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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 37 

Các vị bằng hữu, xin chào mọi người! 

Hôm qua, chúng ta đã bàn đến việc tu thân phải bắt tay từ sáu phương diện, đó là từ 

“ngôn trung tín”, “hành đốc kính”, “trừng phẫn”, “truất dục”, “thiên thiện”, “cải 
quá”. Sáu phương diện này áp dụng thực tiễn vào trong công phu tu thân. Sáu lời 

giáo huấn này lại hoàn toàn tương ưng với lời giáo huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni 

trong đạo Phật, chính là “thành thật, lễ kính, không tham, không sân, không si”. Lời 
giáo huấn của đức Phật cách thời đại chúng ta khoảng 3.000 năm, lời giáo huấn của 

lão tổ tông thì cách chúng ta trên 4.500 năm, vì vậy những lời giáo huấn này của 
Thánh nhân Trung Hoa đã có trước khi Phật nói hơn 1.500 năm. Chúng ta từ chỗ 

này cũng lý giải được một câu tục ngữ:“Những tư tưởng lớn gặp nhau”. Người chân 

thật có trí huệ, có đức hạnh, họ có cách nhìn giống nhau đối với đạo lý của vũ trụ 

nhân sanh. 

Chúng ta vô cùng may mắn khi có cơ hội học tập những văn hóa triết lý này, có thể 

quý trọng cơ hội này để lĩnh hội giáo huấn của cổ Thánh tiên Hiền, vì vậy chúng ta 
phải biết tri duyên, nghĩa là phải biết cái duyên phần này hiếm có. Giả như 4.500 

năm nay, nếu có một đời không truyền lại thì sẽ như thế nào? Đã đoạn mất rồi. 4.500 
năm nay chính là nhờ liên tục có Thánh Hiền trao truyền lại. Có câu nói: “Chánh 

pháp không có người nói, dù có trí nhưng không thể lý giải”. Giáo huấn của Thánh 

Hiền giả như không có nhờ vào sự truyền thừa của sư đạo thì có thể đã bị đoạn dứt 
mất ngay trong quá trình này rồi, gọi là “có kế thừa cái đời trước mới có thể để lại 

cho đời sau”. Cho nên, nếu như mỗi chúng ta đều có sứ mạng thừa truyền trí huệ 
của lão tổ tông thì nó sẽ không bị đoạn mất. Vậy thời đại này của chúng ta, chúng ta 

cũng có trách nhiệm đem chúng truyền trao lại. Trước phải kế thừa, sau đó mới có 

thể truyền lại. Các vị bằng hữu! Chúng ta đã kế thừa được chưa? Chúng ta đã lý giải 
được chưa? Việc này quả thật quan trọng. Cho nên, mỗi một người đều có trách 

nhiệm đem giáo huấn của Thánh Hiền truyền trao lại đời sau, từ việc tu thân mà bắt 

đầu làm, từ gia đình của mình mà bắt đầu thực hiện. 

Có nhiều người nói, đại đạo Thánh Hiền nghe ra thì thấy vô cùng tinh thâm quảng 

bác, kỳ thực đạo lý chân thật sâu xa của nó thì cũng là đạo lý bình thường. Chúng ta 
nói đến luân thường đại đạo, không có cái nào cao hơn nó nữa, vậy xin hỏi luân 

thường đại đạo là gì? Ngũ luân à? Các vị không thể trả lời sao? Chắc tôi đau lòng 

quá đi mất! Đó là: “Phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng 

ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín”. 

Các vị bằng hữu! Trong mười ngày này, khóa trình mà chúng ta cùng nhau nghiên 
cứu thảo luận chính là cương lĩnh thâm sâu quảng bác của văn hóa Trung Hoa. Nắm 
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được cương lĩnh, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu như bản thân giải hành tương 
ưng thì sự lý giải của bạn cũng sẽ càng sâu, càng rộng hơn, bạn cũng có thể có một 

phần đắc lực thì có thể truyền thừa một phần, mười phần đắc lực thì truyền lại mười 
phần. Mỗi một người chúng ta ở trong thời đại rộng lớn này phải canh cánh vấn đề 

hưng vong của đất nước. Đất nước này không đơn thuần là đất nước hiện nay của 

chúng ta mà là chỉ cái văn hóa mấy nghìn năm nay của chúng ta, chúng ta đều có 

trách nhiệm tận một phần tâm sức. Vì vậy, từ việc tu thân mà bắt đầu làm. 

Trong quyển “Đại học” đã đem bước đầu tiên của việc lập thân hành đạo nói ra rất 

rõ ràng, đó là “từ thiên tử cho đến thứ dân đều lấy việc tu thân làm gốc”. Đây là 
bước đầu tiên. Trong quyển “Trung Dung” cũng nói: “Đăng cao tất tự ti”. Bạn muốn 

leo lên cao thì phải bắt đầu từ đâu vậy? Chữ “ti” này nghĩa là dưới cùng, bạn leo lên 
núi thì nhất định phải từ chân núi mà đi lên. Có người nào trực tiếp một cái là lên tới 

núi được hay không? Trừ phi người đó có khinh công, nếu không thì bạn sẽ phải 

từng bước từng bước mà leo lên. Cho nên, chúng ta nhất định phải từ việc tu thân 

của chính mình. Đây chính là bước đi mở đầu. 

Cách đây hai tuần, chúng tôi đi đến Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn dốc rất đứng, từng 

bậc từng bậc nối tiếp nhau. Giả như khi chúng ta leo lên, trước tiên nhìn vào một 
điểm cao khoảng mấy nghìn mét, bạn sẽ nói cao như vậy chắc sẽ mệt chết mất, chắc 

là thôi, chúng ta không leo nữa vậy. Rất nhiều người mơ ước viễn vông, mới nhìn 
thì nhìn cho xa rồi cảm thấy mình chắc là không được. Nhà cao vạn trượng thì cũng 

xây từ mặt đất. 

Chúng tôi có một vị giáo viên, anh ấy nói: “Leo lên Cửu Hoa Sơn thì bạn chỉ nên 
nhìn vào bậc thềm kế tiếp, từng bước nối tiếp từng bước thì tự nhiên rồi bạn sẽ lên 

được đến đỉnh”. Cho nên phải sống trong thực tại, sống trong việc đôn luân tận phận, 
tận hết bổn phận của mình trong gia đình, tận hết bổn phận công việc của mình, tận 

bổn phận làm gương cho xã hội của mình. Chúng ta làm tốt vai trò người vợ, chúng 

ta đem vai diễn của một người mẹ làm cho tốt, chúng ta đem vai trò của một đồng 
nghiệp làm cho tốt, tự nhiên đức phong trong xã hội không thổi cũng tự bay. Kỳ 

thực, sức ảnh hưởng của nó tuyệt đối không phải là mỗi ngày bạn ở đó cứ suy nghĩ 

ở trong đầu là “tôi sẽ ảnh hưởng bạn, tôi sẽ ảnh hưởng bạn”, như vậy thì người cũng 
nhất định sẽ không để cho bạn làm ảnh hưởng, mãi mãi đều là vì bản thân bạn cảm 

thấy đây đều là bổn phận mà chúng ta nên làm. Bạn mà làm được một cách chân 
thành, làm được tự nhiên đến như vậy thì mới khiến cho người ta cảm động. Cho 

nên, vĩnh viễn những người làm rất nhiều việc đều cảm thấy chính họ chưa làm được 

gì. Người mà cảm thấy mình đã làm rất nhiều thì kỳ thực họ chưa làm được gì. Câu 
nói này hơi khó hiểu một chút. Người làm rất nhiều việc, họ đều cảm thấy họ không 

có làm gì cả, bởi vì họ cho rằng đó chính là bổn phận của mình. Ngược lại, người 
mà mỗi ngày đều nghĩ rằng mình đã làm rất nhiều việc, họ nói: “Anh xem, tôi đã 

làm rất nhiều việc, có ai nhìn thấy hay không chứ? Tôi làm như vậy có ai nhìn thấy 

hay không?”. Mỗi ngày đều suy nghĩ đến cái danh của chính mình, cái lợi của chính 
mình. Nếu đã dùng tâm danh lợi để mà làm việc thì vĩnh viễn không thể khiến cho 

người ta nhìn thấy mà cảm động, mãi mãi khiến cho người ta cảm thấy là “những 
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người học tập Thánh Hiền đó đều làm việc kiểu như vậy”, làm một chút việc tốt mà 
muốn người ta biết đến. Vào lúc này có thể không những không có hiệu quả, thậm 

chí phức tạp hơn biến thành hiệu quả xấu. Mãi mãi những danh lợi mà chúng ta 
chiếm được, đi được nửa đường thì đã quên mất mục tiêu rồi, trong tâm lúc này chỉ 

quan tâm đến danh đến lợi, lúc này thì đã quên mất học vấn của Thánh Hiền rồi. 

Cho nên, tôi tin rằng ông Tần Cối ban đầu khi bắt đầu đi ứng thí cũng suy nghĩ đến 
việc làm sao để lợi ích cho nhân dân, vậy vì sao mà đi đến sau cùng lại thành ra kẻ 

lộng quyền hại nước? Vì sức mạnh của danh lợi rất lợi hại. Các vị bằng hữu! Không 

nên đợi cho đến khi tám cơn gió thổi đến rồi thì mới bắt đầu luyện công phu, mọi 
lúc đều phải nên xây dựng tốt cái gốc rễ cho chính mình, chân thật vì người mà làm 

việc. Khi làm việc vì nhân dân thì mới có thể vượt qua được những thử thách khảo 

nghiệm. 

Chúng ta lúc trước đã có nói qua về câu chuyện “Tám gió thổi không động” hay 

chưa? Ông Tô Thức, tức Tô Đông Pha cùng với Thiền sư Phật Ấn giao hảo rất tốt. 
Có một hôm, Tô Đông Pha cảm thấy cảnh giới của mình rất cao, tu dưỡng cũng rất 

cao. Khi tọa thiền ông đã viết một bài thơ: “Đảnh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu 

đại thiên, tám gió thổi không động, ngồi vững tòa sen vàng”. Viết ra một bài như 
vậy, cảnh giới như thế nào? Tám gió đó là gì vậy? Là “lợi”, “suy”, “khổ”, “lạc”, 

“xưng”, “cơ”, “hủy”, “dự”. Chúng ta trong mối quan hệ giữa con người với nhau và 

trong cảnh giới chúng ta đang sống, tám loại tình huống này đều xảy ra. 

“Lợi” chính là khi bạn đang thuận lợi, “suy” chính là là khi bạn đang thoái trào, đang 

trong nghịch cảnh. Bạn đều có thể thuận cảnh mà không tham, nghịch cảnh mà không 
oán trách. Chúng ta tiến bộ nhất là khi nào vậy? Là khi nghịch cảnh. Bởi vì nghịch 

cảnh rèn luyện cho con người, thuận cảnh thì đào thải con người. Con người hễ ở 
trong nghịch cảnh thì tự cảm thấy mình cao, liền quên thì bắt đầu suy thoái, vào lúc 

này liền bị đào thải. Cho nên, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đều phải xem xét 

lại sự tu dưỡng của chính mình. 

Bạn xem, vì sao mà chúng ta nói hầu hết doanh nghiệp, hơn nữa số doanh nghiệp 

trong vòng năm năm đều bị đóng cửa? Tại Hải Khẩu của chúng ta, mỗi một năm 

công ty tiếp nhận sự kiểm tra của đơn vị chủ quản, hơn một nửa trong đó đều không 
vượt qua được một năm, có nghĩa là trong vòng một năm những công ty này đều bị 

sập tiệm. Mặc dù khi bắt đầu tiền vốn đầu tư rất lớn, vậy vì sao mà đóng cửa nhanh 
đến như vậy? Có một công ty nọ cũng rất lớn, trong vòng mười năm mà đầu tư hết 

hai mươi triệu. Kết quả là do ông chủ của công ty là người ăn xài vô độ, lại rất háo 

sắc, thế là công ty đã sụp đổ rất nhanh, cưới vợ mới hai tháng thì đã bỏ trốn đi, sau 
đó trở về nước thì bị bắt. Cho nên chúng ta nhìn thấy được, khi ông tiếp nhận hai 

mươi triệu là một tình trạng rất tốt, nhưng mà rốt cuộc vì tự cho mình là cao, bắt đầu 
ăn tiêu phung phí, sau đó lại không chịu nghe lời khuyên, thế là đành bại sụp. Vì 

vậy, chúng ta luôn thấy là “giàu sang học đạo nan”. Khi một người có rất nhiều 

tiền, đều không nghĩ đến việc nâng cao tu dưỡng của chính mình, cũng không nghĩ 
đến việc nên đi giúp đỡ người khác, phúc lợi cho xã hội. Cho nên, hầu hết nghiệp tội 
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của con người đều không phải được tạo ra trong nghịch cảnh, mà tạo ra trong những 
lúc thuận cảnh. Đúng vậy! Cho nên thuận cảnh đào thải con người. Bạn ở trong thuận 

cảnh, giả như không có cái tâm muốn lợi ích cho người khác, rất có thể bạn sẽ bị suy 
trở lại. Chúng ta phải nên hiểu đạo lý này. Trong thuận cảnh phải thời thời cảm ân 

người khác, trong thuận cảnh phải thời thời nghĩ đến việc tạo phước cho xã hội, thì 

phước đó của bạn mới có thể lâu dài chẳng suy, mới có thể giữ được tài phú lâu dài 

cho bạn, giữ được gia đạo của bạn. 

Tiếp đến là “khổ” và “lạc”. Con người trong lúc khổ có thể vẫn tu dưỡng được tốt 

hay không, tâm vẫn có thể giữ được thanh tịnh hay không, việc này chính là công 
phu. Còn “lạc” là vui, chúng ta nói vui quá hóa buồn, bởi vì con người trong lúc vui 

thì luôn quên đi bản thân mình là ai, quên đi sự an toàn của chính mình, quên đi rất 
nhiều bổn phận của chính mình. Cho nên khi mở quyển báo ra, rất nhiều sự việc 

ngoài ý muốn đều xảy ra trong lúc vui chơi. Cho nên việc vui chơi không nên quá 

đà, gọi là “không nên vui chơi quá trớn”. Thường là đối diện với cảm nhận của chính 

mình, tâm tình đều phải thuận theo đạo trung dung, có chừng có mực. 

“Xưng” là người ta xưng tán bạn, “cơ” nghĩa là người ta khích bác bạn, châm chọc 

bạn, mà bạn có thể tu dưỡng được thật tốt, không động tâm. 

“Hủy” là người khác hủy báng bạn, bạn có thể tâm bình khí hòa mà tiếp nhận. Người 

ta phê bình bạn mười câu, chỉ có một câu là đúng, còn chín câu kia là sai, chín câu 
này bạn đều không nổi giận, còn một câu nói đúng thì bạn tự mình phản tỉnh cho tốt, 

tôi tin rằng người hủy báng bạn đến sau cùng cũng sẽ bị bạn làm cho cảm động. Bởi 

vậy, người mà tám gió đời thổi không lay động mới có thể chuyển hóa được người 
khác. Nếu tám gió vừa thổi mà đã động thì người đó đã bị người khác chuyển, bị 

hoàn cảnh làm cho xoay chuyển, bị dắt mũi mà đi. 

Đường Thái Tông vì sao mà có thể tạo ra sự thịnh thế cho Đường triều? Bởi vì 

Đường Thái Tông đều có thể tiếp nhận một cách rộng rãi lời phê bình của đại thần 

đối với ông mà không có trách phạt những thần tử này. 

Một lần, có một vị thần tử thao thao bất tuyệt phê bình Đường Thái Tông. Sau khi 

phê bình xong thì vị thần tử này quay về. Mấy vị đại thần ở bên cạnh liền nói với 

Hoàng thượng: “Bẩm Hoàng thượng! Những điều mà ông ấy nói hơn một nửa đều 
là giả, Hoàng thượng sao lại không trách, sao không trừng phạt?”. Đường Thái 

Tông liền nói: “Ông ấy nói mười câu mà có được hai câu đúng thì ta sẽ đem hai câu 
ấy ra dùng. Nhưng mà giả như ta ngăn cấm ông, hành động này hễ truyền ra ngoài, 

người ta sẽ nói Hoàng thượng vẫn còn phản bác đối với những lời can gián, vẫn còn 

phê bình. Những lời này mà truyền ra bên ngoài, sau này các trung thần khác có 
còn dám can gián nữa hay không?”. Không dám nữa. Cho nên Đường Thái Tông có 

thể nhìn thấy được xa rộng, có thể tiếp nhận rộng rãi, sau đó lại dùng sức phán đoán 
của mình, như vậy sẽ không gây cản trở tất cả những lời can gián của các vị trung 

thần đối với mình. Vì vậy, khi Đường Thái Tông đối diện với sự khích bác hủy báng 
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của người khác thì ông đều có thái độ như vậy. Cho nên, một người thành tựu cao 

được bao nhiêu đều có tỷ lệ thuận đối với sự độ lượng và tâm lượng của họ. 

“Xưng” là xưng tán, còn “dụ” nghĩa là khi bạn có niềm vinh dự kéo đến, bạn cũng 
có thể không bị tiêm nhiễm. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người, họ vừa được bằng 

khen thưởng thì liền đem trưng nó lên. Kết quả là khi đến phòng làm việc của họ, 

toàn bộ đều là bằng khen hạng nhất, là bảng vàng, treo đầy cả. Khi Cư sĩ Hứa Triết 
được phỏng vấn, chúng tôi có chú ý một chút, nhìn thấy căn phòng của bà rất là sạch 

sẽ trống trải. Bà là quốc bảo của Singapore, xin hỏi, bà có biết bao nhiêu bằng khen 

chứ? Rất nhiều bằng khen, nhưng bà không treo một bằng khen nào cả, chỉ treo duy 
nhất một chữ “Ái” mà Hòa thượng Tịnh Không đã tặng cho bà mà thôi. Cho nên 

người chân thật có đức hạnh, họ đều cảm thấy tất cả những việc đó đều là việc họ 
nên làm, việc này không có gì để khoe khoang, cho nên khi vinh hoa đưa tới thì cũng 

như gió thổi qua, không để lại một vết tích nào trong tâm của bà. Đây mới gọi là tám 

gió thổi không động. 

Tô Đông Pha cảm thấy cảnh giới của mình rất cao, cho nên đã viết ra bài thơ: “Đảnh 

lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi không động, ngồi vững tòa 

sen vàng”. Sau đó liền cho người đem đến cho Thiền sư Phật Ấn xem. Thiền sư Phật 
Ấn xem xong liền viết hai chữ “đánh rắm”lên bài thơ đó, rồi sai người đem về. Tô 

Đông Pha suy nghĩ như thế nào, trong tâm ông vốn mong đợi là điều gì? Hãy khen 
tôi đi, Thiền sư xem cảnh giới của tôi tốt như thế nào, kết quả lại là một chữ “đánh 

rắm” gửi cho ông. Ông liền đùng đùng nổi giận, nổi cơn lôi đình muốn đi tìm Phật 

Ấn để nói cho ra lẽ. Kết quả là còn chưa bước vào cửa, Phật Ấn cũng không mở cửa, 
chỉ viết hai hàng chữ ở trên cánh cửa là “tám gió thổi không động, đánh rắm đã qua 

sông”. Nói là tám gió thổi không lay động, thế là một cái đánh rắm đã bay qua sông 
rồi, việc đó đã đem cảnh giới của ông phá bỏ hết cả. Tô Đông Pha nhìn thấy như vậy 

rất xấu hổ, đành mau chóng quay trở về. Vì vậy, việc tu dưỡng của con người đích 

thực là không thể lừa gạt được người khác. Phải nên thường xuyên nhìn thấy sự khởi 
tâm động niệm của chính mình, ở trong cảnh giới mà xem có bị tập khí của thế gian 

làm cho cảnh giới của bạn bị đảo lộn hay không. Cho nên lúc nào là tu dưỡng, lúc 

nào là tu thân, thời thời khắc khắc tất cả đều là chỗ học tập của chúng ta, đều là nơi 

học tập. 

Công phu của việc tu thân chân thật phải nhờ vào công phu “nước chảy đá mòn” của 
chúng ta. Nước chảy đá mòn cũng cần phải bắt đầu bước đi từ những bước đầu tiên. 

Cho nên, khi chúng ta làm như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ tương ưng với Kinh 

điển, “đi từ thấp lên cao, từ gần đến xa”. Đây là giáo huấn ở trong “Trung Dung”. 

Ngoài việc tu thân ra, việc quan trọng thứ hai là công phu “đốc hành”, phải dùng vào 

trong việc xử sự, dùng xử lý sự tình. Mỗi ngày không rời khỏi chính mình, không 
rời khỏi người khác, không rời khỏi xử lý công việc. Mỗi ngày nhất định đều có việc, 

vậy rốt cuộc xử lý sự việc phải nên tuân thủ theo nguyên tắc nào, tuân theo phép tắc 

nào? Việc này thì chúng ta không thể không hiểu. Nguyên tắc làm việc của bạn, thái 
độ làm việc của bạn cũng không thể y theo tiêu chuẩn cách nghĩ của con người hiện 
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nay. Giả như bạn nói con người hiện tại đại đa số đều nghĩ như vậy, nếu như vậy thì 
bạn đành tới đâu hay tới đó. Suy cho cùng thì người biết rất ít, người mê hoặc thì 

chiếm số nhiều. Giả như hiện tại bạn y theo sự nhận biết của đại đa số con người 
hiện nay, thì cuộc đời của bạn sẽ một mạch đọa lạc đi xuống. Xin thỉnh giáo một 

chút, bạn hỏi sinh viên hiện nay tốt nghiệp ra trường là căn bản của việc làm người 

là gì, họ sẽ chau mày một chút rồi nói với bạn: “Sao anh lại hỏi một câu vô vị thế? 
Sao anh không hỏi tôi là ca khúc thịnh hành đang xếp hạng nhất hiện tại là ca khúc 

nào?”. Sinh viên ra trường mà bạn muốn nói chuyện căn bản làm người với họ, chưa 

chắc gì họ có thể nói ra được, nhưng mà nếu trở về 200 năm trước, các vị có thể đi 
trên một con đường nhỏ bất kỳ, nhìn thấy một bác nông dân làm ruộng, các vị đi đến 

chào bác nông phu và hỏi: “Xin được thỉnh giáo với bác căn bản của việc làm người 
là gì?”, bác nông dân không cần phải chuẩn bị gì cả, có thể nói bạn nghe suốt nửa 

giờ đồng hồ. Vì sao vậy? Xã hội hiện nay, đi học mười mấy năm trời mà chưa chắc 

đã biết cách làm người. Nhưng người thời xưa, dù không biết một chữ nào nhưng họ 
lại biết cách làm người. Bởi vì họ được học thân giáo từ cha mẹ, bởi vì khi đó nếp 

sống của xã hội tốt đẹp, mỗi một người đều biết căn bản nhất của việc làm người là 

hiếu thuận cha mẹ, cho nên dù là cả đời không biết chữ nhưng họ biết phải hiếu thảo 
cha mẹ, họ biết yêu thương anh em. Anh em của họ hễ có sự tình gì thì họ nhất định 

sẽ hết sức tương trợ. Họ cũng biết cần cù thì mới có thể thành tựu được sự nghiệp. 
Vì thế mà họ làm việc rất chăm chỉ, bởi vậy mà tình trạng xã hội vào khi đó, cả nền 

nghệ thuật, bao gồm cả những tác phẩm nghệ thuật về ca kịch đều là đang nhắc nhở 

người ta phải làm người như thế nào, biểu diễn ra đều là Hiếu - Đễ - Trung - Tín - 
Lễ - Nghĩa - Liêm - Sỉ. Trong việc đọc sách thì cũng đều lấy học vấn của Thánh 

Hiền làm chủ, ở nhà thì cha mẹ cũng diễn cho họ xem, cho nên cho dù không biết 
một chữ nhưng cũng đều biết cách làm người. Nhưng hiện tại, dù là học lực có cao 

đi nữa thì chúng có thể là ngay cả việc đồng tình với tâm tư của người khác cũng 

chưa chắc gì khởi lên được. 

Con người hiện nay y theo tiêu chuẩn nào vậy? Chúng ta có thể nắm được tình hình 

cụ thể thông qua đoạn nói này trong sách. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn nói về việc 

xử sự này một lần. 

“Chánh kỳ đạo bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo bất kế kỳ công, dĩ đạo nghĩa vi nguyên 

tắc, vi y cứ, bất vi tư lợi, bất đồ dĩ công, chỉ vấn thị phù hợp hồ đạo nghĩa, bất vấn 

thị phù lợi dĩ, diệc bất cầu hữu công”. 

Chúng ta hãy đọc to lại lần nữa câu đầu tiên: “Chánh kỳ đạo bất mưu kỳ lợi, minh 

kỳ đạo bất kế kỳ công”. Câu này nói với chúng ta, làm bất kỳ việc gì thì nguyên tắc 
quan trọng nhất phải tuân thủ là đạo nghĩa. Chữ “nghị” này đồng với chữ “nghĩa”, 

chứ không phải là y theo “lợi”. Cho nên người xưa tiếp nhận giáo huấn của Thánh 
Hiền, khi làm việc đều là y theo đạo nghĩa mà làm, không theo công danh lợi lộc, 

không tự tư tự lợi, bởi vậy mà xã hội an định, gia đình hạnh phúc. Hiện tại không y 

theo đạo nghĩa, mà theo công danh lợi lộc. Vì vậy, thanh niên hiện nay vẫn chưa có 
bản lĩnh, bạn muốn hợp tác với họ, câu đầu tiên họ nói với bạn là“Tôi sẽ có được 

những lợi ích gì?”. Họ có thể thành nhân tài được không? Rất khó! Họ có thể đưa 
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tay đòi lợi ích đối với người ta, vậy họ có đưa tay đòi lợi ích đối với cha mẹ hay 
không? Có. Đúng vậy! Vì thế, Thánh Hiền nhân nhìn xa trông rộng, đã nói với chúng 

ta từ rất sớm, đó là phải giáo dục đạo nghĩa cho con cái từ nhỏ. Nếu không thì hậu 
quả sẽ không thể nói thành lời. Vì vậy, Mạnh Phu Tử nói: “Thượng hạ giao trưng 

lợi”. Quân vương và thần dân, người lãnh đạo và người được lãnh đạo, cấp trên và 

cấp dưới, khi chỉ biết đến cái lợi của mình mà thôi thì quốc gia sẽ nguy nan. 

Lúc trước, chúng tôi đã đưa ra một ví dụ Trụ vương ăn cơm thì dùng đũa ngà voi, 

uống ly làm bằng sừng tê giác, lại dùng rất nhiều những dụng cụ bàn ăn vô cùng quý 

giá. Dụng cụ bàn ăn vô cùng quý giá thì không thể chỉ ăn rau xanh đậu hủ, mà  nhất 
định đều là sơn hào hải vị. Ăn sơn hào hải vị thì cũng không thể mặc quần áo giản 

dị, mà sẽ là lụa là gấm vóc. Xin hỏi, tiền của này từ đâu mà có vậy? Họ muốn lấy lợi 
từ lão bá tánh, lão bá tánh thì muốn giành lợi từ họ, thế là một người tham lợi thì 

một nước làm loạn. Cho nên từ sớm, giáo huấn của mấy nghìn năm trước đã có biết 

bao quân vương, biết bao nhiêu người phạm qua cái lỗi này rồi. Hiện nay không chỉ 
đất nước nguy nan, mà gia đình cũng nguy nan, biết bao người cha người mẹ đã bị 

con cái giết hại. Vì sao vậy? Vì lợi, chỉ vì cần tiền để mua một chiếc điện thoại mà 

giết chết cha mẹ để lấy tiền bảo hiểm. Những việc như vậy không đơn thuần chỉ xảy 
ra một vài lần. Chúng ta phải có tâm cảnh giác chứ không thể xảy ra rồi mới biết. 

Cho nên nhất định phải trong việc xử sự làm việc biểu diễn ra thái độ lấy đạo nghĩa 
làm nguyên tắc cho con cháu xem, cho thân bằng đạo hữu của chúng ta xem, để thức 

tỉnh lương tri của họ. Người chân thật tuân theo đạo nghĩa để làm việc thì sẽ như thế 

nào? Người tuân theo công danh lợi lộc thì như thế nào? Việc này thì chúng ta phải 

suy nghĩ cho thấu đáo, so sánh một cách thấu đáo. 

Mạnh Tử có một câu nói rất có đạo lý: “Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ, 
đa trợ chi chí”. Một người đắc đạo được giúp đỡ nhiều đến mức độ nào? “Đa trợ 

chi chí, thiên hạ thuận chi”, nghĩa là tất cả thiên hạ đều đến quy thuận người đó. 

Nếu người đó chân thật vì đạo nghĩa thì có thể chiếm được lòng dân rộng khắp. “Quả 
trợ chi chí”, chính là người mất đạo, ít được giúp đỡ, đến sau cùng thì “Thân thích 

bạn chi”, nghĩa là ngay cả thân bằng quyến thuộc cũng bỏ họ mà đi, gọi là chúng 

bạn xa lánh, người thân ghét bỏ. 

Vì sao mà Đường Thái Tông nói ông có ba cái gương phản chiếu mà trong đó có 

một cái gọi là lấy sử làm gương. Lấy lịch sử làm tấm gương soi có thể biết được 
chuyện hưng vong. Một con người vì sao lại hưng? Vì tuân theo đạo nghĩa. Người 

có đạo thường được người giúp. Một người vì sao lại bại? Vì thất đạo, người thất 

đạo thì ít được giúp đỡ, không phù hợp đạo nghĩa thì sẽ bại. Cho nên y theo tiêu 
chuẩn này, bạn không chỉ có thể nhìn thấy được từ trong mấy nghìn năm lịch sử, mà 

các vị chỉ cần từ những người thay đổi lên xuống nhanh chóng bên cạnh các vị hiện 

nay, các vị có thể nhìn thấy được vấn đề cụ thể là ở đâu. 

Vua Thuấn thời xưa chỉ một lòng một dạ tận hết tâm hiếu của mình. Đây là gốc của 

đức. Bởi vì vua Thuấn không có tiền, không có quyền, không có danh, không có thế, 
Ngài chỉ là một lòng một dạ thuận theo đạo nghĩa mà làm, cho nên bất luận là cha 



8 
 

mẹ tổn hại Ngài như thế nào, chà đạp Ngài như thế nào, Ngài cũng không để ở trong 
lòng, chỉ biết hết lòng chân thành tận hết hiếu đạo. Do vì có tâm hiếu thuận này, tâm 

đạo nghĩa này mà đã cảm động được những người làng xóm xung quanh. Làng xóm 
chung quanh lại truyền rộng ra đến những làng xóm bên cạnh nữa, xa hơn nữa, chúng 

ta nói là “viễn giả hoài chi”, những người dân ở cách Ngài rất xa cũng sinh khởi 

lòng cung kính đối với đức hạnh của Ngài. Vậy xin hỏi, vua Thuấn có thể nào lái xe 
đi tranh cử không, có nói bỏ phiếu cho tôi, tôi rất giỏi hay không? Không có, mà là 

dùng đức phong của mình tự nhiên đã cảm hóa được. Đến sau cùng vua Nghiêu rất 

cảm phục, đem hai cô con gái gả cho ông. Mà vua Nghiêu cũng rất có trí huệ, tuy 
rằng người khác đều công nhận, nhưng mà suy cho cùng tính đến thiên hạ thì phải 

kiểm tra lại, thế là quan sát ông mấy mươi năm, xác định được ông chân thật là người 
có đức hạnh mới đem thiên hạ giao lại cho Thuấn vương. Chúng ta từ mỗi một việc 

làm dù nhỏ của cổ Thánh tiên Vương cũng đều có học vấn ở trong đó. Cho nên chúng 

ta phải nhìn với góc độ là người trong nghề, chứ không thể như người ngoài đứng 
xem náo nhiệt. Cho nên vua Thuấn chỉ là tận hết đạo nghĩa của mình, ngược lại đã 

cảm động cả thiên hạ, về sau ngay cả cha mẹ cũng cảm động. 

Giả như chúng ta ngày nay làm đế vương, làm người đức hạnh, kết quả cha mẹ thì 
đang tạo ác, vậy thì tâm của chúng ta có vững nữa hay không? Không vững rồi. Cho 

nên nhờ vào phần kiên trì này của ông mà có thể cảm hóa được ngay cả người cha 
người mẹ ngang ngược như vậy. Vì thế, khi có người không thể bị chúng ta làm ảnh 

hưởng thì chúng ta phải tự phản tỉnh lại chính mình tu đức chưa đủ, cho nên cảm 

không được. Phải lấy đại Thuấn làm gương. Cho nên, y theo đạo nghĩa thì được giúp 
đỡ nhiều. Mà người hành sự theo đạo nghĩa, những việc mà họ làm tuyệt đối sẽ 

không ngưng nửa chừng, sự ảnh hưởng của họ đối với nhân loại cũng không vì họ 
không còn sống mà mất đi. Có câu nói: “Thành giả vật chi chung thủy”. Một sự việc 

bạn chỉ cần tuân theo nguyên tắc của nó, y theo tinh thần quan trọng nhất của nó mà 

làm, tuyệt đối là mỗi một sự việc đều có thể làm được, sự tình không hề khó như 

tưởng tượng. 

Xin hỏi, vua Thuấn có điều kiện gì mà có thể cảm hóa cả một thiên hạ vậy? Có phải 

ông có năm mươi triệu đô la Hồng Kông hay không? Đương nhiên không phải. Vậy 
có cái gì? Căn bản ở tại tâm chân thành. Chân thành thì có thể cảm, cảnh giới là chỗ 

cảm được. Cho nên, khi người khác có được rất nhiều trợ lực thì bạn cũng đừng ước 
ao, bạn phải nhìn thấy được đó là vì họ có cái tâm chân thành. Bất kỳ một sự nghiệp 

lớn nào trên thế gian này tuyệt đối không phải là khi mới bắt đầu đã có rất nhiều 

người cùng nhau đến làm, đều là nhờ những người cùng chung chí hướng, đều có 
tâm chân thành tự nhiên sẽ có thể cảm hóa, có thể cảm động được nhiều người hơn 

đến gia nhập. 

Có câu nói: “Đức bất cô, tất hữu lân”. Chúng ta xem đời nhà Đường cai quản thiên 

hạ, vẫn chính là những vị đại tướng đó, còn không phải là Lý Uyên và con trai của 

ông Lý Thế Dân hay sao? Cho nên chân thành mới là mấu chốt thành bại của sự 
việc, chúng ta nhất định phải nắm cho được điểm này. Bạn không nên thay đổi trên 

cành nhánh, cứ ở đó phiền não mãi: “Nào là năng lực của tôi, tiền bạc của tôi đều 
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không đủ”. Đó đều là cành nhánh, phải nên từ chân thành mà bắt đầu làm. Vì thế, 
chúng ta xem Phạm Trọng Yêm có quyền quý hay không, có tiền bạc hay không? 

Đều không có, chỉ dựa vào một tấm lòng hết sức chân thành vì lợi ích quốc gia, vì 
tạo phước cho nhân dân, cho nên “chí thành như thần”, tự nhiên liền có thể cảm 

được rất nhiều trợ lực đến thành tựu sự nghiệp của ông. Điều này tương đối quan 

trọng. 

Mà “bất thành vô vật”. Khi chúng ta không dùng tâm chân thành để kinh doanh 

cuộc đời của mình, kinh doanh sự nghiệp của mình thì thành cũng là bại. Câu nói 

này không biết mọi người nghe có hiểu hay không vậy? Một con người không có sự 
chân thành thì sao có thể thành công? Họ không chân thành mà có thể thành đó đều 

là nhờ tổ tông che chở, họ không thành mà có thể chống đỡ lèo lái được một công ty 
đi lên, đó là vì họ vẫn còn phước phần để hưởng, không phải là họ thật sự có tâm 

chân thành và năng lực để làm nên. Mà khi họ không có sự chân thành thì sức mạnh 

của sự trợ giúp sẽ dần dần mất đi, cho nên tuy thành nhưng rồi sẽ bại. 

Xem sự việc không thể chỉ xem một điểm nào đó mà phải xem đầu đuôi ngọn ngành. 

Giả như, bạn không thể xem thấy được cả quá trình lên xuống của một người, thì 

trong xã hội ngày nay bạn sẽ lo được lo mất. “Anh xem, người không chân thành 
như vậy mà có rất nhiều tiền, người không chân thành như vậy mà lái được chiếc xe 

sang trọng như vậy”. Kỳ thực đó chỉ là phù du sớm nở tối tàn, như mây bay trước 
mắt vậy. Cuộc đời nếu như bạn có thể thấy được rõ ràng, thì bạn sẽ cảm thấy trong 

lòng sẽ thoải mái, sẽ vững lòng. Thậm chí là bạn xem thấy những người không biết 

tuân theo đạo nghĩa mà lại có thành tựu thì không những không giận họ, mà bạn còn 
cảm thấy thương cho họ, tìm thời cơ để xem có thể nào khiến cho họ quay đầu sửa 

đổi hay không. Cho nên trong tâm tuyệt đối không có chút bất bình nào. 

Chúng ta cũng thấy Phạm Trọng Yêm không có điều kiện gì nhiều, nhưng ông cũng 

có thể thành tựu được rất nhiều công lao sự nghiệp lợi ích cho triều Tống. Mà sự 

nghiệp làm ra từ sự chân thành đó đã siêu vượt thời không mà không bại. 

Các vị bằng hữu! Phạm Trọng Yêm đã chết hay chưa vậy? Câu giáo huấn đó của 

Phạm Trọng Yêm vẫn còn khiến tôi cảm thấy chói chang năm giây đồng hồ (khi đó 

còn học Cao trung): “Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”, đã 
lóe lên được một chút, lại qua đi cũng đến bảy - tám năm sau. Cho nên cuộc đời nhất 

định phải quý trọng duyên phận. Cuộc đời có được bao nhiêu lần bảy - tám năm chứ? 
Cho nên đức hạnh của Phạm Trọng Yêm vì phát xuất từ tâm chân thành, cho nên từ 

đời nhà Tống trở về sau có biết bao nhiêu người đọc sách có khí tiết đều ảnh hưởng 

từ ông. Thậm chí là con người chúng ta hiện nay đều nhận được cảm hóa từ đức 

hạnh của Phạm Trọng Yêm, mà tôi là một trong số đó. 

Tôi có một lần thể hội rất sâu sắc, bởi vì tôi đến rất nhiều nơi... Chúng ta nói, bất kỳ 
nơi nào cũng đều có thiên văn, cũng có nhân văn, mỗi một nơi nuôi dưỡng một dạng 

người, cho nên nếu một nơi nào mà có non xanh nước biếc thì có lẽ sẽ sinh ra rất 

nhiều nhân tài. Mà cái nhân văn này chính là những Thánh triết xuất hiện ra ở nơi 
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đó cũng sẽ ảnh hưởng đến phong thổ của vùng đất. Cho nên, ngoài việc xem thiên 

văn thì bạn cũng phải xem nhân văn. 

Tôi đi đến Hải Khẩu, tôi cố tình đến thăm mộ của Hải Thụy. Hải Thụy là một trung 
thần thời nhà Minh. “Hải Thụy bãi quan”. Hải Thụy là một người vô cùng ngay 

thẳng chính trực, vô cùng liêm khiết, giữ lễ. Trong thư pháp của ông có viết một 

câu: “Thịt nát xương tan cũng chẳng màng, chỉ mong thanh bạch lưu nhân gian”. 
Chân thật chữ “nhân gian” này không phải chỉ lưu ở đời nhà Minh, mà chánh khí đó 

đã tồn tại và lưu đến ngày nay. Tôi đã đem câu nói này lại mở rộng ra nữa: “Thịt nát 

xương tan cũng chẳng màng, chỉ mong chánh pháp lưu nhân gian”. Vào lúc này, 
điều thiếu thốn nhất chính là đạo Thánh Hiền. Chúng ta đi tham phỏng những Thánh 

Hiền nhân này, bản thân chúng ta cũng phải có sự thể ngộ, từ trên tinh thần của ông 

có thể nhìn thấy được định vị cuộc đời của mình ở đâu. 

Trong quá trình tôi đi xem giới thiệu về Hải Thụy, có thấy một bức tranh vẽ cảnh 

tượng đời sống trong nhà của Hải Thụy. Bước vào cổng lớn của ngôi nhà trên cửa 
có viết hai câu: “Ở miếu đường trên cao tất lo cho dân, ở sông hồ ngoài xa tất lo 

cho vua”. Hai câu nói này không phải là của Hải Thụy, hai câu này là câu nổi tiếng 

của Phạm Trọng Yêm, vì thế khí tiết của Phạm Trọng Yêm đã trực tiếp ảnh hưởng 
đến Hải Thụy. Cho nên, những việc làm từ sự chân thành tuyệt đối sẽ siêu vượt thời 

không. Chúng ta hiện tại có thể dùng sự chân thành của mình để đi làm việc đạo 
nghĩa hay không, để cho khí tiết của chúng ta, để cho đức hạnh của chúng ta truyền 

thừa gia phong đến trăm năm về sau. Cuộc đời phải nên lập ra chí hướng cao xa. 

Trong công việc của chúng ta có thể nào dùng chân thành và đạo nghĩa để làm ra 
tấm gương hay không? Để có thể lưu danh thanh sử ở tại công ty này, việc này thì 

còn phải xem thái độ của chính chúng ta. Cho nên, việc hành sự nhất định phải y 

theo đạo nghĩa mà làm. 

Chúng tôi trong quá trình thực hiện việc thúc đẩy văn hóa truyền thống suốt chín kỳ 

mà không phải tốn tiền bạc gì. Lần trước cũng đã báo cáo qua với các vị rồi. Lần đầu 
tiên nhờ có một ông chủ của một khách sạn sang trọng, họ đều giúp chúng tôi chuẩn 

bị chu đáo nơi tổ chức. Sau đó, vì bà chủ nghe giảng quá xúc động nên đã chi trả hết 

chi phí cho năm ngày tổ chức. Kỳ thứ hai và kỳ thứ ba tổ chức tại Thẩm Quyến, mỗi 
lần tổ chức mười ngày. Sau khi thực hiện xong thì cũng không có tốn tiền, vả lại còn 

dư ra được hơn 1.000 đồng, trả hết chi phí tất cả vé máy bay cho các giáo viên vẫn 
còn dư lại một chút. Cho nên các vị xem, ngay cả sức mạnh của sự giúp đỡ cũng chỉ 

cần vừa đủ là được rồi, nếu dư quá nhiều tiền thì cũng sẽ rất phiền phức. Và nhiều 

kỳ tổ chức sau đó cũng đều nhờ có rất nhiều người đến tương trợ, tất cả đều giải 
quyết sự việc tốt đẹp. Mà tất cả những người có công góp công, có của góp của này 

cũng đều là cùng chung tay góp sức. Bạn không thể nói việc tốt này đều do bản thân 
làm, như vậy đều không đúng. Rất nhiều người cũng rất khảng khái, đúng lúc hôm 

nay mời khách ăn cơm, những người khách cũng rất hoan hỷ có thể mời được những 

vị bằng hữu này nên cùng nhau đến giành trả tiền thay cho bạn, bạn lại đẩy người ta 
lùi ra: “Hãy để tôi trả được rồi”. Những học vấn này cũng là chưa được linh hoạt. 
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Việc tốt thì hãy để người khác cùng nhau làm, bạn cũng không thể khải khái như 

vậy đến sau cùng lại sinh ra sự chấp trước. Cho nên, học vấn là linh hoạt sống động. 

Một nguyên tắc chủ yếu nhất đó là đứng trên cương vị của người khác mà nhìn sự 
việc, phải suy nghĩ thay cho người khác. Điểm này rất quan trọng. Giả như tuân theo 

công danh lợi lộc để hành sự, để làm việc, đến sau cùng nhất định sẽ khiến cho người 

ta cảm thấy thật sự không có nhân tình gì, đến sau cùng nhất định sẽ rời bỏ bạn mà 
đi. Một khi những người ở bên cạnh rời bỏ bạn ra đi thì bạn có nhiều tiền hơn đi nữa 

cũng vô dụng, bạn nhiều tiền hơn đi nữa cũng không giữ được. Bởi vì thành sự tại 

nhân tài, cho nên kinh tế học cao siêu nhất là “Đại học”. 

Trong quyển “Đại học” nói: “Hữu đức thử hữu nhân”, có đức hạnh thì bạn mới giữ 

được người. “Hữu nhân thử hữu thổ”, khi có người rồi thì bạn mới có quốc độ, giống 
như hiện nay là có công ty xí nghiệp. “Hữu thổ thử hữu tài, hữu tài thử hữu dụng”. 

“Đức” là căn bản của sự nghiệp. “Đức giả bổn dã”, “tài giả mạc dã”. Con người 

hiện tại thì đầu đuôi đã đảo lộn hết rồi. Bạn giữ được con người tuyệt đối cũng không 
phải nhờ vào công danh lợi lộc, mà là nhờ đạo nghĩa. Cho nên trong “Đại Học” mới 

nói “Tài tán”. Chữ “tán” này không phải là tán tài mà là tán đạo nghĩa, nghĩa là 

phân phát đi sự quan tâm của bạn đối với người nhà của họ, phân phát đi sự bồi 
dưỡng của bạn đối với cá nhân họ. Cho nên tài tán thì người sẽ tụ lại. Có người, bạn 

còn sợ sự nghiệp làm không thành nữa hay sao? Nhưng mà bạn tài tụ, công danh lợi 

lộc chỉ nghĩ đến bản thân thì con người sẽ tan rã rời đi. 

Rất nhiều người nói, tôi dùng tiền để giữ nhân tài, nhân tài mà ở lại vì tiền thì một 

ngày nào đó họ cũng sẽ vì tiền mà bỏ ra đi. Tiền bạc của bạn dù sao cũng không phải 
lúc nào cũng ở trong tình trạng tốt nhất. Doanh nghiệp hiện nay vì sao lại chuyển đổi 

nghiêm trọng đến như vậy? Bởi vì họ nghĩ rằng tiền đang giữ được người. Kỳ thực 
là sai rồi! Tiền tuyệt đối không thể giữ được nhân tài chân thật, chỉ có đạo nghĩa mới 

giữ được nhân tài chân thật. Bởi vì nhân tài chân thật thì chỉ nghĩ đến làm việc gì đó 

cho gia đình, làm một số việc cho xã hội. Cho nên bạn chỉ cần có cùng chung nhận 

thức đó với họ, thì họ nhất định sẽ cùng nhau đến để phù trợ cho bạn. 

Chúng tôi ở tại Hải Khẩu, nhân viên chính thức để làm việc chỉ có bốn người, mà đa 

số những người đến làm việc đều là thiện nguyện, đều là những vị giáo viên tuyến 
đầu, đều là những người rất bận rộn với công việc của mình. Chúng tôi cũng không 

có chi trả cho họ một đồng phí nào cả, nhưng chỉ cần có thời gian thì họ nhất định 
đến giúp đỡ. Thậm chí là rất nhiều người sau khi tan ca, buổi tối họ còn đi dạy học 

(dạy học miễn phí), người có lương cao một chút thì càng nỗ lực hơn nữa. Động lực 

gì đang thúc đẩy họ vậy? Là đạo nghĩa. Cho nên nhân tài chân thật thì phải dùng đến 
đức hạnh. Khi bên cạnh chúng ta không có nhân tài chân thật thì vấn đề là ở đâu? 

Ngược lại phải phản tỉnh chính mình, nâng cao đạo đức học vấn của chính mình. 

Việc này rất quan trọng. 

 “Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sinh”. Khi chúng ta đối diện với sự tình mà có 

thể nắm bắt được nguyên tắc cơ bản của nó, chính là chân thành, chính là đạo nghĩa, 
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vậy thì cái “bổn lập” đó của bạn, “đạo” sẽ như thế nào? Tự nhiên xây dựng nên. Mà 
sự chân thành của một người thì bắt đầu luyện tập từ lúc nào? Bạn nói chân thành 

thật tốt, chúng ta rất dễ sinh ngưỡng mộ. Chân thành thật là tốt, tâm thanh tịnh thật 
là tốt, tâm nhân từ của con người thật là tốt, “thật là tốt” đó của bạn cũng là vô dụng 

thôi. Nếu “thật là tốt” thì phải đề khởi thì bạn mới có được thọ dụng. Sự chân thành 

đó được đề khởi trong những lúc bạn nói chuyện với người khác. Chân thành chính 
là phải có thể đề khởi được trong việc bạn sống chung với người khác, thậm chí là 

khi bạn không có một ai ở bên cạnh, khi một mình ở nơi nào đó, bạn nghĩ đến người 

khác cũng đều có thể đề khởi được sự chân thành, thì sự chân thành đó của bạn mới 
chân chánh nội hóa được cái tâm của bạn. Sự chân thành này một khi đã nội hóa 

được thì sẽ biểu hiện ra ở chỗ bạn khởi tâm động niệm, sẽ biểu hiện ra ở trong cử 
chỉ đi đứng, lời nói, hành vi của bạn. Vào lúc này thì người khác liền có thể cảm 

nhận được tâm chân thành này của bạn. 

Được rồi! Tiết học hôm nay của chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi 

người! 

A Di Đà Phật! 
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