
Cuốn sách này nói về cái khiá‐cạnh sống cuả Đạo Phật.
Muốn nói về cái khiá‐cạnh ấy, tất phải quay về với Đức Phật
như‐đã‐đến‐trong‐loài‐người. Đó là tên cuả Ngài tự gọi.
Ngài tự gọi là Như‐Lai. Rồi nhìn đến hào‐quang cuả Giáo‐lí
mà Ngài đã truyền dạy trong những thế‐kỉ sau sự đến ấy. Và
sau cùng, phóng cái ánh sáng ấy vào giưã đời nay, trong sự
cuồng‐loạn hầu như vô‐vọng cuả đời chúng ta.

Ánh sáng cuả Đạo Phật không thể làm cho có những gì
chưa có. Còn cần nhiều yếu‐tố khác nưã.

Chúng ta không thể quên được rằng chúng ta sống sau
Đức Phật hơn hai mươi lăm lần trăm năm cuả cõi người.
Tâm‐linh cuả con người có lẽ chưa thăng tiến hơn được bao
nhiêu đối với thời xưa, nhưng năng‐lực cuả con người thì đã
tăng lên gấp bội. Đạo Phật tin tưởng ở con người, tin rằng
con người có thể tự cứu mình được, và có thể tự giải thoát ra
khỏi cái đời sống như hiện có. Nhưng phải có một sự cố gắng
kiên trì và liên tục cuả nhiều thế‐hệ, và sự cố‐gắng phải mở
ra về nhiều mặt. Bát‐Chính‐Đạo bao trùm tất cả cuộc nhân‐
sinh. Cuộc nhân‐sinh sẽ chỉ thay đổi khi đã thấm nhuần Bát‐
Chính‐Đạo. Nhưng cuộc nhân‐sinh ở tương‐lai là do bàn tay
cuả ta tạo ra, chứ không phải là do Đạo hoá thành bằng một
lời úm. Cũng như trong việc tu tập, Đức Phật chỉ chỉ một
con đường để cải tạo đời sống và biến đổi lịch‐sử. Sự tiến
bước trên con đường ấy là việc cuả chúng ta. Nhưng chúng
ta sẽ không bị lẻ loi trên đường; vì một khi đã bước chân lên
con đường ấy, thì Đức Phật ở ngay bên cạnh ta. Đức Phật ở
giưã chúng ta, như từ khởi‐thuỷ cuả Đạo Phật.

TRẦN NGỌC NINH



Trân‐trọng kính mời các quí vị

đến tham dự buổi Ra Mắt Sách

ĐỨC PHẬT giưã CHÚNG TA
cuả

Giáo‐sư TRẦN NGỌC NINH

Chủ Nhật, 25 tháng 08 năm 2013

từ 10:00 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa

tại

Viện Việt‐Học

15355 Brookhurst St., Suite 222

Westminster, CA 92683

Trân‐trọng kính mời



Từ Freeway 22, lấy exit Brookhurst đi về hướng nam.  Qua khỏi đường 
Bolsa (chưa tới ngã tư McFadden), quẹo phải vào khu phố có nhà hàng 

Seafood World.
Đến cuối dãy phố, bên trái là bãi đậu xe, bên phải là cầu thang lộ thiên.
Theo cầu thang lên lầu 2, đến giữa hành lang, phòng hội cuả Viện ở phiá

bên phải.

Chương‐trình

Khai mạc (10:00 giờ)
Cô Nguyễn Thị Kim Ngân

Lời ngỏ
BS Nguyễn Tấn Lộc

Giới thiệu diễn giả
Cô Hoài Hương

Tác giả thuyết trình
GS Trần Ngọc Ninh

Phát hành sách (11:00 giờ)

Bếmạc (12:00 giờ)



www.viethoc.com ♦ info@viethoc.com ♦ (714) 775‐2050 Viện sẽ khai mạc đúng giờ. 
Kính mời quí vị đến trước 15 phút để có thì giờ hàn huyên.


