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

30. ĐÃI TÌ BỘC, THÂN QUÝ ĐOAN. TUY QUÝ ĐOAN,
TỪ NHƯ KHOAN. THẾ PHỤC NHÂN,TÂM BẤT
NHIÊN. LÝ PHỤC NHÂN, PHƯƠNG VÔ NGÔN.
Đối người ở, thân đoan chánh
Tuy đoan chánh, lòng độ lượng.
Thế phục người, người không phục
Lý phục người, tâm mới phục.
************
30.1. Đãi tì bộc, thân quý đoan (Đối người ở, thân đoan
chánh)
Chữ “tì bộc” này tôi giải nghĩa rộng ra, ví dụ như gia đình
các vị thuê nhân viên về giúp việc thì cũng được tính trong
phạm vi này. Đương nhiên khi họ bỏ sức lao động của họ ra
thì chúng ta cũng phải tôn trọng sức lao động của họ. Cho
nên trong nhà có thuê người giúp việc thì cũng phải giáo dục
con cái coi những người giúp việc này như là trưởng bối để
đối xử, không nên để chúng từ nhỏ đã đối xử phân biệt với
người khác. Như vậy trẻ nhỏ sẽ không có tâm bình đẳng,
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không có tâm cung kính. Cho nên chúng ta phải thật cẩn thận.
Cho dù là tài xế lái xe thì bọn trẻ cũng phải gọi họ là chú, là
bác, không được mất đi sự cung kính.
Có thể sống trong một gia đình là một duyên phận hiếm có,
chúng ta cũng nên luôn luôn thông cảm, chăm sóc lẫn nhau. Ví
dụ khi năm hết Tết đến, đại đa số con trai, con dâu, cháu nội
ngoại đều về nhà. Thời nay có rất nhiều phụ nữ cũng phải làm
việc như đàn ông cho nên bình thường họ cũng rất bận rộn. Họ
đã bận rộn và mệt mỏi như vậy, rất khó khăn mới có được ngày
nghỉ Tết. Vậy mà sau khi về nhà thì họ lại càng mệt hơn. Thậm
chí công việc nhà lại còn nhiều hơn công việc bình thường họ
làm ở công ty. Cho dù chúng ta là mẹ chồng thì cũng nên thông
cảm với sự vất vả của con dâu, không thể nói rằng là con dâu
thì phải làm tất cả những việc đó, cũng phải nên xem xét tình
hình mà quyết định. Thời nay ví dụ có thuê người nấu một
bữa cơm tất niên cũng rất là tiện lợi. Nếu như con dâu chân
thật đã mệt mỏi rồi thì có thể gọi đồ ăn ở bên ngoài về, như
vậy thì mọi người cũng sẽ rất vui vẻ, thoải mái. Vậy thì con
dâu cũng sẽ cảm thấy rằng mẹ chồng cũng nghĩ cho họ. Các
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vị yêu thương họ thì họ cũng sẽ yêu thương các vị. Đó là “ái
nhân giả nhân hằng ái chi, kính nhân giả nhân hằng kính
chi”.
Thật ra người sống với người hòa thuận thì có khó không?
Làm gì mà phức tạp đến vậy? Chỉ là do chúng ta hay để tâm
đến những chuyện vụn vặt. Đương nhiên khi mẹ chồng làm
những việc rất thông cảm với con dâu thì những người con
dâu cũng phải nói lời khen ngợi. Khi đi ra ngoài vừa vặn gặp
mẹ chồng cũng ở đó thì các vị có thể nói với người thân và
bạn bè rằng: “Mẹ chồng tôi tuyệt vời lắm! Bà đều giúp đỡ tôi
việc gì đó, làm cho tôi việc gì đó”. Vậy sau khi nghe xong,
mẹ chồng sẽ rất vui vẻ. Đây gọi là “hảo thoại nhất cú”. Mọi
người nói những câu khen ngợi thì sẽ vui vẻ với nhau, giúp
đỡ lẫn nhau.
38

Chúng ta cũng đã nói rằng phải có duyên người ta mới

có thể gặp nhau, có thể cùng nhau công tác, cùng nhau ở
chung dưới một mái nhà. Cho nên chúng ta cũng nên quan
tâm, yêu thương đối với những người nhân viên, những
người giúp việc. Chúng ta cũng phải chỉ bảo con cái cung
38

Bắt đầu tập 38
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kính đối với những người nhân viên, những người giúp việc,
phải gọi họ là “chú Trần, cô Trần” chẳng hạn, để bọn trẻ từ
nhỏ đã phải có thái độ kính trọng đối với tất cả những người
lớn tuổi hơn mình.
Vào thời nhà Hán ngày xưa có một học trò tên là Lưu
Khoan. Chúng ta nghe tên thì có thể biết được rằng ông là
một người khoan hồng, rộng lượng. Bởi vì từ khi ông còn
nhỏ, cha ông đã mong đợi ông như vậy cho nên tính nết của
ông tương đối là tốt. Người nhà của ông muốn thử xem có
thật là ông không biết tức giận không, cho nên đã dặn người
làm bưng trà nóng cho ông uống, bưng vào cho ông nhưng lại
cố ý làm đổ. Lúc đó đang lúc Lưu Khoan mặc triều phục và
phải vào chầu vua, kết quả là trà nóng đổ lên người của ông.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Lưu Khoan là hỏi người hầu:
“Tay của anh có bị bỏng không?”. Khi một người có đức
hạnh như vậy, thì tin rằng gia đình của họ sẽ vô cùng vui vẻ,
hòa thuận. Họ cũng noi theo đức hạnh của ông. Hơn nữa ông
lại là quan lớn trong triều thì cũng ảnh hưởng đến toàn thể
triều đình, ảnh hưởng đến toàn thể nhân dân.
************
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30.2. Tuy quý đoan, từ như khoan (Tuy đoan chánh, lòng
độ lượng)
Chúng ta phải hiểu được chữ “quý” này tuyệt đối không
phải để chỉ có địa vị mà thôi, bởi đằng sau địa vị còn có một
thứ thực chất còn quan trọng hơn, đó là bổn phận. Khi chúng
ta càng có địa vị cao thì gánh vác trách nhiệm đối với xã hội
càng nặng hơn. Chúng ta càng phải thận trọng, dè dặt, luôn
luôn phải cảm nhận nhu cầu của cấp dưới, cảm nhận nhu cầu
của nhân dân thì chúng ta mới xứng đáng đối với địa vị này.
Khi chúng ta luôn luôn có ý nghĩ như vậy thì mới thật sự
tương hợp với ý nghĩa chân thực của sự phú quý.
Trước đây chúng ta cũng có nói đến như thế nào mới là
quý. "Nhân kính giả quý", khi tất cả mọi người trong lòng
đều kính trọng các vị, như vậy mới chân thật là quý nhân. Có
rất nhiều người đến nhà chúng ta để giúp việc, gia cảnh của
họ cũng rất khó khăn, rất nghèo khổ. Khi họ đã đến nhà của
chúng ta, ngoài việc phải yêu thương họ ra thì còn có một
điều rất quan trọng nữa là chúng ta cũng cần phải chỉ bảo tận
tình cho họ. Có nhiều em chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi,
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cũng không có cơ hội để học nhiều. Chúng ta phải nhanh
chóng đem những Kinh điển của Thánh Hiền này ra chỉ dạy
cho họ, bởi vì sau này họ cũng phải làm cha, làm mẹ. Sau khi
họ có được những quan niệm, tư tưởng đúng đắn như vậy, thì
tin rằng cuộc đời của họ nhất định sẽ có sự chuyển biến, gia
đình họ sau này nhất định cũng sẽ có được sự phát triển rất
tốt.
Thực tế mà nói, chỉ cần chúng ta để tâm thì nhất định có
thể làm cho cuộc sống của những người xung quanh chúng
ta được tỏa sáng. Đợi đến khi hết duyên và rời khỏi gia
đình chúng ta, thì tin rằng họ sẽ luôn luôn quay đầu nghĩ lại
giai đoạn này, và trong lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng ấm
áp, vô cùng biết ơn. Cho nên mở đầu và kết thúc đều phải
tốt đẹp, để khi mỗi một nhân duyên kết thúc thì cũng có
được những kỷ niệm tốt đẹp. Đó là: “Đãi tì bộc, thân quý
đoan. Tuy quý đoan, từ như khoan” (Đối người ở, thân
đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng).
Nếu như họ là khách thuê trọ trong nhà chúng ta, khách
thuê trọ có mối quan hệ với chủ nhà bằng tiền bạc, nhưng
Hoclamnguoi.edu.vn
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cũng là ở cùng dưới một mái nhà. Cho nên chúng ta gặp
mặt cũng phải có ba phần tình cảm với họ mới được. Nếu
như chúng ta cũng chỉ là xây dựng quan hệ trên nền tảng
tiền bạc mà thôi, khi gặp mặt cũng không chào hỏi nhau thì
như vậy họ sẽ có bệnh và các vị cũng có bệnh. Cho nên
chúng ta cũng nên quý trọng cái duyên phận này. Ví như có
món gì

ồ gì còn mặc tốt chúng ta cũng chủ

động đem cho họ một chút, thì tin rằng họ cũng sẽ cảm thấy
ấm áp. Suy cho cùng đa số họ là những người xa quê
hương. Khi chúng ta tỏ ra quan tâm họ thì đã thực hiện
được câu giáo huấn của Thánh Hiền là: “Tứ hải chi nội giai
huynh đệ dã”. Các vị độ lượng như vậy, sau này khi các vị
đi các nơi khác thì tin rằng sẽ có rất nhiều người cũng coi
các vị như huynh đệ, coi các vị như là người trong nhà.
30.3. Thế phục nhân, tâm bất nhiên. Lý phục nhân,
phương vô ngôn (Thế phục người, người không phục. Lý
phục người, tâm mới phục)
Nếu như chúng ta dùng uy quyền, dùng địa vị của mình để
chèn ép người khác thì trong lòng họ sẽ không nể phục. Tuy
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rằng ngoài mặt đối với chúng ta rất cung kính, nhưng sau khi
ồ

cúi chào cung

ỏi thì họ cũng có
ền rủa chúng ta. Nế

thể sẽ trở mặt, sẽ trách mắ
ợc sự

ặt của người

khác, thì chúng ta cũng nên kiểm điểm lại bản thân. Bởi vì sự
tôn trọng như vậy rất là phù phiế
ất thực tế

ả dối, mà yêu cầu củ
ột nhân sinh chân thực.

Có một em nhỏ nói rằng: “Mẹ em đánh em. Trong quá
trình trưởng thành, mẹ đánh em, em đều quên hế
ớ hết mỗi lần cha đánh em”. Cũng đều là sự trừng phạt
nhưng tại sao lại lệ

ậy? Tại sao? Mẹ đánh nó

động cơ là gì? Là yêu thương nó, là dạy dỗ nó. Cho nên sau
khi bị mẹ đánh xong trong lòng nó biết được rằng nó đã sai
và sẽ đi sửa sai. Nhưng động cơ của cha khi đánh nó không
phải là để dạy bảo, mà có thể khi cơn giận nổ
đánh nó một trận. Cho nên trong lòng nó rất không phục cha
và mỗi lầ

ều nhớ rõ. Bọn trẻ cũng rất biết

chúng ta dùng thái độ gì để đối xử với chúng. Chúng cảm
nhận được rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải “lý phục nhân,
phương vô ngôn” (lý phục người, tâm mới phục).
Hoclamnguoi.edu.vn
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ậy, trong công việc, trong công ty
của chúng ta cũng phải như vậy. Cho nên người làm lãnh
đạo cũng nhất định phải có quy củ. Không thể hôm nay
thích người này thì các vị trọng dụng họ, ngày mai không
thích nữa, cho dù họ có năng lực thì các vị vẫn cứ chèn ép
họ. Dùng quyền lực để ép buộc người khác thì không thể
giành được lòng người ủng hộ. Nên tuân thủ cái đạo lý
này, lấy lý để làm cho người khác nể phục thì chúng ta mới
không có dị nghị. Phải dùng sự bình đẳng thì chúng ta mới
có thể làm cho lòng người được bình hòa. Phải dùng sự
quan tâm, phải dùng sự thương yêu, kính trọng thì chúng
ta mới có thể làm cho không khí của cả tập thể càng ngày
càng vui vẻ, hòa thuận, càng ngày càng ôn hòa.
Hãy xem lịch sử mấy nghìn năm của dân tộ
ỉ dùng quyền lực, dùng vũ lực để chiếm lấy
thiên hạ thì thờ

ủa triều đại đó không đượ

ững triều đại lấy đạo đức, lấy “hiếu”, “đễ” để
giáo hóa nhân dân, lấy thân làm gương thì thờ
của triều đại đó được lâu dài hơn, hơn nữ

ợc sự

ảnh hưởng rất sâu xa đến đời sau.
Hoclamnguoi.edu.vn
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Chúng ta hãy xem, triều đại nào ở Trung Quốc duy trì lâu
dài nhất? Thời nhà Chu là lấy đức để trị thiên hạ, lấy lý lẽ để
làm cho người khác phải kính phục. Chúng ta hãy xem, dùng
vũ lực để chiếm lấy thiên hạ như triều đại nhà Tần chỉ
ấy mươi năm thì bị lật đổ. Cho nên từ trong lịch sử
chúng ta cũng có thể học được rất nhiều tấm gương là muốn
quản lý gia đình, quản lý xí nghiệp đượ
chúng ta tuyệt đối phải dùng đạo đức, tuyệt đối phải dùng lý
trí mới có thể

ợc lòng người. Lịch sử đã cho chúng ta

xem xét những việc quá khứ để có thể đoán biết được tương
lai. Cuộc sống không nên lại đi vào vết xe đổ của người xưa.
Như vậy mới không phụ lòng Tổ tiên chúng ta đã để lại “Nhị
Thập Ngũ Sử” (Tuyển tập 25 cuốn sách sử Trung Quốc) để
giúp đỡ cho cuộc đời của chúng ta. Đây là câu Kinh văn cuối
cùng trong “Phiếm ái chúng”.
“Phiếm ái chúng” (bình đẳng thương yêu tất cả chúng
sanh), dùng danh từ thời nay thì được gọi là học vấn của mối
quan hệ giữa người với người. Làm thế nào để cho mối quan
hệ

ời với ngườ

Hoclamnguoi.edu.vn
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những giáo huấn “Phiếm ái chúng” trong “Đệ Tử Quy”.
Thật ra để

ạ

chúng ta cũng phải bắt đầu từ cơ bản là "hiếu” và “đễ". Có
người nào mà ngay lập tức liề

ất cả mọi

người? Nhất định chúng ta phải bắt đầu học quan tâm người
khác, biết nghĩ cho người khác từ trong gia đình. Cho nên
trong “Luận Ngữ” Khổng Phu Tử mới nói rằng: “Hiếu đễ dã
giả, kỳ vi nhân chi bản dữ?”, năng lực trong mối quan hệ
giữa người với người tất nhiên là đều xuất phát từ gia đình.
Nhân cách của một người được xây dựng khi còn ở trong gia
đình. Cho nên chúng ta là cha mẹ thì nhất định phải rất cẩn
thận, bởi vì sự giáo dục của gia đình hàng ngày sẽ ăn sâu
vào tiềm thức.
Chúng ta chỉnh lý mối quan hệ giữa người với người
thành một chữ "nhường", "nhường" trong nhường nhịn,
“nhượng tắc hữu dư, tranh tắc bất túc”. Cho nên con người
chung sống với nhau phải biết nhường nhịn. Nhường nhịn là
cự ly tốt đẹp nhất của người với người.
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Khi gặp được một người bạn rất lịch sự thì các vị có cảm
giác rất thoải mái, rất vui vẻ. Cho nên thái độ lễ độ này là cự
ly tốt đẹp nhất giữa người với người. Cho dù là người thân
đến mấy, hoặc là vợ chồng, là cha con cũng phải dùng lễ nghi
để đối xử với nhau, không thể vì quá thân mà không tôn trọng
họ nữa. Ví dụ như chúng ta vào phòng người khác cũng
không gõ cửa mà cứ đi vào, một lần, hai lần thì có thể họ còn
chấp nhận, nhưng nhiều lần thì họ sẽ oán giận. Cho nên
người thân đến mấy cũng phải tôn trọng, cũng phải lấy lễ
nghi để đối xử, để duy trì cự ly tốt đẹp nhất. Khi bọn trẻ từ
nhỏ đã biết lấy lễ nghĩa để đối xử với người khác thì trẻ nhỏ
sẽ trở thành người hiểu được chừng mực, trở thành người có
chừng mực. Cho nên học lễ nghĩa cũng rất quan trọng.
Thật ra tất cả những lời giáo huấn trong “Đệ Tử Quy” đều
có liên quan đến lễ nghĩa:
● Chương thứ nhất, “Nhập tắc hiếu” (Ở nhà phải hiếu):
Cung kính đối với cha mẹ cũng là lễ nghĩa.
● Chương thứ hai, “Xuất tắc đễ”: Anh em yêu thương lẫn
nhau, tôn trọng trưởng bối cũng là lễ nghĩa.
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● Chương thứ ba, “Cẩn” (cẩn thận): Đối với vật phẩm
cũng phải quý trọng, đồ vật phải có định vị, đối với thực
phẩm không được lãng phí, “đối ẩm thực, bất giản trạch”
(với ăn uống, chớ kén chọn), cho nên đây là dùng thái độ lễ
nghĩa để đối xử với thực phẩm.
● Chương thứ tư, “Tín”: “Phàm xuất ngôn, tín vi tiên”
(Phàm nói ra, tín trước tiên) cũng là lễ phép trong lời nói
của chúng ta đối với người khác. Những lời đã nói ra thì
không thể không thực hiện, nếu không thì sẽ thất tín, sẽ thất
lễ. Trong “Nhạc Kinh” có nhắc tới: “Lễ giả thiên địa chi tự
dã”, cho nên chữ “lễ” trong lễ phép tương thông với đạo lý.
Tục ngữ có câu: “Hữu lý tẩu biến thiên hạ”, đó là quy luật
rất tự nhiên giữa người với người. Chúng ta không thể vượt
quá cái quy luật này, nếu không sẽ xảy ra xung đột.
● Chương thứ năm, “Phiếm ái chúng” (Bình đẳng thương
yêu tất cả chúng sinh): Đây cũng là thái độ lễ phép.
● Chương thứ sáu, “Thân nhân” (Gần người hiền)
● Chương thứ bảy, “Dư lực học văn” (Có thừa sức, thì học
văn)
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Ở hai chương “Thân nhân” và “Dư lực học văn”, đương
nhiên là đối với nhân đức, đối với thầy cô giáo thì chúng ta
nhất định phải lấy lễ để đối xử. Đối với học vấn, chúng ta
cũng phải dùng sự kính trọng để đối xử. Cho nên mới nói:
“Nhất phần thành kính đắc nhất phần lợi ích, thập phần
thành kính, đắc thập phần lợi ích” (Một phần thành kính
được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười
phần lợi ích).
Bản chất của lễ nghĩa là lòng cung kính, mà lòng cung
kính là bản thiện của chúng ta, là chân tâm của chúng ta. Cho
nên chúng ta phải học lễ nghĩa, nhường nhịn. Con người
chung sống với nhau cũng cần phải học cách nhẫn nhịn, nhân
nhượng.
Chúng ta hãy xem chữ “nhẫn”, có một con dao và còn có
một chữ "tâm". Đây là chữ hội ý, thể hiện bản lãnh của chữ
"nhẫn" phải đạt đến trình độ nào? Người ta dùng dao dí vào
ngực các vị, các vị cũng không vì thế mà dao động. Thực sự
thì đây không phải là người ta cầm dao dí vào ngực các vị,
mà con dao nhọn này đại diện cho những lời nói sắc nhọn của
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người khác phỉ báng, chế nhạo các vị. Những lúc này thì các
vị cũng phải có thể nhẫn nhịn được. Bởi chúng ta phải hiểu
rằng, những phản ứng tình cảm này cũng chỉ là tạm thời.
Chúng ta không nên chấp với họ mà phải có thái độ bao
dung.
Có một câu cách ngôn nói rằng: “Dĩ thứ kỷ chi tâm thứ
nhân, tắc toàn giao, dĩ trách nhân chi tâm trách kỷ, tắc quả
quá”. Thật ra có rất nhiều thái độ, chỉ cần thay đổi quan
niệm thì có thể từ địa ngục lên đến thiên đường. Người có
cùng tâm lý giống nhau thì dễ thông cảm cho nhau. Hàng
ngày chúng ta tha thứ cho mình rất nhiều lần. Vậy mà khi
người khác phạm phải sai lầm thì tâm tình chúng ta lại
không kìm nén nổi. Cho nên chúng ta phải thay đổi vị trí,
lấy lòng tha thứ cho mình để tha thứ cho người. Như vậy
thì người khác sống với chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái,
không có áp lực. Cho nên chúng ta có thể “toàn giao”, có
thể kết giao với rất nhiều bạn bè. “Dĩ trách nhân”, chúng ta
hàng ngày đều nhìn thấy người khác có rất nhiều lỗi lầm.
Vậy hãy dùng thái độ đó (thái độ chỉ trích người khác) để
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kiểm điểm lại bản thân, xét lại bản thân. Như vậy thì đức
hạnh của chúng ta sẽ tiến bộ nhanh chóng. Nhờ vậy, chúng
ta mới có thể ít phạm sai lầm. Cho nên điều quan trọng
nhất trong sự nhường nhịn đó là phải có một tấm lòng
tha thứ.
Tử Cống từng hỏi Khổng Phu Tử rằng: “Thưa Phu Tử! Có
chữ gì mà có thể phụng hành cả đời?”. Khổng Phu Tử liền
đưa ra chữ “thứ”, chữ “thứ” trong “khoan thứ”, “tha thứ”.
Thật ra ý nghĩa của chữ "thứ" với chữ "nhân" trong “nhân
ái” hoàn toàn dung hòa với nhau. “Thứ giả như kỳ tâm”, chữ
"thứ" bên trên là chữ “như”, bên dưới là chữ “tâm”, đó là
luôn luôn suy nghĩ từ góc độ của người khác thì tự nhiên có
rất nhiều xung đột sẽ được giải quyết.
Cho nên khi một người hiểu được "nhẫn nhịn" thì vô hình
trung có thể hóa giải can qua thành vô hình, người tiếp xúc
với người rất là bình thường. Bởi vậy nếu chúng ta nhẫn nhịn
được thì có thể hóa giải được rất nhiều xung đột. Có thể nhẫn
nhịn thì có thể “hóa can qua”, sự tức giận thành vô hình. Tục
ngữ có câu: “Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất
Hoclamnguoi.edu.vn

Page 22

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

bộ hải khoát thiên không” (nhịn một lúc gió ngừng biển
lặng, lùi một bước trời cao đất rộng).
Thật ra trong lúc nhẫn nhịn, chúng ta đã mở rộng tấm
lòng. Vậy là chúng ta đã thực hiện được câu: “Lý phục
nhân, phương vô ngôn” (Lý phục người, tâm mới phục), và
cũng sẽ thức tỉnh lòng hổ thẹn của họ. Bởi rốt cuộc khi
một người đang nóng giận thì luôn luôn sẽ bị cảm tính hóa.
Đợi đến khi họ bình tĩnh trở lại thì sẽ cảm thấy mình đuối
lý. Cho nên sự nhẫn nhịn này đã nhẫn nhịn ra đức hạnh
của mình, cũng nhẫn nhịn ra sự hổ thẹn của đối phương,
hơn nữa còn duy trì được mối quan hệ giữa hai bên.
Bất kể là duyên phận đối với người thân hay bạn bè thì
cũng rất khó mà có được, bởi vậy đừng để cho tình bạn trong
nhiều năm chỉ vì một câu nói đau lòng mà mất hết. Như vậy
thật không tốt. Cho nên lúc này chúng ta phải nghĩ đến “ngôn
ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn” (lời nhường nhịn, tức giận mất),
nhất định phải kìm nén tâm trạng, kìm nén sự tức giận.
Người với người sống chung với nhau, ngoại trừ việc
phải “lễ nhượng” ra thì còn phải “nhẫn nhịn”, tiếp đến còn
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phải “khiêm nhượng”. Khi chúng ta hiểu được “khiêm
nhượng” thì người khác như được tắm trong gió xuân.
Ngược lại khi chúng ta có tiền của, có tài mà dương dương
đắc ý thì thái độ kiêu ngạo này sẽ làm cho bạn bè, người
thân xung quanh cảm thấy bị áp lực.
Các vị xem, khi chúng ta còn nhỏ, một số bạn học sau
khi thi xong, thành tích của họ rất là tốt. Họ nói với chúng ta
rằng họ về nhà cũng không ôn bài mà thi được như vậy.
Chúng ta về nhà ôn bài rất vất vả thế mà khi thi lại không
bằng họ. Rồi họ nói với các vị: “Tôi về nhà cũng chỉ chơi
thôi, không ôn bài gì cả”. Thái độ như vậy là không tốt. Khi
người khác đang không được như ý, mà các vị lại kể những
việc các vị đắc ý thì làm cho người ta không còn mặt mũi
nào nữa. Thái độ kiêu ngạo này làm người khác bị áp lực, sẽ
làm tổn thương ấn tượng tốt, quan hệ tốt giữa người với
người. Cho nên, “khiêm nhượng” rất quan trọng.
Lễ nhượng, nhẫn nhịn và tiếp đến là khiêm nhượng.
Chúng ta khiêm nhượng có thể để lối thoát cho người khác,
không nên để cho người khác cảm thấy kém cỏi hơn mình.
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Như vậy thì họ rất khó chịu. Ngoài việc để cho người khác
cảm thấy thoải mái, dễ chịu, khi chúng ta khiêm tốn thì sẽ
học được rất nhiều. Có thể có rất nhiều trưởng bối muốn
dìu dắt, hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên chữ “khiêm” có
rất nhiều ích lợi.
Trong “Kinh Dịch” có nói: “Khiêm quái lục hào giai
cát” (sáu hào trong quẻ khiêm đều tốt). Khi chúng ta luôn
luôn giấu tài, luôn luôn để lối thoát cho người khác thì từ từ
sẽ trở thành một người luôn luôn biết nghĩ cho người khác.
Khi chúng ta:
dạy bảo con cái từ nhỏ đã biết lễ nhượng thì chúng
cũng sẽ trở thành người biết chừng mực;
dạy bảo cho con cái nhẫn nhịn thì chúng có thể sống
hòa thuận với người khác mà không xảy ra xung đột;
dạy bảo con cái biết khiêm nhượng thì chúng sẽ luôn
luôn khiêm tốn, biết nghĩ cho người khác, biết để lối thoát
cho người khác.
Bởi vậy chúng ta không nên tranh giành. Vì tranh giành
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thì nhất định sẽ bắt đầu từ cạnh tranh, cuối cùng sẽ trở thành
đấu tranh, tiếp đến sẽ là chiến tranh. Cho nên nhường nhịn
có thể có được tình bạn, tranh giành tất nhiên sẽ có thêm kẻ
thù. Cuối cùng thì đại đa số sức lực của cuộc sống đều tổn
hao vào việc làm sao để phòng chống người khác làm hại
mình. Sống như vậy thì rất là mệt mỏi.

Người giảng: Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Nơi giảng: Đài Nam Đài Loan
Thời gian giảng: Năm 2005
Dịch giả: Tống Như Cường

Hoclamnguoi.edu.vn

Page 26

