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Đọc theo phương hướng từ trái qua phải,
còn có số thứ tự, đừng đọc sai hướng nhé!

 GIẦY ĐÁ BÓNG 

Ông chủ, gói 2 đôi
giày bóng đá cho
tôi!

Kỳ thế? Sao giày
bạn thường hư à?

Không, tôi
đang sưu
tập mà!

Hôm sau là ngày thi đối kháng...

Chết, không
kịp rồi...

Có tuyệt
không?

Tôi phải mang
đôi giày nào mới
xứng đáng đây?

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

Ừ nhỉ?

'' Điều mình cần thì không nhiều,
điều mình muốn thì quá nhiều ''.

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

"Dâng trà" là việc đã có từ lâu đời
để biểu hiện thiện tâm, mục đích
là bố thí cho người qua đường,
dừng chân giải khát.

A! may mắn
ghê đang khát
lại có trà!

Dâng
trà
Ngon!

Ủa? Tại sao
trong nước
trà lại có vỏ
trấu vậy?

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

Vì sợ người đi đường
xa quá khát, uống lấy
uống để gấp gáp dễ bị
sặc, mới bỏ vào trà một
lớp trấu,

dụng ý là để người
uống bình tâm từ
từ thưởng thức.

''Người bố thí có phước,
người hành thiện an lạc''.

 QUÁN MÌ TÌNH THƯƠNG 
Tình cờ phát hiện ra quán mì
đặc biệt này, cứ đến buổi trưa là
khách đông không thể kể, xếp cả
một hàng dài.

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

ô…
ô…
Do làm công nhân hai mươi mấy năm rồi,
thầm hiểu được rằng người lao
động mưu sinh không
Có một lần mình gợi chuyện với vợ
dễ, lương lại ít.
chồng chủ quán, mới biết
là nhà xưởng họ
làm ăn vỡ nợ,
mới đến đây
mở quán.
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.

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

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

Có thể là họ chẳng
lời lãi được bao
nhiêu, nhưng họ
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''.

 MIẾNG BÁNH LỚN NHỎ 
Nhân vật chính của câu chuyện này
lúc còn nhỏ có điều thắc mắc nghĩ
mãi không ra.

Tại ba mẹ ông thường bắt
ông chia bánh cho chị, và
ông được chọn trước.

Cho đến một ngày
tìm được câu trả
lời từ cuốn “Tom
du kí”.

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

Bên nào
lớn hơn?

d
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
trường.

Sau đó ông
hiểu ra rồi...

Vấn đề không
phải là miếng
bánh lớn nhỏ,
mà là làm sao
ăn bánh cho
ngon!

d
Đã kích thích sự hiếu kỳ của trẻ
con gần xa, từ đó trao đổi những
trái táo với việc quét sơn của
anh ta.

''Giữ được và buông bỏ được,
năm nào cũng cát tường như ý;
dùng trítuệ, vun đắp phước điền,
ngày nào cũng là ngày tốt lành''.

 NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC 
Kỳ ghê! Tương Gạo
gần đây hình như cố
ý xa lánh mình!

Chẳng lẽ đang
nói xấu mình
chăng? Bực ghê!

Tương Gạo! bạn,
các bạn...

Sinh nhật vui vẻ!
Hoan
hô

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

Ơ ờ...cảm ơn...
cảm ơn mọi người
nhiều lắm!
Vừa
thẹn
thùng
vừa
vui

''Khi nói ra nên nghĩ kỹ càng,
trước khi nói cần phải chậm một chút.
Không phải không được nói,
mà phải nói năng sao cho thận trọng''.

 VĂN BIA 
Thuở trước trên ngôi
mộ của vị bá tước có
viết rằng:

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

Khi lớn lên, mới cảm nhận được
suy nghĩ ấy quá xa tầm tay, nên
quyết định biến mục tiêu thành
đổi mới đất nước.

Khi đã trưởng thành, vẫn thấy
Khi mục đích ấy vẫn
rằng mục đích ấy quá xa vời, lại
không thành nữa, tôi
quyết định rút ngắn ý chí với mục
chỉ còn cách là cầu
đích đổi mới quê hương là đủ.
mong thay đổi gia
đình.

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

Và không chừng đổi mới cả thế giới.

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''.

 CÂU CÁ 

Siu
Siu

Ô cá lớn
ghê!
Ô
Ô

Siu

Sao lại thả đi vậy?

Nói cũng đúng,
đủ ăn là được!

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''.

 UNG THƯ 
Gan của bạn
mọc bướu to
khoảng 2cm, rất
nguy hiểm, bạn
nên sớm đi
kiểm tra!

Lâu quá rồi
không gặp
Tương Gạo!
Ừ ha!

Hèn chi miệng cứ
thấy lạ lạ, thì ra là
lâu quá không cãi
lộn với chị ta!

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

Cố
ý

Nguy hiểm
hả, phải ung
thư không?
Sao con không ăn
cơm, mẹ làm món
tôm thơm mà con
thích, nhanh lên
nào đến ăn đi!

A Tương
Gạo...

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!

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

A à thìra là
vậy...cảm ơn
bác sĩ!

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

''Bốn thái độ trước
một sự việc: đối mặt,
chấp nhận, giải quyết,
để cho nó qua đi''.

 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 theo
việc trồng hoa là công việc
mỗi ngày của mình!

Hoa đẹp quá!
Mình vào xem
thử!

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

Chào
bạn!

Sao lại
vìmình
chứ?

Điều thứ tư
là gì hả?
Là bạn đó!

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

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!

''Bốn điều phước: Biết phước,
tích phước, bồi phước, trồng phước''.
Kết bạn
Đúng rồi!

 TRẢ THÙ 
Đồng ý! Nhưng
trước hết bạn hãy
giúp họ thắng vào
vòng chung kết

Đội của bọn mình dám nói
mình không cố gắng,
mình muốn bỏ đi thôi!

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 khỏi
đội bóng hả?

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...

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

Chỉ một lời nói
hay đã thay đổi
anh ấy.

''Cảm ơn những cơ hội đến
với chúng ta, thuận cảnh hay
nghịch cảnh, đó đều là ân nhân''.

 TRÁ I TÁO 
Tặng bạn nè! cảm
ơn vì bạn đã tặng
mình vé xem
ca nhạc!

A, mình rất thích
ăn táo!

Ở trong có hột chứ,
làm gìcó ngôi sao?

Ở trong trái
táo này có ngôi
sao đấy!
Coi nè, chỉ có
hột thôi!
Đừng, đừng,
phải bổ ngang
mới được!

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

Haha! thật thế
quả nhiên ở trong
là ngôi sao!

“Thấy việc tốt, phải lấy làm vui,
khen ngợi, khích lệ và
khiêm tốn học hỏi”

 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 gắng hết
sức mình rồi, tại sao
mọi người cứ chê tớ
ngu chứ?

Bạn cũng nghĩ là
mình ngu sao?

Dần già, 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!

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

Ha, nhưng đừng nói
tớ thông minh nha, ''Càng biết khuyết điểm của mình
bao nhiêu, thì tốc độ trưởng
tớ lại kiêu ngạo thì
khổ đấy!
thành càng nhanh, lòng tự tin đối

với bản thân sẽ càng kiên định''.

 NGƯỜI MẸ HAM THÍCH TIỀN 
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!

Anh trai lớn đưa cho
ổng một đồ vật

Hơn thế nữa là càng nổi tiếng, lại
càng đòi nhiều tiền hơn.

Tiền, tiền, lúc
nào mới gởi
về chứ?

Đấy là một cuốn sổ gởi
tiết kiệm và một lá thư.

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 mẹ dành dụm lại, sau
này con hãy sử dụng cho đúng chỗ.

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!

 CUỘC THI MÔ HÌNH 
Cuộc thi lớn
về mô hình

12 tiếng
đồng hồ sao
mà đủ thi!

Ừ, bắt đầu
làm!

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

Cuộc thi bắt
đầu với thời
gian 12 tiếng

Í, sao lại ghép
không được,
mô hình này
có vấn đề?

Xong rồi!

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!

Mệt ghê,
mắt mờ
cả rồi...

Thật thế sao?

Mình bỏ
cuộc thôi...

''Bận nhưng không bừa bãi,
mệt nhưng không nhọc nhằn''.

 LÀ M TÌNH NGUYỆN VIÊN 
Sao hôm nay
mẹ về sớm
thế?

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
ngoan như thế này, mẹ
không phải lo lắng
nhiều cho con!
Nên mới có
thời gian cống
hiến cho xã hội

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

Hơn nữa lúc trước
mẹ bệnh hoài, bây
giờ xem này mẹ rất
khỏe mạnh và
rất là vui!

''Bận mà vui,
mệt mà hoan hỷ''.

A, bố về rồi!

 LÀM BÀI TẬP GẤP 

Các câu hỏi
này khó
ghê!

Ừ, làm xong bài
tập 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!

Nhức cả
ốc, biết
viết gì đây?

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

Hoàng hôn
thật là
Nghỉ ngơi
đẹp!
là để đi đoạn
đường dài
hơn!

Haha, mình
biết làm
văn rồi!

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

“Bận” không sao,
đừng “phiền não” là được.

 TRÁ I CHANH 
Không sao, chỉ
cần cho thêm
nước là được
à!
Ừ nhỉ, cho thêm
ít mật ong hay
đường vào là
càng ngon!

Ô i, chua ghê!

Cuộc đời giống
như trái chanh
Vắt ra nước
bị ép nước
vừa chua
lại đắng!

Trái chanh chua có
thể chuyển thành
thức uống ngon!

Nước chanh chua
khó uống ghê.

Ừ, bọn mình có thể
chọn 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 đừng gấp,
thân tâm nên thoải mái,
đừng căng thẳng''.

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

Chao ôi, bạn
khỏe thế!

Nhưng tốt nhất
là đem rìu đi
mài cho bén!

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!

Hú!

Í, sao bọn họ lại
chặt nhiều hơn
mình nhỉ?

Lại còn tán dốc
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!

''Trong sự bận rộn, nên có
tuần tự mà nhanh chóng
làm việc, đừng vội vàng
như muốn cướp thời gian''.

 HOAN HỶ QUYÊN GÓP 
Cảm ơn lòng tốt
của mọi người!

Cảm ơn lòng
tốt của bạn!

Quyên
góp

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

Phải đấy!

Còn cười bọn
mình quyên ít
nữa hả?

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

Nhưng mình nghĩ rằng
việc "cống hiến" là tùy
thuộc tâm ý mỗi người,
không đo đếm được!

Nếu ngay cả việc
này mà cũng so
sánh thì mất đi
ý nghĩa của nó
còn gì?

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

Mình...chỉ
tất chịu đựng được oánh trách;
quyên số tiền
hôm nay người nhận các công việc tất sẽ bị
thôi... phê bình. Dưới những lời oán trách,

''Người nhận những lao khổ,

có điều từ ái nhẫn nại; lời phê bình
ẩn chứa vàng ngọc bên trong''.

 HƯỚNG THEO CHIỀU GIÓ 
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!

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

Đá băng thành nước chảy
qua ngàn dặm non nước.

Chảy tới sa mạc...

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

Cũng vì thế giọt nước bé nhỏ biến thành
hơi nước, theo chân gió làm tươi mát cho
đất đai vạn vật.

Cuối cùng biến thành nước mưa và được
gặp biển.

''Gặp gì cũng an tâm,
tùy duyên mà cống hiến''.

 BÓN ĐẤT 
Tốt quá, tụi mình
dùng miếng đất
này trồng hoa đi!

Làm sao bón
đất đây?

Có thể bỏ
giống được
Đừng gấp, bỏ
chưa?
giống phải xem
thời tiết, không thì
chỉ bỏ công thôi!

Còn lại thì chỉ theo
ông trời thôi!

Ừ, trồng thêm
các loại trái cây
nữa nhé!

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

Dùng các loại rau cải
bỏ đi làm phân bón
mới tốt!

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

Hôi ghê!

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''.

 LY TRÀ HƯ 

Gớm...

Sao bạn cho mình
uống trà hư!

Ư?

Bạn uống coi!

Đâu có đâu,
mình đổi ly
khác vậy!

Ừ ly này được!

Vắt chanh vào

Thìra là do mình...

Chuẩn bị đổ sữa vào

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

''Dùng trí tuệ, luôn luôn
sửa đổi những sai trái;
lấy từ bi để nơi nơi cho
người được thuận tiện''.

 NHẬN LỖI 
Trong vùng núi sâu có
hai ngôi chùa, ngôi
chùa A đoàn kết hòa
khí, còn chùa B
thường xuyên cãi vả
không ngừng.
Bạn đúng là có
thành kiến với
mình đấy!

Do vậy chủ chùa B giả trang
đến chùa A tham thính.

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

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

Xin lỗi, do
mình lau nhà
còn ướt quá!

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

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

Ờ, nhận sai không
hẳn là thua, mà
Còn có thể hóa
là thể hiện rõ
giải bạo lực đau
con người đầy
khổ
thành hòa khí
đức hạnh!
cát tường đấy!

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

''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''.

 MAY MẮN THAY 
Lúc trước nhà tổng thống Roosevelt nước Mỹ bị cướp,
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 của
mình.

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.

Đều may mắn nhất kẻ trộm là người
khác, chứ không phải là mình!
Nói thật hay!

Sherlock
Holmesy

''Tâm chuyển theo cảnh là phàm phu,
cảnh chuyển theo tâm là thánh hiền''.

 HÀNG THẬT GIÁ THẬT 
Đây là 100 đồng
tiền thật, ai
cần nào?!

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!

Ừ, bởi thế trong
đời sống cũng
vậy thôi,

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

Có xảy ra điều gì đi
chăng nữa, đều không
tổn 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''.

 NGƯỜI MÙ THẮP ĐÈN 
Lúc trước đi trên hẻm phố đêm
tối tăm, tâm trạng cứ lo lo sợ sợ.
Từ khi có người lắp
thêm 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.

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

Mắt bạn không
nhìn thấy thắp đèn
làm chi?

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

Ô, nói cũng phải.

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''.

 THÁ P CAO 
Cố lên, coi ai
nhanh nhất!

Khò...khè
!

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

Mình nghĩ chắc là
lên không tới

A.....

Cuối cùng
cũng đến rồi!

Mình cũng
nghĩ vậy...

Tai nghe

''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''.

 CON SÒ 
Trước kia con người muốn biết sò sống hay
đã chết nên lấy hai con sò vỗ vào nhau,
nghe phát ra tiếng thì có thể phân biệt.

Sao lại thế
Ấy chết,
được, chủ
sò chết hết rồi! bán hàng rất là
thành thật!

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

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

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

Í, sao
lại thế?

Nếu đem sò
ví như tâm
của mình

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''.

 TƯƠNG LAI 
Ừ, câu nói rất
là có lý!

*Đối với chuyện đã
qua, không hối tiếc
*Đối với tương lai,
tích cực mà chuẩn bị

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

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!

*Đối với hiện tại, mỗi
bước đều thiết thực
Bạn nói như vậy
tức là không hài
lòng với hiện
tại hả?

Lại không chú ý
đến bước leo của
mình, rất dễ té
xuống vực.

Đương nhiên, Bạn giống như một người leo núi vậy,
thực lực trong chỉ phóng mắt nhìn xa,
đội bóng của
bọn mình
quá yếu!

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''.

 QUẢ BẮP NGON NHẤT 
Lúc bắp năm nay đã chín...

Năm nay trái tốt
nhất là mình, xin
hái tôi đi!

Không sao, ngày mai
sẽ hái tới mình!

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

Trái bắp này
năm nay là
trái ngon
nhất,

Hu....mình sắp
khô hết rồi!

Liên tiếp thêm mấy
ngày bắp vẫn
không bị hái

Cuối
cùng...

Dùng nó làm hạt
giống, năm sau nhất ''Giá trị của con người, không phải ở
định sẽ có trái bắp
chỗ tuổi thọ dài hay ngắn, mà chính
tốt nhất!

là sự cống hiến nhiều hay ít''.

 NGÀY CUỐI CÙNG 

Đã đỡ
tí nào chưa?

Mấy ngày qua
Đỡ nhiều
nghĩ đến lúc trước
rồi!
lãng phí thời gian,
trong lòng buồn
ghê đi...

Lại thêm rất nhiều
công việc chưa
hoàn thành nữa!

Nhưng chẳng
biết làm gì
trước nè?

Thế này nhé,
nếu như...

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

Vậy thì
đúng rồi!

À...Năm ngoái
quên tặng quà
cho mẹ...

Vậy thì cứ coi như chỉ
"Đừng bận tâm về quá khứ,
sống có ngày hôm nay Không cần lo lắng cho tương lai,
thôi, thì biết việc gì cần
Sống thiết thực với hiện tại,
phải hoàn thành trước!

thì có thể đồng hành cùng
quá khứ và vị lai".

Ừ!

 CÔNG VIỆC GIỐNG NHAU 
Còn bạn?

Í, bạn làm
gì thế?

Còn bạn?

Cùng công việc như
nhau nhưng cảm nhận
khác biệt ý nghĩa
cũng sẽ khác!

Làm việc mà,
kiếm tiền nuôi
gia đình!

Mình đang
hoàn thành
một ước mơ!

Công
việc
đã
hoàn
thành

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 việc,
người hạ đẳng chỉ lo danh lợi vật dục".

 LÁ RỤNG 
Hôm nay càng
nhiềuhơn, ai biểu
bạn hôm qua
quét sơ sài thế!

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

Ngày nào cũng
quét lá, mệt ghê!

Chỉ một
lúc biến ra
nhiều hơn

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

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

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

Ừ ừ!

''Lo lắng là sự dày vò không cần thiết,
chú tâm là động lực của sự an toàn''.

 BỒ TÁT HOAN HỶ 
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 hỗ thẹn lắm!

Trái cây của Bồ Tát Vui Vẻ thường bán
hết rất nhanh, vì mọi người đều biết
họ bán những thứ ngon, còn những
thứ xấu để lại tự dùng.
Mọi người vui,
là mình vui!

Ừ! Kẻ trộm
cũng có
mẹ mà!
Mẹ họ cũng mong
con mình 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".

 ĐỘNG ĐẤT Ở VẤN XUYÊN 
Và cũng cho chúng ta
thấy được sự huy
hoàng vĩ đại của
tình người!

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 cô giáo hy
sinh thân mình
để cứu lấy
học sinh!

Hơn nữa còn có
những người mất đi
thân nhân ngậm lấy
đau khổ 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 chúng ta đến
cứu trợ tai nạn tuy rất
cực nhọc, nhưng rất cảm
ơn những vị Đại Bồ Tát 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''.

 NGOÀI CỬA SỔ 
Hai người bệnh nặng cùng
nằm chung một phòng bệnh.

Bệnh nhân nằm gần
Bệnh nhân còn lại thì
chỉ nằm dài trên giường. cửa sổ mỗi lần ngồi
dậy đều nói cho bệnh
nhân kia biết bên
ngoài phong cảnh ra
Khó chịu quá...
sao.

Bệnh nhân nằm gần cửa sổ ấy
mỗi ngày phải ngồi dậy 1
Vì bệnh cùng phòng lâu
tiếng, nếu không thì thở không ngày cũng thương mến
được.
nhau, nên họ thường
khuyến khích nhau

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

Đẹp ghê! rất
muốn đi ra
ngoài coi!

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!

Anh ta 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
khỏe, già có hy vọng".

 LỄ TÌNH NHÂN 
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.

Cô ấy ngạc nhiên nhận
được bó hoa tươi...

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

Cho đến ngày lễ tình nhân...

Thì ra là chồng cô khi còn sống
đặt trước gởi đến, bên 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 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''.

 MƯỢN TIỀN 
Một đứa bé trai thừa dịp
bố sắp đi làm, hỏi rằng...
Ba ơi, ba làm một
tiếng đồng hồ bao
nhiêu tiền vậy?
Hỏi để làm gì
thế? ba một tiếng
đồng hồ kiếm được
khoảng 600 đồng!

Vậy có thể cho
con mượn 100
đồng được
không?

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!

Xin lỗi, ba không
nên nổi nóng
như vậy!

Đây, 100
đồng nè!

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

 ĐIỂM SỐ 
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?

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

Đừng nói nữa,
mình rất ngưỡng
mộ bạn đó!

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!

Ô i 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!

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

Lại còn thường
xuyên hướng dẫn các
bạn thành tích yếu!

Về nhà đi!

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

"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".

 NGUỒN RÁC THẢI 
Kỳ ghê, ngày nào
mình cũng quét dọn
sao lại có ruồi chứ?

Ô, nguồn phát sinh
rác ở sau nhà bạn!

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

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!

Chúng mình có
thể mở camera
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 vứt
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''.

 NGHỈ MÁT 
Có một người giàu có đi
đến một hòn đảo nhỏ nghỉ
mát, và gặp phải người
trên đảo...

Tại sao không
câu thêm cá
nữa?

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

Kiếm nhiều
tiền để làm
gì?

Cái anh nói tôi
đều có rồi!

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

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

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

''Kẻ luôn biết vừa lòng,
ít ham muốn đòi hỏi, mới là
người giàu có, không thiếu thốn''.

 NGƯỜI NGHÈO 
Có một ngày BB và Tương Gạo tạm biệt người
bạn học ở quê nhà.

Họ mà nghèo
khổ à?

Bye bye!

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

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

Vậy ai nghèo chứ?

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

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

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

"Hiện tại đang có mới là đáng quý nhất.
Dù có nhiều hơn nữa nhưng không
thỏa mãn, thì giống như người nghèo khó".

 CON SAO BIỂN 
Bạn đang vọc
nước à?

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

Nên mới đưa
nó về biển mà!

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?

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''.

 ĐÁNH DẤU 
Có một anh họa sĩ trẻ tuổi
làm nghề họa sĩ đã lâu.
Vì muốn biết ý kiến của
mọi người về tác phẩm
của anh, nên anh đã nghĩ
ra một cách.

Anh quyết định đem tác
phẩm mà anh cho là vừa
ý nhất đặt tại hội trường
và để người tham quan
cảm thấy chỗ nào sơ sót
thì dán giấy góp ý.

Không vẽ
nữa đâu!

Hu, mình tệ
đến thế sao?

Không ngờ...

Sao không thử mời mọi
người chiêm ngưỡng
xong, cảm thấy chỗ nào
hay thì dán giấy xem!

Thầy ơi! xin lỗi thầy
nha, em đã phụ lòng
thầy rồi!
Và nhà họa sĩ trẻ này đã được sự cổ vũ của
mọi người, sau đó thành nhà họa sĩ nổi tiếng

“Tại sao chúng ta lại
không làm đội cổ
động, bớt làm
trọng tài"

"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".

 KHÔNG LIÊN QUAN VỚI TÀI CHỮA BỆNH 
Có hai ông bác sĩ,
một người trẻ và
một người già.

Nhưng bệnh nhân của
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,

Người già chữa bệnh rất
giỏi, đã đạt được giải
thành tựu xuất sắc.
Ô ng ấy khám rất
Nhanh, không biết
là chỉ khám sơ sài
hay là sao?

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

Lạnh lùng chẳng
chút thông cảm
gì cả!

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!

''Mình hòa người hòa,
tâm hòa khẩu hòa,
luôn luôn hoan hỉ - có hạnh phúc''.

 SAI VẶT 
Mình rất bận,
bạn giúp mình
mua bó hoa tươi
được không!

Lại là
BB hả?

Điều này…

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

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

Bạn mong giữ
được quan hệ như
thế nào với bạn ấy!

Mình biết làm
sao đây?

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

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

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

Ư, bạn bình tĩnh
mà từ từ nghĩ
xem!

Xin lỗi, mình
quá ích kĩ!

''Trong hòa ngoài hòa, nhân hòa
duyên hòa, muôn việc bình an thật thanh thản''.

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

Phong cách tốt giống
như của cải vô hình,

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

Thu hút nhiều
người bạn chân
tình đến kết bạn!
Và dần dần tự nhiên thu
hút được mùi thơm
của hoa hồng!

''Nhân phẩm chính là của cải,
phụng hiến chính là tích lũy''.

 TẬT Ở SẠCH 
Có một chú tiểu tu
hành trong chùa.

Kìghê!

Quét hoài
mà sao cũng
không sạch!

Ô i, quét xong
còn phải giặc
áo quần nữa!

Mình bị bệnh
ở sạch!

Ghế cũng vậy,
lau sao cũng dơ!

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

Ai dà, bạn chê chỗ này
dơ chỗ kia dơ, bề ngoài
nhìn thì sạch rồi,
Nhưng thân tâm
có bệnh thì chẳng
sạch đâu!

Phải "an" tâm
tu hành!

''Phụng hiến tức là tu hành,
an tâm tức là thành tựu''.

 CẢM ƠN 
Bộ này mặc vào cảm
thấy hơi chật, chứng
tỏ rằng mình mập lên
rồi.

Bị cấm đi chơi là do môn toán thi không
đạt mà!

Bị ba mẹ cấm
cản, chứng tỏ
rằng vẫn có người
quan tâm đến ta!

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

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!

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

Bạn mình hát không hay, chứng tỏ
rằng thính giác của mình còn tốt.

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

''Có nhiều, không nhất định
khiến người được thỏa mãn.
Có ít, không nhất định
khiến người nghèo thiếu''.

 ĐÒ I BÙ TIỀN CÒN THIẾU 
Nghe bộ hình
như tính thiếu
nhiều lắm vậy!

Ờ, biết rồi!

Chuyện gì vậy,
nghe thấy hình
như có chuyện
gấp lắm đấy!

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

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

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

Uừ, ở hiền
gặp lành!

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

Uừ, 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...

Đây bù
thêm nè!

Cảm ơn!
Cảm ơn!

"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".

 ƯU ĐIỂM 
Tại bạn mà mình
mới bị mắng,
không chơi với
bạn nữa đâu!

Sao vậy? Lại
bị BB mắng
nữa hả!

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

À lần trước cô ấy
giúp mình trả
tiền sách

Cô ấy thật
quá đáng
đấy!

Í? đang nói
xấu mình hả?

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

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

Ngớ cả
người

Thì vậy đấy, 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!

"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".

 CÁI CHẤM ĐEN 
Cái vết đen này khó
lau ghê, lau hoài mà
vẫn không sạch!

Các bảng này
lau hoài mà vẫn
không sạch!

Í? Chuyện gì mà
khiến bạn nản
lòng thế?

Bạn không
nhìn thấy cái
vết đen dơ
đó sao?

Có đâu?
Sạch lắm mà!

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
là xấu!

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".

 CÒN CÓ CHỖ TỐT HƠN 
Chuyện xảy ra nơi sở làm việc.

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 như tại vì
tôi, thì nghĩ lại
tí đi!

Nếu anh còn chỗ
tốt hơn, vậy thì
chúc mừng cho
anh đấy!

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

Thời gian trôi qua thật nhanh...
Cho đến một ngày
trước khi tôi rời khỏi
Cùng với
công ty, trừ thái độ lạnh
thái độ
nhạt ra, vẫn khuôn mặt
nghiêm ngặt
thiếu tình cảm ấy,
đôn đốc tôi!
Nhưng tôi vĩnh viễn
không quên còn nợ
ông ấy một lời
cảm ơn!

Xin chào
chủ tịch!

"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".

 CỐ CHẤP 
Tại vì mình
nói có lý!

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

Không thèm để
ý đến bọn bạn
nữa đâu!

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

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

Thật
hả?

Bạn không
biết gì về
lí lẽ?

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

Tính tình thẳng
thắn, thêm một
chút cố chấp!

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

Bạn mới
không hiểu
đó!

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,
vấn đề giữa hai bên thì đã
được giải quyết''.

 HAI ĐỒNG TIỀN 
Sư phụ dạy đệ tử luyện công phu ''bay
trên nước...''

Haha!

Sư phụ con đã giỏi
hơn thầy rồi chưa?

Ông lái đò xin đưa
chúng tôi qua
sông.

Bao nhiêu tiền
vậy ông lái đò?

Hai đồng.

Còn trẻ tuổi đừng quá kêu
ngạo, cho dù con có bản
lĩnh cũng không đáng giá
hai đồng xu!

''Khiêm nhường kẻ dưới, tôn kính
người trên là bài học quan trọng
cho người hành Bồ tát đạo''.

 HÀO PHÓ NG 
Đây là hạt bắp
giống tốt nhất
của tôi, tặng cho
mọi người.

Thật hay giả?
Đây nhất định
không phải là hạt
giống tốt nhất.
Nếu không thì
tại sao hàng năm
cậu ấy vẫn đoạt
giải thưởng?

Chúc
mừng!
Chúc mừng!
Lại đoạt giải
thưởng rồi!

Không, không,
bạn xem đây đều
mọc lên từ hạt
giống mà cậu ấy
cho chúng ta!

Ơ?

Cậu ấy rất hào phóng,
muốn cho loại bắp ở địa
phương nổi tiếng, mọi
người đều có lời!

Cũng là bởi vì
cậu ấy muốn
giúp người khác.

Chia sẻ với mọi người loại giống tốt,
làm cho phấn hoa khi bay đi thụ phấn
không có loại kém chất lượng.

Cho nên đảm bảo được
chất lượng của bắp!

''Lợi ích cho tha nhân là tấm lòng
thanh tịnh không mong cầu quả
báo và sự đền đáp''.

 BỐC THĂM 
Cuối năm công ty có chương
trình bốc thăm, giải đặt biệt
năm nay là một chuyến du lịch
nước ngoài.

Ông đã làm bảo vệ
hơn 40 năm, năm tới
nghỉ hưu rồi, năm nay
là cơ hội cuối cùng
của ông ấy.

Thì ra mọi người đều
viết tên ông!

Qui tắc: Viết tên của
mình lên giấy, tập
trung bỏ vào
thùng thăm.

Được, quyết
định rồi!

Có một người là ông LãoDuy-Lợi, bị bại liệt từ nhỏ
luôn là niềm vui của mọi
người.

Chương trình Bốc thăm tất niên
Lão - Duy - Lợi

''Sự chiếm đoạt, cái cống hiến đều là yêu,
nhưng sai biệt ở cái tư 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''.

 CHÂN LÝ CỦA TÌNH THƯƠNG 
Hôm đó, họ gặp nhau ở trên đường...
Cậu yêu ai nhất?

Sao thế?

Bạn trai
của tôi, cậu ấy
rất lãng mạn!
Hừm, thì ra cậu ta vốn
dĩ không có lãng mạn!

Xem ra, cậu chỉ
yêu bản thân
mình nhất!

Cậu không hy vọng lãng
mạn cũng không cần
người như cậu ta!

Tự xét lại mình thì sẽ
càng hiểu được chân lý
của tình thương!

Ờ, hình như là...
Như
đã
giác
ngộ
ra

''Lấy lí lẽ để yêu cầu chính mình,
không phải dùng để yêu cầu kẻ khác''.

 NGOÀI CỬA SỔ 
Có một vị giáo sư rất thích
các món ngon, một lần đi
công tác Ấn Độ...

Chảy
nước
miếng

Nhìn cái gìmà
nhìn, đi chỗ
khác!

Từ đó ông không còn dùng cơm
bên cửa sổ nữa, cũng bắt đầu ăn
đơn giản hơn.

Vì ông ấy không muốn một lần
nữa bắt gặp ánh mắt đầy thèm
khát và đau khổ.

Đơn giản nhưng lại an tâm.

''Khi làm việc nên nghĩ vì người
khác nhiều hơn, khi phạm lỗi nên
tự xét lại bản thân''.

 THẤT TÌNH 
Yêu cô ấy thật lòng thì hằng
mong cô ấy được hạnh phúc,
nếu như cô ấy cho rằng rời
xa cậu cũng là một thứ
hạnh phúc thì sao?
Thế thì cô ấy lừa
dối tôi, cô ấy nói
chỉ sống với tôi
mới hạnh phúc!

Huhu...Cô ấy
bỏ tôi rồi...

Buồn là lẽ đương
nhiên, không có đau Tôi thật sự rất
buồn thì tình yêu sẽ
yêu cô ấy...
không có mùi vị gì cả!

Đó là chuyện trước kia,
còn bây giờ cô ấy giả vờ
yêu bạn, thậm chí
cưới bạn, thì đó mới
gọi là lừa dối bạn!

Cho cậu cơ hội
tìm hạnh phúc mới!

Nhưng tôi
không thể
quên cô ấy...

Người cậu không
buông bỏ được
không phải là cô ấy
mà là bản thân cậu!
Thật sự cậu phải
cảm ơn cô ấy,
chúc phúc cô ấy!

Vì cô ấy không
để cho cậu tiếp
tục sống lãng
phí thời gian,
mà còn...

''Tự mình cố chấp
không buông
xả là không có
trí tuệ, không buông xả
người khác là không có từ bi''.

 PHÀN NÀN VÀ KHEN NGỢI 
Mỗi lần tôi đến văn Giấy tờ không
phòng đăng ký hộ tịch,
đầy đủ, lần
nhân viên này luôn sau quay lại
khiến tôi...

Gặp hàng xóm ở trên đường.
À! Anh ta là cấp
dưới của tôi!

Thái
độ
xấu

Anh phải giúp tôi
dạy dỗ anh ta!

Ngày hôm sau...

Thật không?
Thái độ phục vụ
kém như vậy,

Xin mời
uống trà!

Xin vui lòng chờ trong
giấy lát, tôi sẽ giải quyết
nhanh giúp cô.

Tôi nói với anh Khen ngợi hữu ích hơn
ấy cô đánh giá
là phàn nàn.
cao thái độ phục
vụ của anh ấy.

Tâm trạng
vui vẻ

''Dùng sự khiêm nhường để tự
mình thành tựu bản thân, dùng
lòng tôn trọng để hóa giải ý địch
thù, dùng sự khen ngợi để tăng
thêm hài hòa''.

 CUỘC THI HÁT 
Hai người bạn tốt cùng nhau tham gia
cuộc thi hát, và cuối cùng trở thành
đối thủ giành nhau chức quán quân...

Kể từ đó, mỗi người có những tính toán
của riêng mình, như kẻ thù của nhau.

Sau khi chăm
sóc cả đêm
cuối cùng cô
ngã bệnh...

Và BB ngã bệnh vào đêm Tương Gạo
trước thi đấu...
tuy trong
lòng không
muốn tí nào,
nhưng cũng
Tôi bị cảm rồi,
đến.
bố mẹ lại ở xa. Bạn
có thể đến chăm sóc
tôi không?

Chuyện
này...

Ngày hôm sau BB đã đoạt giải
quán quân cuộc thi...

Tôi nhận giải thưởng này thay
cho bạn tôi. Thực tế quán
quân thực sự thuộc về người
bạn thân nhất của tôi!

"Tỏ lòng hữu nghị và đưa tay giúp đỡ
người khác, cũng như tỏa ra ánh
sáng hiền hòa, bình an, yên vui''.

 TRẢ THÊM 10 ĐỒNG 
Socrates là một triết gia vĩ đại của Hy
Lạp cổ đại.

Tên khóa học:
PHƯƠNG PHÁP
HÙNG BIỆN

Có một học sinh sau khi đóng học
phíxong

Thưa thầy, tôi đặc biệt
đến đây để học cách
hùng biện từ thầy!

Học phí mỗi
người 10 đồng
Khả năng hùng biện
của tôi không tốt bằng
những người khác, đặc
biệt là những người
nhanh mồm nhanh
miệng!

Những người khác
chỉ tốn 10 đồng,
tại sao tôi phải trả
thêm 10 đồng?

Nếu tôi học được cách
hùng biện, không chỉ
làm cho người khác
im miệng, thậm chí
tôi còn có thể trở
thành một luật sư
hoặc chính trị gia
tuyệt vời!

Bởi vì tôi cần dạy
bạn không nên
nhiều chuyện!

Vậy thì tôi cần
phải thu thêm
10 đồng!

''Ít lời tranh chấp thì ít lời thị phi,
thêm lòng chân thành
thìthêm bình an''.

 NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG 
Thời buổi này
con người thật
không có
ý thức!

Ôi, mọi người đều
giống như bạn thì
tốt quá!

NHÀ VỆ SINH
CÔNG CỘNG

Không, bạn mới
là người có công Có phải
đức vô lượng!
không?

Thói quen
tốt

Sáng
lấp
lánh

Bạn còn lau sàn
khô ráo, để người
khác không trượt ngã,
và đó là công đức!

Mỗi ngày bạn
đều làm việc
Vậy à, vậy à?
tốt!
Mắc cỡ

Bạn quét dọn
sạch sẽ gọn gàng,
để chúng tôi sử
dụng thoải mái!

''Cần nâng cao cái hạnh phúc
của chúng sinh, nên buông
cái thành tựu của mình xuống''.

 THIÊN THẦN ÁO TRẮNG 
Có 3 y tá thực tập trong
bệnh viện nọ.

Cả 3 người đều rất giỏi
nhưng chỉ có thể tuyển
một người, thật là hại
não quá đi,...

Để xem cách họ xử
trí như thế nào?

Ồ...

Tôi là chồng của
cô ấy, làm ơn cho
tôi lên xe.

Xin lỗi, hết chỗ rồi!
Tôi nghĩ rằng sự
hiện diện của gia
đình bệnh nhân sẽ
hữu ích hơn!

Cô có biết tại sao
thiên thần bay
được không?

Vì cô ấy xem nhẹ
bản thân mình!

Đây, lên
nhanh lên!

Sau đó, Trưởng
khoa gọi người y tá
thực tập này đến...

Cảm ơn!

Tại sao
phải từ bỏ
cơ hội để thể
hiện mình?

Cô đã
trúng tuyển!

''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''.

 KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT 
Bà ơi, thức ăn có
ngon không? Tại
sao bà không ăn?

Bà yên tâm, tôi sẽ
gửi bà hộp khác.

Không ăn, bạn
sẽ đói đó!

Không phải đâu, bà
muốn mang về cho
cháu trai bà nó chưa
bao giờ đi máy bay
lần nào.

Tôi vẫn còn trẻ, ăn ít
bữa cũng không sao?

Cảm ơn!

Thực ra, cô ấy nghĩ bà cụ
đã lớn tuổi,

Có thể không có cơ hội đi
máy bay nữa...

''Nổ 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''.

 KHÁCH SÁO 
Bận
rộn

Hừm, món
của tôi vẫn
chưa đến!

Đã quá lâu rồi, tại
sao vẫn chưa
mang đến?

Thôi nào, ăn
cùng tôi nhé!

Tức
giận

Xin lỗi, nhà bếp
quá bận, để cô
chờ đợi lâu!
Tức giận
hầm hầm

Không sao đâu!

Khi tính tiền...
Bữa ăn này
chúng tôi mời ạ!

Che
lại

Ông thật
khách sáo
quá!

Cảm ơn cô đã hiểu và làm
chúng tôi rất cảm động.

''Một nụ cười thật tươi, một câu
nói đẹp đều là cách bố thí rộng để
kết duyên lành với mọi người''.

 CÂY ĐINH 
Một cậu bé rất dễ cáu giận...

Khi nào con nổi
giận, hãy đóng
một cây đinh lên
hàng rào!

Cắc
Cắc
Dằng

Dần dần, số lượng
đinh anh đóng đã
giảm dần, cho đến
một ngày, cậu bé
không còn cáu giận
vô cớ nữa.

Khi con có thể
kiểm soát tâm
trạng của mình
thì hãy nhổ một
cây đinh ra!

Ngày qua ngày, cuối cùng tất cả
đinh đã được nhổ ra.

Con làm rất tốt. Mặc dù
cây đinh đã được nhổ ra,
nhưng những lỗ hỏng này
giống như sự hối tiếc và
phiền não bị gây ra bởi
cơn giận,

Sẽ để lại vết sẹo!
Xấu
hổ

''Chỉ cần ít gây ra những tình cảm
xúc động vô ý nghĩa, thì sẽ giảm bớt
những phiền não không cần thiết''.

 ĐÔI CÁ NH THIÊN THẦN 
Bạo Long sợ nhất là lúc thay
quần áo trong giờ học giáo dục
thể chất...

Thật kinh
tởm!

Quái thai!

Thầy, lưng nó
thật đáng sợ!

Phải
không?
Thầy có nghe một
truyền thuyết rằng
mỗi đứa trẻ là một
thiên thần.

Thì ra chỗ đó có đôi
cánh thiên thần!

Khi các thiên thần đến
trái đất, một số đôi
cánh sớm mất đi, một
số khác thì chưa kịp.
Cảm
động

Gật
đầu
Cho tôi chạm vào
được không?

Tôi cũng
muốn!

''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''.

 BẢN NHẠC MỚI 

Tâm trạng
rối bời
Liên tiếp trong nhiều tuần, bản nhạc càng
ngày càng khó hơn...

Hãy thử xem,
khó lắm đó!

Thất vọng quá,
không tập tiếp
được nữa!

Bài cũ chưa tập xong
lại thêm bài mới
nữa rồi...

Đây là bài đầu
tiên, hãy thử lại
xem!

Vượt trội sẽ không
ngừng tích lũy tiến bộ!

''Giảm bớt tâm thành bại đắc thất,
thêm nhiều sự nổ lực kịp thời của
tấm lòng tinh tấn, như vậy cơ hội
thành công càng lúc càng nhiều''.

 BIỆT DANH 
Khi tôi mới bắt đầu làm việc, Tôi
cảm thấy chủ quản của tôi luôn
gây rắc rối cho tôi...
Vào đây
chút coi!

Mỗi ngày bị gọi tới gọi
lui, tôi làm sao làm
việc được?

Vâng!
Cô ấy có bị
bệnh
không?

Cô ấy còn dám
trách tôi, thìtôi
sẽ nghỉ việc!

Đợi lên chức chủ
quản rồi, mới hiểu
rõ...

Mọi người
đều ghét
cô ấy!

Mặc dù tôi đã cố gắng điều chỉnh...
Xìxào
Xìxào

Cũng biết rằng họ sẽ đặt biệt danh
cho tôi.

Xin vào đây
một lát!
May mắn thay tôi đã không từ chức
vì ấm ức.

''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''.

 RA KHỎI CÁI KÉN 
Tội nghiệp quá,
vậy mà chui ra
không được!

Tôi giúp
bạn!

Không ngờ rằng
làm như vậy sẽ
khiến con bướm
không bao giờ
bay được ...

Đấu tranh trong cuộc sống là cần thiết
để phát triển mạnh mẽ hơn.

Bởi vì sức mạnh của việc phá
vỡ cái kén mới có thể giúp con
bướm ép chất lỏng cơ thể vào
đôi cánh của nó!

''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''.

 KẾT THÚC 
Con người luôn sợ chết
Khi vô thường đến
chạy đâu cũng
không thoát!

Vậy thì tôi sẽ
tăng tốc để thần
chết không thể
đuổi kịp!

Kể từ đó, mọi hành
động của anh ta đều
nhanh gấp ba lần so
với bình thường.

Ồ!

Cuối cùng anh đi hỏi pháp sư...
Như vậy chỉ càng
làm cho cái chết đến
nhanh hơn!
Vậy thì con
nên làm như
thế nào?

Hãy sống trong
hiện tại, cuộc
sống tràn đầy vô
vàng hy vọng.

Hãy xem mỗi
ngày hôm nay
là ngày cuối
cùng, Hãy sống
thật trọn vẹn
mỗi ngày.

Nếu mỗi ngày
đều chuẩn bị
đối mặt với
cái chết của
ngày mai,

Vậy thì còn phải
sợ cái gì nữa

''Đối với sự sống nên
tràn đầy hy vọng mênh mong;
đối với cái chết nên
luôn sẵn sàng mà chuẩn bị''.

 HAI CON CHIM NHỎ 
Có hai con chim nhỏ, một con được nuôi
trong lồng, một con sống bên ngoài

Thật ngưỡng mộ
bạn, được tự do
bay nhảy.

Chúng ta đổi lẫn
nhau nhé!

Tôi cũng muốn như bạn
vậy, không cần lo ăn lại
được ở trong tổ ấm.

Được
thôi!
Cuối cùng, con chim này
chết vì đói vì nó không thể
tìm thức ăn.

Con người thường ngưỡng
mộ hạnh phúc của người khác,
nhưng lại không biết mình
cần gì!

Riêng con chim kia chết vì
mất tự do và trầm cảm.

''Thấy rõ những gì mình cần,
hóa giải những gì mình tham muốn''.

 EDISON 
Một phóng viên đã phỏng vấn
nhà phát minh vĩ đại-Edison
Điếc

Hiện tại, thử nghiệm của
ông đã thất bại 10.000
lần, ông cảm thấy thế
nào về điều này?

Tôi đã không thất bại
10.000 lần, tôi chỉ tìm
thấy 10.000 cách
không hiệu quả.

Thật đáng tiếc
khi thính giác của
ông không tốt, và
ông sẽ ít nghe
thấy nhiều âm
thanh tuyệt vời.

May mắn thay, thính giác
của tôi không tốt. Nên ít
nghe nhiều tin đồn vô
nghĩa, mới có thời gian để
nghiên cứu nghiêm túc!

Vả lại, khi người khác
có chuyện muốn nói
với tôi, họ phải nói
rất to!

Lớn
tiếng

Vì vậy, những gì tôi nghe
được chắc chắn không phải
là những lời nói dối!

''Đối với bất cứ việc gì phải
theo hướng tốt mà thấu hiểu,
phải ngược lại mà suy nghĩ''.

 NỘI TÂM VÀ BÊN NGOÀI 
Sau một thời gian...

Con tôi quá yếu,
nhờ Sư phụ dạy
bảo giúp.

Vào
trong

Luyện tập lâu như
vậy, vẫn không có
tác dụng!

Thật tiếc, anh chỉ nhìn
thấy được mặt thắng
bại bề ngoài,

''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''.

Nhưng lại bỏ qua tinh
thần càng đấu càng
hăng của cậu bé!

Nghị lực bên trong
mới là người dũng
cảm thực sự.

 THÙNG NƯỚC 
Anh bị nứt mẻ đến mức
này, tại sao ông chủ
vẫn sử dụng vậy?

Tràn
ra
Tôi rất tiếc vì chỉ có
thể để ông lấy một
nửa xô nước.

Mặc dù bạn có
thiếu sót,

Nhưng bạn có nhận thấy rằng
nhiều bông hoa được tưới
dọc đường không?

Là bạn làm cho tôi được
mỗi này tận hưởng vẻ
đẹp như vậy

Cũng làm đẹp
nhà tôi!

''Dù gặp hoàn cảnh thuận hay
Cảm ơn ông xã! nghịch đều là nhân duyên tốt,
nên đối xử bằng tấm lòng
bình thường và biết ơn''..

 HỌC THÊM 
Ông đến ghi
danh cho cháu
ông phải không?

Con trai tôi cưới
vợ người Mỹ, tôi
đều nghe không
hiểu cô ấy nói gì!

Bổ

túc
Tiếng

Tiếng Anh tự do

Anh
Không, là bản
thân tôi!

Tôi muốn có
thể giao tiếp
với cô ấy!

Ông năm nay
bao nhiêu tuổi?

Ông, ông cần học
ít nhất là 2 năm!

Nhưng mà 2 năm
sau thì ông đã 70
tuổi rồi!

Vậy thì ý cô là : Nếu như
tôi không học, 2 năm sau
có phải là 66 tuổi không?

''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''.

 NGHÈO NHƯNG KHÔNG NẢN CHÍ 
Làm công tác xã hội.
Lộn xộn
bừa bãi

Ông đã chứng kiến vô số lời
than vãn từ nhà này sang
nhà khác.

Vài năm trước, chồng
tôi bệnh qua đời, nợ
nần chồng chất.

Cô ấy sử dụng lại
những gì người
khác không sử
dụng.

Nhưng có một
ngày...

Gọn gàng và
sạch sẽ

Sáng
sủa
sạch
sẽ

Ngoài nghèo khó, đồng thời anh còn
thấy sự giàu có của gia đình này.

''Sống nay hiện tại,
không hối tiếc về quá khứ,
không lo ngại về tương lai''.

 NGHỈ NGƠI 
Một phú ông giàu có
nhưng lại không có
vui vẻ...

Thuốc này phải
được sử dụng
trên bãi biển

Trên bãi biển

Ý nghĩa gì?

Dù sao cũng không
việc gì thôi thì nằm
xuống vậy!

Ngay từ khi
bắt đầu, ông
ấy cứ nghĩ về
những việc
không vui...

Dần dần, anh nghe thấy tiếng sóng, ngửi mùi
vị mặn của biển và phát hiện ra hình dạng
thay đổi của những đám mây...

Thật hạnh phúc!

Thì ra phương
thuốc đó là
"nghỉ ngơi".

''Phương pháp tốt để giảm bớt
áp lực căng thẳng là bớt đi lòng
được thua hơn thiệt, tăng thêm
lòng thưởng thức''.

 QUA SÔ NG 
Mồ hôi
đầy mình

Mời

Một thanh niên dự tính qua
sông, gặp được một vị Sư
Thầy...
Đồ vật đựng trong
va li của con rất quan
trọng phải không?

Đến bờ rồi...
Chào tạm biệt
thầy, con tiếp tục
lên đường đây.

Trong đó chứa đựng
những hồi ức quan
trọng, những vất vả và
kinh nghiệm quý giá của
con.

Làm sao
con vác nổi!

Đúng là không
vác nổi!
Lúc qua sông,
chiếc bè đúng là rất
hữu ích, nhưng qua
sông rồi thì sao?

Con cũng vác
theo chiếc bè lên
đường đi

Có ai vác theo gánh nặng
cả đời được chứ ?

“Đối với những gì trong quá khứ,
không hối tiếc cũng không oán
trách; đối với tương lai, tích cực
mà chuẩn bị; đối với hiện tại, mỗi
bước đều thực tại và vững vàng”.

 ĐỒ CỔ 
Ngày xưa có một tướng quân
dũng mãnh thiện chiến.

Sở thích lớn nhất của
ông ấy là sưu tầm đồ cổ.

Giết

Nguy hiểm
quá...

Có một hôm ông ấy
chợt có một ý nghĩ,
đem báu vật ra vui
đùa..
Wa, thật
là báu vật
hiếm thấy
trên thế
gian!

Ta thống lãnh đại
quân, vào sinh ra tử,
chưa từng biết sợ,
vậy mà hôm nay chỉ vì
một bình sứ nhỏ mà
bị hù sợ như vậy!

Ngã
xuống

Bỗng nhiên ông ta ngộ ra.

“Tại vì con người
thường thường không
hiểu rõ được chính
mình, mà đem lại những
phiền não không cần
thiết cho bản thân”.

 ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 
Có một con ếch rất hài lòng
với cuộc sống ở trong giếng
của mình.

Cuối cùng đến
được Đông Hải...

Nhưng do bị bạn bè
chọc là " ếch ngồi đáy
giếng", nên quyết định
đi Đông Hải xem thử.

Không ngờ muối biển
đã làm nó bị đau.
Đau, đau,
đau,...

Thì ra hạnh phúc
luôn ở bên mình!

Tuy nhiên, con đường
đến Đông Hải rất khó
khăn, nó dựa vào sự
tưởng tượng tuyệt đẹp
của Biển Đông Hải mà
kiên trì đi.

Rời khỏi
Đông Hải, nó
băng ngang
qua núi sông
ao hồ.

Cuối cùng về đến
miệng giếng...

“Thà rằng quý trọng mà vận
dụng đích đáng những gì đã có,
còn hơn tranh thủ những gì
không đạt được”.

 ĐỒNG HỒ CÁT 
Thưa thầy, ngày nào
con cũng lo lắng bài
vở không làm xong,

Có người nói, đời
người giống như
cái đồng hồ cát,

Lo lắng kỳ thi kết
quả kém, lo lắng
tương lai...
Mặc dù bên trên
có nhiều cát,

Vì thế tuy có một đống
việc, nhưng chỉ có thể giải
quyết từng việc một thôi.

nhưng cát chỉ có thể
thông qua cổ eo rơi xuống
từng hạt từng hạt một.

Không cần lo nghĩ những
hạt cát bên trên chưa rơi
xuống, và cũng không
cần lo nghĩ những hạt
cát phía dưới,

Hãy cố gắng mỗi ngày
thì sẽ có kết quả tốt!

“Bỏ mặc những gì trong quá khứ,
tương lai và tất cả những điều
tốt xấu, trông nom cái hiện tại
của mình là trên hết.”

 CỤC ĐÁ 
Càng tức giận thì
cho vào viên đá
càng lớn hơn, khi
nào lên lớp thì
đem theo!

Mỗi một người chuẩn bị
một cái túi, ai đắc tội với
mình thìcho vào cái túi
một viên đá!

Không
vác
nổi

Ôi, nặng
quá đi !

Từ đó các bạn
ai nấy đều bắt
đầu nhặt đá...

Lúc tức giận thì giống như
những viên đá vác trên vai,
lâu ngày, bất kỳ ai cũng
chịu không nổi...

Thầy ơi,
mệt quá đi !

Phải học cách khoan
dung bỏ qua sự lỗi
lầm của người khác,
không nên để nó
mãi trong lòng!

Vậy sao không
bỏ xuống?
Trong lòng không còn
những viên đá, thì mới có
không gian để chứa đựng
những sự việc tốt đẹp!

“Nếu có thể buông bỏ được tất cả,
thì có được tấm lòng bao dung
trọn vẹn, có được tất cả.”

 TAI NẢI ĐI ĐƯỜNG 
Vị hòa thượng đi khắp nơi
tìm kiếm con đường khai
ngộ cho mình...

Có thể ông cụ này biết được
bí mật tìm kiếm bao năm nay
của ta.

Cụ ơi, xin cho con biết,
như thế nào mới có thể
khai ngộ?

Ồ, con hiểu rồi,
đó là "bỏ xuống"

Thế là ông cụ lại cầm cái tay
nải vác lên vai, điều chỉnh lại
dây tay nải….

Tiếp tục lên đường.

Vậy sau khi
khai ngộ thì
sao ạ ?
Con hiểu rồi!

''Nâng lên là phương
pháp, là chỗ bắt đầu
dùng sức lực, buông
xuống cũng là để
nâng lên, giữ sự nâng
lên và buông xuống
là tiến bộ, là từng
bước đi lên''.

 HẠNH PHÚ C 
Cái gì? Tôi thi đậu rồi!
Vui
mừng

Để xem bạn
có hạnh
phúc hơn
tôi không?

Haha, trên thế gian
này có ai hạnh phúc
bằng tôi không?

Nảy giờ không
thấy trả lời,
thua rồi nhé!

Người Hạnh Phúc:
Tôi bị tai nạn xe, gãy chân
phải, nhưng tôi rất hạnh
phúc vì vẫn còn chân trái…

Người Hạnh Phúc:
Có lẽ niềm hạnh phúc của tôi trong
mắt bạn chẳng là gì, nhưng với
tôi điều đó thật sự rất hạnh phúc.

(BB) : Tôi vừa thi đậu
vào Viện Nghiên cứu
Quốc gia, gia đình kinh
tế khá giả và bạn trai
yêu thương tôi, bạn có
hạnh phúc hơn tôi
không?

Người Hạnh Phúc:
Cũng vì bị tai nạn xe và mất đi
bạn trai, lúc này tôi mới phát
hiện trên th ế gian còn có ba
má yêu thương tôi, đây chính là
hạnh phúc của tôi.

"Không nên so sánh hơn kém
với người khác, ta chỉ cần
tận tâm tận sức''.

 MUỐI 
Có 1 đồ đệ luôn than phiền
oán trách...
Ôi, thật là
phiền, thật
là mệt...

Ô i! Ô i!
Mặn quá!

Đi lấy 1
nắm muối
tới đây.

Dạ,
Sư phụ!

Cũng như vậy hãy
cho muối vào trong
hồ, sau đó múc lên
uống xem!

Không mặn
nữa, phải
không?

Cho hết muối vào,
rồi uống đi.

Sự đau khổ của con
người cũng như những
hạt muối này, tùy thuộc
vào kích thước lớn nhỏ
của đồ đựng, mà có thể
quyết định mức độ của
sự đau khổ.

''Hoàn cảnh của chúng ta chưa
từng tốt hay xấu, chỉ tùy nơi ta
đối xử ra sao''.

Dung tích sức chứa
càng lớn, thì sẽ không
cảm thấy đau khổ nữa!

 BÔNG HOA NHỎ 
Một bông hoa nhỏ mọc ở dưới
cây to, luôn được che chở.

Nào ngờ có một hôm cây to bị đốn đi.

Từ đó…

Tôi thật tội nghiệp
………

Sao lại như thế?

Mặt trời, nước mưa mới
là thứ chúng ta cần nhất.

Những bông hoa
này nở thật đẹp!

''Sau tai nạn, là thời cơ để suy nghĩ
tốt, con người có thể học được rất
nhiều bài học trong tai nạn ấy''.

 HIỂU CHUYỆN VÀ DỤNG TÂ M 
Ở khu vui chơi trong trường
tiểu học

Hiệu trưởng chú ý thấy
Đã mua gì chưa?
một bé gái nét mặt đờ đẫn.
Hôm nay con
chơi vui
không?

Thìra trong
nhà chỉ có bé
và bà nội.
Bà nội có cho
con 70 đồng,
nhưng con chưa
tiêu xài.

Sao vậy ?

Chưa!

Thật là một đứa
bé hiểu chuyện,
và một bà nội lo
lắng cẩn thận...

Cho tiền tiêu
vặt là để chỉ
cho bé có sự
tôn nghiêm.

Nội nói không
được tiêu xài
hoang phí.

Khát quá, nào,
Hiệu trưởng mời con
uống nước nhé!
Tuyệt quá!

''Chỉ cần không tham lam,
không chấp trước, thì có thể
giữ được phẩm giá con người,
kẻ khác không làm gì được ta''.

 NGƯỜI ĐÀN VI-Ô -LÔ NG 
Anh ta ở trạm xe lửa
biểu diễn nhạc cụ.

Đã qua 45 phút.

Không có nhiều người
thực sự dừng chân
thưởng thức.

Đây là một thử nghiệm được thực hiện
bởi tờ báo Washington.

Trên thế gian có bao nhiêu điều tốt đẹp
đã tuột khỏi chúng ta !

Cũng không có ai phát hiện
anh ta là một nhà vi-ô-long
tài ba.

Con người rốt cuộc đang bận rộn
cái gì?

''Nếu có thể quý tiếc mỗi một
nhân duyên hiện tại, thì mỗi
một hiện tại đó là có một
không hai''.

 BUÔ NG TAY 

Mẹ, tay
của con...

Tiểu Bảo...

Đừng nhúc
nhích !

Đau quá...

May quá tay
không bị thương !

Tuy cái bình này rất
quý, nhưng con...

Ơ?

Chỉ cần buông xuống , vấn đề sẽ được ''Bất luận việc gì nếu cái tự ngã nhúng
giải quyết.

vào, thì sẽ có trở ngại, rắc rối.
Dứt bỏ cái chủ quan được và thua
của tự ngã, thì được giải thoát''.

 TÚI NHẸ ĐI ĐƯỜNG XA 
Anh ta vác của cải tiền bạc
đi khắp nơi tìm niềm vui.

Làm sao có thể
vui vẻ giống anh
được nhỉ?

Hù! Hù!

Bỏ cái va li của
bạn xuống thì
được thôi !

Suốt ngày lo
lắng sợ sệt, làm
sao vui được?

Đúng rồi, vác nó,
buổi sáng sợ bị
giật, buổi tối sợ bị
cướp.
Hãy nhận lấy
tấm lòng
của tôi!
Không phải niềm vui khó có được, mà
là đòi hỏi quá nhiều .

''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''.

 SỐNG LÂU 
Ông nội mừng thọ chín mươi
tuổi...

Sau này hai người quy
ước, ai thua thì ra ngoài
sân đi bộ.

Ông ơi , cho cháu
hỏi bí quyết sống
lâu của ông?

Thật ra đâu phải lúc
nào cũng là ông ấy
không hợp lí đâu?

Sáu mươi lăm năm
nay đều là ông ra
ngoài đi bộ!

Ha Ha

Nhẫn nhịn có thể giảm thiểu rất nhiều
những tranh cãi vô nghĩa.

Sáu mươi lăm năm
trước, ông và bà nội
trong đêm tân hôn cãi
nhau một trận lớn!

Ha Ha

''Có được một tinh thần ổn định,
mới là nền tảng tất thắng''.

 CHIẾC BÀ N MAY MẮN 
Có một nhà hàng nọ, vì món
ăn đặc biệt nên thường khách
ngồi hết chỗ.

Nhà hàng Tự Tại

Dù gì cũng là người
khách cuối cùng,
không ấy thì...

Nhưng sau khi các món
trở nên phổ biến, làm
ăn dần dần bị sa sút.

Xin mời vào!

Thôi! nhà hàng
mở đến hôm
nay thôi!

Ông thật may mắn
vì hôm nay ngồi đúng vị
trí chiếc bàn may mắn,
nên tất cả miễn phí
nhé!

Nhìn thấy họ vui vẻ,
mình thử tiếp xem,
mỗi ngày đều có
một chiếc bàn may
mắn xem sao!

Không ngờ
hôm nay chúng
ta may mắn
đến như thế!

Mỗi người đều hy vọng mình ngồi
vào ngay chiếc bàn may mắn, từ đó ''Khi thuận buồm
nhà hàng phục hồi lại sức sống như xuôi gió, không
trước kia.

nên say sưa mãn
nguyện, khi gặp
những biến đổi
bất ngờ, không nên
chán nản thất vọng''.

 ĐÁ VÀ CÁT 
Một nhà văn người Ả
Rập tên A Lí và bạn
cùng nhau đi du lịch...

Cát lún,
cứu
mạng!

Hù!
Hù!

Ngày 12 tháng 6
năm 1962, Gibb đã
cứu mạng MarTha

Ngày 1 tháng 4 năm 1963,
Gibb tát MarTha
một bạt tay

Chuyến du lịch kết thúc...
Sao bạn làm
như vậy?

Khắc trên đá, mãi mãi
cảm kích ơn cứu mạng
của anh ấy; Viết trên
cát, để chuyện cãi nhau
theo gió cuốn đi!

''Từ bi là tình cảm có lý trí,
trí tuệ là lý trí rất linh hoạt''.

 LEO NÚ I 
Hai người bạn
cùng nhau leo
núi...

Thế núi lên cao,
con đường lên
núi càng dốc
đứng khó đi.

Còn bao
lâu vậy?
Leo núi có gì
tốt nhỉ?

Ôi
chao...
Mau tới
rồi!

Ổn không?

Tôi thật là tự
chuốt lấy khổ,
ở nhà ngủ tốt
biết mấy...

Ô i chao...

Đến chưa?

Wa! Nếu như không leo
lên thì không nhìn được
những cảnh này !

''Hết lòng mà thể nghiệm đời người,
đó là tu tập thiền định''.

 MẤT ĐI 

Thật là cần tiền
không cần
mạng sống!

Không có ai
đến thăm
tôi!

Công ty hy vọng anh
nghỉ hưu, đảm bảo
không thiệt thòi
cho anh.
Được rồi...

Trong điện thoại
truyền đến tiếng
khóc nức nở của
bạn…

Lúc còn trẻ, một mực hùa
theo yêu cầu công ty, đắc
tội rất nhiều người.

Lúc còn trẻ mất đi bạn bè, khi già thì mất
đi sức khỏe, nhìn lại cái gì cũng đều mất
đi.

Liều mạng cả đời, ngoài
bệnh đau, cái gì cũng không
có được.

''Có được một thân tâm
khỏe khoắn, mới là của cải
lớn nhất của đời người''.

 PHONG TỎA NIÊM PHONG 

Bà xã, anh về
rồi nè!

Tiêu rồi...,
công ty tuyên
bố phá sản,

Em và con có bị
phong tỏa niêm
phong không ?

Toàn bộ tài
sản đều bị
phong tỏa niêm
phong, anh không
thể sống nổi nữa
…...

Không có, em và
con không liên
quan gì đến
chuyện phá sản!

Anh sao vậy?

Nhịp tim, hô
hấp của anh
có bị phong
tỏa không?

Không có!

Đầu óc và thể
lực của anh có
bị phong tỏa
không?

Ba năm sau, công ty anh ta lại lần nữa nhảy
vọt thành xí nghiệp tốt
Cuộc sống không
nhất…
hề bị phong tỏa
niêm phong

Cho nên cái gìanh
cũng không thiếu,
sau này còn có thể
kiếm lại được!

''Hơi thở tức là của cải,
còn sống thì có hy vọng''.

 MỘT THÓI QUEN 
Xin chở đến núi
Dương Minh.

Dạo này làm ăn
không tốt, tôi gặp rất
nhiều tài xế đều than
phiền làm ăn khó
khăn, tâm trạng rất
kém, sao cậu…

Làm ăn khó khăn thật, vả
lại thời gian làm việc dài,
thu nhập thấp, nhưng tôi
thường quen
nhìn bằng một
góc độ khác...

Haha, hôm qua chở một đôi
tình nhân đến Đạm Thủy đi
ngắm mặt trời chiều, trên
đường về còn mang rất nhiều
đồ ăn vặt cho người nhà!

Thì coi như cô
mời tôi đến núi
Dương Minh chơi,
còn có thể thuận
đường ngắm
cảnh!
Thật ra niềm vui cũng có thể là
một thói quen.

''Lòng không cởi mở là khổ,
tâm trạng rộng rãi sáng tỏ thì
có thể biến khổ thành vui''.

 NGỐC NGỐC 
Sinh lão bệnh tử là một
quá trình phải trải qua
Con mèo
trong đời người, đừng
của tôi "Ngốc
quá đau buồn!

Ngốc" đã
chết rồi...

Chẳng lẽ
cậu không
đau buồn
sao?
Cũng bởi vì chúng ta ai
cũng phải chết, cho nên
lúc còn sống phải trân
trọng những điều tốt
đẹp xung quanh!

Có chứ, nhưng tôi
hiểu bất cứ sinh
mạng nào cũng
dần dần già đi,
cho nên
chúng ta phải
trân trọng lúc
còn trẻ!
Còn nữa, khi
chúng ta bệnh
đều rất khổ,
bình thường
càng phải chăm
sóc bảo vệ
sức khỏe!

Nhưng tôi vẫn rất nhớ,
rất yêu nó...

Vậy sao không
đem tình yêu này
mở rộng hơn!
Ha Ha , bắt đầu từ hôm
nay tên của các em đều
gọi là Ngốc Ngốc...

''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''.

 CHIẾC SỪNG ĐÁNG TỰ HÀO 
Ôi, cặp sừng trên đầu
mình tuyệt đẹp, nhưng
đáng tiếc...

Đi cùng 4 cái chân
vừa ốm lại vừa
xấu...

Mắc
kẹt

Ahhhh!
May là nó đã kịp bỏ đi sừng
trên đầu, và cũng may là vẫn
còn 4 cái chân...

''Biến đổi được tâm niệm,
vận mệnh sẽ đổi tốt''.

 ÔM ẤP 
Sao trễ vậy còn
chưa đi ngủ!

Ah! Bố đã về!

Con đang
làm cho kịp
bài tập!
Con gái à, gần đây
công việc của bố không
suôn sẻ, đừng để bụng
nha con!

Gật
đầu
Bố, con biết bố
không phải cố ý
muốn la con,
con yêu bố!

Cảm ơn con...

''Trí tuệ không chỉ là thông hiểu
kinh sách, mà là phương tiện khéo
léo để biến đổi phiền não''.

 3 DẠNG BỐ MẸ 
3 học sinh đều phạm lỗi, nhưng
cách ứng xử của phụ huynh lại
khác nhau.

Bố biết rồi, nhà
trường đã xử
lý là được rồi!

Xin lỗi...

Để xem bố xử
lý con ra sao!

Đừng mong
ra khỏi nhà
nữa!

Sau giờ tan học tranh
thủ về nhà sớm
nghen!

''Chỉ cần hòa nhã trong
lòng, đời sống sẽ an vui''.

 HAI CƠ HỘI 

Haiz!

Thật xui xẻo, mình chọn phải
loại binh chủng cực nhất,
đội hải quân lục chiến!
Đừng lo lắng, vậy cậu có
2 cơ hội, một là công tác
nội bộ,một là công tác
bên ngoài.

Nếu chịu đi ra đảo lại là
tuyến đầu tiên
nhất thì sao đây?
Vậy cậu có 2 cơ hội,
một là bình an giải
ngũ, hai là gặp phải sự
cố!

Nếu là công
tác bên
ngoài thì Vậy bạn vẫn
có 2 cơ hội,
sao?
một là ở lại đất
liền, hai là đi ra
ngoài đảo!

Nếu gặp
phải sự cố
Một là bị thương
thìsao?
nhẹ, đưa trở về đất
liền, hai là bị thương
nặng, không qua
khỏi và chết!

Lúc đó chết cũng đã chết
rồi, còn lo lắng gì nữa?
Đúng,
nói rất đúng!
Tỉnh
ngộ

Nếu
rơi vào
trường
hợp sau thì
sao đây?

''Bận tâm thì có phiền não,
tâm buông xả thì chẳng có vấn đề gì''.

 TĂNG TRƯỞNG TRÍ TUỆ 
Cô ấy bỏ
con rồi...

Một năm sau….

Con khờ, không
thể giận cô ấy....

Con không khờ, mà
đã tăng trí tuệ!

Đúng, do trước đây cô
ấy đối xử tốt với con,
cho nên cho dù
chia tay, cũng phải
cảm ơn cô ấy!

Nghe nói con
tặng hoa cho
cô ấy!

Haha, lấy hoa tặng
người, người đầu tiên
ngưởi thấy mùi hương
chính
là bản thân mình.

Lấy bùn ném người,
tay dơ trước chính là
bản thân!

''Khi nhận thức được trí tuệ
ta không đủ, trí tuệ đã tăng
gia một cách vô hình''.

 GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG 
Thưa thầy, giá trị
cuộc sống là gì?

Con đem viên đá này
ra chợ, để mọi người
trả giá, đừng bán!

Haha, có người
trả 10 đồng!
Vui
mừng

Con à, giá trị cuộc sống
không thể đánh giá
Bây giờ lấy viên
đá quý ra chợ!

bằng sự mua bán
ngoài thị trường!

Wow! Có người
trả hai trăm
nghìn!

Vui
mừng

Khi con đã
có đủ trí tuệ, thì tự nhiên
sẽ đánh giá được giá trị bản
thân của mình mà không
cần phải hỏi người khác.

''Nên như tấm gương soi không
bụi bặm, chiếu thấu tất cả vạn
vật nhưng không dính líu
một vật gì''.

 TÂM TRẠNG KHÁC NHAU 
Trước khi mùa đông đến thầy có
dặn tăng chúng…
Mọi người phải
tranh thủ thu
nhặt củi khô!

Đột nhiên bão lũ
ập đến...

Mình kiếm
được trước!

Không, mình
kiếm được
trước!

Dạ!

Ahhh!

Tránh
xa
Mọi người
bình an là
được rồi!

Cái này phát
hiện tại ven
đường.

Cùng gặp sự cố giống
nhau, nhưng tâm
trạng lại khác nhau!

Sau này vị tiểu hòa thượng này trở
thành truyền nhân.

''Khi mọi người đều mù quáng
mà tranh giành, thì tốt nhất ta
nên chọn một con đường khác
mà đi''.

Cảm ơn mọi người đón xem,
mong mọi người hăng hái truyền nhau đọc!

Có thể chọn cách sống thật tự tại, học tập thật tự
tại, kết bạn thật tự tại, yêu thương thật tự tại 108
câu chuyện nhỏ sẽ đưa bạn tìm đến sự tự tại!
Tổng động
viên Thần
đồng Tự tại
bọ cánh cứng

Liều thuốc
cần thiết cho
một cuộc
sống lý tưởng

Tuyệt phẩm
giải nhiệt giải
cảm cực đỉnh

Nhân
sinh
tự tại

Như ý
cát
tường

Cuộc
sống
đơn giản

Tăng
trưởng
tâm linh

Quyển sách
tuyệt vời nhất
để giải trí
sau giờ học

Quỹ Giáo dục Thánh Nghiêm kính tặng
Sách tặng kết duyên không bán

Chống buồn
giải uất
độc nhất
tuyển chọn

