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Được xuất bản theo hợp đồng xử dụng tác phẩm—cc by nc-nd
Tác phẩm có thể được sao chép và ấn tống dưới mọi hình thức và mẫu mã trong khuôn khổ những 
qui định dưới đây:

Qui định (attribution)
Tất cả sao chép, trích dịch, ấn tống, đều được cho phép trong một mức độ hợp lý, với điều kiện phải 
nêu tên tác giả, tên bản quyền, tên hợp đồng, và không được bằng cách này hay cách khác, ám chỉ 
bạn hay cách xử dụng (tác phẩm) của bạn được phê chuẩn bởi cơ quan trách nhiệm bản quyền.

Phi thương mại
Tác phẩm không thể được xử dụng với những mục đích thương mại.

Phi chỉnh sửa, tái tạo 
Tác phẩm không thể được phát hành nếu đã được pha chế, chuyển đổi, tái tạo.

Không thêm thắt qui định
Không ai có quyền áp dụng những quyền pháp lý hay những biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn cấm 
người khác xử dụng tác phẩm trong khuôn khổ bản quyền cho phép.



Lời giới thiệu
Hình ảnh trong tập sách này đến từ Tu viện Bodhinyana và Trung Tâm Tu Thiền Jhana Grove.  
Công trình tuyệt vời ở Perth này và những lời huấn từ đi kèm của thầy AB tương ánh lẫn nhau.  
Điều này thật dễ hiểu vì động lực chính trong việc tạo dựng nên nơi tôn nghiêm để  phát triển 
tâm linh này không ai khác hơn là Thầy Ajahn Brahm.

Tập sách này ngợi ca những cống hiến mà Thầy đã và sẽ còn trao thêm đến cho đời.
Hình ảnh và lời giảng như từ hai góc cạnh khác nhau cùng hòa điệu vẽ lên thành quả cao đẹp 
của Thầy. 

Cầu mong các bạn có được niềm vui từ tặng phẩm này, nhân dịp đánh dấu 40 năm Thầy trở thành 
tỳ kheo.

Với lòng tôn kính và biết ơn sâu đậm nhất,

Ajahn Brahmali 
Tháng sáu 2014, Perth.
(Thay mặt tất cả những ai đã giúp thực hiện tập sách này)





tim tôi luôN mở rộNg cửa đóN chào BạN, 
dù bạn là ai, hay đã làm gì. 

Lòng thương yêu của tôi dành cho bạn 
không có điều kiện.  



cổng vào hạnh Phúc KhôNg cầN vé vào cửa. 





Cách hay nhất để tri ân thầy 
Là hãy vui sống một cuộc đời đạo hạnh và nhân hậu.





thế Này là tốt rồi ! 



Con người như 
những thân cây cong quẹo, 

đẹP vì trên mình nó 
có sứt mẻ.



Ta không thể sửa đổi 
được quá khứ vì 
quá khứ thì đã 
qua mất rồi.



Bất hạnh, nhọc nhằn và khổ đau 
vẫn tiếp tục đến trong đời  
để đem cho ta 
những bài học mới.



Sợ hãi SiNh ra chống đối, bất đồng.



Một khi nước mắt 
đã ráo khô và 

trái tim đã lành lặn, 
bạn sẽ thêm 

sáng suốt, 
nhân hậu, và 
Là người bạn 

tuyệt vời hơn. 



Một vườn hoa hoàn mỹ 
có ích gì 
khi tim ta tràn đầy 
giận dữ, giông tố ?



tư tưởNg 
chỉ là Sự mô PhỏNg 

của thực tại. 
Chúng ta luôn nhìn về quá khứ 

qua một lăng kính méo mó. 



bất mãn được khơi ngòi từ ý nghĩ hạnh phúc đang ở nơi nào khác. 



càNg Suy Nghĩ càNg KhôNg thấy, 
càng xa rời thực tại.



ganh tị với ai là do không thấy những mặt khác của kẻ mà ta muốn giống họ. 



 “Tôi muốn bình an” là câu nói đầy mâu thuẫn. 
bình an sẽ tự đến khi ham muốn không còn.



đời sống 
như leo trèo 
trên núi cao trơn trợt 
với gánh nặng của quá khứ 
và tương lai.



đừNg Khắt Khe Lên án NhữNg tạP Niệm troNg ta.



Đơn giản không có nghĩa là thua thiệt. 
với Sự đơN giảN chúNg ta NhậN được rất Nhiều.





khổ đau như đông hàn 
trước khi xuân ấm. 



tất cả Nỗi lo Sợ  
chỉ vì không muốn mất mát  
những gì bạn sở hữu, 
những gì bạn gắn bó. 



mối quan hệ đẹP nhất 
là quan hệ với sự bình an



tình yêu chân thật 
là tìNh yêu KhôNg vị Kỷ. 



Phép xử thế 
quan trọng nhất là 

Lòng nhân ái.



Đời sống chẳng phải vì riêng gì bạn hay tôi. đời sống Là vì tất cả chúng ta.



hãy yêu mếN 
sự mong manh, 

không chắc chắn 
của cuộc sống. 



ham muốN 
bẻ cong 
tri giác.



Đừng quá bận tâm về thành công, hoàn chỉnh.  
không hoàn chỉnh vẫn đáng yêu cơ mà. 



Ký ức là xác chết của dĩ vãng. 
đừng mãi khiêng chiếc quan tài quá khứ theo bạn
.



Thay vì ngồi triết lý về cuộc đời, 
hãy trải nghiệm nó bằng trái tim mình. 





Mơ tưởng là giả dối, không thật. 
đừng sống đời bạn 

bằng những điều không thật. 



đời SốNg 
luôN hé mở ra 

những điều 
không mong đợi.



Đừng để bất cứ ai 
hay điều gì 

Làm chủ hạnh Phúc 
của bạn.



hiện tại 
là lúc tươNg lai 

đaNg được hìNh thàNh. 



Chúng ta không thể thay đổi thế giới, 
NhưNg chúNg ta có thể thay đổi thái độ của mìNh đối với thế giới. 



hãy hài Lòng 
với chính mình, 
và bạn có thể hài lòng 
với người khác.



Có hai thứ nhẫn nại : 
đeo đuổi Lấy tương Lai  hay kiên trì trong hiện tại. 



hàNh trìNh 
tâm liNh 

là sự phát triển 
ngày càng nhiều hơn 

niềm cảm thông 
với người khác 



Một lần đau khổ 
là một lần biết cách 
yêu thươNg 

SáNg Suốt và 
Sâu Sắc hơN. 



hãy yêu thươNg 
trọN vẹN cuộc đời, 

cả những niềm cay đắng, 
vì cuộc đời là thế, 

dù bạn muốn hay không. 



càNg tĩNh lặNg chừNg Nào, bạn càng bớt hiện hữu chừng đó. 



Tình yêu đích Thực không có biên giới: 
nó chấp nhận và trân quý tất cả.



Trí tuệ không dùng để tranh cãi với bạn bè.  
Chính trí tuệ giúp mình ngừng tranh Cãi.





Cương quyết 
là không lùi bướC 
vì “chúng ta”, 
chứ không vì riêng bạn.



nghiệm ra đượC 
những Cái hay Của mình 
thì Chúng sẽ 
phát triển thêm ra. 



trừng phạt làm sự thật bị Chôn vùi.



tha thứ 
làm sự thật 

đượC hiển lộ. 



niềm đau thì  riêng tư 
và không thể đo lường.



Quá khứ là nhà tù không khóa cửa. 
muốn thoát Chỉ việC bướC ra.



Một ít bụi nhơ, một ít mây, ít khói, 
những vẩn đục ấy làm cho ráng chiều long lanh mầu sắc. 

khiếm khuyết là một phần thiết yếu Của Cái đẹp.



Hãy trân quí đời sống 
đang tiếp diễn trước mặt.  
Vui Với cái mình Thích, 
Và học hỏi Từ cái không Thích. 







Vấn đề của sự ham muốn: 
mộT khi đã sinh khởi, 

nó sẽ không bao giờ biếT đủ. 



hãy yêu thương mọi vật như Chúng là, 
tình yêu của bạn sẽ như mặt trời đem nắng đến cho hoa lá trong vườn đơm chồi kết nụ. 



để đối thoại Có hiệu quả, bạn phải lắng nghe. 
Chỉ khi lắng nghe chúng ta mới hiểu nhau. 



hãy bọC nệm lên 
tường Của tâm mình.  

Mọi vật ném vào đó 
chỉ êm ái rơi xuống, 

không tung dội đi đâu.  



Cuốn sáCh hay nhất 
là cuốn sách của sự bình an. 

âm nhạC hay nhất 
là âm nhạc của sự im lặng. 

điều đáng sở hữu nhất   
là sở hữu cái không.



KHông ai Có THể đưa Ta lên 
thiên đường hay xuống địa ngụC 
ngoài Chính mình.



như một nụ hoa sắp nở, niềm đau trong ta dường như khôn nguôi. 
nhưng mộT khi đã nở, TuyệT diệu Thay là đóa hoa Tươi.



Tình thương yêu, 
sự chăm sóc, 
lòng tử tế 
có tốn kém gì đâu. 
hãy rộng rãi 
ban Cho nhau.



CHớ nên Coi THường sứC MạnH Của tình thương. 





Bạn có một chọn lựa: giận dữ hay xả bỏ.  



Càng muốn  
kiểm soát, 

cái ngã của bạn 
càng lớn. 



lòng ham muốn 
vật Chất 
thì vô cùng tận.



đời sống chỉ nhàm chán khi bạn cho phép nó.



đôi khi sự vật Cần phải đổ vỡ 
trước khi có thể được xây lại.



nhọC nhằn đau khổ 
luôn đi trước để mở đường 
cho cái đẹp sinh ra. 



từ tâm là CHìa KHóa Của sự THăng Hoa, THịnH Vượng. 



đừng nghĩ về món quà 
mà hãy nghĩ đến tình thương 
và lòng ưu ái được trao tặng.



Hãy BìnH THản TrướC nHững khiếm khuyết.
 



tìm CáCh loại bỏ những 
gì mình không thíCh 

chỉ làm cho cuộc sống 
của bạn thêm khó khăn.



đau KHổ là đòi Hỏi ở CuộC đời 
những gì nó không bao giờ 

Có thể ban Cho mình. 



Hạnh phúc chỉ là khoảng cách 
giữa hai lần khổ đau. 
mọi khổ đau 
đượC xáC định 
bởi niềm hạnh phúC 
ta vừa đánh mất. 



Càng ít mong muốn, 
đời càng dành tặng cho ta nhiều món quà ngạc nhiên, thú vị. 



mỗi lần nhớ lại 
bị xúC phạm 
thì bạn bị xúc phạm 
thêm một lần.



đừng bao giờ để kiến thứC Của bạn CHe Mờ sự THậT.





ngưới ta thà Chịu đựng khổ đau, 
hơn là buông bỏ quan niệm sống của mình.



Cái Chính không phải là mình Có gì, 
mà là phải làm gì với cái mình có. 



Khi ngừng than phiền, 
bạn sẽ hết khổ đau. 



đau khổ và oán ghét 
thuộc về qúa khứ, 
lo sợ trọ ở tương lai, 
thương yêu thanh thản 
an trú trong hiện tại.



khi tìm lỗi và phê phán, CHúng Ta giếT CHếT TìnH THương. 



tôi là ai, 
điều ấy không tùy thuộc 
vào ý kiến của người khác. 



Chỉ khi nào không Còn lòng thiên vị Cái mình yêu, mình ghét,  
thì mới có thể tin ở những điều mắt thấy tai nghe. 



Càng hạnh phúC 
nếu càng biết quý và tri ân 
những gì mình đang có. 



những gì đang xảy ra ở khắp mọi nơi không dính dáng đến hạnh phúc của ta.  
hạnh phúC hay không là do mình tự Chọn lấy. 





k ỳ   v ọ n g 
là một trong những vấn đề 
lớn nhất của cuộc sống.



tình yêu không Chỉ xui ta 
thíCh một ai, 
mà còn làm ta đón nhận 
những gì đôi khi ta không thích.



CHúng Ta KHéo léo 
Trong CáCH làM Bạn 
Với Mọi người, 
nhưng vụng về kết bạn 
với chính mình .



nỗi sợ THựC sự là 
sợ mình biến mất. 



những gì không thích ở chính mình 
chúng ta đổ lên đầu người khác, 
rồi quay ra lên án họ.  



nếu bạn Chưa hề bị lạnh, 
bạn sẽ không cảm thấy cần cho người khác hơi ấm.



hãy lắng nghe sự sống. 
Hãy lắng ngHe sự BìnH an Trong TâM Bạn.





đừng để ai pHán xéT bạn. 



đáp lại sự giận dữ 
bằng cách cười 

như một thằng ngốc, 
Hơn là nổi giận nHư 

MộT THằng KHùng. 



đừng ôm lấy quá khứ đau buồn 
mà làm hư hao hiện tại.  

sao không nâng niu hôm nay 
Cho ngày mai tươi sáng? 



Chớ xem nhẹ sự Có MặT Của người KHáC.  
Chớ xem thường sự Có MặT Của CHínH MìnH. 



HạnH pHúC THậT sự 
CHỉ Có MặT ở 

giây phút hiện tại.



CuộC đời như một ảo ảnh, 
chúng ta tưởng tượng ra 

ý nghĩa đặt trùm lên thực tại.



Trí Tuệ KHông đến Từ Tư duy, 
mà đến từ sự tĩnh lặng trong tâm.





ajahn Brahmavamso, thường gọi là ajahn Brahm, sinh ra và lớn lên ở 
thành phố luân đôn, tốt nghiệp ngành Vật lý lý thuyết ở đại học Cambridge. 
ngày 5 tháng 12 năm 1974, ở tuổi hai mươi ba, ajahn thọ cụ túc giới 
để trở thành tì kheo. sau đó Thầy tu chín năm theo truyền thống thiền ẩn lâm 
của Thái lan dưới sự hướng dẫn của đại lão thiền sư nổi tiếng ajahn Chah.

năm 1983, ajahn Brahm được mời sang úc để thành lập một tu viện ở perth. 
ngày nay aB là viện chủ tu viện Bodhinyana ở serpentine. năm 2014, 
tăng chúng thường trú ở tu viện này tất cả có hai mươi ba vị.

năm 2005, aB khởi sự tạo dựng một trung tâm tu thiền nhằm cung ứng 
một môi trường phù hợp cho việc thiền định của người tại gia. 
Trung tâm Thiền Jhana grove được khánh thành vào tháng Tư năm 2009. 
Từ đó, hàng năm có nhiều khóa tu được tổ chức tại đây.

ajahn brahm





pháp là món quà cao quí hơn tất cả các món quà khác.
đức phật




