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CHỦ ĐỀ NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 

 BÀI HỌC LÀM MẸ 

Tác giả: Đại sư Ven. Pomnyun Sunim 

Nhà xuất bản: Văn học 

Năm xuất bản: 2015 

Số trang: 192 

Khổ: 13x19 cm 

Giá: 69.000 VNĐ 

Tóm tắt: Con cái là món quà quý nhất của cha mẹ. Nuôi dạy con 

vốn là một việc vô cùng vui vẻ hạnh phúc, nhưng vì sao ngày 

càng có nhiều bậc phụ huynh cảm thấy đây là trách nhiệm nặng 

nề?  

Đối mặt với vô vàn băn khoăn mà các bà mẹ gặp phải khi giáo dục con, Đại sư Ven. Pomnyun 

Sunim đã đưa ra những ý kiến và nguyên tắc giáo dục hoàn toàn mới mẻ, một con đường rộng 

mở trong việc giáo dục con bằng nhân tâm. 

Cha mẹ không thể thắng con! Cuốn sách giúp cha mẹ biết cách chia sẻ với con như thế nào cho 

hiệu quả; biết cách yêu con theo giai đoạn với tình yêu vô tư thời thơ dại, tình yêu lặng lẽ thời 

trung học, tình yêu tỉnh táo lúc con trưởng thành.  

Bài học làm mẹ giúp các mẹ có thể đối xử một cách trí tuệ với con, giúp các mẹ hiểu được việc 

mình làm gương cho con có ảnh hưởng đến con thế nào. Người mẹ hạnh phúc, con cái mới hạnh 

phúc! Bắt đầu từ bài học này, hãy trở thành một người mẹ với nội tâm ôn hòa và tràn đầy trí 

tuệ của con! 

VỀ BẢN TÍNH NGƯỜI 

 
Tác giả: Edward O. Wilson 

Nhà xuất bản: Thế giới 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 432 

Khổ: 14,5 x 20,5 (cm) 

Giá: 105.000 VND  

Tóm tắt: Không một người nào thực sự quan tâm đến tương lai 

nhân lọai mà có thể bỏ qua cuốn sách VỀ BẢN TÍNH NGƯỜI của 

E. O. Wilson. Hành vi của con người có bị kiểm soát bởi di sản 

sinh học của giống loài không? Di sản này có khiến cho số phận 



loài người bị giới hạn không? Bằng trí tuệ sắc sảo và văn phong giản dị, nhà bác học nổi tiếng 

thế giới, hai lần đoạt giải Pulitzer đặt nghi vấn về nhiều ngộ nhận phổ biến hiện nay vè hành vi 

của loài người, và tìm cách lý giải hành vi của loài người ừ góc độ sinh học, qua đó ông đề nghị 

chúng ta không xem loài người như một loài hoàn toàn ngoại lệ, cho dẫu con người đã đạt được 

những thành tựu lớn lao đến đâu và mặc dù có sự thiên vị tự nhiên do bởi bản thân chúng ta 

thuộc loài người. 

BỐ MẸ ĐÃ CƯA ĐỔ TỚ 

 
Tác giả:  Đỗ Nhật Nam  

Nhà xuất bản: Lao động  

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 212 

Khổ: 13x19 cm 

Giá: 59.000 VND  

Tóm tắt: Nhiều bậc phụ huynh đặt câu hỏi làm thế nào để có thể 

nuôi dạy con mình trở thành "thần đồng"? Câu trả lời trong Bố mẹ 

đã cưa đổ tớ  chỉ có 1% tố chất được thừa hưởng từ bố mẹ, còn lại 

99% là nỗ lực của bản thân. Đọc tập sách Bố mẹ đã “cưa đổ” tớ, ta 

thấy rằng, muốn con thông minh, học giỏi thì trước hết các bậc phụ huynh phải là người mẫu 

mực, luôn dạy con những điều hay lẽ phải.  

SỐNG SAO TRONG THỜI ĐẠI SỐ ? 

 
Tác giả: Eric Schmidt, Jared Cohen  

Nhà xuất bản: Trẻ 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 504 

Khổ: 15.5x23 cm 

Giá: 152.000 VND  

Tóm tắt:Chưa bao giờ trong lịch sử lại có nhiều người từ khắp 

nơi trên thế giới có nhiều quyền lực dưới bàn tay họ như vậy. Và 

mặc dù cuộc cách mạng lần này không phải là cuộc cách mạng 

công nghệ đầu tiên, nó là cuộc cách mạng đầu tiên cho phép hầu như tất cả mọi người sở hữu, 

tạo ra và truyền bá thông tin ngay lập tức mà không phải bị lệ thuộc vào những đối tượng trung 

gian. 

Đây là một cuốn sách nói về tầm quan trọng của các chính sách định hướng của con người trong 

một kỷ nguyên kỹ thuật số mới. 

http://nxbtre.com.vn/5183.aspx


ĐỪNG CỐ LÀM NHỮNG BÀ MẸ HOÀN HẢO 

Tác giả: Jill Savage 

Nhà xuất bản: Lao động 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 232 

Khổ: 16x24 cm 

Giá: 99.000 VND  

Tóm tắt: Phụ nữ vẫn tưởng rằng, hình mẫu người vợ, người mẹ 

hoàn hảo sẽ giúp gia đình thêm hạnh phúc và trọn vẹn. Nhưng 

thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Khi theo đuổi sự hoàn hảo, các chị 

em sẽ đưa ra những nguyên tắc cứng nhắc đối với chồng và những 

đứa con của mình. Điều này khiến không khí gia đình trở nên nặng nề, các thành viên bất đồng 

quan điểm sống và trở nên xa cách. 

Trở thành người mẹ hoàn hảo là chuyện không tưởng, việc theo đuổi mục tiêu này cũng sẽ tạo 

cho bạn vô số thứ áp lực không tên. Đừng tự tạo gánh nặng tâm lý cho mình như thế, thay vào 

đó, hãy tận hưởng cảm giác tuyệt vời của thiên chức người mẹ với tiếng cười đùa của sự ngốc 

nghếch, niềm hân hoan của những thú vui tức thời của con… chứ không phải vì bạn là người mẹ 

hoàn hảo hay không hoàn hảo.  

MẸ QUYẾT ĐỊNH 99% SỰ THÀNH CÔNG CỦA CON 

 

Tác giả: Lê Duyên Hải (biên soạn 

Nhà xuất bản: Thời đại 

Năm XB: 2013 

Số trang: 248 

Khổ sách: 13x19 cm 

Giá: 32.000 VND 

Tóm tắt: Con trẻ lớn khôn có thành công trong cuộc sống hay 

không 99% lại phụ thuộc vào mẹ mình. Vì vậy, mẹ cần phải làm 

gương cho con trẻ. Không nên giáo dục con quá nhiều cách mà 

hãy để cho mẹ từ giáo dục con mình. Đây là "cuốn sách hàng đầu về giáo dục trong gia đình". 

Tiến sỹ Jiang Woo Hui là mẹ kế của ba đứa trẻ người Mỹ gốc Hoa. Ba đứa  trẻ đều tốt nghiệp 

những trường đại học danh tiếng như Harvard và Yale. Hai người con gái là luật sư quốc tế; 

người con trai thứ hai tên là Peter từng bị cho là có trở ngại trong học tập, nhưng đã tốt nghiệp 

Học viên kinh tế trường đại học Harvard, sau đó càng chứng tỏ tài năng ở Manhattan, New York, 

trở thành một thương nhân thành đạt. 

http://www.moingay1cuonsach.com.vn/components/com_jshopping/files/img_products/full_Dung-co-lam-nhung-ba-me-hoan-hao_bia-01.JPG
http://www.moingay1cuonsach.com.vn/components/com_jshopping/files/img_products/full_Dung-co-lam-nhung-ba-me-hoan-hao_bia-01.JPG


26 SAI LẦM CỦA CHA MẸ TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH 

 
Tác giả: Đức Minh (biên soạn) 

Nhà xuất bản: Lao động 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 232 

Khổ: 13x19 cm 

Giá: 40.000 VND  

Tóm tắt:  Người ta thường khen đứa trẻ này thông minh, đứa trẻ 

kia tài giỏi. Khi trưởng thành, giữa người với người quả thực có sự 

khác biệt rất lớn: có người thông minh, có người bình thường; 

người thành đạt, người thì không. Mọi người cho rằng đó là do trí 

thông minh bẩm sinh khác nhau. Sự thực có đúng như vậy không? Trên cơ sở tham khảo lý luận 

giáo dục gia đình tiên tiến nhất của các nước Âu - Mỹ kết hợp phân tích những vấn đề tồn tại 

trong giáo dục gia đình hiện nay ở phương Đông, cuốn sách đã tổng kết được 26 sai lầm của bố 

mẹ trong quá trình giáo dục con cái, đồng thời chỉ ra cách sửa chữa những sai lầm đó. Cuốn sách 

giúp bạn đọc tiếp thu dễ dàng những tư tưởng giáo dục thực tế nhất và giúp cho con cái của bạn 

thắng lợi ngay từ bước đầu tiên, tạo cơ sở cho những thành công sau này. 

 NGHỆ THUẬT LÀM VỢ 

Tác giả: Lan Anh  

Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 254 

Khổ: 13x19 cm 

Giá: 35.000 VND  

Tóm tắt:  “Làm vợ” hai tiếng tuy ngắn gọn và giản dị nhưng lại 

bao hàm biết bao nhiêu trọng trách thiêng liêng của người phụ nữ: 

Đó là làm vợ, làm mẹ và làm việc. Vì thế đòi hỏi người phụ nữ 

phải xử lý khéo léo để làm tròn ba vai trò ấy cùng một lúc đó cũng 

là một nghệ thuật. Cuốn “Nghệ thuật làm vợ” phát hành mong muốn chia sẻ những bí quyết giúp 

phụ nữ thành công hơn trong công việc, hạnh phúc hơn trong gia đình, là một người vợ đảm, 

người mẹ tốt, người nhân viên, nhà quản lý giỏi. 

Không đi sâu vào kể chuyện khuôn mẫu mà cuốn sách đề cập những vấn đề thiết thực của cuộc 

sống mà bất kỳ chị em nào cũng gặp phải trong cuộc sống đời thường như: Những điều cần biết 

khi chuẩn bị làm vợ, phải biết nhẫn nhịn để tránh đổ vỡ, phải biết chiều chồng, giúp chồng thành 



công… hay một người mẹ tốt của những đứa con người phụ nữ cần: Nuôi bé sơ sinh, chăm sóc 

giấc ngủ cho bé, chăm sóc bé từ những việc cụ thể nhất, dạy bé tự tin vào chính bản thân mình, 

giúp con phát huy sở trường, hãy cổ vũ sáng kiến của con, phương pháp giúp con thay đổi những 

thói hư tật xấu… Hy vọng cuốn sách là bí quyết thành công và hạnh phúc của chị em phụ nữ 

chúng mình. 

365 TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ MẸ CHỒNG - NÀNG DÂU 

Tác giả: Cao Tuấn Việt 

Nhà xuất bản: Thanh niên 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 254 

Khổ: 13x19 cm 

Giá: 40.000 VND  

Tóm tắt: Trong nhà có một người đàn bà thì yên, có hai người đàn 

bà thì dễ rối." Hai nguời đàn bà đó là mẹ chồng, nàng dâu. Nhà 

nào cũng có vấn đề mẹ chồng - nàng dâu. Mẹ chồng, nàng dâu là 

hai người đàn bà xa lạ, không có quan hệ máu mủ, cũng không có 

cơ sở tình cảm đồng điệu, mà lại khác nhau rất nhiều, lớn là môi trường sinh trưởng, tính nết và 

chuẩn mực hành xử); nhỏ là thói quen ăn-mặc-ở, đi lại, vệ sinh. Trong mâu thuẫn mẹ chồng - 

nàng dâu không tồn tại vấn đề ai đúng ai sai, cũng không nhất thiết phải truy cứu trách nhiệm. 

Mâu thuẫn đó chẳng qua là sự tác động của tâm lý, hoàn toàn có thể hóa giải bằng trí thông minh 

của bạn. Vậy trí thông minh đó là gì? Cuốn sách này sẽ đưa ra lời giải đáp. 

KHÔNG TỐN KÉM MÀ VẪN THANH LỊCH & TINH TẾ 

Tác giả: Anna Johnson 

Nhà xuất bản: Thanh niên 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 238 

Khổ: 13x19 cm 

Giá: 65.000 VND  

Tóm tắt:  Kinh tế suy thoái, giá cả ngày càng leo thang, tài chính cá 

nhân luôn bất ổn, mà phong cách ăn mặc và sang trọng lại đang là xu 

hướng hiện nay. Trong hoàn cảnh này, câu hỏi làm thế nào để 

“Khưng tưn kếm mâ vỵn thanh lch vâ tinh t” đã trở thành mối bận tâm chung của chúng ta. 

Đây là một vấn đề không hề đơn giản, nhưng Anna Johnson đã giải quyết được một cách thông 

minh và sáng tạo. Cô viết quyển sách này để chia sẻ với chúng ta về: cách ăn mặc quý phái, mẹo 



trang trí nhà cửa sang trọng, lối thư giãn - giải trí tao nhã và phương cách du lịch cao cấp mà 

không hề làm phá sản cái “ngân hàng heo đất” bé nhỏ. Và một lời khuyên hữu ích cho chúng ta 

là nếu túi tiền quá eo hẹp, thì không nên mua sắm dàn trải mà hãy tập trung vào những điều thiết 

yếu trước. 

Hãy để cuốn sách này giúp bạn tận hưởng niềm vui cuộc sống bằng những tuyệt chiêu của nghệ 

thuật “chi ít được nhiều”. 

PHỤ NỮ THÔNG MINH KHÔNG Ở GÓC VĂN PHÒNG - 101 SAI LẦM PHỤ NỮ 

THƯỜNG MẮC PHẢI NƠI CÔNG SỞ 

Tác giả : Lois P.Frankel 

Năm xuất bản: 2015 

Nhà xuất bản: Trẻ  

Số trang: 295 

Khổ: 16 x 21 (cm) 

Giá: 54.000 VND  

Tóm tắt: Người phụ nữ thông minh sẽ ở đâu? Không ở góc văn 

phòng, thực ra đó chỉ là một cách nói ám chỉ đến việc bạn 

không nên thu mình, không dám bộc lộ bản thân tại nơi làm 

việc của mình mà thôi. 

Tạp chí Fortune của Mỹ nhận xét “Những phụ nữ muốn tiến xa 

hơn trong sự nghiệp nên tìm đọc cuốn sách này để tránh những 

sai lầm ngớ ngẩn. Cuốn sách là một hướng dẫn nhanh chóng, cụ thể, giúp chúng ta thể hiện mình 

là một người phụ nữ mạnh mẽ và khéo léo” 

NGƯỜI PHỤ NỮ TINH QUÁI 

Tác giả: Cốc Vĩ Vĩ  

Năm xuất bản: 2014 

Nhà xuất bản: Trẻ  

Số trang: 195 

Khổ: 16 x 21 (cm) 

Giá: 44.000 VND  

Tóm tắt: Người phụ nữ tinh quái là cuốn cẩm nang dành cho 

những cô gái cá tính, những điểm nổi bật trong tính cách, hành 

động, cử chỉ và trên hết là sự hấp dẫn khó cưỡng lại của các cô là 

điều thú vị mà ai cũng muốn tìm hiểu. Họ biết mình muốn gì, cần 

gì và đấu tranh hết mình cho điều đó. Họ độc lập, thông minh, tinh tế, sắc sảo nhưng cũng không 

kém phần mỏng manh, dịu dàng, lãng mạn, nữ tính. Khi yêu, họ yêu mãnh liệt, khi chia tay, họ 

http://tiki.vn/author/lois-p-frankel.html


khóc một lần rồi lau sạch nước mắt để cười với cuộc đời. Khi kết hôn, họ là những người vợ đầy 

hấp dẫn, họ biết “mềm nắn rắn buông”, khéo léo uốn nắn người đàn ông theo ý mình. Vâng, họ 

tinh quái, nhưng họ chắc chắn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong bất kì cuộc đời của người đàn 

ông nào! 

NHẬT KÝ CỦA MẸ 

Tác giả: Kawa Chan 

Nhà xuất bản: Văn học 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 282 

Khổ: 16 x 21 (cm) 

Giá: 44.000 VND  

Tóm tắt: Nhật ký của mẹ là cuốn nhật ký bằng tranh, là tâm sự 

chân thành và đầy tình cảm mà tác giả Kawa Chan muốn gửi đến 

cậu con trai đầu lòng của mình. 

Lật giở từng trang của cuốn sách, bạn sẽ đi từ vui thích đến đồng 

cảm. Bởi lẽ những tâm sự và câu chuyện của tác giả rất gần gũi và 

đúng với tâm trạng của rất nhiều bà mẹ đã từng sinh con. Khi mới bắt đầu vẽ những bức tranh 

đầu tiên, Kawa Chan chỉ đơn giản muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình 

mang thai để sau này có thể cho con mình xem lại, nhưng sau đó, những nét vẽ đáng yêu, hài 

hước của tác giả đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của rất nhiều người. Hy vọng với cuốn sách 

nhỏ này, bộ tranh sẽ đến được với nhiều người hơn nữa. 

Hãy đọc để cảm nhận, đồng cảm hay đơn giản là bật cười! 

GIEO TRỒNG HẠNH PHÚC 

Tác giả: Thích Nhất Hạnh 

Nhà xuất bản: Văn học 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 272 

Khổ: 16 x 21 (cm) 

Giá: 37.000 VND  

Tóm tắt: Gieo trồng hạnh phúc chứa đựng những bài thực tập 

chánh niệm rất đơn giản được Sư ông Thích Nhất Hạnh viết lên. 

Khi chúng ta  thực tập chánh niệm sẽ đưa đến định và định đưa 

đến tuệ. Tuệ giác mà ta đạt được từ sự thực tập chánh niệm có khả năng giải phóng chúng ta ra 

khỏi những tình trạng sợ hãi, lo âu, tuyệt vọng và đem lại hạnh phúc đích thực cho ta. Chúng ta 

có thể sử dụng những đối tượng đơn giản như bông hoa để thực tập chánh niệm. Khi cầm bông 



hoa trong tay, chúng ta ý thức về bông hoa. Hơi thở vào ra giúp ta duy trì ý thức. Thay vì để cho 

những suy nghĩ trấn ngự hoặc lôi kéo, ta trở về có mặt cho bông hoa và thưởng thức vẻ đẹp của 

bông hoa. Định lực sẽ trở thành nguồn suối phát sinh niềm vui trong ta 

BÀN VỀ HẠNH PHÚC (TÁI BẢN) 

Tác giả: Matthieu Ricard 

Nhà xuất bản: Lao động  

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 372 

Khổ: 14,5 x 20,5 (cm) 

Giá: 59.000 VND  

Tóm tắt: Với văn phong hiện đại, Bàn về hạnh phúc giúp người 

đọc hiểu một cách thấu đáo các khái niệm cơ bản của đạo Phật đối 

với đông đảo độc giả, qua đó giúp họ nhận thức đúng đắn và đến 

gần hơn với hạnh phúc. Hành trình đi tìm hạnh phúc được tác giả 

trình bày trong cuốn sách như dòng chảy của những con sông, nó 

phải len lỏi, ngoằn ngoèo qua những ghềnh thác, vượt những tảng đá phía trước để kịp đưa dòng 

chảy về biển cả. Dòng sông ấy cũng như cuộc đời của con người. Những chướng ngại vật mà 

dòng sông vượt qua cũng như những gì mà con người ta va vấp phải, đó là khổ đau, ‘’cái tôi’’, 

cảm xúc hỗn độn, tham dục, hận thù, ghen tức…Theo tác giả, đó là nguyên do khiến con người 

ta bị cuốn trôi, dày vò trong những dòng chảy hỗn độn đó…và không gì khác ngoài việc chúng ta 

cần nhìn nhận một cách sâu sắc những tảng đá cản đường và tìm cho mình một tâm thế phù hợp 

để đối diện với tất cả. Để rồi, mỗi tâm hồn đều đến với biển cả bao la, hiền hòa và cảm nhân  

hạnh phúc, cho ta một cảm giác an lạc trước cái chết. Tất cả đều được Mathieu Ricard giải quyết 

một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn và đầy tính thuyết phục khi ta lần theo từng câu chữ. Bàn về hạnh 

phúc không chỉ hấp dẫn bởi nội dung tư tưởng mà còn lôi cuốn ở cả nghệ thuật viết đầy tài năng 

của một trí sáng tạo tuyệt vời. 

HẠNH PHÚC THẬT GIẢN ĐƠN 
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng 

Nhà xuất bản: Lao động  

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 352 

Khổ: 14,5 x 20,5 (cm) 

Giá: 41.000 VND  

Tóm tắt: Cuốn sách được viết bởi Cư sĩ Thiện Đức – Nguyễn 

Mạnh Hùng, cuốn sách gồm những bài viết ngắn gọn về những 

http://tiki.vn/author/matthieu-ricard.html


hiện tượng đời sống hàng ngày. Cuốn sách vừa gần gũi với độc giả vì những hiện tượng đó hầu 

hết mọi người đều gặp phải nhưng những câu chuyện, những hiện tượng ấy vẫn làm chúng ta 

phải giật mình hay gật gù khi gặp gỡ bản chất sâu xa về hiện tượng, sự việc ấy qua góc nhìn của 

một doanh nhân – phật tử. 

HẠNH PHÚC TÙY CÁCH NHÌN 
 

Tác giả: Viên Ngộ 

Nhà xuất bản: Lao động  

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 432 

Khổ: 14,5 x 20,5 (cm) 

Giá: 41.000 VND  

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày dựa trên giáo lí căn bản cùng với sự 

tu niệm của tự thân, ngõ hầu giúp cho những người bước đầu học 

đạo dễ dàng tiếp nhận hành trì, nhằm chuyển hóa phần nào những bế tắc khổ đau vốn dĩ xảy ra 

trong đời sống thường nhật. Cuốn sách sẽ là những gợi ý chân thành của Thầy Viên Ngộ và là 

những ví dụ điển hình có thể giúp cho nhiều Phật tử nhận ra cách xử lý tình thuống của riêng 

mình trong cuộc sống. 

  

 

 


