
Bạn chọn Đạo nào?

1- Giả dụ bạn đi tìm ông A, thì có 3 trường hợp xẩy râ:
- gặp ông A
- không gặp ông A
- gặp một người mà bạn lầm là ông A.

Cả bâ trường hợp đó, dù rơi vào trường hợp nào, bạn mẫi mẫi không thể là ông A.
Tương tự, Phậ�t Thich Câ đã đi tìm chân lý. Một người đi tìm chân lý cũng có 3 trường
hợp:
- tìm râ chân lý
- không tìm râ chân lý
- lầm tưởng đã tìm râ chân lý.

Dù rơi vào trường hợp nào, Phậ�t Thich Câ mẫi mẫi chỉ là người đi tìm chân lý.

2- Phật không phẩi là chân lý, cũng không có chân lý; dođó đẫ đi tìm. Còn lời dạy
củâ Phậ�t thì sâo?
Phật dặn cấc tỳ khưu: “Không nên tin tât cả những gì Phật nói mà phải xét lại, chừng
nào nhận thấy chắc chắn có giá trị mới nên theo.”
Quâ câu nói củâ Phật, có hâi cấch hiểu:
2.1. Phật là người cẩn thận, nên bảo phải xét lại?
2.2. Phật không chắc chắn về lời dạy củâ ngài?

2.1’. Giả dụ Phật là người cẩn thận.
Phậ�t dâ�y: “Uống một ly nước là giêt 84,000 sinh vật; mỗi bước đi là giêt rất nhiều côn
trùng”.
Phậ�t dạy điều mà không âi có thể giữ đươ�c, kể cả bản thân ngài; bởi muốn giữ luật
“cấm sất sinh”, thì mọi người phải không ăn, không uống, không đi lại..; dù bâ�n có ăn
tương châo, ăn trấi cây, uóng nước lâ�nh...thì những thứ đó, đẫ có vô só vi sinh vậ�t.
Thư�c té Phậ�t không cẩn thậ�n, vầ cũng không biét ngầi nói gì.

2.2’. Phật không chắc chắn về lời dạy củâ ngài.
Phậ�t bẩo phẩi xet lại trước khi tin. Có câo tăng nầo xét lâ�i thuyết luân hồi trước khi tin?
Dù có muón xét lâ�i, cũng không lầm đươ�c. Có câo tăng nầo biét kiếp đầu tiên lầ gì?
Tâ�i sâo có kiép đầu tiên? Lúc nầo có kiép đầu tiên? Kiếp ké tiép là gì? Ai đièu hầnh vầ
giấm sất sư� luân hòi? Tiêu chuẩn nầo quyét đi�nh người nầy lầ chó; người kiâ lầ chuọ�t;
người no� lầ thần lần, cấc ké, kỳ nhông, con rùâ, con giấn, con giòi, vi trùng gẻ Tầu,
cúm Chẹ�t.... ở kiép ké tiép?
Quâ hâi dẫn giẩi đó, thì Phậ�t vừâ lầ người không cẩn thậ�n, vừâ lầ người dâ�y những
đièu mầ bẩn thân củâ ngầi ú ớ, u mê, mù ti�t.

3- Phật dâ�y: “Sự giải thoất phải do chính mình, chứ không do ân huệ củâ thần thấnh
nầo bân ơn cho mình đươ�c. Mo�i người phẩi tư� đót đuóc lên mầ đi.”
Có hâi đièu đậ�t râ ở đây:
â- Nếu lời Phật đúng, thì những âi cầu nguyện với Phật, tụng kinh Phật, mong Phật

giúp đở lầ ngu ngóc, chỉ uỏng phí thì giờ, vì Phậ�t không thẻ bân ơn, không thẻ cứu
đươ�c âi. Phậ�t đẫ dâ�y rõ rầng lầ mo�i người phẩi tư� lo lấy thân.



b- Nếu lời Phật sâi, thì bạn có nên nhậ�n một người nói những lời trậ�t lất lầ châ vầ
tôn thờ không?

Thư�c té Phậ�t đẫ sâi, sâi quấ sấ lầ sâi, vì có Thiên Chúâ hầng yêu thương vầ giup đỡ
mo�i người, khi chúng tâ kêu cầu đén Ngầi.

4- Phật dâ�y: “Ðừng lầm lẫn ngón tây tâ với mặt trăng, khi tâ dùng ngón tây chỉ cho các
người thấy mặt trăng; chân lý như mặt trăng, còn giáo lý tâ dạy như ngón tây.”

Quâ lời dâ�y đó, thì mặt trăng (tương trưng cho chân lý), vầ ngón tây củâ Phậ�t (tượng
trưng cho giáo lý). Như thế, Phật đẫ xấc nhậ�n, lầ chân lý thi ơ ngoài va ơ rât xa, rât
xa giáo lý của Phât giáo.

5- Nhièu người biét Phậ�t giấo lầ giẩ dói, lầ câ�m bẫy củâ Sâtân, ho� đẫ bỏ Phậ�t, bỏ
chùâ, vè với CHÚA, như: Hòâ thươ�ng Athet Pyân Shinthâw Pâulu, Giấo sư Hần Bich
Sơn, Tiến sĩ Pâul Williâms, Học giả Ấnđộ Mâshâbâ, Học giả Đại hàn Choi Nâm Sơn, Bấc sĩ
Châng Shu Wen, Tu sĩ Phật giáo Avâdâ, Bác sĩ Lert Srichândrâ, cấc Đâ�i đức Phậ�t giấo:
Huẹ� Nhậ�t, Từ Vân, Trí Dũng, Trì Liên, Ngộ Thiện, Bùi Ngo�c Thấng, nicô Diệu Thiện, Sư
cô Lương Thi� Phu�ng, tru� trì chùâ Quân Âm……

6- Kitô giấo thì sâo? Chúâ Giêsu Kitô từ trời xuống trần giân và Ngài xấc nhậ�n, Ngầi lầ
chân lý:
.. Tâ là sư� sấng, là chân lý, là sự sống; Tâ là Ánh Sấng thế giân. Ai theo Tâ thì không đi
trong tăm tối; Hỡi những kẻ khó nhọc vầ gánh nặng hãy đến với Tâ, Tâ sẽ bổ sức
cho; Hỡi những kẻ đươ�c Châ Tâ chúc phúc, hãy vào thiên đàng hưởng hạnh phúc vĩnh
cửu ; Cấc con hãy đi râo giảng khăp thế giân những gì Tâ truyền cho cấc con. Ai tin và
chịu Phép Rửâ sẽ đươ�c cứu; Ai không tin sẽ bi� án phạt; Trời đất nầy quâ đi, nhưng lời
Tâ sẽ chẳng quâ đâu....
Những âi tuân giữ Lời củâ Thiên Chúâ là khôn ngoân, vì đươ�c bảo đảm sẽ có hạnh phúc
thiên đàng. Đấng Toàn Năng vầ tuyẹ�t đói tót lầnh bảo đảm, thì không có sự bảo đảm
nào chăc chắn hơn.

7- Bài viét nầy dầnh cho bạn, vì bạn và tôi do Thượng Đế dựng nên; Ngài yêu thương
chúng tâ như tình yêu củâ một NGƯỜI CHA. Dođó, điều quân trọng vầ hữu ích
nhất cho cuọ�c đời bâ�n, lầ đươ�c vè thiên đầng, mầ tôi đươ�c biét chấc chấn lầ Con
Đương Giêsu. Néu tôi không chiâ sẻ sư� thậ�t với bâ�n, thì tôi đâu có coi bạn là ânh chị
em củâ tôi. Thiên Chúâ đẫ dạy tôi phải chiâ sẻ những điều tôt lành, tôi nhận đươ�c từ
Ngài.

8- Thiên Chúâ đã bân cho loầi người sự tự do, theo Ngài hoặc chối bỏ Ngài. Người theo
Chúâ có bỏn phậ�n trình bầy sư� thậ�t. Sự chọn lựâ vẫn ở trong tây bâ�n. Tuy nhiên, xin
nhớ cho, néu bâ�n lỡ mọ�t chuyén xe buýt, mọ�t chuyén mấy bây, bâ�n có thẻ đi chuyén
xe buýt khấc, chuyén mấy bây khấc. Nhưng bạn cho�n sâi tôn giấo; khi râ trước tòâ Thiên
Chúâ, bạn không còn cơ hội thây đỏi. Lúc đó, bâ�n sẽ nhậ�n lấy “quẩ”, do bâ�n đẫ cho�n, đẫ
nghĩ, đẫ nói, đẫ lầm, vầ những viẹ�c bâ�n phẩi lầm, nhưng đẫ từ chói không lầm. Vídu�



đẫ có nhièu người nói với bâ�n thờ Tất đâ�t Đâ, lầ dính bẫy củâ quỷ Sâtân, mầ bâ�n vẫn
nhấm mất, bi�t tâi...

9- Pâul Wiliâms là giáo sư củâ củâ đại học University of Bristol, vầ là chủ tịch Hội nghiên
cứu Phật giáo củâ Vương quôc Anh “United Kingdom Associâtion for Buddhist
Studies”.
Sâu khi Pâul Williâms đọc sấch củâ Thomâ Aquino, một người Công giáo, Pâul Williâms
nhận râ niềm tin vào Phật giáo hoàn toàn bế tăc, vầ ẩo tưởng. Ông viêt: “Nếu Phật giáo
là chân thực, thì cuối cùng đối với mỗi chúng tâ, cuộc sống cực khổ hiện tại chỉ là hư
không, vô lý vầ vô nghiã. Nhưng nếu Công giáo là chân thực, thì bấy giờ cuộc sống củâ
mỗi chúng tâ có giá trị vô cùng và hoàn toàn viên mãn.”
Lễ Phục Sinh năm 2000, Pâul Williâms đẫ giâ nhập Công Giáo.

***
“Lâ�y Chúâ Giêsu, xin thâ tọ�i cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sâ hỏâ ngu�c, xin đem
cấc linh hòn lên thiên đầng, nhất lầ những linh hòn cần đén lòng Chúâ thương xót hơn.”
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