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Thầy Pháp Nguyện 

 

Trong chuyến đi hoằng pháp ở Hoa Kỳ năm 2013, vào ngày 25 
tháng 10, đại chúng được đi tham quan vùng Bay Area. Suốt 
ngày hôm đó, đại chúng có cơ hội thăm tượng đài 

"Remember Them: Champions for Humanity" tại 
công viên Henry J. Kaiser Memorial Park, thành 
phố Oakland, California.  Sau đó đại chúng đi thăm 

Thiền Viện San Francisco. 

Hôm đó có một số các vị xuất sĩ và cư sĩ khá đông được tháp 

tùng Thầy. Cả đoàn đều ngồi trên xe buýt. Tượng đài được làm 

bằng đồng và là tượng đài lớn nhất ở miền bờ biển phía Tây 

Hoa Kỳ và cũng là tượng đài duy nhất ở xứ Hoa Kỳ vinh danh 

những nhà Quán Quân tranh đấu cho dân quyền và nhân bản 

trên thế giới, trong đó có Thầy - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. 

Trong số 25 người được gọi là "Champions for Human-

ity" (Quán Quân vì Nhân Loại) chỉ có 5 người đang còn sống, 

còn những người khác thì đã qua đời. 

Sau đây là danh sách và tiểu sử ngắn gọn của 25 vị được gọi là 

"các nhà Quán Quân vì Nhân loại" (Champions for Humanity) 

(theonguồn: http://oaklandwiki.org/Remember_Them%

3A_Champions_For_Humanity_Monument): 

1. Ralph David Abernathy (1926-1990): 
Người cộng tác với Mục sư Martin Luther King 
trong phong trào nhân quyền. 
2. Maya Angelou (1928-2014):Nhà thơ, nhà 
viết kịch và cũng là một nhà tranh đấu cho 
nhân quyền. 
3. Susan Anthony (1820-1906): Một nhà hoạt 
động dân quyền đã tranh đấu cho quyền bầu 
cử của phụ nữ và bãi bỏ chế độ nô lệ. 
4. Ruby Bridges (1954-Hiện tại): một nhà 
hoạt động dân quyền và là người Mỹ gốc Phi 
đầu tiên học tập tại một trường tiểu học toàn 
người da trắng ở miền Nam nước Mỹ khi lên 6 
tuổi. 
5. Cesar Chavez (1927-1993): Nhà hoạt động 
dân quyền và là nhà lãnh đạo của nông dân. 

 
6. Chief  Joseph (1846-1904): Tộc trưởng của bộ tộc Nez 
Perce (ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ) và là nhà hoạt động dân quyền 
cho người da đỏ. 
7. Winston Churchill (1874-1965): Thủ tướng Anh trong thời 
kỳ Chiến tranh thế giới thứ II, người có công rất lớn trong cuộc 
chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít. 
8. Frederick Douglass (1817-1895): Một nhà cải cách xã hội 
người Mỹ gốc Phi, đã từng là nô lệ và sau đó trở thành một nhà 
lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi bãi bỏ chế độ nô lệ. 
9. Shirin Ebadi (1947- Hiện tại): Nhà hoạt động nhân quyền 
người Iran, tranh đấu cho những vấn đề nhân quyền ở khu vực 
Trung Đông và đã được trao giải Nobel Hòa Bình. 
10. Mahatma Gandhi (1869-1948): Nhà hoạt động cho hòa 
bình, có công lãnh đạo Ấn Độ giành độc lập từ người Anh. 
11. Helen Keller (1880-1968): Nhà hoạt động xã hội luôn tranh 
đấu cho quyền lợi của người bị khuyết tật. 
12. Coretta Scott King (1927-2006):Nhà hoạtđộng nhân quyền 
13. Martin Luther King (1929-1968): Nhà lãnh đạo dân quyền. 
14. Abraham Lincoln (1809-1865): Tổng thống Mỹ có công hủy 
bỏ chế độ nô lệ. 
15. Nelson Mandela (1918-2013):  Nhà hoạt động nhân quyền 
và là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo 
phương thức phổ thông đầu phiếu. 
16.  Harvey Milk (1930-1978): Nhà chính trị hoạt động vì quyền 
lợi của giới đồng tính Mỹ 
17.  Mother Teresa (1910-1997): Người sáng lập Hội Dòng 
Truyền Giáo Bác Ái và đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 1979 
18.  Rosa Parks (1913-2005): Nhà hoạt động dân quyền người 
Mỹ gốc Phi 
19.  Franklin Delano Rooselvelt (1883-1945): Tổng thống Hoa 
Kỳ trong Chiến tranh thế giới thứ II, người sáng lập ra tổ chức 
Liên Hiệp Quốc. 
20.  Oska Schindler (1908-1974): Nhà doanh thương người 
Đức đã tìm cách tranh đấu với quân phát xít để cứu được hơn 
1200 người Do Thái khỏi bị tiêu diệt. 
21.  Thích Nhất Hạnh (1926-Hiện tại): Thầy tu Phật Giáo người 
Việt, nhà tranh đấu cho nhân quyền và cho hòa bình. 
22.  Rigoberta Menchú Tum (1959-Hiện tại): Nhà tranh đấu 
nhân quyền cho dân bản xứ tại Châu Mỹ La-tinh. 
23.  Unknown Rebel of Tiananmen Square (1989): Người 
biểu tình vô danh đã đứng chặn đoàn xe tăng đang chuẩn bị 
đàn áp cuộc biểu tình của sinh viên Trung Quốc đấu tranh cho 
dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn 
24.  Elie Wiesel (1928-Hiện tại): Người sống sót sau Thảm 
họa diệt chủng người Do Thái và từ đó đã cống hiện cuộc đời 
của mình để ngăn chặn nạn diệt chủng trên thế giới (tiêp p 11) 
 

http://oaklandwiki.org/Remember_Them%3A_Champions_For_Humanity_Monument
http://oaklandwiki.org/Remember_Them%3A_Champions_For_Humanity_Monument
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Posted by Catholic Messenger Staff on October 22, 2015   

SOURCE: https://www.catholicmessenger.net/2015/10/thich-

nhat-hanh-named-pacem-in-terris-winner/222015 
By Katie Kiley For The Catholic Messenger 
Zen Master Thich Nhat Hanh, renowned for bridging 
Eastern and Western spirituality, is the 2015 Pacem in 
Terris Peace and Freedom Award recipient. 

 
 
Thich Nhat Hanh has been named the Pacem in Terris 
Peace and Freedom Award winner. 
Traditionally, the honoree of this peace prize — based on 
the 1963 Pacem in Terris encyclical of Pope John XXIII 
— journeys to Davenport to receive the award. However, 
because the 89-year old “Thay” (or Teacher) is recover-
ing from a severe stroke, Bishop Martin Amos will travel 
to Deer Park Buddhist Monastery in southern California to 
present the award. A designee of Thay (pronounced “tie”) 
and his visiting community of 120 Vietnamese monastics 
will accept the award on their leader’s behalf. 
He is receiving the Pacem in Terris award Oct. 31, on the 
50th anniversary year of Martin 
Luther King Jr.’s selection for 
the same award. The two reli-
gious leaders shared a peace 
and nonviolence bond that in-
fluenced the political climate in 
the late 1960s. Deeply troubled 
by the war in his country, and 
recognizing a fellow peace ad-
vocate, Thay wrote to King in 
1965 asking him to publicly 
denounce the Vietnam War. 
The American Civil Rights 
leader honored Thay’s plea by 
speaking against the war in his 
famous 1967 speech at the 
Riverside Church in New York 
City. Earlier that year, King 
nominated Thay for the Nobel 
Peace Prize, referring to him 
as “an apostle of peace and 
non-violence.” 
Thay is widely recognized as 
the founder of Socially En-
gaged Buddhism and father of 

the Mindfulness movement in Western culture. The Viet-
nam War forced Thay and the entire Buddhist community 
of monks and nuns to confront “the question of whether to 
adhere to the contemplative life, meditating in their mon-
asteries, or to help those suffering around them.” 
The First Noble Truth of Buddhism deals with suffering, 
which Thay translated into a modern Western context by 
explaining that “in order for practitioners to alleviate suf-
fering, they need to have direct experience of suffering in 
their own era.” 
In 1964 he responded to suffering by organizing a team 
and seven boats filled with food. At great personal risk, 
he navigated this flotilla to the desperate Vietnamese 
stranded in the mountains by war and floods. 
He supported the “Call to Peace,” a 1965 statement by 
Buddhist students addressing the North and South Viet-
namese governments. In the same year he wrote to King 
for help, he also established the School of Youth for So-
cial Service (SYSS), which carried out peace missions to 
rebuild war-ravaged Vietnamese villages. From this group 
of dedicated students, Thay established the Order of In-
ner Being, creating centers where lay and monastics re-
ceived Mindfulness training. 
As his peace efforts escalated, so did the risks, and he 
was forced to flee Vietnam in 1966 after an assassination 
attempt. Thay harnessed his exiled status to reconcile 
Eastern and Western political and spiritual challenges in 
an effort to realize his lifelong commitment to universal 
peace and justice. 
In 1969, Thay was chosen to represent the Buddhist 
Peace Delegation for the Paris Peace talks which re-
sulted in the signing of the 1973 Paris Peace Accords but 
also cemented his exile from Vietnam. 
In 1976 Thay attended the World Conference on Religion 
and Peace in Singapore where he witnessed firsthand the 
plight of the Vietnamese refugees (Boat People), and or-
ganized efforts to rescue them. Some have noted that the 
plight of the Vietnamese refugees fleeing war in rickety 

boats, and preyed upon by pi-
rates in the mid 1970s, is dis-
turbingly similar to the plight of 
present-day Syrian refugees. 
Since his exile from Vietnam, 
his life has been dedicated to 
the work of Inner Transforma-
tion for the benefit of the indi-
vidual and of the society as a 
whole. Inner Transformation, in 
Thay’s view, begins with 
unlocking the energy of Mind-
fulness. The anchor of Mindful-
ness practice is moment-by-
moment awareness of the 
miracle of the in-breath and the 
out-breath. Mindful breathing, 
Mindful walking, Mindful eating 
— these are doors to open the 
heart and center the mind. 
Mindfulness practice nurtures 
self-understanding and forgive-
ness, and engenders deep lis-
tening and compassionate ac-

Thich Nhat Hanh named Pacem in Terris winner 

https://www.catholicmessenger.net/author/editorial/
https://www.catholicmessenger.net/2015/10/thich-nhat-hanh-named-pacem-in-terris-winner/
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tion for the benefit of all including enemies, and the Earth. 
Mindfulness finds its most genuine expression when 
practiced as a community. 
 
In 1982, Thay founded Plum Village near Bordeaux, 
France, which has grown to four interconnected monas-
teries. He also founded three monasteries in the United 
States and two in Vietnam. (The two monasteries in Viet-
nam have recently been suppressed by the Vietnamese 
government.) The monasteries serve as centers where 
laity develop the tools for Engaged Buddhism. Here, deep 
listening makes the teachings on compassionate action 
accessible and alive. 
Back in the U.S., Thay led peace walks in 2005 and 2007 
to address racial tension in Los Angeles. Also in 2007, he 
organized and conducted “Great Chanting Ceremonies” 
intended to mindfully bind the remaining wounds from the 
Vietnam War. More recently, he sent delegates to the 
2014 Conference on Slavery and Human Trafficking. 
(Please continue on page 4) 
Until his illness, Thay continued to travel the world, con-
ferring with political and religious leaders, enlisting their 
support in pursuit of lasting world peace. 
In a 2013 news release from the Plum Village Monastics, 
Thay reflected: “On the altar in my hermitage in France 
are images of Buddha and Jesus, and every time I light 
incense, I touch both of them as my spiritual ancestors.” 
Thich Nhat Hanh, this year’s Pacem in Terris Peace and 
Freedom Award winner, is a scholar fluent in seven lan-
guages and the author of more than 100 books: “Being 
Peace;” “Peace in Every Step;” “Lotus in a Sea of Fire;” 
“Living Buddha, Living Christ;” “Touching Peace;” “Peace 
Begins Here,” and a poem on the plight of the Vietnam-
ese Boat People, “Call Me By My True Name.” He also is 
prolific calligrapher, teacher, and global voice for peace. 

Cathy Bolkcom 

 

Ts Nhất Hạnh nhận giải Hòa Bình 

Thế Giới PACEM IN TERRIS 

On Monday, October 26, 2015 6:03 PM,  

Tin thầy Thích Nhất Hạnh được nhận giải Pacem in Ter-
ris năm 2015[*] – giải Hoà Bình Thế Giới hằng năm phổ 
biến nhất của Thiên Chúa Giáo toàn cầu – đã trực tiếp 
hay gián tiếp gởi một thông điệp hòa bình, an lạc, hiệp 
thông của hai tôn giáo có đông tín đồ nhất Việt Nam. 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được vinh danh do thành 
quả“công phu xây dựng được nhịp cầu tâm linh nối 
liền giữa phương Đông và phương Tây.” 

Lịch sử Giải thưởng Hòa Bình Thế Giới của Thiên Chúa 
giáo trao hàng năm kể từ 1964 do đức Giáo Hoàng John 
XXIII đề xướng với sự xác định tiêu chuẩn rằng: “Đây là 
giải thưởng vinh danh các nhân vật tạo được những 
thành tựu về Hòa Bình, Công Lý không chỉ riêng cho 
đất nước của họ mà cho toàn thế giới.” ("to honor a 
person for their achievements in Peace and Justice, 
not only in their country but in the world). 

Đã có sáu trong 42 người đạt giải thưởng Pacem in Ter-
ris nhận được giải Nobel Hòa Bình như Martin Luther 
King, Mẹ Teresa, Desmond Tutu, Lech Walesa… trong 

những năm qua. 

Giải thưởng Pacem in Terris năm nay sẽ được tổ chức 
vào ngày 31-10-2015, đúng vào thời điểm kỷ niệm 50 
năm ngày mục sư Martin Luther King Jr. được vinh danh 
nhận giải thưởng nầy. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo – mục 
sư Martin Luther King và thiền sư Thích Nhất Hạnh –
 đã nhiều lần hội kiến với nhau tại Hoa Kỳ để chia sẻ lý 
tưởng tìm kiếm một nền hòa bình và tinh thần đấu 
tranh bất bạo động cho Hoà Bình và Công Lý có tầm ảnh 
hưởng lớn đến không khí chính trị vào những năm cuối 
thập niên 1960. Đầu năm 1967, trong bài phát biểu nổi 
tiếng của mình ở nhà thờ Riverside tại thành phố New 
York, mục sư King đã đề cử Thầy Nhất Hạnh cho giải 
Nobel Hòa bình và đã gọi Thầy là "một tông đồ của hòa 
bình và bất bạo động."                       . 
            Thiền sư Thích Nhất Hạnh được thế giới công 
nhận như là người sáng lập của phái Phật giáo Xã 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#_edn1
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hội Nhập thế và đồng thời là người khởi phát của pháp 
tu Chánh Niệm(Mindfulness) trong văn hóa phương Tây.  
Chân lý đầu tiên trong Tứ Diệu Đế của Phật giáo với 
cuộc đời là Khổ. Thầy đã chuyển hóa khái niệm 
“Khổ” sang một bối cảnh phương Tây thời hiện đại. Muốn 
ứng dụng lý tưởng cứu khổ vào thực tế thì cần phải để 
cho các hành giả giúp đời bớt khổ thì trước hết, chính 
họ cần phải có kinh nghiệm trực tiếp về đau khổ trong 
thời đại của mình qua các công tác dấn thân tiếp cận với 
môi trường khốn đốn, bất hạnh của con người. Từ đó, 
hành giả thiện nguyện mới có thể định hình con đường 
diệt khổ thích ứng với hoàn cảnh và căn cơ của từng đối 
tượng nhân sinh cần giúp đỡ. Trường Thanh Niên Phụng 
Sự Xã Hội, các khuynh hướng Phật giáo Ứng Dụng, Phật 
giáo Nhập Thế, Dòng Tiếp Hiện mà TS Nhất Hạnh đã 
khai sinh và hoạt động đều là những phương tiện thiện 
xảo nhằm thực hiện con  đường cứu khổ. 

Thầy đã phối hợp nguồn kiến thức riêng về các trường 
phái Thiền, Phật giáo Đại Thừa cùng các ngành Tâm lý 
học, Luận lý học và kể cả Thần học phương Tây để xây 
dựng một con đường tu học tươi mới, thích hợp với 
khuynh hướng ứng dụng, dấn thân từ căn bản truyền 
thống của Phật giáo. Thiền phái Làng Mai thường được 
mệnh danh là Thiền Làng Mai hay Phật giáo Ứng dụng 
(Applied Buddhism), Phật giáo Nhập thế (Engaged Bud-
dhism). 

Với những tác phẩm văn chương, tôn giáo, triết học đã 
được phát hành và dịch ra nhiều ngôn ngữ cùng với sự 
đóng góp liên tục trong hơn nửa thế kỷ qua cho Phật 
giáo, những phong trào vận động nhân đạo và cho hòa 
bình của thế giới, hãng thông tấn AP đã đánh giá thiền 
sư Nhất Hạnh là nhân vật lãnh đạo Phật Giáo có tầm 
ảnh hưởng lớn thứ hai tại phương Tây, chỉ sau đức 

Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng. 

Sự kiện Hội đồng Quản nhiệm giải thưởng Pacem in Ter-
ris Thiên Chúa Giáo quyết định vinh danh trao giải 
thưởng “Bình an dưới thế” Hoà Bình và Tự Do Thế 
Giới (The Pacem in Terris Peace and Freedom Award) 
cho một tu sĩ Phật giáo Việt Nam như trường hợp thiền 
sư Nhất Hạnh là một biểu tượng nhân văn, liên thông tôn 
giáo rất đáng trân trọng. Nó tạo ra được tác dụng tinh 
thần, xã hội và giáo dục lâu dài, mang ý nghĩa sâu sắc 
của tinh thần tương tác và hiệp thông mà các nhà lãnh 
đạo tôn giáo hàng đầu trên cả hai thế giới Đông Tây 
thường rao giảng. 

Nhân dịp nầy, mạng lưới xã hội toàn cầu lại có dịp nói 
đến thầy Nhất Hạnh một cách hòa ái, trân quý và nhiệt 
tình kể từ sau ngày Thầy bị xuất huyết não hôm 11-11 
năm ngoái (xin mời theo dõi Nguồn – footnotes cuối bài 
viết). Nguồn thông tin và sự suy diễn có thể đứng ở nhiều 
góc cạnh và và sự suy diễn đặt ở nhiều tầm mức cao 
thấp khác nhau, nhưng tựu trung có đại ý khái quát là: 

Con đường tu học và hoằng đạo của thầy Nhất Hạnh 
không xuôi dòng và dễ đi như những bậc tu hành đại ẩn 
hay các hành giả tịnh tu tại các nước được sống trong 
hòa bình trọn vẹn trên toàn thế giới. Con đường hành 
hóa đạo Phật của giới tăng sĩ Việt Nam nói chung và của 
TS Nhất Hạnh nói riêng là con đường “Hoa sen trong 
biển lửa”. Đó là con đường gian nan mà chư tổ đã dùng 

làm biểu tượng cho công hạnh tu trì miên mật trước 
những gian nan và thử thách của cuộc đời và với chính 
mình trong những hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Trước 
hiện thực xã hội ngày nay bị điên đảo với quá nhiều loại 
Giu-Đa bán Chúa và Đề Bà Đạt Đa hại Phật, những hoạt 
động về tôn giáo, văn hóa, xã hội của thầy Nhất Hạnh và 
tăng thân Làng Mai có một tác dụng tích cực cho thế hệ 
đàn em, dù ở bất cứ tôn giáo hay hoàn cảnh xuất thân 
nào đều có cơ hội ươm mầm niềm tin tâm linh trong sáng 
và trung thực. Chính vì vậy mà báo chí phương Tây trong 
những ngày nầy nhắc đến thầy Nhất Hạnh như là một 
người “Bắc nhịp cầu tâm linh và tạo sự hiểu biết ở 
tầm cao, đi vào chiều sâu giữa hai thế giới Đông và 
Tây.” 

Một nhà văn, nhà nghiên cứu thần học Thiên Chúa giáo, 
Katie Kiley, đã viết trên Thông Tri Công Giáo (The 
Catholic Messenger) rằng:                . 
            “Kể từ buổi lưu vong của thiền sư Nhất Hạnh từ 
Việt Nam, cuộc sống của ông đã được dành riêng cho 
công việc của “Transformation Inner” (chuyển hóa nội 
tâm) vì lợi ích của cá nhân và của toàn xã hội. Chuyển 
đổi bên trong, theo quan điểm của Thầy, bắt đầu với sự 
dốc tâm mở khóa năng lượng của chánh niệm. Các điểm 
chốt thực hành chánh niệm là từng lúc, từng lúc nhận 
thức về các phép lạ của hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở 
chánh niệm, đi bộ chánh niệm, ăn uống lưu tâm - đó là 
những cánh cửa để mở nguồn tâm. Thực tập chánh niệm 
nuôi dưỡng sự tự hiểu biết và tha thứ, gây nên tâm 
thức sâu lắng và hành động từ bi vì lợi ích của tất cả các 
đối tượng, bao gồm cả kẻ thù và trái đất. Chánh niệm 
được biểu hiện chân thật nhất của mình khi thực hành 
như là một sinh hoạt mang tính cộng đồng, cống hiến cho 
đại chúng.” 

Trong một thế giới dao động đầy thiên ma bách chiết, 
thiện ý xây dựng xuôi chiều vẫn có lúc bị diễn dịch ngược 
chiều thành nghịch hạnh khước từ, phủ định. Thiền sư 
Nhất Hạnh không là trường hợp ngoại lệ. Thầy trở thành 
một tu sĩ Phật giáo Việt Nam đầu tiên bị lưu đày ra khỏi 
nước sống lưu vong trước 1975 và một nhà lãnh đạo 
Phật giáo bị khước từ sau 1975 qua cuộc bạo hành dẹp 
bỏ Tu viện Lâm Đồng Bát Nhã của tăng thân Làng Mai! 
Phải chăng trong từng mạng mạch tinh túy của đạo Phật, 
lưu vong cũng là một Công Án và khước từ cũng là 
một Công Án thiền tịnh giữa cuộc đời não loạn hôm 
nay (?!).  
 
Giải thưởng Hòa Bình Thế Giới xuất phát từ phía đạo 
Thiên Chúa vinh danh hiến tặng cho một tu sĩ thuộc hàng 
giáo phẩm cao cấp của Phật giáo là một quyết định trung 
thực và cao quý. Lịch sử tôn giáo đã có sự phân định 
hiển nhiên rằng, giữa hai tôn giáo theo Phật và Chúa, từ 
trong tín lý cơ bản, đã có sự bất đồng. Xa hơn nữa là quá 
trình du nhập và truyền thừa các tôn giáo vào Việt Nam 
không thông suốt hay bão liệt giống nhau. Cho nên, tự 
trong dòng lịch sử của đất nước Việt Nam, vốn đã thiếu 
sự tiếp cận, giao hảo, hỗ trợ và tìm hiểu nhau trọn vẹn 
giữa các tôn giáo ở quê nhà. Nay sang thế giới Âu Mỹ, 
phải cần đến một viễn kiến cao xa hơn ở tầm mức quốc 
tế, cả hai phía mới có dịp nhìn rõ nhau.  

(Xin xem tiếp trang 11) 
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Mindfulness: 5 Easy Ways to 

Mindfully Manage Stress 
Posted on August 20, 2015 by Corinne Bett 

  
Written by Corinne Bett 

Don ’ t  stress! Yes, life is busy, hectic and most of us find our 

modern lifestyle quite stressful and hard to deal with at times. 

So how can we manage our stress in a healthy way? We ’ v e all 

heard a million times the usual recommendations. Eat well, ex-

ercise, spend time with your loved ones, enjoy a hobby, pat a 

dog or two, get enough sleep, yes these are important. Here ’ s 

something you may not have heard of. It ’ s called Mindfulness, 

and is a useful technique for managing stress. ‘ Mindfulness is 

a way of being and self-observing that teaches you to be more 

aware of your habitual thought patterns, and experience the 

present moment ’ .  

Try integrating these easy steps below into your day to day life, 

and find your way to a more present and more Zen you. 

1. Take a Breather 

This is a really easy one to start with. You can do this exercise 

anywhere, anytime and in a seated or standing position. Note 

the time, and spend one minute focusing on your breath. Keep 

your eyes open, and simply pay attention to your breath. And 

nothing else.  

2. Focus –  Focus –  Focus! 

In this mindfulness exercise, you ’ l l need to find an every-day 

object around you. It might be your backpack, your coffee cup 

or a plant. Sit and observe the object. Keep your complete focus 

on the object, without thinking about what it looks like or how it 

feels. Just merely observe the object for what it is. Once fully 

absorbed you may feel a sense of being present in the moment, 

and notice any thoughts from the past or future fade away. 

3. Pay attention to your dinner 

This is a really great exercise in mindfulness, and as an added 

bonus, will aid your digestion! In this exercise, when you sit 

down to a meal, the task is to simply sit and eat the meal with-

out any distractions. Turn off the television and computer, put 

the books away and stop talking. Just sit, observe, and eat your 

dinner. Your mother would be so proud! Pay attention to each 

piece of food you choose to eat next.  

4. Walk it out 

Your next mindfulness mission involves taking a walk in a pre-

sent state. While walking, notice the way your feet touch the 

ground, feel the breeze on your arms or face, the temperature 

of the air around you. Notice the people also walking near you, 

the dog being walked by its owner, the trees, plants and any 

smells. Stay in the moment, and pay attention to everything 

around you. Allow any thoughts or judgements of the things you 

notice around you to float away with breeze. Oh, and enjoy! 

 5. Mind that Cue 

This last exercise is designed to bring you back to the present 

moment and out of auto-pilot, by using cues in your everyday 

environment around you. You choose the cue. It might be when 

you hear a bird call, then the phone rings or when you sit down 

on a chair. When this cue occurs, that ’ s your reminder to come 

back into the present moment, become focused on your breath 

and become mindful. 

The lotuses are blooming in our 
ponds, the plums are ripening in 
our orchards, and we are prepar-
ing our hamlets to welcome our 
guests for the Summer Retreat, 
around 800 people each week, for 
a whole month. The Summer Re-
treat is one of Thay ’ s favorite 
times of year. We will welcome 
families and children, and the 
Dharma Talks will be given by 
Thay ’ s continuation in the form 
of his Senior Dharma Teachers. 
Under the shade of the oak trees, 
bamboo groves and verandas in 
the late afternoon sun, we will see 
many circles of friends sharing 
deeply with one another. Hearts 
will be open, tears will be shed, as 
the sound of the bell reverberates. 
Nine years ago Thay was asked, 
“ Y ou will be 80 this year. Do you plan to retire as a spiritual 
teacher at any point? ”  
  
This is the answer he gave: 

In Buddhism we see that teaching is done not only by 
talking, but also by living your own life. Your life is the 
teaching, is the message. And since I continue to sit, to 
walk, to eat, to interact with the Sangha and people, I 
continue to teach, even if I have already encouraged my 
senior students to begin to replace me in giving Dharma 
talks. In the last two years, I have asked Dharma teach-
ers, not only in the monastic circle but also in the lay cir-
cle, to come up and give Dharma talks. Many of them 
have given wonderful Dharma talks. Some Dharma talks 
have been better than mine. I see myself in my continua-
tion, and I will not retire. I’ l l  continue to teach, if not by 
Dharma talks then in my way of sitting, eating, smiling, 
and interacting with the Sangha. I like to be with the 
Sangha. Even if I don ’ t give a Dharma talk, I like to join 
walking meditation, sitting meditation, eating in mindful-
ness and so on. So don ’ t worry. When people are ex-
posed to the practice, they are inspired. You don ’ t need 
to talk in order to teach. You need to live your life mind-
fully and deeply. Thank you. 
 
These inspiring words are our compass as we prepare to lead 
retreats for thousands of people in the coming months: here 
in Plum Village this Summer, at the EIAB in Germany in August, 
and on the Miracle of Mindfulness Tour of the United States this 
fall. Please join us. 
May you cherish the presence of those you love, and enjoy 
each step together.  
 
 

http://www.ausnaturalcare.com.au/health/life-style/health-wellbeing/mindfulness-5-easy-ways-mindfully-manage-stress
http://www.ausnaturalcare.com.au/health/life-style/author/corinne
http://www.ausnaturalcare.com.au/health/life-style/health-wellbeing/breathing-reduce-stress-anxiety
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Buddhist Climate Change State-
ment to World Leaders 2015 

Posted on October 31, 2015 by Plum Village  
Source: http://plumvillage.org/news/buddhist-climate-change-
statement-to-world-leaders-2015/ 
Thay, Sister Chan Khong and over 40 Plum Village Dharma Teachers 
from all over the world signed the Buddhist Climate Statement to 
World Leaders yesterday, October 29th, 2015. 
This new declaration builds on Thay’s powerful message “Falling in 
love with the Earth”, submitted to the United Nations last year, and 
his call to action in his bestselling books on Buddhism and ecology, 
The World We Have (2008) and Love Letter to the Earth (2013). 
We hope that this statement will lay the foundations for the global 
Buddhist community to engage at all levels to offer our practice, in-
sights, compassion and support towards successful Climate Talks in 
Paris this December. 

Buddhist Climate Change Statement to World Leaders 
October 29th, 2015 

We, the undersigned Buddhist leaders, come together prior to the 21st 

Session of the Conference of Parties 
(COP21) to the UN Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) in Paris, in order to add our voices to the growing calls for 
world leaders to cooperate with compassion and wisdom and reach an 
ambitious and effective climate agreement. 
We are at a crucial crossroads where our survival and that of other 
species is at stake as a result of our actions. There is still time to slow 
the pace of climate change and limit its impacts, but to do so, the 
Paris summit will need to put us on a path to phase out fossil fuels. 
We must ensure the protection of the most vulnerable, through vision-
ary and comprehensive mitigation and adaptation measures. 
Our concern is founded on the Buddha’s realization of dependent co-
arising, which interconnects all things in the universe. Understanding 
this interconnected causality and the consequences of our actions are 
critical steps in reducing our environmental impact. Cultivating the 
insight of interbeing and compassion, we will be able to act out of love, 
not fear, to protect our planet. Buddhist leaders have been speaking 
about this for decades. However, everyday life can easily lead us to 
forget that our lives are inextricably interwoven with the natural world 
through every breath we take, the water we drink, and the food we 
eat. Through our lack of insight, we are destroying the every life sup-
port systems that we and all other living beings depend on for survival. 
We believe it imperative that the global Buddhist community recognize 
both our dependence on one another as well as on the natural world. 
Together, humanity must act on the root causes of this environ-
mental crisis, which is driven by our use of fossil fuels, unsus-
tainable consumption patterns, lack of awareness, and lack of 
concern about the consequences of our actions. 
We strongly support “The Time to Act is Now: A Buddhist Declaration 
on Climate Change,” which is endorsed by a diverse and global repre-
sentation of Buddhist leaders and Buddhist sanghas. We also wel-
come and support the climate change statements of other religious 
traditions. These include Pope Francis’s encyclical earlier this year, 
Laudato Si’: On Care for Our Common Home, the Islamic Declaration 
on Climate Change, as well as the upcoming Hindu Declaration on 
Climate Change. We are united by our concern to phase out fossil 

fuels, to reduce our consumption patterns, and the ethical imperative 
to act against both the causes and the impacts of climate change, 
especially on the world’s poorest. 
To this end, we urge world leaders to generate the political will to 
close the emissions gap left by country climate pledges and ensure 
that the global temperature increase remains below 1.5 degrees Cel-
sius, relative to pre-industrial levels. We also ask for a common com-
mitment to scale up climate finance, so as to help developing coun-
tries prepare for climate impacts and to help us all transition to a safe, 
low carbon future. 
The good news is that there is a unique opportunity at the Paris cli-
mate negotiations to create a turning point. Scientists assure us that 
limiting the rise in the global average temperature to less than 1.5 
degrees Celsius is technologically and economically feasible. Phasing 
out fossil fuels and moving toward 100 percent renewable and clean 
energy will not only spur a global, low-carbon transformation, it will 
also help us to embark on a much-needed path of spiritual renewal. In 
addition to our spiritual progression, in line with UN recommendations, 
some of the most effective actions individuals can take are to protect 
our forests, move toward a plant-based diet, reduce consumption, 
recycle, switch to renewables, fly less, and take public transport. We 
can all make a difference. 
We call on world leaders to recognize and address our universal re-
sponsibility to protect the web of life for the benefit of all, now and for 
the future. 
For these reasons, we call on all Parties in Paris: 

1. To be guided by the moral dimensions of climate change as indi-

cated in Article 3 of the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC). 

2. To agree to phase out fossil fuels and move towards 100 percent 

renewables and clean energy. 

3. To create the political will to close the emissions gap left by coun-

try climate pledges so as to ensure that the global temperature in-
crease remains below 1.5 degrees Celsius, relative to pre-industrial 
levels. 
To make a common commitment to increase finance above the 
US$100 billion agreed in Copenhagen in 2009, including through the 
Green Climate Fund (GCF), to help vulnerable developing countries 
prepare for climate impacts and transition towards a low-carbon econ-

omy. The time to act is now. 
Yours sincerely, 
 
His Holiness the Dalai Lama Tenzing Gyatso, 14th Dalai Lama 
Zen Master Thich Nhat Hanh, Patriarch of the Plum Village Interna-
tional Community of Engaged Buddhists 
His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, Head of the Karma Ka-
gyu. His Holiness Dr. Dharmasen Mahathero, The Supreme Patriarch 

(Sangharaja) of the Bangladesh Sangha; Rev. Hakuga Murayama, President, 
All Japan Young Buddhist Association (JYBA). His Eminence Jaseung 
Sunim, President, Jogye Order of Korean Buddhism. Bhante B. Sri 
Saranankara Nayaka Maha Thera, Chief Adhikarana Sangha Nayaka of 
Malaysia , Kuala Lumpur, Malaysia 
His Eminence Rev. Khamba Lama Gabju Demberel, The Supreme Head of 
Mongolian Buddhists 
His Holiness Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa, Sangharaja, and Chairman 
State Sangha Maha Nāyaka Committee, Myanmar 
His Eminence Agga Maha Panditha Dawuldena Gnanissara Maha Nayaka 
Thera, Mahanayaka Thero, The Supreme Prelate of the Amarapura Maha 
Nikaya, Sri Lanka. 
His Holiness Thich Pho Tue, Supreme Patriarch of All Vietnam Buddhist 
Sangha. Venerable Lama Lobzang, Secretary General of the International 
Buddhist Confederation (IBC). Venerable Olivier Reigen Wang-gen, Presi-
dent, Buddhist Union of France (UBF) 
Venerable Bhikku Bodhi, President, Buddhist Association of the USA 
Royal Highness Ashi Kesang Wangmo Wangchuk, Bhutan.  

 

http://plumvillage.org/news/buddhist-climate-change-statement-to-world-leaders-2015/
http://plumvillage.org/author/pvwebmonk/
https://gbcccdotorg.files.wordpress.com/2015/10/buddhist-climate-statement-oct-29.pdf
https://gbcccdotorg.files.wordpress.com/2015/10/buddhist-climate-statement-oct-29.pdf
http://newsroom.unfccc.int/1758.aspx
http://newsroom.unfccc.int/1758.aspx
http://www.parallax.org/the-world-we-have-a-buddhist-approach-to-peace-and-ecology/
http://www.parallax.org/love-letter-to-the-earth/
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14 khác biệt giữa phụ nữ 

thông minh và ngu ngốc 
 

Lời phụ thêm của BBT: có thể hoán đổi phụ nữ thành 
quý ông và đàn ông thành quý bà cho công bằng.  
1. Phụ nữ ngu ngốc chăm chăm vào khuyết điểm của 
đàn ông. 
Phụ nữ thông minh tán thưởng ưu điểm của đàn ông. 
2. Phụ nữ ngu ngốc cãi nhau với đàn ông mọi lúc mọi 
nơi, khiến cho đàn ông mất mặt. 

Phụ nữ thông minh giữ thể diện cho đàn ông trước mặt 
người ngoài. 
3. Phụ nữ ngu ngốc không ngừng bới móc quá khứ. 
 Phụ nữ thông minh cùng đàn ông tạo dựng tương lai. 
 4. Phụ nữ ngu ngốc hạ thấp đàn ông. Cô ta quên rằng 
hạ thấp đàn ông cũng chính là hạ thấp bản thân. 
Phụ nữ thông minh tán thưởng đàn ông. Cô ta hiểu rằng 
tán thưởng đàn ông cũng chính là tán thưởng bản thân. 
 5. Phụ nữ ngu ngốc tự cho mình nhìn thấy bản chất đàn 
ông. Phụ nữ thông minh sẵn lòng thông cảm tha thứ cho 
đàn ông. 
 6. Phụ nữ ngu ngốc sẽ nói: ”Anh cút đi”. Phụ nữ thông 
minh sẽ nói: ”Anh không được phép rời bỏ em”. 
 7. Phụ nữ ngu ngốc xem đàn ông như cung tên, kéo 
càng căng, mũi tên bay càng xa. 
 Phụ nữ thông minh xem đàn ông như cánh diều, thong 
thả giữ lấy dây diều trong tay. 
 8. Phụ nữ ngu ngốc quá đề cao cái tôi của mình. 
 Phụ nữ thông minh khôn khéo gửi gắm và dựa dẫm. 
 9. Phụ  nữ ngu ngốc không rời đàn ông nửa bước. 
 Phụ nữ thông minh hiểu được lúc gần lúc xa. 
 10. Phụ nữ ngu ngốc chỉ biết giặt giũ nấu ăn, nhưng 
quên mất làm đẹp bản thân. 
 Phụ nữ thông minh cũng biết giặt giũ nấu ăn, nhưng 
không quên làm đẹp bản thân. 
 11. Phụ nữ ngu ngốc mang đến cho đàn ông áp lực và 
kìm nén. 
 Phụ nữ thông minh đem đến cho đàn ông động lực và 
hứng thú. 
 12. Phụ nữ ngu ngốc khiến đàn ông thất bại trong 
những giọt nước mắt của cô ta. 
Phụ nữ thông minh khiến đàn ông thành công trong nụ 
cười rạng rỡ của cô ta. 
 13. Phụ nữ ngu ngốc đả kích đàn ông. 
Phụ nữ thông minh cổ vũ đàn ông. 
 14. Phụ nữ ngu ngốc đọc xong và bĩu môi. 
 Phụ nữ thông minh đọc xong mỉm cười!  
 
      Theo Ngôi sao 

14 Differences between wise 

and unwise women 
 

(You can always change women by men or 
spouses/partners) 

 

1. An unwise woman(UW) always focuses on her 
partner's weaknesses whereas a wise woman(WW) 
praises his strength; 
2. An UW argues constantly with him,  causing him 
to lose face. A WW always protects his reputation in 
front of people; 
3.  An UW digs up his weak points or finds faults in 
the past whereas a WW refuges on the present mo-
ment to built the future; 
4. An UW puts him down, forgetting this also affects 
herself. A WW praises her partner because she un-
derstands that will benefit them both; 
5. An UW believes unquestioningly that she knows 
all of his character. A WW forgives and accepts 
them  with understanding; 
6. An UW says: "Go away immediately!" to her part-
ner in anger. A WW doesn't make any rush decision 
or doesn't say any bitter language in difficult situa-
tions. 
7. An UW considers her partner as a bow and ar-
row, the more drawing the bow, the further the arrow 
going. A WW sees him as a kite, the looser she 
holds the string, the higher the kite flying. 
8. An UW praises herself too much. A WW cooper-
ates and works with him as a team. 
9. An UW keeps an  eye closely on her partner 
whereas a WW gives him his own space; 
10. An UW gives too much as a house wife and 
takes care too little to herself, a WW takes care both 
in harmony. 
11. An UW gives him pressure and containment. A 
WW brings him energy, inspiration and enthusiasm; 
12. An UW gets upsets too easily with tears 
whereas a WW encourages him with cheers. 
13. An UW criticizes her partner severely and a WW 
stimulates him skillfully; 
14. An UW pouts her lips when reading his achieve-
ment. A WW smiles and shares his happiness in his 
accomplishment. 

http://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/nhung-phu-nu-thich-di-17398/
http://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/cau-chuyen-ve-nguoi-dan-ba-thu-3-va-bai-hoc-ve-tinh-yeu-17397/
http://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/7-viec-se-lam-ban-hoi-tiec-sau-nay-17064/
http://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/7-viec-se-lam-ban-hoi-tiec-sau-nay-17064/
http://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/dan-ong--dan-ba-va-quan-su-tinh-yeu-17216/
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Tiếng chuông linh 

        Chân Pháp Đăng  October 16 2015 

Là để tử Bụt, bạn phải phục hồi lại công phu thực tập hàng 

ngày. Đệ tử Bụt dù là người tu sĩ hay cư sĩ mà không tu tập 

chánh niệm, thiền định, tụng kinh, bái sám thì không phải là đệ 

tử Bụt, giống như ca sĩ mà không ca hát thì không phải là ca sĩ, 

hoạ sĩ mà không hội hoạ thì không phải là hoạ sĩ, bác sĩ mà 

không khám bệnh thì không phải là bác sĩ… Công phu thực tập 

hàng ngày là những món ăn tinh thần. Các món ăn này đã được 

Bụt chế biến, dọn ra thật ngon lành, và bạn có thể chọn món 

nào tuỳ ý, thích hợp khẩu vị. Nếu đệ tử Bụt mà không thực tập 

công phu tức là bạn tự bỏ đói nếp sống tâm linh, giống như thân 

thể không có thức ăn thì từ từ nó sẽ héo mòn, ốm yếu, bệnh tật. 

Hành trì giới luật và thực tập giáo pháp trong đời sống là nếp 

sống đạo đức rõ ràng, cụ thể. Tâm linh không có đạo đức là một 

thứ tâm linh phá hoại đời sống. Các nếp sống khác cũng vậy 

như giáo dục, chính trị, doanh nghiệp… không có đạo đức là 

những con đường phá hoại đời sống. Tự do không phải bạn ưa 

làm gì thì làm hoặc sống theo bản năng, tập khí, chìm đắm 

trong ngũ dục. Tự do là nếp sống chánh niệm, thiền định, trí tuệ 

để phát triển đạo đức tâm linh. Giới luật chính là nếp sống đạo 

đức ấy; nó bảo hộ sự sống của mọi loài, thiên nhiên, ngăn chận 

ba nghiệp không tạo ra đau khổ cho chính mình và cho cuộc 

đời. Ngoài thực tập giới pháp ra, bạn không thể nào bước đi trên 

con đường tự do. 

Tóm lại con đường tự do là con đường thực tập với tất cả tấm 

lòng thiết tha. Bạn phải trở thành chú tiểu ngày xưa lần đầu tiên 

vào chùa được đi công phu tụng kinh, bái sám, chấp tác mỗi 

ngày. Thời hành điệu là một thời vàng son, thiêng liêng, trong 

sáng, là đỉnh cao của tâm linh bởi tâm hồn các điệu chỉ chứa 

đựng duy nhất một vị là nước cam lộ thanh lương của giáo 

pháp. Đó là những điệu ngày xưa thôi, chứ điệu ngày nay cũng 

bị hoàn cảnh đen tối làm u ám tâm của hồn người trẻ xuất sĩ 

mất rồi. 

Các bạn trẻ thân mến; 

Chúng ta phải khát khởi phong trào thanh lọc thân tâm, cách 

mạng đời sống tâm linh của những người đệ tử Bụt. Bạn hãy 

tránh xa chúng bạn xấu ác, chỉ suốt ngày đam mê các trò chơi 

tiêu khiển, ăn uống, mê ngủ, chơi bời, chạy Đông chạy Tây, bon 

chen, kiếm tiền… Hãy tẩy chay và xoá bỏ những sản phẩm 

không lành mạnh. Hãy buông bỏ những dụng cụ điện tử không 

cần thiết. Nếu chưa đủ bản lãnh tự chủ, bảo hộ, bạn hãy cắt đứt 

tất cả mạng lưới, ti vi, phim ảnh.Bạn hãy thực tập thắp sáng 

ngọn đèn chánh niệm để giữ gìn ba nghiệp. Mỗi lời nói, mỗi 

hành động, mỗi suy nghĩ đều là dấu ấn in sâu vào mảnh hồn 

của bạn. Tuy tất cả các pháp đều thay đổi không ngừng, nhưng 

mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động có ảnh hưởng sâu đậm 

tới phẩm chất đời sống của bạn và tác động tới những người 

chung quanh. Vui buồn đều do cách bạn sống, suy nghĩ, nói 

năng, cho nên đệ tử Bụt phải soi chiếu vào ba nghiệp. Nếu lời 

nói nào, làm việc gì, suy nghĩ nào gây ra đổ vỡ, đem đến đau 

khổ, hiểu lầm, thì bạn phải ý thức rõ hành động ấy để mà dừng 

lại. Tự do là con đường bảo hộ của thân, khẩu, ý. 

Hãy trở về lắng nghe tiếng chuông linh mời gọi tâm hồn bạn 

đang phiêu bạc ở chốn u minh, thất niệm, khát vọng, bơ vơ, lạc 

loài. Bạn là đệ tử Bụt chứ đâu phải là cô hồn, ma quái sống vứt 

vơ vứt vưởng nào đâu! Bạn hãy trở về với mình, trở về với tỉnh 

thức, hãy bước ngay vào con đường tự do để thấy Bụt, Tổ và 

Thầy đang mỉm cười chào đón đứa con thất lạc bấy lâu nơi 

chốn u minh đen tối, nơi chốn trần gian đoạ đầy. 

Ba nghiệp lắng thanh tịnh 

Gửi lòng theo tiếng chuông 

Nguyện người nghe tỉnh thức 

Vượt thoát nẻo đau buồn 

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới 

Xa xôi tăm tối cũng đều nghe 

Những ai lạc bước mau dừng lại 

Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về 

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới 

Khắp nơi u tối mọi loài nghe 

Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử 

Giác ngộ tâm tư một hướng về 

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe 

Tiếng chuông huyền diệu đưa về 

nhất tâm 

Nghe chuông phiền não tan mây 

khói 

Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười 

Hơi thở nương chuông về chánh niệm 

Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi. 

************************************************************************* 

Source: http://dotchuoinon.com/2014/01/05/suc-manh-cua-
dung-lai-2/#more-109735 

Sức mạnh của dừng lại   
 
Thu Hằng Chào các bạn, 

Kỳ nghỉ vừa rồi, mình đã tham dự khóa tu mùa đông ( winter 

retreat )  tại Làng Mai, Bordeaux, Pháp. Trong khoá retreat, có 

một thực tập mà mình rất thích và cố gắng giữ tự thực tập và áp 

dụng sau khoá retreat, đó là việc dừng lại khi có tiếng chuông. 

Bạn nào đã đọc cuốn An lạc từng bước chân của thầy Thích 

Nhất Hạnh sẽ biết là ở Làng Mai có một thực tập là khi nghe 

thấy tiếng chuông hay tiếng chuông đồng hồ, bất kể khi đang 

làm, nói chuyện rửa bát, đang đọc sách, đang đi.. thì sẽ dừng 

lại và theo dõi hơi thở cho đến khi tiếng chuông ngừng, sau đó 

lại tiếp tục làm.                                  . 

 

Ngày đầu tiên, trong buổi hướng dẫn cho các thiền sinh, các sư 

cô chỉ hướng dẫn rất nhẹ nhàng việc dừng lại. Ban đầu nếu 

quên thì cũng không sao, nhìn người khác làm là tự khắc mình 

có thói quen thực tập theo. Và giải thích đây là một cách train-

ing để chúng ta tập dừng lại, tĩnh lặng mà không phản ứng ngay 

tức khắc ( re-act )  khi có người nói gì, hay đọc được cái gì hay 

thấy hiện tượng gì. 

Khi được thực tập trực tiếp ở Làng Mai, mình đã cảm thấy rằng 

nếu tất cả nhân loại thực tập được cách dừng lại này thì ngăn 

chặn được biết bao bao chiến tranh đau khổ. Con người chúng 

ta rất yếu mềm đến nỗi rất dễ bị những yếu tố bên ngoài “ đào 

tạo ”  tạo thành thói quen re-active –  phản ứng bị động thay vì 

pro-active –  phản ứng chủ động và kiểm soát cái tâm mình. 

Điều này khoa học tâm lý và thần kinh cũng đã chứng minh. 

Bạn quan tâm hay có kinh nghiệm ở các môn về tâm lý học trị 

liệu, khoa học thần kinh ( psychology, neuroscience, cognitive 

science… )  chia sẻ thêm về bằng chứng khoa học thì thật hay. 

https://www.facebook.com/ChanPhapDang?fref=nf
https://www.facebook.com/ChanPhapDang/posts/1160615013966333
http://dotchuoinon.com/2014/01/05/suc-manh-cua-dung-lai-2/#more-109735
http://dotchuoinon.com/2014/01/05/suc-manh-cua-dung-lai-2/#more-109735
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Ở khóa retreat này mình cũng gặp nhiều 

nhà trị liệu và nhà tâm  lý học ( therapist, 

psychologist ) .  

Bản thân mình nhận thấy rằng thói quen 

re-active –  phản ứng ngay tức khắc rất 

dễ khiến con người mất tĩnh lặng, và 

không kiểm soát được phản ứng và cảm 

xúc của mình lúc đó. Việc dừng lại trước 

hết để xem có thực sự cần thiết phải phản 

ứng ngay tức khắc hay nên phản ứng như 

thế nào sao cho khiêm tốn thành thật và 

yêu người mà không làm tổn thương 

người khác. 

Trong khoá này mình có gặp một người 

đã từng là sĩ quan quân đội của Libya. Khi 

còn trẻ, anh muốn đi học nhưng bị bắt 

vào quân đội cầm súng từ khi 15 tuổi với 

lời hứa là sẽ có học bổng cho đi học sau 

khi vào quân đội. Sau đó thì mọi hứa hẹn 

là nothing, thay vào đó là phải cầm súng 

chém giết, bắn nhau. Sau 15 năm, bao 

nhiêu bắn giết khi chiến tranh kết thúc, 

anh này bị trầm cảm, bế tắc và cảm giác 

tội lỗi dằn vặt kinh khủng và muốn tự tử 

trong khi anh có 4 đứa con nữa. Nhưng 

rất may có người giới thiệu và anh được 

tài trợ để đến Làng Mai thực tập theo lối 

sống chánh niệm. Anh nói, mong ước 

những người lính của anh đã được học 

cách sống tĩnh lặng dừng lại này sớm hơn 

để không phải bắn giết nhau quá nhiều 

như vậy. Anh hy vọng và mong muốn 

mang phương pháp thực tập này trở về 

Libya để hướng dẫn cho trẻ em. 

Việc thực tập dừng lại khi nghe tiếng 

chuông và tập trung vào hơi thở không chỉ 

là dừng lại cho qua vài giây đó. 

Dừng lại là tĩnh lặng. 

Dừng lại là bất bạo động, là Gandhi, Man-

dela. 

Dừng lại để thấy Chúa, Phật có ở trong 

mình. 

Dừng lại là khiêm tốn để thấy khi mình khi 

bị tát một cái, mình có thể đưa nốt má kia 

cho người ta tát như Jesus dạy. Việc thực 

tập này không quá khó. Các bạn nếu 

không có tiếng chuông chùa hay chuông 

nhà thờ, ở trường học có thể nghe tiếng 

trống. Ngoài đường có thể thay bằng tiếng 

chuông điện thoại, hay tín hiệu đèn xanh 

đèn đỏ như Thầy có đề cập trong cuốn 

sách. Hay gần đây nhất Google đã phát 

triển mindful bell application, bạn có thể 

cài đặt cho máy tính của mình. Điều này 

Thu Hương có giới thiệu trong bài Những 

tiếng chuông 

ngân. 

Chúc các bạn 

biết dừng lai 

trong chánh 

niệm. Thân   

                            

Thu Hằng 

    MƯỜI NGUYÊN TẮC 
THỌ THÊM NHIỀU TUỔI 
 
Xin Quý vị chỉ cần nhớ :  
* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một 
đêm 
* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay 
nhiều hơn. 
* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra 
hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước. 
 
1. Câu châm ngôn thứ nhất: 
“Trong thiên hạ, không có chuyện làm 
biếng mà có thể có một thân thể khỏe 
mạnh.” 
 
2. Câu châm ngôn thứ hai: 
-Ði với những việc không vui vẻ của 
dĩ vãng và nghịch cảnh, không thấy 
khó chịu. 
-Ðối với những ngày sắp tới không có 
ước vọng quá cao, nhưng luôn cầu 
bình an hạnh phúc. 
 
Ba DƯỠNG 
1. Bảo dưỡng. 
2. Dinh dưỡng. 
3. Tu dưỡng. 
 
Bốn QUÊN 
 
1. Quên tuổi tác. 
2. Quên tiền tài. 
3. Quên con cái. 
4. Quên buồn phiền. 
 
Năm PHÚC 
1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là 
phúc. 
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc. 
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc. 
4. Có người nhớ đến anh chị, gọi là 
phúc. 
5. Làm những việc mà mình thích 
làm, gọi là phúc. 
 
Sáu VUI 
1. Một vui là hưu nhưng không nghĩ. 
2. Hai vui là con cái độc lập. 
3. Ba vui là vô dục tắc cương. 
4. Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà 
không xấu hổ.. 
5. Năm vui là có nhiều bạn hữu. 
6. Sáu vui là tâm tình không già. 
 
Bẩy SUNG SƯỚNG 
1. Biết đủ thường sung sướng. 
2. Biết giải trí khi nhàn rỗi. 
3. Biết đắc chí tìm niềm vui. 
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui. 
5. Biết dùng người làm vui. 
6. Biết vui khi hành thiện. 
7. Bình an là vui nhất. 

Tám CHÚT XÍU 
1. Miệng ngọt ngào thêm một chút 
nữa. 
2. Ðầu óc hoạt động thêm một chút 
nữa. 
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa. 
4. Ðộ lượng nhiều hơn một chút nữa. 
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa. 
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa. 
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu 
nữa. 
8. Mĩm cười nhiều thêm chút nữa. 
 
Chín THƯỜNG 
1. Răng thường ngậm. 
2. Nước miếng thường nuốt. 
3. Mũi thường vê. 
4. Mắt thường động. 
5. Mặt thường lau. 
6. Chân thường xoa (bóp). 
7. Bụng thường xoay. 
8. Chi thường vươn. 
9. Hậu môn thường co bóp. 
 
MƯỜI NGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH 
 
1. Ít thịt, nhiều rau. 
2. Ít mặn, nhiều chua. 
3. Ít đường, nhiều trái cây. 
4. Ít ăn, nhai nhiều. 
5.Ít áo, tắm nhiều. 
6. Ít nói, làm nhiều. 
7. Ít muốn, bố thí nhiều. 
8. Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn. 
9. Ít đi xe, đi bộ nhiều. 
10. Ít nóng giận, cười nhiều hơn. 
Lưu ý 10 điều trên nếu thấy quá 
nhiều và khó nhớ;  
Xin Quý vị chỉ cần nhớ : 
* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một 
đêm  
* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay 
nhiều hơn. 
* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra 
hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước. 

   Danh ngôn  
1.“Một dân tộc tìm cách tránh né 

chiến tranh bằng cái giá của sự nhục 
nhã thì cuối cùng sẽ nhận lấy cả sự 
nhục nhã lẫn chiến tranh“ 
Thủ tướng Anh WinstonChurchchill  
2. Khi con chim còn sống! Nó ăn 
kiến!!! Khi chim chết! Kiến ăn nó!!!  
3. Bạn có thế đầy quyền-lực ngày hôm 
nay! Nhưng đừng quên rằng: Thời-gian 
còn nhiều quyền-lực hơn bạn!!! 

 

4. Một cây có thể làm được hàng 
triệu que diêm! Nhưng một que 
diêm, cũng có thể thiêu hủy được 
hàng triệu cây!!! 

http://dotchuoinon.com/2013/09/24/nhung-tieng-chuong-ngan/
http://dotchuoinon.com/2013/09/24/nhung-tieng-chuong-ngan/
http://dotchuoinon.com/2013/09/24/nhung-tieng-chuong-ngan/
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25 Điều Phật Dạy Làm Thay Đổi Cuộc Đời 

25 Buddhist teachings change your Life 
 
Ngày: 12/06/2015 Source: http://qtcs.com.vn/loi-phat-day/25-loi-phat-day-
se-lam-thay-doi-cuoc-doi-ban/ 
Đây là những điều mà đức Phật dạy chúng sinh sẽ làm thay đổi cuộc đời 
bạn, hãy suy ngẫm và làm theo lời phật dạy nhé bạn, rất có ích cho 
chúng ta! 

1. Yêu quý hết thảy muôn loài. Love and respect all beings. Hatred 
can't be solved by hatred. “Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù 
mà bằng tình yêu; đây là chân lý  muôn đời.” 
2. Con không là những gì con nói mà là những gì con làm.  
You aren't what you talked, but what you've done. 
“Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay; nhưng 
nếu anh ta có bình an, tình yêu thương, và sự dũng cảm thì anh ta mới 
thật sự được gọi là khôn ngoan.” 

 
“Một con chó tốt không phải bởi vì nó sủa giỏi. Một người tốt không 
phải bởi vì anh ta nói hay.” 
3. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại.  
Dwell in the present moment 
“Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là 
hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút 
hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc.” 
4. Ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. 
“Đạo không nằm trên bầu trời. Đạo nằm trong tim.” The path is in. 
5. Lời nói có sức mạnh vừa có thể gây tổn thương, vừa có thể trị lành. 
“Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy, vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân 
thành, vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới.”The words 
6.Hãy cho đi và con sẽ còn mãi. Give it out. You lose it when you 
hold it. “Con chỉ mất khi con còn nắm giữ.” 
7. Không ai có thể đi giúp ta. “Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính 
ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con 
đường của chính mình.” Aide-toi! Le ciel t’aidera! 
8. Niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt khi ta biết sẻ chia.“Hàng 
ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời 
của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi.” Share it and have it forever! 
9. Hòa nhã với tất cả. “Từ bi với mọi chúng sinh, không phân biệt giàu 
nghèo". “Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, 
khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những 
kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời, con sẽ lâm vào những hoàn 
cảnh ấy.” “Hãy chỉ dạy ba sự thật này cho chúng sinh: một trái tim 
nồng hậu, lời nói hòa ái, một cuộc đời phụng sự và từ bi là những thứ 
sẽ làm nhân loại đổi mới.’ Three truths: warm heart, nice speech 
and compassionate life will change the world. 
10. Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin  
“Đừng dễ dàng tin vào bất kì điều gì bởi vì con đã nghe thấy. Đừng dễ 
dàng tin vào bất kì điều gì bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. 
Đừng dễ dàng tin vào điều gì bởi vì nó được ghi chép trong những 
cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì vì chúng là lời 
của những bậc tiền bối và của Thầy con. Đừng dễ dàng tin vào truyền 
thống bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau 
những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lí lẽ, 

đưa đến điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận 
và sống vì nó.” Don’t trust what you’ve been taught, just trust what 
is reasonable and benefited to all living beings. 

11. Con nghĩ cái gì, con là cái đó. You are what you think. 

“Cái chúng ta đang là là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta 
nghĩ nằm trong niệm và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu một 
người nói và hành động bởi một niệm ác thì nỗi khổ bám theo anh ấy 
như cái bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động 
với một niệm lành thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, 
chẳng bao giờ tách rời.” 
12. Thả cho nó bay. Let it go 
“Bí quyết của toàn bộ đời sống là không có gì để sợ. Đừng bao giờ lo 
sợ con sẽ trở thành ai trong tương lai, con không lệ thuộc vào ai cả. 
Chỉ có khoảnh khắc con rũ bỏ mọi thứ con mới được tự do.” 
13. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. “Có ba thứ không thể nào che 
giấu được, đó là mặt trời, mặt trăng, và sự thật.”  You could not 
cover 3 things: The Sun, the Moon and the Truth. 
14. Hãy làm chủ suy nghĩ nếu không nó sẽ làm chủ con. Master 
your thoughts. “Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh 
phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu 
tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu 
một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con 
đường giác ngộ; trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy.” 
“Chính suy nghĩ của con người chiêu cảm ra nghiệp xấu, chứ 
không phải kẻ thù hay oan gia của họ.” 
15. Đoàn kết là sống; chia rẽ là chết. Nghi hoặc chia rẽ con người. 
“Không gì ghê gớm hơn thói quen hay nghi hoặc. Nó là chất độc làm 
gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái 
gai gây phiền toái và gây đau nhức; nó là lưỡi gươm gây chết người.” 
Jealousy can divide people and kill. 
16. Không ai xứng đáng nhận được tình thương của con hơn là chính 
con. “Con hãy tìm trong vũ trụ những ai xứng đáng nhận được tình 
yêu và lòng thương mến của con hơn là bản thân con? Người đó 
không thể tìm được ở đâu cả. Con, chính con, cũng như mọi chúng 
sanh trên thế gian này, xứng đáng với tình yêu và lòng thương mến 
ấy.” Love you, yourself.   (17) Defeat yourself first. 
17. Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. 
“Chiến thắng bản thân mình còn hay hơn là đánh thắng một ngàn 
trận đấu. Chiến thắng ấy là của con; nó không thể bị lấy đi khỏi con 
bởi thiên thần hay ác quỷ, bởi thiên đàng hay địa ngục.” 
18. Đời sống tâm linh không phải là cái gì sang trọng mà là một 
nhu yếu. “Như cây nến không thể cháy mà không có lửa; người không 
thể sống nếu không có đời sống tâmlinh” Spiritual life is a need 
19. Chuyển hóa nỗi ghen ghét thành sự khâm phục. 
“Đừng ganh tỵ với những phẩm chất tốt của người, nhưng hãy chấp 
nhận chúng bằng sự khâm phục của con.” 
20. Tìm về suối nguồn bình yên bên trong con 
“Bình yên đến từ bên trong. Đừng tìm nó bên ngoài.” 
21. Cho đi những gì tích trữ được 
“Để sống đúng một cuộc sống vô vị lợi, ta không cần phải xem ta tích 
trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa.” 
22. Chọn bạn mà chơi. You are who your friends are. “Một người 
bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang; con thú 
hoang chỉ có thể làm tổn thương thân thể con, nhưng một người bạn 
như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của con.” 
23. Không có đường đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường.  
Happiness is the way. (24) Drop all names/fames which are false.      
24. Bỏ đi những hư danh giả tạm.  
“Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là 
hướng Đông. Con người tạo ra những sự chia chẻ trong tâm trí của 
mình và tin rằng những điều ấy là đúng.”(25) LOVE, LIVE & LET GO 
25. Yêu. Sống. Thả cho bay. “Sau cùng, đây là những vấn đề quan 
trọng: Con đã yêu chân thành như thế nào? Con đã sống trọn vẹn ra 
làm sao? Con đã thả cho bay nhiều đến chừng nào?”  
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(continued from p1)  
25.  Malcolm X (1925-1965): Nhà lãnh đạo Hồi giáo người Mỹ 
gốc Phi, theo chủ nghĩa dân tộc, và là một nhà tranh đấu cho 
dân quyền. Trong 25 vị Quán Quân, vị nào cũng được trích một 
câu nói nổi tiếng của mình. Ví dụ như: 
Tổng Thống Abraham Lincoln: "Whenever I hear any one 

arguing for slavery I feel a strong impulse to see it tried on 
him per sonally".” (Mỗi khi nghe bất kỳ ai tranh cãi để ủng hộ 
cho chế độ nô lệ, tôi cảm thấy thôi thúc muốn thấy chính người 

đó rơi vào chế độ nô lệ một lần cho biết.) 
Mục Sư Martin Luther King: "Injustice anywhere is a threat  
to justice everywhere" (Bất công ở bất cứ nơi nào đều là mối  
đe dọa cho công lý ở mọi nơi) 
Thầy Nhất Hạnh: "To work for peace is to be peace in every 
breath, every step and every action" ( Muốn xây dựng hòa 
bình thì trước hết ta phải có hòa bình, an lạc trong từng hơi 
thở, từng bước chân và từng hành động của mình) 
Mahatma Gandi: “You must be the change you wish to see 

in the world” (“Chính 

bạn phải là sự thay đổi mà 
bạn mong muốn được nhìn 

thấy trên thế giới này”) Để 
xem thêm hình của 
Thầy và đại chúng chụp 
tại Tượng đài 
"Remember Them: 
Champions for Human-
ity", xin bấm vào 
đây:http://langmai.org/
dai-may-tim/vien-anh/
thay-duoc-tac-tuong-
tai-my Để tìm hiểu thêm 

vềTượngđài Remember Them, xin xem trang này:http://www. remeber
-them.org/ 

 

(continued from p 4) Giải thưởng Pacem In Terris dành 
cho TS Nhất Hạnh là một cái bắt tay đầy khích lệ giữa hai 
phía không phải là đạo hữu, thiện hữu mà là trí hữu của 
nhau; nghĩa là đón nhận nhau như những người bạn 
không phải vì đồng đạo, cũng chẳng phải vì tình thân 
nhưng bởi sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. 

Trang sách mở đầu khi nào cũng hay, cũng đẹp, cũng 
chỉnh chu… nhưng những trang tiếp theo cũng phải cần 
đến thiện tâm và thiện chí song phương của cả hai bên 
mới biến tôn giáo thành Đạo, thành Con Đường, để đi 
đến chỗ chân thiện chứ không phải là “pháo đài” lập nên 
để công kích, phê phán nhau qua “lỗ châu mai” của biên 
kiến và  hý luận tầm thường.    

Cuộc cách mạng truyền thông đại chúng đã giúp nhân 
loại và các quốc gia, tôn giáo, nhóm phái… có cơ hội và 
phương tiện bắc nên những nhịp cầu nối kết giữa hai bến 
bờ còn xa lạ. Nhịp cầu là phương tiện thiện xảo cấp thời 
giúp những phía khác biệt tiếp cận nhau, hiểu biết nhau 
hơn trong vòng hiếu hòa, tương kính, tương trợ và thân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hữu. Thiền sư Nhất Hạnh là một trong những người tiền 
phong bắc nên nhịp cầu tâm linh Đông Tây. Sự thành 
công của Thầy đang được cộng đồng quốc tế công nhận 
và tán thưởng. Đó là một vinh dự cao quý cho Thầy, cho 
Tăng đoàn Làng Mai và cho Phật giáo Việt Nam. 

Xin kính chúc mừng thiền sư Thích Nhất Hạnh và kính 
chia vui với tăng thân Làng Mai.   
Thiền vi ện Quy Nguyên, Texas Princeton Meditation 
Center tháng 10 - 2015      

Trần Kiêm Đoàn  

 

Nguồn: Thich nhat hanh won Pacem In Terris award 2015 https://

www.catholicmessenger.net/2015/10/thich-nhat-hanh-named-
pacem-in-terris-winner/ 
http://qctimes.com/news/local/buddhist-monk-named-pacem-in-
terris-winner/article_f8e5c73c-27d1-51a0-9f91-d850486365fe.html 
http://www.qconline.com/news/releases/zen-master-named-pacem-
in-terris-peace-and-freedom-award/article_7e2edaca-3e7d-506f-
9ee1-2f59869bf4f2.html 

Buddhism is a kind of ideological, not a religion. We do not 

make ceremonial offerings to the Buddha. But we respect 

Him as a Great Teacher. His teachings help us to trans-

form sufferings and cultivate Happiness. 

 May all beings   everywhere 

 Live peacefully   together 

 With no jealousy no anger 

And no more war, no more kill 

http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/thay-duoc-tac-tuong-tai-my
http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/thay-duoc-tac-tuong-tai-my
http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/thay-duoc-tac-tuong-tai-my
http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/thay-duoc-tac-tuong-tai-my
http://www.remember-them.org/
http://www.remember-them.org/
https://www.catholicmessenger.net/2015/10/thich-nhat-hanh-named-pacem-in-terris-winner/
https://www.catholicmessenger.net/2015/10/thich-nhat-hanh-named-pacem-in-terris-winner/
https://www.catholicmessenger.net/2015/10/thich-nhat-hanh-named-pacem-in-terris-winner/
http://qctimes.com/news/local/buddhist-monk-named-pacem-in-terris-winner/article_f8e5c73c-27d1-51a0-9f91-d850486365fe.html
http://qctimes.com/news/local/buddhist-monk-named-pacem-in-terris-winner/article_f8e5c73c-27d1-51a0-9f91-d850486365fe.html
http://www.qconline.com/news/releases/zen-master-named-pacem-in-terris-peace-and-freedom-award/article_7e2edaca-3e7d-506f-9ee1-2f59869bf4f2.html
http://www.qconline.com/news/releases/zen-master-named-pacem-in-terris-peace-and-freedom-award/article_7e2edaca-3e7d-506f-9ee1-2f59869bf4f2.html
http://www.qconline.com/news/releases/zen-master-named-pacem-in-terris-peace-and-freedom-award/article_7e2edaca-3e7d-506f-9ee1-2f59869bf4f2.html
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If a Child Lives with Criticism 
If a children live with criticism, they learn to 

condemn 

If a children live with hos-

tility, they learn to fight 

If a children live with fear, they learn to be 

apprehensive 

If a children live with pity, they learn to feel 

sorry for themselves  

If a children live with ridicule, they learn to 

be shy 

If a children live with jealousy, they learn  

what envy is 

If a children live with shame, they learn to 

feel guilty 

If a children live with  tolerance, they learn 

to be patient 

If a children live with encouragement, they 

learn to be confident 

If a children live with praise,  they learn to 

appreciate 

If a children live with approval, they learn to 

like themselves 

If a children live with acceptance, they learn 

to find love in the world 

If a children live with recognition,  they learn 

to have a goal 

If a children live with sharing, they learn to 

be generous 

If a children live with honesty and fairness, 

they learn what  truth and justice are 

If a children live with security, they learn to 

have faith in themselves and  in those around 

them. If a children live with friendliness, they 

learn that  the world is a nice place in which 

to live. If a children live with serenity, they 

learn to have peace of mind 

With what are your children living? 

Khi đứabé sống trong  

phê phán 

Nếu con trẻ sống trong sự chỉ trích, chúng sẽ học 

lên án 

Nếu con trẻ sống trong thù địch, chúng sẽ học 

chống đối 

Nếu con trẻ sống trong sợ hải, chúng sẽ học bài 

học e ngại cả đời 

Nếu con trẻ sống trong tình thương hại, chúng sẽ 

thấy mình luôn đáng tội nghiệp 

Nếu con trẻ sống trong sự chế giễu, chúng sẽ luôn 

nhút nhát 

Nếu con trẻ sống trong sự ganh tỵ, chúng sẽ học 

đua đòi  

Nếu con trẻ sống trong nhục nhã, chúng sẽ cảm 

thấy mình luôn có tội 

Nếu con trẻ sống trong sự rộng lượng, chúng sẽ 

học được đức kiên nhẫn 

Nếu con trẻ được động viên thường xuyên và đúng 

mức, chúng sẽ tự tin hơn 

Nếu con trẻ sống trong sự ngợi khen, chúng sẽ 

luôn đối đãi mọi người  trân quý với lòng biết ơn 

Nếu con trẻ sống trong sự tán đồng, chúng sẽ yêu 

chính mình hơn 

Nếu con trẻ sống trong môi trường được mọi 

người thương nhận, chúng sẽ hiểu ra là có tình 

yêu chân thật  trong thế gian nầy 

Nếu con trẻ sống trong sự thừa nhận, chúng sẽ 

sống có mục đích 

Nếu con trẻ sống trong tình san sẻ đỡ nâng, 

chúng sẽ học được đức rộng lượng 

Nếu con trẻ sống trong ngay thẳng và công bằng, 

chúng sẽ hiểu thế nào là sựthật, thế nào là cônglý  

Nếu con trẻ sống trong sự an toàn, chúng sẽ có 

niềm tin trong lòng và có thiện ý với mọi người 

chung quanh 

Nếu con trẻ sống trong tình thân thiện, chúng sẽ 

hiểu được thế giới nầy là nơi đáng sống 

Nếu con trẻ sống trong thanh thản, chúng sẽ có 

tâm an. 

Này anh chị, con của anh chị sống trong môi 

trường nào vậy?     Chân Hỷ Điền Viêt dich 

Dorothy L.Nolte 

 


