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PHAÙI ÑOAØN CAO ÑAØI taïi HAÛI NGOAÏI
THAM DÖÏ ÑAÏI HOÄI LIEÂN TOÂN HOØA BÌNH THEÁ GIÔÙI
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Tin Toùm Löôïc: Maëc duø ñöôïc Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi môøi vaøo giôø phuùt choùt, Cao Ñaøi taïi Haûi
Ngoaïi cuõng ñaõ toå chöùc ñöôïc moät phaùi ñoaøn haûi ngoaïi ñi tham döï Ñaïi Hoäi Lieân Toân Hoøa Bình
Theá Giôùi taïi Thuû Ñoâ Seùoul Haùn Thaønh (Korea) töø ngaøy 16 thaùng 9 ñeán ngaøy 19-9-2014.

Phaùi ñoaøn goàm coù 13 vò tham döï cuûa 2 toå chöùc Ñaïo : Cô Quan Ñaïi Dieän Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi
vaø Cao Dai Center . Phaân tích theo quoác gia thì phaùi ñoaøn goàm coù Hoa Kyø: 9 vò, Phaùp: 2 vò
Canada: 2 vò
Phaùi ñoaøn ñöôïc höôùng daãn bôûi : Tröôûng Ñoaøn:		
HT. Phaïm Vaên Khaûm
Phuï Taù Tröông Ñoaøn: HT. Trònh Quoác Theá
					
Phoù Tröôûng Ñoaøn:
HT. Nguyeãn Thöøa Long
					
Coá vaán / Phaùt ngoân nhaân: HT. BS Buøi Ñaéc Huøm
					
Phuï Taù/ Thoâng dòch: BS Buøi Ñaëng Caåm Hoàng.
Vaøo ngaøy thöù nhaát cuûa Ñaïi Hoäi (17-9-2014) Phaùi ñoaøn ñaõ tham döï Leã Khai Maïc Ñaïi hoäi.
Vaøo ngaøy thöù hai cuûa Ñaïi Hoäi (18-9-2014) Phaùi ñoaøn ñaõ ñöôïc Ban Toå Chöùc saép xeáp tham gia
vaøo Group Session 1-4, Cedar Hall vaø ñeà taøi cuûa Group naày laø « Interreligious Dialogue for
Creating World Peace».
Tröôùc khi ñi vaøo phaàn thaûo luaän cuûa nhoùm 4 dieãn giaû sau ñaây ñaõ laàn löôït leân ñoïc tham luaän:
1- Most Rev. Dr. Abraham Viruthakulangara ( Arbishop of Nagpur Archdiocese, India)
2- Most Rev. Dr. Patricio Viveros Robles ( Arbishop of the Anglican Episcopal Church in Chile)
3- Sheikh Hojjat Ramezanzadeh (mam and Educationalist)
4- Ali Abi Issa (Chairman Muslim League in the Polish Republic)
Sau khi 4 vò dieãn giaû neâu treân ñoïc tham luaän thì 2 vò sau ñaây ñaõ ñöôïc môøi leân Baøn Chuû Toïa
cuûa cuoäc thaûo luaän nhoùm:
1- Esref Gokcimen (Head of Sufi-Center Germany)
2- HT. Phaïm Vaên Khaûm ( CaoDai leader)
HT. Phaïm Vaên Khaûm ñaõ trình baøy quan ñieåm cuûa phaùi ñoaøn veà ñeà taøi Ban Toå Chöùc ñaõ ñöa ra
cho nhoùm vaø ñaõ traû lôøi caâu hoûi « Nhaän thöùc taàm quan troïng cuûa söï ñoái thoaïi leân toân, laøm theá
naøo ñeå taïo söï thoâng caûm vaø söï hieåu bieát laãn nhau? Laøm theá naøo ñeå tieán tôùi söï hoøa hieäp vaø toân
kính laãn nhau.
Baùc só Buøi Ñaëng Caåm Hoàng ñaõ thoâng dòch moät caùch maïch laïc vaø roõ raøng nhöõng lôøi phaùt bieåu
cuûa HT. Phaïm Vaên Khaûm.
Vaøo buoåi chieàu, Phaùi Ñoaøn ñaõ tham döï Leã Kyù Kheá Öôùc Hoøa Bình vaø toaøn theå thaønh vieân trong
phaùi ñoaøn cuõng ñaõ kyù kheá öôùc Hoøa Bình naày.
Sang ngaøy thöù ba cuûa Ñaïi Hoäi ( 19-9-2014) vaø cuõng laø ngaøy choùt cuûa Ñaïi hoäi, Phaùi Ñoaøn Cao
Ñaøi taïi Haûi Ngoaïi cuõng ñaõ tham gia vaøo cuoäc Dieãn Haønh cho Thoâng Ñieäp Hoøa Bình.
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Trong vieäc tham döï Ñaïi Hoäi Lieân Toân Hoøa Bình Theá Giôùi Phaùi ñoaøn Cao Ñaøi taïi Haûi Ngoaïi
ñaõ ñöôïc raát nhieàu Ñaøi Truyeàn Hình treân theá giôùi nhö Malaysia, UÙc, Trung Quoác, Hoa Kyø. . .
v. .v. .) phoûng vaán, thu hình quaûng baù cho toaøn theá giôùi ñöôïc bieát veà Ñaïo Cao Ñaøi, moät toân giaùo
tuy vöøa môùi thaønh laäp ñöôïc 89 naêm nhöng vôùi toân chæ Thöông Yeâu, Hoøa AÙi muoân loaøi, mong
kieán taïo moät Xaõ Hoäi Ñaïi Ñoàng taïi theá ñaõ thu huùt haøng bao trieäu ngöôøi vaø nay laïi caøng ñöôïc
theá giôùi bieát ñeán vaø khoâng ngôùt lôøi ngöôõng moä.
Phaùi Ñoaøn Cao Ñaøi taïi haûi ngoaïi tuy môùi laàn ñaàu tieân tham döï moät Ñaïi Hoäi toân giaùo theá giôùi
nhöng ñaõ toå chöùc ñöôïc moät phaùi ñoaøn coù quy cuû, coù kyû luaät, coù kyû naêng giao tieáp vaø ñoái thoaïi
neân ñaõ gaët haùi ñöôïc thaønh quaû toát ñeïp höùa heïn vieãn töôïng phaùt trieån Ñaïo Cao Ñaøi taïi haûi
ngoaïi moät caùch maïnh meõ trong töông lai.
(Baûn Tin Theá Ñaïo)
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Vaøi hình aûnh Ñaïi Hoäi
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Hình aûnh ngaøy Khai Maïc

							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 21				5

Hình aûnh ngaøy Dieãn Haønh cho Thoâng ñieäp Hoøa Bình
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Tưởng Niệm Tháng 9 ngày 11 (911)
Tác Giả: Jerry Brown
Thật không thể tưởng tượng được trên thế giới nầy lại có một nơi mà công đồng người dân ở đó
thể hiện tấm lòng tốt như vậy!
Lòng tốt của họ đã được trân trọng và tưởng thưởng xứng đáng, dầu lòng tốt đó phát xuất từ tình
người và hoàn toàn vô vị lợi.
Trích: Chuyến bay Delta 15
" ... Bất chấp mọi điều xấu xa chúng ta thấy đang diễn ra trong thế giới ngày nay, câu chuyện
này khẳng định rằng vẫn còn rất nhiều người tốt và thánh thiện trên thế giới và họ sẽ hiện ra khi
tình thế xấu tệ đi... (Jerry Brown)

Vào sáng ngày Thứ Ba, 11 Tháng Chín năm 2001, chúng tôi đã rời khỏi Frankfurt khoảng 5 giờ
đồng hồ rồi và đang bay qua Bắc Đại Tây Dương.
Thình lình tấm màn ngăn cách giữa buồng lái với khoang tàu chứa hành khách vén mở và tôi được
gọi vào buồng lái gặp phi công trưởng ngay lập tức.
Vừa bước vào buồng lái là tôi để ý nhận thấy ngay nét nghiêm trọng lộ trên khuôn mặt mọi người.
Phi công trưởng đưa cho tôi một bản in ra vừa nhận từ trụ sở chính của hãng Delta Airlines ở
Atlanta viết vỏn vẹn câu: "Mọi tuyến không lưu trên lục địa Hoa Kỳ đều ngăn cấm giao thông
hàng không thương mại. Hãy đáp khẩn cấp càng sớm càng tốt xuống phi trường nào gần nhất.
Hãy thông báo điểm đáp. "
							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 21				11

Không ai nói một lời nào cho tôi biết điều này mang ý nghĩa gì. Chúng tôi biết đây là một tình thế
nghiêm trọng và chúng tôi cần phải tìm đất liền để đáp ngay. Phi công trưởng xác định sân bay
gần nhất là phi trường Gander, Newfoundland, cách 400 dặm. Ông liên lạc với trạm không lưu
Canada để xin cho thay đổi tuyến bay và được chấp thuận ngay mà không cần hỏi lý do. Tất nhiên
sau đó chúng tôi đã hiểu ra lý do tại sao họ chấp thuận không do dự.
Trong khi phi hành đoàn chuẩn bị cho máy bay hạ cánh, một tin nhắn đến từ Atlanta báo cho
chúng tôi biết có hoạt động khủng bố trong khu vực New York. Vài phút sau tin cập nhật cho biết
có không tặc.
Chúng tôi quyết định nói dối với hành khách trong khi chúng tôi vẫn còn ở trên không. Chúng
tôi nói với họ rằng máy bay gặp một trục trặc nhỏ về cơ khí và cần phải hạ cánh tại sân bay gần
nhất ở Gander, New Foundland để kiểm tra. Chúng tôi hứa sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi
hạ cánh ở Gander. Có nhiều hành khách phàn nàn, nhưng điều đó không có gì mới lạ! Bốn mươi
phút sau, chúng tôi hạ cánh xuống Gander. Giờ địa phương lúc bấy giờ tại Gander là 12:30 PM
tức là 11:00 AM New York.
Khi chúng tôi đáp thì đã có khoảng 20 máy bay khác trên mặt đất đến từ khắp nơi trên thế giới và
họ cũng đã phải chọn lối đi vòng này trên đường đến Hoa Kỳ.
Sau khi chúng tôi đã đậu trên phi đạo chờ lệnh mới, phi công trưởng thông báo như sau: "Thưa
quý vị, chắc quí vị thắc mắc phải chăng tất cả các máy bay xung quanh chúng ta có vấn đề cơ khí
tương tự như chúng ta. Thật ra chúng ta đang ở đây là vì một lý do khác." Sau đó, ông tiếp tục giải
thích thêm đôi chút cho chúng tôi biết về tình hình tại Hoa Kỳ. Có những tiếng thở hổn hển ồ to
lên và những tia nhìn hoài nghi thảng thốt. Phi công trưởng thông báo cho hành khách biết rằng
giới hữu trách của phi trường Gander bảo chúng tôi giữ yên tại chỗ.
Bấy giờ trách nhiệm và quyền quyết định về tình trạng của chúng tôi tùy thuộc ở chính phủ
Canada và lệnh củahọ là không ai được ra khỏi máy bay. Và cũng không ai dưới đất được phép đến
gần bất kỳ phi cơ nào. Chỉ có cảnh sát sân bay cứ lâu lâu lại đến dòm ngó chúng tôi một lúc, xong
đi qua các máy bay khác. Trong khoảng một giờ đồng hồ kế tiếp, thêm nhiều máy bay hạ cánh và
sau cùng Gander tiếp nhận tất cả là 53 máy bay từ khắp nơi trên thế giới, 27 chiếc trong số đó là
phi cơ hàng không thương mại của Mỹ.
Trong khi đó, những mảnh tin tức bắt đầu phát ra trên hệ thống âm thanh của phi cơ. Lần đầu tiên
chúng tôi được biết các phi cơ bị không tặc đã đâm vào Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới ở New York
và vào Lầu Năm Góc trong vùng Washington DC. Mọi người cố gắng dùng điện thoại di động của
họ, nhưng không thể kết nối vì hệ thống truyền sóng ở Canada khác. Một số người gọi thông qua
được, nhưng chỉ có thể với tổng đài ở Canada và họ cho biết rằng các làn sóng nối kết vào đất Mỹ
đã bị chặn hoặc bị nghet.
Khoảng vào buổi tối trong ngày, tin tức cho chúng tôi rằng hai tòa cao ốc Trung Tâm Mậu Dịch
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t đã sụp đổ và chiếc phi cơ thứ tư bị không tặc đã đâm xuống đất. Bấy giờ hành khách đều
Thế Giới
kiệt sức về thể chất lẫn cảm xúc, không kể nỗi sợ hãi, nhưng tất cả mọi người đều bình tĩnh đáng
kinh ngạc. Chúng tôi chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ thấy 52 phi cơ bị lạc khác để nhận ra rằng chúng
tôi không phải là người duy nhất trong tình trạng khó khăn này.

Trước đó chúng tôi được thông báo rằng họ sẽ cho phép hành khách lần lượt ra khỏi máy bay mỗi
lần một chiếc. Lúc 6 giờ chiều, sân bay Gander nói với chúng tôi rằng phiên chúng tôi được phép
rời phi cơ sẽ là 11 giờ sáng hôm sau. Hành khách không hài lòng tí nào, nhưng họ cũng buông
xuôi chấp nhận tin không vui này mà không phản đối ồn ào; họ bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để ở
qua đêm trên máy bay.
Gander hứa với chúng ta sẽ chăm sóc y tế, nếu cần thiết, nước, và dịch vụ vệ sinh. Và họ đã giữ lời.
May mắn thay chúng tôi không có tình huống y tế nào phải lo lắng. Chúng tôi có một phụ nữ trẻ
mang thai 33 tuần. Chúng tôi đã chăm sóc rất chu đáo cho thai phụ đó. Đêm trôi qua không gặp
biến cố nào ngoại trừ sự xếp đặt chỗ ngủ không được thoải mái.
Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 12, một đoàn xe buýt trường học chạy đến. Chúng tôi ra khỏi máy bay
và được đưa đến nhà ga, nơi chúng tôi thông qua thủ tục nhập cảnh và quan thuế, và sau đó phải
ghi danh với Hội Hồng Thập Tự.
Sau đó chúng tôi (phi hành đoàn) được tách ra khỏi đám
đông hành khách và được xe van đưa đến một khách sạn nhỏ.
Chúng tôi không biết hành khách của chúng tôi được đưa đi
đâu. Nhân viên của Hội HTT cho chúng tôi biết rằng thị trấn
Gander có dân số 10.400 người và họ đang có khoảng 10.500
hành khách phải chăm sóc từ tất cả các máy bay đã buộc phải
đáp xuống Gander! Họ bảo chúng tôi hãy yên tâm nghỉ ngơi
tại khách sạn và họ sẽ liên lạc khi các phi trường Mỹ mở và
hoạt động trở lại, nhưng chắc cũng mất một thời gian.
Chỉ khi chúng tôi đến khách sạn và bật TV lên, chúng tôi mới biết hết toàn diện của cuộc tấn công
khủng bố ở quê nhà (nước Mỹ), 24 giờ sau khi nó bắt đầu diễn ra.
Trong lúc đó, chúng tôi có rất nhiều thì giờ rảnh rỗi và nhận thấy rằng người dân Gander vô cùng
thân thiện. Họ bắt đầu gọi chúng tôi là "người máy bay." Chúng tôi hưởng nhận tính hiếu khách
của họ, khám phá thị trấn Gander kết cuộc đã trải qua một khoảng thời gian khá tốt đẹp.
Hai ngày sau, chúng tôi được gọi và được đưa trở lại sân bay. Trên máy bay, chúng tôi đoàn tụ với
các hành khách và khám phá những gì họ đã làm trong hai ngày qua. Những điều chúng tôi khám
phá đó thật không thể tin được.
Gander và tất cả các cộng đồng xung quanh (trong vòng bán kính 75km) đã đóng cửa tất cả các
trường trung học, hội trường, nhà nghỉ, và bất kỳ nơi tập hợp lớn nào khác. Họ biến đổi tất cả các
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cơ sở vật chất đó thành chỗ trú ngụ chung cho tất cả lữ khách lỡ đường. Có chỗ thì trải chiếu, chỗ
thì trải nệm, chỗ thì trải túi ngủ và gối nằm.
Tất cả các học sinh trung học được kêu gọi tình nguyện thì giờ để chăm sóc cho "khách." 218 hành
khách của phi cơ chúng tôi được đưa tới một thị trấn có tên là Lewisporte, cách Gander khoảng
45 cây số, nơi đó họ được trú ngụ trong một trường trung học. Hành khách phụ nữ nào muốn có
khu ngủ riêng cũng được sắp xếp theo ý muốn. Các hành khách đi chung cả gia đình cũng được
giữ lại chung với nhau. Tất cả các hành khách lớn tuổi được đưa tới nhà riêng.
Các bạn còn nhớ người phụ nữ trẻ mang thai chứ? Bà ấy được đưa đến một nhà riêng đối diện bên
kia đường với một cơ sở chăm sóc khẩn cấp 24 giờ. Có một nha sĩ được cử sẵn nếu cần đến, các y
tá nam và nữ túc trực cạnh đám đông trong suốt thời gian tạm trú.
Các cuộc gọi điện thoại và e-mail cho Mỹ và thế giới được thiết lập sẵn để tất cả mọi người có thể
dùng mỗi ngày một lần. Vào ban ngày, hành khách được cung cấp các chuyến "du ngoạn". Một số
chọn đi du ngoạn bằng tàu thuyền trên các hồ và bến cảng. Một số chọn đi băng đồng trong các
khu rừng của địa phương. Các tiệm nướng bánh địa phương tiếp tục mở cửa để làm bánh mì tươi
cho khách hàng.
Thức ăn được các cư dân nấu nướng ở nhà rồi mang đến cho các trường học. Người nào thích
dùng bữa ở nhà hàng theo sự lựa chọn của họ cũng được đưa đi và được cung cấp các bữa ăn tuyệt
vời. Tất cả mọi người đều được cấp phiếu đến các tiệm giặt địa phương để giặt quần áo vì tất cả
hành lý vẫn còn giữ trên máy bay.
Nói cách khác, mỗi nhu cầu thuần nhất của lữ khách lỡ đường cũng đều được đáp ứng đầy đủ.
Hành khách đã khóc khi kể lại với chúng tôi những câu chuyện này.
Cuối cùng, khi có tin tất cả phi trường ở Mỹ đã mở cửa trở lại, họ được chở đến sân bay đúng giờ
và không thiếu một hành khách nào. Hội HTT địa phương đã nắm đầy đủ tất cả các thông tin của
mọi hành khách và đã đưa trả hành khách về lại đúng chuyến bay. Họ phối hợp tất cả mọi thứ một
cách tốt đẹp. Thật đúng là hoàn toàn không thể tin được.
Khi hành khách đã trên tàu, nó giống như họ vừa mới đi một chuyến du hành trên biển. Tất cả
mọi người đều biết tên nhau. Họ trao đổi những câu chuyện của họ trong mấy ngày qua, khoe với
nhau xem người nào được đối xử tốt hơn.
Chuyến bay của chúng tôi về đến Atlanta trông giống như một chuyến bay du ngoạn ăn chơi được
thuê bao. Phi hành đoàn tránh ra để họ tự do. Thật không thể tưởng. Hành khách hoàn toàn hàn
gắn với nhau và gọi nhau bằng tên một cách thân mật, cùng nhau trao đổi số điện thoại, địa chỉ,
địa chỉ email.
Và sau đó là một điều rất lạ thường xảy ra. Một trong những hành khách của chúng tôi đến gần
tôi và hỏi tôi rằng ông ta có thể dùng hệ thống âm thanh của phi cơ để nói vài lời được không.
							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 21				14

Chúng tôi không bao giờ cho phép điều đó. Nhưng lần này thì khác. Tôi nói "tất nhiên" và đưa
máy vi âm cho ông. Ông nhắc mọi người về những gì họ vừa trải nghiệm trong mấy ngày qua. Ông
nhắc nhở họ về lòng hiếu khách mà họ đã nhận được từ tay của những con người hoàn toàn xa
lạ. Ông tiếp tục nói rằng ông muốn làm một điều gì đó để đền đáp lại cho những cư dân tốt bụng
của Lewisporte.
Ông cho biết ông sẽ thành lập một Quỹ tín thác dưới tên của DELTA 15 (Số hiệu chuyến bay
của chúng tôi). Mục đích của quỹ tín thác là cung cấp học bổng đại học cho học sinh trung học
của Lewisporte. Ông kêu gọi mọi khách đồng hành cùng chuyến bay đóng góp bất kỳ số tiền bao
nhiêu cũng được. Khi chúng tôi đã gom góp đủ hết các tờ giấy ký hứa có ghi số tiền, tên họ, số
điện thoại và địa chỉ, tổng số khoản tài trợ là trên $14.000!
Người đề xướng đó là một bác sĩ ở Virginia, ông hứa phần ông sẽ đóng góp bằng với số tiền đó và
sẽ tiến hành thủ tục giấy tờ lập học bổng. Ông cũng nói rằng ông sẽ chuyển đề nghị này đến Công
Ty Hàng Không Delta và sẽ yêu cầu họ cùng hiến tặng.
Khi tôi viết bài này, quỹ tín thác đã lên hơn $1.5 triệu và đã hỗ trợ 134 học sinh theo học đại học.
Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện này bởi vì bây giờ chúng ta cần những câu chuyện đẹp như thế
này. Nó mang lại cho tôi một chút hy vọng khi biết rằng người ta dù ở nơi xa xôi vẫn có thể đối xử
tử tế với người lạ trôi dạt tới. Nó nhắc tôi thế giới này có bao nhiêu điều tốt đẹp. Bất chấp mọi điều
xấu xa chúng ta thấy đang diễn ra trong thế giới ngày nay, câu chuyện này khẳng định rằng vẫn
còn rất nhiều người tốt và thánh thiện trên thế giới và họ sẽ hiện ra khi tình thế xấu tệ đi.
Xin thượng đế ban phước cho Hoa Kỳ. Xin thượng đế ban phước cho người dân Canada... và đặc
biệt là xin thượng đế ban phước cho người dân Newfoundland."
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Tìm hiểu Đạo Phật
Đức Phật đã dạy những gì?

Đáp: Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều đề tài, nhưng các điều căn bản trong Phật Giáo có thể tóm
tắt trong Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.
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Hỏi: Diệu đế thứ nhất là gì?
			
Đáp: Khổ Đế, chân lý thâm diệu đầu tiên, nói rằng đời sống là đau khổ, nghĩa là phải chịu đau

đớn thể xác, già nua, bệnh hoạn, rồi chết. Ta cũng phải chịu đau khổ về mặt tâm lý như cô đơn,
phiền giận, bực bội, sợ hãi, bối rối, thất vọng, sân hận. Đây là một sự kiện hiển nhiên, không thể
chối cãi. Đây là thực tế khách quan, không phải bi quan; vì bi quan là mong đợi những điều gì trở
nên tệ hại. Mặt khác, Phật Giáo giải thích cách thức giải quyết các đau khổ đó và cách thức để có
hạnh phúc thật sự.

Hỏi: Diệu đế thứ nhì là gì?
Đáp: Tập Đế, chân lý thâm diệu thứ nhì, dạy rằng tất cả mọi đau khổ đều do ái dục và tham thủ.

Ta sẽ bị phiền khổ nếu ta mong đợi người khác phải tuân theo ý muốn của mình, phải làm giống
như mình, nếu ta không được những gì mình muốn, v.v... Ngay cả khi ta muốn và được, điều này
cũng không bảo đảm có hạnh phúc. Tâm khát khao ham muốn cướp đoạt của ta niềm vui được
thỏa lòng và hạnh phúc. Thay vì kiên trì chiến đấu để thành đạt điều mong muốn, hãy cố gắng sửa
đổi chính cái lòng ước muốn của mình.

Hỏi: Diệu đế thứ ba là gì?
Đáp: Diệt Đế, chân lý thâm diệu thứ ba, là có thể chấm dứt đau khổ và đạt được trạng thái thỏa

lòng và hạnh phúc. Khi ta dứt bỏ ái dục, vốn là vô ích, và tập sống từng ngày, chúng ta bắt đầu
sống an vui và tự do. Chúng ta sẽ có nhiều thì giờ và năng lực để giúp đỡ người khác. Trạng thái
ấy được gọi là Niết Bàn.

Hỏi: Diệu đế thứ tư là gì?
Đáp: Đạo Đế, chân lý thâm diệu thứ tư, là con đường đưa đến chấm dứt đau khổ. Con đường
này gọi là Bát Chánh Ðạo.

Hỏi: Bát Chánh Đạo là gì?
Đáp: Đó là con đường gồm 8 yếu tố chân chánh: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ,

Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Đây là con đường
của đạo đức và tỉnh thức -- qua lời nói, ý nghĩ và hành động, và phát triển trí tuệ bằng sự nhận
thức rõ ràng về Tứ Diệu Đế và bằng sự tăng trưởng lòng từ bi.

Hỏi: Ngũ giới là gì?
Đáp: Đây là năm điều giới luật đạo đức của Phật Giáo. Đó là: không sát hại, không lấy của không
							Baûn Tin Theá Ñaïo soá 21				17

cho, không tà dâm, không nói dối, và không dùng các chất say làm lu mờ trí óc.

Hỏi: Nghiệp là gì?
Đáp: Nghiệp hay "nghiệp-quả" là một định luật cho biết rằng mỗi một nguyên nhân đều tạo ra
một hậu quả, có nghĩa là các hành động của ta đều có những hậu quả. Định luật đơn giản này đã
giải thích nhiều vấn đề: sự bất công trên thế gian, tại sao có người sinh ra lại có phế tật, có người
lại có nhiều tài năng, có người có đời sống rất ngắn ngủi. Nghiệp cho thấy tầm quan trọng về việc
tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về các hành động của chính mình, trong quá khứ và hiện
tại. Làm thế nào để thử nghiệm tác động nghiệp quả của các hành động của ta? Câu trả lời được
tóm tắt bằng cách hãy nhìn xem 3 điểm chính: (1) ý định đằng sau của mỗi hành động, (2) hậu
quả của hành động đó vào chính mình, và (3) hậu quả của hành động đó vào những người khác.

Hỏi: Trí tuệ là gì?
Đáp: Trong Phật Giáo, Trí tuệ phải được phát triển cùng với Từ bi. Trong một cực đoan, bạn có

thể là một người tốt bụng nhưng khờ dại, và trong một cực đoan khác, bạn có thể có nhiều kiến
thức nhưng lại không có tình cảm. Phật Giáo dạy ta nên giữ thật sự cân bằng và trọn vẹn cả hai,
phải trau giồi cả trí tuệ lẫn từ bi. Trí tuệ cao nhất là thấy rõ ràng rằng trên thực tế, mọi hiện tượng
đều không hoàn toàn, không thường còn, và không có một thực thể cố định. Trí tuệ thật sự không
phải chỉ vì tin vào những gì được dạy, mà phải chứng nghiệm và thông hiểu chân lý và thực tế. Trí
tuệ đòi hỏi phải có một tâm ý rộng mở, khách quan, không cố chấp. Con đường của Phật Giáo đòi
hỏi phải can đảm, nhẫn nhục, mềm dẻo và thông minh.

Hỏi: Từ bi là gì?
Đáp: Từ bi bao gồm các phẩm hạnh của lòng san sẻ, sẵn sàng an ủi người khác, thiện cảm, chăm
lo và ưu tư. Trong Phật Giáo, ta chỉ thật sự cảm thông người khác khi nào ta thật sự cảm thông
chính mình, qua trí tuệ.

Hỏi: Tôi phải làm thế nào để trở thành một Phật tử?
Đáp: Bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực nghiệm các lời dạy của Đức Phật. Ngài dạy rằng lời

giải đáp cho mọi vấn đề của chúng ta là ở bên trong chúng ta, không phải ở bên ngoài. Ngài nói
với các đệ tử không được tin ngay vào lời dạy của Ngài, mà họ phải tự thử nghiệm các lời dạy đó.
Như thế, mỗi người tự có quyết định và tự chịu trách nhiệm về các hành động và sự hiểu biết của
mình. Điều này cho thấy Phật Giáo không phải là một tập hợp cố định các tín điều cần phải được
chấp nhận trọn vẹn. Đây là những lời dạy để mỗi người tự tìm hiểu, học tập và áp dụng theo tình
huống riêng của mình.
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20 BỨC HÌNH 20 TRIẾT LÝ.
         

Dưới đây là 20 bức hình khá độc đáo nói lên những khía cạnh của cuộc sống mà chúng
ta đang tồn tại, cùng với một tâm trí sáng suốt và một sự thấu hiểu, giúp ta tránh sa vào
những sai lầm trong vòng xoáy của cuộc đời, không phải chịu báo ứng, tránh khỏi việc
không cẩn thận mà phải đóng vai những nhân vật trong bức họa.

.1-Theo chỉ dẫn của người khác, mù quáng mà bước về phía trước, có thể bước tiếp
theo bạn sẽ ngã xuống, cú ngã này sẽ rất đau đớn đó.
Vậy bạn nên: Trở thành người chỉ dẫn, bạn phải là người khổng lồ để ra lệnh, kẻ khác
phải bước tới dù trước mặt hiểm nguy.

2. Đằng sau mỗi một nụ cười, là điều gì ẩn dấu phía sau? Lẽ nào chẳng có một tình
bạn chân thực, mà chỉ có sự vĩnh hằng của lợi ích?
Vậy bạn nên: Sống tốt, sống đẹp bởi vì nham hiểm và giả dối sẽ gặp giả dối và nham
hiểm.
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3. Rất nhiều người chỉ dựa vào khuôn mặt để sống, mà không biết rằng họ sớm đã
sống tạm bợ vật vờ như cái xác chết khô
Vậy bạn nên: Bỏ qua định kiến chỉ đánh giá con người vội vàng qua bề ngoài, chẳng
phải có 1 triết lý khác kinh điển khác từ ngàn xưa
“họa hổ họa bì nan họa cốt tri nhân tri diện bất tri tâm” , Vẽ cọp vẽ da, vẽ xương khó
vẽ, Biết người biết mặt không biết được lòng.
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4. Người phụ nữ luôn dựa vào đàn ông cuối cùng sẽ bị gục ngã, cho nên, dựa vào ai
cũng không bằng dựa vào chính mình.
Vậy bạn nên: Chủ động cho chính mình khi không dựa dẫm được, còn dựa được lúc
nào thì cứ dựa và chọn người tốt để dựa chỗ tốt càng lâu càng tốt.

5. Một kẻ địch thành thực, còn hơn một người bạn giả dối
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Vậy bạn nên: Nhìn trước nhìn sau, đừng kể lể dài dòng nếu chưa nhìn thấy người
nghe đang có cái gì trong tay.
6. Nhân sinh như một vũ đài, chưa tới màn chào cảm tạ khán giả, bạn vĩnh viễn không
biết được mình diễn hay tới đâu
Vậy bạn nên: Hiểu rõ từng chặng của hành trình và đích đến. Cố diễn tốt từng phần,
tốt phần nào nhận hoa phần đó, nhưng đừng tự đắc ý, nụ cười cuối cùng mới là nụ
cười chiến thắng.

7. Đàn ông bị trói buộc mất tự do, phụ nữ càng đối tốt với anh ta, anh ta lại càng chán
ghét và cảm thấy phiền phức
Vậy bạn nên: Nếu bạn là phụ nữ hãy nhớ đừng bao giờ cho đàn ông cảm giác thỏa
mãn, phải giống như là “chút mây chút nắng hững hờ”
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8. Người gọt dũa các góc đi rất nhanh, nhưng khi xuống dốc thì sẽ còn lăn được rất xa
Vậy bạn nên: Hiểu rõ rằng đừng làm việc nặng nhọc, hãy làm việc thông minh. Nhưng
thông minh quá cũng sẽ lạc lõng và tách biệt
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9. Điều đáng sợ không phải là người thực sự xấu, mà là người tốt giả tạo
Vậy bạn nên: Tránh những người đạo đức giả, bạn không thể lường rằng họ rót cho
bạn cốc nước để đã khát nhưng thuốc độc còn nguy hiểm hơn cơn khát

10. Thầy giáo nói, xuất phát điểm của mỗi một người là như nhau, sau khi xem xong
bức họa này, rốt cuộc tôi cũng đã minh bạch !
Vậy bạn nên: Hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng, ngay cả sự bình đẳng nếu
có cũng chỉ tương đối. Đừng bon chen nếu không đủ nguồn lực
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11. Khi bạn đang tính kế với người khác, có thể cũng có ai đó đang tính kế với bạn
Vậy bạn nên: Tìm hiểu kỹ khi xác định chỗ ẩn nấp, chẳng có nơi ẩn nấp nào an toàn
tuyệt đối. Tốt nhất là sống sao không cần ẩn nấp

12. Khi xây dựng ánh sáng cho bản thân, bạn có thể tránh được sự hãm hại của người
khác trong bóng tối không?
Vậy bạn nên: Hiểu rằng, yêu thương cũng có nghịch lý, hạnh phúc như tấm chăn hẹp,
kéo người này đủ thì người kia thiếu. Bạn phải tranh đấu nhưng đừng quá tham lam.
Bạn không thể hưởng hết ánh sáng cũng không thể dồn hết bóng tối cho người khác.
Hãy vừa đủ.
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13. Đừng kỳ vọng có bao nhiêu người đối xử tốt với bạn. Kỳ thực, nhiều lúc mọi người
luôn lãnh đạm vô tình, họ coi các sự việc khác đều không liên quan tới mình
Vậy bạn nên: Biết cuộc sống này quá phức tạp, bạn hùa theo đám đông cũng có thể
chết, bỏ đám đông cũng dễ chết. Vậy thì hãy có 1 nhóm vừa đủ với mình, như gia
đỉnh, như những người bạn thân thực sự, những người tri kỷ. Đừng hùa theo đám
đông hết mình, cũng đừng đơn độc 1 mình.
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14. Cung Thiên Bình đợi một tình yêu cân bằng, bạn phát hiện rằng nó gần như một
cái thập tự giá!
Vậy bạn nên: Hiểu rằng tình yêu bay bổng và sự công bằng chỉ có ở trên mây mà thôi.
Bạn hãy trở lại mặt đất, nếu đã yêu phải chấp nhận cả những bất công trong tình yêu

15. Mỗi người đều có hàng trăm nghìn dáng vẻ, muốn nhìn thấu một con người, quả
thực rất khó.
Vậy bạn nên: Kiếp nhân sinh đầy biến động như dòng nước chẳng có hình dạng nào
cả, người ta hay chính bạn có thể là đang thay đổi cũng có thể là đang trở thành chính
mình.
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16. Có những lúc biểu hiện ẩn giấu dưới sự ngon ngọt ( như quả táo) là xấu xa và
hiểm ác
Vậy bạn nên : Xác định rằng: bạn có 1 ước mơ thì cũng có người phá giấc mơ của
bạn, muốn làm công chúa thì có ngày ăn phải táo độc. Muốn tìm hoàng tử phải hôn
hàng trăm con ếch. Nhưng không phải ai ăn táo độc và hôn ếch cũng là công chúa,
đừng tưởng bở.

17. Các bạn đã cắt bỏ đôi cánh của tôi, vậy mà hiện tại lại muốn tôi bay cao
Vậy bạn nên: Làm 1 người cha người mẹ biết lắng nghe và thấu hiểu, đôi lúc đôi cánh
đã có ở trong ước mơ của những đứa trẻ, đừng áp đặt suy nghĩ của mình để rồi huyễn
mình đang muốn tốt cho chúng,
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18. Tôi ôm đống gạch chứ không ôm bạn, bởi vì khi hạ đống gạch xuống thì tôi không
biết lấy gì để nuôi bạn.
Vậy bạn nên: Chia sẻ với người thân, rằng bạn làm 1 việc này là vì họ, hãy trân trọng
các công việc mà bạn đang làm.

19. Bạn bắt buộc phải đi về phía trước, bởi vì bạn đã không còn đường lùi nữa rồi!
Vậy bạn nên: Bước về phía trước là tất nhiên, nhưng khéo léo nhé, vì nếu vội vàng và
càng tạo ra sự rung chuyển thì sự đổ vỡ còn nhanh hơn tốc độ tiến bước của bạn
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20. Đằng sau một người đàn ông thành đạt, nhất định có một người phụ nữ đã âm
thầm phó xuất cho anh ta mà không yêu cầu sự báo đáp; đằng sau một người phụ nữ
buông thả, chắc chắn có 100 người đàn ông chiều chuộng cô ta.
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