Chúc các bậc phụ huynh, các bạn, các bé tập dần
cách chúc Tết dùng NHÂN (chứ không dùng QUẢ).

Vì càng gieo nhiều Nhân thì càng gặt nhiều Quả.
CHÚC CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GIEO NHÂN 03 GỐC RỄ
TRÍ TUỆ - ĐẠO ĐỨC - NGHỊ LỰC
Một số thói quen cần xem xét lại trong dịp tết âm lịch
1) Lì xì tiền đầu năm (mừng tuổi): đối với các bé, đây là dịp có tiền nhanh và nhiều (mà không phải bỏ
công làm gì cả). Như vậy bé sẽ có được 1 lượng tiền lớn từ trên trời rơi xuống, sẽ có 3 xu hướng sau:
(a) Có nhiều tiền  tiêu xài hoang phí, đánh bài ăn tiền (nó có tiền thì nó tiêu)… dễ hư hỏng
(b) Có nhiều tiền  cất riêng không xài  dễ ích kỷ, cá nhân  không biết giúp người khác
(c) Có nhiều tiền + ba mẹ dạy kỹ cách dùng tiền hợp lý + cách Giúp người (vị tha)  dùng tiền chừng
mực cho bản thân + dám giúp đỡ, cho đi với các hoàn cảnh khó khăn  Trưởng thành
Như vậy nên giảm lì xì cho các bé tiền, nên lì xì cuốn sách hay, cái cặp sách, bộ truyện tranh các vĩ nhân thế
giới, các gương anh hùng dân tộc, bộ trò chơi giáo dục (chơi phải kiên nhẫn, sáng tạo)…
2) Đánh bài để lấy hên (may mắn, vui vẻ): cờ bạc là bác thằng bần, dù có đánh chơi cho vui cũng không
nên, vì nó rất dễ biến tướng thành đánh ăn tiền (ít hay nhiều), nó kích hoạt cái máu đỏ đen trong các bé
dần dần, rồi đánh bài sinh ăn gian, ăn quịt  dễ gian dối về sau. Lớn lên con cái dối trá ba mẹ, lừa gạt
làng xóm… thì đó là lỗi của chính phụ huynh trong đó.
Như vậy không nên đánh bài, xóc đĩa… hãy chọn các trò chơi, giải trí lành mạnh khác, như cùng con đọc to
1 câu chuyện cổ tích, 1 gương vĩ nhân, cùng xem 1 bộ phim Quà tặng cuộc sống… hay đơn giản là đi bơi,
đánh cầu lông, cùng chơi xếp hình với con (các trò chơi sáng tạo)…
3) Uống bia, rượu khi gặp nhau: cứ gặp nhau là không say không về, do vậy tiền bia rượu của toàn VN
tốn 3 tỷ USD/năm bằng tổng sản lượng xuất khẩu Gạo của toàn quốc. Uống bia rượu phải say, mà say thì
mệt, say thì mụ mị đầu óc  dễ yếu sức khỏe, dễ ngu đi từ từ…
Như vậy nên bớt hoặc không uống bia rượu, nếu có chỉ 1 ly để dễ tiêu hóa, không nên thách đố, nài ép nhau
uống (thể hiện thiếu trí tuệ, tưởng uống giỏi là hay, trong khi cả thế giới họ luôn coi Làm giỏi, làm sáng tạo
mới là hay). Nói chuyện vui có rất nhiều cách, bên ấm trà nóng, bên ly càfe vẫn có thể nói chuyện chân
thành, bày tỏ nỗi lòng và cùng nhau hỗ trợ bạn bè…
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1

CÂU CHÚC TẾT NHÂN QUẢ
SỨC KHỎE: Chúc hàng ngày tập thể thao,
Yoga, chạy bộ, bơi… Ăn uống chừng mực, nghỉ
ngơi hợp lý. Luôn giúp người khác cùng tập thể
thao, giữ gìn sức khỏe.
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PHÁT ĐẠT: Chúc phát ra đầy ắp tấm lòng yêu
thương và phục vụ, để đối tác khoái chí, khách
hàng hài lòng, nhân viên biết ơn... thì sẽ đạt
được nhiều mong muốn. Nhiều Phát sẽ có Đạt.

CHUYỂN THỂ THÀNH THƠ
Chúc anh chúc mẹ chúc bà
Năm mới SỨC KHỎE thiệt là dẻo dai
Ăn uống điều độ khoan thai
Biết tập thể dục, tập bài Yoga
Biết giúp người khác quanh ta
Cùng nhau sống đúng thì là khỏe thôi
Năm mới con chúc mẹ cha
Cuộc sống PHÁT ĐẠT thiệt là vui tươi
Phát ra tâm nguyện giúp người
Làm việc chăm chỉ, nụ cười trên môi
Phát ra lòng tốt không thôi
Phát nhiều sẽ Đạt suốt đời an vui
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TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC: Chúc làm việc sâu
sắc hơn, cố gắng hơn, giúp được nhiều người
nhiều hơn. Từ đó tiền tự chạy về, đổ vào tấm
lòng rộng mở của cô chú suốt năm...
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MAY MẮN: Chúc nhiều bình tĩnh và sáng
suốt, cùng mọi người nắm bắt cơ hội, cho đi
tấm lòng, giúp người giúp đời. Giúp người đạt
được may mắn, mình sẽ được may mắn.
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HẠNH PHÚC: Chúc gieo hạnh thật nhiều,
hạnh chân thật, hạnh từ bi, hạnh sáng suốt, hạnh
vui vẻ... thì sẽ có Phúc. Chúc gieo hạnh suốt
năm để được Hạnh Phúc.
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HÒA THUẬN: Chúc bớt đi giận dữ, buông bớt
lo âu, nội tâm bình thản, trí tuệ sáng suốt, tấm
lòng vị tha, gia đình hòa thuận.
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HỌC GIỎI: Chúc chăm chỉ đọc sách, làm bài
tập. Không chơi bời, không chơi game, không
làm biếng. Luôn động viên, giúp đỡ bạn bè.
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CON CHÁU NGOAN HIỀN: Chúc thương
yêu hiểu biết, chăm sóc vừa đủ, rèn luyện đúng
cách, từ bi hỷ xả, con cháu ngoan hiền.
VUI VẺ: Chúc suy nghĩ tích cực, trao tặng nụ
cười, động viên mọi người... và tham dự khóa
thiền để có niềm vui sâu sắc từ bên trong chính
mình. Năm mới chăm thiền hơn, nhiều niềm vui
hơn.
THÀNH CÔNG: Giúp chính mình bình an/
Biết chăm chỉ học thiền/Luôn chăm sóc quý
khách/Gia đình luôn hòa thuận / đó chính là
Thành công
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MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤY: Chúc biết giúp người
khác đạt được điều họ muốn, giúp càng nhiều
điều hay lẽ phải, phước càng lớn. Khi đó sẽ
muốn gì sẽ được nấy.

Năm mới con chúc mẹ cha
TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC sông Đà chảy xuôi
Làm việc biết tiến biết lùi
Bố thí giúp đỡ những người khó khăn
Biết giúp người khác làm ăn
Tiền vào đầy túi bình an cả đời.
Chúc ông chúc mẹ chúc bà
Năm mới MAY MẮN thật là an vui
Bình tĩnh tiến bước không lùi
Cho đi rộng rãi vận xui mất liền
Biết giúp bè bạn thêm tiền
Công danh rạng rỡ cuộc đời Mắn May
Chúc ông bà chúc mẹ cha
Năm mới HẠNH PHÚC thật là an khang
Gieo nhiều hạt giống bình an
Gieo hạnh chân thật nhẹ nhàng từ bi
Biết giúp người khác mọi khi
Gieo nhiều HẠNH tốt PHÚC lành đến ngay
Con chúc cha mẹ ông bà
Năm mới HÒA THUẬN một nhà bình an
Bớt đi giận dữ thế gian
Trí tuệ sáng suốt, bình an tâm hồn
Bớt đi thấp thỏm bồn chồn
Nụ cười khóe miệng tâm hồn nở hoa
Chúc con chúc cháu một nhà
Năm mới HỌC GIỎI việc nhà đảm đang
Giúp nhau đọc sách vang vang
Bớt lên Facebook lang thang hội hè
Chúc con biết giúp bạn bè
Học hành chăm chỉ cả nhà cùng vui
Nhờ các bạn làm giúp

Nhờ các bạn làm giúp

Chúc cho các bạn THÀNH CÔNG
Thành công là biết giúp xong chính mình
Giúp cho nội tại an bình
Học Thiền chăm chỉ tự mình rèn Tâm
Học xong biết giúp người thân
Gia đình hòa thuận đó là thành công
Nhờ các bạn làm giúp

Các phụ huynh, đại chúng… nếu ai có năng khiếu làm thơ, vè, chế thành những bài nhạc ngắn…
vui lòng hỗ trợ chúng tôi chỉnh sửa lại những đoạn thơ trên cho mạch lạc hơn. Vui lòng gửi cho
chúng tôi để cập nhật lại. Chân thành cảm ơn. Liên hệ
1. Trần Việt Quân - 0989.330880 / quantv@pathway.edu.vn / FB: Tran Viet Quan DCNN
2. Nguyễn Ngọc Điền – 0972.062012 / diennn@pathway.edu.vn / FB: Dien Do

