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Sự Tha Thứ Là Món Quà Tặng (Forgiveness Is A Gift) - 
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: YouTube 
 



'Sự Tha Thứ Là Món Quà Tặng' được viết và trình diễn đặc 
biệt cho cuộc viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 khi 
ngài đến thăm Trường Đại Học Limerick, trường tổ chức kết 
hợp với Richard Moore, Hội Những Trẻ Em Trong Lằn Tên 
Mũi Đạn. 
 
'Sự Tha Thứ Là Món Quà Tặng' được viết bởi Nhóm Hợp 
Ca Thiếu Niên Và Ban Nhạc Thính Phòng Ái Nhĩ Lan (Irish 
Chamber Orchestra Youth Chorus), được dìu dắt bởi 
Kathleen Turner và người soạn nhạc là Kenneth Rice. Bản 
nhạc được trình diễn bởi Nhóm Hợp Ca Thiếu Niên Của Ban 
Nhạc Thính Phòng Ái Nhĩ Lan cùng với Học Viện Nhóm Đàn 
Giây Vĩ Cầm Thế Giới Ái Nhĩ Lan Academos (Academos 
Irish World Academy Strings), hội viên của hội Ban Nhạc 
Thính Phòng Ái Nhĩ Lan (Irish Chamber Orchestra) và sinh 
viên của Nhóm Sinh Viên Học Cử Nhân Ca Hát Và Khiêu Vũ 
thuộc Học Viện Thế Giới Ái Nhĩ Lan (Irish World Academy's 
BA Voice & Dance), và Trường Đại Học Limerick. 
 
Nhóm Hợp Ca Thiếu Niên Và Ban Nhạc Thính Phòng Ái Nhĩ 
Lan gồm có học sinh từ ba trường học ở Limerick, Trường 
Tiểu Học Maria King Presentation, Trường Quốc Gia 
Galvone và Trường Nam Học Sinh St Mary. 
 
Cảm ơn Ông Gerard Keenan đã chia sẻ với chúng ta lời bản 
nhạc nầy. 
 
 
SỰ THA THỨ LÀ MÓN QUÀ TẶNG 
 
1) Đôi khi thật dễ dàng và đôi khi thật khó khăn,  
Để nói ra lời xin lỗi, rồi chúng ta làm lại từ đầu,  
Đôi khi những người bạn làm ta thất vọng,  
Nhưng, chúng ta sẽ tìm ra cách để giải quyết. 
 



2) Nếu bạn thực hành sự tha thứ, Tôi sẽ tập từ bỏ sự hận 
thù,  
Mặc dù điều nầy không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đây 
là chuyện tốt nhất mà chúng ta làm được,  
Bạn tôi ơi, món quà tặng là sự tha thứ, sự tha thứ là món 
quà tặng. 
 
3) Nếu bạn làm tổn thương tôi, thật khó để cho tôi, nói lời 
tha thứ,  
Nhưng, chúng ta có thể tìm ra cách khác để sống,  
Hãy nói ra lời xin lỗi, rồi chúng ta sẽ thành bạn,  
Người tha thứ luôn chiến thắng, vào phút chót. 
 
4) Nếu bạn thực hành sự tha thứ, Tôi sẽ tập từ bỏ sự hận 
thù,  
Mặc dù điều nầy không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đây 
là chuyện tốt nhất mà chúng ta làm được,  
Bạn tôi ơi, món quà tặng là sự tha thứ, sự tha thứ là món 
quà tặng. 
 
5) Sự tha thứ là điều bạn muốn, sự tha thứ là điều chúng ta 
cần,  
Vì vậy, hãy quên đi và hãy tha thứ cho nhau, bạn sẽ thấy vui 
vẻ trong lòng,  
Sự tha thứ là điều khó làm, nhưng sự tha thứ chính là món 
quà tặng từ trái tim bạn. 
 
6) Nếu bạn thực hành sự tha thứ, Tôi sẽ tập từ bỏ sự hận 
thù,  
Mặc dù điều nầy không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đây 
là chuyện tốt nhất mà chúng ta làm được,  
Bạn tôi ơi, món quà tặng là sự tha thứ, sự tha thứ là món 
quà tặng (2 lần). 
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Phim YouTube: 
- Sự Tha Thứ Là Món Quà Tặng - Forgiveness Is A Gift 
https://www.youtube.com/watch?v=_YGFCuGx7TQ 
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FORGIVENESS IS A GIFT 
 
'Forgiveness is a Gift' written and performed especially for 
the visit of His Holiness the XIV Dalai Lama's visit to the 
University of Limerick organised in conjunction with Richard 
Moore, Children in Crossfire. 
 
'Forgiveness is a Gift' was written by Irish Chamber 
Orchestra Youth Chorus led by Kathleen Turner and 
arranged by Kenneth Rice. The piece was performed by the 
Irish Chamber Orchestra's Youth Chorus together with 
Academos Irish World Academy Strings, members of the 
Irish Chamber Orchestra and students of the Irish World 
Academy's BA Voice & Dance, University of Limerick. 
 
The Irish Chamber Orchestra Youth Chorus group 
comprised children from three Limerick schools, Maria King 
Presentation Primary School, Galvone National School and 
St Mary's Boys School. 
 
Thank you Mr. Gerard Keenan for providing us with this 
song's lyrics. 
 
 



FORGIVENESS IS A GIFT 
 
1) Sometimes it’s easy and sometimes it’s hard,  
To say you’re sorry and make a new start,  
Sometimes friends can let you down,  
We’ll find a way to turn it round. 
 
2) If you learn to take it in, I will learn to let it go,  
Though it isn’t easy, this is the best thing we know,  
Forgiveness is a gift, forgiveness is a gift. 
 
3) If you hurt me it’s hard to forgive,  
But we can find a new way to live, 
Say you’re sorry and I’ll be your friend,  
Forgiveness works out in the end. 
 
4) If you learn to take it in, I will learn to let it go,  
Though it isn’t easy, this is the best thing we know,  
Forgiveness is a gift, forgiveness is a gift. 
 
5) Forgiveness is what you want, forgiveness is what we 
need,  
So forgive and forget, you’ll feel good in yourself,  
It may be hard but bring a gift from your heart. 
 
6) If you learn to take it in, I will learn to let it go,  
Though it isn’t easy, this is the best thing we know,  
Forgiveness is a gift, forgiveness is a gift (2 times). 
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