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L©i nói ÇÀu
Ngoài nh»ng lš do kinh t‰, chính-trÎ, lãnh-th‡,
dân-t¶c ho¥c b¶-låc, hiŒn nay còn xuÃt-hiŒn
nh»ng chÓng ÇÓi hÆn thù vì lš do dÎ biŒt tôn giáo.
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HiŒn-tÜ®ng này tÜªng nhÜ Çã tuyŒt tích tØ th©i Trung
c‡.
S¿ cÓ-chÃp, s¿ cuÒng-tín gây ra chÓng ÇÓi,
xung kh¡c gi»a nh»ng ngÜ©i trÜ§c Çây Çã chung
sÓng hòa-bình trong m¶t nÜ§c ho¥c trong m¶t
vùng. ChÓng ÇÓi không nh»ng gi»a các tôn giáo
mà ngay trong n¶i-b¶ cûa m‡i tôn giáo.
CuÓn sách này chÌ trình-bày tóm t¡t s¿ ti‰nhóa hay thoái hóa š-tÜªng tôn giáo, tØ nh»ng tínngÜ«ng c‡ sÖ Ç‰n các tôn giáo ngày nay; tóm
lÜ®c lÎch-sº cûa nh»ng ngÜ©i sáng lÆp tôn giáo và
nh»ng giáo-lš cûa các tôn giáo; sau cùng, phách†a m¶t lÜ®c-sº các hành-Ç¶ng ngÜ®c Çãi, các
chi‰n-tranh tôn giáo trong quá khÙ và nh»ng xungÇ¶t tôn giáo hiŒn nay.
Con ÇÜ©ng Çi Ç‰n hòa-bình không phäi là
nh»ng l©i thuy‰t-giáo suông. Bao nhiêu vï nhân nhÜ
Gandhi, Tolstoï, Nobel ÇŠu Çã thÃt båi, dÀu h† có
ÇÀy nhiệt tâm, nhiŠu thiŒn chí muÓn Çem låi hòabình cho nhân loåi.
Tåi sao ?
Tåi vì tâm-lš con ngÜ©i có nhiŠu mâu-thuÅn.
Nh»ng ngÜ©i có lš-tính låi làm nh»ng viŒc phi-lš.
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M†i ngÜ©i ÇŠu hi‹u r¢ng chi‰n-tranh là m¶t tai-håi
l§n làm hao phí th©i gi©, tiŠn cûa và nhân mång,
nhÜng vì cuÒng tín, c¿c Çoan ; vì cái Çåo-ÇÙc tôn
sùng tuyŒt ÇÓi; vì tham v†ng quyŠn-l¿c, tham v†ng
chính-tri, lãnh-th°, kinh-t‰, m¶t sÓ ngÜ©i Çã phÃnkhªi lao vào chi‰n-tranh, càng tàn-båo càng thíchthú.
Gây chi‰n ÇÜa Ç‰n kháng chi‰n. CuÒng tín
ÇÜa Ç‰n kháng c¿ chÓng cuÒng tín. Nh»ng hành
Ç¶ng mù quáng này ÇÜa nhân loåi vào vòng lÄn
quÄn không lÓi thoát. K‰t quä không tránh khÕi là
thÜÖng vong, khÓn cùng và Çau kh°. ChÌ có nh»ng
tên lái buôn vÛ-khí, nh»ng nÜ§c sän-xuÃt vÛ-khí tÓi
tân gi‰t håi ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i là Ç¡c l®i.
ChÙc næng thi‰t-y‰u cûa tôn giáo là thi‰t-lÆp
liên-hŒ gi»a th‰-gi§i h»u-hình và th‰-gi§i vô-hình.
Nhân loåi mÖ Ü§c, ch© Ç®i nh»ng Ön huŒ thiêng
liêng cûa th‰-gi§i vô hình.
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ChÜÖng I

Khái luÆn t°ng quát
Con ngÜ©i là sinh-vÆt duy nhÃt bi‰t ngåc nhiên
vŠ s¿ hiŒn-h»u cûa mình và vŠ nh»ng hiŒn-tÜ®ng
thiên nhiên. S¿ ngåc nhiên này ÇÜa Ç‰n nhu-cÀu
siêu hình.
TØ các th©i-Çåi xa xÜa nhÃt cûa lÎch-sº loài
ngÜ©i, tuÒng nhÜ thuy‰t vÆt linh và phi‰m thÀn là
nh»ng tín ngÜ«ng ÇÀu tiên cûa ngÜ©i tiŠn sº. V§i
h†, thế-gi§i ÇÜ®c bao phû bªi sÙc-månh vô hình,
không rõ nguÒn gÓc, bí hi‹m và Çáng s®.
Nh»ng tôn giáo sÖ khai này thÜ©ng có nh»ng
nÖi th© cúng; các lÍ h¶i do các giáo sï ho¥c phù
thûy Çäm nhÆn liên-låc giao cäm v§i các thÀn linh
và các vÆt cúng t‰ thÀn linh. Trong th©i-gian gÀn
Çây, các tín-ngÜ«ng này còn tÒn tåi ª các s¡c-t¶c
Châu Phi, Châu ñåi ñÜÖng, B¡c MÏ, Nam MÏ, các
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b¶ t¶c vùng B¡c C¿c và các s¡c t¶c ª các caonguyên vùng ñông Nam Á.
S¿ tin-tÜªng ª th‰-gi§i vô hình, sau cái ch‰t,
cÛng khá ph°-bi‰n. TØ khi con ngÜ©i Khôn Ngoan
(Homo Sapiens) xuÃt hiŒn tØ -100 ngàn Ç‰n -30
ngàn næm [dÃu - Ç‹ chÌ th©i gian trÜ§c th©i Çi‹m 0
cûa ÇÜÖng lÎch (calendrier solaire)], h† Çã bi‰t lo
nghï Ç‰n nh»ng s¿ viŒc ngoài s¿ lo l¡ng cho Ç©i
sÓng h¢ng ngày: h† bi‰t lo chôn cÃt ngÜ©i quá cÓ.
H† tin r¢ng linh-hÒn t° tiên vÅn còn tÒn tåi gi»a th‰
gian, có th‹ ban phúc hay gieo h†a nên h† th©
cúng rÃt tr†ng th‹.
NgÜ©i Cro-Magnon (homo sapiens-sapiens, tØ
-40 ngàn Ç‰n -10 ngàn næm) ti‰p tøc lo nghï Ç‰n
sÓ phÆn ngÜ©i ch‰t. S¿ lo nghï này có phÀn phÙc
tåp hÖn so v§i th©i ngÜ©i Néandertal. NgÜ©i quá cÓ
ÇÜ®c bôi m¶t l§p th° hoàng làm chÆm s¿ phân rã
cûa cÖ th‹. ñÒ tùy táng là nh»ng thÙ trang sÙc th©i
Ãy: lÜ§i choàng ÇÀu k‰t b¢ng vÕ sò, vÕ Óc, vòng
Çeo c‡ tay b¢ng Çá quí. Nh»ng vÆt døng h¢ng
ngày, vÛ khí sæn b¡n, ÇÒ gia døng cÛng ÇÜ®c
chôn theo ngÜ©i ch‰t.
*
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Nh»ng th©i Çåi vŠ sau, các vÎ thÀn có tên lÀn
lÜ®t thay th‰ các vÎ thÀn vô danh. Con ngÜ©i cho r
¢ng nguyên nhân m¶t trÆn bão, m¶t næm hån
hán, nhÆt th¿c, nguyŒt th¿c, m¶t cu¶c th¡ng trÆn
hay båi trÆn, mùa màng thÃt bát hay b¶i thu là
phän Ùng tình cäm cûa các vÎ thÀn. ñó là s¿ nhâncách-hóa nh»ng hiŒn-tÜ®ng và nh»ng bí-Än thiên
nhiên. VÎ thÀn là m¶t ÇÃng siêu nhiên có quyŠn-l¿c
trên con ngÜ©i ho¥c có nh»ng chÙc-næng Ç¥cbiŒt. Con ngÜ©i có th‹ ÇÜ®c thÀn ban phÜ§c n‰u
bi‰t làm nh»ng nghi-lÍ thích-h®p ho¥c bÎ thÀn thù
oán hay n°i giÆn n‰u không cúng t‰ b¢ng sinh vÆt;
Çôi khi t‰ vÆt là ngÜ©i sÓng.
ñi‹m cao nhÃt cûa Ça thÀn giáo là thÀn-thoåi
Hy Låp. Các vÎ thÀn cûa ngÜ©i Hy Låp rÃt nhiŠu:
Zeus (vua cûa các vÎ thÀn), Déméter (thÀn
Nông nghiŒp), Poséidon (thÀn Bi‹n), Arès (thÀn Chi
‰n tranh), Dionysos (thÀn Cây nho và RÜ®u nho),
Apollon (thÀn Ánh sáng, ThÖ và NghŒ thuÆt), Artémis
(thÀn RØng), Athéna (thÀn Lš trí), Aphrodite (thÀn
Tình ái), Hermès (thÀn Du lÎch và ThÜÖng måi),
Hécate (thÀn Phù thûy), Asclépios (thÀn Y h†c),
Perséphone (n» thÀn ñÎa ngøc) ; ThÀn Tºu có thân
hình là ngÜ©i, nhÜng có sØng ng¡n và chân dê, Çi
theo hÀu thÀn RÜ®u nho Dionysos ; ThÀn Nhân Mã
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nºa ngÜ©i, nºa ng¿a. CuÓi cùng là nh»ng Á thÀn,
nºa thÀn, nºa ngÜ©i nhÜ Héraclès, Çåi l¿c sï, vô
ÇÎch và Achille, chi‰n sï anh dÛng.
ThÀn thoåi La Mã ÇÒng hóa v§i thÀn thoåi Hy
Låp. Các thÀn La Mã:
Jupiter (tên La-tinh cûa thÀn Zeus, Hy Låp),
Vénus (thÀn Aphrodite, Hy Låp), Cérès (thÀn
Déméter, Hy Låp), Neptune (thÀn Poséidon, HyLåp),
Minerve (thÀn Athéna, Hy Låp), Mars (thÀn Arès, Hy
Låp), Mercure (thÀn Hermès, Hy Låp), Vulcain (thÀn
Héphaïstos, Hy Låp), Esculape (thÀn Asclépios, Hy
Låp), Hercule (Á thÀn Héraclès, Hy Låp), Faunus
(thÀn ñÒng n¶i), Janus
(thÀn Hai m¥t), Lare (Táo quân La Mã), Pénate (thÀn
Gia Çình), v.v.. Ngoài ra, thÀn thoåi La Mã còn có
änh hÜªng thÀn thoåi phÜÖng ñông : mÅu-thÀn
Cybèle gÓc Anatolie; thÀn Mithra gÓc Ba TÜ, thÀn
Isis gÓc Ai CÆp.
Trên các vÎ thÀn, ng¿ trÎ m¶t sÙc-månh siêu
nhiên mà ngÜ©i La Mã g†i là Fatum; quan-niŒm
này ÇÜa Ç‰n s¿ ra Ç©i cûa m¶t tri‰t thuy‰t cÆn Çåi:
Thuy‰t thiên ÇÎnh.
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Tôn giáo cûa ngÜ©i Hy Låp và ngÜ©i La Mã
xưa không có giáo ÇiŠu nào b¡t bu¶c các tín ÇÒ
phäi tuân theo. B°n phÆn duy nhÃt cûa các tín ÇÒ
là phäi tin s¿ hiŒn-h»u các vÎ thÀn và phäi hi‰n t‰
theo truyŠn thÓng.
Ai CÆp xÜa th© rÃt nhiŠu thÀn linh:
Ré (thÀn M¥t tr©i), Thot (thÀn Trí thÙc, Ch» vi‰t
và Ma thuÆt), Amon (ÇÒng hóa v§i thÀn Ré, g†i
chung là Amon-Ré), Klépri (M¥t tr©i bu°i sáng),
Horakhty (M¥t tr©i gi»a ngày), Atoum (M¥t tr©i bu°i
chiŠu), Anubis (thÀn cûa NgÜ©i quá cÓ), Hathor (n»
thÀn Tình ái), Osiris (thÀn PhÒn thÎnh), Maat (n» thÀn
TrÆt t¿ thÀn thánh), Nout (thÀn BÀu tr©i), Geb (thÀn
ñÎa cÀu), Shou (thÀn Khí quy‹n), v.v. .
Tôn giáo cûa các dân t¶c khác th©i C‡ Çåi
ÇÜ®c bi‰t nh© các cu¶c khai quÆt khäo c‡, nh©
các bi kš ho¥c nh© các sách vª cûa nh»ng ngÜ©i
ÇÜÖng th©i.
Tôn giáo các dân t¶c vùng LÜ«ng Hà là s¿ k‰th®p cûa hai nŠn væn-hóa khác nhau : Væn-hóa
ngÜ©i Sémites Ç‰n tØ Tây-B¡c và væn-hóa ngÜ©i
Sumer Ç‰n tØ ñông-Nam. GÀn nºa triŒu tÃm ÇÃt
sét trên Çó các thÜ låi Çã kh¡c ghi nh»ng thông tin.
Trong nh»ng phÀn ghi chép Çó có m¶t phÀn liên14

quan Ç‰n các tôn giáo. Các vÎ thÀn cûa h† có Ç
‰n gÀn hai ngàn vÎ phø-trách tÃt cä m†i lãnh-v¿c
cûa vÛ-trø: m¥t tr©i, m¥t træng, mÜa, bão, s¿ Çâm
chÒi nÄy m¶ng cûa cây cÓi, s¿ sinh sän cûa Ç¶ng
vÆt, v.v. .
NgÜ©i Scythes, ngÜ©i Slaves, ngÜ©i Germains,
ngÜ©i Celtes, ngÜ©i Etrusques (dân t¶c nÜ§c Ý có
trÜ§c ngÜ©i La Mã), ngÜ©i Aztèques, ngÜ©i Mayas,
ngÜ©i Incas (trÜ§c khi Christophe Colomb Ç‰n châu
MÏ) ÇŠu có các vÎ thÀn riêng cûa h†.
Tôn giáo dân gian cûa các dân t¶c Á ñông
th© cúng nhiŠu vÎ thÀn hung d» nhÜ Thiên Lôi (thÀn
SÃm sét), CuÒng Phong (thÀn Gió bäo), Hà Bá (thÀn
ñáy sông) ho¥c hiŠn lành nhÜ thÀn b‰p (Táo
quân), thÀn Tài, thÀn Nông, thÀn Thành Hoàng và
cä thÀn Cá Ông (cá Voi thÜ©ng cÙu v§t ngÜ dân bÎ
Ç¡m thuyŠn trên bi‹n). Các sinh vÆt huyŠn thoåi
nhÜ RÒng, Phøng, Kÿ Lân cÛng ÇÜ®c tôn th©.
*
V§i s¿ ti‰n-b¶ cûa væn-minh, con ngÜ©i b¡t
ÇÀu bæn khoæn t¿ hÕi vŠ nh»ng vÃn-ÇŠ l§n làm
giao-Ç¶ng sâu xa trí óc nhân loåi:
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Con ngÜ©i là ai ? TØ Çâu Ç‰n ?
Tåi sao có s¿ Çau kh° ? Con ÇÜ©ng nào dÅn Ç
‰n hånh-phúc thÆt s¿ ?
Ch‰t có nghïa lš gì ? Cái gì së Ç‰n sau khi ch
‰t ?
ñâu là nguÒn gÓc cûa vÛ-trø và Ç‰n Çâu là
gi§i hån cûa vÛ-trø ?
TØ Çó nÄy sinh ra các tôn giáo hiŒn nay :
- Các tôn giáo Ç¶c thÀn cûa phÜÖng Tây có
Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và HÒi giáo. Thiên
Chúa giáo gÒm có bÓn giáo h¶i riêng biŒt: Chính
ThÓng giáo, Thiên Chúa giáo La Mã, Tin Lành, Anh
giáo. Các tôn giáo này cho r¢ng sÓ phÆn con
ngÜ©i tùy thu¶c vào m¶t ThÜ®ng ñ‰ duy nhÃt mà
ta phäi tuyŒt-ÇÓi tin tÜªng và sùng bái.
- Nh»ng tôn giáo tri‰t h†c cûa phÜÖng
ñông gÒm có ƒn-Ç¶ giáo, PhÆt giáo, Nho giáo
(Kh°ng giáo), Lão giáo. Trái v§i các tôn giáo Ç¶c
thÀn, các tôn giáo này cho r¢ng s¿ cÙu-Ç¶ chúng
sinh không tùy thu¶c vào Ön-huŒ cûa thÀn thánh
mà chÌ tùy thu¶c vào hành-vi cûa chính bän thân
con ngÜ©i.
*
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Tinh thÀn tôn giáo chi phÓi nhân-loåi tØ xÜa Ç
‰n nay. Khoa xã-h¶i-h†c hiŒn Çåi cÓ-g¡ng tìm hi‹u
tôn giáo v§i tinh-thÀn cªi mª ÇÀy thiŒn-chí. Tôn
giáo là bi‹u-tÜ®ng vï-Çåi Çem Ç‰n s¿ Çoàn-k‰t
gi»a hàng triŒu con ngÜ©i cùng chung m¶t tínngÜ«ng. Nh© tôn giáo mà m¶t sÓ Çông con ngÜ©i
có ÇÙc hånh. Tôn giáo an ûi và tåo hy-v†ng cho
con ngÜ©i gi»a muôn vàn khó khæn, Çau kh° trong
cu¶c sÓng.
Nhà th©, ÇŠn mi‰u, chùa PhÆt, ÇŠn HÒi giáo tô
ÇiÍm cho th‰-gi§i. Các ÇŠn Çài Ai CÆp, ph‰ tích
Angkor n¢m trong sÓ nh»ng kÿ quan th‰-gi§i.
NhÜng m¥t khác, s¿ cÓ-chÃp, s¿ khuy‰n-dø
thay Ç°i tôn giáo, s¿ c¿c-Çoan cuÒng tín cûa m¶t
sÓ tôn giáo ÇÜa Ç‰n nh»ng hành-vi ngÜ®c Çãi, tàn
båo, Ç¶c ác, bÃt nhân dÅn Ç‰n chi‰n-tranh tôn
giáo.
Trong quá khÙ, Thiên Chúa giáo lúc m§i ra Ç©i
Çã Çem Ç‰n cho th‰-gi§i phÜÖng Tây nh»ng châm
ngôn tÓt ÇËp: Lòng yêu thÜÖng nhân loåi và
chÓng ÇÓi bÃt båo Ç¶ng. NhÜng sau nh»ng ngày
chÎu s¿ truy-håi, låi t¿ cho mình có quyŠn k‰t t¶i
nh»ng ngÜ©i không cùng tín ngÜ«ng v§i mình.
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CÓ chÃp ÇÓi v§i nh»ng tín-ngÜ«ng Ça thÀn, cÓ
chÃp v§i Do Thái giáo, chi‰n-tranh chÓng HÒi giáo,
tØ chÓi quyŠn t¿ do l¿a ch†n cûa nh»ng giáo dân
ly khai (Tin Lành), xem h† nhÜ kÈ dÎ giáo. TØ Çó mª
ra trong lÎch-sº phÜÖng Tây nh»ng th‰-k› u ám vì
båo-l¿c và bÃt-công :
ThÆp T¿ Chinh, Tòa án thÄm tra cûa Giáo h¶i
La Mã Çã tra tÃn và hõa thiêu nh»ng ngÜ©i bÎ bu¶c
t¶i là dÎ giáo, bÃt chÃp Çàn ông hay phø n».
Cu¶c chi‰n-tranh tôn giáo, b¡t ÇÀu tØ næm
1562 ÇÜa nÜ§c Pháp vào tình-trång khûng-bÓ, tànsát, trøc-xuÃt, kéo dài mãi cho Ç‰n næm 1598 m§i
chÃm dÙt nh© s¡c chÌ ân-xá cûa vua Henri IV ban
hành ª Nantes.
Cu¶c tàn sát Saint Barthélemy trong Çêm 23
rång ngày 24 tháng 8 næm 1572 ª Paris, Çã gi‰t ch
‰t 3000 giáo dân Tin Lành. Các cu¶c gi‰t ngÜ©i dÎ
giáo ÇÜ®c ti‰p-tøc ª các tÌnh làm ch‰t 15000 tín
ÇÒ tân giáo Calvin.
S¿ khuy‰n dø thay Ç°i tôn giáo ÇÜa Ç‰n
s¿ låm quyŠn. S¿ cãi tåo các s¡c dân Da ÇÕ ª
Nam MÏ do các giáo sï Thiên Chúa giáo Tây Ban
Nha ti‰n hành ÇÜa Ç‰n k‰t quä là tiêu-diŒt hoàn
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toàn các nŠn væn-minh cûa các s¡c dân
Aztèques, Mayas và Incas.
S¿ t¿-do l¿a ch†n tôn giáo theo lÜÖng-tâm là
m¶t trong nh»ng lš-do thúc ÇÄy nhiŠu ngÜ©i Âu
châu di cÜ sang B¡c MÏ. Ÿ B¡c MÏ, h† ÇÜ®c t¿ do
thành-lÆp nh»ng giáo h¶i riêng cûa minh.
ñåo HÒi không phäi là ngoåi lŒ. Næm 630,
giáo chû Mahomet tàn-sát ngÜ©i Do Thái ª Médine
và dÅn ÇÀu m¶t vån ngÜ©i vào La Mecque ÇÆp
phá các tÜ®ng Ça thÀn, Çàn áp m†i chÓng ÇÓi.
TØ næm 632 Ç‰n næm 650, tín ÇÒ HÒi giáo
chinh-phøc Ai-CÆp, Syrie, Palestine và tÃt cä lãnhth° ñ‰ quÓc Ba TÜ. S¿ bành trÜ§ng Çåo HÒi theo
bÜ§c chân các Çåo quân HÒi giáo lan tràn B¡c
Phi, Trung Á Ç‰n tÆn ƒn ñ¶. Cu¶c bành trÜ§ng tôn
giáo này Çã tàn-sát dã man bi‰t bao nhiêu là
nhân mång.
ChÙc-vø Üu-tiên cûa tôn giáo là liên-låc th‰gi§i h»u hình v§i th‰-gi§i vô hình. Dây liên-låc này
phäi là nh»ng s®i dây tinh-thÀn siêu viŒt. NhÜng nó
có th‹ trª thành nh»ng s®i xích s¡t khi ngÜ©i ta
dùng tôn giáo nhÜ m¶t døng-cø quyŠn l¿c. NgÜ©i
ta thÓng-trÎ nhân-danh m¶t vÎ thÀn. NgÜ©i ta gi‰t
ngÜ©i nhân-danh m¶t giáo ÇiŠu. NgÜ©i ta gây chi
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‰n v§i nh»ng ngÜ©i không cùng tín ngÜ«ng v§i
mình.
*
Ngày nay, không ai còn dám la ó: ‘‘ñánh Çu°i
dÎ giáo’’, ‘‘Gi‰t kÈ ngoåi Çåo’’.
HiŒp Thông Giáo H¶i là m¶t khuynh-hÜ§ng
hòa-h®p tÃt cä nh»ng giáo h¶i cûa Çåo Thiên
Chúa.
Næm 1948, H¶i ñÒng HiŒp Thông Giáo H¶i
ÇÜ®c thành lÆp, trø sª ª Genève, nhÜng Thiên
Chúa giáo La Mã không tham d¿.
H¶i nghÎ Vatican II, tØ ngày 11 tháng 10 næm
1962 Ç‰n ngày 8 tháng 12 næm 1965, khuy‰n
khích s¿ hòa-h®p gi»a tín ÇÒ Chính ThÓng giáo,
Thiên Chúa giáo La Mã và Tin Lanh. Trên th¿c t‰,
HiŒp Thông Giáo H¶i cÛng nhÜ H¶i NghÎ Vatican II
ch£ng có hiŒu-quä bao nhiêu.
Chi‰n-tranh và các cu¶c Çøng Ç¶ tôn giáo
vÅn ti‰p tøc:
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- TØ næm 1970 Ç‰n nay, Çøng Ç¶ ÇÄm máu
gi»a tín ÇÒ Thiên Chúa giáo La Mã và Tin Lành ª
B¡c Irlande.
- Chi‰n tranh ‘‘thanh l†c’’ giao-chi‰n ÇÅm
máu, b¡n phá liên-tøc gi»a ngÜ©i Serbes theo
Chính ThÓng giáo, ngÜ©i Croates theo Thiên Chúa
giáo La Mã và ngÜ©i HÒi giáo ª C¶ng hòa liên
bang Bosnie-Herzégivine (m¶t phÀn cûa Nam TÜ
cÛ) trong 3 næm Çã gây thÜÖng vong cho hàng
træm ngàn ngÜ©i. Nh© áp-l¿c cûa các cÜ©ng quÓc
trong khÓi O.T.A.N. (Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord, T° chÙc HiŒp Ü§c B¡c ñåi-TâyDÜÖng), hòa bình m§i tåm th©i trª låi.
- Ÿ Philippines, l¿c-lÜ®ng HÒi giáo Moro, thi‹u
sÓ HÒi giáo sinh sÓng ª Çäo Mindanao, thÌnh
thoäng phát Ç¶ng chi‰n-tranh du-kích chÓng
chính-phû theo Thiên Chúa giáo La Mã cÀm
quyŠn.
- Ÿ bán løc-ÇÎa ƒn ñ¶, Çøng Ç¶ tôn giáo
gi»a hai nÜ§c Pakistan và ƒn Ç¶ ÇÜa Ç‰n ba cu¶c
chi‰n-tranh trong nh»ng næm 1947-1948, 1965 và
1971. Tuy hòa bình Çã trª låi gi»a hai quÓc gia
nhÜng ª ti‹u bang Cachemire ngày nay vÅn còn
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nh»ng cu¶c khûng bÓ chÓng ngÜ©i ƒn ñ¶ cûa
nh»ng ngÜ©i HÒi giáo Çòi ly khai.
- Ÿ Afghanistan, cu¶c kháng-chi‰n quy‰t liŒt
cûa ngÜ©i HÒi giáo chÓng quân Ç¶i Liên Xô. Sau
khi quân Ç¶i Liên Xô rút Çi, cu¶c chi‰n bi‰n thành
cu¶c n¶i chi‰n gi»a các phe phái ngÜ©i Afghans.
Thû Çô Kaboul hÙng chÎu ngày Çêm nh»ng trÆn
mÜa bom Çån gây không bi‰t bao nhiêu thÜÖng
vong. CuÓi cùng, nhóm HÒi giáo c¿c Çoan
Talibâns chi‰n th¡ng.
Nhóm Talibâns cai-trÎ phÀn l§n nÜ§c
Afghanistan cho Ç‰n khi bÎ quân Ç¶i Hoa Kÿ và
quân Ç¶i ÇÒng minh triŒt hå.
- Ÿ Sri Lanka, chi‰n-tranh du-kích cûa thi‹u-sÓ
ngÜ©i Tamouls chÓng chính-phû Sri Lanka Ça-sÓ
PhÆt giáo gây nhiŠu thÜÖng vong và thiŒt håi vÆt
chÃt.
- S¿ thành lÆp quÓc gia Israël cho ngÜ©i Do
Thái bÎ ngÜ©i A-RÆp xem nhÜ m¶t thû-Çoån th¿c
dân xâm lÜ®c. ChÌ có Ai cÆp kš hòa-Ü§c v§i Israël
ngày 26 tháng 3 næm 1979, các nÜ§c A RÆp khác
ÇŠu tØ chÓi. M¶t thÙ chi‰n-tranh du-kích trong
thành phÓ quÃy phá trong các vùng bÎ Israël chi
‰m Çóng. Ti‰n-trình Çi Ç‰n thÕa-hiŒp hòa-bình gi»a
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Palestine và Israël còn g¥p nhiŠu khó khæn bªi vì
s¿ chÓng ÇÓi cûa các phÀn-tº c¿c-Çoan cûa cä
hai bên vÅn còn quy‰t liŒt.
- Ÿ Nga, các phi‰n quân Chechnya (HÒi giáo)
chû-trÜÖng ly-khai khÕi Liên-bang Nga (Chánh
thống giáo). Nhóm phi‰n quân này hành-Ç¶ng
khûng bÓ, ám sát, b¡t cóc, tÆp kích, n° bom
t¿ sát.
- Trong n¶i b¶ các nÜ§c HÒi giáo cÛng có các
cu¶c chia rÈ và tàn sát lÅn nhau gi»a phái bäo thû
c¿c Çoan và phái cãi cách nhÜ nhóm Huynh ÇŒ
HÒi giáo ª Ai CÆp; M¥t trÆn HÒi giáo CÙu Ç¶ (F.I.S.,
Front Islamique du Salut) ª Algérie chÓng chính
quyŠn cûa h†.
S¿ bÃt ÇÒng chính-ki‰n ÇÜa Ç‰n k‰t quä
không tránh khÕi là cänh ch‰t chóc và Çau kh°
cho con ngÜ©i.
Tôn giáo là nhu-cÀu thi‰t y‰u cho khát v†ng
siêu hình cûa nhân-loåi tìm Ç‰n an-bình và hyv†ng. NhÜng nh»ng š-tÜªng c¿c-Çoan, cuÒng-tín
và nh»ng hành-Ç¶ng Çàn áp dÅn Ç‰n các cu¶c
båo loån và chi‰n-tranh ÇÅm máu.
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ChÜÖng II

Các tôn giáo hiŒn nay
Chúng tôi chÌ ÇŠ-cÆp Ç‰n nh»ng nét chính
cûa các tôn giáo l§n hiŒn nay : nguÒn gÓc, ngÜ©i
sáng lÆp, giáo lš cÖ bän, s¿ bành trÜ§ng, nh»ng
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nghi-thÙc và lÍ h¶i. Chúng tôi không Çi sâu vào chi
ti‰t.
PhÜÖng Tây có: Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo
và HÒi giáo. Thiên Chúa giáo phân-tán thành bÓn
giáo-h¶i chính y‰u : Chính ThÓng giáo, Thiên Chúa
giáo La Mã (Công giáo), Tin Lành và Anh giáo.
PhÜÖng ñông có : ƒn ñ¶ giáo, PhÆt giáo, Nho
giáo (Kh°ng giáo), Lão giáo.
Vì nh»ng lš do chûng-t¶c, lÎch-sº và vì nhiŠu tôn giáo
chung sÓng trong cùng m¶t vùng, trong cùng m¶t nÜ§c,
cho nên nh»ng con sÓ vŠ các tín ÇÒ cûa m‡i tôn giáo là
nh»ng con sÓ phÕng chØng. HÖn n»a, dân sÓ m‡i næm
m‡i thay Ç°i.

* Do Thái giáo
Do Thái giáo là tôn giáo cûa nh»ng ngÜ©i Do
Thái, con cháu cûa giÓng ngÜ©i Hébreux (Do Thái
c‡).
Kinh Thánh (Bible), cÓt lõi và cÖ sª cûa Do Thái
giáo là chuyŒn k‹ vŠ nguÒn-gÓc vÛ-trø và s¿ ti‰nhóa cûa ngÜ©i Hébreux, dân t¶c ÇÜ®c ThÜ®ng ñ‰
ân sûng.
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LÎch sº dân Do Thái b¡t ÇÀu khoäng -2000
næm, ª vùng LÜ«ng Hà (Mésopotamie), n¢m gi»a
hai con sông Euphrate và Tigre. Ÿ Çó sinh sÓng
nhiŠu dân t¶c thu¶c giÓng Sémite, trong Çó có
dân t¶c Hébreux. Vào khoäng th‰-k› thÙ -XIX, m¶t
b¶ låc do Abraham lãnh Çåo sáng lÆp m¶t tôn
giáo m§i và di-cÜ Ç‰n Canaan (tên cÛ cûa
Palestine ngày nay). NhÜng do nån Çói, con cháu
cûa Abraham phäi di-cÜ qua Ai CÆp là xÙ có nhiŠu
lúa mì. Ÿ Ai CÆp h† bÎ nô-lŒ-hóa và sÓng trong
tình-trång này bÓn træm næm, tØ -1600 Ç‰n -1200
næm. H† mong Ü§c ÇÜ®c trª vŠ ÇÃt cÛ cûa tiŠn
bÓi Abraham. TØ th‰-hŒ này qua th‰-hŒ khác, h†
k‹ cho nhau nghe chuyŒn vŠ các t¶c trÜªng b¡t
ÇÀu tØ Abraham qua các Ç©i Isaac, Jacob. TØ Çó
hình thành qua th©i gian lòng tin vào m¶t ThÜ®ng ñ
‰ duy nhÃt.
Vào khoäng næm -1250, m¶t ngÜ©i Hébreux
thu¶c b¶ t¶c Levi tên là Moïse giäi-thoát dân-t¶c
Israël khÕi ách nô-lŒ. Moïse ÇÜa dân t¶c cûa ông
di-cÜ; cu¶c di-cÜ kéo dài bÓn chøc næm bæng
qua sa måc Sinaï, trª vŠ ÇÃt t° là xÙ Canaan, ñÃt
hÙa.
Moïse là ngÜ©i sang lÆp thÆt s¿ tôn giáo cûa
ngÜ©i Hébreux. Ông ta Çã cho h† m¶t ñåo lš hiŒn
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vÅn còn là tr†ng tâm cÓt lõi cûa Do Thái giáo. ñåo
lš này xác-nhÆn s¿ liên-k‰t gi»a ThÜ®ng ñ‰ và dânt¶c cûa ngài, ÇÒng th©i ÇŠ ra nh»ng tín-ngÜ«ng
cûa Çåo Hébreu (hình thÙc ÇÀu tiên cûa Do Thái
giáo). ñåo Hébreu cæn-cÙ trên thuy‰t Ç¶c thÀn và
nh»ng giáo-ÇiŠu luân-lš ch¥t chë.
Moïse tØ trÀn trên tä ngån sông Jourdain, trÜ§c
ngÜ«ng cºa cûa ñÃt hÙa (Canaan).
VŠ Ç‰n Canaan, dân-t¶c Israël làm æn phát
Çåt. H† có nh»ng vÎ vua n°i ti‰ng nhÜ David và
Salomon (con và là ngÜ©i k‰ vÎ vua David). H‰t th©ikÿ thÎnh-vÜ®ng låi träi qua th©i hoån nån : ñŠn
Thiêng xây d¿ng dÜ§i th©i Salomon bÎ phá hÛy vào
næm -586 và dân Do Thái bÎ vua Nabuchodonosor,
vua xÙ Babylone lÜu Çày qua Babylone. Nºa th‰ k›
sau, khi ÇÜ®c trª vŠ ÇÃt cÛ, ñŠn Thiêng ÇÜ®c xây
d¿ng låi. NhÜng ngày 9 tháng 8 næm 70, ñŠn
Thiêng låi bÎ ngÜ©i La Mã phá hÛy.
Sau cu¶c n°i-loån cuÓi cùng næm 132-135
chÓng Ç‰-quÓc La Mã, dân Do Thái bÎ phân-tán
kh¡p th‰-gi§i.
*
27

Thánh kinh (Bible) gÒm có hai mÜÖi bÓn cuÓn
vi‰t vào nh»ng th©i-Çåi khác nhau, ÇÜ®c chia ra
làm ba phÀn:
1- Torah hay ñåo lš, còn g†i là NgÛ ThÜ
(Pentateuque) gÒm có næm cuÓn là : Giáng th‰, Di
cÜ, Dòng Levi, SÓ lÜ®ng và CÙu nån (la Genèse,
l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le
Deutéronome).
2- Sách các nhà Tiên tri gÒm có tám cuÓn là :
sách Josué, sách các vÎ ThÄm phán, sách Samuel,
sách các vÎ vua, sách Isaïe, sách Jérémie, sách
Ezéchiel và sách MÜ©i hai nhà Tiên tri (Osée, Joël,
Amos, Obadia, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc,
Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie).
3- Các sách Thánh nhân liŒt truyŒn (les livres
hagiographes hay Ketoubim) ghi ti‹u sº các vÎ
thánh : les Psaumes, les Chroniques, les Proverbes,
le Cantique des cantiques, l’Ecclésiaste, Job, Ruth,
les Lamentations, Esther, Daniel et Esdras.
Sách Torah (ñåo lš) là tác-phÄm cæn-bän cûa
Do Thái giáo. NhÜng sau khi ñŠn Thiêng bÎ phá hÛy,
các giáo sï Do Thái bình-giäng và cäi-bi‰n các
giáo-lš cho phù-h®p v§i th©i-Çåi m§i mà vÅn gi»
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nguyên š cûa sách Torah. Sách m§i này g†i là
Talmud. Lúc ÇÀu các giáo-lš này ÇÜ®c truyŠn
miŒng, vŠ sau, vào cuÓi th‰ k› thÙ II ÇÜ®c ghi chép
låi.
Tín-ngÜ«ng cæn-bän cûa Do Thái giáo gÒm có
lòng tin tuyŒt ÇÓi vào ThÜ®ng ñ‰, vÎ thÀn duy-nhÃt
sáng-tåo vÛ-trø và MÜ©i ÇiŠu ræn mà ThÜ®ng ñ‰
truyŠn Çåt cho Moïse trên núi Sinaïs.
MÜ©i ÇiŠu ræn cûa ThÜ®ng ñ‰ là:
1- NgÜ©i tôn th© ThÜ®ng ñ‰ duy nhÃt và ngÜ©i
yêu thÜÖng Ngài hÖn cä.
2- NgÜ©i Ç†c tên ThÜ®ng ñ‰ v§i lòng kính tr†ng.
3- NgÜ©i làm thánh lÍ ngày cûa Chúa.
4- NgÜ©i tôn kính cha và mË.
5- NgÜ©i không ÇÜ®c gi‰t.
6- NgÜ©i không ÇÜ®c làm ÇiŠu ÇÒi båi.
7- NgÜ©i không tr¶m c¡p.
8- NgÜ©i không nói láo.
9- NgÜ©i không tà dâm.
10- NgÜ©i không thèm muÓn tài sän cûa ngÜ©i
khác.
Các nghi-thÙc cûa Do Thái giáo rÃt ch¥t chë
v§i nhiŠu qui-giáo pháp-Çi‹n-hóa nhÜ c¡t da quiÇÀu ÇÙa trÈ nam tám ngày sau khi sinh; hôn nhân
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tôn giáo chÌ cho phép k‰t hôn hai ngÜ©i cùng Çåo
Do Thái; ngày nghỉ Sabbat, tØ chiŠu thÙ sáu Ç‰n
chiŠu thÙ bäy là ngày nghÌ ngÖi nhÜ ThÜ®ng ñ‰ Çã
nghÌ ngÖi ngày thÙ bäy, sau sáu ngày Ngài sáng
tåo ra vÛ trø.
Các lÍ låc Do Thái giáo cÛng nhiŠu :
- Yom Kippour là ngày lÍ ñåi Xá (ngày 10 tháng
7)

- LÍ Pâque, tÜªng nh§ ngày Thiên thÀn Çi qua
Çã gi‰t ch‰t tÃt cä trÈ sÖ sinh Ai-CÆp, nhÜng không
gi‰t nh»ng ÇÙa trÈ sÖ sinh Do Thái và cÛng là ngày
tÜªng nh§ cu¶c vÜ®t qua bi‹n ñÕ (mer Rouge) khi
ngÜ©i Do Thái ra khÕi Ai CÆp.
- LÍ ThÃt tuÀn, bảy tuÀn sau lÍ Pâque, tÜªng
niŒm ngày ThÜ®ng ñ‰ truyŠn Çåt giáo lš cho Moïse
trên núi Sinaï và cÛng là lÍ Khai Nguyên.
- Vào mùa thu, lÍ Tåo d¿ng mØng ngày thuhoåch mùa màn và cÛng nh¡c låi chuyŒn di cÜ
vÜ®t qua sa mac, v.v. .
TØ nh»ng th‰ k› ÇÀu tiên cûa ñÜÖng lÎch, ngÜ©i
Do Thái phäi phân-tán Çi kh¡p hoàn-cÀu; lúc ÇÀu
Ç‰n b© bi‹n ñÎa Trung Hãi, rÒi qua các nÜ§c ñÙc,
Anh và các nÜ§c ñông Âu. Ÿ Çâu ngÜ©i Do Thái
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cÛng bÎ ngÜ®c Çãi, trøc xuÃt, gi‰t chóc. Phong trào
chÓng Do Thái ª nÜ§c Nga bu¶c h† di cÜ sang
Hoa Kÿ và Nam MÏ. Sau khi bÎ ñÙc QuÓc Xã tàn
sát, h† trª låi ÇÃt t° tiên là xÙ Canaan xÜa. QuÓc
gia Israël ÇÜ®c thành lÆp ngày 14 tháng 5 næm
1948. Nh»ng ngÜ©i Do Thái ÇÎnh-cÜ ª các nÜ§c
trên kh¡p th‰-gi§i ûng h¶ vÆt-chÃt lÅn tinh-thÀn
nh»ng ngÜ©i trª vŠ ÇÃt t°.
HiŒn nay có khoäng 18 triŒu ngÜ©i Do Thái, 7 triŒu ª
Israël, 6 triŒu ª B¡c MÏ, nºa triŒu ª Nam MÏ, hÖn 4 triŒu ª
châu Âu, sÓ còn låi ª châu Á, châu Phi và châu ñåi
DÜÖng.

* Thiên Chúa giáo
Vào næm -4 (ho¥c -5 ?) ª Galilée, thÎ-trÃn nhÕ
Bethléem cûa xÙ Judée, có m¶t em bé trai Do Thái
ra Ç©i. Bé trai này tên là Jésus. Jésus sÓng m¶t th©i
thanh-niên kh° c¿c v§i cha là ông Joseph làm
nghŠ th® m¶c và mË là bà Marie. Theo kinh Phúc
Âm (Evangiles) thì Jésus có nhiŠu em gái và bÓn
em trai tên là Jacques, José, Jude và Siméon.
(Quid, 1997, trang 564, c¶t 3, møc Frères et
soeurs).
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Vào khoãng ba mÜÖi tu°i, Jésus b¡t ÇÀu
truyŠn Çåo và tÆp-h®p các ÇŒ-tº ª phía b¡c nÜ§c
Palestine ngày nay. Ông ta chính là chúa Jésus.
V§i ngÜ©i ÇÜÖng th©i, chúa Jésus ÇÜ®c xem
nhÜ là ngÜ©i khªi xÜ§ng m¶t khuynh-hÜ§ng tôn
giáo m§i. Nh»ng giáo-huÃn cûa Ngài có nh»ng
nét riêng biŒt khác các tín ngÜ«ng tôn giáo khác.
T¿ cho mình nhÆn lãnh m¶t sÙ-mång thiêng
liêng, chúa Jésus không chÃp-nhÆn nh»ng giäithích c‡ truyŠn cûa Kinh Thánh Do Thái giáo và
nhân danh là con cûa ThÜ®ng ñ‰, Ngài ÇÜa ra
nh»ng giäi-thích m§i.
BÃt chÃp nh»ng Ü§c-lŒ xã-h¶i và tôn giáo th©i
bÃy gi©, Ngài ÇŠ xuÃt m¶t tôn-chÌ tÓi cao là lòng
yêu thÜÖng ThÜ®ng ñ‰ và kháng c¿ không båo l¿c .
Do Çó, càng ngày Ngài càng phäi hÙng chÎu
s¿ thù-hÆn cûa các giáo chû trong nÜ§c. Nh»ng vÎ
này tØ chÓi không nhìn nhÆn Ngài là con cûa
ThÜ®ng ñ‰.
Sau hai næm, vào khoãng lÍ Pâque næm 28
(ho¥c 29?), tòa án La Mã k‰t án tº hình Ngài, Çóng
Çinh Ngài trên thÆp t¿ giá theo luÆt La Mã. Lúc bÃy
gi© Ponce Pilate là viên quan La Mã cai-trÎ xÙ
Judée.
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Cái ch‰t cûa Ngài trên thÆp t¿ giá, nh»ng
nhøc hình và Çau Ç§n mà Ngài phäi chÎu Ç¿ng
gây nên s¿ xúc-Ç¶ng và lòng m‰n m¶. TØ Çó phát
sinh ra m¶t tôn giáo l§n : Thiên Chúa giáo.
Chúa Jésus không vi‰t m¶t cuÓn sách nào cä.
Thánh kinh (la Bible, kinh C¿u Ð§c) cûa Do Thái
giáo ÇÜ®c các tân tín-ÇÒ giäi-thích theo tinh-thÀn
m§i. H† thØa-nhÆn chúa Jésus là con cûa ThÜ®ng
ñ‰, h† ca-ng®i s¿-nghiŒp và nh»ng l©i truyŠn Çåt
cûa Ngài. TØ Çó các tân tín-ÇÒ cho ra Ç©i m¶t kinh
Thánh khác, ÇÜ®c g†i là Tân Ð§c.
Tân Ð§c gÒm có bÓn cuÓn: Kinh Phúc Âm
(Evangiles), Tông ÇÒ liŒt truyŒn (Les Actes des
Apôtres), Sách ThÜ cûa các Tông ÇÒ (les Epîtres) và
Sách Khäi huyŠn (l’Apocalypse) :
1) Kinh Phúc Âm (Evangiles) ghi låi cu¶c Ç©i và
nh»ng l©i thuy‰t giäng cûa chúa Jésus. Kinh Phúc
Âm gÒm có bÓn cuÓn. Tác giä cûa bÓn cuÓn này
là thánh Marc (khoãng næm 65), thánh Matthieu
(khoãng 70-80), thánh Luc (khoãng 80-85) và thánh
Jean (khoãng 110).
Các sách cûa thánh Marc, cûa thánh
Matthieu và cûa thánh Luc có nhiŠu ch‡ trùng-h®p
và có cái nhìn khái quát. Sách cûa thánh Jean có
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suy-tÜªng thâm-thúy hÖn. Các tác giä cûa kinh
Phúc Âm ÇÜ®c bi‹u-tÜ®ng dÜ§i bÓn hình-thÙc
tÜ®ng-trÜng là : m¶t con sÜ tº có cánh (thánh
Marc), m¶t con ngÜ©i có cánh (thánh Matthieu),
m¶t con bò m¶ng (thánh Luc) và m¶t con chim
Çåi bàng (thánh Jean).
2) Tông ÇÒ liŒt truyŒn (les Actes des Apôtres) k‹
låi nh»ng bu°i giäng Çåo ÇÀu tiên cûa các Tông
ÇÒ và ghi låi sinh-hoåt cûa Giáo h¶i nguyên thûy.
3) Sách ThÜ cûa các Tông ÇÒ (les Epîtres) gÒm
có 14 thÜ cûa thánh Paul và 7 thÜ g†i là ‘‘ThÜ công
giáo’’ cûa các thánh Jacques, Pierre, Jean và
Jude.
4) Sách Khäi huyŠn (l’Apocalypse, thÀn khäi vŠ
chúa Jésus) là cuÓn sách cuÓi cùng cûa Tân Öc.
CuÓn sách này ÇÜ®c cho là cûa thánh Jean vi‰t.
Sách Khäi huyŠn khuyên Giáo h¶i phäi kiên trì gi»
v»ng ÇÙc tin và tiên báo s¿ chi‰n-th¡ng cuÓi cùng
cûa nÜ§c Chúa.
BÎ các lãnh-tø Do Thái giáo ngÜ®c Çãi, các
ngÜ©i Do Thái cäi Çåo r©i khÕi Jérusalem và thi‰tlÆp trong nhiŠu thành phÓ ª Trung ñông nh»ng
c¶ng-ÇÒng Thiên Chúa giáo quy-tø nhiŠn tín-ÇÒ
không phäi là ngÜ©i Do Thái. Các th‰-hŒ k‰ ti‰p,
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m¶t sÓ Giáo h¶i khác ÇÜ®c thành-lÆp räi rác kh¡p
m†i nÖi. Thánh Paul Çóng vai trò quan-tr†ng nhÃt
trong s¿ truyŠn-bá và bành-trÜ§ng Thiên Chúa
giáo. Thánh Paul ª xÙ Tarse, m¶t vùng ÇÃt ª Ti‹u Á,
là ngÜ©i Do Thái cäi Çåo, hoåt-Ç¶ng không mŒt
mõi cho Ç‰n khi ch‰t.
Thiên Chúa giáo bÎ ngÜ®c Çãi trong gÀn hai th
‰ k› cho Ç‰n khi hoàng Ç‰ La Mã Constantin ÇŒ
NhÃt (285-337) cäi giáo quy‰t ÇÎnh thi‰t-lÆp Thiên
Chúa giáo thành tôn giáo chính thÙc.
NhiŠu bÃt ÇÒng š-ki‰n xÄy ra trong cách giäithích giáo lš, cho nên các tín ÇÒ Thiên Chúa giáo
phäi triŒu-tÆp nhiŠu h¶i-nghÎ tôn giáo Ç‹ quy-ÇÎnh
nh»ng giáo-ÇiŠu chû y‰u. M¥c dÀu g¥p nhiŠu khó
khæn vŠ chính-trÎ và hành-chánh, Thiên Chúa giáo
vÅn ti‰p-tøc truyŠn-bá cho Ç‰n ngày lÍ Giáng sinh
næm 800, khi Charlemagne ÇÜ®c Çæng quang
Hoàng Ç‰ phÜÖng Tây do Giáo hoàng Léon III chû
trì. TØ ÇÃy, Giáo hôi Thiên Chúa giáo bành trÜ§ng
mau lË.
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1) Chính ThÓng giáo
Trong lÎch sº bành trÜ§ng, Thiên Chúa giáo Çã
g¥p m¶t sÓ trª ngåi do s¿ khác nhau gi»a các
truyŠn-thÓng ÇÎa-phÜÖng. Nh»ng c¶ng ÇÒng Thiên
Chúa giáo ÇÀu tiên là các nhóm giáo dân cûa
m‡i ÇÎa-phÜÖng tø-h†p låi Ç‹ cùng cÀu-nguyŒn b
¢ng ngôn-ng» cûa h†. Do Çó ra Ç©i nh»ng Giáo
h¶i ÇÎa phÜÖng. ñây là nh»ng Giáo h¶i cûa tình
thÜÖng thiêng liêng, không phäi là nÖi tÆp-trung
quyŠn-l¿c.
ñ‰n th‰ k› XI, giám møc thành Rome (La Mã)
quy‰t-ÇÎnh thay Ç°i ÇÎa-vÎ Üu Ç£ng cûa tình thÜÖng
thành m¶t quyŠn-l¿c pháp-lš tÓi cao áp Ç¥t cho
tÃt cä các c¶ng ÇÒng Thiên Chúa giáo toàn th‰
gi§i.
Các Giáo h¶i phÜÖng Tây chÎu theo mŒnhlŒnh cûa giám møc La Mã t¿ g†i Giáo h¶i cûa
mình là Công giáo, có nghïa là tôn giáo chung
cho tÃt cä m†i ngÜ©i trên th‰ gi§i.
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Các Giáo h¶i phÜÖng ñông phän ÇÓi quyŠnl¿c cûa Giáo h¶i Thiên Chúa giáo La Mã (Công
giáo) và t¿ cho mình là Chính ThÓng giáo.
Do Çó có s¿ chia rë trÀm tr†ng trong n¶i b¶
Thiên Chúa giáo vào næm 1054.
C¶ng ÇÒng Thiên Chúa giáo bÎ rån nÙt. S¿ chia
rë này còn tÒn tåi Ç‰n ngày nay. Thiên Chúa giáo
La Mã và Chính ThÓng giáo trª thành hai th¿c-th‹
riêng biŒt.
S¿ khai trØ lÄn nhau ÇÜ®c tháo gª vào næm
1965 trong H¶i nghÎ Vaticane II. NhÜng s¿ chia rÈ
vÅn tÒn tåi.
Ngay tØ ÇÀu th‰ k› thÙ IV, Çã có hÓ sâu chia rÈ
gi»a Giáo h¶i Hy Låp (phÜÖng ñông) và Giáo h¶i
La Mã (phÜÖng Tây). Næm 324, Ç‰ Çô
Constantinople ÇÜ®c thành lÆp. Næm 381,
Constantinople trª thành m¶t ñåi Giáo h¶i Thiên
Chúa giáo thÙ nhì, ÇÓi-lÆp v§i ñåi Giáo h¶i Thiên
Chúa giáo La Mã.
Ngày nay, sau mÜ©i sáu th‰ k› chia rë, s¿ xung
Ç¶t tôn giáo låi tái xuÃt-hiŒn trong cu¶c n¶i-chi‰n ª
nÜ§c Nam TÜ cÛ.
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*
Ÿ nhà cÛng nhÜ ª giáo ÇÜ©ng, các tín ÇÒ
Chính thÓng giáo cÀu nguyŒn ª th‰ ÇÙng th£ng.
Trong bu°i lÍ thánh, l©i kinh Phúc Âm ÇÜ®c hát b
¢ng gi†ng ngÜ©i, không ÇÜ®c ÇŒm b¢ng ti‰ng
Çàn. Nhang trÀm, bánh thánh, Çèn sáp, áo lÍ r¿c
r« ; hình vë thánh trên g‡ (icône) Çóng vai trò rÃt
quan tr†ng. Icône ÇÓi v§i h† là vÆt thiêng liêng
giúp h† cäm nhÆn Ön sûng cûa Chúa Tr©i.
LÍ Giáng sinh (Epiphanie), ngày 6 tháng
Giêng, k› niŒm ngày sanh và rºa t¶i cûa chúa
Jésus trên sông Jourdain. LÍ này chÆm hÖn lÍ Noël
(Çêm 24 rång ngày 25 tháng 12) cûa Thiên Chúa
giáo La Mã.
LÍ Hi‹n linh (Transfiguration), ngày 6 tháng Tám
là ngày chúa Jésus hi‹n linh trên núi Thabor. LÍ này
ÇÜ®c cº hành rÃt vui nh¶n.
LÍ rºa t¶i b¢ng cách dìm ngÜ©i chÎu rºa t¶i
vào nÜ§c; sau Çó, giáo sï xÙc m¶t thÙ dÀu Ç¥c
biŒt vào các b¶ phÆn chính-y‰u cûa cÖ-th‹.
Giáo Çoàn Chính ThÓng giáo gÒm các Giáo sï
và các phø tá Giáo sï. Giáo Çoàn ÇÜ®c phân chia
nhÜ sau :
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- Giám møc cai quän các c¶ng ÇÒng nhÕ.
- Giáo chû ÇÎa-phÜÖng (métropolite) Çämtrách giáo h¶i m¶t vùng.
- Giáo trÜªng (patriarche) phø-trách giáo h¶i
toàn quÓc.
- ñåi giáo trÜªng ª Constantinople (patriarche
oecuménique) chû-trì nhÜng không có quyŠn-l¿c.
M†i quy‰t-ÇÎnh ÇŠu do Çåi-h¶i giáo dân (synode)
thäo-luÆn và ban-hành.
Chính ThÓng giáo t¿ cho mình là trung thành
v§i nh»ng truyŠn-thÓng hành-s¿ cûa Thiên Chúa
giáo nguyên thûy.

2) Thiên Chúa giáo La Mã
Thiên Chúa giáo La Mã sáng lÆp trên cæn-bän
chû-quyŠn tuyŒt-ÇÓi cûa Giáo Hoàng trên Giáo
h¶i. Giáo Hoàng là vÎ giám møc tÓi cao, ngÜ©i
thØa k‰ thánh tông ÇÒ Pierre, n¡m quyŠn-l¿c do š
muÓn cûa Chúa Tr©i. Ngài giám sát Giáo h¶i. Ngài
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ng¿ ª Vatican, m¶t quÓc gia nhÕ và Ç¶c lÆp ª
gi»a thành phÓ Rome.
Giáo Hoàng quy‰t-ÇÎnh các khuynh-hÜ§ng l§n
cho Giáo h¶i toàn th‰-gi§i. DÜ§i quyŠn cûa Ngài
có các HÒng Y, T°ng Giám møc, Giám møc, Linh
møc. Sau khi Giáo Hoàng mÃt, h¶i ÇÒng các HÒng
Y ch†n m¶t HÒng Y thay th‰ nhÆn chÙc Giáo
Hoàng. Các giám møc thØa k‰ các Tông ÇÒ chÎu
trách-nhiŒm vŠ các Giáo h¶i ÇÎa-phÜÖng. Các linh
møc giao-thiŒp tr¿c-ti‰p, thÜ©ng xuyên v§i giáo
dân. TØ th‰ k› thÙ X, các nhà tu hành phäi sÓng
Ç¶c thân.
Ngày xa xÜa danh tØ Công giáo có nghïa là
Giáo h¶i cûa Chúa hÜ§ng Ç‰n lš-tÜªng toàn cÀu
hóa (ti‰ng Hy Låp katholikos có nghïa là toàn cÀu),
nhÜng ngày nay có nghïa là tôn giáo chung cûa
tÃt cä m†i ngÜ©i. Cho nên dùng ch» Công giáo
Ç‹ chÌ ÇÎnh cho bÃt cÙ tôn giáo nào ÇŠu là không
chính xác, là chû quan. Tuy nhiên có nhiŠu ngÜ©i
quen g†i Thiên Chúa giáo La Mã là Công giáo.
*
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Tiêu chuÄn chính y‰u cûa tín ÇÒ Thiên Chúa
giáo La Mã là lòng tin tuyŒt ÇÓi vào chúa Jésus và
vâng l©i Giáo Hoàng.
Vào næm 1073, Giáo Hoàng Gregory VII (St
Grégoire VII, 1073 - 1085) ra lŒnh cho toàn Giáo h¶i
Thiên Chúa giáo phäi dành danh tØ ‘‘Giáo Hoàng’’
cho riêng giám møc ª La mã.
TrÜ§c næm 1073, có nhiŠu giám møc ª nhiŠu
ÇÎa phÜÖng t¿ xÜng là Giáo Hoàng.
Giám muc Damasus là giám møc ÇÀu tiên có
tham v†ng chÙc vÎ Giáo Hoàng ª La-Mã. Næm
366, giám møc Liberius ª La-mã ch‰t (Giáo Hoàng
Libère, 352 - 366), giám muc Damasus và giám
møc Ursinus có quyŠn th‰ ngang nhau; giám møc
Damasus thuê b†n du Çäng sát håi 137 ngÜ©i theo
phe ÇÓi lÆp cûa giám møc Ursinus tåi nhà th© Saint
Mary Major.
Ngài Damasus ÇÜÖng nhiên trª thành giám
møc ª La-mã; ngài là Giáo Hoàng Saint Damasus I
( Thánh Saint Damase Ier, 366 - 384).
TØ th‰ k› thÙ XII, các thánh lÍ chÌ còn låi bäy
thánh lÍ chi phÓi Ç©i sÓng giáo dân tØ lúc m§i sanh
Ç‰n khi ch‰t. Bäy thánh lÍ Çó là: lÍ Rºa t¶i (lúc m§i
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sinh), lÍ Kiên tín (thØa nhÆn), lÍ Thánh th‹ (nhÆn
bánh thánh), lÍ TruyŠn thánh chÙc, lÍ K‰t hôn, lÍ
Giäi t¶i, TÄy lÍ lâm chung (lúc ch‰t).
LÍ Thánh th‹ là bí-tích c¿c-kÿ quan-tr†ng
tÜ®ng-trÜng s¿ hiŒn-diŒn cûa ThÜ®ng ñ‰. Bánh và
rÜ®u nho tÜ®ng-trÜng cho ThÎt và Máu cûa Chúa
Tr©i, các tín ÇÒ ÇÜ®c uÓng và æn, nhÜng không
ÇÜ®c nhai. Các lÍ h¶i khác là lÍ tÜªng-niŒm các
giai-Çoån chính y‰u trong Ç©i chúa Jésus: lÍ Giáng
sinh (Noël), lÍ Phøc sinh (Pâques, ngày chúa Jésus
sÓng låi sau khi Ngài Çã ch‰t), lÍ Thæng thiên
(Ascension, ngày chúa Jésus bay lên tr©i).
TØ th©i Trung c‡ Ç‰n nay, Thiên Chúa giáo La
Mã bành-trÜ§ng mau lË. Các thØa sai Çi kh¡p nÖi
trên th‰-gi§i. Ÿ Nam MÏ, Thiên Chúa giáo La Mã
thÓng trÎ tØ th‰ kÏ thÙ XVI. Khi các nhà truyŠn Çåo
theo chân quân-Ç¶i viÍn-chinh Ç°-b¶ trên ÇÃt
Trung My và Nam MÏ, các nŠn væn-minh cûa các
dân t¶c Astèques, Mayas, Incas bÎ tiêu diŒt. Các
ÇŠn th©, các tÜ®ng thÀn cûa h† bÎ phá hÛy.
‘‘TrÜ§c khi mÃt, vào næm 1963, trong bÙc thÜ
cuÓi cùng, Giáo hoàng Jean XXIII cÀu xin ThÜ®ng ñ
‰ xá t¶i cho Giáo h¶i cûa mình, cái tr†ng t¶i Çã
ngÜ®c Çãi bÃt công dân-t¶c Do Thái. Sau Çó, Giáo
42

hoàng Jean Paul II Çã công-nhÆn trách-nhiŒm vŠ
các t¶i ác cûa Giáo h¶i ÇÓi v§i ngÜ©i Do Thái,
ngÜ©i HÒi giáo, ngÜ©i theo Çåo Tin Lành và th° dân
da ÇÕ châu MÏ ’’ (PhÕng dÎch).
(Avant de mourir en 1963, le pape Jean XXIII
avait pris l’initiative, dans une lettre posthume, de
demander à Dieu de pardonner à son Eglise la
‘‘malédiction’’ dont elle avait ‘‘injustement’’ frappé
le peuple juif. Jean Paul II, après lui, a accepté
d’assumer la responsabilité des crimes commis par
l’Eglise contre les juifs, les musulmans, les
protestants et les Indiens d’Amérique.’’
Tåp chí Le Nouvel Observateur .
SÓ Ç¥c biŒt N°28 : La soif de Dieu.

)

Næm 1960, Giáo Hoàng Jean XXIII Çi thæm trai
tÆp trung và các lò hÕa thiêu ngÜ©i Do Thái tåi
Auschwitz, Dachau và Ravensbrunch. Sau khi xem
các tài liŒu vŠ tråi tÆp-trung ÇÜ®c quân Ç¶i ñÒng
Minh giäi-thoát, Giáo Hoàng nhìn thÃy cänh tÜ®ng
thÜÖng tâm cûa Çoàn ngÜ©i Do Thái gÒm có Çàn
ông, Çàn bà và trÈ em trÀn truÒng, da b†c xÜÖng
tØ trong các tråi giam bÜ§c ra, Giáo Hoàng quì
xuÓng cÀu nguyŒn :
‘‘Låy Chúa, dÃu Ãn cûa Cain in trên trán cûa
chúng con. Qua bao nhiêu th‰ kỷ, ngÜ©i anh em
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Abel cûa chúng con Çã ch‰t trên vÛng máu do
chúng con làm tuôn chäy vì chúng con Çã quên Çi
tình yêu cûa Chúa. Xin Chúa tha t¶i cho chúng
con, chúng con Çã nguyŠn rûa sai lÀm nh»ng
ngÜ©i anh em Do Thái.
Xin Chúa tha t¶i cho chúng con vì chúng con
không bi‰t viŒc chúng con làm.’’(PhÕng dÎch)
(The mark of Cain is stamped on our
foreheads. Across the centuries, our brother Abel
has lain in blood which we drew and shed tears we
caused by forgetting thy love. Forgive us, Lord, for
the curse we falsely attributed to their name as
Jews.

Forgive us for crucifying Thee a second time in
their flesh, for we knew not what we did.
(Vicars of Christ , Peter de Rosa, trang 6)
Vào cuÓi th‰ kÏ thÙ XIX sang th‰ kÏ thÙ XX,
khoa h†c và kÏ-thuÆt phát-tri‹n nhanh chóng thì
ngÜ©i Âu Châu dÀn dÀn bÕ Çåo Thiên Chúa.
NhÜng Thiên Chúa giáo La Mã vÅn ti‰p-tøc bành
trÜ§ng månh ª các thu¶c-ÇÎa cÛ và ª các nÜ§c
Çang phát tri‹n.
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Trong quá trình lÎch-sº, Thiên Chúa giáo La Mã
g¥p nhiŠu trª ngåi. TrÜ§c h‰t là s¿ chÓng ÇÓi cûa
nh»ng ngÜ©i ngoåi Çåo; vŠ sau, trong chính ngay
Giáo h¶i cÛng có nhiŠu ngÜ©i ly khai. Vì m¶t sÓ
chÙc-s¡c trong Giáo h¶i ham quyŠn-l¿c và tiŠn
båc nÄy sinh phong-trào phän-ÇÓi månh më Çòi
cäi-cách. S¿ chÓng ÇÓi này ÇÜa Ç‰n hình-thành
Çåo Tin Lành.

3) Tin Lành
Phong-trào phän kháng b¡t ÇÀu tØ th‰ k› thÙ
XVI. Møc-Çích là Ç‹ thanh-l†c hàng ngÛ trong Giáo
h¶i Thiên Chúa giáo La Mã vì Giáo h¶i Çã vi-phåm
nh»ng ÇiŠu trong Phúc Âm.
Lúc ÇÀu, m¶t sÓ giáo dân chÓng-ÇÓi các nhà
thÀn h†c t¿ cho mình Ç¶c-quyŠn giäi-thích các
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bän væn trong kinh thánh và phän kháng nh»ng
hành-vi gây båo-l¿c, bÃt-công và cÓ-chÃp.
S¿ chÓng ÇÓi càng ngày càng trÀm tr†ng.
Th©i Phøc HÜng kéo theo m¶t loåt phong-trào
phän-kháng làm giao-Ç¶ng Giáo h¶i Thiên Chúa
giáo La Mã. Phong trào phän-kháng này thÜ©ng
ÇÜ®c g†i là phong trào Cäi Cách. TØ Çó cho ra Ç©i
nh»ng Giáo h¶i Tin Lành.
Phong-trào phän-kháng l§n nhÃt là phong-trào
Martin Luther. Martin Luther (1483-1546) là m¶t tu sï
ngÜ©i ñÙc, dòng thánh Augustin, giáo sÜ thÀn h†c
ª Çåi h†c Wittenberg. Ông bÎ Giáo Hoàng k‰t t¶i
vào næm 1520 và bÎ vua Charles Quint khai trØ.
Martin Luther chÓng ÇÓi quy‰t liŒt : Ông tÓ cáo viŒc
hÓi l¶ Ç‹ linh hÒn ngÜ©i ch‰t ÇÜ®c lên Thiên Çàng
và s¿ mua bán lŒnh ân xá cûa Chúa Ç‹ làm giàu
cho Giáo h¶i. Ông công khai ÇÓt s¡c-lŒnh cûa
Giáo Hoàng khai-trØ ông.
M¶t trong nh»ng xác tín cûa Martin Luther là
lòng tin trong såch, con ÇÜ©ng duy nhÃt Ç‹ ÇÜ®c
cÙu rỗi. ñó là h†c thuy‰t chu¶c t¶i b¢ng lòng tin.
S¿ tin-tÜªng vào h†c thuy‰t này Çem låi hy-v†ng
cho ngÜ©i nghèo không có tiŠn Ç‹ mua giÃy
chu¶c t¶i. Theo ông tÃt cä nh»ng ngÜ©i Çã ÇÜ®c
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rºa t¶i ÇŠu là giáo sï. Ông hy-v†ng có s¿ sinh-hoåt
dân-chû trong các nhà Th© Chúa. Ông chÌ gi» låi
hai thánh lÍ : LÍ Rºa t¶i và lÍ Thánh th‹. ñåo Thiên
Chúa theo giáo lš cûa Luther phát-tri‹n sâu r¶ng ª
ñÙc, ª vùng Alsace và ª các nÜ§c B¡c Âu.
M¶t vÎ sáng-lÆp khác cûa Çåo Tin Lành là Jean
Calvin (1509-1564). Nguyên là tín-ÇÒ Thiên Chúa
giáo La Mã (Công giáo), lúc trÈ Jean Calvin h†c ª
trÜ©ng trung-h†c Montaigu tåi Paris ; rÒi h†c luÆt và
h†c thÀn h†c ª Orléans và ª Bourges. Ông theo
Çåo Tin Lành vào ÇÀu tháng 11 næm 1533. Tác
phÄm chính cûa ông ra Ç©i vào næm 1536 là
l’Institution de la religion chrétienne (Th‹ ch‰ Thiên
Chúa giáo). Sách này trình bày lÓi tín ngÜ«ng cûa
Çåo Tin Lành. Sách cûa ông ÇÜ®c truyŠn bá nhiŠu
nÖi ª châu Âu và hai lÀn bÎ ÇÓt trÜ§c nhà th© Notre
Dame de Paris.
BÎ lùng b¡t, Calvin phäi lánh nån Ç‰n
Angoulême, rÒi trÓn qua Nérac, Ç‰n Strasbourg,
qua Ý, Ç‰n Bâle và Genève ª Thøy Sï (1536).
Ÿ Genève, Calvin cÓ-g¡ng truyŠn Çåo theo lštÜªng cûa mình. Ông muÓn Genève thành m¶t
ñô-thÎ Tôn giáo có m¶t Chính-quyŠn Tôn giáo lãnhÇåo quÓc gia trong công b¢ng và ÇÙc hånh.
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NhÜng lÆp-luÆn cûa ông không chinh-phøc ÇÜ®c
tÃt cä công-dân thành-phÓ Genève. Ông thÃt båi,
buÒn phiŠn, chán nän và mÃt ngày 27 tháng 5
næm 1564.
Các tín ÇÒ theo Calvin phÀn l§n sÓng ª Thøy
Sï, Hòa Lan, Nam Phi, Hoa Kÿ và Canada.
Ÿ Pháp, qua nhiŠu th©i kÿ, Çåo Tin Lành bÎ
cÃm không ÇÜ®c hành Çåo, tín ÇÒ Tin Lành phäi
t°-chÙc Giáo h¶i kín g†i là Giáo h¶i ‘‘sa måc’’. H†
làm thánh lÍ gi»a cänh thiên nhiên.
Giáo sï Tin Lành gÒm có các møc-sÜ nam và
n». H† không phäi là tu sï nhÜ tu sï Thiên Chúa giáo
La Mã; h† có gia Çình, có con cái nhÜ nh»ng
ngÜ©i th‰-tøc khác và không có quyŠn hån tâm
linh nào.
Tinh thÀn cûa phong trào Cäi Cách Tôn Giáo
là mÀm mÓng phát-sinh ra các cu¶c bi‰n-Ç¶ng
xã-h¶i và chính-trÎ ª Âu châu.

*
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Ngày 1 tháng 3 næm 1562, cu¶c tàn-sát tín ÇÒ
Tin Lành ª Wassy (vùng Haute Marne) ÇÜa Ç‰n
cu¶c n¶i chi‰n, rÒi kéo theo s¿ can-thiŒp cûa
nhiŠu nÜ§c ngoài.
Cu¶c chi‰n-tranh tôn giáo khªi ÇÀu tØ næm
1562 ÇÜa nÜ§c Pháp vào tình trång khûng bÓ, tàn
sát, trøc xuÃt, di tän; cu¶c chi‰n vô nhân Çåo này
kéo dài cho Ç‰n ngày 13 tháng 4 næm 1598, khi
vua Henri IV ban hành S¡c chÌ Nantes m§i tåm
ngÜng.
NhÜng Ç‰n næm 1685, vua Louis XIV låi hÛy bÕ
S¡c chÌ Nantes cûa vua Henri IV. Các cu¶c tàn sát
nh»ng ngÜ©i không theo Thiên Chúa giáo La Mã
(Công giáo) låi b¶c phát quy‰t liŒt.
HÖn m¶t th‰ k› sau, ngày 17 tháng 11 næm
1787, tín ÇÒ Tin Lành m§i ÇÜ®c t¿ do theo tín
ngÜ«ng cûa mình, nhÜng vÅn không ÇÜ®c hành
Çåo.
ñåo Tin Lành phát tri‹n månh më ª B¡c MÏ
qua ba bi‰n cÓ: Cu¶c Ç° b¶ cûa các tông ÇÒ
‘‘Pères pèlerins’’ ª cäng Plymouth vào næm 1620 ;
rÒi luÒng sóng di dân Tin Lành Ç‰n Boston ; sau
cùng là s¿ bành trÜ§ng cûa Anh giáo (Tin Lanh) ª
49

phía nam Hoa Kÿ. Ngày nay, bên cånh Thiên Chúa
giáo La Mã, Çåo Tin Lành cÛng bành trÜ§ng mau
chóng ª Nam MÏ.

4) Anh giáo
Nhân vÆt sáng tåo ra Anh giáo không phäi là
m¶t nhà thÀn h†c mà là vua nÜ§c Anh, Henri VIII
(1491-1547).
Vua Henri VIII lúc ÇÀu chÓng giáo-lš cûa Luther,
nhÜng vŠ sau ông thay Ç°i š-ki‰n khi Giáo hoàng
La Mã không cho phép ông ly dÎ bà Catherine
d’Aragon, ngÜ©i v® ÇÀu tiên cûa ông. Nhà vua
tuyên bÓ mình là ‘‘lãnh tø duy nhÃt và tÓi cao cûa
Giáo h¶i Thiên Chúa giáo trên ÇÃt nÜ§c Anh’’; tØ Çó
Anh giáo ÇÜ®c hình thành. Næm 1547, dÜ§i th©i
Edouard VI, Anh giáo trª thành quÓc giáo. ñ‰n th©i
Marie Tudor (1553-1558) Thiên Chúa giáo La Mã trª
låi trên ÇÃt nÜ§c Anh, nhÜng sau khi n» hoàng
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Elisabeth ÇŒ NhÃt lên ngôi, Anh giáo låi ÇÜ®c thành
lÆp vïnh viÍn.
N» Hoàng Elisabeth ÇŒ NhÃt tổ-chÙc Anh giáo
v§i tinh thÀn ôn hòa, nhÜng vào næm 1570 Giáo
hoàng Pie V vÅn khai trØ bà.
CuÓn Prayer Book là sách tøng niŒm cûa giáo
sï và cuÓn Ba MÜÖi Chín ñiŠu Khoän là bän giáo lš
cûa Anh giáo ÇÜ®c N» Hoàng phê chuÄn vào
næm 1571; cä hai cuÓn này bÎ Giáo hoàng lên án.
S¿ bÃt ÇÒng gi»a hai tông phái Thiên Chúa
giáo này không hàn g¡n ÇÜ®c n»a. N» Hoàng Anh
cäi-cách và t°-chÙc giáo h¶i trong nÜ§c cho phùh®p v§i ÇÜ©ng lÓi hòa-bình và thÓng-nhÃt cûa ÇÃt
nÜ§c.
Næm 1539, giáo h¶i Anh giáo dÎch Thánh kinh
ra ti‰ng Anh; rÒi in và ph° bi‰n cho các tín ÇÒ.
Giáo lš cûa Anh giáo rÃt gÀn v§i giáo lš cûa Luther.
Bän giáo lš này chú-tr†ng tinh-thÀn Çåo lš cûa Çåo
Tin Lành và giäm quyŠn-uy cûa các giáo sï. Khuynh
hÜ§ng Çi Ç‰n t¿-do tÜ-tÜªng và t¿ do phê-bình
ÇÜ®c cûng cÓ. TØ Çó näy sinh ra s¿ nghi-ng© và
s¿ phê-phán các giáo ÇiŠu.
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Anh giáo có hình-thÙc m¶t giáo h¶i t¿-trÎ, có
tính dân t¶c. Giáo h¶i Anh giáo ÇÜ®c chia làm hai
khu v¿c: York và Canterbury. M‡i khu v¿c có m¶t
T°ng giám møc (primat).
Các giám møc Anh giáo h†p Çåi h¶i bÓn næm
m¶t lÀn dÜ§i quyŠn chû t†a cûa T°ng giám møc
Canterbury. ñåi h¶i này không có thÄm quyŠn nào
vŠ pháp lš và giáo ÇiŠu.
Anh giáo, vŠ m¥c tinh thÀn là m¶t giáo h¶i Tin
Lành, nhÜng vŠ m¥t t°-chÙc có phÀn giÓng Thiên
Chúa giáo La Mã.

* HÒi giáo
Ti‰ng A-RÆp: Islam có nghïa là s¿ vâng l©i theo
š cûa ThÜ®ng ñ‰. Ngày nay Islam có nghïa là Çåo
HÒi (HÒi giáo). NgÜ©i HÒi giáo (les musulmans) là tín
ÇÒ cûa Çåo HÒi.
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HÒi giáo ra Ç©i ª gi»a sa måc mênh mông
cûa bán Çäo Arabie vào th‰ kÏ thÙ VII. Vùng ÇÃt
này rÃt c¢n c‡i, dân chúng là giÓng ngÜ©i A-RÆp.
Các b¶-låc du-møc không ngØng Çánh nhau, tànsát lÅn nhau. M¶t sÓ dân A-RÆp sÓng ª thành thÎ ;
h† theo nhiŠu tôn giáo khác nhau : Do Thái giáo,
Thiên Chúa giáo và các tín ngÜ«ng Ça thÀn. H†
sÓng hòa-bình bên nhau qua nhiŠu th‰-hŒ. NhÜng
m†i s¿ ÇŠu thay Ç°i khi m¶t thÜÖng gia tên là
Mahomet
(Muhammad,
Mohammad,
Mohammed, Mouhammad, sách Pháp ghi là
Mahomet) xuÃt hiŒn. Mahomet sinh ª La Mecque
vào khoãng næm 570, trong m¶t thÎ trÃn thu¶c b¶
låc lØng danh Koraïchites (Quraychites).
Vào th‰ kÏ thÙ V, b¶ låc này Çã chinh-phøc La
Mecque. La Mecque vØa là m¶t Óc Çäo xanh mát
n¢m trong vùng sa måc khô c¢n, vØa là m¶t trung
tâm thÜÖng mãi thÎnh vÜ®ng, m¶t nÖi giao-lÜu cûa
các Çoàn l» hành, vØa là nÖi th© phÜ®ng danh ti
‰ng. Ÿ La Mecque có m¶t khÓi Çá l§n màu
Çen (thiên thåch) ÇÜ®c dân chúng sùng bái, có
tên là Ka’aba (nhà cûa ThÜ®ng ñ‰). TrÜ§c th©i-Çåi
HÒi giáo, khÓi Çá này ÇÜ®c th© cúng theo tín
ngÜ«ng Ça thÀn.

53

Lúc thi‰u th©i Mahomet Çã träi qua m¶t cu¶c
sÓng khó khæn, buÒn kh°. VØa m§i lên næm tu°i,
cha cûa Ngài là Abdallah qua Ç©i. Næm sau, mË
cûa Ngài là bà Amimah tØ trÀn; m¶t th©i gian ng¡n
sau, Ngài mÃt ông n¶i. Ông chú Abou Talib Çem
Ngài vŠ nuôi. Vì hoàn cänh, Mahomet không ÇÜ®c
h†c hành. Ngài không bi‰t Ç†c, không bi‰t vi‰t,
nhÜng có tài vŠ thÜÖng mãi.
Ÿ La Mecque, Ngài t°-chÙc Çoàn thÜÖngbuôn cho m¶t góa phø giàu có, tên là Khadijia.
Næm 25 tu°i, Ngài cÜ§i bà này làm v®. Bà Khadijia
là ngÜ©i v® ÇÀu tiên cûa Ngài. Ngài có 11 v®; 2 bà
ch‰t, Ngài sÓng v§i 9 bà.
Ÿ Syrie, tåi Bostra Ngài g¥p Bahira, m¶t tu sï
Thiên Chúa giáo. Ÿ La Mecque, Ngài quen bi‰t
nhiŠu ngÜ©i theo Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo;
Ngài bi‰t nhiŠu vŠ giáo-lš cûa hai tôn giáo này.
Mahomet có thói quen, suÓt nhiŠu Çêm vào
nghỉ ngÖi trong m¶t cái Ç¶ng cûa núi Hira. Ÿ Çó
Ngài ngÒi suy ngÅm m¶t mình. Theo truyŠn thuy‰t
cûa Çåo HÒi thì vào næm 610, có m¶t Çêm trong
lúc Mahomet Çang thiu thiu s¡p ngû, thiên thÀn
Gabriel xuÃt-hiŒn và ra lŒnh :‘‘Hãy Çi truyŠn giáo!
TruyŠn giáo nhân danh ÇÃng Sáng Tåo Çã sáng
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tåo ra con ngÜ©i tØ m¶t cøc huy‰t. Hãy Çi truyŠn
giáo!’’ (Kinh Coran 96: 1-3).
Lúc bÃy gi©, ª La Mecque, Mahomet chÌ-trích
tín ngÜ«ng cûa các thÜÖng nhân; Ngài cho r¢ng
phong-tøc cûa h† là ÇÒi trøy; Ngài la m¡ng h†.
Các thÜÖng nhân hoài nghi và chÓng ÇÓi s¿ truyŠn
Çåo cûa Ngài.
Næm 622, Mahomet và nh»ng ÇŒ tº ÇÀu tiên
cûa ngài d©i Ç‰n ª vùng Médine, m¶t Óc Çäo
cách La Mecque 350 cây sÓ. Ngày d©i ch‡ ª này
Çánh dÃu næm thÙ nhÃt lÎch-sº HÒi giáo.
Ngài khôn khéo mª r¶ng quyŠn-l¿c trên bán
Çäo Arabie b¢ng vÛ l¿c và ngoåi giao. Ngài là m¶t
chi‰n sï, m¶t lãnh tø tài ba. Næm 630, ª Médine,
ngài Mahomet trøc-xuÃt ho¥c tàn-sát ngÜ©i Do
Thái ; ngài kéo quân vŠ Çánh chi‰m La Mecque.
Hai næm sau Ngài mÃt ª Médine. Médine ÇÜ®c g†i
là thành phÓ cûa dÃng Tiên tri.
Vào nh»ng næm tØ 632 Ç‰n 650, ngÜ©i A rÆp
chinh-phøc Syrie, Palestine, Ai cÆp, Lybie và tÃt cä
lãnh-th° cûa Ç‰-quÓc Ba TÜ ; tØ Çó Çåo HÒi bành
trÜ§ng månh më trong các vùng m§i chi‰m ÇÜ®c.
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Nh»ng l©i truyŠn Çåt cûa dÃng tiên tri
Mahomet ÇÜ®c các ÇŒ tº ghi chép trên các mänh
xÜÖng bä vai cûa låc Çà. Nh»ng bän væn này k‰t
cÃu thành kinh Coran (ti‰ng A rÆp nghïa là bài h†c
thu¶c lòng). Kinh Coran gÒm có 114 chÜÖng.
Nh»ng l©i phát bi‹u cûa Mahomet ÇÜ®c ghi chép
thành sách Sunna. Kinh Coran và sách Sunna là
nŠn täng giáo-lš cûa Çåo HÒi. ñåo HÒi ki‹m soát
nghiêm kh¡c m†i khía cånh Ç©i sÓng các tín ÇÒ :
ki‹m soát cách trang phøc, th¿c phÄm và giáo
døc.
ñ‰n gi© cÀu nguyŒn, m¶t viên chÙc ÇÙng trên
tháp cao kêu g†i tín ÇÒ Çi lÍ :‘‘ThÜ®ng ñ‰ vï Çåi.
Không có thÀn thánh nào ngoài ÇÃng ThÜ®ng ñ‰
(Allah) và ÇÃng Mahomet là sÙ giä cûa Ngài. Hãy Ç
‰n cÀu nguyŒn. Hãy Ç‰n Ç‹ ÇÜ®c cÙu r‡i’’.
Tín ÇÒ hành lÍ m‡i ngày næm lÀn. Nh©
phÜÖng-pháp giáo-døc này tín ÇÒ trª thành nh»ng
con ngÜ©i sùng bái tuyŒt ÇÓi, nhiŠu tín ÇÒ s¤n sàng
tº vì ñåo.
S¿ th© phøng không có nghi lÍ nào cä, nhÜng
bu¶c tín ÇÒ phäi tin-tÜªng tuyŒt-ÇÓi và phäi làm
theo næm nghïa vø nhÜ sau:
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1) Tín ÇiŠu:‘‘Không có ThÜ®ng Ç‰ nào ngoài
ÇÃng Allah và Mohamet là sÙ giä cûa Ngài ’’.
2) M‡i ngày cÀu nguyŒn næm lÀn, lúc cÀu
nguyŒn phäi hÜ§ng vŠ La Mecque.
3) Chay tÎnh trong tháng Ramadan.
4) BÓ thí (g†i là thu‰ tôn giáo): ngÜ©i giàu Çóng
góp tiŠn cûa Ç‹ giúp Ç« ngÜ©i nghèo.
5) Hành hÜÖng Ç‰n La Mecque ít nhÃt m¶t lÀn
trong Ç©i ngÜ©i.
‘‘djihad’’ có nghïa là s¿ cÓ g¡ng hoàn thiŒn
bän thân mình vŠ Çåo ÇÙc và tín ngÜ«ng. Danh tØ
này thÜ©ng bÎ hi‹u lÀm là ‘‘thánh chi‰n’’ nghïa là
chi‰n tranh chÓng các tôn giáo khác.
Ngày thÙ sáu là ngày cûa ThÜ®ng ñ‰. Tin ÇÒ Ç
‰n ÇŠn th© cÀu nguyŒn tÆp-th‹. Sau khi nghe thÀy
cä (imam) thuy‰t giáo, tín ÇÒ cÀu nguyŒn theo
m¶t nghi-thÙc cÓ ÇÎnh : ÇÙng th£ng, nghiêng mình,
quÿ, låy, trán chÃm ÇÃt, ngÒi trên gót chân, rÒi
ÇÙng dÆy. H† Ç†c các Çoån kinh Coran, hát ca
tøng ThÜ®ng ñ‰, cÀu Ngài phù h¶.
Sau khi nhà tiên tri Mahomet mÃt, hai phe tín
ÇÒ tranh dành quyŠn thØa k‰ vì Ngài tiên tri
Mahomet chÜa kÎp chÌ ÇÎnh ngÜ©i thØa k‰. TØ Çó th
‰ gi§i HÒi giáo chia thành hai nhóm : nhóm Sunni
và nhóm Chiit.
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Nhóm Sunni không chÃp-thuÆn cho ngÜ©i
trong gia-Çình nhà Tiên tri ÇÜ®c thØa k‰ ; nhóm
Chiit thì Çòi ngÜ©i thØa k‰ ÇÃng Tiên tri phäi là ngÜ©i
trong gia-Çình Ngài. H† cho r¢ng ngÜ©i em h† và
là r‹ cûa Ngài tiên tri tên là Ali phäi là ngÜ©i k‰ vÎ
làm giáo-chû c¶ng-ÇÒng HÒi giáo.
Hai nhóm tín ÇÒ này giao tranh quy‰t liŒt. K‰t
quä, Ali và ngÜ©i con tên là Hossein lÀn lÜ®t bÎ gi‰t.
S¿ chia rë gi»a hai phe ÇÓi nghÎch vÅn còn tÒn tåi
Ç‰n ngày nay.
NgÜ©i Sunni ÇÜ®c xem nhÜ là ngÜ©i HÒi giáo
chính thÓng. H† chi‰m Ça sÓ tín ÇÒ.
HÒi giáo phát tri‹n mau chóng. Tôn giáo này
có sÓ tín ÇÒ nhiŠu nhÃt th‰ gi§i. Tín ÇÒ tràn lan
kh¡p th‰ gi§i, nhiŠu nhÃt là vùng Trung ñông, B¡c
Phi, Trung Á, bán Çäo Mã Lai và Indonésie. Ÿ châu
Phi có khoäng bÓn chøc triŒu ngÜ©i HÒi giáo da
Çen. Các nÜ§c phía b¡c châu Phi : Maroc, Algérie,
Tunisie, Libye, Egypte ÇŠu theo Çåo HÒi. Ÿ Âu
châu, nh© chánh-sách t¿ do tôn giáo, HÒi giáo
tràn vào các nÜ§c Âu châu dÍ dàng.
Ngày nay, ngÜ©i HÒi giáo càng ngày càng có
khuynh hÜ§ng chÓng-ÇÓi månh më væn-hóa Tây
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phÜÖng. Nh»ng ngÜ©i HÒi giáo quá khích Çã có
hành-Ç¶ng phá rÓi kinh-t‰ và quÃy phá nhiŠu
thành phÓ l§n Âu châu và MÏ châu.

* ƒn-Ç¶ giáo
ƒn-Ç¶ giáo có nguÒn gÓc tØ tôn giáo cûa s¡c
dân Indo-Europe. S¡c dân này Ç‰n ƒn-Ç¶ vào
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khoäng næm
-2000. Ch» Hindu có nghïa là
nh»ng cÜ dân ª phía bên kia sông Indus.
Vào gi»a thiên niên k› thÙ -III, trên b© sông
Indus có m¶t nŠn væn-minh Çô-thÎ rÃt ti‰n b¶. Trong
khu v¿c này, các nhà khäo-c°-h†c tìm ÇÜ®c rÃt
nhiŠu vÆt døng b¢ng ÇÃt sét nung nhÜ các tÜ®ng
nhÕ hình phø n», thú vÆt, ÇÒ chÖi, Ãn tín có kh¡c
m¶t thÙ væn t¿ mà hiŒn nay các nhà khäo c° chÜa
Ç†c ÇÜ®c. Nh© các cu¶c khai quÆt, các nhà khäo
c° bi‰t ÇÜ®c ít nhiŠu vŠ nh»ng tín ngÜ«ng tôn giáo
cûa dân t¶c xa xÜa này.
NŠn væn minh này bi‰n mÃt vào gi»a thiên
niên k› thÙ -II do sÙc-månh xâm-læng cûa s¡c dân
Indo-Europe.
NgÜ©i Indo-Europe là nh»ng kœ binh có vÛ khí b
¢ng s¡t. H† t¿ g†i mình là Aryas (ngÜ©i quš t¶c).
DÀn dÀn, h† ti‰n vŠ phía sông H¢ng (Gange). Vào
khoäng th‰ k› thÙ -X, nŠn væn-minh cûa ngÜ©i
Aryas änh-hÜªng bao trùm h‰t miŠn b¡c ƒn-ñ¶.
Tín-ngÜ«ng và nghi-thÙc tôn giáo cûa ngÜ©i
Aryas ÇÜ®c ghi trong b¶ kinh Veda (VŒ-Çà). Veda
có nghïa là s¿ hi‹u bi‰t.
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B¶ kinh Veda gÒm có bÓn cuÓn : kinh RigVeda (các Thánh ca), kinh Yajur-Veda (các th‹
thÙc Hi‰n t‰), Sama-Veda (các Giai ÇiŒu) và
Atharva-Veda (tÆp h®p các L©i cÀu nguyŒn).
Kinh Rig-Veda mô tä ÇŠn th© các chÜ thÀn.
Các chÜ thÀn ÇÜ®c s¡p x‰p theo thÙ t¿ : thÀn khí
quy‹n, thÀn bÀu tr©i, thÀn ÇÃt. HŒ thÓng giai cÃp
trong kinh Rig-Veda phän-änh s¿ phân chia trong
xã-h¶i th©i Aryas : phân chia theo nghŠ nghiŒp,
phân chia theo quan-Çi‹m vŠ chûng t¶c ho¥c
phân chia theo s¿ tinh khi‰t nghi lÍ.
Có bÓn giai cÃp : giai cÃp giáo sï (brahmane),
giai cÃp lãnh Çåo (kshatriya), giai cÃp th® thuyŠn
(vaishya), giai cÃp phøc vø (shudra). TÀn l§p
Chandala (l§p tiŒn dân) là nh»ng ngÜ©i cùng kh°
không ÇÜ®c liŒt kê vào hŒ-thÓng giai-cÃp trong xãh¶i. Ngày nay, hŒ-thÓng giai-cÃp có khuynh-hÜ§ng
mÃt dÀn trong xã-h¶i ƒn-Ç¶, nhÜng vÅn còn æn sâu
trong š-thÙc ngÜ©i ƒn-ñ¶.
TØ kinh Veda sän sinh ra kinh Brahmane và kinh
Upanishad. Các kinh này không còn nói vŠ nghithÙc tôn giáo n»a mà ÇÜ®c nâng lên trình-Ç¶ siêu
viŒt, g†i là Vedanta có nghïa là s¿ hoàn-thiŒn kinh
Veda. Tính cách tri‰t-lš vŠ nhân-sinh và Çåo-ÇÙc
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cûa kinh Brahmane và kinh Upanishad Çã hình
thành Çåo Bà-la-môn (Brahmanisme), Çåo cûa
các giáo sï ; rÒi tØ Çó nÄy sinh ra ƒn-Ç¶ giáo ngày
nay.
Trong th©i-kÿ thÎnh-hành kinh Veda, ngÜ©i ƒnÇ¶ tôn th© các vÎ thÀn tÜÖng-h®p v§i nh»ng hiŒntÜ®ng thiên-nhiên và th© kính nh»ng vÎ thÀn có
trÜ§c th©i Veda. DÀn dÀn Çåo Bà-la-môn bÕ các vÎ
thÀn trong kinh Veda và thay th‰ b¢ng các vÎ thÀn
khác, sÓ lÜ®ng nhiŠu hÖn. NgÜ©i ƒn-Ç¶ quan-niŒm
các vÎ thÀn chÌ là nh»ng hình-thÙc bi‹u-tÜ®ng cûa
m¶t Th¿c-th‹ Duy-nhÃt (Une Réalité Unique).
Khái niŒm Rita (quy-luÆt vÛ-trø) cûa kinh Veda
trª thành Brahman (linh-hÒn vÛ-trø) và vÎ thÜ®ng
Ç£ng thÀn Indra cûa kinh Veda nhÜ©ng ch‡ cho
ba vÎ thÀn : Brahma (ñÃng Sáng tåo), Vishnu (thÀn
Bäo thû) và Shiva (thÀn Phá hoåi).
Ba vÎ thÀn này là s¡c thái cûa Brahman, linh
hÒn vÛ trø.
NgÜ©i ƒn-Ç¶ tin r¢ng luÆt luân hÒi
(samsara) chi phÓi cu¶c sÓng : sinh, tº, rÒi tái sinh,
tº ; ki‰p này qua ki‰p khác; cu¶c sÓng ti‰p diÍn
vòng quanh nhÜ bánh xe quay, bánh xe luân hÒi.
Con ngÜ©i phäi có hånh-ki‹m tÓt vì m‡i hành62

Ç¶ng, m‡i š-tÜªng trong hiŒn tåi chi phÓi Ç©i sÓng
ki‰p sau cûa mình. Møc-Çích cûa s¿ tu hành là
thoát khÕi vòng quay luân hÒi.
S¿ giäi thoát này ÇÜa Ç‰n s¿ hòa ÇÒng vào
Linh-hÒn vÛ-trø (Brahman: l’Âme Universelle).
Các vÎ thÀn ƒn Ç¶ rÃt nhiŠu, theo truyŠn thÓng
có Ç‰n 33 333 vÎ.
Các nghi thÙc chi phÓi Ç©i sÓng cûa ngÜ©i ƒnÇ¶ tØ khi m§i sinh Ç‰n khi ch‰t : lÍ Ç¥t tên cho trÈ
sÖ sinh, lÍ h§t tóc ÇÀu tiên, lÍ quy y, lÍ cÜ§i, lÍ hÕa
táng. ViŒc hÕa thiêu xác ngÜ©i ch‰t không phäi vì
phép vŒ sinh mà vì ngÜ©i ƒn Ç¶ tin r¢ng ng†n l»a
tÄy u‰ m†i xÃu xa.
Các lÍ låc ƒn-Ç¶ rÃt nhiŠu, hÖn 400 lÍ m‡i
næm; nghi-thÙc thay Ç°i tùy ÇÎa-phÜÖng, tùy theo
tØng giáo phái và tùy theo š-nghïa linh-thiêng cûa
m‡i vÎ thÀn. Các lÍ h¶i ÇÜ®c t°-chÙc trong không
khí tÜng bØng r¿c rª : quÀn áo Çû màu s¡c, c© xí,
khiêu vÛ, âm nhåc ; Çám rÜ§c có voi choàng vãi
thêu dÅn ÇÀu ; theo sau là dám Çông ngÜ©i hành
hÜÖng.
Các cu¶c hành-hÜÖng Çi xa cÛng rÃt nhiŠu.
SuÓt næm, ngÜ©i ƒn-Ç¶ di chuy‹n thÜ©ng xuyên Ç
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‰n các nÖi thiêng liêng, tham d¿ các lÍ h¶i ho¥c
hành lÍ cá nhân.

* PhÆt giáo
Gautama (CÒ ñàm) ra Ç©i khoäng næm -566
tåi Lumbini Grove, m¶t vÜÖng quÓc nhÕ thu¶c
Népal. Tên Ngài là Siddhârtha (Thích ñåt Ta) có
nghïa là Çåt møc Çích. VŠ sau, ngÜ©i ta g†i Ngài là
Shâkyamuni (Thích Ca Mâu Ni) có nghïa là ngÜ©i
hiŠn tài dòng h† Shâkya. Thân phø Ngài là
Shuddodhana, thû lãnh m¶t thÎ t¶c dòng Shâkya;
thân mÅu Ngài là Mâyâ (Ma-da).
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Ngài có v® và m¶t con trai. Nh»ng næm tháng
Ngài sÓng trong cung ÇiŒn thÆt sung sÜ§ng, êm
ÇŠm, cách biŒt th‰-gi§i bên ngoài. NhÜng m¶t
hôm, nhân cu¶c dåo chÖi ra ngoài cung ÇiŒn,
Ngài g¥p nhiŠu cänh tÜ®ng làm Ngài xúc Ç¶ng :
M¶t ông già tàn tå run rÄy chÓng gÆy, m¶t ngÜ©i
m¡c bŒnh hûi khóc lóc Çau Ç§n, m¶t Çám ma
ÇÜa ngÜ©i ch‰t Ç‰n giàn hỏa thiêu, m¶t tu sï thong
dong vô tÜ l¿. Vô cùng xúc-Ç¶ng trÜ§c nh»ng cänh
tÜ®ng Çó, Ngài nhÆn thÙc r¢ng hånh-phúc chÌ là
äo-tÜªng và s¿ Çau-kh° bao trùm th‰-tøc. Ngài
quy‰t-ÇÎnh r©i bÕ cu¶c sÓng êm ÇŠm trong cung
ÇiŒn, Çi kh¡p nÖi h†c hÕi, suy gÅm Ç‹ tìm nguyênnhân và cách giäi-quy‰t cho s¿ kh° Çau.
Ngài Ç‰n thành phÓ Bénarès ; thành phÓ này
có nhiŠu nhà hiŠn tri‰t. ñÀu tiên, Ngài g¥p m¶t
nhà thông thái danh ti‰ng dåy cho Ngài nh»ng
giáo-lš và nh»ng nguyên-t¡c vŠ tôn giáo. Ngài ti
‰p thu rÃt nhanh và có th‹ bàn cäi, tranh-luÆn v§i
các nhà thông-thái khác. NhÜng ch£ng bao lâu,
Ngài không hài lòng cái h†c cån hËp, vòng vo
không lÓi thoát ; nh»ng th¡c-m¡c cûa Ngài không
có giäi-Çáp trong các sách kinh Çi‹n.
Gautama tØ biŒt ông thÀy ÇÀu tiên, rÒi vào
rØng sâu tìm g¥p các môn ÇÒ yoga. V§i møc-Çích
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tìm chân-lš, Ngài t¿ hành xác theo phÜÖng-pháp
kh° hånh yoga: nhÎn Çói, nhÎn khát, c¡m ÇÀu
xuÓng ÇÃt suÓt ngày Ç‹ tìm chân-lš. SÙc khoÈ cûa
Ngài m‡i ngày m‡i suy y‰u mà ch£ng tìm ÇÜ®c
câu trä l©i cho vÃn-ÇŠ kh° Çau. M¶t hôm, Ngài
nhÆn thÙc ÇÜ®c r¢ng phÜÖng-pháp kh° hånh
ch£ng Çi Ç‰n Çâu, không th‹ giúp Ngài tìm ra
ÇÜ®c chân-lš.
Sau sáu næm phiêu båt, thÃt v†ng, Ngài Ç‰n
ngÒi nghÌ dÜ§i gÓc cây Ça. VŠ sau ngÜ©i ta g†i
cây Ça là cây BÒ ÇŠ (cây giác ng¶).
Ngài quy‰t ÇÎnh ngÒi mãi dÜ§i gÓc cây Ça
cho Ç‰n khi nào tìm ÇÜ®c giäi-Çáp cho vÃn-ÇŠ kh°
Çau. Ngài suy ngÅm suÓt ngày Çêm. Sau cùng,
trong m¶t lÀn trÀm tÜ, suy nghï suÓt bÓn mÜÖi chín
ngày, Ngài tìm ra ÇÜ®c chân-lš. Ngài trª thành
ÇÃng giác ng¶, thành PhÆt (Bouddha).
Trong suÓt bÓn mÜÖi læm næm Çi thuy‰t giäng
cho tÃt cä m†i ngÜ©i, không phân biŒt giàu
nghèo, không phân biŒt giai-cÃp; quÀn chúng kéo
theo Ngài xin quy y h†c PhÆt càng ngày càng
Çông Çäo.
Hai bài giäng chính cûa PhÆt dåy là TÙ DiŒu ñ
‰ và Bát Chánh ñåo.
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TÙ DiŒu ñ‰ là bÓn chân-lš:
- Chân lš thÙ nhÃt là kh° (Kh° Ç‰). Nh»ng n‡i
kh° vì sinh, lão, bŒnh, tº ; kh° vì mÃt nh»ng ÇiŠu
mình Üa thích ; kh° vì phäi k‰t-h®p v§i nh»ng ÇiŠu
mình không Üa.
- Chân lš thÙ hai là nguyên nhân cûa kh° (TÆp
Ç‰). Nguyên nhân cûa kh° là cái Ü§c v†ng (trishna)
Çam mê : thèm khác døc v†ng, thèm khát
s¿ sÓng.
- Chân lš thÙ ba là diŒt kh° (DiŒt Ç‰). Không có
nhân thì không có quä. MuÓn diệt kh° phäi tiêudiŒt nguÒn gÓc cûa kh°, tÙc là tiêu-diŒt cái Ü§c
v†ng Çam mê.
- Chân lš thÙ tÜ là Bát Chánh ñåo (ñåo Ç‰),
con ÇÜ©ng ÇÜa Ç‰n diŒt kh°.
Bát Chánh ñåo là tám con ÇÜ©ng chân chính
dÅn Ç‰n ch‡ diŒt kh° :
1) Chánh ki‰n (thÃy Çúng).
2) Chánh tÜ-duy (suy nghï Çúng).
3) Chánh ng» (nói Çúng).
4) Chánh nghiŒp (hành Ç¶ng Çúng).
5) Chánh mång (mÜu sinh chân chính).
6) Chánh tinh-ti‰n (cÓ g¡ng chân chính).
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7) Chánh niŒm (š thÙc chân chính).
8) Chánh ÇÎnh (thiŠn ÇÎnh chân chính)
PhÆt giáo rÃt trân tr†ng bi‹u tÜ®ng Tam Bäo
(Triratna : ba vÆt quš). ñó là PhÆt, Pháp, Tæng :
- PhÆt (ñÃng giác ng¶) là bác sï cho toa
thuÓc.
- Pháp (Giáo lš cûa Çåo PhÆt) là toa thuÓc giäi
cÙu.
- Tæng (Tu sï PhÆt giáo) là y tá áp døng toa
thuÓc ÇÍ cÙu v§t chúng sinh.
Theo PhÆt, không có th¿c-th‹ n¶i-tåi nào là có
th¿c, dÀu là ti‹u ngã hay Çåi ngã. TÃt cä ÇŠu vô
thÜ©ng, bi‰n chuy‹n. BŠ ngoài làm ta lÀm tÜªng.
S¡c tÜ§ng chÌ là m¶t chu‡i nh»ng cÃu trúc tåm
th©i, h®p rÒi tan. Cái mà ta g†i là th¿c chÌ là m¶t
cu¶n xoáy nh»ng døc v†ng, Çam mê : mØng vui,
tÙc giÆn, Çau thÜÖng, Üa thích, ghét, ham muÓn.
M†i hiŒn tÜ®ng chÌ là äo tÜªng. M†i s¿ vÆt ÇŠu vô
thÜ©ng, k‹ cä vÛ trø.
PhÆt giáo không phäi là m¶t tôn giáo thÀn
quyŠn mà là m¶t tri‰t-lš, m¶t s¿ suy-nghiŒm ÇÜa Ç
‰n Çåi ÇÙc. ñÙc Thích Ca lúc nào cÛng t¿ cho
mình là m¶t ngÜ©i nhÜ muôn ngàn ngÜ©i khác.
NhÜng mà Ngài là m¶t ngÜ©i Çã giác ng¶.
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PhÆt Thích Ca tØ chÓi không trä l©i nh»ng câu
hÕi vŠ siêu hình. ThÀn thánh, ma qu› không có
trong cu¶c sÓng cûa con ngÜ©i.
VÎ sáng lÆp PhÆt giáo tØ biŒt th‰ gian næm tám
mÜÖi tu°i ª m¶t làng nhÕ cách Bénarès m¶t træm
chín chøc cây sÓ vŠ hÜ§ng b¡c. Sau khi PhÆt Thích
Ca viên tÎch, các ÇŒ tº sÜu-tÆp nh»ng l©i giäng
dåy cûa Ngài và r©i phía Çông-b¡c ƒn-Ç¶, Çi vŠ
phía tây và xuÓng miŠn nam, truyŠn bá giáo-lš cûa
Ngài. Lúc bÃy gi©, PhÆt giáo ÇÜ®c truyŠn bá kh¡p
bán-løc-ÇÎa ƒn Ç¶.
*
ñåi h¶i PhÆt giáo ÇÀu tiên ª Rajagriha ÇÜ®c
ÇÙc Mahâkashyapa (Ma Ha Ca Di‰p), Çåi ÇŒ tº
cûa ÇÙc PhÆt triŒu tÆp vào næm -477.
ñåi h¶i thÙ hai do ÇÙc Yashas triŒu tÆp ª Vesâli
vào næm -377.
ñåi h¶i thÙ ba ª Pataliputra do hoàng Ç‰
Ashoka (A Døc) triŒu tÆp vào næm -245. ñåi h¶i này
hình thành tr†n vËn bän væn pali. Bän væn pali
ÇÜ®c s¡p x‰p thành ba ‘‘tång’’(tripitaka, tam tång):
- Kinh Sutra ghi l©i giảng dåy cûa PhÆt,
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- LuÆt Vinaya : quy ch‰ tæng ni,
- LuÆt Abhidharma : chú giäi các giáo lš.
TØ ÇÃy PhÆt giáo nguyên thûy (Theravada)
ÇÜ®c hình thành. PhÆt giáo nguyên thûy áp døng
ch¥t-chë tri‰t lš cûa PhÆt. VŠ sau tông phái này
còn ÇÜ®c g†i là Ti‹u thØa (Hînayâna).
CuÓi th‰ k› thÙ -I, các tín ÇÒ PhÆt giáo có lòng
quäng Çåi sáng-lÆp phái ñåi thØa (Mahâyâna). H†
cho r¢ng tÃt cä nh»ng ai quy y theo PhÆt ÇŠu là
PhÆt tº và m†i ngÜ©i có th‹ thành PhÆt n‰u bi‰t tu
hành.
Theo ñåi thØa thì các vÎ BÒ tát (bodhisattva) là
nh»ng vÎ PhÆt có lòng tØ bi vô hån, tình nguyŒn ª
låi th‰-gian Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh.
ñåi thØa th© nhiŠu vÎ BÒ tát nhÜ Quan Th‰ Âm
BÒ tát, ñÎa Tång VÜÖng BÒ tát, ñåi Th‰ Chí BÒ tát,
Thanh TÎnh ñåi Hãi Chúng BÒ tát. PhÆt A-di-Çà cÛng
nhÜ các vÎ bÒ tát không có trong lÎch-sº, chÌ thÃy
ghi trong các kinh Çi‹n ñåi thØa.
*

TØ m¶t tri‰t-lš cao siêu Çi tìm chân-lš trª thành
m¶t tôn giáo l§n : PhÆt giáo.
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Vào th‰ k› thÙ -III, PhÆt giáo ÇÜ®c truyŠn bá
kh¡p ƒn ñ¶ nh© công ÇÙc cûa vua Ashoka (A
Døc). Vua tôn th© Çåo PhÆt vì š-thÙc ÇÜ®c s¿ tànbåo cûa chi‰n-tranh. Vua Ashoka chÌ dùng công-lš
và Çåo-ÇÙc Ç‹ trÎ vì ÇÃt nÜ§c. NhÜng Ç‰n th‰ k›
thÙ X, Çåo HÒi bành-trÜ§ng th‰-l¿c ª ƒn ñ¶ và Çåo
Bà-la-môn cånh tranh quy‰t liŒt, PhÆt giáo phäi r©i
khÕi ƒn-ñ¶.
TØ ƒn-Ç¶, PhÆt giáo Nguyên thûy (Theravada)
truyŠn bá qua Sri Lanka (Ceylan) và các nÜ§c
ñông Nam Á : Mi‰n ñiŒn, Thái Lan, Lào, Cao
Miên, trong khi PhÆt giáo ñåi thØa ÇÜ®c truyŠn bá
qua Népal, Mông C‡, ViŒt Nam, Trung QuÓc. TØ
Trung QuÓc, PhÆt giáo truyŠn bá qua Cao Ly, rÒi
qua NhÆt Bãn.
M¶t tông phái ñåi thØa ÇÜ®c ngÜ©i Tây
phÜÖng bi‰t nhiŠu nhÃt là Zen cûa NhÆt Bän; ngÜ©i
Trung Hoa g†i là Ch’an, ngÜ©i ViŒt Nam g†i là
ThiŠn. Ÿ ViŒt Nam và Trung Hoa cÛng có tông phái
này.
Vào khoäng nh»ng næm 608-650, PhÆt giáo
truyŠn bá sang Tây tång dÜ§i th©i vua Song Tsen
Gampo. PhÆt giáo Tây tång änh-hÜªng tin-ngÜ«ng
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c‡ truyŠn là Çåo Bonpo nên có màu s¡c riêng biŒt
ÇÜ®c g†i là Çåo Låt Ma (Lamaïsme).
Nh»ng kinh Çi‹n ñåi thØa vi‰t b¢ng ch» Phån
(Sanskrit) ÇÜ®c dÎch ra ti‰ng Tây tång, Trung Hoa,
NhÆt Bän và ViŒt Nam.
PhÆt giáo là m¶t tôn giáo khoan dung, có tính
cách tri‰t lš, không giáo ÇiŠu, không chuyên ch‰.
M†i ngÜ©i có th‹ vØa gi» tín-ngÜ«ng riêng cûa
mình, vØa Ç‰n chùa cúng PhÆt, nghe giäng dåy
giáo-lš PhÆt.
Tín ÇÒ PhÆt giáo phÀn Çông ª châu Á, nhÜng
Çåo PhÆt änh-hÜªng vŠ phÜÖng-diŒn tinh-thÀn Ç‰n
tÃt cä các løc ÇÎa khác. TÜ-tÜªng PhÆt giáo m‡i
ngày m‡i ÇÜ®c th‰-gi§i phÜÖng Tây Çón nhÆn.

* Nho giáo (Kh°ng giáo)
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ñÀu Ç©i Chu, n‰p sÓng cûa ngÜ©i Trung Hoa
nhÜ lÍ nghi, phong tuc, tÆp quán ÇÜ®c Chu Công
ñán ghi chép, s¡p x‰p thành m¶t hŒ-thÓng, ngÜ©i
Ç©i sau g†i là Nho giáo (Çåo Nho).
ñ‰n th‰ k› thÙ -VI, Kh°ng Tº låi hŒ-thÓng-hóa n
‰p sÓng cûa ngÜ©i Trung Hoa xÜa thành m¶t h†cthuy‰t và truyŠn-bá r¶ng rãi trong xã-h¶i Trung Hoa,
do Çó Nho giáo còn ÇÜ®c g†i là Kh°ng giáo (Çåo
Kh°ng).
Kh°ng Tº sinh vào khoäng næm -551, tåi Ãp
Trâu, làng XÜÖng Bình, nÜ§c L‡, thu¶c tÌnh SÖn
ñông (Shandong) ngày nay. Ông sÓng vào m¶t
th©i-kÿ loån låc mà các sº-gia Trung Hoa g†i là th©i
Xuân Thu. Ông chÙng ki‰n triŠu Çåi nhà Chu søp
Ç° và s¿ tranh-giành quyŠn-l¿c cûa các chÜ hÀu.
Do Çó Kh°ng Tº ÇŠ-xuÃt m¶t h†c-thuy‰t nh¢m
møc-Çích duy-trì trÆt-t¿ trong xã-h¶i. Các ngÜ©i k‰
vÎ Kh°ng Tº là Månh Tº, Tuân Tº, ñÒng Tr†ng ThÜ,
Trình Håo, Trình Di.
Kh°ng Tº hŒ-thÓng-hóa nh»ng giá-trÎ luân-lš c‡
truyŠn : hi‰u v§i cha mË, trung thành v§i vua, phép
t¡c v§i m†i ngÜ©i. LÍ nghi không phäi chÌ cÀn ÇÓi
v§i thÀn thánh mà cÛng cÀn phäi áp-døng gi»a
ngÜ©i v§i nhau : vua quan, cha mË, thÀy trò, anh
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em, bà con, bån bè, l§n bé, già trÈ. Giáo huÃn
cûa Ngài Çã có änh-hÜªng to l§n trong xã-h¶i
Trung Hoa. DÜ©i ch‰-Ç¶ phong-ki‰n, tÜ-tÜªng cûa
Kh°ng Tº là cách-thÙc tÓt ÇËp nhÃt Ç‹ °n-ÇÎnh xãh¶i và gìn gi» uy-quyŠn trong m¶t nÜ§c r¶ng l§n.
Kh°ng Tº quan-niŒm Tr©i có quyŠn-l¿c cao
hÖn h‰t. Trên m¥t ÇÃt, thiên tº là con tr©i, nên có
quyŠn-l¿c cao hÖn m†i ngÜ©i khác. Các nho sï
giúp thiên tº quän trÎ dân, bình thiên hå. Nh© quanniŒm th¿c døng Çó mà nhà Hán Çã thuÀn-phøc
các nÜ§c chÜ hÀu, thÓng-nhÃt cä m¶t vùng ÇÃt
r¶ng l§n, lÆp ÇÜ®c m¶t vÜÖng triŠu có quyŠn-l¿c.
N¶i-dung tÜ-tÜªng cûa Kh°ng Tº ÇÜ®c ghi rõ
trong NgÛ kinh. Kh°ng Tº không phäi là ngÜ©i sángtác mà là ngÜ©i ghi chép, chÌnh-lš theo quan-niŒm
riêng cûa Ngài. NgÛ kinh gÒm có :
1) Kinh DÎch nói vŠ s¿ chuy‹n bi‰n cûa Tr©i ñÃt.
2) Kinh Thi sÜu tÆp các bài thi ca xÜa tØ th‰ k›
thÙ -IX Ç‰n th‰ k› thÙ -VI.
3) Kinh ThÜ sÜu tÆp các l©i hay, š ÇËp cûa các
vÎ thánh vÜÖng huyŠn thoåi th©i xa xÜa.
4) LÍ Kš nói vŠ các nghi thÙc lÍ h¶i.
5) Kinh Xuân Thu là bän chÌnh lš các biên-niênsº nÜ§c L‡ ÇÍ bày tÕ quan-Çi‹m cûa Ngài vŠ lÎchsº.
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TrÜ§c khi Çi tìm m¶t vÎ minh quân chÎu th¿c
hiŒn tÜ-tÜªng cûa Ngài, Kh°ng Tº Çào tåo m¶t sÓ
môn ÇŒ. Sau khi Çi du thuy‰t nhiŠu næm qua các
ti‹u quÓc Trung Hoa không thành công, Ngài thÃt
v†ng quay trª vŠ dåy h†c.
*
Kh°ng giáo Çã có änh-hÜªng l§n trong xã-h¶i
Trung Hoa và các nÜ§c lân cÆn nhÜ ViŒt Nam, Cao
Ly, NhÆt Bän.
Kh°ng Tº là m¶t nhà tri‰t-h†c l§n quan-tâm Ç
‰n vÃn-ÇŠ xã-h¶i và là m¶t nhà giáo-døc, m¶t bÆc
thÀy l§n vŠ Çåo ÇÙc.
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Chân dung ÇÙc Kh°ng Tº.

* Lão giáo
Theo sº kš cûa TÜ Mã Thiên (m¶t sº gia Trung
Hoa, Ç©i Tây Hán) thì Lão Tº là ngÜ©i nÜ§c Sª, h†
Lš, tên Nhĩ, t¿ là ñàm. Không ai bi‰t rõ ngày sinh và
ngày mÃt cûa ông ta. Sách ñåo ñÙc Kinh cûa Lão
Tº có hai thiên, tám mÜÖi mÓt chÜÖng.
Lão Tº là ngÜ©i Trung Hoa ÇÀu tiên hŒ-thÓnghóa quan-Çi‹m vŠ vÛ-trø. ChÜÖng 14, ông vi
‰t:‘‘Nhìn không thÃy g†i là di, không nghe thÃy g†i
là hi, n¡m không ÇÜ®c g†i là vi. Ba cái Çó truy-cÙu
Ç‰n cùng cÛng không bi‰t gì ÇÜ®c, chÌ thÃy tr¶n
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l¶n làm m¶t thôi. Ÿ trên không sáng, ª dÜ§i không
tÓi, thâm viÍn bÃt tuyŒt, không th‹ g†i tên, nó låi
trª vŠ cõi vô vÆt, cho nên bäo là cái trång không
có hình trång, cái tÜ®ng không có vÆt th‹. Nó thÃp
thoáng, mÆp m©. ...’’ (*).

(ThÎ chi bÃt ki‰n danh vi‰t di, thính chi bÃt væn danh vi‰t hi,
bác chi bÃt Ç¡c danh vi‰t vi. Thº tam giä bÃt khä trí cÆt, cÓ
h‡n nhi vi nhÃt. Kÿ thÜ®ng bÃt hi‹u, kÿ hå bÃt mu¶i, th¢ng
th¢ng bÃt khä danh, phøc quy Ü vô vÆt. ThÎ vi vô trång chi
trång, vô vÆt chi tÜ®ng, thÎ vÎ hÓt hoäng ...).

Ba cái di, hi, vi có nghïa là vô s¡c, vô thanh,
vô hình. Lão Tº không Ç¥t tên cho nó. Có lë ngày
nay nó có tên là không gian. Không gian vô s¡c,
vô hình, vô thanh, vô tÆn.
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ChÜÖng 21, Lão Tº vi‰t:''...ñåo là cái gì chÌ
mÆp m©, thÃp thoáng; thÃp thoáng mÆp m© mà
bên trong có hình tÜ®ng; mÆp m©, thÃp thoáng
mà bên trong có vÆt; nó thâm viÍn, tÓi tăm mà
bên trong có cái tinh túy, tinh túy Çó rÃt xác th¿c
và rÃt Çáng tin.TØ xÜa Ç‰n nay, Çåo tÒn tåi hoài,
nó sáng tåo vån vÆt'' (*)

(... ñåo chi vi vÆt, duy hoäng duy hÓt ; hÓt hŠ hoäng hŠ, kÿ
trung h»u tÜ®ng ; hoäng hŠ hÓt hŠ, kÿ trung h»u vÆt. Y‹u hŠ,
minh hŠ, kÿ trung h»u tinh ; kÿ tinh thÆm chân, kÿ trung h»u
tín. T¿ c° cÆp kim, kÿ danh bÃt khÙ, dï duyŒt chúng phû ...).

NhÜ vÆy ch» ñåo cûa Lão Tº là cái gì Çó,
không rõ, nhÜng bên trong có vÆt chÃt và có cái
tinh túy. VÆt chÃt (chÃt Ç¥c, chÃt lÕng, chÃt khí) là
bän-nguyên cûa vÛ-trø và cái tinh túy là nguyên-lš
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t¿-nhiên, không có š-chí, không chû-quan, tÙc là
nh»ng tác-Ç¶ng lš, hóa, sinh. Nói m¶t cách khác :
ñåo là không gian bao gÒm vÆt chÃt và nguyên lš
t¿ nhiên. Nh© nguyên-lš t¿-nhiên tác-Ç¶ng trên vÆt
chÃt mà sinh ra vån vÆt.
ChÜÖng 51, Lão Tº vi‰t :'' ñåo sinh ra vån vÆt,
ÇÙc bao b†c m‡i vÆt, khi‰n cho m‡i vÆt thành
hình, hoàn cänh hoàn thành m‡i vÆt ...'' (*)

(ñåo sinh chi, ÇÙc súc chi, vÆt hình chi, th‰ thành chi)

NhÜ vÆy, ñÙc có nghïa là môi trÜ©ng (khí
quy‹n, nÜ§c, ÇÃt, khí hÆu, v.v.). Môi trÜ©ng bao
b†c, bÒi dÜ«ng vån vÆt, khi‰n cho m‡i vÆt ÇÜ®c
hình thành.
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Lão Tº chû-trÜÖng không can-thiŒp vào s¿ bi
‰n-hóa cûa thiên-nhiên, tÙc là vô vi. Vô vi trong š
nghïa cûa Lão Tº không phäi là không làm viŒc gì
cä, mà có nghïa là phäi làm thuÆn theo cái thiên
nhiên.
ChÜÖng 37, Lão tº vi‰t:‘‘ ñåo vïnh cºu thì
không làm gì (vô vi - vì là t¿ nhiên) mà không gì
không làm (vô bÃt vi - vì vån vÆt nh© nó mà sinh
mà l§n) ; bÆc vua chúa gi» ÇÜ®c Çåo thì vån vÆt
së t¿ bi‰n hóa. ... ’’ (*)

(ñåo thÜ©ng vô vi nhi vô bÃt vi. HÀu vÜÖng nhÜ®c næng thû
chi, van vÆt tÜÖng t¿ hóa ...)
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(*) Tật cả những phần dịch từ chữ Hán ra chữ Việt đều trích
nguyên văn trong cuốn Lão Tử - Đạo Đức Kinh , tác giả
Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Văn Hóa, năm 1998.

HÖn hai ngàn næm sau Ç©i Lão Tº, nhân-loåi
m§i š thÙc ÇÜ®c tÀm quan-tr†ng cûa môi-trÜ©ng
thiên nhiên. HiŒn nay có nhiŠu t° chÙc bäo-vŒ
thiên nhiên, chÓng ô nhiÍm.
Các nhà Nho xem sách ñåo ñÙc Kinh cûa
Lão Tº và các sách cûa các môn-ÇÒ nhÜ LiŒt Tº,
Trang Tº nên änh-hÜªng tÜ-tuªng phóng khoáng,
an nhàn, vô vi.
N‰u Kh°ng Tº chú-tr†ng Ç‰n s¿ giao-t‰ gi»a
con ngÜ©i v§i nhau thì Lão Tº låi chû-trÜÖng h¶inhÆp v§i thiên-nhiên, chiêm-nghiŒm thiên-nhiên Ç‹
nâng cao trí-tuŒ.
Tri‰t lš cûa Lão Tº cao siêu, khó hi‹u, nhiŠu
Çoån có vÈ thÀn-bí, cho nên vŠ sau, vài nÖi ª
Trung Hoa, Lão giáo trª thành ñåo giáo. Các ñåo
sï có cách tu-luyŒn huyŠn-bí : b¡t Ãn, trØ tà, ch‰ng¿ ma qu› ; chuyên trÎ bŒnh b¢ng bùa phép,
thÀn chú.
Vào Ç©i Hoàng Ç‰ nhà HÆu Hán (147-167), tåi
núi H¶c Minh SÖn, ông TrÜÖng ñåo Læng sáng lÆp
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ra h†c Çåo trÜ©ng sinh. Con cûa ông là Hoàng,
cháu cûa ông là L‡, ch¡t cûa ông là TrÜÖng ThÎnh,
k‰ tøc cha truyŠn con nÓi truyŠn bá ñåo giáo.
ñåo giáo truyŠn bá trong dân gian g¥p tøc
th© kính thÀn linh nên phát-tri‹n dÍ dàng trong Çåichúng. DÀn dà ñåo giáo trª thành tín-ngÜ«ng phi
‰n thÀn. Trên h‰t là Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰, dÜ§i
thì có vô sÓ thÀn tiên. Các bà tiên, ông tiên vui
sÓng kh¡p chÓn Thiên Thai ; các vÎ thÀn nhÜ Thái
ThÜ®ng Lão Quân, bà chúa LiÍu Hånh, ông Chín
ThÜ®ng Ngàn, cô Ba Thoäi Phû, Thánh MÅu Thiên Y
A Na, v.v. ÇÜ®c th© phøng trong các am, Çình, mi
‰u. DÜ§i ÇÃt th© Th° ñÎa, trong nhà th© ThÀn Tài,
nhà b‰p th© ông Táo, v.v.
Ÿ Trung QuÓc có nhiŠu ÇŠn th© Lão giáo ÇÜ®c
xây d¿ng trên sÜ©n ÇÒi ho¥c ÇÌnh núi trong khung
cänh thiên-nhiên. Các ÇŠn th© n°i ti‰ng nhÜ ÇŠn
Thái SÖn (T’ai Shan) ª tÌnh Shan Tung ; ÇŠn Mao
Shan ª vŠ hÜ§ng Çông-nam Nam Kinh (Nankin) ;
ÇŠn Lung-hu Shan ª Kuang Hsi ; ÇŠn Sung Shan ª
HÒ Nam (Ho Nan) và ÇŠn Guilin ª vŠ phía tây-nam
Trung QuÓc. Trong các làng måc và các thành
phÓ cÛng có ÇŠn th© Lão giáo.
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NghŒ thuÆt, thi ca và h¶i h†a Trung Hoa thÃm
nhuÀn ÇÆm Çà tÜ-tÜªng khoáng Çåt, an nhàn, vô
vi cûa Lão Tº.
Tóm låi, tÜ-tÜªng cao siêu và khoáng Çåt cûa
Lão Tº chÌ ÇÜ®c l§p trí-thÙc ti‰p-thu m¶t phÀn, còn
các hình-thÙc khác có tính huyŠn-bí cûa Lão Tº Çã
trª thành tín ngÜ«ng dân gian thì ÇÜ®c quÀn
chúng ti‰p-nhÆn nhÜ m¶t tàn tích cûa tín-ngÜ«ng
phi‰m thÀn th©i thÜ®ng c°.
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H24. - Chân dung Lão Tº.
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ChÜÖng III

NgÜ®c Çãi tín ÇÒ
Chi‰n tranh tôn giáo
-----------------------------

1. - DÜ§i th©i ñ‰ QuÓc La Mã
Các sº gia Âu châu g†i ñ‰ QuÓc La Mã trong
khoäng th©i gian tØ næm 313 Ç‰n næm 590 là ñ‰
QuÓc Thiên Chúa giáo (The Christian Empire;
l'Empire chrétien). NgÜ©i sáng lÆp ñ‰ QuÓc Thiên
Chúa giáo là Hoàng Ç‰ Constantin ñŒ NhÃt.
*
Sau khi chúa Jésus qua Ç©i, Thiên Chúa giáo bÎ
ngÜ©i La Mã hành hå, ngÜ®c Çãi. NhÜng tØ khi
hoàng Ç‰ La Mã Constantin ñŒ NhÃt (Constantin Ier
le Grand, 285-337) cãi Çåo, tín ÇÒ Thiên Chúa giáo
ÇÜ®c nhà nÜ§c bäo tr®. TØ Çó, ngay sau nh»ng
ngày chÎu truy bÙc, Thiên Chúa giáo b¡t ÇÀu k‰t t¶i
n¥ng nŠ nh»ng ai không theo Çåo cûa mình.
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Næm 356, hoàng Ç‰ Constance II (317-361) ra
lŒnh cÃm ña ThÀn giáo. Phåt tº hình cho tÃt cä
nh»ng ai bÎ b¡t quä tan làm lÍ t‰ thÀn hay th©
cúng các thÀn.
Tháng 2 næm 380, hoàng Ç‰ Théodose ñŒ
NhÃt (Théodose Ier le Grand, 346-395) công bÓ
chính-thÙc: m†i ngÜ©i phäi theo Thiên Chúa giáo.
Næm 381, ban bÓ luÆt: Thiên Chúa giáo là
quÓc giáo, kÈ nào theo Çåo khác ÇŠu bÎ án tº
hình.
Næm 391, ra lŒnh Çóng cºa tÃt cä ÇŠn mi‰u
ngoåi Çåo.
Ngày 8 tháng 11 næm 392, ngài ra lŒnh cÃm
ngÜ©i ngoåi Çåo th© cúng dÜ§i bÃt cÙ hình thÙc
nào.
Næm 435, hoàng Ç‰ Théodose II (401-450) ra
lŒnh phá hÛy tÃt cä các ÇŠn mi‰n Ça thÀn còn sót
låi.
Næm 438, Théodose II, hoàng Ç‰ phÜÖng Tây
và Valentinien III (419-455), hoàng Ç‰ phÜÖng
ñông ban hành chung m¶t Çåo luÆt tÆp h®p tÃt
cä các luÆt tØ th©i hoàng Ç‰ Constantin. LuÆt này
nh¢m møc-dích tiêu-diŒt hoàn toàn ña ThÀn giáo.
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VÅn gi» thái Ç¶ cÓ chÃp tÜÖng t¿ ÇÓi v§i ngÜ©i
Do Thái, hoàng Ç‰ Justinien (482-565) ban hành
nhiŠu Çåo luÆt:
- cÃm ngÜ©i Do Thái k‰t hôn v§i ngÜ©i theo
Çåo Thiên Chúa;
- cÃm ngÜ©i Do Thái làm chÙc vø công;
- cÃm mª thêm thánh ÇÜ©ng Do Thái giáo;
- cÃm c¡t da qui ÇÀu (m¶t tøc lŒ c° truyŠn
cûa ngÜ©i Do Thái).
Nh»ng tín ÇÒ Thiên chúa giáo ly-khai bÎ xem
nhÜ nh»ng ngÜ©i theo tà giáo. ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i
này, hoàng Ç‰ Théodose II ra luÆt:
- cÃm sinh sÓng trong thành phÓ;
- cÃm lÆp di chúc;
- cÃm h¶i h†p;
- cÃm ÇŒ ÇÖn lên hoàng Ç‰.
N‰u có cu¶c h†p cûa ngÜ©i dÎ Çåo trong m¶t
nhà riêng thì nhà này së bÎ tÎch thâu, nh»ng ngÜ©i
phåm t¶i së bÎ án tº hình. Ai che dÃu kÈ phåm t¶i
cÛng së bÎ án tº hình.

2. - Nhân danh Thiên Chúa
* Næm 630, ÇÃng tiên tri Mahomet, ngÜ©i sáng
lÆp HÒi giáo, nhân danh ThÜ®ng ñ‰ Allah, dùng
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båo-l¿c trøc-xuÃt ho¥c tàn-sát ngÜ©i Do Thái ª
Médine và dÅn ÇÀu m¶t vån quân vào La Mecque
ÇÆp phá các tÜ®ng cûa ña ThÀn giáo, Çàn áp
m†i chÓng ÇÓi.
* Næm 768, Charlemagne lên ngôi vua nÜ§c
Pháp. Charlemagne nhân danh Thiên Chúa Çem
quân Çánh Çu°i quân HÒi giáo ra khÕi lãnh th° Tây
Ban Nha. Sau Çó ngài Çánh chi‰m ÇÒng b¢ng
sông Rhin (BÌ, Hòa Lan, ñÙc).
ñúng ngày lÍ Giáng sinh næm 800,
Charlemagne ÇÜ®c Çæng quang Hoàng ñ‰
phÜÖng Tây do giáo hoàng Léon III chÛ trì. Ngay
sau Çó, Hoàng ñ‰ Charlemagne ra lŒnh:
''Phäi theo Çåo tÆp th‹ ho¥c bÎ tàn sát tÆp th‹
n‰n chÓng ÇÓi ''.
(Mass convertion or mass slaughter in case of
resistane.
The story of Christianity, Micheal Collins and Matthew.
Price DK Publishing 1999, trang 91).

* Giáo hoàng là ngÜ©i duy-nhÃt Çåi-diŒn Thiên
Chúa. Có nhiŠu Giáo hoàng n°i ti‰ng, nhÜng Giáo
hoàng n°i ti‰ng nhÃt là ngài Innocent III. Ngài trÎ vì
tØ næm 1198 Ç‰n næm 1216. Ngài rÃt có th‰ l¿c.
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- Ngài ra lŒnh cho vua nÜ§c Pháp tàn sát giáo
dân theo giáo phái Albigensians.
- Ngài ra lŒnh cho vua nÜ§c Ý, vua nÜ§c Pháp
và vua nÜ§c ñÙc kéo quân Çi Çánh thành phÓ
Constantinople thu¶c quÓc gia Byzance theo
Chính ThÓng giáo (ThÆp T¿ Chinh lÀn thÙ tÜ, 12021204).
- Næm 1215, Ngài triŒu tÆp C¶ng ÇÒng Lateran
Ç‹ lÆp các khu tÆp trung ngÜ©i Do Thái mª ÇÀu
cho chû-trÜÖng diŒt chûng.
- Ngài ra lŒnh cho dòng tu Dominicains thành
lÆp Tòa Án DÎ Giáo. Träi qua nhiŠu th‰ k›, Tòa Án
này Çã thiêu sÓng hàng vån ngÜ©i vô t¶i.
Trong lÎch sº nhân-loåi, có quá nhiŠu hànhÇ¶ng dã man, tàn båo nhân danh Thiên Chúa !
Nh»ng hành-Ç¶ng bÃt nhân, tàn ác Çó không phäi
là š muÓn cûa Thiên Chúa mà chính là do cái Çåo
ÇÙc tôn sùng tuyŒt ÇÓi cûa các tin ÇÒ cuÒng tín
gây ra.

3. - ThÆp t¿ chinh
Jérusalem là thành phÓ thánh cûa Do Thái
giáo. TØ næm 638, thành phÓ này thu¶c quyŠn cai90

quãn cûa ngÜ©i HÒi giáo. ñÓi v§i Thiên chúa giáo,
Çây là ÇÃt thiêng vì nÖi Çây có m¶ cûa chúa Jésus.
ThÆp t¿ là hình änh thiêng liêng tÜ®ng-trÜng
Thiên Chúa giáo vì chúa Jésus bÎ ngÜ©i La Mã
Çóng Çinh trên thÆp t¿ giá. Các cu¶c ThÆp
T¿ Chinh là nh»ng cu¶c viÍn chinh dÜ§i bóng ch»
ThÆp, nh¢m møc-Çích chi‰m lÃy ñÃt Thánh và lÆp
m¶t pháo Çài Thiên Chúa giáo gi»a vùng ÇÃt cûa
ngÜ©i HÒi giáo.
TØ khi HÒi giáo ra Ç©i, hai tôn giáo l§n Thiên
Chúa giáo và HÒi giáo Çã chÓng ÇÓi nhau quy‰t
liŒt.
TØ ÇÃt Ti‹u Á, ngÜ©i HÒi giáo ti‰n vŠ phía Tây
và g¥p s¿ chÓng ÇÓi quy‰t-liŒt cûa ngÜ©i Thiên
Chúa giáo. Ÿ Jérusalem chính quyŠn HÒi giáo tÕ ra
khoan hÒng v§i nh»ng ngÜ©i hành-hÜÖng Thiên
Chúa giáo. NhÜng tØ khi giòng h† Seldjoukides
(Saljuqides) cÀm quyŠn, các cu¶c hành-hÜÖng
cûa ngÜ©i Thiên Chúa giáo bÎ cÃm.
Næm 1071, nh»ng chi‰n-binh du møc Th°-nhïkÿ xâm læng Ç‰ quÓc Byzantin. Vì thi‰u lính, không
Çû sÙc chÓng trã, hoàng Ç‰ Alexis ÇŒ NhÃt kêu g†i
Giáo hoàng gªi quân Ç‰n giúp.
Næm 1095, Giáo hoàng Urbain II thành lÆp m¶t
Ç¶i quân viÍn chinh nh¢m møc-Çích chi‰m lÃy ñÃt
Thánh. ThÆp T¿ quân hæng hái, cÜÖng quy‰t lên
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ÇÜ©ng. H† tin ch¡c r¢ng dÀu sÓng hay ch‰t trên
chi‰n trÜ©ng cÛng ÇÜ®c lên Thiên ñÜ©ng, ÇÜ®c
gÀn chúa Jésus. CÛng có m¶t sÓ ngÜ©i låi nghï Ç
‰n tiŠn båc, quyŠn l¿c hay muÓn trª thành anhhùng huyŠn thoåi. Ngày 15 tháng 8 næm 1096,
Pierre l’Ermite dÅn 4500 kœ binh, 30000 b¶ binh,
nhiŠu ngàn thÜ©ng dân lo viŒc hÆu cÆn và m¶t sÓ
ngÜ©i hành hÜÖng; tÃt cä hæng hái lên ÇÜ©ng,
lòng ÇÀy hy v†ng.
* ThÆp T¿ Chinh thÙ nhÃt (1097-1099)
Ngày 26 tháng 6 næm 1097, quân Th°-nhï-kÿ
båi trÆn ª Nicée.
Ngày 01 tháng 7 næm 1097, quân Th°-nhï-kÿ
thÃt trÆn ª Dorylée. Quân Ç¶i Th°-nhi-kÿ bÎ ÇÄy lùi ra
khÕi miŠn tây Ti‹u Á.
Nh© mÜu k‰, ngày 02 tháng 6 næm 1098, ThÆp
T¿ quân chi‰m ÇÜ®c thành Antioche (Antakya).
Ngày 13 tháng Giêng næm 1099, ThÆp
T¿ quân hæng hái ti‰n quân ; Ç‰n ngày 15 tháng 7
næm 1099 h† chi‰m ÇÜ®c Jérusalem sau m¶t
cu¶c vây hãm ng¡n và tàn sát ÇÅm máu. Trong
trÆn này quân Ç¶i ThÆp T¿ tàn sát trên 40000 ngÜ©i
HÒi giáo và ngÜ©i Do Thái giáo, phÀn l§n là thÜ©ng
dân.
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Binh l¿c Thiên Chúa giáo sáng lÆp nhiŠu lãnh
ÇÎa Thiên Chúa trên ÇÃt m§i chi‰m ÇÜ®c nhÜ xÙ
Edesse, hÀu quÓc (principauté) Antioche, xÙ Tripoli,
vÜÖng quÓc La Tinh Jérusalem. MuÓn bäo vŒ an
ninh cho các vùng ÇÃt chi‰m Çóng, quân Ç¶i
Thiên Chúa giáo xây d¿ng nhiŠu chi‰n lÛy kiên cÓ.
Ngày 23 tháng Chåp næm 1144, lãnh th°
Edesse bÎ thû lãnh HÒi giáo Mossoul Zenghi tái chi
‰m.
* ThÆp T¿ Chinh thÙ hai (1147-1149)
Tháng 11 næm 1147, binh Çoàn ñÙc gÒm
6500 quân do cha Bernard de Clairvaux làm tuyên
úy, ÇÜ®c vua Louis VII và hoàng Ç‰ Conrad III chÌ
huy ti‰n quân nh¢m møc-Çích chi‰m låi Edesse,
nhÜng bÎ quân Ç¶i HÒi giáo Çánh båi ª Dorylée.
Ngày 06 tháng Giêng næm 1148, Çåo quân
70000 lính Pháp bÎ quân Ç¶i HÒi giáo Çánh tan rã ª
Pisidie. ThÆp T¿ quân không cÀm c¿ n°i, phäi rút lui,
rÒi trª vŠ Âu Châu.
Saladin, m¶t tÜ§ng lïnh HÒi giáo tài ba, sau khi
chi‰m Ai cÆp và Syrie, ông ta tæng cÜ©ng sÙc ép
lên các lãnh ÇÎa cûa ThÆp TÜ quân. ñåo quân cûa
ông lúc nào cÛng s¤n sàng tÃn-công làm cho
quân Thiên Chúa giáo mÃt tinh thÀn.
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Ngày 04 tháng 7 næm 1187, Saladin chi‰n
th¡ng ª Hattin làm tan nát toàn lãnh th° cûa ThÆp
T¿ quân.
Ngày 02 tháng 10 næm 1187, Saladin chi‰m
Jérusalem.
* ThÆp T¿ Chinh thÙ ba (1189-1192)
Sau khi Saladin chi‰m lãnh ÇÎa Jérusalem,
ThÆp T¿ quân chuÄn bÎ tái chi‰m.
Frédéric Barberousse, hoàng Ç‰ ñÙc, Philippe
Auguste, vua Pháp và Richard Coeur de Lion, vua
Anh theo l©i kêu g†i cûa Giáo hoàng Grégoire VIII,
huy d¶ng 100000 lính ñÙc, 20000 lính Anh, 30000
lính Pháp.
Ngày 17 tháng 5 næm 1190, ThÆp T¿ quân
Çánh tan quân Ç¶i Th° Nhï Kÿ ª Konya.
Ngày 10 tháng 6 næm 1191, ThÆp T¿ quân chi
‰m ÇÜ®c thành phÓ thánh Saint Jean d’Acre,
nhÜng không sao chi‰m låi ÇÜ®c Jérusalem. D¢ng
co, cuÓi cùng Richard Coeur de Lion phäi kš v§i
tÜ§ng Saladin hòa Ü§c Çình chi‰n ba næm.
K‰t quä duy nhÃt cûa cu¶c chinh chi‰n này là
xin ÇÜ®c phép cho giáo dân Thiên Chúa gíáo Ç‰n
hành hÜÖng ÇÃt thánh Jérusalem.
* ThÆp T¿ Chinh thÙ tÜ (1202-1204)
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Lúc ÇÀu quân Ç¶i ThÆp T¿ Chinh có 20000 lính
ñÙc, 30000 lính Pháp, 5000 lính Flamand, 5000 lính
Ý tÆp h®p ª thành phÓ Venise sºa soån tÃn công Ai
cÆp. NhÜng vì quân Ç¶i ThÆp T¿ Chinh ÇÜ®c tài tr®
cûa thành phÓ Venise mà thành phÓ Venise låi có
tham-v†ng tranh dành thÜÖng mãi v§i quÓc gia
Byzance. Do Çó giáo hoàng Innocent III ra lŒnh cho
quân ThÆp T¿ Chinh phäi Ç°i hÜ§ng ti‰n Çánh
thành phÓ Constantinople, m¶t thành phÓ l§n cûa
Byzance. Byzance là m¶t quÓc gia theo Chính
ThÓng giáo (Chính ThÓng giáo cÛng là Thiên Chúa
giáo nhÜng không chÎu phøc tùng Giáo Hoàng cûa
Thiên Chúa giáo La Mã). Thành phÓ Constantinople
thÃt thû và trª thành thu¶c ÇÎa cûa Vatican tØ næm
1204 Ç‰n næm 1261.
* ThÆp T¿ Chinh thÙ næm (1217-1221), thÙ sáu
(1228-1229), thÙ bäy (1248-1254) ÇŠu thÃt båi.
* ThÆp T¿ Chinh thÙ tám (1270)
Vua Louis IX cûa nÜ§c Pháp Çích thân chÌ huy
chi‰n dÎch. Ngày 18 tháng 7 næm 1270, ThÆp
T¿ chinh Ç° b¶ lên Tunis, thû Çô cûa nÜ§c Tunisie.

95

Vào ngày 25 tháng 8 næm 1270 vua Louis IX bÎ
m¡c bŒnh dÎch håch, Çành phäi rút quân trª vŠ
Pháp.
S¿ cÜ©ng thÎnh cûa triŠu Çåi HÒi giáo
Mamelouks làm ngæn cän š ÇÒ cûa dân Thiên
Chúa giáo muÓn tái chi‰m Jérusalem.
LÀn hÒi, các häi cãng chính cûa Thiên Chúa
giáo bÎ quân HÒi giáo Çánh chi‰m. CuÓi cùng,
trung tâm cûa vÜÖng quÓc ThÆp T¿ quân, m¶t kho
chÙa hàng l§n, là thành phÓ Saint Jean d'Acre phäi
ÇÀu hàng vào næm 1291. TØ Çó HÒi giáo chi‰m
Çóng vïnh viÍn ñÃt Thánh.

*
Trong suÓt tám cu¶c chi‰n ThÆp T¿ Chinh, các
nhà lãnh Çåo Tôn giáo ÇÜ®c ca-tøng là can Çäm;
nhÜng nh»ng binh lính kh° sª, hèn m†n bÎ các
quyŠn l¿c tôn giáo áp Ç¥t, phäi chÎu hy-sinh trên
ÇÃt lå, h† bÎ bÕ quen. Nh»ng binh sï khÓn kh° này
bÎ ném vào nh»ng cu¶c phiêu-lÜu vô v†ng, h†
không hi‹u gì vŠ nh»ng tham-v†ng chính-trÎ, lãnhth° và kinh-t‰.
Ngoài các binh sï bÎ tº thÜÖng trên chi‰n
trÜ©ng, m¶t sÓ l§n ch‰t vì các bŒnh dÎch tä, dÎch
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håch, ki‰t lœ là nh»ng bŒnh không có thuÓc chºa
th©i Çó.

*
Cä hai phe ÇÓi nghÎch, trong vòng hai træm
næm (1071-1270), bi‰t bao nhiêu ngÜ©i HÒi giáo và
ngÜ©i Thiên Chúa giáo Çã thÜÖng vong trên bãi chi
‰n trÜ©ng ! Máu tÜÖi cûa h† ÇÕ th¡m tÜ§i mãnh
ÇÃt mà h† tin là ñÃt Thánh.

4. - Chi‰n tranh tôn giáo
Chi‰n tranh gi»a ngÜ©i theo Thiên Chúa giáo
La Mã và ngÜ©i theo Çåo Tin Lành tØ næm 1562 Ç
‰n næm 1598 ÇÜ®c các sº gia g†i là ‘‘chi‰n tranh
tôn giáo’’.
Ÿ Pháp, phong trào Cãi Cách Tôn Giáo lôi kéo
nhiŠu thÎ dân. Ÿ miŠn ñông và miŠn Tây-Nam
nÜ§c Pháp, phong trào này lôi kéo nh»ng môn ÇÒ
trong hàng ngÛ quš t¶c nghèo và m¶t sÓ lãnh
chúa l§n nhÜ Antoine de Bourbon, vua xÙ Navarre
và ngÜ©i em là Louis de Bourbon, hoàng thân
Condé, ÇŠ ÇÓc De Coligny, hÒng y Châtillon có uytín và có quân Ç¶i. Vô sÓ nông dân và th® thuyŠn
cÛng hÜªng Ùng theo phong trào này.
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NgÜ©i Thiên Chúa giáo La Mã và ngÜ©i theo
Çåo Tin Lành gây chi‰n v§i nhau, cä hai phe ÇŠu
nhân danh ‘‘thÓng nhÃt tín ngÜ«ng’’.
S¿ thÆt là dòng h† Guise, m¶t dòng h† quš
t¶c ª Lorraine và dòng h† Montmorency bênh v¿c
Thiên Chúa giáo La Mã; dòng h† Bourbon và dòng
h† Coligny chû trÜÖng theo Tin Lành; hai phe ÇŠu
nhân danh tôn giáo Ç‹ tranh giành nhau vŠ quyŠn
l¿c.
Cä hai phe ÇŠu kêu g†i nÜ§c ngoài tr® l¿c:
phe Thiên Chúa giáo La Mã kêu g†i tín ÇÒ Tây-BanNha; phe Tin Lành kêu g†i tín ÇÒ Anh giáo.
Lúc ÇÀu, vào næm 1561, v§i s¿ h‡ tr® cûa
Michel de l’Hospital, bà nhi‰p chính Catherine de
Médicis chû trÜÖng chính-sách hòa giäi. NhÜng,
qua næm 1562, chi‰n tranh bùng n° vì binh lính
cûa công tÜ§c De Guise tàn sát tin ÇÒ Tinh Lành ª
Wassy:
Công tÜ§c De Guise dÅn m¶t Çoàn quân Çi tØ
Wassy Ç‰n Joinville, hÜ§ng vŠ Paris, v§i møc-Çích
ngæn cän m¶t b¶ trÜªng theo Tin Lành hæng hái
truyŠn giáo. M¥c dÀu Çã có chi‰u-chÌ hòa-giäi
tháng giêng næm 1561, binh lính cûa công tÜ§c
De Guise vÅn tÃn công d» Ç¶i vào giáo dân Tin
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Lành Çang hành lÍ trong m¶t nhà chÙa rÖm rå.
Cu¶c tÃn công này k‰t thúc b¢ng hành-Ç¶ng tàn
sát dã man khûng khi‰p: tín ÇÒ Tin Lành, bÃt luÆn là
Çàn ông hay phø n», già hay trÈ, các em bé chÜa
bi‰t Çi, chÜa bi‰t nói, n¢m trong vòng tay mË ÇŠu
bÎ gi‰t ch‰t tåi ch‡, m¶t sÓ còn sÓng sót bÎ thÜÖng
n¥ng.
Giáo dân Tin Lành phÄn n¶ n°i dÆy dÜ§i s¿ chÌ
huy cûa Condé và Coligny. TØ Çó kéo theo chín
cu¶c ‘‘chi‰n tranh tôn giáo’’. TØ næm 1562 Ç‰n
næm 1598, nÜ§c Pháp bÎ chi‰n tranh tôn giáo tàn
phá; dân chúng bÎ quân lính cÜ§p bóc, gi‰t håi,
tra khäo, phá hủy nhà cºa, tài sän cûa h†.
* Cu¶c chi‰n thÙ NhÃt (1562-1563)
Ngày 1 tháng 3 næm 1562, binh lính cûa công
tÜ§c De Guise tàn sát 300 giáo dân Tin Lành ª
Wassy (vùng Haut-Marne).
Tháng 9 næm 1562, n» hoàng Elisabeth ÇŒ
NhÃt, gºi quân Ç¶i sang Pháp giúp ngÜ©i Tin Lành.
Ngày 19 tháng 12 næm 1562, phe Thiên Chúa
giáo Çánh chi‰m Dreux thu¶c vùng Eure-et-Loire.
Ngày 18 tháng 02 næm 1563, trong cu¶c vây
hãm Orléans, công tÜ§c De Guise bÎ ám sát.
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Ngày 19 tháng 3 næm 1563, bà nhi‰p chính
Catherine de Médicis kš k‰t v§i phe Tin Lanh hòa
Ü§c Amboise.
* Cu¶c chi‰n thÙ Hai (1567-1568)
Chi‰n tranh tái phát do s¿ lo ngåi cûa phe Tin
Lanh khi nghe tin bà Catherine de Médicis thÜÖng
lÜ®ng v§i triŠu Çình Tây-Ban-Nha theo Thiên Chúa
giáo La Mã.
Ngày 28 tháng 9 næm 1567, phe Tin Lành båi
trÆn ª Meaux.
Ngày 10 tháng 11 næm 1567, tÜ§ng
Montmorency Çánh båi hoàn toàn quân Tin Lành ª
Saint Denis.
Ngày 23 tháng 3 næm 1568, phe Tin Lành
bu¶c phäi kš k‰t hòa Ü§c ª Longjumeau.
* Cu¶c chi‰n thÙ Ba (1568-1570)
Ngày 23 tháng 8 næm 1568 là ngày khªi ÇÀu
cu¶c chi‰n thÙ Ba. Nguyên do gây ra cu¶c chi‰n
là s¿ thÃt sûng cûa phø chính Michel de l’Hospital
và lŒnh b¡t giam hoàng thân Condé và Çô ÇÓc
De Coligny.
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Cu¶c chi‰n lÀn này ác liŒt hÖn các trÆn chi‰n
trÜ§c vì sau khi phe Tin Lành thÃt trÆn ª Jarnac
ngày 13 tháng 3 næm 1569 và båi trÆn ª
Moncontour ngày 02 tháng 10 næm 1569 phÀn l§n
tù binh Tin Lành ÇŠu bÎ gi‰t.
TrÜ§c nguy-cÖ Çe-d†a an-ninh quÓc gia, bà
nhi‰p chính Catherine de Médicis và phø chánh
Michel de l’Hospital cÓ g¡ng xoa dÎu cæm phÅn
cûa phe Tin Lành b¢ng cách ÇÜa ra vài nhÜợng
b¶.
Hòa Ü§c Saint Germain, ngày 8 tháng 8 næm
1570, cho phép ngÜ©i Tinh Lành ÇÜ®c quyŠn hành
lÍ ª các vùng ngoåi ô, nh»ng nÖi mà h† Çã tØng
hành lÍ trÜ§c Çây và nhÜ©ng cho phe Tin Lành bÓn
pháo Çài : La Rochelle, Cognac, Montauban và La
Charité trong hai næm.
* Cu¶c chi‰n thÙ TÜ (1572-1573)
Cu¶c chi‰n khªi phát do vø tàn-sát dã man tín
ÇÒ Tin Lành ª Paris theo lŒnh vua Charles IX. Vua
Charles IX Çã nghe theo l©i yêu-cÀu cûa bà nhi‰p
chính Catherine de Médicis và gia Çình dòng h†
De Guise.
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Tåi Paris, trong Çêm 23 rång ngày 24 tháng 8
næm 1572, tín ÇÒ Tin Lành bÎ gi‰t trên 3000 ngÜ©i.
NgÜ©i ta g†i vø tàn sát dã man này là ‘‘ vø tàn sát
Çêm thánh Saint Barthélemy’’. Các vø gi‰t chóc
bØa bãi, tàn båo ti‰p diÍn ª các vùng Meaux,
Orléans, Lyon và Troyes ; tính Ç‰n tháng 10 næm
1572 phe Thiên Chúa giáo La Mã (Công giáo) gi‰t
ÇÜ®c thêm 15000 tín ÇÒ Tin Lành.
TØ tháng 2 Ç‰n tháng 6 næm 1573, phe Thiên
Chúa giáo La Mã vây hãm pháo Çài La Rochelle
thu¶c vùng Charente-Maritime, nhÜng Çã thÃt båi.
Ngày 11 tháng 7 næm 1573, m¶t chi‰u chÌ
cho phép tín ÇÒ Tin Lành ÇÜ®c trª låi t¿ do hành lÍ
ª La Rochelle, Montauban và Nîmes.
* Cu¶c chi‰n thÙ Næm (1574-1576)
Ngày 10 tháng 10 næm 1575, Henri de Guise
th¡ng trÆn ª Dormans (Marne).
Ngày 6 tháng 5 næm 1576, chi‰n tranh chÃm
dÙt v§i hòa Ü§c Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire).
Hòa Ü§c này có l®i cho phe Tin Lành:
- Tin ÇÒ Tin Lành ÇÜ®c t¿ do hành lÍ ª Paris.
- Thành phÀn Tòa án gÒm phÀn nºa ngÜ©i
Thiên Chúa giáo La Mã, phÀn nºa ngÜ©i Tin Lành.
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- Hòa Ü§c lên án vø thäm sát ‘‘Çêm thánh
Saint-Barthélemy ’’.
Hòa Ü§c này làm nãy sinh ‘‘Liên Minh Thiên
Chúa Giáo La Mã’’. NgÜ©i cÀm ÇÀu Liên Minh là
công tÜ§c De Guise. Møc-Çích cûa Liên Minh là
triŒt-hå ngÜ©i Tin Lành kh¡p Âu châu. Vua Tây-BanNha, Philippe II và Giáo hoàng ûng-h¶ liên-minh
này.
* Cu¶c chi‰n thÜ Sáu (1577)
Ngày 1 tháng 5 næm 1577, Monsieur chi‰m
pháo Çài La Charité ª Nièvre.
Ngày 1 tháng 6 næm 1577, ông chi‰m vùng
Issoire thu¶c Puy-de-Dôme. Ngày 15 tháng 9 næm
1577, hòa Ü§c Bergerac chi‰n tranh chÃm dÙt.
Hòa Ü§c này ÇÜ®c chi‰u chÌ Poitiers thØa nhÆn
ngày 17 tháng 9 næm 1577.
* Cu¶c chi‰n thÙ Bäy (1580)
Cu¶c chi‰n này còn ÇÜ®c g†i là cu¶c chi‰n
gi»a các ‘‘Tình nhân’’. Ngày 30 tháng 5 næm 1580,
vÜÖng tÜ§c Henri de Navarre chi‰m Cahors. Ngày
26 tháng 11 næm 1580, chi‰n tranh k‰t thúc v§i
hiŒp Ü§c Fleix ª Dordogne ÇÜ®c chi‰u chÌ Nérac
(Lot-et-Garonne) thØa nhÆn.
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* Cu¶c chi‰n thÙ Tám (1585-1589)
Cu¶c chi‰n thÙ Tám còn ÇÜ®c g†i là cu¶c
chi‰n gi»a ba ngài Henri : Henri III, vua nÜ§c Pháp;
Henri de Bourbon, vÜÖng tÜ§c xÙ Navarre, lãnh tø
phe Tin Lành và công tÜ§c Henri de Guise, lãnh tø
phe Thiên Chúa giáo La Mã.
Ngày 7 tháng 7 næm 1585, vua Henri III cÃu k‰t
v§i Liên Minh Thiên Chúa giáo La Mã, kš hòa Ü§c
Nemours và hûy bÕ nh»ng nhÜ®ng b¶ trÜ§c kia v§i
phe Tin Lành. ñó là lš do khªi Ç¶ng chi‰n tranh lÀn
thÙ Tám. ThÆt ra Henri III là con tin cûa phe Thiên
Chúa giáo La Mã; ông ta bu¶c lòng phäi ÇÒng
minh v§i Liên Minh Thiên Chúa giáo La Mã. Vua
Henri III bi‰t r¢ng công tÜ§c Henri de Guise, lãnh tø
phe Thiên Chúa giáo La Mã có tham v†ng làm vua
nÜ§c Pháp ; công tÜ§c Henri de Guise cho r¢ng
mình là ngÜ©i thØa k‰ h®p pháp vua Louis V, vÎ vua
cuÓi cùng cûa dòng h† Carolingiens.
ñ‹ tránh m†i nguy cÖ có th‹ xÄy ra, vua Henri
triŒu-tÆp h¶i-nghÎ quÓc gia ª Blois và nhân cÖ-h¶i
Çó cho ám sát công tÜ§c Henri de Guise vào ngày
23 tháng 12 næm 1588. Liên Minh Thiên Chúa giáo
La Mã ÇÒng loåt n°i loån.
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NhÜng rÒi chính vua Henri III cÛng bÎ m¶t tu sï
cuÒng tín tên là Jacques Clément ám sát. Trong
gi© phút hÃp hÓi, vua truyŠn ngôi cho em h† là
Henri de Navarre vì vua không có con, không có
anh em ru¶t và cÛng không có cháu ÇÍ thØa k‰.
Henri de Navarre trª thành vua Henri IV.
* Cu¶c chi‰n thÙ Chín (1589-1598)
Henri IV là vua h®p pháp, nhÜng phe Thiên
Chúa giáo La Mã không b¢ng lòng vì ông nguyên
là tín ÇÒ Tin Lành.
Quân Ç¶i Tây-Ban-Nha ÇÜ®c Liên Minh Thiên
Chúa giáo La Mã ÇÜa vào Paris v§i š ÇÎnh trao
vÜÖng miŒn nÜ§c Pháp cho triŠu Çình Tây-ban-nha.
Hành Ç¶ng này khÖi dÆy tinh thÀn quÓc gia cûa
dân t¶c Pháp.
Vua Henri IV th¡ng trÆn Arques næm 1589 và
th¡ng trÆn Ivry næm 1590, nhÜng không vào ÇÜ®c
Paris vì dân Paris Ça sÓ theo Thiên Chúa giáo La
Mã. MuÓn trª vŠ Paris, ngày 25 tháng 7 næm 1593
tåi Saint Denis, ông phäi bu¶c lòng tuyên-thŒ tØ bõ
Çåo Tin Lành.
Ngày 22 tháng 3 næm 1594, ông vào Paris v§i
vinh d¿ là ngÜ©i chi‰n th¡ng. NhÜng ông còn phäi
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lo dËp quân Ç¶i Tây-Ban-Nha còn chi‰m Çóng trên
ÇÃt Pháp. Ngày 2-5-1598, ông b¡t bu¶c h† phäi kš
hòa-Ü§c Vervins r©i khÕi nÜ§c Pháp.
Cu¶c chi‰n tranh tôn giáo Çã làm suy-tàn
nÜ§c Pháp. BŒnh dÎch và vÛ khí Çã gi‰t håi trên hai
triŒu dân Pháp. Chi‰u chÌ Nantes cûa vua Henri IV
ban hành ngày 13 tháng 4 næm 1598 chÃm dÙt
vïnh viÍn chi‰n tranh tôn giáo.
Vua Henri IV là m¶t ông vua can Çäm, tÓt
bøng, khoan dung, không câu nŒ. Ông quan tâm
Ç‰n hånh-phúc cûa toàn dân. NhÜng ti‰c thay,
ngÜ©i theo Thiên Chúa giáo La Mã (Công giáo)
không thØa nhÆn ông. H† vÅn thù h¢n ông và âm
mÜu ám sát ông.
NgÜ©i Tin Lành cÛng không thÆt s¿ hài lòng và
s¤n sàng chÓng låi quân Ç¶i hoàng gia.
Ngày 14 tháng 5 næm 1610, lúc 16 gi©, trên
ÇÜ©ng Çi Ç‰n Khäi-Hoàn môn Ç‹ thanh-tra các
công-trÜ©ng xây d¿ng, vua Henri IV bÎ tên François
Ravaillac ám sát. François Ravaillac là m¶t tín ÇÒ
Thiên Chúa giáo La Mã, bí mÆt Çi theo Çoàn xe
vua, thØa cÖ h¶i xông vào Çâm ch‰t vua. Vua
Henri IV bÎ Çâm ba nhát dao gæm và ch‰t m¶t gi©
sau, tåi cung ÇiŒn Louvre.
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Ý-tÜªng khoan-dung th‹-hiŒn trong chi‰u-chÌ
Nantes ban hành ngày 13 tháng 4 næm 1598 cûa
vua Henri IV chÜa Çi sâu vào tâm trí cûa m†i ngÜ©i
dân Pháp. S¿ cuÒng tín tôn giáo Çã ki‰n vua Louis
XIV hÛy bÕ chi‰u chÌ Nantes vào næm 1685 ! Kÿ thÎ
tôn giáo tái diÍn trên ÇÃt Pháp.

5. - Chi‰n tranh Ba MÜÖi Næm (16181648)
Nguyên do cu¶c xung-Ç¶t tôn giáo này là
s¿ bÃt ÇÒng chính ki‰n gi»a giáo-h¶i Tin Lành và
triŠu-Çình Hambourg nÜ§c ñÙc theo Thiên Chúa
giáo La Mã. Xung Ç¶t này càng ngày càng trÀm
tr†ng do s¿ can-thiŒp cûa ngoåi bang, nhÃt là
Pháp và Thøy-Çiển ; k‰t quä ÇÜa Ç‰n chi‰n-tranh
Âu châu kéo dài ba mÜÖi næm.
Vì hÆn thù tôn giáo, ngÜ©i ta dùng lính Çánh
thuê và thÜ©ng cho phép chúng cÜ§p bóc Ç‹ khÕi
trä lÜÖng. Vì vÆy, cu¶c chi‰n Ba MÜÖi Næm là biểu
tÜ®ng bÃt chánh cûa các nhà lãnh Çåo tôn giáo
và k‰t quä là s¿ Çau kh° cûa tÃt cä thÜ©ng dân Âu
châu.
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ChÌ riêng nÜ§c ñÙc, dân sÓ lúc bÃy gi© là 16
triŒu ngÜ©i, sau cu¶c chi‰n này chÌ còn låi 8 triŒu
ngÜ©i.
Nhà Çiêu-kh¡c kiêm h†a-sï ngÜ©i Pháp, ông
Jacques Caillot (1592-1635) Çã kh¡c trên g‡
nh»ng cänh tÜ®ng hãi hùng cûa cu¶c chi‰n này,
t¿a ÇŠ là ‘‘Nh»ng n‡i khÓn kh° cûa chi‰n tranh’’.
LÎch sº không quên ÇÜ®c vø tàn sát thÜ©ng
dân ª Magdebourg vào tháng 5 næm 1631. Sau
khi quân Ç¶i hoàng gia bao vây thành phÓ, b†n
lính Çánh thuê cûa tên Pappenheim tràn vào tàn
sát, cÜ§p phá làm thÜÖng vong trên 25 000 thÜ©ng
dân.
Sau th©i Phøc HÜng, viŒc ch‰-tåo vÛ-khí có
nhiŠu ti‰n bộ; súng hỏa mai, rÒi súng trÜ©ng và Çåi
bác có sÙc sát håi nhiŠu ngÜ©i hÖn làm cho tình
trång thÜ©ng dân trª nên bi Çát hÖn. Cu¶c chi‰n
Ba MÜÖi Næm Çã Çåt Ç‰n t¶t ÇÌnh s¿ tàn båo
khûng khi‰p cûa nhân loåi.
Sau ba mÜÖi næm
ngày 24 tháng 10 næm
chÃm dÙt bªi hòa Ü§c
tây nÜ§c ñÙc). Hòa Ü§c
Münster ngày 8 tháng 9

máu, lºa và nÜ§c m¡t,
1648, chi‰n tranh ÇÜ®c
Westphalie (m¶t tÌnh phía
này xác nhÆn hòa Ü§c ª
næm 1648 và hòa Ü§c ª
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Osnabück ngày 6 tháng 8 næm 1648 v§i s¿ ÇÒng
tình cûa hai nÜ§c tham chi‰n là Pháp và ThøyñiÍn.

6. - ChÓng Cãi Cách Tôn giáo
ñ‹ chÓng låi s¿ phát-tri‹n nhanh chóng cûa
phong trào Cãi Cách Tôn Giáo ª các nÜ§c Thøy Sï,
ñÙc và các nÜ§c B¡c Âu, Giáo h¶i Thiên Chúa
giáo La Mã ÇÜa ra chi‰n lÜ®c ChÓng Cäi Cách v§i
hai møc Çích : chÓng Çåo Tin Lành và dành låi
giáo dân bÎ Tin Lành thu hút.
ñoàn th‹ Dòng Tên cûa Thiên Chúa giáo La
Mã thành lÆp næm 1534 ÇÜ®c Giáo hoàng công
nhÆn næm 1540 là m¶t sÙc-månh quân s¿ to l§n.
ñoàn th‹ này không chÌ Çàn áp nh»ng ngÜ©i theo
Çåo Tin Lành và còn Çàn áp nh»ng tín ÇÒ cûa tÃt
cä các tôn giáo, các tín ngÜ«ng khác.
VÛ khí thÜ©ng dùng là bän LiŒt kê các sách bÎ
cÃm và Tòa án Giáo h¶i. Væn phòng Thánh LuÆt (Le
Saint-Office) do Giáo hoàng Paul III thành lÆp næm
1542 cho phép dùng nhøc hình tra tÃn ngÜ©i
ngoåi Çåo.
Trong suÓt th‰ k› 17 và th‰ k› 18, ª Tây-BanNha và ª Ý phÀn Çông dân chúng theo Thiên Chúa
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giáo La Mã (Công giáo) nên Tòa án Giáo h¶i hành
Ç¶ng rÃt h»u hiŒu. Hàng vån con ngÜ©i Çã bÎ giam
gi» và xử tº hình b¢ng cách hÕa thiêu sÓng.

7.- Copernic, Galileo, Bruno
SuÓt th©i Trung c‡, ngÜ©i Do Thái và ngÜ©i
Thiên Chúa giáo xem Trái ñÃt là trung-tâm cûa vÛtrø.
Næm 1543 xuÃt hiŒn cuÓn sách t¿a ÇŠ là
‘‘NhÜng chuy‹n Ç¶ng xoay quanh cûa các thiên
th‹ ’’ cûa Nicolas Copernic, m¶t nhà thiên-væn-h†c
Ba Lan.
Næm cuÓn sách này xuÃt bän cÛng là næm
tác giä qua Ç©i. Copernic chÙng minh r¢ng các
hành tinh có hai chuy‹n Ç¶ng : chuy‹n Ç¶ng quay
tròn và chuy‹n Ç¶ng xoay quanh M¥t Tr©i. Giä thuy
‰t này trái v§i kinh thánh Bible cho r¢ng Trái ñÃt là
trung tâm cûa vÛ trø.
Næm 1609, Galileo (1564-1642) sáng ch‰ kính
thiên væn. Nh© kính thiên væn, ông khám phá ÇÜ®c
4 vŒ tinh cûa M¶c tinh, nhiŠu hòn núi trên M¥t
træng, nh»ng v‰t Çen trên M¥t tr©i, nh»ng bi‰n
tÜ§ng cûa Kim tinh và nh»ng chòm sao. Ông xuÃt
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bän m¶t cuÓn sách t¿a ÇŠ rÃt thÖ m¶ng ‘‘SÙ giä
cûa các vì sao’’ ; sách này mô tä th‰ gi§i cûa Kim
tinh và M¶c tinh. Ông trª nên nổi ti‰ng và ÇÜ®c
hâm m¶ kh¡p Âu châu.
Næm 1616, Tòa án Giáo h¶i ra lŒnh tÎch-thu
cuÓn sách này ; giáo h¶i Thiên Chúa giáo La Mã
cho r¢ng Çây là cuÓn sách cûa Satan và tuyên
bÓ:‘‘ThÆt sai lÀm và phi lš khi cho r¢ng M¥t tr©i là
trung tâm cûa s¿ sÓng’’.
Næm 1632, Galileo xuÃt bän m¶t cuÓn sách
khác t¿a ÇŠ ‘‘Thäo-luÆn vŠ hai hŒ-thÓng th‰-gi§i’’ vi
‰t b¢ng ti‰ng Ý. Các nhân vÆt trong cuÓn sách
cûa ông cãi nhau d» d¶i vŠ vÃn ÇŠ vÛ trø. Nhân
vÆt có tên là Simplicis bão vŒ quan niŒm c‡ ÇiÍn,
các nhân vÆt kia ûng h¶ š-ki‰n cûa Copernic. LÀn
này, Galileo phäi ra trình diŒn trÜ§c Tòa án Giáo
h¶i; tòa án bu¶c t¶i rÃt n¥ng là ‘‘ñiên cuÒng
chÓng ÇÓi Giáo h¶i ’’.
Ngày 21 tháng 6 næm 1633, Galileo lúc bÃy
gi© Çã 70 tu°i, phäi ra trình-ÇiŒn trÜ§c các quan
tòa Çể biŒn-h¶ cho nh»ng š-tÜªng cûa mình. Quy
‰t ÇÎnh cûa Tòa án rÃt ng¡n g†n:‘‘ Ho¥c Galileo tØ
bÕ hoàn toàn giä-thuy‰t cûa mình, ho¥c së bÎ
nhøc hình Ç‰n ch‰t ’’.
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CuÓi cùng, ngày 22 tháng 6 næm 1633, nhà
bác h†c già nua bu¶c phäi nhÆn nh»ng lÀm l‡i
cûa mình trÜ§c quan tòa:‘‘Tôi, Galileo Galilei, tôi
hÙa së không bảo vŒ, lÜu gi» và truyŠn bá giả thuy
‰t sai lÀm cho r¢ng trái ÇÃt không phäi là trung
tâm cûa vÛ trø và m¶t ngày kia trái ÇÃt cÛng phäi
ch‰t ’’.
Trong thâm tâm, ông bi‰t ông Çã nói láo vì khi
ra khÕi Tòa án, ông tuyên bÓ:‘‘ Epur si muove’’ có
nghĩa là: thì nó vÅn quay; nó là trái ÇÃt, trái ÇÃt vÅn
quay.
Tháng 10 næm 1989, m¶t vŒ-tinh nhân-tåo
thæm dò vÛ-trø mang tên Galileo ÇÜ®c Hoa Kÿ
phóng vŠ hÜ§ng M¶c tinh và Çã Ç‰n qu› Çåo
hành tinh kh°ng lÒ này vào tháng 12 næm 1995.
Các thi‰t bÎ ÇiŒn-tº trên vŒ tinh nhân tåo Çã g»i vŠ
trái ÇÃt nhiŠu thông-tin rÃt l®i ích cho khoa h†c.
Galileo Çã tránh khÕi bÎ hỏa thiêu nh© lòng Üu
ái cûa Giáo hoàng, vÓn là bån cûa ông. Không
ÇÜ®c may m¡n nhÜ Galileo, nhà bác h†c l§n
Giodano Bruno, m¶t tri‰t gia và là m¶t nhà thÀn
h†c Ý (1548-1600) Çã bÎ thiêu sÓng chÌ vì ông phátbi‹u š-ki‰n cho r¢ng : trên m¶t hành tinh nào Çó,
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trong vô sÓ hành tinh quay quanh hàng tÌ ngôi sao
trong vÛ trø, có th‹ có nh»ng ngÜ©i nhÜ nh»ng
ngÜ©i trên trái ÇÃt.

8. - Chi‰n tranh ƒn Ç¶ - Pakistan
TØ th‰ k› XIII Ç‰n th‰ k› XVI, quân Ç¶i HÒi giáo
xâm chi‰m lãnh th° ƒn Ç¶, ÇÒng th©i truyŠn bá
væn-hóa HÒi giáo và Çåo HÒi.
Sau triŠu Çåi Moghole và trong th©i gian Anh
quÓc thÓng trị ƒn Ç¶, Çåo HÒi vÅn còn änh-hÜªng
rÃt l§n trên lãnh th° ƒn Ç¶, mãi cho Ç‰n næm
1947, ngày ƒn Ç¶ tuyên-bÓ Ç¶c lÆp và quÓc gia
Pakistan theo Çåo HÒi ÇÜ®c thành lÆp.
Nh»ng vø xung Ç¶t tôn giáo và tranh chÃp
lãnh th° gi»a ƒn Ç¶ và Pakistan Çã gây ra ba cu¶c
chi‰n : næm 1947-1948, næm 1965 và næm 1971.
Tuy Çã có thÕa-hiŒp gi»a hai nÜ§c, thù-hÆn
gi»a hai tôn giáo vÅn tÒn tåi ª ti‹u bang
Cachemire thu¶c quyŠn cai-trị cûa ƒn Ç¶, nhÜng
Ça-sÓ dân chúng låi theo Çåo HÒi.
Nh»ng Çøng Ç¶ hàng ngày gi»a tín ÇÒ HÒi
giáo và tín ÇÒ ƒn Ç¶ gíáo Çã gây ra nhiŠu t°n thÃt
sinh-mång và tài-sän ch£ng khác gì nh»ng Çøng113

Ç¶ gi»a tín ÇÒ Anh giáo và Thiên Chúa giáo La Mã
ª B¡c Irlande.

9. - Chi‰n tranh Iran-Irak
Vào tháng 9 næm 1980, quân Ç¶i Irak tÃn
công Iran, mª ÇÀu cu¶c chi‰n kéo dài tám næm
(1980-1988).
BŠ ngoài là do s¿ tranh-chÃp dòng sông
Chatt-al-Arab ª biên-gi§i hai nÜ§c, nhÜng thÆt s¿ là
do s¿ chia rë trÀm tr†ng gi»a ngÜ©i Chiite và ngÜ©i
Sunnite, hai nhánh l§n cûa Çåo HÒi.
Ngày 22 tháng 9 næm 1980, Irak tÃn công Iran
ª Khouzistan.
Ngày 24 tháng 10 næm 1980, Irak chi‰m hải
cäng Khorramchahr và phá hûy nhà máy l†c dÀu
Abadan.
Ngày 25 tháng 12 næm 1980, Saddam
Hussein, t°ng thÓng Irak tuyên-bÓ mª m¥t trÆn thÙ
ba ª phía b¡c, nh¡m vào lãnh-th° ngÜ©i Kurd theo
Iran. Saddam Hussein dùng bom hóa-h†c gi‰t håi
trên 5000 thÜ©ng dân gÒm Çàn ông, Çàn bà và trÈ
con ; hàng chøc ngàn ngÜ©i thÜ©ng dân khác bÎ
thÜÖng n¥ng.
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Ngày 25 tháng 5 næm 1988, Iran phän công
tái chi‰m Chalamcheh. Tháng 6 næm 1988, tái chi
‰m Çäo Majnoun. Ngày 12 tháng 7 næm 1988, giäi
phóng toàn vËn lãnh th°.
*
Ngày 20 tháng 7 næm 1988, Iran và Irak chÃp
nhÆn nghÎ-quy‰t Çình chi‰n cûa Liên HiŒp QuÓc;
ông P. de Cuellar, T°ng thÜ kš Liên HiŒp QuÓc
(O.N.U.) tuyên bÓ ngÜng chi‰n có hiŒu l¿c tØ ngày
20 tháng 8 næm 1988.
Cu¶c chi‰n Iran-Irak Çã gi‰t håi hÖn m¶t triŒu
ngÜ©i.

10. - Chi‰n tranh Israël - A RÆp
Sau Chi‰n-tranh Th‰ gi§i lÀn thÙ hai, næm
1948, phÀn l§n lãnh-th° cûa ngÜ©i Palestine trª
thành quÓc gia Israël. HÖn nºa triŒu ngÜ©i Palestine
phäi di cÜ qua các nÜ§c Jordanie, Liban và Syrie.
KhÓi A RÆp không nh»ng muÓn Çòi låi ÇÃt cho
ngÜ©i Palestine, h† còn vô cùng cæm phÅn vì cho r
¢ng ÇÃt Palestine là ÇÃt cûa ngÜ©i HÒi giáo bÎ
ngÜ©i Do Thái giáo xâm læng.
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Chi‰n tranh do Israël khªi xÜ§ng Ç‹ Çáp låi
cu¶c tÆp-trung quân Ç¶i Ai CÆp trên sa mac Sinaï
và nh»ng Çe d†a cûa các nÜ§c HÒi giáo khác ª
biên gi§i Israël.
Sáng ngày mÒng 5 tháng 6 næm 1967, trong
khi lính Ai CÆp Çang Çổ xæng vào máy bay thì bÃt
ng©, máy bay Israël tÃn công thä bom phá hÛy
ngay trên m¥t ÇÃt 250 máy bay Ai CÆp.
Ngày mÒng 6 và mÒng 7 tháng 6 næm 1967,
xe thi‰t giáp Israël ti‰n sâu vào sa mac Sinaï.
Ngày mÒng 8 tháng 6 næm 1967, quân Ç¶i
Israël chi‰m hoàn toàn vùng Sinaï; ÇÒng th©i ti‰n
chi‰m thành phÓ Jérusalem và b© phía tây sông
Jourdan.
TØ ngày 10 Ç‰n ngày 11 tháng 6 næm 1967,
quân Israël chi‰m cao nguyên Golan thu¶c lãnh
th° Syrie.
Cu¶c tÃn-công ti‰n chi‰m nhanh chóng này
có tên g†i là ‘‘cu¶c chi‰n Sáu ngày ’’.
Ngày mÒng 6 tháng 10 næm 1973 là ngày lÍ
Yom Kippour cûa ngÜ©i Do Thái, Ai CÆp và Syrie
phän công. Quân Ç¶i Ai CÆp vÜ®t sông Çào Suez,
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quân Ç¶i Syrie bæng qua cao nguyên Golan. Quân
Ç¶i Israël bÎ chÆn låi nh© hõa ti‹n chÓng thi‰t giáp
và chÓng máy bay cûa quân Ai CÆp.
Quân Ç¶i Israël thay Ç°i chi‰n thuÆt, cho máy
bay bay thÆt thÃp Ç‹ tránh ra-da và dùng xe thi‰t
giáp có súng t¿-Ç¶ng phá hÛy tÃt cä nh»ng nÖi
nghi ng© có dàng phóng hõa ti‹n. M¶t lÀn n»a
quân Ç¶i Israël Çã thành công.
Ngày 26 tháng 3 næm 1979, ª Washington, Ai
CÆp kš k‰t v§i Israël hiŒp-Ü§c hòa-bình Israël-Ai
CÆp. Ngày hôm sau, 27 tháng 3 næm 1979, h¶i
nghÎ 18 nÜ§c A RÆp nhóm h†p ª Bagdad quy‰tÇÎnh trºng-phåt kinh-t‰ và c¡t ÇÙt ngoåi giao v§i A
CÆp. Các nÜ§c A RÆp cho r¢ng A CÆp Çã phänb¶i quyŠn-l®i chung cûa khÓi A RÆp.
Tháng 6 næm 1982, Ç‹ trä ÇÛa vø dân
Palestine b¡n hõa ti‹n và súng cÓi vào các khu
ÇÎnh cÜ Do Thái ª vùng B¡c Galilée, quân Ç¶i Israël
tràn qua biên-gi§i xâm chi‰m vùng nam Liban ; chÌ
trong vòng 5 ngày, Çã ti‰n Ç‰n tÆn ngoåi ô thû Çô
Beyrouth. Các trÆn Çánh kéo dài chung quanh thû
Çô Beyrouth. Chi‰n-dÎch này có tên là ‘‘Hòa Bình
cho Galilée’’.
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Ngoåi trØ Ai CÆp, các nÜ§c HÒi giáo khác lÆp
m¥t trÆn chÓng ÇÓi Hòa bình v§i Israël. Ÿ Palestine,
trong các vùng bÎ quân Ç¶i Israël chi‰m Çóng, dân
chúng Palestine t°-chÙc chi‰n-tranh ‘‘ném Çá’’ g†i
là Intifada Ç‹ chÓng quân Ç¶i Israël có vÛ khí tÓi
tân !
Næm 1993, Israël chÎu công-nhÆn T° chÙc Giäi
phóng Palestine (O.L.P. : Organisation de Libération
de la Palestine) và Yasser Arafat, chû tÎch cûa T°
chÙc này là h®p pháp. Các ông Peres, Rabin b¡t
tay v§i ông Arafat tìm giäi-pháp cho vÃn-ÇŠ
Palestine. TØ Çó, m¶t quÓc gia t¿ trÎ Palestine ÇÜ®c
thành-lÆp gÒm m¶t vùng bên b© phía tây sông
Jourdan, vùng Jéricho và dãi Gaza. Ba nhân vÆt
có công là các ông Peres, Rabin và Arafat ÇÜ®c
trao giäi Nobel Hòa Bình næm 1994.
NhÜng Ç‰n nay hòa bình vÅn chÜa th¿c hiŒn
ÇÜ®c. Dân tœ nån Palestine vÅn còn ª låi phía nam
Liban vì chÜa có ÇÃt Ç‹ hÒi hÜÖng. Phong trao HÒi
giáo c¿c Çoan Hamas, m¶t t° chÙc yêu nÜ§c cûa
ngÜ©i Palestine chû-trÜÖng dùng båo l¿c Ç‹ giành
Ç¶c lÆp. Quân Israël vÅn còn chi‰m Çóng cao
nguyên Golan cûa Syrie. Dân ÇÎnh cÜ Do Thái trên
ÇÃt Palestine vÅn chÜa chÎu rút ra khÕi lãnh th°
Palestine. ñảng bäo thû c¿c Çoan Do Thái tØ chÓi
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rút ra khÕi Palestine. ñảng bäo thû c¿c Çoan này
Çã ám sát thû tÜ§ng Rabin, m¶t thû tÜ§ng hi‰u
hòa.
Hàng ngàn ngÜ©I Palestine và ngÜ©i Do Thái
Çã ch‰t vì các vø khûng bÓ cûa nh»ng ngÜ©I cäm
tº Palestine và nh»ng vø trä ÇÛa b¢ng vÛ khí tÓi tân
cûa quân Ç¶I Israël.
Thành phÓ Jérusalem có nhiŠu di tích, nhiŠu
thánh ÇÜ©ng cûa HÒi giáo và cûa Do Thái giáo.
Jérusalem ÇÜ®c cä phe HÒi giáo và Do Thái giáo
xem nhÜ là ÇÃt ‘‘Thánh’’ cûa h†. Cu¶c tranh chÃp
vÅn còn dai d¤ng. Con ÇÜ©ng Çi Ç‰n hòa-giäi hai
tôn giáo HÒi giáo và Do Thái giáo còn dài.

11. - ñÎa ngøc Sarajevo
Liên bang Nam TÜ (Yougoslavie) gÒm sáu ti‹u
bang c¶ng hòa: Bosnie-Herzégovine, Serbie,
Croatie, Macédoine, Monténégro, Slovénie, ngày
nay Çã tan rã thành tØng nÜ§c nhÕ.
Do ÇÎnh-mŒnh lÎch-sº, trong quá khÙ công hòa
Bosnie-Herzégovine n¢m trên ÇÜ©ng ranh gi§i chia
c¡t ñ‰ quÓc La Mã thành hai khÓi : KhÓi Tây La Mã
(Thiên Chúa giáo La Mã) và KhÓi ñông Hy Låp
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(Chính ThÓng giáo), ÇÜa Ç‰n s¿ phân hóa Thiên
Chúa giáo thành hai giáo phái cùng th© m¶t
Chúa, chúa Jésus.
NgÜ©i HÒi giáo Thổ-nhÌ-kÿ Ottomans cÛng Çã
chinh-phø nÖi này m¶t th©i gian; vì vÆy, cÜ dân
Bosnie gÒm có ba nhóm tín ÇÒ theo ba tôn giáo
l§n : Chính ThÓng giáo, Thiên Chúa giáo La Mã và
HÒi giáo.
Cu¶c n¶i chi‰n xé tan Liên bang Nam TÜ cÛ
b¡t ÇÀu bªi m¶t cu¶c xung-Ç¶t gi»a ngÜ©i Croate
theo Thiên Chúa giáo La Mã và ngÜ©i Serbe theo
Chính ThÓng giáo. M¶t phÀn cûa cu¶c tranh chÃp
này là do s¿ phân biŒt chûng t¶c và chính trÎ;
nhÜng nguyên-nhân chính là nh»ng khác biŒt vænhóa cûa hai tôn giáo này. S¿ chia rë Çã hÒi sinh
sau mÜ©i sáu th‰ k› chia rë gi»a KhÓi Tây Âu La Mã
và KhÓi ñông Âu Hy Låp (tØ th‰ k› IV Ç‰n th‰ k› XX).
HÆn thù tôn giáo Çã lôi cuÓn ngÜ©i HÒi giáo vào
cu¶c xung Ç¶t vì h† bÎ xem nhÜ là m¶t tôn giáo lå
xâm nhÆp vào lãnh th° Thiên Chúa giáo.
Sarajevo, thû Çô Bosnie trª thành ÇÎa ngøc. TØ
th©i xa xÜa, tåi thành phÓ này, tín ÇÒ cûa ba tôn
giáo l§n Chính ThÓng giáo, Thiên Chúa giáo La Mã
và HÒi giáo Çã sÓng chung, hòa bình, thân ái;
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b‡ng chÓc chi‰n tranh bùng n°, m¶t cu¶c chi‰n
tranh tôn giáo tàn khÓc, không biên gi§i, ÇÀy hÆn
thù, kÿ thÎ.
CÜ dân trong thành phÓ nÖm n§p s® hãi dÜ§i
các trÆn mÜa bom, mÜa Çån tØ kh¡p nÖi quanh
thành phÓ xÓi xä b¡n vào, không rõ bom Çån cûa
phe nào.
Chi‰n tranh tôn giáo khác chi‰n tranh quÓc t‰
bªi tính cách cuÒng tín, mù quáng, chû quan ÇÜa
Ç‰n hành Ç¶ng tàn båo, dã man. NgÜ©i ta không
phân biŒt thÜ©ng dân v§i binh lính, trÈ em v§i
ngÜ©i l§n. Gi‰t là gi‰t, gi‰t såch v§i møc Çích gi‰t
Ç‰n ngÜ©i cuÓi cùng nh»ng kÈ không cùng tôn
giáo v§i mình.
Do áp-l¿c cûa O.T.A.N. (Organisation du traité
de l’Atlantique Nord, T° chÙc Hòa Ü§c B¡c ñåi Tây
DÜÖng) hòa bình ÇÜ®c tái lÆp ª BosnieHerzégovine. NhÜng các xung Ç¶t tiŠm Än vÅn còn
tiŠm tàn, có th‹ bùng phát trª låi bÃt cÙ lúc nào vì
các tín ÇÒ chÜa thÃm nhuÀn tinh thÀn nhân ái,
khoan dung.

12. - Ly khai và xung Ç¶t n¶i b¶
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Nh»ng vø ly-khai và xung-Ç¶t hiŒn nay trong
n¶i b¶ m¶t sÓ quÓc gia thÜ©ng b¡t ÇÀu tØ s¿ khác
biŒt tôn giáo :
- Phong trao HÒi giáo Moro ª Ção Mindanao
Çòi ly khai vì hÀu h‰t cÜ dân Philippines là ngÜ©i
theo Thiên Chúa giáo La Mã.
- Ti‹u bang Cachemire cûa ƒn Ç¶ muÓn ly
khai vì Ça sÓ dân ª Çây là ngÜ©i HÒi giáo.
- Ÿ Sri Lanka, thi‹u sÓ ngÜ©i Tamouls theo ƒn
Ç¶ giáo không muÓn sÓng chung v§i Ça sÓ ngÜ©i
theo PhÆt giáo.
- Nhóm phi‰n quân Chechnya Çòi ly-khai là
nh»ng ngÜ©i HÒi giáo c¿c Çoan không muÓn sÓng
chung v§i c¶ng ÇÒng ngÜ©i Nga theo Chính ThÓng
giáo.
TØ næm 1999 Ç‰n nay, các hoåt-Ç¶ng tÃncông khûng-bÓ cûa phe nổi dÆy Chechnya xÄy ra
thÜ©ng xuyên. ñ¥c biŒt là nh»ng vø cäm tº mang
bom t¿ sát cûa nhóm Quä Phø Áo ñen . Nhóm này
là nh»ng ngÜ©i phø n» Chechnya có chÒng tº trÆn
trong các cu¶c xung Ç¶t v§i quân Ç¶i Nga.
Các vø khûng bÓ không chÌ xÄy ra ª
Chechnya mà bÃt cÙ Çâu trên lãnh th° Nga : trên
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xe bušt ho¥c nÖi h¶i h†p Çông ngÜ©i. Nghiêm
tr†ng nhÜ vø ám sát Kadyrov, t°ng thÓng
Chechnya ngày 5 tháng 9 næm 2004 hay vø b¡t
làm con tin tåi trÜ©ng h†c ª Beslan, B¡c Ossetia,
giáp ranh gi§i Chechnya, cÀm gi» hÖn 1200 ngÜ©i
l§n và trÈ em, làm thiŒt mång 336 ngÜ©i.
Trong n¶i b¶ các tôn giáo cÛng có s¿ chia rë
và xung Ç¶t gi»a các nhóm ôn-hòa và các nhóm
c¿c-Çoan ho¥c gi»a nh»ng tông phái cùng chung
m¶t tín ngÜ«ng :
- Ÿ Afghanistan trÜ§c Çây, ngÜ©i HÒi giáo liên-k
‰t chÓng låi quân Ç¶i chi‰m Çóng Liên Xô. Sau khi
quân Ç¶i Liên Xô rút lui, n¶i chi‰n bùng n° gi»a
phe Liên minh phÜÖng B¡c và phe Talibân c¿c
Çoan.
- Ÿ B¡c Irlande, tØ næm 1970 Ç‰n næm 2005,
luôn luôn xÄy ra các cu¶c xung Ç¶t gi»a tín ÇÒ Anh
giáo và tín ÇÒ Thiên Chúa giáo La Mã. Hai tôn giáo
này cùng th© m¶t Chúa Trời : chúa Jésus.
- Ÿ Irak hiŒn nay, sau khi ch‰ Ç¶ Saddam
Hussein søp Ç°, ngÜ©i HÒi giáo Sunny và ngÜ©i HÒi
giáo Chiite tranh-dành quyŠn-l¿c trong chínhquyŠn m§i.
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- Nhóm Huynh ÇŒ HÒi giáo ª A CÆp và M¥t
TrÆn HÒi giáo CÙu Ç¶ (F.I.S. : Le front Islamique du
Salut) ª Algérie chÓng låi chính-phû vì h† cho r¢ng
chính quyŠn thân Tây phÜÖng, r©i bÕ các giá-trÎ tôn
giáo cổ truyŠn. Cu¶c chi‰n du-kích trong thành
phÓ, làng måc Çã gây ra nhiŠu thÜÖng vong.
Næm 1990, ª Algérie, M¥t trÆn HÒi giáo CÙu Ç¶
th¡ng cº trong các cu¶c bÀu cº ÇÎa phÜÖng ;
nhÜng, næm 1991 phe quân nhân Çäo chính và
hûy bÕ k‰t quä bÀu cº.
Tháng Giêng næm 1992, phe quân nhân ban
bÓ tình trang khÄn trÜÖng.
Næm 1994, tÜ§ng Liamine Zéroual lên cÀm
quyŠn, nhóm VÛ trang HÒi giáo (G.I.A., Groupe
Armé Islamique) Çánh nhau v§i quân Ç¶i làm trên
30000 ngÜ©i ch‰t và bÎ thÜÖng. TØ Çó hai phe HÒi
giáo ôn-hòa và c¿c-Çoan ti‰p-tøc xung Ç¶t ÇÅm
máu cho Ç‰n ngày nay. M¶t bên là chính quyŠn,
m¶t bên là du kích n¶i thành. Xác ch‰t læn lóc
kh¡p nÖi trong nÜ§c.
ñ‰n tháng 5 næm 1997, theo thÓng kê, có Ç‰n
60000 ngÜ©i ch‰t, phÀn l§n là thÜ©ng dân.
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ChiŠu ngày 30 tháng 12 næm 1997, ba làng ª
vùng Relizane (Algérie) bÎ m¶t nhóm vÛ trang tàn
sát gÀn ‘‘400 ngÜ©i Çàn ông, Çàn bà và trÈ em b
¢ng rìu, b¢ng cuÓc và b¢ng dao’’.
(‘‘400 hommes, femmes et enfants à coups
de hache, de pioche et de couteau. ’’
Báo Le Figaro ngày 05-01-1998)

Tàn sát nhau gi»a nh»ng ngÜ©i cùng chûng
t¶c, cùng tôn giáo cÛng không kém phÀn tàn båo
nhÜ nh»ng vø tàn sát gi»a nh»ng ngÜ©i khác tôn
giáo, khác chûng t¶c.
*
S¿ cÓ-chÃp và cuÒng-tín tôn giáo Çã mª ra
trong lÎch sº nhân loåi nh»ng th‰-k› u ám, båo l¿c,
bÃt công, hÆn thù. Nh»ng hành-Ç¶ng bÃt nhân,
dã man, tàn båo Çâu có phäi là š muÓn cûa
ThÜ®ng ñ‰ mà chính là do cái tâm lš xÃu xa cûa
con ngÜ©i gây ra. Cái Çåo-ÇÙc tôn-sùng tuyŒt-ÇÓi
là nguÒn-gÓc phát-sinh ra chi‰n tranh và t¶i ác.
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ChÜÖng IV

Con ÇÜ©ng hòa bình
Trên hai mÜÖi læm th‰ k›, tØ ngày ÇÙc PhÆt
Thích Ca giác ng¶, PhÆt giáo chÜa hŠ gây ra m¶t
cu¶c chi‰n-tranh tôn giáo nào ho¥c truy håi m¶t
tín ngÜ«ng nào khác v§i tín ngÜ«ng cûa mình.
BÎ xua Çu°i ra khÕi ƒn ñ¶ do s¿ ganh-tÎ cûa
các giáo sï Bà-la-môn và s¿ bành-trÜ§ng th‰-l¿c
cûa Çåo HÒi trên ÇÃt ƒn ñ¶, PhÆt giáo Çã không
phãn-ÇÓi ho¥c chÓng-c¿ b¢ng vÛ l¿c. ñÜ®c truyŠn
bá sang Trung Hoa, PhÆt giáo sÓng hòa ÇÒng v§i
Nho giáo (Kh°ng giáo) và Lão giáo. Ÿ Tây tång,
PhÆt giáo hòa h®p v§i tin ngÜ«ng và phong tøc ÇÎa
phÜÖng. Ÿ NhÆt, PhÆt giáo hòa nhÆp vào ThÀn
Çåo. S¿ dÎu dàng, tØ tÓn cûa PhÆt giáo làm cho Ça
sÓ ngÜ©i NhÆt ngày nay ch£ng bi‰t mình là PhÆt tº
hay là tín ÇÒ cûa ThÀn Çåo.
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ñÓi v§i nh»ng š-thÙc-hŒ chính-trÎ ho¥c chûngt¶c c¿c Çoan, PhÆt giáo cÛng vÜ®t qua nh© sÙc
sÓng tâm linh cûa mình trong khi nh»ng cuÒng
phong th‰-tøc phù-du tan bi‰n nhÜ giÃc m¶ng.
Do Çâu mà PhÆt giáo có sinh-l¿c dÒi-dào nhÜ
vÆy ?
Chúng tôi nghï r¢ng PhÆt giáo tÒn tåi và truyŠn
bá r¶ng rãi kh¡p th‰-gi§i là nh© ÇÙc tánh khoang
dung, khiêm tÓn, không muÓn ép bu¶c ai phäi cäi
giáo, lúc nào cÛng mŠm dëo hòa-nhÆp v§i s¿ ti
‰n-b¶ cûa vòng Ç©i bi‰n chuy‹n.
S¿ cÓ-chÃp tôn giáo b¡t nguÒn tØ cái ÇåoÇÙc tôn sùng tuyŒt-ÇÓi. Tin ÇÒ cûa các tôn giáo
c¿c-Çoan hoàn-toàn tin-tÜªng r¢ng mình n¡m
ch¡c chân-lš vïnh c»u. H† tin r¢ng n‰u ai không
cùng Çåo v§i mình là ngÜ©i Çó Çi vào con ÇÜ©ng
lÀm låc ÇÜa Ç‰n s¿ mÃt linh hÒn. H† không chÃp
nhÆn quyŠn t¿-do chon l¿a tôn giáo; theo h† là
s¿ t¿-do cûa cái xÃu. H† tin r¢ng cái chân-lš mà
mình Çang n¡m gi» là cái chân-lš Ç¶c nhÃt ; các
chân lš khác là giä tåo, là sai lÀm, là xÃu xa. Phäi
dùng m†i phÜÖng-tiŒn, k‹ cä vÛ-l¿c Ç‹ gi» v»ng
cái chân-lš cûa mình. S¿ khoan hÒng trong trÜ©ngh®p này ÇÓi v§i h† là m¶t ÇiŠu tŒ håi, là nhân
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nhÜ®ng cho cái xÃu, là th© Ö t¶i l‡i trong viŒc cÙu
r°i linh hÒn kÈ khác. Vì vÆy, h† gây chi‰n hay truy
bÙc m¶t cách thành thÆt, ÇÀy thiŒn chí. H† dùng
m†i cách dø d°, m†i phÜÖng-tiŒn k‹ cä dùng
båo-l¿c, Ç‹ m†i ngÜ©i phäi tin-tÜªng, phäi theo
Çåo cûa mình.

Kh£ng ÇÎnh s¿ tuyŒt ÇÓi tÃt nhiên ÇÜa Ç‰n tØ
khÜ§c cái t¿ do. Trång-thái tâm-lš này tÒn tåi không
nh»ng trong các tôn giáo mà cä trong š-thÙc-hŒ
chûng t¶c, quÓc gia, væn hóa và nhÃt là š-thÙc-hŒ
chính trÎ.
Quan niŒm vŠ s¿ ti‰n hóa, PhÆt giáo cho r
¢ng : dÀu muÓn dÀu không, chúng ta ÇŠu bÎ chi
phÓi bªi luÆt vô thÜ©ng. Nguyên th‹ v»ng bŠn cûa
vÆt chÃt và sinh vÆt chÌ là äo tÜªng. Không có gì
tÒn tåi mãi mãi, không có gì không thay Ç°i.
Trái v§i Thánh kinh cûa các tôn giáo Ç¶c thÀn
ÇÜ®c xem nhÜ thÀn khäi cûa ThÜ®ng Ç‰ ho¥c cûa
nh»ng Thiên thÀn hay cûa nh»ng nhà tiên tri, nh»ng
l©i PhÆt dåy ÇŠu cæn-cÙ trên nh»ng nhÆn-xét cánhân rút tÌa tØ kinh-nghiŒm cá-nhân cûa Ngài.
PhÆt Thích Ca lúc nào cÛng t¿ nhÆn mình là
m¶t con ngÜ©i nhÜ nh»ng ngÜ©i khác. Ngài không
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ng§t cæn d¥n r¢ng l©i dåy cûa Ngài phäi ÇÜ®c xác
minh b¢ng kinh-nghiŒm cá-nhân:
‘‘Các ngÜ©i hãy trông cÆy ª chính mình’’
ñó là l©i dåy n‡i ti‰ng cûa Ngài.
PhÆt giáo không muÓn cäi Çåo ngÜ©i khác vì
tôn tr†ng s¿ t¿ do ch†n l¿a. PhÆt giáo không Ç¶c
Çoán vì cho r¢ng quyŠn-l¿c giáo-ÇiŠu là tai håi
cho nhân loåi. Cái thái-Ç¶ tích c¿c và cªi mª Çó
cæn-cÙ trên s¿ cÀn-thi‰t phäi luôn luôn xét låi tÜtÜªng và hành-Ç¶ng cûa mình. Vì vÆy PhÆt giáo rÃt
gÀn v§i tinh thÀn khoa h†c.
Albert Bayet, tác giä cuÓn sách nhan ÇŠ ‘‘ñåo
ÇÙc cûa Khoa h†c’’ (La Morale de la Science) Çã vi
‰t :
‘‘Phäi xem công trình nghiên cÙu khoa h†c là
m¶t nhiŒt tình sâu ÇÆm cûa tâm hÒn. S¿ nhiŒt tình
phäi ÇÜ®c t¿ Ço, không th‹ khác ÇÜ®c. ñÙng trÜ§c
cái chân-lš bí hi‹m, nhà bác h†c lÜ«ng l¿, mò
mÅm, t¿ vÃn mình. Không m¶t nhà bác h†c nào
muÓn gi§i hån quyŠn tÜ-tÜªng cûa ngÜ©i khác. H†
bi‰t r¢ng Çã hai mÜÖi lÀn, m¶t nghìn lÀn trong quá
khÙ, nh»ng š tÜªng có vÈ nhÜ phi lš, nh»ng giäthuy‰t có vÈ kÿ cøc, Çôi khi làm cho ngÜ©i ta phÅn
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n¶, cuÓi cùng låi ÇÜ®c nhìn nhÆn. H† bi‰t r¢ng tØ
nh»ng tranh-luÆn nãy lºa gi»a các b¶ óc thông
minh luôn luôn toé ra ánh sáng và s¿ bÃt-tiên-liŒu
cuÓi cùng låi ÇÜ®c m†i ngÜ©i công nhÆn. S¿ t¿ do
dành cho tÃt cä m†i ngÜ©i trong lãnh v¿c nghiên
cÙu không phäi là m¶t s¿ nhÜ®ng-b¶ bÃt Ç¡c dï
mà là m¶t quy-luÆt cÀn thi‰t, là ÇiŠu-kiŒn cûa
s¿ thành-công. Vì vÆy, trong các cu¶c thäo-luÆn
khoa-h†c, dÀu có nóng lòng muÓn Çåt ÇÜ®c
chân-lš, dÀu s® sai lÀm, dÀu m‡i ngÜ©i có ÇÎnh-ki
‰n riêng cûa mình, k‹ cä nh»ng không tÜªng,
nhÜng s¿ Ç¶c-lÆp tuyŒt-ÇÓi cûa trí-tuŒ không bao
gi© bÎ Ç¥t thành vÃn-ÇŠ. Nó không nh»ng là ÇÎnhluÆt mà còn là linh-hÒn cûa ngành nghiên-cÙu
khoa h†c.’’ (PhÕng dÎch)
(‘‘ Il faut considérer la recherche en tant que
recherche, dans l’élan profond qui en est l’âme.
Or, cet élan est libre ; il ne peut pas ne pas l’être.
Face à la vérité qui se dérobe, les savants hésitent,
tâtonnent, se consultent ; il ne peut venir à l’esprit
d’aucun d’eux de limiter les droits d’une pensée
quelconque ; ils savent trop que vingt fois, mille fois
dans le passé, ce sont les idées qui semblaient
absurdes, les hypothèses saugrenues, voire
scandaleuses, qui ont triomphé ; ils savent que
c’est du choc des intelligences en éveil qu’a
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toujours jailli la lumière et que c’est l’imprévu qui,
en fin de compte, a fait l’unanimité. La liberté,
reconnue à tous, n’est pas, dans le monde de la
recherche, une concession octroyée de mauvaise
grâce ou du bout des lèvres ; c’est la règle même
du jeu, la conduction du succès. De là vient que,
dans les débats scientifiques, quelques vivacités
que puissent faire naître l’impatience de la vérité,
la crainte de l’erreur, l’attachement de chacun à
ses
partis-pris,
voire
à
ses
chimères,
l’indépendance absolue de l’esprit ne peut même
pas
être mise en question : elle n’est pas
seulement la loi, elle est l’âme de la recherche’’.
Albert Bayet. La Morale de la Science.
Editions Rationalistes, 1947, trang 75)

Ý nghï chí lš cûa Albert Bayet làm cho chúng
tôi nghï Ç‰n l©i ÇÙc PhÆt Thích Ca cæn d¥n:
‘‘MuÓn thº vàng thì phäi chà xát, phäi c¡t,
phäi nÃu chảy. L©i nói cûa ta cÛng phäi chiêm
nghiŒm nhÜ vÆy. N‰u các ngÜ©i chÃp nhÆn l©i nói
cûa ta thì không phäi chÌ vì kính trong ta.’’
Albert Bayet nhÆn xét:
‘‘K‰t quä cûa s¿ t¿ do phän ÇÓi hay chÃp
nhÆn trong lãnh v¿c khoa h†c, m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t.
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Trong khi các giáo ÇiŠu d¿a trên båo l¿c; s¿ sùng
bái tuyŒt ÇÓi tÃt nhiên phäi dùng Ç‰n sÙc månh
quân s¿; trong khi Çó, Khoa h†c bao gi© cÛng có
bàn tay trong såch không nhuÓm m¶t gi†t máu. ’’
(PhÕng dÎch)

(‘‘Le résultat de cette liberté revendiquée et
acceptée, on le sait: tandis que les dogmes
s’appuient sur la violence, tandis que le règne de
l’absolu appelle logiquement le règne de la force,
la science, elle, a les mains pures de tout sang
versé ’’.)
Ông còn vi‰t thêm :
‘‘Trong khi ngÜ©i ta d¿a trên nh»ng giáo-ÇiŠu
tôn giáo Ç‹ b¡t bu¶c m†i ngÜ©i phäi tuân theo,
ÇÜa Ç‰n bao nhiêu cu¶c Çàn áp, bao nhiêu chi‰n
tranh, bao nhiêu hÆn thù thì Khoa h†c cÓ g¡ng,
trong m†i vÃn ÇŠ, hòa-h®p trí-tuŒ cûa m†i ngÜ©i b
¢ng cách tôn-tr†ng triŒt-Ç‹ quyŠn Ç¶c-lÆp cûa h†.
‘‘Thuy‰t tÜÖng-ÇÓi, thuy‰t ÇÎnh-lÜ®ng là nh»ng
ÇiŠu m§i mÈ Çã táo båo gây phẫn n¶ hÖn cä
phong-trào Cải cách tôn giáo th©i Phøc HÜng,
nhÜng låi ch£ng làm Ç° m¶t gi†t máu nào cûa
nhân loåi. Tåi sao ? Bªi vì s¿ t¿ do tìm tòi, s¿ t¿ do
thäo luÆn là linh-hÒn thi‰t-y‰u cûa ngành nghiên132

cÙu khoa h†c. ThÆt là buÒn cÜ©i khi nghï Ç‰n
chuyŒn can-thiŒp b¢ng quân Ç¶i hay quyŠn l¿c
chính trÎ vào ÇÎa håt này. Than ôi ! NgÜ©i ta Çã thÃy
tôn giáo này, tôn giáo n† dùng cánh tay phàm-tøc
Ç‹ chÓng låi Khoa h†c. NhÜng ngÜ©i ta không bao
gi© thÃy, ngÜ©i ta cÛng không th‹ tÜªng-tÜ®ng
ÇÜ®c Riemann, Einstein, Joliot kêu g†i quân Ç¶i hay
phe Ça sÓ chính-trÎ bäo vŒ hình h†c phi Euclide,
thuy‰t tÜÖng-ÇÓi hay tính phóng-xå.’’ (PhÕng dÎch)
(‘‘Alors que tous les effort dogmatiques pour
faire l’union entre les hommes ont abouti à tant de
persécutions, tant de guerres, tant de haines,
l’effort scientifique a, sur vingt questions, assuré
l’accord des esprits en respectant scrupuleusement
leur indépendance.

La relativité, la quantisme représentaient une
nouveauté autrement profonde, autrement
scandaleuse que la Réforme : pourtant ils n’ont pas
coûté à l’humanité une goutte de sang. Pourquoi ?
Parce que, la libre investigation, la libre discussion
étant l’âme même de la recherche positive, la
seule idée d’une intervention de la force ou de
l’autorité, en pareille matière, eût semblé
bouffonne. On a vu, hélas ! telle ou telle religion
appeler à l’aide le bras séculier pour lutter contre la
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science. On n’a pas vu, on n’imagine même pas
Riemann, Einstein, Joliot faisant appel à des
bataillons ou à une majorité politique pour
défendre la géométrie non-euclidienne, la relativité
ou la radioactivité.’’
Albert Bayet. La Morale de la Science.
Editions Rationalistes, 1947, trang 77 và trang78)

PhÆt Thích Ca khuyên nhû các thính giä phäi
có óc phê phán:
‘‘Hãy nghe Çây, Kâlâma, ÇØng Ç‹ bÎ sai lÀm
bªi nh»ng gì có tÜÖng-quan v§i truyŠn-thÓng hay
nh»ng l©i ÇÒn Çåi. ñØng Ç‹ bÎ sai lÀm bªi nh»ng
dÅn chÙng tØ kinh Çi‹n; ÇØng Ç‹ bÎ lôi cuÓn bªi
luÆn lš ÇÖn giän và bªi s¿ suy diÍn; ÇØng tÜªng r
¢ng mình Çã suy nghï; ÇØng chÃp nhÆn m¶t š ki‰n
nào Çó ví š ki‰n Çó hÃp dÅn, hay là š ki‰n Çó cûa
m¶t tu sï, thÀy cûa mình.
‘‘NhÜng, khi t¿ mình bi‰t ÇÜ®c r¢ng ÇiŠu gì bÃt
l®i, ÇiŠu gì Çang bÎ lên án bªi nh»ng b¶ óc thông
minh, ÇiŠu gì có th‹ gây ra mÃt mát và Çau kh° thì
hãy lánh xa. Và khi nào t¿ mình bi‰t r¢ng ÇiŠu Ãy
có ích, ÇiŠu Ãy tÓt lành thì hãy chÃp nhÆn và tin
theo.’’(PhÕng dÎch)
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(‘‘Ecoutez, Kâlâma, ne soyez pas trompé par
ce qui est en rapport avec la tradition ou les ouïdire. Ne soyez pas trompé par la possession des
recueils, ni par la simple logique et la déduction, ni
après avoir considéré les raisons, ni après avoir
réfléchi sur une opinion et l’avoir approuvée, ni
parce qu’elle convient au devenir, ni parce qu’est
l’opinion de l’ermite qui est votre maître.
"Mais lorsque vous savez par vous-même que
ces choses ne sont pas favorables, ces choses
sont condamnables par les gens intelligents, ces
choses exécutées ou entreprises vous mènent à
des pertes, à des douleurs, alors rejetez-les ... . Et
alors, par vous-même, vous savez que certaines
choses sont favorables et bonnes, alors acceptezles et suivez-les.’’
Bài La recherche spirituelle dans le
bouddhisme (S¿ nghiên-cÙu trí-tuŒ trong Çåo
PhÆt) Çã ÇÜ®c Hòa thÜ®ng Thích ThiŒn
Châu, Giám ÇÓc ViŒn PhÆt H†c Trúc Lâm
thuy‰t trình tåi Trung Tâm Væn Hóa San
Fidelle, Milan ª Ytalie ngày 20 tháng 3 næm
1974 và tåi ñåi h†c Bách Khoa (l’école
Polytechnique), Palaiseau, ª Pháp ngày 27
tháng 1 næm 1988. Trích dÅn trang 15)

*
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M¥c dÀu các Çåi h¶i PhÆt giáo ÇÀu tiên Çã
cÓ g¡ng, nhÜng giáo lš cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca vÅn
không ÇÜ®c thÓng nhÃt. PhÆt giáo Çã phân tán ra
nhiŠu tông phái ; quan tr†ng nhÃt là hai tông phái
l§n: PhÆt giáo tín ngÜ«ng và PhÆt giáo tri‰t h†c,
thÜ©ng ÇÜ®c g†i là ñåi thØa (Mahâyâna) và Ti‹u
thØa (Hînayâna) hay PhÆt giáo nguyên thûy.
S¿ khác bi‰t càng rõ rŒt hÖn do tÜ tÜªng, phong
tøc, tín ngÜ«ng ÇÎa phÜÖng cûa tØng lãnh th° chÎu
änh hÜªng.
Trong khi Ti‹u thØa ÇÜ®c truyŠn bá qua Sri
Lanka và các nÜ§c ñông Nam Á : Mi‰n ñiŒn, Thái
Lan, Lào, Cao Miên thì ñåi thØa låi ÇÜ®c truyŠn bá
sang Tây Tång, Népal, Mông Cổ, Trung Hoa, Hàn
QuÓc, NhÆt Bän và ViŒt Nam.
S¿ tranh-luÆn gi»a hai tông phái này Çôi khi rÃt
sôi nổi, nhÜng không bao gi© Çi Ç‰n chi‰n-tranh
tôn giáo; cÛng ch£ng hŠ có m¶t s¿ truy-bÙc thông
thÜ©ng nào. PhÆt tº dÀu thu¶c Ti‹u thØa hay ñåi
thØa ÇŠu hi‹u r¢ng m‡i trào-lÜu ÇŠu có lš-do riêng;
m‡i cá nhân ÇŠu có nhÆn-thÙc khác nhau tùy theo
trình-Ç¶ trí-thÙc, tùy theo væn-hóa ÇÎa-phÜÖng.
NgÜ©i ta có th‹ ngÜ«ng m¶ tri‰t-lš nguyên-thûy
cûa PhÆt cÛng nhÜ ngÜ©i có th‹ th© cúng ÇÙc
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PhÆt. T¿ do luôn luôn ÇÜ®c tôn tr†ng. Không ai có
quyŠn bu¶c t¶i ngÜ©i khác là dÎ giáo, là ma giáo,
là tà giáo. Thái Ç¶ tôn tr†ng t¿ do cûa PhÆt giáo
Çã có tØ ngàn xÜa.
Trong các quÓc gia mà Çåo PhÆt ÇÜ®c truyŠn
bá, PhÆt giáo Çã thÃm nhuÀn vào væn-hóa, vào
tín-ngÜ«ng ÇÎa-phÜÖng và luôn luôn tôn-tr†ng
nh»ng Ç¥c-tính riêng biŒt cûa tØng vùng. Nh»ng tín
ÇÒ theo Çåo PhÆt là do š muÓn cûa h† chÙ không
phäi vì quyŠn-l¿c hay båo-l¿c ép bu¶c h†, cÛng
không phäi vì quyŠn l®i kinh-t‰.
*

Vô thÜ©ng là m¶t khái-niŒm mà nhiŠu ngÜ©i
khó chÃp-nhÆn bªi vì ai cÛng tin tÜªng r¢ng mình
là m¶t cá th‹ riêng biŒt và trÜ©ng tÒn. NhÜng kinhnghiŒm cho thÃy ÇiŠu ngÜ®c låi : Chúng ta sinh
sÓng trong m¶t dòng Ç©i mà bi‰n cÓ này xen kÈ
vào bi‰n cÓ kia trong tØng phút, tØng giây làm thay
Ç°i cä m†i s¿, m†i vÆt. CÖ th‹ và tÜ tÜªng cûa m‡i
cá nhân cÛng thay Ç°i theo bi‰n cÓ, theo th©i
gian.
Không có gì Ç¶c lÆp, không có gì vïnh cºu.
M†i s¿ bi‰n hóa, m†i s¿ thay Ç°i. Các Ç‰ quÓc
thay phiên nhau søp Ç°; các dinh th¿, ÇŠn Çài hao
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mòn Ç° nát theo th©i gian. Tâm trí chúng ta bÎ
nh»ng phát-minh, nh»ng kinh-nghiŒm, nh»ng štÜªng m§i mÈ Ç‰n tØ bên ngoài làm thay Ç°i liên
tøc. Th‹ xác chúng ta cÛng hao t°n theo th©i gian,
ÇÜa Ç‰n già lão. M¶t ông già không th‹ trª thành
m¶t thanh niên, m¶t cây thông già không th‹ trª låi
thành cây thông non. Hoa nª rÒi phäi tàn. Có sinh
th©i có tº. Không có gì trÜ©ng cºu.
PhÆt không thuy‰t-giäng b¢ng nh»ng l©i kh£ng
ÇÎnh. L©i giäng dåy cûa PhÆt cæn-cÙ trên th¿c-t‰
cÛng nhÜ khoa-h†c chÙng-minh m¶t giä-thuy‰t b
¢ng th¿c-nghiŒm.
ñÓi v§i nh»ng vÃn ÇŠ vÜ®t quá khä-næng
nhÆn-thÙc cûa con ngÜ©i nhÜ thÀn thánh, ma quÌ,
Ngài Çã nói :
‘‘NgÜ©i hÕi Çã sai, ngÜ©i trä l©i còn sai hÖn.’’
Trong lãnh-v¿c tinh-thÀn và Çåo-ÇÙc có lë PhÆt
giáo còn Çi xa hÖn Khoa h†c. PhÆt giáo công
nhÆn r¢ng tham, sân, si là nh»ng tâm-lš xÃu g¡n
liŠn v§i thái-Ç¶ cûa con ngÜ©i. Bän næng này cÛng
là bän næng t¿ nhiên cûa m†i sinh vÆt. Khi bÎ Çàn
áp Çe d†a, phän-Ùng cûa chúng ta là cãi låi, là
chÓng låi và Çôi khi còn muÓn trä thù. Quan tr†ng
là phäi bình-tÌnh kiŠm hãm dao-Ç¶ng t¿ nhiên này;
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bªi vì lš trí nh¡c nhª chúng ta r¢ng båo l¿c së tåo
ra chÓng båo l¿c, cuÒng tín ÇÜa Ç‰n s¿ chÓng
cuÒng tín. Tính tØ bi h› xã do PhÆt ÇŠ xÜ§ng là
cách kiŠm hãm h»u hiŒu Ç‹ tránh khÕi gây ra hÆn
thù, xung Ç¶t, Çau kh° cho m†i ngÜ©i.
ñau kh° g¡n liŠn v§i cu¶c sÓng là m¶t phát
hiŒn cûa PhÆt giáo. Cái kh° th‹ xác nhÜ sinh, lão,
bŒnh, tº, tàn tÆt, sa sút, ...; cái kh° tinh thÀn nhÜ
thÃt v†ng, buÒn chán, lo âu, phiŠn não, bÎ Ùc ch
‰, ... . Chính kš Ùc và thông minh Ç¥c biŒt cûa loài
ngÜ©i làm cho chúng ta cäm nhÆn kh° Çau hÖn
tÃt cä m†i sinh vÆt khác. ñåi tri‰t gia Arthur
Schopenhauer (1788-1860) Çã nhÆn xét :
‘‘Vì thú vÆt không suy tÜªng, không chÃt chÙa
trong lòng nh»ng cäm giác vui buÒn nhÜ con
ngÜ©i lúc nào cÛng hoài niŒm và lo l¡ng cho ngày
mai, cho nên ÇÓi v§i thú vÆt nh»ng Çau kh° có lÆp
Çi lÆp låi hàng vån lÀn thì cÛng nhÜ m§i Çau kh°
lÀn ÇÀu tiên, m¶t Çau kh° tÙc th©i, Çau kh° không
bÎ dÒn nén låi trong kš Ùc nhÜ con ngÜ©i.’’ (PhÕng
dÎch theo bän dÎch ti‰ng Pháp cûa J. Bourdeau)

(‘‘L’animal, en effet, n’a pas de réflexion, ce
condensateur des joies et des peines ; celles-ci ne
peuvent donc s’amonceler, comme il arrive chez
l’homme, au moyen du souvenir et de la prévision ;
139

chez l’animal, la souffrance présente a beau
recommencer indéfiniment, elle reste toujours,
comme la première fois, une souffrance du
moment présent, et ne peut pas s’accumuler.’’
Pensées, maximes et fragment.
Bän dÎch Pháp væn này cûa
Bourdeau)

J.

PhÆt giáo khuyên nhû lòng tØ bi ÇÓi v§i thân
phÆn con ngÜ©i vì con ngÜ©i Çau kh° hÖn m†i sinh
vÆt. Lòng tØ bi không phäi là cäm tình riêng ÇÓi v§i
m¶t cá nhân hay m¶t nhóm ngÜ©i mà ta thÜÖng
håi. CÛng không phäi là thÙ tình cäm màu mè hay
nh»ng l©i khuyên ræn bóng bÄy. Lòng tØ bi là m¶t
khái-niŒm tích-c¿c nÅy sinh tØ lš-trí và kinh-nghiŒm.
ñÙc PhÆt Thích Ca không kh£ng-ÇÎnh r¢ng con
ngÜ©i là nh»ng thiên thÀn tÓt ÇËp. NhÜng trái låi,
m†i ngÜ©i ÇŠu có nh»ng lúc Çau kh°. DÀu thu¶c
chûng t¶c nào, dân t¶c nào, dÀu tÓt dÀu xÃu, dÀu
muÓn dÀu không, m†i ngÜ©i không tránh khÕi
nh»ng lúc Çau kh° (sinh, lão, bŒnh, tº, tàn tÆt, sa
sút, hoån nån, thiên tai, rûi ro, thÃt båi, buÒn chán,
lo âu, phiŠn não, bÎ Ùc ch‰, ...). NhÜ vÆy thì có ích
l®i gì gây thêm Çau kh° cho con ngÜ©i. TÜ tÜªng
nhân ái này có th‹ ngæn chÆn h»u hiŒu chi‰n
tranh và truy bÙc.
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Còn gì phi lš cho b¢ng cänh hai nhóm ngÜ©i
chém gi‰t nhau trên chi‰n trÜ©ng ho¥c truy håi
nhau tàn nhÅn chÌ vì khác tín ngÜ«ng, trong khi Çó
m‡i bên ÇŠu có nh»ng ngÜ©i tÓt, thành thÆt có th‹
là bån cûa nhau.
Vã låi, chi‰n tranh Çem Ç‰n mÃt mát và khÓn
cùng cho kÈ chi‰n båi lÅn ngÜ©i chi‰n th¡ng. Truy
bÙc có th‹ Ç¡c th¡ng m¶t th©i gian, nhÜng kÈ bÎ
truy bÙc së phøc thù; n‰u không có lòng tØ bi thì
thông thÜ©ng n® xÜÖng máu phäi trä b¢ng xÜÖng
máu.
*

Khoa h†c chÌ có møc-Çích duy nhÃt là nghiêncÙu m¶t cách vô-tÜ các d»-kiŒn và mÓi liên-Ç§i
gi»a các d»-kiŒn Ç‹ tìm ra chân-lš. Do Çó khoa
h†c mª r¶ng không ngØng ki‰n-thÙc và trí-tuŒ cûa
chúng ta, giúp chúng ta bi‰t nhÆn-ÇÎnh, bi‰t suy-tÜ
Çúng Ç¡n. ñó là chân giá-tri cûa con ngÜ©i. Nhà
bác h†c Pascal Çã kh£ng ÇÎnh:
‘‘TÃt cä nhân phÄm cûa chúng ta gói ghém
trong tÜ tÜªng’’ (PhÕng dÎch).
(Toute notre dignité consiste dans la pensée)
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PhÆt giáo quan-hŒ kh¡ng khít v§i Khoa h†c
trong ÇÎa håt trí tuŒ: ÇÎnh-luÆt nhân quä, thói quen
quan-sát s¿ vÆt Çúng th¿c-trång cûa chúng,
s¿ tôn-tr†ng t¿ do, s¿ ÇŠ cao trí tuŒ . ñó là nh»ng
Ç¥c-tính cûa khoa h†c cÛng nhÜ cûa PhÆt giáo.
Nh»ng bí quy‰t này Çã giúp cho PhÆt giáo trª
thành m¶t tôn giáo ôn hòa. Nh»ng bí quy‰t này
cÛng giúp cho khoa-h†c m‡i ngày m‡i phát-tri‹n
månh më.
Tóm låi, trong quá trình lÎch-sº, s¿ khoan dung,
lòng tØ bi, s¿ tôn-tr†ng t¿-do tÜ-tÜªng, tÜ-do tínngÜ«ng Çã giúp cho PhÆt giáo, cÛng nhÜ Khoa
h†c ti‰n bÜ§c v»ng ch¡c trên con ÇÜ©ng hòabình, dÅn Ç‰n s¿ ti‰n b¶ vŠ m¥t tinh-thÀn và trí tuŒ
cûa loài ngÜ©i.
¤ ¤ ¤
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