
Như hồn con khao khát 
NguyễnHyVọng 

 
Bài viết "Đấng Tối Thượng là Ai?" của mục sư Nguyễn Văn Huệ, có ghi, nhà báo Sơn Điền 

Nguyễn Viết Khánh có đặt vài câu hỏi với Đại sư Khen Rinpoche, Viện Trưởng Sera Mey, 
trong đó có hai câu hỏi làm cho tôi chú ý. 

Nhà báo hỏi:   "Có một vị nào tối thượng trên vũ trụ không?" 
Đại sư trả lời:   "Có, có." 

Nhà báo hỏi tiếp:   "Có phải đó là Đức Phật không?" 
Vị Đại sư nghiêm nét mặt lắc đầu:  "Không phải, không phải".   

Rồi cười và hạ bàn tay ra hiệu:  "Đức Phật còn ở dưới." 
  

Câu hỏi và trả lời đó gợi cho tôi vài ý tưởng: 
a/ Ý nghĩ đầu tiên là sự  ‘ngược đời’ của Phật giáo Tâytạng là tin có Đấng Tối Thượng 

trong vũ trụ.  Người VN và  Âu Mỹ nghiên cứu Phật giáo đều nói Phật giáo là vô thần, nghiã 

là không tin có Đấng Tối Thượng tạo dựng vũ trụ.  Phật giáo tin rằng  "vũ trụ là vô thủy, 
vô chung", nghiã và không có khởi điểm và không có kêt thúc và không do ai tạo dựng. 

  
b/ Trước năm 1975, Thich ngự Chiếu, có tác phẩm “Vô Thần Luận”, nội dung đả phá sự 

mê tín dị đoan trong Phật giáo: bói toán, đốt vàng mả, cúng cô hồn, lên đồng, cầu cơ, đọc 
thần chú, nhà chùa làm bùa, vẽ bùa, bán bùa, tin ngày tốt ngày xấu, giờ tốt giờ xấu, khi 

đám cưới, đám tang, khi mở tiệm v.v... và nhà sư này nói:  Phật giáo nguyên thuỷ là vô 
thần. 

  
c/ Phật giáo Tâytạng nhận biết Phật không vĩ đại nhất, mà có Đấng cao trọng hơn rất 

nhiều. Tuy biết có Đấng cao trọng hơn Phật rất nhiều, nhưng Phật giáo Tâytạng vẫn tôn 
thờ  “người ở dưới” !!! 

Phật nói:  “mọi người phải tự thắp đuốc mà đi”, nghiã là phải tự lo lấy thân, Phật không 
thể giúp ai.  

Phật giáo Tâytạng và Phật giáo VN đều tôn thờ “người ở dưới”, thật chẳng hợp lý tí nào, 

vì “người ở dưới” không thể giúp ai, mà chỉ phí thì giờ, hơi sức, tiền của... và còn bị mất 
cả hạnh phúc đời đời, vì chối bỏ Đấng Sáng Tạo, là chối bỏ cội nguồn hạnh phúc. 

Người khôn ngoan chọn Đấng Tối Thượng để tôn thờ và chỉ tôn thờ Ngài, là điều hợp tình, 
hợp lý, và đúng bổn phận làm người. 

  
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, 

Con không thể tự hiện hữu, con không thể tự sinh tồn, con không thể tự cứu.  Lạy Thiên 
Chúa, Ngài đã tạo dựng con, xin thương xót bảo vệ hồn xác con trong mọi nơi, mọi lúc và 

nhất là trong giờ con lâm chung, để khi vĩnh biệt cõi tạm này, con được về cùng Chúa, để 
con được diễm phúc tôn thờ và kính yêu Chúa mãi mãi, như hồn con khao khát. Amen. 

  
*Phim:  Đức Chúa Trời diệu kỳ 

https://www.youtube.com/watch? v=zbaymsPs2JQ 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zbaymsPs2JQ

