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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 30 

Xin chào các vị bằng hữu! Chúc mọi người một buổi chiều tốt lành! 

Bài học trước, chúng ta nói đến thái độ nói chuyện phải bình tĩnh, lúc nói chuyện 

phải xem đối phương, phải có thái độ giữ chữ “tín”. Chúng ta vừa nói đến vào thời 
đại Xuân Thu có một vị có học thức tên là Quý Trát. Ông hoàn toàn không nhận lời 

người khác bằng lời nói, nhưng mà trong tâm ông đã hứa muốn đem thanh bảo kiếm 

của ông tặng cho vua nước Từ. Ngay cả một khởi tâm động niệm của mình, ông 
cũng giữ vững chữ “tín”. Chúng ta cần phải học tập theo những bậc Thánh Hiền 

nhân như vậy, chứ không phải kiếm cớ cho mình. Khi chúng ta luôn luôn kiếm cớ 
thì bản thân chúng ta sẽ càng sống càng không an tâm, sẽ ngày càng không được 

người khác tín nhiệm. 

Đương nhiên lời nói ra, chúng ta phải thực hiện. Nhưng trước khi nói ra, chúng ta 
cần phải suy nghĩ. “Sự phi nghi, vật khinh nặc” (Việc không tốt, chớ dễ nhận), không 

nên dễ dàng nhận lời người khác. 

• Trước khi nhận lời người khác, chúng ta cần phải suy nghĩ xem nhận 

lời việc này có hợp với chánh nghĩa hay không, có hợp với pháp 

luật hay không. Có khi chúng ta nhận lời việc của họ, có thể sau này vợ họ 
sẽ oán trách chúng ta. Cho nên, cần phải suy nghĩ sự việc này có đúng hay 

không, bạn mới được nhận lời. 

•  Trước khi nhận lời người khác, chúng ta còn phải suy nghĩ xem năng lực 

của chúng ta có đủ để thực hiện xong lời hứa này hay không. Nếu như 

không được, bạn nhận lời rồi, đến khi làm không được, bản thân bạn cũng sẽ 
cảm thấy thật không biết làm sao. Đối phương cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên, 

trước khi nhận lời người khác, phải biết “liệu cơm gắp mắm”. 

Trước khi nhận lời người khác, chúng ta có thể hòa hoãn một chút. Bởi vì người 
hiện nay rất nôn nóng, họ muốn thỉnh cầu bạn giúp đỡ cũng rất gấp, bạn vội nhận lời 

có được không? Nếu chúng ta bị sự nóng vội của họ dắt đi, thì chúng ta rất có thể dễ 

dàng nhận lời. Bởi vì lúc họ rất nóng vội thì đối với sự việc này, khả năng họ vẫn 
chưa tìm hiểu rõ ràng. Đối với sự việc này, có thể trong tâm lý họ cũng chưa chuẩn 

bị tốt thì đã bị kéo đi rồi. Vào lúc này, nếu bạn vào chung với họ thì có khả năng đi 
được nửa đường họ không làm nữa. Vậy rốt cuộc, bạn có giúp được gì hay không? 

Tự mình cảm thấy rất bực bội. Cho nên, trước tiên bạn nên hòa hoãn, giữ một khoảng 

cách, tự mình suy nghĩ rõ ràng một chút thì cũng khiến đối phương nguội lạnh hơn 
một chút. Trong thời điểm tiến thoái này, chúng ta phải biết đắn đo. Ở trong thời 

khắc rất cấp bách mà ra quyết định, về cơ bản đều rất dễ xảy ra tình huống, cho nên 

bạn vẫn phải đợi đến khi làm rõ ràng rồi mới nhận lời. 
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Ngoài ra còn mấy loại thái độ ở trong ngôn ngữ của chúng ta không được phép phạm. 

Trong thiên “Tín” của “Đệ Tử Quy” có nói: “Gian xảo ngữ, uế ô từ” (Lời gian xảo, 

từ bẩn thỉu). 

“Gian xảo ngữ” (Lời gian xảo) tục ngữ gọi là thêu dệt, chính là lời ngon tiếng ngọt. 

Thực ra, lời ngon tiếng ngọt là tâm bất trung, tâm đều có mục đích, tâm là gian ác 

khó lường. Cái này đã mất trung, mất cung kính. Chúng ta không nên dùng lời ngon 

tiếng ngọt để lừa gạt người khác. 

“Uế ô từ” (Từ bẩn thỉu) chính là những lời lẽ bẩn thỉu của thế tục, tương đối thô tục, 

thậm chí là lời chửi mắng người, cái này gọi là ác khẩu. Ác khẩu sẽ khiến người ta 
rất khó chịu, thậm chí còn dẫn đến xung đột giữa người với người. Khi chúng ta 

thường xuyên nói lời thô tục, bẩn thỉu thì chắc chắn sẽ không được người khác tôn 
trọng đối với chúng ta. Thậm chí, người ta ở sau lưng cũng sẽ phê bình, xem thường 

chúng ta. Cho nên, ngôn ngữ cũng là hình tượng của một con người, cần giữ gìn tốt. 

Khi làm việc ở trong văn phòng, bạn không nên hùa theo người khác nói chuyện tùy 
tiện. Nếu không, bạn cũng sẽ dần dần nói chuyện tùy tiện giống như vậy. Vì như 

vậy, bạn sẽ bị người khác xem thường, bạn không có oai nghi rồi. Cho nên, việc 

không đúng, không được theo. Giống như hiện nay trong văn phòng, rất nhiều người 
nói những lời thêu dệt, những lời bông đùa đồi bại. Phong khí này không nên phát 

triển. Khi giữa người với người tùy tiện như vậy, rất có khả năng bầu không khí của 
toàn bộ tập thể cũng trở nên tệ hại, thậm chí là hại tâm trí của người khác, làm hỏng 

hứng thú làm việc của người khác. Những việc này đều không nên phát triển. Và khi 

bạn làm chủ quản thì càng phải nên ngăn chặn loại nếp sống này. 

Khi người lớn chúng ta trong lúc nói chuyện đều rất khinh mạn, rất tùy tiện, cứ ở đó 

cười đùa, thì xin hỏi, trẻ nhỏ nhìn thấy rồi học được điều gì vậy? Điều chúng học 
được là nói chuyện sẽ không biết trang trọng, không biết tôn trọng người khác. Cái 

di hại này rất lớn. Cho nên, khi chúng ta nói chuyện trước mặt các em, nhất định 

phải càng chú trọng hình tượng, càng chú trọng chọn từ dùng câu hơn. Đây cũng là 
điều mà người lớn rất dễ dàng sơ suất, bởi vì sống chung với nhau thì tâm trạng cũng 

sẽ trào dâng lên xuống cùng nhau, cũng đều không chú ý đến có trẻ nhỏ ở bên cạnh. 

Trong “Đệ Tử Quy” có nói: “Trá dữ vọng, hề khả yên” (Lời dối trá, sao nói được). 
“Trá” và “vọng” chính là lừa gạt, chúng ta gọi là nói dối. Một người vì sao lại đi lừa 

dối người khác vậy? Có thể họ có mục đích. Để đạt được mục đích của mình, cái 
tâm của họ đã bị thiên lệch, bất trung rồi. Thậm chí, họ muốn che giấu lỗi lầm. Bản 

thân phạm sai lầm rồi nhưng không dám nhận sai, cho nên họ nói dối để che đậy. 

Nhưng mà dùng nói dối có thể thật sự che đậy được lỗi lầm hay không? Muốn che 
đậy một lỗi lầm, cần phải tìm vài ba cái cớ, vài ba lý do để che đậy. Vài ba lý do này 

tiếp tục còn phải lấy bao nhiêu lý do khác để che đậy nữa vậy? Đến cuối cùng, nói 
dối rốt cuộc rồi cũng bị lộ ra. Cho nên, người nếu như tiếp tục nói dối, mỗi ngày 
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sống rất đau khổ, mỗi ngày phải nghĩ ra một lô cách làm thế nào để che đậy lỗi lầm 

của mình. Loại đời sống đó thật sự rất khổ. 

Tôi có một em học trò đem tiền đóng tiền ăn trưa đi tiêu xài hết. Đúng lúc tôi đến 
tiếp nhận lớp mới, em ấy liền nói  vì nhà rất nghèo nên em đều đem số tiền này đi 

mua một ít sữa bột cho em trai của em ăn, chăm sóc em trai của em. Tôi vừa tiếp 

nhận các em mới hai - ba ngày, khi em học trò này nói vậy khiến cho tôi rơi lệ. Tôi 
lập tức nói: “Thầy sẽ đi với em về nhà nhé, mua một ít đồ ăn cho em trai của em”. 

Em học trò này lập tức nói: “Thầy ơi! Không cần đâu ạ!”. Sau đó tôi liền để tâm 

quan sát thử xem và cảm thấy lời em nói so với lời mẹ của em có sai lệch rất lớn. 
Người mẹ này là mẹ kế của em. Chúng tôi kỵ nhất là nghe lời nói phiến diện, không 

được nghe hết theo lời mẹ kế của em, cũng không được nghe hết theo lời của em. 

Chúng tôi một mặt phải tổng hợp lại xem, một mặt phải tự mình tìm hiểu thực tế. 

Tôi mới tiếp nhận lớp của các em. Tình trạng gia đình của rất nhiều các em hầu như 

đều do ông bà nuôi dạy và có gần mười em là gia đình đơn thân. Chúng tôi thấy vậy 
cũng cảm thấy rất đau lòng. Chúng tôi có khi vẫn không thể giúp gì được bởi vì nhận 

thức của phụ huynh đôi khi cũng không đủ. 

Một hôm, tôi đi ngang qua một tiệm chơi game, tôi muốn bước vào xem. Em đều 
nói em rất đáng thương, thế tôi liền bước vào thử xem có nên tiếp tục ở trong đây 

lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian hay không. Kết quả, tôi vừa bước vào liền nhìn 
thấy mấy em học trò của tôi. Các em còn đứng lên nói: “Em chào thầy!”, thật sự rất 

hổ thẹn. Em học trò này cũng thật lợi hại. Em trốn vào trong gian phòng nhỏ cuối 

cùng. Cuối cùng, tôi đã dò thám đến cùng. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt em học trò này 
xanh tái. Bởi vì em đã lừa gạt tôi, dối trên gạt dưới đến cuối cùng bị trinh thám này 

của tôi bắt được. Cho nên làm thầy giáo không dễ, còn phải làm trinh thám nữa, còn 

phải phân tích tìm tòi đối với ngôn ngữ của học trò để tìm hiểu đến cùng. 

Sau khi tôi phát hiện rồi, tôi lập tức liền dắt em về nhà để đối chất. Sau khi đi thăm 

gia đình của em, tôi rõ ràng cảm nhận được mẹ kế đối với con riêng của bà tương 
đối yêu thương bênh vực, đối với em này tương đối khắc nghiệt một chút. Trong mắt 

chúng tôi thấy cũng là không động thanh sắc, hài hòa hai bên. Đứa nhỏ làm sai rồi, 

sau đó nó vẫn phải nói lời xin lỗi với mẹ kế. Sau khi xin lỗi xong, chúng tôi làm 
nhiều việc để thông hiểu với em học trò này. Em cũng hy vọng cuộc sống của em tốt 

hơn một chút. Thế là trước tiên, em phải từ bản thân cố gắng làm tốt việc cần làm 
của mình. Chúng tôi từ trong đó bắt đầu hướng dẫn,  nhắc nhở em. Chúng tôi cũng 

tìm được mẹ ruột của em. Mọi người cùng nhau phối hợp. Cuối cùng, em học trò 

này rất quen, rất tốt với tôi. Quả thật, tuy em bị tôi làm cho sợ xanh cả mặt, nhưng 

em biết thầy không phải đi kiếm chuyện với em mà thầy vì muốn tốt cho em. 

Trong toàn bộ quá trình chung sống, tôi cũng phát hiện em học trò này đầu óc đặc 
biệt linh hoạt. Đầu óc không linh hoạt có thể bịa ra được nhiều lý do như vậy sao? 

Tôi liền lợi dụng điều này. Chúng ta nói “thuận theo thời thế mà làm”. Lợi dụng đầu 

óc em rất linh hoạt, cho nên tôi bảo em làm phụ trách. Chúng tôi mỗi khi vào thư 
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viện xem sách, sách rất lộn xộn. Em giúp lo việc mượn sách, giúp sắp xếp sách vở. 
Tôi giao cho em những công việc này. Sau đó, em học trò này dù có việc hay không 

việc đều chạy đến trước mặt tôi hỏi: “Thầy ơi! Hôm nay còn có công việc gì cần làm 
hay không ạ?”. Bạn càng cho em làm thì càng khích lệ cho em để em từ đó nâng cao 

tín tâm của mình, từ đó cảm thấy thầy rất tin tưởng mình. Thực ra, không có em 

nào thích tự cam lòng sa đọa, không có em nào thích tự chà đạp mình. Là người 

lớn và thầy giáo, chúng ta có cung cấp một không gian để các em nâng cao năng 

lực và tự tin của mình hay không? 

Sau đó, tôi liền hỏi em: “Thời gian em nói dối thầy lâu như vậy, cuộc sống của em 
như thế nào?”. Em nói: “Em rất khó chịu. Mỗi ngày em cứ nơm nớp lo sợ, đều quan 

sát xem sắc mặt của thầy như thế nào”. Quả thật là nói dối thì cuộc sống rất khó 

chịu. Chúng ta hãy cứ quang minh chánh đại. 

“Đệ Tử Quy” nói: “Quá năng cải, quy ư vô” (Biết sửa lỗi, không còn lỗi). 

Người không phải Thánh Hiền, có người nào mà không có lỗi. Sai mà biết sửa thì 
không có gì thiện bằng. Nếu như che giấu lỗi, chỉ có thể là sai lại thêm sai. Trẻ em 

từ nhỏ nhất định phải hình thành thái độ nói lời chân thật. Nếu như trẻ em từ nhỏ nói 

dối, “gian xảo ngữ”, những thói quen này một khi hình thành, trẻ em còn chưa bước 
vào xã hội, niềm tin của xã hội đối với nó đã phá sản rồi. Cho nên, từ khi trẻ còn 

nhỏ, nhất định chúng ta phải khiến chúng thiết lập thái độ biết nói chuyện phải giữ 

chữ “tín”, nói chuyện phải nói lời chân thật, tuyệt đối không nói dối. 

Phương pháp nói chuyện 

Khi nói chuyện, chúng ta phải: “Phàm đạo tự, trọng thả thư” (Phàm nói chuyện, nói 
trọng điểm), chính là cần biểu đạt lên bổng xuống trầm. Đồng thời, tốc độ ngôn ngữ 

phải: “Vật cấp tật, vật mô hồ” (Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ), không nên quá nhanh, 

không nên quá chậm. Đây là phương pháp nói chuyện. 

“Đệ Tử Quy” cũng nói: “Tôn trưởng tiền, thanh yếu đê. Đê bất văn, khước phi 

nghi”(Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép). Tính 
trung dung ở trong ngôn ngữ, đứng trước người lớn không được phép nói năng lớn 

tiếng. Nhưng nói chuyện với người lớn, bạn cũng không được nói nhỏ quá khiến 

người lớn hỏi: “Con nói cái gì vậy?”. Như vậy cũng là không lễ phép. 

Các vị bằng hữu! Bạn đã bao giờ dạy con cái bạn nói chuyện chưa? Nếu như bạn 

không dạy, lúc nó phải đi tuyển dụng thì bạn ở chỗ đó đầu rất căng: “Con cái ngay 
cả nói chuyện cũng không biết nói”. Năng lực biểu đạt phải luyện từng li, từng tí ở 

trong đời sống. Cho nên, khi con cái giao tiếp với bạn, khi chúng đưa ra một số yêu 

cầu đối với bạn mà chúng nói không rõ ràng, bạn nói: “Con nói lại một lần nữa! Con 
vừa mới nói quá nhanh rồi, con nói chậm một chút! Mẹ nghe chưa rõ”. Chúng ta 

yêu cầu con cái không ngừng điều chỉnh tốc độ nói chuyện, cách nói chuyện lên 
bổng xuống trầm của chúng. Vào lúc này, bạn phải có tính nhẫn nại để mài giũa 
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chúng. Rất nhiều thói quen nói chuyện đều là do mài giũa từng li, từng tí mà thành. 
Khi bạn có thể kiên trì tính nhẫn nại này, con cái về sau muốn nói chuyện với bạn sẽ 

có thể điều chỉnh đến một trạng thái rất ổn định, nói chuyện rất vừa phải với bạn. 

Thầy giáo đang dạy đọc Kinh của chúng tôi thường bảo học trò lên bục để chia sẻ 

trong tuần lễ trước các em đã làm được những tâm hiếu, hạnh hiếu nào. Các em vừa 

bước lên, thầy giáo liền chỉ dạy, không chỉ dạy bảo cách nói chuyện, mà đứng cũng 
phải chỉ dạy. Hiện nay, rất nhiều trẻ nhỏ sau khi lên bục giảng rồi thì cái tay chống 

vào cạnh bàn, nghiêng một bên, hoặc lắc lư lung tung. Có khi nói chuyện đầu cũng 

lắc, nếu không thì mắt nhìn xuống. Cho nên chúng ta phải dạy. Khi huấn luyện như 
vậy, chỗ nào không đúng, các em bắt đầu điều chỉnh. Ngay cả cách bước lên bục, 

chúng ta cũng phải chỉ dạy. “Bộ thung dung, lập đoan chính” (Đi thong thả, đứng 

ngay thẳng). 

Trẻ em nói chuyện, đi đứng nằm ngồi phải có oai nghi ở trong đó, phải có tác phong 

của một thủ lĩnh, tâm định tĩnh lại. Để trẻ em có được phong thái nói chuyện như 
vậy, chúng ta cần huấn luyện chúng các phương diện trạng thái nói chuyện. Các em 

giảng tốt rồi, chúng ta lại bảo các em xuống. Các em giảng không tốt thì giảng lại 

lần nữa, giảng không tốt nữa thì lại giảng thêm một lần nữa, giảng đến khi nào tốt 
mới được xuống. Chúng ta chỉ dạy các em, ngoài phương pháp ra còn phải có tâm 

nhẫn nại. Phương pháp nói chuyện của chúng ta trong “Đệ Tử Quy”, những lời giáo 
huấn này, chúng ta cũng phải trước tiên làm được từ chính mình, sau đó mới đi yêu 

cầu các em. 

Phương pháp khuyên bảo người thân, thân hữu phải: “Gián bất nhập, duyệt phục 
gián” (Khuyên không nghe, vui can tiếp). “Duyệt” là thời cơ. Ý nghĩa của từ “phục 

gián” chính là khuyên một lần không có tác dụng thì phải khuyên tiếp. Vẫn là vấn 
đề của tính nhẫn nại. Hiện nay, người của thời đại này nếu như được khuyên một lần 

nghe liền thì người này nhất định không phải người bình thường. Tôi lần trước đã 

từng nhắc nhở các bạn, nếu có người như vậy nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. 
Tôi muốn tìm họ để hoằng dương văn hóa truyền thống. Họ có thể là Nhan Uyên tái 

thế. Nhan Uyên là người không phạm lỗi hai lần. 

Phương pháp nói chuyện: “Hào khấp tùy, thát vô oán” (Dùng khóc khuyên, đánh 
không giận). Mặc dù bị hiểu lầm rồi, bạn vẫn có thể kiên trì khuyên tiếp, kiên 

trì làm tiếp. Cho nên, bạn muốn giúp người khác, muốn khuyên người khác thì 

trước tiên phải làm được không sợ oan ức.Người hiện nay làm người xử sự giống 

như mẫu đất. Mẫu đất này không chỉ là không thể gieo trồng do đất đều bị nứt nẻ, 

mà bên trong lòng đất, ngay cả một con giun cũng không có, ngay cả những vi sinh 
vật cũng không có. Vào lúc này, bạn còn hy vọng năm tới nó sẽ ra hoa kết quả, thu 

hoạch bội thu sao? Vào lúc này, bạn phải đặt nền móng, còn phải bón một số phân 
hữu cơ, không phải phân hóa học. Phân hóa học sẽ khiến cho đất càng tệ hại. Trước 

tiên, dùng một ít phân hữu cơ bón cho nó. Cho nên, chúng ta hiện nay đứng trước 

trẻ nhỏ, đứng trước thân hữu, chúng ta không được nôn nóng, nhất định phải có thái 

độ nhẫn nhịn cầu toàn, ý chí không lay chuyển. 
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Ngôn ngữ sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào? Khi ngôn ngữ của bạn thật sự là “trung”, 
là “tín” (chữ “trung” này chính là chân thành, chính là cung kính), tất nhiên sẽ 

khiến người nghe rất được lợi ích, rất cảm động, nhất định sẽ đạt đến hiệu quả ảnh 
hưởng “thiện tương khuyến, đức giai kiến” (cùng khuyên thiện, cùng lập đức). Bởi 

vì bạn lại giữ vững chữ “tín”, cho nên ngôn ngữ của bạn cũng sẽ không ngừng nâng 

cao sự tín nhiệm của người khác đối với bạn. Chúng ta cần suy nghĩ hiệu quả mà 
ngôn ngữ sinh ra. Ngôn ngữ không cung kính, ngôn ngữ nói dối, đôi chiều, thêu dệt, 

thô ác tất nhiên sẽ tạo nên sự xem thường, sự sỉ nhục của người khác đối với bạn. 

Cho nên, đây là việc chúng ta không nên làm, không được phép biểu hiện ra. 

Đối với sự ảnh hưởng của ngôn ngữ, chúng ta nói: “Nhất ngôn hưng bang, nhất 

ngôn tang bang”. Một câu nói không tốt có thể dẫn đến tai nạn cho một quốc gia, 
một câu nói không tốt có thể dẫn đến sự tan rã của một gia đình, lụi tàn của một đoàn 

thể. Cho nên, chúng ta vẫn phải nhớ kỹ giáo huấn Thánh Hiền, nhất định phải cẩn 

thận trong nói năng và hành động. Đây là thuộc về bộ phận của “Ngôn trung tín”. 

Công phu quan trọng thứ hai của tu thân gọi là “Hành đốc kính”. 

Thứ hai, “Hành đốc kính” 

Hành vi nhất định phải ngay thẳng, phải cung kính. Cho nên, tất cả chủ tâm của hành 
vi nhất định là thái độ rất chân thật, rất cung kính. Hành vi của chúng ta ở trong đối 

nhân làm sao cung kính? Ở trong đối với sự, đối với vật làm sao cung kính? “Đệ Tử 
Quy” của chúng ta dạy vô cùng kỹ. Đạo đức học vấn của một người nhất định bắt 

đầu bắt tay làm từ chỗ gần nhất, nhất định bắt đầu thực hiện từ gia đình. Tâm 

nhân từ của một người bắt đầu học tập từ  hiếu, từ đễ. Cho nên “Luận Ngữ” 
nói: “Hiếu đễ dã giả”. Hiếu, đễ là gốc rễ của cái gì vậy? “Gốc của nhân”. Gốc rễ 

của nhân ái là ở hiếu, đễ. Rất nhiều thái độ đối nhân, xử thế của một con người đều 

bắt đầu cắm rễ từ trong giáo dục gia đình. 

“Hành đốc kính”, xin hỏi, hành vi trước tiên phải cung kính đối với ai vậy? Bước 

đầu tiên nhất định là cung kính đối với cha mẹ. Chúng ta hãy xem, làm thế nào cung 
kính đối với cha mẹ? “Đông tắc ôn, hạ tắc thanh” (Đông phải ấm, hạ phải mát). 

Từng giây từng phút dùng tâm cung kính để phụng dưỡng cha mẹ, để nhìn thấy nhu 

cầu của cha mẹ. Khi một đứa trẻ có tâm cung kính như vậy để phụng dưỡng đối với 
cha mẹ thì chúng làm việc sẽ cẩn thận. Năng lực theo dõi nhu cầu của người khác 

hình thành từ trong từng li, từng tí này. Có người nào rất biết quan tâm cha mẹ nhưng 
không biết quan tâm người khác hay không? Không thể có. Có người nào không biết 

chăm sóc cha mẹ mà rất biết chăm sóc người khác không? Như thế cũng có chút 

điên đảo rồi. 

Cho nên trong “Hiếu Kinh” có một câu: “Bất ái kỳ thân, nhi ái tha nhân giả vị chi 

bội đức”. Người không yêu cha mẹ của họ mà yêu người khác, đây là trái ngược lại 
đức hạnh của một người. “Bất kính kỳ thân”, không tôn kính cha mẹ của họ, “nhi 

kính tha nhân giả vị chi bội lễ”, đây cũng là trái ngược lễ nghĩa. Làm gì có chuyện 



7 
 

không cung kính đối với cha mẹ mà cung kính đối với người khác! Đây đều không 
phải sinh ra từ đạo đức của một người. Cho nên yêu cũng tốt, cung kính cũng tốt, 

nhất định đều phải bắt đầu bắt tay làm từ hiếu, bắt đầu làm từ cung kính đối với cha 
mẹ. Chương giáo huấn “Nhập tắc hiếu” (Ở nhà phải hiếu) có rất nhiều thái độ đối 

nhân, xử thế quan trọng ảnh hưởng cả đời của trẻ. 

Khi trẻ biết: “Đông tắc ôn, hạ tắc thanh” (Đông phải ấm, hạ phải mát), trẻ biết quan 
tâm người khác, chúng cũng sẽ trở nên rất cẩn thận. Vì sao vậy? Hiện nay rất nhiều 

em lơ là, bất cẩn, bởi vì trong đầu óc của các em đều không nghĩ đến việc người 

khác cần cái gì. Ở trong đầu của các em mỗi ngày chỉ biết nghĩ đến việc ta nên mặc 
quần áo gì, ta nên ăn thức ăn gì. Chúng đâu có biết quan tâm đến người khác, sức 

quan sát của chúng tự nhiên sẽ giảm sút. Cho nên, dạy con cái những việc quét dọn, 

ứng đối, đối nhân xử thế, những thái độ này đều sẽ ảnh hưởng đến cả đời chúng. 

“Cư hữu thường, nghiệp vô biến” (Ở ổn định, nghề không đổi). Một người sống có 

chuẩn mực không thể thay đổi tới thay đổi lui. Nếu như trẻ nhỏ hôm nay muốn ngủ 
sớm, ngày mai lại muốn ngủ muộn, khi ngủ muộn mười hai giờ mới đi ngủ, như vậy 

sẽ làm hại đến cơ thể. Khi làm hại cơ thể thì có cung kính đối với cha mẹ hay không 

vậy? “Thân hữu thương, di thân ưu” (Thân bị thương, cha mẹ lo). Cho nên phải “cư 

hữu thường, nghiệp vô biến” (Ở ổn định, nghề không đổi). 

Chữ “nghiệp” này ở trẻ nhỏ có thể là học vấn, ở người lớn có thể là sự nghiệp. Nếu 
như học vấn đều không cố gắng học tập, thường muốn học thì học, không muốn học 

thì làm biếng, đây là bất kính đối với cha mẹ. Đối với học vấn cũng không cung kính 

thì hành vi của chúng đã mất đi thật thà cung kính. 

Sự nghiệp của chúng ta cũng không được thay đổi lung tung. Đổi tới đổi lui, bản 

thân bạn không lo lắng nhưng cha mẹ, vợ con lo lắng. Điều này đều mất đi cung 
kính, đều chỉ nghĩ đến bản thân, không muốn làm nữa thì không làm. Đây là không 

có tâm trách nhiệm, cũng không có tâm cảm thông người thân. Rất nhiều người cho 

rằng công việc đổi tới đổi lui có thể sẽ có cơ hội tốt, cách nghĩ này còn phải đợi bàn 

bạc lại. 

Chúng ta ở trong mỗi công việc phải chăm chỉ làm mỗi ngày để nâng cao năng lực 

của mình. Vả lại, nên hiểu rõ: Của cải cả đời của một người không chỉ nỗ lực là 

có thể đạt được, mà còn phải dựa vào việc chúng ta bố thí thật nhiều. Dùng tài 

sản, dùng kinh nghiệm và sức lao động của chúng ta để bố thí, đây mới là cội 

nguồn gốc rễ để được giàu có. Cho nên, sau khi rõ lý rồi, bạn mới không còn 

đầu cơ trục lợi may rủi, cũng không còn khiến cho nhiều người không yên tâm 

về bạn như vậy. 

Trong “Nhập Tắc Hiếu” (Ở nhà phải hiếu) nói: “Sự tuy tiểu, vật thiện vi” (Việc tuy 

nhỏ, chớ tự làm). Đây cũng là cung kính đối với người. Ngày nay, chúng ta làm rất 
nhiều việc tạo nên nguy hiểm cho mình. Việc này không được làm, đây chính là 

cung kính đối với mình. Bởi vì cơ thể của chúng ta một khi nguy hiểm chính là không 
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cung kính đối với cha mẹ. Cơ thể này là cha mẹ tiếp nối xuống, chúng ta cần phải 
tôn trọng thân thể của mình. Cho nên, cơ thể, da tóc là nhận được từ cha mẹ, chúng 

takhông dám làm tổn thương, đó là khởi đầu của hiếu. 

Ngoài việc không được làm tổn thương cơ thể của mình ra, chúng ta cũng không 

được gây ra chuyện tổn thương thân thể người khác. Bạn làm tổn thương người khác 

chính là không tôn kính họ, thậm chí là không tôn kính cha mẹ, thân hữu của họ. Bởi 
vì, khi cơ thể họ bị tổn thương liền có một số người sẽ rất đau lòng. Bạn làm vậy là 

không cung kính đối với nhiều người. 

Có một em nhỏ trêu đùa với bạn học của em. Khi bạn học đang chuẩn bị ngồi xuống, 
em liền đem chiếc ghế dời đi. Động tác này có lớn hay không? Động tác nhỏ như 

vậy nhưng liên quan đến vấn đề an toàn. Em vừa lấy ghế đi như vậy thì bạn học của 
em ấy ngồi xuống, cột sống trực tiếp va xuống đất, cho nên suốt đời bại liệt. Bài báo 

này tôi vẫn còn để ở trong kẹp tư liệu của tôi. Trong cuộc sống, nếu bạn không đủ 

cẩn thận, không đủ cung kính thì đều có khả năng sẽ tạo nên điều đáng tiếc không 
thể bù đắp cho một người, hoặc một gia đình, thậm chí là một quốc gia. Bạn thấy, 

gia đình này bị hủy hoại mất rồi, em đó phải suốt đời bại liệt. Có người còn đau khổ 

hơn em đó, chính là cha mẹ của em. Cha mẹ nhìn thấy em mỗi ngày cứ ở đó rơi lệ, 

còn phải giúp em xoa lưng, còn phải trả phí chữa trị rất lớn. 

Chúng tôi mượn cơ hội này để hướng dẫn các em dùng cái tâm cùng đạo lý để cảm 
thông người khác. Bạn làm tổn thương một người cũng là khiến mấy chục người đau 

khổ. Tôi liền hỏi các em: “Xung quanh bản thân em, có bao nhiêu người quan tâm 

em vậy?”. Chúng nói: “Khoảng gần năm mươi người”. 

Tôi còn nhớ có một lần, dường như là hoa đăng tết Nguyên Tiêu, người quá đông 

đúc. “Đệ Tử Quy” nói: “Đấu náo trường, tuyệt vật cận” (Nơi ồn náo, không đến 
gần). Đã đông đúc chen chúc như vậy rồi, người bên ngoài vẫn cứ dốc sức chen vào. 

Cuối cùng mất kiểm soát, rất nhiều người đã bị giẫm đạp chết. Hình như mấy chục 

người đã bị giẫm chết. Tôi liền nói với các em nhỏ, sự kiện mấy chục người này nếu 
như nhân với năm mươi thì có cả ngàn người bởi vì sự kiện này mà vô cùng buồn 

bã và đau khổ. Hơn nữa, trong mấy mươi người này có rất nhiều người vừa mới tốt 

nghiệp đại học. Tâm huyết mấy mươi năm của cha mẹ thảy đều uổng công, mấy 
chục năm đào tạo của quốc gia cũng uổng công rồi. Cho nên, chỉ cần là việc nguy 

cấp đến sức khỏe của người khác thì “việc tuy nhỏ, chớ tự làm”. Đây là luôn luôn 

nhắc đến việc cung kính đối với người. 

“Vật tuy tiểu, vật tư tàng” (Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng). Các em nhỏ có khi vẫn không 

thể phân biệt được đồ vật này là đã có chủ nhân nên chúng cảm thấy ưa thích liền 
lấy ngay. Chúng tôi liền nói với các em: “Nếu như em đã lấy đồ của người khác thì 

sẽ khiến người ta mất tín nhiệm đối với em, sau này còn có người nào muốn cho em 
mượn đồ không? Còn có người nào muốn làm bạn với em không?”. Có khi trong 

lúc nói đạo lý, phương pháp tốt nhất chính là kể chuyện. Bởi vì trẻ em trong suy 



9 
 

nghĩ của chúng vẫn không có cách nghĩ trừu tượng. Câu chuyện thì tương đối cụ thể 

để chúng cảm nhận. 

Chúng tôi liền kể với các em một câu chuyện. Có một em, bởi vì có một lần đã lấy 
đồ của người khác, cho nên mọi người đã dán cho em một cái nhãn, đóng cho em 

một con dấu “kẻ trộm”. Một lần, em đến nhà bạn học để chơi, kết quả tiền của nhà 

bạn học bị mất. Các em nhỏ thân mến, bạn học sẽ nghĩ đến ai vậy? Em đó trộm. Hôm 
sau, người bạn học đó liền nói trước tất cả bạn học trong lớp: “Tiền của nhà chúng 

tôi, bạn hãy trả lại cho tôi!”. Em đó thật khó giãi bày. Em nhỏ này cả đời này cũng 

nhớ kỹ, em đã bị người ta hiểu lầm, bị người ta làm nhục. Cho nên, chúng ta tuyệt 
đối phải: “Phàm thủ dữ, quý phân hiểu” (Hễ nhận cho, phân biệt rõ). Đồ vật của 

người khác, chúng ta tuyệt đối không được tự ý lấy về dùng. 

Tiếp theo đó, tôi cũng đã nói với các em nhỏ: “Của công cũng không được lấy”. Tôi 

liền hỏi các em: “Ở trong trường, cái bàn này là của ai vậy?”. Thưa các vị bằng 

hữu, cái bàn học là của ai vậy? Các em nói là do Hiệu trưởng mua. Chúng tôi tiếp 
theo đó hướng dẫn các em suy nghĩ. Rất nhiều thường thức đều ở trong đời sống, 

bạn có thể gặp được cơ hội thì cố gắng hướng dẫn. “Bàn học do Hiệu trưởng mua, 

vậy tiền mua bàn là ai đưa cho Hiệu trưởng vậy?”. Các em nói: “Đó là Chính phủ 
cho Hiệu trưởng”. “Thế tiền của Chính phủ lại từ đâu mà có vậy?”. Điều này các 

em không nhất định có thể trả lời được. Chúng tôi nói: “Chính là cha mẹ các em nộp 
thuế mà ra”. Bởi vì toàn bộ xã hội là đoàn thể hỗ trợ. Chúng ta hưởng thụ nhiều kiến 

thiết như vậy, nhiều phúc lợi như vậy của cả quốc gia, cho nên mỗi người đều phải 

có trách nhiệm, phải cùng nhau đóng góp cho quốc gia, xã hội này, cho nên phải nộp 
thuế. “Vậy người nộp thuế có bao nhiêu người?”. Các em nói: “Có 1,3 tỉ”, hoặc giả 

nói có tỉ mấy người. Tôi nói: “Không có nhiều như vậy!”. Các em có nộp thuế 
không? Người nộp thuế là người đã làm ra tiền. Theo nhận định riêng của chúng tôi, 

người nộp thuế khoảng bốn trăm triệu người. Cho nên, cái bàn này là của bốn trăm 

triệu người. Bạn lấy của công là bạn thiếu nợ của bốn trăm triệu người. Tôi nói với 
các em nhỏ: “Các em thiếu nợ của bốn trăm triệu người, các em làm trâu, làm ngựa 

cũng trả không xong”. Cho nên, bất kỳ của công nào, chúng ta cũng tuyệt đối không 

được lấy, cho dù chỉ là một cây viết, một tờ giấy chúng ta cũng phải công tư phân 
minh. Cho nên, đây cũng là một loại tâm cung kính của các em từ nhỏ đối với của 

công. Có tâm cung kính mới có thể giữ được liêm khiết. 

“Thân sở hiếu, lực vi cụ” (Cha mẹ thích, dốc lòng làm). Luôn luôn nghĩ phải làm 

tốt để cha mẹ vui, đây cũng là cung kính đối với cha mẹ. 

“Thân sở ố, cẩn vi khứ” (Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ). Khi cha mẹ không thích những 
thói quen xấu mà chúng ta đang hình thành thì chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi. 

Tuy là cung kính đối với cha mẹ, trên thực tế cũng là cung kính đối với chính mình. 

“Thân hữu thương, di thân ưu” (Thân bị thương, cha mẹ lo). Cho nên, phải cung 

kính đối với thân thể của mình. 
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“Đức hữu thương, di thân tu” (Đức tổn thương, cha mẹ tủi). Đạo đức, hành vi của 
chúng ta có chỗ nào chưa tốt đều có thể khiến cha mẹ bị xấu hổ. Cung kính đối với 

cha mẹ thì tuyệt đối không được làm những việc khiến cha mẹ bị xấu hổ. Đây đều 
là thực tiễn cung kính đối với cha mẹ, chứ không phải bàn luận cao xa, cần áp dụng 

vào thực tế. 

Cung kính đối với cha mẹ không chỉ là cung kính khi cha mẹ tốt đối với chúng 

ta, mà khi cha mẹ nổi giận đối với chúng ta, cái tâm cung kính này cũng phải 

đề khởi lên được. Cho nên người xưa nói: “Thân ái ngã, hiếu hà nan. Thân tắng 

ngã, hiếu phương hiền” (Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt). 
Cha mẹ của Đại Thuấn đối với ông không tốt, ông cũng không để ở trong lòng. Ông 

chỉ nghĩ đến việc mình cần phải làm tròn bổn phận, vẫn là toàn tâm, toàn ý hiếu 
thuận cha mẹ. Chính  tâm cung kính chí thành nàycủa ông đã khiến cha mẹ của ông 

hồi tâm chuyển ý. 

Trong học trò của Khổng Tử có một vị hiền giả tên là Mẫn Tử Khiên. Đức hạnh của 
Mẫn Tử Khiên vô cùng tốt. Trong Khổng Môn Tứ Khoa, ông là một trong những 

học trò có đức hạnh tốt nhất. Mẹ của ông qua đời tương đối sớm, cho nên cha của 

ông cưới một người vợ kế. Bởi vì mẹ kế sau đó lại sinh được hai người em, cho nên 
đối với ông tương đối khắc nghiệt, đối với hai người em của ông thì tương đối quan 

tâm. Vào mùa đông năm ấy, mẹ kế của ông dùng hoa lau độn thành áo ấm cho ông, 

dùng sợi bông vải đích thực để đan áo ấm cho hai người em của ông. 

Bởi vì hoa lau xem thì thấy rất bù xù, cứ nghĩ rằng rất ấm nhưng lại không giữ ấm 

được nên lúc ông kéo xe giúp cho cha của mình  thì gió lạnh vù vù thổi vào, ông liền 
bị rét phát run. Cha ông nhìn thấy, cảm thấy áo đã mặc dày như vậy mà vẫn còn phát 

run, có phải ông cố ý làm nhục mẹ kế của ông hay không? Cho nên người cha rất 
giận dữ, liền cầm roi đánh Mẫn Tử Khiên. Roi đánh vào thì áo bị rách, hoa lau bay 

ra. Cha ông nhìn thấy vô cùng giận dữ, cảm thấy mẹ kế đang ngược đãi con trai của 

mình, cho nên giận đùng đùng lập tức trở về nhà ngay. Người cha rất giận dữ bước 

vào cửa, dự định đuổi mẹ kế của ông đi. 

Mẫn Tử Khiên nhìn thấy tình hình này, không chỉ không cười trên nỗi đau của người 

khác mà còn đề khởi lòng cung kính đối với mẹ kế. Ông liền quỳ xuống nói: “Cha 
ơi! Cha đừng đuổi mẹ đi, bởi vì “mẫu tại nhất tử hàn”. Mẹ còn thì chỉ có mỗi mình 

con bị lạnh, mẹ đi rồi thì ba anh em chúng con đều phải bị lạnh, bị đói”. Một người 
con trong lúc nguy cấp như vậy không nghĩ đến bản thân mà nghĩ đến mẹ kế, nghĩ 

đến anh em, thậm chí là nghĩ đến cha của mình. Nếu như cha đưa ra quyết định trong 

cơn thịnh nộ như vậy, khi việc xong rồi thì chính người cha cũng sẽ hối hận. Đây 
gọi là đức hạnh chân thật, niệm niệm nghĩ đến thành tựu người khác. Cũng bởi tấm 

lòng cung kính này, tâm hiếu này mà mẹ kế của ông cảm thấy rất hổ thẹn: “Một đứa 
trẻ còn biết niệm niệm nghĩ đến mình. Mình rõ ràng không có tâm độ lượng để chăm 

sóc tử tế đứa trẻ này”. Tâm cung kính, hiếu thảo của Mẫn Tử Khiên đã xoay chuyển 

được vận mệnh của một gia đình. Cho nên, vẫn là phải dùng đức để cảm hóa người 

khác. 
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“Thân tắng ngã, hiếu phương hiền” (Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt). Khi người thân 
hữu đối với chúng ta tồi tệ, chúng ta vẫn có thể gìn giữ sự quan tâm của mình đối 

với họ. Đây chính là thật sự làm được cung kính rồi. 

“Thân hữu tật, dược tiên thường. Trú dạ thị, bất ly sàng” (Cha mẹ bệnh, nếm thuốc 

trước. Ngày đêm hầu, không rời giường). Cung kính đối với cha mẹ, trong “Hiếu 

Kinh” nói: “Cư tắc trí kỳ kính, dưỡng tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ưu”. Khi cha mẹ 
bị bệnh, chúng ta phải thay cha mẹ lo nghĩ nhiều. “Tang tắc trí kỳ ai”, khi cha mẹ 

vãng sanh, chúng ta phải làm trang nghiêm, trang trọng. “Tế tắc trí kỳ nghiêm”. Mỗi 

năm trong ngày giỗ của cha mẹ, thậm chí là ngày lễ tết trọng đại, chúng ta đều cần 
phải tế tự, gọi là “thận tông truy viễn, dân đức quy hậu”. Chúng ta niệm niệm không 

quên Tổ Tiên, cha mẹ đã qua đời, cũng là không quên lời chỉ dạy của họ đối với 
chúng ta, sự yêu thương, quan tâm của họ đối với đời sống chúng ta. Người có cái 

tâm như vậy tuyệt đối sẽ không đem cuộc đời đi vào chỗ lầm đường, lạc lối. Vả lại, 

người đó sẽ vô cùng hiền hậu, luôn luôn biết ân, báo ân. Cho nên, đạo hiếu của chúng 

ta cũng thực tiễn vào trong việc tế tự Tổ Tiên. 

“Thân hữu tật”, khi cha mẹ bị bệnh, chúng ta phải tận tâm, tận lực đi phụng dưỡng, 

chăm sóc. Tục ngữ có nói: “Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử”. Câu nói này sai rồi. Tại 

sao vậy? Con hiếu đích thực tuyệt đối sẽ kiên trì chăm sóc cha mẹ đến cùng. 

Chúng tôi có một người bạn, anh ấy khoảng ba mươi tuổi. Bà nội anh nuôi dạy anh 
lớn khôn. Cho nên lúc bà nội anh bị tai biến, anh ngày đêm chăm sóc, xoa bóp cơ 

thể bà, việc gì cũng đều do anh làm. Sau đó, anh bồng bà nội đi khám bác sĩ. Anh 

làm rất tốt khiến bà con xóm giềng đều cảm động. Một người có thể hiếu kính bề 
trên của mình thì kết giao bạn bè nhất định là rất có đạo nghĩa. Cho nên, ở trong xã 

hội, họ cũng rất được bạn bè yêu quý. Sau đó, anh ấy cũng đã cưới được một người 
vợ rất tốt. Đây gọi là “thiện hữu thiện báo”. Người con hiếu chân thật tuyệt đối sẽ 

hết lòng, hết sức chăm sóc cha mẹ, tuyệt đối sẽ không thay đổi tâm. 

Lại có câu nói: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Họ không phải anh hùng. Đây đều 
là cái cớ cho những người giả đó. Anh hùng chân chính nhất định có trí tuệ của họ, 

có định công của họ. Đương nhiên, định công này phải bắt đầu rèn luyện từ nhỏ. Từ 

khi trẻ còn nhỏ, người lớn phải nói cho trẻ biết xa lìa những hình ảnh tương đối bạo 

lực, khiêu dâm, huấn luyện định lực cho chúng. 

“Tang tam niên, thường bi yên” (Tang ba năm, thường thương nhớ), và “Sự tử giả, 
như sự sanh” (Việc người chết, như người sống). Tức là sự cung kính của chúng ta 

đối với cha mẹ tuyệt đối không phải bởi vì cha mẹ xa lìa rồi mà có mảy may giảm 

bớt. Khi cha mẹ chúng ta xa lìa, vừa nhìn thấy đồ của cha mẹ còn lưu lại, chúng ta 
đều có thể cảm nhận được cha mẹ cả đời đã dành cho chúng ta sự quan tâm, chăm 

sóc. Chúng ta cũng sẽ ở trong đối nhân, xử thế bỗng nhiên nghĩ đến lời chỉ dạy của 
cha mẹ đối với chúng ta. Khi cha mẹ còn sống, chúng ta phải toàn tâm, toàn ý làm 

được. Cha mẹ không còn nữa, chúng ta càng phải tu thân, hành đạo. 
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“Dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu”. Cái gọi là đại hiếu là làm cho cha mẹ 
vinh hiển, là làm cho Tổ Tiên vinh hiển. Cho nên, phải có sự cung kính như vậy mới 

có thể an ủi linh hồn Tổ Tiên và cha mẹ nơi thiên giới. 

Ngoài việc phải cung kính đối với cha mẹ ra, “Đệ Tử Quy” còn tiếp tục chỉ dạy 

chúng ta phải cung kính đối với người lớn. Trình tự của “Đệ Tử Quy” thật sự vô 

cùng có trí tuệ. Đây cũng là tuân theo lời giáo huấn của Mạnh Phu Tử. 

Mạnh Phu Tử nói: “Thân thân nhi nhân dân”, đem tâm cung kính, tâm hiếu đối với 

cha mẹ, “thân thân” là mở rộng cái tâm quan tâm đối với mọi người. Mọi người ở 

đây đương nhiên là từ người gần nhất, chính là anh em của mình và người lớn bên 
cạnh mình. “Nhân dân”, lại suy diễn đến người dân bình thường, lại suy diễn ra tiếp 

là “nhi ái vật”. Ngay cả đối với núi sông, đại địa, động vật, thực vật, chúng ta cũng 
đều phải có tâm yêu thương, tâm cung kính này. Ngay cả đối với cha mẹ còn chưa 

hiếu kính, sau đó liền vượt ra để đối với chó rất tốt, đối với mèo rất tốt hay không? 

Có. Người hiện nay bất hiếu với cha mẹ nhưng đối với chó rất tốt, đối với mèo rất 
tốt. Họ không đem tiền biếu cha mẹ, nhưng vẫn dắt chó và mèo đi tắm hơi, ủ ấm. 

Bạn thấy người hiện nay thật sự là điên đảo. Cho nên, không có giáo huấn Thánh 

Hiền thì con người thật sự không biết làm người như thế nào. 

“Thiên bất sinh Trọng Ni, vạn cổ như trường dạ”. Nếu như ông trời không khiến 

Khổng Phu Tử sinh ra ở Trung Quốc thì những văn hóa truyền thống này của chúng 
ta không thể truyền xuống được.  Vậy thì người Trung Quốc không biết sống thành 

ra cái thể thống gì. Cho nên chúng ta phải biết quý trọng Khổng Phu Tử đã truyền 

thừa cái đạo lớn của Nghiêu Thuấn, Vũ Thang. Chúng ta nên cố gắng học tập, cố 
gắng tuân theo giáo huấn này, từng bước từng bước nâng cao việc tu dưỡng đạo đức 

của mình. 

Chúng ta hãy xem, “nhân dân”, bắt đầu làm từ anh em, từ bậc bề trên. 

“Tài vật khinh, oán hà sinh. Ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn” (Tiền của nhẹ, oán nào 

sinh. Lời nhường nhịn, tức giận mất). Chúng ta thật sự tôn trọng người khác từ trong 
tâm thì ngôn ngữ liền có thể nhẫn nhịn được. Khi bạn thường có thể tôn trọng người 

khác thì bạn có thể ngay cả một câu nói ác cũng không thể nhẫn tâm nói ra. Chúng 

ta cung kính đối với người thì ngôn ngữ nói năng nhỏ nhẹ phải rèn luyện tốt trong 

lúc bình thường. 

Toàn bộ lễ nghi cuộc sống thực ra đều thực tiễn tâm cung kính đối với người. Trước 
đây, chúng ta đã nói đến huấn luyện trẻ nhỏ lễ nghi tiếp đãi, huấn luyện trẻ nhỏ lễ 

nghi chào hỏi, huấn luyện trẻ nhỏ lễ nghi tiễn khách, thậm chí là huấn luyện trẻ nhỏ 

lễ nghi ăn cơm. Đây đều là tâm cung kính đối với người. 

Ví dụ lúc trẻ nhỏ ăn cơm, người lớn đều vẫn chưa ngồi mà chúng đã nhảy lên trước, 

người lớn còn chưa ăn mà chúng đã nhanh chóng gắp thức ăn vào trong chén của 
mình rồi. Thậm chí đối với món ưa thích ăn, cả mâm đồ ăn, chúng gắp qua hết một 
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nửa. Rất nhiều phụ huynh còn nói: “Nào! Ăn nhiều một chút!”. Người lớn không có 
độ mẫn cảm giáo dục thì thật sự làm hỏng các em hết rồi. Trẻ nhỏ mọi nơi phải có 

cung kính, phải nghĩ thay cho người khác thì công phu cung kính của chúng, công 
phu suy nghĩ đối với người mới có thể hình thành. Cho nên, những lễ nghi này, 

chúng ta cũng phải luôn luôn lưu tâm để trưởng dưỡng tâm cung kính của trẻ nhỏ. 

Và cái tâm cung kính này, bạn chỉ cần huấn luyện ở những cử chỉ của chúng. Sau 
khi chúng nội hóa rồi, rất nhiều động tác bạn chưa dạy chúng, chúng cũng có thể 

làm được. Ví dụ, chúng tôi dạy một nhóm học trò chào hỏi, dạy chúng cúi chào 

khoảng chừng hơn hai tháng. Có một hôm, thầy của chúng đang xem những người 
đạo đức giảng bài trên ti vi. Các em nhỏ này lúc đi ngang qua, bỗng nhiên lưng của 

toàn bộ các em đều khom xuống, vì sợ che khuất thầy của chúng đang xem ti vi. Các 
vị bằng hữu! Động tác này chúng tôi có dạy hay không vậy? Thế tại sao chúng làm 

được? Trẻ em bảy tuổi tại sao có thể làm được? Điều này phát ra từ tâm cung kính 

của chúng. Thật sự, một đứa trẻ có tâm cung kính đã được nội hóa rồi thì rất nhiều 
hành vi của chúng sẽ đúng, sẽ tốt. Cho nên, chúng ta bắt tay làm từ trong từng li, 

từng tí của đời sống thì tự nhiên có một ngày, chúng sẽ biết xử sự đúng mực. 

Giống như tiếp điện thoại là việc thường hay xảy ra. Chúng ta nói, trong tiếp đãi 
cũng có tiếp điện thoại. Tôi có khi cũng gọi điện cho những đứa trẻ của giáo viên 

trong trung tâm của chúng tôi. Tôi nhận thấy chúng cũng làm được một chút. Khi 
chúng biết là tôi gọi điện thoại đến, sau khi nói chuyện xong, chúng tuyệt đối không 

cúp điện thoại trước. Tôi nói: “Sao con không cúp máy đi?”. Em nói: “Thầy 

ơi! Thầy còn chưa cúp máy”. Bạn xem, một chút nhỏ nhặt như vậy, chúng mỗi ngày 
đều đang suy nghĩ vì người khác, cung kính người khác. Nước chảy đá mòn, tâm 

cung kính của chúng đã hình thành rồi. Bạn thấy, hiện nay rất nhiều trẻ nhỏ liền cúp 
điện thoại ngay. Khi bạn tiếp xúc sẽ cảm thấy đứa trẻ này sao mà mất lịch sự như 

vậy! Cho nên, ngay cả tiếp điện thoại, nhất định cũng phải: “Người lớn trước, trẻ 

nhỏ sau”. 

Tốt rồi! Tiết học này chúng ta chỉ học đến đây. Xin cảm ơn mọi người! 
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