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"Don't forget to love yourself." - Soren Kierkegaard 
ðừng quên rằng bạn phải yêu chính bản thân bạn 

~O~ 
“We don't know who we are until we see what we can do.” - Martha Grimes - Reader's 

Digest. 
Chúng ta không biết chúng ta là ai cho ñến khi chúng ta thấy những gì chúng ta có thể 

làm. 
~O~ 

“Carry the battle to them. Don't let them bring it to you. Put them on the defensive and 
don't ever apologize for anything." - Harry S. Truman 

Mang cuộc chiến tới họ. ðừng ñể họ mang ñến cho bạn. ðặt họ vào thế phòng thủ và  
không nên xin lỗi vì bất cứ ñiều gì 

~O~ 
"Life is an arrow - therefore you must know what mark to aim at, how to use the bow - 

Then draw it to the head, and let it go!" - Henry Van Dyke 
ðời sống như một mũi tên - bởi vậy bạn phải biết cái gì là ñiểm nhắm, dùng cung 

tên như thế nào – và rồi bắn nó về phía trước, và hãy ñể nó ñi! 
~O~ 

"If you think there's a problem, there will be. Re-think. Success begins as a thought." 
("I think I thought a thought, but the thought I think I thought, I think I thought in error!") 

Alberta Rose 
Nếu bạn nghĩ rằng có một vấn ñề, thì nó sẽ như vậy. Hãy suy nghĩ lại. Sự thành công bắt  

ñầu bởi một suy nghĩ." 
(Tôi nghĩ tôi ñã nghĩ một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ 

mà tôi nghĩ tôi ñã nghĩ, tôi nghĩ tôi ñã nghĩ trong sự sai lầm) 
~O~ 

"If you can imagine it, You can achieve it. If you can dream it, You can become it." 
William Arthur Ward 

Nếu anh có thể tưởng tượng nó, anh có thể ñạt ñược nó. Nếu anh có thể mơ tới nó, anh có 
thể trở thành nó. 

~O~ 
“I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you.”- Roy 

Crort - Reader's Digest 
Tôi yêu anh, không chỉ vì anh là gì, mà là vì tôi là gì khi tôi yêu anh 

~O~ 
“The best proof of love is trust” - Joyce Brothers - Reader's Digest 

Bằng chứng tốt nhất tình yêu là sự tin tưởng. 
~O~ 

“True love begins when nothing is looked for in return”- Antone De Sant - Reader's 
Digest 

Tình yêu thật sự bắt ñầu khi chúng ta không ñòi hỏi sự ñền ñáp 
~O~ 

“Success is never final and failure never total. It's courage that counts” - Reader's Digest 
 



Sự thành công không bao giờ chấm dứt và sự thất bại không phải là tất cả. Thắng bại 
không là chuyện ñáng kể chỉ có sự can ñảm mới ñược kể ñến 

~O~ 
“A forgiveness ought to be like a canceled note, torn in two and burned up, so that it can 

never be shown against the man” 
Tha thứ phải giống như một lời ghi chú bị xoá bỏ, xé ra làm hai và ñốt ñi, có như vậy sự 

hiềm hận sẽ không bao giờ xuất hiện trong chúng ta nữa. 
~O~ 

“Keep your fears to yourself, but share your courage” - Robert Louis Stevenson -Reader's 
Digest 

Hãy cứ giữ những sự sợ hãi cho chính mình, nhưng hãy chia sẻ lòng can ñảm 
~O~ 

“How you spend your time is more important than how you spend your money. Money 
mistakes can be corrected, but time is gone forever” - Davis B Norris - Reader's Digest 
Thời gian mà bạn dùng quan trọng hơn việc xài tiền. Tiền bạn xài nếu sai thì có thể sửa 

lại ñược, nhưng thời gian ñi qua thì không bao giờ trở lại. 
~O~ 

“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, 
they can change our world”- Buddha Sayings  

Ngôn từ có cả hai sức mạnh là huỷ diệt và hàn gắn. Khi ngôn từ là ñúng ñắn và rộng 
lượng, nó có thể thay ñổi thế giới của chúng ta. 

~O~ 
“Let yourself be open and life will be easier. A spoon of salt in a glass of water makes the 

water undrinkable. A spoon of salt in a lake is almotst unnoticed.” - Buddha Sayings  
Bạn hãy cởi mở và cuộc sống sẽ  trở nên dễ dàng. Một muỗng muối hoà tan trong một ly 
nước làm ly nước ñó không uống ñược. Một muỗng muối bỏ xuống hồ nước thì hầu như 

không nhận biết ñược. 
~O~ 

“Work out you own salavtion. Do not depend on others” - Buddha quotes  
Tự cứu rỗi tâm bạn. ðừng dựa vào người khác 

~O~ 
“One is the way to gain, the other is the way to Nirvana, knowing this fact, students of 

the Buddha should not take pleasure in being honored, but, should practice detachment”- 
Buddha Sayings  

Một ñường ñi tới thắng lợi, ñường kia thì tới Niết bàn, biết ñược sự thật này, những ñệ tử 
của ðức Phật phải biết là không nên vui thích trong sự vinh hạnh , mà, phải tu tập rời bỏ 

nó. 
~O~ 

“The greatest gift you can give another is the purity of your attention” - Reader's Digest 
Một món quà quí giá nhất bạn có thể cho người bạn là sự quan tâm thanh khiết của bạn 

~O~ 
“Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cool the sting” - Willian Arthur 

Ward - Reader's Digest 
Sự tha thứ là một việc khôi hài. Nó làm ấm trái tim và mát lạnh sự khó chịu 

~O~ 



“Neither fire nor wind, neither birth nor death can erase our good deeds.”  
- Buddha 

Không lửa không gió, không sanh không tử có thể xóa bỏ việc làm thiện của chúng ta 
~O~ 

“Anger will never disappear so long as thoughts of resentment are cherished in the mind. Anger 
will disappear just as soon as thoughts of resentment are forgotten.” - Buddha 

Sự tức giận sẽ không bao giờ biến mất cùng với sự oán giận ñược ấp ủ trong tâm hồn. Sự tức 
giận sẽ biến mất ngay khi ý nghĩ về sự oán giận ñược không nhớ tới 

~O~ 
“Since everything is but an apparition, having nothing to do with good or bad, acceptance 

or rejection, one may well burst out in laughter.” - Longchenpa(14th century Tibet) 
Tất cả mọi thứ chỉ là sự xuất hiện, không có cái gì diễn ra là tốt hay xấu, sự chấp nhận 

hay từ chối, ñó chỉ là tiếng cười phá lên 
~O~ 

“From what we get, we can make a living; what we give, however, makes a life” - Arthur 
Ashe - Reader's Digest 

Từ những gì chúng ta nhận, chúng ta có thể tạo dựng một cuộc sống; Tuy nhiên, từ những 
gì chúng ta cho, lại làm nên một cuộc ñời 

~O~ 
“It is hard to find in the world those who can admit freedom from mental disease even for 

one foment, save only those in whom the Asavas are destroyed” - Buddha Sayings 
Rất khó ñể tìm ñược ở ñời những người tự nhận mình không tâm bệnh dầu chỉ trong một  

khoảnh khắc, trừ những vị ñã doạn trừ các lậu hoặc. 
~O~ 

“Like a lake which is deep, clear and calm, the wise after listening to the teaching 
(Dhamma) become serene” (Dhammapada, v 82)  

Giống như hồ nước sâu, trong sáng và tĩnh lặng, người khôn ngoan sau khi nghe chánh  
pháp trở nên thanh thản 

~O~ 
“Wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when you'd have preferred to 

talk” - Doug Larson - Reader's Digest 
Sự khôn ngoan là phần thưởng bạn nhận ñược trong ñời sống của sự lắng nghe khi bạn có 

ñược ưu tiên ñể nói. 
~O~ 

“For a man to become a poet he must be in love, or miserable” - George gordon - 
Reader's Disgest 

ðể trở thành một nhà thơ người ñó phải ñắm chìm trong tình yêu, hoặc khốn khổ 
~O~ 

“Skillful listening is the best remedy for loneliness, loquaciousness and laryngitis” - 
William Arthur Ward - Reader's Digest 

Khéo léo trong sự lắng nghe là phương thuốc tốt nhất cho tính cô ñộc, tính ba hoa và 
chứng viêm thanh quản 

~O~ 
“Whatever foe may do to foe, or haters those they hate the ill-directed mind indeed can 

do one greater harm”. (Dhammapada Sutta) 
Kẻ thù hại kẻ thù, Oan gia hại oan gia, Không bằng tâm hướng tà, Gây ác cho tự thân. 



~O~ 
“I still find each day too short for all the thoughts I want to think, all the walks I want to 

take, all the books I want to read and all the friends I want to see”.- John Burroughs - 
Reader's Digest. 

Tôi vẫn thấy rằng thời gian mỗi ngày quá ngắn cho tất cả những chuyện suy nghĩ mà tôi 
muốn nghĩ, những cuộc ñi bộ mà tôi muốn ñi, tất cả những cuốn sách mà tôi muốn ñọc và 

tất cả những bạn bè mà tôi muốn gặp 
~O~ 

“Don't wait around for other people to be happy for you. Any happiness you get you've 
got to make yourself.” - Alice walker - Reader's Digest. 

ðừng chờ những người chung quanh ñem hạnh phúc ñến cho bạn. Tất cả những hạnh 
phúc có ñược bạn phải tự tạo lấy. 

~O~ 
“Who in youth have neither led the Life of Purity, nor have acquired wealth, lie 

helplessly like arrows that have lost momintum.” (Dhammapada, v. 156) 
Lúc trẻ không phạm hạnh, Không tìm kiếm bạc tiền; Như cây cung bị gẫy, Thở than  

những ngày qua. 
~O~ 

“Never interrupt your enemy when he is making a mistake”.- Napoleon Bonaparte 1769-
1821 

Không bao giờ làm gián ñoạn kẻ ñịch khi người ñó ñang phạm lỗi 
~O~ 

“There is nothing so powerful as truth,—and often nothing so strange”.- Daniel Webster 
1782-1852 

Không có chuyện tầm thường nào mạnh hơn sự thật - và thông thường chuyện tầm 
thường thì lại quá lạ thường 

~O~ 
“Forgive your enemies, but never forget their names”. - John F. Kennedy 1917-1963 

Cứ tha thứ cho những kẻ thù của bạn, nhưng ñừng bao giờ quên tên của họ. 
~O~ 

“To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy”. - Henri 
Frederic Amiel 

ðể sống chúng ta phải chế ngự không ngừng, chúng ta phải có sự can ñảm ñể vui sướng 
~O~ 

“No one is in control of your happiness but you; therefore, you have the power to change 
anything about yourself or your life that you want to change.” - Barbara De Angelis 

Không ai kiểm soát niềm hạnh phúc của bạn ngoại trừ bạn, cho nên, bạn có quyền thay  
ñổi tất cả những gì về bạn hoặc cuộc ñời mà bạn muốn thay ñổi 

~O~ 
“Success is not to be pursued; it is to be attracted by the person you become”. - Jim Rohn 
Sự thành công không ñáng ñược theo ñuổi, nó bị cuốn hút bởi người bạn muốn trở thành 

~O~ 
"You must be the change you wish to see in the world." - Gandhi 
Bạn phải trở thành sự thay ñổi mà bạn ao ước ñể quan sát thế giới. 

~O~ 



“Always bear in mind that your own resolution to success is more important than any 
other one thing." 

Abraham Lincoln - 16th U.S. President - (1809-1865) 
Luôn luôn mang trong ñầu rằng quyết ñịnh của bạn ñem tới sự thành công là ñiều quan  

trọng hơn tất cả ñiều gì khác. 
~O~ 

"You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great." 
Les Brown 

Bạn không nhất thiết phải trở nên vĩ ñại ñể bắt ñầu, mà bạn phải bắt ñầu ñể trở nên vĩ ñại 
~O~ 

“Enjoy when you can, and endure when you must” - Johann Wolfgang 
Hãy tận hưởng khi bạn có thể tận hượng, và chịu ñựng khi bạn phải chịu ñựng 

~O~ 
“The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no 

good.” 
- Samuel Johnson 1709-1784 

Thước ño thực sự của một người là cách người ñó ñối xử với người ñã  
làm một việc hoàn toàn không tốt với anh ta 

~O~ 
“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” 

- Mahatma Gandhi 1869-1948 
ðầu tiên họ làm lơ bạn ñi, rồi họ cười vào mặt bạnbạn, rồi họ chống bạn, rồi bạn thắng 

~O~ 
“The summit of happiness is reached when a person is ready to be what he is” - Eramus - 

Reader's Digest 
ðỉnh cao hạnh phúc ñược nắm bắt khi một người sẵn sàng trở thành cái mà anh ta là 

(ðịnh mệnh) 
~O~ 

“If at first you don't succeed, try, try, again. Then quit. There's no use in being a damn 
fool about it.” - W.C. Fields 

Nếu lần ñầu bạn không thành công, cố gắng, cố gắng lần nữa. Rồi bỏ ñi. Chẳng  
ích lợi gì ñể mà theo ñuổi hoài 

~O~ 
“It's what you do, unthinking, that makes the quick tear start; The tear may be forgotten -- 

but the hurt stays in the heart.” 
- Ella Higginson 

Rằng khi bạn làm ñiều gì, không suy nghĩ, mà làm rơi lệ, giọt lệ có thể sẽ quên --
 nhưng sự ñau buồn còn ở mãi trong tim 

~O~ 
“I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; 

and because I cannot do everything, I will not refuse to do something I can do”. -  
Edward Everett Hale 

 
Tôi chỉ là một, mà tôi vẫn là một. Tôi không thể làm tất cả, nhưng tôi vẫn có thể làm một 

vài thứ, và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối những gì tôi làm ñược 
~O~ 



“If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives. Do good anyway.” 
Nếu bạn làm việc giỏi, người ta sẽ kết tội bạn vì ích kỷ, vì những lý do không nói 

ra. Nhưng dù sao, hãy cứ làm giỏi như thường 
~O~ 

“The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway.” 
Việc bạn làm giỏi ngày hôm nay sẽ bị quên lãng vào ngày mai. Nhưng dù sao, hãy cứ làm 

giỏi như thường 
~O~ 

“Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful 
thing. “ 

- Mother Teresa  
Mỗi lần bạn mỉm cười với một người, ñó là hành ñộng của tình yêu, một món quà cho 

người ñó, một vật tuyệt ñẹp 
~O~ 

“If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice 
compassion”. - Dalai Lama 

Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, thực hành lòng thương. Nếu bạn muốn hạnh phúc, 
thực hành lòng thương. 

~O~ 
“You can only go halfway into the darkest forest; then you are coming out the other 

side. “ 
- Chinese proverb 

Bạn chỉ có thể ñi nửa ñường vào trong khu rừng tối; và rồi bạn ñi ra khỏi bằng phía bên 
kia 

~O~ 
“We are here on earth to do good for others.  
What the others are here for, I don't know.” 

W. H. Auden 
Chúng ta hiện diện ở trên ñời này ñể làm việc hữu ích cho người khác. 
Còn người khác hiện diện ở trên ñời này ñể làm gì, thì tôi không biết. 

~O~ 
“When you judge another, you do not define them, you define yourself.” 

Wayne Dyer 
Khi bạn phán xét người khác, bạn ñâu ñịnh rõ họ, bạn chỉ ñịnh rõ chính mình 

~O~ 
“First one must change.  

I first watch myself, check myself, then expect changes from others.” - Dalai Lama 
Việc ñầu tiên cần thay ñổi. Trước hết tôi canh phòng tôi, kiểm soát tôi, rồi sau ñó mới 

mong thay ñổi người khác 
~O~ 

“Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot 
survive.” - Dalai Lama 

Tình yêu và lòng trắc ẩn là sự cần thiết, chứ không phải sự xa xỉ. Thiếu chúng, người ta 
khó thể sống lâu hơn. 

~O~ 



“Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.” 
Abraham Lincoln 

ðiều tốt nhất là giữ im lặng và hãy nghĩ rằng thật là ngu xuẫn ñể nói ra và cố gắng xoá 
tan tất cả sự nghi ngờ 

~O~ 
“To dream anything that you want to dream, that is the beauty of the human mind.  

To do anything that you want to do, that is the strength of the human will.  
To trust yourself, to test your limits, that is the courage to succeed.” 

Bernard Edmonds 
Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, ñó là cái ñẹp của tâm trí con người 

Hãy làm những gì bạn muốn làm, ñó là sức mạnh của con người 
Hãy tin vào chính mình, hãy thách thức giới hạn của 

mình, ñó là sự can ñảm mang tới thành công 
~O~ 

“When you make yourself into zero, your power becomes invincible”.- Mahatma Gandhi 
Khi bạn hạ mình xuống còn con số không, sức mạnh của bạn trở nên bất khả chiến bại 

~O~ 
“There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit.  

Try to be in the first group; there is less competition there”. - Indira Gandhi. 
Có hai hạng người: những người làm công việc và những người lấy công trạng. Hãy là  

người của nhóm thứ nhất; nơi ñó ít có sự cạnh tranh nhau 
~O~ 

“Fill your mind with compassion” - Buddha Saying 
Hãy chứa ñầy trong tâm bạn tình thương yêu 

~O~ 
“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present 

moment” - Buddha Saying 
ðừng dừng lại trong quá khứ, ñừng mơ tưởng vào tương lai, hãy tập trung tư tưởng ngay 

vào khoảnh khắc hiện tại 
~O~ 

“The mind, the Buddha, living creatures - these are not three different things.” 
—Avatamasaka Sutra 

Tâm, Phật, ñời sống muôn loài - ñó không là ba sự khác biệt 
~O~ 

“A flower falls, even though we love it; and a weed grows, even though we do not love 
it.” 

—Dogen 
Cánh hoa vẫn rơi, dù ta yêu nó; và cỏ dại vẫn mọc, dù ta chẳng hề yêu nó. 

~O~ 
“Nothing in life is to be feared. It is only to be understood”. - Marie Murie 

Trong cuộc ñời, không gì cần phải sợ. Nó chỉ cần ñược hiểu 
~O~ 

“Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking 
outward together in the same direction”. - Wind, Sand and Stars, 1939, translated from 

French by Lewis Galantière~Antoine de Saint-Exupéry 



ðời  ñã dạy chúng ta rằng tình yêu không phù hợp trong cái nhìn chằm chằm vào ñối 
phương nhưng mà là cùng nhau nhìn về một hướng ñi. 

~O~ 
“Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a 

little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least 
we didn't die; so, let us all be thankful”. - Buddha Sayings 

Hãy tỉnh dậy và cám ơn tất cả, vì 
nếu chúng ta ñã không học ñược nhiều ngày hôm nay, ít nhất 

chúng ta cũng học ñược một ít, và vì nếu chúng ta ñã không học ñược ít, thì ít  
nhất chúng ta không bịnh, và nếu chúng ta bịnh, ít nhất chúng ta ñã không chết; 

vì vậy hãy cám ơn tất cả. 
~O~ 

“Do not overrate what you have received, nor envy others. He who envies others does not 
obtain peace of mind.” - Buddha Sayings 

ðừng ñánh giá cao những 
gì bạn nhận ñược, cũng ñừng ñòi hỏi thêm. Người còn ham muốn những thứ khác sẽ 

không an lạ trong tâm. 
~O~ 

“To be idle is a short road to death and to be diligent is a way of life; foolish people are 
idle, wise people are diligent.” - Buddha Sayings 

Sự làm biếng là con ñường ngắn ñi tới cái chết và sự siêng năng là con ñường của sự  
sống; những kẻ ngu là kẻ lười biếng, những người khôn là người siêng năng. 

~O~ 
“What we are today comes from our thoughts of yesterday, and our present thoughts 

build our life of tomorrow: Our life is the creation of our mind” - Buddha Quotes 
Chúng ta là gì hôm nay là từ những ý nghĩ của ngày hôm qua, và cái hiện tại chúng ta 

nghĩ là ñời sống của chúng ta ngày mai. ðời sống của chúng ta tạo nên do tâm của chúng  
ta. 

~O~ 
“A dog is not considered a good dog because he is a good barker. A man is not 

considered a good man because he is a good talker”.- Buddha Quotes 
Một con chó ñược coi như là con chó giỏi không phải vì nó sủa giỏi. Người ñược coi là 

giỏi không phải vì ông ta nói giỏi 
~O~ 

“Like a beautiful flower that is colorful but has no fragrance, even well spoken words 
bear no fruit in one who does not put them into practice.”~ Buddha Sayings 

Như ñóa hoa có sắc nhưng không hương, mặc dù nói giỏi mà không ñem lời lẽ của mình 
vào sự thực hành. 

~O~ 
“Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, 
unless it agrees with your own reason and your own common sense”.~Buddha Sayings 



Không tin tưởng ñiều gì, dù bạn ñọc nó ở ñâu, 
hay ai ñã nói, dù nếu tôi ñã nói, ngoại trừ ñiều ñó bạn 

thấy ñúng với chính bạn và giác quan của bạn 
~O~ 

“Just as a mother would protect her only child at the risk of her own life, even so, 
cultivate a boundless heart towards all beings. Let your thoughts of boundless love 

pervade the whole world”. ~Buddha Sayings 
Như người mẹ bảo vệ ñứa con một của mình trong ñiều kiện khó khăn của bà, mặc dù  

vậy, sự trao 
dồi lòng từ tâm không bờ bến hướng về tất cả những sinh vật. Hãy ñể sự suy nghĩ của 

tình thươngkhông bờ bến giới tỏa khắp thế giới. 
~O~ 

“As a mountain of rock is unshaken by wind, so also, the wise are unperturbed by 
blame or by praise.” - (Dhammapada, v 81) 

Giống như ngọn núi ñá thì không bị rung chuyển bởi gió, cũng vậy, sự khôn ngoan sáng 
suốt thì không sao suyến bởi lời khiển trách hay lời ca tụng 

~O~ 
“Clear mind is like the full moon in the sky. Sometimes clouds come and cover it, but the 

moon is always behind them. Clouds go away, then the moon shines brightly. So don't 
worry about clear mind: it is always there. When thinking comes, behind it is clear mind. 

When thinking goes, there is only clear mind. Thinking comes and goes, comes 
and goes, You must not be attached to the coming or the going”.-Zen Master Seung Sahn 

Tâm thanh tịnh giống như trăng tròn trên nền trời. ðôi khi mây kéo tới bao phủ nó, 
nhưng mặt trăng vẫn luôn luôn ñằng sau chúng. Mây kéo ñi, thì mặt trăng lại sang tỏ. Vì 

vậy ñừng lo lắng về tâm thanh tịnh: nó luôn luôn ở ñó. Khi sự suy nghĩ tới, ñằng sau ñó là 
tâm thanh tịnh. Khi sự suy nghĩ ñi, chỉ còn tâm thanh tịnh. Suy nghĩ ñến và ñi, ñến và ñi, 

bạn phải không bận tâm vào sự ñến và ñi ñó. 
~O~ 

“After every ''victory'' you have more enemies.” ~ Jeanette Winterson 
Sau mỗi lần "chiến thắng" bạn có thêm kẻ thù 

~O~ 
“Each of us is the accumulation of our memories.” - ALAN Lay MCGINNIS The Romance 

Factor - Reader's Digest 
Trong mỗi chúng ta là sự tích lũy của ký ức 

~O~ 
“The best thing about being young is, if you had to do it all over again, you would still 

have time”. - Sandra Clarke 
ðiều tốt nhất ñể bạn ñược trẻ là, nếu bạn phải làm lại tất cả, bạn vẫn còn thời gian 

~O~ 
“Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand”. - Mother Teresa 
Tình yêu là trái cây trong mùa tại tất cả thời gian, và trong vòng với tay của mọi người 



~O~ 
“Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”  

--Mother Teresa 
Những lời nói tốt ñẹp có thể ngắn và dễ dàng ñể nói ra, nhưng lại vang dội thực sự không

 ngừng 
~O~ 

“If you judge people, you have no time to love them.” 
--Mother Teresa 

Nếu bạn xét ñoán mọi người, bạn không có thời gian ñể thương yêu họ. 
~O~ 

“Joy is a net of love by which you can catch souls” 
--Mother Teresa 

Niềm vui là mạng lưới của tình thương bởi cái mà bạn có thể nắm bắt tâm hồn 
~O~ 

“Love is the only thing you get more of by giving it away.” 
--Tom Wilson 

Tình yêu là thứ duy nhất ban nhận ñược nhiều hơn bằng cách cho ñi 
~O~ 

“You only live once, but if you work it right, once is enough.” 
- Joe Lewis 

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm nó ñúng, thì một là ñủ 
~O~ 

“If you can't feed a hundred people, then feed just one.” - Mother Teresa of Calcutta 
Nếu bạn không thể cho nhiều người ăn, thế thì cho một người. 

~O~ 
“The miracle is this-the more we share, the more we have”. - Leonard Nimoy 

ðiều kỳ diệu là - chúng ta càng chia sẻ, chúng ta càng có nhiều 
~O~ 

“A friend is someone who can see through you and still enjoys the show”. - Farmers 
Almanac 

Người bạn là người có thể thấy rõ bạn và vẫn thích thú sự bày tỏ 
~O~ 

“The bird a nest, the spider a web, man friendship”. -  William Blake 
Chim thì có tổ, nhện thì có mạng nhện, con người thì có tình bạn 

~O~ 
“If you love someone, put their name in a circle, instead of a heart, because hearts can 

break, but circles go on forever.” 
Nếu bạn yêu ai ñó, hãy ñặt tên họ vào một vòng tròn, thay vì ñể trong tim, bởi vì tim 

có thể vỡ, nhưng vòng tròn di chuyển mãi mãi 
~O~ 



“Love is the compass of life.” -- Peckeroy 
Tình yêu là la bàn cuộc ñời 

~O~ 
“What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway.” 

Những gì bạn tốn nhiều năm dựng nên có thể bị phá hủy trong một ñêm. Nhưng dù sao, 
hãy cứ xây. 

~O~ 
“You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you do not 

trust enough." 
- Frank Crane 

Bạn có thể bị lừa nếu bạn quá tin tưởng, nhưng bạn sẽ sống trong sự dằn vặt nếu bạn 
thiếu sự tin tưởng 

~O~ 
"The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you." 

Bạn biết bạn là ai và bạn muốn cái gì, thì bạn sẽ không ñể mọi thứ làm bạn bối rối 
~O~ 

“If the learner has not learned, the teacher has not taught” - Ernest Smith 
Nếu học trò không học, thầy giáo không dạy 

~O~ 
“A good listener is not only popular everywhere, but after a while he gets to know 

something” - Wilson Mizner 
Người lắng nghe giỏi thì không chỉ ñược biết tới ở mọi nơi, mà một thời gian sau người 

ñó biết ñược ñiều gì ñó. 
~O~ 

“Use your enemy's hand to catch a snake” - Persian Proverb 
Dùng bàn tay của kẻ thù ñể bắt con rắn 

~O~ 
“Life without love is like a tree without blossom and fruit.” - Kahlil Gibran 

ðời sống thiếu vắng tình yêu thì giống như cây không có bông và trái 
~O~ 

“To the world you might be one person, but to one person you might be the world” 
ðối với thế giới bạn có thể là một người, nhưng ñối với một người bạn có thể là 

cả thế giới 
~O~ 

“It is not how much we do, but how much love we put in the doing. It is not how much 
we give, but how much love we put in the giving”. - Mother Teresa 

Không phải chúng ta làm ñược bao nhiêu, mà là chúng ta ñặt bao nhiêu lòng yêu thương 
vào việc chúng ta làm. 

~O~ 
“Success is never final, but failure can be” - Bill Parcells Finding a Way to Win 



Thành công thì không bao giờ kết thúc, nhưng thất bại thì có thể. 
~O~ 

“I couldn't wait for success... so I went ahead without it”.- Jonathan Winters 
Tôi không thể chờ ñợi sự thành công..... Cho nên tôi vẫn ñi tới trước mà không có nó 

~O~ 
“You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try.” - Beverly 

Sills 
Bạn có thể thất vọng nếu bạn thất bại, nhưng bạn ngu ñần nếu bạn không thử 

~O~ 
“The greatest achievement is selflessness” - Buddhist Quote 

Thành tựu cao cả nhất là lòng vị tha 
~O~ 

“All know the Way, but few actually walk it”. - Bodhidharma 
Tất cả mọi người ñều biết con ñường phải ñi, nhưng rất ít người thật sự ñi theo con  

ñường ñó 
~O~ 

“The greatest goodness is a peaceful mind” - Buddhist Quote 
Sự tinh túy nhất ñó là tâm an lạc 

~O~ 
“When a deep injury is done us, we never recover until we forgive”. - Alan Paton 

Khi vết thương sâu ñậm xảy ra cho chúng ta, chúng ta không bao giờ hàn gắn lại ñược  
cho tới khi chúng ta tha thứ 

~O~ 
“There is nothing stronger in the world than gentleness”. - Ran Suyln A Many-

Splendored Thing 
Không có gì mạnh hơn trong thế giới bằng sự hòa nhã. 

~O~ 
“Always try to be a little kinder than is necessary”. - James M. Barrie 

Luôn luôn cố gắng tốt hơn một chút khi cần thiết 
~O~ 

“Do not belive those persons who say they have never been jealous. What they mean is 
that they have never been in love”. - Gerald Brevan 

ðừng tin tưởng những người nói rằng họ không bao giờ ñố kỵ ghen ghét. Bởi họ ñã cho  
thấy rằng họ chưa bao giờ biết yêu thương 

~O~ 
“Accept me as I am--only then will we discover each other”. –  

From Federico Fellint's 8 1/2 
Chấp nhận tôi như là tôi--rồi sau ñó chúng ta sẽ tìm hiểu nhau 

~O~ 
“It is never too late to give up our prejudices”. - Henry David Thoreau 



Không bao giờ quá trễ ñể xóa bỏ thành kiến của chúng ta 
~O~ 

“When we don't waste time, we always have enough”. - Jean Drapeau 
Khi chúng ta không lãng phí thời gian, chúng ta luôn luôn có ñủ 

~O~ 
“Don't put off for tomorrow what you can do today, because if you enjoy it today you can 

do it again tomorrow”. - James A. Michener 
ðừng ñợi ñến ngày mai những gì bạn có thể làm ngày hôm nay, bởi nếu bạn tận hưởng 

ngày hôm nay bạn có thể làm nó lần nữa vào ngày mai 
~O~ 

“The greatest meditation is a mind that lets go”. Buddhist Quotes 
Liều thuốc tốt nhất chính là tâm buông xả 

~O~ 
“Fill your mind with compassion”. - Famous Bhuddha Quote 

Lấy tình thương lấp ñầy tâm bạn 
~O~ 

“Anything you can conceive and believe, you can achieve!”  
Tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng và tin, bạn có thể ñạt ñược! 

~O~ 
“All my successes have been built on my failures.” - Benjamin Disraeli 

Tất cả những thành công của tôi ñã ñược xây dựng từ sự thất bại của chính tôi 
~O~ 

“The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.” 
- Mother Teresa 

Sự thiếu thốn tình yêu thì khó bỏ hơn là ñói ăn. 
~O~ 

“I am Eternal Truth, incapable of any lie.  
I am faithful to My promises.” 

Tôi luôn luôn nói sự thật, không bao giờ nói dối. 
Tôi trung thành với những gì tôi hứa 

~O~ 
“No matter where you go or what you do, you live your entire life within the confines of your 

head” - Terry Josephson 
Không cần biết bạn ñi ñâu hay bạn làm gì, bạn sống trọn vẹn cuộc ñời trong sự suy nghĩ của 

mình 
~O~ 

“Failure is the condiment that gives success its flavor”. - Truman Capote 
Sự thất bại là gia vị mang lại hương vị của sự thành công 

~O~ 
“Success and failure. We think of them as opposites, but they're really not. They're companions--

the hero and the sidekick”. - Laurence Shames 
Sự thành công và thất bại.  Chúng ta nghĩ rằng chúng ñối nghịch, nhưng thật ra chúng không  

phải vậy.  Chúng là một bạn ñồng hành - anh hùng và người bạn tri kỷ 



~O~ 
“When you fall in a river, you're no longer a fisherman; you're a swimmer.” - Gene Hill in Field 

& Stream 
Khi bạn bị rớt xuống giòng sông, bạn không còn là người câu cá nữa, bạn là người bơi lội 

~O~ 
“Happiness gives us the energy which is the basis of health” - Henri-Frédéric Amiel 

Sự hạnh phúc mang lại cho chúng ta sinh lực – nền tảng của sức khỏe 
~O~ 

“Always listen to experts.  They'll tell you what can't be done and why.  Then do it”. - Robert 
Heinlein 

Luôn luôn lắng nghe những người tinh thông.  Họ sẽ nói cho chúng ta cái gì không làm ñươc và 
tại sao.  Rồi làm theo 

~O~ 
“Good people are good because they've come to wisdom through failure” - William Saroya 

Những người giỏi bởi vì họ trở trở khôn ngoan thông qua sự thất bại 
~O~ 

“Be nice to people on your way up because you meet them on your way down”. -  
Jimmy Durante 

Hãy tốt với mọi người khi bạn giàu sang bởi vì bạn cũng như họ khi bạn ñi xuống 
~O~ 

“The best way to predict the future is to invent it.” 
Con ñường tốt nhất ñể ñoán trước tương lai là tạo ra nó 

~O~ 
“Maybe taking ourselves for somebody else means that we cannot bear to see 

ourselves as we are.” - Albert Bre - Reader's Digest 
Hãy ñặt mình vào ñịa vị người khác, nghĩa là chúng ta không thể nhìn bản thân 

chúng ta là ai 
~O~ 

“Be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still.” 
ðừng sợ khi bạn tiến triển chậm, chỉ sợ khi bạn ñứng tại chỗ 

~O~ 
“Knowledge speaks, but wisdom listens.” 

Người hiểu biết thì hay nói, người thông minh thì lắng nghe 
~O~ 

“Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.” 
Sự thành công luôn luôn tới với những người cố gắng tìm kiếm nó 

~O~ 
“The result of joining two solitudes will always be a greater solitude” - Redro 

Luis-Flores de Otuno-Reader's Digest 
Kết quả từ việc kết hợp hai người cô ñơn sẽ luôn là cô ñơn hơn nữa 

~O~ 
……………… (You can fill it!!!???) 

 
 
 


