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Đọc văn bản sau và cho biết văn bản đó giải thích vấn đề gì và theo phương pháp 

nào? 

                                                      CHÂN THÀNH 

          Trong nghệ thuật xử thế của con người, điều trước tiên mà con người phải có 

trong lĩnh vực thu phục nhân tâm và dẫn dụ lòng người là chân thành. 

           Lòng chân thành có nghĩa là sự phản ánh trung thực trong đời sống. Con 

người sống trong cuộc đời không thể thiếu thốn đức tính chân thành được, lòng chân 

thành là sự thành thật của chính cá nhân mình đối với mọi người trong xã hội. 

          Lòng chân thành là một phương thuốc thần diệu nhất giúp con người tạo được 

cho mình một thế quân bình trong đời sống, con người không thể thiếu được,lòng 

chân thành là một thứ lòng thành thật quan yếu cho đời sống con người. Sống trong 

một xã hội, cuộc sống thường ngày phải chung đụng cùng bao nhiêu người mà bắt 

buộc phải giao tiếp thường xuyên,nếu trong những cuộc tiếp xúc chúng ta thiếu lòng 

chân thành tự nhiên sẽ bị mọi người coi thường và tìm phương trốn lánh,nói một cách 

khác là chúng ta sẽ hoàn toàn bị cô lập. Đó chính là một điều thất bại vô cùng tai hại 

công cuộc tiến thủ cho chúng ta trên bước đường đi tìm tương lai. 

[…] Nói về hai vấn đề lợi và hại trong lòng chân thật, chúng ta sẽ thấy được những 

ảnh hưởng ích lợi cũng như những hậu quả tai hại vì sự hiện hữu của lòng thiếu 

thành thật mà ra. 

          Một con người có lòng thành thật, luôn luôn bao giờ cũng tôn trọng chữ thành 

và chữ tín,nhất định sẽ được mọi người sống chung quanh mình ưu đãi bằng tất cả sự 

kín đáo tha thiết. 

          Ngược lại, một người chủ trương lừa lọc, xảo trá, gian ngoa, làm bất cứ một 

công việc gì cũng luôn luôn bị những người chung quanh tìm những cách xa lánh.Tìm 

hiểu những nguyên nhân sâu xa vì sao lại có những trường hợp ưu đãi cũng như xa 

lánh, tự nhiên mọi người sẽ thấy ngay một nguyên lí chung, sở dĩ có những người 

luôn luôn làm bất cứ chuyện gì dù lớn dù nhỏ cũng được mọi người khác giúp đỡ, ưu 

đãi vì những người đó họ luôn thực hiện công việc của họ một cách đúng đắn, chân 

thành, luôn luôn biết tôn trọng những quyền lợi của người khác và giữ cho mình một 

sự chân thành tuyệt đối cùng với những người chung quanh.Vì thế, cho nên họ luôn 

luôn được những người chung quanh đối đãi một cách nồng hậu, đó là một chuyện 

đương nhiên, 

         Trái lại, những người luôn luôn bị mọi người khinh rẻ coi thường, luôn luôn tìm 

những phương thức để trốn xa là vì những con người này luôn luôn tráo trở không 

bao giờ thành thật với mọi người chung quanh vì thế cho nên họ luôn bị mọi người 

chung quanh coi thường khinh bỉ. 

----------- Hết---------- 



 


