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Phật Ngôn, Danh Ngôn

1 - CHỮ SỐNG
Đáng khâm phục nhất của đời người
là vươn lên sau khi ngã.
Lời Phật dạy
Tâm bất biến giữa lòng đời vạn biến
Nhất Hạnh
Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ.
Lời Phật dạy
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống.
Thích Nhất Hạnh

2
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giũa dòng đời vạn biến.
Thích Nhất Hạnh
Đáng trách nhất của đời người là tự lừa mình dối người.
Lời Phật dạy
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
Lời Phật dạy
Một tấm long cởi mở bao dung
thì dù cho hay nhận đều là vị tha.
Thiền Sư Viên Minh
An ủi lớn nhất của đời người là Bố thí.
Lời Phật dạy
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
Thích Nhất Hạnh
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3
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình.
Lời Phật dạy

Con người luyện đời sống trong lò đau khổ.
Kẻ thù lớn nhất của đời người là tự ngã
Lời Phật dạy
Điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Điều chúng ta chưa biết mới là cả đại dương mênh mông.
Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ
Lời Phật dạy
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Tôn Nữ Hỷ Khương
Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
Lời Phật dạy

4
Ngọc trải đầy đường chưa biết nhặt
Nhặt lầm toàn đá chỉ nặng thân.
Tuệ Minh
Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
Lời Phật dạy
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
Lời Phật dạy

Kiến thức là cả kho tàng
Biết đem góp nhặt hành trang vững vàng.
Tuệ Minh
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Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
Lời Phật dạy

Với lòng nhân ái đôi khi vực người từ hố thẳm
Với dạ hẹp hòi đôi lúc đẩy người tận vực sâu.
Tội lỗi lớn nhất của đời người là thất hiếu.
Lời Phật dạy

5
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Thích nhất Hạnh
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Gặp việc khó e ngại là thiếu kiên cường
Tự tạo việc khó cho mình là thiếu trí tuệ.
Tuệ Minh

Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau
Thiền Sư Viên Minh
Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để tâm hồn thanh cao.
Không đau khổ lấy gì làm chất liệu
Không lang thang đâu biết gió mưa chiều
Không gian nan lấy gì thi vị hóa
6
Không lầm than đâu biết chuyện con người.
Dù xa cách mấy trùng dương
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Ở đâu cũng có quê hương trong lòng.
Không nên biết những gì mình không định biết
Không nên biết những gì mình không định thực hành.
Học không hành hiểu biết sao thông
Hành không học việc lành sao tiến
Học và hành vượt qua tất cả
Đến đỉnh cao lại học khiêm nhường.
Người bạn tốt nhất luôn đến với ta trong giây phút
khó khăn cay đắng nhất cuộc đời.
Tuệ Minh
Học dù chẳng đáng thành tài
Văn ôn chữ luyện ngày ngày thành công.
Tuệ Minh

7
Những người cùng thích một việc
thường hay ganh ghét nhau.
Những người cùng lo một việc
thường hay thân thiết nhau.
--------------2 – CHỮ TÂM
Ai sống một ngày thấy được pháp sanh diệt
hơn sống một trăm năm không thấy pháp sanh diệt.
Lời Phật dạy

An tịnh là hạnh phúc tuyệt đối
Lời Phật dạy

Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn
Lời Phật dạy
Ngoài không vướng mắc, trong không chấp thủ,
phải luôn kiên trì mới thấy chân đạo.
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Tổ Bồ Đề Đạt Ma

8
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
Tổ Trúc Lâm Yên Tử
Nguồn tâm nếu chưa sạch
Nguồn sinh tử khó dừng
Tâm tư xuôi ngược ấy
Là manh mối trầm luân
HT. Thích Nhật Quang
Ta không biết đâu suối nguồn an lạc
Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa
Ta không biết đâu bến bờ diệu giác
Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa.
Thiền Sư Viên Minh
Tiền tài biết đủ thân không nhục
Danh lợi không tham đức mới cao

9
Đời không sóng gió tâm không sáng
Đạo chẳng gian nan đạo chẳng thành.
Cuộc đời sắc sắc không khộng
Chỉ còn lưu lại tấm lòng từ bi.
HT. Thích Thiện Siêu
Học đạo quí vô tâm
Làm nghĩ, nói không lầm
Sáng trong và lặng lẽ
Giản dị mới uyên thâm.
Thiền Sư Viên Minh
Bóng trúc quét sân trần chẳng động
Vần trăng xuyên biển nước không xao
Vô tâm vạn việc vẫn thanh nhàn
Giải thoát đâu lìa tướng thế gian
Khéo ở nơi tâm người biết dụng
Chớ lầm nương tựa cảnh bình an.
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10
Thấy tột nguồn tâm không chỗ chỉ
Nước tâm bóng nguyệt bặt nghĩ lường.
Thiền Sư Tịnh Giói
Liễu tri thân thể phù sinh
Bên bờ tự tại lặng thinh ra vào
Ni Trưởng Như Thanh
Của báu thế gian rồi cũng hết
Pháp thiện tâm lành mãi tồn sinh.
Ni Sư Từ Tri
Xuân đi hoa vẫn nở
Xuân ở hoa vẫn rơi
Bận lòng chi rơi nở
Tự tại thả thuyền chơi
HT. Thích Thông Bửu
Tâm phải lớn để dung nạp người.
Tài phải rộng để chứa đựng điều hay
Phải vững chải để chống đỡ biến cố trong thiên hạ.
11
Tiền tài rồi cũng hết
Danh lợi rồi cũng tan
Duy chỉ có lòng người
Sống mãi với thời gian.
Victohuygo
Khí chất kỵ nhất hung hăng
Tấm lòng kỵ nhất giá băng hẹp hòi
Tài năng tôn quý trên đời
Ân cần đãi ngộ
Chẳng cần khoe khoan
Có không thương ghét chẳng bận lòng
Được mất hơn thua chẳng ngóng trông
Mở rộng tâm ra lòng thanh thảng
An nhiên tự tại dạ thong dong.
Tâm như vừng trăng sáng
Trí mặt trời rạng đông
Vòng tay ôm tất cả
12
Trong tấm lòng bao dung.
Đôi khi nhìn thấy người điên đảo
Mà chẳng thấy mình cũng đảo điên
Vướn chấp thêm phiền thêm điên đảo
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Vô chấp đoạn trừ gốc đảo điên.
Viên Thông
3 – CHỮ NHẪN
Đường đời vạn nẻo muôn sầu khổ
Kiên chí ngày đêm nhẫn nhịn nhường
HT. Thích Nhật Quang

Không phải đòi hỏi sự nhẫn nhịn từ người khác,
Mà hãy xem xét hạnh nhẫn tự nơi mình.
Nhẫn cho đất trỗ hoa lành
Thế nhân bớt cảnh tranh giành khổ đau.
Biết nhẫn là biết để lòng mình hướng thượng.

13
Giải quyết những khó khăn tối cao
là người có hạnh nhẫn tối thượng .
Người sống nhẫn là người biết quên mình.
Ở đâu có kiên nhẫn, ở đó có nhân tài.
Kẻ trí luôn biết điều phục tâm nhẫn.
Nơi người tài đức ta học được
ý chí kiên cường từ hạnh nhẫn.
Hạnh nhẫn cao dày, trí tuệ càng sâu.
Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để tránh làm khổ đau.

14
Có thành công lớn nhỏ nào
không từ kiên nhẫn mà nên
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Ít nói thường hay nhẫn.
Ít nhẫn thường hay nói.
Lời nói khi không nhẫn, lời nói sẽ là dao,
Lời nói với tâm nhẫn là cơn gió mát lành.
Ở đâu có sự nhẫn nhịn,
ở đó có tình thương cao cả.
Từ tình thương yêu chân thật
ta học được biết bao nhiêu điều nhẫn.
Bình tĩnh sáng suốt lúc nguy nan
Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận.
15
Nhịn được cái tức một lúc,
tránh được mối lo trăm ngày.
Một câu nhịn chín câu lành.
Bách hạnh nhẫn chi vi thượng.
Hạnh nhẫn càng cao,
người ấy xứng bậc thầy ta.
Nhẫn thì biển lặng sóng yên
Nhẫn thì cát bụi ưu phiền nở hoa.
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Nhẫn thế giới bình yên,
Nhẫn ưu phiền đoạn dứt.
Trên dưới nhẫn nhịn nhau,
được vẹn toàn đạo lý.
16
Thử thách càng cao giúp người rèn hạnh nhẫn.
Càng thuần hành để thành người trí đức.
Cái gốc trăm nết tốt, nết nhẫn nhịn là cao.
Nhẫn chừng nào khỏi nhẫn mới thôi
Người trí nhẫn những điều khó nhẫn.
Khi không biết kiên nhẫn thì làm nên được gì ?
Khi không biết nhẫn nhịn việc gì sẽ xảy ra ?
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Nhẫn cho trí đức trưởng thành
Không gian thêm rộng bạn lành thêm tăng.
Gắng công kiên nhẫn bền lòng
Văn ôn chữ luyện ngày ngày thành nhân.
17
Nhẫn thế giới bình yên,
Nhẫn họa tai dừng khởi.
Sự kiên nhẫn gặt hái thành công
Sư vội vàng kết quả hối tiếc.
Chữ nhẫn là chữ tự vàng
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.
Sự kiên nhẫn là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
Nhẫn là tâm sáng suốt.
Nhẫn biểu hiện khoan dung.
Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói
Lời nói không là khói mà mắt lại cay cay.
Lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi
Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng.

18
Nhẫn là giá trị tối cao của người đức hạnh.
Nhẫn là tánh kiên trì thêm sâu dày định lực.
Nhẫn biểu hiện tình thương,
Nhẫn biển từ nhân ái.
Nhẫn cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa.
Tất cả đều vô thường,
Tất cả đều sanh diệt,
Ai nhẫn nhịn với ai.?
-----------
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