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Xã hội hiện nay loạn động, mục tiêu phương hướng sai lầm. Ngày nay 
bạn thấy mỗi Quốc Gia, mỗi chính quyền đều lấy khoa học kỹ thuật làm 
đầu. Họ chú trọng phát triển kinh tế công thương.

Không sai, người ta sẽ giàu có hơn, nhưng đạo đức luân lí không còn 
nữa. Quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người và môi trường 
tự nhiên cũng không còn nữa.

Mỗi người khởi tâm động niệm đều tổn người lợi mình, việc này thật 
quá đáng. Từ sáng đến tối luôn phải đề phòng người khác, bạn nói xem 
sống như vậy khổ nhường nào.

Mình không hại người ta, nhưng người ta muốn hại mình, hai bên đều 
có ý đề phòng, nên trở thành đối lập, trở thành oan gia trái chủ của nhau 
dẫn đến ngày tháng sống rất khổ. Chúng ta ngày nay nghĩ đến lời giáo 
huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền, đó là chân lí không thể trái ngược, đó 
không phải là bị người xỏ mũi.

Lời giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền là chân tâm, chân tình, lưu xuất 
từ tự tánh. Người ngày nay thường bộc lộ tham, sân, si, mạn, từ vọng 
tâm lưu xuất ra, cái đó ô nhiễm, không thanh tịnh. Giáo dục, trước hết là 
giáo dục gia đình. Làm Cha Mẹ nhất cử nhất động đều phải chuẩn mực 
tốt cho con cái.

Trẻ con ra đời, vừa mới mở mắt chúng liền biết nhìn tuy chưa biết nói, 
những ấn tượng thấy được đều để lại trong tâm nó, gọi là Tiên nhập vi 



chủ. Sau này lớn lên muốn sửa sẽ rất khó khăn. Hiểu đạo lí này, bạn 
phải tạo ấn tượng tốt nhất cho chúng.

Đừng nên để chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy những ấn tượng không tốt. 
Trước đây Cha Mẹ đối với con cái, rất quan tâm điều này nên yêu 
quý thật sự. Muốn dạy chúng, trước tiên bạn phải xây đắp nền móng, 
sau đó mới giao cho Thầy Giáo.
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