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1/ “..If there is any religion that could respond to the needs of modern science, it would 
be Buddhism.”  –Albert Einstein (1879-1955) 

(Nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng nhu cầu của khoa học hiện đại, tôn giáo ấy là 
Phật Giáo.)  Câu đó xuất hiện ở trang đầu của tác phẩm:  “The Universe in a Single Atom” 

(Vũ trụ trong một nguyên tử) của Đalai Lama, xb 9/2009.  

  
Internet pictures 

Có thật câu nói đo ́của Albert Einstein (AE) không? Tôi nghi ngờ. Lýdo, khoa học khảo cứu 
những gì có thê ̉nhìn thấy, đụng chạm, kiểm chứng, thí nghiệm. Ngược lại, tôn giáo đề 

cập đến linh hồn, thiên đàng, địa ngục, đời sau... là những thứ không thể kiểm chứng, 
không thể thí nghiệm thì làm sao so sánh?  Làm sao co ́thể so sánh vẻ đep̣ của thân xác 

với vẻ đẹp của linh hồn mà mình không nhìn thấy? Làm sao so sánh sức mạnh tinh thần 

của con người, vơí sức mạnh của con voi hay con trâu? Không le ̃AE không hiểu môṭ tí 
gì về tôn giáo? Có le ̃phật tử nào đó đã viết câu đó và gán cho AE? Và dù câu đó phát xuất 

từ đâu, thì câu noí đo ́chỉ là một câu ngớ ngẩn. Vậy, người mang câu đó ra khoe, là nói 
với mọi người là tôi không phân biệt được giưã khoa học và tôn giáo;không phân biêṭ được 

giữa tinh thần và vật chất ..... 
  

Phật dạy: trâu, bò, gà vịt, kiến, chuột, chó, mèo, vi trùng v.v.. là hiêṇ thân cuả người nào 
đó. Thế nhưng, khoa học nào chứng minh đuọc nguòi ăn mày là do tiền kiêp làm ác? Vua 

hay tổng thống là do tiền kiếp sống đạo đưc? Khoa học nào chứng minh đuọc con vi trùng 
là ông nội, và con cá là bà ngoại của AE? Ai giêt vi trùng hoặc ăn cá là giêt thân nhân của 

AE?? 
  

Phật dạy:  “uống một ly nước là giêt 84,000 sinh vật; mỗi bước đi là giết rất nhiều côn 
trùng.” 

Dạy như thế thì ai giữ được luật cấm sát sinh của Phật giáo?  Muốn giữ trọn vẹn thuyêt 

luân hồi thì phải không ăn, không uống, không đi lại.  Có tu sĩ, tín đồ nào không ăn, không 
uống, không đi lại?  Phật dạy điều không ai giữ đuọc, kể cả bản thân ngài, thì lời dạy đó 

có giá trị gì? 
  

Có “phật tư”̉ nào biêt kiếp đầu tiên là gì? Tại sao có kiêṕ đầu tiên? kiếp kê ́tiêṕ là con heo, 
con chó, con chuột, con bọ cạp.., có đuọc thành Phật chưa? hay phải vào cõi âm ty, địa 

ngục? Ai co ́quyền định đoạt kiếp kế tiếp? Họmù tịt!  



Phải chăng mỗi “phật tử” tự định đoạt kiêp kế tiêp? Điều này không thê ̉xảy ra. Nếu ai 

cũng có quyền định đoạt kiêp kế tiêp, thì tội gì không bay  về niêt bàn, và cần gì phải tu 
thân, tích đức? bởi tôi muốn đến đâu là quyêǹ của tôi mà?! 

  
Qua những dẫn chứng đó, thì theo Phật là đi con đuòngtăm tôí, không biêt́ cuộc đời bắt 

đầu từ đâu? và đi đến đâu?  Kẻ đánh bạc it liều lĩnh hơn nguòi theo Phật. Kẻđánh bạc thì 
dùng tiền chơi trò may rủi; nếu thua, làthua một số tiền nào đó. Nguòi theo Phật thì lấy 

chínhlinh hồn của họ chơi trò may rủi; nếu thua là mât linh hồn đời đời trong hỏa 
ngục!  Vậy ai ngu dại hơn ai, người đánh bạc hay người theo Phật?? 

  
2/ Có một bac sĩ, hỏi một cao tăng. 

- Thưa thầy, có phải Phật giáo cấm sat sinh? 
Vị cao tăng trả lời: 

-- Đúng vậy, vì mọi loài đều ham sống và có quyền được sống ngang nhau, nên không ai 
đuọc phép nhân danh sự sống của nguòi này, để lấy đi mạng sống của nguòi kia. 

- Triêt lý Phật giáo rât đẹp, nhưng từ khi học y khoa, tôi không đuọc bình an vì luật cấm 

sat sinh của Phật giáo. Lýdo, khi bịnh nhân đến với tôi, để cứu bịnh nhân, tôi phải giêt 
hằng tỷ vi trùng; hoặc tôi để mặc vi trùng tấn công bịnh nhân, nghiã là không giêt vi trùng 

thì bịnh nhân phải chêt. Giữa sự sống co ́giá trị ngang nhau của mọi sinh vật, theo giáo 
lý nhà Phật, thì tôi phải làm sao? 

-- .... (không có câu trả lời) 
  

Vị bác sĩ đã bỏ Phật giáo. Đây không phải là truòng hợp duy nhât, mà nhiều bac sĩ đã âm 
thầm bỏ Phật giáo. Vì lên tiếng thì mât một số không nhỏ bịnh nhân đang theo Phật 

giáo. Nếu ở trong truòng hợp đó, bạn cũng âm thầm bỏ Phật giáo, có đúng không? 
Và đó là chỉ một trong nhiều lýdo mà nhiều hoc̣ giả, trí thức không thể chấp nhận Phật 

giáo:  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 
.... 

><>  

Trần gian có chân lý và tà thuyết;  có điêù thiêṇ và điều ác; có người tốt và kẻ xấu; co ́
chân đạo và tôn giáo giả dối...là điều không thê ̉tránh.  Trần gian là nơi thử thách, là quán 

trọ mà môĩ chúng ta sẽ phải vĩnh biệt quán trọ vào một ngày nào đó mà ra đi.  Đi đâu? 
Tuỳ những gì chúng ta gieo vãi ở trần gian. Ai gieo nhân lành se ̃gặt hái quả lành, là được 

vê ̀thiên đàng.  Ai gieo nhân ác, sẽ nhận lấy quả ác, là phải sa hỏa ngục.  Ai chống lại 
Thiên Chúa, Đấng là chân lý đời đơì, và đặt niềm tin vào vô thần thuyêt́, ảo tưởng thuyêt́... 

thì thật bất hạnh, lúc họ vĩnh biệt trần gian. 
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