
Một chút chia sẻ nhân đọc bài: “TNLT Lê Thị Phương Anh kể lại 

các nhục hình trong tù.” 
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Đoạn văn làm tôi chú ý là đoạn bà Phương Anh cho biết: 
    “Mình là con nhà Phật nên thươǹg xuyên niêṃ Phật trong trại giam. Trong khi bị giam, 

mình giam chung với một tù nhân đạo Công giáo. Cô ấy thường đọc kinh và hát về Đức 

Me.̣ Mình nge những bài hát của cô âý tự nhiên cảm thấy bình an, mạnh me ̃hơn rất nhiêù, 
nên mình đã nhờ cô ấy tập hát cho mình. Cô ấy tập hát cho mình bài Xin Vâng, Kinh Hòa 

Bình và Năm Xưa Trên Cây Sồi.  Mỗi lần có tù nhân nào muốn hành hung mình, thì mình 
liền hát những bài hát này và họ không đánh mình nữa. Sau này ho ̣còn quý mến mình 

nưã.” 
  

Bạn có biết tại sao không? Vì Công giáo là đạo thật. Kinh nguyện và thánh ca Công giáo 
nói đến Đấng Toàn Năng, hoặc Mẹ Maria mà uy danh của các Ngài vượt trên moị thần 

thánh;  ma quỷ nge đến thì sợ hãi bỏ chạy, hoặc mất hêt́ khả năng tấn công. Người bình 
thường nge kinh nguyện và thánh ca Công giáo thì tâm hồn được tràn ngập bình an. Những 

người bị quỷ nhập, quỷ ám, khi nge kinh nguyện hoặc thánh ca Công giáo thì quỷ, hoặc 
bọn quỷ trong nạn nhân khiếp sơ ̣và đau đơń như bị tra tấn; dođó chúng tỏ thái độ không 

muốn nge; hành động bộc lô ̣không muôń nge của nạn nhân lúc đó, là do ma quỷ điêù 
khiển.   

  

Thiên Chúa ban nhiều đặc ân cho Hội Thánh của Ngài, như Linh mục Công giáo làm pheṕ 
nước, muối, chuỗi Mân Côi... thì những thứ này trở nên có quyền lưc̣ trên ma quỷ. Đo ́là 

lýdo khi trư ̀quỷ, Linh mục thường rẫy nước thánh và đeo chuôĩ Mân Côi vào cổ nạn nhân, 
thì quyền lực ma quỷ trong nạn nhân bị suy giảm trầm trọng, hoặc bị khống chế; và khi 

Linh mục nhân danh Thiên Chúa và danh Me ̣Maria, thì ma quỷ buộc lòng phải nói những 
điều mà chúng không muốn nói. 

  



Có nhà trừ quỷ cho biết, ma quỷ nói qua nạn nhân bị quỷ nhập rằng: yoga, thiền, cầu cơ, 

bói toán, xem tử vi, xem tướng, xem phương hướng mồ mả, lên đồng, phù thuỷ, vẽ bùa, 
làm bùa,.. là những trò chơi ma quỷ;  ke ̉chơi với quỷ thì bị quỷ thôńg trị. 

  
Chúng ta đã biết, Ấn giáo thì yoga, thiền, thờ bò, rắn, chuột, voi... có cả triêụ vị thần.  Phật 

giáo thì thiền, coi tươńg, đọc thần chú, vẽ bùa, làm bùa ... 
Tôi biêt môṭ người Công giáo, vì lầm tưởng ngôì thiêǹ sẽ mang lại sức khoe ̉và sự sáng 

suốt. Nhưng sau môṭ thời gian ngồi thiền, anh bị mất trí; anh đã bỏ Công giáo đi theo tà 
đạo, chối bỏ cả Thiên Chúa. Môṭ số tác phẩm và bài viết của cưụ Đại đưć Huê ̣Nhật cũng 

nói đến sự nguy hại của thiền. Theo Huê ̣Nhật thì có người vì ngôì thiêǹ mà bị ngớ ngẩn;  co ́
ke ̉ngồi thiền thì nghĩ rằng mình sắp thành Phật, rôì không chịu ăn uống gì nữa cho đêń 

khi bị chết khô...Huệ Nhật còn cho biết, những tu sĩ Phật giáo nào siêng năng tụng kinh 
Phật, thì càng dễ có ý muôń tự tử; điêù này có nghiã là kinh Phật, làm tâm hồn trở nên u 

ám, chỉ muốn đi về cõi chết. --  Đọc tác phẩm:  “Ai chết cho ai? Ai sống cho ai?” của 
Nguyễn Huệ Nhật. -    Phải chăng vì ‘thiêǹ’ mà Phật Thich Ca nói nhiêù câu  ảo tươn̉g, 

mâu thuẫn và ngơ ́ngẩn??? 

  
Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn hiện hữu để cứu giúp nhưñg ai kêu cầu đến uy danh của các 

Ngài. Đó là lýdo khi TNLT Lê Thị Phương Anh hát thánh ca Công giáo, thì được Thiên Chúa 
và Mẹ Maria che chở, làm cho tù nhân khác tư ̣nhiên mềm lòng ra, không còn tấn công, 

đánh đập bà nữa.  Người kêu câù đến danh Chúa hoặc Me ̣Maria, thì dù theo tôn giáo nào, 
họ cũng là con của Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo ra họ từ hư vô.  Bằng chứng cụ thể, là 

qua lời bà Phương Anh, phóng viên ghi lại như sau đây: 
   “Bà Phương Anh kể là sau khi ra khỏi trại giam, bà cùng với gia đình và một số người 

bạn của bà, đã đến hang đá Đức Me ̣Hằng Cưú Giúp, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
tại Saigon, dâng lên lời tạ ơn. 

Bà Phương Anh tâm sự:  “Khi mình đứng trươć hang đá Đức Mẹ Maria, mình cám ơn Đức 
Me ̣đã che chở cho mình ở trong tù. Mình xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho mình biết phải làm 

gì.” 
><>  

Lạy Thiên Chúa, 

Ngài đã sáng tạo vũ trụ, mọi loài, mọi vật, trong đo ́có nhân loại chúng con. Lạy Mẹ Maria 
hằng cứu giúp. Xin Chuá và Mẹ Maria thương xot chúng con là những kẻ tội lỗi, đui mù và 

vô cùng yêú đuối. Xin Chúa và Mẹ Maria dìu dắt chúng con, để không một ai trong chúng 
con bị sa vào cạm bẫy của quỷ satan mà phải hư mất đời đời. Amen 

  
NguyễnHyVọng 

  

 


