
 

 

 

 

(Phỏng dịch trong AMG's) của J. Hunt, tiếp theo các Tôn 

giáo trên thế giới. 

 

A- Vài nét về Phật Giáo (Buddhism) - Đạo Phật  là một 

đường lối sống dựa trên giáo huấn của Siddartha Gautama, 

the Buddha (Đức Phật, tức Gồ-Đàm). Đạo chú trọng vào 

phát triển tinh thần cá nhân: chiều sâu thẳm của đời sống tự 

nhiên. Họ không thờ lạy các thần linh hay thần thánh nào. 

 

Niên biểu khai sinh: Trên 2,500 năm - Sáng lập: Buddha, 

C.563 - 483 BC, the Enlightened (Vị giác ngộ). Holy books: 

Không có sách thánh nào cho các phật tử. Theravada 

Buddhism follow the Pali Canon, which is divided into three 

parts often known as the Tripitaka (" three baskets").Ba loại 

sách Phật. 

 

Số tín đồ: 350 triệu người khắp thế giới. (Page 201). 

 

Ba động lực dẫn đến theo Phật  tóm tắt như sau:  

1). I go to Buddha for refuge - Tôi nương náu Phật 

2). I go to Dhamma for refuge - Tôi đến náu thân Dhamma 

3). I go to Samgha for refuge. - Tôi đến nương Samgha 

 

Bốn điều chân thật: 

1). Đời sống  bất ổn và đau khổ  

2). Đau khổ là hệ quả của ước muốn thú vui, quyền lực 

3). Muốn chấm dứt đau khổ, ta phải từ bỏ ước muốn (diệt 

dục). 

4). The way to stop desiring is the noble eightfold path (để 

diệt dục phải có bát chánh đạo, 8 con đường  đạt hạnh phúc). 

 

Bát chánh  đạo là: 

1). Right thought (tư tưởng đúng)   

2). Right intention (ý hướng đúng)   

3). Right  speech (nói đúng)  

4). Right conduct / action (phong  cách/ hành động đúng) 

5). Right livehood / occupation (lối sống / chức vụ) 

6). Right effort ( Nỗ lực đúng)  

7). Right  awareness (dự liệu, dự phòng) 

8). Right concentration (chú tâm đúng) 

 

Thập giới (the ten precepts):  

1). Tôi giữ luật không sát sinh (not to kill any sentinent 

being) 

2). Tôi giữ luật không trộm cắp (not to steal the ungiven 

things) 

3). Tôi  giữ luật không phạm  dâm tà (not indulge in unnoble 

sexual pleasure) 

4). Tôi giữ luật không nói dối ( not to tell falsehood)              

5). Tôi giữ luật không thuốc phiện, bia , rượu (not to be 

intoxicated with narcotics, drugs, and alcoholic  drinks) 

6). Tôi giữ luật không ăn gì sau trưa (not to take any food 

after noon ) 

 

 

 

 

7). I observed the precept not to enjoy any dancing, singing 

or playing of musical instrument: Tôi giữ luật không nhảy 

múa, không ca hát, không chơi nhạc. 

8). I obseved  the precept  not to indulge in the use of 

flowers, perfumes, or any other cosmetics: không hoa, 

không nước thơm, hay trang điểm... 

9). I obseved the precept not to use hight and grand seats 

and beds: Tôi không nằm không ngồi ghế cao. 

10). I observed the precept not to engage in monetary 

matters and hangdling of silver and gold. Tôi không ham mê 

tiền, vàng  và  bạc. 

                      

*** Lời bàn của người dịch " thập giới này có từ  563 năm 

trước Công nguyên / hay là trước năm Thiên Chúa Giáng 

sinh. Còn  Thập Giới của Đức Chúa Trời ban cho Moses 

trên núi Sinai thuộc bán đảo Ai Cập  thì đã có từ 1.250 năm 

B.C. trước công nguyên, tới nay vẫn là Thập giới của Đạo 

Do Thái (Judaism) và cũng là Thập giới của Thiên Chúa 

Giáo, (Sách xuất hành – Exodusnhất là các chương 1, 2, 3, 

4 và 5 về Mười Điều Răn. Xem The Ark of Moses (Hòm bia 

Thiên Chúa của Moses).- và nhận định thêm rằng: có nhiều 

điều giống nhau hay trùng hợp, như:  

 

Điều 2: không trộm cắp.  

Điều 3: Không tà dâm {{ngoài hôn nhân chính thức}}.  

Điều 4: không nói dối.  

 

Ngoài ba điều tương tự đó, còn lại là 7 điều khác nhau: 

 

Điều 1: Một bọc chứa đựng  các con vật rơi xuống (hiện 

đến) trước mặt Thánh Phêrô (bài đọc trong lễ  ngày thứ hai 

trong tuần thứ bốn sau lễ Chúa Phục sinh (sách Cha Hùng 

trong giáo phận Orange, California). Có tiếng phán rằng: 

"Hãy giết đi mà ăn"! Phêrô đáp:" Tôi không dám ăn những 

con vật không trong sạch". Tiếng đáp lại: "tại sao không 

trong sạch. Mọi vật Ta đã tạo nên, đều là trong sạch để ăn".. 

 

Trong Do Thái Giáo chỉ cấm ăn những con vật không sạch 

theo luật Moses như các con vật bị chết ngạt, con vật có 

móng  tẽ ra làm đôi, con bò, con heo, con cheo cheo trong 

rừng.  

 

Chú thích:đây là luật cũ Moses , không phải luật mới trong 

thời Tân Ước của Chúa Giêsu Kitô, tiếng dùng trong Đạo 

Công giáo được dịch trong Kinh Thánh từ lâu đến nay. Luật 

Tân Ước bỏ đi nhiều điều trong luật cũ, như các con vật đều 

sạch, ăn được. Luật mới cấm giết người: thai nhi, không 

ném đá chết người phạm tội ngoại tình ...vv. Vậy trong 

Thiên Chúa giáo, chúng ta được giết và nấu ăn  tất cả mọi 

sinh vật.  

 

Điều 5: tự do hút thuốc, bia và rượu. Cấm thuốc phiện.   

Điều 3:ăn lúc nào cũng được. Ăn để giữ sức sống.  
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Điều 7, 8, 9 và 10: không cấm trong Thiên Chúa giáo; 

nhưng được khuyên cái gì cũng nên chừng mực, đừng thái 

quá sinh ra ham muốn như  cấm mơ uớc vợ chồng người 

khác... Người dịch phân tích như thế để giúp cho ai là Công 

giáo cần sự hiểu biết chín chắn về Thập giới của Chúa (cho 

Moses 1.250 B.C.) và thập giới trong Phật giáo (563 B.C.). 

 

Chúa Giêsu Cứu Thế thì xuất hiện  năm thứ 6 thời Vua 

Herôđê I (37 BC - 4 AD),đến nay là 2012 năm. Nhưng Thầy 

Dòng Dionesius làm lịch (tây lịch) sai lạc đi mất  6 năm; nên 

phải cộng  6 năm là 2018 (2012 + 6 = 2018).  

 

Đạo Thiên Chúa phải được hiểu là đã có từ khai thiên lập 

địa khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất muôn vật trong 

vũ trụ (Sách Genesis, Khởi nguyên của Moses). Do đó Đạo 

Thiên Chúa có từ trước muôn đời! Như Chúa phán: ta là 

Alpha và là Omega - Ta là đầu hết, cũng là cuối  cùng.) 

 

***  Chúa Giêsu sẽ đến  lại trong thế gian trong ngày thẩm 

phán (Parusia, ngày  Ngài  tái quang lâm).    

  

Những thực hành trong Phật giáo: Con đường tự giác để 

được tuệ, sáng hay là thực hành trong sự mở mang về tâm 

niệm (meditation), luân lý (morality) và khôn ngoan 

(wisdom). 

 

Niềm tin:  trong Phật giáo là  một triết lý sống, từ Đức Phật 

Gautama "Tuệ= sáng". Ngài đã sống và giảng ở  miền bắc 

Ấn Độ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Phật không là thần, 

không dạy tôn thờ thần linh nào, chỉ dạy giải thoát ta khỏi sự 

đau khổ. 

 

Danh xưng:Gautama  là tên gia đình đặt cho Ngài; "The 

enlightened One , Vị được tuệ, sáng, hay là giác ngộ". Ngài 

sinh  khoảngnăm 560 trong  làng  Lumbini, Đông  Bắc Ấn 

Độ. Cha là Shuddhodana, giàu có, một quân nhân. Mẹ là 

Mahamaya, từ trần một tuần sau khi sinh hạ Ngài, Bà dì  là 

Mahapatapati nuôi. Ngài thấm nhuần suy tư: nghèo túng, 

đau khổ,  bệnh tật, già yếu sau cùng là cái chết. 

 

Siddhartha cưới Mayia  năm 16 tuổi, sinh một con trai, đặt 

tên con là Rahula, nghĩa là "chain". Khi 29 tuổi,  Ngài 

Gautama một hôm rời bỏ hoàng gia trên một xe ngựa, Ngài 

trông thấy một người già gù xuống, chống gậy đi khập 

khiễng...  

 

Hôm khác Ngài đi "thấy một người ốm bệnh".Ngày khác đi 

đường, Ngài thấy một đám táng. Mỗi lần đi, người đánh xe 

ngựa nói: "Đời sống con người chỉ là già yếu đi,bệnh tật và 

rồi chết".Ngài trở về nhà lại thêm nỗi buồn phiền. 

 

Thế kỷ thứ sáu, người  đạo Hindu (Ấn Giáo) có  sách thánh, 

Veda đã viết 1.000 năm trước. Đạo Ấn  dạytâm linh và nội 

tại cuộc sống (religious life). Siddhartha nhận thấy rằng 

 thay đổi từ nội tâm là cần thiết để thoát khỏi lối sống tục 

luỵ. Dưới bóng cây vả - cây giác ngộ..Siddartha Gautama 

 đã thành cônggiác ngộ. Đêm ấy Ngài thấy lại được các biến 

cố của tiền tái sinh, "previous reincarnations" hay là tái  đầu 

thai. Ngài lại thấy chu kỳ:   sinh - chết và tái sinh. Ngài cũng 

được luân hồi và luân hồi luôn mãi.Ngài là Buddha. Ngài 

được sáng, tuệ, Ngài đã có thể vào nát bàn (niết bàn), 

Nirvana (Thiên Chúa giáo: Thiên đàng).. Sách kể: một hôm 

 Buddha bị quỷ Mara cám dỗ để  vào cõi Nát bàn ngay tức 

thì, đừng đi tìm sự hiểu biết mà trần gian này  không nghe 

Ngài giảng, thì có God Brahma Sahampati hiện đến nói: 

Hãy đi dạy những người khác để được  cứu; một số ít người 

tin.Vậy Phật Buddha  dạy dân chúng theo bước chân Ngài tự 

giải thoát  để được sáng mà thoát đau khổ. Ngài  không dạy 

dân thờ cúng một Thần. 

 

Buddha còn giảng 40 năm nữa. Suốt mùa mưa, Ngài và các 

môn đệ ở  công viên, thành phố. Bất ngờ Ngài  qua đời khi 

được 80 tuổi (trong thành Kushingara).  

 

Hai bài giảng đầu tiên của Đức Phật: ...  Hỡi các hiền sư, các 

vị chớ nên bị thực hành bởi ai đó đã ra đi trước từ đời sống 

này.Hai bài giảng là gì?   

 

1). Đừng ham mê cảm giác, nó thấp hèn, hư ảo, tầm thường, 

bất xứng,và vô dụng 

2). Và sự gì liên kết với tự hành hạ, cái gì là đau thương, bất 

xứng, và vô dụng. Giữ được các điều trên..., sẽ có hiểu 

biết,giác ngộ dẫn vào nát bàn Nirvana... 

 

Các Sách Phật: Khi Phật chết, Ngài không chọn ai kế vị; 

nhưng để lại chúc thư, Dharma, huấn dụ và  the Vinaya- his 

set of rules và chỉ dẫn tinh thần. Ít lâu sau Ngài qua đời, một 

công nghị ở Rajaha để thu thập các bài giảng của Ngài...., 

đến nay, lời giảng  trong ngôn từ hơn là sách vở. Tiếng 

 Pali- hence the name có tên là " the Pali conon, luật Pali" 

trong  thế kỷ thứ nhất. Gồm ba phần:  

 

1). Vinaya Pitaka: tóm các luật  lệ cho các Sư và  Ni cô 

2). Sutta Pitaka: Các huấn dụ của Phật: bài giảng, thể thơ, 

đối thoại... 

3). Abhidhamma Pitaka gồm 7 cuốn, cho trình độ cao hơn 

các huấn dụ trên... 

 

B-So sánh Phật Giáo với Công Giáo:  (Trong AMG's của J 

Hunt)  Phần kết- So sánh Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa. 

  

1).- Phật giáo: Không bao giờ dạy về Thượng Đế  

(Thiên Chúa); cho rằng không có Chúa Tạo dựng. 

- Đạo Thiên Chúa: Chúa Giêsu giảng về Thiên Chúa 

Cha.  Chúa Cha tạo dựng vũtrụ  và ban luật tự nhiên. 

2).  - Phật giáo: không khi nào nói tiên tri. 

- Đạo Thiên Chúa: Chúa nói nhiều Tiên Tri.Ngài là Đại 

tiên tri.  

3). - Đức Phật chết và được hoả táng. 

- Đạo Thiên Chúa: Chúa Giêsu bị đóng đinh; nhưng 

Ngài đã sống lại. 

 

Orange County, California  May 01, 2012  

L.m. Vicentê Nguyễn Quang Thế 
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