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Đại công khai hồ sơ bí mật "thần đồng tự tại"
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ROBOT / AI người máy, bên trong chứa
đựng trình thức tâm linh lương thiện nhất,
lý tính nhất của nhân loại, là người bạn tốt
tiếp tay giúp cho mọi người, cá tính không
có một khuyết điểm

TươngGạo / Sao bảo bình / nhóm máu O.
Hay khóc, lại nhạy cảm, nhiều lúc chần chừ
không quyết đoán, nhưng sành sõi hiểu
ý người khác, thích giúp đỡ mọi người, là
tiểu đạo sư tâm linh được mọi người mến
yêu.

BB/ Sao Xử nữ / nhóm máu A, tự nhận mình
là tiểu công chúa, cá tính ngang phách, đa
nghi nóng nảy, nhưng yêu ghét đều phân rõ
ràng, rất có lòng chính nghĩa.

Sói / Sao song tử / nhóm máu AB, tự nhận là
đẹp trai, tính tình ngỗ nghịch ích kỷ, tự đại
thích ra vẻ tự nhiên lịch sự và thờ ơ, cũng là
một nhân vật không thể thiếu trong đồng
bọn.

Bạo Long /Sao ma kết /nhóm máu B, cá tính
háo thắng, nóng nảy, thích phô bày, thích
thể thao và nghệ thuật, tuy nhiên trong tất
cả đồng bọn bị coi là ngu ngốc nhất, nhưng
luôn luôn vẫn là người được tín nhiệm trong
đồng bọn.
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ý
Đọc theo phương hướng từ
trái qua phải, còn có số thứ
tự, đừng đọc sai hướng nhé
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˙Giày đá bóng˙
Ông chủ, gói 2 đôi
giày đá bóng cho tôi

Tôi hay ho

Ra vẻ xa

Kỳ thế? sao giày
bạn thường hư à ?

chăng?

hoa

Không, tôi
đang sưu
tập mà!

Í? Cuộc thi đấu bắt đầu
rồi, sao chưa thấy Bạo
Long đến?

Cách ngày thi đấu bò ----------

Chết, không
kịp rồi……

Ừ nhỉ?

Trờ
iơ

------

------

iơ
Trờ

-------

rời ơi
iT

i

Tôi phải mang
đôi giày nào
mới xứng đây?

Điều mình cần thì không nhiều,
điều mình muốn thì quá nhiều.
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˙Tay dài˙
Tay dài qúa, ăn không được…..

Tôi cũng vậy

Tiếng
sột
soạt
Tiếng
sột
soạt

Tiế
sột ng
soạ
t

Khó quá …..

Cho bạn
ăn nè

Không sao ăn
được!

Phụ
p

ích
Đói bụng
quá…

đừng có mơ !

kỉ

Ưưư ……đói muốn
ngất đi rồi……
Cám ơn ! Cho
bạn ăn nè!

Phụ
p

Tự do rồi !
Nhanh lên
thoát đi!

Chết

đói rồ

i

Đây là giấc mơ kỳ quái của BB…..

Tiế
sột ng
soạ
t

Biết ơn đền ơn là hàng đầu,
giúp người chính là giúp mình.
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˙Đặt chân đến mặt trăng˙
Năm 1969 phi hành gia người Mỹ đặt chân đến

Một bước chân nhỏ của tôi, là một bước lớn của

mặt trăng

nhân loại

Buổi
họp
báo

Thật ra lên đến mặt trăng tất cả có hai người,
người đó chính là Buzz Aldrin .

Phi hành gia Armstrong là
người đầu tiên đặt chân
đến mặt trăng với danh ngôn

Ông Armstrong là người đi xuống
trước, và đã thành người đầu tiên đặt
chân đến mặt trăng, nếu như là bạn
có cảm thấy hối tiếc không?

Nhưng mọi người đừng
quên nhé, về đến địa
cầu tôi là người đầu tiên
rời khỏi tàu vũ trụ đấy,
bởi vậy …

Hiện trường tất cả đều im lặng…..

Tôi là người đầu
tiên từ hành tinh
khác trở về trái đất.

bốp bốp
(tiếng vỗ
tay)

Tận tâm tận lực là trên hết,
không tranh người ít kẻ nhiều.
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˙Tình địch˙
Tôi chẳng biết phải làm
sao đây, hai người đều
yêu tôi, dờời…ơi.

Tôi,
tôi……..

iết
ng b
Khô ao
s
tính

Cách ngày sau ba người
hẹn cùng gặp nhau và
đàm phán

Anh nói đi, anh
chọn em hay
chọn cô ấy?

Tôi có việc cần
phải đi trước nhé!

Anh chọn cô ấy
đi!
Cô ấy yêu anh đến thế
cơ mà, hơn nữa tôi cũng
không muốn một lúc mất
cả hai người bạn thân đâu!

Ôi, Tương Gạo
thật là người tốt !

Tỉnh

Xém chút nữa là hại
bọn mình biến thành
kẻ thù!
u
y đầ
qua đi
ỏ
và b

Tương Gạo là người
tốt, vậy còn bạn tốt
chỗ nào chứ ?

ngộ

Từ bi không có kẻ thù,
trí tuệ không khởi phiền muộn.
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˙Vận động ˙
Í, không phải bạn
rất bận, mà sao lại
có thời gian chạy
bộ chứ?

Học xong hết rồi, ai
ngờ đâu vẫn còn dư
nhiều thời gian!

Đúng vậy, tập thể dục
rất có lợi, ngoài việc
nâng cao tâm trí, còn
giúp mình tươi trẻ nữa

Học với chạy bộ
có liên quan gì với
nhau đâu?

Tập thể dục
cũng thế hả?

Quan trọng
nhất là có thể
giảm cân!

y
ẻ đầ
tỏ v
g
n
số

Ha, càng vận động thì
càng thông minh, càng
thông minh thì càng
vận động

Dư thời gian thì có
thể dùng vào việc
luyện tập các sở
thích của mình chứ!

Ừ bận chứ, bởi thế
mới gấp rút kiếm ra
một biện pháp học
hỏi hay hơn!

sức

Người bận rộn có nhiều thời gian nhất,
cần cù khỏe mạnh chẳng gì bằng.
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˙Dâng trà˙
「Dâng trà」là việc đã có từ lâu đời để biểu
hiện thiện tâm, mục đích là bố thí cho lữ
khách đường xa, dừng chân giải khát.

Bạn không hiểu đó, đấy là
chủ nhân họ rất để tâm đến
việc pha chế trà đấy!

A ! may mắn
ghê đang khát
lại có trà!

Dâng
trà
Sướng
ghê!

Sao thế? Ông chủ
nhà sao quá đáng
vậy, cho người ta
uống nước sao lại
bỏ rơm bên trong!

Vì sợ người đi đường xa
quá khát, uống lấy uống
để gấp gáp dễ bị sặc,
mới bỏ vào trà một lớp
rơm, thổi lớp rơm ấy đi
thì mới dễ uống!
Ý là cho mọi người
bình tâm lại sau đó
từ từ mà uống!

Ph
ụ

t

Trà này thơm ghê,
chút xíu nữa đi cám
ơn chủ nhân đồng
thời luôn tiện làm
quen và kết bạn!

Người bố thí có phước,
người hành thiện an lạc.
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˙Công chúa bé˙
Chắc có lẽ mọi người
đều không biết phải
đối đãi với công chúa
như thế nào!

Tôi là công chúa
bé này! sao mọi
người lại đối đãi
với tôi tệ thế?

Thì phải như
thế này này!

y
ói vậ

n
Cố ý

Oánn
tha tục
liên

Lời nói chẳng
mất tiền mua, lựa
lời mà nói cho
vừa lòng nhau!

Bạo Long, bạn là
nhân tài về bóng
rổ đấy, chơi mệt
rồi hả, uống nước
ngọt đi!

Đợi chút xíu họ
đến, tôi biểu
diễn cho bạn
coi!

Coi nè, dễ vậy
đó!

Giả
thíchi
xong

i

Giả dố

Không sao hết,
mọi thứ mình
biết mình đều
chỉ cho bạn !

Đúng rồi,
mình mời bạn
cùng coi bóng
rổ chuyên
nghiệp nhé!

Bạn khéo tay quá,
chừng nào rảnh dạy
mình làm búp bê
vải được không?

Giả d

ối

Đúng vậy, bạn muốn mọi
người đối đãi với mình
như thế nào, thì bạn phải
làm trước!

Sao lại biến thành
như thế?

Tâm lượng phải lớn,
cái tôi phải nhỏ.
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˙Kỹ thuật suy thoái ˙
Kỹ thuật chơi bóng rổ của
Bạo Long tệ đi rồi…….
Đừng vội, nhất
định là có nguyên
nhân gì, bạn
ngẫm nghĩ đi!

Mình thật tệ, sao
lại thế nhỉ?
ng
Toaa vào
h
n
á
đ
(
ờng
h tư
n
ạ
c
)
r
g ổ
bón

À …..

Bạn suy nghĩ
nhiều quá đấy
thôi, cứ để tự
nhiên là được à!

Chú

Soo
bón át (với
g và tiếng
o rổ
)

Hất
đẹp cằm g
i
vẻ) trai ( ả kiểu
dán
g

Nói cũng phải, mình
chơi bóng rổ chứ có
phải là người mẫu
biểu diễn đâu, ha ha!

tâm

Kỳ cục, đầu
chàng Sói làm
sao thế!

À đúng rồi! mấy ngày
trước anh Sói nói
mình bỏ bóng vào rổ
với tư thế quá xấu, kể
từ đó mình bỏ không
vào nữa!

Chẳng biết nữa, ngày
hôm qua mình nói với
ảnh là nhìn nghiêng
rất đẹp trai, mới thành
như thế đấy!

Mỏi cổ ghê
(dáng vẻ)

Phải biết buông, thì mới giữ được.
Biết buông biết giữ, như vậy mới là
người tự tại.
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˙Quán mì có lòng yêu ˙
Trong sự tình cờ phát giác ra quán mì đặc

Có một lần mình gợi chuyện với vợ chồng chủ quán,

biệt này, cứ đến buổi trưa là khách đông

mới biết là công xưởng họ làm ăn vỡ nợ, mới đến đây

không thể kể, xếp cả một hàng dài.

mở quán

Ôô (
t
quán iếng trong
mì ph
át ra)

Do là làm công nhân hai mươi mấy năm rồi, thấu hiểu
được rằng người lao động mưu sinh không dễ, lương

Giá rất rẻ, nhiều cải, bát lại lớn, làm cho
mọi người đều kinh ngạc, thật sự mà nói
bán như thế thì chỉ có lỗ vốn thôi

Bởi thế thà tiết kiệm tiền trang trí
quán ăn, không thuê thêm người,
lời ít một tí, để người lao động được
ăn bữa ăn no nê.

g thể )
khôn
ẻ
Ngon c (dáng v
ợ
kể đư

Quán ăn này không có bảng tên,
nhưng rất được mọi người ưa
chuộng

g

ụn
h cả b
No kìn vẻ )
(dáng

lại ít.
à vui
Bận m vẻ của
(dáng án )
u
chủ q

Vì thế nên nhiều khách tự
động giúp đỡ họ bưng mì, lau
bàn, không những thế còn
giúp họ xếp đặt chỗ cho khách
nữa chứ.

Có thể là họ chẳng lời lãi
được bao nhiêu, nhưng
họ chiếm được tình cảm
của người lao động.

Biết mình, biết người, biết tiến thủ,
thân tâm lúc nào cũng bình an;
Biết phước, tích phước, luôn tạo phước,
rộng kết thiện duyên khắp muôn nơi.
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˙Miếng bánh lớn nhỏ ˙
Đây là câu chuyện rất có hứng thú, nhân vật chính
lúc còn nhỏ có điều thắc mắc nghĩ mãi không ra

Côố
p

Là vì ba mẹ thường bắt ông chia
bánh cho chị ,và ông được chọn
trước

(tiến

g bẻ

Cho đến một ngày tìm
được câu trả lời từ cuốn
「Tom du ký」.

bán

h)

Thấy chị chẳng nghĩ ngợi gì ăn
rất ngon lành, ông cảm thấy hình
như miếng bánh của chị to hơn.

Bên nào lớn
hơn?
Bộp

Tom với ý nghĩ chuyển đổi từ sự mệt nhọc với việc quét
sơn, thành ý nghĩ rằng mình đang sáng tác một bức vẽ
vĩ đại trên bức tường .

bộp

Đã kích thích sự háo kỳ của trẻ con gần
xa, và biến thành cuộc trao đổi những
trái táo với việc quét sơn.
Giả
v
đổi ờ về v
táo
iệc

Sau đó ông hiểu
ra rồi

Điều ấy không
phải là miếng
bánh lớn nhỏ,
mà là làm sao
ăn bánh cho
ngon!

Giữ được và buông bỏ được,
năm nào cũng cát tường như ý ;
Dùng trí tuệ, vun đắp phước điền,
ngày nào cũng là ngày tốt lành.
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˙Tấm gương tiếu ˙
Ghét Tương
Gạo quá, bực
bội ghê!

Hu……mình
có cố ý đâu!

Hu ……mình thật
là ngốc nghếch, lại
chẳng xinh đẹp gì

Đùa giỡ
n (với
dáng vẻ
đùa
giỡn)

đây là mình sao?

Chào!

trong
Hình
g
n
ơ
ư
g

Ha ha ha, tiếu ghê!

Ha ha

Ai tiếu vậy ?

Í? Sao lúc nãy
bọn mình lại
gây gổ với
nhau?

Tiếu ghê thật
đó, ha ha ha

Chẳng biết
nữa, mình
quên mất rồi!

Thân tâm thường thư giãn, gặp ai cũng mỉm
cười; thư giãn có thể khiến thân tâm ta khỏe
mạnh, nở nụ cười tươi sẽ dễ tăng thêm tình
hữu nghị hai bên.
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˙Nói xấu người khác˙
Kỳ ghê! Tương Gạo gần
đây hình như cố ý trốn
mình!

Hay là nói
xấu mình
đây? bực
ghê!
Tương Gạo! Bạn,
các bạn ………

Sinh nhật vui vẻ
kinh
ếng
Ô (ti phát ra)
c
ngạ

Ô(
t
ng iếng k
ạc
ph inh
át r
a)

Có muốn
nói gì, đợi
tí nữa hãy
nói!
Lúc nãy bạn
muốn nói gì?

Ơ ờ……cám ơn
cám ơn mọi người
nhiều lắm!
Vừa
thù thẹn
n
vui g, vừa

"Khi nói ra nên nghĩ kỹ càng,
trước khi nói cần phải chậm rãi.
Không phải không nói,
mà phải nói năng sao cho thận trọng."
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˙Ống tiền˙
Hu …….bạn không
thất vọng hả

ng Thấ
t vọng(c
ào ố
Bỏ v tác) g
ảm
iác)
g
n
ộ
(đ

Vào thuở xa xưa
Cho mình
Bỏ vào ống
cho mình!

Mình nha!

Không sao đâu, đôi lúc
có thì là hên, xui là bình
thường thôi mà!

Ha ha, mình cuối cùng
cũng bỏ đầy ống rồi!

Sau đó không
còn tiền bỏ vào
ống nữa…..

ng
! (tiế )
ảng
o
Cho ng he
ố
đập

Mình cũng
đầy rồi

Nhưng qua một
thời gian rất lâu sau
đó……

Đồ cổ ngàn năm
10.800.000 đô la

Ch
o
đậ ảng
p ố ! (t
ng iến
he g
o)

Trong cuộc sống, nếu có thể thì nên tạo thành
cách nghĩ : "Nếu có, rất tốt; không có, cũng
không sao" như vậy có thể chuyển khổ thành
vui, sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn.
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˙Bi văn˙
Thuở trước trên ngôi mộ
của vị tước sĩ có viết rằng :

Khi tôi còn nhỏ, quyết chí
muốn thay đổi thế giới

Khi vừa chớm lớn, mới cảm nhận được quyết
chí ấy quá xa tầm tay, nên quyết định biến
mục tiêu thành đổi mới đất nước

Khi đã trưởng thành, vẫn thấy rằng
mục đích ấy quá xa vời, lại quyết định
rút ngắn ý chí với mục đích đổi mới quê
hương là đủ

Bây giờ già rồi, mới hiểu ra rằng bản
thân phải tự thay đổi trước

Và không chừng đổi mới cả thế giới.

Mục đích ấy vẫn không thành
nữa, rút ngắn quyết chí ấy
chỉ còn cách là cầu mong gia
đình được đổi mới.

Nếu lúc trước biết tự đổi mới bản thân trước, thì
không chừng gia đình, quê hương, đất nước cũng
đổi mới theo

Bốn điều bình an:
an tâm, an thân,
an gia, an nghiệp.
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˙Câu cá˙
siu
siu

động
Rung ộng đậy
đ
g
n
(tiế
u)
ây câ
của d

Ô cá lớn ghê!
ôôô

siu

Sao lại thả đi vậy ?

Nói cũng đúng, đủ
ăn là được, nhiều
quá thì phóng sinh
đi!

Cá to quá, nồi nhà
mình lại nhỏ, bỏ vào
không hết được!

Bốn điều Cần:
cần thiết, muốn lấy,
có thể lấy, nên lấy.
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˙Bạn bè ˙
Không biết bắt đầu từ lúc nào, các bạn theo bước
mình, mà không lời oán than trách móc

Xin lỗi nha, lần trước đi
biển chơi, nhưng hại các
bạn không chơi được
thuyền trái chuối!

Nhưng sau đó
chuyển ngồi du
thuyền, lại làm cho
hai bạn say sóng ói
cả ra ...

Không sao đâu mà,
cũng tại bọn mình sợ
uống nước biển, hơn
nữa bạn không có ở
đó chơi cũng chẳng
thấy vui tí nào!

Đi thôi, chọn
rạp chiếu phim
nào coi hả?

A bạn đến
rồi !

Cám ơn!

Ha ha …… tiện
đó súc ruột mà!

Đỡ

Đùa
giỡn

dậy

ác
cà l ng ậy)
ế
i
(t ng g
chố

Cám ơn các bạn, các bạn không coi mình là người tàn
tật, nhờ sự đối xử như vậy của các bạn, làm cho mình
đi trên đường đời càng vững hơn

lắc lư

đương nhiên
là chọn rạp tốt
không chướng
ngại mà coi chứ !

Bốn thứ tình cảm: Cảm
ơn, cảm tạ, cảm hóa và
cảm động.
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˙Ung thư˙
Gan của bạn mọc
bướu to khoảng
2 cm, rất nguy
hiểm, mong bạn
kiểm soát cho
nhanh đi!

Kỳ ghê? Lâu quá
rồi chẳng gặp
Tương Gạo!

Ừ ha !

Hèn chi miệng cứ
thấy lạ lạ, thì ra là
lâu quá không chửi
mắng!

Mình khỏi ăn
uống gì hết để
từ từ chết cho
xong….

cố ý

Nguy hiểm
hả, bị ung thư
hay sao ?

Sao con không ăn
cơm? Mẹ làm món
tôm thơm mà con
thích, nhanh lên
nào đến ăn đi!

uu

uu

Aà thì ra là
vậy ….cám
ơn bác sĩ !

Chúng mình
cùng đi coi
phim đi ?

Bạn đến
kiếm con nè,
Tương Gạo à
ra đi!
Mọi người đều yêu quý
mình, thế sao mình lại
ích kỷ thế, chỉ nghĩ đến
mình mà thôi! Mình nên
đối diện với nó, sống
cho tốt với thời gian
còn lại!

Vòn
trướ g tay
ngự c
c

Yên tâm đi, chỉ
là bệnh nhẹ
thôi bướu huyết
quản mà!

A Tương
Gạo

Để gan được lành
mạnh, bắt đầu từ bây
giờ phải thay đổi ngay
tật thức khuya!

g
ph iải
ón
g

Bốn thái độ trước một sự việc :
Đối mặt, chấp nhận, giải quyết,
để cho nó qua đi.
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˙Người mù và hoa˙
Có một người mù trước nhà trồng một đám hoa

Có bốn điều này làm
mình thích trồng hoa, thứ
nhất mình rất thích hoa,
thứ hai là mình xem việc
trồng hoa là công việc
mỗi ngày của mình

Hoa đẹp quá!
vào xem đi !

thứ ba là mình muốn
trồng ra thật nhiều
đóa hoa đẹp ! Và điều
thứ tư là----------

Í? Mắt bạn không
nhìn thấy, vậy trồng
hoa để làm gì?

Chào bạn !

Sao lại vì
mình chứ ?

Điều thứ tư là gì
hả?
Là bạn đó!

Nói cho cùng là lúc trước bọn mình
không quen biết nhau, nhưng vì có
đám hoa này mà bọn mình mới có
dịp trò chuyện đó chứ!

tặn

gh

Bốn điều phước: Biết
phước, tích phước, bồi
phước, trồng phước.

Kết bạn!
Đúng rồi!

oa
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˙Quán bán rau˙
Rau hữ
Chào ông! Ngày
hôm nay ông
muốn mua loại
rau gì?

u cơ

Một ký rau
cải trắng!

Xin lỗi ….! Rau
hôm nay không
được ngon lắm!

Ôô
Ôô

Í, số rau này coi
bộ tươi mà, sao lại
không bán chứ?

Ông cụ bị
bệnh ung thư,

Mọi người nhanh chân
đến đây nhé, tôi biết
quán nào bán rau có
lương tâm!

Rau hôm nay xuất xứ từ
đâu tôi không rõ lắm,
không biết có bỏ thuốc
trừ sâu hay không, nên
không dám bán cho
ông !

Gật đầ
nói tiế u
cám ơ ng
n

"Những điều có thể lấy- nên lấy
thì mới lấy. Những điều không
thể lấy- không nên lấy thì tuyệt
đối không lấy."
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˙Cây già˙
Tại sao cây già to
lớn này sống lâu
thế mà chằng bị
chặt đi?

Bạn nhìn xem thân
cây quanh co thế này
làm sao mà làm được
bàn ghế, lại cũng
chẳng làm được cầu
cột!

Bởi vậy mới có cơ
hội sống tới giờ này,
để mọi người ngồi
đây nghỉ mát chứ!

Chẳng biết
nữa!
Ý nói là lúc còn nhỏ
thì xấu, đã bảo hộ
cho nó, nên lớn lên
có cơ hội tỏ ra nét
đẹp hả!

Có một phóng viên
phỏng vấn mẹ Tổng
thống Eisenhower

Đúng vậy, nhưng ngoài
ra tôi cũng lấy làm vinh
dự với người con làm
ruộng!

Ừ, mỗi người đều
có một tài năng nét
đẹp riêng

Bà chắc chắn có
vinh dự vì có con
làm Tổng thống hả!

Biết ơn giúp chúng ta trưởng
thành, báo ơn có thể giúp
chúng ta thành tựu.
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˙Trả thù˙
Đội của bọn mình dám nói mình
không cố gắng, mình muốn bỏ
đi thôi!

Đồng ý! Thì bạn
cố gắng giúp họ
thắng vào vòng
chung kết,

Sau đó bất ngờ
tuyên bố rời khỏi đội
bóng, làm cho họ
trở tay không kịp để
tiếp tục thi đấu!
Ừ! Ừ! Ý kiến của
bạn hay đấy!

Cho tới lúc được quán quân vòng
chung kết

Í? Bạn chưa quyết
định rời đội bóng hả ?

tiếng
tay vỗ
Mình …quyết chiến lắm,
ai ngờ đâu mọi người
trong đội thấy vậy mới xin
lỗi mình, và tuyển mình
làm đội trưởng ,vì thế….

Kỳ tới bọn mình quyết
phải lấy thêm giải
quán quân cơ!

g

Boan

Boann

Chỉ một lời nói
hay đã thay đổi
anh ấy

g

Cám ơn những cơ hội đến với
chúng ta, thuận cảnh hay
nghịch cảnh, đó đều là ân nhân.
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˙Trái táo˙
Tặng bạn nè! cám ơn
bạn đã tặng mình vé
ca nhạc hội trường!

A, mình rất
thích ăn táo!

Ở trong có hột chứ,
làm gì có ngôi sao?

boộp
Ở trong trái táo
này có ngôi sao
đấy!
Coi nè, chỉ có
hột thôi!

Đừng,đừng,
phải bổ ngang
mới được!

Ha ha! Thật thế,
quả nhiên ở trong
là ngôi sao!

Boộ

p

Đồng một loại, thật không
ngờ thay đổi phương cách
lại nhận được bất ngờ khác,
haha!

Thấy việc tốt, phải lấy làm vui,
khen ngợi, khích lệ và khiêm
tốn học hỏi.
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˙Mắt kiếng˙
Mình thấy Tương Gạo
dơ ghê, chắc là chẳng
tắm rửa gì cả, thật là
dơ ghê
Đâu phải! Thấy
bạn ấy đâu có
bẩn đâu!

Í?

Dơ ghê!

lung
Chạy
g
tun

Í?

Chào!

Sao vậy?

Đôi kiếng đeo mắt của
bạn rất đẹp, nhưng tiếc
thay nó hơi bị dơ!

Xin lỗi nha!

A ….hèn chi!

Aà t
đôi mhì ra
kiến ắt
dơ…g bị
..

Ít phê phán, khen ngợi nhiều, là
phương pháp hay để tránh tạo
khẩu nghiệp.
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˙Không thèm để ý˙
Nghe nói bạn mời cô ấy ăn
cơm, nhưng cô ta không
thèm để ý tới, BB mệt ghê
nha!

Hớ! Cô ấy vẫn
thường xuyên
làm cho mình
khó chịu!

Vậy à!

Nhưng mà sao
bạn vẫn đối xử
tốt với cô ấy?

Mình mới đoạt được
giải Karaoke, mừng quá
nên mời cô ấy đi ăn!

Í? Hình như lúc
nãy có người mời
mình ăn cơm?

Ộp Ộp
(tiếng đói
bụng)

Đấy là chuyện
thường !

Có sao đâu mà!

Vậy hơi sức đâu
mà giận cô ấy
để mình mất
vui!

Đi thôi! Mình mời
bạn ăn cơm!

Tâm bình thường chinh là tâm
tự tại an lạc nhất.
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˙Biệt thự cao cấp˙
Bạn làm việc với tôi
hai mươi mấy năm rồi,
trước khi nghỉ hưu nên
xây một ngôi nhà biệt
thự cao cấp đi

Coi tớ nhé, tớ nhất định sẽ
chọn lựa loại cao cấp và nhanh
chóng hoàn thành trong thời
gian ngắn nhất!
Ừừ

Không thành
vấn đề gì!

Ừ, trong nhà trang hoàng
phải dùng loại gỗ tốt nhất,
đồ tốt thì mới an toàn!

kình
kình
Ừ! Phần móng
còn phải dựa
theo bản vẽ mà
thi công!

Cốp
Côốp
Côcốp

Ngạc
nhiên

Tuy là phía sau,
nhưng cũng không
được sơ sài!

Hú hồn! Hên mà mình
kịp thời tỉnh ngộ, không
cắt xén công thợ, không
là tự hại mình rồi !

Xây xong rồi

Khơơ
Khơơ
Ừ rất tốt! coi như
quà tặng cho bạn
khi về hưu đó!

Chắc thật để đi một bước đường,
còn hơn nói hàng trăm câu mỹ
miều nhưng hão huyền.
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˙Định luật thông minh˙
Chao ôi, tự cho rằng
mình thông minh, loại
người ấy thường đem
những trí thức và học
vấn để thổi phồng bản
thân!

Tớ đã cố hết sức
mình rồi, tại sao mọi
người cứ chê tớ ngu
chứ?

Buồ
bã n
Bạn cũng nghĩ là
mình ngu sao ?

Dần dà, kiêu ngạo tự
cho là thông minh
nên không cố gắng
nữa!

Vậy hả?
Ngược lại người tự cho
là không thông minh,
muốn trở thành người
thông minh,

À….

Cứ cố gắng theo
đuổi, ngày càng
tiến bộ hơn!

Đấy thấy chưa,
ai nói bạn ngu
chứ!

Ha, nhưng đừng nói tớ
thông minh nha, tớ lại
kiêu ngạo thì khổ đấy!

Vỡ l
ẽ

À hiểu rồi, bạn ví
như câu chuyện
rùa và thỏ chứ gì!

"Càng biết khuyết điểm của mình bao nhiêu,
thì tốc độ trưởng thành càng nhanh,
lòng tự tin đối vơí bản thân sẽ càng kiên
định."

Thần đồng tự tại
THE SUPERKIDS

˙Người mẹ yêu thích tiền bạc˙
Mẹ của ngôi sao điện ảnh kiêm đạo diễn
Bắc Nguyên Vũ người Nhật rất yêu thích
tiền bạc

Lúc mẹ qua đời, ông về quê chịu tang

Cho tiền
đi !

sợ sợ
Anh trai lớn đưa cho
ông một gói đồ

Hơn thế nữa là con càng nổi tiếng, lại càng
đòi nhiều tiền hơn
hoong
Đấy là một cuốn sổ
gởi tiết kiệm và một
lá thư
coi
Mở ra

Lúc nào mới
gởi tiền về chứ
?
Trong lá thư viết: Vì lúc còn nhỏ con không ham
học, lại đua đòi, dùng tiền phung phí, sợ sau này
con sẽ nghèo đói, nên mẹ mới ép con gởi tiền về

Số tiền này đều dành dụm lại, sau này con
có thể hợp lý mà sử dụng

Khóc kh
thành ti ông
ếng
y
Run rẩ

Hu hu

Thần kinh doanh
ông Vương Vĩnh
Khánh người Đài
Loan đã từng nói !

Hay nghe hay xem ít nói năng,
nhanh tay nhanh chân chậm tiêu tiền.
Bạn làm được một
đồng, chưa thể nói là
tiền của bạn; nhưng
bạn dành dụm được
một đồng mới thật là
tiền của bạn!
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˙Ngọc Trai˙
trai trai là hạt cát trong vỏ sò bị tác dụng bởi nội tiết của sò muốn bài xích nó lâu ngày mà hình
thành.

Cát lại bay, làm mình
đau ghê!

bay

cát

bay
vào

Hu …..tớ thề phải
phun ra …..

ra
Phun g được
n
ô
kh

Mệt ghê, ra
nào, ra nào

Qua một một thời gian
rất lâu phun ra vẫn
không được……

Ồn ghê

phun ra
phun
phun ra
Và cuối cùng cát đã biến thành ngọc trai

Đẹp quá!

Chỉ có sau khi thể nghiệm những
cảnh khổ gian nan, mới có lòng tinh
tiến và phấn khởi.
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˙Xếp hạng hai˙
Đây là câu chuyện có thật đã lâu
phát sinh tại Thụy Sĩ

Có một lần Berzelius bị bệnh nặng, xin
phép nghỉ rất lâu
Hạng nhất
đương nhiên là
bạn rồi còn gì!

Ông Berzelius thành tích lúc nào cũng xếp
hạng nhất trong lớp, Nobel xếp hạng hai
Nhưng khi công bố thành tích

Berzelius xếp
hạng nhất, Nobel
xếp hạng hai!

Í? Sao lại kỳ thế
nhỉ?

Vì bạn ấy cứ gởi
bài tập trên lớp
cho mình coi mà

Có gì đâu
nào!

Lớn lên Nobel không
những trở thành nhà
hóa học, mà còn phát
minh ra thuốc cháy,
sau đó qua đời ông
còn quyên toàn bộ tài
sản thành lập các giải
thưởng có tên gọi là giải
thưởng Nobel!

"Làm người nên vững chắc và thực tại,
tấm lòng phải rộng mở;
Thận trọng mà làm việc,
nên nhìn xa trông rộng."
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˙Cuộc thi mô hình˙
Cuộc thi lớn
về mô hình

12 tiếng
đồng hồ
sao mà đủ
thi!

sat
sat

Í, sao lại ghép
không được,
mô hình này
có trắc trở?

Ừ, bắt đầu
làm!

lanh

Cuộc thi
bắt đầu
với thời
gian 12
tiếng

Xong rồi!

Mệt ghê,
mắt mờ cả
đi…

Thật thế sao?

Mình bỏ
cuộc thôi….

lẹ

Xin cho chúng tôi
biết với nguyên
nhân gì để thắng
cuộc!

Trước tiên là mình không
để công việc khống chế
và ảnh hưởng đến tâm
trạng của mình!
Sau đó nghiên cứu thật
kỹ giấy chỉ dẫn, rồi tiếp
tục theo thứ tự từng
bước một để hoàn thành
một cách nhanh chóng!

Bận nhưng không bừa bãi,
mệt nhưng không nhọc nhằn.
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˙Làm công tác từ thiện˙
Sao hôm nay
mẹ về sớm
thế?

ửa
Mở c

Hôm nay làm công
tác xã hội vừa bận
mà vui, sau đó về
nhà nấu cơm cũng
xong rồi !

Về nhà còn
phải nấu cơm
tối cho bọn
con!
Mẹ cực quá
mẹ ơi……..

Ăn đi, đói rồi phải
không?

Ban ngày mẹ đi làm, tan
ca lại đi phục vụ làm
công tác tình nguyện!

Không cực đâu con, con
Hơn nữa lúc trước mẹ
ngoan như thế này, nhà
bệnh hoài, bây giờ
mình lại cái gì cũng có cả
khỏe mạnh mẹ rất là
n
mà!
Vươ vui!
ẻ
Bây giờ có sức giúp vai v
đỡ xã hội làm từ
khỏe
n
thiện đấy là hạnh
khoắ
phúc lắm!

Haha, nhìn
thấy mẹ con
chưa,
trong giấc ngủ
vẫn cười !

A bố về
rồi!

Bận mà vui, mệt mà hoan hỉ.
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˙Làm bài tập gấp˙
Các câu hỏi
này khó
ghê….

Ừ, làm xong
bài bọn mình
đi chơi nha?

Không được đâu,
thời gian không đủ
để làm văn nữa nè!

Cuối cùng cũng
làm xong bài tập,
làm tiếp tập làm
văn thôi!

Than
vãn

sạt
sạt

Nhức cả óc,
biết viết gì
đây?

bơ

Làm xong
rồi, mình đi
đây!

Có chứ sao không,
bởi thế mình mới làm
Tương Gạo,
bài xong là nhất định
sao bạn chẳng tự thưởng cho mình!
có phiền não
gì nhỉ?

Hát một bài
hát, nghe
nhạc, hay là
đi dạo!

oan

g

Hoàng hôn
thật là đẹp !

Nghỉ ngơi
để đi đoạn
đường dài!

Ha ha mình
biết làm văn
rồi!

Bận không sao, đừng
phiền não là được.
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˙Chanh˙
Không sao,
chỉ cần cho
thêm nước là
được à!
Ừ nhỉ, cho thêm
ít mật ong hay
đường vào là
càng ngon!

Vắt nh
cha
Đổ vào

Nước chanh chua
khó uống ghê…..

Ôi, chua ghê!

Run

Run rẩ
y
Run rẩ
y

rẩy

Cuộc đời giống
như trái chanh
bị ép nước

Vắt ra nước
vừa chua lại
đắng !

Vả lại mỗi trái chanh
đều chứa đựng nhiều
chất bổ!

Ừ, bọn mình có thể
pha với cách cho
thêm đường và nước
vào thế là càng ngon
miệng!

Ừ nhỉ, mọi thứ
đều do mình
chọn lựa!

"Công việc phải nhanh nhưng
không vội vàng, thân tâm nên
thoải mái, đừng căng thẳng."

Thần đồng tự tại
THE SUPERKIDS

˙Thi chặt củi˙
ôi ơi, bạn khỏe
thế!

Có một ngày, ba người cùng hẹn
nhau thi chặt củi coi thử ai chặt
nhiều nhất

Nhưng tốt nhất
là đem rìu đi
mài cho bén!

cộop

Còn đâu thời gian
mà đi mài, chặt
trước đi thôi!
ớ, cố ý kêu mình
đi mài rìu, để có
thời gian thắng
mình, mình
không bị lừa đâu!

cộop
cộop
cộop
cộop

Hú!

Í sao bọn họ lại
chặt nhiều hơn
mình nhỉ!

Kinh
ngạc

Lại còn tán dóc
nữa chứ, sao lại
như thế nhỉ?

hú!

Anh ta nhất định là
thua cuộc, chỉ biết
dùng sức thôi!

Bạo Long không
nghỉ ngơi gì cả!

so
so e
e

" Trong sự bận rộn, nên có tuần tự
mà nhanh chóng làm việc, đừng vội
vàng như muốn cướp thời gian."
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˙Đội quét dọn˙
Ngoan ghê,
đến đây giúp
cho ba !

Coi
thường

Ôi thối
quá

Khơơ

Ừ ba mình bị
cảm rồi!
Con ơi, con
cố gắng học
hành,

saạt
saạt

Từ nhỏ học tiểu học đến
trung cấp đều xếp hạng
nhất, lớn lên không may lại
đậu được trường đại học
Đài Loan!

Sau này sẽ không
làm người quét
dọn

Gi
chóống

Ra vẻ
m
nghiê
c
tú

Ừ đó, đừng
giống bố làm
người quét dọn!

Hôm nay ba mình
ốm, nên mình ra giúp
ba làm việc đấy!

Xin lỗi nha!

Nói m
cách ột
chát chua

Không cần xin lỗi mình
đâu, bạn cần phải xin lỗi tất
cả các thành viên của đội
quét dọn mới đúng!

Đừng lấy sự giàu nghèo sang hèn để
đánh giá việc thành bại được mất,
chỉ cần có thể tận tâm
tận lực giúp mình, giúp người.
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˙Vui với việc quyên góp˙
Cảm ơn lòng tốt
của mọi người

Cảm ơn lòng
tốt của bạn!

Rấ
phót
kho ng
áng

Vui với việc
quyên góp

Phải đấy !

Còn cười bọn mình
quyên ít nữa hả?

Cô ấy quyên nhiều
thì sao nào? Cố ý cho
người ta biết nhà cô
ấy có của à!

Tuy rằng mình không
biết cô ấy có nhân dịp
này bày cho người ta
thấy hay không?

Vui với việc
quyên góp

Nếu chỉ vì thế mà
đo lường thì mất
đi ý nghĩa của
nó, còn gì phải
không nào?

Nhưng mình nghĩ
rằng việc 「cống hiến
」là do bản thân tự
phát, không vì ít hay
nhiều mà định đo
lòng tốt!

Hơn nữa theo mình
biết là cô ấy quyên cả
số tiền dùng vặt trong
một tuần đấy!

Xấu hổ

Mình ….chỉ
quyên số
tiền hôm nay
thôi…..

Người nhận những lao khổ, tất chịu
đựng được oán trách; người nhận các
công việc tất sẽ bị phê bình. Dưới những
lời oán trách, có điều từ ái nhẫn nại; lời
phê bình ẩn chứa vàng ngọc bên trong.
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˙Hướng theo chiều gió˙
Chảy tới sa mạc.

Có một ngày kia trên đỉnh núi băng giá, đá
băng hỏi mẹ.

Từ từ thời gian
sẽ đến thôi!

Mẹ ơi, gió nói biển
rất đẹp, lúc nào con
mới nhìn thấy biển
hả mẹ?

Í, mình chảy
nước rồi !

Đá băng thành nước chảy qua
ngàn dặm non nước.

Gió ơi, mình sắp
biến mất rồi, chắc
đến không được
biển rồi…..

Bốc hơi
y
Chả ng
xuố

Được đấy, chỉ cần bạn
đồng ý thay đổi diện
mạo theo mình là không
vấn đề gì!

Cũng vì thế giọt nước bé nhỏ biến thành hơi khí,
theo chân gió rải nhiều hơi sương khí mát cho
rất nhiều sinh vật.

Hú

Cuối cùng lại biến thành nước mưa và gặp biển

Gặp gì cũng an tâm, tùy
duyên mà cống hiến.
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˙Bão táp˙
Khi thuyền không may lái vào vùng có bão táp,
thuyền trưởng có kinh nghiệm sẽ nói :
xiu
xiu

xiu

Đoạn đuờng
thứ nhất là
quay đầu về!

oa

Nhưng đoạn này
không được, vì gió
bão còn nhanh hơn
thuyền của ta!

la
oa

xiu

Chu
nha yển
nh

Đoạn đường thứ
ba là, đối mặt với
hướng gió mà xung
qua đi tiếp!

Bây giờ mình có ba con đường để chọn

Đoạn đường
thứ hai là quẹo
trái hoặc phải!

la

Đoạn này cũng
không được vì khi
quẹo ngang, diện
tích gặp gió càng to,
thuyền sẽ dễ bị lật !

g

ơan

hoơ

Vì nơi gió bão
càng mạnh, thì
lại là..

Rời xa vòng bão
táp với đoạn đường
ngắn nhất!

Dũn
cảm g
thẳn
bước g

"Ba điều dẫn đến thành công:
Tùy thuận nhân duyên,
nắm chắc nhân duyên,
tạo ra nhân duyên."
Thủ tướng nước Anh ông Churchill đã nói: Khi gặp
nguy hiểm, nếu dùng đầu óc thông minh giải quyết,
thì coi như đã giải tỏa một nửa hiểm nguy.
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˙Bón đất˙
Tốt qúa, tụi mình
dùng miếng đất
này trồng hoa đi!

Ừ, trồng thêm
các loại trái cây
nữa nhé!

Bước đầu tiên
Trước hết là bón phân
thì khởi đầu như cho đất trước, đất đã
thế nào chứ?
bón phân xong rồi thì
bắt đầu bỏ giống!

Ph
khởấn
i
Dùng các loại rau lá
bỏ đi làm phân bón
mới tốt!

Làm sao bón
đất đây?

Hôi ghê!

i
Hô i
thố p
ậ
ng i
trờ
Có thể bỏ
giống được
chưa?
Đừng gấp, bỏ

Sao chưa ra
hoa?
Yên tâm đi,
đến lúc thì sẽ
nở thôi!

giống phải coi
trời, không thì chỉ
bỏ công thôi!

Ngoài ra thì chỉ có
cách thuận bề thôi!

Nở tư

ơi

mộp m

ộp

Mỗi một bước
đều phải tận
tâm tận sức!

"Gặp cơ duyên thì phải nắm lấy,
không có cơ duyên thì phải tạo ra,
chưa đúng cơ duyên thì đừng
gượng ép."
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˙Ngựa hoang˙
Oồ con
ngựa đẹp
quá!

Kiếm ở đâu
ra thế?

Mình nói có
sai đâu, đấy
là con ngựa
bị nguyền
rủa!

Bắt được ở
trên núi đó!

Hên mà
không phải
là của mình
,hêhê!

Ừ, có gì
đâu mà khí
phách!
Hên ghê, mình
cũng muốn có
một con ngựa!

Cưỡi nó tiếp thì
không chỉ gãy một
chân !

ha

Ha

Ai da, gãy
chân rồi
……

Bạn thật sự
là bị nguyền
rủa hả?

Haha

Vì chân tàn tật chỉ còn cách theo học nghề dệt
vải với phụ nữ, với sự siêng năng sau cùng anh
đã trở thành nhà kinh doanh vải vóc.

pooa

ng

Lời
chua
chát

Không ngờ có chiến tranh tại tiền phương,
mọi thanh niên đều bị kêu đi phục dịch, chỉ
còn anh ta là ở lại.
Bo oa
Bo ăn ng
g

Đời người lúc thăng lúc trầm,
đều là kinh nghiệm để trưởng thành.
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˙Người Tài xế da đen˙
Taxi

Ông ấy đen như thế,
không biết có phải
người xấu không?

Xin hỏi muốn
đi đâu?

nói
nhỏ

Thế giới này các hoa
có nhiều màu đúng
không nào!

ngẫm
nghĩ
một
lúc
Đúng, thì
sao chứ?

Màu
đen!

Bởi thế, sắc màu của
hoa càng nhiều đều do
hột giống màu đen sinh
ra đấy thôi, đúng không
nào!

Vậy loại hột
giống màu
nào nhiều
nhất chứ?

Xin lỗi nha!

Dùng trí tuệ để giải quyết sự việc,
lấy từ bi để quan tâm người khác.

cảm
động
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˙Trà hư˙
gớm
Ừ?

Bạn uống
coi !

c
đụ
đặc

Sao bạn cho mình
uống trà hư!

Đâu có đâu
? mình đổi ly
khác vậy!

Ừ ly này
được!

Vắt chanh vào

Chuẩn bị đổ sữa vào

Mình góp ý là
bạn đừng bỏ sữa
và chanh cùng
vào, sữa sẽ đóng
thành cục đó!

vắt

Thì ra là tự mình …..
ê
Qu
á
u
q

"Dùng trí tuệ, luôn luôn sửa đổi
những sai trái; lấy từ bi để nơi nơi
cho người được thuận tiện."
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˙Trứng gà˙
Í, gà nhà ai thế?

Ô, vườn hoa của
bạn đẹp quá!

Nhà bên cạnh đó,
thường chạy qua
nhà mình!

Cám ơn!
Bẻ gãy

cảm
thấy
sai

Xin lỗi!
Xin lỗi

Đợi tí!

Bạn không
giận hả?
Mình thường nhặt
được trứng gà, ăn
không hết tặng
bạn đấy !

Đẻ nhanh
lên nào !

Kinh
ngạc

Xin lỗi nhé,
mình là gà trống
mà!

Cũng từ đó không thấy gà chạy qua nhà bên cạnh nữa

Có
lời
rồi

Có trí tuệ

Lòng từ bi càng nặng trĩu, trí tuệ sẽ
càng cao, điều phiền não cũng càng ít.
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˙Nhận sai˙
Trong vùng núi sâu có hai
ngôi chùa, ngôi chùa A
đoàn kết có hòa khí, còn
chùa B thường xuyên cãi vả
không ngừng.
Bạn thật sự là
có thành kiến
với mình đấy!

Do vậy chủ chùa B giả trang
đến chùa A thám thính

Tại vì chúng tôi
thường phạm
Thường
sai lầm!
phạm sai
lầm ?

Chùa của các
ngài sao mà giữ
được hòa khí
như thế chứ?
Ái da!

gây
gổ à
o
ào

chạy

Ai lại có thành
kiến, rõ ràng
là bạn tự nghĩ
đấy thôi!

Xin lỗi, do mình
không báo trước cho
bạn là đang lau nhà!

Xin lỗi, do
mình lau nhà
ướt quá!

té
ngã

Không! Không! Do
là mình không cẩn
thận đấy mà!

lồm
cồm
ngồi
dậy

Ờ, nhận sai không
hẳn là thua, mà
là thể hiện rõ con
người đầy đức
hạnh!

Còn có thể hóa
giải bạo lực đau
khổ thành hòa khí
cát tường đấy!

Đối mặt với nhiều tình huống, chỉ cần dùng
trí tuệ để giải quyết mọi việc, dùng từ bi
đối xử với mọi người, mà không lo lắng
được mất của bản thân, ắt sẽ không có điều
phiền muộn.
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˙May thay˙
Lúc trước nhà Tổng thống Roosevelt nước Mỹ bị cướp
trộm, thất thoát rất nhiều.

Sau đó bạn bè viết thư an ủi ông

thứ nhất, trộm chỉ đánh cắp đồ
đạc, nhưng không hại đến tính
mạng mình.

Điều may mắn nhất là kẻ trộm là
họ, chứ không phải là mình!
Nói thật hay !

lock
Sher es
Holm

Tổng thống Roosevelt viết thư trả lời như sau: Mọi thứ
đều tốt cả,vẫn hạnh phúc như xưa,vì là….

thứ hai, trộm chỉ đánh cắp một phần
tài sản của mình, chứ không đánh
cắp toàn bộ.

Tâm chuyển theo cảnh là phàm phu,
cảnh chuyển theo tâm là thánh hiền.
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˙Ốc và vỏ˙
Tại vì họ nhà
mình thân thể
mềm, phải nhờ
vỏ ốc để bảo vệ
con à!

Vậy sao con sâu
lông thân hình cũng
mềm, sao lại không
cần vác vỏ ốc chứ?

Mẹ ơi, sao con
mới sinh ra là
phải vác một cái
vỏ vừa cứng vừa
nặng thế?

oán
than

chui

bò b
ò

Vậy giun đất
thân cũng mềm
nè, tại sao chẳng
mang vỏ chứ?

Vì sau này i sẽ
chuyển hóa thành
bươm bướm, vòm
trời sẽ bảo vệ cô ấy!

Giun đất biết chui vào
đất, có đất bảo vệ anh
ấy mà!

Bởi thế mình
mới có vỏ để
bảo vệ!

Không cần nhờ vả
đất trời, chỉ nhờ
vào chính bản thân
mình!

ai
oán

Hu, họ nhà mình
tội ghê, không ai
bảo vệ cả….

Vịt lớn bơi ra con đường lớn,
vịt nhỏ bơi ra con đường nhỏ,
không bơi thì chẳng có đường.

Thần đồng tự tại
THE SUPERKIDS

˙Chọn đường chiếc˙
Đời người giống như con đường chiếc, nhiều lúc đứng
xa có thể nhìn thấy mục đích.

Và trên con đường đó có nhiều ngã tư để
thử thách sự lựa
Đi thẳng thôi!
chọn của bạn
Như thế mới
nhanh!

pùn
Và có nhiều tín hiệu ngăn trở tốc độ của bạn.

Người không chuyển thì tâm chuyển.

pùn
pùn

Nhưng núi không chuyển được thì đường đi phải
chuyển, đường không chuyển thì mình phải
chuyển,
Thì đi đường
khác!

pùn

Ha, không khí
thật tốt!

Đèn đỏ rồi, nghỉ
chân một tí!

Tiện đó ngắm
nhìn phong
cảnh thôi!

"Núi không vòng thì đường phải uốn,
đường không uốn thì người phải đổi,
người không đổi thì tâm phải chuyển."
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˙Càng giảm cân càng mập˙
Cùng chơi
được không?

OK, sao tự nhiên
muốn chơi bóng
thế?

Soạt

Hô!

liều
mạng

Sao mà
găng thế!

Hô!

g

poơn

Ái da!

huú

huú
Sao bạn tự
nhiên lại thích
chơi bóng thế?

Mình muốn
giảm cân
mà!
Mập lên hay ốm
xuống đều không
phải một ngày tạo
nên cả đâu!

Mình……

Đấy! Cuối cùng chỉ
nằm trên giường
càng giảm cân
càng mập thêm !

khóc
lớn
lên
…

Hú…..

Chỉ cần nhẫn nại
và bền chí thì mới
giảm cân một cách
vừa đẹp vừa khỏe
khoắn!

“Tinh tiến” không phải là thục
mạng, mà là nỗ lực không lười
biếng.
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˙Hàng giá thật˙
Đây là 100 đồng
tiền thật, ai cần
nào?!

Mở r
a

Tôi muốn!

Tôi
muốn!

Tôi muốn!
Tôi muốn!

Tôi muốn!

Còn một tờ nhăn
nhúm ai cần nào?

Nhăn thế nào đi
nữa thì cũng là
100 đồng!

Đừng vì chuyện buồn
hôm qua, hay rào cản của
tương lai, để ảnh hưởng
đến tâm trạng hôm nay!

Ừ, bởi thế trong
đời sống cũng
vậy thôi,

Có xảy ra điều gì đi
chăng nữa, đều không
hư hại gì đến giá trị
bản thân mình!

"Thuyền qua nước không còn dấu vết,
chim bay qua không để dạng hình;
thành bại được mất mà tâm không dao
động, đó là trí tuệ lớn của tự do giải
thoát. "
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˙Người mù thắp đèn˙
Lúc trước đi trên hẻm phố đêm tối tăm,
tâm trạng cứ lo lo sợ sợ

Từ khi có người thắp ngọn đèn
trước nhà, thì nỗi sợ hãi tan
biến đi.

Cảm ơn các vị chủ nhà, đồng thời làm tôi
nghĩ đến chuyện xa xưa

tâm
trạn
lo s g
ợ

Án
sán h
đèn g
Ô, nói cũng phải,
có đèn ai cũng nhìn
thấy thì không đụng
phải nhau.

Lúc trước có một người mù, đêm đến cầm
ngọn đèn lồng đi trên đường.

Mắt bạn không
nhìn thấy, thắp
đèn làm chi?

Haha, ngoài ra
mình cũng sợ là họ
đụng phải mình
mà!

bét

Thắp đèn
để chúng ta
không bị đụng
nhau mà!

Ừ, khi nghĩ đến
mọi người, thì
tự nhiên lại giúp
cho cả mình !

Thuận tiện cho người khác là
thuận tiện cho chính mình.
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˙Tượng vẽ˙
Ngày trước có một người thợ vẽ rất trẻ, anh mưu sống
bằng nghề vẽ tranh cho mọi người

Hai người đồng ý giá cả thù lao xong,
tuần sau sẽ nhận hàng.

soạt
soạt…..
Ngày kia, có một phú gia nhờ anh vẽ cho ông ta bức
hình giống ông

Nhưng thời gian đã tới rồi
phú ông lại hối hận, chỉ trả
cho anh thợ vẽ tranh 30%
tiền công vẽ.
choá
ng
váng

Không bán cho ông
Sao nghĩ
đâu, sau này ông sẽ
lắm thế, ha!
quay lại mua với giá cao
gấp hai mươi lần nhé!

Mười mấy năm sau
Mình gặp một bức
tranh giống y bạn
ở tại phòng tranh
kia đấy !

Thật
không

Người thợ vẽ trẻ tuổi này tên là Picasso.

chủ đề : Kẻ cướp

$200.000

Công khai chịu thiệt thòi, là người nhân
nghĩa; âm thầm chịu nhục nhã, đó là kẻ
ngu muội.
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˙Tháp cao˙
Cố lên, coi ai
nhanh nhất!

Hô hô!

ôô
hô ô
h

Tháp cao như thế
các bạn chắc leo
không tới đâu!

ôô
ôô
Mình nghĩ chắc là
lên không tới
a

Cuối cùng
cũng đến rồi !

Mình nghĩ
cũng vậy …..

Máy nghe
tai

ũng
Gì c g
n
chẳ
e
ngh
ấ
h
t y

"Áp lực, thông thường do quá để tâm
vào những sự vật bên ngoài, đồng
thời cũng quá chú trọng sự bình luận
của người khác."
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˙Sò˙
Trước kia mọi người không biết sò sống hay đã chết nên
lấy hai con sò vỗ vào nhau, nghe phát ra tiếng gì thì có
thể phân biệt.

Í, sao lại
thế?

cốc
cốc
Làm gì lại
thế, chủ bán
hàng họ rất là
thành thật!

Ấy chết, sò
chết hết rồi!

Mình hiểu ra rồi,
bạn cầm trên tay
là con sò chết!

Thật
không?
Hèn chi
tưởng là
chết hết !

Đúng vậy, nếu tâm
chỉ nghĩ đến điều tốt,
biết cảm ơn thì làm
việc gì cũng không
thấy mệt, lại càng
thấy vui hơn nữa

Mình kiểm
tra rất nhiều
lần rồi
Rõ ràng là chủ
bán gạt mình
rồi!

Nếu đem sò ví
thành tâm của
mình

cóc
cóc

tâm trạng cứ nghĩ đến
điều không tốt, thì
đương nhiên không
biết rõ thực hư, dễ
phán đoán sai lầm!

"Dùng tâm cảm ơn, lòng báo ân để làm
những công việc về phục vụ, thì sẽ không
thấy mệt mỏi và chán nản."
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˙Nguyên tắc làm việc thiện˙
Theo thống kê 10 năm qua,
trường công lập ở Newyork vì
bị tuyết lớn ngập thành phố
nên phải ngừng khóa học,
nhưng chỉ có 7 lần.

Tất cả các công ty văn phòng
đều nghĩ việc, nhưng những
trường công lập tiểu học này
đều phải đi học.

Vì thế nhiều gia đình có con em
học ở trường này đều gọi điện
trách mắng.

khá

ch

Nhà trường trình bày lí do cho phụ huynh
biết, rất nhiều trẻ em nghèo khó ở nhà
không có máy sưởi ấm, lại không có cơm
trưa.

siu
siu

Vì không muốn làm cho trẻ em nghèo khó
cảm thấy mình đang được cứu giúp, nên yêu
cầu cả trường đều đi học.

Chỉ đến trường mới có cơm
no, và hơi ấm cho chúng.

aa

Có vài phụ huynh gia
đình giàu có góp ý, nhà
họ khá giả chẳng cần
đến thì có thể không
đi học được không ?
Nhà trường phản đối.

"Luôn có lòng cảm kích, dùng tiền
tài, sức lực, trí tuệ, tâm lực,
để làm tất cả những phụng hiến."

Tâm bền bĩ
Tâm bình an
Tâm bình thường
Tâm bình đẳng
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˙Tinh thần kính trọng nghề nghiệp˙
Sê Cô Nà Kén Nồ, là nữ sinh
viên lợi dụng thời gian nghỉ
hè đi đến Đông Kinh làm công
cho nhà hàng Đế Quốc.

Công việc đầu tiên của cô là dọn dẹp phòng vệ sinh.

run
run
Mới bắt đầu công việc, xém chút
nữa là cô bỏ việc vì chịu không
nổi

"Khi mùa hè đã hết, giám đốc
tới và khảo hạch"

Ghê!

ô….

khá

ch

Với tinh thần yêu kính
nghề nghiệp, trước 37
tuổi cô đã trở thành
một nhân viên suất
sắc và được thăng
chức nhanh nhất của
nhà hàng.

c

ộc ộ

Hơn 37 tuổi cô trở thành Bộ trưởng Bưu chánh
nội các Nhật Bản.

Ý nghĩa của cuộc đời là vì phục vụ,
giá trị của cuộc sống là vì cống hiến.
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˙May mắn ˙
Nếu đem dân số thế
giới ép xuống còn 100
người, thì sẽ được các
số sau đây:

6 người sẽ có 59% của toàn bộ
tài sản, 50 người thiếu chất
dinh dưỡng.

70 người mù chữ,1 người có bằng
đại học, 1 người có máy vi tính.

Nếu sáng thức dậy với sự khỏe
khoắn, thì chúc mừng bạn, vì có 1
triệu người không sống được quá 1
tuần .

tỷ người

ring
ring

Nếu trong tủ lạnh có đồ ăn, có áo mặc, có nơi
ở thì bạn đã giàu có hơn 75% số người trên
thế giới.

Nếu có thể tham gia các hoạt
động tôn giáo mà không bị ràng
buộc, tất nhiên bạn sẽ tự do hơn
3 tỷ người.

Nếu bạn có thể đọc được cuốn sách này, chúc
mừng bạn, vì có hơn 3 tỷ người khác không biết
chữ.

lòng
đau

Bạn là người may mắn, vậy nên nhân cơ hội
này trong lòng phát nguyện phục vụ những
người khổ nạn kia.

Mục tiêu của nhân sinh
là đến để thọ báo, đáp
nguyện và phát nguyện.
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˙Trái bắp ngon nhất˙
Năm nay trái tốt
nhất là mình, xin
hái tôi đi!

Lúc bắp năm này lớn xong.

bét

Không sao, ngày
mai sẽ hái tới
mình!

Liên tiếp thêm mấy ngày
bắp vẫn không bị hái

bét
bét

Những trái kia đã bị hái hết, từ
từ ………

Hu…..mình sắp
khô hết rồi

Nỗi n
buồ
g
dân
n
ê
l

Trái bắp này
năm nay là trái
ngon nhất,

Cuối cùng...

bép

Dùng nó làm hạt
giống, năm sau nhất
định sẽ có trái bắp
tốt nhất!

"Giá trị của con người, không phải
ở chỗ tuổi thọ dài hay ngắn, mà
chính là sự cống hiến nhiều hay ít."
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˙Tương lai˙
˙

đố
i
đã với c
h
q
h ua uyệ
˙ ối tiế , khô n
đố c
ng
i
lai, vơí tư
tí
c ch ơng
˙ huẩn cực
đố bị mà
i
mỗ vơí h
iệ
i
ch bướ n tạ
ắc c đ i,
ch ều
ắn

˙Đối
với ch
đã qua uyện
, kh
hối tiếc ông
˙Đối
với tươ
ng
lai, tích
cực mà
chuẩn b
ị
˙Đối
với hiện
tại,
mỗi bư
ớc
chắc ch đều
ắn

Bạn nói như vậy
thì là không vừa
ý với bây giờ hả!

Ừ ,câu nói rất là
có lý!

Ôi, tuy rằng mình
bây giờ ở trong
một đội bóng
nhỏ !

Đương nhiên,
thực lực mọi
người trong đội
bóng của bọn
mình quá yếu!

Không! Mình nghĩ
là tương lai mới
quan trọng!

Nhưng trước sau gì,
có một ngày mình
sẽ trở thành ngôi
sao vĩ đại nhất của
đội NBA Mỹ !

Bạn giống như một người leo núi vậy, chỉ
phóng mắt nhìn xa.

nhìn
nơi
xa

khinh
bỉ
Lại không chú ý đến bước leo của
mình, rất dễ té xuống đáy.

Đúng vậy, mỗi lần thi
đấu phải cố hết sức
mình, và đó là con
đường duy nhất để có
thể đạt được chức danh
ngôi sao vĩ đại !

Quá khứ đã thành hư vô, tương
lai còn là mộng tưởng, sống cho
hiện tại mới là quan trọng nhất.
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˙Ngày cuối cùng˙
Đỡ nhiều
rồi
Đã đỡ chưa

Mấy ngày qua
nghĩ đến lúc trước
lãng phí thời gian,
trong lòng buồn
ghê đi ……

Lại thêm có rất nhiều
công việc chưa hoàn
thành nữa, ôi…..

phờ
phạc
Nhưng chẳng
biết làm gì
trước nè?

Thế này nhé,
nếu như___

Vậy thì đi
làm ngay đi!
Nếu như chỉ còn có
một ngày để sống,
bạn muốn làm việc
gì nhất?

Aà năm ngoái
quên tặng quà
cho mẹ…….

hối
quá hận

Vậy thì
đúng rồi!

Vậy thì cứ coi như chỉ
sống có ngày hôm nay
thôi, thì biết việc gì cần
phải hoàn thành trước!

Ừ!

"Đừng bận tâm về quá khứ, không
cần lo lắng cho tương lai, sống
thiết thực với hiện tại, thì có thể
đồng hành cùng quá khứ và vị lai."

Thần đồng tự tại
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˙Việc trên đời˙
Ở đời thường
chỉ có 3 việc !

Có lí!

Việc của bản thân,
việc của người ta, và
việc của ông trời !

Việc của bản thân

Việc của người ta

Ừ ừ!

Vậy phiền não
là gì ?

Và việc của ông trời

Không lo

việc của mình

Thích lo

việc người khác

Không cam chịu

Lo việc

Đừng lo

Cam chịu

việc xẩy ra trên đời

của mình

việc người khác

việc xảy ra trên đời

Ừừ!

Làm sao để
không phiền
não chứ ?

hoá
n
đổi
vị
trí

"Trí tuệ, không phải là tri thức, không là
kinh nghiệm, không là tư biện, mà là thái
độ siêu việt cái tôi của chính mình."
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˙Thợ làm tóc˙
Có một anh thợ làm tóc rất
giỏi.
Ô, cắt tóc
đẹp qúa!

Đắc

ý

Loại tóc của bạn chỉ
có tôi cắt mới đẹp
thôi!

Xí, còn phải
nói !

Tài năng của
anh không
chê vào đâu
được!

Í? Cắt kiểu này mà
dám ra làm thợ!

Ê, bọn anh ai cắt
tóc cho tôi đi ?

Thảm
bại

Không có
thì giờ!

Đừng
mơ!

Tự xưng là thợ mà
cắt tóc như thế, ai mà
dám để cho anh cắt
chứ!

Tức ghê đó, nhìn
người ta bằng
nửa con mắt!
Hứ, coi bọn
mình xử lý
anh ta đi!

Ha, ta là thợ nè, tự
cắt là xong thôi!

Một cuộc sống tích cực, phải hết sức
khiêm nhường; cái ngã càng lớn, thì
càng thấy bất an.
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˙Công việc giống nhau˙
Còn bạn ?
king
king

Í? Bạn làm gì
thế?

Còn bạn ?

Cùng làm việc
như nhau nhưng
cảm nhận đều
khác biệt!

king

Làm việc mà,
kiếm tiền nuôi
gia đình!

Mình đang hoàn
thành một ước
mơ

Công
việc
đã
hoàn
thành

mệt
nhọc

Xây nhà

Xây một tòa biệt
thự đẹp nhất
và dễ chịu nhất
thế giới cho mọi
người ở!

Bậc thượng đẳng an tâm với đạo, bậc
trung đẳng an tâm với sự việc, người hạ
đẳng chỉ lo danh lợi, vật dục.
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˙Người chăn cừu và sói˙
Có một người chăn cừu rất thích thổi sáo.

Bạn thổi sáo rất hay,
người chuyên nghiệp
cũng không chắc gì hơn
bạn đâu!

Rồi người chăn cừu kết
thành bạn thân với con sói

Ha ha! Tri kỷ khó
kiếm đó, bọn mình
kết bạn đi nha!

Anh Sói ơi, nhờ
anh coi giúp đàn
cừu cho tôi với, tôi
đi giải quyết công
việc một chút!

g

thưởn
thức

Bị
phát
hiện

Ấy là anh ngốc đấy,
bỏ quên việc mình
làm,

Tiền
mất
tật
mang

Hâm
t
mộ hế
h
mìn

Ấy! Sao anh lại lén
ăn đàn cừu của
tôi…….

Làm gì mà dữ vậy,
ăn cừu là bản tính
trời sinh của tôi
mà!

Chứ như
anh---

Lại kết bạn
với con sói!

Bạn là người mang thân phận nào, thì
nên làm những việc của thân phận đó.
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˙Tấm lòng tốt˙
Bạn cảm thấy hoa
của mình đẹp
không?

p
phụ p
phụ

Mình cảm thấy
bạn đẹp hơn cả
hoa!

Không, ý mình
nói là bạn có tấm
lòng tốt chứ!

Ngoài việc bạn vui
vẻ chia sẻ, lại còn
phục vụ không điều
kiện nữa!

Có đâu, chỉ bốc
vác số hoa này
đã làm mình lấm
nhớp cả người!

mắc
cở

Tặng các
bạn nè

đem về tặng mẹ,
nhớ chúc ngày lễ
mẹ vui vẻ!

Cám ơn!

Ngọt ghê!
Đẹp nết hơn đẹp người!

Tặng người đẹp
một hộp trái cây,
mình tự trồng
đấy!

Ơờ….ngại
quá!

" Trong sự yên ổn và hài hòa,
nắm giữ điều tốt đẹp hôm nay,
và bước ra ngày mai tươi sáng."
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˙Lá rụng˙
Hôm nay càng nhiều
hơn, ai biểu bạn hôm
qua quét sơ sài thế!

bay
bay

Rung cây đi cho
nó rụng hết,
ngày mai khỏi
cần quét nữa!

Ngày nào cũng
quét lá, mệt ghê!

c
Nhứ
ầu
đ
cả
sạt

sạt

t
Chỉ mộ
n
lúc biế
u
ra nhiề
hơn

Rung cũng chẳng vào
đâu đâu, đấy là hiện
tượng tự nhiên, ngày mai
lá vẫn rụng mà!

rung
cây

Í?

Đừng nghĩ nhiều làm gì,
chỉ cần hoàn thành công
việc hôm nay là được rồi!

rung
cây

rung
cây

Ừ ừ!

sạt

Mắc mớ gì đem những
phiền não ngày mai đến
trước cho mình!

sạt

Lo lắng là sự giày vò không cần thiết,
chú tâm là động lực của sự an toàn.
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˙Bồ tát hoan vui˙
Đây là câu chuyện của một
vị được thừa nhận là「Bồ tát
Vui」phát sinh trên mạng
internet làm mọi người
ngẫm nghĩ không nguôi

Chúc
mừng mẹ!

Chúc
mừng cái
gì chứ?

Thì chiếc xe cũ kĩ
của mẹ bị mất rồi,
có thể mua xe mới
nhé!

A Di Đà Phật!
cũng may
là mấy ngày trước
mới sửa xong, không
thì người đó lái xe
chắc nguy hiểm!
A, mẹ con
thật là có tấm
lòng Bồ tát!

Kẻ trộm nghe
thấy chắc là
cảm thấy hổ
thẹn lắm!

Trái cây của Bồ tát Vui thường bán hết rất nhanh,
vì mọi người đều biết họ bán những thứ ngon đi,
còn những thứ xấu để lại tự dùng.

Mọi người vui,
là mình vui

Ừù kẻ trộm
cũng có mẹ
mà!

Mẹ họ cũng
mong con lái
xe bình an đấy!

"Tiền của như nước trôi đi, bố thí
giống như đào giếng. Giếng càng
sâu thì nước càng nhiều,
càng bố thí thì của cải càng
nhiều."
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˙Tay năm tay mười˙
Ngôi sao bóng rổ "Tiểu
phi hiệp" Kopeck Blaine
tính ra chẳng cao mấy,
nhưng nghệ thuật chơi
bóng của anh rất hay,
làm chấn động cả toàn
sân bóng.
po
ang

Anh đã thố lộ bí mật với ký giả

Cần phải huấn luyện tay
trái, bởi thế nên anh huấn
luyện được hai tay trái phải,
mới chơi được nghệ thuật
hay như ngày nay.

bét

Và lúc 5 tuổi anh đã chơi đạt 60 điểm
trong nửa tiếng đồng hồ.

bét

Nguyên do là vì đối thủ 11 tuổi chỉ chơi được có một
tay.
óng
đưa b

soạt

Từ lúc 3 tuổi ba tôi bảo tôi, làm
việc gì chăng nữa cũng đừng chỉ sử
dụng tay phải.

Tới lúc cuối cùng dù
cho đội bóng thua trận,
nhưng anh tuyệt đối
vẫn là ngôi sao sáng.

Mỗi lần vào cuộc
anh đều chuẩn bị
đầy đủ!

Đối mặt với cuộc sống, phải có“sự
chuẩn bị tốt nhất, đề phòng tình
huống xấu nhất có thể xảy ra.”
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˙Giếng cạn˙
Hai người đi trên sa mạc vừa
đến lúc khát nước không chịu
nổi thì___

Bạn có sao
không ?

ối

g

poan

Nhìn coi có
nước không!
ừng
vui m
tăng
tung

Ở dưới đây chẳng
có nước, cứu
mình lên nào!

Vừa đúng lúc hai người không cách nào
khác thì….
Đừng bỏ
cuộc nhé!
Mình không
đủ sức rồi

cồng g
lồn

Mình nhất
định phải
sống !

khù !
khù

Hu, ông trời không
giúp mình …
vẫy vùng

Ngờ đâu cuối cùng nước dâng lên, balô biến thành
phao cứu được anh.

Còn được một hơi
thở, thì vẫn còn hi
vọng!

Cho dù chỉ còn một hơi thở, thì
vẫn còn sự hy vọng vô hạn, đó
chính là của cải lớn nhất.
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˙Động đất Vấn Xuyên˙
Và cũng làm cho
chúng ta thấy được
diện mạo nhân tính
huy hoàng vĩ đại

Vào năm 2008 Vấn
Xuyên, Tứ Xuyên xảy
ra động đất cấp 8!

Sức mạnh lớn lao của
thiên nhiên chôn sống
hàng vạn mạng người,
hàng trăm vạn người
không nơi cư trú!

Người mẹ không
tiếc thân mình
bảo hộ con trẻ!

oa oa

Thầy và cô giáo hy
sinh thân mình để
cứu lấy học sinh

Hơn nữa còn có những
người mất đi thân
nhân, ngậm ngùi xót
xa không nghỉ ngơi
tham gia cứu viện!

Tuy khổ nạn nhất
thời vẫn chưa ngừng,
nhưng lòng nhân ái
của nhân loại vẫn tiếp
tục tỏa sáng!

Hôm nay tuy rằng chúng
ta đến cứu trợ tai nạn rất
là cực nhọc, nhưng rất
cảm ơn những vị đại Bồ
tát đã bị nạn, vì sự hy sinh
của họ để chúng ta học
được một bài học!

Cứu khổ cứu nạn là Bồ tát, chịu khổ
chịu nạn là đại Bồ tát.
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˙Ngoài cửa sổ˙
Hai người bệnh nặng cùng nằm
chung một phòng bệnh

Bệnh nhân còn lại thì chỉ
nằm dài trên giường.
Khó chịu
quá….

than
vãn

Bệnh nhân nằm gần cửa
sổ mỗi lần ngồi dậy đều
nói cho bệnh nhân kia
biết bên ngoài phong
cảnh ra sao.

Đẹp ghê! rất
muốn đi ra
ngoài coi!
Bệnh nhân nằm gần cửa sổ ấy mỗi
ngày phải ngồi dậy 1 tiếng, nếu
không thì thở không được

Vì bệnh cùng phòng lâu ngày
cũng thương mến nhau, nên
họ thường khuyến khích
nhau.

ờ
ho hớ

Rồi có một ngày bệnh nhân nằm cạnh cửa
sổ ngủ và chết đi trong giấc mơ, bệnh nhân
nọ yêu cầu đổi chỗ.

Ngờ đâu khi nhìn qua cửa sổ thì chỉ có bức
tường……
Ủa, sao chỉ
có bức tường
thôi….
Bên đó toàn là
tường thôi à!

Bệnh nhân nọ cố ý cho
anh vui đấy thôi, đừng
phụ lòng người ấy nhé!

"Ba nguyên tắc để vượt qua sinh lão
bệnh khổ: Sống vui vẻ, bệnh
mạnh khoẻ, già có hy vọng."
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˙Ngày valentine˙
Từ khi an táng chồng
xong, cô khóa chặt cửa
lòng mình không muốn
giao tiếp và nói chuyện
với ai.

Người thân ai nấy đều lo cho
cô ấy, nhưng chẳng biết làm
cách nào.

Cho đến ngày valentine___

reng
reng

Cô ấy kinh ngạc nhận được
bó hoa tươi ….

Vợ yêu, năm nay anh không ở
bên em, anh biết em rất buồn,

Thì ra là chồng cô khi còn sống đặt
trước gởi đến, ở trong kẹp một tấm
thiệp

Vợ chồng mình đồng lòng chia
sẻ những ngày vui đẹp đã qua,
mong rằng khi anh không còn
trên thế gian này, em vẫn tiếp
giữ những tươi đẹp này

Những bó hoa này mỗi năm đều gởi đến cho
em, giống như lời chúc phúc vĩnh viễn của
anh.

Xin em thử kiếm tìm hạnh
phúc mới, vui vẻ mà sống!

Ba nguyên tắc để siêu việt cái chết:
đừng tìm đến cái chết, đừng sợ chết,
đừng chờ đợi chết.
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˙Tài sản thừa kế˙
Chồng cô ấy đã đi rồi, nhiều
người thân và bạn bè đều
đến cúng viếng.

Hội trường giản phác làm cho
mọi người càng thấy trang
nghiêm ninh tĩnh.

Lúc còn sống anh là người hoạt
bát vui vẻ, nên chết đi càng
làm cho mọi người vương vấn
hơn

Trong nghi thức đám tang, cô im
lặng không kích động như người
nhà tiếc nuối.

Mấy ngày trước
mình phát hiện lá
thư anh để trong tủ
bảo hiểm
di chúc để lại cho
mình một tỷ một
trăm vạn!
Vì tiền
hả?

Sao lại ít chứ, mình tính là
sẽ sử dụng nó một cách
tốt đẹp đấy!

Không, anh ấy
nói một tỷ ý nói
là những kỹ niệm
ngọt ngào đã qua!

Cuối cùng, một người
bạn nín không được mới
hỏi___

Bạn làm sao
vượt qua nỗi
đau đó vậy ?

Một trăm vạn ý nói
quên đi đau đớn,
và phải vui lên!
Cuối cùng anh
ấy mong rằng
mình đừng
chê ít!

"Cái chết không là chuyện vui, cũng
không là chuyện buồn,
mà là một Phật sự trang nghiêm."

Thần đồng tự tại
THE SUPERKIDS

˙Mượn tiền˙
Một đứa bé trai nhân dịp bố nó đi
làm, hỏi rằng

Vậy có thể cho con
mượn 100 đồng
được không ?

Ba ơi, ba làm một
tiếng đồng hồ bao
nhiêu tiền vậy ?

Hả, mượn
tiền để mua
đồ chơi à ?
Không được
đâu! Con có biết
là ba kiếm tiền rất
cực khổ không ?
Về phòng đi!

Hỏi để làm gì thế?
Ba một tiếng đồng
hồ kiếm được
khoảng 600 đồng!

Xin lỗi, ba
không nên nổi
nóng như vậy!

co ro

cản
trở

Đây, 100
đồng nè!

Cám ơn ba!
Con ….con
đã có tiền rồi,
sao lại muốn
thêm?

c
mó a
r
túi

Bây giờ con có đủ 600 đồng
rồi, có thể mời ba một tiếng
đồng hồ nhé, ngày mai
ăn cơm tối với con được
không?

Mỗi một con cái, đều là tiểu Bồ tát
giúp cha mẹ trưởng thành thêm.
nhă
nhú n
n
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˙Số điểm˙
Lần này thi chỉ có 6,8
điểm thiếu hết 0,2
điểm, thế nào về nhà
cũng bị mắng!

Í? Sao chưa về
nhà ?

buồn

Đúng ra toán
của mình dở lắm
nhưng đợt thi này
được 6,1, bì với kỳ
thi trước hơn có 0,1
điểm ba mẹ mừng
vô kể !

Hơn nữa môn thể
dục và môn mỹ thuật
của bạn còn giỏi nữa
mà!
Chẳng nhằm nhò
gì, ba mẹ nói đâu
biến thành cơm ăn
được đâu!

Đừng nói nữa, mình
rất ngưỡng mộ bạn
đó!

Ôi giời ơi, bạn đã tiến
bộ tới 0,5 điểm rồi,
giỏi quá còn gì!

Đừng buồn nữa, cô và
thầy giáo đều biết là
bạn cố gắng lắm rồi !
Lại còn thường
xuyên hướng dẫn
các bạn thành tích
yếu !

A! Không kịp rồi,
mình phải đi ăn tiệc
cưới với ba mẹ của
mình!

Về nhà đi!

Ừ ừ bạn về
trước đi!
Mình chẳng
muốn về nhà….

bướ
c
nặn chân
g nề

"Đối với thanh thiếu niên: Cần quan
tâm mà không nên lo lắng, phải dẫn
dắt chứ không nên kìm kẹp, dùng
cách bàn bạc chứ không phải dùng uy
quyền."
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˙Hộp quà trống rỗng˙
Ông chủ liên tục tăng ca đến
nửa đêm mới về tới nhà.

bật
đèn

Ha, con gái mình
thật là biết điều!

Í?

n,
mế
Ba gắng
cố
lên

Mọi người đã
ngủ hết rồi, nhỏ
tiếng thôi nhé!

mở

Ba về nhà
rồi à!

ra

Con gái quên bỏ
quà vào trong
hộp đó nha!

mắt ơ
m
còn g
à
m n

Con bỏ nhiều
nụ hôn gió vào
đó mà!

À, lúc nhỏ tới giờ
cứ quên trước quên
sau, lớn lên làm sao
đây ?

Có chứ, ba
không nhìn thấy
sao?

n
phấ
i
khở
cảm
độn
g

Ba ….ba
thật là!

Yêu con cái của bạn mà lo lắng
cho nó, chi bằng chúc phúc đi!
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˙Hình cưới˙
" Yêu nhau thì dễ, ở với
nhau thì khó! " một đôi
nam nữ chuẩn bị lập gia
đình nên càng hiểu được
mùi vị kết hôn

Một tuần qua đi
Hu, bạn
đừng nói
giúp anh
ấy!

Huư, mình sai
chổ nào chứ?
Chính ra anh ấy
chẳng có yêu em,
đến điện thoại
cũng chẳng gọi
lấy một tiếng!

Em muốn chụp
hình ở tiệm này!
Nhưng anh hỏi
được một chổ
còn tốt hơn nữa
em ạ!

Mình muốn nói với bạn
là, anh ấy đến rất nhiều
tiệm để hỏi chụp hình
cưới đó!

Anh nói chẳng
có lý gì cả, thôi
khỏi cưới đi

Hu….ghét
anh lắm !

Khỏi cưới thì
khỏi cưới!

Còn tìm được cả
thợ chụp hình rất
rành nữa đó!

Nghe nói sau đó chủ tiệm
thấy anh tỉ mỉ đến cảm động
mà đồng ý phục vụ cho anh,
lại còn giảm giá nữa đó!

Yêu nhau thì
đừng phân biệt
ai đúng ai sai

mề
dịu m
xu
ốn
g
ring ring

Ê, xin lỗi nha, em
nghĩ sai về anh!

Không đâu, do anh
cố ý cho em bất
ngờ, dè đâu làm em
hiểu lầm …..

Vợ chồng là mối quan hệ luân lý,
không phải quan hệ "lý luận".
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˙Rác phế liệu˙
Kì ghê, ngày nào
mình cũng quét
dọn sao lại có ruồi
chứ?

Đau bụng, ôi
đau bụng quá
Í, hay là lúc nãy
mình ăn bánh đã
bị gián bò qua

Í, thì ra là bạn tự
vứt rác trước!

môi
Vì vệ sinh m
đả
à
v
g
trườn
c khoẻ
ứ
s
o
h
c
bảo
g
n ười, xin
của mọi
rác bậy !
đừng vứt

Ghét ghê, ai mà
thất đức thế này,
vứt rác bừa bãi!

Ô, rác rưới ở sau
nhà bạn!

hôi
i
thố
ả
c
g
vùn

Chúng mình
có thể mở
máy quay
phim ra coi là
biết liền !
Ừ, phải bắt
được nó mới
xong!

Lúc trước rất là
sạch sẽ!

Sau đó mọi người
thấy vậy mới tiếp
theo!

Ai lại vứt rác
bừa bãi nữa
rồi!

Có thể không vứt rác bừa bãi, lúc
nào cũng dọn nhặt rác rưởi, đều
là làm công đức.
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˙Thư kí˙
Hu …..

Đây là câu chuyện có thật tại văn
phòng làm việc

g
phón i
ỏ
ra kh
a
cử

Cô biết là tôi
đang bận, đừng
làm phiền tôi nữa
được không !

Chúng
mình đều
là thư kí,

bà

Tổng giám đốc

Tại sao bạn
có duyên hơn
mình? Không
bị la rầy gì cả!

Đừng buồn,
mình giúp cho!

Vì mình dâng
một ly nước ngon
miệng!

ng

Nhưng mình
bình thường
cũng hay làm
thế mà!

Không giống nhau đâu,
mình biết rằng nước
uống ngon miệng sẽ
làm cho người ta thay
đổi tâm trạng!

Bởi thế phải quan
sát xem họ thích
ăn uống gì!

Có duyên là do mình
để tâm đến việc mình
làm, càng để tâm thì
càng gặp nhiều may
mắn!

uất
ức

Trà ngon ghê!

Cách nhìn nhận, là trí tuệ của bạn;
Vận may là phúc đức của bạn.
cảm
động
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˙Đội mộng mơ đấu bò˙
phi
thân
để bỏ
bóng

Hay quá, nghe nói bạn
dự định kết hợp gấp đội
mộng mơ đấu bò để thi à!

Sao thế? Kiếm không ra
đồng bọn hay sao?

Đúng thế!

Giời ơi, thật sự là kiếm không ra
người nhập đội mộng mơ à?

Chủ yếu là họ chê mình
không phải là người
của đội mộng mơ….

khổ
tâm

Có chứ! Họ xịn lắm! Mình
cũng rất muốn nhập …

Thật là…..

Đội tụi Ben kiếm mình
gia nhập với họ!

Vậy thì được
thôi còn gì?

Yêu thích thì muốn chiếm lấy, ghét bỏ
thì sẽ bài xích; Suy tính hơn thiệt thì
phiền muộn sẽ đến.
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˙Nghỉ mát˙
Có một người giàu có đi đến hòn
đảo nhỏ nghỉ mát, và gặp phải
người trên đảo

Tại sao không câu
thêm số cá nữa?

Số cá này đủ cho cả
gia đình tôi ăn rồi!

ý
góp
n
kiế

Câu thêm ăn
không hết thì
đem đi bán, lấy
tiền mà mua cái
lưới lớn!

Kiếm nhiều tiền
dùng làm gì?

Dùng lưới đánh cá sẽ
được nhiều hơn, và
kiếm càng được nhiều
tiền!

Thì giống tôi thế này này,
mua một chiếc thuyền và
đến đảo bé xinh đẹp này
chơi!

kho
kho e
ang

Cái anh nói tôi
đều có rồi!

Kẻ luôn biết vừa lòng, ít ham muốn đòi
hỏi, mới là người giàu có, không thiếu
thốn.
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˙Kết bạn không cẩn thận˙
Thật không?
Leo mới được
nửa đường!

A, đau bụng
quá!

Cõng cô ấy
đến bệnh viện
đi ! Nhanh lên!
đau,
đau
quá

Ôi, tuy rằng
bình thường
mình hay giả bộ
nhưng lần này
là thật đó!
Anh ta chắc là
nghi ngờ mình
giả vờ!

than
vãn
Nhanh, nhanh lên,
cõng tôi đi nào!

tự
động
leo lên

Mình tội
nghiệp ghê,
chơi bạn
không tốt …..

Hên là anh ấy cõng
bạn đi đường tắt, bác
sĩ nói nếu chỉ chậm
vài phút là bạn nguy
hiểm lắm đó!

đau!

đau
quá!

À thì ra…..

bị hại
nghĩ
bậy

Lại còn cố ý kiếm
đường gầy gồ để
làm mình đau, hu…..

Bịnh
viện

“Lòng không bình an mới thật sự là
khổ; Bệnh tật của cơ thể, không nhất
định là khổ.”
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˙Phóng sinh˙
Sắp tới rồi,
thêm 10 phút
nữa là đến
thượng nguồn
suối!

Đến rồi!

Nhanh lên,
phóng sinh cá
nhỏ đi!

Nhớ lớn
nhanh nhe!

oa la

hơ
hơ

Đừng buồn nhé, phóng
sinh là tụi mình để đức
về sau, câu cá là họ tự
có tội!
Hơn nữa mình đâu
phải cố ý phóng sinh
rồi cho họ câu đâu
mà!

Vậy chúng ta biết như
thế, thì phải kiên nhẫn
làm việc thiện nhé!

À đúng rồi, dưới nguồn
suối có người câu, thì coi
như chúng ta chỉ mất
công thôi phải không?

Vậy phải
làm sao?
Số cá nhỏ này
tội nghiệp ghê!

Đúng vậy, tự phạm
tội thì tự gánh lấy!

"Biết rõ trong lòng không yên ổn là nỗi
khổ, thì hãy nhanh chóng trì niệm
“Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát"" để an
tâm nhé! "
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˙Người nghèo˙
Có một ngày BB và Tương Gạo tạm biệt người bạn học ở nhà
quê.

Họ nghèo khổ à?

Bye bye!

Họ nghèo ghê,
để tiết kiệm nước
phải ra ngoài suối
tắm!

Họ có cả một dòng
suối để tắm, nhà
mình chỉ có cái bồn
nhỏ thôi!

Để tiết kiệm điện,
ngồi trong vườn tối
om để tán gẫu!

oa

Nhà bạn ấy ngày
nào cũng tán gẫu
thật là vui, còn
nhà mình chẳng ai
nói chuyện với tớ
cả!

Vậy ai nghèo chứ?

oa

Nhà mình chỉ có cái
vườn nhỏ, còn họ có
cả một bầu trời và đất
làm bạn!

trò ện
y
chu

"Hiện tại đang có mới là đáng quý nhất.
Dù có nhiều hơn nữa nhưng không thỏa mãn,
thì giống như người nghèo khó."
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˙Làm cơm rượu˙
Bực ghê!
ráng nín,

ối
hôi th i
nơ
p
ắ
h
k

ráng nín!

Bạn có biết là cơm ấp lâu
sẽ phát mùi chua, có thể
cất thành món ăn thơm
ngọt không?

êng
khi
ra
Bạn sao
thế?

Í? Trong nhà sao
hôi thế?
Chắc nồi cơm
đó hư rồi, mình
chẳng có hơi sức
đâu mà dọn dẹp!

Biết chứ!

Chỉ thiếu là
không cho men
rượu vào thôi!
soạt
soạt

Để giảm những áp
lực thì có thể niệm
Phật, hoặc cầu
nguyện để giải tỏa!

Cuộc sống cũng vậy,
nếu chỉ nhịn đè để
khống chế tình hứng,
Chỉ càng bết
thêm thôi!

Tâm lực tốt thì cũng như
chất men từ từ thấm
vào lòng ta, biến thành
những vị thơm ngọt!
uống t
rà
để giả
i
khuây

Cám ơn,
mình hiểu
rồi !

"Không nên đè nén để khống chế cảm xúc,
tốt nhất nên dùng quán tưởng, dùng
hồng danh Phật, dùng cầu nguyện, để hóa
giải cảm xúc."
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˙Con sao biển˙
Bạn đang vọc
nước à?

siu

Không, mình mới
nhìn thấy trên
biển có rất nhiều
sao biển!

Nên mới đưa nó
về biển mà!

siu

siu
Sợ sáng ngày
mai nó bị nắng
đốt cháy!
Bãi biển này dài
ghê, bạn làm sao
để cứu sống tất cả
các con sao biển
chứ?

p

uụp ụ

bủung

Tuy cứu không
được tất cả!
Nhưng nó từ tay
mình để được về
biển thì đồng thời,

Thì ít nhất số
phận của nó sẽ
khác rồi!

Lời hay mọi người nói,
việc tốt mọi người làm,
vận may- mọi người cùng chuyển biến.

Thần đồng tự tại
THE SUPERKIDS

˙Tự tạo niềm vui˙
Chủ quán bao
nhiêu tiền
thế?

Ở chợ miền quê

Nếu mua đồ không trả giá hay kì kèo, tạo
niềm vui cho chủ quán, thì kết cục sẽ như
thế nào?

Phản ứng 1: thoắt chốc kinh
ngạc, sau đó vui vẻ thối 5
đồng cho khách.

23 đồng !

Nhiều chủ quán sẽ có
những phản ứng như
sau :

23 đồng à, đây 30
đồng nè thối lại cho
tôi 5 đồng được rồi.

Phản ứng 2: cương quyết
thối lại 7 đồng không tham
lam tiền của khách, nhưng
rất vui vẻ.

Phản ứng 3: thêm cho khách
một số hành gừng, mọi người
đều vui cả.

Phản ứng 4: phản ứng hay nhất
Không thì tôi giúp anh
mua đủ 30 đồng, đây
chừng này là 32 đồng,
tính anh 30 đồng thôi !

Mọi người nói lời hay,
người người làm việc tốt,
mọi người đổi vận may.
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˙Đánh dấu˙
Có một anh họa sĩ trẻ tuổi, đã
lâu anh rất siêng năng để sáng
tác các tác phẩm. Vì muốn biết
ý kiến của mọi người về tác
phẩm của anh, nên anh đã nghĩ
ra một cách.

Anh quyết định để tác phẩm
mà anh cho là vừa ý nhất đặt
tại hội trường và mong mọi
người tham ngưỡng cảm thấy
chổ nào sơ sót thì gián giấy
góp ý.

Không ngờ

Sao không thử xem,
mời mọc người chiêm
ngưỡng xong, cảm
thấy chổ nào hay thì
dán giấy chứ!

Không vẽ
nữa đâu!

Hu, mình tệ
đến thế sao?

thảm
thươn
g
thay

ng

poa

Thầy ơi! xin lỗi thầy
nha, em đã phụ lòng
thầy rồi!

u

hu h

nhiều
ể
không k
xiết

Và nhà họa sĩ trẻ này đã được sự cỗ vũ của mọi
người, sau đó thành nhà họa sĩ nổi tiếng.

Tại sao chúng ta lại
không làm đội cổ
động, bớt làm tài
phán.

chíp íp
ch

"Hằng ngày, mỗi người nói thêm một câu nói
hay, làm thêm một việc tốt, thì điều tốt nho
nhỏ, sẽ trở thành điều tốt to lớn hơn."
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˙Nhường˙
Chúng ta cùng nhiệt
liệt chào mừng giáo
sư Huỳnh!

Xin các bạn nhanh
chân vào chỗ ngồi,
cuộc diễn thuyết
sắp bắt đầu rồi!

Nhường
Trước khi bắt đầu, xin
mọi người vỗ tay kích lệ
cho những người chọn
ghế ngồi phía sau và ở
trong cùng,

bốp bốp bốp

bốp ốp
b

vì hành động
của họ rất phù
hợp với đề tài
hôm nay!

Họ đã nhường chổ
tốt cho mọi người
ngồi, nhưng như
thế lại rơi vào trạng
thái thoải mái

Khi mọi người vào
ghế ngồi đều phản
ứng một cách tự
nhiên là chọn cho
mình ngồi lối tiện
ra vào,

Người ngồi góc ngoài là
phiền nhất, họ phải không
ngừng đứng lên nhường
lối cho người phía trong
đi ra đi vào!

cho
qua
tí

Khi chỉ biết mình,
thì phiền phức
cũng để cho
mình!

Khi mình nghĩ đến
người khác, thì người
khác sẽ khiến cho mình
được tiện lợi hơn!

Nhường
bốp p
bố

Xin chào mọi
người, đề tài diễn
thuyết hôm nay là
「nhường 」!

)

bốp bốp (tiếng vỗ tay

hay gần giảng
đài, thì nghe
được rõ hơn!

Người càng ngồi
góc ngoài càng
nhiều lần hơn!

cho
qua
tí

Việc gấp cần phải làm, đang cần
người làm việc, hãy để tôi làm!
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˙Không quan hệ với tài chữa bệnh˙
Có hai ông bác sĩ, một người trẻ
và một người già.

Nhưng bệnh nhân người bác sĩ
trẻ kia lại rất nhiều.

Để điều tra ra nguyên cớ,
ông giả dạng bệnh nhân vào
khám bệnh.
Lúc trước mình đến
khám bệnh bên
phòng mạch của ông
bác sĩ già,

lén m
nhò
Người già chữa bệnh rất giỏi,
đã đạt được giải thành tựu xuất
sắc.
kĩ thu
ậ
rất ha t
y

Ông ấy khám rất nhanh,
không biết là chỉ khám
sơ sài hay là sao?

Ừ, còn bác sĩ trẻ tuổi
này thì ông ta lại hỏi
bệnh rất tỉ mỉ!

Ừ, chẳng giống
ông bác sĩ già kinh
nghiệm nhiều, kĩ
thuật cao nhưng
bộ mặt khó chịu,

Rất thân thiết, lại
khách sáo, thường
động viên mình
nữa!

lạnh lùng chẳng
chút tình thông
cảm gì cả!
kinh
ngạc

Mình hòa người hòa,
tâm hòa khẩu hòa,
luôn luôn hoan hỉ-có hạnh phúc.
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˙Sai bảo˙
Mình rất bận,
bạn giúp mình
mua bó hoa tươi
được không!

Ơ……

Sau đó đem đến
bệnh viện thăm Bạo
Long, khi về luôn
tiện mua một ly xi
rô, cám ơn nhiều!

bất

Lại là BB
hả?

Buồn ghê!
thường coi mình
như là người giúp
việc mà sai bảo!

lực

Ư, bạn bình tĩnh
mà từ từ nghĩ
xem!
Bạn mong giữ
được quan hệ với
bạn ấy như thế
nào!

Mình biết
làm sao
đây?

uất
ức

Nhưng dù sao đi nữa, bạn
cũng phải ôn hòa mà giải
thích cảm giác và cách nghĩ
của bạn.

Mới làm có thể là rất
khó, cũng có thể tạm
thời mất đi tình bạn!

có
nghe
hiểu
Ngoài ra bạn đích thân
đi thăm bạn ấy, mới
thể được thành ý của
bạn!

Xin lỗi, mình
quá ích kỉ!

hổ
thẹn

Trong hòa ngoài hòa,
nhân hòa duyên hòa,
muôn việc bình an-thật thanh thản.
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˙Bán đồ từ thiện˙
Bán đồ từ thiện để giúp đỡ
người mù

đèn
sáng

Nên giúp
anh ấy hay
không?

Nhưng nếu
mình đi thì ai
coi quán đây?

cốp

ầm ĩ
ầm ĩ

ầm ĩ

Đang đèn xanh
không qua được
đâu!

Cái này bao
nhiêu tiền?

Cẩn thận!

Ô ô!

Đến rồi, đã
đến bên kia
đường rồi!

Có số lớn
không ?

Tự cầu an tâm thì có bình an,
quan tâm người khác thì có hạnh phúc.

oa
oa

Cám ơn !

Không có chi,
cám ơn bạn đã
cho tôi cơ hội
để giúp bạn!

oa
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˙Bạn của đất˙
Đây là đất dưới
quê đem về, tặng
bạn nè!

Thật không? Chỉ
là đất ở vườn hoa
hồng thôi mà!

Nhất định là sống
chung với hoa hồng
lâu ngày rồi mới
nhiễm mùi thơm!

A, là loại đất gì
thế? Thơm ghê!
hươn
g
tỏa
khắp
nơi

Phong cách tốt
giống như của cải
vô hình,

Cũng giống như
chơi với người tốt,
thì cũng nhiễm
được tính tốt của
họ !

Đúng rồi, đất không
ích kỉ mà dâng tặng
cho hoa hồng!

Thu hút nhiều
người bạn chân
tình đến kết bạn!

Và từ từ tự nhiên thu
hút được mùi thơm
của hoa hồng!

Nhân phẩm chính là của cải,
phụng hiến chính là tích lũy.
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˙Ở sạch˙
Có một chú tiểu tu hành
trong chùa

Kì ghê!

Quét hoài
mà sao cũng
không sạch!

Ghế cũng vậy, lau
sao cũng dơ!

soạt
soạt

soạt

Ôi, quét xong còn
phải giặt áo quần
nữa!

Sao vậy ? Vừa làm
vừa kể lể là sao
thế!

soạt

soạt

soạt
soạt
Mình bị bệnh
ở sạch!

Aí dà! bạn chê chỗ
này dơ chỗ kia dơ,
bề ngoài nhìn thì
sạch rồi,
nhưng thâm tâm
có bệnh thì chẳng
sạch đâu!

Phải「an」tâm
tu hành !

Phụng hiến tức là tu hành,
an tâm tức là thành tựu.
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˙Cảm ơn˙
Bộ này mặc vào cảm thấy
nhỏ ghê, chứng tỏ rằng
mình mập lên rồi

Bị ba mẹ cấm cản, chứng tỏ rằng vẫn có người
quan tâm đến ta.
làm bài
đến
khuya
Bị cấm đi chơi là
do môn toán thi
không đạt mà!

to bụng

Bị ép quét dọn trong phòng, chứng tỏ mình còn
chỗ để ở.

i
bụi khó
g
n
đầy vù

Một ngày sắp hết, toàn thân ê ẩm cả ra, chứng tỏ
rằng mình có khả năng cần cù làm việc.
Mẹ ơi, tủ sách
con đã dọn
xong rồi đấy!

Bạn mình hát không hay, chứng tỏ rằng thính
gíác của mình còn tốt.
giọn
như g
chu
ô
vỡ ng

Mới sáng sớm đã bị chuông đánh
thức, chứng tỏ rằng mình vẫn còn
sống.

ức
đánh th
ơ
giấc m

g

mỏi lưn

Cuối cùng là còn phải trả lời một số EMAIL,
chứng tỏ rằng vẫn còn bạn đang nghĩ đến
mình.

Có nhiều, không nhất định khiến người
được thỏa mãn. Có ít, không nhất định
khiến người nghèo thiếu.
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˙Con vẹt˙
Xin chào

Chim nhà bạn
biết nói giỏi
quá!

Xin chào, rãnh rỗi
đến chơi nhé!

Vâng, nó là con
chim tôi yêu thích
nhất!

Khộc khộc

Khộc
khộc
khộc

Nhưng dạo
này ho dữ lắm,
không biết mắc
bệnh gì nữa?
Đưa nó đi
khám thú
y đi

đắc ý

Bệnh
viện
thú y

Nhưng ho dữ như
vậy nhất định là có
gì lạ lạ!

Ơ…….

Khộc khộc
khộc

Kì ghê, nó rất
khỏe mà!

Khộc khộc khộc
thấy
gì
học n
ấy

Ô, thì ra nó
học bạn đấy !

"Những gì có được trong hiện tại là
do quá khứ đã tạo ra.
Những gì có được ở tương lai, là do
hiện tại đang làm."
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˙Đòi bù tiền còn thiếu˙
Nghe bộ hình như
tính sai nhiều lắm
vậy!

Ờ, biết rồi !

khó

chịu

Vừa nãy mới mua chiếc
điện thoại di động, nhân
viên của tiệm điện thọai
nói lúc nãy tính sai giá,
đòi bù thêm tiền!

Gì vậy, nghe thấy
hình như họ gấp
lắm đấy !

Ừừ , theo lý là mua
xong rời khỏi tiệm
rồi thì đòi thêm là
không phải đâu!
Nhưng nghe nói nhân
viên tiệm sẽ bị chủ của
họ trừ tiền lương, mới
nhờ mình giúp giùm….

khắc

Vậy …bạn tính
sao chứ?
Đương nhiên là
từ chối, cho họ
một bài học !

Nhưng sau đó
nghĩ lại, thấy tội
nghiệp, nên bù
cho họ thôi !

Cám ơn!
Cám ơn!

kinh
ngạc
hờơ
Đây là quà tặng MP3player dạng mới nhất,
để tặng bạn, mong rằng
lần sau lại đến nữa nhé!

Ừừ, ở hiền
gặp lành!

Đây bù
thêm nè!

cảm
!
kích

"Người tốt không cô đơn, người thiện tâm
vui vẻ nhất, lúc nào cũng giúp người lợi
mình, thì bất cứ nơi đâu, bạn cũng là
người hạnh phúc nhất."
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˙Ưu điểm˙
Do bạn mà mình
mới bị mắng,
không chơi với
bạn nữa đâu!

Sao vậy ? Lại
bị BB mắng
nữa hả!

Cô ấy thật
quá đáng
đấy !

Mình biết ngay là
cô ấy chẳng hay ho
gì, nhưng nghĩ kĩ đi
cô ấy không có chỗ
nào tốt sao?

bét
bét

giận
hờn
Hu, chỉ biết đùn cái
sai cho người khác à!

Í? Đang nói
xấu mình hả?

ngớ c
ả
người

nghe
lén
À lần trước cô
ấy giúp mình trả
tiền sách.

Lúc mình bệnh cô ấy
còn đích thân đến
thăm mình nữa!

Bởi thế mà, tại chúng
ta không để ý đến ưu
điểm của cô ấy mà,
phải không ?

Thật ra thì cô ấy
mắng mình là
tại mình không
đúng!

Đúng rồi !

Như vậy là không
công bằng với cô
ấy !

cảm
động
không
ngơi

"Nếu hy vọng có mối quan hệ tốt với mọi
người, ắt phải mở rộng lòng độ lượng,
chấp nhận và bao dung nhiều người."

Thần đồng tự tại
THE SUPERKIDS

˙Vết đen˙
lau

Cái vết đen này
khó lau ghê,
lau hoài mà vẫn
không sạch

lau

Í? Chuy gì mà khiến
bạn nãn lòng thế?

Bạn không
nhìn thấy
cái vết đen
dơ đó sao?

Nhìn thấy chứ,
nhưng nhìn toàn
diện thì chẳng cảm
thấy dơ chút nào!

Đúng vậy, tức là không
có sự phân biệt ai tuyệt
đối là tốt hay tuyệt đối
xấu!

Có đâu ? Sạch
lắm mà !

Cái bảng này
lau hoài mà vẫn
không sạch!

Vấn đề ở chỗ
bạn nhìn từ
gốc độ đen hay
trắng mà thôi!

Đúng thế, cho
nên không có
gì là tuyệt đối
đen hay trắng!

"Chỉ cần thay đổi thái độ của mình,
thì hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi theo,
trên thế giới này không có gì là tuyệt đối
tốt và xấu."
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˙Còn có chỗ tốt hơn˙
Chuyện xẩy ra nơi sở làm việc.
chỉ trá

ch

Tôi xin từ
chức!

Anh tưởng là đi làm
đúng giờ là được
sao? Nếu lòng anh
không ở đây thì có
tốt gì chứ?

Hứ, chỗ này chẳng
lưu giữ ông, thì ông
cũng đách cần!

Nếu anh còn chổ tốt
hơn, vậy thì chúc
mừng cho anh đấy!
coi nh
ư
không
nhìn
thấy

Nếu như
tại vì tôi, thì
nghĩ lại tí đi!

Trừ khi anh học được
cách ứng xử, không thì
anh đi đâu cũng sẽ gặp
loại người như tôi!

nhịn
hết
nổi
ốc
cú s gộ
n
tỉnh

Nhưng tôi vĩnh viễn
không quên còn nợ ông
ấy một lời cám ơn !

Thời gian trôi qua thật nhanh
Cho đến một ngày
trước khi tôi rời khỏi
công ty, trừ thái độ lạnh
nhạt ra, vẫn khuôn mặt
thiếu tình cảm ấy!

Chào chủ tịch
mạnh giỏi!

Cùng với thái độ
nghiêm ngặt đôn
đốc tôi

"Đạo cư xử giữa người với người-cần
phải trao đổi, trao đổi không thành
thì thỏa hiệp. Lúc thỏa hiệp không
thành, thì bạn hãy tha thứ, nhẫn nại
và bao dung họ vậy."
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˙Đã nói qua lời ấy˙
Bạn... bạn nói
tôi quá ưu tú,
nên mới xem
thường bạn
sao?

Không, bạn suy
nghĩ kĩ đi, mình
không nói như vậy!

rưng
rưng
nước
mắt

Ê, ai mà có thời
gian nói tới nói
lui chứ!

Không được,
bạn phải nghĩ
lại đi!

Tôi nghĩ không ra
được nữa, có thể
nói lại được không?

chịu i
ổ
hết n

Tôi nói ------bạn rất
ưu tú, phần là khâm
phục bạn, một phần
là biết rằng mình
không bằng bạn thế
thôi!

Xin lỗi nha, mình
chỉ biết giận thôi,
không chú ý đến
bạn đang nói gì!

……chỉ vậy
thôi sao?

Không sao
đâu, mình biết
là bạn muốn
mình tốt mà!

Lớn phải bao dung nhỏ,
nhỏ phải lượng thứ cho lớn.
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˙Yêu phải đúng lúc˙
Chủ quán, xin
gói cho tôi một
bó hoa!

Ừừ! Vợ tôi cứ khen
cô bán các loại hoa
đẹp lắm!

Cám ơn!

Là thế này này, tôi
thường làm việc
tới tối mịt mới về,

Có một hôm nọ, tự
nhiên vợ tôi nói nếu cô
ấy chết tôi có mua hoa
cúng viếng không ?

À, sao tự nhiên
tặng hoa hoài
thế!

Vâng, hôm nay
hoa hồng phấn
đẹp lắm đấy!

i
a tươ
án ho
b
m
tiệ

còn vợ tôi thì ở
nhà chăm sóc
thật gọn gàng!

Tôi nói tất nhiên rồi!
Nói gì mà ngốc thế!

than
vãn

Cô ấy nói vậy tiện
giờ cô ấy còn sống,
tặng cho cô ấy
một đóa là đủ rồi!

ôm lấy

Gói xong rồi, đem
về tặng cô ấy
cảm
nhanh đi!
động

Yêu phải
đúng lúc

Đem toàn tâm toàn lực chăm sóc
gia đình, dùng toàn bộ sinh mạng
để dấn thân cho sự nghiệp.
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˙Giá trị của niềm vui˙
Có hai vợ chồng mưu sinh bằng
nghề lượm rác
vui vẻ
thoải
mái

Í? Họ nghèo thế, còn mình
giàu có như vậy mà sao
vẫn không vui hơn họ!

kít

Đói rồi hả , cho
cưng ăn nè!
Để thử xem họ
thật sự là vui vẽ
mãn nguyện
không!

chia
sẻ

Này, số tiền này
cho vợ chồng
anh chị này!

Thật à!
Ngại quá!

Liên tục nhiều ngày
vẫn không thấy bóng
dạng của vợ chồng họ.

Đã có tiền ở trong
tay rồi, anh còn
phiền gì nữa?

gì lạ
thế!

Tính sao đây? Không biết có bị kẻ trộm
Tính sao đây? tìm thấy chăng? Phải
giấu ở đâu đây? Hay là
gởi vào ngân hàng ….

lo
sợ

bất
lực

"Phương pháp đề phòng tham lam tốt
nhất chính là: Bố thí nhiều, cống hiến
nhiều , chia sẻ với người khác nhiều hơn."
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˙Cố chấp˙
Tại vì mình
nói có lý!

Ê !! Tại sao mình
phải nghe lời
bạn chứ?

Bạn không
biết gì về lí lẽ?

Bạn mới
không
hiểu đó!

a
mú
tay
a
mú n
châ
hai
đều bên
xử khó

Không thèm để
ý đến bọn bạn
nữa đâu!

Cô ấy điểm nào tốt
chứ? Đáng để bạn
chơi với nhau!

Tính tình thẳng
thắng, thêm một
chút cố chấp!

Nè, bạn có cảm thấy
tính của BB giống
bạn hay chăng?

Thật
hả?

Nhưng tiếc thay hai
bạn lại không biết
ngưỡng mộ cá tính
của nhau!

Nói cũng đúng thật,
bọn mình cũng chỉ
muốn cô ấy tốt, sao
lại cãi nhau chứ?

Hu….

Tương Gạo thích hai
người là đều có cá
tính đó, thích tranh
chấp cương quyết
cho đến cùng!

Khi bao dung người khác, thì vấn đề
giữa hai bên đã được giải quyết.
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˙ Dáng mạo đường đường˙
Có một chú tiểu đứng trước
cửa chùa để thọ bát

Nhiều người qua lại đều lễ phép vái chào.

Dần dần chú tiểu cảm
thấy ắt có nguyên do.
í, phải
chăng …..

Ô, thì ra dáng vẻ
của mình giống
như hòa thượng!

tự đắ

cý

Ai có biết đâu nửa năm sau
chẳng một ai thèm hành lễ nữa.

Nguyên cớ là ngôi chùa ở
phía sau lưng chú tiểu đã
dọn đi nơi khác rồi.

Nhưng rất tiếc là, khi chú tiểu chỉ thấy bóng
dáng của mình, thì đồng thời đã bỏ hoang việc
đáng làm là tu hành.

siu
siu

Thì ra mọi người hành lễ là do
kính trọng tượng phật trong
chùa chứ không phải là chú tiểu
kia.

Người học Phật,
có hai nhiệm vụ lớn lao là :
Trang nghiêm quốc độ,
thành tựu chúng sinh.
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˙Đối thủ˙
Ối!

Ha ha ha

té
ngã

Mình mới
học có nửa
năm là đã
hơn bạn rồi!

Chân nhấc không
cao đương nhiên là
bị té!

vui sư
ớng
trước
đau
khổ củ
a kẻ
khác

Sao vậy ?

Biết rồi!
Mình nói mà!
Nghe lời mình
có sai đâu! Tin
tưởng mình đi!

Bạn thì là
bạn

bạn thì đương
nhiên phải nhịn
nhường, an
uỉ bạn, nhận
những lời than
vãn của bạn !

Sói không coi
mình là bạn,
thường hay cười
chọc mình à!
trắc
trở

Nhưng đồng thời họ
cũng tránh kể những
khuyết điểm của bạn!

gật
đầu
Đối thủ thì ngược lại,
cười chê bạn, phóng đại
và trực tiếp chỉ trỏ các
khuyết điểm của bạn!

Càng bị đối phương
kích thích thì bạn
càng phải thận
trọng, thì càng tiến
bộ hơn!

Hiểu rồi, bởi vậy bọn
mình cần có bạn bè,
muốn tiến bộ thì cũng
phải cần đối thủ nữa!

"Phải làm thùng rác không đáy,
phải học chiếc gương phản chiếu
không bụi bặm."

Thần đồng tự tại
THE SUPERKIDS

˙ Lạc đà và di chúc˙
Ngày xưa nơi Ả Rập có một người già kia, chết
đi để lại 17 con lạc đà và 1 tờ di chúc cho 3 người
con trai.

Nhưng 17 con lạc đà thì không thể chia
vẹn thành 2 phần, 3 phần hay 9 phần,
trong số lạc đà có hai con sẽ bị phân
xác.

Theo phân phối di chúc, người con trai
trưởng được một nửa số lạc đà, con trai
thứ hai được một phần ba, con trai út chỉ
được một phần chín.

Lạc đà chết thì vô dụng, 3 anh
em họ nhức cả đầu,và bắt đầu
cãi vã.

Cuối cùng phải tìm
đến tộc trưởng để
giải quyết.

hoả
sợ ng
Tộc trưởng cười và tặng cho họ
một con lạc đà.

Và con lạc đà còn dư lại hoàn
trả lại cho tộc trưởng. y
êu
q

Như vậy mới có thể chia phần được------người con cả chia được
9 con, người con trai thứ được 6 con và người con út được 2
con, thật là lạ ba người con chia xong số lạc đà và cộng lại vừa
đúng 17 con.

uý

Phiền não tự quy cho chính mình thì có trí
tuệ, chia sẻ lợi ích cho người khác là từ bi.

Thần đồng tự tại
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˙Chia nhóm˙
Một hôm cô giáo chia
nhóm làm bài tập.

Bên này bốn
bạn một
nhóm
Ngoài ra bên
kia cũng bốn
người một
nhóm

Cô ơi, em muốn
đổi nhóm!

Vậy hai người
kia em cũng
không thích à?

Sao
thế?

Đâu có đâu,
họ là bạn
của em mà!

Hai người bạn kia giữ bạn
lại không được, thì còn
bào chữa rằng cô ấy không
quan trọng sao?

Phải học cách học chung
hoặc làm việc chung với
người mình ghét, cũng là
điều rất quan trọng đó.

Vì em không thích
chung nhóm với
Tương Gạo!

Vậy Tương Gạo
là người rất
quan trọng đối
Làm sao lại
với em à?
có, em ghét
cô ta lắm!

Ơ…..

do
dự

Dùng tâm hổ thẹn để xem xét bản thân,
dùng tâm biết ơn để nhìn thế giới.

Thần đồng tự tại
THE SUPERKIDS

˙ Đèn lồng˙
Có một ngày lễ thả đèn
lồng

Có một cái đèn bay không lên
được.

Chắc là nguyện vọng
của bạn lớn quá nên
bay không nổi chứ gì!

A sắp rớt
xuống
nước rồi!

A ! A! Lại rớt
xuống nữa
rồi!

Bay lên!
Bạn ước
điều gì
thế?

bay y
ba

Ước sao bệnh
nhân của mình
đều được hạnh
phúc…..

rơi
xuống
dần

ư

lắc l

Đây là điều ước của cô y tá phòng bệnh ung thư thời
kì cuối, cô không dám ước các bệnh nhân có thể khỏe
mạnh bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ mong...

"Hạnh phúc" đối với chúng ta thì rất dễ tìm được,
nhưng đối với những người bệnh lâu ngày, thì điều đó
họ quí báo và khát khao biết bao.

Ô, bay lên
được rồi

Tịnh hóa lòng người,
ít muốn-biết đủ,
tịnh hóa xã hội,
quan tâm-chăm sóc
người khác.

Cám ơn mọi người đã đọc cuốn
truyện này,
hy vọng các bạn chuyền cho mọi
người cùng đọc nhé!
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Nâng cao phẩm chất cuộc sống

1. Điều mình cần thì không nhiều, điều mình muốn thì quá nhiều.
2. Biết ơn đền ơn là hàng đầu, giúp người chính là giúp mình.
3. Tận tâm tận lực là trên hết, không tranh người ít kẻ nhiều.
4. Từ bi không có kẻ thù, trí tuệ không khởi phiền muộn.
5. Người bận rộn có nhiều thời gian nhất, cần cù khỏe mạnh chẳng gì
bằng.
6. Người bố thí có phước, người hành thiện an lạc.
7. Tâm lượng phải lớn, cái tôi phải nhỏ.
8. Phải biết buông, thì mới giữ được. Biết buông biết giữ, như vậy mới là
người tự tại.
9. Biết mình biết người biết tiến thủ, thân tâm lúc nào cũng bình an; biết
phước tích phước luôn tạo phước, rộng kết thiện duyên khắp muôn nơi.
10. Giữ được và buông bỏ được, năm nào cũng cát tường như ý ; dùng trí
tuệ, vun đắp phước điền, ngày nào cũng là ngày tốt lành.
11. Thân tâm thường thư giãn, gặp ai cũng mỉm cười; thư giãn có thể khiến
thân tâm ta khỏe mạnh, nở nụ cười tươi sẽ dễ tăng thêm tình hữu nghị
hai bên.
12. "Khi nói ra nên nghĩ kỹ càng, trước khi nói cần phải chậm rãi. Không
phải không nói,mà phải nói năng sao cho thận trọng."
13. "Trong cuộc sống, nếu có thể thì nên tạo thành cách nghĩ : ""nếu có, rất
tốt; không có, cũng không sao"" như vậy có thể chuyển khổ thành vui,
sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn."
14. Bốn điều bình an: an tâm, an thân, an gia, an nghiệp.
15. Bốn điều cần: cần thiết, muốn lấy, có thể lấy, nên lấy.
16. Bốn thứ tình cảm: cảm ơn, cảm tạ, cảm hóa và cảm động.
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17. Bốn thái độ trước một sự việc : đối mặt, chấp nhận, giải quyết, để cho
nó qua đi.
18. Bốn điều phước: Biết phước, tích phước, bồi phước, trồng phước.
19. "Những điều có thể lấy- nên lấy thì mới lấy. Những điều không thể lấykhông nên lấy thì tuyệt đối không lấy."
20. Biết ơn giúp chúng ta trưởng thành, báo ơn có thể giúp chúng ta thành
tựu.
21. Cám ơn những cơ hội đến với chúng ta, thuận cảnh hay nghịch cảnh, đó
đều là ân nhân.
22. Thấy việc tốt, phải lấy làm vui, khen ngợi, khích lệ và khiêm tốn học
hỏi.
23. Ít phê phán, khen ngợi nhiều, là phương pháp hay để tránh tạo khẩu
nghiệp.
24. Tâm bình thường chinh là tâm tự tại an lạc nhất.
25. Chắc thật để đi một bước đường, còn hơn nói hàng trăm câu mỹ miều
nhưng hão huyền.
26. "Càng biết khuyết điểm của mình bao nhiêu, thì tốc độ trưởng thành
càng nhanh, lòng tự tin đối vơí bản thân sẽ càng kiên định."
27. Hay nghe hay xem ít nói năng, nhanh tay nhanh chân chậm tiêu tiền.
28. Chỉ có sau khi thể nghiệm những cảnh khổ gian nan, mới có lòng tinh
tiến và phấn khởi.
29. "Làm người nên vững chắc và thực tại, tấm lòng phải rộng mở; thận
trọng mà làm việc, nên nhìn xa trông rộng."

Hưởng thụ công việc

30. Bận nhưng không bừa bãi, mệt nhưng không nhọc nhằn.
31. Bận mà vui, mệt mà hoan hỉ.
32. Bận không sao, đừng phiền não là được.
33. "Công việc phải nhanh nhưng không vội vàng, thân tâm nên thoải mái,
đừng căng thẳng."
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34. " Trong sự bận rộn, nên có tuần tự mà nhanh chóng làm việc, đừng vội
vàng như muốn cướp thời gian."
35. "Đừng lấy sự giàu nghèo sang hèn để đánh giá việc thành bại được mất,
chỉ cần có thể tận tâm tận lực giúp mình giúp người."
36. Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách; người nhận
các công việc tất sẽ bị phê bình. Dưới những lời oán trách, có điều từ ái
nhẫn nại; lời phê bình ẩn chứa vàng ngọc bên trong.
37. Gặp gì cũng an tâm, tùy duyên mà cống hiến.
38. "Ba điều dẫn đến thành công: Tùy thuận nhân duyên, nắm chắc nhân
duyên, tạo ra nhân duyên."
39. "Gặp cơ duyên thì phải nắm lấy, không có cơ duyên thì phải tạo ra, chưa
đúng cơ duyên thì đừng gượng ép."
40. Đời người lúc thăng lúc trầm, đều là kinh nghiệm để trưởng thành.
41. Dùng trí tuệ để giải quyết sự việc, lấy từ bi để quan tâm người khác.
42. "Dùng trí tuệ, luôn luôn sửa đổi những sai trái; lấy từ bi để nơi nơi cho
người được thuận tiện."
43. Lòng từ bi càng nặng trĩu, trí tuệ sẽ càng cao, điều phiền não cũng càng
ít.
44. "Đối mặt với nhiều tình huống, chỉ cần dùng trí tuệ để giải quyết mọi
việc, dùng từ bi đối xử với mọi người, mà không lo lắng được mất của
bản thân, ắt sẽ không có điều phiền muộn."
45. Tâm chuyển theo cảnh là phàm phu, cảnh chuyển theo tâm là thánh
hiền.
46. Vịt lớn bơi ra con đường lớn, vịt nhỏ bơi ra con đường nhỏ, không bơi
thì chẳng có đường.
47. "Núi không vòng thì đường phải uốn, đường không uốn thì người phải
đổi, người không đổi thì tâm phải chuyển."
48. “Tinh tiến” không phải là thục mạng, mà là nỗ lực không lười biếng.
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49. "Thuyền qua nước không còn dấu vết, chim bay qua không để dạng
hình; thành bại được mất mà tâm không dao động, đó là trí tuệ lớn của
tự do giải thoát. "
50. Thuận tiện cho người khác là thuận tiện cho chính mình.
51. Công khai chịu thiệt thòi, là người nhân nghĩa; âm thầm chịu nhục nhã,
đó là kẻ ngu muội.
52. "Áp lực, thông thường do quá để tâm vào những sự vật bên ngoài, đồng
thời cũng quá chú trọng sự bình luận của người khác."
53. "Dùng tâm cảm ơn, lòng báo ân để làm những công việc về phục vụ, thì
sẽ không thấy mệt mỏi và chán nản."
54. "Luôn có lòng cảm kích, dùng tiền tài, sức lực, trí tuệ, tâm lực,
để làm tất cả những phụng hiến."

Cuộc sống bình an

55. Ý nghĩa của cuộc đời là vì phục vụ, giá trị của cuộc sống là vì cống hiến.
56. Mục tiêu của nhân sinh là đến để thọ báo, đáp nguyện và phát nguyện.
57. "Giá trị của con người, không phải ở chỗ tuổi thọ dài hay ngắn, mà
chính là sự cống hiến nhiều hay ít."
58. Quá khứ đã thành hư vô, tương lai còn là mộng tưởng, sống cho hiện tại
mới là quan trọng nhất.
59. "Đừng bận tâm về quá khứ, không cần lo lắng cho tương lai, sống thiết
thực với hiện tại, thì có thể đồng hành cùng quá khứ và vị lai."
60. "Trí tuệ, không phải là tri thức, không là kinh nghiệm, không là tư
biện, mà là thái độ siêu việt cái tôi của chính mình."
61. Một cuộc sống tích cực, phải hết sức khiêm nhường; cái ngã càng lớn,
thì càng thấy bất an.
62. "Bậc thượng đẳng an tâm với đạo, bậc trung đẳng an tâm với sự việc,
người hạ đẳng chỉ lo danh lợi vật dục. "
63. Bạn là người mang thân phận nào, thì nên làm những việc của thân
phận đó.
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64. " Trong sự yên ổn và hài hòa, nắm giữ điều tốt đẹp hôm nay, và bước ra
ngày mai tươi sáng."
65. Lo lắng là sự dày vò không cần thiết, chú tâm là động lực của sự an
toàn.
66. "Tiền của như nước trôi đi, bố thí giống như đào giếng. Giếng càng sâu
thì nước càng nhiều, càng bố thí thì của cải càng nhiều."
67. Đối mặt với cuộc sống, phải có“sự chuẩn bị tốt nhất, đề phòng tình
huống xấu nhất có thể xảy ra.”
68. Cho dù chỉ còn một hơi thở, thì vẫn còn sự hy vọng vô hạn, đó chính là
của cải lớn nhất.
69. Cứu khổ cứu nạn là Bồ tát, chịu khổ chịu nạn là đại Bồ tát.
70. "Ba nguyên tắc để vượt qua sinh lão bệnh khổ: Sống vui vẻ, bệnh mạnh
khoẻ, già có hy vọng."
71. Ba nguyên tắc để siêu việt cái chết: đừng tìm đến cái chết, đừng sợ
chết, đừng chờ đợi chết.
72. "Cái chết không là chuyện vui, cũng không là chuyện buồn, mà là một
Phật sự trang nghiêm."
73. Mỗi một con cái, đều là tiểu Bồ tát giúp cha mẹ trưởng thành thêm.
74. "Đối với thanh thiếu niên: Cần quan tâm mà không nên lo lắng, phải
dẫn dắt chứ không nên kìm kẹp, dùng cách bàn bạc chứ không phải
dùng uy quyền."
75. Yêu con cái của bạn mà lo lắng cho nó, chi bằng chúc phúc đi!
76. Vợ chồng là mối quan hệ luân lý, không phải quan hệ "lý luận".
77. Có thể không vứt rác bừa bãi, lúc nào cũng dọn nhặt rác rưởi, đều là làm
công đức.
78. Cách nhìn nhận, là trí tuệ của bạn; vận may là phúc đức của bạn.
79. Yêu thích thì muốn chiếm lấy, ghét bỏ thì sẽ bài xích; suy tính hơn thiệt
thì phiền muộn sẽ đến.
80. Kẻ luôn biết vừa lòng, ít ham muốn đòi hỏi, mới là người giàu có, không
thiếu thốn.
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81. "Lòng không bình an mới thật sự là khổ; bệnh tật của cơ thể, không
nhất định là khổ."
82. "Biết rõ trong lòng không yên ổn là nỗi khổ, thì hãy nhanh chóng trì
niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát"" để an tâm nhé! "
83. "Hiện tại đang có mới là đáng quý nhất. Dù có nhiều hơn nữa nhưng
không thỏa mãn, thì giống như người nghèo khó."
84. "Không nên đè nén để khống chế cảm xúc, tốt nhất nên dùng quán
tưởng, dùng hồng danh Phật, dùng cầu nguyện, để hóa giải cảm xúc."

Cuộc sống bình an

85. Lời hay-mọi người nói, việc tốt-mọi người làm, vận may- mọi người
cùng chuyển biến.
86. Mọi người nói lời hay, người người làm việc tốt, mọi người đổi vận may.
87. "Hằng ngày, mỗi người nói thêm một câu nói hay, làm thêm một việc
tốt, thì điều tốt nho nhỏ, sẽ trở thành điều tốt to lớn hơn."
88. Việc gấp cần phải làm, đang cần người làm việc, hãy để tôi làm!
89. Mình hòa người hòa, tâm hòa khẩu hòa, luôn luôn hoan hỉ-có hạnh
phúc.
90. Trong hòa ngoài hòa, nhân hòa duyên hòa, muôn việc bình an-thật
thanh thản.
91. Tự cầu an tâm thì có bình an, quan tâm người khác thì có hạnh phúc.
92. Nhân phẩm chính là của cải, phụng hiến chính là tích lũy.
93. Phụng hiến tức là tu hành, an tâm tức là thành tựu.
94. Có nhiều, không nhất định khiến người được thỏa mãn. Có ít, không
nhất định khiến người nghèo thiếu.
95. "Những gì có được trong hiện tại là do quá khứ đã tạo ra. Những gì có
được ở tương lai, là do hiện tại đang làm. "
96. "Người tốt không cô đơn, người thiện tâm vui vẻ nhất, lúc nào cũng
giúp người lợi mình, thì bất cứ nơi đâu, bạn cũng là người hạnh phúc
nhất."
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97. "Nếu hy vọng có mối quan hệ tốt với mọi người, ắt phải mở rộng lòng
độ lượng, chấp nhận và bao dung nhiều người."
98. "Chỉ cần thay đổi thái độ của mình, thì hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi
theo, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối tốt và xấu."
99. "Đạo cư xử giữa người với người-cần phải trao đổi, trao đổi không
thành thì thỏa hiệp. Lúc thỏa hiệp không thành, thì bạn hãy tha thứ,
nhẫn nại và bao dung họ vậy."
100.Lớn phải bao dung nhỏ, nhỏ phải lượng thứ cho lớn.
101. Đem toàn tâm toàn lực chăm sóc gia đình, dùng toàn bộ sinh mạng để
dấn thân cho sự nghiệp.
102."Phương pháp đề phòng tham lam tốt nhất chính là: Bố thí nhiều,
cống hiến nhiều , chia sẻ với người khác nhiều hơn."
103.Khi bao dung người khác, thì vấn đề giữa hai bên đã được giải quyết.
104.Người học Phật, có hai nhiệm vụ lớn lao là :Trang nghiêm quốc độ,
khiến chúng sinh được thành tựu.
105."Phải làm thùng rác không đáy, phải học chiếc gương phản
chiếu không bụi bặm."
106.Phiền não tự quy cho chính mình thì có trí tuệ, chia sẻ lợi ích cho người
khác là từ bi.
107.Dùng tâm hổ thẹn để xem xét bản thân, dùng tâm biết ơn để nhìn thế
giới.
108.Tịnh hóa lòng người, ít muốn-biết đủ, tịnh hóa xã hội, quan tâm-chăm
sóc người khác.
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Nhân sanh tự tại

1. Khiêm nhượng kẻ dưới, tôn kính người trên là bài học quan trọng cho
người hành Bồ tát đạo
2. Lấy tinh thần phụng hiến thay thế cho sự tranh giành, lấy sự tích phước
thay thế cho sự hưởng thụ.
3. Yêu mình yêu người, yêu tất cả chúng sinh; cứu mình cứu ngườI, cứu tất
cả chúng sinh.
4. Lợi ích cho tha nhân là tấm lòng thanh tịnh không mong cầu quả báo
và sự đền đáp.
5. Sự chiếm đoạt, cái cống hiến đều là yêu, nhưng sai biệt ở cái tự lợi và lợi
tha; chiếm đoạt là cái yêu ích kỷ của lòng tham lam chính mình, cống
hiến là lòng yêu bao la không ích kỷ và hỷ xả.
6. Lấy lý lẽ để yêu cầu chính mình, không phải dùng để yêu cầu kẻ khác.
7. Nên có tấm lòng độ lượng làm bàn đạp cho kẻ khác, nên có tấm lòng
mở rộng mà thành tựu tha nhân.
8. Khiến cho người khác hiểu lầm chính là cái sai sót của mình.
9. Khi làm việc nên vì người khác mà ngẫm nghĩ, khi phạm lổi nên tự sét
thêm nhiều.
10. Lấy khiêm nhường đối phương để tự mình thành tựu, dùng lòng tôn
trọng đối phương để hóa giải ý địch thù, dùng khen ngợi đối phương để
tăng thêm hài hòa.

11. Tự mình cố chấp không buông xả là không có trí tuệ, không
buông xả người khác là không có từ bi.
12. Khi gặp mặt nói lên một câu chúc lành thì có thể gặt hái được
tình bạn và bình an.
13. Tỏ lòng hữu nghị và đưa tay giúp đỡ người khác, cũng như tỏa ra
ánh sáng hiền hòa, bình an và yên vui.
14. Ít lời tranh chấp thì ít thị phi, thêm lòng chân thành thì thêm
bình an.
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15. Khẳng định ưu điểm của mình là lòng tự tin, thấu rõ khuyết điểm
của mình là sự thành tựu, hiểu được lập trường của người khác là
thái độ tôn trọng.
16. Cần nâng cao cái hạnh phúc của chúng sinh, nên buông cái thành
tựu của mình xuống.
17. Đối với cấp dưới cần biểu hiện thái độ quan hoài hơn là lời trách
móc, lấy lời khuyến khích thay thế lời răn đe, dùng thương lượng
chia sẻ thay thế sự chỉ đạo mệnh lệnh.
18. Thái độ ương ngạnh không những làm tổn thương cho người
khác mà còn gây bất lợi cho chính mình. Người biết nhu mì nhẫn
nại không những sống hài hòa với mọi người mà cuộc sống chính
mình cũng được an vui.
19. Kẻ khiến người khác an tâm tất nhiên là người khiến cho đại
chúng hòa hợp, kẻ đáng kính phục tất nhiên là người kiên nhẫn
hiền hòa, vì thái độ hài hòa có thể khiến đại chúng hòa hợp, lòng
nhu hòa có thể khắc chế được cứng cỏi.
20. Ý nghĩa của cuộc sống nằm trong sự học tập và hiến dâng không
ngừng ấy, để người khác được thành tựu, cũng khiến tự mình
được trưởng thành.
21. Người lấy trí tuệ làm chừng mực, tất không mồm năm miệng
mười.
22. Hòa hòa hợp hợp mà đối đãi người, bình bình an an đời sống dễ
qua.
23. Kẻ thông minh chưa chắc có trí tuệ, người ngu dốt chứa chắc
thiếu trí tuệ; trí tuệ không đồng nghĩa với trí thức, mà là thái độ
đối xử với người và việc.
24. Giảm bớt phiền não cho người khác là từ bi, giảm bớt phiền não
cho chính mình là trí tuệ.
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25. Không lấy giầy dép của mình cho người khác mang, cũng không
để vấn đề phiền phức của người khác biến thành khó khăn của
chính mình.

Đời sống đơn giản

26. Nỗ lực trông nom khốn khổ của mọi người là phước báo lớn, vui
vẻ mà giải quyết khó khăn trở ngại của mọi người là đại trí tuệ.
27. Hiểu rõ tất cả hiện tượng trên thế gian là Vô Thường, thì có thể
hoàn thành sự bình an chân thật trong thế giới nội tâm.
28. Gặp ai cũng nên gieo ơn không kết oán, tất nhiên có thể sống
chung hòa bình, đời sống được an vui.
29. Một nụ cười thật tươi, một câu nói đẹp đều là cách bố thí rộng để
kết duyên lành với mọi người.
30. Chỉ cần ít gây ra những tình cảm xúc động vô ý nghỉa, thì sẽ giảm
bớt những phiền não không cần thiết.
31. Vì báo ơn mà hiến dâng, vì thúc liễm thân tâm mà sám hối.
32. Người tận tâm tận lực để lợi ích cho ngườI khác và tự mình trưởng
thành là người thành công.
33. Làm người khi đối nhân xử thế phải trong vuông ngoài tròn.
Trong vuông là có nguyên tắc, ngoài tròn là thông đạt.
34. Khi ta không có năng lực giúp đỡ người khác thì cũng đừng làm
hại người khác.
35. Tích lũy thêm công đức về lời nói, bớt tạo khẩu nghiệp, đó là công
đức lớn của sự vun bồi phước đức và cầu phước đức.
36. Đời sống nên trong sự hòa hợp cầu phát triển, trong sự cố gắng
thấy được hy vọng.
37. Giảm bớt tâm thành bại đắc thất, thêm nhiều sự nỗ lực kịp thời
của tấm lòng tinh tấn, như vậy cơ hội thành công càng lúc càng
nhiều.
38. Cái đầm ấm của gia đình nằm trong sự tôn trọng và thương yêu
lẫn nhau, cái đáng quí của gia đình nằm trong sự thấu hiểu và
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giúp đỡ lẫn nhau.
39. Người làm chủ, ít đi lòng thành bạì được mất, đem lòng thành,
danh dự và tín dụng để trong lòng, thì chắc chắn sẽ thành công.
40. Khi nghe tin đồn, trước hết nên bình tĩnh mà tự kiểm điểm, có
sai thì sửa, không sai thì tránh. Nếu động lòng bối rối, thì sức tổn
thương ấy càng mạnh lớn.
41. Sự khó khăn khổ nhọc trong lòng, sẽ tăng thêm trí tuệ của chúng
ta; cái khó khăn khổ nhọc trong sinh hoạt, sẽ tăng thêm phước
báo của chúng ta.
42. Đối với sự sống nên tràn đầy hy vọng mênh mông; đối với cái chết
nên luôn luôn sẵn sàng mà chuẩn bị.
43. Thấy rõ những gì mình cần, hóa giải những gì mình tham muốn.
44. Đối vớì bất cứ việc gì phải theo hướng tốt mà thấu hiểu, phải
ngược lại mà suy nghĩ .
45. Sau khi thất bại càng phải cố gắng thêm, đã thành công thì càng
nên cố gắng, đó là nguyên tắc của sự nghiệp an vui.
46. Sống một cách "giản dị và mộc mạc" là sống theo quan niệm
trọng yếu của bảo vệ môi trường, gọi là đời sống bảo vệ môi
trường.
47. Người chín chắn không để tâm về quá khứ, kẻ thông minh không
hoài nghi hiện tại, người cởi mở không lo lắng về tương lai.
48. Dù gặp hoàn cảnh thuận hay nghịch đều là nhân duyên tốt, nên
đối xử bằng tấm lòng bình thường và biết ơn.
49. Những gì trong quá khứ, tương lai, danh vị, cách xưng hô, đều
nên nhận thức như không quan hệ với mình. Chỉ cần sống một
cách tích cực và vui vẻ, thì là đời sống hạnh phúc tự tại.
50. Học vị không tiêu biểu được thân phận, năng lực không tiêu biểu
được nhân cách, danh vị không tiêu biểu được phẩm đức, công
việc không nói lên sự sang hèn, nhưng quan điểm sống và hành
vi thì nói lên tất cả.
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51. Phương pháp hóa giải những chuyện không vui là tấm lòng
thành, chủ động, nhanh chóng và rõ ràng, không chần chừ, bị
động và chờ đợi.
52. Làm bất cứ việc gì trên thế gian này, thì cũng có khó khăn, chỉ
cần giữ vững niềm tin và kiên nhẫn, ít nhất có thể làm ra một ít
thành tích.
53. Sống nay hiện tại, không hối tiếc về quá khứ, không lo ngại về
tương lai.
54. Phương pháp tốt để giảm bớt áp lực căng thẳng là bớt đi lòng
được thua hơn thiệt, tăng thêm lòng thưởng thức.
55. Đối với những gì trong quá khứ, không hối tiếc cũng không oán
trách; đới với tương lai, tích cực mà chuẩn bị; đới với hiện tại, mỗi
bước đều thật tại và vững vàng.
56. Lời cảm ơn không chỉ là lời nói suông, mà phải thể hiện thành
hành động.
57. Khi làm việc gì không nên quá gấp gáp, mà cần phải tìm đúng
người đúng phương pháp giải quyết, và thời gian thích hợp thì
mọi việc sẽ thành công.
58. Buông bỏ được cái lợi hại hơn thua của tự ngã, mới có được trí tuệ
mầu nhiệm thông suốt của đất trời bao la.

Như ý tốt lành

59. Bệnh tật giao phó cho bác sĩ, sinh mạng giao phó cho Bồ tát, thì
ta là người khỏe mạnh rảnh rỗi không bận bịu.
60. Tại vì con người thường thường không hiểu rõ được chính mình,
mà đem lại những phiền não không cần thiết cho bản thân.
61. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con người là học cách làm người,
tức là làm hết lòng, làm hết sức, làm tròn bổn phận và trách
nhiệm.
62. Có thể lấy cảm tình mà giải quyết những việc riêng tư, nhưng khi
giải quyết việc công thì phải sử dụng đạo lý.
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63. Thà rằng quí trọng mà vận dụng đích đáng những gì đã có, còn
hơn tranh thủ những gì không đạt được.
64. Bỏ mặc những gì trong quá khứ, tương lai và tất cả những điều
tốt sấu, trông nom cái hiện tại của mình là trên hết.
65. Nếu có thể buông bỏ được tất cả, thì có được tấm lòng bao dung
trọn vẹn, có được tất cả.
66. Nâng lên là phương pháp, là chỗ bắt đầu dùng sức lực, buông
xuống cũng là để nâng lên, giữa sự nâng lên và buông xuống là
tiến bộ, là từng bước đi lên.
67. Không nên so sánh hơn kém với người khác, ta chỉ cần tận tâm
tận sức.
68. Hoàn cảnh của chúng ta chưa từng tốt hay xấu, chỉ tùy nơi ta đối
xử ra sao.
69. Sau tai nạn, là thời cơ để suy nghĩ tốt, con người có thể học được
rất nhiều bài học trong tai nạn ấy.
70. Chỉ cần không tham lam, không chấp trước, thì có thể giữ được
phẩm giá con người, kẻ khác không làm sao ta được.
71. Nếu có thể quí tiếc mỗi một nhân duyên hiện tại, thì mỗi một
hiện tại đó là có một không hai.
72. Bất luận việc gì nếu cái tự ngã nhúng vào, thì sẽ có trở ngại, rắc
rối. Vứt bỏ cái chủ quan được và thua của tự ngã, thì được giải
thoát.
73. An vui, không đến từ danh lợi nhiều ít lớn bé, mà là do bởi sự biết
thỏa mãn và ít dục vọng của nội tâm.
74. Đã nói thì phải làm, dùng lòng thành mà nói lời thật, dùng lòng
tốt nói lời hay, đó là lập ngôn.
75. Tuy là người bình thường, nên có lòng gánh vác trách nhiệm, nên
buông bỏ những lòng chấp trước.
76. Khi bận rộn, không nên cảm thấy bơ vơ, lúc rảnh rang, không nên
cảm thấy chán chường, thì sẽ không đến nỗi buông trôi, mù mờ
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không biết làm gì.
77. Khi thuận buồm xuôi gió, không nên say sưa mãn nguyện, khi
gặp những biến đổi bất ngờ, không nên chán nãn thất vọng.
78. Nếu tâm lượng nhỏ hẹp mà lại tham lam vô độ, thì dẫu cho sống
trong giàu có, cũng không hạnh phúc vui vẻ.
79. Đời sống nên trong cái bình thường tìm tiến bộ, trong gian nan
khổ cực thấy cái vẻ vang.
80. Đời người nên trong sự bình an tìm phong túc, lại trong cái rèn
luyện thấy được sự trang nghiêm.

Tâm linh thành trưởng

81. Có được một tinh thần ổn định, mới là nền tảng tất thắng.
82. Tâm không lay chuyển theo hoàn cảnh, là kết quả của sự tu tập
thiền định; tâm không rời khỏi hoàn cảnh, là tác dụng của trí tuệ.
83. Lấy lui thay tiến, lấy im lặng thay tranh biện, lấy hiến dâng vị tha
để tự mình thành tựu là những phương pháp hay nhất.
84. Phật trong lòng ta, Phật trong lời ta, Phật trong đời sống ta.
85. Từ bi là tình cảm có lý trí, trí tuệ là lý trí rất linh hoạt.
86. Nam Bắc Đông Tây đều hay tốt, đi đứng ngồi nằm là nơi đạo;
trong lòng thường giữ thật hỗ thẹn, sám hối đền ơn phẩm đức
cao.
87. Kẻ tu hành nên thẳng thắn, thành thật mà đối đãi với người,
không có tà niệm và ác niệm, thì là "chân tâm là đạo tràng"
88. Khi phiền não hiện lên, đừng kháng cự, nên dùng lòng hỗ thẹn,
sám hối và đội ơn cho tan đi.
89. Hết lòng mà thể nghiệm đời người, đó là tu tập thiền định.
90. Có được một thân tâm khỏe khoắn, mới là của cải lớn nhất của
đời người.
91. Hơi thở tức là của cải, còn sống thì có hy vọng.
92. Nếu "bối rối khó gỡ " trong lòng, cách tốt nhất là hướng về bên
trong xem xét nơi ta động niệm khởi tâm.
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93. Khi bị phiền não khuấy nhiễu, lúc ấy tốt hơn hết là hưởng thụ cái
cảm giác của hơi thở.
94. Khi lòng có trở ngại, thế giới trong mắt ta đều bất bình. Khi lòng
không phiền não, thế giới trước mắt đều đẹp đẽ.
95. Lòng không cởi mở là khổ, tâm trạng rộng rãi sáng tỏ thì có thể
biến khổ thành vui.
96. Hiện tượng sanh diệt là trạng thái bình thường trong thế gian,
nếu thấu suốt hiện tượng sanh diệt ấy thì là người trí tuệ.
97. Biến đổi được tâm niệm, vận mệnh sẽ đổi tốt.
98. Trí tuệ không chỉ là thông hiểu kinh sách, mà là phương tiện khéo
léo để biến đổi phiền não.
99. Phiền não tức là bồ đề, không đồng nghĩa với không có phiền
não, mà là tuy có phiền não, nhưng không xem đó là phiền não.
100.Chỉ cần hòa nhã trong lòng, đời sống sẽ an vui.
101.Khi đối diện với nóng giận, nên tập cho sành "quán chiếu tự soi",
quan sát ý niệm của ta, xem tại sao lại nóng giận?
102.Bận tâm thì có phiền não, tâm buông xả thì chẳng có vấn đề gì.
103.Từ nơi khẳng định tự ngã, nâng cao tự ngã, tới tự ngã tiêu tan,
là ba giai đoạn tu hành từ "tự ngã" đến "vô ngã".
104.Nên chú trọng về bồi đắp nhân tốt, không nên chỉ chờ đợi để
hưởng cái quả đẹp.
105.Khi nhận thức được trí tuệ ta không đủ, trí tuệ đã tăng gia một
cách vô tình.
106.Lòng nên như bức tường, tuy không động đậy, nhưng có tác
dụng.
107.Nên như tấm gương soi không bụi bậm, chiếu thấu tất cả vạn
vật nhưng không dính líu một vật gì.
108.Khi mọi người đều mù quáng mà tranh giành, thì tốt nhất ta
nên chọn một con đường khác mà đi.
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Hạnh nguyện từ bi

1. Làm thiện hay làm ác chỉ cách nhau trong một niệm, tu phước hay tu
tuệ cũng cách nhau trong gang tấc.
2. Một tia lửa nhỏ đủ để đốt cháy cả cánh đồng, việc lành nhỏ cũng có thể
cứu được thế giới.
3. Trời đất có cái đức lớn nuôi dưỡng muôn vật, há nào ta lại không có lòng
từ bi phát đại nguyện.
4. Cứu độ chúng sinh là gánh lên, không cố chấp là buông xuống.
5. Bụi hồng ngập trời nhưng tâm không nhiễm, chông gai khắp nơi vẫn
chống gậy mà đi.
6. Lòng từ bi tất như mưa thuận gió hòa, tâm trí huệ sẽ như ánh sáng
chiếu khắp mọi nơi.
7. Bi khéo trừ khổ từ cho lạc, lửa trí diệt tội, huệ đoạn mê.
8. Có đại trí huệ và có đại nguyện, phước đức vô lượng tuổi thọ cũng vô
biên.
9. Nếu thấy Phật ở tâm mình, nhà lửa tam giới cũng hóa thành sen hồng.
10. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm là vào cửa từ bi.
11. Trong đạo tâm có sự bố thí khiến chúng sanh không sợ hãi.
12. Khi buông xả được tất cả, thì sẽ một vai gánh vác chúng sinh.
13. Thân tâm linh an lành, gia đình và sự nghiệp sẽ ổn định.
14. "Cội tùng ở Nam Sơn đã già cỗi, nhưng tuổi thọ sao Bắc Đẩu vẫn
thanh xuân."
15. Thần long tàng ẩn chốn đầm sâu trạch lớn, mãnh hổ sống nơi cùng cốc
cao sơn.
16. Phật pháp vô tha chỉ một vị, tự lợi lợi người giải thoát thôi.
17. "Thường niệm bồ tát Quán Âm, tâm được an lành thì cuộc sống có
bình an."
18. Hành hương lễ lạy để tu hành, cầu phước tiêu tai nguyện dễ thành;
miệng xướng tai nghe tâm cung kính, ba bước một lạy hướng trước đi;
thân tâm thảnh thơi cảm ứng hiện, nghiệp tiêu chướng trừ phước huệ
sanh.
19. Một bát hóa duyên cơm ngàn nhà, cô Tăng chống gậy vạn lý xa; tùy
duyên ứng hóa không sở hữu, duyên hết xả thân buông tay ra.
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20. "Buông không phải là bỏ, là vì thoát khốn, cũng là vì gánh vác; phải
buông được thì mới gánh vác được, cả gánh vác và buông đều được mới
là người tự tại."

Trí huệ nhân gian

21. Gặp việc phải thấu hiểu theo hướng tốt, nên suy nghĩ ngược lại với thói
quen của người đời, muốn thành công thì nên xác định phương hướng
rồi kiên trì không bỏ cuộc.
22. Nên vượt qua đoạn đường có núi cao vực thẳm, cần khéo léo bước qua
nơi bồng lai tiên cảnh chớ luyến lưu.
23. Quyền thế tiền tài nên chia xẻ với xã hôi, họa phước khổ vui là chuyện
riêng của mỗi người.
24. Bị dụ dỗ bằng danh lợi quyền thế nhưng tâm bất động, bị bao vây bỡi
ngàn quân vạn mã nhưng lòng vẫn không chút sợ hãi.
25. Trời không sai đất cũng không sai chỉ có lòng mình sai, người kia có lý
bạn có lý chỉ có tôi mới là người vô lý.
26. "Chớ oán con hiếu cháu hiền sao ít ỏi, mà nên tự hỏi nuôi dạy chúng
như thế nào."
27. "Lãnh vực học vấn trọng ở việc nghiên cứu, phạm vi của kinh nghiệm
phải thâu qua thực hành."
28. "Đêm dài đăng đẳng chớ mộng đêm xuân ngắn, bể khổ mênh mông có
thuyền thì bến cũng gần."
29. "Đem chày Bát Nhã đập nát muôn ngàn chướng ngại, vận dụng rìu
phước đức kiến tạo tịnh độ ở thế gian."
30. "Lái thuyền Bát Nhã phổ độ biển khổ mênh mông, lên núi Niết Bàn
tâm tính không hề lay động."
31. "Non sông vẫn đó, cảnh vật dịch chuyển; nhật nguyệt vận hành,
người việc khác xưa."
32. "Cả niềm vui nổi khổ ở cõi trời, đều do tự tâm mình tạo ra, cho
nên chính mình phải thọ nhận."
33. Non xanh nước biếc đang thốt lời, cũng như chim hót hoa thơm đang
thuyết pháp huyền diệu.
34. "Giáo dục là đại nghiệp cho ngàn thu, người tài đức làm mô phạm cho
trăm đời."
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35. Nước sâu ngàn dặm cũng có đáy, núi cao vạn lý cũng từ biển nổi lên.
36. Ngài Vân Môn ngày nào cũng ngày tốt, mỗi bước chân đều đi trên cỏ
thơm.
37. "Cuộc đời vốn không có trong sạch hay ô uế, chỉ do tự mình khởi tâm
phân biệt."
38. Trời lặng phía tây ngày mai lại sáng, bình minh sáng rực phương đông
cũng gần hoàng hôn.
39. "Người xem kịch không biết đó là kịch, trong giấc chiêm bao không
biết đó chỉ là mơ."
40. Mưa lộ sương tuyết vốn vô chủ, gió mây sấm chớp ứng thời mà hiện.
41. "Lúc hiểm nguy chính là thời cơ chuyển đổi, từ đường cùng đứng dậy
tìm phương sống."
42. Thiên đường địa ngục do tâm tạo, làm Phật làm Tổ không ngoài tâm.
43. Biết mình mê chấp đã gần ngộ, biết mê không ngộ càng thêm sai.
44. Ai cũng nói cuộc đời như mộng, suốt đời mơ sao không tỉnh giấc mộng
này.
45. Trăm ngàn kế hoạch bận bịu một đời, buông xả tất cả tương lai sáng
ngời.
46. Đợi đến khi khát mới đào giếng thì không kịp, tức thời học Phật tức thời
thông.
47. Chớ vì có việc mà lo nghĩ, thà vì không việc mà mừng.
48. Thiền pháp tức tâm pháp, vạn pháp sanh diệt từ tâm.
49. Chiêm bao ai tỉnh trước, xa lìa mộng tưởng đảo điên.
50. Người tài còn có người tài hơn, (trong thế gian này kẻ tài đức) cao vời
như núi, mênh mông như nước.
51. Đi bộ luyện thân khỏe khoắn, lại thêm tu luyện tâm linh, đi nhanh xua
đuổi vọng tưởng, đi chậm phát huệ tập định.
52. "Những ngày trăng tròn trăng khuyết, lúc sáng lúc âm u; và đêm mưa
gió mịt mù, nhưng trăng vốn vẫn sáng ngời nay trăng."
53. Cảnh thế tục: Thân như cây đẹp trước gió, tâm như hồ lặng có trăng
thu.
54. Cảnh tu hành: Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng.
55. Cảnh sau ngộ: Bồ đề vốn không gốc, gương sáng cũng không đài.
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56. "Hữu tướng vô tướng hữu vô tướng, chơn không giả không chơn giả
không."
57. "Kết bạn nên kết người hiểu rộng thẳng thắn, tin Phật nên tránh sự
mê mờ yêu ma, học Pháp chớ nên mò mẫm khắp xứ, kính Tăng tối kỵ
mù quáng tin theo cá nhân."

Cảm ơn bồi phước

58. Phước nhiều phước ít cần bồi phước, tri ân niệm ân phải báo ân.
59. Lòng từ bi hóa giải thù oán, tâm trí huệ khử trừ phiền não.
60. "Hộ trì Tam Bảo cần lòng cung kính, hoằng pháp lợi sanh cần tâm
thanh tịnh."
61. Đem tâm cảm ơn trãi nghiệm cuộc sống, lấy lòng tinh tấn mà khéo
dùng cuộc đời.
62. Tâm tàm quý tăng trưởng phước đức, tâm sám hối tiêu tan nghiệp
chướng.
63. Hoài ân báo ân ân tương tục, uống nước nhớ nguồn nguồn không ngơi.
64. Tâm kiên trì dễ vượt ải khó, lòng bền bĩ làm được việc to.
65. "Tâm người tâm ta đồng tâm Phật, tri phước quý phước thường làm
phước."
66. "Ơn nhỏ giọt đáp trả bằng nguồn suối, một miếng cơm báo đáp cả đời
này."
67. Lấy nước uống nước mang nước cho người uống, thọ ơn tạ ơn dùng ơn
cảm ơn người.
68. Cần xả bỏ lòng thương ghét thù địch, cần thực hành tâm từ bi hỷ xả.
69. Ân cha mẹ nặng hơn trời đất, đức Tam Bảo hơn cát sông Hằng.
70. Biết ơn báo ơn là uống nước nhớ nguồn, ân tình rắc rối sẽ hại lẫn nhau.
71. Cảm ơn là phước báo hưởng dùng suốt đời, ôm lòng hận thù là ma
chướng ràng buộc muôn kiếp.
72. "Nếu không hợp lý sử dụng của cải làm lợi ích cho người đời, điều đó
chẳng khác nào như người mặc áo gấm đi đêm âm thầm tự khoe."
73. Bố thí là giá trị kinh doanh cho sự giàu có, gieo phước là nguyên nhân
cho sự giàu sang.
74. Gia nghiệp trăm năm không hao hụt bởi vì tích phước, giàu sang không
quá ba đời là do lòng ích kỷ.

★ 108 LỜI TỰ TẠi của thầy Thánh Nghiêm (tập III) ★
75. Sẵn sàng phục vụ người khác, suốt đời hạnh phúc; có năng lực chẳng
kết duyên lành, để sau hối tiếc không kịp.
76. Nhìn trời biết thời gieo giống, biết ngày bón phân diệt cỏ, được mùa
bội thu biết cảm ơn, cầu nguyện năm nào cũng tốt.
77. "Đời người cầu mong bốn việc tốt là: Cầu phước trước hết phải trồng
phước, chăm sóc phước, quý trọng phước; cầu lộc trước tiên phải biết
kết duyên lành rộng khắp; cầu tuổi thọ cao phải biết giữ sức khỏe;
cầu vui trước tiên phải vui vẻ đón người."
78. "Dùng tâm tàm quý xem lại mình, lúc nào cũng thấy đối với mình và
đối với người mặc dù đã cố gắng nhưng chưa đầy đủ, cống hiến chưa
nhiều."
79. Dùng tâm tàm quý soi chiếu cách làm người của mình, làm người nếu
không tự kiểm điểm xem xét điều đúng lẽ sai, sẽ có lỡ bước nguy cơ.
80. "Dùng tâm cảm ơn đối với thế gian, làm người mà không biết ơn đền
đáp để hiến dâng thế giới, như dòng nước chảy sẽ khô cạn."
81. Sống chung trăm năm, kính trọng và cảm ơn lẫn nhau, học hỏi cái hay
lẫn nhau, cùng nhau tha thứ lỗi lầm, quan tâm và trợ giúp lẫn nhau.

Tích đức tu phước

82. Chân thành ắt có cảm ứng, tinh tấn cần cù vạn sự ắt thành công.
83. "Thà lấy cái cần mẫn bù lại sự vụng về, chớ cậy thông minh mà lơ là giải
đãi."
84. Nghiêm khắc chính mình không thua lỗ, rộng rãi với người được lợi to.
85. Đang nghèo muốn giàu phải cần kiệm, gặp loạn giữ tâm an định không
lay chuyển.
86. Cộng rau thơm ngon áo vải ấm, cần cù khỏe mạnh tiết kiệm là giàu.
87. Vui chơi kịp lúc là lãng mạn, ta nên khắp nơi khắp chốn tu thiện tích
công đức.
88. Người giỏi có người giỏi hơn, mình nên cố gắng đừng hâm mộ người.
89. Nghe lời cãi chưa chắc xuôi tai, nếm vị đắng đúng là thuốc hay.
90. Khô hạn mong cầu cơn mưa kịp thời, mùa đông nguyện làm kẻ đưa
than hồng.
91. Phượng hoàng thích đậu nhà phú quý, hạc trắng thường đến phước thọ
gia.
92. Trong tâm không chứa ý được mất, làm người rảnh rang nơi thế.gian.
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93. Tài đức vẹn toàn là bậc hiền lương, có tài không đức như con sâu làm
rầu nồi canh.
94. Biết sai sửa sai không phải nhục, buông dao đồ tể thành Phật ngay.
95. "Cảnh tỉnh giàu sang không quá ba đời, cẩn thận quyền thế vì nó làm
người sa đọa."
96. Xưa nay khanh tướng thường xuất thân nghèo, xả thân vì lợi ích chung
thì thiên hạ thái bình.
97. Bớt chấp trước thị phi sai đúng, dùng lời nói và hành động để điểm tô
thêm cái đẹp giúp người.
98. Nếu muốn luôn giữ giàu sang, trồng phước là điều cần thiết, giàu sang
thường đến từ sự tích phước.
99. "Thọ trì danh hiệu bồ tát Quán Thế Âm, được cái lợi phước đức vô
lượng vô biên."
100.Tranh giành chén cơm với người không bằng tự mình cày ruộng, nếu
nhà mình không ruộng thì cày giùm người ta có sao đâu.
101."Thường ăn cơm khiêm tốn, cung kính, dung thứ, nhẫn chịu và khoan
hậu, uống nhiều canh thành thật, lễ nghĩa, nhường nhịn, tiết kiệm
lẫn cần cù."
102.Một đêm trở thành giàu có là giàu đột ngột, một đêm thành danh là
hư danh, giàu đột ngột của ấy khó giữ, hư danh không xứng danh lụy
thân.
103."Kẻ tri âm rất khó gặp là việc bình thường, chớ vì cô độc mà tự xa lánh
người; bớt phiền bớt não tăng phước đức, càng suy nghĩ chướng ngại
càng tăng."
104."Tâm hay nghi ngờ dễ gặp nạn, biết ta biết người gặp quí nhân, giàu
sang nghèo hèn đều bố thí, tự lợi lợi người lợi chúng sinh."
105.Người sống trên đời phải đủ bốn cái được: sinh được nơi, già được
phước, bệnh được một cách lành mạnh, chết được lúc, muôn ngàn
hạnh phúc đều nằm trong đó.
106.Giàu sang không hẳn chỉ ba đời, hiền triết chưa hẳn là nghèo xuất
thân; giàu sang cần phải tích đức, nhà nghèo cần phải siêng năng.
107.Hành thiện không có điều kiện.
108.Trân trọng cuộc sống, tự khích lệ mình.
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TÂM LINH

1. Dùng tâm bình thường đối mặt với những việc không bình thường.
2. Có lý nhường ba phân, lý ngay lời phải dịu dàng.
3. Khi cảm thấy tâm bị dao động, không ổn định, lập tức nhìn lại hơi thở.
Thể nghiệm và nhận biết hơi thở thì tâm sẽ dần dần ổn định lại.
4. Tâm không yên, chủ yếu là do bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường hoặc
sức khỏe. Nếu biết chăm sóc tâm mình, hiểu rõ tình trạng thân tâm của
mình, thì sẽ được an lạc thong dong .
5. "Môi trường là tấm gương soi cho chúng ta, khi phát hiện lời nói cử chỉ
của mình khiến người khác khó chịu, kinh ngạc hoặc không đồng ý, ta
cần phải xét lại, sám hối, sửa đổi để được tốt đẹp hơn."
6. "Tâm là thầy của chúng ta, dù bất cứ thời điểm nào, tâm của chúng ta
luôn hợp nhất với việc ta đang làm và môi trường ta đang sống, tức là
ta đang ở trong tịnh độ."
7. Bất luận vui mừng hay đau khổ, chỉ cần do người khác bình phẩm mà
khiến tâm ta bị dao động, bị ảnh hưởng, tức là không bảo vệ tốt tâm
của ta, không làm tốt việc bảo vệ môi trường tâm linh.
8. "Tức giận là sự phiền não có thể do thân, do quan niệm hoặc do nguyên
nhân khác dẫn đến, không hẳn là do tu dưỡng không tốt. Nếu như biết
hướng về nội tâm quán chiếu, dùng trí huệ hóa giải phiền não thì sẽ
không tự hại mình, hại người."
9. Bất cứ tình huống nào cũng phải chăm sóc tốt tâm của mình, luôn giữ
nội tâm thảnh thơi và vững chãi, tức là tâm lành mạnh, tức là bảo vệ
môi trường tâm linh.
10. Gặp chuyện khó chịu không vui vẻ thì phải điều hòa tâm, điều tâm là
điều tâm của ta chứ không phải điều tâm của người khác.
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11. Bất luận đối phương là người mình thích hay ghét, bất luận sự việc
mình gặp là vui hay phiền, đều phải giữ tâm điềm đạm mà đãi người
tiếp vật, đấy tức là "phải quấy nên hòa nhã ".
12. Nhu mì, là dùng tâm dịu dàng, thái độ ôn tồn để đối đãi người, xử lý
việc, nhưng không phải nhu nhược.
13. Nhân sinh tự tại, không phải là không có vấp ngã, mà là trong tình
huống vấp ngã, vẫn giữ được thân tâm bình thản, ung dung để đối
diện.
14. Nếu như ai cũng tìm thỏa mãn nơi môi trường tự nhiên, tìm công bằng
nơi môi trường xã hội, tìm bình đẳng nơi người khác, cho dù có được
hiệu quả với mức độ nào đó, rốt cuộc cũng không thể thật sự hóa giải
xung đột.
15. “Buông" không phải là "bỏ". "Buông" là không nghĩ đến quá khứ,
không nghĩ đến vị lai, tâm không chấp trước; "bỏ" là cái gì cũng không
tin, mất hết tự tin và can đảm.
16. Có lòng tin, có hy vọng, thì ắt có tương lai.
17. Hối hận là phiền não, sám hối là tu hành.
18. Lo lắng, buồn rầu có lợi ích gì, chú tâm, dụng tâm mới là cần thiết.
19. Hãy để tâm thảnh thơi nhẹ nhàng, khi đau bệnh vẫn sinh hoạt bình
thường, vẫn làm việc cần làm, như vậy thì đau bệnh một cách lành
mạnh.
20. Bệnh không hẳn là khổ, nghèo không hẳn là khổ, lao động không hẳn
là khổ, tâm khổ mới thật sự là khổ.
21. Hãy xem bệnh như là một sự trải nghiệm, thì sẽ không khổ.
22. Cứ xem những sự không như ý là một sự thể nghiệm có ý nghĩa, thì sẽ
có thu hoạch khác hẳn.
23. Có tâm lý chuẩn bị sự thất bại thì sẽ không sợ thất bại.

★ 108 LỜI TỰ TẠi của thầy Thánh Nghiêm (tập IV) ★
24. Cuộc đời không thể nào thuận buồm xuôi gió, thân thể không tránh
khỏi bệnh tật, công việc không tránh khỏi trở ngại, môi trường thiên
nhiên không tránh khỏi tai hại, chỉ cần tâm an, thì sẽ có bình an.
25. Thế giới này lúc nào cũng có thể xảy ra tai nạn, lúc bình thường làm tốt
công tác dự phòng và có tâm lý chuẩn bị, đến khi xảy ra tai nạn thì sẽ
giảm thiểu được thiệt hại đến mức tối đa.
26. Nếu như quan niệm đúng đắn, biết rằng sinh lão bệnh tử là hiện tượng
tự nhiên, thì sẽ không oán trời trách người nữa.
27. Suy ngẫm thêm hai phút, còn rất nhiều đường sống để đi; chỉ cần còn
một hơi thở, thì có hy vọng khôn lường.
28. Chỉ cần còn một hơi thở, tâm niệm chuyển thì môi trường sẽ chuyển
theo, bởi vì môi trường là vô thường mà.
29. Bất luận môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, chỉ cần nội tâm
vững chãi, bình tĩnh đối mặt, chắc chắn sẽ tìm được biện pháp giải
quyết vấn đề.
30. Bất luận bận bịu hay không, sống một mình hay sống tập thể, luôn giữ
nội tâm an định, hiền hòa, tỉnh rõ, tức là tu thiền, tức là thực hiện đúng
bảo vệ môi trường tâm linh.
31. Những tiếng chống đối, cản trở không đáng sợ gì cả, chỉ cần trực diện,
bao dung, âu cũng là trợ lực giúp ta trưởng thành.
32. Xử lý vấn đề phải tâm bình khí hòa, tâm không bình, khí không hòa thì
dễ thốt ra lời sai trái, khiến vấn đề càng thêm phức tạp.

TẬN TÂM VỚI TRÁCH NHIỆM VÀ BỔN PHẬN

33. Muốn sống hài hòa với môi trường bên ngoài, trước tiên phải sống hòa
bình với nội tâm của chính mình.
34. "Thả lỏng thân tâm, cảm nhận thân tâm, mới có thể hòa bình chung
sống với chính mình."
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35. Có thể sống hài hòa với chính mình thì thấu hiểu được chính mình, kể
cả ưu khuyết điểm của mình.
36. Không nên tự cho mình là đúng, cũng không xem thường chính mình.
37. Không so bì với mình, không so bì với người khác, chỉ biết cố gắng trong
hiện tại, luôn chuẩn bị cho tương lai.
38. Thường thì ai cũng thích phô trương ưu điểm của mình, ưu điểm phải
phát huy, phải tăng trưởng, không cần khoe khoang.
39. Thường thì ai cũng sẽ che dấu khuyết điểm của mình, không chịu đối
mặt hay nhìn nhận; nếu như có thể thản nhiên đối mặt với khuyết điểm
của mình, khuyết điểm sẽ ngày một ít đi, vấn đề cũng ngày một nhỏ đi.
40. Biết rõ ưu khuyết điểm của mình, biết rõ ý nghĩa sự sống và cuộc sống,
là bước đầu khẳng định chính mình.
41. Khẳng định chính mình mà không chấp trước ưu khuyết điểm của
mình, không vì thế mà kiêu ngạo, hối hận, cứ không ngừng cố gắng
tinh tấn, tức là thái độ vô ngã.
42. "Điều kiện mỗi người khác nhau, trí huệ khác nhau, sức khỏe khác
nhau, bối cảnh cũng khác nhau, đâu cần so đo làm gì; chỉ cần làm việc
thực tiễn, vững bước, thì sẽ mở được một lối đi."
43. Trong một đời người, nếu như có một giá trị quan rõ ràng và vững chắc
không thay đổi, thì mỗi giai đoạn trong quá trình cuộc đời, đều là buổi
tiệc thịnh soạn bội phần.
44. Ích kỷ tư lợi, thoạt nhìn tưởng như bảo vệ chính mình, thật ra chẳng
phải như vậy, làm hại người ta rốt cuộc cũng sẽ hại lại chính mình.
45. Sở dĩ con người ích kỷ tư lợi, lòng tham vô đáy, là vì thiếu cảm giác an
toàn.
46. Nảy sinh xung đột, thường do quá nhấn mạnh đem tự ngã làm trung
tâm.

★ 108 LỜI TỰ TẠi của thầy Thánh Nghiêm (tập IV) ★
47. Lấy tự ngã làm trung tâm vốn là động lực của cuộc sống, không hẳn là
việc xấu, nhưng nếu như lấy tự ngã làm trung tâm quá mạnh, thường
cho mình là đúng, lòng tham không đáy, ngạo mạn hoặc tự ti, thì tự
mình không vui lên được.
48. "Vượt qua việc lấy tự ngã làm trung tâm, ích kỷ tư lợi và lợi hại được
mất, sẽ mở rộng được cõi lòng, tăng trưởng lòng bao dung, tâm được
mất cũng nhẹ bớt đi."
49. Nếu như vượt qua lợi hại được mất của cá nhân, thì sẽ xem lợi hại được
mất của toàn xã hội, toàn nhân loại như là lợi hại được mất của chính
mình.
50. Chúng ta mong mình có sức khỏe, hạnh phúc, bình an, cũng mong
người khác có sức khỏe, hạnh phúc, bình an, trong các tâm nguyện này
cũng có tự ngã, nhưng khác với tự ngã ích kỷ, mà đó là bồ đề tâm lợi
tha.
51. Giá trị của cuộc sống là hiến dâng, trưởng thành trong hiến dâng, kết
duyên lành rộng khắp.
52. Trời sinh ra ta ắt hữu dụng, khi mọi người được sinh ra, thì đã mang
theo trách nhiệm và giá trị đến với đời. Cái "hữu dụng" này , là chịu
trách nhiệm với lịch sử nhân loại, là tận tụy với toàn thể xã hội.
53. Sinh mạng cá nhân tuy nhỏ bé, chỉ cần phát huy sở năng sở trường, làm
hết sức mình, thì đã đóng vai trò kế thừa chuyển tiếp lịch sử nhân loại.
54. "Phàm việc giữ lòng cảm ơn, cố gắng trong hiện tại, xem mình như
là ""mạch máu"" kế thừa chuyển tiếp, một mặt nhận dưỡng chất của
người trước, và lại đem dưỡng chất của mình truyền cho người sau, tức
là làm tròn trách nhiệm cuộc sống."
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55. Một ngày làm sư thì đánh chuông một ngày, với bất kỳ thân phận, chức
vị và vai trò nào, thì phải tận tâm tận lực, là nắm bắt hiện tại, tức là
bảo vệ môi trường tâm linh.
56. Cam tâm hiến dâng những gì mình có, mình biết, làm lợi ích cho bạn bè
người thân, thậm chí tất cả chúng sinh, trở thành người mà mọi người
cần thiết thì mình là một "nhân vật quan trọng".

TỪ BI TRÍ HUỆ

57. Cuộc đời khổ hay vui, thường đến từ cảm nhận của tâm, nếu như xem
khổ vui của cuộc đời là quá trình tăng trưởng lòng từ bi và trí huệ, tức
là người đại tự tại.
58. Trong tâm không còn nghĩ được mất, tức là người rảnh rang trên đời.
Rảnh rang không phải không việc làm, không làm việc, mà là trong lúc
làm việc, đảm nhận việc, trong tâm không có trở ngại.
59. Luôn luôn chỉ lấy cái vui của mọi người làm vui, lấy hạnh phúc của
chúng sinh làm hạnh phúc, chắc chắc người ấy là người bình an.
60. Ai ai cũng có thể giúp người, thật lòng khen ngợi người, cổ vũ người, an
ủi người, khuyến khích tháo gỡ cho người, tức là đang giúp người.
61. Đâm hoa trổ quả là hiện tượng tư nhiên, đâm hoa mà không trổ quả
cũng là chuyện bình thường, vậy mới là nhân duyên.
62. Nhân là điều kiện chủ quan, duyên là nhân tố khách quan; điều kiện
chủ quan có thể nắm bắt, nhân tố khách quan thì phải gầy dựng.
63. Nhận biết được nhân duyên, thì có được giải thoát trong ưu phiền khổ
não.
64. Việc có thành hay không, tuy không màng đến, nhưng mỗi phần cố
gắng, mỗi phần dụng tâm, đều là tăng thượng duyên.
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65. Nhân duyên cần phải dụng tâm nắm bắt, nếu như nhân duyên chưa
chín mùi, thì phải trông chờ thôi! Trông chờ và cố gắng thêm, mới có
thể nắm bắt tốt khi nhân duyên chín mùi.
66. "Biết vận mệnh" và "chấp nhận vận mệnh" khác nhau. "Chấp nhận vận
mệnh" là thái độ tiêu cực, hoàn toàn buông bỏ theo tạo tác của cuộc
sống; "biết vận mệnh" là nhận biết nhân duyên của tất cả sự vật, điều
gì đến ắt sẽ đến, thuận duyên hay nghịch cảnh cũng vậy.
67. Nếu nhận biết vận mệnh, thì sẽ thản nhiên đối mặt với cảnh ngộ cuộc
đời.
68. Trong bất cứ tình huống nào, đối với người khác phải tôn trọng, đối với
sự việc phải chịu trách nhiệm, đối với mình phải có trí huệ.
69. Từ bi, là đối với bất cứ ai không những không làm hại họ, mà còn giúp
đỡ họ.
70. Bất luận lúc nào nơi nào, không làm hại người, không trở ngại người,
tức là bảo vệ chính mình, cũng bảo vệ người khác.
71. Không dùng lập trường lấy tự ngã làm trung tâm, mà dùng lập trường
khách quan thậm chí vượt qua chủ quan và khách quan để đối đãi
người, xử lý việc, thì sai lầm mình phạm sẽ bớt đi và đối với người cũng
từ bi hơn.
72. Trên đời không có người thật sự xấu, chỉ có người làm sai; không có
người thật sự ác, chỉ có quan niệm sai lệch.
73. Từ bi, là dùng thái độ bình đẳng, không phân biệt, không đối lập để đối
đãi với mọi người.
74. Trí huệ, là ở bất kỳ tình huống nào, đặt mình ở con số không và một
cách bình thản để xử lý tất cả sự việc.

★ 108 LỜI TỰ TẠi của thầy Thánh Nghiêm (tập IV) ★
75. Nếu vấn đề giải quyết được, rất tốt ! Nếu như giải quyết không được
hoặc để lại di chứng, cũng không cần lo ngại, chỉ cần đã làm hết mình
thì không cần oán trời trách người nữa.
76. Từ bi đối đãi người, là giúp đỡ họ, tha thứ họ, bao dung họ, cảm động
họ; trí huệ đối với sự việc, là trực diện nó, chấp nhận nó, xử lý nó, buông
xả nó.
77. Từ bi, là bình đẳng thương yêu tất cả chúng sinh bất kể thù oán hoặc
thân thiết; trí huệ, là giải quyết tất cả vấn đề một cách đúng đắn tốt
đẹp.
78. Từ bi phải đồng hành với trí huệ, từ bi mà thiếu bóng trí huệ, rất có thể
hại mình hại người, tuy rằng tâm niệm tốt, nhưng làm việc sai, hại đến
người khác.
79. "Từ bi không phải là làm người tốt bừa, làm kẻ đạo đức giả mà là làm
việc có lợi ích cho người, giúp người ta cùng nhau nâng cao phẩm chất,
tình cảm và tư tưởng của tâm linh. "

VUI VẼ HẠNH PHÚC

80. Nhân sinh xử thế, có người "hỗn thế", có người "luyến thế". Hỗn thế là
sống lù khù qua ngày, thậm chí khiến thế giới hỗn loạn; luyến thế là
luyến tiếc thế gian, không buông xả, chấp trước tất cả những gì liên
quan đến mình.
81. Nhân sinh xử thế, cũng có hai thái độ "nhập thế" và "xuất thế". Nhập
thế là đi vào thế gian, cứu giúp thế gian, lấy giúp người làm bổn phận
của mình; xuất thế là ẩn dật rừng núi, không màng chuyện đời, tự
mình tu hành.

★ 108 LỜI TỰ TẠi của thầy Thánh Nghiêm (tập IV) ★
82. Bồ tát hạnh là dùng tâm xuất thế gian làm việc thế gian, họ đi vào xã
hội, quan tâm xã hội, cứu khổ cứu nạn, nhưng không quyến luyến vinh
hoa, không mong cầu danh vọng lợi dưỡng, như vậy mới là người giải
thoát chân chính.
83. "Trong cuộc sống, nếu nhận biết được chuyện không như ý thường
chiếm đa phần thì khi ta gặp chuyện không như ý theo dự tính sẽ
không cảm thấy bối rối."
84. Biết rằng thế giới này không phải là hoàn hảo, có "mưa vàng" cũng có
"mưa bão", thì sẽ không mong đón tốt đẹp một cách quá đáng.
85. Chúng ta nên thường tự hỏi có hạnh phúc không? Có thật sự hạnh phúc
không? Niềm hạnh phúc không phải đến từ kích thích của điều kiện vật
chất, mà là sự thảnh thơi vững chãi chân chính của nội tâm.
86. Cư xử với người, miệng không buông lời ác, tức là bảo vệ người ta, cũng
là bảo vệ chính mình.
87. Làm việc chung với người khác, chừa lối cho người ta tức là chừa lối cho
chính mình.
88. Bất cứ làm việc gì cũng phải giữ thái độ tích cực lạc quan, chính mình
vui vẻ, mới có thể khiến người khác vui vẻ.
89. "Nếu như người chỉ biết tìm đến cái vui mà không chịu gánh vác trách
nhiệm, vui như thế này không bền, thường trở thành gánh nặng của
tâm lý."
90. Khi chúng ta đang hiến dâng vì người khác, tức là chúng ta đang trưởng
thành, sẽ có một niềm hân hoan vì được thành tựu, cái vui mừng đan
xen giữa trưởng thành và thành tựu, đó là cái vui của sự thanh thản.
91. Nhìn đời bằng con mắt chán ghét, thù hận, hoặc bỏ mặt dục vọng tha
hồ tăng trưởng, đều đi ngược lại với vui vẻ.

★ 108 LỜI TỰ TẠi của thầy Thánh Nghiêm (tập IV) ★
92. Thêm một tấm lòng hiến dâng, bớt một ít tư lợi ích kỷ, thì sẽ có bình
an, thì sẽ có vui vẻ.
93. Kiếm tiền không ích kỷ, có tiền cùng nhau kiếm; mọi người đều kiếm
được tiền, mới là của cải bền vững.
94. Kiếm tiền tài phải hợp với đạo, ngoài phước báo sẵn có, còn phải cộng
thêm cố gắng của đời nay, đồng thời phải kết duyên lành với mọi
người.
95. Tài phú có tài sản thế gian, tài sản trí huệ và tài sản công đức, nếu có đủ
cả ba, nhất định sẽ bình an, có sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc.
96. Làm nhiều việc tốt, giúp người nhiều, là tài sản công đức; quan niệm
đúng đắn, biết hóa giải phiền não, là tài sản trí huệ.
97. "Của cải thế gian tuy quan trọng, nếu như có thể xem của cải là phương
tiện, dùng để bố thí cứu trợ, hành thiện công ích, mới thật sự là người
giàu có."
98. Cuộc đời hạnh phúc phải có "3Q": "IQ" khả năng học tập, "EQ" khả năng
quản lý tâm trạng và "MQ" phẩm chất đạo đức, "MQ" này tức là giúp đỡ,
đem lại lợi ích và quan tâm đến người khác.
99. Môi trường bên ngoài càng suy thoái, càng phải giữ thân tâm mình
lành mạnh, làm nhiều việc có ích cho người khác.
100.Người có lòng hiến dâng, thì sẽ không lo mình không được chăm sóc;
có tâm nguyện, thì có tâm lực chăm sóc người khác. Chăm sóc được
người khác, thì cũng chăm sóc được chính mình.
101.Kiếp người tuy ngắn ngủi, nhưng phải phát tâm nguyện từ bi vô biên.
102"Phàm việc gì cũng tận tâm tận lực, tùy thuận nhân duyên, đủ duyên
thì việc thành."
103.Mọi việc làm là vì chúng sinh, ắt sẽ được toại nguyện.

★ 108 LỜI TỰ TẠi của thầy Thánh Nghiêm (tập IV) ★
104."Hành thiện không phân lớn nhỏ, chỉ cần giữ một thiện niệm, thì tâm
sẽ bình an rồi."
105."Tốt nhất là nên phát nguyện lợi mình lợi người, ít ra cũng phải làm
được lợi mình mà không tổn hại người khác, không làm hại người
khác."
106.Phát nguyện có tuần tự, bắt tay từ chỗ nhỏ, bắt đầu từ nguyện gần.
Giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, là thiện nguyện ai ai cũng làm
được, ai ai cũng phát nguyện được.
107."Nói lời tốt, làm việc tốt, bớt tạo ác nghiệp, thì sẽ cải tạo được số mạng
của cá nhân, cũng có thể xoay chuyển lại cộng nghiệp của nhân loại."
108.Làm việc thiện phải cho người ta biết, nhưng không cầu đáp trả.
Chúng ta khuyến khích mọi người đều làm việc tốt, để việc tốt càng
thêm nhân rộng, càng nhiều hưởng ứng và càng lâu dài.

giới thiệu bản thân tác gỉa(1930-2009)
pháp sư Thánh nghiêm
法鼓山創辦人聖嚴法師
Pháp sư Thánh nghiêm như một khất sĩ đi trong tuyết gió, được thừa nhận là một
trong 50 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong 400 năm của Đài Loan, một đời
người đầy dẫy những lưu lạc, thử thách lẫn trắc trở. Đúng như một quá trình thực
tiễn Phật giáo.
Từ nhỏ ngài thân thể yếu đuối, năm 14 tuổi ngài xuất gia ở Lang sơn, từng trải
qua thời gian là sa di, học tăng và sau đó vì chiến tranh ngài phải đi lính, đến tuổi
30 ngài lại xuất gia, và bế quan trên núi 6 năm. Để nâng cao Phật giáo Trung
quốc, tuy ngài đã lớn tuổi còn đi du học tại Nhật, tốt nghiệp với bằng tiến sĩ văn
học, từng lãnh nhận chức sở trưởng của viện nghiên cứu; giáo sư và chức phó
hội trưởng hội Phật giáo Mỹ, viện trưởng viện dịch kinh, ngoài ra còn sáng lập
sở nghiên cứu Phật học Trung Hoa, đại học tăng già và đại học Dharma Drum, và
còn tích cực bồi dưỡng nhân tài nghiên cứu phật giáo cao đẳng.
Pháp sư truyền thừa môn phái Lâm Tế và Tào Động, đi sâu về kinh tạng, thông
suốt các tông phái, dùng Phật pháp cảm hóa khắp nơi, từ năm 1975 đến Mỹ dạy
Phật pháp, sau đó bắt đầu ở Mỷ và Đài Loan, đi đến các nước trên thế giới chỉ dẫn
tu thiền. Năm 1989 sáng lập Pháp Cổ Sơn, kiến lập "Khu viên giáo dục Phật giáo
thế giới", với ý niệm "bảo vệ môi trường tâm linh "thực tiễn "đề thăng nhân phẩm
, kiến thiết tịnh độ", từng bước kiến thiết những tổ chức về hoằng pháp, thiền tu,
văn hóa , giáo dục , quan tâm đến trong và ngoài nước, để khai triển một diện
mạo huy hoàng và mới mẻ của nhân gian cho Phật giáo Hán truyền đương thời.
Với thiện trường dùng ngữ văn và quan điểm hiện đại để phổ truyền phật pháp
của pháp sư , ngài sáng tác nhiều lọai sách Trung, Anh và Nhật ngữ gần 100 bộ,và
nhiều sách đã dịch thành các thứ tiếng khác trên thế giới, và đã nhận được các
giải thưởng văn nghệ, nghệ thuật, văn hóa của quốc gia, cùng các giải thưởng
khác.

Dharma Drum Mountain World Center for Buddhist Education
法鼓山世界佛教教育園區
Tel: 886-2-2498-7171
Fax: 886-2-2498-9029
Address: No. 14-5, Lin 7, Sanjie Village, Jinshan,
Taipei County 20842, Taiwan
Website: http://www.ddm.org.tw

Tóm tắt về quỹ giáo dục Thánh Nghiêm
聖嚴教育基金會簡介
Quỹ giáo dục Thánh Nghiêm(viét tắt là bổn hội ) được sự duyệt chuẩn của bộ Giáo
Dục(1), đã thành lập vào ngày 18 tháng 01 năm 2006. Tôn chỉ bổn hội là phổ biến
và thúc đẩy ý niệm "Nâng cao phẩm chất con người, kiến thiết nhân gian tịnh độ"
do Pháp sư Thánh Nghiêm đề xướng, với tông chỉ là sự nghiệp giáo dục khiến
cho nhân tâm được tịnh hóa, xã hội được tịnh hóa. Bởi thế bổn hội hoằng dương,
thúc đẩy tư tưởng và lý niệm của pháp sư Thánh Nghiêm. Tư tưởng và lý niệm của
pháp sư Thánh Nghiêm bắt tay vào sự thực hiện và phổ biến lý tưởng tịnh độ nhân
gian, cả đời người pháp sư đã nỗ lực đem Phật pháp hòa nhập và nâng cao phẩm
chất đời sống của loài người ngày nay. Hy vọng trong giới tôn giáo; giới học thuật
cùng những vị có ý thích, có ý nguyện có thể gia nhập để tham thảo, nghiên cứu
và thực tiễn. Bổn hội thúc đẩy tôn chỉ với các công việc sau đây:
1.Chủ yếu là sưu tập, chỉnh lý, nghiên cứu, chia tầng lớp, phân loại, phiên dịch,
biên ấn, chế tác, phát hành, phổ biến, và xuất bản các loại sách, tư liệu hình ảnh,
âm thanh, các văn hiến, văn vật cùng trứ tác của Pháp sư thánh Nghiêm, tặng cho
các tầng lớp xã hội của toàn cầu, hy vọng phẩm chất nhân loại thăng tiến, cũng
như chứng kiến được sự thực tiễn tịnh độ nhân gian khắp nơi khắp chốn.
2.Thứ yếu là giúp đỡ và trợ cấp những công tác thúc động giáo dục Phật giáo,
nghiên cứu học thuật Phật giáo, xuất bản các tác phẩm của Phật giáo, cũng như
những công tác giáo dục liên quan đến sự tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa xã hội
mà tương khế tương đồng với tư tưởng lý niệm của Pháp sư Thánh Nghiêm.

Quỹ giáo dục Thánh Nghiêm Chuyển khoản /
Mã số tài khoản khi chuyển bằng bưu chính
1. Cách chuyển tiền trong nước
Tên ngân hàng : 台灣銀行/仁愛分行
Tên tài khoản : 財團法人聖嚴教育基金會
Mã số ngân hàng :004số phân nhánh : 1229
Tài khoản số : 122001009873
2. FOREIGN REMITTANCE
Bank Name : BANK OF TAIWAN, JEN AI BRANCH. TAIPEI, TAIWAN
Swift Code : BKTWTWTP122 Account No. : 122001009873
Beneficiary : Sheng Yen Education Foundation
Bank Address : No.99, Sec. 2, Jen-Ai Road, Taipei , Taiwan
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