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***
Xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Gandhi nhảy vội lên tàu. Một chiếc giày
của ông rơi xuống. Gandhi không thể nào nhảy xuống để nhặt nó trong
khi tàu chạy càng lúc càng nhanh. Trước sự sững sờ của mọi người,
Gandhi...đã tháo luôn chiếc giày còn lại và ném về phía chiếc giày kia.  
Hành khách trên tàu lấy làm lạ về hành động kỳ quặc của ông. Gandhi
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mỉm cười và giải thích: “Nếu có một người nghèo nào lượm được chiếc
thứ nhất, họ có thể tìm thấy chiếc thứ hai và sẽ xài được đôi giày của tôi”.      
Chúng ta thường ít nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ về bản thân mình.
Khi chúng ta bị mất mát, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt
thòi và bất hạnh của mình. Chúng ta mất quá nhiều thì giờ cho sự tiếc
nuối, than thở, chán nản, thậm chí trở nên cáu gắt và bực bội vì những
rủi ro xảy ra.
Gandhi đã có một hành động thật cao quý bởi trong sự mất mát của bản
thân như thế, ông vẫn có thể nghĩ đến người khác.    
Hành động của Gandhi chứng tỏ việc nghĩ đến người khác đã trở thành
một phần trong tư tưởng và nguyên tắc sống của ông. Nếu trong
những lúc bình an và thành công mà chúng ta còn không quan tâm lo
lắng cho những kẻ bất hạnh hơn mình thì liệu khi gặp khó khăn, mất
mát, ta có thể làm được điều đó hay không?
Xung quanh ta có biết bao nhiêu người khó khăn. Họ đang cần sự giúp
đỡ. Những gì họ thiếu thốn không phải lúc nào cũng là vật chất, mà đôi
lúc chỉ là một lời động viên an ủi. Thế giới của chúng ta sẽ hạnh phúc biết
bao nếu mỗi người không chỉ chăm lo về lợi ích riêng của mình mà còn
chăm lo về lợi ích của người khác nữa.
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Haøn Quoác Kyû Nieäm
1000 Naêm Boä Kinh Phaät Tripitaka
Noåi tieáng laø boä Kinh Phaät khaéc treân goã lôùn haøng ñaàu theá giôùi, Tripitaka Koreana töøng
ñöôïc toå chöùc UNESCO lieät vaøo haøng di saûn vaên hoùa cao quyù nhaát cuûa xöù bình minh
yeân tónh. Traûi qua bao thaêng traàm cuûa lòch söû ñeå toàn taïi cho ñeán taän baây giôø, boä Kinh
Phaät naøy naêm nay vöøa troøn 1000 tuoåi.

Keå töø ngaøy 23/9 ñeán 6/11/2011, Haøn Quoác toå chöùc leã hoäi Thieân Nieân boä Kinh Phaät
Tripitaka Koreana. Boä söu taäp naøy bao goàm hôn 80 ngaøn baûng khaéc goã duøng ñeå in aán
kinh Phaät. Döôùi trieàu ñaïi Goryeo (918-1392), caùc vì vua ñaõ ra leänh khaéc kinh Phaät treân
caùc taám baûng goã, tuïng kinh caàu nguyeän Phaät trôøi phoø hoä cho xöù sôû Trieàu Tieân thoaùt khoûi
söï xaâm laêng cuûa ñaïo quaân vieãn chinh Moâng Coå. Ñöôïc löu tröõ taïi chuøa Haeinsa keå töø theá
kyû thöù 13 trôû ñi, 80 ngaøn baûng khaéc goã naøy ñöôïc chia thaønh 6568 taäp, caát giöõ trong kho
Taøng Kinh Caùc.
Toïa laïc treân mieàn cao daõy nuùi Gayasan, caùch Seoul 350 caây soá veà phía Ñoâng Nam, ngoâi
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ñeàn Haeinsa ngaãu nhieân trôû thaønh moät trong nhöõng ‘‘thö vieän Phaät giaùo’’ lôùn nhaát haønh
tinh, vôùi moät ñaëc ñieåm maø khoâng nôi naøo coù : ñoù laø thö vieän khoâng ñöôïc bao boïc che
kín, maø laïi raát thoâng thoaùng, nhôø khí haäu khoâ raùo vaø gioù laïnh cao nguyeân maø boä kinh
Phaät khaéc goã môùi ñöôïc baûo toàn nguyeân veïn. Leã hoäi Thieân Nieân boä Kinh Phaät Tripitaka
Koreana ñaõ baét ñaàu keå töø cuoái tuaàn qua. Töø Seoul, thoâng tín vieân ñaøi RFI Freùdeùric
Ojardias töôøng thuaät veà buoåi leã röôùc Kinh Phaät veà chuøa Haeinsa.
“Leã hoäi khai maïc trong tieáng troáng tieáng keøn. Döôùi aùnh naéng choùi chan, haøng traêm
Phaät töû tham gia buoåi leã röôùc kinh. Cuøng nhau, hoï taùi taïo hoaït caûnh lòch söû thôøi xöa :
thôøi maø caùc taám baûng khaéc goã ñöôïc giao laïi cho caùc chöùc saéc toân giaùo, ñöa veà chuøa
Haeinsea ñeå caát giöõ. Moãi Phaät töû maëc y phuïc truyeàn thoáng, ñoäi treân ñaàu moät taám baûng
khaéc goã, böôùc chaân chaàm chaäm theo tieáng troáng nhòp nhaøng, nhan khoùi lan toaû, khoâng
khí trang nghieâm. Ngay tröôùc coång chuøa, nôi maø ngöôøi ta coù theå nhìn taän maét boä Kinh
Phaät Tripitaka Koreana, khaùch haønh höông cuõng nhö du khaùch nöôùc ngoaøi noái böôùc moät
höôùng daãn vieân Haøn Quoác, ñeå nghe caùc lôøi giaûi thích.

Moät khi böôùc vaøo chuøa Haeinsea, du khaùch ngoaûnh maët nhìn quanh moät voøng ñeå chieâm
ngöôõng caùc taám baûng khaéc goã, xeáp theo haøng doïc ñaët theo trình töï treân caùc keä tuû. Theo
lôøi nhaân vieân höôùng daãn, cho ñeán giöõa theá kyû XV, ngöôøi Trieàu Tieân chuû yeáu duøng Haùn
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töï (hanja). Maõi ñeán naêm 1443, nhaø vua Sejong môùi saùng cheá baûng maãu töï Trieàu Tieân
(hangeul), ñeå thay theá cho chöõ Haùn. Ñieàu ñoù giaûi thích vì sao toaøn boä Kinh Phaät Tripitaka
Koreana cuûa xöù Trieàu Tieân laïi ñöôïc vieát baèng Haùn töï.
Trong moät thôøi gian daøi, caùc vì vua Trieàu tieân ñaõ cho khaéc 81258 taám baûng goã. Neáu xeáp
choàng caùc baûng goã leân nhau, boä Kinh Phaät seõ ñoà soä nhö moät ñænh nuùi cao hôn 3 ngaøn
thöôùc. Neáu xeáp theo haøng doïc, chieàu daøi cuûa noù leân ñeán khoaûng 60 caây soá. Cuõng theo
lôøi höôùng daãn vieân, coù toång coäng 52 trieäu Haùn töï ñaõ ñöôïc ghi khaéc treân boä Kinh Phaät,
töùc laø coøn cao hôn caû daân soá Haøn Quoác hieän giôø
Tröôùc caûnh töôïng ñoäc ñaùo, du khaùch tha hoà maø chieâm ngöôõng nhöng tuyeät ñoái khoâng
ñöôïc sôø moù vaøo caùc taám baûng goã. Chæ coù caùc taêng löõ chuyeân traùch veà vieäc baûo quaûn
Taøng Kinh Caùc môùi ñöôïc quyeàn di chuyeån, thay ñoåi choã saép ñaët caùc taäp kinh. Khoâng khí
trang nghieâm taïi ngoâi ñeàn khieán cho du khaùch trôû neân roùn reùn, nhö theå hoï khoâng daùm cöû
ñoäng, traùnh gaây tieáng oàn. Theo lôøi anh Adolpho de Concesao, moät du khaùch ngoaïi quoác,
baát cöù ai ñeán ñaây ñeàu caûm nhaän ñöôïc baàu khoâng khí voâ cuøng trong laønh, tuyeät ñoái yeân
tónh. Anh thaät söï caûm thaáy thoaûi maùi nheï nhaøng trong taâm hoàn. Ñoái vôùi anh, chuyeán ñi
thaêm ngoâi ñeàn Haeinsa laø moät cuoäc haønh trình baát ñoäng, ngöôïc doøng trong thôøi gian, trôû
veà quaù khöù.
Veà phaàn mình, anh Chiangtai laø moät du khaùch ñeán töø Sri Lanka. Anh cho bieát anh laø moät
Phaät töû suøng ñaïo, ñeán thaêm ngoâi chuøa Haeinsa nhö moät ñòa ñieåm haønh höông. Theo anh,
boä Kinh Phaät Tripitaka Koreana xöùng ñaùng ñöôïc baûo toàn kyõ löôõng vì giaù trò cuûa boä söu
taäp naøy vöôït ra ngoaøi bieân giôùi Haøn Quoác. Coøn taïi Sri Lanka, nöôùc naøy cuõng coù löu tröõ
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trong caùc ngoâi chuøa nhieàu boä Kinh Phaät, nhöng chuû yeáu vieát baèng tieáng Phaïn maø ngöôøi
Sri lanka goïi ñoù laø Tipitaka thay vì Tripitaka.
Ña soá caùc boä Kinh Phaät cuûa Sri Lanka ñöôïc in treân giaáy, ñoùng thaønh saùch. Trong khi
boä Kinh Phaät cuûa Trieàu Tieân do ñöôïc khaéc treân goã duøng ñeå in aán thaønh nhieàu baûn sao
(xylography), cho neân treân caùc taám baûng, caùc chöõ Haùn ñeàu ñöôïc khaéc ngöôïc. Ñeå coù theå
ñoïc ñöôïc caùc Haùn töï, ngöôøi ta buoäc phaûi duøng baèng goã in leân vaûi hay in leân giaáy. Nhöng
caùc boä Kinh Phaät cuûa Haøn Quoác hay cuûa Sri Lanka ñeàu coù cuøng moät muïc tieâu nhö nhau
: truyeàn giaùo, thuyeát phaùp vaø giaûng ñaïo.
Vaøo buoåi chieàu, khi aùnh naéng khoâng coøn gay gaét nhö luùc giöõa tröa, khoâng khí voâ cuøng
yeân laëng nhö theå böøng tænh vôùi tieáng chuoâng ngaân vang töø xa, voïng töø phía haønh lang beân
saân trong cuûa ngoâi chuøa. Luùc ñoù, ngöôøi ta môùi nghe thaáy tieáng ñoäng cuûa giôùi tu haønh,
taêng löõ chuaån bò cho giôø tuïng kinh, nieäm Phaät. Hoøa thöôïng Songhak, chuû trì ngoâi chuøa

Haeinsa, cho bieát yù nghóa cuûa boä Tripitaka Koreana. Töø khi boä Kinh Phaät ñöôïc röôùc veà
chuøa, ñeàn Haeinsa caøng xöùng ñaùng vôùi meänh danh Ngoâi chuøa cuûa Maët bieån Thanh bình”.
Boä Kinh Phaät Tripitaka ñaõ ñöôïc khaéc treân goã ñeå nguyeän caàu Ñöùc Phaät che chôû phuø hoä
cho ñaát nöôùc Trieàu Tieân, ñang bò quaân Moâng Coå xaâm chieám bôø coõi. Caùc taám baûng goã
ñeàu chöùa ñöïng lôøi giaûng daïy cuûa Ñöùc Phaät, khuyeân con ngöôøi phaûi tích ñöùc tu taâm. Caùt
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laønh hay hung döõ, moïi chuyeän treân ñôøi ñeàu laø cô hoäi ñeå cho ta nhìn laïi caùi taâm cuûa chính
mình. Söï hieän höõu cuûa boä Kinh Phaät nhaéc nhôû laø con ngöôøi neáu muoán coù söï thanh bình,
phaûi nghieäm chöõ baát baïo ñoäng. Hai ñieàu naøy ñi lieàn vôùi nhau, khoâng theå taùch rôøi ñöôïc.
Mong raèng lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät, seõ sôùm giuùp cho con ngöôøi giaùc ngoä, thoaùt khoûi söï hung
haõn ñieân cuoàng cuûa chính mình.
Theo caùc chuyeân gia veà Phaät giaùo, Tripitaka coù nghóa laø “Tam Taïng” goàm ba boä : kinh,
luaät vaø luaän (tieáng Phaïn goïi laø Tipitaka). Treân theá giôùi ñaõ coù nhieàu baûng khaéc goã, chaúng
haïn nhö boä kinh Phaät khaéc goã ñaàu tieân cuûa Trung Quoác vaøo ñôøi Toáng, cuoái theá kyû thöù 10.
Nhöng phieân baûn naøy laïi khoâng ñöôïc baûo toàn nguyeân veïn. Cho neân Tripitaka cuûa Trieàu
Tieân döôùi trieàu ñaïi Goryeo ñöôïc xem laø boä Kinh Phaät vieát baèng Haùn töï, coå xöa nhaát vaø
ñaày ñuû nhaát ñuùng theo phong caùch thö phaùp vaø ngheäNgoaøi giaù trò toân giaùo, boä Tripitaka
coøn coù moät taàm quan troïng ñaùng keå veà maët lòch söû. Ñoù laø baèng chöùng cho thaáy caùc trieàu
ñaïi vua chuùa ôû Trieàu Tieân ñaõ naâng ñaïo Phaät leân haøng quoác giaùo. Boä kinh Phaät ñaàu tieân
ñöôïc hoaøn taát vaøo naêm 1087. Roài sau ñoù môùi ñeán boä khaéc goã Tripitaka.

Coâng vieäc khaéc goã taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc in aán caùc baûn sao ñeå deã daøng phoå
bieán roäng raõi hôn qua vieäc phaân phaùt cho caùc ngoâi chuøa treân khaép laõnh thoå. Ñieàu ñoù giuùp
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cho Phaät giaùo phaùt trieån maïnh meõ treân ñaát nöôùc Trieàu Tieân. Söï suøng ñaïo cuõng goùp phaàn
khoâng nhoû trong vieäc baûo toàn di saûn vaên hoùa maø trong maét ngöôøi daân thuoäc vaøo haøng
Baûo vaät Linh thieâng.
Baát keå giao tranh vôùi ngoaïi bang hay xung ñoät noäi chieán, boä Kinh Phaät Tripitaka Koreana
ñaõ toàn taïi trong voøng nhieàu theá kyû, phaàn lôùn nhôø vaøo baøn tay saùng taïo cuûa con ngöôøi vaø
keá ñeán noã löïc baûo toàn. Trong phaàn saùng taïo, caùc taám baûng khaéc goã goàm nhieàu coâng ñoaïn
caàu kyø. Goã ñöôïc ngaâm thuoác ñeå traùnh khoâng cho thaám nöôùc vaø ít bò muïc ruoãng. Coâng
phu hôn caû laø coâng vieäc ghi khaéc vaø taïc chöõ, nhaát laø taát caû caùc coå töï vieát baèng chöõ Haùn
ñeàu ñöôïc khaéc ngöôïc. Khaéc chöõ xong, caùc baûng goã laïi ñöôïc sôn daàu, ñeå traùnh cho coân
truøng boï moái laøm hö goã.
Khoâng coù moät saùch söû naøo cho bieát ñeå hoaøn taát toaøn boä khaéc goã naøy, nhöõng ngöôøi thôï
khaéc ñaõ lôõ tay laøm hoûng bao nhieâu taám hay vieát sai bao nhieâu laàn. Hôn 80 ngaøn baûng
khaéc goã, nhöng khoâng coù taám naøo bò ghi traät moät chöõ. Phi thöôøng hôn theá nöõa vì theo caùc
chuyeân gia veà thö phaùp, coâng vieäc khaéc chöõ laø do nhieàu thôï khaéc laøm ra nhöng khi nhìn
moät caùch toång theå, thì buùt phaùp sinh ñoäng ñeán noãi ngöôøi ta töôûng ñaây laø saùng taùc töø baøn
tay cuûa moät con ngöôøi duy nhaát.

(RFI) thuaät ñieâu khaéc.

					Trong soá naày:
		

1- Chieác giaøy ñaùnh rôi cuûa Ghandi . . . . . . . . . Trang 1

		

2- Haøn Quoác kyû nieäm 1000 naêm

		

boä kinh Phaät Tripitaka . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 3

		

3- Boán quy taéc taâm linh cuûa nhöôøi AÁn Ñoä . . . Trang 9

		

4- Nhöõng ngoâi laøng Ñeïp nhö trong coå tích

		

AÂu Chaâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 16

		

5- Gheù chôi ngoâi laøng khoâng coù loái ñi . . . . . . .Trang 21

					
							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 15				8

4 quy taéc taâm linh cuûa ngöôøi AÁn Ñoä
1-Baát cöù ngöôøi naøo baïn gaëp cuõng ñuùng laø ngöôøi maø baïn caàn gaëp caû

2- Baát cöù ñieàu gì xaûy ra thì ñoù chính laø ñieàu neân xaûy ra.

					
							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 15				9

3- Trong moãi khoaûnh khaéc, moïi söï ñeàu baét ñaàu vaøo ñuùng thôøi ñieåm.

4- Nhöõng gì ñaõ qua, cho qua.

					
							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 15				10

Boán böôùc ñeå tieán veà
phía tröôùc cuûa ñôøi
ngöôøi
Ñoïc xong boán baøi vieát döôùi ñaây, chuùng ta
seõ phaûi suy nghó, coù phaûi laø mình ñaõ coù
quaù nhieàu loãi laàm trong quaù khöù? Coù phaûi
laø mình ñaõ quaù chuû quan? Vôùi boán baøi vieát
naøy, chuùng ta seõ thaáy roõ ngay trong loøng
mình, caùi ñôøi ngöôøi cuûa mình seõ ñöôïc tieán
veà phía tröôùc qua boán böôùc.

1. NGOÄ NHAÄN
Naêm ñoù taïi Alaska Hieäp Chuùng Quoác, coù
ñoâi trai gaùi keát hoân vôùi nhau. Keát quaû cuûa
cuoäc hoân nhaân ñoù laø vaán ñeà sinh döôõng,
ngöôøi ñaøn baø vì bò khoù sanh maø phaûi töø

bieät coõi ñôøi, ñeå laïi moät ñöùa beù thô cho
ngöôøi choàng.
Anh choàng vöøa raát baän roän trong sinh keá,
laïi vöøa raát baän roän vieäc gia ñình. Vì khoâng
coù ngöôøi giuùp troâng coi ñöùa con thô, anh
huaán luyeän ñöôïc moät con choù, con choù naøy
raát thoâng minh, laïi raát ngoan ngoaûn nghe
lôøi, noù bieát troâng coi em beù, noù tha bình
söõa ñeå cho beù buù, nuoâi döôõng beù.
Coù moät ngaøy kia, ngöôøi chuû coù vieäc phaûi
rôøi nhaø, anh daën doø con choù troâng coi nuoâi
naáng cho beù con. Anh ñi tôùi moät thoân laøng
khaùc, vì gaëp phaûi tuyeát lôùn rôi, khoâng theå
veà nhaø ñöôïc trong cuøng ngaøy ñoù. Qua ñeán
ngaøy thöù hai môùi veà ñöôïc nhaø, con choù
nghe tieáng laäp töùc chaïy ra ngheânh ñoùn chuû
mình.
Ngöôøi chuû môû cöûa phoøng ra xem xeùt, thì
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thaáy ñaâu ñaâu cuõng ñeàu laø maùu, ngaång ñaàu
leân nhìn, treân giöôøng cuõng laø maùu, chaúng
thaáy ñöùa con ñaâu caû, treân mình con choù,
vaø mieäng cuûa noù cuõng dính ñaày maùu me,
ngöôøi chuû phaùt hieän ñöôïc caùi tình caûnh
naøy, ngôõ laø con choù ñaõ trôû laïi caùi tính daõ
man cuûa loaøi thuù, noù ñaõ aên thòt con mình,
trong côn giaän döõ, anh xaùch caây dao to
chaët ñaàu con choù ñi, anh ñaõ gieát cheát con
choù thaät söï roài.
Sau ñoù, boång nhieân anh nghe tieáng con nhoû
cuûa mình, laïi thaáy noù töø döôùi gaàm giöôøng
boø ra, theá laø anh boàng ñöùa beù leân; tuy laø
treân mình em cuõng coù dính maùu, nhöng em
khoâng coù bò thöông tích gì.
Anh raát laáy laøm laï, chaúng bieát vieäc gì ñaõ
xaûy ra, anh nhìn kyõ laïi con choù. Ñuøi cuûa
noù ñaõ bò maát moät mieáng thòt, coøn keá beân
laø moät con soùi, mieäng noù ñang gaäm mieáng
thòt cuûa con choù; aø, thì ra con choù noù ñaõ
cöùu tieåu chuû nhaân, laïi bò chuû noù gieát noù
moät caùch taøn nhaãn daõ man oan uoång, ñaây
ñaõ laø moät söï hieåu laàm heát söùc laø ñau loøng
cuûa con ngöôøi.
Vieäc hieåu laàm, con ngöôøi ta thöôøng vì khoâng
hieåu nhau, khoâng coù lyù trí, khoâng chòu nhaãn
naïi ,khieám khuyeát veà suy nghó,khoâng chòu
tìm hieåu ñoái phöông töø nhieàu phöông dieän,
ñeå phaûn tænh chính mình, laïi vì naõo traïng bò
quaù xung ñoäng, trong tình huoáng voâ yù thöùc
maø phaùt sinh.
Söï ngoä nhaän ôû ñieåm khôûi ñaàu, laø cöù nghó
ñeán caùi sai caùi quaáy ngaøn laàn vaïn laàn cuûa
ñoái phöông.
Vì vaäy, ñaõ laøm cho söï ngoä nhaän caøng luùc
caøng theâm saâu ñaäm, ñöa ñeán vieäc khoâng
theå hoùa giaûi ñöôïc. Con ngöôøi phaùt sinh söï
ngoä nhaän ñoái vôùi loaøi vaät (con choù) ,maø
ñaõ coù caùi keát quaû gheâ tôûm nghieâm troïng
nhö vaäy ,neáu ñaây laø söï ngoä nhaän giöõa con

ngöôøi vaø con ngöôøi, chaéc chaén laø khoù maø
töôûng töôïng noãi caùi haäu quaû cuûa noù.

2. CAÂY ÑINH
Coù moät caäu beù trai, noù coù caùi taät xaáu laø öa
noåi noùng quaïu quoï, vì vaäy, cha cuûa noù ñaõ
ñöa cho noù moät tuùi ñinh.
Laïi baûo noù, moãi khi noù coù noåi noùng quaïu
quoï thì haõy ñoùng moät caây ñinh leân treân bôø
raøo phía sau vöôøn nhaø.
Ngaøy thöù nhöùt, noù ñoùng ñöôïc 37 caây ñinh.
Vaø töø töø moãi ngaøy soá ñinh ñöôïc ñoùng leân
bôø raøo moãi ít ñi. Noù cuõng ñaõ phaùt hieän laø
noù ñaõ khoáng cheá ñöôïc caùi taät xaáu cuûa noù
cuõng nhö caùi vieäc ñoùng nhöõng caây ñinh coù
hôi deã daøng.
Cuoái cuøng, coù moät ngaøy kia caäu beù naøy
cuõng thaáy laø mình vaãn ñuû nhaãn naïi ñeå
khoâng noåi leân caùi taät xaáu noùng naûy quaïu
quoï nöõa, noù baùo cho cha noù bieát vieäc naøy.
Cha noù laïi baûo noù, baét ñaàu töø nay, moãi khi
noù khoáng cheá ñöôïc caùi taät xaáu cuûa noù thì
haõy ñi nhoå moät caây ñinh.
Ngaøy ngaøy troâi qua, sau cuøng thì noù baùo
cho cha noù hay laø, noù ñaõ nhoå heát nhöõng
caây ñinh roài.
Cha noù naém tay noù, cuøng ñi ra sau vöôøn
nhaø vaø noùi raèng: Con cuûa cha, con ngoan
laém, con laøm raát hay. Nhöng maø haõy nhìn
nhöõng caùi loã ñinh treân bôø raøo, caùi bôø raøo
naøy khoâng theå hoài phuïc ñöôïc caùi nguyeân
traïng cuûa noù nöõa. Moät khi con noåi noùng thì
nhöõng lôøi noùi cuûa con noù cuõng gioáng nhö
nhöõng caùi loã caây ñinh naøy, chuùng ñaõ ñeå laïi
nhöõng veát haèn. Giaû duï nhö con duøng dao
ñaâm ngöôøi ta moät dao, thì baát luaän laø con
ñaõ noùi bao nhieân laàn nhöõng lôøi taï loãi, caùi
veát thöông ñoù noù vaãn seõ vónh vieãn coøn ñoù.
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Nhöõng lôøi noùi (xoùc oùc) nhöùc nhoái cuõng ví
nhö söï nhöùc nhoái thöïc taïi, khoâng laøm sao
chaáp nhaän ñöôïc (duø ñoù chæ laø lôøi noùi).
Giöõa ngöôøi vaø ngöôøi vôùi nhau, thöôøng do
söï kieân trì veà coá chaáp bôûi nhöõng loãi laàm
giöõa ñoâi beân, ñaõ taïo neân nhöõng thöông toån
vónh vieãn cho nhau.
Neáu moïi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu coù theå
töï mình laøm, baét ñaàu coù thaùi ñoä khoan dung
ñoái vôùi moïi ngöôøi, baïn nhaát ñònh seõ nhaän
ñöôïc nhöõng keát quaû toát maø baïn khoâng heà
nghó tôùi... Giuùp môû caùnh cöûa soå cho ngöôøi
ta, cuõng laø ñeå cho chính mình nhìn thaáy
ñöôïc moät khoâng gian hoaøn chænh hôn.

3. XIN HAÕY CHAÄM XUOÁNG TAY
Ñaïi ña soá caùc coäng söï vieân ñeàu raát phaán
khôûi, vì ôû khaâu laøm vieäc naøy vöøa ñoåi laïi
moät vieân quaûn ñoác môùi, nghe noùi oâng naøy
raát coù khaû naêng, ñaëc bieät ñöôïc ñöa ñeán
ñaây ñeå chænh ñoán nghieäp vuï vaø nhaân söï;
aáy theá maø, cöù moät ngaøy roài moät ngaøy troâi
qua, oâng quaûn ñoác môùi naøy chaúng coù laøm
gì heát, moãi ngaøy ñeàu coù nhöõng quaø caùp
ñöôïc ñöa vaøo vaên phoøng, oâng vaãn “troán”
luoân trong ñoù, ít khi naøo chòu ra ngoaøi, caùi
thaønh phaàn baát haûo ôû khaâu naøy, hieän taïi
chuùng laïi caøng loäng haønh taùc oai taùc quaùi
döõ hôn.
«OÂng ta ñaâu coù phaûi laø ngöôøi coù khaû naêng!
OÂng chæ laø moät laõo giaø toát vaø nhu nhöôïc,
so vôùi quaûn ñoác tröôùc coøn deã bò ngöôøi ta aên
hieáp nhieàu hôn”!
Boán thaùng trôøi troâi qua, ñang trong tình
traïng thaát voïng ñoái vôùi oâng quaûn ñoác hieàn
hoøa meàm yeáu naøy, boång döng oâng ta «dieãn
oai», caùi thaønh phaàn baát haûo kia, ñeàu bò
oâng böùng töøng teân moät, cho veà vöôøn «ñuoåi
gaø», coøn nhöõng ngöôøi coù khaû naêng ñeàu
ñöôïc oâng caát nhaéc cho thaêng tieán. Xuoáng

tay vöøa nhanh, vöøa chính xaùc, ñoái vôùi boán
thaùng «baûo thuû» ñöôïc bieåu hieän vöøa qua,
nay oâng roõ raøng laø moät nhaân vaät cöùng raén
vaø cöông quyeát, laïi hoaøn toaøn khaùc xöa.
Trong tieäc lieân hoan cuoái naêm, sau khi ñaõ
qua ba tuaàn röôïu, oâng quaûn ñoác môùi beøn
thoá loä taâm tình: «Toâi nghó laø caùi nhìn cuûa
caùc baïn ñoái vôùi toâi trong nhöõng ngaøy vöøa
môùi nhaäm chöùc, vaø sau khi toâi khai ñao
muùa buùa tröø haïi, nhaát ñònh laø coù nhöõng
thaéc maéc phaûi khoâng?
Xin haõy nghe toâi keå laïi moät caâu chuyeän,
caùc baïn seõ hieåu ngay: «Toâi coù moät ngöôøi
baïn, oâng ta mua moät caên nhaø coù caû moät
vöôøn caây hoa thaûo, khi môùi doïn vaøo, oâng
ta lieàn chænh ñoán, taát caû nhöõng hoa thaûo
caây coái, ñeàu ñöôïc laøm saïch heát, ñeå troàng
laïi nhöõng boâng hoa môùi.
Coù moät ngaøy kia, ngöôøi chuû nhaø cuõ ñeán
thaêm, môùi vöøa böôùc vaøo coång, oâng giöït
mình hoûi raèng: «nhöõng caây hoa quyù Maãu
Ñôn giôø ñaâu maát heát roài»? Baïn toâi baáy giôø
môùi hieåu ra laø, chính mình ñaõ trieät haï heát
nhöõng caây Maãu Ñôn quyù maø mình töôûng
chuùng laø nhöõng hoa röøng coû daïi.
Sau naøy, oâng ta laïi mua theâm moät caên nhaø
nöõa, tuy laø vöôøn caây hoa coû taïp nhaïp, oâng
vaãn «aùn binh baát ñoäng». Quaû nhieân trong
muøa Ñoâng cöù ngôõ laø nhöõng caây röøng coû
daïi thì, muøa Xuaân laïi nôû hoa daày ñaëc xinh
töôi; trong nhöõng ngaøy Xuaân ngôõ laø coû daïi
thì, muøa Haï laïi hieän ra nhöõng taám thaûm
gaám hoa töôi maùt; vaø trong nöûa naêm chaúng
ñoäng tònh gì ñeán nhöõng loaøi caây nho nhoû,
thì nhöõng ngaøy Thu ñaõ ñoû hoàng nhöõng
chieác laù deã thöông.
Maõi cho ñeán cuoái Thu, oâng môùi thöïc söï
thaáy ñöôïc nhöõng loaøi caây coû voâ duïng,vaø
baét ñaàu doïn deïp saïch seõ, ñoàng thôøi giöõ laïi
nhöõng loaøi hoa thaûo moäc thaät söï traân quyù.
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Noùi ñeán ñaây, oâng quaûn ñoác beøn naâng ly:
Xin cho toâi kính töûu caùc vò ôû ñaây, vì caùc vò
cuõng nhö laø nhöõng hoa moäc ôû trong «vöôøn
hoa» coâng ty naøy, caùc baïn ñaõ laø nhöõng caây
traân quyù trong ñoù, nhöõng caây traân quyù naøy
khoâng theå naøo trong naêm maø coù theå ñôm
boâng keát traùi heát ñöôïc, caàn phaûi traûi qua
moät thôøi gian daøi môùi coù theå nhaän ra ñöôïc.

4. ÑAÏI LÖÔÏNG BAO DUNG
Ñaây laø moät caâu chuyeän veà moät anh chieán
binh, ngöôøi vöøa trôû veà töø chieán tröôøng Vieät
Nam.
Töø San Francisco, anh ñieän thoaïi veà cho
cha meï anh vaø baùo tin raèng:
«Con ñaõ veà roài, con xin coù moät thænh caàu.
Con muoán daét theo moät ngöôøi baïn ñoàng
haønh cuøng veà nhaø mình».
«Dó nhieân laø ñöôïc»! Ba maù anh ñaùp, «Ba
maù raát vui möøng ñöôïc gaëp baïn con».
Ngöôøi con laïi tieáp tuïc:
«Nhöng maø coù moät vieäc con caàn phaûi thöa
tröôùc cho ba maù roõ, baïn con ñaõ bò thöông
töø chieán tröôøng Vieät Nam, noù ñaõ bò maát ñi
moät caùnh tay vaø moät caùi chaân, hieän taïi noù
chaúng coù nôi ñeå nöông töïa, con muoán ñem
noù veà cuøng sinh hoaït chung vôùi gia ñình
mình».
«Con ôì, thaät laø ñieàu ñaùng tieác, coù theå
chuùng ta giuùp tìm moät nôi cho noù ñöôïc an
thaân sinh soáng».
Cha anh laïi noùi tieáp:
«Con aï, chaéc con chaúng bieát laø con ñang
noùi gì phaûi khoâng? Nhö baïn cuûa con laø
moät ngöôøi taøn pheá, haún laø chuùng ta phaûi
mang moät gaùnh naëng traùch nhieäm lôùn ñoù
con. Chuùng ta laïi phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng
khoù khaên trong cuoäc soáng cuûa chính mình

trong töông lai, khoâng theå vì noù maø laøm
aûnh höôûng xaáu ñeán cuoäc soáng cuûa gia ñình
mình. Ba ñeà nghò vôùi con laø haõy veà nhaø
tröôùc vaø haõy queân ngöôøi baïn ñoù ñi, töï noù
nhöùt ñònh cuõng seõ tìm ñöôïc moät nôi dung
thaân maø con».
Noùi xong oâng lieàn cuùp ñieän thoaïi, töø ñoù hai
oâng baø khoâng nhaän ñöôïc tin töùc gì töø ñöùa
con nöõa.
Vaøi ngaøy sau, hai oâng baø nhaän ñöôïc ñieän
thoaïi cuûa caûnh saùt San Francisco baùo cho
hay laø, con trai oâng ñaõ teù laàu cheát roài. Caûnh
saùt tin raèng ñaây chæ laø chuyeän ñôn thuaàn
töï saùt maø thoâi. Theá laø hai oâng baø gaáp ruùt
bay qua San Francisco, nhôø caûnh saùt ñöa ñi
nhaän dieän di theå cuûa con mình. Ñuùng roài,
chính laø con mình ñaây, khoâng sai, ñieàu heát
söùc ngaïc nhieân ôû ñaây laø con trai cuûa mình,
taïi sao maø noù laïi chæ coù moät caùnh tay, vaø
cuõng chæ coù moät caùi chaân maø thoâi.
Cha meï trong caâu chuyeän naøy cuõng nhö
trong ñaïi ña soá chuùng ta haàu heát ñeàu gioáng
nhau. Cuøng vôùi nhöõng ngöôøi, vôùi söï öa
thích veà dieän maïo xinh ñeïp, hoaëc giaû laø
noùi naêng duyeân daùng vaø dí doûm, thì laïi coù
theå chaáp nhaän quaù deã daøng, theá nhöng ñeå
öa thích nhöõng söï vieäc maø coù theå gaây baát
tieän, hoaëc laø laøm cho chuùng ta khoâng vui
thì laïi roõ raøng laø moät ñieàu khoù loøng maø
chaáp nhaän ñöôïc.
Chuùng ta thöôøng laø chaáp nhaän söï kieân trì
xa laùnh nhöõng ngöôøi khoâng coù ñöôïc söï
khoûe maïnh, toát töôùng hoaëc thoâng minh nhö
chuùng ta. Tuy nhieân cuõng coù moät soá ngöôøi
thì laïi nhaân töø hôn chuùng ta raát nhieàu. Hoï
khoâng bao giôø oaùn than hay hoái tieác khi hoï
thöông yeâu chuùng ta, cho duø laø chuùng ta
bò taøn pheá ôû möùc ñoä naøo ñi chaêng nöõa, hoï
vaãn môû roäng voøng tay ñoùn nhaän chuùng ta.
Ñeâm nay tröôùc khi vaøo giaác nguû, ta haõy

					
							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 15				14

thöû tieáp naïp tha nhaân, baát luaän hoï laø nhöõng
con ngöôøi nhö theá naøo, haõy duøng caùi taâm
ñeå hieåu duøm cho giöõa nhöõng khaùc bieät cuûa
hoï vaø cuûa ta. Moãi moät con ngöôøi ñeàu coù
taøng aån trong taâm moät moùn ñoà quyù giaù
thaàn kyø, ñoù laø «Tình Baïn», baïn seõ khoâng
theå naøo bieát ñöôïc caùi Tình Baïn ñoù seõ phaùt
sinh baèng caùch naøo, vaø vaøo luùc naøo?
Theá nhöng baïn chaéc chaén phaûi bieát raèng
Tình Baïn seõ mang ñeán cho chuùng ta moät
moùn quaø raát ñaëc bieät traân quyù. Baïn beø coù
theå ví nhö laø moät baûo vaät quyù hieám. Baûo
vaät naøy mang laïi cho chuùng ta nhöõng nuï
cöôøi, khích leä chuùng ta thaønh coâng. Hoï
(baïn beø) laéng nghe tieáng noùi töø noäi taâm
cuûa chuùng ta, cuøng chuùng ta chia xeû töøng
caâu khen taëng toát ñeïp..
Traùi tim cuûa hoï luùc naøo cuõng vì chuùng ta
maø roäng môû. Baây giôø xin haõy noùi vôùi baïn
beø cuûa baïn laø, baïn ñaõ coù raát nhieàu söï öu
tö, vaø raát caàn ñeán hoï, baïn khoâng theå thieáu
hoï ñöôïc.

Ñieàu ñaùng sôï nhaát trong cuoäc
soáng
o0o
Ñieàu ñaùng sôï nhaát trong cuoäc soáng khoâng
phaûi laø caùi cheát, maø laø bò laõng queân, bò xem
... laø haït buïi sau nhöõng vaàng haøo quang
röïc rôõ
…laø khi ngöôøi baïn yeâu daáu nhaát töø boû taám
chaân tình cuûa baïn ñeå chaïy theo nhöõng ñieàu
hö aûo
…laø khi ngöôøi thaân quaù baän roän vôùi cuoäc
soáng ñaõ khoâng theå an uûi baïn khi baïn caàn
ñöôïc naâng ñôõ tinh thaàn
…laø khi döôøng nhö khoâng coøn ai treân coõi
ñôøi naøy quan taâm tôùi baïn.
Cuoäc ñôøi ai khoâng traûi qua ñaéng cay! Lieäu
coù bao giôø con ngöôøi ta trôû neân ñoä löôïng
hôn vôùi chính mình?

Haõy thöû nghó xem: Naøy baïn, sau khi baïn
ñaõ coi xong nhöõng baøi naøy; nhaát ñònh laø
baïn seõ coù moät caùi caûm nhaän raát laø thaám
thía phaûi khoâng? Vaäy thì, tröôùc khi coù moät
söï phaùn ñoaùn hoaëc quyeát ñònh ñoái vôùi baát
cöù ngöôøi naøo.

Bao giôø con ngöôøi môùi bieát quan taâm
ngöôøi khaùc vaø giaønh chuùt thôøi gian cho söï
giuùp ñôõ.

Ñaàu tieân, haõy nghó xem ñaây coù theå laø moät
söï hieåu laàm hoaëc sai laàm?

Moãi chuùng ta ñeàu coù traùch nhieäm vôùi
nhöõng ngöôøi chung quanh, noùi vôùi hoï raèng
chuùng ta yeâu meán hoï…

Keá ñoù laø, ta coù caàn phaûi ñoùng moät caây ñinh
Vaø neáu coù theå thì, xin haõy chaäm xuoáng tay
Bôûi vì, luùc maø baïn coù söï Ñaïi Löôïng Bao
Dung ñoái vôùi ngöôøi khaùc, cuõng töùc laø luùc
mình ñaõ «Ñaïi löôïng bao dung» vôùi chính
mình.

Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù nhöõng vai dieãn
treân saøn dieãn vó ñaïi cuûa cuoäc ñôøi.

Nhöng neáu baïn khoâng quan taâm tôùi moïi
ngöôøi thì cuõng chaúng sao ñaâu… baïn chæ bò
laõng queân, höõng hôø… y nhö baïn ñaõ töøng
ñoái vôùi ngöôøi khaùc…

HEÙT
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NHỮNG NGÔI LÀNG ĐẸP 			
như trong cổ tích Âu Châu ...
Chủ

đề: [CATBUI2011] Những ngôi làng đẹp như trong cổ tích Âu châu
Đến: Dien Dan Cat Bui <catbui2011@yahoogroupes.fr>
Những ngôi làng của châu Âu thường mang đến cho chúng ta cảm nhận
vẻ đẹp của sự ngăn nắp, cổ điển. Dưới đây là những ngôi làng đẹp nhất
của châu lục này mà bạn nên ghé thăm ngay khi có thể.

1- Làng Tellaro - Ý

Nằm trên sườn một dãy ăn ra sát biển, làng Tellaro mang một vẻ đẹp lãng
mạn và cổ tích. Những ngôi nhà sơn màu Pastel nhẹ nhàng khiến ngôi làng
trong vô cùng thơ mộng. Vẻ đẹp của làng Tellaro đã từng xuất hiện trong các
tác phẩm thơ ca nổi tiếng, tiêu biểu cho nét kiến trúc Địa Trung Hải đặc sắc.
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2- Làng Bibury - Anh

Bibury được miêu tả là “ngôi làng đẹp nhất nước Anh”, nổi tiếng với những
căn nhà xây bằng đá đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp, kết hợp với nhau
thành một chỉnh thể kiến trúc hài hòa. Bên cạnh đó, những con đường mòn
quanh co cũng mang lại nét đẹp thanh bình cho ngôi làng cổ kính này.

3- Làng Hallstatt - Áo
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Hallstatt là một ngôi làng nằm ở vùng Salxkammergut của nước Áo. Ngôi
làng có khoảng hơn 900 cư dân và sở hữu nghề sản xuất muối được hình
thành từ rất xa xưa. Vẻ đẹp của ngôi làng đến từ những căn nhà nhỏ xinh,
nhiều màu sắc, nằm giữa núi non tươi đẹp, tạo nên một khung cảnh rất nên
thơ.

4- Làng Folegandros - Hy Lạp

Mặc dù mang phong cách gần giống với ngôi làng Santorini nổi tiếng nhưng
Folegandros lại có vẻ đẹp yên bình, ít đông đúc hơn. Những căn nhà ở ngôi
làng này cũng được sơn trắng và được trang trí bởi những loài hoa rực rỡ, nhà
thờ cũng mang phong cách Hy Lạp với mái vòm màu xanh. Ngoài ra bãi biển
hiền hòa bao quanh đã khiến làng Folegandros trở nên xinh đẹp và quyến rũ
hơn.
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5- Làng Colmar - Pháp

Ngôi làng có sự đan xen của cả hai nền văn hóa Pháp và Đức. Trong các hiệu
bánh của ngôi làng, khách du lịch có thể nhì thấy sự xuất hiện của cả bánh
sừng bò đặc trưng của Pháp và bánh kugelhopf đặc trưng của Đức. Các công
trình kiến trúc cũng mang hai phong cách, một số mang dáng đáp Gothic của
Đức, số khác theo phong cách Ba -rốc của Pháp, những ngôi nhà được sơn
màu sắc sắc sỡ nhưng mang vẻ đẹp ấm cũng và rất thu hút.

6- Làng Reine - Na Uy
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Nằm ở phía Bắc của Vòng Bắc cực, Rein là một làng chài xinh xắn thuộc
quần đảo Lofoten, một khu vực của vùng Bắc Âu xinh đẹp. Nơi đây có những
khu vịnh tuyệt đẹp và núi non hùng vĩ. Ngày nay có nhiều cabin màu đỏ vốn
là nơi nghỉ tạm của những người dân chài đã được cải tạo để trở thành nơi ở
cho khách du lịch. Du khách đến đây sẽ bị thu hút bởi cảnh đẹp thiên nhiên
bình dị và trong lành thuần khiết đến vô cùng.

7- Làng Telč - Cộng hòa Czech

Cư dân của ngôi làng Telč ở cộng hòa Czech rất tự hòa về vẻ đẹp của những
ngôi nhà của mình. thành phố Telč có 1 lâu đài và 1 quảng trường dài ở
trung tâm, nơi có các nhà xây theo kiểu kiến trúc Phục Hưng đến giờ vẫn
được bảo quản tốt. Tất cả các nhà của khu trung tâm thành phố này đã được
UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới từ năm 1992.
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DU LỊCH CUỐI TUẦN
Ghé chơi ngôi làng không có lối đi
Được xây dựng từ thế kỷ 13, Giethoorn của Hà Lan mang nét đẹp yên bình và
lãng mạn, sánh ngang Venice

Chẳng ai có thể mang được cái ồn ào đến với Giethoorn bởi ở đây mọi người
không di chuyển bằng ô tô hay xe máy mà là bằng thuyền. Các ngôi nhà trong
làng đều nằm bên dòng kênh trong lành và nối với nhau bằng những cây cầu
gỗ đơn giản, đẹp mắt.
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Phía trước mỗi nhà đều neo đậu một vài chiếc thuyền nhỏ có mái chèo để trẻ
con cũng có thể tự lái được.
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Hai bên kênh đào đều trồng cây xanh, thảm cỏ và hoa tạo không khí mát mẻ,
dễ chịu.
					
							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 15				23

Các ngôi nhà ở Giethoorn được xây dựng theo phong cách đồng quê Hà Lan,
đơn giản mà tiện nghi.

Nhà nào cũng cách nhau dòng nước, phân chia rất rõ ràng rồi nhé, muốn sang
chơi thì hơi kỳ công đó nha.
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Hàng năm có rất đông khách du lịch tới thưởng ngoạn cảnh quan ở
Giethoorn. Vừa dạo chơi du khách vừa có thể tắm mát luôn trên dòng kênh
này.
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Ngồi thuyền để tới được tiệm cà phê cũng thú vị phết đấy nhỉ

Yên bình quá ha, đẹp như cổ tích vậy. Nhà phong cách đơn giản nhưng bên
trong vô cùng tiện nghi đấy.
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Ồ, cả một dàn nhạc chơi trên mặt nước luôn.

Mùa đông, Giethoorn được phủ một lớp băng tuyết trắng xóa đẹp mê hồn
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