
Sự thật cần biết 

Tôi không dám dùng chữ "NGU" để ám chỉ cho những ai không tin có Thượng Đế, nhưng tôi khẳng định đám 

cộng sản vô thần và tất cả những ai không tin có Thượng Đế thì bộ óc họ có vấn đề, hoặc thiếu hiểu biết, 

và điều chắc chắn là họ rất đáng tội nghiệp vì cuộc đời họ luôn mò mẫm trong đêm tối, nhất là trái tim họ 

không có Tình Yêu tha nhân.  

Họ rất tự cao, tự mãn và sẵn sàng làm những chuyện ác độc và nhất là sự phản bội, vì chính satan đã dẫn 

dắt họ đi vào con đường đó để cướp linh hồn của họ. 

Những người nào tuy chưa tin có Thượng Đế, nhưng biết sống khiêm nhường, từ tâm, sống ngay thẳng chắc 

chắn cuối đời sẽ được ơn TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA.  

Chúng tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu người trở về với Thiên Chúa khi họ nhận được Ân Sủng đặc biệt 

trong lúc cuộc đời họ gặp những sự khốn khó cùng cực, hay sự thất bại trầm trọng trong công việc làm ăn, 

hoặc những vấn nạn nào đó, nhất là khi bị vướng mắc các bịnh nan y....Giữa lúc tuyệt vọng họ tìm đến 

Thiên Chúa, họ kêu cầu van xin và đã được cứu thoát, thì những người này Đức Tin của họ còn mạnh mẽ 

hơn cả những giáo dân do truyền thống gia đình dòng họ. 

 

Tôi đã chứng kiến mấy người tôi quen biết trong những trường hợp trở lại đạo Chúa, họ còn siêng năng sốt 

sắng hơn một số người được gọi là đạo gốc, vì chính họ và gia đình họ đã biết chắc chắn họ đã được cứu 

thoát qua con đường cầu nguyện, và họ biết chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu thoát họ, mà loài người đã 

bó tay. Nên đức tin của họ không còn một sức mạnh nào có thể lung lay đươc họ. 

Những ông đã không tin có Thiên Chúa thì cứ tự mình mà sống theo trí hiểu biết của mình, sao lại còn kiếm 

chuyện để công kích, đánh phá đức tin của người khác, vừa phạm vào sự tự do tín ngưỡng của người khác, 

vừa phạm vào tội bịa chuyện viết sai sự thật để bị mọi người khinh ghét. 

Tôi có thấy ai công kích những người không tin có Thiên Chúa đâu, họ chỉ âm thầm sống với đức tin của họ 

và thường cầu nguyện cho những ai chưa nhận biết Chúa, chứ họ không bao giờ đi kiếm chuyện để đả phá 

hay chống đối những người không tin theo Chúa. 

Tôi chỉ thấy một số kẻ không tin có Thiên Chúa, nhưng bản chất họ quá xấu xa, tính tình kiêu căng khinh 

mạn và gian dối mới tìm mọi cách bịa chuyện và lộng ngôn xúc phạm đến đức tin của người khác. Hoặc họ 

chống phá Đức Tin của người khác, nhất là với Thiên Chúa Giáo, chắc chắn là họ có chủ đích nào đó. 

Thông thường thì chẳng có ai lại tự đi gây chuyện với những người khác đức tin với mình. Mình không tin thì 

mực cứ việc sống theo ý mình, nhưng phải biết tôn trọng đức tin của người khác. Tại sao lại kiếm chuyện 

gây chia rẽ với mục đích gì. 

Vậy ai là người xấu xa, sai trái. Xin tự trả lời. 

Xin mời đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu. 

 

Jh. 

 

I. Có Thiên Chúa là điều chắc chắn 
Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Bằng chứng có Thiên Chúa thì có hằng tỷ. Nói có hằng tỷ 

bằng chứng, có khoác lác không? Thưa không. Nhà bác học cho biêt́:  “Loài người không 
sáng tạo được gì, mà chỉ chế biến những gì có sẵn trong thiên nhiên do Thiên Chúa ban 

tặng.”  
Khoa học hiện đại cho biết, ước chừng có tỷ tỷ tỷ tỷ....ngôi sao trên bầu trời. Phàm nhân 

nào đếm được có bao nhiêu sinh vật trong đại dương? Phàm nhân nào đếm đươc̣ có bao 
nhiêu tạo vật trong vũ trụ? Loài ngươì đã có hằng tỷ, và không người nào giống người 

nào. 
  

Giáo sư:  “Trên hai diã này, một đựng hạt giôńg do Thiên Chúa sáng tạo, và một đựng hạt 
giống do tôi làm ra. Các em quan sát và cho tôi biết diã nào là hạt giống thật, và diã nào 

là hạt giống giả?” 
  

Sau khi quan sát thật kỹ, các sinh viên thú nhận là không phân biệt được. Một sinh viên 

hỏi:  “Thưa thầy, hạt giống do thầy chế tạo mà gieo xuống đất, nó có mọc lên thành cây 
không?” 

  



Giáo sư:  “Hạt giống do tôi chế tạo, gieo xuôńg đất, no ́sẽ tan rã vào đất, không nẩy sinh 

thành cây. Nhưng hạt giống do Thiên Chúa sáng tạo gieo xuống đất, nó se ̃mọc lên thành 
cây, vì nó chứa đựng sự sống.  Sự sống thì chỉ có Thiên Chúa làm được. Khoa hoc̣ dù tiến 

đến đâu, cũng không tạo ra sự sống và cũng không nhìn thấy sư ̣sống trong hạt giống 
thật. Nhưng khi hạt giống thật nẩy mầm vươn lên, chúng ta biêt́ trong hạt giống thật có 

sư ̣sống. Sư ̣sống là mầu nhiệm, vượt quá trí hiêủ của nhân loại.” 
  

Dù có tỷ tỷ...quyển sách cũng không thể kê ̉hết vinh quang và bằng chứng về sự hiêṇ hữu 
của Thiên Chúa. 

  
II. Sự thâṭ về Phật giáo 

Có Thiên Chúa và có ác quỷ. Có người lành và có kẻ dư.̃ Có chân đạo và có tà đạo. Sự 
thật phật tử cần biết. 

1) Phật không co ́khả năng cứu giúp ai: 
Phật dạy:  “Mọi người phải tự thắp đuốc lên mà đi” ;  “Sư ̣giải thoát là do chính mình, chứ 

không do ân huệ của ai ban cho mình được.” 

Hai câu đó có nghiã, mọi người phải tự lo lấy thân, Phật không thê ̉ban ơn hay giáng họa 
cho ai. 

  
2) Phật ảo tưởng, mâu thuẫn và ngớ ngẩn 

a- Phật dạy:  “uống một ly nước là giêt 84,000 sinh vật, mỗi bước đi là giết nhiều côn 
trùng.”    

Dạy như thế thì ai giữ được luật “cấm sat sinh”, bởi ai cũng phải ăn, uống, đi lại, kê ̉cả Tất 
Đạt Đa?? 

  
b- Phật dạy:  “khoan vội tin những lời Phật nói, chừng nào kiểm chứng là thật mới tin”. 

Làm sao kiểm chứng luân hồi, tam thiên đại thiên thê ́giơí, cõi niêt́ bàn,  tây phương cực 
lạc, điạ ngục a tỳ...??  Hoá ra mọi phật tử đều làm ngược lại lời dạy của Phật, vì chẳng 

phật tử nào kiểm chứng trước khi tin. Dù co ́muốn kiểm chưńg, cũng không làm được, vì 
lời dạy của Phật quá đần độn, không ai làm được, kê ̉cả bản thân Tất Đạt Đa. 

  

c- Phật dạy:  “chân không diệu hữu” nghiã là không có gì thật sư ̣hiêṇ hữu. 
Dạy câu đo,́ Phật tự chửi vào mặt mình. Nếu không có gì thực sự hiêṇ hữu, thì câu đó bởi 

đâu mà xuất hiện? Do con chó, con bò, con heo, con khỉ, không khí, hư vô?   
Không có gì thật sự hiện hữu, thì làm gì co ́Tất Đạt Đa, co ́Phật, có niết bàn mà phật tử 

ao ước đi đến??   
Không có gì thật sự hiện hữu, thì các cao tăng xây chùa, tụng kinh, truyêǹ bá thuyết ngớ 

ngẩn, tà thuyết luân hồi ... đến khi chết cũng không biêt́ linh hôǹ đi đâu??  Đúng là tôn 
giáo cuả mê muội, của tăm tối, vì không biêt́ đâu là cội nguồn và cũng không  

biết 
 đâu là đich đến!!! 

  
d- Phật dạy  “vô ngã” và tự xưng là  “duy ngã độc tôn.” 

Cựu Đại đưc Huệ Nhật dẫn giải: 
   “Nếu hiểu chữ “ngã” là cái “ta” của Ðức Phật thì chính Ðức phật đã tự mâu thuẫn với 

giáo lý “vô ngã” của Ngài. 

    Nếu hiểu một cách gượng ép rằng chữ “ngã” có nghĩa là chân lý, thì trong Phật Giáo 
không bao giờ công nhận có một cái gì gọi là chân lý. Phật Giáo không công nhận một 



điều gì là thật hữu, hằng có; tất cả đều là ảo vọng, hư huyễn, vô thường; vậy thì làm gì 

có chân lý độc tôn trong Phật Giáo!” 
  

3) Phật giáo là tà giáo 
a- Cựu Đại đức Bùi Ngọc Thắng bị quỷ nhập và quỷ tuyên bố nó nhập vào anh hợp pháp 

bởi anh đọc kinh cho nó.  Lm. Đinh Thanh Sơn hỏi quỷ trong thân xác anh Thắng, đó là 
những kinh gì?  Quỷ cho biết 4  kinh sau đây:         

1. Kinh A Di Đà     (Tụng cho người chết) 
2. Kinh Địa Tạng   (Tụng cho người chết) 

3. Kinh Phổ Môn  (Tụng cho người sống) 
4. Chú Văng Sanh  (Cầu cho người chết)         

Và “Thiền Minh Sát” mà anh Thắng thực hành cũng là cớ cho nó nhập vào anh.  Qua đó 
thì kinh Phật là kinh mời quỷ làm chủ linh hôǹ, là kinh phụng sư ̣quỷ. Những ai thường 

tụng kinh Phật thì chỉ muốn chết, đó là dấu hiêụ ác quỷ lôi keó họ mau mắn đi theo nó. 
Giáo lý nhà Phật không có khả năng đáp trả khát voṇg của linh hồn. Nhiêù cao tăng, tu sĩ 

Phật giáo tuyệt vọng đã tự sát  – Ai sống cho ai? Ai chết cho ai?” của Nguyễn Huệ Nhật – 

  
b- Video  “Đệ tử ruôṭ của Luxiphe”. Quỷ Luxiphe tiết lộ: ke ̉mua bùa, bán buà là đệ tử ruột 

của nó.  Cưụ đại đức Huệ Nhật cho biết, nhiều chùa làm bùa, bán buà. Kẻ mua bùa là phật 
tử. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm4Wd5Phnsw 
  

c- Hoà thượng Athet Pyan Shinthaw Paulu cho biết, số phận của nhưñg kẻ chối bỏ Tihên 
Chúa là đi vào hoả ngục. Hoà thươṇg này đã thấy Phật Thich Ca và nhiều cao tăng chịu 

cưc̣ hình ơ ̉hoả ngục cho đến đời đời.  Hoà thường đã xin rửa tội để đươc̣ làm con của 
Chúa. 

http://www.godembassy.com/main/where-will-you-spend-

eternity/item/606-monk-sees-buddha-in-hell-and-lives-to-tell-guatama.html 

III. Người khôn ngoan trở về với Thiên Chúa 
Số người trở về với Thiên Chúa thì nhiêù lắm. Tôi chỉ nêu ra một sô ́người có danh tiêńg, 

và dĩ nhiền không thể đầy đủ: 
Quốc trưởng Bảo Đại, Ca sĩ Duy Khánh, Nhà văn Nguyên Sa, Nhà văn Duyên Anh, Nhạc sĩ 

Vũ Thành An, Nhạc sĩ Tô Hải, Thi sĩ Bàng Bá Lân, Thi sĩ Hà Thượng Nhân, Thi sĩ Nguyêñ 

Chí Thiện, Đại tá Mã Sanh Nhơn, Gs. Nguyêñ Xuân Vinh, 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 đưć Phật giáo: Huệ Nhật, Từ Vân, Trí Dũng, Trì 
Liên, Ngộ Thiện, Bùi Ngọc Thắng, ni cô Diệu Thiện .... 

><>  
Trình bày sự thật trên đây, cũng đủ cho nhiêù người thông minh. Coǹ kẻ ngu dại và bướng 

bỉnh, tiêp tục trong u mê, lầm lạc cho đêń khi phải đi vào hỏa ngục nó mới thức tỉnh thì 
đã quá trễ. 

  
Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tôị lôĩ, đui mù và vô cùng yếu đuối trong mọi 

nơi, mọi lúc, và nhất là trong giờ con lâm chung. Amen. 
  

NguyễnHyVọng 
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