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“Ban ÇÀu, ñÙc Chúa Tr©i sáng tåo tr©i ÇÃt.Ban ÇÀu, ñÙc Chúa Tr©i sáng tåo tr©i ÇÃt.Ban ÇÀu, ñÙc Chúa Tr©i sáng tåo tr©i ÇÃt.Ban ÇÀu, ñÙc Chúa Tr©i sáng tåo tr©i ÇÃt.” 
Sángth‰kš 1:1 
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10. Thuy‰t Ti‰n Hóa hay Thuy‰t Sáng Tåo? 
(Evolution or Creation?) 

 
 

Thuy‰t Ti‰n Hóa và Thuy‰t Sáng Tåo là m¶t trong nh»ng ÇiŠu mà chúng ta thÜ©ng nghe trên các 
Çài TV, radio, trong trÜ©ng h†c, nÖi công c¶ng nhiŠu nhÃt ngày nay. Là nh»ng CÖ-ÇÓc nhân chúng ta 
cÛng cÀn nên bi‰t vŠ ÇiŠu nÀy. 
 

Tri‰t lš vô thÀn cûa nhà tri‰t h†c Friedrich Nietzsche Çã xây d¿ng con ÇÜ©ng cho Hitler cûa ñÙc 
quÓc Çi. Nietzsche tuyên bÓ r¢ng, s¿ ch‰t cûa ñÙc Chúa Tr©i trong th‰ k› 19 së Çem låi cho th‰ k› 20 
m¶t th©i kÿ Ç° máu nhiŠu nhÃt trong lÎch sº nhân loåi.  LÎch sº cho bi‰t ÇiŠu Çó thÆt s¿ Çã xäy ra. 
(nào là Lenin, Hitler, phá thai, ÇÒng tính luy‰n ái.) Vì ñÙc Chúa Tr©i Çã ch‰t, hay là không có ñÙc 
Chúa Tr©i, thì tôi làm chû và chúa cûa nh»ng ÇiŠu mình làm.  CÛng nhÜ m¶t vÎ giáo sÜ cûa tôi thÜ©ng 
nói r¢ng: “M¶t ngÜ©i sÓng th‰ nào, là tùy theo ngÜ©i Çó nhìn vŠ nguÒn gÓc cûa chính mình.”  (How a 
man looks at his origin, determines how he lives.) 
 

Julian Huxley (nhà sinh vÆt h†c, biologist) nói r¢ng: “Trong hŒ thÓng ti‰n hóa cûa s¿ suy nghï, thì 
không cÀn phäi có ch° cho s¿ siêu nhiên n»a.  Quä ÇÃt không phäi ÇÜ®c d¿ng nên, nhÜng nó ti‰n hóa.  
Và tÃt cä nh»ng loài thú, cÕ cây, k‹ cä loài ngÜ©i, š chí, tâm hÒn, cÛng nhÜ trí óc, thân th‹, và tôn 
giáo...” 
 

Khi chúng ta nói vŠ thuy‰t ti‰n hóa và thuy‰t sáng tåo, thì chúng ta không nói Ç‰n tu°i cûa trái ÇÃt 
và vÛ trø, vì Çó không phäi là Çi‹m chính cûa s¿ biŒn luÆn.  NhÜng s¿ biŒn luÆn là ª vào s¿ khªi ÇÀu 
cûa vÛ trø và s¿ khªi ÇÀu cûa s¿ sÓng. 
 

Có nhiŠu ngÜ©i khi nghe nói Ç‰n Thuy‰t Sáng Tåo thì h† liŠn bác bÕ ngay. H† cho là tôn giáo 
không khoa h†c chút nào.  L©i cûa Ti‰n-sï John Gerstner nói r¢ng: “N‰u Khoa h†c Çi ngÜ®c låi v§i 
Kinh Thánh, thì khoa h†c Çó sai.  N‰u Kinh Thánh Çi sai v§i khoa h†c, thì Kinh Thánh Çã dÎch sai.” 
(if science goes against the Bible, it’s false science.  If the Bible goes against science, it’s missed 
interpreted.)  Tôi hoàn toàn ÇÒng š v§i câu nói Çó.  
 

TrÜ§c khi Çi vào vÃn ÇŠ, chúng ta cÀn ÇÜa ra 5 ÇiŠu vŠ Thuy‰t Sáng Tåo Ç‹ bác bÕ š nghï trên. 
 
(1)  Khi nói Ç‰n thuy‰t Sáng Tåo thì m¶t sÓ ngÜ©i cho Çó là tôn giáo vì nó có dính líu Ç‰n ñÙc 

Chúa Tr©i, hay Kinh Thánh.   
ñŠu nÀy sai lÀm vì Thuy‰t Sáng Tåo không b¡t ÇÀu v§i ñÙc Chúa Tr©i, cÛng nhÜ 
Thuy‰t Ti‰n Hóa, chúng ta suy xét b¢ng chÙng h£n hoi vŠ s¿ khªi ÇÀu cûa vÛ trø và s¿ 
sÓng rÒi m§i k‰t luÆn là Thuy‰t Sáng Tåo, hay Thuy‰t Ti‰n Hóa. 

 
(2)  Thuy‰t Sáng Tåo dùng trong khoa h†c chÌ vŠ ñÙc Chúa Tr©i và khi nói Ç‰n ñÙc Chúa 

Tr©i, thì nói Ç‰n s¿ siêu nhiên (cause by supernatural).  NhÜng khoa h†c cûa thuy‰t ti‰n 
hóa là nói vŠ luÆt thiên nhiên (natural laws). 

Chúng ta cÀn phäi phân biŒt gi»a khoa h†c th¿c nghiŒm (operation science) và khoa 
h†c khªi nguyên (origin science). Khi nói vŠ khoa h†c th¿c nghiŒm thì chúng ta có th‹ 
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Çem vào phòng thí nghiŒm Ç‹ xem xét.  NhÜng khi nói vŠ khoa h†c khªi nguyên thì 
nói vŠ viŒc xäy ra trong quá khÙ và chÌ xäy ra m¶t lÀn thôi.  Thuy‰t ti‰n hóa hay 
thuy‰t sáng tåo không th‹ nào chÙng minh ÇÜ®c viŒc xäy ra trong quá khÙ cho nên cä 
hai ÇŠu chÌ dùng ÇÙc tin mà thôi.  (a)Do thiên nhiên mà tåo thành vÛ trø và s¿ sÓng.  
(b)Do bªi s¿ khôn ngoan siêu nhiên mà tåo thành. 

 
(3)  Thuy‰t sáng tåo là tØ Kinh Thánh ra, cho nên không phäi là khoa h†c. 

M¥c dÀu Kinh Thánh có nói Ç‰n Thuy‰t Sáng Tåo, nhÜ th‰ thì chúng ta cho Thuy‰t 
Sáng Tåo là không khoa h†c sao?  NhÜ vÆy thì không quan tâm Ç‰n hay sao?  Ch¡c 
ch¡n là không! Chúng ta bi‰t r¢ng, ÇiŠu phäi hay Çúng, không cÀn bi‰t Ç‰n tØ Çâu.  Nó 
có th‹ Ç‰n tØ s¿ chiêm bao, khoa h†c, Kinh Thánh, hay là m¶t ÇÙa bé vi‰t xuÓng, n‰u 
mà nó Çúng, thì nó Çúng, ch§ không cÀn bi‰t nguÒn gÓc cûa nó Ç‰n tØ Çâu. 

 
(4)  Có nhiŠu ngÜ©i cho r¢ng nh»ng ngÜ©i tin vào Thuy‰t Sáng Tåo có ÇÀu óc hËp hòi, vì bÕ 

h‰t nh»ng b¢ng chÙng khoa h†c.  
Trong tri‰t h†c Çây là “an ad hominem attack”, thay vì lš luÆn trên b¢ng chÙng mà låi 
Çã kích cá nhân.  Khi m¶t ngÜ©i nào Çó khám phá ra m¶t vÃn ÇŠ nào Çó, không cÀn 
bi‰t màu da, chûng t¶c, hay tôn giáo cûa ngÜ©i Çó, n‰u ÇiŠu Çó Çúng thì nó Çúng.  
Ch£ng hån nhÜ Isaac Newton Çã khám phá ra ÇÎnh luÆt sÙc hút (gravitation), n‰u Isaac 
Newton là m¶t tên t¶i phåm, thì ÇiŠu ông khám phá ra ÇÜ®c vÅn Çúng.  ñÓi v§i nh»ng 
ngÜ©i tin vào thuy‰t sáng tåo cÛng vÆy, n‰u thuy‰t sáng tåo Çúng, thì tåi sao låi cho 
nh»ng ngÜ©i tin vào Çó là có ÇÀu óc hËp hòi? 

 
(5)  Thuy‰t sáng tåo khoa h†c không bao gi© chÙng minh ÇÜ®c.  

Thì cÛng nhÜ thuy‰t ti‰n hoá không bao gi© chÙng minh ÇÜ®c, vì nó xäy ra trong quá 
khÙ.  Thuy‰t sáng tåo không chÌ Ç¥t vào b¢ng chÙng cûa lš thuy‰t mình mà thôi, 
nhÜng vì vÃn ÇŠ khó khæn (problem) cûa thuy‰t ti‰n hóa.  HÖn n»a qua m¶t sÓ b¢ng 
chÙng và lš luÆn, rÃt có th‹ là ñÙc Chúa Tr©i hiŒn h»u và n‰u ñÙc Chúa Tr©i có th‹ 
hiŒn h»u thì Thuy‰t Sáng Tåo có th‹ xäy ra trong quá khÙ. 

 
 
Có 2 loåi Thuy‰t Ti‰n Hóa:  
 

(1)  Microevolution, loåi Thuy‰t Ti‰n Hóa nÀy chúng ta có th‹ xem xét vŠ s¿ thay Ç°i cûa nó 
ÇÜ®c, nhÜng nó chÌ thay Ç°i trong chûng loåi cûa nó mà thôi (within the species).  Chúng 
ta chÌ thÃy Microevolution qua nh»ng s¿ thay Ç°i ª trong các loài vÆt thÃp (lower levels of 
classifacation) nhÜ m†t, sâu, b†, côn trùng mà thôi. (ch£ng hån nhÜ: trÙng mu‡i thành læn 
quæn, læn quæn thành mu‡i.  Hay là trÙng bÜ§m thành con sâu, và sâu thành bÜ§m).  
NhÜng nh»ng con vÆt nÀy dù có s¿ thay Ç°i Ç‰n Çâu Çi n»a, thì nó vÅn là con m†t, sâu, b†, 
mu‡i, hay con bÜ§m.  Nh»ng ngÜ©i tin vào Thuy‰t Sáng Tåo cÛng tin vào loåi Thuy‰t 
Ti‰n Hóa microevolution nÀy.   

(2)  Macroevolution, loåi Thuy‰t Ti‰n Hóa nÀy cho r¢ng, luÆt t¿ nhiên có th‹ làm cho vÆt chÃt 
vô sinh trª thành s¿ sÓng. TØ Çó mà có các loài thú và tØ tØ bi‰n thành loài ngÜ©i.  Loåi 
Thuy‰t Ti‰n Hóa macroevolution nÀy khoa h†c không xem xét ÇÜ®c và cÛng không có 
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b¢ng chÙng, cho nên nh»ng ngÜ©i tin vào Thuy‰t Sáng Tåo ÇŠu bác bÕ loåi Thuy‰t Ti‰n 
Hóa macroevolution nÀy. 

 
 
Khoa h†c cÛng có 2 loåi:  
 

(1)  Khoa h†c vŠ khªi nguyên (origin science), loåi khoa h†c nÀy chúng ta không Çem vào 
phòng thí nghiŒm Ç‹ xem xét ÇÜ®c, vì loåi khoa h†c nÀy là h†c vŠ s¿ quá khÙ và chÌ xäy ra 
m¶t lÀn ch§ không lÆp låi ÇÜ®c.   

(2)  Khoa h†c th¿c nghiŒm (operation science), loåi khoa h†c nÀy chúng ta có th‹ Çem vào 
phòng thí nghiŒm Ç‹ xem xét, h†c vŠ s¿ hiŒn tåi và có th‹ lÆp Çi lÆp låi ÇÜ®c. Loåi khoa 
h†c th¿c nghiŒm nÀy không chÙng minh ÇÜ®c thuy‰t ti‰n hóa, cho nên chúng ta së không 
ÇŠ cÆp Ç‰n. 

 
 
 Khi nói vŠ s¿ khªi ÇÀu cûa vÛ trø và vån vÆt thì chúng ta không th‹ nào dùng khoa h†c th¿c 
nghiŒm ÇÜ®c, vì nhÜ chúng ta Çã thÃy, s¿ khªi ÇÀu cûa vÛ trø và vån vÆt chÌ xäy ra m¶t lÀn mà thôi.  
Cho nên chúng ta phäi dùng khoa h†c khªi nguyên mà quan sát.  Khoa h†c khªi nguyên là chúng ta 
nhìn vào nguyên nhân cûa m‡i s¿ viŒc xäy ra và áp døng nó vào khoa h†c khªi nguyên. 
 
 
Khoa h†c khªi nguyên có 2 khía cånh:  

 
(A). Khoa h†c khªi nguyên vŠ vÛ trø.   
(B). Khoa h†c khªi nguyên cûa s¿ sÓng ÇÀu tiên.   

 
DÜ§i Çây chúng ta së xem vŠ khoa h†c khªi nguyên cûa 2 khía cånh nÀy. 
 
(A)  Khoa h†c khªi nguyên cûa vÛ trø có 3 ÇiŠu: (1)VÛ trø có s¿ khªi ÇÀu.  (2)M‡i 
m¶t bi‰n cÓ, có nguyên nhân cûa nó.  (3)Nguyên nhân cûa vÛ trø là ñÙc Chúa Tr©i.  
Và dÜ§i Çây chúng ta ÇÜa ra nh»ng Çi‹m Ç‹ lš luÆn vŠ s¿ khªi nguyên cûa vÛ trø theo 
Thuy‰t Sáng Tåo. 

 
(1) VÛ trø có s¿ khªi ÇÀu. 
ñÎnh luÆt thÙ hai cûa NhiŒt ñ¶ng H†c (the Second Law of Thermodynamics, 
the Law of Increasing Entropy), ÇÎnh luÆt nÀy cho chúng ta bi‰t r¢ng, m†i s¿ 
vÆt trª thành ngày càng vô t° chÙc. Næng lÜ®ng cûa vÛ trø Çang suy giäm và 
m†i s¿ vÆt trª thành rÓi loån và hao mòn Çi.  ñiŠu nÀy cho chúng ta bi‰t r¢ng, 
vÛ trø nÀy có s¿ khªi ÇÀu cûa nó, vì n‰u vÛ trø nÀy h¢ng có, h¢ng còn thì næng 
lÜ®ng cûa nó không th‹ nào suy giäm ÇÜ®c. 
 
S¿ di chuy‹n cûa các Ngân-hà (the motion of the Galaxies).  Các nhà khoa h†c 
cho chúng ta bi‰t r¢ng, các Ngân-hà Çang di chuy‹n xa lÀn, có nghïa là các 
Ngân-hà Çã khªi ÇÀu tØ m¶t Çi‹m gÀn nhau và theo th©i gian thì chúng di 
chuy‹n xa ra.  Cho nên khi chúng ta nhìn ra không gian, tÙc là chúng ta nhìn 
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vào th©i  gian trong quá khÙ.  ñiŠu nÀy cÛng cho chúng ta bi‰t là, vÛ trø có s¿ 
khªi ÇÀu cûa nó. 
 
Tôi lÃy thí dø nhÜ: Tôi bÜ§c vào m¶t phòng không có ngÜ©i, thÃy m¶t ly càphê 
còn Ãm, thì tôi có th‹ nói là trong quá khÙ, ly càphê Çó khªi ÇÀu v§i s¿ nóng 
nhÃt cûa nó, th©i gian trôi qua thì nó së tØ tØ mÃt Ç¶ nóng Çi và n‰u nó tØ tØ 
mÃt Ç¶ nóng Çi, thì nó phäi có s¿ khªi ÇÀu cûa nó. 

 
 

(2) M‡i m¶t bi‰n cÓ, có nguyên nhân cûa nó. 
Cæn bän cûa ÇÎnh luÆt khoa h†c là “m‡i m¶t bi‰n cÓ, ÇŠu có nguyên nhân” 
(Cause and Effect).  N‰u nói vÛ trø nÀy ÇÜ®c d¿ng nên b¢ng thuy‰t “Big 
Bang” thì thÆt là vô lš, vì chúng ta bi‰t ch¡c r¢ng, sau m¶t vø n° thì chÌ có s¿ 
hÜ hoåi ch§ không tåo ÇÜ®c tình trång tÓt hÖn.  Ch£ng hån nhÜ n‰u trái ÇÃt 
xoay chÆm hÖn, thì chúng ta së bÎ sÙc nóng cûa m¥t tr©i thiêu ÇÓt và mÀm non 
cûa cây cÓi cÛng së ch‰t vì lånh cóng.  Hay là n‰u trái ÇÃt ª cách xa hay gÀn 
m¥t tr©i hÖn, thì chúng ta cÛng bÎ nóng cháy hay lånh cóng.  Và ÇiŠu gì ngæn 
cän “Big Bang” xäy ra lÀn thÙ hai? HÖn n»a sau m¶t vø n° không th‹ nào tåo 
nên m¶t vÛ trø hoàn häo nhÜ chúng ta Çang có ÇÜ®c. Ch£ng hån nhÜ sau m¶t 
vø n° ª junk yard không th‹ nào làm thành chi‰c máy bay 747 ÇÜ®c; hay là sau 
m¶t vø n° ª tåi nhà in, không th‹ làm thành cuÓn t¿ Çi‹n ÇÜ®c. 

 
 

(3) Nguyên nhân cûa vÛ trø là ñÙc Chúa Tr©i. 
N‰u chúng ta nhìn vào Grand Canyon ª Arizona, thì chúng ta có th‹ nói là 
thiên nhiên tåo nên, nhÜng n‰u nhìn vào Mount Rushmore ª South Dakota (nÖi 
tåc 4 khuôn m¥t cûa 4 vÎ t°ng thÓng n°i ti‰ng nhÃt Hoa Kÿ: George 
Washington; Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt), thì 
chúng có th‹ nói là mÜa gió tåo ra nó ÇÜ®c không?  Ch¡c ch¡n là không!  ñÓi 
v§i vÛ trø nÀy cÛng vÆy, nó có nguyên nhân, nguyên nhân Çó là ñÙc Chúa 
Tr©i. 

 
Câu hÕi mà nh»ng ngÜ©i vô thÀn thÜ©ng ÇÜa ra ª Çây là, ñÙc Chúa Tr©i Ç‰n tØ 
Çâu? Hay là ai d¿ng nên ñÙc Chúa Tr©i?  Câu trä l©i là, chÌ có nh»ng gì có s¿ 
khªi ÇÀu m§i cÀn nguyên nhân (only things that have beginnings need a cause), 
hay là nh»ng gì có gi§i hån m§i cÀn nguyên nhân (only finite things need a 
cause)  còn ñÙc Chúa Tr©i là vô hån (infinite), Ngài không có s¿ khªi ÇÀu (no 
beginning).  HÖn n»a Çã nói là ñÙc Chúa Tr©i thì không ai d¿ng nên Ngài cä, 
n‰u có m¶t ai khác d¿ng nên ñÙc Chúa Tr©i thì ñÙc Chúa Tr©i không phäi là 
ñÙc Chúa Tr©i n»a.  L©i cûa ñÙc Chúa Tr©i cho chúng ta bi‰t r¢ng, “TrÜ§c khi 
núi non chÜa sanh ra, ÇÃt và th‰ gian chÜa d¿ng nên, tØ trÜ§c vô cùng cho Ç‰n 
Ç©i Ç©i, Chúa là ñÙc Chúa Tr©i” (Thi-thiên.90:2); “Ta là ñÃng T¿ H»u H¢ng 
H»u.  TrÜ§c ta và sau ta, ch£ng có m¶t chân thÀn nào khác.  Ta, chính Ta là 
ñÃng T¿ H»u H¢ng H»u; không có ñÃng CÙu tinh nào khác ngoài Ta”. (Ê-
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sai.43:10-11 BDY).  N‰u ñÙc Chúa Tr©i cÀn nguyên nhân, thì chúng ta së Çi 
ngÜ®c låi mãi mãi và không ngØng.  Cho nên chúng ta thÃy r¢ng ñÙc Chúa 
Tr©i là cæn nguyên ÇÀu tiên cûa tÃt cä và chúng ta không th‹ nào Çi ngÜ®c låi 
hÖn nguyên nhân ÇÀu tiên cä. 

 
 

 (B)Khoa h†c khªi nguyên cûa s¿ sÓng ÇÀu tiên 
Vào næm 1953 Stanley Miller Çã thí nghiŒm và làm phát sinh ÇÜ®c amino 
acids, chính vì Çó mà nhiŠu ngÜ©i Çã tin r¢ng s¿ sÓng có th‹ phát sinh tØ vÆt 
chÃt.  NhÜng s¿ k‰t luÆn nÀy có Çúng không?  (1) TrÜ§c nhÃt chúng ta thÃy 
r¢ng, nh»ng vÆt liŒu mà ông Miller sº døng Ç‹ thí nghiŒm không tìm ÇÜ®c trên 
m¥t ÇÃt ª bÃt cÙ nÖi Çâu.  (2) ñ‹ cho cu¶c thí nghiŒm thành công, ông cÀn phäi 
lÃy oxygen ra h‰t.  NhÜ vÆy ông phäi phÕng Çoán r¢ng không khí lúc ÇÀu 
không có oxygen.  (3) Nh»ng hóa chÃt mà ông dùng trong cu¶c thí nghiŒm 
phäi Çúng loåi và chÃt lÜ®ng.  N‰u không làm nhÜ vÆy, thì cu¶c thí nghiŒm 
không th‹ nào thành công ÇÜ®c, ÇŠu nÀy cho thÃy là cÀn s¿ khôn ngoan nhúng 
tay vào.  (4) TØ amino acids cho Ç‰n s¿ sÓng thì còn rÃt xa.  

 
Nhà toán h†c và chiêm tinh h†c Sir Fred Hoyle ÇÜa ra s¿ tÜÖng t¿ (analogy) 
hay là s¿ giÓng nhau nhÜ th‰ nÀy: Trong m‡i m¶t t‰ bào sÓng (living cell) 
(trong con ngÜ©i có khoäng 30 ngàn tÌ (30 Trillions) t‰ bào) cûa con ngÜ©i có 
200,000 amino acids, n‰u tính th©i gian Ç‹ cho 200,000 amino acids t¿ nhiên 
k‰t låi thành m¶t t‰ bào, thì cÛng giÓng nhÜ m¶t ngÜ©i mù mà muÓn giäi 
(solve) Rubik’s Cube vÆy và n‰u trong m¶t giây, xây m¶t cái (one move per 
second) thì phäi mÃt 1,350,000,000,000 næm (1.35 trillion years). 

 
Hay là cÛng giÓng nhÜ m¶t cÖn gió bão th°i qua m¶t mi‰ng ÇÃt (junk yard) và 
sau cÖn gió bão Çã th°i, làm thành chi‰c chi‰c phi-cÖ 747 s£n sàng cÃt cánh 
ÇÜ®c. ñiŠu nÀy chÙng minh r¢ng, khªi nguyên cûa s¿ sÓng ÇÀu tiên không th‹ 
nào do thiên nhiên mà thành ÇÜ®c, ngoåi trØ chúng ta tin vào phép lå. 

 
 
VÆt Hóa Thåch (The Fossil Record) 
 

Còn vŠ vÆt hóa thåch (fossil record) thì låi càng làm cho Thuy‰t ti‰n hóa (macroevolution) thêm s¿ 
mâu thuÄn n»a.  Nói r¢ng con vÆt tØ con này Ç°i thành con khác, thì tåi sao trong vÆt hóa thåch (fossil 
record) không có tìm ÇÜ®c hình dáng gi»a hai con, ch£ng hån nhÜ con nào ª gi»a khÌ và ngÜ©i, hÜu 
cao c° tØ con nào ra, còn con voi thì sao? Trong hàng ngàn loài thú, mà chúng ta không thÃy có hình 
dáng thay Ç°i cûa hai con vÆt giÓng nhau cä (no transition forms, or the missing link).  Các nhà ÇÎa 
chÃt h†c “geology” Çã tìm hÖn 120 næm, nhÜng cÛng luÓng công.  ñiŠu nÀy chÙng tÕ r¢ng Thuy‰t 
ti‰n hóa chÌ là m¶t lš thuy‰t mà thôi.   
 

Khi thÃy vÃn ÇŠ khó khæn trong vÆt hóa thåch (fossil), thì các nhà khoa h†c ra m¶t lš thuy‰t khác 
g†i là “punctuated equilibrium”, thuy‰t nÀy cho r¢ng s¿ ti‰n hóa rÃt nhanh và ti‰p theo là khoäng th©i 
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gian dài không có gì thay Ç°i.  Cho nên chúng ta không thÃy s¿ thay Ç°i trong vÆt hóa thåch.  Trong 
quy‹n sách “The Wonderful Egg” vi‰t cho trÈ con, m¶t con kh°ng long mË ÇÈ ra m¶t trÙng và nª ra 
con chim ÇÀu tiên.   N‰u lš thuy‰t nÀy Çúng, thì tåi sao ngày nay chúng ta không thÃy nh»ng viŒc nhÜ 
vÆy xäy ra? 
 

So sánh gi»a thuy‰t sáng tåo và thuy‰t ti‰n hóa, thì chúng ta thÃy r¢ng cách nhìn cûa thuy‰t sáng 
tåo có l®i Çi‹m hÖn. (better explanation) 
 
 
 
Thuy‰t Ti‰n Hóa kÿ thÎ (Evolution is Racist) 
 

Nh»ng ngÜ©i tin vào Thuy‰t Ti‰n Hóa là nh»ng ngÜ©i kÿ thÎ chûng t¶c (racist), Thomas Huxley 
(ông cÓ cûa Julian Huxley) nói r¢ng: “...GiÓng da Çen là ngang hàng, vÅn thÃp hÖn s¿ thÜ®ng hång 
cûa ngÜ©i da tr¡ng.. [ngÜ©i da tr¡ng] v§i b¶ óc l§n và hàm nhÕ së thành công hÖn trong viŒc tranh 
Çua, mà cu¶c tranh Çua nÀy chÌ dùng s¿ suy nghï mà không b¢ng s¿ c¡n nhau”.   (...Negro is the 
equal, still less the superior, of the white man..he will be able to compete successfully with his 
bigger-brained and smaller-jawed rival, in a contest which is to be carried on by thoughts and not by 
bites).  Trong s¿ ti‰n trình cûa thuy‰t ti‰n hóa, Çen ª dÜ§i thÃp, vàng và ÇÕ ª gi»a, tr¡ng ª trên cùng.  
 

Nhà nhân-chûng h†c (anthropologists) Henry F. Osborn nói r¢ng: “s¿ thông minh trung bình cûa 
m¶t giÓng da Çen l§n, thì b¢ng khoäng 11 tu°i cûa con ngÜ©i ÇÀu tiên”.   (The standard of 
intelligence of the average adult Negro is similar to that of the 11 years old youth of the species 
Homo sapiens). 
 

Thuy‰t ti‰n hóa cÛng làm chia rÈ nam n» (sexes), trong quy‹n sách “Difference in the Mental 
Powers of the Two Sexes”, Darwin cho r¢ng khi dùng Ç‰n lš trí, thì Çàn ông phäi hÖn Çàn bà, k‹ cä 
trong s¿ suy nghï, lš lë, tÜ tÜªng, hay là dùng tay chân. 
 

TØ cách nhìn cûa nh»ng tri‰t lš nÀy mà Hitler Çã cho r¢ng nh»ng ngÜ©i Dothái chÜa phäi hoàn 
toàn là ngÜ©i (subhuman) và nh»ng ngÜ©i Aryans (nói các thÙ ti‰ng ª Âu-châu) là supermen, ÇiŠu Çó 
dÄn Ç‰n s¿ tiêu diŒt 6 triŒu dân Dothái.  

  
 


