
Có thể hoà đồng? 
Vô Danh Khách 
 
Thiên Chúa:  “Ta là Chúa, không có chúa nào khác. Các ngươi không được tôn thờ tạo vật 

nào trước mắt Ta.” 
Người Công giáo được dạy phải yêu thương cả ke ̉thù;  nói cách khác, người Công giáo 

không coi phàm nhân nào là kẻ thù.  Nhưng người Công giáo không thê ̉xem Thiên Chúa 
Toàn Năng, Đấng sáng tạo vũ trụ, moị loài mọi vật, hữu hình và vô hình từ hư vô, cũng 

ngang hàng với Tất Đạt Đa, một tạo vật của Thiên Chúa, mà phật tư ̉tôn thờ và gọi là Đức 

Phật. 
  

Chúa Giêsu và lời dạy của Ngài không đủ quyền năng, mang lại hạnh phúc thật sự cho 
nhân loại ơ ̉đời này và ở đời sau hay sao, mà phải mời sư cô Thích Hương Nhũ giảng thuyết 

cho giáo dân nge?    
Nhiều giáo dân trẻ, vơí sự hiểu biết nhiều giới hạn, dễ tươn̉g lầm trần gian có nhiều vị giác 

ngộ, như Chúa Giêsu, như Đức Phật, như lời giảng thuyêt́ của sư cô Hương Nhũ, thì cũng 
cao trọng như nhau?  Nhiều ngươì lớn tuổi coǹ lầm lẫn khi nói, đạo nào cũng  tốt, theo 

đạo nào cũng đươc̣, vì ho ̣không biết rõ về Công giáo và Phật giáo.   
  

Người mời sư cô Hương Nhũ về ở giáo đường giảng thuyết, và người giảng thuyết đã không 
biết mình lầm lạc; cả hai giống trường hợp củaTiến sĩ Phan Như Ngọc, là đã dạy cho sinh 

viên là không có Đấng Sáng Tạo. Nhưng sau khi tìm hiêủ Thánh Kinh và các nhà bác học, 
Ts. Ngọc mới biết mình quá ngu và hối tiếc vì đã đầu độc nhiêù lớp bạn tre.̉  Ts. Ngọc đã 

xin vào Đạo Chúa và tin phải có Đấng Sáng Tạo. Nếu không tin có Đấng Sáng Tạo, thì mọi 

sư ̣ở đời này đều vô lý. Nếu cho rằng các mẫu tự và dấu tư ̣nó đứng bên cạnh nhau thành 
một bài viêt́ có ý nghiã, mà không cần tác giả, thì tâm trí người tin điều đó có vấn đê.̀ 

  
Phật giáo chối bo ̉Đấng Sáng Tạo, là đã sai từ nêǹ tảng.  Môṭ tôn giáo đã sai từ nền tảng, 

có thể dẫn nhân loại đến hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc ở đời sau không? Chắc chắn 
là không. 

Phật dạy:  “Mọi người phải tự thăp đuốc lên mà đi” ;  “Sự cứu rỗi là do chính mình, chứ 
không do ân huệ của ai ban cho.” 

Nói hai câu đó là Phật đã xác nhận, ngài không có quyền năng ban ơn, giáng họa cho ai, 
mà mỗi người phải tự lo lấy thân. 

Thực tế, mọi phàm nhân đều lệ thuộc vào Thiên Chúa, trước khi sinh ra, trong khi sống ở 
trần gian, và sau khi lià đời. Nếu co ́phàm nhân nào có thê ̉tư ̣sinh ra, có thể sống không 

cần không khí, nươć uống v.v..do Thiên Chúa ban tặng, và co ́thê ̉tự cưú linh hồn khi lià 
xác, thì Chúa Cứu Thế Giêsu xuôńg trần gian là không cần thiêt́ đối với ho?̣ Hay thực tê ́

Chúa Giêsu rất cần thiết nhưng vì lầm lạc, hoặc bị quỷ lưà gạt, họ đã choṇ tôn thờ phàm 

nhân vô tich sự?? 
  

Thánh Phaolô:  “Dù bạn có hy sinh cả tài sản cho tha nhân, dù bạn co ́chịu trăm ngàn khổ 
đau, chịu lửa thiêu đôt́..., nhưng không phải vì lòng yêu mến Thiên Chúa, thì những hy 

sinh đó chẳng giúp ich gì cho bạn”.  
  

Có người hỏi:  “Đức Phật dạy ‘vô ngã’ mà có lần ngài nói về chính ngài là ‘duy ngã độc 
tôn’.  Như thế phải hiểu lời dạy của ngài như thế nào? 

  



Cựu đại đưć Huệ Nhật đã trả lời:  “Câu nầy vẫn còn nhiều tranh cãi rắc rối lắm. Nhiều 

tranh cãi và nhiều mâu thuẫn đến nỗi có người cho rằng Ðức Phật không bao giờ nói ngược 
đời như thế. Nhưng cũng có người gượng ép chữ nghĩa để giải thích rằng chữ “ngã” ở đây 

không phải là cái “ta” của Ðức Phật mà là “chân lý”. Nhưng theo lý luận của Phật giáo thì 
hiểu cách gì cũng mâu thuẫn hết. 

Nếu hiểu chữ “ngã” là cái “ta” của Ðức Phật thì chính Ðức phật đã tự mâu thuẫn với giáo 
lý “vô ngã” của Ngài. 

Nếu hiểu một cách gượng ép rằng chữ “ngã” có nghĩa là chân lý, thì trong Phật Giáo không 
bao giờ công nhận có một cái gì gọi là chân lý. Phật Giáo không công nhận một điều gì là 

thật hữu, hằng có; tất cả đều là ảo vọng, hư huyễn, vô thường; vậy thì làm gì có chân lý 
độc tôn trong Phật Giáo”! 

  
Tác phẩm  “Ai chết cho ai? Ai sống cho ai?” của Huê ̣Nhật, ghi lại nhiều cao tăng đã tự tử, 

vì qua giáo lý Nhà Phật, họ không tìm được an vui. 
Khi còn khoác áo càsa, Huệ Nhật cũng vài lần có ý muốn tự sát. 

Nhiều người trưởng thành, hiểu biết và từng trải nhiêù đã khôn ngoan chọn Công giáo, 

cũng đáng cho bạn suy nghĩ:   Vua Hàm Nghi, Quốc Trưởng Bảo Đại, Thủ Tướng Nguyễn 
Bá Cẩn, Bộ Trưởng Ngô Khắc Tỉnh, Nghị Sĩ Đặng Văn Sung, Giáo Sư Trần Bích Lan, Giáo 

Sư Vũ Quốc Thúc, Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tướng Lê Minh Đảo, Tướng Phan Đình Thứ 
tự Lam Sơn, Tướng Lê Văn Tư (Tư Lệnh SĐ 25), Tướng Nguyễn Hữu Có, Tướng Lê Trung 

Trự̣c, Tướng Lý Bá Hỷ, Đại Tá Dương Quang Tiếp (Cảnh Sát), Đại Tá Phùng Ngọc Ẩn (Không 
Quân), Đại tá  Mã Sanh Nhơn (Tỉnh trươn̉g Hậu Nghiã), Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Ca sĩ 

Duy Khánh, Nhà văn Nguyên Sa, Nhà văn Duyên Anh, Nhạc sĩ Vũ Thành An, Nhạc sĩ  Trần 
Thiêṇ Thanh, Nhạc sĩ Tô Hải, Thi sĩ Bàng Bá Lân, Thi sĩ Hà Thượng Nhân, Thi sĩ Nguyêñ 

Chí Thiện, Tiến sĩ Paul Williams, Học giả Ấnđộ Mashaba, Học giả Đại hàn Choi Nam Sơn, 
Bác sĩ Chang Shu Wen, Tu sĩ Phật giáo Avada, Bác sĩ Lert Srichandra, các Đại đức Phật 

giáo: Huệ Nhật, Từ Vân, Trí Dũng, Trì Liên, Ngộ Thiện, Bùi Ngọc Thắng, ni cô Diệu Thiện 
.... 

><>  
Chúa Giêsu:  “Các con phải tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương 

mọi người như bản thân” 

Là người Công giáo, chúng ta phải yêu thương moị người như Chúa dạy, nhưng không 
được coi tạo vật nào ngang hàng với Đấng Sáng Tạo. 

  
*Bài nói chuyện của sư cô Thich Hương Nhũ 

Sư Cô Thích Hương Nhũ Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo(2015) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kaVV8ndV8qY&feature=share

