Ngắn gọn, súc tích nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, 14 câu nói
dưới đây có thể khiến bạn nhìn cuộc sống bằng một thái độ khác,
tâm thêm thiện niệm, sống một đời an lạc, hạnh phúc.
1. Oán giận người khác không khiến họ chịu đau đớn, khổ sở; trái lại, chính bản thân
bạn mới là người bị tổn thương, thống khổ nhất, toàn thân đầy thương tích, lòng không
phút nào yên. Bởi vậy, sống trên đời tuyệt đối đừng nên hận thù người khác.
2. Duyên phận giống như một cuốn sách, không để ý sẽ bỏ sót mất, đọc quá chăm chú thì
sẽ rơi lệ.
3. Không tranh cãi với kẻ ngốc, nếu tranh cãi với kẻ ngốc thì rốt cuộc sẽ không biết ai
mới là kẻ ngốc.

4. Bằng cấp là huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, đối nhân xử thế là huy
chương vàng nhưng tư duy mới là quân át chủ bài đứng trên tất thảy.
5. Thành công của một người không phải quyết định ở điểm khởi đầu mà là ở những
bước ngoặt.

6. Người tài năng, xuất sắc nhưng tự bản thân không hề cao ngạo thì chính là khí chất,
phong độ; người giàu có, tài hoa nhưng người khác lại không biết tới, đây gọi là tu
dưỡng.
7. Nóng giận mà để bộc phát ra, đó là bản năng. Nóng giận mà ưc chế được, chính là bản
sự.

8. Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng.
Nói chuyện cần dùng đầu óc suy nghĩ, việc nhạy cảm phải nói năng cẩn thận. Mỗi người
phải tự quản tốt cái miệng của mình, chớ nhất thời để thỏa mãn cái miệng mà nói lời
hàm hồ, tổn thương người khác. Làm được như thế tự nhiên sẽ hóa thù thành bạn.

9. Coi trọng, hiểu người khác nhiều hơn một chút, luôn mang trong mình lòng cảm kích,
khoan dung.
Khoan dung là một loại mỹ đức, cũng là một loại trí tuệ. Biển có thể dung nạp trăm sông
mới có thể trở nên rộng rãi. Núi không chê đất thấp, đất bồi mới cao lớn nghìn trượng.
10. Trên đời này có hai việc mà chúng ta không thể không làm: Một là đi, hai là dừng lại
nhìn lại bản thân mình có được tâm thái tốt đẹp hay không.
Quả thực, một tâm thái tốt chính là bạn đồng hành tốt, giúp ta luôn tràn đầy khí lực.

11. Người ta còn được sống ngày nào chính là phúc khí, phải biết trân quý sinh mệnh.
Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt, như
thế thân mới có thể thoải mái mà tâm cũng thanh thản, an lạc.
12. Tiền có hai loại. Có thể tiêu hết thì là tiền, là tài sản. Nếu cất giữ kĩ không tiêu thì chỉ
là “giấy”, là di sản.

13. Hiểu lầm một người rất dễ, hiểu thấu một người mới thật gian nan.

14. Ngày hôm qua là một cuốn phim, chỉ có thể giở lại xem, xem xong thì cũng hết.
Nỗi buồn là một vì sao nhỏ, nhấp nháy trên bầu trời đêm, ánh mai lên thì sao cũng vụt
tắt. Làm người đừng mãi quay đầu nhìn lại sau lưng, phía trước con đường còn rất dài
và đầy hy vọng.

Cuộc đời của người ta ra sao, chính là quyết định ở thái độ của họ. Cả 14 câu nói này
chính là để giúp bạn có thể nhìn thấu sự đời, học cách buông xả, nuôi dưỡng thiện tâm,
sống đời an lạc.

Hãy chia sẻ tới những người bạn của mình để cùng nhau xây dựng thế giới này tốt đẹp
hơn, bạn nhé!

