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Chủ nghĩa Cộng Sản đặt nền tảng trên ‘Duy Vật Biện Chứng Pháp’ là một hoang tưởng, chỉ là một giấc mơ, và 

giấc mơ đó không thể thực hiện được vì tự nó có quá nhiều mâu thuẫn và sai lầm. ‘Biện Chứng Pháp’ 

(Dialecticalism) xuất phát từ thời thượng cổ, truyền đến tay Friedrich G.W Hegel thì được hệ thống hoá trên hai 

phương diện tâm linh và vật chất. Nhưng khi đến tay Karl Marx thì chỉ khai triển một cách cực đoan trên 

phương diện vật chất mà thôi nên thường được gọi là ‘Duy Vật Biện Chứng Pháp’ (Dialectical Materialism). 

Biện Chứng Pháp nôm na là phương pháp lý luận dựa trên 3 tiêu đề lớn và căn bản : Đề (Thesis), Phản đề 

(Antithesis), và Tổng đề (Synthesis). Một ví dụ để giúp dễ hiểu : Đề được đưa ra là cây cối thuộc về mộc, là gỗ; 

Phản đề được đưa ra là lửa là khắc tinh của cây, lửa đốt cháy cây cối, tiêu hủy sự tồn tại của cây; Tổng đề là 

sau khi cây bị tiêu hủy, cây trở thành than, thành tro, là một thực thể mới biến thái từ sự tàn hủy của cây mà ra. 

Biên Chứng Pháp cho rằng sự hiện hữu của vũ trụ là một sự biến thể từ trạng thái nầy sang trạng thái khác mà 

thường thường sự biến thái là để đạt trình độ cao hơn. Trong giai đoạn biến thái, nhất là trong giai đoạn phản 

đề, chắc chắn có những va chạm mạnh, có những bước lùi, nhưng những bước lùi đó chỉ là giai đoạn tạm thời 

để nhảy vọt lên những bước cao xa và vững mạnh hơn. Xét cho cùng, Biện Chứng Pháp không khác gì cho lắm 

đối với ‘Chủ Thuyết Tiến Hoá’ của Darwin. Chính Karl Marx áp dụng về vật chất mà thôi đã làm xáo trộn  

nguyên tắc sống chung trong xã hội, làm đảo lộn những nhu cầu căn bản của con người nên đi vào hoang tưởng. 

Lý thuyết của cải là của chung và sẽ được phân phối tùy theo nhu cầu của từng người đã là giấc mơ của nhiều 

triết gia trong nhiều thế kỷ, nhưng các triết gia nầy đều biết đây chỉ là những giấc mơ suông chứ không thể đem 

ra áp dụng trong thực tế được. Chúa Giêsu, khi còn tại thế, quy tụ 12 Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng. Khi đi 

rao giảng, tất cả tài sản, tiền bạc của Chúa và của các Tông Đồ đều trao cho Giuđa quản trị, mua thức ăn và đồ 

dùng cho mọi người. Vị nào cũng bình đẳng như nhau. Đây chính là một hình thức ‘Cộng Sản nguyên thủy’, tức 

là tài sản để chung rồi chia nhau mà sử dụng. Nhưng hình thức nầy không áp dụng cho 72 môn đệ của Chúa. Là 

một Vị Thiên Chúa có đủ quyền phép, ấy thế mà theo Chúa chưa đầy 3 năm, Giuđa đã phản Chúa và phản các 

Tông Đồ khác, dẫn đến cái chết đau thương của Chúa. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các Tông Đồ và những tín 

hữu tiên khởi, trong thời gian đầu áp dụng lại hình thức ‘Cộng Sản nguyên thủy’ nầy. Nhưng rồi nó cũng không 

tồn tại được bao lâu vì vài năm sau, khi Giáo Hội phát triển rộng hơn, việc áp dụng hình thức nầy trở thành một 

gánh nặng và không thực tế, vì vậy các Tông Đồ đành phải huỷ bỏ, nó chỉ còn áp dụng trong các Dòng Tu thôi. 

Ngày nay, trên quê hương mình, sau bốn mươi mấy năm cai trị, người dân ai cũng nhìn thấy tài sản không phải 

là của chung mà là trút vào túi riêng của những kẻ cầm quyền. Thậm chí những tài sản riêng của người dân mà 

kẻ cầm quyền muốn lấy lúc nào thì lấy bằng dủ mọi cách rất lưu manh ! ‘Duy Vật Biện Chứng’, trên lý thuyết 

đã sai lầm và tàn ác, nên chẳng lạ gì khi đem ra thực hành, nó đã biến giai cấp vô sản thất học trở thành những 

tên sát sinh không còn lương tri con người. Máu và nước mắt đã tuôn thành suối khi hơn 100 triệu người đã bị 

giết, thật là một thảm hoạ cho nhân loại mà không bút mực nào có thể tả xiết. Chính những người mà họ gọi là 

‘đồng chí’, khi cần giết họ vẫn lạnh lùng ra tay ! Như vụ Stalin thuê Ramon Mercader (một đảng viên Cộng Sản 

Tây Ban Nha) giết đồng chí của mình là Trotsky bằng một cái rìu vào ngày 2 tháng 8 năm 1940. Đến lượt Stalin 

bị Khrushchev đầu độc chết ngày 3 tháng 5 năm 1953. Gọi là ‘Đồng chí’ hay ‘Đồng hướng’với nhau mà quyết 

một mất một còn ra tay tranh giành quyền lực rồi sẵn sàng giết nhau như thế huống hồ là đối với những ai dám 

đi ngược với quyền lợi và chính sách của bọn người vô lương tri nhưng biết cấu kết với nhau để trục lợi ấy ! 

Trong bài đọc 2 Chúa Nhật nầy, câu cuối cùng đã làm tôi chú ý ; “Đấng thánh hóa và những người được 

thánh hóa, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em”. Chỉ có Chúa Giêsu 

mới thật sự là một ‘Nhà Cách Mạng’ chân thật, nên chúng ta hãnh diện bước theo Ngài vì chính Ngài đã chấp 

nhận chết thay cho chúng ta vì yêu thương ‘anh chị em’ của Ngài.                           Linh mục Phạm Quang Hồng sưu tầm. 



 


