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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 15 

Chào buổi tối các vị bằng hữu! 

Chúng ta vừa mới nhắc đến: “Trưởng ấu hữu tự”, chính là anh em yêu thương nhau, 

cũng đã nêu ra một số ví dụ điển hình của Thánh Hiền ngày xưa. Có thể cảm nhận 
được tình cảm anh em của các bậc Thánh Hiền ngày xưa thật là sâu nặng, có thể vì 

anh em mà xả bỏ cả sanh mạng của mình, huống chi là những tài vật, những thứ khác 

ở ngoài thân, đều có thể vì tình anh em mà biết nhường nhịn, biết buông bỏ. Cho 

nên, việc này đáng để cho chúng ta học tập, noi theo. 

Chúng ta có thể xem qua đầu đề của một bài thơ miêu tả lại tình cảm anh em. Đoạn 

thơ này rất thú vị. Đoạn thơ nói: “Huynh đệ liên chi các tự vinh”. 

Chúng ta xem câu thứ nhất: “Huynh đệ liên chi các tự vinh”. Huynh đệ ở đây là anh 

chị em ruột được sinh ra từ cùng cha mẹ. Cho nên giống như cây đại thụ vậy, nó sẽ 
mọc ra rất nhiều cành nhánh, mỗi mỗi đều phát triển, mỗi nhánh đều có thể vươn dài 

ra, đều có cành lá sum xuê. 

Câu thứ hai: “Ta ta ngôn ngữ mạc thương tình”. Chính là lời nói giữa anh em với 
nhau phải nên hòa thuận một chút, không nên quá hung hăng, không nên vì lời nói 

không thỏa đáng mà sinh ra xung đột. Chúng ta đều biết giữa con người với nhau dễ 
dàng xảy ra xung đột nhất là gì hay không? Chính là lời nói. Vì vậy, muốn tập công 

phu nhẫn nại phải bắt đầu từ chỗ nào? Từ việc cẩn trọng lời nói, từ nói năng cẩn thận 

mà bắt đầu. Cho nên: “Ta ta ngôn ngữ mạc thương tình”. Khi giữa anh em với nhau 
có sự xung đột về lời nói xảy ra, chỉ cần có một bên chịu nhường một bước, có thể 

nhẫn một chút thì sẽ trời yên biển lặng. Khi bạn có thể nhẫn được, đợi đến khi tình 
hình tương đối lắng dịu trở lại thì họ sẽ nghĩ đến thái độ của họ là không thỏa đáng, 

cho nên ngược lại sẽ sinh ra tâm hối hận. Có như vậy thì mối quan hệ mới không bị 

phá vỡ, thậm chí các anh em sẽ sinh ra cái tâm cung kính khâm phục đối với bạn, 
bởi vì bạn lúc nào cũng có thể nhẫn nhường. Cho nên phải lấy đức mà phục người, 

phải lấy đức để làm cho anh chị em thấy nể phục, như vậy mới gọi là “Ta ta ngôn 

ngữ mạc thương tình”. 

Câu tiếp là: “Nhất hồi tương kiến nhất hồi lão”. Sau khi chúng ta được ba mươi - 

bốn mươi tuổi, cảm giác này sẽ rất mãnh liệt, mỗi lần gặp nhau (có thể là một năm 
gặp được không tới hai - ba lần) dường như nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn một 

chút, hoặc tóc bạc sẽ nhiều hơn. Bởi vì năm tháng làm con người già đi, cho nên 

phải trân quý cơ hội thân mật hữu ái giữa anh em với nhau. Cho nên: “Nhất hồi 
tương kiến nhất hồi lão, năng đắc kỷ thời vi đệ huynh”. Từ câu nói này chúng ta cảm 

nhận được, con người thời xưa rất xem trọng tình cảm anh em. 



2 
 

Nhà nọ có ba anh em, mỗi lần các anh em gặp nhau thì nhất định ba anh em đều ngủ 
chung một giường. Họ thân đến nỗi các cô vợ cũng cảm thấy ghen tỵ, vì vậy tình 

cảm anh em này khiến cho chúng ta phải ngưỡng mộ. 

“Đệ huynh đồng cư nhẫn tiện an”. Có thể nhẫn nhịn được. Trong “Đệ Tử Quy” có 

nói: “Tài vật nhẹ oán nào sanh”. Khi bạn đối với tiền tài vật chất mà biết lễ nhường 

thì sẽ không dễ gì xảy ra xung đột. Chúng ta xem trong tiếng Trung Quốc, chữ “tài” 
này là tài của “tài vật”. Nó lại hàm chứa một ý nghĩa khác, đó là “tài” ở trong “mộc 

tài”, nghĩa là củi gỗ khi đủ dùng, đủ để sử dụng. Khi đống củi của bạn chất đống rất 

nhiều, rất có thể do phơi nắng nhiều quá có thể khiến cho nó dễ dàng tự bốc cháy. 
Cho nên, khi gỗ của bạn quá nhiều thì nó dễ dàng bị bốc cháy. Khi bạn chỉ biết thu 

gom tiền bạc thì thực tế phúc phần của bạn đang bị hao tổn, đang tổn phước. 

Khi bạn có động tác thu gom này thì con cái của bạn sẽ học được một cách triệt 

để, về sau tài vật của bạn có còn giữ được nữa hay không? Con người phải biết 

suy nghĩ lâu xa. Trong khi đời trước chúng ta biểu diễn ra chỉ biết tranh đoạt 

tài sản thì đời sau của chúng ta sẽ học tập một cách triệt để. 

Chúng ta nói tài sản năm nhà cùng có, hỏa tai sẽ muốn tiền của bạn, thủy tai cũng 

muốn tiền của bạn. Vậy xin hỏi hiện tại thiên tai có nhiều hay không? Nhiều. Thủy 
tai, hỏa tai đều thuộc về thiên tai. Vì sao tai nạn lại nhiều đến như vậy? Vì nhân 

tâm của chúng ta đã thiếu đi sự giáo hóa.Những người giàu có hiện tại trong tâm 
của họ có cảm thấy thiết thực hay không? Cũng rất khó thấy thiết thực. Bởi vì hiện 

tại thiên tai nhân họa quá nhiều, tiền tài này rất dễ dàng bị mất đi, cho nên phương 

pháp giữ tiền mới thật sự rất quan trọng. 

Trong những năm đầu Dân Quốc, cháu trai của ông Tăng Quốc Phiên là ông Nhiếp 

Vân Đài đã có một khoảng thời gian sống mấy mươi năm ở Thượng Hải. Thượng 
Hải là nơi con người phát tài và phá sản rất rõ. Ông Nhiếp này đã đem chân tướng 

sự thật đã nhìn thấy được trong mấy mươi năm này dùng bút ghi chép lại. Nhìn thấy 

có người có lúc giàu có vào hàng bậc nhất mà đến sau cùng cũng bị phá sản, cho nên 
liền nêu ra đạo lý làm thế nào thật sự có thể nắm giữ được tiền bạc. Cho nên chúng 

ta chăm lo cho một gia đình, rốt cuộc làm thế nào để giữ gìn được tiền bạc của chúng 

ta, cái lý này bạn không thể không biết. 

Có một ông họ Chu nhà rất giàu có, rất có điều kiện, vả lại còn mở rất nhiều chi 

nhánh trên cả nước. Tổng tài sản của họ có đến mấy triệu lượng vàng. Chủ quản một 
chi nhánh của ông đã lấy 500 lượng để cứu tế, bởi vì địa phương nơi đó xảy ra thiên 

tai. 500 lượng có nhiều hay không vậy? Người có mấy triệu lượng, chỉ lấy ra có 500 

lượng mà bị ông chủ họ Chu đó mắng như tát nước vào mặt: “Tiền là của tôi mà anh 
dám lấy đi quyên góp”. Sau khi mắng như vậy xong, về sau vị chủ quản này còn 

dám bố thí nữa hay không? Sẽ không dám. Cho nên ông chủ dương dương đắc ý nói 
với mọi người: “Cả cuộc đời này của tôi dùng phương pháp để có thể kiếm được 

nhiều tiền và giàu có như vậy chính là có vào mà không có ra, nhất định phải nắm 

giữ lấy nó", giống như tên nô lệ giữ tiền vậy, vô cùng keo kiệt. Kết quả sau khi ông 
chết (đúng lúc bước vào thời kỳ Dân Quốc), tài sản của ông đem chuyển thành đơn 
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vị của Dân Quốc là ba mươi triệu đồng Đài tệ. Ba mươi triệu tệ thì nhiều hay không 
vậy? Rất nhiều. Ngày trước một đồng Đài tệ lớn lắm, ba mươi triệu đó đổi thành đơn 

vị tiền hiện nay thì tôi nghĩ cũng mấy tỉ. Số tiền nhiều như vậy được chia thành mười 
phần, con cháu của ông cũng vừa đủ mười người. Kết quả, sau khi chia nhau mười 

phần như vậy thì thế hệ sau của ông chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy mươi năm 

tiêu tán hết. Bởi vì ông bủn xỉn như vậy, con cháu sẽ nghĩ rằng tiền đó là của ai? 
Con cháu của ông tuyệt đối sẽ không nói tiền đó phải nên quay về với xã hội, chúng 

sẽ nghĩ những thứ đó đều là của chúng, cho nên sau khi lấy được thì chúng có xài 

tiết kiệm hay không? Sẽ không tiết kiệm, nhanh chóng tiêu xài hoang phí hết. Mặc 
dù trong số mười người con cháu đó có một - hai người tương đối có đức hạnh, 

không tiêu xài hoang phí, nhưng hết lần này đến lần khác gặp phải vận xui nên cũng 
bị tiêu tán hết. Bởi vì sao mà con cháu của ông dù có chút đức hạnh cũng bị tiêu tán 

hết? Bởi vì trong khi bên cạnh có rất nhiều người đói chết mà bạn ở đó giàu có đến 

như vậy nhưng không chịu chia bớt tiền tài, điều này đã tổn mất vào trong âm đức, 
là việc vô cùng tổn phước. Cho nên: “Tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương”. Lời 

trong “Kinh Dịch” đều là chân thật bất hư. Cho nên cái “dư ương” này chính là tai 

ương cho đến con cháu đời sau. Nếu chúng ta thật sự không hiểu được đạo lý của 
việc làm giàu thì có thể trong đời này sẽ làm ra rất nhiều việc khiến cho con cháu 

học tập những thái độ và phương pháp sai lầm này. Người không rõ lý rất khó để có 
thể chăm lo cho gia đình, khó dạy dỗ tốt con cái. Cho nên, cái nhân chân thật của 

giàu có vẫn là phải bố thí nhiều. 

Đương nhiên giữa anh em với nhau bạn cũng phải biết bố thí, vậy sẽ không có việc 
tranh chấp. Có câu: “Người ta nợ bạn thì trời sẽ trả”. Trời ở đây là thiên lý, phúc 

phần của bạn sẽ như nước chảy mãi tất thành sông. 

Con người không thể có được một lúc nhẫn thì có thể sẽ làm ra một số việc trái 

nghịch với đức hạnh. Đời trước chỉ biết tranh đoạt thì đời sau chẳng có tấm gương 

tốt, cho nên phải có thể nhẫn nại. 

“Mạc nhân hào mạt khởi tranh đoan”. “Hào mạt” ở đây có nghĩa là không nên vì 

những sự việc nhỏ nhặt mà anh em tranh cãi nhau. 

Kế đến là “Nhãn tiền sinh tử hựu huynh đệ”. Nghĩa là anh chị em lại sanh ra con cái 

thì chúng lại có anh em, cho nên đời này của chúng ta phải làm ra tấm gương tốt. 

Câu cuối cùng là: “Lưu dữ tử tôn tố dạng khán”. Cho nên việc này vô cùng quan 

trọng. 

Lúc đầu, chúng ta đã nêu ví dụ về triều nhà Chu. Các vị Hoàng đế Thánh nhân khi 

mới lập quốc đã làm ra tấm gương về “Hiếu - Đễ”. Cũng bởi vì có tấm gương tốt 
đến như vậy mà họ đã có thể trị vì đất nước được 800 năm, trở thành triều đại lâu 

dài nhất trong lịch sử. Vì vậy, sự lâu dài của triều đại không phải một chuyện ngẫu 
nhiên. Một gia tộc có thể hưng vượng mấy trăm năm cũng nhất định không phải là 

chuyện may mắn. Cho nên các vị bằng hữu, gia tộc, gia đình của các vị muốn hưng 
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vượng bao lâu? Bạn phải có chí hướng thì mới dạy ra được những người con, người 

cháu tốt. 

Trong quá trình anh chị em sống chung với nhau vẫn còn một điểm rất quan trọng, 
khi anh em có lỗi lầm thì chúng ta phải nên như thế nào? Khi anh em có lỗi thì có 

thể bỏ mặc không thèm nhìn hay không? Không được. Bạn bỏ mặc không nhìn thì 

có thể họ càng đi càng sai hơn. Chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy thủ túc 
của mình tiếp tục con đường sai lầm? Cho nên, anh em với nhau cũng phải biết 

khuyên giải. Vậy dùng phương pháp gì để khuyên? Chúng ta muốn khuyên người 

khác, trước tiên nhất định phải suy nghĩ sự tín nhiệm của anh chị em đối với mình 
đến được mức độ nào. Mà phần tín nhiệm này nhất định phải được tích lũy từ trong 

việc chung sống thường ngày. Bạn không thể đợi đến khi thật sự muốn khuyên bảo 
họ thì mới chợt nhớ ra lúc bình thường dường như không hề gọi cuộc điện thoại nào, 

lúc đó mà đi khuyên bảo thì họ sẽ cảm thấy không thể tiếp nhận. Tín nhiệm càng cao 

thì hiệu quả của việc khuyên bảo càng tốt. Cho nên, rất nhiều công phu phải được 

xây dựng từ khi nào? Lúc bình thường đã phải làm. 

Người xưa khi khuyên bảo anh em của mình đều vô cùng nhẫn nại, cũng rất có trí 

huệ. 

Vào triều nhà Minh, có một người đọc sách tên là Trần Thế Ân. Em trai của ông mỗi 

ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng không làm việc gì, người anh nhìn thấy rất tức 
giận. Mỗi ngày em trai đến tận nửa đêm canh ba mới trở về, người anh tức giận vô 

cùng, đều mắng rất nhiều. Kết quả, kéo dài một thời gian người em trai có thay đổi 

hay không? Không có. Sao các vị biết hay vậy? Các vị đã nhìn thấy rồi sao? Các vị 
đều có thể thể hội được người trưởng thành thì việc khó buông bỏ nhất là gì? Thể 

diện. Sao các vị cũng biết luôn vậy? Mọi người đều rất có trí huệ. Khó buông bỏ 
nhất chính là thể diện. Thể diện hiện nay bao nhiêu tiền một cân vậy? Chúng tôi nói, 

nếu muốn tăng trưởng học vấn thì việc đầu tiên phải đem thể diện của mình bán đi, 

phải bán cho hết sạch, gọi là “tri sĩ cận hồ dũng”. Phải biết bản thân mình đã có rất 
nhiều lỗi lầm, không nên chú ý đến sĩ diện nữa thì học vấn mới có được sự vượt bậc 

lớn lao, mới có thể đối diện với sai lầm. Nhưng khi chúng ta đang khuyên bảo lỗi 

lầm của người khác thì vẫn phải chú ý đến sĩ diện của họ. Cho nên Trần Thế Ân đã 
nói với người anh trai: “Anh à, anh đừng mắng em nó nữa, để em lo việc này thử 

xem”. 

Vào buổi tối hôm đó, Trần Thế Ân đứng ở ngay cửa để đợi em trai về. Kết quả, thời 

gian đã hơn nửa đêm, em trai của ông mới trở về. Vào lúc này bạn sẽ nói như thế 

nào? Bạn ở đó đợi đến mười một giờ, rồi mười hai giờ, bạn sẽ như thế nào? Có phải 
lửa bắt đầu bốc lên hay không? Cho nên rất nhiều lúc phải dựa vào sự tu dưỡng của 

chúng ta, dựa vào công phu nhẫn nại của chúng ta. Có câu: “Hết thảy pháp cần phải 
thành tựu từ công phu nhẫn nại”. Khi em trai của ông trở về, ông liền đi tới sờ người 

của người em trai: “Em trai à, em mặc ít quần áo như vậy có lạnh hay không?”.Sau 

đó lại nói với em trai: “Chắc là em đói rồi phải không, để anh bảo chị dâu nấu cho 
em một tô mì”. Sau đó theo em trai vào nhà, còn tự tay mình khóa cửa lại. Đến ngày 
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thứ hai vẫn làm như vậy, đứng ở cửa để đợi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư đều làm như 
vậy, vả lại khi gặp người em này trở về đều tràn đầy sự quan tâm chăm sóc, tràn đầy 

tình yêu thương, dắt người em vào. Kỳ thực, một người ở bên ngoài chơi bời lêu 
lổng thì họ có cảm thấy thật sự vui vẻ hay không? Họ sẽ cảm thấy trong nội tâm thật 

trống rỗng. Cho nên, khi người em có thể cảm nhận được sự yêu thương của người 

anh thì người em sẽ dần dần bắt đầu quay đầu. 

Không có người nào tự mình lại ưa thích việc sa ngã, chỉ cần bạn cho họ một bậc 

thềm để đi xuống, chỉ cần bạn khiến cho họ biết được phải đi theo phương hướng 

nào mới đúng, bạn kéo họ một tay thì không có ai mà không bằng lòng tiếp nhận. 
Nhưng mà phương pháp như vậy có thể khiến đối phương cảm động, tiếp nhận, việc 

này phải nhờ vào sự tu dưỡng và trí huệ của chính mình. Về sau, người em này đã 

không còn đi ra ngoài chơi bời. 

Chúng ta cũng thường được nghe những câu chuyện về giáo dục đạo đức, cảm thấy 

vì sao mà người xưa đều có thể diễn ra những màn kịch hay như vậy? Vì sao chúng 
ta lại không thể biểu diễn được kịch hay, vả lại còn diễn ra toàn kịch xấu, dường như 

cứ luôn phải hối hận. Vấn đề là ở đâu? Tu dưỡng. Cho nên bất kỳ việc gì muốn thành 

tựu thì nhất định phải từ sự tu thân của chính mình mà bắt đầu, chứ không phải yêu 
cầu một người nào khác. Cho nên, trong quyển “Đại Học” đã nhắc nhở chúng ta một 

câu rất quan trọng: “Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân”. Bất luận bạn là thiên tử cũng 

vậy, bạn là dân thường cũng vậy, trong cuộc đời này nếu bạn muốn có sự 

nghiệp, muốn chăm lo gia đình được viên mãn thì phải bắt đầu từ điểm nào 

vậy? Từ tu dưỡng chính mình, công phu tự tu thân. Cho nên nếu người thân 

bạn bè bên cạnh ta không cảm động được thì vấn đề là ở ai? Là vấn đề ở chính 

chúng ta. Bởi vì “đức chưa tu”, đạo đức chưa đủ cho nên “cảm chưa tới”, không 

có cách nào khiến cho người khác cảm động. Cho nên nhà Nho có một câu tâm 

pháp, chỉ cần bạn thường xuyên để câu tâm pháp này ở trong tâm thì học vấn 

Nho Gia của bạn sẽ rất cao: “Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ”. Nghĩa là bất 
kỳ việc gì làm không tốt không phải trước tiên kiểm thảo một ai khác, mà trước tiên 

nên kiểm thảo chính mình còn chỗ nào chưa làm tốt. Khi chúng ta có cái tâm như 

vậy thì thời gian của bạn sẽ không tiêu hao vào trong phiền não, thời gian của bạn 
cũng tuyệt đối không hao phí vào việc phê bình người khác, thời gian của bạn sẽ lập 

tức dùng vào việc ta phải làm như thế nào để cho sự việc được tốt hơn. Thái độ này 
vô cùng quan trọng. Khi bạn thời thời khắc khắc phản tỉnh chính mình thì những 

thân hữu ở bên cạnh bạn nhìn thấy sẽ rất cảm động, sẽ bị đức hạnh của bạn cảm 

phục. 

Chúng ta từ trong những mối quan hệ “phụ tử hữu thân”, “quân thần hữu nghĩa”, 

“phu phụ hữu biệt”, “trưởng ấu hữu tự”, chúng ta có thể cảm nhận được những 

mối quan hệ luân thường này có thể làm được tốt thì cuộc đời của con người sẽ 

cảm thấy vô cùng thiết thực, vô cùng vui vẻ. 

Chúng ta nói, cuộc đời phải theo đuổi hạnh phúc. Tôi thường hay hỏi rất nhiều phụ 
huynh: “Các vị mong muốn con cái của mình sau này đi con đường nhân sinh như 
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thế nào, sau này trở thành con người như thế nào?”. Các vị bằng hữu, các vị hy 
vọng con cái sau này trở thành một người như thế nào? Làm người hiếu thuận. Tốt, 

rất tốt! Hãy cho vị bằng hữu này một tràng pháo tay! Bởi vì bạn là người dẫn đường 
cho con cái, trong tâm bạn phải có suy nghĩ qua rồi, rất nhiều quan niệm tư tưởng là 

nhờ vào bạn vun trồng cho chúng. 

Giả sử cuộc đời của bạn là sống ngày nào tính ngày đó, không có mục tiêu gì cả, vậy 
thì bạn sẽ dắt chúng đi về đâu? Cho nên khi cha mẹ cảm thấy việc hiếu thuận rất 

quan trọng, giúp đỡ cho con cái cắm gốc rễ, vậy thì cả cuộc đời của chúng sẽ được 

lợi ích. 

Chúng ta ngày trước cũng đã nói, muốn vun trồng cái gốc hiếu thuận cho con cái thì 

phải bắt đầu từ đâu? Từ chính mình, lấy thân làm gương mà bắt đầu. Còn các vị khác 
thì sao? Bạn cảm thấy bạn hy vọng cuộc đời con cái của mình sẽ trở nên như thế 

nào? Phương hướng cuộc đời sẽ đi về đâu? Đã có suy nghĩ qua hay chưa? Giả sử 

như chúng ta đều không có suy nghĩ qua, vậy thì mỗi ngày đang dẫn dắt con cái đi 
về đâu? Có một số phụ huynh sẽ lập tức nói: “Kỳ thực tôi cũng không có hy vọng về 

sau nó giàu sang phú quý gì đâu, tôi chỉ hy vọng nó có thể sống vui vẻ là được”. 

Nghe ra thấy nguyện vọng này cũng rất nhỏ, trên thực tế thì rất khó làm được. Tôi 
liền hỏi lại: “Anh nói vui vẻ là được, vậy xin hỏi anh có cảm thấy vui vẻ hay 

không?” Họ liền suy nghĩ “đúng là!”. Tôi nói tiếp: “Nếu như anh còn không vui vẻ 
được thì làm sao có thể dạy cho con cái vui được?”. Phụ huynh hiện nay đều đẩy 

con cái về đâu vậy? Đều là đẩy con cái theo phong trào, chính là chủ nghĩa lên lớp, 

chính là cứ thi cử rồi thi cử, sau đó như vậy mà học lên cao. Con đường này mà đi 
thì có vui hay không? Sẽ không. Vậy những người cha, người mẹ hy vọng con cái 

mình được vui vẻ này cũng đã dắt chúng đi theo con đường của mình rồi. Cho nên, 
con người thường hay chỉ ngồi ở đó mà nghĩ, rốt cuộc thì con đường đi đó có đúng 

hay không thì không suy nghĩ qua, rốt cuộc hạt giống trồng xuống đó đúng hay 

không? Có trồng đúng hạt giống để cho đời sau của họ được hạnh phúc vui vẻ hay 
không? Đều không biết, chỉ ngồi ở đó mà muốn sau này chúng được hạnh phúc vui 

vẻ, đây là việc không thể nào đạt được. 

Tôi cũng bị đẩy vào con đường này, chủ nghĩa lên lớp. Cơ sở thi lên phổ thông, phổ 
thông rồi lên đại học. Ban đầu tôi vốn có hoài bão của Phạm Trọng Yêm, kết quả thi 

cử cho đến sau cùng thì như thế nào? Lòng dạ đều nhỏ hẹp, đi đâu cũng tính toán 
với người ta. Nhìn thấy người ta thi kiểm tra hơn tôi nửa điểm thì trong lòng đã thấy 

không thoải mái. Thật vậy, con người cạnh tranh nhau như vậy! Con người như vậy 

chỉ biết vì dự tính của chính mình, cả tâm lượng càng ngày càng nhỏ hẹp. Tư tưởng 
quan niệm của con cái chúng ta chỉ cần càng nhỏ hẹp, lòng dạ càng hẹp hòi, thì cuộc 

đời này đã được chú định sẵn là không thể vui vẻ hạnh phúc. Cho nên tục ngữ có 
câu: “Vui vẻ không phải là có nhiều mà là có ít sự tính toán”. Không so đo tính toán 

thì mới khiến cho con người thật sự vui vẻ hạnh phúc. 

Chúng tôi tiếp nhận giáo huấn Thánh Hiền trong năm - sáu năm nay vốn là không 
tính toán, bởi vì không tính toán thì ngược lại có càng nhiều. Đây là chân lý. “Người 
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yêu thương người thường được người yêu lại, người kính người thường được người 

kính lại”. 

Chúng ta xem thấy Cư sĩ Hứa Triết, một người thanh niên 101 tuổi của Singapore, 
bởi vì sức khỏe của bà còn tốt hơn tôi. Bà ngồi Yoga được còn tôi thì không, thần 

khí tốt đến như vậy. Bạn xem, bà việc gì cũng nghĩ thay cho người khác, không hề 

tính toán với ai, cho nên trong tủ lạnh của bà xưa giờ không hề thiếu đồ ăn, xưa giờ 
không mua đồ ăn. Đồ ăn từ đâu có bà cũng không biết. Tôi thấy những người tặng 

thức ăn này cho bà hoàn toàn không để lại tên tuổi. Trong việc này có học vấn. Bởi 

vì bà Hứa Triết trong lúc phụng hiến vì xã hội vốn không hề có mong muốn được 
người khác đền đáp, cho nên người khác nhận được đều rất cảm động, nên luôn nghĩ 

một khi có cơ hội báo đáp cho bà thì liền báo đáp mà cũng không muốn bà biết đó 
là ai. Con người thế gian chúng ta khi ra sức làm gì đều có mục đích. Xách giỏ quà 

tới tặng đều nói: “Nào, món quà này là tôi tặng cho anh”. Đây là có ý gì? Là muốn 

nói với mọi người anh đang nợ tôi một ân tình. Người khác nhận được cũng cảm 
thấy “của biếu là của lo, của cho là của nợ”, họ cũng có áp lực. Vì thế, hiện tại ân 

tình đưa qua tặng lại như vậy cũng không được thoải mái. Nhưng bà Hứa Triết này 

bỏ sức ra như vậy mà không cầu được báo đáp lại nên đã thức tỉnh được sự vô tư ở 
trong nhân tâm con người, cho nên ai đem rau trái đến tặng cho bà bà cũng đều 

không biết. Cho nên thật sự đối tốt với người thì người ta sẽ đối tốt với bạn, cuộc 
đời như vậy sẽ rất vui vẻ. Vả lại khi tâm bạn mở ra, không tính toán với người nào 

khác, trong tâm thường được tự tại nhẹ nhàng. 

Rốt cuộc là cuộc đời như thế nào, hạt giống như thế nào thì mới có thể khiến cho 
con cái của bạn thật sự được vui vẻ hạnh phúc? Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ xem 

phải trồng loại hạt giống nào? 

Từ trong những luân thường đại đạo đã nói thì chúng ta cũng thể hội được cái “thiên 

luân chi lạc”. Cái “thiên luân chi lạc” này so với việc thế gian ăn một tô mì ngon thì 

cảm giác đó tuyệt nhiên không như nhau. Niềm vui của thiên luân là khi cha mẹ 
chúng ta nhìn thấy anh chị em chúng ta vô cùng thương yêu nhau, biết đoàn kết với 

nhau, thì cha mẹ vui như thế nào? Là vui cả cuộc đời. Cho nên Mạnh Tử nói đời 

người có ba niềm vui. 

Niềm vui thứ nhất, “Phụ mẫu câu tồn, huynh đệ vô cố”. 

Đây là Mạnh Tử nói niềm vui của đời người. “Phụ mẫu câu tồn, huynh đệ vô cố”, 
cha mẹ đều được khỏe mạnh, anh em đều không có xích mích, đều có thể thường 

xuyên tụ họp lại khuyến khích lẫn nhau, nâng đỡ phù trợ nhau. Đây là niềm vui thứ 

nhất của đời người, là thiên luân chi lạc. Cho nên, hiện tại có cha mẹ để phụng 

dưỡng thì đó là một việc vui lớn của cuộc đời. 

Hôm nọ, một vị bằng hữu của chúng tôi nói, khi cô học đại học, cô giúp cho cha của 
mình gội đầu. Cha của cô cúi đầu vào bồn rửa tay cho nên rất khó gội, nên tự tay cô 

đã giúp ông gội đầu. Sau khi tôi nghe xong rất ngưỡng mộ, vì sao vậy? Vì tôi không 
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có cơ hội như vậy. Cuộc đời khi báo ân thì trong lòng của bạn sẽ cảm thấy rất thoải 
mái, rất thiết thực. Cho nên tôi liền nghĩ, giả sử sau mười năm nữa tôi có cơ hội có 

thể cùng chung sống suốt với cha mẹ thì tôi có thể chăm sóc từng chút cho cha mẹ, 
vậy thì trong lòng của tôi mới thật sự vui. Mà đạo đức học vấn của bạn cũng tăng 

theo sự tận tâm tận lực phụng dưỡng cha mẹ này. Cho nên vào ngày xưa, những 

người có đạo đức học vấn đều là hiếu tử, bởi vì tâm hiếu cùng với đạo đức học vấn 
thì tâm lượng của một con người sẽ biểu lộ ra bên ngoài. Một người con hiếu khi 

nhìn thấy cha mẹ của người khác sẽ như thế nào? Cũng sẽ sanh tâm cung kính. Một 

người có tâm hiếu nhìn thấy con cái của người khác cũng tuyệt đối không bắt nạt 
chúng, bởi vì họ sẽ nghĩ: “Nếu mình bắt nạt chúng thì cha mẹ của chúng sẽ rất đau 

lòng”. Khi một người khởi phát cái tâm hiếu thì sự tu dưỡng và học thức của người 
đó cũng sẽ nâng cao theo. Phu tử đã nói: “Phù hiếu”, hiếu là gì? “Đức chi bổn dã”, 

là căn bản của đạo đức. Cho nên đức hạnh của một người muốn khởi phát thì nhất 

định phải bắt đầu từ hiếu. 

Chúng ta xem tiếp: “Huynh đệ vô cố”. Anh em chị em có thể thương yêu giúp đỡ 

lẫn nhau, đây cũng là một niềm vui lớn của cuộc sống. Chúng ta cũng vừa nói đến, 

cuộc đời có hai sức mạnh lúc nào cũng giúp sức cho bạn mà không đòi hỏi bạn đền 
đáp, đó là cha mẹ và anh em. Mà khi anh em có thể tụ hội lại với nhau rất vui vẻ thì 

sẽ cho con cháu đời sau một tấm gương tốt nhất. 

Niềm vui thứ hai là “Ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với 

người”. 

Đây chính là tục ngữ nói: “Cúi đầu hay ngẩng đầu đều không thấy hổ thẹn”. Cho 
nên khi đối diện với trời đất vạn vật bạn đều cảm thấy như thế nào? Cảm thấy không 

hổ thẹn, bởi vì ta đã tận tâm tận lực để làm rất nhiều bổn phận của ta, không có làm 
việc trái với lương tâm. Tục ngữ nói: “Ngày thường không làm việc trái lương tâm, 

nửa đêm gõ cửa không giật mình”. Cho nên, khi một người lúc nào cũng vô tư 

trong sạch thì nội tâm của người đó sẽ an ổn, rất vui vẻ. 

Chúng ta nhìn thấy rất nhiều hiện tượng xã hội ở trước mắt, có nhiều lúc cảm thấy 

trong lòng căm phẫn bất bình. Vì sao mà những người đó lại trốn thuế, dùng những 

phương pháp không tốt như vậy mà lại còn kiếm được rất nhiều tiền. Có thể chúng 
ta nhìn thấy thì trong tâm rất bất bình. Các vị bằng hữu, có cảm thấy như vậy hay 

không? Không à. Tấm lòng các vị thật rộng rãi. 

Chúng ta hãy xem, sau khi họ làm sai, dùng những thủ đoạn không hợp pháp để có 

được sự giàu có của mình, họ có thật sự vui sướng hay không? Không có. Họ mỗi 

ngày đều lo lắng điều gì? Lo sợ sự việc bị bại lộ, lo sợ lộ bộ mặt thật. Những ngày 
tháng như vậy thật không dễ sống, thậm chí vốn sống được bảy mươi tuổi nhưng vì 

mỗi ngày đều lo sợ chuyện này, lo lắng chuyện kia, mỗi ngày đều phiền não rất 
nhiều, sau cùng thì tế bào biến đổi, có khả năng mới năm mươi tuổi đã mắc ung thư 

rồi, mất đi hai mươi năm tuổi thọ của mình. Lo lắng khiến con người ta già đi. Mỗi 

ngày đều lo sợ bị nhà nước đến bắt đi, sợ bị người ta nhìn thấy, vậy thì sao có thể 
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trường thọ được. Không chỉ tuổi thọ bị rút ngắn, mà vì họ dùng thủ đoạn phi pháp 
để kiếm được tiền đã khiến cho phúc phần của mình bị hao tổn. Vốn là trong số 

mạng có thể kiếm được năm triệu nhưng vì họ đã dùng thủ đoạn bất hợp pháp cho 
nên chỉ lấy được có một triệu. Bởi vì họ không rõ đạo lý, cho rằng lấy được thì đó là 

của mình, kỳ thực trong số mạng của họ không chỉ có như vậy. Cho nên: “Tiểu nhân 

oan uổng làm tiểu nhân”. Vả lại, không chỉ sau khi thành tiểu nhân, vốn được năm 
triệu biến thành chỉ còn một triệu, mà về sau bởi vì phạm pháp cho nên có thể phải 

bị trừng trị theo pháp luật, vì thế cả đời thật vô cùng oan uổng. Con người không 

hiểu đạo lý thật sự là rất đáng thương. Họ còn cho rằng họ thông minh, trên thực tế 
họ đã hủy hoại cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta đối người xử sự phải đường 

đường chính chính thì trong lòng mới có thể thản nhiên, mới an ổn. Đây là niềm vui 
thứ hai của cuộc đời. Người sống không phải thẹn với lòng thì cuộc đời khí tiết chính 

trực lẫm liệt. Tôi nghĩ là sống đến trăm tuổi mà “không thẹn với người” chính là 

không có lỗi với ai, không có lỗi với người thân bạn bè của chúng ta, nghĩa là mỗi 

chút đều đã tận hết bổn phận của mình. 

Hiện tại rất nhiều người làm cha ngày ngày đều du sơn ngoạn thủy, họ thích núi, họ 

thích biển, nhưng mà việc dạy dỗ con cái ở nhà thì như thế nào? Đều không quản 
tới. Xin hỏi, người như vậy thì có thể nói là không thẹn với ai hay không? Họ thường 

thường du sơn ngoạn thủy nên xem ra tâm tình dường như rất tốt, thực tế họ đang 
chạy trốn. Hiện tại có rất nhiều người không tận hết bổn phận, chuyên trốn tránh, 

chuyên tự lừa gạt mình. Việc du sơn ngoạn thủy làm cho sao lãng, không còn suy 

nghĩ đến chuyện gì khác. 

Ví dụ có người nói đi xuống lầu chơi đua ngựa, hay chơi mạt chược, đánh bài, hoặc 

uống rượu, kỳ thực đều đang tự mê hoặc chính mình, đều chẳng giúp được gì cho 
việc của mình. Con người chỉ cần chịu gánh vác, khi tận tâm tận lực thì người khác 

cũng sẽ cảm nhận được sự gánh vác đó của họ. Lúc này mới gọi họ là không thẹn 

với người. 

Hôm qua đã nhắc đến một câu giáo huấn rất quan trọng của Văn Thiên Tường đối 

với chúng ta: “Đời người xưa nay ai không chết, hãy để lòng son chiếu sử 

xanh”. Cho nên cuộc đời con người phải không có lỗi với những người quan 

tâm đến chúng ta, phải không có lỗi với những người chăm sóc chúng ta, phải 

không có lỗi với vợ con của chúng ta, cuộc đời như vậy mới thiết thực. Đây là 

niềm vui thứ hai. 

Niềm vui thứ ba, “Đắc thiên hạ anh tài nhi giáo chi tam lạc dã”. 

Các vị bằng hữu có lẽ là trong quá trình nghe giảng có thể cảm nhận được tôi là giáo 
viên thì có vất vả lắm hay không? Tôi làm rất vui vẻ. Tôi thường nói, nếu hiện nay 

có người nói với tôi là anh hãy đến công ty của tôi làm, mỗi tháng tôi trả anh 50.000 
Đài tệ, tôi có làm hay không? Tôi không làm. Tiền làm đủ dùng là được, thật sự cảm 

thấy vui vẻ. Những gì tôi đã làm là có ích cho học trò của mình, xã hội cũng có ích, 

làm cũng thấy rất thiết thực. Nhìn lại hơn một năm qua của tôi đã làm được hơn 300 
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buổi về “giảng tòa văn hóa truyền thống”. Quay đầu nhìn trở lại, cả đời tôi xưa giờ 
chưa có cảm giác tốt đến như vậy. Thật vậy! Cho nên trong lòng rất vui sướng, có 

thể không thẹn với lòng, lại có thể dạy được anh tài trong thiên hạ. Cho nên tôi nói 
dù kiếm được nhiều tiền hơn thì cuộc đời của tôi cũng sẽ không làm những công 

việc nào khác, bởi vì chúng ta làm giáo dục thì không chỉ nhìn vào hiện tại. Tư tưởng 

quan niệm chính xác của con trẻ sẽ ảnh hưởng đến việc chúng sẽ đối diện với rất 
nhiều người sau này, ảnh hưởng đến cả con cái của chúng. Thậm chí nếu như sau 

này chúng lại làm giáo viên thì sẽ còn ảnh hưởng đến học trò của chúng. Do vì trong 

cuộc đời của chúng tôi đã gặp được rất nhiều thầy hay bạn tốt nên đã làm thay đổi 
được cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi ngày nay cũng đã định vị được chính mình 

phải: “Học vi nhân sư”, tiếp đến có thể thành tựu được cuộc đời cho người khác. Đó 

là niềm vui thứ ba. 

Rất nhiều bằng hữu nói: “Thầy Thái à, thầy là giáo viên cho nên thầy mới có niềm 

vui thứ ba, chứ tôi thì không có”. Nghĩa lý của Thánh nhân tuyệt đối không phải hạn 
chế ở một góc độ nào đó. Khi chúng ta chân thật toàn tâm đi giúp đỡ người khác, đi 

dẫn dắt người khác, người khác khi tiếp nhận sự giúp đỡ, sự giáo huấn của bạn họ 

cũng sẽ ghi nhớ suốt đời. Cho nên những khi chúng tôi trò chuyện với các bằng hữu, 
họ thường hay nói họ vào được công ty nào đó chính là bởi vì họ nhờ có một ai đó 

đã chỉ bảo từng chút một. Thậm chí nhớ lại khi mới đến, bởi vì chưa quen và cũng 
mang không đủ đồ dùng, sau đó cũng là nhờ một vị đồng nghiệp đã đem cho một cái 

mền dày. Cho nên khi vị bằng hữu nói về một người bạn của anh thì tâm của anh 

như thế nào? Xem người đó như thế nào? Xem như một người thầy hay bạn tốt trong 
cuộc đời. Cho nên khi bạn bè bên cạnh bạn nhắc đến bạn đều cảm động, tôn kính 

đến như vậy, vậy cuộc đời của bạn đã thành tựu được những người này rồi, bạn ở 
trong mắt của họ chính là một người thầy. Cho nên bất luận là ai, chỉ cần bạn toàn 

tâm toàn ý để đối đãi với người, người khác sẽ rất tôn kính đối với bạn, đem bạn làm 

thành tấm gương học tập, cho nên bạn cũng là người đắc và dạy những anh tài trong 
thiên hạ. Cho nên, bạn muốn học vấn, muốn khế nhập cuộc sống của Thánh Hiền, 

tuyệt đối lúc nào cũng có thể làm được. 

Ngoài ba niềm vui này của Mạnh Tử thì trong rất nhiều giáo huấn của Thánh Hiền 
chúng ta còn có chỗ nào nói đến niềm vui, các vị bằng hữu hãy suy nghĩ thử 

xem? Giúp người là niềm vui. Việc giúp người là niềm vui này trẻ con có hiểu hay 
không? Bạn xem, trẻ con không có phân biệt, chúng không tự tư, cho nên khi ở cùng 

với rất nhiều bạn khác thì có lúc chúng cũng đưa đồ cho người khác một cách tự 

nhiên. 

Chúng tôi có một lớp học tại Hải Khẩu, bởi vì sau khi học được “Đệ Tử Quy” các 

em cũng rất biết hiếu thảo. Vì vậy dịp mùng 8/3 năm nay, các học trò cử một người 
đại diện đến nói với giáo viên của chúng: “Thưa thầy, mùng 8/3 năm nay đến rồi, 

các cô giáo đã rất vất vả, cho nên chúng em quyết định sẽ mua hai bông hoa”. Vị 

giáo viên này chưa kịp phản ứng vì sao lại muốn mua hai bông hoa, học trò liền 
nói: “Một đóa tặng cho mẹ, một đóa tặng cho cô giáo ở trong trường”. Vị giáo viên 

này lập tức tùy hỷ công đức nói: “Ôi tốt quá, tốt quá! Thầy ủng hộ các em, nhanh 
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nhanh làm đi”. Thế là vào ngày 8/3 hôm ấy học sinh cả lớp đã mang hoa đi tặng 
giáo viên nữ trong trường. Chúng ta có thể cảm nhận được bầu không khí ở trường 

hôm ấy thật tràn đầy không khí tôn sư trọng đạo. Trong số đó có một học trò sau khi 
tặng xong (là một em nam) rất hớn hở nói với giáo viên của mình: “Thầy ơi, khi em 

tặng bông hoa của mình đi, nhìn thấy nụ cười của cô giáo em rất vui sướng”. Tiếp 

theo, vị giáo viên liền hỏi: “Vậy lúc này em đã thể hội được những gì?”. Em học trò 
suy nghĩ một lúc lại nói: “Cho có phước hơn là nhận”, chính là giúp người làm niềm 

vui. Phụ huynh xem thấy rất cảm động. Một vị nữ hiệu trưởng đã đi đến lớp của vị 

thầy ấy để ghi nhận sự việc đối với thầy, cổ vũ cho thầy. Vị hiệu trưởng này cũng đã 
cảm động đến rơi cả nước mắt, vì sao vậy? Bởi vì hiện nay những chuyện cảm động 

đến như vậy đã trở nên quá ít. Do vậy, chúng ta làm người thì phải biểu diễn ra thật 
nhiều việc tốt, để tưới tắm cho xã hội đang thiếu đi lòng yêu thương và quan tâm 

chăm sóc. Chúng ta phải có bổn phận sứ mạng giúp người làm vui. 

Còn có việc gì cũng sẽ khiến cho đời người được vui? Bạn muốn con cái bạn sau 
này có thể cảm nhận được việc giúp người làm vui, vậy hiện nay thì sao? Chúng về 

sau trưởng thành liền lập tức biết giúp người làm vui. Hiện tại phải thường xuyên 

dắt chúng đi chăm sóc một số người lớn tuổi, hoặc đi đến viện cô nhi một vài chuyến. 
Khi chúng thường xuyên nhìn thấy những sự cần thiết của con người, khi đạt được 

những niềm vui từ việc này thì chúng sẽ sanh khởi được một loại tâm yêu thương rất 
sâu. Cho nên Cư sĩ Hứa Triết cả đời mấy mươi năm đều giúp đỡ cho người khác. Bà 

nói: “Bởi vì lúc nhỏ, một lần khi ăn cơm thì có người đến gõ cửa nhà của bà. Mẹ 

của bà vừa mở cửa nhìn thấy có mấy người đang vô cùng đói khát, muốn xin đồ ăn 
thức uống. Người mẹ của bà lập tức quay vào nhà, không nói một câu nào đem hết 

đồ ăn trên bàn đưa cho họ”. Bà Hứa Triết khi đó còn rất nhỏ, nhìn thấy được dáng 
vẻ của người nghèo đói khát mấy ngày liền, sau khi ăn được thức ăn vào thì vẻ mặt 

liền tươi cười trở lại, đã để lại cho bà ấn tượng rất sâu sắc, cho nên bà cảm thấy giúp 

đỡ người khác rất vui. Vì thế, chúng ta là người làm cha mẹ người khác thì phải biết 
dẫn dắt làm trước tiên, con cái sẽ noi theo, tiếp đến còn cảm nhận được việc giúp 

người làm vui. 

Các vị bằng hữu, còn gì nữa không? Các vị nghĩ đến điều gì nữa? Biết đủ thường 

vui. Xin hãy cho vị này một tràng pháo tay. Đích thực khi bạn đã biết đủ, người khác 

cho chúng ta một số sự giúp đỡ, chúng ta sẽ rất cảm ơn. Nhưng một khi bạn không 
biết đủ, đời người không chỉ không có niềm vui mà còn rất gian khổ. Đời người chỉ 

cần không biết đủ thì phiền não nhất định sẽ bộc phát, nhất định lo được lo mất. 

Mình có hai triệu nhìn thấy người khác có năm triệu liền không vui. Bản thân mình 
có mười triệu thấy người khác có hai mươi triệu thì không vui, họ không thể vui lên 

được. 

Chúng ta suy nghĩ thử xem, người có tiền thì vui hơn hay người không có tiền thì 

vui hơn? Rất nhiều người đều cảm thấy đời người chỉ cần có tiền thì sẽ được hạnh 

phúc, nhưng mà khi họ thật sự có tiền rồi, họ quay nhìn lại thì thấy phiền não của 
mình sao mà càng lúc lại càng nhiều. Con người nếu không biết đủ thì sẽ không thể 

nào vui vẻ hạnh phúc. 
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Chúng ta hãy xem những người có tiền hiện nay, khi bước ra ngoài đều hết sức chú 
ý, còn phải thường xuyên đổi xe, bước ra ngoài phải đem theo vệ sĩ. Không những 

họ có cuộc sống rất căng thẳng, mà ngay cả con cái của họ đi học tan trường đều 
phải có rất nhiều người hộ tống. Nếu như bảo tôi làm con của một người có tiền thì 

tôi sẽ không làm, khổ sở quá! Cho nên người có tiền phiền não hơn người không có 

tiền rất nhiều. Họ còn nghĩ đến, giả như những đứa con này của tôi không thành tài 
thì số tiền này của tôi sẽ làm như thế nào? Ngày ngày còn lo lắng tiền có bị ít lại hay 

không? Ngày ngày phải suy nghĩ họ nên đem cổ phiếu đầu tư vào đâu. 

Chúng ta hãy xem thử, sau khi con người đạt được dục vọng thì họ có thật sự được 
vui vẻ hay không? Ví dụ như nói họ mua một chiếc áo rất đẹp, cầm cái thẻ quẹt một 

cái hết 5.000. Mặc được năm - ba ngày rất vui thích, đi đến đâu cũng muốn người ta 
xem thấy, “anh thấy bộ đồ này của tôi có đẹp hay không?”. Vui được ba ngày nhưng 

phải khổ bao lâu? Khổ cả tháng. Cả tháng đó có thể chỉ ăn mì ăn liền, bởi vì tiền đã 

dùng hết rồi. Cho nên vui được ba ngày mà khổ đến cả tháng. 

Lại nữa, mua một chiếc xe hơi đẹp, tiêu tốn mấy chục ngàn, vui được bao nhiêu lâu? 

Có thể là vui cả tháng. Cả tháng đó người vợ như bị cho vào lãnh cung. Chiếc xe hơi 

đời mới này còn quan trọng hơn cả vợ, ngày ngày cứ lau tới lau lui. Vui được một 
tháng nhưng tài khoản phải tổn hao trong bao lâu? Có thể là phải trả hai năm - ba 

năm. Trong hai - ba năm này, tiền lương vừa lãnh ra chưa được cầm ấm tay thì phải 
đem trả đi. Không chỉ phải khổ suốt hai - ba năm mà khi chạy được nửa năm thấy 

người ta lại ra mẫu xe mới thì tay chân không yên, lại bán chiếc xe cũ này đi để mua 

một mẫu mới hơn. Cho nên dục vọng con người chỉ cần mở ra rồi thì thu lại không 
nổi. Vì thế, cổ Thánh tiên Hiền xưa nói: “Dục là vực thẳm”, ngã xuống đó rồi thì 

không thấy đáy. Nếu như đời người cứ theo đuổi tiền tài thì cuộc đời của bạn tuyệt 

đối sẽ không có được niềm vui chân thật. 

Chúng tôi thường xem thấy người hiện tại cảm thấy như thế nào là thành công vậy? 

Địa vị xã hội. Chính là mua được một ngôi biệt thự xa hoa thì gọi là thành công. Giá 
trị đã dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, mua được một ngôi 

biệt thự xa hoa thì vui được bao nhiêu lâu? Mỗi năm nhiều nhất cũng đi đến nghỉ 

ngơi được vài lần, còn lại thời gian khác đều là phải vất vả đi kiếm tiền, vất vả trả 
tiền. Cho nên mỗi năm vui được vài ngày mà phải vất vả trong bao lâu? Có thể sẽ 

phải trả nợ trong suốt mười lăm năm đến hai mươi năm. Thế là tất cả công phu của 
cuộc đời đều hao tổn vào trong việc theo đuổi tiền tài, rất khó có được niềm vui chân 

thật. 

Chúng ta hãy suy nghĩ, người mua ngôi nhà mà chỉ ở vài lần một năm, vả lại họ còn 
phải thuê người giúp việc ở đó để trông coi, cho nên người giúp việc thì một năm 

sống ở ngôi nhà đó 365 ngày, mà họ thì chỉ có thể ở được bao lâu? Họ chỉ ở được có 
vài ngày. Cho nên các vị bằng hữu, ai có phước hơn ai vậy? Có lẽ người giúp việc 

có phước hơn. Người chủ nhà cả đời kiếm tiền bán sống bán chết. Cho nên cuộc đời 

con người biết đủ mới thật sự được vui sướng, hạnh phúc. 
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Được rồi, tiết học này chỉ học đến đây! Xin cảm ơn mọi người! 

A Di Đà Phật! 
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