Giảng giải Đệ Tử Quy - Chương “Ở nhà phải hiếu”

2. ĐÔNG TẮC ÔN, HẠ TẮC SẢNH. THẦN TẮC TỈNH, HÔN TẮC
ĐỊNH. XUẤT TẤT CÁO, PHẢN TẤT DIỆN. CƯ HỮU THƯỜNG,
NGHIỆP VÔ BIẾN.
Đông phải ấm, hạ phải mát
Sáng phải thăm, tối phải viếng.
Đi phải thưa, về phải trình
Ở ổn định, nghề không đổi.

2.1. Đông tắc ôn, hạ tắc sảnh (Đông phải ấm, hạ phải mát)
Đây là một điển cố, là nói vào thời Đông Hán có một đứa bé chín tuổi tên là
Hoàng Hương. Do mẹ mất sớm nên đứa bé và cha sống dựa vào nhau. Sức
khỏe của người cha không được tốt. Cho nên vào mùa đông đứa bé sợ cha lạnh,
trước khi đi ngủ đứa bé nằm trong chăn để ủ ấm chăn chiếu sau đó mới mời cha
lên giường ngủ. Mùa hè thời tiết nóng nực, đứa bé dùng quạt để quạt giường
chiếu cho mát rồi mới mời cha lên giường ngủ. Từ câu chuyện này chúng ta có
thể thấy lúc nào Hoàng Hương cũng quan sát để biết những cái cha mẹ cần. Tin
rằng Hoàng Hương không chỉ làm có mỗi việc ủ ấm chăn khi mùa đông và quạt
mát khi mùa hè. Khi đứa bé có lòng quan tâm đến cha mẹ như vậy, thì tôi tin
rằng cả quá trình sinh hoạt ngủ nghỉ của cha mẹ, đứa bé cũng sẽ dốc lòng chăm
sóc.
Đứa bé mới chín tuổi mà đã có lòng tận hiếu như vậy, quan địa phương
biết được thì rất là cảm động. Khi Hoàng Hương đến tuổi có thể làm quan,
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quan địa phương liền tiến cử anh làm Hiếu Liêm. Sau này làm quan, Hoàng
Hương làm đến chức Thượng Thư. Cho nên người chân thật có lòng hiếu thì
đồng thời cũng có thể tận trung với quốc gia, tận trung với nhân dân. “Trung
thần xuất ư hiếu tử chi môn” quả thật là không sai. Bởi vì tấm lòng của người
con hiếu thảo thì nhất định có thể mở rộng ra để đi yêu thương cha mẹ của tất
cả mọi người, yêu thương con cái của tất cả mọi người. Lúc đó Hoàng
Thượng ban cho Hoàng Hương một lời khen rất hay là: “Giang Hạ Hoàng
Hương, Thiên Hạ Vô Song”. Câu chuyện Hoàng Hương đã lưu truyền thiên
cổ. Tin rằng khi Hoàng Thượng làm việc này thì đã có ảnh hưởng đến nhân
dân. Ông đã dẫn dắt nhân dân học theo tấm gương Hoàng Hương. Cho nên
một lời nói, một hành động của người lãnh đạo sẽ kéo theo nếp sống của cả
nước.
Như chúng ta là phụ huynh, là thầy giáo, sở thích của chúng ta cũng sẽ ảnh
hưởng đến con em chúng ta, ảnh hưởng đến học sinh của chúng ta. Cho nên,
làm cha mẹ mà chú trọng đức hạnh thì con cái sẽ chú trọng đức hạnh. Làm thầy
giáo mà chú trọng đức hạnh thì con trẻ cũng sẽ noi theo.
Từ câu chuyện Hoàng Hương, chúng ta không chỉ biết học: “đông ôn, hạ
sảnh” (đông ấm, hạ mát), quan trọng hơn là phải hiểu được dụng tâm của
Hoàng Hương. Dụng tâm mới là bản chất của ông. “Đông ôn hạ sảnh” (đông
ấm, hạ mát) chỉ là hành vi, là hình thức của ông mà thôi. Bản chất tuyệt đối
không thể vì thời đại mà thay đổi, hình thức thì có thể thay đổi. Bởi vì
phương thức sinh hoạt của người và người có thể vì thời đại mà thay đổi.
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Ví dụ như ngày xưa khi gặp vua chúa, mọi người phải hành lễ quỳ ba lần,
lạy chín lần. Bản chất của việc hành lễ là lòng cung kính. Bởi vì người lãnh
đạo quốc gia một ngày có tới hàng trăm việc, lúc nào cũng lo nghĩ cho dân.
Chúng ta cung kính sự cống hiến đối với nhân dân của người lãnh đạo, cho nên
chúng ta hành lễ với họ. Trước đây phải lễ tam quỳ, cửu khấu, nhưng vào thời
nay nếu như gặp Bí thư, Tổng thống ở sân bay, ta lập tức hành lễ tam quỳ, cửu
khấu. Hành lễ như vậy có được không? Người lãnh đạo quốc gia sẽ nói: “Ai
dạy như thế? Sao lại dạy như thế này?”. Đó là không phù hợp với thời đại.
Nhưng bản chất thì không thay đổi. Có rất nhiều người nói, thời đại thay đổi thì
mọi cái đều phải thay đổi! Đó chỉ là hình thức thay đổi còn bản chất thì không
hề thay đổi.
Chúng ta lấy ví dụ văn hóa Thánh Hiền là một cây cổ thụ 5000 năm. Mọi
căn nguyên bản chất giống như thân cây. Cái cây này đứng vững đã bốn, năm
nghìn năm không đổ, nhưng hàng năm nó đều mọc cành mới, lá mới. Cành
mới, lá mới này đều dựa vào ánh nắng của năm đó, dựa vào không khí, nước
của năm đó mới có thể mọc thành cành, thành lá. Cho nên những cành này, lá
này nhất định thích hợp với khí hậu của năm đó. Chúng ta học tập bất kỳ Kinh
văn nào cũng phải nắm lấy bản chất của nó mà học thì chúng ta mới học được
cách nắm được cương lĩnh.
Cho nên, từ “đông ôn, hạ sảnh” (đông ấm, hạ mát), chúng ta nhận thức
được rằng một đứa bé cũng có thể thường xuyên biết được những cái cha mẹ
chúng cần. Vậy phương diện nào cha mẹ cần chúng ta phải thường xuyên quan
tâm? Đó là sức khỏe. Chúng ta quy nạp nó như sau: “Dưỡng phụ mẫu chi thân,
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dưỡng phụ mẫu chi tâm, dưỡng phụ mẫu chi chí”. Chữ “chí” ở đây có thể hiểu
là tâm nguyện.
“Dưỡng phụ mẫu chi thân”
“Dưỡng phụ mẫu chi thân” là tất cả sinh hoạt cuộc sống như ăn, uống, y
phục, nơi ở của cha mẹ đều phải quan tâm. Nếu như chúng ta ở cùng cha mẹ,
hoặc ở rất gần, về phương diện ăn uống, chúng ta có thể khi về thì mang theo
hoa quả, rau cỏ về nhà. Khi tôi còn nhỏ thường thấy mẹ cứ khoảng hai, ba tuần
lại về nhà ông bà ngoại. Vì tôi là đứa hay bám đuôi cho nên mỗi lần đều theo
mẹ về. Thứ nhất là tôi có thể học được lòng hiếu của mẹ. Thứ hai là khi về ông
bà ngoại rất vui mừng, thường lấy rất nhiều đồ ra cho tôi ăn. Tôi cứ uống hết
một lon nước, ông ngoại lại lấy ra một lon khác. Có lúc uống liền một lúc hai,
ba lon. Trong quá trình ăn uống này tôi cũng có thể cảm nhận được sự yêu
thương của ông bà đối với tôi. Thực ra, để trẻ em thường xuyên tiếp xúc với
ông bà nội, ngoại thì chúng sẽ cảm nhận được niềm vui gia đình. Đây cũng là
việc rất quan trọng. Thường xuyên về nhà thì có thể từ thực phẩm trong nhà mà
biết được có khi là gạo sắp hết, dầu sắp hết, chúng ta đều chủ động giúp cha mẹ
đi mua. Cha mẹ nhất định sẽ cảm thấy rất hài lòng.
Ngoài ra, khi già cả thì cha mẹ hay lo sợ không còn sức khỏe. Cho nên
chúng ta cũng phải thường xuyên trao đổi những quan niệm về sức khỏe với
cha mẹ. Bởi có tri thức về sức khỏe thì chúng ta mới đưa ra được sự chọn lựa
và quyết định đúng đắn. Chúng ta khi gặp mặt, người ta thường nói với người
già khi gặp mặt là ăn ít đi một chút mới không bị cao huyết áp, không bị ung
thư. Bởi người già ăn càng thanh đạm thì cái gánh nặng của thân thể càng ít
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đi. Nhưng chúng ta cũng phải trao đổi với cha mẹ, từ từ khuyên cha mẹ, ăn
thanh đạm mới tốt. Bởi vì đời trước đời của chúng ta đói nghèo quá rồi, cho
nên họ cảm thấy không ăn thịt, ăn cá sẽ không đủ dinh dưỡng. Thậm chí hiện
nay còn đề xướng ăn gạo lứt, gạo chưa xay kỹ mới có nhiều dinh dưỡng. Đó
toàn là chất dinh dưỡng, còn gạo trắng chỉ toàn là bột đường. Nhưng nếu như
chúng ta đem gạo lứt, thậm chí là khoai lang (những thứ này có rất nhiều dinh
dưỡng) cho cha mẹ ăn thì cha mẹ sẽ có cái cảm giác: “Cuộc sống hiện tại của
mình đã tốt hơn, thế mà còn bắt mình ăn những thứ này. Mình phải ăn cơm
trắng”.
Quan niệm của cha mẹ nhất thời không thay đổi được. Chúng ta cũng
phải từ từ trao đổi với cha mẹ, phải tạo quan niệm đúng đắn cho cha mẹ và
cho cả gia đình để họ có được sức khỏe tốt. Tạo lập quan niệm này không
phải một sớm, một chiều mà được, “dục tốc bất đạt”. Chúng ta không thể
nôn nóng, không thể bắt ép người khác. “Cứ cho tôi ăn là được, đừng có nói
nhiều nữa!”. Cha mẹ như vậy, người nhà như vậy thì trong lòng họ có khó
chịu không? Rất khó chịu. Khi trong lòng đã khó chịu thì dù họ ăn những thứ
có dinh dưỡng đến mấy cũng tiêu không nổi.
Có một vị nữ sĩ, cô ấy nghe xong tôi giảng giải thì hiểu được ăn uống nên
ăn ít thịt, ăn nhiều rau thì mới tốt cho sức khỏe. Sau khi nghe giảng xong cô rất
vui vẻ, về nhà cô liền nói với chồng: “Bắt đầu từ hôm nay, em không nấu thịt
cho anh ăn nữa, cũng là vì sức khỏe của anh. Anh phải biết được như thế!”.
Ngay hôm đó về, cô ấy rất là quyết đoán. Nhưng làm gấp quá sẽ có kết quả
ngược lại. Cho nên một, hai tuần sau cô ấy đến trung tâm tìm tôi, vẻ mặt không
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vui. Cô nói với tôi: “Chồng tôi thật không biết nghe lời. Tôi muốn tốt cho anh
ấy, mong anh ấy khỏe mạnh hơn cho nên mới không nấu thịt cho anh ấy ăn.
Thế mà anh ấy không chịu, lại còn bực tức với tôi nữa!”.
Tôi rót cho cô ấy một ly nước, trong khi cô uống nước tôi nói với cô rằng:
“Nếu như chồng cô có ngoại tình thì trách nhiệm ấy thuộc về cô”. Cô ấy giật
mình, tôi nói tiếp: “Nếu chồng cô bị cao huyết áp cô cũng phải chịu trách
nhiệm. Con cái cô càng ngày càng ít có cơ hội ở cùng cha chúng, quan hệ của
cha con bị ảnh hưởng thì cô cũng phải chịu trách nhiệm”. Tôi càng nói, cô ấy
càng buồn phiền: “Tại sao lại như vậy chứ?”. Tiếp đó tôi lại hỏi cô ấy: “Hôm
nay cô không nấu thịt cho chồng ăn, vậy xin hỏi chồng cô có ăn không?”. Cô
trả lời: “Có! Nhưng đi ăn ở bên ngoài”. Tôi nói: “Đúng rồi! Đi ăn ở bên
ngoài, có khi đến khách sạn ăn cơm, ở đó có rất nhiều phụ nữ, lại vừa vặn
gặp phải duyên phận không tốt thì có phải là sẽ xảy ra chuyện lớn rồi không?
Cho nên nếu có ngoại tình thì cũng do cô. Ra ngoài ăn cơm, món ăn bên
ngoài đều nhiều dầu, nhiều mỡ, có khi ăn ba, bốn năm thì huyết áp tăng cao,
thế là bị bệnh cao huyết áp, và cô cũng phải chịu trách nhiệm. Chồng cô hàng
ngày ăn ở bên ngoài, sẽ ít có cơ hội giao lưu với con cái, dần dần không quan
tâm đến con cái nữa, cho nên quan hệ cha con thành ra xấu đi và cô cũng
phải chịu trách nhiệm”.
Nghe tôi nói vậy cô có vẻ rất tủi thân. Tôi lại nói với cô: “Mục đích ban
đầu khi cô làm việc này là gì? Có phải là vì muốn chồng cô, người nhà của
cô đều khỏe mạnh không? Vậy xin hỏi, bây giờ cô đã đạt được mục đích
chưa?”. Có nhiều khi mục đích của con người là chính xác, nhưng đi đến
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nửa đường lại quên mất, đi đến nửa đường thì họ lại làm việc bằng tình cảm.
Tôi nói với cô: “Cô muốn người khác tiếp thu ý kiến của cô thì không phải
một sớm, một chiều mà được. Cô phải làm nhưng không để lộ rõ ý định của
cô. Ví dụ như tuần này nấu ba món thịt, tuần sau chỉ nấu hai món thôi, đến
tháng sau chỉ nấu một món, từ từ giảm đi để chồng cô không phát hiện được.
Nhưng khi cô không nấu món thịt nữa thì món rau cô mang lên phải rất
ngon. Cho nên cô phải đi học xem chế biến như thế nào để món chay ăn
ngon hơn món thịt. Lúc đó chồng cô sẽ vừa ăn vừa hỏi: Món này là món gì
vậy? Sao ăn ngon thế? Thì cô mới nói đó là món chay, tên gọi là gì đó, thì
chồng cô sẽ càng có thể chấp nhận khi ăn đồ chay.
Ngoài ra, những quan niệm chính xác về ăn uống này cô cũng phải thường
xuyên từng chút, từng chút một trao đổi với chồng. Ví dụ như chúng ta là phụ
nữ thì có thể phát huy sự dịu dàng của chúng ta để nói với chồng: Sức khỏe của
anh là hạnh phúc cả đời của em, cho nên sức khỏe của anh cực kỳ quan trọng.
Quyển sách của tiến sỹ Lôi Cửu Nam viết rất hay, ăn uống như thế nào để có
sức khỏe. Hoặc là vị chuyên gia nào đó viết rất hay, bên trong có quan niệm
nội dung gì”.
Chúng ta từng câu, từng câu rót vào tai anh ấy thì anh ấy sẽ tiếp thu. Rồi tôi
lại đưa ra một ý kiến với cô, tôi nói: “Thỉnh thoảng cô nên đưa chồng cô đến
đây cùng nghe giảng, nghe giảng xong thì ở lại ăn cơm cùng những giáo viên ở
trung tâm của chúng tôi. Chồng cô sẽ nhận thấy rằng người này ăn chay,
người kia cũng ăn chay và anh ấy sẽ không cảm thấy ăn chay là một việc rất kỳ
lạ nữa. Khi anh đang ăn, người giáo viên bên cạnh sẽ nói với chồng cô: Đồ
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chay cũng không tồi đấy chứ! Chồng cô có thể sẽ trả lời: Không tồi! Không tồi!
Từ từ sẽ có không khí của tập thể. Khoảng hai, ba tháng sau chồng cô tự nhiên
cũng ăn chay”.
Cho nên khi chúng ta quan tâm cha mẹ, quan tâm người thân thì cũng
không nên quá gấp gáp muốn làm ngay. Đương nhiên khi muốn quan tâm đến
sức khỏe của người khác thì bản thân chúng ta phải có đủ tri thức. Bởi vậy
mới nói “tri thức là sức mạnh”. Có rất nhiều người về phương diện nào đó tri
thức rất phong phú, đó cũng là do lúc cần thiết trong cuộc sống phải tìm hiểu
mà có được. Ví dụ như sức khỏe của mẹ mới có một chút vấn đề, chúng ta
phải biết đi tìm hiểu nghiên cứu học vấn về phương diện này ngay, đừng để
đến khi sức khỏe của người nhà có vấn đề nghiêm trọng thì mới học. Lúc đó
chúng ta sẽ cảm thấy rất vất vả. Chúng ta phải học trước rồi mang quan niệm
này trao đổi với gia đình. Đây được gọi là “Dưỡng Phụ Mẫu Chi Thân”.
“Dưỡng Phụ Mẫu Chi Tâm”
“Dưỡng Phụ Mẫu Chi Tâm” là để trong lòng cha mẹ được thường xuyên vui
vẻ, tự tại. Ở đây có một tiền đề, đó là những việc chúng ta thực hiện phải làm
sao để cho cha mẹ được yên tâm, bằng lòng. Nếu như đức hạnh của chúng ta
không tốt, cho dù ngày nào chúng ta cũng cung phụng đồ ăn ngon cho cha mẹ,
thử hỏi cha mẹ ăn xong có vui không. Cũng không vui! Có khi vừa ăn, cha mẹ
lại vừa phập phồng lo sợ cho chúng ta. Cha mẹ chúng ta rất kín đáo, những
cảm nhận trong lòng có khi không lộ ra trong lời nói. Cho nên chúng ta phải
biết để hiểu thấu đáo tấm lòng của cha mẹ, những cái cha mẹ cần.
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Trong “Luận Ngữ” có nói, người quân tử phải có “Cửu Tư”, phải có chín
thái độ thường xuyên biết được để quán chiếu. Là chín thái độ nào? Thứ nhất là
“Thị Tư Minh”, thứ hai là “Thính Tư Thông”, phải biết từ lời nói của cha mẹ,
chúng ta nghe và hiểu được trong lòng cha mẹ đang cần gì. Ví dụ như đã rất lâu
rồi chúng ta không gọi điện về cho cha mẹ, rồi mẹ gọi đến. Lại phải chờ đến
khi cha mẹ gọi cho chúng ta thì chúng ta thật đã thất lễ rồi! Cha mẹ hỏi thăm
tình hình công việc hiện tại của chúng ta, tuy là hỏi tình hình công việc nhưng
trên thực tế chúng ta phải nghe và hiểu được rằng cha mẹ đang mong nhớ
chúng ta, thậm chí là nhớ cháu. Chúng ta nghe ra thì không cần phải để cha mẹ
mở lời, mà chủ động về nhà thăm. Kỳ thực, khi con người đến tuổi trên sáu
mươi, già rồi thì càng ngày càng hay nhạy cảm. Khi chúng ta một, hai tháng
không về thăm cha mẹ, đến khi về vừa nhìn thấy cha mẹ thì có cảm giác cha
mẹ sao lại già đi nhiều như vậy! Cho nên chúng ta phải quý trọng những cơ hội
được ở cùng cha mẹ, phải thường xuyên quan tâm, hỏi thăm. Đó là “Dưỡng
Phụ Mẫu Chi Tâm”.
“Dưỡng Phụ Mẫu Chi Chí”
“Dưỡng Phụ Mẫu Chi Chí” là tâm nguyện của cha mẹ. Trong “Hiếu Kinh”
có một câu: “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi
thủy dã”. (Tức là thân thể đầu tóc của ta là do cha mẹ ban cho, cho nên ta
không được làm thương tổn, đó là điều đầu tiên của đạo hiếu). Bởi vậy chúng
ta phải chăm sóc tốt thân thể của ta, đó là việc đầu tiên của đạo hiếu. “Lập thân
hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi chung dã”, nếu như
dùng đức hạnh của chúng ta cống hiến cho gia đình, cho xã hội thì người vui
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sướng nhất, mãn nguyện nhất là cha mẹ và thầy giáo. Đó là “Dưỡng phụ mẫu
chi chí”. Bởi thật ra mỗi một con người đều có lòng thiện, đều mong có được
sự cống hiến cho xã hội. Rất nhiều cha mẹ muốn tận tâm, tận lực bồi dưỡng
con cái. Có nhiều phương diện xã hội cha mẹ muốn tận tâm, tận lực nhưng có
lúc lực bất tòng tâm. Cho nên khi con cái họ có thể có những cống hiến to lớn
cho xã hội thì cha mẹ sẽ cảm thấy được an ủi.
Chúng ta có một cô giáo ở Hải Khẩu, cô học “Đệ Tử Quy” được hơn ba
tháng. Hơn nữa sáng tối hàng ngày cô đều đọc một lần. Sau hơn ba tháng cô chủ
động tìm tôi và nói: “Thầy Thái! Những thứ tốt đẹp như thế này không thể chỉ để
có tôi và học sinh của tôi có được lợi ích, cần phải cho càng nhiều trẻ em có thể
nghe được lời giáo huấn của Thánh Hiền”. Cho nên cô quyết định về quê nhà
của cô để phổ biến “Đệ Tử Quy”. Cô có chí hướng như vậy, tục ngữ có nói:
“Người có thiện nguyện thì trời cũng chiều theo”. Người mà dũng cảm đi gánh
vác, hy sinh, khi bước đi cô đã không sợ mình đứng không vững thì từng bước,
từng bước đi của cô nhất định sẽ có người bên cạnh giúp đỡ. Bởi họ sợ cô làm
hỏng việc, và bởi vì đó là việc tốt, cho nên khi cô chủ động đề xuất thì trong
trung tâm của chúng tôi có rất nhiều thầy giáo lập tức chia sẻ kinh nghiệm dạy
học với cô. Tôi cũng lập tức tặng cô quyển “Đức Dục Khóa Bản” nói về hơn bảy
trăm câu chuyện Thánh Triết. Cô rất vui và bắt đầu đi dạy.
Trong “Xuất tắc đễ” có một câu Kinh văn là: “Sự chư phụ, như sự phụ. Sự chư
huynh, như sự huynh” (Việc chú bác, như việc cha. Việc anh họ, như anh ruột).
Cô giáo này bản thân làm việc ở trạm hàng không, chưa từng học qua lớp đào tạo
của trường sư phạm nào cả. Nhưng bởi có lòng thiện tâm như vậy, có lòng yêu
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thích giáo dục cho nên tự cô đã đi nghiên cứu xem câu nói này phải dạy như thế
nào. Có rất nhiều tâm cảnh phải thông qua hành vi thực tế mới có thể cảm nhận
được. Cô mua một chùm vải sau đó về quê nhà của cô và dạy bọn trẻ câu “Sự chư
phụ, như sự phụ. Sự chư huynh, như sự huynh” (Việc chú bác, như việc cha. Việc
anh họ, như anh ruột). Cô nói với học sinh: “Chúng ta học xong “Nhập tắc hiếu”
(Ở nhà phải hiếu) thì đã hiểu người làm cha mẹ rất là vất vả, khó nhọc. Cho nên
chúng ta phải kính trọng cha mẹ của chúng ta. Đồng thời, cha mẹ của người khác
cũng vất vả, khó nhọc như vậy, cho nên đối với tất cả cha mẹ và trưởng bối, thậm
chí không chỉ riêng các bậc cha mẹ mà tất cả những người già cả đã từng cống
hiến cho xã hội này tuổi thanh xuân của họ, thì chúng ta đều phải kính trọng họ.
Cho nên gọi là “Sự chư phụ, như sự phụ, sự chư huynh, như sự huynh” (Việc chú
bác, như việc cha. Việc anh họ, như anh ruột).
Giảng xong cô nói với học sinh: “Bây giờ chúng ta hãy mang chùm vải
này đi biếu cho trưởng bối trong thôn. Khi mang biếu họ, các em phải thật lễ
phép, phải hành lễ và hỏi thăm họ”. Bọn trẻ nghe xong rất vui mừng, chúng
lập tức như một bầy ong chạy đi, chạy lại trong thôn, làm cả thôn tưng bừng
cả lên. Trong thôn tràn đầy không khí kính trọng người già, tôn trọng người
hiền, yêu trẻ kính già. Tin rằng mỗi vị trưởng lão, trưởng giả khi nhận được
chùm vải, trong lòng nhất định rất vui mừng. Mà khi bọn trẻ nhìn thấy người
già cả biểu lộ vui mừng như vậy thì nhất định sẽ in sâu vào tâm trí chúng.
Sau này khi chúng cung kính với người khác, chúng sẽ cảm thấy rất vui
thích.
Sau ngày hôm đó, cha của cô gọi điện cho cô, ông nói với con gái: “Con
gái à! Cả thôn mình có rất nhiều trưởng bối gọi điện thoại đến nhà mình.
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Những vị trưởng bối này nói rằng những người con gái quê mình khi đi lấy
chồng thì chưa bao giờ có ai lại yêu mến, gìn giữ quê hương như vậy. Con
đã đi lấy chồng mà còn quan tâm đến quê hương như vậy. Cho nên những vị
trưởng bối này rất cảm động”. Trong lòng cha cô có cảm giác rất vinh dự,
đây chính là: "Dưỡng phụ mẫu chi chí". Cha cô lại nói tiếp với cô: “Con gái!
Con có thể tìm thấy giá trị của cuộc sống, cha cũng mừng cho con”. Hành vi
này của con gái làm cho người cha vui mừng một ngày hay hai ngày? Hay
bao lâu? Đó là sự an ủi cả cuộc đời, so với việc chúng ta mang một túi đồ ăn
ngon cho cha mẹ ăn thì tuyệt nhiên không thể nào so bằng.
Cho nên khi chúng ta học tập: “Thần tắc tỉnh, hôn tắc định” (Sáng phải
thăm, tối phải viếng), chúng ta phải hiểu được cách quan tâm cha mẹ như thế
nào. Chúng ta phải phát triển đến từng li, từng tí một trong cuộc sống, phát
triển lên đến "dưỡng phụ mẫu chi thân, dưỡng phụ mẫu chi tâm, dưỡng phụ
mẫu chi chí".
2.2. 9Thần tắc tỉnh, hôn tắc định (Sáng phải thăm, tối phải viếng)
Chúng ta có nhắc tới Chu Văn Vương đã từng “thần tắc tỉnh, hôn tắc định”
(Sáng phải thăm, tối phải viếng) với cha của ông là Vương Quý. Lòng hiếu này
của ông cảm động mọi người, nhân dân cả nước đều noi theo. Lúc tôi đối diện
với các thầy giáo, đã từng có một vị thầy giáo nói với tôi: “Trong Đệ Tử Quy
có chỗ thừa”. Nếu như có người nói trong “Đệ Tử Quy” có chỗ thừa chúng ta
có nên tranh luận với anh ấy không. Tranh luận có thể sẽ không có hiệu quả.
Trước tiên chúng ta phải có thái độ khiêm nhường thỉnh giáo anh ấy: “Xin hỏi
9
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câu nào là câu thừa?”. Khi tôi hỏi anh ấy như vậy, anh ấy nói câu “Thần tắc
tỉnh, hôn tắc định” (Sáng phải thăm, tối phải viếng) là câu thừa. Tôi lại hỏi anh
ấy: “Tại sao anh lại cảm thấy đây là câu thừa?”. Anh ấy nói: “Một ngày phải
hỏi thăm cha mẹ hai lần thì quá là phiền phức”. Tiếp đó tôi đã nói với vị thầy
đó, tôi nói rằng sáng sớm khi trẻ em thức giấc liền cung kính đi đến hỏi thăm
cha mẹ: “Chào ba mẹ! Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành!”. Người mẹ nhìn thấy
trên trán con trai sáng láng, biểu hiện tối qua ngủ rất ngon lành. Cha mẹ thấy
vậy thì rất là yên tâm. Sáng sớm con cái đã thăm hỏi làm cho tinh thần người
mẹ rất phấn khởi, cả ngày làm việc đều cảm thấy có động lực, đó là lợi ích khi
hỏi thăm cha mẹ buổi sáng. Buổi tối khi con cái về nhà báo cáo với cha mẹ:
“Thưa cha mẹ! Con đã về rồi. Hôm nay cha mẹ khỏe chứ ạ?”. Khi con cái hỏi
thăm cha mẹ, cha mẹ thấy khí sắc của con không tồi, biểu hiện hôm nay ở
trường học tập rất tốt, có lẽ không có xung đột với bạn học. Cha mẹ cũng rất là
yên tâm. Cho nên sáng hỏi thăm một lần, tối đến lại hỏi thăm lần nữa thì sẽ làm
cho cha mẹ được yên lòng, được an ủi.
Chúng ta là con cái mà một ngày chỉ hỏi thăm cha mẹ có hai lần. Vậy xin
hỏi: Cha mẹ một ngày nhớ mong ta bao nhiên lần? Có một bà mẹ từng nói
với tôi, bà nói vào mùa xuân và mùa thu, bà đắp chăn rất mỏng cho con. Bởi
đắp chăn mỏng thì nửa đêm con có thể sẽ bị lạnh mà tỉnh giấc. Lúc đó bà vội
vàng đi xem con cái, chính xác là thấy con không đắp chăn, thế là lại kéo
chăn đắp giùm con. Ngay cả khi đi ngủ cha mẹ cũng không quên quan tâm
đến con cái thì có thể suy ra mà biết rằng cha mẹ một ngày nghĩ đến con cái
bao nhiêu lần. Lúc nào cũng quan tâm.
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Nói tới đây trong ký ức của tôi cũng là ấn tượng rất sâu đậm. Nửa đêm đột
nhiên cảm thấy có người kéo chăn đắp cho tôi, mắt nhắm mắt mở, tôi mở mắt
ra thì thấy lúc là cha tôi, lúc lại là mẹ tôi. Cho nên tôi nói với vị thầy giáo đó:
“Chúng ta làm con cái, hơn nữa tuổi còn nhỏ, đừng nói là trong cuộc sống,
trong công việc, thậm chí trong thu nhập chúng ta có giúp được gì cho cha mẹ!
Chúng ta còn nhỏ, làm không được việc đó, nhưng ít nhất cũng phải làm cho
cha mẹ ít phải bận tâm vì ta, để cha mẹ được yên tâm. Thực hiện “thần hôn
định tỉnh” (Sáng phải thăm, tối phải viếng) là để cha mẹ được yên lòng”.
Vị thầy giáo này sau khi nghe xong lại nói: “Thầy Thái! Thầy học văn
hóa Thánh Hiền thật không tồi”. Đương nhiên là tôi không dám nhận mà
trong lòng còn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Rồi anh ấy đột nhiên lại nói:
“Thầy Thái! Vậy thì bản thân thầy cũng chưa thực hiện được”. Chúng ta là
người đọc sách Thành Hiền, rất sợ bị người khác nói mình chưa thực hiện
được. Đột nhiên cảm thấy căng thẳng, tôi liền hỏi anh ấy: “Tại sao anh cảm
thấy tôi chưa thực hiện được?”. Anh ấy nói tôi cách xa nhà như vậy, làm sao
mà tôi có thể sáng hỏi thăm một lần, tối hỏi thăm một lần được. Nhưng thời
nay điện thoại cũng rất là tiện lợi, sáng có thể gọi, tối cũng có thể gọi. Anh
ấy nói: “Thế mà tôi cũng không thực hiện được.” Tôi liền nói với vị thầy
giáo đó: “Nếu như buổi sáng tôi gọi một cuộc điện thoại, buổi tối lại gọi một
cuộc điện thoại về nhà, mẹ tôi nhất định sẽ mắng tôi. Bà sẽ nói, con có biết
điện thoại đường dài đắt thế nào không?”.
Cho nên chúng ta học tập câu “Thần hôn định tỉnh” (Sáng phải thăm, tối
phải viếng) thì quan trọng nhất là làm cho cha mẹ được yên tâm. Chỉ cần ta
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sắp xếp cố định có quy luật, ví dụ cứ tối thứ Bảy lại gọi điện về nhà, thì tin
chắc mẹ nhất định đã ngồi ở đó. Thậm chí chuông điện thoại vừa reo một cái
thì mẹ đã đoán đó là con trai gọi về. Và trong mỗi tuần khi gọi điện về,
chúng ta phải kể tường tận cho mẹ tình hình công việc, cuộc sống của chúng
ta để cho mẹ hiểu mà không phải lo lắng. Cho nên quan trọng nhất là phải
làm sao để lời nói, hành vi, đức hạnh của chúng ta đáng tin, để cha mẹ khỏi
phải bận tâm, đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu như đối với công việc, đối
với gia đình chúng ta không có biện pháp xử lý tốt, thì cho dù mỗi ngày có
gọi về cho mẹ đến ba lần, liệu mẹ của chúng ta có yên tâm không? Bởi vậy
khi học tập chúng ta phải nắm lấy bản chất của mỗi một câu giáo huấn mà
thực hành chính xác. Cho nên gọi là “Thần tắc tỉnh, hôn tắc định” (Sáng
phải thăm, tối phải viếng).

************
2.3. Xuất tất cáo, phản tất diện (Đi phải thưa, về phải trình)
Khi cần đi ra ngoài, phải nói với cha mẹ chúng ta đi đâu, khi trở về cũng
phải thưa với cha mẹ là mình đã trở về. Kỳ thực những thói quen này của con
cái rất là quan trọng, không được xem thường những tiểu tiết này. Khi con cái
biết được “thần hôn định tỉnh” (sáng phải thăm, tối phải viếng) thì mỗi một câu
hỏi thăm của chúng đối với cha mẹ cũng đều tăng thêm tình cha con. Mỗi một
lần “xuất tất cáo, phản tất diện” (đi phải thưa, về phải trình) đều là để cho cha
mẹ hiểu, tất cả những hành vi của chúng ta đều không được tăng thêm sự lo
lắng cho cha mẹ.
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Đã từng có một học sinh, sau khi tan học về nhà thì không chào hỏi ai, về
đến nhà là lập tức chạy vào thư phòng chơi trò chơi điện tử. Hơn một tiếng
sau người mẹ cứ tưởng nó chưa về liền gọi điện thoại đến trường học, hỏi
xem có phải con bị thầy giáo bắt ở lại trường không. Lúc người mẹ gọi điện
đến, tôi nhận điện thoại. “Đã tan học hơn một tiếng đồng hồ rồi tại sao con
vẫn chưa về đến nhà?”, người mẹ rất lo lắng, liền hỏi tôi có phải báo cảnh
sát không. Tôi nói chưa cần báo vội, hãy tìm kỹ trong nhà xem. Sau đó người
mẹ đã tìm thấy. Hóa ra con mình đang trốn ở đó chơi điện tử mà để cho cha
mẹ phải lo lắng như vậy. Cho nên, một thói quen tốt thì nhất định phải được
nuôi dưỡng.
Ngoài đối với cha mẹ, chúng ta phải “xuất tất cáo, phản tất diện” (đi phải
thưa, về phải trình) ra, thì đối với người nhà, ví dụ như đối với vợ, chúng ta
cũng cần phải “xuất tất cáo, phản tất diện” (đi phải thưa, về phải trình). Đối
với những người quan tâm đến ta, chúng ta đều phải để cho họ yên tâm mới
đúng! Đây là làm người thì phải thông cảm lẫn nhau. Cho nên khi cần đi đâu,
người chồng cũng phải nói với vợ. Nhưng thời đại hiện nay giữa vợ chồng có
thành thật, thẳng thắn với nhau không? Nếu như vợ chồng với nhau mà không
thẳng thắn, chân thành, vẫn phải che giấu như vậy thì mấy mươi năm sống với
nhau sẽ rất đau khổ. Xây dựng tổ ấm gia đình có một nguyên tắc rất quan
trọng. Đó là không có bí mật, ăn ở với nhau chân thành, cùng bao dung lẫn
nhau. Như thế thì cuộc sống rất ung dung, tự tại. Cho nên đi đâu cũng cần nói
với bà xã. Khi chúng ta đích xác là không về nhà ăn cơm thì cũng phải thông
báo sớm để bà xã biết. Chúng ta đừng nói là đã quyết định không ăn cơm
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nhưng đến tận mười hai giờ mới gọi điện về, vì lúc đó bà xã ở nhà đã chuẩn bị
xong cơm nước cho chúng ta rồi. Chúng ta không nên chà đạp lên sự quan
tâm của người khác đối với chúng ta, mà phải biết quý trọng, phải thông cảm.
Cho nên cũng phải sớm gọi điện về thông báo cho mẹ hoặc cho bà xã, thông
báo cho người nhà để họ khỏi phải mất công mà không được việc gì. Người
nhà với nhau thì phải cùng thông cảm, đó là gia đình hoà thuận thì việc gì
cũng thành công.
Ngoại trừ trong gia đình phải “xuất tất cáo, phản tất diện” (đi phải thưa,
về phải trình) ra thì trong công việc, trong công ty, thật ra chúng ta cũng phải
“đi phải thưa, về phải trình”. Ví dụ như bạn có việc phải ra ngoài nhưng
không nói với ai, đến lúc có việc cần nhất định phải tìm bạn mà người ta lại
không biết bạn đi đâu. Như vậy bạn sẽ làm người ta rất sốt ruột, cấp trên nhất
định sẽ trách mắng bạn. Đến lúc đó, họ sẽ có cảm giác không tin tưởng bạn vì
bạn làm việc không cẩn thận. Cho nên chúng ta phải biết nói: “Bây giờ tôi cần
đi đâu đó, hai mươi phút sau sẽ trở về” hoặc nói: “Bây giờ tôi có việc phải đi
làm. Nếu như có việc gì cần tôi giải quyết, xin hãy gọi điện thoại di động cho
tôi”. Và chúng ta phải mở máy điện thoại di động, nếu không đến lúc cần kíp
người ta lại không tìm được bạn thì sẽ rất không tốt.
Cho nên nói “đi phải thưa, về phải trình” là để chúng ta hiểu biết được một
điều là phải để cho những người xung quanh chúng ta không phải lo lắng, sốt
ruột vì không biết chúng ta đi đâu. Sau đó chúng ta cũng phải thường xuyên
nhận thức xem một lời nói, một hành động của chúng ta có trở thành gánh
nặng cho người khác không để từ đây phải lưu tâm, phải nỗ lực.
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2.4. Cư hữu thường, nghiệp vô biến (Ở ổn định, nghề không đổi)
Chữ “cư” này chúng ta có thể xem xét ở nhiều góc độ. Trong học nghiệp
(thời kỳ học sinh là học nghiệp), sự nghiệp (ra xã hội là sự nghiệp) và gia
nghiệp (kết hôn là gia nghiệp) mà không có quy tắc thì không thành tiêu chuẩn.
Cho nên cuộc sống của chúng ta phải rất có quy luật thì học nghiệp của chúng
ta, sự nghiệp của chúng ta, gia nghiệp của chúng ta mới có thể đứng vững
được.
Đối với học nghiệp
Chúng ta hãy xem, học sinh, trẻ em thời đại này có “cư hữu thường” (ở ổn
định) không. Thường vào ngày thứ Sáu, học sinh được nghỉ học, thế là bắt đầu
phóng túng, buông thả. Có em xem ti vi đến nửa đêm, có em còn đi nhảy đầm
suốt đêm, sáng ngày thứ Bẩy và Chủ nhật thì ngủ. Ngủ mà bù lại được sức
khỏe thì còn đỡ, nếu không bù được thì sức khỏe sẽ ngày càng hao tổn. Chúng
ta là cha mẹ khi thấy hành vi của con cái như vậy thì không thể để chúng buông
thả mà phải kịp thời chấn chỉnh ngay. Phải ngay từ khi chúng còn nhỏ, chúng
ta đã không cho chúng xem ti vi vào đêm thứ Sáu một cách tùy tiện không biết
kiêng nể, sợ sệt ai. Bởi chỉ cần có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, nhưng không có
lần thứ ba thì không thành lệ.
Chúng ta cần hiểu rõ, thói quen xấu của một người khi đã thành lệ thì rất
khó bỏ. Cho nên nói: “Trò chơi làm mất ý chí”. Hơn nữa trẻ em thời nay lại
không có chí hướng. Vậy thì đối với trò chơi chúng thật đã bị mê muội tâm trí,
chân thật bị đắm chìm trong những trò chơi này mà không thể tự thoát ra được.
Cho nên thời nay chúng ta thấy có rất nhiều báo đưa tin rằng có một số học
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sinh bởi vì lên mạng cả đêm cho nên đã phát sinh vấn đề. Chúng ta sống vào
thời nay, là phụ huynh thì phải đặc biệt cẩn trọng, bởi vì có rất nhiều thiết bị
khoa học công nghệ cao, chúng ta chưa thu được lợi ích thì đã bị nó hại rồi.
Như chúng ta đã thấy, học sinh tiếp xúc quá sớm với mạng internet. Vậy xin
hỏi: Tinh thần nghiên cứu, học vấn của học sinh có nâng cao lên không? Đạo
đức, học vấn của chúng có nâng cao lên không? Không. Bởi vì năng lực xác
định vấn đề của chúng không đủ. Chúng ta lại không quan tâm đến việc chúng
vào mạng như thế nào. Cho nên rất có thể chúng sẽ giao lưu với những người
bạn xấu trên mạng. Chúng lại không có năng lực phán đoán, lại không có lý trí
bởi chưa có kinh nghiệm. Cho nên bạn trên mạng chỉ cần nói mấy câu ngon
ngọt là chúng sẽ đi vào con đường sai lầm, cuộc sống rất có thể sẽ là: “Vấp ngã
một bước thành ân hận ngàn đời”. Khi con cái chân thật phạm phải cái sai lầm
khó có thể cứu vãn, lúc ấy thì cha mẹ sẽ phải ân hận cả đời, cho nên không thể
không thận trọng.
Có một sinh viên người Sơn Đông thường hay chơi điện tử đến nửa đêm,
toàn là chơi những trò chơi bạo lực đâm chém, đánh giết. Kết quả sinh viên này
chơi đến nỗi đầu óc có vấn đề, thường xuyên cảm thấy có rất nhiều người
muốn giết mình. Anh ta liền nói với thầy giáo tình trạng này của mình. Thầy
giáo anh ta nghe xong cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng liền cấp tốc thông báo
với cha mẹ của anh ta. Cha mẹ anh ta mau chóng đến đón anh, nhưng chưa đón
được thì người sinh viên này đã vác dao ra ngoài đường chém rất nhiều người
bị thương, trong đó có mấy người bị mất mạng. Các vị xem, trò chơi làm mất
hết ý chí, chỉ sai lầm một bước là có thể hủy hoại cả một đời.
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Cho nên các vị phụ huynh phải để cho việc học hành của con cái đi vào quỹ
đạo, phải để cuộc sống của chúng có quy luật, phải có thói quen học hành một
cách cố định. Có rất nhiều phụ huynh lại nghĩ rằng: “Rất khó! Trẻ em thời nay
ham chơi quá!”. Hình như chúng ta thường hay nghĩ đến mặt không tốt, chúng
ta thường nghĩ đến cái xấu, đương nhiên trẻ em sẽ trở thành đúng như điều mà
chúng ta nghĩ. Tôi nhớ lại trước đây hồi còn bé, tôi và hai chị gái tôi thường
không xem ti vi. Vào thời đó ti vi rất phổ biến nhưng tại sao chúng tôi lại
không xem? Cha mẹ chúng tôi cũng không bao giờ nói: “Các con không được
xem ti vi!”. Sau khi ăn cơm xong thì cha mẹ hai người đều vào phòng xem
sách. Lúc đó tôi còn nhỏ tuổi, khi mở cửa phòng của cha mẹ thì thấy cha mẹ
đang xem sách. Tuổi còn nhỏ như vậy, liệu tôi có dám ngồi ở trước ti vi mà
xem một cách không kiêng dè sợ sệt không? Có dám không? Không dám. Cho
nên tự nhiên tôi và hai chị tôi đều lên lầu xem sách. Tôi còn nhớ vào hồi học
cấp hai, cấp ba, khi ba chị em chúng tôi đang ở trên lầu xem sách thì mẹ tôi đi
lên, không phải bảo chúng tôi xem sách mà là nhắc chúng tôi: “Đi ngủ đi! Thôi
không đọc sách nữa!”.
Cho nên thói quen thành tự nhiên. Thật ra để giáo dục con cái không khó
khăn như chúng ta tưởng tượng. Quan trọng nhất là chúng ta phải làm gương.
Cha mẹ học tập “cư hữu thường” (ở ổn định) thì con cái cũng sẽ noi theo.
Đối với sự nghiệp
Sự nghiệp cũng phải “cư hữu thường” (ở ổn định). Nếu như công việc của
chúng ta không ổn định, thường thường thay đổi, thì người lo lắng nhất không
ai bằng cha mẹ. Nói đến đây thì thật là xấu hổ bởi vì tôi tốt nghiệp ra trường
Hoclamnguoi.edu.vn
Page 20

Giảng giải Đệ Tử Quy - Chương “Ở nhà phải hiếu”

khoảng một, hai năm nhưng đã thay đổi đến gần mười công việc, cho nên bây
giờ phải sám hối. Nhưng kính thưa quý vị! Các vị cũng phải thông cảm cho tôi.
Tại sao tôi phải thay đổi công việc đến mười lần? Là bởi ngày ấy tôi phải đi lần
mò tìm hiểu, cảm thấy không biết ngành nghề nào là ngành nghề mà mình thật
sự muốn theo đuổi. Nói ra thì thật là đáng buồn! Học hành, học hơn mười năm
mà tôi cũng chưa biết cuộc sống nhân sinh đi về hướng nào. Cha tôi là người
rất tuyệt vời! Ông luôn ôm ấp một thái độ, ông nói với tôi: “Con cứ đi tìm tòi!
Chỉ cần trong phạm vi cha có thể chịu đựng được thì cha sẽ ủng hộ con”. Có
người cha tốt như vậy cho nên tôi cũng mạnh dạn đi thử nghiệm. Đương nhiên
trong quá trình này, tôi cũng đã từng làm kinh doanh buôn bán, tiêu tốn của
ông một ít tiền. Nhưng cha tôi vẫn nói: “Tốt rồi! Cứ coi như đó là tiền học
thêm của con!”.
Sau đó nhân duyên đưa đẩy thế nào tôi lại đi dạy thay hai tháng, dạy học
sinh lớp 1, chiều cao của chúng đứng chưa đến bụng tôi. Nhưng bởi từ trước
tới giờ chưa có ai bảo tôi đi dạy học, và tôi cũng không biết tôi có thích hợp
hay không. Cho nên tôi rất lo ngại và nói với họ rằng: “Anh tìm người khác
đi. Đừng tìm tôi! Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi làm thầy giáo”. Cuộc đời thật là
kỳ diệu! Thường những việc chúng ta không bao giờ nghĩ đến thì lại xảy ra
với chúng ta. Chúng ta bình tâm mà suy xét thì có lẽ đó là duyên phận. Sau
khi tôi từ chối, một tuần sau họ lại đến và nói là không tìm được thầy giáo
dạy thay. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ, không nên từ chối lời mời của người từ
nơi xa đến tìm mình. Cho nên tôi phải miễn cưỡng nhận lời đi dạy thay. Kết
quả dạy được mấy hôm tôi thấy rất vất vả. Làm thầy giáo quả thật chẳng dễ
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chút nào! Hơn nữa thầy giáo lại bị gánh nặng tâm lý, ngày ngày đều mong
cho bọn trẻ được trưởng thành và yên ổn. Nhưng vất vả mấy hôm thì lại cảm
thấy rất vui sướng, tôi nói cuối cùng tôi cũng tìm ra một công việc thật sự có
đóng góp cho xã hội. Cho nên tôi đã yên lòng dạy cho xong hai tháng. Về
đến nhà, tôi lập tức chuẩn bị để thi vào trường sư phạm. Và rồi mọi việc
cũng rất thuận lợi đi qua như vậy.
Đương nhiên trong đó cũng có lòng tự tin đồng hành với tôi. Bởi mục đích
tôi làm không phải vì thu nhập, mà vì sứ mệnh giáo dục mà làm. Tôi tin tưởng
Đức Thánh Khổng Phu Tử, Đức Thánh Mạnh Tử sẽ ủng hộ tôi. Hơn nữa, tôi
không có bạn gái, rất nhiều bạn cùng học có bạn gái cho nên họ không chuyên
tâm. Khi con người có chí hướng thì sẽ tìm ra phương pháp, cho nên khi đó tôi
học còn chăm chỉ hơn hồi học cấp hai, cấp ba. Mục tiêu của tôi khi đó là sau
khi học xong tiết học thì tuyệt đối phải hiểu hết, biết hết chứ không được lùi
bước. Cho nên tâm trạng học tập của tôi rất tốt. Thật đúng là chí hướng đối với
một con người rất quan trọng. Cho nên tôi đã thi đỗ một cách thuận lợi và bắt
đầu theo nghề dạy học. Cũng bởi tôi tự tìm được hướng đi cho cuộc đời, mà
cũng có thể “cư hữu thường, nghiệp vô biến” (ở ổn định, nghề không đổi) tức là
an cư lạc nghiệp. Cho nên cha mẹ đã rất yên tâm về tôi.
Tôi làm ở Hải Khẩu được hơn bốn tháng, vừa rồi vào dịp Tết năm ngoái
tôi về nhà. Vừa vào đến cửa tôi liền nói với mẹ: “Mẹ à! Công phu tu hành
của mẹ thật tốt!”. Mẹ tôi nghe xong ngơ ngác không hiểu: “Con nói gì vậy?”.
Tôi nói trong hơn bốn tháng công tác, trong lòng tôi không thấy lo lắng điều
gì mà cũng rất tích cực làm việc. Chứng tỏ rằng trong hơn bốn tháng qua, mẹ
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đã không phải lo lắng, bận tâm cho tôi, để cho tôi không có nỗi lo về gia
đình. Kỳ thực khi cha mẹ lo lắng cho chúng ta, chúng ta có cảm nhận được.
Nếu như chúng ta không cảm nhận được, chứng tỏ rằng lòng quan tâm đến
cha mẹ của chúng ta chưa đủ.
Vào thời xưa, đệ tử của đức Khổng Tử là Tăng Sâm, có một lần ông lên núi
kiếm củi thì bạn ông ở phương xa đến tìm ông. Mẹ ông nghĩ, người ta ở mãi
phương xa đến tìm mà lại để cho người ta phải đợi, có khi lại không gặp được
thì thật là thất lễ. Nhưng không biết Tăng Sâm đến bao giờ mới về, cho nên mẹ
ông liền lấy kim đâm vào tay mình. Tăng Sâm đang ở trên núi lập tức cảm thấy
đau nhói ở tim. Ông nghĩ rằng nhất định ở nhà có chuyện nên liền lập tức trở về
nhà. Vừa gặp mẹ ông liền quỳ xuống nói: “Mẹ à! Có chuyện gì không mẹ? Mẹ
có khỏe không?”. Lúc đó mẹ ông mới nói với ông là bởi vì có bạn tới tìm, trong
tình thế cấp bách không biết phải làm sao nên mới lấy kim đâm vào tay mình.
Cho nên, đích thực là giữa mẹ và con có mối liên kết tâm linh.
Khi tôi ở Hải Khẩu, có một hôm vào lúc mười hai giờ đêm đột nhiên cảm
thấy tim không được khỏe. Bởi tôi không bị bệnh tim cho nên tôi cảm thấy là
lạ. Nhưng đã quá nửa đêm rồi, gọi điện về nhà vào giờ này thì không tiện, cho
nên hôm sau tôi mới gọi điện về. Kết quả hôm sau gọi điện thì mẹ tôi kể lại là
đêm hôm qua bà uống thuốc để dễ ngủ, ai ngờ uống nhầm thuốc giãn huyết
quản cho nên cả đêm rất khó chịu. Bởi vậy chúng ta là người làm con thì chân
thật có thể cảm nhận được. Học nghiệp của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta
cần phải để cho cha mẹ yên tâm.
Đối với gia nghiệp
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Vợ chồng ăn ở với nhau hòa thuận thì cha mẹ mới yên lòng. Thế hệ sau
được giáo dục tốt thì cha mẹ cũng yên lòng. Mạnh Tử có câu nói: “Bất hiếu
hữu tam, vô hậu vi đại”. Cái gì gọi là “vô hậu vi đại”? Sinh được đứa con ra thì
gọi là không vô hậu ư? Giải thích như vậy thật là nông cạn. Nếu như sinh ra
đứa con phá gia chi tử, ông bà nội cảm thấy thà rằng không sinh còn hơn, vì có
khi còn bị nó làm cho tức đến chết dở, sống dở. Cho nên ý nghĩa sâu xa của
“Vô hậu vi đại” là không dạy dỗ tốt con cái, để nó làm mất mặt cha mẹ, Tổ
tông. Đó mới thật là “vô hậu vi đại”. Cho nên, để cho cha mẹ có thể yên lòng
với gia đình của chúng ta, chúng ta phải có trí tuệ, ăn ở hòa thuận với bà xã.
Chỉ cần vợ chồng hòa thuận thì cũng có thể dạy tốt con cái.
Vợ chồng ăn ở với nhau như thế nào mới hòa thuận? Thời nay sự thật không
cần phải tranh luận rằng tỷ lệ ly hôn rất cao. Tôi còn nhớ lần đầu ở Hải Khẩu,
trong lúc cùng ngồi ăn cơm với bạn bè, tôi biết được bốn người đồng nghiệp nữ
ngồi cùng bàn với tôi thì ba người đã ly hôn, còn một người. Người đồng
nghiệp đó có con mới hơn một tuổi và cũng đang chuẩn bị ly hôn. Khi thấy tình
cảnh như vậy thì chúng ta chân thật không nhẫn tâm nhìn đứa con chỉ vì cha
mẹ ly dị mà tạo thành mối hận cả đời của nó. Cho nên tôi mới tìm cơ hội, muốn
nói chuyện về cuộc sống chung giữa vợ và chồng, mong rằng có thể cứu vãn
tình thế, làm thay đổi ý muốn ly hôn của cô ấy.
Rút cuộc vừa ăn cơm tôi vừa chuyển đề tài câu chuyện, tôi nói: “Vợ
chồng sống với nhau chỉ cần tuân thủ một lời khuyên thì đảm bảo sẽ sống với
nhau đến đầu bạc răng long”. Khi nói, chúng ta phải tự tin mà nói. Kết quả
là người đồng nghiệp nữ này liền mở to mắt ra, tai vểnh lên lắng nghe lời tôi
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nói. Tôi nói: “Từ lúc kết hôn đến khi già, chỉ nên tìm thấy cái ưu điểm của
người phối ngẫu, không nên tìm khuyết điểm của người phối ngẫu!”. Khi tôi
vừa nói xong, người đồng nghiệp nữ này nhíu chặt lông mày lại. Các vị đã
bao giờ nhìn thấy lông mày nhíu chặt chưa? Chặt đến nỗi có thể kẹp chết
ruồi. Cô ấy nói một câu: “Thầy Thái à! Rất khó!”. Khó hay không khó? Hâm
mộ người khác, hâm mộ chồng hay vợ thì khó đến vậy sao!
Có một lần tôi giảng ở Châu Hải, sau khi tôi nói xong câu: “Chỉ nên tìm ưu
điểm của người phối ngẫu”, tôi vừa dứt lời thì có một người phụ nữ nói:
“Thầy Thái à! Không có ưu điểm nào!”. Tôi liền nói với bà ấy: “Tôi thật sự
khâm phục bà. Chồng bà không có một ưu điểm nào mà bà dám lấy ông ấy!”.
Các vị thấy đó, con người thì rất chóng quên, toàn làm việc bằng cảm tính.
Tôi chỉ dẫn cho họ, tôi nói: “Các vị hãy trở về cái thời các vị còn đang yêu.
Thời kỳ đang yêu các vị có bao giờ thấy người đang yêu say đắm lại nói rằng
“tôi rất đau khổ” không? Có hay không? Không! Tại sao trong thời kỳ yêu
đương say đắm lại có thể thấy trong mắt mình, người yêu là người đẹp nhất?”.
Ý nghĩa của câu này chắc các vị hiểu rõ bởi vì lúc đó đều nhìn thấy ưu điểm
của người yêu, cho nên lúc nào các vị cũng nghĩ mình có thể làm gì cho họ.
Khi xem báo thấy ở đâu có phim hay, ở đâu có triển lãm sách, hoặc có tiết
mục gì đó, thế là ta lại có thể dẫn bạn gái cùng đi xem. Vào thời kỳ đó, trong
thời gian đi làm thì ta hay nóng ruột xem đồng hồ: “Sao bây giờ mới có bốn
rưỡi? Thời gian trôi qua sao lại chậm vậy? Năm giờ là ta có thể đi ăn cơm
tối cùng bạn gái”. Cho nên vào thời kỳ đó chỉ có một ý nghĩ: “Ta có thể làm
gì cho người yêu?”. Thái độ như vậy phù hợp với chữ “Tình Yêu” mà tôi đã
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nói. Dùng tấm lòng chân thành để cảm nhận nhu cầu của người yêu. Khi
người yêu đối xử với các vị như vậy, trong lòng các vị đương nhiên là rất vui
mừng. Tốt rồi! Đây là thời kỳ yêu đương say đắm: "Ta phải làm gì cho
người yêu?".
Đến khi kết hôn rồi, khi giấy đăng ký kết hôn được đóng dấu thì sự suy nghĩ
của ta đã thay đổi. Từ ý nghĩ “Ta phải làm gì cho người yêu?” ban đầu, sau khi
giấy đăng ký kết hôn được đóng dấu đã biến thành: “Họ phải làm gì cho ta?”.
Và thế là ta yêu cầu đủ thứ. Cho nên sau khi kết hôn, áp lực ngày càng tăng,
sống với nhau lâu dài thì sẽ phát sinh cọ sát, dần dần không biết cảm ơn sự hy
sinh của người phối ngẫu, không biết khoan dung, rộng lượng với nhau. Cho
nên, chỉ cần suy nghĩ sai đi thì ta sẽ từ thiên đường đến địa ngục. Cho nên từ
thiên đường đến địa ngục không phức tạp chút nào, chỉ trong một ý niệm.
Có một người có duyên gặp được tiểu Thiên Thần. Tiểu Thiên Thần nói với
anh ấy: “Tôi sẽ đưa anh đi xem thiên đường và địa ngục. Anh xem thiên đường
trước hay địa ngục trước?”. Vị bạn hữu này nói: “Tôi xem địa ngục trước”. Cuối
cùng khi đến địa ngục thì anh ấy thấy có một dãy bàn dài, rộng khoảng hơn một
mét. Hai bên ngồi đầy hai hàng người đối diện với nhau, giữa bàn có rất nhiều
thức ăn. Sau một tiếng hô: “Ăn cơm!”, bởi vì đũa ăn của họ dài một mét, cho nên
khi có tiếng hô ăn cơm thì sự suy nghĩ của những người này chỉ nghĩ đến cái
bụng đói của mình, gắp thức ăn liền đưa vào miệng mình. Nhưng kết quả là do
đũa dài quá, đến nửa đường thì hai bên va chạm với nhau. Thức ăn rơi xuống và
họ không gắp lên được. Rất tức giận, họ liền mắng đối phương. Họ càng mắng
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càng ác liệt, thức ăn rơi xuống càng đầy mặt đất. Họ đang sống ở đâu vậy? Ở địa
ngục, đều là chỉ trích, trách mắng lẫn nhau.
Trong lòng người này cảm thấy khó chịu, nói: “Tôi không xem nữa đâu, tôi
muốn xem thiên đường”. Thế là tiểu Thiên Thần dẫn anh ấy đến thiên đường.
Anh ấy nhìn thấy vẫn là dãy bàn dài, đũa cũng dài như vậy, thức ăn cũng là
những thức ăn như thế. Anh ấy bồn chồn khó hiểu lặng lẽ đứng xem. Kết quả
khi có tiếng hô “Ăn cơm!” thì tất cả mọi người đều cầm đũa lên, thong thả không
vội vàng, gắp thức ăn đưa vào miệng của người ngồi đối diện, giúp người đối
diện gắp thức ăn. Có vị nhân duyên đặc biệt tốt, có đến ba người gắp hộ thức ăn.
Vị ấy nói: “Từ từ thôi! Tôi sắp nghẹn đây này!”.
Các vị có thấy không, khi mỗi một người đều nghĩ cho người khác, miếng
ăn đó sau khi ăn xong không những được no bụng mà tâm tình cũng được vui
sướng. Cho nên câu chuyện này thể hiện thiên đường hay địa ngục cũng chỉ
khác nhau ở một ý niệm mà thôi.
Có lần tôi đi về thôn quê ở Hải Khẩu để diễn giảng. Lần diễn giảng đó rất
có ý nghĩa, khi đó còn phải đem phiên dịch theo. Bởi vì nơi đó toàn là dân Hải
Nam, họ nói tiếng Hải Nam tôi nghe không hiểu. Cho nên trưởng thôn và người
phó của ông cũng đến tham gia, quan phụ mẫu địa phương được như vậy thật là
hiếm có. Trưởng thôn nghe tôi nói xong liền phiên dịch lại cho mọi người
nghe. Cho nên khi tôi kể chuyện cười thì phải một lúc sau khi phiên dịch xong
thì họ mới cười. Lần đó tôi cũng kể câu chuyện thiên đường và địa ngục này.
Ngay tối hôm đó, bởi vì hơn bảy giờ tối còn có một buổi diễn giảng cho học
sinh tiểu học trong thôn của họ. Tối hôm đó trưởng thôn và người phó của ông
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ăn cơm với chúng tôi. Rốt cuộc là trưởng thôn và phó trưởng thôn cứ gắp thức
ăn vào bát của chúng tôi. Thầy Lý ngồi cạnh chúng tôi liền nói: “Chúng ta đã
đến thiên đường rồi!”. Cho nên các vị coi khi chúng ta có thể học được cách
đối nhân, xử thế như vậy, thì mọi người sẽ lập tức dùng để đối xử giữa người
với người. Dùng trong cuộc sống, người và người xử sự với nhau như vậy thì
sẽ rất vui sướng.
Tôi tin rằng bây giờ khi ăn cơm các vị sẽ cảm thấy rất vui, bởi vì có thể
nghe thấy có vị bạn học nói: “Mời các vị dùng bữa!”. Khi người khác lịch sự lễ
phép với chúng ta thì chúng ta sẽ rất vui sướng. Quý vị thân mến! Các vị chớ
có xem thường những động tác này, bởi ngay một đứa bé từ nhỏ cũng đã biết lo
lắng rằng hành vi của nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ nếu như hôm nay
ăn cơm với bạn đồng nghiệp, các vị ăn no rồi không nói không rằng bỏ đi chỗ
khác thì sẽ làm cho người có ấn tượng gì? Người bên cạnh sẽ nói: “Vừa rồi tôi
có lỗi gì với cô ấy chăng?”. Người bạn đồng nghiệp khác lại nói: “Chắc hôm
qua cãi nhau với bạn trai?”. Cho nên, lịch sự, lễ phép là khoảng cách tốt đẹp
giữa người với người. Khi chúng ta đứng dậy mà còn có thể quan tâm đến
người khác: “Các anh cứ dùng tự nhiên, tôi phải đi đây” thì con người sẽ sống
hòa hợp với nhau. Cho nên từ những chi tiết nhỏ bé của cuộc sống cũng có thể
giúp chúng ta biết cách đối xử lịch sự, lễ phép với người khác.
Tôi kể xong câu chuyện này chủ yếu nhất là muốn nói với các vị rằng thật
ra vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là trạng thái tâm lý. Khi chúng ta
thường xuyên biết hâm mộ ưu điểm của người phối ngẫu, người phối ngẫu
sẽ cảm thấy mình càng ngày càng phải sống tốt hơn mới phải. Cho nên vấn
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đề vợ chồng chung sống với nhau, tuy tôi chưa kết hôn nhưng thường có yêu
cầu tôi giảng về vấn đề chung sống giữa vợ chồng. Một người không nhất định
phải trải qua mới có kinh nghiệm, chúng ta có thể học hỏi người khác.
Bởi vì tôi đã từng ở nhà cô giáo Dương nửa năm trời, thường xuyên nhìn
thấy những bí quyết hai vợ chồng họ đối xử với nhau. Tôi còn nhớ, bất luận là
cô giáo hay chồng của cô vừa về đến cửa là nhất định phải nói: “Anh (hoặc em)
về rồi đây!”. Người ở trong nhà cho dù đang bận làm việc gì thì cũng nhất định
bỏ dở công việc đang làm đi ra và nói: “Anh (hoặc em) đã về rồi à?”. Không nên
xem thường những câu chào hỏi nhẹ nhàng này. Khi không còn những câu chào
hỏi như vậy thì khoảng cách giữa người với người sẽ càng ngày càng xa. Có rất
nhiều người, khi người nhà về đến nhà thì cái đầu của họ cúi gằm xuống, tiếp tục
xem báo, không có một biểu hiện nào. Mặt trái của yêu thương không phải là thù
hận mà là lạnh nhạt! Lạnh nhạt có tính sát thương còn lớn hơn cả thù hận. Các vị
thù hận thì có lúc còn tức giận, mắng mỏ mấy câu, tình cảm còn có thể giao lưu,
có đúng không? Nhưng nếu coi như không đối với sự hy sinh của người khác, sự
lạnh nhạt đó sẽ làm cho người ta thất vọng, đau khổ.
Tôi nhớ trong một lần giảng bài, giảng cho các em nhỏ nghe, có một số phụ
huynh cũng cùng ngồi nghe. Có một em nhỏ ngồi ở giữa, cha và mẹ của em ngồi
hai bên. Khi đó tôi đang nói đến, một ý niệm thiện sẽ làm cho kết tinh của nước
trở nên rất đẹp. Chúng ta nói với nó: “Tôi rất cảm ơn bạn! Tôi rất yêu bạn!” thì
kết tinh nước sẽ rất đẹp. Nhưng nếu chúng ta nói: “Ta rất ghét mày! Ta căm thù
mày!” thì kết tinh nước đó sẽ trở nên rất xấu xí. Sau đó chúng tôi lại lấy quả táo
để làm thí nghiệm để một quả táo ở cửa trước và một quả táo ở cửa sau. Quả táo
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ở cửa trước được khen ngợi, quả táo ở cửa sau bị trách mắng. Chân lý phải dựa
vào bản thân đi chứng thực. Kết quả một tuần sau, quả táo ở cửa trước thực sự
vẫn nhẵn bóng, còn quả táo ở cửa sau đã có mấy vết nhăn. Cuối cùng có một vị
bạn hữu nói: “Nào! Hãy lấy quả táo bị trách mắng này cho các vị ăn. Các vị có
muốn ăn không?”. Ăn quả táo đó thì có khác nào đã nuốt hết những lời mắng
mỏ đó vào bụng ư!
Còn có một thí nghiệm là lấy gạo làm thí nghiệm. Đặt ba bát gạo, một bát
được khen ngợi: “Nhờ có bạn mà thân thể tôi mới có được dinh dưỡng”. Bát
thứ hai thì bị trách mắng: “Sao mày lại khó ăn như vậy!”. Bát thứ ba để nguyên
không động đến, không nói chuyện với nó. Kết quả sau một tuần lễ, bát gạo thứ
nhất lên men, thơm tho. Bát thứ hai có mùi hôi, xám đen. Bát thứ ba cũng có
mùi hôi, thậm chí còn hôi hơn bát thứ hai. Tại sao vậy? Lạnh nhạt, các vị đã
không thèm quan tâm đến nó. Chiến tranh nóng ác liệt hay chiến tranh lạnh ác
liệt hơn? Chiến tranh nóng sẽ không bị bệnh ung thư nhưng chiến tranh lạnh rất
dễ bị ung thư, bởi nó rất khó chịu, rất khổ sở.
Khi tôi giảng tới đây, đứa nhỏ có cha mẹ ngồi hai bên, người chồng nhìn
người vợ rồi đưa tay ra vỗ vỗ vào vai vợ, sau đó lại nhìn vợ. Tuy tôi không biết
họ nói gì, nhưng từ ánh mắt họ, tôi hiểu rằng người chồng muốn nói: “Đấy em
xem! Thầy giáo đang nói em đấy”. Tôi đứng trên bục giảng mà toát mồ hôi hột
thay cho anh ấy. Tôi thấy người vợ quay đầu lại trừng mắt với anh ấy một cái.
Tôi đứng đó nghĩ: “Anh chàng này thật là thiếu nhạy cảm, thiếu thông minh.
Anh ấy không hiểu được tại sao vợ lại chiến tranh lạnh với anh ấy”. Thật ra
phụ nữ làm gì mà khó chung sống đến vậy. Tôi nghĩ chắc vợ anh ấy hy sinh
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cho anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy không thèm nói một lời khen ngợi. Cho nên
người vợ này thường xuyên buồn bực, buồn bực càng lâu thì càng trở nên
nghiêm trọng.
Cho nên làm nam giới cần ghi nhớ một câu gọi là: “Một lời nói ngon ngọt thì
có làm thân trâu, thân ngựa cũng cam lòng”. Phải thường xuyên khen ngợi vợ!
Hôm nay ăn cơm khi ăn thì nhất định các vị phải khen: “Món này em nấu ăn
ngon quá! Sao cơm em nấu thơm thế!…”. Lúc đó có khi bà xã của các vị sẽ nói:
“Em lại nấu cho anh ăn nhé!”. Còn nếu như các vị ăn cơm, ăn gần đến khi no
rồi mới buông ra một câu: “Sao lại khó ăn thế!”. Bà xã của các vị có thể sẽ đình
công ba hôm. Cho nên phải thường xuyên khen ngợi người phối ngẫu.
Có một lần chồng cô giáo về đến cửa, cô giáo Dương chạy lại nói: “Anh về
rồi à!”. Sau đó thấy chồng xách rất nhiều thứ, thế là cô lập tức chạy lại giúp
anh ấy xách đồ và nói với anh ấy rằng: “Đến thì cứ đến, còn phải khách sáo
như vậy, còn phải mang nhiều đồ như vậy”. Cho nên tôi nói, vợ chồng chung
sống với nhau, người nhà chung sống với nhau còn phải thêm tính hài hước. Và
người vợ còn phải ghi nhớ, cho dù chồng mua thứ gì về nhà cũng không được
chê bai. Không chừng anh ấy phải chọn mất cả ngày mới mua được mấy cái ly
đẹp. Đã không xách hộ thì thôi, nếu người vợ lại còn nói: “Sao anh lại mua một
đống những thứ vô dụng này làm gì!” thì anh ấy sẽ thấy lòng nhiệt tình của
mình bị dội một gáo nước lạnh.
Chồng cô giáo Dương rất khéo tay, biết nấu cơm lại biết pha trà. Tôi quan
sát thấy, có khi cũng do cô giáo khen ngợi mà ra. Khi uống trà xong cô thường
nói: “Sao lại có người pha trà thơm như vậy!”. Có lúc chồng gọt hoa quả, cắt
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cam, ăn xong cô lại nói: “Miếng cam này cắt sao khéo thế! Ăn ngọt quá!”. Các
vị thường xuyên hâm mộ phối ngẫu thì người phối ngẫu càng ngày càng cảm
thấy mình có giá trị, càng ngày càng biết cách giúp đỡ các vị nhiều hơn.
Hôm nay chồng các vị hứng chí muốn giúp các vị rửa chén bát. Các vị đi
đến và nhìn thấy: “Sao có mấy cái chén mà rửa mãi vẫn không sạch vậy!”. Lúc
đó các vị phải kìm nén sự không vui lại. Ví dụ rửa năm, sáu cái chén nhưng
cũng có một vài cái rửa rất sạch, các vị cầm cái chén sạch lên và nói: “Anh xem
này! Cái này anh rửa rất sạch, lần đầu tiên rửa chén em cũng không rửa sạch
được như vậy”. Các vị hãy thử xem lần sau anh ấy có rửa chén giúp các vị nữa
không? Anh ấy nhất định sẽ tiếp tục rửa chén giúp các vị, bởi anh ấy được khen
ngợi mà. Cho nên cần bao dung hơn nữa, cần khen ngợi hơn nữa thì quan hệ vợ
chồng sẽ trở nên rất tốt đẹp.
Người với người sống chung với nhau, chỉ cần các vị duy trì một phương
pháp gọi là: “Tứ Nhiếp Pháp” thì nhất định có thể sống với người khác một
cách hòa thuận. Đây là phương pháp dùng cho quan hệ giữa con người với con
người.
Điều thứ nhất: “Bố thí”
Từ ngữ hiện đại gọi là thường xuyên mời khách, tặng quà cho người khác.
Vợ chồng với nhau, nếu có thể thường xuyên tặng cho nhau những món quà
nho nhỏ, trong lòng bà xã sẽ cảm nhận được rằng chồng mình dù đi đâu cũng
nghĩ đến mình. Cho nên khi đi công tác, các vị tuyệt đối không được quên mua
quà cho bà xã. Các vị không cần thiết khi mua thì phải mua châu báu hột soàn.
Như vậy các vị nhất định chịu không nổi. Lễ mọn nhưng tình nghĩa nặng. Đến
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ngày sinh nhật của bà xã, hoặc là ngày kỷ niệm kết hôn thì dẫn bà xã đi ăn
tiệm: “Hàng ngày em phải nấu ăn rất vất vả rồi, nhân ngày đặc biệt này chúng
ta hãy đi tiệm ăn!”. Tấm lòng này của các vị sẽ làm cho bà xã cảm thấy sự hy
sinh của họ là xứng đáng.
Điều thứ hai: “Ái ngữ”
Như vừa rồi tôi đã nói, đó là thường xuyên khen ngợi phối ngẫu, thường nói
lời an ủi phối ngẫu. Đương nhiên lời nói “ái ngữ” này không hẳn chỉ toàn
những lời lẽ bùi tai, vì yêu thương là thật tâm quan tâm phối ngẫu. Các vị là
những người làm vợ thì phải có thể giúp chồng dạy con, và đối với sự sai sót
của chồng chúng ta cũng phải khuyên nhủ. Nhưng khuyên nhủ cũng cần chú ý
đến thái độ, chú ý đến phương pháp. Phải dùng thái độ nào? Đệ Tử Quy có đưa
ra phương pháp dạy. Cho nên “Đệ Tử Quy” có thể giải quyết được vấn đề của
vợ chồng.
Các vị xem: “Thiện tương khuyến, đức giai kiến. Kiến nhân thiện, tức tư
tề” (Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Thấy người tốt, nên sửa mình), các vị
luôn xem trọng ưu điểm của người phối ngẫu thì họ sẽ rất vui sướng. Hơn
nữa “ân dục báo, oán dục vong” (ân phải báo, oán phải quên), các vị thường
xuyên nghĩ đến sự vất vả của vợ, sự vất vả của chồng, thế thì cái quan hệ vợ
chồng sẽ rất tốt đẹp. Răng có khi còn cắn vào lưỡi huống chi là vợ chồng.
Làm sao mà tránh khỏi xô xát! Nhưng các vị không để ở trong lòng thì đó
gọi là: “Oán dục vong” (oán phải quên). Cho nên, chúng ta không nên xem
thường “Đệ Tử Quy”. Nó có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của
các vị. Cho nên “ái ngữ” cũng bao hàm phải khuyên nhủ người phối ngẫu.
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Điều thứ ba: “Lợi hành”
Bởi vì con người thường có tính hay quên, các vị thường xuyên phải nhớ
giúp người phối ngẫu những việc quan trọng. Họ sẽ đột nhiên có cảm giác:
“May mà có chồng (hay vợ) nhớ giúp mình, không thì có thể đến lúc đó mình
phải lãng phí biết bao thời gian và tiền bạc”. Các vị thường xuyên phải nghĩ
đến sự tiện lợi, ích lợi cho người phối ngẫu. Ví dụ hôm nay chồng đi làm về
muộn, các vị phải bày tỏ tấm lòng bằng cách bật điện hành lang lên để khi
chồng về không cảm thấy nhà cửa tối đen, sau đó viết giấy để trên bàn: “Em đã
nấu mỳ cho anh. Anh vất vả rồi, ăn xong đi ngủ nhé!”. Đây gọi là “lợi hành”,
để cho chồng cảm thấy dù anh ấy làm việc vất vả đến mấy cũng có một người
luôn đồng hành với anh.
Điều thứ tư: “Đồng sự”
Vợ chồng có cùng một sự nghiệp, đó là gia nghiệp: quản lý tốt gia đình,
nuôi nấng, dạy dỗ con cái cho thật tốt. Cho nên vợ chồng phải thường xuyên
trao đổi về cách giáo dục con cái. Thật ra vấn đề này là vấn đề mà có rất nhiều
phụ huynh cảm thấy cần có sự đột phá. Chúng ta sẽ nói đến quan niệm chính
xác về vấn đề này sau, quan trọng là thái độ cũng không thể quá cố chấp. Các
vị không nên vừa về đến nhà thì liền nói với chồng: “Từ hôm nay trở đi việc
dạy con cái anh phải nghe em”. Có nên như thế không? Không thể! Các vị
không thể nói rằng: “Em đã nghe thầy Thái giảng, sau này anh phải nghe em”.
Nếu các vị xử sự như vậy thì từ buổi sau có lẽ tôi sẽ không dám đến nữa. Bởi
rất có thể tôi đang đi trên đường thì có người tìm đến tôi và hỏi: “Ông có phải
là thầy Thái không?”. Tôi nhất định sẽ nói: “Không phải tôi!” bởi anh ta sát khí
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đằng đằng mà chạy lại. Cho nên “đồng sự” là cùng nhau xây dựng quan niệm
chính xác. Các vị có thể thông qua câu chuyện cô giáo Dương dạy con, hoặc
cách dạy con trong “Đệ Tử Quy”, hoặc bài “Dạy con” mà tôi đã giảng để từ từ
có chung quan điểm.
10

Học nghiệp, sự nghiệp, gia nghiệp chúng ta đều phải làm cho tốt để cha mẹ

có thể yên lòng. Chúng ta cũng có nhắc tới nghề nghiệp thì cũng nên chọn cái mà
mình thích hợp, sau đó tận tâm, tận lực phát triển, tuyệt đối không được theo đuổi
mục tiêu cao xa không thực tế.
Ở vào thời nay, có rất nhiều người thường hay mong muốn giàu có nhanh
chóng. Trong thiên hạ thật ra làm gì có bữa ăn nào là miễn phí. Khi có ý muốn
làm giàu nhanh chóng thì có một câu nói: “Dục tốc tắc bất đạt”. Thường
thường khi một người thay đổi công việc, thì thật ra trong lòng anh ấy đang rất
nóng lòng. Khi một người nóng lòng thì anh ấy rất khó đưa ra được sự lựa chọn
chính xác. Hơn nữa khi anh ấy thay đổi công việc, rất có thể sẽ làm cho cha mẹ
bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Mặt khác, cứ mỗi lần anh ấy thay đổi công việc như vậy, chân thật sẽ ảnh
hưởng đến sự tín nhiệm của xã hội đối với anh ấy. Đáng lẽ đang có mối làm
ăn rất tốt, đùng một cái anh ấy thay đổi. Ví dụ như mở bệnh viện, trong khi
anh đang là bác sỹ có tiếng ở bệnh viện này, có rất nhiều người đến tìm anh để
khám bệnh. Nhưng chúng ta hãy nghĩ xem, không phải bởi y thuật của chúng
ta giỏi, mà còn vì bệnh viện có một người lãnh đạo rất giỏi, còn có Hội đồng
quản trị đã tác thành cho chúng ta thì chúng ta mới có cơ hội để làm công việc
10

Bắt đầu Tập 10
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này. Chúng ta cũng phải nghĩ rằng đã có một thời gian lâu dài làm việc ở cái
bệnh viện này, trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều người tác thành
cho chúng ta có được công việc ổn định. Cho nên không thể vì nghĩ rằng
chúng ta rất giỏi, phải phát triển hơn nữa mà đi mở một cái bệnh viện khác đối
diện ngay với bệnh viện cũ của mình, để tự mình được làm ông chủ. Làm như
vậy có thể sẽ mất đi nhân hòa. Có khi chúng ta lại rủ thêm đồng nghiệp khác
cùng đi mở bệnh viện. Chúng ta làm gì cũng phải làm đâu chắc đó, không
được nóng vội. Hơn nữa vui vẻ khi gặp mặt thì cũng phải vui vẻ lúc chia tay.
Nếu như chia tay không vui vẻ thì những oán khí này sẽ ngăn cản các vị phát
triển sự nghiệp. Khi chúng ta làm đâu chắc đó, tự để cho những cơ hội này
đến lúc chín muồi thì tự nhiên sẽ thành công.
Những của cải trong cuộc đời, tuyệt đối không phải các vị đi tranh cướp mà
có được. Tục ngữ có câu: “Số có của thì trước sau gì cũng có, số không có thì
có cầu cũng không được”. Muốn gặt được quả gì thì điều quan trọng nhất là ta
trồng thứ gì? Trong bài giảng mấy ngày trước chúng ta cũng đã nhắc tới,
nguyên nhân chân thật của sự giàu có là phải biết thường xuyên “bố thí”, làm
nhiều việc có ích cho xã hội. Bố thí nhiều tự nhiên sẽ được giàu có. Giống như
người giàu nhất Hồng Kông là Lý Gia Thành, hàng năm ông quyên hiến rất
nhiều tiền. Tôi đã từng đến Sán Đầu diễn giảng. Ông là người Sán Đầu, ông
quyên góp rất nhiều thiết bị công trình công cộng cho quê hương ông.
Cho nên, đối với công việc các vị cũng phải làm ăn chắc chắn, không nên
theo đuổi mục tiêu cao xa không thực tế, và nhất là không được nóng vội, nếu
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không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả những người thân ở xung quanh các vị.
Các vị làm việc càng chắc chắn thì sẽ làm cho người khác càng yên tâm.
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