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 *-Ðàn bà là kiệt tác của vũ trụ. Lessing 

*-Tình yêu làm nên những vị ngọt tuyệt vời nhất và những nghịch cảnh đau khổ nhất trên 
đời.  Madeleine De Scurety. 

*-Mỗi con người giá trị bằng chính bản thân mình. 
*-Bạn không thể làm sống lại người đã chết bằng nước mắt. 
Tục Ngữ Nga 

*-Chúng ta cảm thấy bất hạnh trong nỗi bất hạnh nhiều hơn là cảm thấy hạnh phúc trong 
niềm hạnh phúc.  Amand Salacron 

*-Hạnh phúc là cái gì thật mơ hồ khiến ta buộc phải mơ ước. Comte De Belveze 

*-Một lời nói dối làm chúng ta vui vẻ thì được hấp thụ toàn bộ, một chân lý mà chúng ta 
cảm thấy có vị đắng thì được nếm từng giọt từng giọt.                                                           
         Diderot (Pháp) 

*-Cần bao nhiêu thời gian là đủ? 
-Cần bao nhiêu sức khoẻ là vừa? 



-Cần bao nhiêu người thừa đi qua đời nữa? 
-Cần bao nhiêu tĩnh lặng để chạm đến bình yên? 

*-Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu. 
*-Cho dù con gà trống không gáy thì một ngày mới vẫn cứ bắt đầu. 
Tục Ngữ Nam Phi 

*-Yêu một người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì 
càng làm bản thân mình đau.       
*-Có phải cái chết là giấc ngủ sau cùng? Thưa không, nó là sự tỉnh giấc cuối cùng. 
Scott sir Walter 

*-Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình. 
George Meredith 

*-Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Còn những gia đình bất hạnh thì hoàn toàn khác 
nhau. 
*-Ðã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự 
mình làm nên cuộc sống.  Lev tolstoi 

*-Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì cũng chỉ tìm lợi cho mình thì không thể có hạnh 
phúc được. Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác.  M. Seneca 

*-Phụ nữ luôn thuộc sở hữu của người đàn ông hiểu được cô ta, và cứu cô ta thoát khỏi 
cảnh bị hành hạ.  Balzac (Pháp) 

*-Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con thấy mùa hè không hoa đỏ, lồng không chim, tổ ong 
trống vắng, gia đình không con.  Victor Hugo 

*-Khi lâm vào cơn bất hạnh, con người nên nghĩ đến hạnh phúc và phấn đấu cho hạnh 
phúc. Khi ấy họ sẽ thoát khỏi cảnh bất hạnh và sẽ đạt được hạnh 
phúc.                                                PH. Gowvit Sácđin 

*-Tôi đã học được rằng: Mỗi người đều được sinh ra với một món quà riêng biệt, và cuộc 
sống chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết chia sẻ món quà ấy với những người chung quanh. 
*-Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình. 
*-Cuộc sống không phải là một thảm hoa hồng.        
Tục Ngữ Anh 

*-Phụ nữ không chỉ thích chinh phục người khác mà còn thích bị người khác chinh phục. 
Charly (Anh) 

*-Cây số cuối cùng trong cuộc hành trình sẽ là cây số dài nhất. Tục Ngữ Phần Lan 

*-Miếng ăn càng to càng dễ bị nghẹn.Tục Ngữ Á rập 

*-Tai hoạ thì bay đến mà hạnh phúc thì bò đến ta. Tục Ngữ Nga 



*-“Nếu tôi biết trước” không đến vào lúc đầu mà vào lúc cuối. Tục ngữ Cameroon 

*-Hoa hạnh phúc mọc bên cạnh chúng ta chứ đâu phải đi hái ở vườn ngoài.                         
         Douglas Jerrold 

*-Là tia sáng đối với người khác, tự mình tạo ra ánh sáng, đó là hạnh phúc cao nhất mà 
con người có thể đạt được. Khi đó con người sẽ không sợ đau khổ, thiếu thốn. Khi đó con 
người sẽ không sợ cái chết, mặc dù chỉ lúc ấy, con người mới biết cách yêu thật sự cuộc 
sống. 
Ph. Dzherzhinski 

*-Nếu ai đi tìm niềm vui thì ít khi gặp được niềm vui. Những niềm vui chói chang rực rỡ 
nhất thường được thắp sáng bởi những tia lửa bất ngờ.   Samuel Johnson 

*-Hương thơm của hàng nghìn bông hồng chỉ làm cho người ta vui trong chốc lát; nhưng 
khi bị một cái gai hồng đâm vào người thì sẽ đau lâu lắm.  Benmandin De Saint – Pierre 

*-Chẳng có sung sướng nào trên trần gian này mà không mang theo những tai hoạ thừa 
trừ của nó; chẳng có hạnh phúc nào lên đến tột đỉnh mà không bổ nhào bởi vài tai ương. 
Jeremy Taylor 

*-Trái tim giống như làn nước sâu – Nó giấu đi nhiều điều bí ẩn. Tục Ngữ Zambia 

*-Không ai quay trở lại từ thế giới bên kia để kể chuyện về cuộc hành trình của mình.         
           Tục Ngữ Pháp 

*-Cuộc sống không phải là tất cả. Còn cần biết sống một cuộc đời không phải vì mình, mà 
vì mọi người, vì Tổ quốc. A.Bogomolet 

*-Hạnh phúc là gì? Là được yêu khi trẻ, toại nguyện khi đứng tuổi, dư dã  khi vể già và có 
tiền ở mọi lứa tuổi. Henri cheron 

*-Hạnh phúc là tự thấy ở mình một linh hồn trong sạch. Joseph Joubert 

*-Dù đàn ông biện ra mọi lý do cũng không qua nổi một giọt nước mắt của người phụ 
nữ.                                            
*-Bước vào cuộc đời là bước vào cuộc chiến đấu.   
Voltaire (Pháp) 

*-Biết những giới hạn của hạnh phúc và trân trọng nó, yêu quí nó, đó chính là hạnh phúc. 
R. Rolland 

*-Nếu có những giấc mơ để bàn – Những điều vui buồn để kể – Rồi những người bán 
hàng rung chuông mời mọc, Bạn sẽ mua cái gì? T. L. Beddoes 

*-Trí óc lớn lên bằng những gì người ta nuôi nó. J. G. Holland 

*-Những sự lăng nhục đối với con người thật khó lòng quên được và chớ ai quên những 



sự lăng nhục đối với con người.  Khuyết Danh 

*-Nếu hạnh phúc là chiếc cầu đơn độc, chỉ một người qua thì ta nên tránh sang một bên. 
Còn tranh giành lên trước là điều nhục nhã. M. Gorki 

*-Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất.           
        Chamfort 

*-Khi học được sung sướng mà cúi đầu ngủ mãi, ấy là coi thường hạnh phúc.                     
        Calderol De La Berca 

*-Ánh lửa vui sướng rạng rỡ nhất đều là do những ánh lửa ngoài ý muốn góp vào.               
        Johnson (Anh) 

*-Cảm giác an toàn quá nửa là một loại mê tín, nó đã không tồn tại trong tự nhiên, nhân 
loại cũng chưa từng thể nghiệm sự tồn tại của nó….Trên thực tế, đời người vốn là một 
quyển sổ ghi chép về những mối nguy hiểm gặp phải nhưng luôn dũng cảm tiến về phía 
trước. Helen Keller (Mỹ) 

*-Niềm vui cuồng nhiệt trong lòng mọi người không phải khi có được mà là khi sắp có 
được. 
*-Biện pháp tốt nhất làm chính mình vui vẻ là làm cho người khác vui vẻ trước.                   
      
*-Mỗi con người là một vầng trăng với một tối không bao giờ để cho ai nhìn thấy. 
*-Hãy sống như thế nào để ngay cả người đào mồ cũng phải thương tiếc lúc ta chết.           
         Mark Twain (Mỹ) 

*-Nếu có một ngày, tôi có đủ khả năng cống hiến cho lợi ích công cộng của chúng ta, tôi 
cho rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Gogol (Nga) 

*-Người phụ nữ đẹp là một viên ngọc quý, nhưng người phụ nữ tốt là một kho tàng.             
         Sadi (Ba Tư) 

*- Nhiệt tình là một tật bệnh thường mắc phải của tuổi trẻ. Bên trong nhỏ một ít thuốc hối 
hận, bên ngoài bôi một ít thuốc kinh nghiệm thì sẽ trị khỏi ngay. A. Bissy (Mỹ) 

*-Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút.                               
         Walpole (Anh) 

*-Hạnh phúc chính là sức khoẻ, cộng thêm trí nhớ. Ingrid Bengman (Thuỵ Ðiển)  

*-Người đàn ông dự định cưới vợ phải hiểu rằng: quyền lợi sẽ giảm một nửa, nghĩa vụ sẽ 
tăng gấp đôi. Yukawa Hideki (Nhật) 

*-Thân thiện sinh ra hạnh phúc, văn minh mang tới hài hoà. Hugo (Pháp) 

*-Thời gian hoá trang của người đàn bà nhất địng tỷ lệ thuận với tuổi tác của cô ta. 
*-Người bi quan chính là người cứ dòm trái ngó phải khi đi một mình trên đường.                 



        Peter (Pháp) 

*-Học vấn là tài sản vô hình của đàn ông, dung mạo là tài sản hữu hình của đàn bà.           
           Ngạn Ngữ Phương Tây 

*-Tất cả những thứ chúng ta có hoàn toàn không phải thứ nào cũng có thể làm chúng ta 
vui vẻ, mà chỉ có những thứ chúng ta thích mới có thể mang đến niềm vui cho chúng ta. 
Padon (Anh) 

*-Tuổi trẻ giống như buổi sáng của một ngày, nó trong sạch tinh khiết, luôn tràn ngập 
tưởng tượng xa vời và hài hoà. Siaduobulian (Pháp) 

*-Giá trị thực sự của một người trước hết được quyết định bởi anh ta giải phóng mình từ 
mức độ nào và trên ý nghĩa gì?  Einstein (Mỹ) 

*-Tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.                         
           Calderon 

*-Hạnh phúc giống như thuỷ tinh, càng rực rỡ bao nhiêu, càng mỏng manh bấy nhiêu. P. 
Syrus 

*-Nếu ai cũng đều sống cho bản thân thì thế giới sẽ lạnh dần. Byron (Anh) 

*-Tôi học một cách theo đuổi hạnh phúc đó chính là kềm chế dục vọng của bản thân, mà 
không nghĩ cách thoả mãn chúng. Milton (Anh) 

*-Nếu không có tài sản văn hoá – trí thức, văn hoá, nghệ thuật, âm nhạc cùng với mọi hình 
thức cái đẹp biểu hiện ra, cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu, ích kỷ, từ đó đã mất đi hạnh 
phúc chính của con người.  Sukhomlinsky (Liên Sô) 

*-Tư thái của người trẻ tuổi khi nỗ lực hướng về một mục tiêu nào đó, là tư thế mạnh mẽ 
nhất, mới mẻ nhất, tươi đẹp nhất. Trên thế giới không tìm được điều gì đẹp đẽ hơn đấu 
tranh gian khổ của tuổi trẻ. Ikeda Taikasu (Nhật) 

*-Ðời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ, trí tuệ và tuổi già đi chung.                             
          Gibran (Li Băng) 

*-Cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, là dựa vào đạo đức mà sống. Aristotle (Hy Lạp) 

*-Ðiều làm phụ nữ mừng vui thanh thản nhất là bẻ gãy tính tự phụ của đàn ông, điều làm 
người đàn ông mừng vui thanh thản nhất là thoả mãn tính tự phụ của người phụ nữ. Shaw 
(Ireland) 

*-Chúng ta biết đoạn đầu, đoạn cuối của cuộc sống nhưng đoạn giữa của nó làm chúng ta 
sợ sệt. Tục Ngữ Chad. 

*-Nếu sống lâu, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều.  Tục Ngữ Mozambique 

*-Cuộc sống giống như mùi thức ăn – Bạn không biết được là lúc nào nó sẽ biến mất. Tục 



Ngữ Madagascar 

*-Ðời người không quá ngắn ngủi đến nỗi ngươi ta không có thì giờ để trở thành người 
nhã nhặn và lịch sự. 
*-Tươi cười và dịu dàng bao giờ cũng có sức mạnh hơn là hung hãn và bạo tàn.                 
         Khuyết Danh 

*-Ai hiến dâng cuộc đời cho việc tốt là sống lâu hơn tuổi của mình. Nhớ lại cuộc đời đẹp 
đẽ, tức là đã sống hai lần. M.Macxian 

*- Không ít người dùng nửa đầu tiên của cuộc đời để làm nửa thứ hai trở lên thảm hại và 
thấp hèn. La Bruyere 

*-Sứ mệnh chân thành của con người là sống, chứ không phải là tồn tại.                             
        Jack London 

*-Người hoàn toàn không cười chính là đang vui.  Meitelinger (Bỉ) 

*-Có những người sống không hề có mục đích gì, họ trôi nổi trên đời như cọng cỏ trên 
sông. Họ không đi mà bị cuốn đi. Lucius Annacus Seneca 

*-Muốn thực hiện được những việc lớn, thì phải sống như là không bao giờ chết được. 
L.Voyonac 

*-Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi 
lên càng tốt hơn. Erenburg 

*-Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc 
sống của mình tốt hơn. Jean Jacques Rouseau 

*-Không nên sống bình thường! Phải sống háo hức say mê. S.Korolev 

*-Ngày dài đối với những ai không biết sống.  Spitne 

*-Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết nên. 
Hans Christian Anderson 

*-Tình yêu cổ xưa nhất và vĩ đại nhất là tình yêu cuộc sống. H.Plutarque 

*-Chúng ta đến và chúng ta khóc, đó là cuộc sống. Chúng ta ngáp dài và chúng ta đi, đó là 
cái chết. Ausone De Chancel 

*-Ôi! Tuổi trẻ, tuổi trẻ! có lẽ toàn bộ bí mật kỳ diệu của bạn không ở chỗ có thể làm ra mọi 
thứ, mà ở chỗ hy vọng làm ra mọi thứ. Sergeyevich (Nga) 

*-Ðối với đa số người nhận định mình có nhiều hạnh phúc thì sẽ có nhiều hạnh phúc.         
          Lincoln (Mỹ) 



*-Hạnh phúc là sản phẩm hóa trang tốt nhất của cái đẹp. 

Bá Tước Phu Nhân Boleyxiton (Anh) 

*- Hâm mộ là sự đau khổ khi nhìn thấy người khác có thứ chúng ta muốn; ganh tỵ là sự 
đau khổ khi chúng ta nhìn thấy thứ chúng ta có, người khác cũng có. Diogebes (Hy Lạp) 

*-Một người kiêu ngạo luôn luôn tiêu diệt mình trong kiêu ngạo. Shakespeare (Anh) 

*-Bệnh tật làm cho sức khoẻ trở thành niếm vui, việc xấu làm cho viếc tốt trở thành niềm 
vui, cái đói làm cho cái no trở thành niềm vui, mệt mỏi làm cho nghỉ ngơi trở thành niềm 
vui. Democritus (Hy Lạp) 

*-Xinh đẹp và đau khổ luôn choàng vai thân thiết, cùng đi đến điểm cuối của cuộc đời. 
Tennyson (Anh) 

*-Sóng gió qua đi hạnh phúc lại tìm đến. Thế nên hãy mạnh mẽ bước qua sóng gió để 
hạnh phúc tìm đến bên bạn. 
*-Hạnh phúc giống như khu vườn trong truyện thần tiên có hai con rồng canh gác hai cổng 
và người ta phải đánh thắng chúng mới vào được.                                               
Alexandre Dumas 

*-Cả cuộc đời chúng ta, mỗi việc đều làm thiện, mỗi nỗi nhớ có một cách nghĩ dũng cảm, 
mỗi biểu hiện đều là sự yêu thương, như vậy chúng ta đã từng bước hướng đến con 
đường của thánh hiền. Heisa (Ðức) 
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