Xin cho hỏi: uống rượu thì mang tội gì, tội với ai, ai xử tội ?
Trả lời:
Xin nói ngay rằng: Uống rượu chẳng mang tội gì.
Vì sao ? Vì nếu có tội – thì, tội danh cụ thể là gì ? Ai là người kết tội ? Và, bước
kế tiếp phải là: Ai là người xử tội ?
Sự thật là: không có một tội danh cụ thể nào dành cho việc uống rượu.
Sự thật là: Không có một án phạt cụ thể nào dành cho việc uống rượu.
Và, sự thật là: Không có một ai kết tội, xử tội những hành vi dành cho việc uống
rượu.
Đến đây phải đặt một câu hỏi khác: Vậy thì sao một người tu Phật ( tu theo
phương pháp Phật ) lại phải từ bỏ việc uống rượu?
Trả lời:
Về nền tảng, một người chọn con đường tu Phật là phải thực hiện cụ thể năm
điều: Không sát sinh ; không trộm cắp ; không tà dâm ; không nói dối ( không nói
đặt điều, không nói hai lời – khiến gây mâu thuẫn, nghi kỵ, buồn lòng người khác
… ) ; và không uống rượu.
Uống rượu chẳng có tội gì.
Tuy nhiên …
Sự thật là: Khi uống rượu – đặc biệt là uống nhiều – uống dài ngày – thì sự tác
động đến cấu trúc tâm linh – cụ thể hơn, đó là sự tác động cấu trúc có liên quan
đến hệ thần kinh – từ đó ảnh hưởng đến trí tuệ người – là điều không thể tránh
khỏi.
Sự thật là:
Bất hạnh thay, những đứa bé sinh ra với sự đần độn ; với những tật, bệnh về trí
não … đều là hệ lụy của những ai vốn ( đời trước ) là “nát rượu”.
Tu Phật là tu về trí tuệ.
Vì vậy, phương pháp tu Phật – không thể không đề xuất việc cấm uống rượu.
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