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1/ Blaise Pascal (1623-1662), người Pháp, nhà toán học, triết gia, nôỉ danh với định nghĩa 

vũ trụ:  "Một quả cầu mà trung tâm điểm thì khắp nơi và vòng đai thì không biên giới."  
Blaise Pascal là tác giả của những danh ngôn mà tới nay, ai cũng thấy hữu lý:  "Giả như 

Thượng Đế không có, ta chẳng mất gì cả, nếu đã tin vào Ngài. Nhưng nếu có Ngài, ta sẽ 

mất tất cả, nếu ta không tin" 
  

2/ Một phâṭ tử trí thức:   “Vì có bạn theo Thiên Chúa giáo, tôi tò mò tìm hiểu Thiên Chúa 
giáo. Tôi nghĩ:  muốn hiểu rõ về mình, thì phải có cái gì ở ngoài mình để so sánh. Sau khi 

học hỏi một số giáo lý căn bản của Thiên Chúa giáo, tôi lý luận: mình không biêt Đạo Phật 
đúng hay Đạo Chúa đúng; nhưng theo lẽ khôn ngoan buộc mình phải theo Đạo Chúa; bởi 

Đạo Chúa dạy người ta chỉ sống trên đời này có một lần. Nếu đúng thế, không theo Đạo 
Chúa, là không sống đúng nghĩa làm người, sẽ bị phạt đời đời trong hỏa ngục. Ngược lại, 

nếu Đạo Phật đúng, không theo Phật kiêp này, thì còn kiêp sau, kiêp sau nữa. Nhưng Đạo 
Chúa đúng mà không theo...ôi thôi, mât mat đời đời, không lấy gì chuộc lại được. Nên 

theo Đạo Chúa; lợi, thì lợi vô cùng, lợi đời đời; còn nếu có thiệt, giả sử Đạo Chúa sai, Đạo 
Phật đúng, mà mình theo Đạo Chúa, thì chỉ chậm vào niêt bàn; mà những ai ham vào niêt 

bàn là chưa diệt dục xong, và như thế cũng chẳng hy vọng vào niêt bàn. Tôi chọn theo 
Chúa để được an tâm ở đời này và ở đời sau”. 

  

3/ Bác sĩ Lert Srichandra:  "Tôi chú tâm tìm hiểu Phật Pháp đã giúp tôi mở mang kiến 
thức về lãnh vực này, nhưng nó lại làm tôi xa khỏi tôn giáo ấy. Nếu sự bình an vĩnh cửu 

là cứu cánh của đời sống con người và nếu Niết Bàn là sự bình an vĩnh cửu ấy thì tôi muốn 
đạt tới Niết Bàn. Nhưng Phật dạy:  “ước muốn để sống và hành động để có được Niết Bàn, 

là một ngăn trở khiến người ta không đạt được Niết Bàn”.  
Thế thì tốt hơn, tôi nên đầu hàng trước khi ước muốn. Bác sĩ Lert Srichandra đã xin vào 

đạo Công giáo. 
  

4/ Hai phâṭ tử: Nguyễn Hoài Nam (Brisbane, Autralia) 
NguyenHoaiNam.Australia@yahoo.com,  và Tuệ Giác Tâm (Ottawa, Canada), 

viết:  “Phật Giáo Tây Tạng cũng đã và đang bị bại lộ chơi trò lường gạt tái sanh trong vòng 
chư tăng xứ Tây Tạng hằng chục năm qua, bị Trung Cộng làm giả Lạt Ma con nít tái sanh, 

khiến cho Đức Dalai Lama hiện thời tuyên bố không có vãng sanh, tái sanh nữa khi Ngài 
viên tịch.” 

  

Đalai Lama nói là sau khi ngài chết, thi không còn tái sinh, nghiã là không còn luân hồi. 
Vậy, thuyêt́ luân hồi đúng hay Đalai Lama đúng?? 

Câu trên đây của hai phật tử, bôc̣ lô ̣sự thật này, là từ nhiều năm nay, tu sĩ Phật giáo 
Tâytạng và Đalai Lama đều là những kẻ tự lưà dối mình và lưà dối người??? 

  
5/ Đại đức Huệ Nhật:  "Con người không thê ̉tự thắng tôị lỗi của mình, dù họ ở điạ vị 

nào, tu hành bao nhiêu lâu, thì vẫn cứ tham sân si và tự lừa dối mình và lừa dôí người 
xung quanh. Chỉ có ơn Chúa mới giúp chúng ta thắng được tội lỗi."   

Đại đức Huệ Nhật đã bo ̉chùa về với CHÚA. 
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6/ Người trưởng thành, khôn ngoan, hiểu biết nhiều đã chọn Công giaó:   Vua Hàm 

Nghi, Quốc Trưởng Bảo Đại, Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, Bộ Trưởng Ngô Khắc Tỉnh, Nghị 
Sĩ Đặng Văn Sung, Giáo Sư Trần Bích Lan, Giáo Sư Vũ Quốc Thúc, Tướng Nguyễn Khắc 

Bình, Tướng Lê Minh Đảo, Tướng Phan Đình Thứ tự Lam Sơn, Tướng Lê Văn Tư (Tư Lệnh 
SĐ 25), Tướng Nguyễn Hữu Có, Tướng Lê Trung Trự̣c, Tướng Lý Bá Hỷ, Đại Tá Dương 

Quang Tiếp (Cảnh Sát), Đại Tá Phùng Ngọc Ẩn (Không Quân), Đại tá  Mã Sanh Nhơn (Tỉnh 
trưởng Hậu Nghiã), Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Ca sĩ Duy Khánh, Nhà văn Nguyên Sa, 

Nhà văn Duyên Anh, Nhạc sĩ Vũ Thành An, Nhạc sĩ  Trần Thiêṇ Thanh, Nhạc sĩ Tô Hải, Thi 
sĩ Bàng Bá Lân, Thi sĩ Hà Thượng Nhân, Thi sĩ Nguyêñ Chí Thiện, Tiến sĩ Paul Williams, 

Học giả Ấnđộ Mashaba, Học giả Đại hàn Choi Nam Sơn, Bác sĩ Chang Shu Wen, Tu sĩ Phật 
giáo Avada, Bác sĩ Lert Srichandra, các Đại đức Phật giáo: Huệ Nhật, Từ Vân, Trí Dũng, 

Trì Liên, Ngộ Thiện, Bùi Ngọc Thắng, ni cô Diệu Thiện .... 
  

7/ Nhờ biết sự thật nhiều người đã bỏ tà đảng cộng sản về với dân tộc:   Tướng 
Trần Độ, cựu Đại sứ Nguyễn Văn Trấn, Luật gia Lê Hiếu Đằng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, 

Trung tá Trần Anh Kim, Đại tá Bùi Tín, Đại Tá Phạm Đình Trọng, Trần Mạnh Hảo, Dương 

Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Đại uý công an Tạ Phong Tần... đặc biệt là Phó Thủ 
Tướng Trần Phương nói:  “Chúng ta tự lừa dối chúng ta và lừa dối người khác.”…... 

* Chứng tư ̀của Mario Joseph       
https://www.youtube.com/watch?v=N-78Nwboka0 

* Chứng tư ̀của Gloria Polo 

https://www.youtube.com/watch?v=77U0wa8Cyk0 
* Đừng đi đến hỏa ngục 

https://www.youtube.com/watch?v=MFLCP8YVndo 

Lạy Thiên Chúa, 
Xin thương xót con là kẻ tội lỗi, đui mù và vô cùng yếu đuối, trong mọi nơi, moị lúc và 

nhất là trong giờ con lâm chung. Amen. 
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