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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 16 

Xin chào các vị bằng hữu, chào mọi người! 

Chúng ta vừa nhắc đến, đời người muốn hạnh phúc phải gieo đúng hạt giống hạnh 

phúc, nhắc đến Mạnh Tử nói ba cái vui. 

Cái vui thứ nhất là “Cha mẹ đều còn, anh em hòa thuận”. Khi hiện nay chúng ta 

đều còn cha mẹ và anh em, nhất định phải cố gắng quý trọng cơ hội này, nếu không 

thì cuộc sống sẽ có hối tiếc. Cái gọi là “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con 
muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ chẳng còn”. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến sự quan tâm 

của anh em đối với chúng ta, luôn nghĩ đến sự dìu dắt của trưởng bối đối với chúng 

ta, chúng ta đều phải nắm lấy thời cơ, cố gắng hồi báo, cố gắng quan tâm họ. 

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

người”. Cuộc sống từ nay về sau phải làm người thẳng thắn, trong sáng vô tư. Rất 
nhiều bạn nói: “Thầy Thái, tôi không kịp nữa rồi, việc trước đây của tôi đã làm sai 

rồi”. Phu Tử nói: “Người không phải là Thánh Hiền, không ai mà không có lỗi, có 

lỗi mà biết sửa lỗi thì không có thiện nào bằng”. Cho nên, khi chúng ta có loại dũng 
khí sửa lỗi này thì cái sức mạnh đó sẽ càng cảm động người hơn. Cái gọi là: “Lãng 

tử quay đầu vàng không đổi”. Chỉ cần có tâm sửa lỗi thì cuộc sống tương lai đều có 

thể sống vô cùng thẳng thắn. 

Thứ ba là “Đắc thiên hạ anh tài nhi giáo chi”. Chúng ta tận tâm tận lực đi giúp đỡ 

người khác, đi hướng dẫn người khác, cũng có thể nhận được sự yêu quý của mọi 

người đối với chúng ta. 

Giá trị của cuộc sống ở chỗ nào vậy? Khi bạn lìa khỏi thế gian này rất nhiều người 
tưởng nhớ bạn, rất nhiều người cảm ơn bạn, thì giá trị của bạn ở trong đời này vô 

cùng cao. Khi chúng ta rời đi có rất nhiều người đứng lên vỗ tay, thế thì chúng ta 

phải nghiêm túc kiểm điểm. Tuyệt đối không nên đợi đến khi chúng ta nhắm mắt lại, 
cái thời khắc người ta vỗ tay đó, bạn mới cảm giác được đời này ta sống phóng đãng 

rồi. Khi chúng ta hiện nay nghĩ đến lúc chúng ta ra đi sẽ có rất nhiều người rất vui 

mừng, điều đó chứng tỏ chúng ta làm người làm sai rồi, cần nhanh chóng điều chỉnh 

trở lại. 

Ngoài ba cái vui của Mạnh Tử ra, chúng ta vừa rồi còn nhắc đến những cái vui nào 

nữa vậy? 

“Giúp người là vui”. Giúp người này nhất định phải đích thân cảm nhận thì mới có 

thể đánh thức loại tâm nhân từ của mỗi người. 



2 
 

Cuối cùng chúng ta nhắc đến: “Biết đủ thường vui”. Người biết đủ cuộc sống cũng 
cảm thấy rất hạnh phúc. Người không biết đủ, cuộc sống có thể sẽ trở thành nô lệ 

cho vật chất, một đời bận rộn cũng không biết mình đang làm gì. Nhiều người hiện 
nay cảm thấy rất ngưỡng mộ loại đời sống khắp nơi đều là thiết bị điện. Chúng ta 

ngưỡng mộ quốc gia Âu Mỹ, giống như chúng ta ở Hồng Kông, khi chúng ta vừa 

bước vào cửa có thể nhìn thấy bao nhiêu đồ dùng bằng điện: lò vi ba, tủ lạnh,… cái 
nào cũng là điện. Thực ra, khi chúng ta bước vào trong nhà, toàn bộ nhà là một cái 

xưởng điện tử. Mọi lúc mọi nơi cơ thể của bạn đều đang tiếp nhận bức xạ, tiếp nhận 

sự nhiễu sóng của sóng điện từ này. Cho nên, mới nhìn tưởng là có phúc, trên sự thật 
chưa chắc là phúc thật. Người hiện nay sống ở trong loại sóng điện từ này, sống được 

mười năm - hai mươi năm thì rất nhiều bệnh tật liền xuất hiện. Cho nên chúng tôi 
nói: “Trở về tự nhiên là hạnh phúc nhất”. Tại sao nhiều người khi vào trong rừng ở 

vài ba ngày thì khí sắc lập tức hồng hào trở lại vậy? Thực ra những sản phẩm thiết 

bị điện này không phải có thể thật sự khiến bạn khỏe mạnh hạnh phúc. 

Chúng ta thường nghe nói, phụ nữ mang thai không được sử dụng lò vi ba. Thế 

những người khác không phải phụ nữ mang thai thì có thể sử dụng lò vi ba? Có phải 

lò vi ba nhìn thấy phụ nữ mang thai mới làm tổn hại phải không? Thực ra mọi lúc 
mọi nơi bức xạ đều rất nghiêm trọng, chỉ là sợ ảnh hưởng thai nhi, đến khi sinh ra bị 

quái thai. Nhưng mà mỗi ngày lò vi ba vẫn đang ở đó thể hiện uy lực, chúng ta mọi 
lúc mọi nơi vẫn là đang bị tổn thương. Nói thành thật, những thứ đem ra từ lò vi ba 

ăn có ngon hay không vậy? Cái năng lượng đó ăn thức ăn không chỉ có ăn nhiệt 

lượng, còn có năng lượng của nó nữa. Rất nhiều thức ăn bạn ăn vào, nhất là những 
thức ăn dùng để ăn sống như một số rau mầm, rau cải rất tươi, cảm giác thấy sảng 

khoái tinh thần. Cái đó chính là thực vật đó có năng lượng, sẽ nâng cao trạng thái 
của bạn. Nếu như bạn đi ăn một khối lượng lớn đồ ăn đun nấu rất lâu, ăn vào quả 

thật rất no, nhưng lập tức cảm thấy đầu lâng lâng, buồn ngủ rất nhanh. Cho nên đồ 

ăn không chỉ cần ăn an tâm, mà còn phải ăn tạo ra năng lượng của nó, ăn tạo ra sức 
khỏe. Cho nên rất nhiều vật dụng bằng điện chưa chắc có thể khiến bạn ăn vào trở 

nên khỏe mạnh. 

Người thật sự biết nấu nướng họ sẽ không dùng tủ lạnh, họ đều dùng rau vừa mới 
mua về lập tức nấu, lập tức ăn hết. Đó là thức ăn có thành phần dinh dưỡng cao nhất. 

Khi ăn xong, để vào tủ lạnh chất dinh dưỡng sẽ như thế nào vậy? Mỗi ngày một 
xuống thấp. Thậm chí là xuống đến cuối cùng ngay cả dinh dưỡng cũng không còn 

mà còn có hại. Cho nên, người hiện nay tại sao đều không khỏe mạnh? Chúng ta cần 

tìm ra cho được nguyên nhân của nó. 

Người hiện nay cảm thấy đời sống nâng cao phẩm chất. Ví dụ mua điện thoại cầm 

tay. Điện thoại cầm tay đem lại cho chúng ta lợi ích gì vậy? Tiện liên lạc, tiện giao 
tiếp. Có đạo lý hay không vậy? Nghe ra rất có đạo lý. Tiện giao tiếp, tức là khoảng 

cách giữa người với người có thể càng ngày càng gần nhau hơn. Đây là mục tiêu, 

mục đích quan trọng nhất ban đầu thiết kế điện thoại. Có đúng không? Có thể kéo 
gần khoảng cách giữa người với người, đôi bên có thể thường xuyên quan tâm, 

thường xuyên liên hệ qua lại với nhau. Hiện nay, điện thoại cầm tay ngày càng thuận 
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tiện, ngay cả trong thang máy cũng có thể thu nhận được, xin hỏi khoảng cách giữa 
người với người đã kéo gần lại với nhau chưa vậy? Càng ngày càng xa, đã đi ngược 

lại với mục đích ban đầu rồi. Cho nên sản phẩm khoa học kỹ thuật cao rốt cuộc có 
thể khiến cho đời sống của bạn hạnh phúc, đầy đủ hay không? Bạn cần phải thâm 

nhập suy nghĩ. 

Hơn nữa, hiện nay đã xác định sóng từ của điện thoại di động sẽ gây nên ung thư, 
cho nên các vị bằng hữu nên bớt gọi. Rất nhiều người một ngày gọi đến mấy giờ 

đồng hồ, cái lỗ tai đều bị tổn thương. Tôi bình thường hầu như không dùng điện 

thoại di động, thỉnh thoảng dùng một chút. Mỗi một lần cầm điện thoại di động lên 
rất không thoải mái, cảm thấy nửa mặt bên này giống như bị chích thuốc tê vậy, thấy 

rất khó chịu. Bởi vì bạn không thường gọi, bạn lập tức có thể cảm nhận được sức 
mạnh của nó. Nếu như bạn gọi mỗi ngày thì bạn sẽ bị tê dại ngay. Cái này gọi 

là: “Vào trong quán cá mắm lâu ngày sẽ không còn thấy nó hôi thối nữa”, bạn đã 

quen với cái mùi đó rồi, đã quen với cái cảm giác đó, không biết nó luôn luôn đều 
đang tổn hại bạn. Cho nên, vì sức khỏe của mình cố gắng dùng điện thoại bàn, đó là 

loại không có bức xạ nhất. Hơn nữa, sức khỏe của bạn không chỉ có ảnh hưởng đến 

bạn, mà còn khiến cho cha mẹ bạn yên tâm, cho vợ con bạn yên tâm. Nếu như bạn 
thật sự bất đắc dĩ vẫn phải thỉnh thoảng dùng nó thì có thể dùng tai nghe, vậy tổn hại 

sẽ tương đối ít hơn. Thậm chí thường xuyên vào công viên Cửu Long đi bộ một chút, 
đem những sóng từ này bỏ hết. Cùng với những cỏ cây hoa lá tự nhiên này hấp thụ 

vào một số năng lượng tốt, thường giữ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh thì 

con người mới có thể hạnh phúc. 

Một người cơ thể không khỏe mạnh thì có thể vui được không? Nhất định không thể 

vui. Không chỉ bạn không thể vui mà người thân bạn bè của bạn cũng không thể vui. 
Cho nên trong “Luận Ngữ” nói: “Phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu”. Nỗi lo lắng nhất của 

cha mẹ chính là sức khỏe của con cái. Khi sức khỏe của chúng ta không tốt, không 

chỉ bản thân không vui mà cha mẹ cũng không vui, cho nên cần chăm sóc sức khỏe 

tốt. 

Đời người còn có thú vui gì nữa không vậy? Nếu như các bạn đều không thể trả lời 

được, tức là đời người cũng chẳng có gì vui! Thế thì cần điều chỉnh. Tôi thấy các 
bạn mấy hôm nay vẻ mặt tươi cười rất nhiều, các bạn mấy hôm nay không vui vẻ 

sao? Đọc sách Thánh Hiền. Đúng rồi! Đọc sách Thánh Hiền vui. Cho nên: “Vui 

nhất không gì bằng đọc sách”. Trước đây, người có học đọc sách vui đến mức có 

một bài thơ: “Độc thư chi lạc lạc hà như, lục mãn song tiền thảo bất trừ”. Đọc đến 

quên ngã, cỏ trong sân nhà đều đã mọc lên rất cao rồi mà vẫn không biết. Cho nên, 
thật sự đọc được sách Thánh Hiền là hạnh phúc. Tiếp nhận được lời giáo huấn Thánh 

Hiền chúng ta mới có thể hiểu đạo lý. Con người một khi hiểu đạo lý, “lý đắc thì 
tâm an”. Nếu không thì cả đời rất khờ dại, không hiểu rõ đúng sai, thế là rất đau 

khổ. 

Khóa trình lần này chúng tôi giảng năm ngày ở Hàng Châu. Trong khóa trình năm 
ngày này, đơn vị tổ chức đã sắp xếp một anh bạn đi cạnh bảo vệ an toàn nhóm thầy 



4 
 

giáo này của chúng tôi. Đương nhiên không có lo lắng gì cho tính mạng, chủ yếu 
nhất chính là bởi vì 500 người đang nghe giảng, sợ quá nhiều học viên đến thầy giáo 

chúng tôi không cách gì ngăn cản được, cho nên đã phái một vị nam sĩ khoảng chừng 
bốn mươi tuổi. Anh ấy đã làm cảnh sát quân sự mười hai năm, nhìn thấy rất mạnh 

mẽ, võ nghệ cao cường, không giống như tôi thế này. Anh bạn này lúc sắp bắt đầu 

liền nói với tôi: “Thầy Thái à, tôi không có văn hóa, chữ cũng viết không được. Thầy 
lên lớp nhất định không nên gọi tôi”. Anh rất sợ tôi lên lớp gọi anh lên trả lời vấn 

đề. Tôi liền nói với anh: “Anh không nói với tôi thì tôi cũng không gọi anh đâu, vì 

anh nói với tôi nên tôi sẽ chú ý đến anh”. Thấy anh căng thẳng như vậy, đương nhiên 
tôi không có gọi anh. Anh ấy ngay lúc lên lớp liền ngồi ở ngay chính giữa, hàng thứ 

tư, học vô cùng chuyên chú. Cho nên con người thực ra không phải không ham học, 
mà là do họ không có gặp được cơ hội học tập tốt. Tôi thấy mấy ngày đó anh ấy tập 

trung tinh thần nghe giảng, hoàn toàn không có buồn ngủ. 

Khi nghe đến ngày thứ ba, anh dắt chúng tôi đi ăn cơm, vừa đi vừa nói: “Quá tốt rồi, 
quá tốt rồi, thật sự là quá tốt”. Chúng tôi nghe xong chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy 

anh rất vui sướng. Anh nói: “Quá tốt, quá tốt rồi”. Sau đó anh liền nói với tôi: “Thầy 

Thái, tôi bây giờ chỉ có thể dùng ngôn ngữ của đứa trẻ ba tuổi để bày tỏ tâm trạng 
của tôi, không tìm được lời nói khác nữa”. Anh nói tiếp: “Cuộc đời tôi đã sống bốn 

mươi năm, cuối cùng tôi biết tôi sai ở chỗ nào”. Một người cả đời không biết mình 
sai ở chỗ nào, rất thất vọng. Anh nói: “Tôi hiện nay cuối cùng biết vợ của tôi tại sao 

ly hôn tôi. Cuối cùng tôi biết tại sao con tôi không giao tiếp với tôi, tại sao đồng 

nghiệp sợ tôi như vậy. Hóa ra vấn đề đều ở chính mình”. 

Tôi tiếp đó nói với anh: “Anh là quá vội, rất hay giận dữ”. Anh vừa nghe xong lập 

tức rất kinh ngạc. Sau đó lại nói: “Thầy Thái, sao thầy biết vậy? Tôi đúng là rất hay 
giận dữ, tôi bị nó hại chết rồi”. Bởi vì ở trong bài giảng của chúng tôi nói: “Phải 

trừng phẫn”, cần tiết chế cho được đối với phẫn nộ, cần nén cho được giận dữ xuống. 

Điều này quá quan trọng. Anh nói: “Sao thầy biết? Tôi đời này bị thua ở chỗ này 
quá nhiều rồi”. Tôi tiếp đó nói với anh ấy: “Một người nâng cao học vấn thì phải 

bắt tay làm từ chỗ khó nhất”. Cho nên anh ấy nói, anh hôm đó nghĩ đến câu nói này 

của tôi, đã suy nghĩ đúng mấy giờ đồng hồ. Cứ ở đó suy nghĩ tính nóng giận của ta 

quá lớn. 

Sáng ngày thứ tư, anh bạn này dắt chúng tôi đi ăn sáng. Sau khi đi rồi, anh ta liền 
nói: “Thầy Thái, thầy trước tiên ngồi ở bên này một chút”. Anh liền đem lại một cái 

ghế bảo tôi ngồi. Sau đó anh ấy nói: “Tôi muốn nói chuyện với thầy một chút”. Tôi 

cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ. Hai người đàn ông có gì để nói chuyện? Tôi cảm 
thấy có khả năng anh ấy không phải thật sự muốn nói chuyện với tôi. Anh thấy tôi 

vừa ngồi xuống, liền bước lên phía trước, là đứng ở trước mặt tôi. Anh nói: “Tôi chỉ 
lạy cha mẹ, chỉ lạy thầy”. Tôi vừa nghe xong, không dám đón nhận, lập tức nhảy 

lên, nhanh chân chạy. Anh ấy quá khỏe, đã làm cảnh sát quân sự mười hai năm, liền 

nắm tôi đè xuống. Anh ấy nói: “Thầy Thái, thầy nhất định phải để tôi lạy”. Ngay 
lúc đó, bạn có thể cảm nhận được một người bốn mươi tuổi hoàn toàn chân thành, 

không có tạo tác, giống như một đứa trẻ vậy, rất tự nhiên đem tình cảm của anh biểu 
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hiện ra. Tôi ngồi xuống chỗ đó, trong tâm tôi nghĩ: “Ba lạy này của anh là lạy cổ 
Thánh tiên Hiền của chúng ta”. Không có giáo huấn tốt như vậy của cổ Thánh tiên 

Hiền thì chúng ta không có cách gì có được sự giáo hóa tốt như thế này. Cho nên có 
thể cảm nhận được, cuộc đời anh ấy cuối cùng đã tìm ra phương pháp, cuộc sống 

tương lai không còn ngu dốt nữa, cho nên nội tâm của anh rất phấn khởi. 

Sau đó, khi sắp chia tay, anh ấy liền nói với tôi: “Sau khi tôi đem công việc của tôi 
bàn giao xong, tôi sẽ đến học tập với thầy”. Vị thầy bên cạnh chúng tôi 

nói: “Tốt, tốt, để anh ấy đến, anh ấy có thể bảo vệ chúng ta”. Cho nên, đời người 

hiểu rõ mình sai ở chỗ nào cũng là rất sung sướng, rất hạnh phúc. 

Chúng ta tiếp đến: “Tri sĩ cận hồ dũng”, lấy dũng khí, đem đời người cố gắng kinh 

doanh tốt, xoay chuyển trở lại, thế thì càng đi sẽ càng vững chắc, càng đi càng hạnh 
phúc. Cho nên đọc được sách Thánh Hiền là hạnh phúc, có thể tự mình trưởng thành 

là hạnh phúc. Cho nên các vị bằng hữu, vẻ mặt tươi cười mấy hôm nay chính là phát 

triển niềm vui. 

Chúng tôi đã làm chín khóa giảng trên toàn quốc, mỗi khóa đều năm ngày. Sau năm 

ngày, tổng hợp lại số thời gian lên lớp gần bốn mươi giờ. Không có người nào than 

mệt, rất chăm chỉ ghi chép. Có khi giảng bài đến mười giờ, nói: “Thôi, hôm nay chỉ 
học đến đây.”, cúi xuống chào. Biểu cảm bên dưới là: “Hả! Hết giờ rồi à?”. Sau đó 

chúng tôi nói: “Giảng thêm một giờ nữa có được không?” Họ nói: “Vâng”. Tôi 
nói: “Không được, không được, sáng sớm ngày mai lại lên lớp tiếp rồi”. Cho nên 

con người thật sự có cái tâm ham học, thích thiện, mến đức. Khi chúng ta thật sự 

nắm được loại cơ hội học tập trí tuệ Thánh Hiền này, bạn tuyệt đối không được 
buông lỏng nữa, nên cố gắng quý trọng cái duyên phận này, cố gắng thành tựu cuộc 

đời của mình, cũng thành tựu cho thế hệ sau và cuộc đời của người có duyên xung 
quanh bạn. Như vậy bạn sẽ biết giúp người là vui, sẽ “ngước lên không hổ với trời, 

cúi xuống không thẹn với người”, cũng sẽ “đắc thiên hạ anh tài nhi giáo chi”, cũng 

sẽ thể hội được câu nói của Văn Thiên Tường: “Đời người xưa nay ai không 

chết, hãy để lòng son chiếu sử xanh”. 

Chúng ta nghiên cứu thảo luận về hạnh phúc nhân sinh, đến đây đã báo cáo xong 

một giai đoạn. Cũng hoan nghênh các vị bằng hữu, nếu như bạn phát hiện còn có gì 
là niềm vui thật của cuộc sống, rất hy vọng bạn có thể đến cung cấp ý kiến cho chúng 

tôi. Bởi vì cái vũ đài này là thuộc về mọi người, bạn đem nó dâng hiến ra sẽ khiến 
cho càng nhiều người đạt được lợi ích. Cái luân: “Lớn nhỏ có thứ lớp” này chúng ta 

chỉ giảng đến chỗ này. Tiếp sau đây, luân thứ năm. 

Luân Thứ Năm, “Bằng Hữu Hữu Tín”. 

Cái luân bạn bè này cũng vô cùng quan trọng. Trong quá trình trưởng thành của trẻ 

nhỏ có rất nhiều người đang ảnh hưởng đến chúng. Trẻ nhỏ trước sáu tuổi người nào 
ảnh hưởng đến chúng lớn nhất vậy? Là cha mẹ. Cho nên bạn thấy trẻ nhỏ đều biết 

nói: “Cha tôi nói, mẹ tôi nói”. Đến sau khi chúng vào tiểu học thì bắt đầu nói khác 
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rồi: “Thầy tôi nói”. Sau khi vào Trung học cơ sở, chúng sẽ nói gì vậy? “Bạn tôi nói, 
người bạn học nào đó của tôi nói”. Cho nên, tầm ảnh hưởng của cái luân bạn bè này 

sẽ theo tuổi tác mà ngày càng quan trọng. Cho nên, chúng ta thấy người đã ra xã hội, 
trên cơ bản tác động lại với cha mẹ sẽ không còn nhiều như trước, thường thường 

đều là do bạn bè ảnh hưởng họ. Bạn bè tốt, bạn bè xấu có ảnh hưởng rất lớn đối với 

một con người. Có một câu nói như thế này: “Sinh ta ra là cha mẹ, khiến ta trưởng 
thành là bạn bè”. Một người sự nghiệp nếu có thành tựu thường thường là do bạn 

bè giúp đỡ nhiều mặt. Cái gọi là: “Đi ra ngoài nhờ bạn bè”, “sinh ta ra là cha mẹ, 

khiến ta trưởng thành là bạn bè”. “Thân phụ thiện hữu” là gần gũi bạn lành. “Như 
vụ lộ trung hành” là giống như một người đi dưới mây, đi trong rừng rậm, còn có 

sương mù lờ mờ. Tuy những giọt sương mù này không có lập tức làm ướt quần áo 
của bạn: “Tuy bất thấp y”, nhưng mà “thời thời hữu nhuận”. Tuy quần áo bạn 

không có lập tức ướt hết, nhưng thực ra những giọt sương này từng giây từng phút 

đều đang làm ướt quần áo của bạn. Điều này thí dụ cho ngôn ngữ hành vi của bạn 
bè có hiệu quả biến đổi ngầm đối với cả đời chúng ta, cho nên chọn bạn là vô cùng 

quan trọng. 

Các vị bằng hữu, các bạn có tin con cái của bạn sau này sẽ kết giao được bạn tốt hay 
không? Có thể. Con người nếu có niềm tin thì mới có thể làm tốt việc được. Nào, 

cho anh bạn này một tràng pháo tay! Niềm tin là vấn đề căn bản của bất kỳ sự việc, 
có niềm tin mới có sức mạnh. Không có niềm tin thì việc gì cũng làm không tốt. 

Nhưng mà không thể chỉ có niềm tin không thôi, còn cần phải có trí tuệ. Chúng ta 

thử nghĩ, kết giao được với bạn tốt hay bạn xấu có phải là do bốc thăm mà có không? 
Có phải bạn mỗi ngày lạy Bồ Tát Quan Thế Âm thì con của bạn sẽ kết giao được với 

bạn tốt không? Bạn tự mình sẽ kết giao được bạn tốt à? Không phải. Điều quan 

trọng là cần phát triển năng lực phán đoán người thiện, người ác, bạn tốt, bạn 

xấu cho con cái. Chúng có cái năng lực phán đoán này rồi, bạn mới có thể không 

còn lo lắng. Nếu không, con trẻ mấy chục năm sống ngoài xã hội bạn phải lo lắng 
đến khi nào. Không chỉ lựa chọn bạn bè phải lo lắng, mà chọn bạn đời bạn cũng phải 

lo lắng thay cho chúng, lựa chọn bạn bè làm ăn bạn cũng phải lo lắng thay cho chúng, 

thế cuộc sống như vậy thì số phận có tốt không? Số phận rất không tốt. 

Chúng ta hãy suy nghĩ, làm thế nào khiến một người có thể phân biệt được đúng sai, 

thiện ác? Điều này cũng không phải đột nhiên có thể trở thành biết phân biệt đúng 
sai thiện ác, mà cái này cũng phải thông qua giáo dục. Chúng ta cũng dùng Kinh 

điển Thánh Hiền để hướng dẫn con cái. 

Rất nhiều thầy giáo và phụ huynh sẽ phản ánh một vấn đề. Họ nói: “Thầy Thái, quý 
thầy dạy các em lương thiện như vậy, chúng đi ra sẽ bị người ta ức hiếp”. Các vị 

bằng hữu, các vị có vấn đề này hay không vậy? Không có à? Có thì cứ nói ra, không 
sao cả. Rất nhiều người đều phản ánh như vậy, rất sợ dạy con cái họ quá lương thiện. 

Tôi hỏi họ: “Thế bạn dạy con cái bạn không lương thiện là tốt hay sao?”. Thế họ 

dạy không lương thiện thì cái không lương thiện của chúng sẽ đối với ai đầu tiên 
vậy? Và tôi liền nói tiếp với họ: “Tôi đã tốt nghiệp cũng đã mười năm rồi, miễn 

cưỡng mà nói cũng xem như là người thiện nhỏ. Tôi mười năm nay cũng chưa từng 
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bị người ta ức hiếp bao giờ”. Cho nên, rất nhiều người khéo lo trời sập, trong đầu 
chứa đầy phiền não. Cái phiền não này của họ không chỉ ảnh hưởng đến mình, còn 

ảnh hưởng đến ai vậy? Còn ảnh hưởng đến con cái của họ. Cho nên rất nhiều người 
phận làm con cái đều cảm thấy cha mẹ của họ vô cùng căng thẳng, dường như họ 

làm cái gì cha mẹ họ cũng rất lo lắng. Cái này cũng là thái quá rồi. Chúng ta suy 

nghĩ không được thuận theo phiền não của mình, suy nghĩ theo quán tính. Con người 
suy nghĩ nên thuận theo lẽ tự nhiên mà suy nghĩ, nên thuận theo chân lý mà suy nghĩ 

sự việc. 

“Kinh Dịch” của Trung Quốc có nhắc đến một câu giáo huấn rất quan 
trọng: “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân”. Cái này là nói với chúng ta, người 

thiện sẽ ở chung cùng với người thiện, người ác sẽ ở cùng với người ác. Cho nên 
con cái của bạn có bản tánh thiện mới có thể hấp dẫn người thiện đến. Giống như 

nam châm vậy, nó sẽ hấp dẫn những đồ sắt này. Nếu con cái bạn lại không phải nam 

châm thì không thể hấp dẫn đến được. Vậy chúng gặp phải bạn ác, chúng lại không 
biết phán đoán, sẽ không biết xa lìa. Bạn thấy trái cây kia bị thối vài ba quả thì những 

quả khác qua vài ngày sau cũng cùng bị thối luôn. Bởi vì cái nước bị thối này sẽ 

chảy ra, những quả khác sẽ bị ô nhiễm. Cho nên, nếu như chúng không có cách gì 
xa lìa bạn xấu thì chúng sẽ dần dần bị ảnh hưởng không tốt. Nếu chúng có trí tuệ 

phân biệt tốt xấu, chúng mới biết lấy bỏ, biết phải “kính nhi viễn chi”, giữ khoảng 
cách đối với người ác. Cho nên, chúng ta dùng cuộc sống của mình để cảm nhận, 

thiện sẽ không bị ức hiếp. 

Hơn nữa, Kinh điển cũng chỉ dạy chúng ta: “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân”. 
Cho nên đánh bóng chính mình sáng lên thì có thể chiêu cảm đến rất nhiều hào 

quang. Chúng ta nói giống như ánh trăng, nhiều ngôi sao vây quanh cái ánh trăng 
này. Bạn đánh bóng mình rồi thì rất nhiều ngôi sao đều nương tựa vào. Cho nên, 

người thật sự biết kết giao bạn bè không phải mỗi ngày đi a dua nịnh hót, tặng quà 

cho người ta, lấy lòng người ta, như vậy có thể kết giao được bạn tốt hay không? 
Như vậy chỉ hoài công cho bạn. Bạn chỉ cần đánh bóng đức hạnh của mình, mọi 

lúc mọi nơi khiến người chung sống với bạn đều giống như tắm gió xuân, thì 

bạn bè sẽ đông ngay. 

Tôi phát hiện ra một việc rất quan trọng, một đạo lý rất quan trọng từ trên người 

cháu của tôi. Mẹ của cháu gần như trước ba tuổi là bắt đầu dạy cháu "Đệ Tử Quy", 
hơn nữa từng câu từng câu yêu cầu cháu thực hiện vào trong đời sống. Có thời gian, 

khi cháu đi ra bên ngoài nhìn thấy các em nhỏ đang đánh người ta. Nó liền kéo mẹ 

nó, sau đó nói với mẹ nó: “Anh bạn nhỏ này không được đánh người lung tung, anh 
bạn nhỏ này không được chửi bới lung tung”. Có người nào dạy nó đánh người là 

sai, mắng người là sai không vậy? Không có. Tại sao nó biết vậy? Cho nên khi bạn 
dạy con trẻ thiện thì chúng đồng thời cũng biết ác. Bạn nói với chúng hiếu là thiện, 

thế chúng có biết cái gì là ác hay không? Vâng, chính là bất hiếu. Bạn dạy 

chúng “anh nhường em kính” là thiện, thì chúng có biết cái gì là ác hay không? Ở 
đâu xung đột với bạn bè là ác. Bạn dạy nó: “Phàm là người, đều yêu thương”, phải 

yêu thương người khác, thế nó có biết cái gì là ác hay không? Tổn thương người 
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khác là ác, không nghĩ thay cho người khác là ác. Bởi vì bạn dạy chúng thiện, nên 
chúng đồng thời cũng biết ác, có thể phân biệt rõ thiện ác. Chúng một khi phân biệt 

rõ sẽ biết lấy bỏ. Người như thế nào cần phải nên tiếp cận, người như thế nào không 
nên tiếp cận, việc như thế nào cần nên làm, việc như thế nào không nên làm, chúng 

bắt đầu có năng lực phán đoán. 

Tại sao hiện nay nhiều người trẻ tuổi thường hay sa chân vào con đường sai lầm như 
vậy? Thường thường một số bạn chỉ biết gào thét, chúng không phân biệt được đúng 

sai phải trái, liền đi làm những việc hoang đường, vấn đề xảy ra ở chỗ nào vậy? Xảy 

ra chỗ từ nhỏ không có người dạy chúng biết thiện ác, cho nên khiến chúng không 
phân biệt được thiện ác. Một khi không phân biệt được thiện ác, chỉ cần gặp phải 

môi trường không tốt, bạn bè không tốt, thì lập tức sa chân vào con đường sai lầm. 

Tôi đã từng thấy qua một gia đình có đứa con đã phạm lỗi lầm lớn. Cảnh sát gọi điện 

thoại đến nhà của họ, người mẹ nghe điện thoại. Cảnh sát nói: “Con của cô giết 

người rồi”. Người mẹ nói: “Tuyệt đối không thể là con của tôi được, chắc là cùng 
tên cùng họ”. Sau đó chạy đến cục cảnh sát, kết quả vừa mở cửa ra, con của họ đang 

ở đó viết tường trình. Bà vốn dĩ là đang khóc than nói: “Tuyệt đối không phải con 

tôi”, bỗng nhiên chuyển giọng: “Đều là bị những bạn xấu đó lôi kéo làm hư”. Đem 
trách nhiệm thật sự đùn đẩy sạch sẽ. Bạn không tốt chỉ là duyên, không phải là nhân 

đích thực khiến trẻ sa chân vào con đường sai lầm. Nhân đích thực ở chỗ nào vậy? 
Ở trẻ từ nhỏ không phân biệt được thiện ác, đây là nhân. Cái nhân này gặp được 

duyên ác lập tức liền đi lệch ngay. Khi một người thiện ác phân minh, mặc dù gặp 

phải bạn xấu thì có bị sa chân vào con đường sai lầm hay không? Không thể. Cho 
nên, bây giờ đặt nền móng vững chắc cho con trẻ khiến chúng biết phân biệt rõ 

thiện ác, bạn mới có thể không còn lo nghĩ chúng sau này có bị gặp phải bạn 

xấu hay không. Làm người phải biết lo nghĩ sâu xa, nếu không bạn cả đời sẽ bận 

rối bời. Vả lại, bận mà chưa chắc là có hiệu quả. Lo lắng vẫn cứ phải lo lắng, nhưng 

chưa chắc giúp ích được gì. Cho nên các vị bằng hữu, hiện nay tôi rời xa quê hương 
đi đến nhiều nơi như thế này, nếu như tôi không rõ thiện ác thì mẹ tôi sẽ lo lắng đến 

dường nào. 

Khi tôi đi đến Hải Khẩu, có một câu vè thuận miệng nói là: “Không đến Thượng Hải 
không biết tiền ít, không đến Bắc Kinh không biết quan nhỏ, không đến Hải Nam 

không biết sức khỏe không tốt”. Vì sao vậy? Bởi vì Hải Nam ngành nghề đặc chủng 
quá nhiều, cho nên người nam đi đến nơi đó đều không ngăn nổi cám dỗ. Nếu như 

tôi thiện ác cũng không phân biệt được thì mẹ tôi chẳng phải mỗi ngày ở đó lo lắng 

sao? Cho nên chúng ta phải thật sự có đức hạnh, có học vấn mới có thể an tâm cha 

mẹ. 

Bạn hy vọng cuộc đời sau này của con trẻ có thể đi chính xác, đi bình yên, không bị 
sa chân vào con đường sai lầm, ngay bây giờ bạn cần phải nhanh chóng dạy đức 

hạnh cho chúng, dạy chúng năng lực phân biệt đúng sai, thiện ác, tốt xấu, đây mới 

là kế lâu dài. 
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Vậy chúng ta hiện nay đã biết làm thế nào chọn bạn? Từ thiện ác của chúng mà 

phân biệt. 

Tiếp theo, chúng ta hãy xem: “Bằng hữu hữu tín”. Chữ “tín” này là chỉ tin tưởng, 
cũng chỉ tín nghĩa. “Nghĩa” chính là việc chánh đáng, cũng chính là nói bạn bè giao 

tiếp qua lại với nhau cần có đạo nghĩa, cũng cần phải có trọn bổn phận. Cho nên 

“tín” ngoài nghĩa tin tưởng ra còn hàm nghĩa có bổn phận ở trong đó. Chúng ta hãy 
nhìn chữ “Tín” này, thực ra chúng ta vừa mới nói ở trong bốn cái luân thường có cần 

có tín hay không vậy? Đều cần. Bạn thấy cha con có cần tín hay không? Cần. Bạn là 

cha mẹ mà không có tín thì trong nhà con cái đều không tin bạn. Cho nên Khổng 
Phu Tử nói: “Nhân vô tín bất lập”. Một người không có chữ tín thì ngay cả trong 

gia đình cũng không có chỗ đứng, ở ngoài xã hội cũng rất khó có chỗ đứng. Cho 
nên, phận làm cha mẹ khi nhận lời con trẻ thì bản thân bạn cần phải giữ lời hứa. Và 

trước khi nhận lời thì tốt nhất cần phải suy nghĩ cẩn thận, nhận lời rồi có giúp đỡ cho 

trẻ con hay không? Bạn không được thường xuyên mở chi phiếu, đến khi thỏa mãn 
cho chúng rồi, điều đó chưa chắc có ích cho chúng. Cho nên không nên dễ dàng nhận 

lời, cái này phải rất cẩn thận. 

Quan hệ vua tôi có cần tín hay không? Cần. Nếu không, bạn lãnh đạo một đoàn thể, 
một xí nghiệp sẽ rất khó khiến người ta bội phục. Bởi vì bạn nói mà không giữ lời 

thì người ta sẽ không tin bạn. 

Thậm chí là Chính phủ có cần giữ chữ tín với nhân dân không? Cần có chữ tín, như 

vậy nhân dân mới có thể tuân thủ luật lệ quy định của Chính phủ. 

Vào thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tần có một vị “Thương Ưởng biến pháp”, 
quý vị có nghe bao giờ chưa? Có nghe rồi à. Vào lúc đó, tại vì sao Thương Ưởng 

phải cầm một cây gỗ rất dài, sau đó yêu cầu ai đem cây gỗ này từ cửa Nam đến cửa 
Bắc sẽ cho mười lạng bạc vậy? Tại sao ông lại dùng cách làm này? Chúng ta cũng 

từ chỗ này nhìn thấy, vào thời đó nhân dân nước Tần đối với Chính phủ có tin hay 

không? Vâng, đã không tin, cho nên phải xây dựng lại niềm tin. Nhưng khi khởi đầu 
thì không có người đem đi, cho nên mười lạng bạc đến cuối cùng tăng lên đến năm 

mươi lạng. Sau đó, có một người công nhân nói: “Thôi thì hãy thử xem sao”, ông 

liền đem nó cầm đi qua. Chính phủ liền ban thưởng năm mươi lạng cho ông. Bởi vì 
sự việc này, cho nên nhân dân biết được Chính phủ hiện nay nói ra thì làm. Đương 

nhiên từ sau sự kiện này, Chính phủ cũng phải tiếp tục giữ chữ tín mới được. Bạn 
không được làm điều này một lần, ba ngày sau lại thay đổi, thế nhân dân có thể tin 

hay không? Là không thể tin. Cho nên vua tôi phải có chữ tín. 

Vợ chồng có cần có chữ tín hay không? Cần. Vợ chồng không giữ chữ tín thì gia 
đình này có ổn định hay không? Thế thì rất nguy hiểm. Nhưng mà hiện nay giữa vợ 

chồng với nhau rất nhiều chuyện cũng không dám nói rõ, rất nhiều người còn tự giữ 
tiền riêng cho mình. Không có cách gì thành tâm thì không có cách gì đoàn kết được. 

Cho nên con người giao tiếp qua lại với nhau vẫn phải xây dựng trên nền tảng thành 

tín mới có thể ngày càng hòa thuận vui vẻ. 
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Rất nhiều người nói: “Thành tín là mỹ đức”, nhưng mà hiện nay dường như không 
còn thích hợp nữa. Có hay không? Hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh cảm thấy đức 

hạnh rất quan trọng, nhưng mà cái “cảm thấy” đó của họ thường thường vẫn còn dao 
động. Dạy thành tín rồi, đến khi người ta gạt con của tôi thì làm thế nào? Khi người 

khác đều không thành tín, con cái bạn thành tín thì sẽ xảy ra tình trạng gì vậy? Sẽ 

xảy ra mọi người đều muốn tìm ai để phụ trách cái việc này? Tìm con bạn à? Con 
bạn liền trở thành quan tổng ngay. Bạn đem việc giao cho ai? Giao cho người nói ra 

là làm thì việc của bạn mới được bảo đảm. Khi người khác không thành tín, chỉ có 

con bạn thành tín thì chúng sẽ có cơ hội lớn. Cho nên chúng ta nhìn sự việc phải biết 

phân tích, phải biết tư duy. 

Hiện nay trong thương nghiệp thật sự có tương đối nhiều hiện tượng lừa gạt lẫn nhau, 
nhưng mà chỉ có thể lừa được một lần, lừa được hai lần, có thể tiếp tục lừa được nữa 

không? Là không thể. Hơn nữa, rất nhiều thương nhân còn cảm thấy phải trốn thuế. 

Thực ra những động tác này có thể giành được sự tôn kính của cán bộ cấp dưới đối 
với họ không? Không dễ. Vả lại, trốn thuế là ngốc nhất. Tại sao vậy? Bạn trốn một 

đồng tiền thuế là thiếu bao nhiêu người một đồng vậy? Hàng triệu người, bạn thiếu 

hàng triệu người một đồng. Đời sau còn phải làm trâu làm ngựa, thế thì quá ngu si 
rồi. Cho nên bạn có thể quyên một đồng, bạn có thể nộp một đồng, thế thì bạn quá 

thông minh rồi. Một đồng này của bạn có thể giúp được bao nhiêu người vậy? Hàng 
triệu người. Cho nên người không rõ lý cũng có thể tạo ra những việc làm tổn hại 

chính mình, còn tự cho rằng thông minh, điều này quá oan uổng. 

Ở trong thương nghiệp tôi đã từng gặp một người bạn rất thành tín. Anh ấy đã mang 
một trăm ngàn đến Thẩm Quyến, nhận hợp đồng làm ăn đầu tiên là lót gạch sàn cho 

ông chủ ở Sán Đầu. Sau khi ký hợp đồng xong, ông chủ Sán Đầu này nhìn thấy hợp 
đồng này nhất định thua lỗ, không thể có lời, cho nên ông chủ Sán Đầu này liền dặn 

dò những thuộc hạ giám đốc công trình này của ông, nhất định phải chú ý giám sát 

anh: “Anh ấy nhất định có khả năng ăn bớt ăn xén nhân công và nguyên vật liệu, nếu 
không thì căn cứ theo bản hợp đồng này nhất định sẽ thua lỗ”. Cuối cùng, sau khi 

giám sát một thời gian, công trình làm xong, không có bất kỳ sự ăn bớt xén nhân 

công và nguyên vật liệu nào. 

Sau đó, ông chủ Sán Đầu đã trả tiền cho anh bạn này. Sau khi trả xong, anh bạn này 

liền đi ngay. Ông chủ Sán Đầu trong tâm nghĩ: “Người này làm ăn sao mà tài giỏi 
đến như vậy, tôi không thể tìm ra chỗ có lời nào cả. Rõ ràng là lỗ, mà anh ấy vẫn có 

thể làm có lời được”. Ông ta cảm thấy không sao hiểu được, liền nhanh chóng phái 

người gọi anh ấy lại. Sau đó ngồi xuống liền hỏi anh ấy: “Công trình này anh làm 
có lời hay không?”. Anh bạn này trả lời: “Không có lời”. Ông chủ này hỏi 

tiếp: “Anh bây giờ mới biết là không có lời, hay là vừa ký hợp đồng là đã biết không 
có lời rồi?”. Anh nói: “Ký xong hợp đồng tôi đã biết không có lời rồi”. Ông chủ đó 

rất kinh ngạc: “Anh biết không có lời mà anh vẫn làm xong à?”. Anh ấy nói 

tiếp: “Bởi vì đã ký hợp đồng rồi cho nên tôi phải giữ đúng lời hứa, tôi phải làm xong 
nó”. Ông nói: “Anh đã lỗ bao nhiêu tiền vậy?”. Anh nói: “Một trăm ngàn đồng vốn 

của tôi đều bị lỗ hết rồi”. Ông chủ Sán Đầu này liền nói với anh: “Tối hôm nay tôi 
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mời anh đi dùng cơm nhé”. Cuối cùng buổi tối đã gọi hết tất cả người chủ quản 
những công ty con này của ông (người chuyên quản lý công trình) cùng ngồi chung 

lại với nhau, liền dặn dò những người chủ quản này của ông: “Sau này việc làm lót 
gạch sàn của chúng ta đều giao hết cho anh làm là được, không cần tìm người khác”. 

Cho nên anh bạn này bởi vì thành tín, nên sự nghiệp của anh được đi lên, hiện nay 

phát triển rất tốt. 

Chúng tôi có một lần đến một tòa cao ốc Giang Tô, bên dưới lót gạch sàn rất đẹp, 

chính là do anh làm. Chúng tôi đi trên cái nền gạch này trong tâm cảm thấy rất yên 

ổn. Đây là công trình do người có chữ tín làm nên. Cho nên ở trong thương nghiệp, 
chúng ta chỉ cần kiên trì giữ chữ tín, khi chữ tín này ngày càng kiên cố thì sự nghiệp 

nhất định sẽ thành công. 

Con người thường thường đều là rất vội, mong cho nhanh, đều mong muốn nhanh 

chóng thu được lợi nhuận, cho nên ở trong cái dục vọng vội mong cho nhanh, muốn 

thu được lợi nhuận này thường thường đều sẽ tạo nên những việc làm phạm pháp. 
Cho nên rất nhiều nhà doanh nghiệp kết cục là gì vậy? Là bị đi ngồi tù. Đến cuối 

cùng âm mưu bị bại lộ, vẫn bị đi tù. 

Cho nên chúng ta nói, đời người vẫn phải đi đường chánh đạo, vẫn phải theo nề nếp 

cũ là tốt. Bạn có thể kiên trì đức hạnh càng lâu thì phước về sau của bạn là vô cùng. 

Tôi xin nêu một ví dụ. Trong những công ty mà chú Lư chỉ đạo, có một công ty làm 
khu vui chơi Sâm Lâm. Khu vui chơi đó vô cùng xinh đẹp, cây Mây ở đó cũng đến 

1.000 năm rồi, cho nên hàm lượng Phytoncid ở trong khu vui chơi Sâm Lâm này xếp 

vị trí hàng đầu trên toàn cầu. Ông chủ này bởi vì yêu quý cái mảng rừng này nên 
không chịu đốn cây, ông đã phụ trách rất nghiêm ngặt. Người ta đều khuyên 

ông: “Anh đốn một cây là có mấy chục ngàn, có thể giảm bớt nợ nần của anh”. Ông 
ấy vẫn không đồng ý, ông cảm thấy cần bảo vệ. Chúng ta nói: “Quý trọng sự sống 

của muôn vật”, những thực vật này đều có mạng sống. Tôi thấy kiến trúc của nó rất 

có ý nghĩa. Có một cây lớn phát triển ở chỗ này, ông vì muốn giữ cái cây lớn này 
lại, còn dời nhà của ông đến xây gần đó. Cho nên, khắp nơi nhìn thấy có loại tâm 

nhân từ này, không chỉ đối với người, mà còn đối với vạn vật nữa. Bởi vì có cái tâm 

như vậy nên chú Lư này tuy đã gác kiếm rồi (đã không còn xuất hiện nữa, không 
còn giúp xí nghiệp giải quyết vấn đề nữa), nhưng mà bởi vì người này có cái tâm 

quá tốt như vậy, chú tái xuất giang hồ giúp đỡ ông ấy. Ông chủ này đã bị thua lỗ 
mười hai năm rồi. Nếu như ông ấy không có cái tâm nhân từ này thì ông không thể 

cảm chú Lư đến giúp đỡ ông được. Cuối cùng, vừa đúng năm thứ mười hai, chú Lư 

đến giúp đỡ khu vui chơi của ông đào được suối nước nóng. Vốn dĩ khu vui chơi đã 
rất xinh đẹp, lại đào được suối nước nóng, năm thứ mười ba là có lời. Phần lãi có thể 

bù vào khoảng lỗ của mười hai năm trước đây. Cho nên, con người chỉ cần có cái 
tâm nhân từ này, thật sự phước về sau vô cùng. Chú Lư lại nói tiếp với ông ấy: “Khi 

một người trèo càng cao chính là lúc càng nguy hiểm”, liền tiếp đó nhắc nhở cho 

ông rất nhiều điều. Cho nên, nếu ông không có cái tâm yêu thương như vậy, không 
có thành tín như vậy thì sẽ không thể cảm được nhiều trợ lực như vậy. Con người 
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chúng ta cần có niềm tin với đạo đức, cần cố gắng tuân theo giáo huấn Thánh 

Hiền để làm người, mới có thể khiến cả đời có sự thành tín rất tốt. 

Bạn bè có chữ tín, bạn bè chung sống với nhau cần có tín nghĩa. Chúng ta thử 

xem người có học thời Cổ đại đối đãi bạn bè là dùng thái độ gì? 

Trong “Hiếu Kinh” có một câu: “Sĩ hữu tranh hữu, tắc thân bất ly ư lệnh danh”. 

Một người có học chỉ cần chịu nhận lời khuyên răn bạn bè của họ thì cả đời họ sẽ 
không đến nỗi thân bại danh liệt. Khi một người dễ phạm lỗi lầm nhất, tuyệt đối 

không phải lúc đi xuống, mà là lúc cuộc sống rất phát đạt, thường thường sẽ 

đắc ý quên mình. Vào lúc này chỉ cần có bạn bè tốt, họ nhất định sẽ làm tròn bổn 
phận của họ để khuyên răn chúng ta. Cuộc sống của bạn có rất nhiều nguy cơ có thể 

gặp dữ hóa lành còn phải dựa vào bạn bè tốt của bạn. Cho nên khuyên răn bạn bè là 

bổn phận của người làm bạn chúng ta. 

Xin hỏi, trước khi muốn khuyên răn bạn bè cần có nền tảng gì mới được vậy? Bạn 

hôm nay mới quen biết họ có ba ngày, sau đó có thể nói thẳng thắn với họ không? 
Có được không? Không được. Nhất định phải xây dựng ở trên mức độ tín nhiệm mới 

được. 

Trong “Luận Ngữ” có một câu: “Quân tử tín nhi hậu gián”. Khi bạn bè tin tưởng 
bạn, sau đó bạn mới có thể khuyên răn họ. Không tin, còn chưa tin tưởng bạn, bạn 

đã khuyên răn họ, “tắc dĩ vi báng kỷ dã”, họ sẽ cảm thấy có phải anh kiếm chuyện 
với tôi không, có phải anh đang phỉ báng tôi không? Cho nên, khuyên người khác 

trước tiên phải xây dựng trên cơ sở của tin tưởng. Rất nhiều người đều nói họ rất 

chính trực, họ rất biết khuyên răn người khác, nhưng mà bạn bè đều không tiếp nhận. 
Họ sẽ cảm thấy những người này đều rất không có thiện căn, đều rất không biết nghe 

lời. Vấn đề ở ai vậy? Ở chính mình. Chúng ta không có xem xét thời thế, không có 

đặt nền móng từ trên tin tưởng trước. 

Vả lại, khuyên răn người khác vẫn phải xem thời cơ tình huống, cái gọi là: “Dương 

thiện nơi công đường, khuyên lỗi nơi phòng riêng”. Bạn tán dương một người có 

thể tán dương tại nơi đông người, nhưng mà bạn muốn khuyên một người phải 

ở nơi phòng riêng. Bởi vì cái thứ gì của họ vẫn chưa có bị bán đi vậy? Thể diện 

của họ vẫn chưa có bị bán đi, cho nên bạn phải giữ thể diện cho họ, nếu không thì 
họ sẽ thẹn quá hóa giận. Rất nhiều người không có cái năng lực quan sát này, bên 

cạnh vẫn còn rất nhiều bạn đang ở đó, lập tức liền chỉ ra khuyết điểm của họ. Nội 
tâm của họ ở trong đó nghĩ: “Anh hãy nhớ tôi đó nghen”. Cho nên nhất định phải 

tin tưởng mới được. 

Và tin tưởng có phải một sớm một chiều hay không? Tôi rất tin tưởng anh, anh cũng 
phải tin tưởng tôi, họ liền tin tưởng bạn ngay hay sao? Cũng không phải. Cần phải 

trên cơ sở gì? Cơ sở bỏ công giúp đỡ. Và bỏ công giúp đỡ cần quan sát thấy rõ được 
nhu cầu của người khác. Bạn phải thường xuyên quan sát nhu cầu của người khác 

mới có thể làm tốt việc bỏ công giúp đỡ, mới có thể nhận được sự tin tưởng. 
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Hôm nay bài học của chúng ta trước tiên học đến chỗ này, ngày mai chúng ta tiếp 

tục. Cảm ơn mọi người! 
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