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Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ - Hiện Đời Giải Thoát 01 Thanh Hải Vô Thượng Sư 2016-05-23 Từ lúc thấm
nhuần bao nỗi vô thường trong kiếp nhân sinh, con người luôn khát khao trở về Nguồn Cội Thiêng Liêng.
Thanh Hải Vô Thượng Sư, một bậc Chân Sư toàn giác, với lòng từ bi vô lượng đã đến trần gian để truyền dạy
Pháp Môn Quán Âm, một Bảo Pháp tối thượng từ ngàn xưa, có thể giúp thể nhân liễu ngộ được trí huệ vạn
năng nội tại và đồng nhất thể cùng Thượng Đế. Trải qua muôn trùng duyên nghiệp mới có cơ hội thăng hoa
làm người. Nay được hiện hữu cùng thời với một vị Minh Sư tại thế mà nếu được cơ duyên đón nhận Bảo
Pháp, quả là một ân sủng nhiệm mầu. Nguyện xin những lời Khai Thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong sách
này sẽ soi sáng cho những người thành tâm mong cầu Chân Lý, nhận thức được Pháp Môn Vô Thượng để tu
tập và đạt thành ước nguyện Một Đời Giải Thoát. Những lời giảng dạy vi diệu của Ngài cũng sẽ giúp nâng cao
tâm thức cho những ai đang ưu tư về vấn đề sinh tử của kiếp người.
Tên làng xã và địa dư các tỉnh Bắc kỳ Vi Liễn Ngô 1999
Thong Dong Kh_p M_i N_o ___ng B_ch Xuân Ph_ 2017-12-11 This book reveals many thoughts and practices
of a mindfulness practitioner and educator, named Phe X. Bach. His essays are inspiring and dynamics that
cover a wide range of topics from Education to Literature and Art. The articles are in Vietnamese, but some
of his thinking can be found in the book titled, An Essence Mindful Leadership - Learning Through Mindfulness
and Compassion by Phe Bach. Dr. W. Edward Bureau wrote in the Foreword - Leading From Compassion as
the following: "Flowing in Dr. Phe Xuan Bach's prose and poetry are notions of intentional mindfulness within
ourselves and with others. Such is the core of leadership that is being always present in this moment that we
share with others. Mindful leadership is existential in nature, both timely and timeless.
Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới Thích Nhật Từ 2019-11-11 Một trong bốn diễn đàn
chính của Hội thảo học thuật “Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển” là diễn đàn
“Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới” nhằm kỷ niệm 35 năm thành lập HVPGVN tại TP. HCM
diễn ra trong ba ngày 6-8/11/2019. Các tác giả trong diễn đàn này là một số giảng viên HVPGVN tại Tp.HCM
và còn lại là các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang du học tại 11 nước, đã hoan hỷ đóng góp bài
tham luận theo “đơn đặt hàng” của tôi. Đây là diễn đàn đầu tiên về chủ đề so sánh chương trình Phật học tại
Việt Nam và 11 nước và khu vực tiêu biểu trên thế giới bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Trung
Quốc, Đài Loan, Tây Tạng, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, vương quốc Anh và Pháp. Các nước nêu trên gồm ba
trường phái Phật giáo: Nam truyền, Bắc truyền và Mật tông. Bên cạnh đó còn có các quốc gia ở phương Tây
mới tiếp nhận đạo Phật từ hậu bán thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX nhưng lại có khoa Phật học hoặc bộ môn Phật
học ở các trường Đại học nổi tiếng thế giới. Đây là điều đáng trân trọng. Với 12 quốc gia và khoảng 100
trường Đại học cũng như Phật học viện đào tạo Phật học, dù không đại diện toàn bộ 5 Châu lục và gần 200
quốc gia và vùng lãnh thổ, tuyển tập này đã khắc họa bức tranh khái quát không chỉ về khoa Phật học hay
chuyên ngành Phật học tại các nước phương Tây gồm châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và đặc biệt châu Á, cái nôi
của Phật giáo, còn cung cấp cho độc giả những thông tin bổ ích về lịch sử Phật giáo tại 11 nước ngoài Việt
Nam. Về nền Phật học Việt Nam, tuyển tập này giới thiệu ba bài nghiên cứu tiêu biểu. HT. Thích Thiện Nhơn,
Chủ tịch HĐTS GHPGVN, trong bài “Giáo dục Phật giáo: Sự kế thừa và phát triển” đã khái quát nền giáo dục
Phật giáo tại Việt Nam trong thế kỷ XX gắn liền với phong trào chấn hưng Phật giáo tại nước nhà. Với vai trò
lãnh đạo cao nhất của GHPGVN, Hòa thượng kêu gọi 4 Học viện, 9 trường Cao đẳng và 35 trường Trung cấp
Phật học trên toàn quốc cần cải cách hơn nữa để một mặt giúp nền Phật học Việt Nam có tính thứ tự và tính
sư phạm, mặt khác góp phần hội nhập, tương tác và phát triển Phật học trong khu vực và trên thế giới. TT.
Thích Nhật Từ, Phó Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN, đề xuất “Cải cách toàn diện giáo dục Phật giáo Việt
Nam” như một nhu cầu tất yếu. Cần thống nhất hệ thống giáo dục Phật giáo từ hệ giáo dục phổ cập, hệ giáo
dục cơ bản Phật học, hệ giáo dục Cao đẳng và Đại học Phật giáo. Cần thống nhất giáo án cho từng cấp học
tại 35 trường Trung cấp Phật học, 9 trường Cao đẳng Phật học. Riêng 4 HVPGVN trên toàn quốc cần tính đa
dạng và tự chủ nội dung đào tạo để tạo bản sắc riêng. Ngoài thân giáo, các giảng viên Phật học phải là
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những tấm gương mô phạm, giảng bài mang tính sư phạm, nội dung phải khế lý và khế cơ, sáng tạo trong
cách giảng dạy nhằm giúp các Tăng Ni sinh thành tựu quá trình tự giáo dục, hướng đến sự hoàn thiện trí tuệ,
đạo đức và thiền định. Bài “Vai trò giáo dục Phật giáo ở Việt Nam và trên thế giới” của ĐĐ. Thích Thiện Huy
giới thiệu một cách tổng quan mô hình giáo dục Phật giáo của HVPGVN tại Tp.HCM và một số nước trên thế
giới. Các gợi mở của tác giả trong bài này kêu gọi các nhà nghiên cứu so sánh và phản biện nhằm tìm ra
hướng đi cho sự hoàn thiện chương trình tu học Phật tại các trường Đại học có ngành Phật học và các
HVPGVN có mô hình học Phật nội trú tại Việt Nam. Về Ấn Độ, khởi nguyên của đạo Phật, có 4 bài nghiên cứu.
Sư cô Diệu Nga qua bài “Chương trình Thạc sĩ Phật học của Đại học Nava Nalanda Mahavira và Đại học
Nalanda, Rajgir” đã so sánh chương trình Phật học của 2 trường Đại học cùng mang tên Nalanda, chỉ cách
nhau 15 cây số, với những điểm dị biệt trong chương trình học, thể hiện sở trường riêng của mỗi trường về
ngành Phật học. Nếu trường Đại học đầu là nơi các cao Tăng Việt Nam tốt nghiệp như Đại sư Minh Châu,
Thiện Châu, Huyền Vi tốt nghiệp thì trường Đại học sau có hơn 20 Tăng Ni Việt Nam đang theo học. TS.
Phương Anh Đạt trong bài “Trường Đại học Gautam Buddha: Điểm nhấn trong nền Phật học Ấn Độ” giới thiệu
công lao của bà Mayawati thống đốc bang Uttar Pradesh bốn nhiệm kỳ xây dựng trường Đại học mang tên
đức Phật. Chương trình Phật học tại đây rất phong phú, với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thâm niên,
Campus thoáng rộng, ký túc xá thuận lợi, thư viện đầy đủ sách Phật học, thiền đường lớn thuận lợi cho việc
tu. Hiện có khoảng 80 Tăng Ni Việt Nam tu học nội trú bên cạnh sinh viên của nhiều nước khác. ĐĐ. Nguyên
Thế trong bài “Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Đại thừa của trường Đại học Acharya Nagarjuna” khẳng định
rằng đây là điểm đến thuận lợi cho Tăng Ni sinh Việt Nam. Ngoài việc đào tạo chuyên sâu về Đại thừa, Trung
tâm này còn nghiên cứu so sánh văn hóa Phật giáo ở các nước cũng như so sánh tư tưởng Phật học giữa các
trường phái Phật giáo khác nhau. Bài viết “Khái quát khoa Phật học của Đại học Sanchi” của ĐĐ. Thích Giác
Lâm, ngoài việc giới thiệu chương trình Phật học đặc thù tại đây, còn khái quát kiến trúc của bảo tháp Sanchi,
biểu tượng của nền mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ. Trường này có cơ sở hạ tầng tốt, thư viện có nhiều sách, có ký
túc xá cho sinh viên nước ngoài, các giảng viên rất tận tình. Về nước Tích Lan, nơi tiếp nhận đạo Phật 23 thế
kỷ trước, có nền Phật học vững mạnh. Như tựa đề của bài viết “Chương trình Pāli và Phật học bậc Đại học và
sau Đại học tại Sri Lanka”, ĐĐ. Thích Đồng Tâm đã khái quát nền Phật học tiên tiến của nước này, đối chiếu
chương trình đào tạo của hai trường Đại học lớn gồm Đại học Kelaniya và Học viện Phật giáo quốc tế Sri
Lanka (SIBA). Hiện có khoảng 70 Tăng Ni Việt Nam đang tu học tại Sri Lanka. Trong hướng nghiên cứu so
sánh giữa Việt Nam và Sri Lanka, ĐĐ. Thích Thanh An trong bài “Từ giáo dục Phật giáo của Sri Lanka đến
hướng phát triển giáo dục Phật giáo tại Việt Nam” nêu bật được những điểm mạnh về Phật học của hai nước,
vì cả hai đều bắt đầu giáo dục Phật giáo từ giáo dục tự viện (Pirivena) đến giáo dục trường (Vidya) và nay là
giáo dục Đại học (University). Các điểm chính trong bài viết bao gồm chính sách giáo dục, mô hình đào tạo,
kỹ năng quản lý, sự phân chia khoa, ngành, bộ môn… giúp độc giả hiểu sâu về bản sắc Phật học của hai
nước. Về nền Phật học Miến Điện, bài viết “Đánh giá về giáo dục Phật giáo” của TS. Cho Cho Aung do Ni sư
Huyền Tâm dịch chủ yếu giới thiệu chương trình Phật học của Đại học Phật giáo Nguyên thủy quốc tế tại
Miến Điện. Đang khi, bài nghiên cứu “Giáo dục Phật giáo Myanmar: Lịch sử và hiện trạng” của sư cô Diệu
Hiếu không chỉ khái quát lịch sử Phật học tại nước Phật giáo Nam truyền này, còn giới thiệu chương trình đào
tạo giảng sư (Dhammācariya), kỳ thi Tam tạng Thánh điển Pāli, một số trường Đại học Phật giáo, nhấn mạnh
trường Đại học quốc tế hoằng truyền Phật giáo Nguyên thủy (ITBMU) nơi tác giả tốt nghiệp Tiến sĩ Thiền học
Phật giáo. Về Phật học tại Trung Quốc, có 6 bài nghiên cứu do các giảng viên khoa Trung văn của HVPGVN tại
Tp.HCM viết. Bao quát nhất là bài “Hệ thống Phật học viện và các trường Phật học Trung Quốc” do tập thể
các giảng viên khoa Trung văn giới thiệu về hai hệ thống Phật học viện đào tạo nội trú và trường Phật học
Trung Quốc đào tạo ngoại trú; một bên theo mô hình truyền thống, đang khi bên còn lại theo mô hình giáo
dục hiện đại. Cùng với hướng nghiên cứu “Hệ thống Phật học viện tại Trung Quốc ngày nay”, Ni sư Tuệ Liên,
Phó khoa Trung văn, đã khái quát 20 Phật học viện tiêu biểu tại đất nước Phật giáo Đại thừa quan trọng nhất
này, cung cấp các thông tin bổ ích cho Tăng Ni Việt Nam thích theo học khoa Phật học bằng tiếng Trung. Bài
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viết “Chương trình Phật học sau Đại học tại Đại học Nam Kinh” của sư cô Tịnh Hoa không chỉ giới thiệu
chương trình Phật học mà còn khái quát chương trình khoa triết học và chuyên ngành Tôn giáo học. Qua đó
cho thấy xu hướng nghiên cứu Phật học tại một trường Đại học thuộc hệ thống công lập của Trung Quốc. Sư
cô Huệ Trang trong bài “Giáo dục Phật giáo Trung Quốc thời cận hiện đại” giới thiệu chương trình cải cách
giáo dục nói chung và chương trình Phật học nói riêng tại Trung Quốc trong 5 thập niên trở lại đây. Bài viết
nhấn mạnh tầm quan trọng của đa văn và giác ngộ mà người tu học Phật cần uyển chuyển vận dụng trong
cuộc sống để phụng sự nhân sinh hiệu quả hơn. Như tựa đề của bài viết “Phổ Đà Sơn, cái nôi giáo dục Tăng
tài”, ĐĐ. Thích Nguyên Tú giới thiệu lịch sử và ảnh hưởng to lớn của núi Phổ Đà đối với Phật giáo Trung Quốc.
Đồng thời khẳng định mấy trăm năm đào tạo Tăng tài tại Trung tâm Phật học nổi tiếng này, góp phần phát
triển Phật giáo Trung Quốc qua con đường giáo dục. ĐĐ. Thích Quảng Lạc trong bài “Sự hình thành và phát
triển giáo dục của Học viện Phật giáo Trung Quốc” cho thấy tầm quan trọng của giáo dục Phật giáo tại thủ đô
Bắc Kinh. Đồng thời, tác giả giới thiệu hệ thống Campus, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, thư viện đẳng
cấp và chương trình Phật học từ Cử nhân đến Tiến sĩ của trường này. Về nền Phật học tại Đài Loan có 5 bài
nghiên cứu của các giảng viên khoa Trung văn, HVPGVN tại TP.HCM. ĐĐ. Thích Vạn Lợi đã giới thiệu “Khái
quát 7 trường Đại học Phật giáo tại Đài Loan” gồm Học viện Pháp cổ, Đại học Hoa Phạm, Đại học Phật Quang,
Đại học Huyền Trang, Đại học Từ Tế, Đại học Khoa học Kỹ thuật Từ Tế và Đại học Nam Hoa. Bài viết cung cấp
cái nhìn về nền giáo dục Phật học rất tiên tiến và hiện đại của Phật giáo Đài Loan trong xu thế hội nhập và
toàn cầu hóa mà các nước trong khu vực cần tham khảo. Sư cô Tuệ Bổn trong bài “Giáo dục Phật giáo của
Đài Loan” giới thiệu khái quát 7 thập niên hình thành và phát triển Phật học tại Đài Loan gồm hệ thống hóa
giáo dục Phật học viện, học viện hóa giáo dục kết hợp với Tăng đoàn giáo dục và sự hiện đại hóa giáo dục tự
viện, bên cạnh việc đánh giá các tồn đọng của giáo dục Phật học tại Đài Loan. Ni sư Như Nguyệt, Phó khoa
Trung văn, trong bài so sánh “Chương trình Phật học của HVPGVN tại TP.HCM và trường Đại học Phật Quang,
Đài Loan” làm nổi bật các tương đồng và dị biệt về mục tiêu đào tạo, thành phần giảng viên, cơ sở hạ tầng,
chương trình đào tạo, công tác sinh viên, phương tiện học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng, sinh hoạt nội
trú và học phí giữa hai trường. ĐĐ. Thích Vạn Lợi trong bài nghiên cứu về Đại học Pháp cổ, Đài Loan đã giới
thiệu “Ba đại giáo dục và mục tiêu giảng dạy” của trường này dựa vào tác phẩm “Chia sẻ kinh nghiệm học
Phật”. Ba đại giáo dục gồm: (i) Đào tạo nhân tài đủ năng lực nghiên cứu, giảng dạy, hoằng pháp, phục vụ
chuyên ngành, (ii) Kết hợp lý luận và thành quả của giáo dục nhằm xây dựng xã hội và phát triển Phật giáo,
(iii) Nhập thế bảo vệ 4 loại môi trường gồm tâm linh, sinh hoạt, lễ nghi và thiên nhiên. Về “Phật học tại Học
viện Tịnh Giác tại Đài Loan”, Sư cô Phước Tường giới thiệu hai hệ thống giáo dục. Thứ nhất, hệ thống Phật
học viện và thứ hai, hệ thống phân hiệu trực thuộc trường đại học Mahachulalongkorn, Thái Lan. Cả hai hệ
thống đều đào tạo chương trình cử nhân và thạc sĩ Phật học, đáp ứng nguyện vọng tu học của Tăng Ni quốc
tế. Về nền Phật học Tây Tạng, sư cô Nhật Hạnh, thông dịch viên của đức Dalai Lama 14 cho cộng đồng Việt
Nam, trình bày qua bài “Tổng quan về giáo dục Phật giáo Tây Tạng” từ thế kỷ VIII đến nay. Chương trình Phật
học của bốn trường phái Tây Tạng như Nyingma, Kagyu, Sakya và Gelug đều giảng dạy năm bộ luận lớn gồm:
Ba la mật, Trung quán, Lượng luận, A-tì-đạt-ma Câu-xá luận và giới luật với thời gian học từ 9-26 năm. Bài
viết cung cấp các thông tin bổ ích theo đó Tăng Ni Việt Nam có thể chọn lựa chương trình Phật học cho chính
mình. Như tựa đề bài viết “Giáo dục Tăng Ni của tông Tào Khê, Hàn Quốc” Sư cô Giác Lệ Hiếu, nghiên cứu
sinh Tiến sĩ tại Đại học Dongguk, đã trình bày thực trạng và các giải pháp cho nền giáo dục Phật học của
tông này. Dầu trải qua 50 năm cải cách giáo dục, Phật giáo Hàn Quốc nói chung, tông Tào Khê nói riêng đang
gặp phải tình trạng Phật tử Hàn Quốc bỏ đạo đi theo đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa. Về Phật học tại Hoa Kỳ,
ĐĐ. Thích Thiện Trí, Giảng viên về Thiền học tại một số Đại học Hoa Kỳ, giới thiệu “Phật giáo ảnh hưởng đến
đời sống và học đường tại Hoa Kỳ”. Qua đó, giúp độc giả thấy được xu thế tự cải đạo của người phương Tây đi
theo đạo Phật thông qua sự giác ngộ chân lý và thực tập thiền định Phật giáo, vốn vượt lên trên các tính lý
của các tôn giáo phương Tây. Chi tiết và cụ thể hơn, ĐĐ. Chân Pháp Cẩn trong bài viết “Phật học tại Hoa Kỳ”
giới thiệu số lượng các trường Đại học có khoa Phật học, chương trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, các
cấp đào tạo, các ngôn ngữ mạnh, xu hướng hợp tác, giáo trình, học phí và tính quốc tế trong sự so sánh với
HVPGVN tại TP.HCM. Qua đó tác giả góp ý chân thành nhằm phát triển nền Phật học tại Việt Nam. Trong bài
khái quát “Phật học tại Canada và Australia”, ĐĐ. Chân Pháp Cẩn giới thiệu số lượng các trường có khoa Phật
học, chương trình đào tạo, học phí và học bổng và chất lượng đào tạo. Tác giả điểm qua các tạp chí Phật học
tiêu biểu của hai nước này cũng như các học giả lỗi lạc, đóng góp cho nền Phật học tại phương Tây. Về vương
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quốc Anh, nơi Phật giáo được biết sớm hơn các nước châu Âu còn lại từ thế kỷ XIX, TT. Thích Đồng Thành,
Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Bình Định, giới thiệu “Giáo dục Phật giáo tại Anh quốc”. Không chỉ có
nhiều nhà nghiên cứu Phật học lỗi lạc, Phật giáo Anh quốc còn có các hội Phật học quy mô, chương trình Phật
học tiêu chuẩn, góp phần phát triển Phật giáo cho thế giới phương Tây. ĐĐ. Thích Đồng Tâm, giảng viên
trường Phật học SIBA, Tích Lan qua bài “Giáo dục Phật giáo vương quốc Anh” đã khái quát lịch sử Phật giáo
Anh, các trung tâm Phật giáo quan trọng, Hội thánh điển Pāli. Về chương trình Phật học tại Anh, tác giả giới
thiệu 15 trường Đại học có khoa Phật học, nổi tiếng nhất là trường Đại học Oxford và Cambridge. Qua đó,
giúp sinh viên Việt Nam có thể lựachọn các trường Đại học thích hợp khi theo học Phật học tại nước này. ĐĐ.
Thích Thanh An trong bài “Tình hình nghiên cứu Phật học tại Đức” đã giới thiệu các học giả nổi tiếng, các
công trình nghiên cứu đồ sộ về khảo cổ học, Ấn Độ học, triết học Phật giáo, tiếng Sanskrit, tiếng Pāli, các từ
điển Phật học nổi tiếng Thánh điển Phật giáo bằng tiếng Đức và xu thế Phật giáo tại nước này góp phần giúp
người châu Âu và cộng đồng phương Tây hiểu và đến với đạo Phật. Trong bài “Tổng quan tình hình Phật giáo
và nghiên cứu Phật học tại Pháp” ĐĐ. Thích Thông Giác cung cấp bức tranh bao quát về Phật giáo Pháp gồm
các hội Phật giáo, các trường phái Phật giáo, các tự viện Phật giáo, các trường Đại học có ngành Phật học
cũng như cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng di dân truyền bá đạo Phật tại đất nước nổi tiếng bậc nhất về
văn minh trên thế giới. Qua đó cho thấy người phương Tây tìm về Phật giáo như giải pháp trị liệu nỗi khổ,
niềm đau. *** Thông qua tuyển tập này, giới học giả Phật giáo cũng như Tăng Ni và Phật tử trong nước có thể
so sánh Phật giáo Việt Nam và chương trình học Phật tại Việt Nam với Phật giáo ở 11 quốc gia và khu vực và
các trường Đại học có khoa hoặc chuyên ngành Phật học hay các Học viện Phật giáo tại những nước này. Sự
so sánh đối chiếu mang tính phản biện sẽ giúp cho các trường Phật học tại Việt Nam nói riêng và Phật giáo
Việt Nam nói chung, rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích nhằm phát triển hơn nữa Phật giáo Việt Nam
cũng như đưa nền Phật học Việt Nam lên đẳng cấp toàn cầu. HVPGVN, Cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 18-11-19
TT. Thích Nhật Từ
U.S. Army Special Forces Language Visual Training Materials - VIETNAMESE Over 200 pages ... Developed by
I Corps Foreign Language Training Center Fort Lewis, WA For the Special Operations Forces Language Oﬃce
United States Special Operations Command LANGUAGE TRAINING The ability to speak a foreign language is a
core unconventional warfare skill and is being incorporated throughout all phases of the qualiﬁcation course.
The students will receive their language assignment after the selection phase where they will receive a
language starter kit that allows them to begin language training while waiting to return to Fort Bragg for
Phase II. The 3rd Bn, 1st SWTG (A) is responsible for all language training at the USAJFKSWCS. The Special
Operations Language Training (SOLT) is primarily a performance-oriented language course. Students are
trained in one of ten core languages with enduring regional application and must show proﬁciency in
speaking, listening and reading. A student receives language training throughout the Pipeline. In Phase IV,
students attend an 8 or 14 week language blitz depending upon the language they are slotted in. The
general purpose of the course is to provide each student with the ability to communicate in a foreign
language. For successful completion of the course, the student must achieve at least a 1/1/1 or higher on the
Defense Language Proﬁciency Test in two of the three graded areas; speaking, listening and reading.
Introduction Lesson 1 People and Geography Lesson 2 Living and Working Lesson 3 Numbers, Dates, and
Time Lesson 4 Daily Activities Lesson 5 Meeting the Family Lesson 6 Around Town Lesson 7 Shopping Lesson
8 Eating Out Lesson 9 Customs, and Courtesies in the Home Lesson 10 Around the House Lesson 11 Weather
and Climate Lesson 12 Personal Appearance Lesson 13 Transportation Lesson 14 Travel Lesson 15 At School
Lesson 16 Recreation and Leisure Lesson 17 Health and the Human Body Lesson 18 Political and
International Topics in the News Lesson 19 The Military Lesson 20 Holidays and Traditions
Dám Nghĩ Nhỏ Rory Gallagher - Đường xa đi từng bước - Chuyện lớn nghĩ từng phần - Có bao giờ bạn chán
nản vì bao nỗ lực mình bỏ ra bỗng trở thành công cốc khi mục tiêu bạn theo đuổi cứ trượt khỏi tầm tay và trở
thành điều không thể làm được? Nếu có thì “Dám nghĩ nhỏ” (Think small) của Owain Service và Rory
Gallagher chính là cuốn cẩm nang có thể giúp bạn thay đổi điều đó. Cuốn sách thú vị này sẽ cho bạn thấy
chúng ta thường bị chệch hướng trên con đường theo đuổi mục tiêu như thế nào. Và dẫu rằng sống lành
mạnh hay phát triển bản thân để đạt được những đích đến cao hơn là mục tiêu của nhiều người trong chúng
ta, nhưng như Service và Gallagher đã chia sẻ: “Thế giới thì đầy cám dỗ, đầy những thứ gây xao nhãng và
nhiều áp lực khác. Không những thế, tâm trí và cuộc sống của chúng ta cũng chứa đầy những lối mòn và thói
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quen được hình thành từ lâu. Ngay khi bị phân tâm, chúng ta sẽ vô thức quay lại lối mòn mà chúng ta muốn
rời bỏ, khiến mục tiêu chúng ta muốn hướng đến trở nên xa vời hơn”. Vậy đâu là giải pháp cho những rào cản
ấy? Đó chính là tư duy “dám nghĩ nhỏ”. Vận dụng những nghiên cứu mới nhất về khoa học hành vi, Service
và Gallagher sẽ giúp chúng ta hiểu thấu đáo tầm quan trọng của việc nghĩ nhỏ. Để đạt được mục tiêu lớn, ta
phải thực hiện được từng bước nhỏ, như các tác giả đã nói: “Bạn phải nhận diện được những bước nhỏ mà
bạn cần thực hiện để đưa bản thân tới cái đích mà mình mong muốn; ngược lại, nếu không nhận diện được
những bước nhỏ đó thì bạn sẽ khó lòng đạt được mục tiêu cuối cùng của mình”. Không những thế, để giúp
chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu mình đề ra, Service và Gallagher còn giới thiệu bộ hành vi nền tảng gồm
bảy bước như sau: Xác định mục tiêu Lập kế hoạch Cam kết Đề ra phần thưởng Chia sẻ Phản hồi Kiên trì theo
đuổi Mỗi bước trong bộ khung hành vi này đều chứa đựng ba nguyên tắc được các tác giả giải thích rất cặn
kẽ, đơn giản và dễ áp dụng. Khi lựa chọn mục tiêu, chúng ta cần xác định được tầm quan trọng của từng mục
tiêu, từ dài hạn đến ngắn hạn, cũng như thấy được sự tương quan giữa các mục tiêu. Một khi đã nhắm được
đích đến, chúng ta cần lập một kế hoạch “với những quy định rõ ràng và đơn giản để làm giảm nỗ lực nhận
thức mà bạn phải bỏ ra khi theo đuổi mục tiêu”, và xây dựng thói quen hành động cho mục tiêu đó. Mục tiêu
lớn hay nhỏ không quan trọng. Bạn có thể đặt mục tiêu lớn lao, nhưng đồng thời cũng hãy nghĩ về những
bước nhỏ bạn cần thực hiện để tiến đến mục tiêu đó. Nếu có thể chuyển sự tập trung và khả năng chú ý của
mình vào các thay đổi trong từng bước nhỏ, bạn sẽ tránh khỏi cái bẫy của lối mòn, thói quen và sự nản lòng
trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Quan trọng là hãy luôn nhớ rằng bạn không hề đơn độc trên hành trình
chinh phục mục tiêu. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, nhận xét cũng như đánh giá của người khác về các thành quả
của bạn, và bạn sẽ nhận ra mình có đang đi đúng hướng hay không. Điều cuối cùng và cũng quan trọng
không kém là bạn phải kiên trì với những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Điểm khác biệt của “Dám nghĩ nhỏ” so
với những cuốn sách về khoa học hành vi khác là tính thiết thực, dễ đọc và dễ hiểu của nó. Tuy vận dụng
những ý tưởng cũng như khái niệm phức tạp của khoa học hành vi, nhưng hai tác giả đã diễn giải các kiến
thức hàn lâm bằng những từ ngữ quen thuộc. Các giải pháp được đưa ra đều rất dễ áp dụng, có cấu trúc chặt
chẽ, mạch lạc và nhất quán ở cả bảy bước. Thêm vào đó, xuyên suốt cuốn sách là các tình huống cũng như
câu chuyện có thật, gần gũi và sinh động để bạn có thể hình dung cụ thể hơn về bộ khung hành vi và lối tư
duy “nghĩ nhỏ”. Với “Dám nghĩ nhỏ”, bạn sẽ có một cuộc sống lành mạnh hơn, ý nghĩa hơn và nhiều động lực
hơn để không ngừng tạo ra những cú hích nhằm phát triển bản thân.
TÂM THƯ MỘT DÂN VIỆT NHẬP CƯ MỸ QUỐc Trần Ðỗ Cung 2012-04-17 It is the story of my life that was
quite eventful. I recount it in twenty four letters telling the true stories that I was either the witness or the
player leading to the defeat of my country to the communist due to personal ambitions or caprices. The
happy ending for me and my family was our last minute evasion to the United States of America where the
American Dream became the reality for us. It was an excellent story for the second and third Vietnamese
American generations in their quest to know the reason why their fathers and grandfathers were here.
Kỹ năng giao tiếp ứng xử Thé̂ Luyện Lại 2011
Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm - Tập 2 Cầu Vô Dục Những vụ án kỳ bí, tuyệt mật của sở công an đã
được phơi bày dưới ánh mặt trời. Tổ chuyên án bí hiểm nhất của Trung Hoa, chuyên xử lý các vụ án mà người
thường khó có thể tưởng tượng hết. Những vụ án mang yếu tố siêu nhiên khiến cho người dân thực sự bất an.
Vị giám đốc sở công an đã ra lệnh cho "Tổ chuyên án bí mật" điều tra về những vụ việc này. Mộ Thân Vũ đã
dẫn dắt các thành viên trong tổ chuyên án trải qua rất nhiều nguy hiểm để tìm ra sự thật. Nỗi sợ hãi đã bao
trùm tất cả khi sự thật bắt đầu hé lộ. Dị gia bạch xà, cái bóng biết giết người, các bé gái sơ sinh chết hàng
loạt, đứa trẻ sơ sinh có lông trắng kỳ quái và nhiều vụ án bí ẩn của Sở công an được đưa ra ánh sáng. Nếu
bạn đang tìm kiếm một nét khác lạ, mới mẻ thì hãy đọc cuốn sách này nhé.
The Natural History of Barbados Griﬃth Hughes 1750
Southeast Asia and the Civil Society Gaze Gabi Waibel 2013-11-20 As developing countries with recent
histories of isolation and extreme poverty, followed by restoration and reform, both Cambodia and Vietnam
have seen new opportunities and demands for non-state actors to engage in and manage the eﬀects of rapid
socio-economic transformation. This book examines how in both countries, civil society actors and the state
manage their relationship to one another in an environment that is continuously shaped and (re)constructed
by changing legislation, collaboration and negotiation, advocacy and protest, and social control. Further, it
explores the countries’ divergent experiences whilst also uncovering the underlying basis and drivers of civil
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society activity that are shared by Cambodia and Vietnam. Crucially, this book engages with the contested
nature of civil society and how it is socially constructed through research and development activities, by
looking at contemporary discourses and manifestations of civil society in the two countries, including
national and community-level organisations, associations, and networks that operate in a variety of sectors,
such as gender, the environment and health. Drawing on extensive ﬁeldwork conducted in Cambodia and
Vietnam, this book will be of huge interest to students and scholars of Southeast Asian studies, Southeast
Asian politics, development studies and civil society.
Giới thiệu Đề Tuyển Sinh 10-Năm học 2022-2023- Giải Chi Tiết- Cấu Trúc Trắc nghiệm – Tự Luận30-70 Nguyễn Quốc Tuấn 2022-04-23 Nhằm đa dạng hóa tài liệu dành cho tất cả bạn đọc dự thì tuyển sinh
10 năm học 2022-2023, cùng với sự tham khảo của tất cả quý thầy cô giáo cũng như quý phụ huynh. Chúng
tôi đã soạn thảo tiếp 10 đề thi tuyển sinh 10 dưới dạng trắc nghiệm và tự luận kết hợp với tỉ lệ 30% trắc
nghiệm và 70% tự luận. Đây cũng là cấy trúc rất được ưa chuộng trong những năm gần đây, cũng là bản lề
để giúp tất cả các em làm quen với hình thức học và thi ở chương trình trung học phổ thông. Nội dung cũng
được dàn trải có trong sách giáo khoa mà tất cả đang học. Bao gồm: Căn bậc hai, hàm số và đồ thị hàm số
bậc nhất, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số, hàm số và phương trình bậc hai, hệ thức lượng trong tam giác,
góc và dây cung, tiếp tuyến và các tính chất của tiếp tuyến đường tròn. Tất cả đều được xuất hiện và giải chi
tiết giúp bạn đọc có được nguồn tài liệu tham khảo thật sự bổ ích và phong phú.
CROWDFUNDING - Cơ hội cho nhà đầu tư nhỏ và startup gọi vốn Phạm Mạnh Hà, MSc, FRM
2021-01-29 Cuốn sách ngắn với mục đích mang lại những kiến thức chính xác, đầy đủ và mới mẻ về
Crowdfunding nói chung. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn gợi mở cho người đọc những suy nghĩ thật sự cấp tiến
về mô hình Equity Crowdfunding (ECF) nói riêng từ nhiều góc nhìn khác nhau. Chúng tôi đưa ra ba góc nhìn
quan trọng nhất để đề cập trong mỗi chương của cuốn sách là góc nhìn của nhà đầu tư, của người sáng lập
công ty startups đang gọi vốn và cuối cùng là của người làm chính sách liên quan đến khởi nghiệp. Mỗi nhân
tố trên đều là yếu tố không thể thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp và cho sự phát triển của chính mô hình
ECF. Equity Crowdfunding (ECF) là một mô hình tài chính hiện đại vì cơ sở của nó là sự phát triển của yếu tố
công nghệ đi kèm với sự tiến bộ của những định chế tài chính. Mô hình ECF đã được áp dụng ở nhiều nước
phát triển cách đây gần 10 năm như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Úc, New Zealand… và hiện cũng đang rất
phát triển ở Đông Nam Á. Chúng ta có thể tìm thấy sự hiện diện của mô hình này tại các nước trong khu vực
như Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia. Tuy nhiên ở Việt Nam, ECF chỉ mới ở giai đoạn phôi thai và
hoàn toàn chưa có sự định hình rõ ràng. Sự phát triển của ECF ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào những người
tiên phong dành thời gian nghiên cứu, phát triển và lan toả nhận thức về mô hình này. Đến khi nào những
nhà làm chính sách, nhà đầu tư, founders và nhiều chủ thể khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp nhận thức
được cần thiết phải tồn tại và tầm quan trọng của nó thì chúng ta mới có thể bắt đầu xây dựng mô hình này
thành công. Điều mà cuốn sách nhỏ bạn sắp đọc muốn chuyển tải không nằm ngoài mục đích đó.
Đề thi học sinh giỏi toán 6 Nguyễn Quốc Tuấn Đặt mua sách in Zalo: 0918.972.605 FREE SHIP- Thanh
toán tại nhà- Mở sách ra xem trước khi thanh toán. Hổ trợ ﬁle WORD có Thầy(Cô) giáo. Bộ đề thi học sinh giỏi
vẫn luôn là mối quan tâm của rất nhiều học sinh cũng như quý thầy cô giáo trong năm học này. Với mong
muốn đem lại cho tất cả bạn đọc một lượng kiến thức cũng như cấu trúc thường gặp trong những kỳ thi học
sinh giỏi. Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc bộ đề học sinh giỏi này. Và có thể nó không dừng lại ở một tập
gồm 50 đề đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu này. Vì sự đa dạng của những bài toán cũng như cấp độ mà từng
đề mang lại. Theo thời gian và cũng như nhu cầu chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các tập tiếp theo. Do là
đề thi học sinh giỏi của từng cấp cũng phụ thuộc vào từng địa phương từng tỉnh mà chúng tôi sưu tập được
trên toàn quốc. Nên có thể cấp độ vận dụng của từng tỉnh khác nhau. Ở trong 50 đề thi học sinh giỏi Toán 6
lần này. Chúng tôi đã sưu tập các đề chọn học sinh giỏi cấp Trường- Huyện và Tỉnh. Phụ thuộc vào nhu cầu
cũng những kiến thức của các em về toán, chúng tôi đã chọn phù hợp để các em luyện thi. Mỗi đề được
chúng tôi giải ngay sau khi ra đề giúp cho tất cả các em thuận tiện nhất trong việc tự học của mình. Chúng
tôi cũng khuyên bạn đọc tự giải rồi sau đó đối chiếu lại lời giải của chúng tôi ở sau mỗi phần giải. Ở trong đó
mỗi đề chúng tôi đã giải chi tiết nhất có thể, những ký hiệu cũng như ngôn ngữ giải khá rõ ràng giúp cho các
em dễ dàng lĩnh hội được kiến thức. Những bài mang tính lập lại hoặc khá dễ thì chúng tôi sẽ cho đáp án của
từng bài. Trong những đề thi học sinh giỏi, đa phần các em sẽ được gặp những bài toán nâng cao khá hay.
Không những vậy còn có những bài toán mang tính chất tư duy toán. Chẳng hạn: Tìm số nguyên, thực hiện
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phép toán, tìm số có dư, tìm chữ số tận cùng… Bạn đọc sẽ lần lượt gặp ở trong một vài đề thi mà chúng tôi
giới thiệu có trong sách. Dù đã có nhiều cố gắng để mang lại kiến thức hữu ích nhất đến bạn đọc. Nhưng
chắc chắn trong tài liệu cũng có mắc một vài sai sót không đáng có. Tác giả mong muốn bạn đọc bỏ chút
thời gian phản hồi những điều đó. Chúng tôi vô cùng cảm ơn những góp ý, xây dựng thiện chí từ bạn đọc. Mọi
sự đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ email: quoctuansp@gmail.com Tác giả
Nguyễn Huy Tưởng tuyển tập ; lời giới thiệu của Tô Hoài Huy Tưởng Nguyễn 1978
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ - Hiện Đời Giải Thoát 06 Thanh Hải Vô Thượng Sư 2016-02-19 Từ lúc thấm nhuần
bao nỗi vô thường trong kiếp nhân sinh, con người luôn khát khao trở về Nguồn Cội Thiêng Liêng. Thanh Hải
Vô Thượng Sư, một bậc Chân Sư toàn giác, với lòng từ bi vô lượng đã đến trần gian để truyền dạy Pháp Môn
Quán Âm, một Bảo Pháp tối thượng từ ngàn xưa, có thể giúp thể nhân liễu ngộ được trí huệ vạn năng nội tại
và đồng nhất thể cùng Thượng Đế. Trải qua muôn trùng duyên nghiệp mới có cơ hội thăng hoa làm người.
Nay được hiện hữu cùng thời với một vị Minh Sư tại thế mà nếu được cơ duyên đón nhận Bảo Pháp, quả là
một ân sủng nhiệm mầu. Nguyện xin những lời Khai Thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong sách này sẽ soi
sáng cho những người thành tâm mong cầu Chân Lý, nhận thức được Pháp Môn Vô Thượng để tu tập và đạt
thành ước nguyện Một Đời Giải Thoát. Những lời giảng dạy vi diệu của Ngài cũng sẽ giúp nâng cao tâm thức
cho những ai đang ưu tư về vấn đề sinh tử của kiếp người.
GIỚI THIỆU VỀ PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP Chân–Thiện–Nhẫn 2017-06-05 Lời ngỏ Kính chào Quý vị! Các học
viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam chân thành gửi tặng Quý vị cuốn tài liệu nhỏ này. Trước hết, chúng tôi
muốn giới thiệu tới Quý vị một môn khí công tu luyện mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần – Pháp
Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Môn tu luyện này hiện đang được phổ truyền tại 114 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 100 triệu người đang luyện tập hàng ngày. Đồng thời, chúng tôi cũng
muốn gửi tới Quý vị chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cùng vấn nạn mổ cướp tạng sống đang diễn
ra tại Trung Quốc và lời thỉnh nguyện lương tri để sớm chấm dứt những tội ác này. Mỗi tiếng nói lương tâm và
chính nghĩa, hay đơn thuần chỉ là sự ủng hộ, cảm thông về mặt tinh thần của Quý vị cũng là điều rất đáng
trân quý. Chúc gia đình Quý vị những điều thiện lành! Trân trọng cảm ơn! Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân
Thiện Nhẫn Hảo!
Nghệ Thuật Bán Hàng Bậc Cao Zig Ziglar 2019-01-01 Với 50 năm trải nghiệm những công việc khác nhau có
liên quan đến nghề bán hàng: từ bán các loại hàng hóa, sản phẩm thông thường cho đến cung cấp dịch vụ,
thậm chí cả các cơ hội nghề nghiệp, tác giả đã tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để viết nên cuốn sách
"Nghệ thuật bán hàng bậc cao". Cuốn sách càng có giá trị hơn bởi những kinh nghiệm và “tài liệu quý giá”
mà tác giả “thu lượm” được khi tham gia diễn thuyết và học hỏi rất nhiều từ các diễn giả và chuyên gia huấn
luyện bán hàng hàng đầu Hoa Kỳ. Đó là nội dung của nhiều bài diễn thuyết của những chuyên gia đào tạo
tên tuổi, là các bài viết về nghề bán hàng đăng trên các báo và tạp chí, là những điều tác giả quan sát được
từ thực tế công việc hàng ngày. Các nguyên tắc và chiến thuật được đề cập trong cuốn sách khá chi tiết và
dễ hiểu nên đây có thể là cẩm nang cần thiết để bạn thành công trong lĩnh vực bán hàng. Tuy nhiên nếu bạn
có được sự điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với bản chất công việc của mình thì có lẽ những thông tin thu
thập được sẽ trở nên hiệu quả và phù hợp nhất với những sản phẩm và khách hàng của bạn. Tính cách, khả
năng thuyết phục cũng như sự tín nhiệm của bạn trong quá trình áp dụng những nguyên tắc hay chiến thuật
được đề cập trong cuốn sách này chính là yếu tố quyết định mức độ thành công của bạn trong vai trò một
nhân viên bán hàng. Cuốn sách bao gồm rất nhiều ví dụ minh họa và những câu chuyện thực tế, được viết
theo lối kể chuyện tự nhiên, do vậy bạn cần phải chủ động học hỏi - chứ không chỉ đơn giản chỉ đọc nó mà
thôi. Một cuốn sổ tay nhỏ sẽ rất hữu ích trong việc giúp bạn ghi lại những ý tưởng quan trọng. Cuốn sách
được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1984, và trong phiên bản mới nhất của Nghệ Thuật Bán Hàng Bậc Cao
năm 2004 , với sự giúp đỡ của người bạn Michael Norton, cuốn sách được bổ sung thêm một số chiến thuật
tiếp cận công nghệ cao có vai trò quyết định đối với môi trường bán hàng hiện nay. Gấp cuốn sách lại, chúng
ta có thể tin rằng vượt lên tất cả mọi nỗ lực thì sự trung thực ở mức độ cao nhất luôn là một yêu cầu không
thể thiếu đối với một người bán hàng chuyên nghiệp. Tại sao ư? Bởi chúng ta được huấn luyện để thuyết
phục người khác và một nhân viên bán hàng kém đạo đức (trên thực tế là một tay lừa đảo) hoàn toàn có thể
thuyết phục khách hàng mua những sản phẩm với giá trên trời mà lẽ ra họ chẳng nên mua làm gì. Các chiến
thuật và trình tự thực hiện một thương vụ hoàn hảo : phải có sự nhẫn nại khi thương thuyết hoặc thuyết phục
khách hàng, phải đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt nhất và trên hết là nên trung thực với khách hàng. Với
gioi-thieu-chung
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những câu chuyện thực tiễn của chính bản thân và kinh nghiệm, sự quan sát từ những đồng nghiệp, tác giả
đã chia sẻ những vấn đề đáng lưu ý và khá cần thiết cho bất kỳ người bán hàng nào: - Những ý tưởng về tầm
quan trọng của sự đáng tin cậy của người bán hàng - Những ý tưởng về tầm quan trọng của những vấn đề
tâm lý thường gặp trong quá trình bán hàng. - Giúp bạn hiểu khái niệm tại sao bạn phải học cách thuyết phục
khách hàng. - Giúp bạn hiểu rằng các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng không tạo ra một nhân viên bán hàng
chuyên nghiệp mà chỉ giúp bạn bán hàng hiệu quả hơn. - Giới thiệu chân dung của một chuyên gia bán hàng
thực thụ và một loạt những kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp. Nghệ Thuật Bán Hàng Bậc Cao của Zig Ziglar
chứa đựng một triết lý xuyên suốt trong từng chủ đề: “Bạn có thể có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu
bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn”, điều này thậm chí còn đúng đắn và cần thiết hơn trong
cuộc sống hiện nay so với thời kỳ khi cuốn sách được xuất bản lần đầu. Mục tiêu của một thương vụ là đảm
bảo khách hàng mua được sản phẩm với giá hợp lý nhất, nhưng nếu bạn mang đến cho khách nhiều thứ còn
quan trọng hơn cả một mức giá hợp lý thì không những bạn đã có một thương vụ thành công mà chính khách
hàng đó sẽ giúp bạn có thêm nhiều khách hàng khác nữa. Nội dung cuốn sách được viết theo lối kể chuyện,
kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẩu chuyện vui. Hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh
doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện,
bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho bạn cảm giác thú vị khi đọc.
Giới thiệu OpenLdap Cuốn sách giới thiệu về OpenLdap và các khái niệm cơ bản về OpenLdap.
Southern Voices Michael Robert Dedrick 2022-05-24 Southern Voices: Biet Dong and the National Liberation
Front presents oral histories from former members of an elite squad of Viet Cong operatives, focusing on
their experiences during what is known, in Vietnam, as the American War. Author Michael Robert Dedrick
conducted interviews with eight former Biet Dong (the equivalent of Ranger or Special Forces divisions in the
US military) and sheds new light on this clandestine group. Best known for their role in the 1968 Tet
Oﬀensive, the Biet Dong in the south were organized units hiding in plain sight. Members included farmers,
tradespeople, agents, spies, monks, students, intellectuals, and journalists—both young and old, men and
women. They were highly patriotic, politically motivated, and very secretive, operating in three-person cells
under aliases. Their voices and experiences emerge in this bilingual volume. In recent years, historians have
made greater use of Vietnamese primary sources and transformed the study of one of the twentieth
century's most controversial conﬂicts. Ably curated by Dedrick—who also oﬀers his own perspectives as a
veteran and peace activist—the ﬁrsthand accounts in Southern Voices add a new layer to the history of the
Vietnam War and its aftermath.
Thuốc nam chữa bệnh dân Nam Văn Sang Nguyễn 2014
Elementary Vietnamese, Third Edition Binh Nhu Ngo, Ph.D. 2015-11-10 This is a complete Vietnamese
language course designed for college or high school–level classroom use or self–study. Since its publication
in 1998, Elementary Vietnamese has become the leading book for anyone wishing to learn Vietnamese, and
an invaluable resource for people traveling, studying or working in Vietnam. This beginner Vietnamese book
was originally developed for classroom use at Harvard University, where it has been ﬁeld-tested for many
years. This revised Third Edition has been thoroughly updated to reﬂect recent developments in Vietnamese
speech patterns and culture over the past decade. The main focus of Elementary Vietnamese is to assist
learners in developing basic skills in listening, speaking, writing and reading the language. It serves a
secondary function as a general introduction to modern Vietnamese society and culture, with dialogues,
cultural notes, exercises and readings drawn from contemporary life and popular media there. Features of
the Third Edition include: Many hours of new downloadable audio recordings by native Vietnamese speakers.
Innovative pronunciation drills to help you to achieve near-native pronunciation ability. New usage examples,
cultural notes, and exercises along with photos showing life in Vietnam today. A guide for instructors ("New
Edition Notes") detailing changes made in the Third Edition. The downloadable audio recordings which
accompany this ebook are of native Vietnamese speakers. These recordings cover: All dialogues, narratives
and vocabulary. Grammar and usage notes. Everyday Vietnamese idioms and expressions. A unique set of
pronunciation drills to help you speak like a native and . Commonly-used proverbs, to help you speak and
understand colloquial Vietnamese.
Igniting The Chemical Ring Of Fire: Historical Evolution Of The Chemical Communities Of The
Paciﬁc Rim Rasmussen Seth C 2018-01-18 From the rise of chemical technology in antiquity to the present
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day, Igniting the Chemical Ring of Fire tracks the development of professional chemistry communities in the
countries of the Paciﬁc Rim. Critical in this process was the development of local education and training in
chemistry. The doctorate in chemistry is generally regarded as coming into existence in early 19th century
Germany, with the model spreading globally as time passed. In early years it was common for international
chemistry scholars to train at the ranking German or English universities before returning to their home
countries to seed a local version of the doctorate. However, little has been formally written about this
process outside of Europe. Representing a ﬁrst in the ﬁeld for countries of the Paciﬁc Rim, this book
documents the detailed history of chemical communities in ten countries from a team of internationally
renowned historians. Providing insights into how and when these countries initiated local chemistry PhD
programs and became independent chemical entities, Igniting the Chemical Ring of Fire shows that there is
no single path to development. Contents: PrefaceAbout the EditorIntroduction: The Paciﬁc Rim — From Early
Chemical Technology to Independent Local Chemical Communities (Seth C Rasmussen)Australia: Vehicles for
the Discussion of Chemistry in Early 19th Century Sydney (Tony T Baker)Australian Chemists Crossing the
Paciﬁc to the Promised Land (Ian D Rae)Canada: Chemistry in Canada: 1720–2017 (Thomas Tidwell)China:
History of the Modern Chemistry Doctoral Program in Mainland China (Vera V Mainz)Japan: International
Relations of the Japanese Chemical Community (Yoshiyuki Kikuchi)Gen-itsu Kita and the Kyoto School's
Formation (Yasu Furukawa)Korea: A Short Story of Chemistry in South Korea (Choon H Do)A History of the
Korean Chemical Society (Gary Patterson)New Zealand: The Development of Chemistry in New Zealand
(Brian Halton)Russia: High Creativity, Historical Invisibility: The Growth of Chemistry in Russia (David E
Lewis)Taiwan: Development of the Natural Products Chemistry by Tetsuo Nozoe in Taiwan (Masanori
Kaji)United States: Impact of the 1862 Morrill Land-Grant College Act on Chemistry Education in the United
States (Roger Egolf)The Professionalization of American Chemistry: How the German PhD Model Crossed the
Atlantic (Ned D Heindel, Jeﬀrey L Sturchio, and James J Bohning)Vietnam: History of Vietnamese Chemistry
from Decolonization to the 21st Century (Pham Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Anh Huong, Pham Tien Duc, Hoang
Quoc Anh, and Ta Thi Thao)Index Readership: Scientists, students and chemical historians alike will enjoy
discovering these untold stories that travel from Canada to Australia, China to Japan and more. Keywords:
Paciﬁc Rim;Seth Rasmussen;Ring of Fire;Chemical Communities;Organic ChemistryReview:0
Giang Giai Kinh David Helm 2017-04-30 Dieu gi tao nen mot bai giang tot? Muc su David Helm Da viet cuon
"e;Giang Giai Kinh: Cach Chung Ta Trinh Bay Loi Chua Ngay Nay"e; cho cac Muc su Duong nhiem va nhung
nha truyen Dao tuong lai. Voi cach viet de hieu, ong chi ra nhung Dieu ma mot nguoi muon rao giang Loi
Chua mot cach trung thanh phai xac quyet va lam tron. Ngoai ra, cuon sach ngan nay cung trang bi cho tat
ca chung ta kha nang nhan dien mot bai giang tot khi nghe giang.
World Seas: An Environmental Evaluation Charles Sheppard 2018-09-03 World Seas: An Environmental
Evaluation, Second Edition, Volume Two: The Indian Ocean to the Paciﬁc provides a comprehensive review of
the environmental condition of the seas from the Indian Ocean to the Paciﬁc. Each chapter is written by
experts in the ﬁeld who provide historical overviews in environmental terms, current environmental status,
major problems arising from human use, informed comments on major trends, problems and successes, and
recommendations for the future. The book is an invaluable worldwide reference source for students and
researchers who are concerned with marine environmental science, ﬁsheries, oceanography and engineering
and coastal zone development. Covers regional issues that help countries ﬁnd solutions to environmental
decline that may have already developed elsewhere Provides scientiﬁc reviews of regional issues, thus
empowering managers and policymakers to make progress in under-resourced countries and regions
Includes comprehensive maps and updated statistics in each region covered
English for hotel and tourist: part 1 Quynh Lien 2015-06-11 English for the Hotel and Tourist Industry by
Harding and Henderson is an excellent textbook in the ﬁeld of ESP teaching. What makes it particularly good
is the fact that each of the 12 units of study included are clearly and equally divided into the following
categories: TOPIC, LISTENING, SPEAKING,READING ,WRITING, LANGUAGE STUDY, WORD STUDy, ACTIVITIES.
The communicative approach is made evident throughout the book as is suggested by the activities
proposed and the functional approach given to the language study section. I have worked with this book in
my English courses in Oaxaca, which are oriented towards people working in the tourist industry. M y
students have found it to be a very useful and enjoyable way to learn the English they need for their jobs.
gioi-thieu-chung
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Giới thiệu Nginx Cuốn sách giới thiệu về tổng quan Nginx.
DÒNG LỆ HẠNH PHÚC Hung Bui 2014-05-28 Heartbroken after surviving from an unexpected car accident
with his wife Jennies, Brian is desperate and giving up all hope to live without her. He engulfs in silence,
misery and alcoholic. But when he forces himself to accept a job from his father in law, also is his boss, which
is made for him to return his birth city in Viet Nam where he's going to work with his Uncle Tim whose is
President of Eastern Bank to clinch an important contract has been arranged. His entire world suddenly has
changed and his life turns upside down by quirk fate when he accidentally bumps into a woman outside of
the airport, who resembles his dead wife, and then following her to where she works. More astonishing is
she's an employee of Eastern Bank, also is his uncle's secretary. His heart turns over and quickly in love after
knowing her name is Ngan. Getting closer to Ngan and trying to win her heart, Brian intrigues with his uncle
to take a mailman job instead to disguise his character. And from there, they became more than just
colleagues, but as so often happens in times of need friendships are forged, and after Brian is acting as an
actor to pretend Ngan's beau to visit her family, and then secretly helps Ngan to rework her project. They are
each surprised at the intimacy of their working and spending days and the impact their encounter brings:
Warm, crying, laughing, witty, and as wise as ever. They're falling madly in love and Brian has to return to
Viet Nam to get married Ngan. With a happy ending when Ngan is immigrated to America at last, Brian has a
diﬀerent thought about the fate that God has created. Having Ngan in his life, as if God has brought Jennies'
life back on earth for reuniting with him that makes Brian doesn't believe in tears which is he has been crying
for, and learning along the meaning of true love, and ultimately, what fate really is.
Bí Ẩn Của Lão Hóa Joe Chang 2020 Cẩm nang về chống lão hóa giữ mãi tuổi thanh xuân Từ trước đến nay,
trên thị trường Việt Nam có rất nhiều sách hướng dẫn bí quyết trẻ đẹp. Thế nhưng, những thông tin thật sự
hữu ích, cụ thể giúp duy trì tuổi xuân theo thời gian vẫn không có nhiều. Giờ đây, quyển sách “The Aging
Myth” (tạm dịch: “Bí ẩn của lão hóa”) với phiên bản tiếng Việt đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây chính là cơ hội
để độc giả trong nước được tiếp cận nguyên nhân cốt lõi gây ra lão hóa và tìm hiểu về công nghệ ứng dụng
mang tầm quốc tế, giúp con người tận hưởng cuộc sống trẻ trung dài lâu. Được New York Times bình chọn là
quyển sách bán chạy nhất và phổ biến trên toàn thế giới, “Bí ẩn của lão hóa” hoàn toàn xứng đáng được độc
giả lựa chọn. Tác giả cuốn sách “Bí ẩn của lão hóa" chính là Tiến sĩ Joseph Chang - Trưởng Ban Khoa Học
kiêm Phó Chủ tịch Điều hành, phát triển sản phẩm của Tập đoàn Nu Skin, sẽ đưa người đọc khám phá “lãnh
địa” của lão hóa, bí ẩn từ hàng ngàn năm đối với con người, nay đã được “vén màn” và tìm ra cách khắc
phục. “Bí ẩn của sự lão hóa” được giới khoa học đánh giá là một “quan điểm tuyệt vời về sự lão hóa”, phù
hợp cho tất cả mọi người, từ trẻ đến già với mục tiêu đọc, khám phá và thay đổi cuộc sống ngay từ bây giờ.
Trong sách, Tiến sĩ Joseph Chang đã hé mở những bí ẩn của quá trình lão hóa “Tất cả là nằm trong bộ gen
của chúng ta” và giải thích ageLOC ứng dụng công nghệ biến đổi gen tuyệt vời ra sao để các bạn có thể tận
hưởng cuộc sống trẻ trung dài lâu như mong đợi. "Bí ẩn của lão hóa" là cuốn sách dành cho bất kỳ ai quan
tấm đến sự lão hóa một cách khỏe mạnh. Lão hóa không đơn thuần là quá trình hao mòn và hư hỏng bị động
theo thời gian, mà còn là một quá trình sinh học chủ động, được điều chỉnh bởi một số gien chủ đạo. Vai trò
then chốt của biểu hiện gien đối với sự lão hóa được Joe Chang giải thích cấp độ mà độc giả có thể dễ dàng
lĩnh hội được. Trong cuốn sách này Joe Chang cũng nhấn mạnh đến sự quan trọng của gien và biểu hiện gien
trong việc trì hoãn sự lão hóa và xua tan đi bí ẩn rằng ta không thể làm chậm chiếc đồng hồ lã hóa ấy. Chang
cho rằng phương pháp chống lão hóa hiệu quả nhất đều hướng mọi người đến một lối sống khỏe mạnh và sử
dụng các chất dinh dưỡng vi lượng cần thiết. Bí ẩn của lão hóa là cuốn sách dành cho những ai mong muốn
có một sức khỏe tốt để cải thiện cuộc sống và kéo dài tuổi thanh xuân. Cùng với bề dày kinh nghiệm trong
ngành công nghiệp dược phẩm và thực phẩm bổ sung, Tiến sĩ Joseph Chang đã giải mã chìa khóa chống lão
hóa và xóa tan suy nghĩ xưa nay của con người “Việc duy trì tuổi thanh xuân là không thể”. Chúng ta hoàn
toàn có thể thay đổi cuộc sống và giữ tuổi của chúng ta là một bí mật nhờ vào các sản phẩm ứng dụng công
nghệ ageLOC. Là thành tựu của hơn 30 năm nghiên cứu và giải mã bộ gen, công nghệ ageLOC đã giữ vị trí
tiên phong trong xu hướng chống lão hóa trên toàn thế giới. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết
được lý do gây lão hóa gây ra từ đâu, qua đó bạn có thể sử dụng những kiến thức trong cuốn sách này đê
tăng cường khả năng chiến thắng sự lão hóa của bản thân mình. Từ đó bạn sẽ có sức mạnh để cải thiện
nhiều dấu hiệu tuổi già như: vết chân chim, khóe miệng và nếp nhăn… Bạn sẽ hiểu hơn về cơ thể mình và
biết những điều cần thiết để duy trì sức sống tươi trẻ từ bên trong, cũng như tránh được việc đột quỵ vì sụt
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giảm năng lượng đột ngột. Bạn sẽ làm được điều này mà không cần phải sử dụng chất kích thích gì vào cơ
thể như: không kim, không giao, không tia lazer hay những chất kích thích có khả năng gây hại, vừa tốn tiền
vừa tiềm ẩn những tác dụng phụ tiêu cực. Trong cuốn sách này bạn cũng được gặp nhiều người đã từng trải
qua những căn bệnh hiểm nghèo tưởng chừng không lương y nào cứu chữa, nhưng do họ có một niềm tin
mãnh liệt vào sự sống của mình cùng với những nghiên cứu mà tiến sĩ Joshep Chang mang lại đã giúp họ đạt
được những lợi ích rõ rệt mà không cần đến những biện pháp quá đà để duy trì sức khỏe. Những câu chuyện
của họ sẽ khiến bạn tự hỏi họ đã làm gì để trông tuyệt vời như vậy. Vậy nên, hy vọng bạn sẽ kiên nhẫn đọc
tiếp đến những trang cuối cùng của cuốn sách để hiểu rõ hơn về cội nguồn phát kiến tuyệt vời mà Joe Chang
đã áp dụng nó.
Chúa Jêsus: Lời Giới Thiệu 2011-11-22 A booklet that does what the title suggests, introducing Jesus
through stories from the gospels. Each story tells of an encounter with Jesus, the ordinary people who met
him, and were never the same again. Beautifully presented, Jesus: An Introduction is a perfect gift book for
those curious to know what Jesus was like.
Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm - Tập 1 Cầu Vô Dục Những vụ án kỳ bí, tuyệt mật của sở công an
đã được phơi bày dưới ánh mặt trời. Tổ chuyên án bí hiểm nhất của Trung Hoa, chuyên xử lý các vụ án mà
người thường khó có thể tưởng tượng hết. Những vụ án mang yếu tố siêu nhiên khiến cho người dân thực sự
bất an. Vị giám đốc sở công an đã ra lệnh cho "Tổ chuyên án bí mật" điều tra về những vụ việc này. Mộ Thân
Vũ đã dẫn dắt các thành viên trong tổ chuyên án trải qua rất nhiều nguy hiểm để tìm ra sự thật. Nỗi sợ hãi đã
bao trùm tất cả khi sự thật bắt đầu hé lộ. Dị gia bạch xà, cái bóng biết giết người, các bé gái sơ sinh chết
hàng loạt, đứa trẻ sơ sinh có lông trắng kỳ quái và nhiều vụ án bí ẩn của Sở công an được đưa ra ánh sáng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nét khác lạ, mới mẻ thì hãy đọc cuốn sách này nhé.
Đế Quốc Mặt Trời Đỏ MING XIA 2020-01-01 Tác giả cuốn sách này là tiến sĩ Xia Ming - Hạ Minh, sinh năm
1965 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp ngành Chính trị Quốc tế (cử nhân) và Quan hệ quốc tế (thạc
sĩ) tại trường ĐH Phục Đán. Năm 1991, ông sang Mỹ làm luận án tiến sĩ tại ĐH Temple. Hiện nay ông đang
giảng dạy tại Graduate Center và The College Staten Island (CUNY) ở New York. Ông cũng là giáo sư thỉnh
giảng tại ĐH New York. Cuốn sách tựa là 紅太陽帝國: 中共最後的分贓 （THE EMPIRE OF THE RED SUN: LAST ORGY FOR
THE CPC） Dịch giả Hồ Như Ý dịch sang tiếng Việt. Trung Quốc trong thế kỷ XXI dưới sự nô dịch của Đảng
Cộng sản là một đế quốc như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó, Đảng quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là
một kẻ thực dân, mà hàng nghìn, hàng vạn gia đình, không gian công cộng và hàng tỉ hàng tỉ thần dân Trung
Quốc đang sinh sống bên trong nó chỉ là những đối tượng thực dân.
Ánh Lửa Tình Bạn Jack Canﬁeld Người bạn thật sự là người không chỉ đến với bạn trong những lúc bạn vui
hay thành công mà là người không bỏ rơi bạn khi bạn đang lâm vào đau khổ, gian nguy hay thất bại. Người
bạn thật sự là người biết khích lệ, động viên khi bạn vươn lên; biết mừng vui khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc
sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến bạn khi bạn cô đơn. Người bạn thật sự là người mà dù bạn không gặp
nhưng bạn luôn thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến. Người bạn thật sự là người đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo
thăng trầm của cuộc sống. Hẳn bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều lưu giữ trong tim một tình bạn đẹp. Một
tình bạn chân thành là chất keo xúc tác khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa. Mỗi người bạn
là một thế giới mới để chúng ta khám phá, học hỏi cũng như chia sẻ cho nhau những ước mơ, khát vọng. Tình
bạn giúp chúng ta nhận ra những ưu, khuyết của bản thân để cùng nhau hoàn thiện hơn. Trong cuộc sống, có
những thời khắc chúng ta rơi vào tuyệt vọng, mất niềm tin, tưởng chừng tất cả đều là vô nghĩa… Chính lúc
đó, tình bạn sẽ đem lại nguồn sức mạnh tinh thần vô biên giúp chúng ta tìm lại chính mình. Càng trong thử
thách nghiệt ngã, Anh lửa Tình bạn càng ấm nồng hơn, càng soi sáng hơn nguồn sống tin yêu và hy vọng.
First News trân trọng giới thiệu tập sách Ánh Lửa Tình Bạn như một món quà để dành tặng những người bạn
thân yêu đã sát cánh cùng chúng ta trong những năm tháng gian khổ đã qua. Hy vọng với những câu chuyện
sâu sắc, xúc động và ý nghĩa trong tập sách này, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng thật hạnh phúc biết bao
khi có một tình bạn chân thành.
Văn hóa dân gian 1995
Lên án Kút-Sếp Thế Truyền Nguyễn 1960
Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải: Giới và Định Venerable Sayadaw U Sīlānanda - Pháp Triều dịch 2020-06-21
Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải: Giới và Định (The Studies of the Path of Puriﬁcation) Tác giả: Venerable Sayadaw
U Sīlānanda Biên dịch: Pháp Triều
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Phật điển thông dụng: Lối vào tuệ giác Phật 2021-05-08 Quyển “PhậtPhật điển thông dụng: Lối vào tuệ giác
PhậtPhật” là thành quả tập thể của dự án “biên soạn bộ kinh PhậtPhật giáo thống nhất” giữa ba trường phái
PhậtPhật giáo gồm Thượng tọa bộ, Đại thừa và Kim Cương thừa, do trường Đại học Mahāchulalongkorn
Rajavidyalaya, Thái Lan chủ trương và bảo trợ từ năm 2009. Nguyên tác tiếng Anh là “Common Buddhist
Text: Guidance and Insight from the Buddha,” dịch sát nghĩa là “Phật điển thông dụng: Hướng dẫn và tuệ
quán từ đức Phật.” Tựa sách tiếng Việt có thay đổi so với nguyên tác nhằm gây ấn tượng cho người đọc về trí
tuệ Phật từ việc xem, nghiền ngẫm và áp dụng lời Phật và thánh hiền Phật giáo trong cuộc sống. Tác phẩm
này gồm hai thành phần tham gia. Thứ nhất là Ủy ban biên soạn (Compiling Committee) gồm có 10 người,
trong đó về phía Việt Nam, có GS.TS. Lê Mạnh Thát và tôi (Thích Nhật Từ). Ngoài việc tham gia xây dựng tổng
mục lục của tác phẩm, tôi còn được Ủy ban biên soạn giao nhiệm vụ tuyển chọn lựa tất cả đoạn kinh Đại
thừa. Phần này tôi tuyển chọn khoảng 400 trang A4. Vì giới hạn số trang từ 1000 trang xuống còn gần 500
trang của toàn sách, chỉ có gần một phân nửa các đoạn kinh Đại thừa do tôi tuyển chọn được đưa vào tuyển
tập này, chiếm khoảng 1/3 các đoạn kinh văn trong quyển sách. Thứ hai là nhóm dịch giả tiếng Anh gồm có 6
người, về phía Việt Nam có HT. Thích Tuệ Sỹ và biên tập toàn bộ bản dịch tiếng Anh là giáo sư Peter
Harvrvey. Tuyển chọn và phiên dịch tiếng Anh từ kinh điển Pāli trong sách này là hai giáo sư tiến sĩ người
Tích Lan gồm P.D.Premasiri và G.A. Somaramaratne. Phần kinh văn của Kim cương thừa do giáo sư Tamás
Agócs và Dharmacārī Śraddhāpa phụ trách. Các thành viên còn lại trong hai hội đồng chủ yếu tham gia thảo
luận, đánh giá các bản văn kinh tiêu biểu, các đoạn kinh chọn lọc, cũng như nội dung của toàn tác phẩm
trong các phiên làm việc. Sau 7 năm với 12 phiên làm việc tập thể tại trường Đại học Mahachulalongkorn
Rajavidyalaya (MCU), Bangkok, Thái Lan, Ủy ban biên soạn đã hoàn tất bản thảo cuối cùng vào năm 2015.
Sau hai lần thẩm định của lãnh đạo PhậtPhật giáo thế giới tham gia Đại lễ Vesak LHQ, ấn bản tiếng Anh đầu
tiên của quyển này được ra đời vào mùa PhậtPhật đản năm 2017, tái bản năm 2018. Song song với ấn bản
tiếng Anh còn có ấn bản tiếng Thái do các học giả MCU phiên dịch năm 2018. Ấn bản tiếng Việt đầu tiên do
HT. Thích Tuệ Sỹ và GS. Lê Mạnh Thát làm chủ biên bản dịch, xuất bản lần đầu tại Việt Nam vào mùa
PhậtPhật đản năm 2019. Vì rất muốn phổ biến rộng rãi ấn bản tiếng Việt đến cộng đồng PhậtPhật giáo Việt
Nam, nhưng do không xin được bản dịch tiếng Việt đã xuất bản trước, tôi quyết định tự mình dịch tác phẩm
này. Do bận nhiều PhậtPhật sự nên tôi không thể thực hiện ý định trong năm 2018-2020. Trước tết 2021, tôi
mời 8 thành viên của Trung tâm nghiên cứu và phiên dịch PhậtPhật học do tôi làm Giám đốc thuộc Viện
nghiên cứu PhậtPhật học Việt Nam cùng tham gia phiên dịch bản tiếng Việt thứ hai này. Có thêm một bản
dịch tiếng Việt đối với sách này chắc chắn sẽ góp phần làm phong phú giá trị của tác phẩm, vốn là sự đóng
góp chất xám tập thể của gần 20 người đại diện các trường phái PhậtPhật giáo, trực tiếp tham gia công trình
biên soạn này. Ngoài việc phân công, đôn đốc các dịch giả, tôi hiệu đính bản dịch, bổ sung dấu đối với các
thuật ngữ Pāli, Sanskrit, thống nhất hóa một cách tương đối các thuật ngữ trong sách, Việt hóa tối đa các
thuật ngữ Phật học, bổ sung bảng viết tắt… để độc giả Việt Nam dễ hiểu và trải nghiệm lời Phật trong cuộc
sống. Mục đích của tôi là cúng dường dịch phẩm này lên đức PhậtPhật nhân mùa PhậtPhật đản năm 2021,
đồng thời góp phần kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội PhậtPhật giáo Việt Nam bằng cách ấn tống rộng rãi
tác phẩm này đến cộng đồng PhậtPhật giáo Việt Nam. Về cấu trúc, tác phẩm chia làm ba phần gồm 12
chương, mỗi chương được trình bày song song các đoạn kinh văn Thượng tọa bộ (Theravāda, viết tắt là Th
kèm theo con số chỉ cho số thứ tự các đoạn kinh), kinh văn Đại thừa (Mahāyāna, viết tắt là M) và kinh văn
Kim cương thừa (Vajrayāna, viết tắt là V). Phần một của tác phẩm có hai chương, xoay quanh cuộc đời đức
PhậtPhật và lịch sử, cũng như các phương diện khác nhau về đức PhậtPhật. Từ lúc thụ thai, đản sanh, thời
niên thiếu, hôn nhân của thái tử Tất-đạt-đa, cho đến ý nguyện xuất gia, sáu tháng tầm sư học đạo ở Tỳ-xá-ly
và gần sáu năm tu tập khổ hạnh tại Ma-kiệt-đà, sự chứng đạo cũng như 45 năm truyền bá chân lý của
PhậtPhật… được nêu ra trong chương đầu, cũng là chương duy nhất trong tác phẩm không có các đoạn kinh
văn tương đương trong Đại thừa và Kim cương thừa, nhằm khắc họa bức tranh về đức PhậtPhật lịch sử mang
tính thống nhất chung. Chương 2 giới thiệu danh hiệu của đức PhậtPhật, các phẩm chất cao quý, đặc tính của
đức PhậtPhật, vai trò đạo sư, học thuyết ba thân PhậtPhật, học thuyết năm gia đình PhậtPhật, cũng như đức
PhậtPhật bên trong được trình bày và so sánh giữa ba trường phái. Phần thức hai của tác phẩm gồm có 8
chương, giới thiệu khái quát những lời dạy minh triết của đức PhậtPhật trong ba truyền thống PhậtPhật giáo,
bao gồm: đặc điểm của PhậtPhật pháp, xã hội và quan hệ con người, cuộc sống con người, đạo đức PhậtPhật
giáo, thiền định, trí tuệ, con đường PhậtPhật pháp và sự hành trì cũng như mục đích PhậtPhật giáo. Thông
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qua các chủ đề này, người đọc nắm vững được quan điểm PhậtPhật giáo về thế giới quan, xã hội quan, chính
trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan và giải thoát quan. Các đoạn kinh văn thuộc ba trường phái PhậtPhật
giáo giúp cho người đọc thấy rõ sự tương đồng lớn, bên cạnh các dị biệt không đáng kể. Nhờ đó, Tăng đoàn
và cộng tử PhậtPhật tử thuộc các trường phái PhậtPhật giáo khác nhau có thể gắn kết nhau trong cách tiếp
cận, thực tập và truyền bá PhậtPhật giáo, nhằm giúp nhiều tộc người có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc ngay
giữa đời thường. Phần thứ ba gồm hai chương, giới thiệu về Tăng đoàn, các tấm gương cao quý của các bậc
thánh Tăng, thánh Ni tiêu biểu, cũng như các cư sĩ lỗi lạc góp phần phát triển PhậtPhật giáo thời đức
PhậtPhật. Bên cạnh sáu phụ lục cần thiết cho độc giả, sách này còn có phần giới thiệu dẫn nhập, bao gồm
cuộc đời đức PhậtPhật và lịch sử, tăng đoàn PhậtPhật giáo, giới thiệu về nội dung các đoạn kinh trích từ
PhậtPhật giáo Thượng tọa bộ, PhậtPhật giáo Đại thừa và PhậtPhật giáo Kim Cương thừa. Đại lễ Vesak LHQ
được các Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trọng thể tổ chức hằng năm từ năm 2000 đến nay, tại trụ sở LHQ ở New
York và các khu vực. Dưới sự khởi xướng của PhậtPhật giáo Thái Lan thông qua Trường đại học MCU, đại lễ
Vesak LHQ được cộng đồng PhậtPhật giáo thế giới tổ chức thành công 12 lần tại Thái Lan, 1 lần tại Tích Lan
và 3 lần rất trọng thể và thành công tại Việt Nam. Ngoài việc gắn kết tác phẩm này, tôi còn vinh dự đảm
trách vai trò Phó Tổng thư ký của đại lễ Vesak LHQ vào các năm 2006, 2007 tại Thái Lan, 2014 tại chùa Bái
Đính (tỉnh Ninh Bình) và năm 2019 tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam). Vinh dự hơn hết là tôi được cựu thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng và Trưởng lão HT. Thích Trí Tịnh, nguyên là Chủ tịch GHPGVN giao vai trò Tổng thư
ký của Đại lễ Vesak LHQ năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tôi và GS. Lê Mạnh Thát là hai
người vận động đưa Vesak LHQ về Việt Nam lần đầu tiên. Nhiều năm liền tại Thái Lan từ năm 2004, tôi tham
gia Ban điều phối của các Hội thảo quốc tế gắn liền với đại lễ Vesak LHQ. Ba lần tại Việt Nam, tôi đảm trách
gần phân nửa các hoạt động văn hóa, phụ trách trọn vẹn các phái đoàn PhậtPhật giáo Quốc tế, tham gia điều
phối Hội thảo quốc gia bằng tiếng Việt và Hội thảo quốc tế bằng tiếng Anh. Nhân mùa PhậtPhật đản năm
2021, tôi tổ chức phiên dịch lại bản tiếng Việt và ấn tống rộng rãi tác phẩm này chỉ với mục đích duy nhất là
giúp cho cộng đồng PhậtPhật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài có cơ hội tiếp cận 490 đoạn kinh văn
tiêu biểu của ba trường phái PhậtPhật giáo, nhờ đó, việc học PhậtPhật và tu PhậtPhật của PhậtPhật tử đạt
được tính hệ thống và nền tảng, dẫn đến các kết quả an vui và hạnh phúc trong hiện tại. Tôi tán dương quý
Thầy, Sư cô và các PhậtPhật tử thuộc Trung tâm nghiên cứu và phiên dịch PhậtPhật học đã hoan hỷ đồng
hành với tôi trong việc phiên dịch hoàn thành tác phẩm này trong 45 ngày. Tôi tán dương các PhậtPhật tử
chùa Giác Ngộ và Ban lãnh đạo Quỹ Đạo PhậtPhật Ngày Nay đã phát tâm ấn tống hàng chục ngàn bản của
tác phẩm này. Tôi xin hồi hướng công đức của ấn tống này đến với cộng đồng người Việt Nam. Tôi cầu
nguyện rằng chân lý PhậtPhật qua tác phẩm này được lan tỏa trong cộng đồng người Việt Nam trong nước và
nước ngoài để nhiều người được lợi lạc và hạnh phúc từ việc hiểu và thực hành PhậtPhật pháp. Mùng 1 tháng
2 năm 2021 (13/3/2021) Kính cẩn Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt
Nam Phó Viện trưởng thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM
VISA Nguyen Quy Minh Hien 2015-02-05 About the book Dear Reader. So, I have visited ﬁve continents, four
homelands of the most famous ancient cultures, three biggest countries. It was my dream when I was a little
girl and now I have traveled. Also, something urged me to write my feeling, impression of those travels and I
want to share with friends, especially want to share with young friends who is hoping about new lands. This
book is not a guide-book to travel. It also was not a list of all my travels or all countries where I came. This
book was a collection of my experience, impression and feeling of countries, regions where I visited. It
included joy, worry, anxiety, surprise and disappointment, suddenness and interest…Would be more useful
when the book was written by bilingual: Vietnamese and English. These bilingual pages could make more
enthusiasm and self-conﬁdent when you are thinking about trips, preparing or traveling in somewhere.
Honestly, when I started writing stories in English, I was unself-conﬁdent and knew that I should study so
much. One American author, he is my friend, who edited my ﬁrst stories, laughed when I told that sometimes
my English could be “silly” because I was not an American. He said if I though that every American could
speak and write English very well then it was not true; United States of America was the country of many
people from other countries. It seemed as their “silly” English could make freshness and riches of AmericanEnglish. It was accepted like as a factor of language development. In this book, feeling and experience of
travels spread from near to far, step by step, in ﬁve sections. The ﬁrst section included stories of Asian
travels with the starting point was a story of Hanoi, my native city. The second section was my impression in
gioi-thieu-chung
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Australia. My experience and feeling of travels in Europe were presented in the third section. The fourth
section was stories of mysterious land - Egypt. The last section included stories of my travel in USA, the
country with distance is half of the earth from Vietnam. Feeling of a oversea travel started from apply for
entry visa. Every time I received a new visa on my passport, I got special feeling. It seemed that a door
opened in front of my eyes, step by step, with new things. “Visa” also was the name of a story in this book.
For many Vietnamese, “visa” (English word) more familiar than “thi thuc” (Vietnamese word). Therefore,
VISA is the name of this book. When the book “Visa” is published, it can bring to me the similiar feeling, it
opens door for next books with new travels and new others. The world is a big village. Please, let go and
come, try and feel. Thank so much for my friends, who helped me in nice travels and helped me to complete
this book. Thank Google’s help to transfer this book to Readers. Thank Reader. Author Nguyen Quy Minh Hien
Giới thiệu về sách Bạn đọc thân mến. Thế là tôi đã thực hiện được ước nguyện từ thời bé thơ: đặt chân đến
năm châu lục, bốn xứ sở quê hương của những nền văn hóa cổ xưa nổi tiếng và ba cường quốc. Rồi một điều
nữa cứ thôi thúc trong tôi là ghi lại những cảm nhận và trải nghiệm của mình về những chuyến đi này cùng
mong muốn được chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ đang mơ về những miền đất lạ. Quyển sách này
không phải một tài liệu hướng dẫn du lịch. Nó cũng không liệt kê ra tất cả các chuyến đi hay tất cả các quốc
gia mà tôi đã đến. Quyển sách này là tập hợp những trải nghiệm, ấn tượng và cảm nhận của tôi về những
miền đất khác nhau: có vui thích, có lo âu, có trăn trở, có ngạc nhiên thất vọng, có bất ngờ thú vị… Sẽ hữu
ích hơn khi những trải nghiệm này được thể hiện bằng cả hai thứ tiếng: Việt và Anh. Những trang song ngữ
này có thể sẽ giúp bạn thêm hưng phấn và tự tin khi bạn đang nghĩ về những chuyến đi, đang chuẩn bị hành
trang hoặc đang trong một cuộc viễn du nào đó. Thú thật, khi bắt đầu viết các chuyện ngắn bằng tiếng Anh,
tôi cũng không tự tin cho lắm và biết rằng mình phải học hỏi nhiều. Một tác giả người Mỹ, người bạn mà tôi
nhờ đọc và biên tập giúp những bài đầu tiên, đã cười phá lên khi tôi nói rằng câu chữ tiếng Anh của tôi có thể
“ngô nghê” bởi tôi không phải là người Mỹ. Rồi anh bạn tôi giải thích rằng không phải người Mỹ nào cũng sử
dụng tốt tiếng Anh. Thêm nữa Hợp chủng quốc Hoa kỳ là quốc gia của những người đến từ nhiều miền đất
khác nhau. Có vẻ như cách dùng tiếng Anh đôi khi “ngô nghê” của họ đã khiến cho tiếng Anh-Mỹ trở nên tươi
mới và phong phú hơn. Điều đó được chấp nhận như những nhân tố cho sự phát triển ngôn ngữ. Trong quyển
sách nay, cảm nhận và trải nghiệm về các chuyến đi sẽ được trải ra từ gần đến xa trong năm phần. Những
câu chuyện về các chuyến đi tới các nước châu Á được giới thiệu trong phần thứ nhất với câu chuyện đầu tiên
là về Hà Nội, thành phố quê hương tôi. Phần hai là những ấn tượng về Australia. Tiếp theo là phần ba với rất
nhiều cảm xúc và trải nghiệm tại châu Âu.. Sự quyến rũ của miền đất bí ẩn đầy huyền thoại Ai Cập được thể
hiện trong phần bốn. Phần cuối, phần thứ năm, là những câu chuyện ở Hoa Kỳ, xứ sở cờ hoa cách xa Việt
Nam nửa vòng trái đất. Trải nghiệm về một chuyến xuất ngoại được cảm nhận từ ngay khi làm thủ tục visa.
Mỗi khi nhận được quyển hộ chiếu đã đóng dấu visa nhập cảnh tôi lại có một cảm xúc đặc biệt, dường như
một cánh cửa đang dần mở ra trước mắt mình những điều mới mẻ. Đó cũng là tên của một chuyện trong
quyển sách này. Chữ “visa” thậm chí quen thuộc với nhiều người Việt hơn cả chữ “thị thực”. Bởi lẽ đó, tôi đặt
tên cho quyển sách này là VISA, một cái tên ngắn gọn nhưng gợi nhắc nhiều về những chuyến đi. Có thể
quyển VISA này khi xuất bản cũng sẽ mang đến cho tôi cảm nhận giống như việc mở ra cánh cửa cho những
quyển sách tiếp theo và nhiều chuyến đi với những điều mới mẻ khác. Thế giới là một ngôi làng lớn. Xin hãy
đi và đến, trải nghiệm và cảm nhận. Cảm ơn rất nhiều những người bạn đã giúp tôi có những chuyến đi tuyệt
vời và giúp tôi thực hiện quyển sách này. Cảm ơn Google đã giúp đưa quyển sách này đến bạn đọc. Xin cảm
ơn Bạn đọc. Tác giả Nguyễn Quý Minh Hiền
Coastal Deposits: Environmental Implications, Mathematical Modeling and Technological
Development Marta Pérez-Arlucea 2021-08-17 This Special Issue on "Coastal Deposits: Environmental
Implications, Mathematical Modeling, and Technological Development" includes seven high-quality,
innovative research papers dealing with many scientiﬁc aspects regarding the coast, through mathematical
modelling and innovative techniques in the study and preservation of the coastline from erosion, such as
coastal watch camera installations, remote sensing, the use of biocementation, or analytical techniques, to
assess incompatibilities in the sustainable use of the coast, including worrying issues as pollution of the
marine environment and ecosystem deterioration.
Google Shopping - Giải pháp quảng cáo tối ưu cho website TMĐT MediaZ Mặc dù chỉ vừa mới ra mắt tại thị
trường Việt Nam vào tháng 10/2018 nhưng Google Shopping đang trở thành công cụ quảng cáo được săn đón
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ráo riết bởi các trang web TMĐT, điển hình là ba ông lớn Tiki, Shopee và Lazada. Nguyên nhân gì Google
Shopping có thể thuyết phục các nhà bán lẻ đầu tư vào đó? Chính là bởi những lợi ích vượt trội mà nó mang
lại cho các nhà đầu tư: - Không cần chật vật tối ưu và cạnh tranh khi kết quả tìm kiếm hiển thị ở ngay dòng
đầu. - Gia tăng đến 35% tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo. - Giảm 25% chi phí cho mỗi click chuột. - Tiết kiệm
hơn 50% ngân sách quảng cáo so với Google Ads, Facebook Ads - Hình thức quảng cáo mới, chưa được nhiều
đơn vị áp dụng nên mức độ cạnh tranh thấp. > Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp tăng gấp đôi thậm
chí gấp ba, gấp bốn doanh thu bán hàng. Vậy làm thế nào để tiếp cận và hiểu cách sử dụng của công cụ
Quảng cáo mua sắm này? Ấn phẩm sách MZ Book #015 "Google Shopping - Giải pháp quảng cáo tối ưu cho

website TMĐT" sẽ đồng hành cùng bạn trên chặng đường này. Một cuốn sách tổng hợp tất tần tật kiến thức
về Google Shopping từ cơ bản đến nâng cao, cùng những kinh nghiệm thực chiến của chính đội ngũ đang làm
trong ngành và đặc biệt có sự đóng góp, hỗ trợ về nội dung từ GOOGLE. THÔNG TIN CUỐN SÁCH ➤ Tên sách:
Google Shopping - Giải pháp quảng cáo tối ưu cho website TMĐT ➤ Tác giả: MediaZ ➤ Công ty phát hành:
Công ty cổ phần công nghệ truyền thông MediaZ CUỐN SÁCH SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN: - Một cái nhìn tổng
quan về hình thức quảng cáo mới Google Shopping. - Chi tiết từng bước hướng dẫn thiết lập chiến dịch Quảng
cáo mua sắm. - Tối ưu hóa thông tin sản phẩm trên Google Merchant Center. - Các chiến thuật tối ưu hiệu
quả Quảng cáo mua sắm. - Kỹ thuật quảng cáo Google Shopping nâng cao.

Thank you extremely much for downloading gioi thieu chung.Most likely you have knowledge that, people have look numerous times for their favorite books behind this gioi thieu chung, but end up in harmful downloads.
Rather than enjoying a ﬁne ebook behind a cup of coﬀee in the afternoon, then again they juggled later than some harmful virus inside their computer. gioi thieu chung is user-friendly in our digital library an online
access to it is set as public as a result you can download it instantly. Our digital library saves in fused countries, allowing you to acquire the most less latency time to download any of our books taking into consideration
this one. Merely said, the gioi thieu chung is universally compatible as soon as any devices to read.
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