
Đao nao tôt nhât?

Lái xe ở Hoakỳ, chúng ta thấy có những vạch sơn vàng, trắng trên đường, đèn xanh đỏ,
bảng chỉ dẫn... Nếu theo những sự chỉ dẫn đó nghiệm chỉnh, chúng ta sẽ tránh được rủi
ro, tai nạn và đến nơi được an toàn.
Còn cuộc sống của chúng ta dựa vào đâu để 'làm chuẩn' cho suy nghĩ, lời nói, hành động?
Sau đây là vài phương cach mà con người dùng để 'làm chuẩn' hay 'chỉ đạo' cho cuộc
đời trong khi đi tìm hạnh phuc:
1) Trí khôn.
Ai cũng dùng đến trí khôn để mưu tìm hạnh phuc, điều tôt đẹp cho mình, và ai cũng sợ
bị mang tiếng là khờ dại. Nhưng trên đời, có ai tránh được dại khờ? Càng lớn tuổi, nhìn
lại những năm tháng đã qua, có mấy ai dám tự hào là mình chưa có một lần khờ dại? Và
còn được sống, có mấy ai dám tự hào là mình sẽ không dại khờ? Không có ai, thì nếu chỉ
dùng trí khôn để 'chỉ đạo' cho lời nói, hành động thì làm sao tránh được dại khờ?
2) Lương tâm.
Nếu ai cũng có lương tâm ngay thẳng thì tại sao có câu: "Khi thương trái ấu cũng tròn,
khi get bồ hòn cũng méo"? Hoặc "Thương người thương cả đường đi, get người get cả
tông chi họ hàng"? Hoặc câu “Lương tâm chai đá”; "Đồ vô lương tâm"? Như thế lương
tâm có thể bị méo mó, lệch lạc, chai đá…và nếu chỉ dựa vào lương tâm để 'chỉ đạo' cho
suy nghĩ và hành động thì đáng tin cậy được bao nhiêu?
3) Tôn giáo.
+ Học trò của Mạnh Tử hỏi: "Khi thiên hạ đảo điên, thì lấy gì mà cứu?". Mạnh tử
đáp: "Lấy Đạo mà cứu".
+ Học trò Khổng Tử hỏi: "Khi xã hội đảo điên, đói khổ, lấy gì mà cứu?". Khổng Tử đáp:
"Khử binh" (giảm binh).
Học trò hỏi tiêp: "Khử binh mà vẫn không xong thì phải làm gì?". Khổng Tử đáp: "Khử
thực" (giảm ăn).
Học trò hỏi tiêp: "Còn lòng trung tín thì sao?". Khổng Tử: "Tín bât khả khử" (Lòng
trung tín thì không thể bỏ).

Mạnh Tử và Khổng Tử đều nói đến sự quan trọng của Đạo. Triét gia Platon: "Có
thể xây một thành trì trên chín từng mây còn dễ hơn cai trị một dân không có tôn giáo".

Tràn gian có nhiều 'đạo' khac nhau. Có khac nhau thì có xấu, có tôt. Có tôt thì có tôt
hơn. Có tôt hơn thì có tôt nhât. Đâu là đạo tôt nhât? Tôi mượn lời của học gỉa Ấn Độ
Mashaba, sau 20 năm nghiên cứu cac tôn giáo, đã cho nhận xet như sau:

"Sở dĩ mỗi tôn giáo công dụng khac nhau vì mỗi giáo tổ nhìn thấy một khía cạnh
đau khổ của con người nên tìm cách cứu giúp theo khía cạnh đó. Có thứ kêu gọi từ bi
quảng đại; có thứ chủ trương diệt dục hy sinh; có thứ dùng hiếu thảo nhân nghĩa; có thứ
giúp tu thân cứu đời, công bằng bác ái...Nhưng không có tôn giáo nào đầy đủ như THIÊN
CHÚA GIÁO, vì xây dựng con người một cuộc sống có ý nghĩa cao thượng, bảo đảm cho
một tương lai hạnh phuc, và có nhiều đặc điểmmà cac tôn giáo khac không có, như:

a- Vị giáo tổ bởi Trời giáng thế, đã được Sấm ký báo trươc từ mấy ngàn năm trong
lịch sử hẳn hoi, khác hẳn với những giáo tổ khác chỉ là người trần tục.
b- Có từ Trời xuống lập đạo, thì đạo đó mới có khả năng đưa con người về Trời.
c- ĐẠO TRỜI (Thiên Chúa Giáo, Công Giáo) như thuốc trường sinh, dùng thuôc này

thì không cần thuôc nào nữa; vì các đạo khác chỉ xoa dịu, hay làm quên đau khổ trong



thời hạn, còn ĐẠO TRỜI chẳng những cứu khổ, còn ban cho con người sự sống đời đời,
đó là ươc vọng cao nhât của mỗi con người.

d- CHÚA GIÊSU KITÔ đã chiến thắng sự chêt, đã sống lại và về Trời, bảo đảm cho
cuộc hành trình của người tín hữu trên đường đời, và là hy vọng vững chăc cho người
tín hữu.

e- Vì mang săc thái siêu phàm và chứa đựng những gía trị cao thượng vượt mức, nên
THIÊN CHÚA GIÁO thường bị gen tị, hiểu lầm hay lấn ap, thế mà vẫn phát triển điều hòa,
vẫn vững bền giữa mọi gian lao thử thach, khiến cho nhiều người trươc kia thờ ơ lãnh
đạm, hay thù get, phải tìm hiểu đến cảm phục, và nhiều khi trở nên tín hữu nhiệt thành.
Ông kêt luận: Trước khi mặt trời mọc, người ta đã thấy ánh sáng của Đạo Trời chiếu vào
nhân loại, trươc khi chính Con Trời giáng thế làm sáng tỏ hẳn Đạo Trời. Nay, ngày của
cuộc đời đã đến lúc chính ngọ, thì không ai mà không được Đạo Trời soi tới."

4) ĐẠO TRỜI tom gon trong môt câu nay:
"Yêu mến ĐỨC CHÚA TRỜI hết lòng, hêt sưc, hêt trí khôn, hêt linh hồn và yêu thương
mọi người như bản thân".

ĐẠO TRỜI là đạo tôt nhât, cao quý nhât, chắc chắn nhất cho những ai muốn có sự
bình an, hạnh phuc ở cõi tạm này, và sự bình an, hạnh phúc hơn ước mơ trên cõi Thiên
Đàng Vĩnh Phúc.

5) Hạnh phuc cho nhưng ai theo Đao Trơi:
a/Thi sĩ Tường Lưu viét: “Lam sao buồn được nưa.”
Mở cửa sổ đón nắng mai đẹp qúa
Cỏ cây mừng chào ông chủ... là tôi
Tôi, tôi, tôi...là ông chủ, phải rồi
Kìa chim hot trên cành, long trọng thật.
Một ngày vui đang tưng bừng trươc mặt
Một niềm vui đang tràn ngập tâm hồn
Dang hai tay, dang thật rộng, tôi ôm
Cả thế giới vào lòng tôi... mật thiêt.
Từ làn mây mỏng the, bay... xa tit
Từ hơi sương e ấp nụ hoa thơm
Từ...rung rinh...trên cánh bướm chập chờn
Chúa ưu ái ban tặng tôi tât cả...
Đã như thế làm sao buồn được nữa
Lýdo buồn...không chổ trọ trong tôi
Mà trong tôi chỉ có...vui, vui, vui
Cảm tạ Chúa, ơn Ngài ban...tuyệt diệu!

b/ Câu chuyện trước năm 1975: Một bà cụ không thân nhân con cháu. Bà sống trong túp
lều, được chị em Đạo Binh Đưc Mẹ đến chăm nom. Vài ngày trước khi bà lià đời, chị em
Đạo Binh hỏi bà được bao nhiêu tuổi, bà cho biêt: “Tôi mới được hai tuổi”.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mạ̣t của chị em Đạo Binh Đức Mẹ, bà nói tiêp: “Tôi được
trở về làm con Chúa mới có hai năm. Hai năm làm con Chúa, tôi thấy đời sống của tôi có
ý nghĩa và hạnh phúc quá; còn 68 năm qua không có Chúa, tôi sống như tôi không sống
vậy. Dođó tôi nói, tôi mới có hai tuổi.”
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