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ADMIN Note:
Được tin Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa qua đời, đồng thời cũng đọc được khá
nhiều bài viết về những hoạt động của ông.Đây là những bài viết về của Thiền sư
Thích Nhất Hạnh (người tự xem mình là peace maker “Tạm dịch là người xây
dựng hòa bình” sau ngày nước Mỹ bị khủng bố tấn công. Vì đây là những bài viết
có liên quan đến tôn giáo, ban ADMIN chỉ post lên và không có ý kiến.
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Một việc chúng tôi rất ngại và cố né là viết đụng tới các vị tu hành. Một phần là vì lý
do thực tế. Ðó là viết đụng tới một vị nào đó thì tất sẽ có kẻ bênh người chống, mà
những kẻ đã nhắm mắt bênh các vị tu hành thì khủng khiếp lắm, họ sẽ bênh theo kiểu
"thánh chiến", chứ không nghe phân trần phải trái. Một phần là vì bản thân chúng tôi,
cũng giống như quý vị, đều giữ lòng tôn kính và kỳ vọng đặc biệt vào các vị lãnh đạo
tinh thần.

Nhưng trong đời, có lúc cũng đành phải làm một vài chuyện chẳng đặng đừng, đã có
gan cầm bút thì mình không thể làm ngơ trước sự giả trá quá lộ liễu, và sự bất công
có khả năng dẫn tới sự tàn phá quá lớn lao. Nhất là nếu sự giả trá bất công đó lại đến
từ một vị tu hành có ảnh hưởng lớn như Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Nói tới Thiền sư Thích Nhất Hạnh có lẽ phần đông người Việt Nam đều nghe danh, và
đối với phần đông người Việt Nam và người ngoại quốc, Thiền sư Thích Nhất Hạnh
đã xuất hiện như một người đạo cao, đức trọng.

Chính vì cái hình ảnh đạo cao, đức trọng này, cộng với tài tổ chức, tài thuyết pháp và
tiền rừng, bạc biển, mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh có khả năng góp phần gây ảnh
hưởng tốt hay xấu trên dư luận thế giới về một vấn đề nào đó.



Nói cách khác, nếu cái tâm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đúng là tâm Phật thì thật
phúc cho nhiều người, còn nếu cái tâm của Thiền sư chỉ là một bồ dao găm thì thật là
họa cho chúng sinh!

Tại sao hôm nay chúng tôi lại buồn lòng phải thưa chuyện với Thiền sư Thích Nhất
Hạnh, với Phật tử và với mọi người Việt Nam một cách thẳng thắn? Xin thưa: vì
Thiền sư Thích Nhất Hạnh lại vừa làm thêm một chuyện động trời.

Sau khi nước Mỹ bị bọn khủng bố tấn công tàn bạo, và trong khi nước Mỹ gạt nước
mắt để cương quyết đứng lên cùng cả thế giới ngăn chặn những đợt khủng bố kế tiếp,
đồng thời truy lùng bọn khủng bố có tổ chức quy mô và có khả năng tiêu diệt nền văn
minh nhân loại bằng những thứ vũ khí độc hại nhất, thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã
cấp tốc tổ chức một buổi thuyết pháp tại một nhà thờ ở New York (Riverside Church,
Claremont Ave. New York City) và đã chi một số tiền kếch sù để đăng quảng cáo buổi
thuyết pháp này trên một tờ báo có ảnh hưởng rất lớn ở nước Mỹ là tờ The New York
Times.

Nếu đây chỉ là một bài thuyết pháp kêu gọi hòa bình, hay dạy dỗ người Mỹ biết cách
kềm giữ để sự giận dữ không biến thành một cuộc trả thù bừa bãi, thì chúng tôi vẫn
sẵn lòng lắng nghe, cũng như chúng tôi đã lắng nghe nhiều vị giáo chủ thuộc mọi tôn
giáo đã lên tiếng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, đồng thời kêu gọi chính phủ
Mỹ hãy sáng suốt và tự chế trong công tác truy lùng những thủ phạm gây tội ác, nhất
là khuyến khích thăng tiến sự đối thoại, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau để làm căn
bản chung.

Bài thuyết pháp được mở đầu bằng tám câu thơ, xin tạm dịch:
Tôi bụm mặt trong hai bàn tay Không, tôi không khóc
Tôi bụm mặt trong hai bàn tay Để sưởi ấm nỗi cô đơn
Trong bàn tay bảo vê. Trong bàn tay nuôi nấng. Trong bàn tay ngăn cản
Hồn tôi đừng bỏ tôi một mình trong cơn giận dữ.

Bài thơ thật tuyệt vời, nhưng là sự tuyệt vời khởi đầu cho một âm mưu gian dối! Bởi
vì ngay sau đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói với cử tọa Mỹ rằng bài thơ đã được
làm trong cuộc chiến tranh Việt Nam, khi Thiền sư nghe tin thị xã Bến Tre với
300,000 ngàn dân đã bị máy bay Mỹ bỏ bom phá hủy, chỉ vì có 7 quân du kích đã bắn
vài loạt đạn súng phòng không lên trời rồi bỏ chạy. Vụ phá hủy thị xã Bến Tre ấy đã
làm Thiền sư đau đớn vô cùng.

Bịa. Bịa trắng trợn và ác ý! Gian. Gian trơ trẽn và ác độc!
Viết tới đây, tôi phải bụm mặt tôi vào hai bàn tay, để sưởi ấm nỗi cô đơn thất vọng
của tôi, và để ngăn cản hồn tôi đừng bỏ tôi một mình trong cơn giận dữ.

Bởi vì chuyện bịa không ngượng mồm và gian dối không ngượng mặt này đã không
đến từ một người tầm thường, mà đến từ một Thiền sư được nhiều người tán tụng.

Ðây cũng không phải là lần bịa chuyện gian dối đầu tiên của Thiền sư Thích Nhất
Hanh. Hồi còn chiến tranh Việt Nam, để kích thích phong trào phản chiến, Thiền sư
đã bịa chuyện nhìn thấy trực thăng Mỹ sà xuống đồng ruộng bắt gái quê đem đi hiếp.



Sau đó có người hỏi rằng chuyện ấy đã xảy ra ở tỉnh nào, xã nào, Thiền sư đã không
trả lời. Những chuyện gian dối này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh chỉ bịa với người
ngoại quốc, mặt khác Thiền sư thừa biết rằng nếu bịa trước cử tọa Việt Nam thì Thiền
sư sẽ bị lật mặt nạ ngay.

Muốn phân tích chuyện bịa trắng trợn mở đầu cho bài thuyết pháp hôm 25 tháng 9
vừa qua, thiết tưởng nên chép lại đây nguyên văn lời Thiền sư Thích Nhất Hạnh
thuyết pháp bằng tiếng Mỹ:

"I wrote this poem during the Vietnam war after I heard about the bombing of Ben
Tre city. The city of 300,000 was destroyed because seven guerrillas shot several
rounds of unsuccessful anti-aircraft gunfire and then left. My pain was profound."!?

Người Việt Nam mình đọc đoạn thuyết pháp này thì chỉ cười khẩy, vì hiểu là chuyện
bịa trắng trợn. Ai cũng biết rằng chẳng có một toán chỉ 7 quân du kích nào mà có
súng phòng không.

Mà giả sử có anh du kích nào gặp hên lượm được khẩu súng phòng không do ai đó
đánh rơi ở dọc đường mà bắn lên trời đi nữa, thì máy bay Mỹ cũng chẳng đủ bom và
đủ tàn ác để phá sạch (destroy) thị xã Bến Tre với 300,000 dân. Chứng minh rõ ràng
nhất là thị xã Bến Tre vẫn còn đó, người Bến Tre vẫn còn đây, trong và ngoài nước,
để làm chứng cho sự bịa đặt gian dối ác ý này.

Bây giờ, nếu có ai lại đặt câu hỏi rằng chuyện Mỹ bỏ bom phá sạch thị xã Bến Tre với
300,000 dân ấy xẩy ra ngày nào, tháng nào, năm nào, thì lại một lần nữa Thiền sư
Thích Nhất Hạnh cũng chỉ - lầm lì - nhắm mắt - ngồi thiền - im lặng!

Nhưng như đã nói ở trên, đối tượng tuyên truyền của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong
bài thuyết pháp đắt tiền vừa qua là người Mỹ. Mà người Mỹ, khi nghe lời thuyết pháp
từ một Thiền sư với dáng dấp khoan thai, giọng nói từ bi như vậy, thì họ tin lắm. Họ
chẳng biết Bến Tre ở đâu. Lẫn trong giọng thuyết pháp từ bi đều đều là hình ảnh của
một thành phố với 300,000 người đàn bà, đàn ông, người già, trẻ thơ vô tội bị giết
sạch
.
Cái câu cố ý lấp lửng. *-* All the city of 300,000 was destroyed *-*
Có hậu ý và tác dụng gây mặc cảm phạm tội vô cùng khủng khiếp. Ðể phá hủy cả một
thành phố như vậy, máy bay Mỹ phải lồng lộn như bầy quạ, máu tóe, thịt văng, khói
lửa ngút trời.

Người Mỹ rùng mình vì sự tàn ác. Của ai? Của máy bay Mỹ? Của chính phủ Mỹ!
Phút chốc, cái hình ảnh hai chiếc máy bay bị quân khủng bố cho lao vào tòa nhà
Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York biến mất trong đầu người nghe.

Bởi vì sự tàn ác của bọn không tặc nào có thấm gì so với sự tàn ác của Mỹ? Một tòa
nhà bị phá hủy làm sao so sánh được với cả thành phố? Vài ngàn người chết làm sao
so sánh được với con số 300,000 người? Cử tọa Mỹ nghe thuyết pháp trực tiếp và
người đọc báo Mỹ rũ xuống với mặc cảm phạm tội.



Một màn phù thủy tài tình! Đối tượng của sự kinh tởm và oán ghét được chuyển từ
quân khủng bố sang quân đội Mỹ và chính phủ Mỹ. Mục đích của bài thuyết pháp đã
thành công! Sự bịa chuyện gian dối đã được đền bù!

Cái hậu ý ác độc được che dấu bằng nụ cười tươi nở búp sen. Cái Tâm Dao Găm
được khép kín trong hai con mắt nhắm ngồi thiền. Bài thơ có lẽ vừa mới được làm
chưa ráo mực, được nói dối là đã làm hồi chiến tranh Việt Nam để làm tiền đề cho
một lời nói dối khác có tính cách vu vạ ác độc, nhằm mục đích phá hủy chính nghĩa
và lòng tự tin của những nạn nhân vừa bị tai họa khủng bố giáng xuống.

Ác thật ác! Ðộc thật độc! tại Hà Nội, T.N. Hạnh được tiếp đón linh đình, rùm beng (!)
nặng phần trình diễn, trong chuyến về VN sau nhiều chục năm đi công tác ở nước
ngoài.

Ác ấy, độc ấy vừa được phun ra từ cửa miệng của một Thiền sư, được phóng ra từ
tâm của một Thiền sư! Người Việt Nam nói chung và người Phật tử Việt Nam nói
riêng không thể giữ im lặng đồng lõa với cái ác độc bội phản này. Với cái tâm dao
găm phảng phất mùi thiền, trong quá khứ Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đâm những
nhát chí tử vào ý chí chiến đấu tự vệ của người miền Nam Việt Nam.

Nay cũng với cái tâm dao găm phảng phất mùi thiền ấy, cộng với danh tiếng và thế
lực tiền tài lớn hơn xưa. Thiền sư Thích Nhất Hạnh bằng sự bịa đặt gian dối ác ý,
đang âm mưu hạ gục ý chí chiến đấu của người Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố
gian nan khốc liệt này.

Ác! Ác quá! Người Việt Nam chúng ta thuộc mọi tôn giáo không thể đồng lõa vì nếu
chúng ta im lặng thì cái tâm dao găm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đâm một nhát
thấu được qua hai con tim: con tim người Mỹ với mặc cảm phạm tội ác chiến tranh và
con tim của người Việt chúng ta với mặc cảm đồng lõa với sự bịa đặt gian dối ác độc.
Chúng ta cần hiệp lực chữa cái ác độc do một Thiền sư Việt Nam gây ra. Xin đề nghị
ba việc:

*-* Thứ nhất, xin kính bạch Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuộc chiến Việt Nam đã kết
thúc 26 năm, kẻ gây chiến là đảng cộng sản Việt Nam đã thắng, nạn nhân là cả dân
tộc Việt Nam đã thua, thế mà tới bây giờ Thiền sư vẫn còn trường kỳ mai phục để tiếp
tục bịa những chuyện động trời một cách ác ý và có tính toán như vầy, thế thì xin hỏi:

Thiền sư là ai? Thiền sư là ai mà cứ mỗi lần nước Mỹ đang lâm chiến hay sắp sửa
lâm chiến thì Thiền sư lại mượn mùi thiền để bịa chuyện nhằm gây mặc cảm phạm tội
chiến tranh trong dân chúng Mỹ, với mục đích thúc đẩy hoặc vực dậy phong trào
phản chiến trói tay chính phủ Mỹ hành động?

Trong quảng cáo trên báo The New York Times, Thiền sư tự giới thiệu là một a peace
maker. Tạm dịch là người xây dựng hòa bình. Kính bạch Thiền sư, hòa bình không
thể xây dựng bằng cái tâm gian dối - ác độc - và phản bội! Cái tâm dao găm cũng
không phải là cái tâm của một Thiền sư. Phản chiến có hai mặt tích cực và tiêu cực.

Rất tiếc, qua hành động, Thiền sư đã và đang hiện hình là một người phản chiến với
cái nghĩa tiêu cực. Thiền sư đã và đang khoác áo thiền, mượn danh yêu hòa bình, để
giả đò can gián bằng cách ôm cứng nạn nhân cho thủ phạm hung hăng đánh gục.



Với thủ đọan gây mặc cảm phạm tội ác chiến tranh trong lòng những nạn nhân vừa bị
khủng bố, Thiền sư cũng đã đích thực là một thành phần khủng bố! Nguy hiểm hơn cả
những tên khủng bố lái máy bay đâm vào tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới,
vì sự khủng bố của Thiền sư nhằm đánh gục tinh thần và ý chí chiến đấu chống khủng
bố của những người nghe Thiền sư thuyết pháp và đọc quảng cáo của Thiền sư trên
báo.

*-* Thứ hai, chúng tôi xin thưa chuyện với người Việt Nam, đặc biệt là người Bến Tre.
Chúng ta biết đây là một bịa đặt ác ý bởi một vị lãnh đạo tinh thần Việt Nam. Chúng
ta xấu hổ. Nhưng xấu hổ không đủ, chúng ta cần góp phần giải độc cái bịa đặt ác ý
này.

Đối tượng rải độc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người Mỹ, nên đối tượng giải độc
của chúng ta cũng phải là người Mỹ. Chúng ta cần thông báo cho chính phủ Mỹ và
các cơ quan truyền thông Mỹ về sự kiện gian dối và hậu ý ác động này.

*-* Thứ ba, chúng tôi xin các hội đoàn và đặc biệt là các vị Luật sư cùng nghiên cứu,
để một mặt đặt vấn đề với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một mặt đặt vấn đề với báo The
New York Times.

Chúng ta là những người sống có lý và có tình. Chúng ta không thể im lặng đồng lõa
với sự gian dối lọc lừa và âm mưu phản bô.i. Ðây là vấn đề lương tâm và cũng là liên
quan tới cái sống cái chết của chúng ta, không hề nhuốm một tí màu sắc tôn giáo nào.

Xin trân trọng kính chào,
TÔN NỮ NHƯ KHÔNG

From New York Times:

Thích Nhất Hạnh began writing and speaking out against the war and in 1964
published a poem called “Condemnation” in a Buddhist weekly. It reads in part:

Whoever is listening, be my witness:
I cannot accept this war.
I never could I never will.
I must say this a thousand times before I am killed.
I am like the bird who dies for the sake of its mate,
dripping blood from its broken beak and crying out:
“Beware! Turn around and face your real enemies
— ambition, violence hatred and greed.”

The poem earned him the label “antiwar poet,” and he was denounced as a
pro-Communist propagandist.

Mai Thanh Truyết Envirovn.
Thích nhất hạnh kẻ mượn Phật giết người, thích nhất hạnh bàn tay dính máu Đồng
Bào Miền Nam, thích nhất hạnh kẻ lưu manh tráo trở.



Sau năm 75 hoàn thành sứ mạng lật đổ VNCH. Ông thợ tu thích nhất hạnh lên tóc ,
lột áo cà sa và trở thành Thiền sư Thích Nhất Hạnh và sống chung với cô thư ký sinh
viên Cao ngọc Phượng cũng là 1 phật tử quy y cửa Phật do ông làm phép quy y đầu
hàng với bà 1959.

Họ có với 1 đứa con trai , nhưng không nuôi mà gởi đứa con trai cho Ông Cao Thái
là anh ruột của bà Ngọc Phượng nuôi dưỡng.
Vì thích nhất hạnh đang kinh doanh tổ chức các buổi tu tập Thiền

( Tôi có đích kèm hình ông Thích Nhất Hạnh mặc đồ Savin đứng sau con ngựa bên
cạnh bà Ngọc Phượng để tóc dài, bên cạnh bà Cao Ngọc Phượng có một người tây
đứng cạnh bên tươi cười khi họ đi dạo ở một bìa rừng.)???

Nhất Hạnh, Linh Giang (Cưỡi ngựa, con gái thứ của Võ Đình) Cao Ngọc Phượng,
Helen Huệ Liên, Phương Nam (Con gái đầu của Võ Đình) sau nhà của Võ Đình,

Brunswick 1986

Bà Ngọc Phượng chính là cô sinh viên thời VNCH là thư ký riêng của ông TNH ,Ông
Thích Nhất Hạnh báo lãnh bà sang pháp với ông vào khoảng năm 1964 gọi là đi du
học khi ông hoạt động ở Pháp.

Pháp danh của bà Cao Ngọc Phượng chính là Thích nữ Chân Không , Còn gọi là ni
sư Chân Không Thiền sư Chân Không hiện đang quản lý khu Làng Mai ở Pháp.

Vân Nguyễn
Ông ta có gia đình chắc không ai phản đối. Nhưng có điều đáng "phỉ nhổ" là ông ta
không bao giờ công bố hay thú nhận việc ông ta có vợ và có 2 con với cô Cao Ngọc
Phượng, em của ca sĩ Cao Thái cả! Đo mới là điều đáng nói.

Bò qua phần chánh trị lưu manh như nói Mỹ tiêu diệt 300.000 ở tĩnh Bến Tre(?), tôi
khinh ông ta chỉ sống trong giả dối. Tôi chưa bao giờ nói nặng một vị tu sĩ nào,
nhưng ông Nhất Hạnh không phải là một nhà tu.



Rất tiếc vẫn có nhiều người vẫn cúi đầu, quỳ lạy ông! Không hiểu gì cả? Xin cúi đầu
sám hối trước Phật đài với lời lẽ trên làm cho tâm giao động.

PGĐ:
Ông Thích Nhất Hạnh này về VN để tô vẽ thêm cho chế độ cộng sản khoảng mười
mấy năm trước, xin đến yết kiến Đệ Ngũ Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ
tại Sài Gòn nhưng không được chấp thuận. Thích Nhất Hạnh nghe nói là bậc thầy về
Thiền, nhưng tiếc là theo cộng sản ngày từ trước năm 1975, được chế độ VNCH cho
đi du học, nhưng quay lại phản tuyên truyền có lợi cho VC.

Nam Ròm Tạm dịch ra tiếng Việt cho thiên hạ hiểu nha anh Lâm Mạnh Di

Thích Nhất Hạnh: Tôi đã mất những người con thiêng liêng của mình trong chiến
tranh Việt Nam khi họ vào vùng chiến sự cố gắng cứu những người dưới bom đạn.
Một số bị sát hại vì hiểu nhầm rằng họ đang ủng hộ phe khác. Khi nhìn những xác
chết của những đứa con tinh thần của mình, tôi vô cùng đau khổ. Tôi hiểu nỗi đau khổ
của những người đã mất đi những người thân yêu trong thảm kịch này. Trong những
tình huống mất mát và đau buồn lớn, tôi phải tìm lại sự bình tĩnh để khôi phục lại sự
minh mẫn và trái tim hiểu biết và từ bi của mình. Với việc thực hành nhìn sâu, tôi
nhận ra rằng nếu chúng ta đáp lại sự tàn ác bằng sự tàn nhẫn, thì sự bất công và đau
khổ sẽ chỉ tăng lên.



Khi ngôi làng Bến Tre của Việt Nam bị đánh bom và 300.000 ngôi nhà bị phá hủy,
các phi công nói với các nhà báo rằng họ đã phá hủy ngôi làng để cứu nó. Tôi đã rất
sốc và tức giận khi nghe điều này. Tôi tập đi một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng trên
trái đất để lấy lại tâm hồn tĩnh lặng và trái tim bình yên.

Tôi sẽ nói gì với Osama Bin Laden, trust.com/Interview Tháng 9 năm 2001 bởi Thích
Nhất Hạnh, Làm dịu tâm trí sợ hãi: Easyread Large Bold Edition
ReadHow YouWant.com Ltd 2012, trang 115, Crett 116

Boulevard Nguyen:
Những tay dựng chuyện, nói phét thì không thể là loại tốt dù là thiền sư, hoà thượng,
cha cố hay Tổng Thống.
Chuck Pham:
Đi theo Bắc Kỳ cộng. Ngậm họng Từ viện Làng Mai. Myvnme! ~ Anthony Sonlen
Nguyen Death man walking!
Kathy Vo
Hồi hận, rõ nhất là Thích trí Quang chết đã để lại đi ngôn: “không phát tang, không
bàn thờ, không phúng điếu, không vòng hoa”, đó nghĩa là gì? Theo như tâm lý học
mà tôi học và phân tích là niềm hồi hận vô biên, ăn năn và sám hối, khi trẻ còn tham
sân si quyền lực đã gián tiếp giết chết ba anh em tt Ngô Đình; đến khi về già mới thấy
trị giá của người tu đích thật và ăn năn thì đã quá muộn màng. Khi chết biết người

https://l.facebook.com/l.php?u=https://trust.com/Interview?fbclid=IwAR19z8HhoWzw9PXJitBtWuxdkjGBiHnlFWk4vUfdjIuVjf3zcm_Zk_0xUe4&h=AT2iZRNOieWY_SQ4JjHq6RjHgqrZXZFnNZzEArGTJRTzH12umpxRyFnlegW2kI-BTejVFxRKfLrzbcgnQKZx7J-T8DcIW4yAz-WqhRHW2YN6EwIbD2QovjGwXhvD-xEhsG_NVSskhlMgGo4rVLD1&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http://YouWant.com/?fbclid=IwAR1u7FWiNnN2bGmu4jEHYe9hQzqUB1BYg-ALfRsL1wspG1E_50q7qMbG1QI&h=AT3QhF2R_hfF8gyHx-nAFcyqf5-c_xL1Ro9w0GO6XPUzauLzpfNSVpz6Zn7rGLD1rU3g7-018jd8e9t5GLlDUI7Xc04k_QBhvzQAd3K82KS8YE-0EHLvY8belQFq4TKQ0VK162RDYPjuocSknB6Y&__tn__=-UK*F


đời chửi bới vì thiên hạ có lắm kẻ thù ghét ông ta, mang theo nghiệp nhân quả, ông ta
biết có làm có chịu nên ông ta mới để lại di huấn như vậy!?
Bởi tôi là Phật tử nhưng rất chán ghét những con người tu hành nói chung mà còn
ham danh vọng quyền lực tiền tài, không muốn nói tới những con người này, nhân dịp
đọc bài của Tôn nữ Như Không... tôi nhớ lại, tại sao chúng ta không sống thật, sống
với lòng mình đừng gia doi, yêu ghét phân minh, hà cớ gì phải mượn đạo để thực hiện
cái tâm trần thế của mình, tôi phải nói rằng tôi rất chán ghét những con người tu như
thế này. Thanks, Mr. Nhất Nguyễn.
Đys Nhất Nguyên Kathy Vo Ý tôi là những người tu hành không nên làm chính trị
nhưng phải có thái độ chính trị rõ ràng, không thể làm ngơ trước cái ác, cái xấu... và
cái quan trọng là PHẢI NÓI SỰ THẬT.

Nhất Nguyên Kathy Vo Khó nói điều này lắm. Bất cứ ai trong xã hội cũng đều không
ít thì nhiều đều liên quan tới chính trị. Trong xã hội cộng sản, những nhà sư quốc
doanh mê hoặc dân chúng thì phải có giáo hội Việt Nam Thống Nhất lên tiếng trước
sự đàn áp của chính quyền cũng là điều nên làm.

Kathy Vo Nhất Nguyên, tôi biết xa hoi là vậy, con người mà, nhưng cái chính ở đây
không phải là tất cả đều liên quan đến chính trị,cuộc sống là phải có thái độ chính trị,
nhưng cái chính đã là người tu hành là không nên tham gia vào chính trị, vì đã làm
chinh trị thì không còn là người tu đích thật, nếu Thích trí Quang muốn làm chính trị
ông ta nên ra đời thì chẳng một ai nói về ông ta!

Vang Cu Kathy Vo thái độ chính trị nhằm tới phúc lợi cho quốc gia là cần thiết dù bất
cứ ai nhất là các vị chân tu cần làm, nhưng chính trị để trục lợi phe nhóm để làm tay
sai cho cường quyền là đi ngược lại cái thiện tứ là giả tu.

Nguyễn Hélène My Hanh

9* Miền nam VNCH sụp đổ có công đóng góp của ông ta cho csVN và cs quốc tế!

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi Hoa Kỳ và cả thế giới đang đau khổ vì bị khủng bố Al
Queda phá hoại Trung Tâm Thương Mại tại New York, giết hại nhiều ngàn người.
Tổng Thống G.Bush và cả thế giới quyết tâm tấn công bọn này tại Afganistan, thì



ngày 25-9-2001, thiền sư Nhất Hạnh từ Pháp đến New York bỏ ra 45.000 USD, để
đăng bài viết nhiều kỳ trên tờ New York Times (nguyên trang A5 và A22) bịa chuyện
vu cáo cho quân đội Hoa Kỳ và bào chữa cho hành động khủng bố của bọn Al Queda
là vào dịp Tết Mậu Thân - 1968, Không quân Hoa Kỳ đã tàn ác ném bom xuống thị xã
Bến Tre phá hủy 300.000 người, phá hủy nhà cửa. Vì sao là một người tu hành mà
thiền sư Nhất Hạnh lại làm một chuyện vọng ngữ là một trong những trọng tội của
người tu hành như thế?

Chưa hết, trong lúc Hoa Kỳ và liên quân đang tấn công Taliban để vây bắt tên trùm
khủng bố Bin Laden thì thiền sư Nhất Hạnh lại cùng với Nhà nước Việt cộng cùng lúc
la làng phản đối.

Rõ ràng, ông Nhất Hạnh đã mắc tội nói dối. Với người thường, nói dối đã không tốt
thì một thiền sư càng không thể như thế. Tội thứ hai đó là ông Nhất Hạnh lại liên tục
chống lại VNCH, ủng hộ chế độ cộng sản. Một thiền sư mà ủng hộ chế độ vô thần
khát máu, xâm lăng giết hại người dân thường thì rõ ràng nó không đúng với tư thế
của một vị chân tu.

Rước bọn csbV vào núp trong Chùa tàn sát đồng bào ở Huế năm 1968. Giúp csbV
đánh phá VNCH có gì mà ca ngợi hả bà con miền nam?!

Nhân sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Xin được post lên diễn đàn. bài viết trên RFA.
Xin lưu ý và đọc kỹ là 12 đề nghị này không biết là được đưa ra lúc nào? 2005 khi
Thầy về nước hay 201? Không được rõ lắm?
Báo chí trong nước thì nhập nhằng lắm còn RFA thì chắc cũng không có phương tiện
để được biết rõ.
Và một bài viết trên tờ The Guardian:
Thich Nhat Hanh: is mindfulness being corrupted by business and finance?

Dạ Hương- diễn đàn Hoài Hương.

12 đề nghị của Thiền sư Nhất Hạnh.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Zen-master-calls-for-political-amnesty-and-
freedom-of-religion-to-celebrate-hanoi-1000-years-GMinh-02172010122521.html?fb
clid=IwAR0k9WUdsrOtOOuBcQ4JXUVW16_WWr-r8-3vrrNrTak9tKEFR1quV02Xui
s

Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải phân tích và nhận định về Thiền Sư Nhất Hạnh
qua cái nhìn trung dung và hiểu biết về Tôn Giáo và chia sẻ những điều này cho Cộng
Đồng Người Việt, trong cũng như ngoài Nước được hiểu rõ hơn.

THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH TRONG MẮT TÔI

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Zen-master-calls-for-political-amnesty-and-freedom-of-religion-to-celebrate-hanoi-1000-years-GMinh-02172010122521.html?fbclid=IwAR0k9WUdsrOtOOuBcQ4JXUVW16_WWr-r8-3vrrNrTak9tKEFR1quV02Xuis
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Zen-master-calls-for-political-amnesty-and-freedom-of-religion-to-celebrate-hanoi-1000-years-GMinh-02172010122521.html?fbclid=IwAR0k9WUdsrOtOOuBcQ4JXUVW16_WWr-r8-3vrrNrTak9tKEFR1quV02Xuis
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Zen-master-calls-for-political-amnesty-and-freedom-of-religion-to-celebrate-hanoi-1000-years-GMinh-02172010122521.html?fbclid=IwAR0k9WUdsrOtOOuBcQ4JXUVW16_WWr-r8-3vrrNrTak9tKEFR1quV02Xuis
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Zen-master-calls-for-political-amnesty-and-freedom-of-religion-to-celebrate-hanoi-1000-years-GMinh-02172010122521.html?fbclid=IwAR0k9WUdsrOtOOuBcQ4JXUVW16_WWr-r8-3vrrNrTak9tKEFR1quV02Xuis


Về đời sống của Thiền sư TNH: ông xuất tu khỏi GHPGVNTN, ông lập môn phái
riêng của ông, ông có gia đình, có vợ con. Ông chỉ nhận là Thiền sư chứ không nhận
là người tu hành, là thượng tọa hay hòa thượng. Về mặt này, ông là người thẳng
thắn!

Về sách vở của Thiền sư TNH: xét trên quan điểm tâm linh tôn giáo, cụ thể là phương
diện triết học và Phật học, tôi không thấy có tư tưởng gì cao sâu, độc đáo.
Về cách tu tập: các trung tâm Làng Mai đã bắt chước theo cách tổ chức của Taizé và
các đan viện Kitô giáo, tất nhiên có cải biên và thích nghi, nhưng mang nặng yếu tố
tình cảm và tâm lý hơn là dựa trên một nền tảng triết học và Phật học uyên thâm.

Giới trí thức thiên tả nửa nạc nửa mỡ ăn chơi sa đọa ở Tây Phương, chẳng còn biết
gì đến đức tin là gì, muốn chứng tỏ mình cũng là con người nhân bản và quan tâm
đến tôn giáo thì thích sách ông và cách tu của ông như một cái mode thời thượng.



Một vài ngày hay một vài tuần vào Làng Mai giống như một kiểu đi vào resort hạng
sang khác lạ vậy thôi.

Giới trí thức Phật giáo và những nhà tu Phật giáo uyên thâm, những người dấn thân
thật trong lãnh vực tâm linh thấy tư tưởng, những bậc thầy về thiền ở Tầu, ở Nhật, ở
Hàn thấy tư tưởng của ông nhạt như nước ốc, cách tu tập của ông như trò trẻ con. Ở
những nơi ấy sách vở và cách tu của ông không có đất sống. Các bạn có thấy có
Trung tâm Làng Mai nào ở Nhật không? Không! Cả ở Hàn Quốc, Đài Loan cũng
không!

Về đời sống dấn thân của Thiền sư: trước sau ông chỉ lợi dụng nỗi đau của đồng loại
để làm lợi cho ông và môn phái của ông. Ông dường như không quan tâm đến vận
mệnh dân tộc và đất nước. Trước 1975, ông chống VNCH, ông "phản chiến" cuộc
chiến bảo vệ tự do và độc lập của Miền Nam. Ông không phản đối cuộc xâm lược của
cộng sản Bắc Việt. Ông thân cộng và làm lợi cho cộng sản. Chính quyền VNCH nhân
đạo nên chỉ trục xuất ông.

Ông đi đêm với CS bao nhiêu lần. Trước sau 1975 CS lợi dụng ông và ông lợi dụng
CS được bao nhiêu lần. Năm 2005 CS thấy cần sớm được Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh
sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo (CPC), họ tổ chức cho ông một cuộc
hồi hương như là "quốc sư" từ Bắc chí Nam với cả một bộ máy tuyên truyền của CS
vào cuộc tung hô. Tưởng đã đến lúc thể hiện được vị thế của mình, sau đó ông đề
nghị nọ kia dạy khôn CSVN, nhưng bị CSVN dạy cho ông một bài học.

Năm 2006, trước khi đến Việt Nam dự Hội nghị APEC, Tổng thống Bush đã đưa VN
ra khỏi danh sách CPC. Thế là đến năm 2008, Thiền viện Làng Mai của ông ở Bảo
Lộc, Lâm Đồng bị cộng sản thôn tính. Đến lúc ông bệnh gần chết, ông muốn được hồi
hương, biết ông chẳng làm gì ở VN được nữa và CS cũng còn lợi dụng được chút tên
tuổi của ông nên cho ông về…

Trước sau ông vẫn là người chỉ tìm quyền lợi của ông và môn phái ông. Ông lợi dụng
Mỹ và lợi dụng cộng sản để làm điều ấy. Ông đánh bóng tên tuổi qua nỗi đau của
đồng bào, đồng loại. Nhưng đến năm 2001 thì ông bị "hors-jeux" vụ bị khủng bố 11
tháng 9, từ đó ông mất điểm trong con mắt của những người Tây Phương vốn thích
ông.

Thích ông là quyền của các bạn. Tôn vinh ông là quyền của các bạn. Phần tôi, tôi
thích và tôi tôn vinh những người dám hy sinh vì dân vì nước bất kể họ là ai, cộng sản
hay cộng hòa, Công giáo hay Phật giáo, người Việt hay người ngoại quốc.

Tuy nhiên, trong tư cách là linh mục Công giáo tôi lấy làm xấu hổ và đau đớn khi có
người Công giáo chẳng biết gì cũng ăn theo "phong thánh" cho ngông, cả một trang
mạng Công giáo cấp giáo phận cũng có bài về ông. Phần tôi, tôi tin thờ Chúa và tôi
đi theo giáo lý của Ngài. Tôi không theo thói đời a dua a tòng tôn thờ thần tượng
nhảm nhí!

Một người tu hành dấn thân thì lời nói và việc làm, tư tưởng và cuộc sống phải đi đôi
với nhau và phải biết thương yêu và chia sẻ thân phận với đồng bào mình. Đức Đạt
Lat Lạt Ma là người như vậy. Còn Thiền sư NTH tôi không thấy được như vậy và vì



vậy ông cũng không có chỗ trong lòng người Việt quốc gia chân chính và hiểu biết.
Ngay cả trong lòng các Phật tử quốc gia cũng không!

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT

THẾ NÀO LÀ MỘT BẬC CHÂN TU ?

ĐẶNG CHÍ HÙNG

Tôi là một Phật tử, và tôi không phải là một phật tử ngoan ngoãn, cách tôi tu tâm là
vạch trần tội ác, chống lại cuội và chống lại cái xấu. Tôi không phải là một mẫu
người tu tập kiểu nhu mì...

Tôi từng nghe một câu chuyện trong điển tích về Đức Phật khi ngài ngồi dưới gốc Bồ
Đề tu tập thì có một con hươu bị trúng tên chạy qua, lúc sau thì có một anh chàng thợ
săn chạy đến và hỏi xem Đức Phật có thấy hươu chạy hướng nào không. Đức Phật đã
im lặng không trả lời. Vì nếu Đức Phật trả lời chỉ đúng hướng hươu chạy, thì Phật
mắc tội sát sinh. Nếu Phật chỉ sai đường cho anh thợ săn thì Đức Phật lại mắc tội nói
dối. Đức Phật đã chọn im lặng. Cho nên trong cuộc sống, xã hội hay chính trị thì nếu
là người chân tu, họ nếu không thể đứng về bên nào đó, hãy im lặng để tu tập.

Nhưng…

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi Hoa Kỳ và cả thế giới đang đau khổ vì bị khủng bố Al
Queda phá hoại Trung Tâm Thương Mại tại New York, giết hại nhiều ngàn người.
Tổng Thống G.Bush và cả thế giới quyết tâm tấn công bọn này tại Afganistan, thì
ngày 25-9-2001, thiền sư Nhất Hạnh từ Pháp đến New York bỏ ra 45.000 USD, để
đăng bài viết nhiều kỳ trên tờ New York Times (nguyên trang A5 và A22) bịa chuyện
vu cáo cho quân đội Hoa Kỳ và bào chữa cho hành động khủng bố của bọn Al Queda
và vào dịp Tết Mậu Thân - 1968, Không quân Hoa Kỳ đã tàn ác ném bom xuống thị
xã Bến Tre phá hủy 300.000 người, phá hủy nhà cửa.

Vì sao là một người tu hành mà thiền sư Nhất Hạnh lại làm một chuyện vọng ngữ là
một trong những trọng tội của người tu hành như thế? Chưa hết, trong lúc Hoa Kỳ và
liên quân đang tấn công Taliban để vây bắt tên trùm khủng bố Bin Laden thì thiền sư
Nhất Hạnh lại cùng với Nhà nước Việt Cộng cùng lúc la làng phản đối.

Rõ ràng, ô Nhất Hạnh đã mắc tội nói dối. Với người thường, nói dối đã không tốt thì
một thiền sư càng không thể như thế. Tội thứ hai đó là ông Nhất Hạnh lại liên tục
chống lại VNCH, ủng hộ chế độ cộng sản. Một thiền sư mà ủng hộ chế độ vô thần
khát máu, xâm lăng giết hại người dân thường thì rõ ràng nó không đúng với tư thế
của một vị chân tu.

Với nhiều người, Nhất Hạnh là bậc chân tu. Với tôi, ông chỉ là một con cờ hết đát của
Việt Cộng mà thôi!

Chiếc áo không thể làm nên thầy tu!

ĐCH


