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Sống Không Giận Không Hờn Không Oán Trách, Sống Mỉm Cười Với Thử Thách Chông
Gai

Bạn là người tiêu cực hay tích cực? Cuộc đời này đẹp lắm bạn à, đừng vội
buồn vì một chuyện cỏn con, hãy luôn nở nụ cười trên môi thì chuyện quái gì
cũng có thể giải quyết được hết. Hãy vươn mình, thở phào và sống chan hòa
với mọi người. Bạn sẽ trở thành người hạnh phúc và không bao giờ cô độc.

Sống Không Giận Không Hờn Không Oán Trách, Sống Mỉm Cười Với Thử Thách
Chông Gai

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
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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 giữa dòng đời vạn biến.

Cuộc sống đầy khó khăn gian khổ
Đừng bận tâm cố sống bạn ơi
Mọi ưu phiền quên đi bạn hỡi
Mọi niềm vui nhớ lấy bạn ơi.

Ta hay chê cuộc đời méo mó ...Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ?
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Trong cuộc sống là vô vàn hi vọng
Nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa cơn dông
Nó sẵn sàng quật ai không nghị lực
Nó cuốn đi những tưởng tượng trong lòng.

Trên bầu trời có vô vàng sao sáng
Những sao tàn sao lụi đã dần tan
Trong cuộc sống cũng có nhiều hi vọng
Hi vọng cần giữ mãi với thời gian.

Xin đừng đứng cho thời gian trôi mãi
Mà hãy làm cái gì đó thật hay
Xin đừng khóc khi đường đời vất vả
Mà hãy cười rồi cũng sẽ vượt qua
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Xin đừng khóc khi đường đời vất vả ....Mà hãy cười rồi cũng sẽ vượt qua

Xin đừng hát khi đời còn tươi đẹp
Mà hãy buồn vì chỉ thế thôi sao
Xin hãy ban cho đời muôn màu sắc
Để sống còn với sắc đẹp tương lai.

Chúng ta sống để xem thường thử thách
Để mà xem thử thách của chúng ta
Chúng ta sống để cho đời mơ ước
Để mà xem mơ ước có thật không.

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
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Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

Chúng ta sống để xem thường thử thách .... Để mà xem thử thách của chúng
ta

Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ?
Đất ấp ươm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta ?
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Ai trên đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
►Xem thêm: Đừng Chán Nhé!
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