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SỐNG CHO THA NHÂN 

Trong một tình cờ được tâm tình với một nhà lãnh đạo hàng đầu của thế 

giới, ông ta có khuyên vài người trẻ vô gia cư (bụi đời) là các em nên sống 

cho tha nhân và nếu sống cho tha nhân thì các em sẽ như tôi và hơn nửa 

mà không phải như hoàn cảnh vô gia cư hôm nay. Nhờ cảm hứng nầy hôm 

nay tôi ghi lại vài hàng nầy cho các cháu của tôi: Hiển, Bửu, Bảo, Hiệp, 

Hưng và Thuận. 

Tha nhân là gì? 

Tha nhân là người khác. Trong phạm vi bài viết nầy  chỉ nhắc các cháu của 

tôi về người khác trong phạm vi gia đình và gia tộc, trong phạm vi quốc gia 

và dân tộc thì không được bàn đến trong bài nầy. 

Người khác  trong phạm vi gia đình và gia tộc là: Ba Mẹ, Cô Bác, Dì Cậu và 

anh chị em.  

Tại Sao Phải Sống Cho Tha Nhân? 

Sống ở đây mang ý nghĩa là những suy nghĩ và hành động của bản thân 

mình vì người khác mà người khác là Ba Mẹ, Cô Bác, Dì Cậu và anh chị em 

trong gia đình và gia tộc và những người chung quanh.  

Những suy nghĩ và hành động vì Ba Mẹ là làm cho Ba Mẹ vui mà làm cho 

Ba Mẹ vui là con người biết Hiếu đạo . Làm cho Ba mẹ vui là “ Gọi Dạ, Bảo 

Vâng” không bao giờ làm việc gì mà Ba Mẹ không muốn, không bao giờ để 

Ba Mẹ rầy rà bất cứ một việc gì trong nhà . Một người biết Hiếu đạo là một 

người công dân tốt, một đứa con ngoan và dễ thương từ trong gia đình 

đến xã hội. 

Một người biết sống cho người khác là không bao giờ làm cho người chung 

quanh buồn phiền vì mình mà trái lại làm cho người chung quanh vui vẽ và 

quý mến mình. Không bao giở để Thầy Cô  tại trường trách phạt vì bất cứ lý 

do gì , không bao giờ bị Thầy Cô phạt vì nói chuyện trong lớp hay không 

làm bài tập mà phải lắng nghe Thầy Cô giãng bài và bài tập luôn được điểm 

tối đa; Luôn luôn vui vẽ và  giúp đở  bạn học. Một người biết sống cho tha 

nhân là một học trò tốt và một người bạn học tốt, luôn được Thầy Cô quý 

mến và bạn học quý trọng. 



2 
 

Một người biết sống cho tha nhân thì kết quả là: Một người con ngoan và 

dễ thương trong gia đình và gia tộc. Một người học trò giỏi và dễ thương 

với Thầy Cô và một người bạn học tốt và dễ thương với bạn bè trong 

trường học.  Đó là lý do để trả lời cho câu hỏi tại sao phải sống cho tha 

nhân vậy. 

Những Đức Tính Cần Thiết 

Vài đức tính cần thiết để sống cho tha nhân được hữu hiệu như sau: 

(1)  Tự Nguyện: Công việc từ trong nhà đến trường học , dù nhỏ hay lớn, 

nặng hay nhẹ đều xung phong làm mà không phải chờ đến mời gọi mới 

làm, cũng không sanh nạnh người nầy hay người kia làm thì mình mới 

làm …Khi làm vui vẽ mà không phàn nàng hay cự nự hoặc thắc mắc hay 

khiếu nại … Vui vẽ chu toàn công việc tốt đẹp là một đức tính cần thiết 

để được quý mến và dễ thương. 

 

(2)  Chân Thành: Khi suy nghĩ cũng như đối đãi với người chung quanh phải 

thành thật và rõ ràng, đâu ra đó , có nói có,  không nói không, không 

được nói láo,  không được nói một đàng làm một nẽo hay nói gần nói xa 

mà cần nói thẳng vào vần đề và rõ ràng để người nghe hiểu được 

chuyện một cách đúng đắn và đầy đủ. 

 

(3)  Thánh Thiện: Từ suy nghĩ đến việc làm mang tính lương thiện, từ thiện 

và giúp ích cho người chung quanh một cách không điều kiện, không đòi 

hỏi thù lao , không đòi hỏi ơn đền, nghĩa trả mà cho không. Những gì có 

hại cho người hay làm phiền lòng người thì không làm. 

Kết Quả ? 

Trong phạm vi bài nầy không viết thêm về đạo và  những tác hại cùng hệ 

lụy của những ai không biết sống cho tha nhân mà chĩ biết sống cho bản 

thân, như phần dẫn nhập trên đã tạo cảm hứng cho bài viết nầy đủ để các 

cháu suy gẫm khi đến tuổi trưởng thành. Những nguy hại cho những ai chỉ 

biết sống cho chính mình luôn luôn dẫn đến những hệ quả khôn lường. 

Nhìn lại bản thân và nhớ về tuổi thơ của tôi ghi lại đây cho các cháu suy 

gẫm: Khi còn nhỏ tôi làm cái gì mà nghĩ là Ba Mẹ tôi không vui thì tôi   

kh gôn  .làm 
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 Lúc 14 tuổi đang học lớp 9 tôi đã đào khoai được 100 tầm mỗi ngày 

trong khi đó những người lớn thì chỉ đào được 70-80 tầm một ngày  là 

nhiều.  Khi đi vào lính năm 19 tuổi thì bắt đầu hút thuốc lá và khi về phép 

thăm Ba Mẹ tôi không dám hút thuốc vì sợ Ba Mẹ buồn. 

Cho nên  tập được những đức tính trên các cháu sẽ quen dần với cái nếp 

sống đó thì sau nầy sẽ thấy cái cao quý và thánh thiện của một người biết 

sống cho tha nhân. Tôi tin rằng các cháu đã thấy và nghe về  những gương 

sáng của những người đã sống cho tha nhân. 

Những ai sống cho tha nhân thì tạo được sự hữu ích cho thân nhân trong 

gia đình và tạo sự hòa ái làm sáng ngời  nét đẹp nhân bản  trong  xã hội. 

Cho nên sống cho tha nhân là một lẽ sống (đạo sống) đích đáng mà các 

cháu phải tâm niệm và noi theo vậy.  

 

Như Phong 

Ngày 11/7/2016 

 

 

 

  

  


