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TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT? 

  
  

                         Tôn giáo nào tốt nhất 
Có ích cho loài người ? 

Một câu hỏi chơn chất 
Và đơn giản thế thôi ! 
 * 

Câu hỏi đơn giản thế 

Còn trả lời thì sao ? 

Cho bao nhiêu thế hệ 

Và bất cứ tuổi nào ... 
 * 

Vì tất cả tôn giáo 

Đều tốt đẹp, đều hay 

Chỉ người làm cho đạo 

Thành xấu xí, dơ hày ! 
 * 

Tôn giáo rất cần thiết 
Cho đời sống tâm linh 

Mở đường chân thiện mỹ 

Mở lòng cho chúng sinh 

 * 

Tìm về đường chính thiện 

Tìm lối đến thiên đàng 

Tránh xa điều ác nghiệp 

Để tiến tới Niết Bàn 

 * 

Riêng tôi thì tôi nghĩ 
Tôn giáo là cái TÂM 

Ngay từ lúc bé tí 
Tâm lớn theo tháng năm 

 * 

TÂM có ÁC, có THIỆN 

Nên NGƯỜI có NGAY, GIAN 

Ta có thể rèn luyện 

Cứ tâm thiện ta làm 

 * 

Tâm thiện là lẽ phải 
Là lương chính, công bằng 

Đừng sân si, gian trá 

Không làm bậy, nói xằng 
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Chẳng chấp người muôn mặt 
Nên thương kẻ hại mình 

Bởi gió gieo, bão gặt 
Vì lưới Trời công minh 

 * 

Giúp được ai cứ giúp 

Thấy việc phải cứ làm 

Nhẫn nhịn được cứ nhịn 

Chớ gian và chớ tham 

 * 

Với mẹ cha thân tộc 

Hãy hiếu thảo, kính nhường 

Với quê hương nòi giống 

Thì trung thành, yêu thương 

 * 

Có nghĩa là ta cứ 

Theo đúng ĐẠO LÀM NGƯỜI 
Thế là ta đã có 

Một Tôn Giáo Tuyệt Vời !!! 

  
  

Ngô Minh Hằng 
  

  
- Mục sư Huỳnh Quốc Bình: "Kẻ nào vì muốn thỏa mãn dục vọng hay thú tính của mình, mà tìm đủ 
cách để hại người, thì đó là gian ác, bất lương. Kẻ nào chuyên dựng những câu truyện sai sự thật để 
hại người, thì đó là hành động gian ác bất lương. Kẻ nào thốt ra những câu nói ác độc rồi nhét vào 
họng người khác, với mục đích triệt hạ uy tín người ta; hoặc để người nhẹ dạ tưởng thiệt, rồi xa lánh 
người ta, thì đó là hành động gian ác bất lương. Kẻ nào tụ năm tụ ba dựng chuyện nói xấu để hãm 
hại uy tín người khác vì lợi riêng hoặc vì tranh giành ảnh hưởng thì đó là gian ác bất lương. Kẻ nào ỷ 
mình có phương tiện hay điều kiện lợi dụng quyền tự do ngôn luận vô cớ chửi bới người khác, lăng 
nhục người khác là gian ác bất lương.” 
  
  
- Một người quốc gia chân chính, lương thiện, TNCS thực thụ luôn giữ ĐẠO LÀM NGƯỜI, không ai 
táng tận lương tâm dùng phương pháp “40-60” của Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc 
Xã (40% giả, 60% thật ) trộn giả vào thật kiểu CS để tạo hiểu lầm, hiềm khích, đồng thời đầu độc, hoả 
mù quần chúng theo cách xuyên tạc, ngậm máu phun người, chụp mũ, đánh phá, tố khổ, hãm hại 
người quốc gia, chống cộng. 
Xin tham khảo tại link: 
https://hoailinhdenver.blogspot.com/2017/10/can-than-voi-loai-hinh-tuyen-truyen-cua_20.html?m=0 
Hành vi này là một tội ác trong những tội ác mà Trời không dung Đất không tha. Kẻ nào thực hiện tội 
ác, hay tiếp tay với tội ác, là đã tự mình buộc thắt những oan khiên, quả báo, tai họa, đau thương vào 
chính đời sống của bản thân, của gia đình và của con của cháu. 
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