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LTS: Bài viết này là quan điểm của tác giả không phản ảnh quan điểm của CGDT. Người 
đọc có thể tự ý phán đoán để phê bình và xây dựng. 

 

 
I. Lýdo tôi viết bài này 

Điều quan trọng nhất là được về thiên đàng vĩnh phúc, là nỗi khao khát mãnh liêṭ trong 
tâm hồn của mọi người. Trần gian có nhiêù tôn giáo, do đo ́co ́nhiều con đường lạc lối. Con 

người vì bị nge, bị nhìn thấy những điêù do kẻ xấu, ke ̉lầm lạc, kẻ làm việc cho quỷ truyêǹ 
bá, vì  “Lời nói lung lay, gương bày lôi keó”; “Gần mưc̣ thì đen”..  Vì thế, có nhiều người 

đang đi đến cõi hư mất, mà lầm tươn̉g là đang đi đêń cõi ươć mơ !!! 
  

Edmund Burke:“Sự xấu tràn lan là vì người tốt im lặng.” 
Hàn Phi Tư:̉“Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hêt́ là bất nghiã ”.    

Ái Chân:   “Biết anh chị em của mình đi trên con đường dẫn đến vực thẳm mà im lặng là 

tội ác.” 
Albert Einstein: “Một người chỉ nghĩ đến bản thân thì đời sống đo ́ vô nghiã, bất 

hạnh, không xứng vơí địa vị được làm người.” 
Người viết bài này:   “Nếu không yêu thương anh chị em của tôi lúc này, thì biết đâu tôi 

có còn cơ hội để yêu thương hay không?”   
  

Và trên hết là lời của Thiên Chúa: 
"Hỡi kẻ gian ác chắc chắn phải chết mà ngươi không chịu nói để cảnh báo nó từ bỏ con 

đường gian ác thì kẻ gian ác sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu 
nó. Ngược lại, nếu ngươi đã cảnh báo kẻ gian ác phải từ bỏ con đường gian ác mà nó 

không từ bỏ, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, sẽ cứu mạng sống ngươi.” 
(Ê-dê-kien 33: 8-9) 

  



II. Sai lầm của Tất Đạt Đa 

Tất Đạt Đa đi tìm chân lý, vì không co ́chân lý và không phải là chân lý. Tất Đạt Đa đã 
không tìm ra chân lý, bơỉ lời của ngài phản chân lý. Tất Đạt Đa có nhiêù sai lầm, ở bài viết 

này tôi chỉ nêu ra 3 sai lầm trầm trọng: 
1- Sai lầm thứ nhất:  chôí bỏ Đấng Tạo Hóa. 

Chối bỏ Đấng Tạo Hoá là tội lớn nhất của loài thụ tạo:  thiên thần bị thành quỷ, loài người 
phải đau khổ và phải chết.  Có hằng tỷ bằng chứng buộc chúng ta phải tin có Đấng Tạo 

Hóa. 
Tiến sĩ Bill Hybels dẫn giải: 

   “Nếu một người tin rằng thế giới tự tiến hóa thành, không do Đấng Tạo Hóa nào sáng 
tạo thì người đó phải duy trì lập trường tin rằng sự hỗn loạn tạo ra trật tự, vô sinh tạo ra 

hữu sinh, vô cơ tạo ra hữu cơ, may rủi tạo ra trí thông minh, tình cờ tạo ra mục đích, phi 
nhân tính tạo ra các kiểu mẫu. Nói như thế chẳng khác nào thừa nhận một hậu qủa (phức 

tạp, sống động, thông minh, có nhân cách) lớn hơn nguyên nhân của chính nó (vô trật tự, 
không có sự sống, tình cờ, may rủi). Nói như thế chẳng khác nào thần thánh hóa tự nhiên 

tôn lên ngang hàng Đấng Tạo Hóa. 

  
“Chúng ta hãy tưởng tượng đến tất cả các thiên hà, các ngôi sao, tất cả các hành tinh, cả 

thái dương hệ trong đó có quả đất chúng ta và tất cả vũ trụ. Rồi ta hãy vẽ một vòng tròn 
chung quanh tất cả mọi thứ nói trên, không để sót một vật nào dù là nhỏ nhất. Bây giờ 

mọi sự trong vũ trụ đều nằm trong cái vòng tròn nầy. Mọi vật trong vòng tròn nầy đều 
tùy thuộc vào một vật khác để hiện hữu và mọi vật bên trong vòng tròn nầy đang dần dần 

tàn phai, già cỗi, hư hoại, suy thoái. Đây là sự kiện không ai chối cải được. Bây giờ câu 
hỏi quan trọng là, "Ai đã làm cho vạn vật tùy thuộc lẫn nhau để sống còn?"  Và câu hỏi 

thứ hai, "Ai đã làm cho vạn vật suy thoái dần?"  Câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi nầy 
phải nằm ở một trong hai chỗ mà thôi. Nguyên nhân đầu tiên của mọi vật phải nằm hoặc 

là bên trong hoặc là bên ngoài vòng tròn nói trên. Không có một lựa chọn nào khác. Vậy 
sự giải thích nào là hợp lý nhất? Nguyên nhân đó không thể nằm bên trong vòng tròn, 

nhưng chắc chắn phải nằm bên ngoài vòng tròn. Nếu có một ai đó nằm bên ngoài vòng 
tròn, thì theo định nghĩa Đấng ấy phải không tùy thuộc, không do ai dựng nên, tự hiện 

hữu và hoàn toàn độc lập. Nói một cách khác Đấng ấy phải là vĩnh cửu, vô hạn và toàn 

năng. Những đặc tính đó là định nghĩa về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Tối Thượng." 
  

2- Sai lầm thứ hai:  tin thuyết luân hồi 
Tất Đạt Đa đã mượn thuyết luân hồi của Ấn giáo. Luân hôì thuyết dẫn đến những hệ lụy sai 

lầm sau đây: 
a- Chối bo ̉Đấng Tạo Hoá. Điều sai lầm này đã chứng minh ơ ̉ trên. Để sáng tỏ hơn, tôi 

thêm một câu nói của bác học Duclaux:   
 "Nếu sự sống đầu tiên xuất hiện trên mặt đât do tình cờ, nơi mà (vũ trụ này) mọi sự đều 

có luật, thì sự xuât hiện kia nó kỳ dị như hòn đá tự bò lên sườn núi." 
  

b- Thuyết luân hồi cho rằng, những người co ́quyền hành lớn, địa vị cao, tiêǹ của nhiều là 
do đã tu nhiều kiếp. Nếu điều đó đúng thì Tần Thủy Hoàng, Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Hồ 

chí Minh, Pôn Pôt.. phải đạo đức hơn ngươì? Thực tê,́ sư ̣độc ác và tham lam của họ thê ́
giới nge danh.  Và phải chăng vì kiếp trước làm điều bất nhân bất nghiã mà kiếp này 

phải là tu sĩ Phật giáo?  Vì kiếp tu sĩ Phật giáo không có sư ̣bình an, rất cô đơn, buồn chán 

mà nhiều cao tăng, tu sĩ đã tự tử?   - “Ai chêt cho ai? Ai sống cho ai?” của Nguyễn Huệ 
Nhật - 

  



c- Tin có thể tự cứu. Thực tế không phàm nhân nào đã tự quyêt́ định khi vào đời, và không 

phàm nhân nào biết đươc̣ gì ở cõi sẽ đến. Trong khi sôńg ơ ̉trần gian, mọi phàm nhân đêù 
lê ̣thuộc vào Thiên Chuá, như không khí, nươć uống, hoa trái để ăn, mặt trời sưởi ấm, quả 

đất nhân loại đang cư ngụ  v.v... đều do Thiên Chúa ban.  Loài người không sáng tạo được 
một điều gì để co ́thể tự sinh tồn. Đó là chỉ nói vê ̀sự sinh tôǹ của thân xác. Điều quan 

trọng hơn là con người có linh hồn; linh hôǹ con người chỉ co ́thể sống bởi Lời Chúa, bởi 
Lòng Thương Xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Không muôń trở vê,̀ không muốn nhận 

sư ̣tha thứ của Thiên Chúa thì không một ai thoat khỏi sự hư mất đời đơì, nghiã là phải 
khổ đau mãi mãi trong hỏa ngục, vì moị người đều có tội, tội do nguyên tổ truyêǹ 

lại, cộng vơí tội riêng của môĩ người. Vì thế chủ trương tự cứu, không cần đến Thiên Chúa, 
thì bạn nghĩ chủ trương đó có điên dại hay không? 

  
d- Tin loài vật là hiện thân của kiếp người đã chết. 

Loài vật cả triệu năm về trước và cho đêń tận thế, loài vật vẫn là loài vật. Loài vật hành 
động theo bản năng:  cá lớn nuốt cá bé; cọp vồ nai; trâu bò ăn co;̉ ngưạ kéo xe; chim 

làm tổ bằng rơm rạ... Thuyết luân hồi tin loài vật có thể tu thành người là chuyện chỉ co ́

trong tiểu thuyết, hoặc trong đầu oć của những kẻ bị quyêǹ lực tăm tôí làm cho không 
nhìn thấy sự thật. 

  
e- Tin loài người đã chết được trở lại làm người. 

Thực tế chẳng có người nào tin thuyết luân hồi được trở lại làm ngươì, kể cả Tất Đạt Đa. 
Nhân dân Tâytạng và nhiều ngươì theo Phật tin Đalai Lama là Phật sống. Nêú Đalai Lama 

là Phật sống thì phải chấp nhận là trí khôn của Phật sôńg đã không thắng đươc̣ tay sai của 
sư ̣dữ là Mao và đảng Cộng sản Tàu.  Mỗi khi gặp khó khăn Đalai Lama xin ý kiến của phù 

thuỷ, đồng bóng... Một sô ́người đã bỏ ngề phù thuỷ, đôǹg bońg và được ơn trở về với 
Thiên Chúa cho biết, phù thuỷ, đồng bóng... là trò chơi của quỷ;  làm bạn với quỷ là nhận 

quỷ làm sư phụ. Nhiều chùa ơ ̉ Việtnam, Cambốt... ve ̃ bùa, làm bùa; một sô ́nhà sư 
Tâytạng kiêm cả ngề phù thuỷ, đồng bóng... 

  
3- Sai lầm thứ ba:  Tất Đạt Đa đưa ra thuyêt́ “moị sự là không”, mà ngôn ngữ Nhà Phật 

gọi là“chân không diệu hữu”, có nghiã mọi sự là hư ảo, không thực sư ̣hiện hữu, không co ́

niết bàn, không có phật, không co ́bạn và cũng không có tôi. 
Giả dụ  'không có tôi'  là thực tại chăc chắn, thì có luân hồi hay không ăn nhầm gì đến 

tôi?  Có tôi đâu mà sợ luân hồi?  Có tôi đâu mà cần tu thân, tich đức?  Có tôi đâu mà tu 
thành Phật? Có tôi đâu mà hy vọng vào niêt bàn, hay sợ vào hỏa ngục chịu khổ đau?  

Và nếu moị sự là không thì làm gì có nhưñg thư ́vừa kể? Thuyết “moị sự là không” đã chửi 
lạitoàn bộ triêt lý Phật giáo, và những viêc̣ làm như xây chùa, tụng kinh gõ mõ, dâng cúng 

lê ̃vật, làm lành lánh dữ .... 
  

Kết   
Tất Đạt Đa hay Phật Thich Ca đã sai lầm, thì những ai theo Phật là theo một người đã 

lối, thì dĩ nhiên cũng phải lạc lôí thôi. 
  

Sai lầm là chuyện bình thường của loài người, nhưng chỉ những ngươì co ́can đảm, co ́
sưḳhiêm tôń và khôn ngoan, mới dám nhận lỗi, xin lỗi và trở về vơí Thiên Chúa 

là Cha của cảnhân loại. 

  
Mọi người phải vĩnh biệt cõi tạm này vào một ngày nào đó. Trong khi còn sống ở trần gian, 

chúng ta co ́thể chọn theo Thiên Chúa hay chối bo ̉Ngài. Nhưng khi đã ra đi, là lúc chúng 



tađược ban thưởng hay phải lãnh án phạt, bởi những gì chúng ta đã nghĩ, đã chọn, đã nói, 

đã làm và cả những điều cần thiết để giúp anh chị em, mà chúng ta đã không làm.  
  

“Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường mãi đâu, vì ai gieo điều gì, sẽ 
gặt điều ấy.” Galatians 6: 7 

  
Lạy Chúa Giêsu, 

Xin thương xót con là kẻ tội lỗi, đui mù và vô cùng yếu đuôí, trong mọi nơi, mọi lúc, và 
nhất là trong giờ con lâm chung. Amen. 

  


