Giảng giải Đệ Tử Quy - Chương 5: “Phiếm ái chúng”

26. KỶ HỮU NĂNG, VẬT TỰ TƯ. NHÂN HỮU NĂNG,
VẬT KHINH TÍ. VẬT SIỂM PHÚ, VẬT KIÊU BẦN.
VẬT YỂM CỐ, VẬT HỶ TÂN. NHÂN BẤT NHÀN, VẬT
SỰ GIẢO. NHÂN BẤT AN, VẬT THOẠI NHIỄU.
Mình có tài, chớ dùng riêng
Người có tài, không chỉ trích.
Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo
Chớ ghét cũ, không thích mới.
Người không rảnh, chớ não phiền
Người bất an, không quấy nhiễu.

************
26.1. Kỷ hữu năng, vật tự tư (Mình có tài, chớ dùng riêng)
Tự mình có tài cán, có năng lực thì chỉ cần giúp được
người khác, mình nhất định phải giúp, không được ích kỷ mà
không chịu đưa tay ra để giúp đỡ người khác. Về điểm này,
tôi cảm nhận được rất sâu sắc bởi vì thời gian tôi ở lớp học
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bổ túc, chỉ cần có bạn học đến hỏi tôi điều gì thì tôi nhất định
sẽ tận tâm, tận lực đi giúp đỡ họ. Khi một người dùng năng
lực của mình để giúp đỡ người khác thì họ đã tu được cả ba
loại bố thí.
Chúng ta đều biết rằng trong trời đất, nếu các vị làm đúng
theo nguyên lý và phương pháp để cầu thì "có cầu tất có
ứng". Người thế gian thích tiền tài, nhưng lại không biết
muốn có tài phải gieo nhân nào thì mới có được tiền tài.
Người thế gian cũng muốn có được sự thông minh trí tuệ.
Vậy cái nhân ở đâu? Nhân ở trong "pháp bố thí". Người thế
gian còn mong được mạnh khỏe sống lâu, nhưng đầu tiên
phải gieo trồng cái nhân gì? Gieo nhân "bố thí vô uý" , luôn
luôn làm giảm bớt sự đau khổ của người khác, thậm chí là
của đại chúng thì tự nhiên cũng bởi họ đã làm được đức hiếu
sinh, luôn luôn có thể quan tâm đến sự đau khổ của người
khác, mà họ sẽ có được quả báo là mạnh khỏe, sống lâu.
Khi các vị đi chỉ bảo cho người khác, đem kinh nghiệm
của mình chỉ bảo cho người khác, đó là dùng sức lực, dùng
kinh nghiệm, thì các vị đã làm được việc "bố thí nội tài".
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Tiếp nữa là bởi trong quá trình chỉ bảo cho người ta, thì bản
thân cũng đã làm được "pháp bố thí", cho nên các vị càng
ngày sẽ càng thông minh, trí tuệ. Bởi những phương pháp
các vị chỉ dạy cho họ, sau này họ có thể dùng vào trong công
việc của họ, dùng vào trong sinh hoạt gia đình của họ. Vậy
thì họ sẽ không còn phải lo sợ vì không học được những
phương pháp hay mà thành ra làm việc gì cũng lóng ngóng.
Nếu như họ không có tài năng thì có thể sẽ luôn luôn phải lo
lắng rằng mình không có cách gì để có được thu nhập tốt.
Vậy thì trong lòng của vợ họ, con cái họ sẽ không có cảm
giác an toàn, luôn luôn phải lo sợ. Cho nên khi chúng ta đem
những đạo lý đối nhân, xử thế, phương pháp làm việc dạy
bảo cho họ để họ có được sự trưởng thành, như vậy có thể
làm cho một gia đình ổn định. Cho nên đây cũng thuộc về
"bố thí vô uý".
Thật ra khi một người hành pháp bố thí, thì đồng thời đã
làm đủ cả ba loại bố thí ở trong đó. Hơn nữa "bố thí pháp"
căn bản đã giải quyết được vấn đề của một người. Trước đây
chúng ta cũng có nói đến “cứu gấp chứ không cứu nghèo”.
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Các vị có thể giúp họ trong một lúc, nhưng nếu như tư tưởng,
quan niệm của họ không thay đổi thì có thể các vị càng giúp
họ, họ lại càng ỷ lại. Như vậy thì có thể sẽ có tác dụng phụ.
Cho nên căn bản nhất để giúp đỡ người khác là phải để cho
họ tiếp thu sự giáo dục đúng đắn, sửa đổi từ trong tư tưởng,
từ trong quan niệm. Như vậy mới chân thật giải quyết được
vấn đề. Cho nên chúng ta cũng phải chỉ bảo con cái rằng: “Kỷ
hữu năng, vật tự tư” (Mình có tài, chớ dùng riêng), rộng
lượng thì phúc mới lớn.
Chúng tôi có một vị giáo viên, khi còn nhỏ, ông rất hay giúp
đỡ cha mẹ làm việc nhà. Những em trai, em gái cũng đều do
ông chăm sóc, xem ra thì ông rất là vất vả. Nhưng sau này khi
ông học tiểu học, học cấp hai, học cấp ba rồi học đại học, ông
không hề nghĩ rằng mình phải làm cán bộ, làm lãnh đạo, nhưng
tự nhiên những cơ hội cứ luôn luôn đến với ông. Giống như khi
học đại học, công việc Chủ tịch Hội học sinh cứ đẩy cho ông
làm. Bởi vì từ nhỏ ông đã được rèn luyện làm việc, cho nên
năng lực làm việc rất tốt. Ông không muốn nổi tiếng nhưng
danh tiếng cứ bám theo.
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Cho nên khi bọn trẻ có ý nguyện làm rất nhiều việc, rèn
luyện nhiều, bỏ công sức ra như vậy, tuyệt đối không sợ sẽ bị
lãng phí, mà càng làm tăng thêm năng lực của chúng. Có một
lần, mấy vị thầy giáo gói bánh cảo. Kết quả có một vị thầy
giáo khi nhìn thấy vị thầy giáo họ Thôi gói bánh thì rất lấy
làm kinh ngạc nói: “Tôi mới gói được một cái mà anh ấy đã
gói được năm, sáu cái rồi”. Bởi vì từ nhỏ anh ấy đã làm rất
nhiều việc, cho nên hiệu quả công việc cũng rất tốt. Làm
người thì không sợ phải bỏ sức lao động ra, không sợ vất vả,
bởi vì cuối cùng thì chính bản thân mình sẽ là người được lợi
ích nhiều nhất. Cho nên mới nói “kỷ hữu năng, vật tự tư”
(mình có tài, chớ dùng riêng).
26.2. Nhân sở năng, vật khinh tỉ (Người có tài, không chỉ
trích)
Khi chúng ta thấy người khác rất tài giỏi, rất có năng lực
thì tuyệt đối không được khinh thường họ, không được bôi
nhọ họ. Như vậy đối với bản thân mình cũng không tốt. Khi
một người khởi lòng đố kỵ thì đức hạnh của họ sẽ bị hạ thấp
xuống. Bởi vì một khi khởi lên lòng đố kỵ, thì tính lương
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thiện trong con người chúng ta đã bị nó khống chế. Như vậy
thì các vị hàng ngày đều phải u sầu, buồn bã. Tại sao chúng
ta lại không mở rộng tấm lòng ra để làm được “Đạo nhân
thiện, tức thị thiện. Nhân tri chi, dũ tư miễn” (Khen người
thiện, tức là tốt. Người biết được, càng tốt hơn)? Cho nên
những học giả ngày xưa đều có tấm lòng anh hùng thì thương
tiếc cho anh hùng, bởi rất khó có được những người tài giỏi
ra đời để giúp ích cho xã hội. Hơn nữa thành công cũng
không phải dễ dàng gì. Phải làm rất nhiều việc thì có dễ dàng
không? Không dễ dàng! Bởi vậy chúng ta nên giúp người
khác hoàn thành ước nguyện. Chúng ta có bao nhiêu khả
năng thì cũng tận tâm, tận lực giúp đỡ họ để cùng nhau làm
việc tốt.
Khi chúng ta ở trong quần chúng, đối xử với quần chúng,
rất có khả năng phải đối mặt với quần chúng, nếu như không
làm tốt công việc, rất có khả năng không chỉ ảnh hưởng đến
một người, không phải một gia đình mà ảnh hưởng rất nhiều
người. Cho nên khi chúng ta có cơ hội phục vụ quần chúng thì
tuyệt đối không được khởi tâm đố kỵ. Bởi tâm đố kỵ không
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chỉ làm chướng ngại bản thân, mà có thể còn làm hỏng việc
của đại chúng. Thế nên chúng ta phải có tâm “bất cầu hữu
công, đãn cầu vô quá” (không cầu có công lao, chỉ cầu không
có lỗi). Trong tập thể thì nên tùy hỷ việc thiện của người khác,
phải tác thành việc thiện của người. Dùng tấm lòng như vậy
để làm, để tác thành cho họ, như vậy thì công đức của mình
với họ cũng sẽ không hai, không khác biệt.
Khi chúng ta thấy người khác có tài năng mà chúng ta phê
bình, khinh mạn, thì sẽ gây ra không khí bất hòa trong tập thể,
rất có khả năng việc tốt sẽ bị chướng ngại. Nếu như việc này
lại là việc của nhiều người, vậy thì tội của chúng ta rất nặng,
bởi vì đã chướng ngại cả một tập thể. Cho nên chúng ta nên
mở rộng tấm lòng, tùy hỷ với tài năng, với năng lực của họ,
chung sức làm cho tốt công việc. Nói cho cùng, để thành công
cũng không phải dễ dàng gì. Mấy năm nay các vị làm việc tốt
có dễ dàng không? Chúng ta càng nên tích cực để hoàn thành
những việc tốt như vậy.
************
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26.3. Vật siểm phú, vật kiêu bần (Không nịnh giàu, chớ
khinh nghèo)
Đối với người giàu có, chúng ta không nên nịnh bợ. Đối
với người nghèo khó, chúng ta cũng không được kiêu ngạo,
xem thường. Tử Lộ từng hỏi Khổng Tử: “Bần nhi vô siểm,
phú nhi vô kiêu, hà như?”. Tức là hỏi Khổng Tử rằng:
“Người nghèo khó không đi nịnh bợ người giàu có và người
giàu có cũng không kiêu ngạo có được coi là có tu dưỡng
không?”. Khổng Tử nói cũng được coi là có, nhưng mà nên
tiến thêm một bậc nữa là phải có thể “Bần nhi lạc, phú nhi
hiếu lễ”.
“Bần nhi lạc”, đó là nói cho dù có nghèo khó thì họ cũng
không đi nịnh bợ, bởi họ hiểu rất rõ rằng tại sao bây giờ họ
lại bị nghèo khó. Và họ phải gieo trồng hạt giống của cây phú
quý, phải bố thí tiền tài thì tự nhiên về sau mới có thể làm
được "mệnh là do mình tạo nên". Người học giả hiểu rõ đạo
lý cho nên họ có thể nghèo mà vẫn vui, có thể vui vẻ mà làm
người quân tử.
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“Phú nhi hiếu lễ”, đó là nói một người cho dù giàu có
nhưng họ vẫn khiêm cung, lễ phép. Không phải vì bây giờ họ
có tiền của rồi thì thái độ đối nhân, xử thế trước đây thay đổi
một trăm tám mươi (180) độ, sẽ không như vậy mà vẫn phải
hiếu lễ, và đương nhiên cũng biết đi cứu tế những người
nghèo khổ. Bởi vậy chúng ta cho dù là giàu hay nghèo, thì
thực ra cũng có thể sống một cuộc sống yên tâm, thoải mái.
Trong “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” có một câu nói rằng:
“Kiến phú quý nhi sinh siểm dung giả, tối khả sỉ ”, nhìn thấy
người có tiền của thì nịnh hót là điều đáng hổ thẹn nhất. Điều
này sẽ làm cho người ta rất khó chịu. Thật là mất mặt! “Ngộ
bần cùng nhi tác kiêu thái giả, tiện mạc thậm” (thấy người
nghèo khó mà ra vẻ ta đây, lại còn ức hiếp người ta thì thật là
vô cùng ti tiện). Tuy rằng có tiền nhưng hành vi của họ không
cao thượng mà rất hèn mọn.
Rất là thú vị khi tôi cho học sinh của tôi học “Chu Tử Trị
Gia Cách Ngôn”. Tất cả các câu khác bọn trẻ đọc rất bình
thường, nhưng chỉ cần đọc đến hai câu này thì chúng đọc rất
hùng hồn: “Kiến phú quý nhi sinh siểm dung giả, tối khả sỉ!
Hoclamnguoi.edu.vn
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Ngộ bần cùng nhi tác kiêu thái giả, tiện mạc thậm!”. Khi bọn
trẻ đọc hùng hồn như vậy, thì tin rằng trong lòng chúng nhất
định sẽ để lại một ấn tượng sâu sắc. Sau này khi đối nhân, xử
thế chúng cũng sẽ tuân thủ theo lời giáo huấn này, không đến
nỗi xem thường người nghèo khó, hay là đi nịnh bợ người
giàu có. Thực tế mà nói, có nịnh bợ người giàu có thì người ta
chưa chắc đã tiếp nhận. Bởi vì khi người ta có trình độ, thì
những lời nói nịnh hót của các vị ngược lại sẽ làm cho người
ta coi thường các vị.
36

Chúng ta đã tiến vào chương thứ năm của “Đệ Tử Quy”

là “Phiếm ái chúng” (yêu thương tất cả mọi người, yêu
thương tất cả mọi chúng sinh). Đương nhiên chữ "yêu" này là
chữ hội ý, đó là phải dùng tấm lòng của mình để cảm nhận
xem đối phương có nhu cầu gì, dùng tấm lòng để cảm nhận
cảm giác của người khác. Như vậy thì giữa con người với con
người sẽ được hòa thuận, vui vẻ, sẽ không thường xảy ra
xung đột, tranh chấp.

36

Bắt đầu tập 36
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Mạnh Tử có nói: “Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi
không bằng nhân hòa”. Vậy thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa,
điều gì là quan trọng nhất? Nhân hòa. Đúng vậy! Cho nên
chúng ta đối xử tốt với nhau thì mới có được nhân hòa tốt,
mới có được sức mạnh của tập thể. Vậy thì làm sao để có
được nhân hòa? Đương nhiên là trong cuộc sống, trong sinh
hoạt, trong sự đối nhân, xử thế chúng ta phải thực hiện những
giáo huấn của “Đệ Tử Quy”. Trong “Đệ Tử Quy” có nói: “Kỷ
hữu năng, vật tự tư” (mình có tài, chớ dùng riêng). Vậy thì
đương nhiên các vị sẽ có được nhân hòa.
Mạnh Tử tiếp đó có nói: “Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả
quả trợ” (Người có đạo thì có thể có được rất nhiều sự giúp
đỡ, người không có đạo thì rất ít người giúp đỡ họ). Quý vị
thân mến! Chữ “đạo” ở đây có nghĩa gì? Đắc đạo, thất đạo
trong “Trung Dung” có nói đến chữ "đạo" này, đó là “tu thân
dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân”. Chữ "đạo" này là đại diện cho tâm
“nhân từ”. Khi một người nơi nơi đều có thể nghĩ cho người
khác thì họ đã ở trong đạo nhân ái rồi. Cho nên người có
"đạo" là đại diện cho ý niệm của họ có thể nghĩ cho người
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Page 17

Giảng giải Đệ Tử Quy - Chương 5: “Phiếm ái chúng”

khác. Vậy người không có "đạo" thì đều là ích kỷ, tự tư, tự
lợi, không quan tâm cảm nhận của người khác như thế nào,
không quan tâm nhu cầu của người khác, chỉ biết có bản thân
mình.
Trải qua một thời gian dài, tất nhiên vì ý niệm không
giống nhau mà sẽ cho ra kết quả không như nhau. Cho nên
“Đắc đạo giả tất đa trợ, thất đạo giả tất quả trợ". Quả trợ
chi chí, thân thích bạn chi”, bởi vì họ ích kỷ đến cực điểm,
ngay cả bạn bè, họ hàng thân thích cũng xa lánh họ, cho nên
mới nói “chúng bạn thân li”. Vậy thì “đa trợ chi chí, thiên
hạ thuận chi”, nếu như nơi nơi họ đều nghĩ cho người khác,
làm những việc nhân đạo, vậy thì người trong thiên hạ sẽ
cảm nhận được tấm lòng nhân từ của họ, và sẽ hy vọng có
thể theo họ để cùng nhau chung sức, cùng có một cuộc sống
tươi đẹp.
Như chúng ta đã thấy, Chu Văn Vương dùng tấm lòng
nhân từ của mình để lấy được nhân tâm. Có một lần đang xây
dựng công trình, người thợ xây dựng đào đất phát hiện có
mấy bộ hài cốt. Chu Văn Vương ở bên cạnh nhìn thấy. Chu
Hoclamnguoi.edu.vn
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Văn Vương hết sức lo sợ, lập tức làm lễ tế rất thận trọng và
đem chôn cất tử tế. Những người ở bên cạnh thấy vậy rất cảm
động, họ nói: “Ngay đến người đã chết, Chu Văn Vương cũng
không dám khinh mạn, cũng đều kính trọng như vậy thì đối
với người sống chắc sẽ tận tâm quan tâm, yêu dân như con”.
Cho nên triều đại nhà Chu rất nhanh chóng đã lấy nhân nghĩa
để thống nhất thiên hạ. Hơn nữa đây còn là triều đại hưng
thịnh, lâu dài nhất của Trung Quốc. Triều đại của họ kéo dài
đến những 800 năm.
Chúng ta hãy đi xem tại sao “đắc đạo đa trợ”. Lời giáo
huấn “Phiếm ái chúng” (bình đẳng thương yêu tất cả chúng
sinh) trong “Đệ Tử Quy” thực tế mà nói cũng là xoay quanh
chữ “nhân”, nhân từ. Vậy thì chúng ta hãy xem xem “Kỷ hữu
năng, vật tự tư” (mình có tài, chớ dùng riêng), có thể tận tâm,
tậm lực phục vụ người khác.
Vào thời nhà Tống, Tể Tướng Phạm Trọng Yêm khi còn
nhỏ gặp một vị thầy tướng số. Ông liền đi đến và nói với vị
thầy tướng số này rằng: “Ông có thể xem tướng giúp cháu,
xem cháu có thể làm được Tể Tướng không?”. Vị thầy tướng
Hoclamnguoi.edu.vn
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số nghe vậy thì rất kinh ngạc: “Đứa bé này tuổi hãy còn nhỏ,
thế mà khẩu khí lớn vậy!”. Khi vị thầy tướng số này nói như
vậy, Phạm Trọng Yêm có chút thẹn thùng và cúi đầu xuống,
rồi lại hỏi tiếp: “Nếu không như vậy cũng được, ông hãy xem
cho cháu xem cháu có làm được thầy lang không?”. Vị thầy
tướng số cũng có chút hoài nghi: "Kỳ lạ thật! Mới đầu còn
hỏi có thể làm Tể Tướng không, bây giờ lại hạ thấp xuống
làm thầy lang". Cho nên vị thầy tướng liền hỏi ông: “Tại sao
hai nguyện vọng lại quá chênh lệch vậy?”. Phạm Trọng Yêm
liền trả lời: “Bởi duy chỉ có làm Tể Tướng tốt, hoặc làm thầy
lang tốt thì mới chân thật cứu được người. Một vị Tể Tướng
tốt, chỉ cần xử lý tốt chính sách của đất nước thì có thể giúp
đỡ được hàng nghìn, hàng vạn người dân. Còn thầy lang làm
tận tâm, tận lực, thì cũng có thể giúp cho người khác thoát
khỏi cảnh ốm đau, bệnh tật”. Khi vị thầy tướng số nghe Phạm
Trọng Yêm nói vậy thì rất cảm động, thấy ông còn nhỏ tuổi
mà đã có chí hướng không vì bản thân mình mà chỉ vì muốn
giúp đỡ người khác. Cho nên ông rất cảm động, lập tức nói
với Phạm Trọng Yêm rằng: “Cháu có tấm lòng như vậy, nhất
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định cháu sẽ làm Tể Tướng. Đây chân thật mới là tấm lòng
của một vị Tể Tướng”.
Quý vị thân mến! Phạm Trọng Yêm sau này có làm được
Tể Tướng không? Điều này cũng không ngoài dự tính, bởi vì
từ nhỏ ông đã lập chí để làm Tể Tướng. Cho nên khi ông đi
học, khi ông học “Tứ Thư”, học “Ngũ Kinh” thì ông học cách
làm thế nào để trị quốc, bình thiên hạ. Những người học trò
bình thường khác thì học công danh, lợi lộc. Xin hỏi: Học
như vậy thì có giống nhau không? Kiến thức có giống nhau
không?
Quý vị thân mến! Chúng ta phải để con cái có chí hướng
từ khi còn bé. Một khi đã xác định được mục tiêu thì trẻ nhỏ
sẽ dốc toàn lực để thực hiện. Hơn nữa “đắc đạo giả đa trợ”,
tất nhiên là như vậy rồi, khi con cái của các vị chân thật phát
tâm vì lợi ích của xã hội thì có khả năng trong quá trình
chúng trưởng thành, sẽ có rất nhiều quý nhân đến giúp đỡ.
Cho nên trong quá trình Phạm Trọng Yêm làm quan vào
thời nhà Tống, ông cũng mua rất nhiều ruộng để làm việc
nghĩa. Họ hàng của ông có hơn ba trăm người cũng đều do
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ông chăm sóc, mua ruộng để làm việc nghĩa, để cho họ cấy
cầy ở đó. Như vậy họ mới có thể có một cuộc sống đầy đủ.
Bổng lộc của ông, chỉ cần thấy có bạn bè, họ hàng thân thích
kết hôn hay có khó khăn gì thì ông cũng đều khẳng khái
mang tiền ra giúp đỡ. Có cho đi thì sẽ có thu lại. Vậy ông thu
lại được điều gì? Sự thành tựu của Phạm Trọng Yêm gần
bằng với Khổng Phu Tử. Sự thành tựu của họ còn hơn cả các
triều đại vua chúa. Gia tộc của Phạm Trọng Yêm cũng hưng
vượng hơn 800 năm mà không suy thoái, còn Khổng Phu Tử
thì có hơn hai nghìn năm mà không suy thoái. Bởi vì họ đều
dùng tấm lòng chân thành để cống hiến cho xã hội.
Phạm Trọng Yêm ngoài việc dùng tiền bạc để tận tâm, tận
lực giúp đỡ cho những người thân thích, bạn bè , ông còn xây
dựng một trường học công ích để có thêm nhiều người biết
đến lời giáo huấn của Thánh Hiền và tiến thêm một bước là
có thể báo ơn với đất nước. Cho nên Phạm Trọng Yêm đã cho
xây dựng trường học, kéo dài đến đời nhà Thanh thì có đến
mấy trăm người đỗ Tiến sĩ, có mấy chục người đỗ Trạng
Nguyên. Mảnh đất đó hiện giờ cũng là một trường học cấp ba
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rất nổi tiếng. Cho nên đức hạnh của Phạm Trọng Yêm chân
thật vẫn còn ảnh hưởng đến tận bây giờ.
“Kỷ hữu năng, vật tự tư” (mình có tài, chớ dùng riêng)
thì tự nhiên thiên hạ sẽ quy thuận. Và đức hạnh của Phạm
Trọng Yêm tất nhiên đã để cho con cháu đời sau có được sự
che chở. “Kinh Dịch” cũng nói: “Tích thiện chi gia, tất hữu
dư khánh”. Cho nên mình có tài năng thì không nên ích kỷ,
chỉ sống cho riêng mình.
Chúng ta có tấm lòng nhân từ thì sẽ không khinh mạn
người khác, đương nhiên cũng sẽ không đi nịnh bợ người
khác. Trong một lần tổ chức thu hút đầu tư về điện tín của các
tỉnh, hội nghị lần đó tổ chức tại Thượng Hải. Người Thượng
Hải thì rất giàu có. Lần hội nghị đó, người Thượng Hải phân
biệt đối xử với những người tỉnh khác đến tham gia. Những
tỉnh nào giàu có thì họ sắp xếp chỗ ăn ở tốt, những tỉnh nào
hẻo lánh một chút, thực lực kinh tế không được hùng hậu cho
lắm thì họ sắp xếp chỗ ăn ở kém hơn. Cho nên đây là “siểm
phú” (nịnh giàu), đối xử với mọi người không được công
bằng, cũng không có lòng nhân từ. Khi những người bị đối xử
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ngược đãi như vậy biết được thông tin này thì trong lòng họ
không vui, tức giận, bất bình. Họ nghĩ: "Sao lại có thể coi
thường mình như vậy!". Lúc đó người Quảng Đông rất là
thông minh, cũng rất biết làm ăn buôn bán, lập tức vỗ về
những người mang tâm trạng không vui và sắp xếp cho họ có
nơi ăn, chốn ở tốt. Sau lần thu hút đầu tư đó, ai là người thu
hút được nhiều cuộc làm ăn buôn bán nhất? Cho nên làm
người thì không nên quá rạch ròi, và cũng không nên đối xử
không công bằng. Bởi vậy mới nói: "Vật siểm phú" (không
nịnh giàu).
Khi con người chỉ biết dùng tiền của để giao du, quan hệ
với người khác, như vậy thì tình bạn không bền vững! Có
những công ty dùng tiền để thu hút nhân viên của công ty
khác và rồi đến hôm khác thì họ lại bị những công ty khác
dùng tiền để cướp mất nhân viên của mình. Cho nên quan
trọng nhất vẫn phải dùng đạo nghĩa, dùng tín nghĩa để giao
du, quan hệ. Điều này tương đối là quan trọng.
Các vị xem, những vị danh tướng thời xưa nhất quyết
không phải là dùng tiền mà có thể mời họ về được. Cuộc
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cách mạng sớm nhất của chúng ta là Thương Thang phát
động chiến tranh với Hạ Kiệt. Lúc đó Thương Thang phát
hiện có một người rất có đức độ tên là Y Doãn. Thương
Thang đã dùng rất nhiều vàng bạc, rất nhiều quần áo đắt tiền
để đến mời Y Doãn về phò tá. Thần thái của Y Doãn vẫn tự
nhiên như thường, sau đó ông nói: “Những thứ này mà mời
được ta sao?”. Y Doãn không vì những thứ đó mà động tâm.
Thương Thang cũng rất có tâm, mấy lần đích thân đến mời,
mong rằng ông có thể về phò tá cho mình.
Sau đó Y Doãn cảm động trước tấm lòng chân thành của
Thương Thang và cũng hiểu được rằng Thương Thang chân
thật có lòng muốn cứu đất nước. Lúc đó Thương Thang
không phải là muốn đánh Hạ Kiệt, mà là mời Y Doãn đi phò
tá cho Hạ Kiệt. Và kết quả chín lần tiến cử với Hạ Kiệt,
nhưng Hạ Kiệt bấy giờ đã đắm chìm trong nữ sắc, đắm chìm
trong sự ăn chơi, sa đọa cho nên không nghe những lời Y
Doãn nói.
Sau cùng bởi Hạ Kiệt đã làm cho nhân dân sống không
yên ổn, bất đắc dĩ lắm Thương Thang mới thề với trời đất
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rằng chỉ vì trừ hại cho nhân dân mà ông bất đắc dĩ phải phát
động chiến tranh. Cũng bởi được lòng của nhân dân, cho nên
Thương Thang rất nhanh chóng đánh bại Hạ Kiệt. Sau khi
đánh bại Hạ Kiệt xong, ông cũng phong đất đai cho người
thân và con cháu đời sau của Hạ Kiệt đến đó sinh sống. Cho
nên chúng ta thấy những vị Vua nhân từ ngày xưa, nếu không
phải vạn bất đắc dĩ lắm thì họ quyết không bao giờ động đến
binh đao. Hơn nữa sau khi chân thật đã đuổi được Hạ Kiệt đi
rồi thì tuyệt đối họ không tàn sát những người vô tội khác.
Cho nên với những người thiện đức này thì phải dùng sự
chân thành để mời thì mới được. Mà khi Y Doãn ra phò tá,
ông không chỉ vì Thương Thang mà còn vì muôn dân trong
thiên hạ. Bởi vậy chúng ta cũng cần phải có đạo nghĩa để đối
xử với người khác. Cho nên mới nói: "Đắc nhân tâm" thì sẽ
được thiên hạ. Tuyệt đối không phải dùng tiền là có thể có
được quan hệ tốt với người khác. Cho nên mới nói “vật siểm
phú” (không nịnh giàu).
Đối với những người nghèo khó, chúng ta cũng không
được kiêu ngạo, không được khinh khi. Cho nên mới nói:
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“Thập niên Hà Đông, thập niên Hà Tây”, con người có lúc
lên, lúc xuống, chúng ta không thể khi thấy người ta gặp khó
khăn thì thừa cơ hãm hại. Như vậy là không thuận theo đạo
nghĩa, như vậy thì sẽ “thất đạo giả quả trợ, quả trợ chi chí,
thân thích bạn chi”. Con người không nên làm những việc để
phải dẫn đến kết cục như vậy, lúc đó có hối hận cũng không
kịp. Đó là “vật kiêu bần” (chớ khinh nghèo). Không những
không được kiêu ngạo, khinh khi đối với người nghèo khó,
mà chúng ta còn phải chủ động giúp đỡ, chủ động trợ giúp
cho họ.

************
26.4. Vật yếm cố, vật hỷ tân (Chớ ghét cũ, không thích mới)
Đây là nói đến “hỷ tân yếm cựu” (có mới nới cũ). Khi
nhìn thấy có người thích mới ghét cũ thì trong lòng các vị
cảm thấy làm sao? Có thể các vị sẽ lắc đầu: “Thế phong nhật
hạ, nhân tâm bất cổ”. Cái gì gọi là "nhân tâm bất cổ" vậy?
Chữ "cổ" này có nghĩa là gì? Có phải là cứng nhắc, bảo thủ
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không? Không phải! Chữ "cổ" này là mang phong cách cổ
xưa, rất là thật thà, đối xử nhân hậu với người khác. Đây là
cái tâm của những người thời xưa. Cho nên tục ngữ mới có
câu: “Bạn bè chơi lâu mới là bạn tốt”. Bởi vì trong quá trình
quan hệ đi lại với nhau, cả hai bên đều bỏ công sức ra cho
nhau, và còn có ân nghĩa, tình nghĩa và cả đạo nghĩa mà đối
phương đối xử với chúng ta.
Nói đến đây, chúng ta lại nhớ đến câu chuyện trước đây đã
nhắc tới, đó là câu chuyện “Tống Hoằng nhớ bạn cũ”. Tuy
rằng có cơ hội làm anh rể của vua Hán Quang Vũ, chớp mắt là
có thể biến thành anh rể của vua, cơ hội này rất là đặc biệt,
nhưng ông vẫn thản nhiên không động tâm, lại còn nói hai câu
với vua: “Bần tiện chi giao bất khả vong” và “Tào khang chi
thê bất hạ đường”.
Quý vị thân mến! Chúng ta cùng nhau đọc một lần: “Bần
tiện chi giao bất khả vong”, “Tào khang chi thê bất hạ
đường”. Nếu như các vị thường xuyên đọc những câu này thì
đảm bảo các vị sẽ rất khỏe mạnh. Điều này được gọi là nuôi
dưỡng cái khí hạo nhiên của trời đất. Thật không nói dối các
vị.
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Cho nên chân thật là tín nghĩa, đạo nghĩa của người thời
xưa xem ra còn quan trọng hơn tính mệnh. Cho dù có dí dao
vào cổ họ rồi bảo họ làm trái với đạo nghĩa, thì họ thà chết
chứ quyết không khuất phục. Giống như Văn Thiên Tường,
ông đã bị bắt nhưng ông vẫn dũng cảm hy sinh vì nghĩa cả.
Các vị xem, ông ở trong nhà giam có viết rằng: “Đỉnh hoạch
cam như di”, đối với những dụng cụ tra tấn đó ông hoàn toàn
không sợ hãi, vẫn dũng cảm hy sinh vì nghĩa. Cũng bởi có chí
khí hạo thiên như vậy, phong độ của ông đã ảnh hưởng đến
những học giả trong mấy trăm năm, cũng ảnh hưởng đến
chúng ta thời bây giờ. Nghĩ đến Văn Thiên Tường, chúng ta
lại nghĩ đến một câu nói khác, đó là: “Nhân sinh tự cổ thùy vô
tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”.
Vào thời nhà Hán có một học trò tên là Tuân Cự Bá.
Ông đi thăm một người bạn bị ốm. Người thời xưa khi đi
thăm bạn bè, có phải chỉ cần đi xe máy năm phút là đến nơi
không? Không thể như vậy! Họ đều phải trèo đèo, lội suối,
băng sông, vượt núi mới đến được. Điều này tôi có thể xác
nhận vì ở Đại Lục có rất nhiều núi. Kết quả khi ông đến nơi
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và đang chăm nom người bạn thì có một toán cướp xông
vào quận mà bạn ông đang sống. Chúng bắt đầu đốt nhà,
giết người, cướp của, tất cả mọi người đều trốn chạy để
thoát thân. Bởi bạn ông bị bệnh nặng, đi lại không thuận
tiện, cho nên liền nói với ông rằng: “Anh hãy đi mau! Tôi
không có sức để đi rồi, đừng để cho họ gây tổn hại cho
anh”. Tuân Cự Bách liền nói: “Nếu như tôi chạy trốn thì tôi
không có đạo nghĩa, cho nên tôi thà chết cũng không thể bỏ
anh ở lại mà đi được”.
Kết quả khi bọn cướp đến, Tuân Cự Bách chủ động nói
với chúng rằng: “Bạn tôi đang bị bệnh nặng, cho nên các vị
đừng làm hại anh ấy. Nếu như các vị muốn làm hại thì hãy
làm hại tôi là được rồi”. Tuân Cự Bách nói rất là khẳng khái
có đạo nghĩa. Kết quả đám cướp này thấy những người khác
đều chạy trốn hết, mà lại có một người không sợ chết đợi
chúng đến, hơn nữa lại vì không muốn chúng làm hại đến
người bạn đang bị bệnh nặng. Sau khi đám cướp này biết
được sự việc thì cũng rất cảm động, tên đầu mục nói: “Chúng
ta là những người không có đạo nghĩa, làm sao có thể đi
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cướp những nơi có đạo nghĩa như ở đây!”. Cho nên toàn bộ
bọn cướp đều rút lui.
Cho nên đạo nghĩa của một người, lòng chân thành của
một người có thể làm thức tỉnh đạo nghĩa của người khác.
Đạo nghĩa của một mình Tuấn Cự Bách đã cứu được kiếp
nạn, tính mệnh của rất nhiều người. Trong lịch sử những việc
tốt như vậy có rất nhiều, nhưng gần đây có diễn ra không?
Mấy chục năm gần đây có diễn ra những việc như vậy
không? Chắc là có! Nhưng tỷ lệ ít đi. Điều này cũng không
trách chúng ta được, bởi vì “con người không học thì không
thể biết, không biết được cái đạo nghĩa này”, cũng bởi những
giáo huấn của Thánh Hiền đã bị đứt đoạn hai, ba đời nay rồi.
Qua đây chúng ta thấy được người thời xưa luôn luôn
biết nghĩ cho người khác. Còn ý nghĩ trong đầu của người
thời nay là vì mình nhiều hơn. Càng vì bản thân thì con
đường của đời người càng chật hẹp, bởi vì “thất đạo giả
quả trợ”. Nhưng ngược lại, “đắc đạo giả tất đa trợ”, khi
con cái các vị từ nhỏ đã có tấm lòng nhân từ thì con đường
của chúng càng đi càng rộng rãi. Bởi vậy đối với bạn bè,
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đối với vợ con, chúng ta cũng đều nên “vật yếm cố, vật hỷ
tân” (chớ ghét cũ, không thích mới).
Tôi còn nhớ mấy năm trước, tôi có mượn tiền của một
người bạn học thời cấp hai, mượn của anh ấy mấy vạn đồng.
Anh lấy tiền đưa cho tôi xong thì đi luôn. Tôi liền hỏi anh ấy
rằng: “Tại sao anh không hỏi xem tôi dùng tiền để làm gì?”.
Anh ấy nói: “Quen biết nhau đã lâu như vậy rồi, có gì mà
phải hỏi”. Cho nên điều này cũng bộc lộ rằng bạn bè lâu năm
với chúng ta thì đối với tính cách của chúng ta, đối với bản
chất làm người của chúng ta, họ đều hiểu rất rõ và cũng rất
tín nhiệm, cho nên không cần phải nói nhiều, chỉ cần hiểu
trong lòng là đủ.
Vậy thì thật ra phải làm sao để một người có thể “vật yếm
cố, vật hỷ tân” (Chớ ghét cũ, không thích mới)? Làm sao để
giải quyết căn bản cái thói “thích mới nới cũ” của con người?
Bởi vì “có mới nới cũ” là vong bản, là không nhớ tình xưa
nghĩa cũ. Có phải vậy không? Vậy thì phải làm sao giải quyết
từ căn bản? Trong bài giảng của mấy ngày hôm nay có giảng
về cách giải quyết vấn đề này không? Có hay không?
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Xin hỏi các vị bạn hữu: Tại sao tỷ lệ ly hôn lại cao như
vậy. Tại sao? Các vị không biết là sau khi học xong bài giảng
thì có rất nhiều câu hỏi hay sao? Không thể trách các vị được,
vì điều này cần phải ôn tập lâu dài. Còn nhớ bài học trước đây
chúng ta có nhắc tới chuyện có một cô gái được một người
con trai theo đuổi, theo đuổi cô gái đã được ba năm, và trong
ba năm, ngày nào cũng như ngày nào, hình như cô yêu cầu
thứ gì cũng đều được đáp ứng. Buổi tối cô đói bụng và gọi
điện thoại cho người con trai, người con trai không nói không
rằng, liền lập tức mua chè vừng và cả chè hạnh nhân rồi
mang đến nhà cho cô gái. Cô ăn xong thì anh lại còn hỏi cô
rằng: “Đã ăn no chưa? Chưa no thì anh đi mua tiếp”.
Thường thường khi có ngày nghỉ, anh lại đi thám thính xem
có quán ăn nào ngon thì anh đặt chỗ rồi mời cô gái đi ăn.
Bình thường vào sáng Chủ nhật, anh phải ngủ đến tám chín
giờ mới dậy. Sau khi quen cô gái thì năm, sáu giờ anh đã dậy
để đi leo núi với cô. Nhưng từ trước tới giờ anh lại chưa một
lần đi leo núi cùng cha mẹ, và cũng chưa bao giờ mời cha mẹ
ăn một bữa cơm. Người trong cuộc thì mơ hồ cho nên cô gái
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mới nghĩ rằng: “Đối với mình, anh ấy tốt như vậy!”. Ba năm
sau thì anh cầu hôn với cô gái. May mà Tổ tiên cô gái này có
đức. Có một vị trưởng bối của cô gái sống gần nhà người con
trai này và biết được người con trai này bất kính đối với cha
mẹ của mình, cho nên vị trưởng bối đã nhanh chóng nói với
cô gái: “Anh ta bất kính với cha mẹ mình thì cháu cũng phải
suy nghĩ cho kỹ”.
Quý vị thân mến! Cô gái có nên lấy anh ấy không? Sao các
vị thông minh vậy! Nhưng nghe nói, người con gái nào thông
minh quá thì khó lấy được chồng. Cho nên từ điều này chúng
ta phải hiểu được trọng điểm là khi một người không có "hiếu"
thì anh ấy sẽ vong bản, mất gốc và sẽ không có tình nghĩa,
không có đạo nghĩa, không có ân nghĩa. Cha mẹ là người có
ân đức lớn nhất đối với anh ấy mà anh ấy còn có thái độ như
vậy. Vậy thì tại sao anh ấy lại đối xử tốt như thế với cô gái?
Cho nên con người cần phải bình tĩnh, tỉnh táo một chút. Khi
giá trị nhân sinh quan của anh ấy không phát triển về phương
diện tốt thì sẽ phát triển về cái gì? Các vị nói không phát triển
về hướng tốt, cũng không phát triển về hướng xấu. Có điều đó
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xảy ra không? Sự học như thuyền đi ngược dòng, không tiến
ắt sẽ bị thụt lùi. Cho nên khi tình nghĩa, ân nghĩa không được
xây dựng thì sẽ hình thành một thái độ nhân sinh khác. Đó là
sự thiệt hơn, lợi và hại.
Các vị bạn hữu đã tìm ra đáp án chưa? Tại sao thời nay con
người với con người giao du đi lại với nhau đều cảm thấy quan
hệ không ổn định và rất không đáng tin cậy? Bởi vì đa số quan
hệ của con người với con người thời nay được xây dựng trên sự
hơn thiệt. Thường thì bạn bè đã chơi với nhau rất nhiều năm
rồi, nhưng vẫn không cảm nhận được tình thân sâu sắc. Cho
nên thời nay có rất nhiều người khi yêu đương, yêu nhau nhiều
năm rồi nhưng vẫn không dám kết hôn. Có việc đó không? Họ
thường có cảm giác không an toàn. Giác quan thứ sáu của phụ
nữ chúng ta rất mạnh. Bởi vậy, khi đã có sự hơn thiệt, lợi và hại
thì họ làm bất cứ việc gì cũng đều dựa trên cái tiêu chuẩn này.
Cho nên khi nhìn thấy người con gái trẻ đẹp, lại còn là cô
giáo của một trường tiểu học nào đó, công việc lại ổn định, thấy
có thể lợi dụng được thì tất nhiên người con trai phải dốc toàn
sức để mà theo đuổi. Sau khi đã theo đuổi được và đã kết hôn,
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ba năm sau, người vợ sinh cho anh ấy một đứa con trai vừa
trắng trẻo lại vừa mũm mĩm. Nhưng bởi vì sau khi sinh con thì
rất vất vả, phải chăm sóc cho con ngày cũng như đêm, cho nên
người vợ đã có mấy nếp nhăn, không còn trẻ đẹp như trước đây
nữa. Anh ấy ở bên ngoài chợt lại thấy có người còn trẻ đẹp hơn.
Lúc này từ cái lợi sẽ biến thành cái gì? Người chỉ biết có lợi và
hại thì chỉ muốn đạt được nhu cầu của mình. Anh ấy cũng sẽ
không từ một thủ đoạn nào cho nên từ lợi biến thành hại. Hại
thì phải làm sao? Vị nam sĩ kia sao nói dõng dạc như vậy?
“Loại bỏ!”. Đó là các vị nói, chứ tôi thì không làm như vậy.
Cho nên các vị coi, không có đạo nghĩa thì sẽ làm ra
những việc bạc tình. Và khi làm ra hành động này thì gia đình
sẽ xảy ra bi kịch. Tỷ lệ ly hôn sẽ gia tăng. Tỷ lệ ly hôn gia
tăng thì con cái sẽ thiếu thốn sự chăm sóc ổn định của gia
đình kéo theo tỷ lệ phạm tội cũng gia tăng. Và kết cấu của cả
xã hội cũng bị “rút dây động rừng”. Mỗi một cặp vợ chồng
đều là một tế bào quan trọng của cả xã hội. Quan hệ của vợ
chồng chỉ cần không ổn định thì tất nhiên cả xã hội sẽ bị rối
loạn. Cho nên thời nay tỷ lệ phạm tội đặc biệt ngày càng cao.
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Bởi vậy muốn cho con người không được bạc tình, không
được chán ghét cái cũ, không được thích cái mới, thì căn
nguyên phải dạy từ đâu? Đúng! “Vãng giả dĩ hĩ, lai giả khả
truy”, đối diện với con cái chúng ta thời nay thì phải dạy bảo.
Vậy đối diện với người lớn thì sao? Cũng phải chỉ dạy, nhưng
phương pháp dạy sẽ không giống nhau. Đối với trẻ nhỏ thì
chúng ta có thể dùng phương pháp nói. Còn đối với người lớn
thì chúng ta phải dùng hành động, dùng đức hạnh để cảm hóa
họ. Từ từ họ sẽ biết ăn năn, hối lỗi.
Khi một người rất phúc hậu thì họ không chỉ nghĩ đến tình
nghĩa, ân nghĩa đối với người, thậm chí đối với vật cũng rất
có tình cảm. Ví dụ như bộ quần áo này là do chính tay mẹ họ
đan cho họ, bởi vì họ đối với cha mẹ có tình nghĩa, cho nên
nhìn thấy bộ quần áo này thì họ nhất định vô cùng yêu quý.
Rất có khả năng một bộ quần áo họ sẽ mặc mấy chục năm.
Khi họ có thể hiểu được nỗi vất vả của người khác thì những
món đồ mà người thân mua cho họ, họ tuyệt đối sẽ không
lãng phí. Bởi tấm lòng hiếu thảo này, tấm lòng kính trọng này
của họ đã trở thành ý nghĩ của họ, cho nên sự kính trọng đối
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với sự vật tất nhiên cũng được xây dựng trên sự kính trọng
đối với người. Chúng ta phải giảng giải từ căn bản, còn phải
chỉ dạy cho bọn trẻ hiểu được phải quý trọng tình nghĩa, quý
trọng ân nghĩa.
26.5. Nhân bất nhàn, vật sự giảo. Nhân bất an, vật thoại
nhiễu (Người không rảnh, chớ não phiền. Người bất an,
không quấy nhiễu)
Chúng ta nơi nơi đều phải thể hiện tấm lòng nhân từ như
vậy. Nhưng tuyệt đối ở cửa miệng, chúng ta không thể lúc
nào cũng có câu: “Tôi đối xử với người khác rất tốt. Tôi rất
có lòng từ bi”. Nhưng khi người khác sống với chúng ta, họ
lại cảm thấy rất khó chịu. Lúc này thì chúng ta phải kiểm
điểm lại mình xem vấn đề là ở chỗ nào. Tại sao tôi lại có cảm
nhận như vậy? Khi tôi tốt nghiệp cấp một, bạn học với nhau
viết sổ lưu bút, có rất nhiều bạn học viết cho tôi nói rằng:
“Bạn quá nhiệt tình!”. Nhiệt tình là tốt rồi nhưng ở trước lại
còn viết một chữ “quá”. Cho nên các vị hãy xem lại, các vị
có lòng tốt quá có thể sẽ làm cho người khác bị áp lực. “Nhân
bất nhàn, vật sự giảo” (Người không rảnh, chớ não phiền),
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cho dù các vị có đem cho họ rất nhiều thứ tốt thì cũng phải
xem xem thời điểm hiện tại có tiện cho họ không, họ có được
rỗi không. Bởi vậy cái chừng mực tiến thoái này chúng ta
cũng phải nhạy cảm một chút.
Khi chúng ta gọi điện thoại cho bạn bè, chúng ta tuyệt đối
không được nói một thôi một hồi, nói tràng giang đại hải.
Câu đầu tiên nhất định phải hỏi rằng: “Xin hỏi bây giờ anh có
tiện nói chuyện không?”. Khi đối phương nghe thấy chúng ta
hỏi như vậy thì trong lòng họ cũng cảm thấy thoải mái, bởi vì
nếu thật sự có việc thì họ cũng sẽ rất tự nhiên mà trả lời các
vị rằng: “Bây giờ tôi bận việc rồi. Vậy để lúc khác anh gọi lại
nhé!”. Cho nên sự lễ phép luôn luôn được thể hiện trong cuộc
sống, sẽ tạo khoảng cách tốt đẹp giữa con người với con
người. Có sự lễ phép thì không dễ gì xảy ra những tình huống
khó xử, hoặc xảy ra đụng độ.
Ngoài việc khi gọi điện thoại thì phải hỏi trước ra, bình
thường trong thời gian ăn cơm, chúng ta cũng phải cố gắng
không nên gọi điện. Nếu không ví dụ như họ bị bệnh dạ dày,
các vị lại gọi điện thoại thì hại cho họ phải căng thẳng. Điều
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này chúng ta cũng cần cân nhắc. Hơn nữa, khi họ đang ăn
cơm, các vị lại nói một thôi một hồi, vậy thì họ sẽ phải từ
chối các vị hay là không ăn cơm nữa? Cho nên điều này cũng
nên luôn luôn nghĩ cho người khác. Ngoài thời gian ba bữa
cơm không được gọi điện thoại ra, buổi tối rất muộn rồi thì
cũng không nên gọi nữa. Nếu không, có khả năng chúng ta sẽ
ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự nghỉ ngơi của cả một gia đình.
Ngoài việc gọi điện thoại ra, khi chúng ta cần đi thương
lượng công việc với người khác, đầu tiên cũng phải quan sát
xem họ có đang bận không, đợi cho họ hết bận thì chúng ta
mới đi gặp họ, đi thảo luận vấn đề với họ. Cho nên chúng ta
cũng phải giỏi trong việc quan sát. Các vị xem, có rất nhiều
em nhỏ, một khi chúng nghĩ đến điều gì thì bất chấp tất cả,
lập tức kéo lấy tay áo của người lớn mà nói một thôi một hồi.
Có việc đó không? Hoặc là khi mẹ đang nấu cơm, chúng
muốn nói điều gì đó thì liền đi đến. Đây cũng là một cơ hội
để giáo dục. Và không chỉ có trẻ nhỏ cần có cơ hội để được
giáo dục, mà người lớn cũng cần. Bởi vì chân thật nếu không
có người nhắc nhở thì chính chúng ta, ai mà không tránh khỏi
có lúc thiếu nhạy cảm.
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Cho nên chỉ cần bạn bè cùng nhắc nhở lẫn nhau thì chúng
ta cũng sẽ có được thái độ như vậy. Đương nhiên khi nhắc
nhở, người lớn chúng ta nhất định phải ghi nhớ: “Di ngô sắc,
nhu ngô thanh” (sắc mặt vui vẻ, lời nói dịu dàng). Cho dù là
khuyên họ không hút thuốc thì cũng phải nói: “Anh ơi! Xin
lỗi anh! Tôi bị hen xuyễn”. Như vậy thì sẽ không xảy ra
những tình huống không tốt. Cho nên quyển “Đệ Tử Quy” có
thể ứng dụng trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc
sống. Đó là “Nhân bất nhàn, vật sự giảo” (người không rảnh,
chớ não phiền).
Khi tâm tình của một người không được tốt thì họ muốn
được yên tĩnh. Lúc này các vị không nên gặp họ rồi lải nhải với
họ. Khi người khác đang xem phim truyền hình, các vị thường
nghe thấy một câu nói: “Anh hãy đi ra ngoài đi! Hãy để cho tôi
được yên tĩnh!”. Cho nên chúng ta phải quan sát sắc mặt và lời
nói.
Nhưng nếu như tâm trạng của người thân chúng ta xuống
đến cực điểm, thậm chí còn có khả năng muốn kết liễu cuộc
đời, lúc đó chúng ta cũng không thể mặc kệ mà không hỏi
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han. Có đúng vậy không? Rất nhiều người có lúc đã làm ra
những việc không thể cứu vãn nổi, đều là không thể nghĩ
cho thông một ý nghĩ, cho nên chúng ta cũng không thể
không đề phòng.
Ví dụ như khi tâm trạng của anh, chị, em các vị xuống đến
cực điểm, lúc đó các vị nên bưng một tách trà nóng, bưng cẩn
thận sau đó đi vào phòng của họ, cũng không nên nhìn vào
mặt họ. Sau đó, các vị đi nhẹ nhàng và đặt tách trà lên trên
bàn của họ, rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Đó là “tiến tất xu,
thoái tất trì” (Đến phải nhanh, lui phải chậm) để cho họ cảm
thấy còn có người quan tâm đến họ. Và khi không kìm nén
được thì họ nhất định sẽ đi tìm các vị để tâm sự, để thổ lộ.
Bởi vì con người khi cảm thấy có người luôn quan tâm đến
họ thì họ sẽ không đi vào con đường cùng. Cho nên cho dù là
người thân có thân đến mấy, trong khoảng cách tiến thoái đó
chúng ta cũng nên nghĩ đến sự cảm nhận của đối phương.
Như vậy thì chúng ta có thể sống với nhau rất hòa thuận. Đây
được gọi là “nhân bất an, vật thoại nhiễu” (Người bất an,
không quấy nhiễu).
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