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1. What is your religion? 
My religion is Buddhism. 
 

1. Bạn theo tôn giáo nào? 
 Tôi theo Đạo Phật. 

2. What is Buddhism?   
Buddhism is a path of practice and spiritual 
development leading to Insight into the true 
nature of reality. 

2. Đạo Phật là gì? 
Đạo Phật là con đường thực tập và khai 
triển về tâm linh để dẫn đến sự tỉnh giác về 
chân lý của cuộc sống. 

 
3. What are the Three Jewels of Buddhism? 

The Three Jewels of Buddhism are 
Buddha-Dharma-Sangha. 
 

3.  Ba ngôi Tam Bảo là gì? 
Ba ngôi Tam Bảo là Phật – Pháp- Tăng. 

4.  What is a Buddha? 
Buddha is a Sanskrit word that means 
"Awakened one." A Buddha is someone 
who has realized the enlightenment that 
ends the cycle of birth and death and brings 
liberation from suffering. 
 

4. Phật là gì? 
 Theo tiếng Phạn, “Phật” có nghĩa là “Bậc 

giác ngộ”. Phật là bậc tỉnh thức, đã giải 
thoát khỏi sinh tử luân hồi và mọi khổ đau. 

5. What is Dharma? 
 Dharma is the teachings of Buddha. 
 
 
 
 

5. Pháp là gì? 
 Pháp là những lời dạy của Đức Phật. 

6. What is Shanga? 
 Sangha is a particular group of Buddhist 

monks, at least four, who learn and practice 
Dharma. They are consciouss evolving 
toward being Buddha. 

 

6. Tăng là gì? 
 Tăng là một đoàn thể có ít nhất là bốn vị tu 

sĩ, là những bậc xuất gia hành trì giáo pháp 
của Đức Phật và cầu giải thoát sanh tử 
luân hồi. 

7. Who is Siddhartha Gautama? 
Siddhartha Gautama was a Prince in 
Kapilavatthu kingdom in ancient India, 

7. Sĩ-Đạt-Đa là ai? 
Sĩ Đạt Đa là Thái Tử ở kinh thành Ca Tỳ 
La Vệ của Ấn Độ cổ đại (nay thuộc đất 



(present in Nepal), 2600 years ago, who 
would one day be known as the 
Shakyamuni Buddha. 

 

nước Nepal), cách đây khoảng 2600 năm, 
người mà sau này được tôn xưng là Đức 
Phật Thích Ca.  

 
8. How old was the Buddha when he 

renounced the world? 
He renounced the world when he was 29 
year-old. 

 

8. Đức Phật xuất gia khi Ngài bao nhiêu 
tuổi?  

     Đức Phật xuất gia khi Ngài 29 tuổi. 
 

9. How old was the Buddha when he 
reached enlightenment? 
He reached enlightenment when he was 35 
years old. 

 

9. Đức Phật giác ngộ khi Ngài bao nhiêu  
tuổi? 
 Đức Phật giác ngộ khi Ngài 35 tuổi. 

10. What should you do to become a 
Buddhist? 

• You should take refuge in the 
Buddha 

• You should take refuge in the 
Dhamar 

• You should take refuge in the 
Sangha 

• You should keep practicing the basic 
Five Perceptions. 

10.Để trở thành một người Phật Tử, bạn 
cần phải làm gì? 

• Bạn phải quy y Phật  
• Bạn phải quy y Pháp 
• Bạn phải quy y Tăng 
• Bạn phải trì giữ năm giới căn 

bản. 
 

  
11. Why should we take Refuges in Three 
Jewels? 

• Because the heart of Buddhism is the 
Three Jewels of the Buddha, Dharma, 
and Sangha. That will set you on the 
Buddhist path of awakening to 
wisdom and compassion.  

     11. Tại sao chúng ta phải Quy-Y Tam-   
Bảo? 

• Bởi vì Phật-Pháp-Tăng là căn bản 
chủ yếu của Đạo Phật, là con đường 
sẽ đưa chúng ta đến sự giác ngộ bằng 
trí tuệ và lòng từ bi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.  What are the Five Basic Percepts in 
Buddhism? 

 

• There are the Five Basic Percepts:  
1) Avoid killing, or harming any 

living thing. 
2) Avoid stealing -- taking what is 

not yours to take. 
3) Avoid sexual misconduct 
4) Avoid lying, or any hurtful 

speech 
5) Avoid alcohol and drugs which 

diminish clarity of 
consciousness. 

 

    12. Trong giáo lý Đạo Phật, năm giới 
luật nào là căn bản? 
 

• Năm Giới luật căn bản trong Đạo 
Phật đó là:  

1) Tránh không sát sanh hại vật 
2) Tránh không trộm cắp 
3) Tránh không tà hạnh 
4) Tránh không nói dối, nói lời cay 

nghiệt, nói lời đâm thọc. 
5) Tránh không dùng những chất 

kích thích như rượu, ma túy, làm 
mê mờ tâm trí.

 
13 How long did the Buddha spend his 

remaining years teaching others 
what he learned? 

 
• He spent 45 years teaching others. 

 

13 Đức Phật đã trải qua bao nhiêu thời 
gian để giáo hóa chúng sanh những 
gì mà Ngài đã trải nghiệm qua? 
 

• Đức Phật đã trải qua 45 năm để giáo 
hóa chúng sanh.

  
 

 

14 What age did the Buddha pass 
away? 

• The Shakyamuni Buddha passed 
away at the age of eighty.  

14 Đức Phật nhập diệt ở tuổi nào? 
 

• Đức Phật nhập diệt ở tuổi 80. 
 

 
 

15 What was the Buddha’s first 
sermon after his Enlightenment? 

• It was the Four Noble Truths. 
 

      15  Sau khi giác ngộ, bài Pháp đầu tiên 
của Đức Phật là gì? 

• Đó là bài Pháp Tứ Diệu Đế. 

16 Why do Buddhists chant? 
 

• Chanting reminds the Buddhists not to 
forget the Buddha’s teachings. 

 

     16   Tại sao người Phật tử thường tụng 
kinh? 

• Bởi vì tụng kinh là một phương tiện 
để ghi nhớ lời Phật dạy. 

 



 

 
17 What about Buddha images? 

 
• The Buddha images that help people 

to recall the Buddha’s great quality, 
which helps the Buddhist follow 
Buddha’s teachings. 

 

      17  Những hình tượng của Đức Phật 
có ý nghĩa gì? 

• Những hình tượng của Đức Phật có ý 
nghĩa nhắc cho chúng ta nhớ đến 
những đức hạnh vô lượng của Ngài và 
giúp chúng ta cố gắng thực tập theo 
những hạnh nguyện tốt ấy.

 
18 Why do Buddhists bow or prostrate 

at the images of the Buddha? 
 

• Bowing and prostrating express deep 
respect to the image of the Buddha 
and that is an act helps the Buddhists 
to overcome egoistic feelings. 

 

18 Tại sao người Phật tử thường cúi 
chào hoặc lạy trước những hình 
tượng của Đức Phật? 

• Cúi chào và vái lạy trước những hình 
tượng của Đức Phật là bày tỏ sự 
thành tâm tôn kính đối với Đức Phật. 
Đó cũng là một phương tiện giúp 
người Phật tử dẹp trừ bản ngã tự cao 
của mình.

19 What is the symbol of Buddha? 
• The symbol of Buddha is the 

Buddha’s images. 
 

      19 Biểu tượng của Phật là gì? 
• Biểu tượng của Phật là những hình 

tượng của Ngài.

 
20 What is the symbol of the Dharma? 
• The symbol of the Dharma is the 

Buddhist Sutras. 

 
     20 Biểu tượng của Pháp là gì? 

• Biều tượng của Pháp là Kinh Điển. 
  

21 What is the symbol of the Shanga? 
• The symbol of the Shanga is monks 

and nuns who renounced the world, 
following the Buddha’s path. 

     21  Biểu tượng của Tăng  là gì? 
• Biểu tượng của Tăng là đoàn thể 

Tăng già, xuất gia theo Phật. 

 
 

22 What is the philosophy of the 
Buddha? 

• The philosophy of the Buddha is the 
Nature Buddha which is always 
available every person. 

     22  Triết lý của Phật là gì? 
• Triết lý của Đức Phật chính là Phật 

tính trong mỗi con người. 

  
 
 



 
 

 
23 What is the philosophy of the 

Dharma? 
• The philosophy of the Dharma is 

the path leading to the true of 
enlightenment.   

     23 Triết lý của Pháp là gì? 
• Triết lý của Pháp là con đường 

đưa đến sự tỉnh giác về chân lý 
của cuộc sống. 

 
 

24 What is the philosophy of the 
Shanga? 
• The  philosophy of the Sangha is 

the harmony, awareness, and 
purity in every person. 

     24  Triết lý của Tăng là gì? 
• Triết lý của Tăng là bản thể hòa 

hợp, tỉnh thức, và thanh thịnh 
trong mỗi con người. 

 
25 What are the most four sufferings 

in Buddha’s teachings? 
 
• The most four sufferings in the 

Buddha’s teachings are: 
1) Birth  – When we are  born, we 

cry 
2) Sickness: When we are sick, 

we are miserable. 
3) Old age: When we are old, we 

will have ache and pains and 
find it hard to get around. 

4) Death- None of us wants to 
die. We feel deep sorrow when 
our reletives dies. 

 

     25  Bốn loại khổ nào mà Đức Phật 
thường hay nhắc tới nhiều nhất? 

• Đức Phật thường nhắc đến bốn 
loại khổ trong đời người đó là: 
1) Sanh – Khi chúng ta sanh ra, 

chúng ta khóc vì khổ 
2) Bệnh – Khi chúng ta bị bệnh, 

chúng ta thật đau đớn và khổ 
3) Già – Đến tuổi già, chúng ta 

khổ vì bị đau nhức, đi đứng khó 
khăn 

4) Chết – Không ai trong chúng ta 
muốn chết. Chúng ta cảm thấy 
quá đau khổ khi có những 
người thân qua đời.

 

26 Why do we not kill? 
• Because we should respect all life 

and not kill anything. We should 
have an attitude of loving kindness 
towards all beings. 
 

    26  Tại sao chúng ta không sát sanh? 

• Tại vì mạng sống của muôn loài 
đều đáng được tôn trọng, không 
nên giết hại. Chúng ta nên trải 
rộng tình thương của mình đến tất 
cả chúng sanh

 
 
 
 
 



 
 

 
27 Why do we not steal? 

• We do not steal because we have 
no right to take what is not given. 
Instead, we should learn to give 
and take care of things that belong 
to our family, to the school, or to 
the public.  

 

27  Tại sao chúng ta không trộm cắp? 
• Bởi vì chúng ta không có quyền lấy 

những gì mà người khác không 
cho. Chúng ta nên học hạnh bố thí, 
và bảo vệ những đồ vật của gia 
đình mình, trường học, hoặc 
những vật thuộc công cộng. 

 
28 Why do we seek refuge in the 

Buddha? 
• We seek refuge in the Buddha 

because He taught us the way to 
end all sufferings. 

     28 Taị sao chúng ta Quy Y Phật? 
• Chúng ta Quy Y Phật vì Ngài dạy 

cho chúng ta con đường chấm dứt 
khổ đau. 

 
 

29 Why do we seek refuge in the 
Dharma? 
• I seek refuge in the Dharma 

because it is the only path to end 
all sufferings. 

    29 Tại sao chúng ta Quy Y Pháp?  
• Chúng ta Quy Y Pháp vì Pháp của 

Phật là con đường duy nhất đưa 
đến sự chấm dứt mọi khổ đau. 

 
30 Why do we seek refuge in the 

Sangha? 
• We seek refuge in the Sangha 

because they are the Holy 
Disciples who have understood the 
Dharma. 

30 Tại sao chúng ta Quy Y Tăng? 
• Chúng ta Quy Y Tăng vì các Ngài 

là những bậc xuất gia thấu hiểu về 
Phật Pháp. 

 
 

31 Can anyone become a Buddhist? 
 
• Yes, anyone who believes in the 

Buddha, the Dharma, and the 
Sangha, can become a Buddhist. 

 

     31 Có phải bất cứ ai cũng có thể trở 
thành người Phật Tử không? 

• Vâng, bất cứ ai có lòng tin nơi 
Phật, Pháp, Tăng đều có thể trở 
thành người Phật tử. 

  



 
32 How do you become a good 

Buddhist? 
• To become a good Buddhist, I 

need to practice the five precepts 
well. 

 

32. Làm sao để bạn trở thành một người 
Phật tử chân chính? 
• Để trở thành một người Phật tử 

chân chính, tôi cần phải thực hành 
tốt năm giới căn bản. 

 
33. What is the benefit of giving up 

killing?  
• I become kind and full of empathy. 

 
 

   33  Khi bạn không sát sanh thì được   
những lợi ích gì? 

• Tôi sẽ là người tử tế và đầy lòng 
nhân ái.

 
34 What is the benefit of giving up 

stealing? 
• I become an honest person. 

 

   34  Khi bạn không trộm cắp thì sẽ được 
những lợi ích gì? 

• Tôi sẽ trở thành một người chân 
thật không tham lam. 

 
35 Why do you not lie? 

• I do not lie because if I tell lie, 
nobody will believe in my words. 

 
     

    35. Tại sao bạn không nên nói dối? 
• Tôi không nên nói dối vì nếu nói 

dối thì sẽ không có ai tin vào lời 
nói của tôi nữa.

36 What is the benefit of giving up 
lying? 
• I become truthful and trustful. 

 

36. Khi bạn không nói dối thì sẽ được 
những lợi ích gì? 

• Tôi sẽ là người chân thật và đáng 
tin cậy.  

 
 

37 Why do you not drink alcohol or 
consume un-mindful things? 
• I do not drink because it leads to 

loss of consciousness/senses and it 
harms my body. 

 

   37 Tại sao bạn không uống rượu và 
những chất kích thích? 

• Tôi không uống rượu vì rượu sẽ 
làm cho tôi mất đi sự tỉnh táo và sẽ 
tổn hại cơ thể của tôi. 

 
38 What is the benefit of giving up 

drinking and unmindful 
consumption? 
• I become healthy and my senses 

become clear. 
 

  38 Khi bạn không uống rượu và những 
chất kích thích thì sẽ được những lợi ích 
gì? 

• Tôi sẽ là người khỏe mạnh và sáng 
suốt.



 
39 Can anyone think of the Buddha 

without an image? 
 
• Yes, a wisdom person can do so. 

 

     39.  Có thể nào một người nghĩ tưởng 
đến Đức Phật mà không cần hình tượng 
của Ngài? 

• Có, người trí tuệ có thể làm được 
như vậy. 

 
 
40 What is the best way to respect the 

Buddha? 
• The best way to respect Buddha is 

to follow His advice. 
 

40  Tôn kính Đức Phật bằng cách nào là 
tốt nhất? 

• Làm theo lời dạy của Đức Phật là 
cách tốt nhất để tôn kính Ngài. 

 
 

41 What is the advice of the Buddha? 
• Not to do evil, to do good, to 

purify your mind, that is the advice 
of the Buddha. 
 

41  Những gì là lời dạy của Đức Phật? 
• Không nên làm việc ác, chỉ nên 

làm việc lành, giữ tâm ý thanh 
tịnh, đó là lời Phật dạy. 

 
 
42 In Buddha’s teachings, what is evil? 

• Evil is any action or thinking that 
cause suffering to yourself or 
others. 

    

42  Trong giáo lý của Đức Phật định nghĩa 
điều ác là gì? 

• Điều ác là hành động hoặc suy 
nghĩ mang đến sự đau khổ cho 
chính mình hoặc cho người khác. 

 
 
43 What are the roots of evils? 

• The roots of evil are greed, anger, 
and stupidity. 

 

43.  Nguồn gốc của những điều ác do đâu 
mà có? 

• Do tham, sân, si.

 
44 How are the evils caused? 

• The evils caused by actions, 
speech, and thoughts. 

 

44  Những điều ác được tạo ra như thế 
nào? 

• Những điều ác được tạo ra qua 
hành động, lời nói, và ý nghĩ 
(thân, khẩu, và ý). 

 
45 How many kinds of evil are caused by 

actions? 
• Three kinds of evil are caused by 

actions. 
 

45  Có bao nhiêu điều ác được tạo ra do 
hành động? 

• Có ba điều ác được tạo ra do hành 
động. 



 
 
46 What are the three kinds of evil are 

caused by actions? 
• They are killing, stealing and 

misconduct. 
  

46  Ba điều ác do hành động gây ra, đó là 
gì? 

• Đó là giết hại, trộm cắp, và những 
việc làm không chân chính.

 
47 How many kinds of evil are caused by 

speech? 
• Four kinds of evil are caused by 

words. 

47  Có bao nhiêu điều ác do lời nói gây ra? 
• Có bốn điều ác do lời nói (khẩu 

nghiệp) gây ra. 

 
48 What are four kinds of evil that caused 

by words? 
• There are Telling Lie, Deceiving 

Others, using hurtful word, harsh 
speech. 

48  Bốn điều ác do lời nói gây ra, đó là gì? 
• Đó là nói dối, nói lời sai trái, nói 

lời cay nghiệt, nói lời đâm thọc. 

 
49 How many kinds of evil are caused by 

thoughts? 
• Three kinds of evil are caused by 

thoughts. 

49.  Có bao nhiêu điều ác do ý nghĩ gây ra? 
• Có ba điều ác do ý nghĩ gây ra. 

 
 
 
50 What are three kinds of evil caused by 

thought? 
• There are Greediness, Anger and 

Wrong views 

 50.  Ba điều ác do lời nói gây ra, đó là gì? 
• Đó là tham, sân, và si.

 
51.  What will you get rid of by practicing 
meditation? 

• I will get rid of ignorance by 
practicing mediation. 

 
51.  Khi thực hành thiền định thì bạn sẽ 
loại bỏ được những gì? 

• Tôi sẽ loại bỏ được vọng tưởng
 

 
52.  Can children practice charitable 

giving? 
• Yes. Children can practice 

charitable giving in their abilities 
by helping the needy and the poor, 
and by helping those who are worthy 
of honor such as parents, teachers, 
elders, monks and nuns. 

 
52.  Trẻ em có thể thực tập hạnh bố thí hay 
không? 

• Vâng, trẻ em có thể tập giúp người 
neo đơn, người nghèo, cha mẹ, 
thầy cô giáo và chư tôn đức tăng 
ni trong khả năng có thể của mình.



53. Can children practice morality? 
• Yes. Children practice morality 

by observing the precepts. 
 
 

 53.  Trẻ em có thể sống với tinh thần đạo 
đức không? 

• Vâng. Các em có thể thực tập đạo 
đức bằng cách trì giới.

 
54  Can children practice meditation? 
 

• Yes, they can practice some kinds 
of meditation for children. 

 

54. Trẻ em có thể thực hành thiền hay 
không? 

•  Vâng, có vài phương pháp thiền, 
trẻ em có thể tập được. 

 
55 What is the best meditation for 
children? 

• That’s Loving-kindness 
 

55.  Phương pháp thiền nào là thích hợp 
cho trẻ em? 

• Đó là Từ bi quán. 

 
 
55 How should children practice loving-

kindness? 
• By repeating every morning and 

night for ten times:"May all beings 
are happy and safe, and may their 
hearts is filled with joy." 

 
56.  Làm sao trẻ em có thể thực tập từ bi 
quán? 

• Mỗi sáng và tối đều tâm niệm 
rằng: “Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được yên ổn, an vui và hạnh 
phúc.” 

 
 
57 What, according to Buddhism, is 

compassion? 
• Compassion is when we feel the 

others’ pain as if it were our own, 
and strive to eliminate or lessen 
their pain. 

 
 

 57.  Trong đạo Phật, từ bi có nghĩa gì? 
• Từ bi là khi chúng ta cảm nhận 

được nổi đau của người khác như 
chính nổi đau của bản thân mình, 
và chúng ta luôn tìm cách giúp cho 
họ vượt qua nỗi đau.

58 What does vegetarian mean in 
Buddhism? 

• Keep vegetarian means to express 
our love to the animals. 

    

 58.  Ăn chay có ý nghĩa như thế nào trong 
đạo Phật? 

• Trong đạo Phật, ăn chay là để thể 
hiện tình thương đến các loài vật. 

 
59 Was the Buddha a human being born to 

human parents in a specific period of 
history? 

• Yes. He was. 
 

59.  Có phải trong quá khứ, Đức Phật là 
người được sinh ra từ cha mẹ bình thường 
như mọi người? 

• Vâng. Đúng vậy 

   



 
60. What made the Prince Siddhartha 

change his life when he made four 
trips outside the palace? 

• The four sights of an old man, a 
sick man, a dead man, and a holy 
man made his life change. 

60.  Điều gì đã làm thay đổi cuộc đời của 
Thái Tử Tất Đạt Đa khi Ngài đi dạo ngoài 
kinh thành? 

• Đó là bốn hình ảnh sanh, già, bệnh 
và chết đã khiến Thái tử thay đổi 
cuộc đời

61.  Do Buddhists believe that death is the 
end of life? 

• No, death is not the end of life.  

61.  Người Phật tử có tin rằng chết là hết 
không? 

• Không. Chết không phải là hết.

 62.  What is meditation? 
• Meditation is a method to 

concentrate and keep mindfulness.  
 

62.   Thiền là gì? 
• Thiền là một phương pháp để định 

tâm và chánh niệm. 

    
63.  Why should the Buddhist need to 
practice meditation? 

• Because practice meditation is a 
way of knowing our own minds. 

 
 
 

63.  Tại sao người Phật tử cần phải thực 
hành thiền? 

• Bởi vì thực hành thiền là một 
phương pháp giúp chúng ta nhận 
biết được tâm ý của chính mình. 

64.  What are the benefits of Buddhist 
meditation? 
Peace of mind, become happier, and develop 
wisdom are the most benefits of Buddhist 
mediation. 
  

64.  Thiền có lợi ích gì cho người Phật tử? 

Thiền giúp chúng ta phát triển trí tuệ, đời 
sống hạnh phúc hơn, và luôn được an lạc, 
đó là những lợi ích lớn nhất khi người Phật 
tử thực tập thiền.

65.  What are the well-known symbols of 
Buddhism? 

• They are the Wheel of Life and the 
Lotus Flower. 

65.  Những biểu tượng nào được tượng 
trưng cho Đạo Phật? 

• Đó là biểu tượng Bánh Xe Chuyển 
Pháp Luân và Hoa Sen.



66.  What does the Wheel of Life mean in 
Buddhism? 

• The Wheel of Life that symbolizes 
the endless cycle of life, dead and 
re-birth. Each of its eight spokes 
represents one of the teachings of 
the Eightfold Path. 

66.  Ý nghĩa của Bánh xe Chuyển Pháp 
Luân trong Đạo Phật là gì? 

• Bánh Xe Chuyển Pháp Luân là 
biểu tượng sự vô tận của vòng 
luân hồi, sống chết và tái sanh. 
Bánh xe tám gọng tượng trưng cho 
Bát Chánh Đạo.

 

67.  What does the Lotus Flower mean in 
Buddhism? 

• The Lotus Flower that symbolizes 
purity, enlightenment, and divine 
birth. 

67  Ý nghĩa của Hoa Sen trong Đạo Phật 
là gì? 

• Hoa Sen trong Đạo Phật là biểu 
tượng của sự tinh khiết và giác 
ngộ. 

68.  Where do Buddhist worship? 

• Buddhist worship at home or at a 
temple.  

68.  Người Phật tử thờ kính Phật ở đâu? 

• Người Phật tử thờ kính Phật ở nhà 
hoặc ở chùa. 

 

69.  What is a Buddhist temple? 

• Temple is a peace and sacred place 
to worship of Buddhas and 
Boddisattvas. 

69.  Chùa là gì? 

• Chùa là nơi thanh thịnh thiêng 
liêng để tôn thờ các Đức Phật và 
Bồ tát.

70.   How do Buddhist worship? 

• They make offering of flowers, 
candles, incenses, and pure water.  
People thank Buddha for his 
teachings. 

70.  Người Phật tử thờ kính Phật như thế 
nào? 

• Phật tử thường cúng dường Phật 
hoa quả, nhang đèn, và nước sạch 
tinh khiết để tri ân Đức Phật và 
giáo pháp của ngài. 

 

 

 

 

 



71.  Why are there so many different 
types of Buddhism? 

• There are many different types of 
Buddhism, because the emphasis 
changes from country to country 
due to customs and culture. What 
does not vary is the essence of the 
teaching - the Dhamma or truth. 

71.  Tại sao Phật Giáo có nhiều tông phái 
khác nhau? 

• Phật Giáo có nhiều tông phái khác 
nhau bởi vì phong tục tập quán 
của mỗi quốc gia đều khác nhau. 
Nhưng dù vậy, về căn bản giáo 
pháp của Đức Phật vẫn không hề 
thay đổi, không khác gì chân lý.

72.  Can you tell some of the different 
types of Buddhism? 

• There are Theravada Buddhism, 
Mahayana Buddhism, Mantra 
Buddhism, ect… 

72.  Bạn có thể nêu một vài tông phái Phật 
Giáo? 

• Đó là Phật Giáo Nguyên Thủy, 
Phật Giáo Đại Thừa, và Phật Giáo 
Mật Tông v.v... 

73.  What is Theravada Buddhism? 

• Thereavada Buddhism is the oldest  
trasditional school of Buddhism or 
the "Doctrine of the Elders". It is 
the school of Buddhism that draws 
its scriptural inspiration from 
the Tipitaka (Sutta, Vinaya, and 
Adbhidharma), or Pali canon.  

73.  Phật Giáo Nguyên Thủy là gì? 

• Phật Giáo Nguyên Thủy là Phật 
giáo thời kỳ đầu, or là trường phái 
của những bậc trưởng lão. Tam 
tạng Thánh Điển Pali là kinh, luật, 
luận của Phật Giáo Nguyên Thủy.  

74.  What is Mahayana Buddhism? 

• Mahayana Buddhism is the 
developed traditional school. It is a 
classification of Buddhist 
philosophies and practice in order 
to assit and guide those beings still 
suffering in the cycle of rebirths. It 
also known as the Great Vehicle. 

74.  Phật Giáo Đại Thừa là gì? 

• Phật giáo Đại thừa là Phật giáo 
thời kỳ phát triển. Đây là một tông 
phái mang tính đa dạng của giáo 
pháp để mở đường cho một số lớn 
chúng sanh có thể giác ngộ. Do đó 
nên được gọi là cổ xe lớn. 

 

75.  In what point that Theravada and 
Mahayana Buddhism are the same? 

• Theravada Buddhism and 
Mahayan Buddhism have the same 
root from Shakyamuni Buddha. 

75.  Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo 
Đại Thừa giống nhau ở điểm nào? 

• Phật Giáo Nhuyên Thủy và Phật 
Giáo Đại Thừa giống nhau ở điểm 
là cả hai tông phái đều bắt nguồn 
từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 



76.  What are the differences between 
Theravada and Mahayana Buddhism? 

• In general, the goal of Theravada 
Buddhism is personal liberation 
from suffering while the goal of 
Mahayana Buddhism is liberation 
of all beings from suffering. 

76.  Phật Giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa 
khác nhau như thế nào? 

• Thông thường thì mục đích của 
Phật Giáo Nguyên Thủy là tu tập 
để tự giải thoát bản thân mình khỏi 
sự khổ đau trong khi mục đích của 
Đại Thừa là tu tập để cứu khổ cho 
muôn loài chúng sanh. 

 

77.  What is the ideal image of Theravada 
Buddhism? 

• The ideal image of Theravada 
Buddhism is Arahant. 

 

77.  Hình tượng lý tưởng của Phật Giáo 
Nguyên Thủy là gì? 

• Hình tượng lý tưởng của Phật 
Giáo Nguyên Thủy là bậc Thánh 
A-la-hán. 

78.  What is the ideal image of Mahayana 
Buddhism? 

• The ideal image of Mahayana 
Buddhism is Bodhisattva.  

78.  Hình tượng lý tưởng của Phật Giáo 
Đại Thừa là gì? 

• Hình tượng lý tưởng của Phật 
Giáo Đại Thừa là Bồ Tát. 

79.  Can you tell one of the most knowing 
sutras from the Theravada Buddhism? 

• The Dhammapada sutra. 

79.  Bạn có thể cho biết một trong những 
bộ kinh thông dụng nhất của Phật Giáo 
Nguyên Thủy? 

• Đó là bộ kinh Pháp Cú.

80.   Can you tell one of the most knowing 
sutras from the Mahayana Buddhism? 

• The Heart sutra. 

80.  Bạn có thể cho biết một trong những 
bộ kinh thông dụng nhất của Phật Giáo 
Đại Thừa? 

• Đó là Bát Nhã Tâm Kinh.

81.   The Buddha was passed away so how 
can He help us? 

• Yes, the Buddha was passed away 
but 2600 years, but his teachings 
still help people, his example still 
inspires people, and his words still 
work for all.  

 

81.  Đức Phật đã nhập diệt vậy Ngài có thể 
giúp chúng ta không? 

• Có. Đức Phật đã nhập diệt hơn 
2600 năm, nhưng giáo lý của Ngài 
vẫn còn giúp cho chúng sinh tiến 
hóa tâm linh vượt qua khỏi khổ 
đau sanh tử. Chỉ có Đức Phật mới 
đủ hùng lực làm được như vậy mặc 
dầu Ngài đã nhập diệt cách đây 
2600 năm rồi. 



82.   Was the Buddha a god? 

• No, he was not. He was a human 
being who perfected himself. 

 

82.  Có phải Đức Phật là Thượng Đế hay 
không? 

• Không. Đức Phật không phải là 
Thượng Đế.  Ngài chỉ là một con 
người bình thường và Ngài tự 
hoàn thiện bản thân mình.

83.  In Buddhism, what is the 
fundamental cause of all suffering? 

• Greed and Desire. 

83.  Trong Đạo Phật, cái gì là nguyên nhân 
chủ yếu tạo nên mọi khổ đau? 

• Lòng tham và sự ham muốn. 

 

84.  What is Greed? 

• Greed is attempting to possess 
more than one needs or deserves. 
Greed is not good. 

84.  Lòng Tham là gì? 

• Lòng tham là cố tình thâu lấy 
chiếm giữ nhiều hơn những gì 
mình cần hoặc đáng để có. Lòng 
tham là không tốt.

85.   What is Desire? 

• Desire is something humans tend 
to long for what they do not have. 

85.   Sự ham muốn là gì? 

• Sự ham muốn là con người thèm 
khát mong cầu cái mà họ chưa 
được. 

 

84.  What did the Buddha teach us to 
limit desires? 

• The Buddha taught us to want fewer 
things. 

 

84.  Đức Phật dạy chúng ta giảm thiểu 
lòng ham muốn như thế nào? 

• Đức Phật dạy chúng ta nên ít 
muốn và biết đủ.

85.  Do Buddhists believe in 
reincarnation? 

• Yes.  

85.  Người Phật tử có tin vào sự tái sinh 
không? 

• Có.

 



86.  In Buddhism, what is reincarnation? 

• That is a concept that a person 
must go through many cycle of 
birth, living and dead.  

 

86.  Trong đạo Phật, tái sinh là gì? 

• Trong đạo Phật, tái sinh là một 
nguyên tắc mà tất cả chúng sanh 
đều đi qua giai đoạn sinh ra, chết 
đi, rồi lại sinh ra, cứ tiếp tục xoay 
vòng vô tận như vậy. 

87.    In Buddhism, what is karma?  

• Karma means "action" or "doing"; 
whatever one does, says, or thinks 
is a karma.  

87.  Trong đạo Phật, nghiệp là gì?  

• Nghiệp là bất cứ những hành động 
của thân, khẩu, ý đều tạo thành 
nghiệp. 

 

88.   In Buddhism, what causes to good 
karma? 

• Good action, mindfulness thought, 
and good speech result to good 
karmas. 

88.  Trong đạo Phật, Nghiệp lành là gì? 

• Những hành động tốt, việc làm tốt, 
ý nghĩ chính đáng, nói lời hòa nhã 
là tạo nghiệp lành. 

 

 

89.   In Buddhism, what causes to bad 
karma? 

• Bad action, harmful thought, and 
evil speech result to bad karmas. 

 

89.  Trong đạo Phật, Nghiệp ác là gì? 

• Hành động sai trái, suy nghĩ 
những điều có hại cho người khác, 
nói lời cay độc làm đau khổ người 
khác là tạo nghiệp ác.

90.  What if we do good karmas? 

• If we do good karmas, we will be 
returned in good effects. 

 

90.  Nếu chúng ta tạo nghiệp thiện thì sẽ 
như thế nào? 

• Nếu chúng ta tạo nghiệp thiện thì 
chúng ta sẽ gặt được phước lành 
và quả báo tốt. 

 

 

 



91.   Being a Buddhist, what do you do 
primarily on the regular basics? 

• We should follow the practice of 
Buddhist moral precepts on the 
regular basic. 

91.  Là người con Phật, những điều căn 
bản trước hết phải làm là gì? 

• Căn bản trước hết là Phật tử nên 
giữ năm giới.

92.  What does Buddhism help us? 

• Buddhism helps us get out of 
troubles and suffering. 

92.   Đạo Phật giúp gì cho chúng ta? 

• Đạo Phật giúp chúng ta giải thoát 
khỏi phiền não khổ đau. 

 

93.  What causes unhappiness and 
displeasure? Please give an example of 
unhappiness. 

• Desires cause unhappiness and 
displeasure. For example, I want to 
stay overnight at a friend’s house 
but my parents do not allow.  

93.  Nguyên nhân nào thường làm cho 
chúng ta không vui và hay bực mình? Xin 
cho ví dụ? 

• Lòng ham muốn không được thỏa 
mãn thường dẫn đến không vui và 
hay bực mình. Ví dụ, khi em muốn 
đến nhà bạn chơi và ở lại nhà bạn 
qua đêm nhưng ba mẹ không cho. 

 

94.  Why did the Buddha teach us to treat 
all living beings equally? 

• Because Buddha nature is inherent 
in all living beings, sooner or later 
they become Buddhas. 

94.  Tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải 
đối xử công bằng với mọi chúng sinh? 

• Tại vì tất cả chúng sanh đều như 
nhau, đều có đầy đủ Phật Tánh, và 
tương lai sẽ trở thành Phật. 

 

95.   Are all living beings able to be 
Buddhas? If yes, why? 

• Yes, all living beings are able to be 
Buddhas because Buddha nature is 
inherent in all living beings. 

95.  Có phải tất cả hữu tình chúng sanh 
đều có thể trở thành Phật hay không? Nếu 
phải, tại sao? 

• Phải. Tất cả những hữu tình chúng 
sanh đều có thể thành Phật bởi 
Phật tánh đã có sẳn trong mỗi 
chúng ta. 

 



96.  When a living being dies, does Buddha 
nature lose? Why? 

• No, because the Buddha nature is 
permanent. 

96.   Khi một chúng sanh chết đi thì Phật 
Tánh có mất luôn hay không? Tại sao? 

• Không mất. Tại vì Phật tánh bất 
sanh bất diệt.

. 

97.   Is there such a thing as luck in 
Buddhism? 

• No, Buddha teaches whatever 
happens because of a cause or 
causes and not due to luck. 

 

 

97.  Trong đạo Phật, có cái gì gọi là sự may 
mắn không? 

Không, Đức Phật dạy rằng mỗi sự việc xảy 
ra đều do một nhân duyên hoặc nhiều nhân 
duyên tạo thành chứ không tùy thuộc vào sự 
may rủi.

98. How is Buddhism different from other 
religions? 

Buddhism is different from many other 
religions because it is not centered on the 
relationship between humanity and God. 
Buddhists do not believe in a personal 
creator God. 

98.  Đạo Phật khác những tôn giáo khác ở 
điểm nào? 

• Đạo Phật khác với các tôn giáo 
khác vì Đạo Phật không phải là 
một tôn giáo có Giáo Chủ và các 
tín đồ phải hoàn toàn phục tùng 
Giáo Chủ như các tôn giáo khác.  

 

99.  Would you like to be a Buddha? If 
yes, what should you have to do? 

• Yes, I should do all good things, 
stop doing all bad things, purify 
my mind.  

99.   Bạn có muốn trở thành Phật hay 
không? Nếu có, bạn sẽ làm gì?  

• Vâng. Tôi sẽ làm tất cả việc tốt, 
tránh làm các việc xấu, và giữ gìn 
tâm ý trong sạch. 

 
100.  Why did Siddhartha Gautama stop 
being a prince and become a Holy Man? 

• Siddharta had also seen a monk, 
and he decided this was a sign that 
he should leave his protected royal 
life and live as a homeless Holy 
Man. 

100.  Tại sao Thái Tử Tất Đạt Đa từ bỏ 
ngôi báu và trở thành một vĩ Thánh Nhân? 

• Bởi vì Thái tử đã gặp một vị sa-
môn, và Ngài nhận thấy rằng nên 
rời bỏ đời sống phồn hoa giả tạm 
để được sống một cuộc sống tịnh 
lạc thanh thoát như vị sa-môn ấy.



……………………………………………..……The End………………………………………………………… 
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