NHẬN THỨC:

TÔN GIÁO LÀ MỘT PHẠM TRÙ ĐỨC TIN VÀ LÀ MỘT
DÂN QUYỀN HIẾN ĐỊNH CẦN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO
VỆ.
Thiện Ý.
Không phải chỉ mới đây mà đã từ lâu nhóm Giao Điểm, một nhóm qui tụ những
người vô thần đội lốt tôn giáo cực đoan, đã viết báo, viết sách và các phương tiện truyền
thông khác dể phê bình chỉ trích, bài bác, đánh phá Giáo hội Công Giáo nói riêng, Thiên
Chúa Giáo nói chung, trên hai bình diện giáo lý tín điều và lịch sử hình thành, phát triển
giáo hội. Bằng những nhận thức và suy luận chủ quan dựa trên những căn cứ giả chân lẫn
lộn để ngụy biện, xuyên tạc sự thật, xử dụng những ngôn từ thiếu văn hóa lăng mạ
Thượng Đế và các Thần Thánh mà hàng tỷ con người có chung niềm tin yêu tôn thờ, xúc
phạm thô bạo niềm tin tôn giáo cá nhân cũng như tập thể. Đồng thời, bằng mọi cách gian
trá, thậm từ mạ lỵ và phủ nhận công trạng các nhận vật lịch sử Việt Nam gốc Công giáo
như Nguyễn Trường Tộ, Ngô Đình Diệm v.v… Việc làm này của nhóm Giao Diểm có
tính khiêu khích nhằm thành đạt ý đồ gì, có lẽ mọi người Việt nam lương hảo và trình độ
nhận thức khách quan đều đã có câu trả lời. Nhưng đừng vì phẫn nộ mà phí công sức thời
gian trả lời với nhóm này, hay có lời nói, hành động gây mất đòan kết tôn giáo, là mắc
mưu cộng sản, mà nhóm Giáo Điểm chỉ là công cụ thực hiện “Chính sách chia (rẽ tôn
giáo) để trị”.
Bài viết này của chúng tôi không nhằm tham gia một cuộc tranh luận hay “bút
chiến” về tôn giáo với bất cứ ai, hữu thần cũng như vô thần. Lại càng không bao giờ
muốn mất thì giờ “đối thọai” vô bổ với nhóm vô thần Giao Điểm, vì những bài viết của
họ về tôn giáo đã không phải là “những bài nghiên cứu có cơ sở khoa học nhằm vào
việc giải tỏa các khúc mắc về lịch sử” mà chỉ có ý đồ nhất quán là phục vụ cho “sách
lược chia rẽ tôn giáo của cộng sản” như Ông Chu Tất Tiến đã phủ định trong bài viết
mới đây của ông, cũng như bài viết của nhiều người khác.
Chúng tôi viết bài này chỉ để trình bầy nhận thức cá nhân về tôn giáo là một phạm
trù Đức tin và là một dân quyền hiến định phải được mọi người tôn trọng, luật pháp bảo
vệ trước mọi xâm hại thô bạo bất cứ từ đâu tới. Vì vậy chúng tôi xin lần lượt trình bầy:
- Tôn giáo là một phạm trù Đức Tin của cá nhân hay tập thể
- Tôn giáo là một trong những dân quyền hiến định cần được pháp luật bảo vệ.
- Nên chăng quốc gia cần có luật bảo vệ niềm tin tôn giáo khi bị xâm hại, lăng mạ?

I/- TÔN GIÁO LÀ MỘT PHẠM TRÙ ĐỨC TIN CỦA CÁ NHÂN VÀ
TẬP THỂ.
Như chúng ta đều biết, từ khị con người xuất hiện trên trái đất, qua nhiều thời đại
đến nay, vấn nạn muôn thuở của lòai người vẫn chưa được giải đáp là vũ trụ vạn vật
trong đó có con người từ đâu hiện hữu, vận hành qua thời gian năm tháng, rồi sẽ đi về
đâu.

Con người là một sinh vật trong muôn vàn sinh vật hình thù, kích thước lớn nhỏ
khác nhau, hữu hình cũng như siêu hình, nhưng sự phát sinh sự sống, vận hành, phát triển
và tiêu vong đều theo quy luật chung của lòai động vật và quy luật riêng của mỗi lòai
sinh vật. Con người được coi là một sinh vật thượng đẳng nhờ bộ não có cấu tạo đặc biệt
và phát triển nhanh hơn các sinh vật khác nên có khả năng nhận biết về chính thân phận
mình và ngày càng mở rộng tầm hiều biết về vũ trụ vạn vật nhờ những phát minh khoa
học kỹ thuật, giúp con người có thể khắc phục thiên nhiên, làm chủ xã hội, tạo được môi
trường sống ngày một thuẫn lợi trong việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội
lòai người.
Tuy nhiên, cho đến nay, dù tầm tri thức đã mở rộng,do khoa học kỹ thuật tiến bộ
vượt bực, song con người vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho những vấn nạn vũ tru,
vạn vật trong đó có con người từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Và vị vậy đã có hai cách trả lời
tạm thời của hai lọai con người: Hữu thần và vô thần.
Người vô thần thì cho rằng vũ trụ vạn vật tự nhiên mà có và vận hành theo quy
luật tự nhiên. Không có thế giới nào tồn tại ngòai thế giới vật chất. Con người cũng thế,
sự sống hình thành theo quy luật truyền sinh và cuộc sống muôn mầu muốn vẻ, trong đó
hạnh phúc và đau khổ, công, tội, hiền, ác, thưởng phạt… là các mặt đối lập của cuộc
sống, tất cả chỉ phát sinh,tốn tại, phát triển, tiêu vong ngay trong thế giới này, không có gì
tồn tại sau cái chết của con người.
Trái lại,những con người hữu thần, tiêu biểu như những tín đồ và các giáo hội Thiên
Chúa Giáo, bằng cặp mắt Đức tin tôn giáo đã xác tín rằng từ khởi thủy, vũ trụ vạn vật
trong đó có con người là do Thiên Chúa tạo dựng và cho chúng vận hành theo quy luật
chung cũng như riêng. Cuộc sống trong thế giới này với các mặt đối lập: hạnh phúc và
đau khổ, tội lỗi và công phúc, thiện và ác…tất cả chỉ là tạm thời, cuộc sống bất hòan, là
tiền đề cho con người tạo dựng một cuộc sống viễn mãn, hạnh phúc vĩnh cửu, hay đưa
con người đến một cuộc sống cùng khổ đời đời sau cái chết. Tất cả tùy thuộc vào công
phúc hay tội lỗi mà con người đã làm trong suốt cuộc đời sống trên trần thế.
Qua các nhận thức khái quát trên, đã dẫn đưa đến những nhân định sau đây:

1/- Có sự khác biệt giữa hai phạm trù khoa học và phạm trù tôn giáo.
Khoa học là phạm trù “Tri thức” của con người, là những sự hiểu biết căn cơ, có thể
chứng minh bằng luận lý và thực nghiệm và là một chân lý tuyệt đối, vì được mọi người
hữu thần cũng như vô thần công nhân như 2+2=4. Con người đã và đang nỗ lực mở rộng
“tầm tri thức” để khám phá các quy luật vận hành của vũ trụ vạn vật, với ước mong tìm
được chân lý tuyệt đối, để có được câu trả lời trọn vẹn được mọi người công nhận, cho
các vấn nạn muôn thuở của lòai người: Vũ trụ, vạn vật trong đó có con người từ đâu tới
và sẽ đi về đâu?
Tôn giáo là phạm trù “Đức tin” của mỗi con người, tiếp nối phạm trù “tri thức”, do
mỗi con người tùy theo hòan cảnh sống, đã được chọn lựa cho ngay khi chào đời do gia
đình và tiếp tục giữ Đức tin sau này khôn lớn; hay khi có đủ ý thức tự nguyên, tự giác lựa
chọn một niềm tin tôn giáo riêng… Tất cả đều để tự giải đáp cho những vấn nạn muôn
thuở của lòai người và thể hiện Đức tin trong cuộc sống để đạt cùng đích của cuộc đời.
Đức tin tôn giáo không thể chứng minh bằng luận lý và thực nghiệm, vì nó vượt khỏi
“tầm tri thức”con người. Những gì mà ánh sáng khoa học (phạm trù tri thức) chưa soi rọi
tới, thì ánh sáng tôn giáo (phạm trù Đức tin) sẽ soi rọi.

2/-Phạm trù “Đức tin tôn giáo” là không thể và không nên tranh
luận:
Chính sự khác biệt giữ hai phạm trù “Tri thức” của khoa hoc và “Dức tin” của tôn
giáo, nên không thể và không nên có các cuộc tranh luận (về giáo lý, tín điều…), dưới bất
cứ hình thức nào (miệng hay bút chiến…) giữa những người khác tôn giáo hay giữa
những người hữu thần với vô thần, chỉ với mục đích tranh thắng hơn thua, phải trái, chân
lý, phi chân lý, khoa học hay phản khoa học liên quan đến giáo lý, các tín điều.
Vì rằng cuộc tranh luận này chẳng khác gì câu chuyên ngụ ngôn về 5 người mù cãi
nhau về hình thù con voi, sau khi mỗi người chỉ được cho sờ vào một bộ phân của con
voi. Người sờ được vòi voi thì nói hình thù con voi giống con đỉa, anh sờ tai voi thì nói
voi giống cái quạt, kẻ sờ chân voi thì nói voi giống cột nhà.v.v…Hệ quả là không ai chịu
ai về hình thù con voi, ai cũng cho mình là đúng, tình cảm đòan kết yêu thương trước đó
chắc sẽ sứt mẻ là điều không tránh khỏi sau cuôc cãi nhau này. Có lẽ họ chỉ ngừng cãi
nhau tình cảm ấm áp được tái lấp nguyên trạng, cho đến khi được chữa cho đôi mắt sáng
ra, để nhìn thấy hình thù thật sư của con voi.
Những người tranh luân về tôn giáo cũng vậy, làm sao có thể đồng ý được với nhau
khi mỗi người do hòan cảnh sinh ra trong các gia đình có tôn giáo khác nhau, thường theo
tôn giáo của cha mẹ. Hâu quả sẽ rất tai hại trong quan hệ tình cảm cá nhân, gây chia rẽ
hận thù giữa con người với con người, phân hóa dân tộc. Trừ khi hậu quả này là ý đồ
thực sự của chính những kẻ gây ra tranh luận, điển hình như việc làm các thành
viên nhóm Giao Điểm từ bao lâu nay.

3/-Đứ ctin tôn giáo là ý thức chủ quan của mỗi cá nhân.
Đức tin tôn giáo hay vô thần là sự tự do lựa chọn của mỗi con người, là nhu cầu
tinh thần của mỗi cá nhân.Anh tin thì theo, không tin thì không theo tôn giáo, nhưng phải
tôn trọng niềm tin của người khác, dù niềm tin ấy anh cho là phi lý, là mê tín dị đoan, là
phản khoa học, anh vẫn không có quyền bài bác, nhất là phỉ bang mạ lỵ ngay cả đấng
Thần Linh mà họ tôn thờ, xúc phạm nặng nề đến niềm tin tôn giáo, gây phẫn nộ cho các
tín đồ có chung niêm tin, như việc làm có chủ đích bao lâu nay của nhóm Giao Điểm.
Vì là nhu câu tinh thần cá nhân, nên trong cuộc sống thực tế nền tảng chung hình
thành tình cảm giữa ngươi với người là nhân bản, vì vậy mới có tình yêu tình bạn thắm
thiết giữa những người khác tôn giáo. Và vì vậy, không thể và không nên tranh luận về
giáo lý, tín điều của tôn giáo giữa những người khác Đức tin, có chăng là sự trao đổi để
hiểu biết trong sự tương kính, tế nhị không phương hại đến tình cảm và cuộc sống hài hòa
vốn có giữa những người khác tôn giáo, có chung thân phân con người, có chung những
vấn nạn mà mỗi tôn giáo đã có câu trả lời theo giáo lý, tín điều riêng. Đó là những chân
lý tuyệt đối về mặt chủ quan đối với tín đồ, nhưng lại là chân lý tương đối về mặt khách
quan với người khác niềm tin.
II/- TÔN GIÁO LÀ MỘT TRONG NHỮNG DÂN QUYỀN HIẾN ĐỊNH CẦN
ĐƯỢC LUẬT PHÁP BẢO VỆ.
Tôn giáo là một trong những dân quyền căn bản của con người. Và vì vậy Hiến pháp
các nước dân chủ đều ghi nhận tín ngưỡng, tôn giáo hay vô thần là quyền tự do lựa chọn
của mọi công dân và được luật pháp bảo vệ. Hiến pháp Hoa Kỳ, Điều I của tu chính án
đầu tiên đã ghi “Quốc hội không được làm luật thiết lập một tôn giáo (như một quốc

giáo) và ngăn cản quyền tự do hành đạo”. Ngay cả chế độ độc tài tòan trị cộng sản hiện
nay tại Viêt Nam cũng ghi nơi Điều 70 “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo,
theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp
luật…”.
Thế nhưng dù tôn giáo được các hiến pháp ghi nhân như một trong những dân quyền
cơ bản, song trên thực tế đã không có luật lệ riêng nào bảo vệ tôn giáo khi bị xâm hai,
xúc phạm, lăng mạ thô bạo như luật bảo vệ lợi ích và danh dự cá nhân công dân trong
quốc gia khi bị xâm hại.
Một cách cụ thể là tại sao đời tư một cá nhân khi bị kẻ khác xuyên tạc, vu cáo, nhục
mạ bằng lời nói hay hành động làm mất danh dự, gây thiệt hại tinh thần hay vật chất cho
mình, đều có thể khởi kiện trước tòa đòi bồi thường danh dự và những thiệt hại tinh thần
cũng như vật chất do sự xuyên tạc, vu cáo, mạ lỵ gây ra. Trong khi, những kẻ như nhóm
Giao Điểm đã dùng sách báo và phương tiện truyền thông xuyên tạc giáo lý, tín điều, lịch
sử các giáo hội Thiên Chúa Giáo, nhục mạ thậm từ Thiên Chúa và các thánh thần được
hàng tỷ tín đồ thờ kính, xúc phạm thô bạo niềm tín tôn giáo của các tín đồ, xâm phạm đời
tư cá nhân các tín đồ, nội bộ các giáo hội, gây thiệt hại nghiêm trong về tinh thần cũng
như vật chất của thể nhân (Tín đô )và pháp nhân (Các giáo hội)…thì tại sao các tín đồ và
các giáo hội lại không thể đứng dân sự nguyên cáo để đưa các bị cáo ra trước pháp luật?
Phải chăng vì chưa có luật bảo vệ tôn giáo chống lại sự xâm hại, nên những kẻ thù của
tôn giáo nói chung, của Thiên Chúa Giáo nói riêng đã ngang nhiên xuyên tạc, vu khống,
mạ lỵ tôn giáo, như nhóm Giáo Điểm vẫn ngang nhiên hành động, bất chấp sự phẫn nộ
của những tín đồ?
Và do đó….
III/- NÊN CHĂNG QUỐC GIA CẦN CÓ LUẬT BẢO VỆ NIỀM TIN TÔN GIÁO
KHI BỊ XÂM HẠI, LĂNG MẠ KHÔNG?
Vì sao? Thật đơn giản, tự do tôn giáo đã là quyền hiến định, thì mọi công dân có
quyền tự do lựa chọn tôn giáo theo niềm tin cá nhân, hành đạo và truyền đạo, quyền tham
gia các sinh họat của giáo hội. Bất cứ sự vi phạm nào của bất cứ ai, chính quyền cũng
như cá nhân, tập thể nào đều là vi hiến.
Thế những, nếu chỉ có những hành vi xuyên tạc, vu khống, nhục mạ thô bạo tôn giáo,
gây hậu quả nghiệm trọng của cá nhân hay pháp nhân thì các tín đồ (thể nhân) hay Giáo
hội (Pháp nhân) có quyền cầu viện đến công lý hay không?
Cho đến nay, dường như chưa có một án lệ nào về tố quyền này được khởi động,
phải chăng vì không có một luật riêng bảo vệ tôn giáo khi bị xâm hại như thế, vì được
bảo vệ bằng luật pháp phổ quát áp dụng cho mọi công dân về hình cũng như về hô? Hay
vì chưa có tín đồ nào, giáo hội nào, căn cứ trên luật lệ hình hộ hiện hiện hành của quốc
gia áp dụng cho mọi công dân và pháp nhân, để khởi kiện khi bị xuyên tạc, mạ lỵ, xúc
phạm nặng nề niềm tin tôn giáo, gây thiệt hại thực sự về tinh thần cũng như vật chất cho
tín đồ và giáo hội?
Vì vậy, để chấm dứt những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm quyền tự
do tôn giáo, bằng những lời nói, sách báo, truyền thông và hành động xúc phạm thô bạo
niềm tin tôn giáo các tín đồ và các giáo hội, chúng tôi đề nghị hai phương cách:
1/- Căn cứ trên luật lệ hiện hành về hình sự, dân sự của quốc gia nơi bị cáo cư ngụ, với
tư cách cá nhân hay tập thể tín đồ, hay Giáo hội sẽ thử đứng đơn khởi kiện trước tòa án
thẩm quyền để đòi kẻ xuyên tạc, vu khống, mạ lỵ xúc phạm niềm tin tôn giáo, gây tổn hại

tinh thần và vật chất cho cá nhân hay tập thể (Các tín đồ) hay cho pháp nhân (Các giáo
hội)phải trả lời trước pháp luật
2/- Vận động, thúc đẩy các nghị sĩ dân biểu có tôn giáo các nước sở tại, sọan thảo một
đạo luật riêng nhằm bảo vệ niềm tin tôn giáo, đệ trình Quốc hội thông qua, ban hành
thành luật cưỡng hành, nhằm chống lại mọi hành vi tấn công, xuyên tạc, vu khống, mạ lỵ
tôn giáo thô bạo tương tự như việc làm của nhóm Giáo Điểm bao lâu nay dối với các tín
đồ và giáo hội Thiên Chúa Giáo.
Sở dĩ quốc gia cần có biện pháp pháp lý rõ ràng, riêng biệt cho tôn giáo, là để ngăn
chặn các hành vi tấn cống tôn giáo, vì với ý đồ gì đi nữa, đều có hậu quả nhiều mặt,
không chỉ về tôn giáo, mà cả về xã hội. Vì một khi tấn công và xúc phạm nặng nề đến
niềm tin bất cứ tôn giáo nào, là đụng chạm đến quyền lợi của một tập thể công dân đông
đảo trong xã hội, sẽ dẫn đến sự phẫn nộ có thể gây xáo trộn an ninh trật tự xã hội, chia rẽ
tôn giáo, phân hóa dân tộc, phá dổ quan hệ xã hội nhân bản tốt đẹp, hài hòa, đòan kết yêu
thương gắn bó giữa người với người dù khác tôn giáo, khác niềm tin.
Đó là chưa kể những hậu quả nghiêm trọng hơn từng xẩy ra trong lịch sử các cuộc
chiến tranh tôn giáo, mà nguyên nhân chính là do những kẻ lợi dụng tôn giáo gây kích
động căm thù giữa các tôn giáo với hậu ý chính trị, tương tự như hành động bao lâu nay
của nhóm Giáo Điểm, không có ý đồ nào khác hơn, là công cụ của chế độ vô thần cộng
sản hiện nay tại Việt Nam, phá nát sự đòan kết tôn giáo tại hải ngọai cũng như trong
nước, thực hiện chính sách chia để trị, nhằm củng cố và duy trì quyền thống trị độc tài
tòan trị vô thần cộng sản tại Việt Nam. Vì thực tế đã có nhiều dầu hiệu cho thấy chính lực
lượng tôn giáo sẽ là “Người đào mồ chon chế độ cộng sản tại Việt Nam”. Cộng đảng
cũng biết thế, nên chúng đã và đang tiếp tục tập trung mọi nố lực đánh phá các tôn giáo
bằng mọi cách và mọi giá. Xin các tín đồ của mọi tôn giáo cần cảnh giác và cảnh giác cao
độ để đừng mắc mưu chia rẽ tôn giáo của cộng sản và tay sai.
Thiện Ý.
Houston, ngày 11- 5-2009

