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7 Bài Học 

 
Mời Đọc và Suy Gẫm 

 

 

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, 

rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án 

tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.  

Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học 

vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học làm 

người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được. 

1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về 

mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới 

đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. 

2. Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi 

hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên 

cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài 

được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. 

3. Thứ ba, ” học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng 

yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn 

chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn 

hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. 

4. Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, 

tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ 

lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được? 

5. Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách 

lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt 

xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm 

tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp 

nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được! 

6. Thứ sáu, “học cảm động”.Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên 

hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là 
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tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, 

có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ 

lực tìm cách làm cho người khác cảm động. 

7. Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể 

khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm 

cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người 

thân. 

________________________________ 
 

7 LESSONS 

 

Read and thinking 

 

Master Hsing Yun is a student who, after graduating from college 

consecutive Masters degree, then a PhD, after years of book lights 

finally completed his Ph.D. extremely joyous. 

One day the disciples returned, he said to the monk. Teacher now I have 

a doctorate and then, later on you have to learn what else? He told TVE: 

Learn to people who are learning to lifelong learning can not be 

graduated. 

 

1. First, "learning the error." People generally do not have to 

acknowledge the error of his mistakes are all down for others, for 

yourself that is true, it does not recognize the error is a big mistake. 

 

2. Second, the "gentle learning". That one is hard, it is very soft tongue, 

go all the lives that they have fallen off, but the blade is still intact, so 

need to learn soft, gentle people, the offspring can survive the long-term. 

Mind gentleness is a major advancement in the practice. 

 

3. Third, the "patient education". This world is a little patience if the 

waves will be stable, take a step back ocean sky. Rings, Everything is 

being destroyed.Tolerance is known behavior, known to neutralize, use 

wisdom and ability to make big things into small, into no small thing. 

 

4. Fourth, "learning to understand." Lack of understanding of each other 

will rise to non-market, disputes and misunderstandings. Everyone 

should understand the mutual understanding, to help each other. No 
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mutual understanding how peace is possible? 

 

5. Thursday, "learn to let go." Life is like a suitcase, the portable up to 

now, no longer needed, then put it down, put it down when it does not 

need to put down, like pulling a heavy luggage in no order at all. Five 

months have term life, admit it, respect, tolerance, new make people 

accept her, then let go in the new order! 

 

6. Friday, "emotional learning". Seeing the advantages of others we 

should be happy, to see that other people may not be touched. Touched 

a loving heart, mind Bodhisattva, Bodhi mind, during these years of my 

life, there are so many stories, many words touched me, so I was trying 

to find ways to make the other moving. 

 

7. Saturday, "school survival". To survive, we must maintain a healthy 

body protection; healthy body not only benefit themselves, but also for 

family, friends, peace of mind, so that is also acts to taste with relatives. 

 

Tác Giả: Không biết 

 

Chuyển tới: Nguyễn Thanh Bình 


