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HẠT GIỐNG TÂM HỒN
ĐIỀU DIỆU KỲ TỪ CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG
Mến chào quý bạn đọc!
Trong cuộc sống, ai cũng có những suy nghĩ
riêng của mình qua từng giai đoạn, từng việc xảy đến
nhưng vì quá bận rộn khiến mỗi cá nhân chúng ta luôn
phải hướng về phía trước, sống vội vàng mà không
dành cho mình khoảng lặng để cảm nhận và khám phá
cuộc sống. Đôi khi ta thấy mình cô đơn, thấy mình
không được vui, không được hạnh phúc như nhiều
người khác. Nhưng đó chỉ là cảm nhận một phía do suy
nghĩ chưa đúng, do chưa có góc nhìn khác để thấy mình
hạnh phúc thực sự.
Để khám phá những bí ẩn kỳ diệu trong cuộc
sống và giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn nội dung của ấn phẩm. Thay mặt tổ Lý- Tin –Công
Nghệ, giới thiệu đến thầy cô cùng các em học sinh quyển sách giáo dục đạo đức“ Hạt
giống tâm hồn - Điều Diệu Kỳ từ cách nhìn cuộc sống” do nhóm tác giả biên soạn.Nxb Tổng Hợp Hồ Chí Minh phát hành năm 2006; Khổ sách: 20.5cm, độ dày: 160 trang.
Số ĐKCB: TK 3133. Cuốn sách được thiết kế với bìa dày, màu xanh bóng đẹp, trang nhã
tạo cảm giác thích thú, lôi cuốn người đọc.
Bạn đọc thân mến!
“Điều quan trọng không phải những gì đã xảy ra với bạn, mà chính cách bạn nhìn
sẽ quyết định bạn hạnh phúc hay không”. Vâng, đó chính là thông điệp mà nhóm tác giả
muốn giới thiệu và gửi đến quý bạn đọc một triết lý, nhân sinh từ cuộc sống của chúng ta.
Cuộc sống hạnh phúc sẽ chỉ có được khi chúng ta biết thay đổi cách nhìn, cách
nghĩ. Đôi khi, những điều diệu kỳ lại đến với ta từ những khoảnh khắc rất bình dị và bất
ngờ. Vậy, làm sao để cảm nhận và sống thật hạnh phúc được?
Tôi mời các bạn hãy đọc những mẫu chuyện nhỏ từ quyển sách này để thấy mình
trong vài câu chuyện đó, qua những câu chuyện nhỏ sẽ giúp chúng ta thay đổi cái nhìn ở
góc độ khác, để thấy được rằng ta đang thực sự hạnh phúc chứ không như những gì bản
thân trước giờ cảm nhận và phàn nàn.

Chúng ta sẽ khám phá những điều thú vị dù là đơn giản, bình dị nhất thông qua
từng câu chuyện để thấy được những việc đang diễn ra hàng ngày với ngay bản thân
chúng ta mà chúng ta chưa hài lòng là do chúng ta chưa nhìn nhận đúng mà thôi. Những
câu chuyện mà tôi đọc và muốn giới thiệu đến quý vị đó là gì? Và tại sao nó có thể giúp
ta có cái nhìn khác về cuộc sống?
Thông qua nội dung quyển sách có 22 câu chuyện nhỏ này, tôi thật thán phục các
nhân vật trong từng câu chuyện, mỗi câu chuyện ngắn mang một nội dung riêng, gần gũi
với đời thường, gần gũi với chúng ta đến nỗi ta cứ ngỡ mình là một nhân vật nào đó trong
một câu chuyện nào đó… và từ những cách sống của mỗi nhân vật đó, tôi nhận ra rằng họ
sống vui vẻ, lạc quan nên họ hạnh phúc thật sự. Khi đọc và cảm nhận cốt chuyện xong là
chưa hết, cuối mỗi câu chuyện còn có chốt ý và bài học kinh nghiệm hoặc phân tích cho
chúng ta thấy mấu chốt về kinh nghiệm sống khi nêu rõ ý nghĩa sâu sắc của từng cốt
chuyện. Các bạn hãy xem nhé! Ví như:
1. Không thiếu một người nào: Là một câu chuyện kể về cậu bé (Chad) nhút nhát,
các bạn không chơi với em nhưng em luôn nghĩ đến mọi người. Ngày valentine sắp tới
nên Chad dành thời gian để làm thiệp tặng, khi tặng xong tất cả, dù em không được nhận
1 tấm thiệp nào từ các bạn nhưng em vẫn vui vì em đã không bỏ sót 1 ai.
 Nếu bạn quá quan tâm đến những gì bạn muốn nhận được, bạn có thể sẽ là
người bất hạnh.
2. Điều gì là thật sự quan trọng: câu chuyện kể về 1 cuộc thi chạy bộ dành cho 9
vận động viên khuyết tật, khi thi tất nhiên ai cũng muốn mình nhanh về đích. Nhưng
không, câu chuyện thật xúc động các bạn ạ! Khi có 1 bé bị trượt chân ngã nhiều lần và
khóc thì các bạn khác dừng lại để dìu em cùng đi về đích khiến cho cả sân vận động cổ
vũ nồng nhiệt cho các bé.
 Vì các bé đã thực sự chiến thắng dù không vượt lên người khác.
3. Bạn có thấy mình giàu có không?: Chuyện kể 2 em bé bán báo cũ trong mùa
đông, mang giày rách, ướt, giữ ấm chung bằng 1 chiếc bành tô cũ khiến 1 người phụ nữ
dù không giàu nhưng thương 2 bé nên gọi vào nhà pha cacao nóng cho uống, cho ăn bánh
mì, hong khô 2 đôi xăng đan mà 2 bé đang mang. Chuyện cũng bình thường nếu như em
bé gái không nói với chủ nhà là “chiếc tách rất hợp với bộ đĩa” chỉ 1 câu nói dù không
phải lời cảm ơn nhưng khiến cho cô chủ nhận ra rằng: món khoai tây cô đang nấu cộng
với món súp cô đang khuấy nữa là rất hợp, mái nhà rất hợp, người chồng có công việc ổn
định,…tất cả đều rất hợp với cô.
 Những gì mình đang có là hạnh phúc.
4. Hai chị em: Là câu chuyện kể về tình chị em, khi 1 người dám nhận lãnh về mình
phần thiệt thòi thì người khác cũng sẽ hy sinh nhiều hơn cho mình và ngược lại. Câu
chuyện nói lên sự yêu thương xuất phát từ tình thân đã vực dậy lòng tin yêu vào cuộc
sống cho người chị khi gặp những đắng cay, nghiệt ngã của cuộc sống tưởng chừng làm
cho người chị không thể sống nổi nữa.
 Mọi thứ trên đời đều có thể mất nhưng tinfh yêu thương là mãi mãi..v…v

Quyển sách “ĐIỀU DIỆU KỲ TỪ CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG” giúp chúng ta
hiểu được rằng: hiện tại chúng ta đang sống thì hãy sống có ý nghĩa, sống bằng tình yêu
thương để khi mất đi người khác nhớ gì về mình, để khi mất đi người khác còn nhớ mình
đã làm được gì cho họ, …Và điều quan trọng nhất là ta nhận thức được cuộc sống này dù
ngắn nhưng thật ý nghĩa, và chúng ta thực sự đang sống rất hạnh phúc khi biết cách nhìn
cuộc sống.
Mời quý thầy cô và các em học sinh hãy dành chút thời gian đến thư viện của
trường THPT Lương Văn Cù hay các nhà sách, thư viện công cộng tỉnh An giang để tìm
đọc quyển sách này nhe.
Thân ái kính chào !
Người đọc và giới thiệu
GV: Thân Thị Hồng Chúc

