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James Allen (1864 - 1912) là trie� t gia no� i tie�ng người Anh, từng rời bỏ công việc kinh doanh đe�
so� ng cuộc đời ga� n với vie� t lách và suy nga� m. O� ng là tác giả của những cuo� n sách kinh đie�n trong the�  loại
duy linh và truye�n cảm hứng. No� i tie�ng nha� t với cuo� n "As a Man Thinketh", James Allen còn là tác giả của
một so�  cuo� n sách khác nói ve�  sức mạnh của tư duy như: Đường tới pho� n vinh (The Path to Prosperity),
làm chủ so�  phận (The Mastery to Destiny), Phương pháp hòa bıǹh (The Way of Peace)...
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GIỚI	THIỆU
 

Trı ́tuệ là sức mạnh đe�  nhào nặn và che�  tạo,

Con Người là Trı ́Tuệ, và mãi mãi anh ta

La�y Tư Duy làm công cụ, đẽo gọt nên những gı ̀anh ta muo� n tạo ra

Mang tới ngàn nie�m vui, la� n cả ngàn tội ác

Con người suy tư bı ́mật, nhưng nó sẽ bộc lộ ra:

Môi trường là ta� m gương phản chie�u anh ta.

 

Tôi không có ý điṇh vie� t cuo� n sách nhỏ này (ke� t quả của suy nga� m và trải nghiệm) như một luận
văn toàn diện ve�  một va� n đe�  đã được đe�  cập quá nhie�u: sức mạnh của tư duy. Nó mang tıńh gợi ý nhie�u
hơn là giải thıćh, mục đıćh của nó là khuye�n khıćh mọi người, cả nam la� n nữ, khám phá và nhận thức sự
thật ra� ng: "Con người tạo ra chıńh họ" nhờ công dụng của những suy nghı ̃mà họ lựa chọn và khuye�n
khıćh; ra� ng trı ́ tuệ là người thợ dệt cả qua� n áo bên trong của tıńh cách la� n bộ cánh bên ngoài của môi
trường. Như vậy, có the�  từ trước đe�n nay họ dệt trong sự ngu do� t và đau kho� , nhưng cũng có the�  dệt
trong sự khai sáng và phúc lành.

James	Allen

"Con	người	suy	tư	bí	mật,	nhưng	nó	sẽ	bộc	lộ	ra:	Môi	trường	là	tấm	gương	phản	chiếu	anh	ta"
 

	



CHƯƠNG	1:

TƯ	DUY	VÀ	TÍNH	CÁCH
 

"Con người tư duy ra sao, bản cha� t anh ta làm như vậy." Câu cách ngôn trên không chı ̉ nói lên
toàn bộ một con người, mà còn đúng với mọi hoàn cảnh, mọi tıǹh huo� ng trong cuộc so� ng của anh ta.
Thực sự, một con người chıńh là những gı ̀anh ta suy nghı,̃ và tıńh cách con người chıńh là to� ng the�  hoàn
chın̉h của tư duy.

Cây nảy ma� m từ hạt và không the�  thie�u hạt, cũng gio� ng như mọi hành động của con người đe�u
ba� t nguo� n từ những hạt gio� ng bı ́mật của tư duy, và sẽ cha� ng the�  die�n ra ne�u thie�u đi những hạt gio� ng
này. Quy luật trên áp dụng đúng với cả hành động "bộc phát", "không chủ tâm" cũng như những hành
động co�  tıǹh, hữu ý.

Hành động là hoa của hạt gio� ng tư duy, còn nie�m vui hay sự đau kho�  là quả; như vậy những gı̀
một người nhận được là những quả ngọt và quả đa� ng mà chıńh anh ta tro� ng.

Con người phát trie�n có quy luật chứ không phải là một sản pha� m nhân tạo, và trong lãnh điạ bı́
mật của tư duy, mo� i quan hệ nhân quả cũng chặt chẽ và tuyệt đo� i gio� ng như trong the�  giới vật cha� t hữu
hıǹh. Một tıńh cách cao quý như Thánh tha� n không phải là một đặc ân hay cơ hội, mà là ke� t quả tự nhiên
của những no�  lực của tư duy đúng đa� n một cách be�n bı,̉ là hệ quả của việc a� p ủ lâu dài những tư tưởng
cao đẹp như Thánh tha� n. Một tıńh cách ti tiện, độc ác, cũng theo quy trıǹh đó, là ke� t quả của việc nuôi
dưỡng những tư tưởng tha� p hèn.

Con người được tạo ra hay phá hủy cũng bởi chıńh anh ta. Trong xưởng vũ khı ́của tư duy, con
người tự tôi rèn những vũ khı ́đe�  hủy hoại bản thân. Anh ta cũng tạo ra các công cụ đe�  xây nên những
biệt thự thiên đường của nie�m vui, sức mạnh và an bıǹh. Khi lựa chọn đúng đa� n và áp dụng chıńh xác tư
duy, con người có the�  vươn tới sự hoàn hảo đe�n tha� n thánh. Còn ne�u hành động ba� t lương và suy nghı̃
sai la� m, anh ta còn không ba� ng loài ca� m thú. Giữa hai thái cực trên là bậc thang của tıńh cách, và con
người chıńh là người tạo ra, là chủ nhân của chıńh họ.

Trong ta� t cả những sự thật đẹp đẽ ve�  tâm ho� n được con người tım̀ ra và khôi phục trong thời đại
ngày nay, không gı ̀hứa hẹn và đáng tin hơn đie�u này: con người là chủ nhân của tư duy, là người nhào
nặn nên nhân cách, là người tạo ra, giũa gọt nên hoàn cảnh, môi trường và so�  phận.

Là một sinh vật có năng lực, trı ́ thông minh, tıǹh yêu, và làm chủ tư duy của chıńh mıǹh, con
người na� m giữ chıà khóa của mọi hoàn cảnh và chứa đựng trong mıǹh khả năng chuye�n đo� i và tái tạo,
bie�n anh ta thành những gı ̀anh ta muo� n.

Con người luôn là chủ, ngay cả trạng thái ye�u me�m và đơn độc nha� t. Tuy nhiên, trong sự ye�u đuo� i
và thoái hóa bie�n cha� t của bản thân, anh ta là một chủ nhân ngu ngo� c, một quản lý to� i trong chıńh "ngôi
nhà" của mıǹh. Khi anh ta ba� t đa� u tác động lên hoàn cảnh và ca� n ma� n tım̀ tòi quy luật tạo nên con người,
lúc đó anh ta trở nên một chủ nhân khôn ngoan, đie�u khie�n năng lượng của bản thân ba� ng trı ́ thông
minh và dùng tư duy tạo ra thành quả. Đó mới là người chủ nhân tın̉h táo, và con người chı ̉ có the�
trưởng thành ba� ng cách khám phá ra quy luật tư duy của chıńh mıǹh. Khám phá này hoàn toàn dựa vào
việc áp dụng, tự phân tıćh và trải nghiệm.

Chı ̉ba� ng cách tım̀ kie�m và đào bới thật nhie�u, chúng ta mới có vàng và kim cương, và con người
chı ̉có the�  tım̀ tha�y mọi sự thật liên quan đe�n bản thân ne�u anh ta đào bới sâu trong chie� c "mỏ" tâm ho� n
của mıǹh. Con người sẽ chứng minh một cách xác thực ra� ng anh ta là người tạo ra nhân cách, nhào nặn
cuộc so� ng và tự xây nên so�  phận, ne�u anh ta bie� t giám sát, đie�u khie�n và thay đo� i tư duy, tım̀ ra ảnh
hưởng của chúng đe�n bản thân, đe�n mọi người xung quanh và đe�n cuộc đời, hoàn cảnh so� ng của mıǹh
bie� t ke� t no� i giữa nguyên nhân và hệ quả ba� ng việc kiên nha� n luyện rèn và khảo sát.

Con người tận dụng kinh nghiệm (ke�  cả những kinh nghiệm nhỏ nha� t) cùng các sự kiện xảy ra
ha� ng ngày như một phương tiện đe�  tie�p thu tri thức ve�  mıǹh, bao go� m: hie�u bie� t, trı ́khôn và sức mạnh.
Đó cũng chıńh là quy luật tuyệt đo� i ra� ng: "Ai tım̀ thı ̀ sẽ tha�y, ai gõ cửa sẽ mở". Lòng kiên nha� n, trải
nghiệm và sự dai da� ng không ngừng nghı ̉ là cách duy nha� t đe�  con người bước vào cánh cửa của ngôi
đe�n tri thức.



"Cây	nảy	mầm	từ	hạt	và	không	thể	thiếu	hạt,	cũng	giống	như	mọi	hành	động	của	con	người	đều	bắt	nguồn
từ	những	hạt	giống	bí	mật	của	tư	duy,	và	sẽ	chẳng	thể	diễn	ra	nếu	thiếu	đi	những	hạt	giống	này."

 

	



CHƯƠNG	2:

ẢNH	HƯỞNG	CỦA	TƯ	DUY	TỚI	HOÀN	CẢNH
 

Có the�  nói đa� u óc con người vı ́như một khu vườn, nó có the�  bi ̣bỏ không và trở nên hoang dại;
nhưng dù theo cách nào, khu vườn va� n sẽ, và va� n phải phát trie�n. Ne�u không có hạt gio� ng hữu ıćh nào
được tro� ng vào đó, vô vàn những hại cỏ dại sẽ rơi xuo� ng khu vườn ro� i tie�p tục lớn lên thành cỏ dại.

Cũng gio� ng như một người làm vườn canh tác trên mảnh đa� t của mıǹh, bảo vệ nó khỏi cỏ dại đe�
tro� ng những loại hoa quả anh ta ca� n, con người cũng phải chăm sóc khu vườn tinh tha� n của mıǹh như
the� : nho�  cỏ là những suy nghı ̃sai trái, vô bo�  và dơ ba� n, đe�  tro� ng hoa trái là những suy nghı ̃đúng đa� n,
hữu ıćh và trong sạch. Ne�u theo quy trıǹh này, con người sớm hay muộn sẽ khám phá ra ra� ng anh ta
chıńh là người làm vườn - chủ nhân của tâm ho� n, là người đie�u khie�n cuộc so� ng của chıńh mıǹh. Anh ta
cũng sẽ tự nhận ra những ve� t nhơ trong tư tưởng, và càng ngày càng hie�u rõ sức mạnh của tư duy cũng
như hoạt động của các ye�u to�  tinh tha� n trong quá trıǹh hıǹh thành tıńh cách, hoàn cảnh, và so�  phận.

Tư duy và tıńh cách là một. Tıńh cách chı ̉có the�  được tım̀ tha�y và bộc lộ qua môi trường và hoàn
cảnh, cũng gio� ng như những đie�u kiện bên ngoài của cuộc so� ng một người luôn có mo� i liên hệ mật thie� t
với trạng thái bên trong. Nói như vậy không có nghıã là hoàn cảnh của một người lúc nào cũng nói lên
toàn bộ tıńh cách của anh ta, mà là những hoàn cảnh đó liên quan mật thie� t đe�n những thành to�  tư duy
quan trọng trong mo� i người; cho nên nha� t thời chúng ta không the�  thie�u đo� i với sự phát trie�n của người
đó.

Môi trường so� ng nói lên con người, tuân theo quy luật tự nhiên; chıńh những suy nghı ̃từng xây
dựng nên tıńh cách anh ta đã đưa anh ta tới môi trường đó. Trong sự sa� p đặt của cuộc so� ng không có
cái gọi là cơ hội, mà ta� t cả đe�u là ke� t quả của một quy luật ba� t di ba� t dic̣h. Đie�u này đúng với cái những
người cảm tha�y "lạc lõng" với hoàn cảnh la� n những người hài lòng với chúng.

Là một sinh vật tie�n hóa và phát trie�n, con người được bộc lộ qua nơi anh ta so� ng, học tập và
trưởng thành. Khi anh ta học được bài học tinh tha� n mà một hoàn cảnh đem lại, hoàn cảnh đó sẽ qua đi
và nhường cho�  cho những hoàn cảnh mới.

Con người sẽ luôn phải vật lộn, cho� ng chọi với hoàn cảnh ne�u anh ta tin ra� ng mıǹh là một sinh
vật na� m trong đó và phụ thuộc vào nó. Nhưng khi anh ta nhận ra quye�n năng sáng tạo của bản thân, khả
năng khie�n đa� t đai la� n những hạt gio� ng a� n gia� u trong con người mıǹh - nơi phát sinh của hoàn cảnh - thı̀
lúc đó con người mới trở thành chủ nhân đıćh thực của chıńh mıǹh.

Vı ̀hoàn cảnh xua� t phát từ suy nghı,̃ nên chúng ta sẽ nhận ra ai đã dành thời gian nhie�u tự kie�m
soát và thanh lọc bản thân. Chúng ta sẽ tha�y những thay đo� i trong hoàn cảnh tı ̉ lệ chıńh xác với những
thay đo� i trong trạng thái tinh tha� n của mo� i người. Đie�u này đúng đe�n no� i khi một người nghiêm túc sửa
chữa những thie�u sót trong tıńh cách, tạo ra những tie�n bộ mau lẹ và rõ rệt, anh ta sẽ nhanh chóng vượt
qua những khó khăn liên tie�p.

Con người thu hút những thứ anh ta tha� m mong ước, những thứ anh ta yêu thıćh và cả những
thứ làm anh ta sợ hãi; con người vươn tới đın̉h cao của những khát vọng mà anh ta ha� ng a� p ủ; con
người gục ngã khi những ước mơ bi ̣hủy hoại, và hoàn cảnh chıńh là phương tiện đe�  con người nhận ra
chıńh mıǹh.

Mo� i một hạt gio� ng tư duy được gieo hoặc được phép rơi vào trı ́óc con người sẽ mọc re�  trong đó,
tạo thành cây, và sớm muộn sẽ ra hoa - tức là tạo ra hành động, ro� i ke� t quả - chıńh là cơ hội và hoàn
cảnh. Suy nghı ̃to� t đẹp sẽ tạo ra quả ngon, suy nghı ̃xa� u tạo ra quả hỏng.

The�  giới ngoại cảnh tác động vào the�  giới bên trong của tư duy. Đie�u khie�n hoàn cảnh, dù là de�
chiụ hay khó chiụ, đe�u là nhân to�  có lợi cho mo� i cá nhân. Là người thu hoạch vụ mùa của chıńh mıǹh,
con người học được cả kho�  đau và hạnh phúc.

Con người đuo� i theo những mong muo� n, khát vọng, suy nghı ̃sâu tha� m nha� t và cha� p nhận đe�  cho
chúng tho� ng tri ̣ (hoặc là chạy theo ngọn lửa ma trơi với những suy nghı ̃ dơ ba� n, hoặc là kiên điṇh đi



theo con đường lớn với no�  lực lớn lao, mạnh mẽ), đe�  ro� i cuo� i cùng sẽ đe�n với sự mãn nguyện và hoàn
bi ̣trong đie�u kiện ngoại cảnh của mıǹh. Quy luật của sự phát trie�n và đie�u chın̉h là như nhau ở mọi nơi.

Một người sẽ cha� ng đe�n nhà te�  ba� n hay ngo� i tù vı ̀sự ba� t công của so�  phận hay hoàn cảnh, mà bởi
những suy nghı ̃bợ đỡ, hèn hạ và những ham muo� n ta� m thường. Tương tự như the� , một con người có
đa� u óc trong sáng không bao giờ bo� ng nhiên phạm tội chı ̉ vı ̀ căng tha� ng hay áp lực bên ngoài; những
suy nghı ̃tội ác đã được bı ́mật nuôi dưỡng từ lâu trong tim, và khi cơ hội đe�n, sức mạnh lâu nay của nó
mới được bộc lộ ra. Hoàn cảnh không tạo nên con người; nó chı ̉tie� t lộ cho anh tha�y bản cha� t của chıńh
mıǹh. Cha� ng có hoàn cảnh nào bo� ng nhiên sa sút và khie�n con người trượt vào tội lo� i, cũng cha� ng có
hoàn cảnh nào tự dưng trở nên to� t đẹp và đem lại hạnh phúc trọn vẹn ne�u chúng ta không tie�p tục nuôi
dưỡng những khát vọng chıńh đáng, vı ̀the�  con người, với tư cách một chủ nhân, một người cai tri ̣tư duy,
cũng chıńh là tạo hóa của bản thân và là người giũa nặn, tạo nên hoàn cảnh. Khi mới sinh ra, con người
là tự nó, nhưng sau mo� i bước đi trong cuộc so� ng, con người ha� p thu ngoại cảnh và từ đó bộc lộ bản
thân. Ngoại cảnh chıńh là hıǹh ảnh phản chie�u của con người: trong sáng và nhơ ba� n, đie�m mạnh và
đie�m ye�u.

Con người không đạt được những thứ mà họ ca� n, mà đạt được những gı ̀ tương xứng. Những ý
tưởng, sở thıćh, tham vọng của họ luôn bi ̣cản trở, nhưng những suy nghı ̃và mong muo� n sâu tha� m nha� t
luôn được nuôi na� ng bởi loại thức a� n riêng, sạch sẽ hoặc là ba� n thıủ. Con người bi ̣ trói buộc bởi chıńh
bản thân anh ta; suy nghı ̃và hành động là những người quản ngục của so�  phận - khi con người hèn hạ
chúng sẽ bỏ tù; xong khi cao quý chúng là những thiên tha� n của tự do, giải phóng. Con người không
nhận được những gı ̀anh ta mong muo� n và ca� u nguyện mà nhận được những gı ̀xứng đáng với công sức
bỏ ra. Những mong ước, nguyện vọng chı ̉được đáp ứng khi chúng hài hòa với suy nghı ̃và hành động
của con người.

Nhưng ne�u như vậy thı ̀dưới ánh sáng của chân lý, cái gọi là "đa� u tranh cho� ng lại hoàn cảnh" có
nghıã như the�  nào? Thực cha� t nó có nghıã là: trong khi liên tục cho� ng lại một tác động bên ngoài, con
người va� n không ngừng nuôi dưỡng, bảo quản nguyên nhân của nó bên trong. Nguyên nhân đó có the�
dưới dạng một thói hư tật xa� u mà con người ý thức được, hoặc một đie�m ye�u mà chúng ta không nhận
ra. Nhưng dù dưới hıǹh thức nào đi nữa thı ̀nó cũng ngoan co�  ngăn cản những no�  lực của chủ nhân, do
đó đòi hỏi phải có biện pháp kha� c phục.

Con người lúc nào cũng hăng hái cải thiện hoàn cảnh, nhưng lại không sa� n sàng cải thiện bản
thân; và vı ̀the�  họ va� n bi ̣bó buộc. Một người không chùn bước trước khó khăn sẽ không bao giờ tha� t bại
trong việc thực hiện mục đıćh anh ta đã đe�  ra. Đie�u này đúng với cả the�  giới tự nhiên và the�  giới tinh
tha� n. Những người chı ̉có một mục tiêu duy nha� t là sự giàu có phải sa� n sàng hi sinh ra� t nhie�u trước khi
đạt được mục đıćh. Vậy ne�u anh ta muo� n có cuộc so� ng khỏe mạnh, cân ba� ng thı ̀ sẽ còn phải hi sinh
những gı?̀

Bản tıńh tự phụ, kiêu căng khie�n con người muo� n tin ra� ng: đức hạnh đem lại đau kho� ; nhưng
thực ra chı ̉đe�n khi loại bỏ triệt đe�  những suy nghı ̃dơ ba� n, cay độc và bệnh hoạn thı ̀con người mới có
được vi ̣ the�  đe�  hie�u và tuyên bo�  như vậy, ra� ng sự đau kho�  là hệ quả của những pha� m cha� t to� t - chứ
không phải của những pha� m cha� t xa� u xa của anh ta. Và trên đường đe�n với sự hoàn hảo to� i cao này (ta� t
nhiên là một khoảng thời gian ra� t ra� t dài) anh ta sẽ nhận ra từ ý thức và từ cuộc so� ng quy luật vı ̃đại lúc
nào cũng đúng, theo đó, không bao giờ có the�  la�y ơn trả oán, hoặc la�y oán trả ơn. Có được những kie�n
thức đó, khi nhıǹ lại quá khứ mù quáng và ngu ngo� c của mıǹh, con người sẽ bie� t cuộc so� ng luôn được
sa� p đặt một cách thıćh đáng, và ta� t cả những kinh nghiệm trước kia, dù to� t hay xa� u, đe�u là những thành
quả công ba� ng của bản thân - một thực the�  đang tie�n hóa nhưng chưa hoàn chın̉h.

Suy nghı ̃ và hành động to� t không bao giờ tạo ra ke� t quả xa� u; còn suy nghı ̃ và hành động xa� u
không bao giờ đưa đe�n ke� t quả to� t đẹp. Đie�u này không có ý nghıã nào khác ngoài "tro� ng cây gı ̀hái quả
na�y, gieo nhân nào, gặt quả na�y." Con người hie�u và còn sử dụng quy luật a�y trong the�  giới tự nhiên; the�
nhưng, ıt́ ai hie�u được ý nghıã của nó trong the�  giới tinh tha� n (mặc dù ở đây cơ che�  hoạt động của nó
cũng đơn giản, rõ ràng và hoàn toàn tương tự). The�  nên, con người cha� ng ma�y khi chiụ hợp tác với nó.

Sự đau kho�  bao giờ cũng là hệ quả của những suy nghı ̃sai la� m theo chie�u hướng lệch lạc nào đó.
Đó là chı ̉so�  cho tha�y một người đã không còn đo� ng điệu với chıńh anh ta, với quy luật của sự so� ng. Tác
dụng duy nha� t và quan trọng nha� t của sự đau kho�  là đe�  thanh lọc, đo� t cháy ta� t cả những thứ gı ̀vô dụng



và ô ue� . Sự đau kho�  sẽ ke� t thúc đo� i với những ai thua� n khie� t, vàng nguyên cha� t không sợ lửa, cũng như
một con người hoàn toàn trong sạch và được khai sáng cha� ng bao giờ phải chiụ kho�  đau.

Khi một người phải đo� i mặt với no� i đau kho�  cũng chıńh là khi tinh tha� n anh ta thie�u hài hòa.
Trong khi việc một người luôn gặp những đie�u phúc lành là ke� t quả của một tâm ho� n hòa hợp. Hạnh
phúc là thước đo của những suy nghı ̃đúng đa� n, chứ không phải của cải; còn sự đau kho�  là thước đo của
những suy nghı ̃sai la� m, chứ không phải những thie�u tho� n ve�  vật cha� t. Một người có the�  giàu có nhưng
so� ng trong đau kho� , và một người cũng có the�  nghèo đói nhưng lại luôn hạnh phúc, vui tươi. Hạnh phúc
và giàu có chı ̉đi đôi với nhau khi của cải được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng đa� n. Còn những
người nghèo khó chı ̉rơi vào tıǹh trạng ba� t hạnh khi anh ta tự cho ra� ng so�  phận của mıǹh là một gánh
nặng, được tạo ra do tạo hóa ba� t công.

Sự nghèo túng và buông thả là hai thái cực của ba� t hạnh. Chúng đe�u không tự nhiên và là ke� t quả
của sự ro� i loạn tha� n kinh. Một người không bao giờ đạt được trạng thái viên mãn khi anh ta không hạnh
phúc khỏe mạnh và giàu có; chúng là ke� t quả của sự đie�u hòa giữa bên trong một con người với môi
trường so� ng bên ngoài.

Một người chı ̉ ba� t đa� u thực sự làm người khi anh ta ngừng than vãn, chửi rủa, và ba� t đa� u tım̀
kie�m sự công ba� ng a� n gia� u đe�  đie�u chın̉h lại cuộc so� ng của mıǹh. Anh ta thıćh ứng tâm trı ́theo nhân to�
đie�u chın̉h đó, anh ta thôi buộc tội người khác như the�  họ là những nguyên nhân tạo ra hoàn cảnh của
bản thân, mà tự phát trie�n mıǹh với những suy nghı ̃mạnh mẽ và cao quý. Anh ta thôi đa� u tranh với hoàn
cảnh mà sử dụng chúng như sự ho�  trợ đe�  tie�n bộ nhanh hơn, và như một công cụ đe�  khám phá sức
mạnh và khả năng tie�m a� n trong con người mıǹh.

Luật lệ là nguyên ta� c chủ ye�u trong vũ trụ, chứ không phải sự ho� n độn, công ba� ng là linh ho� n và
co� t lo� i của cuộc so� ng, chứ không phải ba� t công. Đạo đức là sức mạnh đúc nặn và thúc đa�y trong the�  giới
tâm ho� n, chứ không phải sự suy đo� i. Vı ̀vậy, con người chı ̉còn cách tự đie�u chın̉h bản thân cho đúng đa� n
của vũ trụ. Và trong quá trıǹh sửa đo� i này, anh ta sẽ phát hiện ra ra� ng: khi anh ta đang chuye�n hướng tư
duy tới những sự việc và con người xung quanh, những sự việc và con người đó cũng sẽ hướng ve�  phıá
anh ta.

Ba� ng chứng cho sự thật này có the�  được tım̀ tha�y ở ba� t cứ ai, do đó bạn có the�  de�  dàng tım̀ được
nó thông qua việc xem xét nội tâm một cách hệ tho� ng và tự phân tıćh bản thân. Hãy đe�  một người thay
đo� i tư duy tận go� c, và người đó sẽ ngạc nhiên trước sự thay đo� i nhanh chóng mà nó tác động lên đie�u
kiện vật cha� t của anh ta. Con người tưởng ra� ng tư duy là bı ́mật, nhưng không phải vậy. Nó nhanh chóng
được ke� t tinh thành thói quen, và thói quen cô đúc lại thành hoàn cảnh. Những suy nghı ̃tàn bạo ke� t tinh
thành thói quen rượu chè nhục dục, và chúng tie�p tục cô đúc lại thành hoàn cảnh bệnh tật và nghèo đói.
Những suy nghı ̃ô ue�  dù ở dạng thức nào cũng đe�u ke� t tinh thanh thói quen ye�u đuo� i và lộn xộn, sau đó
cô đúc lại thành hoàn cảnh ba� t lợi, buo� n phie�n. Suy nghı ̃sợ hãi, nghi ngờ và do dự ke� t tinh thành thói
ye�u hèn, nhu nhược và không quye� t đoán, ro� i chúng cô đúc thành tha� t bại, nghèo kho�  và lệ thuộc. Những
suy nghı ̃lười bie�ng ke� t tinh thành thói quen hèn kém, ba� n thıủ, lọc lừa, ro� i cô đúc thành hoàn cảnh nhơ
nhuo� c, ăn mày ăn xin. Những suy nghı ̃ thù ghét và chı ̉ trıćh ke� t tinh thành thói quen buộc tội và hung
bạo, sau đó cô đúc lại thành sự ngược đãi và to� n thương. Những suy nghı ̃ ıćh kỷ dù ở dạng thức nào
cũng sẽ ke� t tinh thành thói quen đòi hỏi cho bản thân, sau đó cô đúc lại thành những hoàn cảnh túng
qua� n, kho� n cùng.

Mặt khác, mọi suy nghı ̃to� t đẹp đe�u ke� t tinh thành thói quen lic̣h thiệp và tử te� , ro� i thói quen đó cô
đúc lại thành sự ôn hòa, vui vẻ. Những suy nghı ̃ trong sáng ke� t tinh thành thói quen đie�u độ và bie� t tự
kie�m soát bản thân, ro� i những thói quen đó cô đúc lại thành sự thư thái, yên bıǹh. Những suy nghı ̃dũng
cảm, tự tin và quye� t đoán ke� t tinh thành những thói quen mạnh mẽ kiên cường, từ đó cô đúc thành sự
thành công và sự tự do tự tại. Những suy nghı ̃mạnh mẽ ke� t tinh thành thói quen gọn ghẽ, ca� n cù chiụ
khó, từ đó cô đúc thành cuộc so� ng vui vẻ de�  chiụ. Những suy nghı ̃ hào hiệp vi ̣ tha ke� t tinh thành thói
quen lic̣h thiệp, từ đó cô đúc thành cuộc so� ng yên o� n, an toàn. Những suy nghı ̃yêu thương nhân từ sẽ cô
đúc thành sự thiṇh vượng cha� c cha� n, dài lâu và giàu có thực sự.

Một dòng suy nghı ̃nha� t điṇh to� n tại trong đa� u chúng ta, thı ̀dù là to� t hay xa� u, nó cũng luôn ảnh
hưởng lên tıńh cách và hoàn cảnh. Một người không the�  trực tie�p lựa chọn hoàn cảnh cho mıǹh, nhưng
có the�  chọn cách tư duy, và cha� c cha� n từ đó sẽ tạo nên hoàn cảnh. Tự nhiên giúp con người hiện thực



hóa những suy nghı ̃ mà anh ta nuôi dưỡng nhie�u nha� t, và các cơ hội đe�n sẽ nhanh chóng khie�n cho
những suy nghı ̃cả to� t la� n xa� u the�  hiện ra bên ngoài.

Hãy đe�  con người vơi bớt những suy nghı ̃tội lo� i, ro� i the�  giới sẽ diụ dàng hơn và sa� n sàng giúp đỡ
anh ta. Hãy đe�  con người vứt bỏ những suy nghı ̃ye�u ớt và ủy mi,̣ ro� i cơ hội sẽ đe�n từ kha� p mọi nơi đe�
trợ giúp cho ý chı ́quye� t tâm của anh ta. Hãy đe�  con người nuôi dưỡng những suy nghı ̃to� t đẹp, và cha� ng
khó khăn nào có the�  khie�n anh ta tủi thẹn, kho� n cùng. The�  giới này là chie� c kıńh vạn hoa kỳ ảo, và sự ke� t
hợp đa dạng của màu sa� c trong mo� i thời đie�m no� i tie�p nhau trong cuộc đời chıńh là bức tranh sa� c sảo
phản ánh những tư duy không ngừng nghı ̉của bạn.

"Con	người	lúc	nào	cũng	hăng	hái	cải	thiện	hoàn	cảnh,	nhưng	lại	không	sẵn	sàng	cải	thiện	bản	thân."
 

	



CHƯƠNG	3:

TÁC	ĐỘNG	CỦA	TƯ	DUY	TỚI	SỨC	KHỎE	VÀ	CƠ	THỂ	CON	NGƯỜI
 

Thân the�  là nô lệ của đa� u óc. Nó tuân theo sự vận hành của trı ́ não, dù là co�  tıǹh hay vô thức.
Dưới mệnh lệnh của những suy nghı ̃phi pháp, thân the�  nhanh chóng chım̀ sâu vào mục nát và hủ bại;
còn khi được kie�m soát bởi những suy nghı ̃tươi vui, to� t đẹp, nó được khoác lên một lớp áo đẹp đẽ, trẻ
trung.

Khỏe mạnh hay o� m ye�u, cũng gio� ng như hoàn cảnh, đe�u ba� t nguo� n từ tư duy. Những suy nghı ̃ye�u
ớt sẽ được the�  hiện ba� ng một cơ the�  ye�u ớt. Người ta đã tha�y những suy nghı ̃lo sợ có the�  gie� t che� t một
người nhanh như đạn, và cha� c cha� n nó va� n đang tie�p tục gie� t hàng ngàn người nữa, cho dù chậm chạp
hơn. Những ai so� ng trong no� i lo bệnh tật ro� i sẽ sinh ra bệnh tật. Sự lo la� ng nhanh chóng đo� n ngã cả cơ
the� , mở đường cho bệnh tật ta� n công; trong khi những suy nghı ̃nhơ ba� n, ngay cả khi không được nuông
chie�u ve�  mặt the�  cha� t, thı ̀cũng sẽ nhanh chóng hủy hoại tinh tha� n.

Những suy nghı ̃ to� t đẹp, trong sáng, vui tươi tạo nên cơ the�  khỏe mạnh và uye�n chuye�n. Là một
công cụ dẻo dai và tinh te� , cơ the�  người phản ứng lại trước mọi suy nghı ̃tác động lên nó, và từ đó những
thói quen tư duy sẽ tạo ra những tác động riêng, to� t xa� u khác nhau.

Con người sẽ tie�p tục mang trong mıǹh dòng máu va� n đục và độc hại, một khi họ còn sản sinh ra
những suy nghı ̃dơ ba� n. Cùng với một trái tim sạch là một cuộc so� ng và một cơ the�  sạch. Một tâm ho� n ô
ue�  tạo ra một cuộc so� ng nhơ ba� n và một cơ the�  đo� i bại. Tư duy là khởi nguo� n của hành động, của cuộc
so� ng và những gı ̀ bie�u thi ̣ ra ngoài; hãy làm cho nguo� n nước thật sạch trong, và ta� t cả sẽ cùng trong
sạch.

Khi ai đó thanh lọc những suy nghı ̃của mıǹh, anh ta không còn thèm muo� n những đo�  ăn có hại
cho sức khỏe.

Những suy nghı ̃ trong sạch tạo ra thói quen trong sạch. Những người được cho là thánh thiện,
nhưng không bie� t thanh lọc cơ the�  của mıǹh thı ̀không the�  gọi là thánh thiện. Những ai bie� t củng co�  và
thanh lọc tư duy không ca� n phải bận lòng đe�n những thứ xa� u xa.

Ne�u muo� n hoàn thiện thân the� , hãy quan tâm đe�n trı ́ óc. Ne�u muo� n làm mới thân the� , hãy làm
đẹp cho tinh tha� n. Những suy nghı ̃hie�m ác, ghen ti,̣ tha� t vọng và chán nản la�y đi của cơ the�  sức khỏe và
vẻ duyên dáng, yêu kie�u. Một khuôn mặt cáu kın̉h không phải tự nhiên mà có; nó được tạo thành từ
những suy nghı ̃chua cay. Những ne�p nhăn hıǹh thành bởi sự điên ro� , giận dữ và tự phụ, kiêu căng.

Tôi bie� t một bà cụ chıń mươi sáu tuo� i nhưng khuôn mặt sáng bừng và ngây thơ như thie�u nữ. Tôi
bie� t một người đàn ông tuo� i chưa đe�n trung niên nhưng những đường nét đã trở nên thie�u hài hòa.
Trường hợp thứ nha� t có được là do tıńh tıǹh ngọt ngào, vui vẻ; trong khi trường hợp thứ hai là ke� t quả
của sự giận dữ và ba� t mãn.

Đe�  có được không gian so� ng êm ái và lành mạnh, bạn phải mở cửa ra cho không khı ́và ánh na� ng
tràn ngập căn phòng. Tương tự như the� , một cơ the�  khỏe mạnh và sa� c mặt rạng rỡ, hạnh phúc, yên bıǹh
chı ̉có được khi bạn cho phép đa� u óc tràn ngập những suy nghı ̃vui vẻ, lương thiện và thanh thản.

Khuôn mặt của người già ha� n lên những ne�p nhăn của sự cảm thông, của những suy nghı ̃thánh
thiện và lành mạnh; trong khi với một so�  người, đó là ne�p nhăn của giận dữ. Ba� t cứ ai cũng có the�  nhận
ra đie�u đó. Với những người so� ng đạo đức và chıńh trực, tuo� i già đe�n với họ một cách êm ái, bıǹh thản
và diụ dàng như mặt trời buo� i hoàng hôn. Mới đây thôi, tôi đã chứng kie�n một nhà trie� t học ra đi trên
giường bệnh, ông chı ̉ già ne�u xét ve�  tuo� i tác. và ông từ giã cõi tra� n cũng nhẹ nhàng và bıǹh thản như
chıńh cuộc đời ông.

Không tha�y thuo� c nào giúp xua tan bệnh tật hiệu quả ba� ng suy nghı ̃ vui tươi; cũng cha� ng có gı̀
giúp an ủi, xua tan bóng đêm của sự buo� n đau to� t ba� ng lòng thiện chı.́ So� ng mòn trong những ý nghı ̃xa� u
xa, nghi ngờ, cay độc và ghen ti ̣cũng là tự giam hãm bản thân trong một nhà tù do chıńh mıǹh tạo dựng.
Nhưng ne�u nghı ̃to� t ve�  mọi thứ, vui vẻ với mọi thứ, và kiên nha� n học hỏi, tım̀ ra mặt to� t đẹp trong mọi vật



xung quanh, thı ̀những tư tưởng bao dung đó chıńh là cánh co� ng da� n đe�n thiên đường; và khi mo� i ngày
so� ng trong những suy nghı ̃bıǹh yên hướng tới vạn vật bên ngoài, bạn sẽ luôn tha�y lòng thanh thản.

"Nếu	muốn	hoàn	thiện	thân	thể,	hãy	quan	tâm	đến	trí	óc.	Nếu	muốn	làm	mới	thân	thể,	hãy	làm	đẹp	cho	tinh
thần"

 

	



CHƯƠNG	4:

TƯ	DUY	VÀ	MỤC	ĐÍCH
 

Chúng ta chı ̉có được sự thông minh hoàn bi ̣khi tư duy ga� n lie�n với mục đıćh. Với pha� n lớn chúng
ta, tư duy được phép "trôi no� i" trên đại dương bao la của cuộc đời. So� ng không mục đıćh là một thói xa� u,
là tội lo� i, và sự vô điṇh đó không được phép tie�p die�n ne�u ai đó muo� n dẹp sạch he� t nhưng tai ương và
hủy diệt.

Những người không có một mục đıćh trọng tâm nào trong cuộc đời thường de�  vướng vào những
lo toan vụn vặt, muộn phie�n, sợ hãi, và tự thương hại bản thân; ta� t cả chúng đe�u the�  hiện sự ye�u hèn và
da� n tới kho�  đau, tha� t bại và ma� t mát, cha� ng khác gı ̀ những la� m lo� i co�  ý của con người (dù con đường
thực hiện khác nhau). Đó là sự ye�u hèn không the�  to� n tại được trong một the�  giới nơi sức mạnh luôn
được đe�  cao.

Con người ca� n phải hıǹh thành trong tâm trı ́một mục tiêu chıńh đáng, và lập ra ke�  hoạch đe�  hoàn
thành nó. Anh ta ca� n coi mục tiêu này là trung tâm của mọi suy nghı ̃trong đa� u. Nó có the�  to� n tại ở dạng
một lý tưởng tôn giáo, hoặc là một vật tra� n tục, tùy thuộc vào bản cha� t của anh ta vào thời đie�m đó. Dù
nó là gı ̀thı ̀anh ta cũng nên nhanh chóng tập trung sức mạnh của tư duy và mục tiêu mà anh ta đã đặt ra.
Anh ta ca� n coi mục tiêu này là nhiệm vụ to� i cao và phải co� ng hie�n bản thân đe�  đạt được nó, mà không
được phép đe�  tư duy lơ đe�nh, sa đà vào những ham muo� n, khát khao và ngộ nhận nha� t thời.

Đây là cách de�  nha� t giúp bạn tự kie�m soát bản thân và thực sự tập trung tư tưởng. Ngay cả khi
anh ta tha� t bại he� t la� n này đe�n la� n khác trên con đường tới đıćh (tha� t bại là đie�u không the�  tránh cho
đe�n khi anh ta vượt qua được những ye�u kém của chıńh mıǹh), thı ̀ tıńh cách mạnh mẽ là thước đo cho
thành công thực sự của anh ta, và đây sẽ là đie�m xua� t phát mới cho sức mạnh và thành tựu của anh ta
sau này.

Những người không chua� n bi ̣cho mıǹh một mục đıćh lớn lao nào ca� n phải thay đo� i suy nghı,̃ đe�
hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách hoàn hảo nha� t, cho dù công việc đó có vẻ ta� m thường đe�n đâu.
Chı ̉ba� ng cách này, những suy nghı ̃của họ mới tập trung lại, tạo cơ hội cho năng lượng và lòng quye� t tâm
được phát trie�n. Khi đã làm được đie�u này, thı ̀cha� ng có gı ̀là không hoàn thành. Một linh ho� n ye�u ớt nha� t
ne�u tự nhận bie� t được ye�u đie�m của mıǹh và tin tưởng ra� ng: sức mạnh chı ̉có the�  phát trie�n ba� ng no�  lực
và luyện tập, thı ̀ ngay lập tức có the�  phát huy được sức mạnh của nó. Khi đó, no�  lực, sẽ không ngừng
được cộng do� n, và cuo� i cùng sẽ tạo thành một quye�n năng vô biên. Gio� ng như một người the�  cha� t ye�u ớt
có the�  luyện tập ca� n thận và kiên nha� n đe�  trở nên khỏe mạnh, một người với suy nghı ̃nhu nhược cũng
có the�  luyện tập ba� ng cách tư duy đúng đa� n đe�  bo� i dưỡng tinh tha� n.

Cha� m dứt tıǹh trạng bạc nhược, không điṇh hướng và ba� t đa� u tư duy có mục đıćh nghıã là bạn đã
bước vào the�  giới của kẻ mạnh, những người coi tha� t bại là một pha� n trên chặng đường tới thành công,
những người bie� t tận dụng mọi đie�u kiện đe�  phục vụ cho mục đıćh của mıǹh, và những người bie� t suy
nghı ̃cứng ra� n, no�  lực không mệt mỏi, và hoàn thành mục đıćh một cách vẻ vang.

Đe�  ra được mục tiêu, một người ca� n xác điṇh trong đa� u một con đường tha� ng tới đıćh, không
nhıǹ ngang nhıǹ dọc. Hoài nghi và sợ hãi ca� n phải được ngăn chặn hoàn toàn. Chúng là những nhân to� t
gây chán nản, bẻ gãy những no�  lực và khie�n chúng cong oa� n, vô dụng. Những suy nghı ̃nghi ngờ và sợ
hãi không the�  giúp bạn đạt được ba� t cứ thứ gı.̀ Chúng luôn da� n đe�n tha� t bại. Mục tiêu, năng lượng, sức
mạnh, và ta� t cả những suy nghı ̃cứng ra� n đe�u bie�n ma� t khi sự hoài nghi, sợ hãi và hoang mang xua� t hiện.

Y�  chı ́ con người ba� t nguo� n từ tri thức ra� ng chúng ta làm được! Ngờ vực là sợ hãi là kẻ thù lớn
nha� t của tri thức ra� ng chúng ta làm được! Ngờ vực và sợ hãi là kẻ thù lớn nha� t của tri thức, và ai nuôi
dưỡng chúng thay vı ̀ tiêu diệt chúng sẽ bi ̣cản trở trên mọi bước đi. Ngược lại, những ai đã chinh phục
được sự ho�  nghi và sợ hãi thường không bao giờ tha� t bại. Mọi suy nghı ̃của anh ta đe�u chứa đựng sức
mạnh, và ta� t cả khó khăn đe�u được đương đa� u một cách dũng cảm và vượt qua. Các mục tiêu của anh ta
đe�u được lên ke�  hoạch một cách hợp lý, ro� i chúng ra hoa và đem ve�  trái chıń, thay vı ̀rơi xuo� ng đa� t từ khi
va� n còn xanh.



Tư duy ga� n chặt với mục đıćh sẽ trở thành sức mạnh sáng tạo. Kẻ nào hie�u được đie�u này nghıã
là đã sa� n sàng đe�  vươn lên cao hơn, mạnh mẽ hơn những ngập ngừng, do dự và cảm xúc lên xuo� ng tha� t
thường. Kẻ nào làm được đie�u này nghıã là đã trở thành người na� m giữ sức mạnh tinh tha� n của bản
thân một cách thông minh và ý thức.

"Chấm	dứt	tình	trạng	bạc	nhược,	không	định	hướng	và	bắt	đầu	tư	duy	có	mục	đích"
 

	



CHƯƠNG	5:

NHÂN	TỐ TƯ	DUY	TRONG	THÀNH	CÔNG
 

Ta� t cả những gı ̀một người đạt được và không đạt được đe�u là ke� t quả trực tie�p của tư duy của
chıńh anh ta. Trong một the�  giới được sa� p xe�p theo trật tự ra� t công ba� ng, nơi sự ma� t thăng ba� ng đo� ng
nghıã với tha� t bại và phá hủy hoàn toàn, thı ̀trách nhiệm của mo� i cá nhân phải là tuyệt đo� i. Đie�m mạnh
và đie�m ye�u, sự trong sạch và dơ ba� n của mo� i người đe�u là sở hữu của chıńh anh ta, chứ không thuộc ve�
ai khác. Chúng được anh ta tạo nên, chứ không phải ai khác, và chúng chı ̉có the�  thay đo� i dưới tác động
của anh ta, vıñh vie�n không phải là ai khác. Hoàn cảnh cũng vậy. Đau kho�  hay hạnh phúc đe�u được tạo
thành bên trong con người. Tư duy làm nên con người; khi tie�p tục tư duy, anh ta tie�p tục to� n tại.

Một người mạnh mẽ không the�  giúp một con người ye�u đuo� i, trừ khi anh ta sa� n sàng đón nhận
sự trợ giúp, và ngay cả khi đó, kẻ ye�u ca� n phải tự mıǹh trở nên mạnh mẽ. Anh ta phải tự mıǹh co�  ga� ng,
phát trie�n thứ sức mạnh mà anh ta ngưỡng mộ ở người khác. Không ai khác ngoài anh ta có the�  thay đo� i
hoàn cảnh của chıńh mıǹh.

Người ta thường xuyên nghı ̃và nói ra� ng: "Ra� t nhie�u người trở thành nô lệ cho một tên áp bức;
hãy căm ghét kẻ áp bức!" Nhưng ngày càng nhie�u người có xu hướng đảo ngược câu nhận điṇh này và
nói: "Một người trở thành kẻ áp bức bởi có quá nhie�u người cam chiụ làm nô lệ. Hãy xem thường những
tên nô lệ."

Sự thật là kẻ áp bức và những tên nô lệ đang hợp tác với nhau mà không bie� t, và, trong khi bên
ngoài có vẻ xung đột với nhau, nhưng trên thực te�  họ lại đang làm kho�  chıńh mıǹh. Một nhận thức tuyệt
đo� i hie�u được quy luật ve�  sự ye�u hèn của kẻ bi ̣áp bức và sức mạnh được kẻ áp bức sử dụng không đúng
cho� . Một tıǹh yêu tuyệt đo� i nhận ra no� i đau mà cả hai đo� i tượng này phải chiụ đựng, nên không ke� t tội
một bên nào; một lòng thương cảm tuyệt đo� i bao dung đo� i với kẻ áp bức và bi ̣áp bức. Kẻ chie�n tha� ng sự
ye�u đuo� i và đa�y lùi những suy nghı ̃ıćh kỷ cá nhân sẽ không thuộc ve�  một ta� ng lớp nào cả. Cha� ng phải áp
bức, cũng không phải nô lệ. Anh ta được tự do.

Một người chı ̉có the�  đứng lên, chinh phục và giành được những gı ̀anh ta muo� n ba� ng cách tư duy
tıćh cực. Ba� ng không, ne�u từ cho� i suy nghı ̃tıćh cực hơn, anh ta sẽ mãi mãi ye�u đuo� i, kho�  sở và hèn mọn.

Trước khi một người đạt được ba� t cứ thành quả nào, dù đó là mục tiêu lạc thú hay vật cha� t, anh
ta luôn phải nâng ta� m suy nghı ̃của mıǹh vượt lên trong những đam mê mù quáng của pha� n "con" trong
con người anh ta. Đe�  thành công, anh ta không ca� n thie� t phải vứt bỏ he� t mọi thú tıńh hay thói ıćh kỷ cá
nhân, nhưng anh ta ca� n phải hi sinh một pha� n trong chúng.

Ne�u suy nghı ̃đa� u tiên của một người là những mong muo� n ác độc thı ̀anh ta không the�  suy nghı̃
sáng suo� t, và cũng không the�  lập ke�  hoạch một cách ca� n trọng và hệ tho� ng. Anh ta không the�  tım̀ tha�y và
phát huy những khả năng tie�m tàng của bản thân, và sẽ tha� t bại trước ba� t kỳ nhiệm vụ nào. Ne�u không
dũng cảm đe�  ba� t đa� u kie�m soát tư duy của chıńh mıǹh thı ̀người đó không the�  quán xuye�n được công
việc và đảm nhận những nhiệm vụ lớn lao. Anh ta không the�  hành động độc lập hay đứng một mıǹh, mà
bi ̣giới hạn bởi những suy nghı ̃mà anh ta lựa chọn.

Không có thành tựu hay tie�n bộ nào đạt được mà không phải trả giá, và thành công ve�  mặt vật
cha� t của một người có được là nhờ anh ta bie� t từ bỏ cách tư duy xác thiṭ, hoàn thiện trı ́ óc trong quá
trıǹh phát trie�n các ke�  hoạch, củng co�  lòng quye� t tâm và tinh tha� n tự lực. Càng suy nghı ̃tıćh cực, anh ta
càng thành công hơn, và những gı ̀ anh ta đạt được càng dài lâu và thiêng liêng hơn. Đời không dung
túng cho những kẻ tham lam, lừa lọc và độc ác... mặc dù nhıǹ bên ngoài, đôi khi chúng ta tưởng cuộc
so� ng ba� t công. Những người trung thực, hào hiệp và đạo đức sẽ nhận được sự ưu ái. Ta� t cả những người
tha�y lớn của mọi thời đại đe�u truye�n đạt đie�u này theo những cách khác nhau, và đe�  chứng minh tıńh
đúng đa� n của nó cũng như hie�u nó, con người phải liên tục hoàn thiện đe�  bản thân trở nên to� t đẹp hơn
ba� ng cách tư duy tıćh cực.

Những thành tựu ve�  trı ́ tuệ là ke� t quả của những suy nghı ̃ dâng hie�n cho việc kie�m tım̀ tri thức
hay vẻ đẹp trong tự nhiên. Những thành tựu đó đôi khi có the�  có mo� i liên hệ với sự phù phie�m và tham



vọng, nhưng chúng không phải là hệ quả của những tıńh cách đó, mà là sản pha� m ta� t ye�u của những no�
lực dài lâu và miệt mài, và của những suy nghı ̃trong sáng, vi ̣tha.

Những thành tựu ve�  tôn giáo là tuyệt đın̉h của những khát vọng thiêng liêng. Những ai liên tục
so� ng với những ý nghı ̃cao thượng, xua� t sa� c, luôn chú ý tới ba� t cứ thứ gı ̀vi ̣tha, thua� n khie� t, cha� c cha� n sẽ
có được pha� m cha� t cao quý và thông thái, so� ng trong hạnh phúc và sự kıńh trọng, ne�  phục của người
đời. Đie�u đó cha� c cha� n như mặt trời chıńh ngọ và mặt trăng tròn vạnh đêm ra� m.

Thành tựu dù ở dạng nào cũng là đın̉h cao của no�  lực, và là vương quye�n của tư duy. Nhờ sự trợ
giúp của những suy nghı ̃tự chủ, cương nghi,̣ thua� n khie� t, chıńh đáng và có điṇh hướng to� t đẹp rõ ràng,
con người ta đi lên. Với sự can thiệp của những suy nghı ̃thú tıńh, lười nhác, ô ue� , mục nát và ho� n loạn,
con người ta đi xuo� ng.

Một người có the�  đi lên đın̉h cao của thành công trên the�  giới, ngay cả đo� i với những quan niệm
kiêu kỳ trong vương quo� c của tâm linh, nhưng cũng có the�  suy đo� i và trở nên ye�u kém, kho� n cùng khi
cho phép những tư tưởng ngạo mạn, ıćh kỷ và tho� i nát chie�m lıñh tâm ho� n.

Chie�n tha� ng giành được nhờ tư duy đúng đa� n chı ̉có the�  được duy trı ̀ba� ng sự canh chừng, cảnh
giác. Ra� t nhie�u người trở nên ba� t ca� n và buông thả khi đã được thành công, nên tha� t bại nhanh chóng
quay ve�  với họ.

Ta� t cả mọi thành tựu, dù trong kinh doanh, trong the�  giới vật cha� t hay tinh tha� n, đe�u là ke� t quả
của tư duy có điṇh hướng rõ ràng, và bi ̣ chi pho� i bởi cùng một quy luật, theo cùng một phương thức
gio� ng nhau. Đie�m khác biệt duy nha� t là những mục tiêu hướng tới.

Đe�  đạt được thành tựu nhỏ, một người chı ̉ca� n hi sinh chút ıt́; đe�  đạt được thành tựu lớn, anh ta
phải hi sinh nhie�u, và đe�  có được thành công tột đın̉h, sự hi sinh là vô cùng lớn lao.

"Tất	cả	những	gì	một	người	đạt	được	và	không	đạt	được	đều	là	kết	quả	trực	tiếp	của	tư	duy"
 

	



CHƯƠNG	6:

VIỄN	CẢNH	VÀ	LÝ	TƯỞNG
 

Những kẻ mơ mộng là những người cứu giúp the�  gian. Vı ̀the�  giới hữu hıǹh được duy trı ̀bởi the�
giới vô hıǹh, nên con người, trải qua ta� t cả những thử thách, tội lo� i và những việc làm nhơ nhớp, được
nuôi dưỡng ba� ng những vie�n cảnh đẹp đẽ mà kẻ mộng mơ trong họ vẽ ra. Nhân loại không bao giờ
quên những kẻ mộng mơ, nó không the�  đe�  cho những lý tưởng của họ héo tàn mà che� t; nó so� ng trong
chúng, và bie� t ra� ng chúng là những sự thật mà một ngày nào đó nó sẽ nhıǹ tha�y và tha� u hie�u.

Các nhà soạn nhạc, điêu kha� c, hoạ sı,̃ nhà thơ, người sáng lập, nhà hie�n trie� t - họ là những người
tạo nên the�  giới tương lai, là những kie�n trúc sư của thiên đường. The�  giới tươi đẹp bởi họ từng so� ng.
Không có họ, nhân loại sẽ lụi tàn.

Những ai nuôi dưỡng một vie�n cảnh đẹp đẽ, một lý tưởng cao cả trong tim, đe�n một ngày sẽ bie�n
nó thành hiện thực. Columbus nuôi na� ng vie�n cảnh ve�  một the�  giới khác, và ông đã tım̀ ra
nó. Copernicus nuôi dưỡng lý tưởng ve�  đa the�  giới và một vũ trụ rộng lớn hơn, và ông cũng tım̀ ra nó.
Đức Phật trông tha�y vie�n cảnh ve�  một the�  giới tâm linh đẹp đẽ không gợn một ve� t nhơ cùng sự thanh
thản tuyệt đo� i, và ngài đã bước vào the�  giới đó.

Hãy nuôi dưỡng những vie�n cảnh và lý tưởng, nuôi dưỡng những khúc nhạc rộn rã trong tim, cái
đẹp hıǹh thành trong đa� u, hay vẻ yêu kie�u trong những tư tưởng thua� n khie� t nha� t của bạn. Bởi xung
quanh chúng, ta� t cả những đie�u kiện thuận lợi và môi trường to� t đẹp sẽ tự phát trie�n; đo� i với chúng, ne�u
bạn giữ vững lòng trung thành thı ̀sau cùng cha� c cha� n the�  giới của bạn sẽ hıǹh thành.

Có khát khao sẽ đạt được, có mong ước sẽ thành công. Liệu có phải những ước mơ hèn kém, nhỏ
nhặt nha� t của con người sẽ nhận được sự ban ơn hậu hıñh nha� t, còn những khát vọng thua� n khie� t nha� t
sẽ che� t ye�u vı ̀thie�u dưỡng cha� t nuôi chúng lớn lên? Đó không phải là Quy Luật. Một đie�u kiện như the�
không bao giờ to� n tại "Có yêu ca� u sẽ được đáp ứng".

Hãy mơ những gia� c mơ lớn, và bạn mơ như the�  nào, bạn sẽ trở thành như vậy. Vie�n cảnh là lời
hứa hẹn ve�  hıǹh ảnh con người bạn trong tương lai; còn lý tưởng là lời tiên tri ve�  những gı ̀bạn sẽ khám
phá ra sau này.

Thành tựu lớn nha� t bao giờ cũng ba� t đa� u ba� ng một ước mơ; gio� ng như cây so� i ngủ trong quả
đa� u; như con chim trong quả trứng chờ đợi đe�  chui ra. Và trong vie�n cảnh tươi đẹp nha� t của tâm ho� n là
một thiên tha� n đang tın̉h gia� c và động đậy. Gia� c mơ là hạt gio� ng của hiện thực cuộc đời. 

Hoàn cảnh của bạn có the�  không phù hợp, nhưng chúng sẽ không to� n tại mãi mãi, chı ̉ca� n bạn có
một lý tưởng và co�  ga� ng đe�  đạt được nó. Trong nội tại bạn không the�  tie�n lên, ne�u bên ngoài bạn cứ
chôn chân tại cho� . Có một thanh niên so� ng trong sức ép của nghèo đói và công việc nặng nhọc. Giam
mıǹh suo� t thời gian dài trong một công xưởng độc hại; không được học hành và cũng cha� ng có tay nghe� .
Nhưng anh ta mơ ve�  những thứ to� t đẹp hơn. Anh ta nghı ̃đe�n trı ́ tuệ, tay nghe� , sự lic̣h thiệp và vẻ đẹp.
Anh ta hıǹh thành, vẽ ra trong đa� u một đie�u kiện so� ng lý tưởng. Sự tự do và ta� m nhıǹ xa rộng chie�m la�y
chàng trai nghèo đói; liên tục thúc giục anh ta hành động và anh ta sử dụng mọi thời gian rảnh ro� i và
mọi phương tiện đe�  nga� m nga� m phát trie�n sức mạnh và nguo� n lực của bản thân. Nhanh chóng, đa� u óc
anh ta thay đo� i đe�n mức công xưởng đó không còn giữ chân anh ta được nữa. Nó trở nên khác biệt với
hệ tư tưởng của anh ta quá mức, đe�n no� i bi ̣ha� t ra rıà cuộc so� ng của anh ta, gio� ng như người ta vứt lớp
qua� n áo bên ngoài sang một bên. Và khi có được những cơ hội phù hợp với sức mạnh đang lớn da� n
trong mıǹh, anh ta rũ bỏ nó hoàn toàn. Nhie�u năm sau đó, chàng trai trẻ đã trở thành một người đàn
ông trưởng thành. Anh ta trở thành người sai khie�n sức mạnh của trı ́óc, có sức ảnh hưởng trên toàn the�
giới và có quye�n lực không ai sánh ba� ng. Anh ta na� m trong tay những trách nhiệm lớn lao; tie�ng nói của
anh ta có the�  thay đo� i những cuộc đời; đàn ông và phụ nữ đe�u dựa vào những lời nói của anh ta đe�
hoàn bi ̣nhân cách. Gio� ng như ánh mặt trời, anh trở thành trung tâm của ánh sáng mà vô so�  con người
và so�  phận quay quanh. Chàng trai a�y giờ đây chıńh là vie�n cảnh của thời trẻ. Anh ta có được nó nhờ lý
tưởng.



Và độc giả trẻ tuo� i, ro� i bạn cũng sẽ nhận ra vie�n cảnh (chứ không chı ̉ là một ước muo� n tıñh tại)
trong tim mıǹh, dù nó nguyên sơ hay đẹp đẽ, hay là sự hòa trộn của cả hai. Bởi bạn sẽ luôn hướng ve�
những gı ̀bạn tha� m yêu thıćh, và bạn sẽ na� m trong tay những thành quả chıńh xác tạo ra từ những suy
nghı ̃của chıńh mıǹh, dù nó nguyên sơ hay đẹp đẽ, hay là sự hòa trộn của cả hai. Bởi bạn sẽ luôn hướng
ve�  những gı ̀bạn tha� m yêu thıćh, và bạn sẽ na� m trong tay thành quả chıńh xác tạo ra từ những suy nghı̃
của chıńh mıǹh. Bạn sẽ nhận được đúng những gı ̀ xứng đáng; không hơn, không kém. Dù hoàn cảnh
hiện tại của bạn như the�  nào, bạn đe�u có the�  tha� t bại, dậm chân tại cho�  hay tie�n lên tới những suy nghı ̃-
vie�n cảnh và lý tưởng của bản thân. Bạn sẽ trở nên nhỏ bé như những dục vọng chi pho� i con người,
hoặc trở nên vı ̃đại như nie�m khát vọng tho� ng lıñh bên trong bạn.

Những kẻ không bie� t suy nghı,̃ ngu do� t và bie�ng nhác chı ̉nhıǹ tha�y tác động hie�n nhiên trước ma� t
của sự việc mà không nhận tha�y bản cha� t của chúng, nên họ nói ve�  vận may, so�  phận và cơ hội. Nhıǹ
tha�y một người trở nên giàu có, họ nói: "Anh ta mới may ma� n làm sao!" Tha�y người khác có trı ́tuệ hơn
người, họ tho� t lên: "Ha� n quả là được tự nhiên ưu ái!" Và đe�  ý tha�y pha� m cha� t thánh thiện cũng như ta� m
ảnh hưởng rộng rãi của một người, họ nhận xét ra� ng: "Cơ hội lúc nào cũng đe�n với anh ta!" Họ không
nhıǹ tha�y những gian nan, tha� t bại và no�  lực mà những người này phải trải qua trước khi đạt được
những thành tıćh đó. Họ không bie� t những người kia phải hi sinh như the�  nào và no�  lực be�n bı ̉ra sao,
không bie� t đe�n những nie�m tin mà những người đó phải bám vào đe�  có the�  vượt qua những chướng
ngại vật và nhận ra vie�n cảnh trong tim. Họ không bie� t đe�n những khi tăm to� i, những cơn đau tim; mà chı̉
nhıǹ tha�y ánh sáng và nie�m vui, ro� i gọi đó là "may ma� n". Họ không nhıǹ tha�y chặng đường dài gian kho�
mà chı ̉ tha�y một mục tiêu de�  chiụ và gọi đó là "so�  đỏ". Họ không hie�u được cả quy trıǹh mà chı ̉ nhận
thức được ke� t quả tạo ra, và ke� t luận ra� ng đó là "cơ hội".

Trong mọi va� n đe�  của con người đe�u có no�  lực và ke� t quả. Sức mạnh của no�  lực là thước đo ke� t
quả, chứ không phải sự đo� i thay. Lộc trời, sức mạnh, vật cha� t, tài sản ve�  trı ́tuệ và tâm linh đe�u là thành
quả của những co�  ga� ng he� t mıǹh. Chúng là những tư tưởng được hoàn thành, là những mục tiêu đạt
được, và là những vie�n cảnh được hiện thực hóa. Hãy đe�  cho vie�n cảnh hiện hữu trong đa� u và lý tưởng
ngự tri ̣trong tim; bạn sẽ xây dựng cuộc so� ng ba� ng chúng đạt được chúng trong tương lai.

"Những	ai	nuôi	dưỡng	một	viễn	cảnh	đẹp	đẽ,	một	lý	tưởng	cao	cả	trong	tim,	đến	một	ngày	sẽ	biến	nó	thành
hiện	thực"

 

	



CHƯƠNG	7:

SỰ THANH THẢN
 

Sự thanh thản trong tâm ho� n là một trong những món đo�  trang sức quý giá nha� t của trı ́khôn. Đó
là ke� t quả của những no�  lực tự kie�m soát bản thân một cách lâu dài và kiên nha� n, sự to� n tại của nó là
một chı ̉so�  bie�u thi ̣sự chıń cha� n của kinh nghiệm, và vượt lên trên những kie�n thức thông thường ve�  các
quy luật và vận hành của tư duy.

Con người có the�  trở nên đie�m tıñh khi anh ta hie�u được ra� ng bản thân anh ta là một thực the�
tie�n hóa nhờ tư duy. Khi hie�u được người khác thông qua tư duy, phát trie�n một trı ́tuệ đúng đa� n và nhıǹ
ra mo� i quan hệ bên trong giữa các sự vật, sự việc dưới tác động của luật nhân quả một cách rõ ràng, anh
ta không còn phải bực bội, cáu kın̉h, lo la� ng và buo� n đau, mà giữ được trạng thái đie�m nhiên, kiên điṇh
và thư thái.

Một người đie�m tıñh đã học được cách kie�m soát bản thân, nên cũng bie� t thay đo� i chıńh mıǹh cho
tương thıćh với mọi người, và một người sẽ sùng kıńh sức mạnh tinh tha� n của anh ta. Họ cảm giác ra� ng
họ có the�  học hỏi từ anh ta và dựa vào anh ta. Một người so� ng càng thanh thản thı ̀ thành công, ảnh
hưởng và sức mạnh của anh ta càng lớn. Ngay cả những thương nhân bıǹh thường cũng sẽ tha�y công
việc kinh doanh của mıǹh ngày càng phát đạt khi họ phát trie�n được tinh tha� n tự chủ và thư thái,
bởi mọi người sẽ luôn muo� n làm ăn với một người có thái độ và cách cư xử đúng mực.

Một người mạnh mẽ và đie�m tıñh luôn được yêu quý và kıńh trọng. Anh ta gio� ng như một thân
cây tỏa bóng trên một vùng đa� t khô ca� n, hay một tảng đá vững cha� c làm nơi nương na� u khi trời mưa
bão. Ai lại không yêu một trái tim thanh thản, yên bıǹh, một tıńh cách ngọt ngào, một cuộc so� ng thăng
ba� ng, o� n điṇh? Dù trời mưa hay na� ng, hay dù ba� t cứ chuyện gı ̀ xảy ra cũng không the�  ảnh hưởng đe�n
những người có được những phúc lành trên, bởi họ luôn đie�m tıñh và thanh thản. Tıńh cách đıñh đạc
tuyệt vời đó mà chúng ta gọi là thanh thản chıńh là bài học cuo� i cùng của văn minh. Đó là hoa của cuộc
so� ng, là quả của tâm ho� n. Nó quý giá như trı ́khôn và được thèm khát hơn cả vàng ròng. So với một cuộc
so� ng thanh thản thı ̀việc chı ̉bie� t kie�m tie�n trở nên ta� m thường bie� t bao. Một cuộc so� ng chım̀ trong bie�n
cả bao la của chân lý, sâu bên dưới những con sóng và tránh xa những cơn giông to� , bão bùng, một sự
thanh bıǹh vıñh cửu!

Chúng ta chứng kie�n xung quanh mıǹh những người so� ng trong cảnh chua cay, những kẻ hủy
hoại ta� t cả những gı ̀ ngọt ngào và đẹp đẽ ba� ng những cơn thiṇh nộ, những kẻ hủy hoại sự đie�m tıñh
trong nhân cách và phát trie�n một tıńh tıǹh to� i tệ! Câu hỏi đặt ra là: có phải đa so�  con người đe�u hủy
hoại cuo� c so� ng và đánh ma� t hạnh phúc của chıńh mıǹh chı ̉ vı ̀ thie�u đi tự chủ? Có ma�y người chúng ta
gặp mà có được sự thăng ba� ng tuyệt vời trong cuộc so� ng, nét đặc trưng của một nhân cách vẹn toàn?

Vâng, lòng người luôn dậy sóng với những đam mê không kie�m soát, luôn âm ỷ với những no� i
đau vô bờ, và gục ngã bởi những lo la� ng và ngờ vực. Chı ̉những người khôn ngoan, những người mà suy
nghı ̃của họ được kie�m soát và thanh lọc, mới có the�  khie�n cho sóng gió và bão lòng tuân theo lệnh anh
ta.

Hỡi những tâm ho� n giông to� , dù ở đâu và so� ng trong hoàn cảnh nào, bạn cũng ca� n phải bie� t đie�u
này:

Trong đại dương cuộc đời, hòn đảo của phúc lành luôn mım̉ cười và bờ bie�n đa�y na� ng lý tưởng
của bạn luôn chờ bạn đe�n. Hãy giữ cha� c tay trên bánh lái của tư duy. Thâm tâm bạn sẽ nghe theo người
chı ̉huy; ne�u anh ta đang ngủ, hãy đánh thức anh ta dậy. Tự chủ là sức mạnh. Tư tưởng đúng đa� n là chủ
quye�n, sự đie�m tıñh là nội lực. Hãy nói với trái tim bạn ra� ng: "Hãy thanh thản. Tıñh tâm."

"Sự	thanh	thản	trong	tâm	hồn	là	một	trong	những	món	đồ	trang	sức	quý	giá	nhất	của	trí	khôn."


	GIỚI THIỆU
	CHƯƠNG 1:
	TƯ DUY VÀ TÍNH CÁCH
	CHƯƠNG 2:
	ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ DUY TỚI HOÀN CẢNH
	CHƯƠNG 3:
	TÁC ĐỘNG CỦA TƯ DUY TỚI SỨC KHỎE VÀ CƠ THỂ CON NGƯỜI
	CHƯƠNG 4:
	TƯ DUY VÀ MỤC ĐÍCH
	CHƯƠNG 5:
	NHÂN TỐ TƯ DUY TRONG THÀNH CÔNG
	CHƯƠNG 6:
	VIỄN CẢNH VÀ LÝ TƯỞNG
	CHƯƠNG 7:
	SỰ THANH THẢN

