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Bùi ��c H�p 
 
 

Tin vào m�t ��ng T�o Hóa là ni�m tin r�t 
t� nhiên c�a con ng�	i có trí khôn, bi
t tìm tòi 
suy ngh�.  Con ng�	i nh� bé và y
u hèn �ng 
tr��c m�t v� tr� bao la huy�n bí m�i c�m nh�n  
���c r�ng ch� có Tr	i -��ng t�o ra v� tr�, 
muôn loài- m�i có th� gi�i �áp m�t cách th�a 
�áng m�i �u t� c�a mình.  Kh�i ��u t� nguyên 
lý trên, t� tiên ta �ã dày công xây d�ng m�t tín 
ng��ng “m�c kh�i” v��t c� không gian l�n 
th	i gian, không nh�ng �úng trong quá kh, 
hi n t�i mà c� t�!ng lai. Tín ng��ng �ó có th� 
tóm l��c trong 4 ch� “TH" TR"I, YÊU 
NG#"I” 

 Các nhà s$ h�c, th�n h�c ngày nay g�i tín 
ng��ng chung cho c� dân t�c b�ng nhi�u danh 
t� khác nhau nh� :  %�o Th	 Tr	i, %�o Ông 
Bà , %�o Hi
u, Vi t %�o, Qu&c %�o.  Chúng 
tôi xin  ���c dùng ch�  %�o Tr	i (%T) �� ch� 
��o chung cho c� dân t�c.  Trong ph�n d��i 
�ây, chúng tôi  th$ bàn t�i “ngôi v'” ông Tr	i 
trong %T. 

* 
*         * 

a) %�ng H�ng H�u: Các ��o giáo �ông 
ph�!ng ch� tr�!ng ��ng t�o hóa không b�n v' 
(thiên �'a v�n v�t �(ng nh�t th�), ng�	i  Vi t 
(NV) tin r�ng Tr	i là ��ng h�u ngã, h�u v', 
nên th�	ng kêu  Tr	i là “ông”. 

b) %�ng Quan Phòng: Tr	i t�o d�ng lên 
v� tr�, muôn loài, nên Tr	i có “trách nhi m” 
nuôi d��ng nh�ng loài th� t�o.  NV �ã di)n t� 
ni�m tin �ó qua nh�ng câu ca dao, t�c ng� 
d��i �ây: 

Tr�i sinh, Tr�i d��ng. 

Tr�i sinh voi, Tr�i sinh c�. 

Cha m� sinh con, Tr�i sinh tính. 

Ch�y Tr�i không kh�i n�ng. 

Thu�c ch	a 
��c b�nh, chng ch	a 
��c 
m�nh. 

 Không nh�ng lo c�a *n mà Tr	i còn �'nh  
c� vi c d�ng v� g� ch(ng: 

Anh 
i L�c T�nh giáp vòng, 
T�i 
ây Tr�i khi�n cho lòng th��ng em. 
Ch	 nhân duyên thiên t�i nh�t thì, 
Giàu �n, khó nh�n, ch� có lo gì mà lo. 

Qua câu  truy n Qu� D�a H�u, x+y ra vào 
�	i Hùng V�!ng th 18, t� tiên mu&n nh,c 
nh� con cháu ph�i bi
t !n Tr	i và dùng s� 
khôn ngoan c�a mình �� t�o nên c�a c�i v�t 
ch�t làm giàu cho xã h�i. 

Qua h'ch binh s�, Lý Th�	ng Ki t (1036-
1105) �ã kh-ng �'nh m�i vi c ��u do tr	i �'nh, 
ngay c� biên c�!ng m�t qu&c gia: 

Nam qu�c s�n hà Nam 
� c�, 
Ti�t nhiên 
�nh ph�n t�i Thiên  th�,... 

 Gi�i s� phu nh� Nguy)n Công Tr (1778-
1858), Nguy)n Khuy
n (1835-1909) v.v. ��u 
tin vào m nh tr	i, và phó thác m�ng s&ng c�a 
mình cho Tr	i. 
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c) %�ng %�y Lòng Th�!ng Xót: NV tin 

r�ng Tr	i là ��ng lòng lành vô cùng, t� bi hay 
th�!ng xót k. th� t�o.  G�p khó kh*n, tai n�n, 
NV ch� còn bi
t c�u Tr	i cho tai qua n�n kh�i 
nh� : 

Tr�m s� nh� Tr�i. 

L�y Tr�i m�a xu�ng, 
L�y n��c tôi u�ng,.. 

Tr�i cho h�n lo làm. 

Tr�i 
ánh còn tránh mi�ng �n 

d) %�ng Th��ng Ph�t  và Phép T,c Vô 
Cùng: NV tin r�ng Tr	i c�m cân n+y m�c, k. 
gian ác b' tr�ng ph�t, ng�	i hi�n l�!ng ���c 
th��ng: 

Tr�i có m�t. 

Không có Tr�i, ai � v�i ai. 

Tr�i nào có ph� ai 
âu, 
Hay làm thì giàu, có chí thì nên. 

� hi�n thì l�i g�p lành, 
Nh	ng ng��i nhân 
�c Tr�i dành phúc 

cho. 

� x�i l�i thì Tr�i g�i cho, 
� xo lo thì Tr�i gói l�i. 

Qua thi ca, nhà tiên tri Nguy)n B�nh Khiêm 
(1491-1585) �ã mô t� Tr	i là ��ng gi�u lòng 
th�!ng xót, c�m cân n+y m�c, khuyên ng�	i 
�	i nên làm lành tránh d�. 

e) Th	 Tr	i:  NV tin r�ng ông Tr	i là ��ng 
quy�n phép vô cùng và giàu lòng th�!ng xót.  
Khi g�p tai h�a, h� ch� c�u Tr	i, luôn t� lòng 
bi
t !n ��ng �ã phù tr� cho h�.  M/i nhà ��u 
l�p bàn th	 ông Thiên tr��c nhà, ho�c bàn th	 
Thông Thiên (Ph�t Giào Hòa H�o), hay Thiên 
Nhãn (Cao %ài). 

�n Tr�i m�a n�ng ph�i thì, 
N�i thì b�a c�n, n�i thì cày sâu, 
Công lênh chng qu�n lâu 
âu, 
Ngày nay n��c b�c, ngày sau c�m vàng, 
Ai �i! 
�ng b� ru ng hoang, 
Bao nhiêu t�c 
�t t�c vàng b�y nhiêu. 

Cao �i�m c�a lòng bi
t !n là l) t
 Tr	i, còn 
g�i t
 Nam Giao. Sau khi t,m g�i s�ch s0, m�t 
mình nhà vua lên l) �ài l� thiên, t
 Tr	i, c�u 
cho qu&c thái dân an. 

Nh	 %T, n��c ta �ã tr�i qua m�t th	i ��i 
thanh bình kéo dài h!n 2000 n*m (2879- 259 
TTL), dân ta h��ng m�t cu�c s&ng ��y an vui 
hoan l�c. Sau �ó, các tôn giáo khác nh� Kh�ng 
giáo, Ph�t giáo, Thiên Chúa Giáo truy�n bá 
sang Vi t Nam.  S� d� có s� d) dàng du nh�p, 
vì giáo lý c�a h� không khác m�y tôn ch� 
“ TH" TR"I, YÊU NG#"I”  c�a %T: 

- Kh�ng giáo: Vào th
 k1 th  5 TTL, �c 
Kh�ng Phu T$, bên Trung Hoa là ng�	i sáng 
l�p ��o Nho và ��o ���c truy�n bá sang n��c 
ta vào th	i k2 B,c thu�c l�n th nh�t.  Ý thc 
���c r�ng v� tr� này do m�t v' Th��ng %
 t�o 
d�ng lên, Ngài ch� tr�!ng s&ng theo thiên 
m nh “ Thu�n thiên gi� t(n, ngh'ch thiên gi� 
vong” .  Mu&n có h�nh phúc, con ng�	i ph�i 
bi
t th	 kính Tr	i và hành ��ng theo ý Tr	i.  
Ngài còn khuyên b�o: “ Ph�m t�i v�i Tr	i, thì 
còn c�u nguy n vào �âu ���c”  ( ho�ch t�i � 
thiên, vô s� ��o ngã) ho�c *n � b�t nhân th�t 
�c, c�u nguy n l) bái, dù liên l� �
n �âu c�ng 
là vô ích.   
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