
 

DANH NGÔN CUỘC SỐNG 
 
 

Hạnh phúc không phải do tìm kiếm là có được, mà 
phải do ta tạo ra... 

 



 
Không ai sinh ra là hạnh phúc ngay, nhưng chúng ta 

đều được sinh ra với khả năng tạo hạnh phúc. 
 
 
 

 
Bốn ý tưởng hay cho cuộc sống: 

Nhìn lại đàng sau & có kinh nghiệm ! 



Nhìn đàng trước & thấy hy vọng ! 
Nhìn xung quanh & tìm ra thực tại ! 

Nhìn bên trong & tìm thấy chính mình! 
 
 
 

 
Tại sao lại cằn nhằn ai đó trong đời mình. 

Người tốt mang Hạnh Phúc cho ta... 
Người xấu cho ta Kinh Nghiệm... 

Người tệ nhất thì cho ta một Bài Học... 
 



 

 
Cách hay nhất trong cuộc sống là hãy lắng nghe mọi 

người 
và học nơi mọi người, vì không ai là biết tất cả và 

mỗi người 
biết một điều gì đó. 

 



 
Người bạn là người biết ta rất tường tận, am hiểu 

gốc gác ta, 
chấp nhận chỗ đứng của ta và vẫn dịu dàng để cho 

ta tiến tới. 
 

 
Khi ta tìm một người bạn đừng đặt tiêu chuẫn hoàn 

hảo mà chỉ nên tìm một tình bạn. 



 

 
F- few:  vài 

R- relations: mối quan hệ 
I- in: trong 

E- earth: trái đất 
N- never: không bao giờ 

D- die: chết 
 



 
Những lời nhân từ tử tế có thể ngắn và dễ nói song 

âm vang của chúng thật còn mãi. 
 

 
Chạy trốn một nan đề chỉ làm cho việc giải quyết lùi 

xa thêm mà thôi! 
Cách dễ nhất để thoát khỏi nan đề là giải quyết nó. 

 



 
Sự thật lý thú về cái lưỡi của con người : Dùng 3 

năm để 
học cho biết sử dụng nó nhưng phải dùng cả đời 

người để học 
sử dụng nó Ở ĐÂU & KHI NÀO. 

 
 



 
Không ai có thể làm tổn thương ta được nếu ta 

không cho phép. 
 
 

 
Tâm trí được an bình không cần hao tốn chi nếu ta 
đừng: Criticizing: chỉ trích; Comparing: so sánh; 

Complaining: phàn nàn. 



 
Ba quy luật vàng  của Vivekanand : 

- Ai giúp ta- Đừng quên họ. 
- Ai yêu thương ta- Đừng ghét họ. 
- Ai tin tưởng ta- Đừng lừa gạt họ. 

 
 

Trở về Mục Lục 
 

http://www.quangduc.com/ipad/index.html 


