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SƯỚNG, KHỔ TỰ NƠI TA   
 

 Thông điệp đầu năm của Đức Đạt Lai Lạt Ma 

 
 

 

  

 
DHARAMSHALA: His Holiness the Dalai Lama extended New Year greetings to 
foreigners attending his teachings at Sera Jey Monastery in Bylakuppe, Karnataka, 
India, on 1 January 2014. 
 
“I would like to express my greetings and Happy New Year. 
Actually, whether the coming year becomes happy year or miserable year, depends on 
us. 
On the first day of the New Year, we should be more determined to be more sincere and 
compassionate human being. And try to create inner peace first within us and then 
share with other people to build a happy year,” His Holiness the Dalai Lama said in the 
message. 
  
(Watch video)  
http://www.dalailama.com/webcasts/post/309-new-years-message    
  

Dharamsala: Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyển lời chúc mừng năm mới đến những 
người nước ngoài tham gia buổi thuyết giảng của ngài tại Tu viện Sera 
Jey ở Bylakuppe, thuộc Karnataka, Ấn Độ, ngày 1 tháng Giêng năm 2014. 
  
"Tôi xin gửi lời chào mừng của tôi và Chúc Mừng Năm Mới. 
Trên thực tế, cho dù năm tới sẽtrở thành năm hạnh phúc hay năm đau khổ, tùy 
thuộc vào chúng ta. 
Vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta nên quyết tâm hơn để trở thành một 
con người chân thành hơn và từ bi hơn. Và hãy cố gắng tạo ra sựan lạc nội tâm 
trước hết cho chúng ta và sau đó chia sẻ với những người khác để xây dựng một 
năm hạnh phúc ", Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trong thông điệp. 
(Bachhac) 

 

http://caonienbachhac2011.blogspot.com/2014/01/suong-kho-tu-noi-ta.html
http://www.dalailama.com/webcasts/post/309-new-years-message
http://www.dalailama.com/webcasts/post/309-new-years-message
http://lh6.ggpht.com/-d3ZqLZFUTY0/UuGMvl4mz-I/AAAAAAAA42o/aUG6Qw_CnCU/s1600-h/Dalai%252520lama%2525202014%25255B3%25255D.jpg
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(2) 
LỜI PHẬT DẠY VỀ THỜI GIAN - NGHIỆP BÁO 

1- Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới 
phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía 

sau.  
 

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. 
Khi chim chết, kiến ăn nó. 

Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, 
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. 

 
Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, 

Nhưng đừng quên rằng, 
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. 

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

Hãy là người tốt và làm những điều tốt. 
Thử nghĩ mà xem, 

 
Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, 

 
Nhưng sao chúng ta lại không xử dụng nó theo đúng ý của Ngài: 

 

 
 

1- Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới 
phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía 

sau. 
 

2- Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen 
lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe 

những lời tâng bốc êm tai. 
 

3- Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài 
muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải 
để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người 

khác. 
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4- Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta 
nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo 

tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát. 
  

 

 
5- Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm 
yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu 
thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài. ,_._ 
 
Một bài kinh rất hay để mình đọc mỗi ngày ít nhất 1 lần. Không biết mình có thể 
thực hành được không? 
Dễ mà khó đấy. Luật tạo hoá Thuyết nhà Phật đã dạy sắc sắc không không. Rất 
ngắn gọn nhưng vô bờ vô bến !!! 

 

Chuyển đến: Nguyễn Thanh Bình 

Ngày 9/1/4893 – Giáp Ngọ  (8/2/2014) 

www.vietnamvanhien.net 


