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TAÏI SAO COÙ HIEÄN TÖÔÏNG CHUØA, VIEÄN  

MOÏC LEÂN NHÖ NAÁM? 

 

Nguyeãn Pram 

11-14-2011 

Hoøan taát 11-16-2011 

 

  

Hieän nay, tình traïng Chuøa (Temple/Pagoda), Vieän (Monastery) laïi moïc leân nhö naám, 

coù phaûi ñoù laø daáu hieäu toát ñeïp cho Phaät Giaùo khoâng? 

 Caâu traû lôøi laø KHOÂNG! 

  Traùi laïi, tình traïng Chuøa (Temple/Pagoda), Vieän (Monastery) laïi moïc leân nhö naám laïi 

laø hieän töôïng Phaät Giaùo SUY ÑOÀI! 

Chuùng ta, hieän ñang soáng ôû giai-ñoïan ÑAÁU TRANH KIEÂN-COÁ.  

Chuùng ta, chöa böôùc vaøo ngöôõng cöûa MAÏT-PHAÙP nhö Tieåu Thöøa Giaùo vaø Tònh-Ñoä 

Giaùo chuû-tröông. Taïi sao? - Vì lôïi döôõng vaø cuõng vì hoïc kinh-ñieån moät caùch sai laàm, khôûi ra 

bieân-kieán, neân vöôùng phaûi taø-kieán, aùc kieán, nhöõng keû chuû tröông MAÏT-PHAÙP, Long Hoa Hoäi 

saép môû, ñöùc Di-Laïc (Maitreya) saép giaùng traàn, “Phaät Chuùa laø anh em”, boïn hoï khoâng nhöõng 

gieo raéc söï sai laàm, taø-kieán cuûa rieâng mình, maø coøn lôùn tieáng keâu la cho Phaät-töû nhö moät thöù 

dòch haïch truyeàn nhieãm, nhaèm loâi keùo ngu phu, ngu phuï vaøo tay boïn traù nguïy sa-moân ñeå hoï coù 

theå thoûa maõn nhöõng duïc voïng ñen toái, ñeâ tieän cuûa boïn hoï ... Chaúng haïn nhö “nieäm Phaät ñeå laïi 

xaù-lôïi”, “nieäm Phaät ñeå caàu xaù lôïi”!  

Hieän töôïng Tònh Khoâng vaø ñaùm ñoà ñeä, Quaûng Thanh, Trí Tueä, Quaõng Trí, Nguyeân 

Sieâu, v.v ... Tuyeân Hoùa vaø ñaùm tay chaân, Tònh Haûi vaø nhöõng keû si muoäi; Troïc Ñaàu Cö-Só 

Quaõng Long, Quaõng Baûo, Haïnh Ñöùc, v.v ...; hay ñaùm Coå-Sôn Moân (Hueá, khoâng giaûng kinh) 

Phaùp Chôn, Töø Löïc, Ñöùc Tuaán, Ñöùc Huy, Thieän Long, v.v ...; hoaëc boïn ngöôøi tu theo Kim-

Cang Thöøa nöõa muøa nhö Thoâng Ñaït, Kim Cang Vöông Hoàng Tuøng; Voâ Thöôïng Sö Thanh Haûi 
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vaø moân haï; ñaùm thaày troø cuûa Giaùc Nhieân, v.v... vaø cuûa nhöõng keû Cuoàng Thieàn, Theá Tuïc Thieàn 

nhö Nhaát Haïnh, Tònh Töø, Thoâng Haûi, Ñaêng Phaùp, Tònh Luaät, Khoâng Taùnh ..., vaø nhöõng taø nguïy 

töï xöng A-La-Haùn ôû Vieät-Nam, nhöõng keû maïo danh Thaùnh Taêng Taây-Taïng, Trung Quoác, Ñaøi 

Loan, v.v.  vaø nhöõng Sö “AÙo Gaám”, nhöõng keû bò Taây Taïng hoùa, Ñaøi Loan hoùa, Trung Quoác 

hoùa, noùi khoâng heát, keå khoâng xieát laø nhöõng ñieån hình.  

Caùi phöôùc maø hoï keâu goïi ngöôøi khaùc Nieäm Phaät, Toïa Thieàn cuõng coù ñoù, nhöng caùi hoïa 

maø hoï boùp cheát söï thaät veà Maït Phaùp, huõy dieät Chaùnh Kieán, phaù hoïai Chaùnh Phaùp, chaúng phaûi 

laø nghieäp nhoû! Haõy ñoïc toân kinh Kim Quang Minh Toái Thaéng Vöông, Toøan Thaân Xaù-Lôïi 

Baûo Khieáp AÁn Ñaø-La-Ni, v.v ñeå bieát veà xaù-lôïi. 

Vaû laïi, Vöông Kinh Hoa-Nghieâm daïy, “Laøm taát caû vieäc laønh maø queân maát Boà-Ñeà 

Taâm thì rôi vaøo Ma-nghieäp”. Boà-Ñeà Taâm thaät söï laø gì? Cöù hoûi nhöõng ngöôøi naày seõ ñöôïc caâu 

traû lôøi cuûa Ma Quyõ! Hoaëc vòn vaøo Töù Hoøang Theä trong toân kinh Thuû Laêng Nghieâm ñeå traû lôøi, 

maø chaúng bieát caùch thöïc haønh theo!  

Coù ngöôøi vòn vaøo caâu “Taâm Boà-Ñeà chính laø Tònh Phaät Quoác Ñoä” ñeå traû lôøi maø chaúng 

bieát Tònh Phaät Quoác Ñoä nhö theá naøo? Thaät ra, lôøi noùi ñoù laø cuûa baäc Phaùp-Thaân Ñaïi Só chôù 

khoâng phaûi lôøi ñaàu moâi choùt löôõi cuûa ngu phu ngu phuï! 

Coøn neâu ra caâu hoûi, “theá naøo laø Chaùnh-Kieán?” thì cô may trong 100 ngöôøi coù ñöôïc vaøi 

ngöôøi khaû dó ñem toân kinh Tröôøng Boä (Digha Nikàya): kinh Phaïm-Voõng, Taâm Ñòa Quaùn, 

Laêng Giaø, v.v... ñeå daãn chöùng, traû lôøi vu-vô, vì baûn thaân hoï chaúng hieåu gì veà nhöõng lôøi daïy 

naày caû! 
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KINH THỦ LĂNG NGHIÊM 

III - MA TƯỞNG ẤM 

- A Nan! Người tu thiền định, khi dứt được thọ ấm, dù chưa dứt hết tập khí, nhưng tâm đã được 

rời khỏi thân thể, như chim ra khỏi lồng, đã được thành tựu từ thân phàm trở lên, trải qua 60 cấp 

bậc thánh vị Bồ Tát, được Ý-Sanh-Thân, đi ở vô ngại. Ví như có người ngủ say nói mớ, người ấy 

dù không hay biết gì, nhưng lời nói của họ đã làm cho người thức nghe biết, ấy gọi là phạm vi 

của Tưởng Ấm. Nếu động niệm và vọng tưởng dứt trừ, trong tâm sáng tỏ như gương sạch hết 

nhơ bụi, được sự chiếu soi, chẳng thấy có tướng sanh tử, gọi là tưởng ấm hết, thì lúc ấy được 

siêu việt Phiền Não Trược. Nhưng quán xét nguyên nhân là do bởi Dung Thông Vọng tưởng (3) 

làm gốc. 

l.  A Nan! Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham 

đắm sự hư minh, tham cầu sự khéo léo, khi ấy thiên ma được dịp nhập vào thân người khác để 

thuyết pháp; người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn, đến nơi 

người cầu khéo léo, thuyết pháp cho họ, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, hoặc Đế Thích, hoặc phụ nữ, 

hoặc Tỳ Kheo Ni, hoặc trong phòng tối thân phát ánh sáng, người ấy ngu mê chẳng biết cho là 

Bồ Tát, tin theo lời dạy của họ, tín tâm lay chuyển, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục. Ma 

ưa nói những việc biến đổi của tội phước, hoặc nói Như Lai sẽ ra đời chỗ này chỗ kia, hoặc nói 

những điềm kiếp hỏa, binh loạn, hăm dọa người ta, làm cho gia tài người ta vô cớ bị tiêu tan, ấy 

gọi là Quái Quỷ (quỷ tham lam) tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng 

chán, rời bỏ người ấy, lúc đó đệ tử lẫn thầy đều bị sa lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ 

để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A-Tỳ. 

2. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham thích đi 

chơi, tham cầu sự du lịch. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp; người 

đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn, đến chỗ người tham cầu du 

lịch, thuyết pháp cho họ, người nghe pháp bỗng thấy thân mình ngồi trên bửu liên hoa, toàn thân 

hóa thành sắc vàng, cả chúng nghe pháp đều được như vậy, được chưa từng có, ngu mê chẳng 

biết, cho là Bồ Tát, tâm ham dâm dục, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục. Ma ưa nói việc 

chư Phật ra đời; hoặc nói người này người kia, chỗ này chỗ nọ là Phật Bồ Tát hóa thân đến đây, 

khiến người nghe thấy vậy, sanh lòng ham mộ, tà kiến khởi lên, làm mất chủng trí, đây gọi là Bạt 

Quỷ (quỷ dâm dục), tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi 

thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ mới khỏi bị 

luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A-Tỳ. 

3. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm tham cầu sự 

luôn luôn khế hợp. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp, người đó 

chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn, đến chỗ người cầu khế hợp 

thuyết pháp cho họ, khiến người nghe chưa nghe pháp đã được tỏ ngộ, niệm niệm dời đổi, hoặc 

được túc mạng thông, hoặc được tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc tốt xấu 

của thế gian, hoặc nói kệ, hoặc tự tụng kinh, mỗi mỗi đều vui vẻ, được chưa từng có, người ấy 

ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát tâm ham ái dục, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục. Ma 

ưa nói Phật có lớn nhỏ trước sau, có chơn giả, có nam Phật, nữ Phật, Bồ Tát cũng vậy; người 
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nghe thấy vậy lạc mất bản tâm, dễ lọt vào tà ngộ. Đây gọi là Mỵ Quỷ (quỷ gian dối), tuổi già 

thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc đó đệ tử lẫn 

thầy đều bị sa lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng 

biết, sẽ bị đọa ngục A-Tỳ. 

4. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham thích suy 

xét căn bản, phân tích cội gốc cùng tột của sự vật. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người 

khác để thuyết pháp, người đó chẳng biết bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn, đến 

chỗ người cầu phân tích cội gốc thuyết pháp cho họ, ma có uy thần thuyết phục các người, khiến 

chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã hàng phục, nói Bồ Đề Niết Bàn, pháp thân thường trụ tức là cái 

sắc thân hiện hữu này, cha con đời đời tương sanh với nhau tức là pháp thân thường trụ chẳng 

dứt, cái trước mắt đã là cõi Phật, chẳng có cõi Tịnh Độ và đức Phật nào khác. Người nghe tin 

nhận, quên mất bản tâm trước, đem cả thân mạng quy y, được chưa từng có, ngu mê chẳng biết, 

cho là Bồ Tát, tâm ham suy xét, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục. Ma ưa nói nhãn, nhĩ, 

tỷ, thiệt đều là Tịnh Độ, nam nữ nhị căn là nơi chơn thật của Bồ Đề Niết Bàn, người mê chẳng 

biết, tin lời ô uế ấy. Đây gọi là Cổ Độc Yểm Thắng Ác Quỷ (quỷ cuồng), tuổi già thành ma, 

nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc đó đệ tử lẫn thầy đều bị sa 

vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị 

đọa ngục A-Tỳ. 

5. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham cầu sự tiên 

tri cảm ứng. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp, người đó chẳng biết 

đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn, đến chỗ người cầu cảm ứng, thuyết pháp 

cho họ. Ma khiến người nghe tạm thấy thân họ như trăm ngàn tuổi, lòng sanh yêu mến, chẳng 

muốn rời bỏ, chịu làm đầy tớ cúng dường đủ thứ mà chẳng biết mệt mỏi, lại khiến đồ chúng của 

mỗi người trong tâm đều biết họ là tiên sư, là thiện tri thức, sanh lòng yêu mến, thiết tha như keo 

sơn, được chưa từng có, người ấy ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát, tâm ưa thân cận, phá hoại 

giới luật, lén làm việc tham dục. Ma ưa nói kiếp trước người này người kia là anh em, là vợ của 

ta, nay đến để độ họ, cùng nhau đi đến cõi này cõi kia để cúng dường Phật này Phật nọ; hoặc nói 

có cõi trời Đại Quang Minh kia, chư Phật đều nghỉ tại đó, người mê chẳng biết, tin lời cuồng 

vọng ấy. Đây gọi là Lệ Quỷ (quỷ sân si), tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma 

sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi 

nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A-Tỳ. 

6. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham cầu tĩnh 

tịch, khắc khổ siêng tu, ưa thích chỗ vắng lặng. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác 

để thuyết pháp, người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô thượng Niết Bàn, đến chỗ 

người cầu tĩnh lặng thuyết pháp cho họ. Ma khiến người nghe mỗi mỗi đều biết nghiệp báo của 

mình, hoặc nói với một người nào rằng: ”Ngươi nay dù chưa chết, nhưng đã làm súc sinh”. Rồi 

bảo người khác đến sau lưng họ làm dạng đạp đuôi, liền khiến người ấy đứng dậy chẳng được, 

làm cho tất cả đều hết lòng khâm phục, có người móng tâm lên, ma liền biết ý. Ngoài luật nghi 

của Phật ra, nó càng thêm khắc khổ, phỉ báng Tỳ Kheo, chửi mắng đồ chúng, phơi bày việc 

người, chẳng tránh hiềm khích, ưa nói việc tội phước của tương lai mà mảy may không sai. Đây 

gọi là Đại Lực Quỷ (quỷ ngạo mạn), tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh 
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lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên 

sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A-Tỳ. 

7. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham muốn tri 

kiến, siêng năng nghiên cứu, tham cầu túc mệnh. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác 

để thuyết pháp; người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn, đến chỗ 

người cầu tri kiến, thuyết pháp cho họ.  Người ấy khi không ở nơi nghe pháp được hòn ngọc báu, 

có lúc ma lại hóa thành súc sinh, miệng ngậm hạt châu và các châu báu, sách, bùa, các vật quý lạ, 

trước tiên đem hiến cho người ấy, sau nhập xác họ, hoặc bảo với họ là dưới đất nơi đó có hạt 

châu chiếu sáng, khiến các người nghe, được chưa từng có. Do sức ma nhiếp trì, thường ăn cây 

thuốc chứ chẳng ăn cơm, hoặc hằng ngày chỉ ăn một hột mè hoặc một hột lúa mà thân vẫn béo 

mạnh; phỉ báng Tỳ Kheo, chửi mắng đồ chúng, chẳng tránh hiềm khích; ưa nói kho báu nơi tha 

phương hoặc chỗ ẩn cư của bậc thánh hiền mười phương, những người theo sau thường thấy có 

kẻ kỳ lạ. Đây gọi là loại quỷ thần sơn lâm, thổ địa, thành hoàng sông núi, tuổi già thành ma, hoặc 

kêu gọi làm việc dâm dục, phá hoại giới luật, cùng với người vâng theo lén làm sự ngũ dục; hoặc 

chỉ ăn cây cỏ cho là tinh tấn, những việc làm không có nhất định, nhiễu loạn người ấy, đến khi 

ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các 

ngươi nên sớm giác ngộ, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A-Tỳ. 

8. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham cầu thần 

thông biến hóa. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp, người đó chẳng 

biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn, đến chỗ người cầu thần thông, thuyết 

pháp cho họ. Người ấy hoặc tay cầm ngọn lửa để trên đầu tứ chúng, lửa cháy sáng vài thước mà 

chẳng thấy nóng hay bị cháy, hoặc đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, hoặc an tọa ở giữa hư 

không, hoặc vào trong bình hay trong túi, xuyên qua bức tường đều chẳng chướng ngại, chỉ đối 

với quân binh giao trận là không được tự tại thôi. Tự nói là Phật, thân mặc bạch y, nhận lễ lạy 

của bậc Tỳ Kheo, phỉ báng thiền luật, chửi mắng đồ chúng, phơi bày việc người mà chẳng tránh 

hiềm khích, ưa nói thần thông tự tại, hoặc khiến người thấy cõi Phật ở kế bên; dùng sức quỷ mê 

hoặc người, chẳng phải có thật, khen ngợi sự dâm dục, chẳng bỏ thô hạnh, đem những việc ô uế 

cho là truyền pháp. Đây gọi là loại Sơn tinh, Hải Tinh, Phong Tinh, Hà Tinh, Thổ Tinh, tất cả 

cây cỏ trên trời đất lâu năm lụy kiếp thành tinh, hoặc là Long (rồng) mỵ, hoặc loại tiên chết rồi 

sống lại thành mỵ, hoặc loại tiên chết rồi hình thể chưa tan, quỷ quái khác nhập vào, tuổi già 

thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn 

thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm 

chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A-Tỳ. 

9. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham muốn 

nhập diệt, tham cầu đi sâu vào cái rỗng không.  Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác 

để thuyết pháp, người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn, đến chỗ 

người cầu rỗng không, thuyết pháp cho họ. Trước mặt đại chúng, thân ma bỗng biến mất, chúng 

không trông thấy, lại từ hư không thình lình hiện ra, ở đi tự tại, hoặc hiện thân như lưu ly. hoặc 

duỗi tay chân bay mùi chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện như đường phèn cứng chắc, phỉ báng giới 

luật, khinh bỉ người xuất gia. Ưa nói không có nhân quả, hễ chết rồi là diệt hẳn, chẳng có thân 

sau và nói các phàm thánh dù đã được không tịch, nhưng vẫn còn lén hành tham dục, và người 

thọ sự dâm dục ấy cũng được Tâm-Không. Đây gọi là loại kim ngọc, chi thảo, hoặc con lân, 
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phụng, rùa, hạc, thu hút tinh khí của nhựt nguyệt, trải qua ngàn vạn năm chẳng chết thành tinh, 

tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử 

lẫn thầy đều sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm 

chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A-Tỳ. 

10. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham muốn 

sống lâu, vất vả nghiên cứu, tham cầu trường thọ chẳng diệt. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân 

người khác để thuyết pháp, người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết 

Bàn, đến chỗ người cầu trường thọ, thuyết pháp cho họ, hay nói đi lại từ nơi này đến nơi khác 

chẳng có ngăn ngại; hoặc trong chốc lát từ muôn ngàn dặm đi liền trở lại, mang theo đồ vật của 

nơi đó; hoặc ở trong nhà, cho người ấy đi vài bước từ vách tường bên đông sang bên tây, mà 

người ấy đi gấp suốt năm chẳng tới, khiến họ tin đó là Phật hiện tiền. Ma ưa nói tất cả mười 

phương chúng sanh đều là con ta, ta sanh ra chư Phật, sanh ra thế giới, là Phật nguyên thủy, tự 

nhiên ra đời, chẳng do tu được. Đây gọi là Tự Tại Thiên Ma ở đời, sai khiến những quyến thuộc 

chưa phát tâm (kẻ đã phát tâm thì hộ trì chánh pháp), lợi dụng sự hư minh của họ, thu hút tinh 

khí của người. Người ấy hoặc không nhờ thầy mà tự mình thấy rõ, ma tự xưng là Thần Hộ Pháp 

Kim Cang, cho người sống lâu; hoặc hiện thân mỹ nữ, thịnh hành việc tham dục, khiến người ấy 

chưa đầy một năm gan não đã khô kiệt, hay nói lẩm nhẩm một mình, nghe như yêu mỵ mà người 

khác chẳng hiểu. Khi bị sa vào lưới pháp luật, chưa kịp xử hình thì đã chết khô, nhiễu loạn người 

ấy đến chết mới thôi. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ 

bị đọa ngục A-Tỳ. 

- A Nan phải biết! Nơi thời mạt pháp, mười thứ ma kể trên ở trong pháp ta xuất gia tu hành; hoặc 

nhập thân người khác, hoặc tự hiện hình, đều nói đã thành chánh biến tri, khen ngợi sự dâm dục, 

phá hoại giới luật. Ma và đệ tử họ truyền nhau làm việc dâm dục, tà ma như thế, mê hoặc tâm 

can người từ chín đời cho đến cả trăm đời, khiến người tu hành đều thành quyến thuộc của họ, 

sau khi chết tất cả sẽ trở thành dân ma, lạc mất chánh biến tri, đọa ngục A-Tỳ. 

- Nay các ngươi dẫu đã được vô lậu, chưa nên sớm nhập Niết Bàn, phải nguyện ở lại, vào trong 

thời mạt pháp, khởi đại từ bi, cứu người phát chánh tâm tu hành, khiến đừng lạc vào tà ma, được 

chánh biến tri. Nay ta đã độ các ngươi ra khỏi sanh tử, các ngươi hãy theo lời Phật dạy mà hành 

gọi là báo ân Phật. 

- A Nan! Mười thứ cảnh giới thiền định trên, đều do Tưởng Ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau 

mà hiện ra, chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết, nói là 

chứng thánh, thành đại vọng ngữ, đọa ngục A Tỳ. 

- Sau khi Như Lai nhập diệt, trong thời mạt pháp, các ngươi phải theo như lời dạy bảo trên khai 

thị cho người tu, hộ trì cho họ thành Vô Thượng Đạo, chớ để cho thiên ma được dịp quấy phá. 
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Màu Sắc Ca Sa Đàn 
  27/06/2010 05:56:00 Thích Tâm Mãn  

 

Thái tử Tất-Đạt-Đa lìa bỏ cung vàng điện ngọc địa vị chức quyền, vợ đẹp con xinh, nhung 

gấm lụa là, nơi sông A-Nô-Ma cắt tóc đắp y xuất gia làm Sa môn, nguyện lực xuất trần 

thượng sĩ của Ngài được thể hiện bằng tấm áo Ca Sa, chiếc áo trãi qua hơn 2500 năm 

nhưng vẫn còn nguyên giá trị, chiếc áo có lịch sử được sử dụng lâu dài nhất trong lịch sử 

nhân loại đó là áo Ca Sa của Phật Giáo. Trên thế giới có rất nhiều kiểu dáng y phục, mỗi 

nước mỗi kiểu, mỗi dân tộc đều có cách ăn mặc khác nhau và tất cả các kiểu dáng y phục 

cũng như cách ăn mặc của từng dân tộc, đều có sự thay đổi theo thời gian hoặc là những 

giai đoạn lịch sử của dân tộc đó cho phù hợp với hoàn cảnh đương thời hay là thể chế chính 

trị đất nước hay dân tộc đó. Cho nên có kiểu y phục còn được tiếp tục sử dụng, còn có kiểu 

y phục chỉ còn giá trị lịch sử không còn được người đương thời sử dụng, có kiểu được biến 

tấu cho phù hợp với thời đại mất đi kiểu dáng ban đầu.  

Áo Ca Sa còn gọi là Y hay là Giải thoát phục, trong [Thích Thị Yếu Lãm] ghi rằng: “ Áo Ca Sa 

do nơi màu sắc mà được gọi tên như vậy, tiếng Phạm gọi đủ là Ca-La-Sa-Duệ. Xứ này gọi là 

không chánh sắc”. Trong [Tứ Phần Luật] dạy: “Tất cả các màu thuộc chánh sắc đều không 

được dùng làm màu của áo Ca Sa, màu của áo Ca Sa dược dùng là màu hoại sắc…”. Trong 

[Nghiệp Sớ] ghi: “Màu của Ca Sa được định vào thời Lương Võ Đế, dùng màu đỏ thêm vào mực 

đen cho ngã sắc thành nâu, đây là màu hoại sắc của Đạo phục Tăng Ni.”.   

Trong Kinh [Đại Tập] Phật dạy: “Ca Sa còn được gọi là ly nhiễm phục”. Kinh [Hiền Ngu] Phật 

dạy: “Ca Sa là áo xuất thế”. Kinh [Như Huyễn Tam Muội] Phật dạy: “ Ca Sa là Y Vô cấu, còn 

gọi là Y nhẫn nhục, Y Liên hoa vì không nhiễm bùn nhơ, Y Tràng tướng vì không bị tà ác làm 

cho khuynh ngã, Y Điền tướng vì khi người nhìn thấy không sanh tâm ác, Y Tiêu sấu vì người 

đắp y này có thể diệc trừ các phiền não, còn gọi là Y Ly trần, Y khứ uế. 

Ca Sa có 9 loại và 3 phẩm bực. Theo [Tát Bà Sa Luận] Y 9 điều, Y 11 điều, Y 13 điều, thuộc hạ 

phẩm Tăng Già Lê, y cắt rọc điều tướng hai miếng dài một miếng ngắn. Y 15 điều, Y 17 điều, Y 

19 điều, thuộc trung phẩm Tăng Già Lê y cắt rọc, điều tướng ba miếng dài một miếng ngắn. Y 21 

điều, Y 23 điều, Y 25 điều, thuộc Thượng phẩm Tăng Già Lê, , y cắt rọc điều tướng bốn miếng 

dài một miếng ngắn. 
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Ca Sa còn Được gọi là Phước Điền Y, nguyên nhân Ca Sa được may theo hình dáng của nhiều 

thửa ruộng hợp thành. Theo [Tăng Kỳ Luật]: “Một thời Đức Phật ở thành Vương Xá, đi kinh 

hành trước động Đế Thích thấy phía xa ruộng lúa ngăn bờ thành từng khoảnh thật là phân minh, 

Phật dạy ngài A Nan rằng: “Quá khứ Chư Phật đều lấy hình thức thửa ruộng làm điều tướng của 

Y, từ đây về sau cũng phải y như vậy lấy hình thức này làm điều tướng của Ca Sa…”. Trong 

[Tăng Huy Ký] có ghi: “Trong ruộng chứa nước, sanh trưởng mầm lúa, lấy gạo nuôi dưỡng thân 

mạng, còn Pháp Y là ruộng bởi thấm nhuận nước Tứ Tư Lương (1/ Phước Đức Tư Lương, tức 

thiện căn của việc Bố thí, Trì giới.v.v…hành 5 Pháp trong Lục Độ. 2/Trí Đức Tư Lương, tức do 

tu tập pháp thứ 6 trong lục độ, hành trì pháp chánh quán cho nên đắc được diệu trí. 3/Tiên Thế 

Tư Lương, do kiếp trước tu tập tích tụ thiện căn cho nên đời nầy có đầy đủ phước trí trang 

nghiêm. 4/ Hiện Pháp Tư Lương, do công năng tu tập ở đời này mà được phước trí đầy đủ.). Làm 

tăng trưởng mầm Tam Thiện (tức vô tham, vô sân, vô si, nhân đó mà sanh vô lượng thiện pháp) 

lấy các pháp đây làm chất dinh dưỡng để nuôi lớn Pháp Thân Huệ Mạng. 

Ca Sa với ý nghĩa, công năng và phước đức như vậy cho nên trường tồn vượt qua cả không gian, 

thời gian, biến thiên của sông núi thiên nhiên, triều đại, chánh kiến, con người xã hội. Trong lịch 

sử tồn tại của Ca Sa, từ ba đời chư Phật cho đến Đức Thích Ca Mâu Ni và bây giờ là chúng ta 

Tăng già của thời đại văn minh khoa học, vẫn như thế “Tam Y câu dụng thô sơ ma bố” có hơn 

đi chăng nữa chỉ là chất liệu vải mà thôi. 

Phật Giáo Bắc truyền, sự tương ngộ của hai dòng văn hóa lớn của nhân loại Ấn Độ và Trung 

Hoa. Phật Giáo với tính chất hòa hợp như nước với sữa của mình đã tiếp thu hấp thụ những tinh 

hoa của hai nền văn hóa Ấn-Trung để tạo thành một hệ phái mới của Phật Giáo có nguồn gốc là 

Ấn Độ mà chi lưu lại là Trung Hoa, chúng ta thường gọi “Đại Thừa Phật Giáo” hay “Bắc 

Truyền Phật Giáo”. So với Phật Giáo truyền thống “Nguyên Thủy Phật Giáo” hay “Nam 

Truyền Phật Giáo” có nhiều chổ khác biệt, những chổ khác biệt này đều do sự ảnh hưởng của tư 

tưởng và văn hóa địa phương, nhưng mục đích tối thượng của Phật Giáo tu hành để giải thoát 

sanh tử chứng đắc Niết Bàn thì không có gì thay đổi vẫn như ngày nào Phật còn tại thế. 

Phật Giáo truyền qua Đông Độ các vị Phạm Tăng từ Ấn Độ sang Đông Độ hành trang chỉ có 

“Tam Y Nhất Bát” theo luật định. Khí hậu ở Ấn Độ lúc bấy giờ chỉ cần ba y thì cũng đủ dùng 

cho hai mùa nóng lạnh nhưng khi đến Đông Độ các Phạm Tăng cũng như chư Tăng Đông Độ 

vẫn theo luật định kiên trì ba y, nhưng vì khí hậu khắc nghiệt nếu chỉ có ba y thì không thể duy 

trì cuộc sống bình thường do đó trong quá trình thích hợp với khí hậu cũng như văn hóa tập tục 

và cách sống của dân cư vùng Đông Độ ba y không còn mục đích là y phục như ban đầu nữa và 

đã trở thành pháp phục chỉ được mặc trong các thời Khóa tụng, Pháp hội, Đàn tràng, Đám sám, 

Tăng phục của Tăng già Đông Độ được hình thành từ nguồn gốc y phục người bản xứ được 

nhuộm theo màu hoại sắc để phân biệt với y phục người thường. Chính từ đây sự hình thành 

Pháp phục cũng như Tăng phục, màu sắc của Pháp phục và Tăng phục cũng có sự biến đổi, cách 

ăn mặc cũng có sự khác biệt không như lúc ban đầu. Thời kỳ Phật Giáo mới du nhập chư Tăng 

theo luật định đắp Y để tay phải lộ trần ra ngoài “thiên đản hữu kiên” vào thời Nam Bắc Triều 

Chư Tăng thường được thỉnh vào cung để thuyết Pháp, người trong cung thấy chư Tăng để lộ tay 

ra ngoài cho là không tiện và cũng không hợp với lễ giáo của người Trung Quốc. Nhân đó mới 

chế ra áo “Phú kiên y” để chư Tăng che tay phải khi đắp y, đây là tiền thân của áo hậu sau này. 

Do đặc thù mặc áo rồi mới đắp y cho nên Ca Sa truyền thống dùng để quấn không còn thích hợp 
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cho cách ăn mặc mới này, nên việc định chế lại hình thức của Ca Sa cho thích hợp với cách thức 

mặc áo rồi đắp y, đây là nguyên nhân Ca Sa của Bắc Truyền Phật Giáo không còn như hình thức 

ban đầu vốn có và cách ăn mặc cũng không còn như trước nữa. Từ đời Đường trở về sau áo hậu 

là Tăng phục chính của chư Tăng Đông Độ được mặc hầu hết trong các sinh hoạt thường ngày 

của Tăng đoàn, Ca Sa chỉ còn là Pháp phục được đắp trong việc hành lễ trang nghiêm long trọng. 

Ca Sa Đàn là thành quả của quá trình biến đổi hình thức của Ca Sa. Ca Sa Đàn là Ca Sa của các 

vị Pháp Chủ, Chủ Lễ, Sám Chủ, Giới Sư, Kim Cang Thượng Sư đắp trong khi hành Pháp trong 

các Pháp Hội, Đàn Tràng, Giới Đàn, Đám Sám. Ca Sa Đàn có ba loại: “Kim Lâu Ca Sa”, “Tử Y 

Ca Sa”, “Hoàng Sắc Ca Sa”. 

“Kim lâu Ca Sa” Ca Sa được may bằng vải dệt có hoa văn kim tuyến. Trong [Kinh Trung A 

Hàm] có chép: “Một thời Đức Phật tại Thành Ca-Tỳ-La-Vệ vườn cây Ni Câu Loại. Bấy giờ Ma 

Ha Ba Xà Ba Đề Cù Đàm Di đem một chiếc Y chỉ kim tuyến màu vàng đến chổ Đức Phật, cuối 

đầu lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn Y Kim Lâu Ca Sa màu Vàng này là chính do con may, Thế Tôn 

từ mẫn thương sót nạp thọ. Thế Tôn dạy rằng: Cù Đàm Di đem Y này cúng dường cho chúng Tỳ 

Kheo, cúng dường cho chúng Tỳ Kheo rồi, cúng dường cho Ta và cúng dường cho Đại 

Chúng…”. Theo sách [Truyền Đăng Lục] chương “Thích Ca Mâu Ni Phật” ghi: “Thế Tôn 

bảo Ngài Ca Diếp: Nay Ta đem Y Kim Lâu Tăng Già Lê truyền phó cho ông để trao lại cho vị 

Phật bổ xứ sau này là Từ Thị Bồ Tát vì Ca Sa này dệt bằng kim tuyến nên không hề hư mục…”. 

Chương “Ma  Ha Ca Diếp” ghi: “Ngài Ca Diếp đem Y Kim Lâu Tăng Già Lê vào núi Kê Túc 

chờ Đức Phật Di Lặc ra đời…”.Trong [Liên Đăng Hội Yếu] chương “Nhị Tổ A Nan Tôn Giả” 

có ghi: “Tổ hỏi Ngài Ca Diếp: Thế Tôn truyền Y Kim Lâu Ca Sa ngoài ra còn gì nữa chăng?...”. 

Ngày nay chúng ta thấy chư Tôn Đức đắp Y kim tuyến “Kim Lâu Ca Sa” đều có nguồn gốc vào 

thời Đức Phật có khác là chổ kiểu dáng được may theo kiểu Ca Sa của Bắc Truyền Phật Giáo. 

“Tử Sắc Y Ca Sa” còn gọi Y hồng, Y Tổ, Đại Y, Ca Sa có màu sắc màu đỏ tía. Theo [Thích Thị 

Yếu Lãm]: Y Màu đỏ tía không thuộc trong năm sắc màu chánh là Ca Sa của Triều đình phong 

tặng cho các vị cao Tăng. Trong [Tăng Sử Lược] có ghi: “theo [Đường Sử Lược] Triều Võ Tắc 

Thiên có Hòa Thượng Hiệu Pháp Lãng cùng chín vị Tăng, dịch lại Kinh Đại Vân, dịch xong 

được ban tặng Tử Y Ca Sa. Đây được coi là lần đầu tiên Triều đình Trung Quốc ban tặng Tử Y 

Ca Sa cho chư Tăng. Nhật Bản cũng có lệ ban tặng Tử Y Ca Sa cho Tăng. Sách [Diên Bảo 

Truyền Đăng Lục] Nhật Bản, chương “Kiến Nhơn Tự Minh Am Vinh Tây Thiền Sư” có ghi: 

“Năm Kiến Nhơn thứ hai Đại Tướng Quân Lại Gia Nguyên, cho đất ở Lạc Đông dựng đại già 

lam…và ban tặng Tử Y Ca Sa…”. Việt Nam vào thời nhà Lý. Sách [Khâm Định Việt Sử 

Thông Giám Cương Mục] có chép: “Vua Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi ban áo mặc cho hàng 

Tăng Đạo” trong sách [Thiền Uyển Tập Anh] ghi: “Năm 1069 Thiền Sư Thông Biện được Phù 

Thánh Cảm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu phong làm Tăng Thống, ban áo Ca Sa màu Tía…” Cho 

nên “Tử Sắc Y Ca Sa” ngày xưa được coi như Quan phục của Tăng già trong chế độ Tăng Quan 

của Triều Đình Phong Kiến, Ngày nay là Pháp phục thường dùng của Chư Tôn Hòa Thượng 

Trưởng Lão và các vị Sám Chủ của các Trai Đàn, Pháp Hội. 

“Hoàng Sắc Y Ca Sa” Ca Sa được dùng màu vàng chánh sắc để may, còn gọi là Đại Y, Tổ Y. 

Sách [Tăng Sử Lược] ghi: “Đời Hậu Chu rất kỵ nghe sấm truyền của Đạo sĩ áo đen, cho nên đổi 

áo màu đen của Tăng sĩ thành màu vàng, Tăng sĩ Phật Giáo Đông Độ có Y màu vàng có nguồn 
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gốc từ đây”. Sách [Sơn Đường Tứ Khảo] chép: “ Tăng trước đây mặc đồ màu đen, Vua Nguyên 

Văn Tông sủng ái Tăng sĩ Hân Tiếu Ẩn, cho nên ban cho áo màu vàng, từ đó Tăng đạo có Y màu 

Vàng”. Ca Sa có chánh sắc màu vàng thuộc quan Y, ngày nay được thông dùng làm sắc màu Ca 

Sa chính cho Tăng Già Bắc Truyền. 

Ngoài ba loại Ca Sa nêu trên chúng ta còn thấy các vị Sám chủ các Đàn Tràng nhất là những Trai 

Đàn có hành các ngoại khoa, thường đắp Ca Sa hoặc áo hậu nhiều màu thuộc chánh sắc, Xanh, 

Vàng, Đỏ, Trắng, Đen. Trong Kinh [Xá Lợi Phất Vấn Kinh] có ghi: “Bộ Ma Ha Tăng Kỳ: cần 

mẫn tinh tấn tu học chư Kinh, thuyết giảng nghĩa Chân lý, cho nên đắp Y màu Vàng. Đàm Vô 

Đức Bộ: thông đạt lý vị, khai đạo lợi ích, phát biểu thù thắng, nên đắp Y màu Đỏ. Bộ Tát Bà Đa: 

bác thông mẫn đạt, dùng Pháp hóa Đạo, nên đắp Y màu Đen. Bộ Ca Diếp Di: tinh cần dõng 

mãnh, nhiếp hộ chúng sanh, nên đắp Y màu Mộc Lan. Bộ Di Sa Tắc: thiền định tư duy, nghiên 

cứu thông suốt u mật, nên đắp Y màu Xanh.”. Bộ [Tục Văn Hiến Thông Khảo] chép: “Đời nhà 

Minh năm Hồng Vũ thứ 14 sắc lịnh màu sắc đạo phục của Tăng lữ được định như sau: Thiền 

Tăng đạo phục màu Nâu trà, Ca Sa điều màu Xanh, nền màu Ngọc; Giảng Sư Tăng đạo phục 

màu Ngọc, Ca Sa có điều màu Xanh dương đậm, nền màu Hồng lợt; Giáo Thọ Sư Tăng đạo phục 

màu Đen, Ca Sa có điều Y màu Đen, nền màu Đỏ lợt…riêng Ca Sa của Tăng Quan điều Y được 

viền Kim tuyến”.    

Trên đây chúng ta có thể nhận thấy được Ca Sa ngoài màu chính thống là Hoại Sắc ra, với tinh 

thần tùy duyên bất biến của Đạo Phật khi những sắc màu khác dùng làm Ca Sa có một ý nghĩa vi 

diệu nào đó, hoặc có thể trợ gúp trong việc hoằng dương Phật Pháp, hay dẫn dắt hữu hình hay vô 

hình chúng sanh đến với Phật Pháp, hoặc màu sắc Ca Sa có thể làm tăng thêm cảnh trang nghiêm 

cho Đạo Tràng, hay thể hiện oai nghi của Tăng Già, phước đức của Tam Bảo, tất cả đều có thể 

tùy duyên nhưng một điều hết sức quan trọng không nên quá lạm dụng màu sắc, nhất là 

những sắc màu lè loẹt không hợp thiền vị, có khi còn làm biến tướng Ca Sa. Cho nên cần 

phải thận trọng khi dùng sắc màu để may Ca Sa Đàn.  

 

Ma Bố Hoại Sắc Ca Sa  
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Kim Lâu Kim Cang Giới Mạn Đà La Ca Sa 

 

Kim Lâu Thai Tạng Giới Mạn Đà La Ca Sa 

 

Tử Sắc Y Ca Sa  
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Hoàng Sắc Y Ca Sa 

http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/nen-tang-gioi/4702-Mau-

Sac-Ca-Sa-Dan.html 

 

  

Hội Đồng Thập Sư Đắp Y Gấm trong Nghi Thức Truyền Giới 

các Bậc Tịnh Minh Cao Tăng Thạc Đức 

http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/432 

(PN: chö vò ñaõ vöôït qua ñöôïc söï thöû thaùch cuûa ñöùc Hö-Khoâng Taïng chöa maø daùm maëc  

y gaám saëc sôû nhö các Tăng Thống, Tăng Cang có chức vụ của triều đình ?  

Haønh giaû tu theo Maät-Toâng, maëc Phaùp y coù hình saéc laøm bieåu töôïng,  

khoâng gioáng chö Taêng thuoäc Hieån-Giaùo) 

 

Moät boä Y Gaám: raát naëng vaø giaù khoûang $4.000 – $5.000 US !  

Trong khi ñaïi ña soá daân chuùng laàm than, 

con soá Phaät töû soáng trong caûnh böûa ñoùi böûa no nhan nhaõn khaép nôi! 
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SO SAÙNH CAÅM Y CUÛA CAÙC THAÀY ÔÛ CHUØA MINH THAØNH  

VÔÙI Y PHUÏC CUÛA PHAÄT GIAÙO TAÂY-TAÏNG (TIBET)  

 

 

   

H. E. Kyabje Thuksey Rinpoche  H.H. Gyalwang Drukpa 

 

Y phuïc maøu saéc saëc sôû cuûa doøng Drukpa, Bí-Maät Chaân Ngoân Thöøa 

 

His Holiness (Thaùnh giaû) ñôøi thöù 12, Gyalwang Drukpa (1963 - ), hieän cö nguï taïo Tu 

vieän treân nuùi Druk Amitabha, ôû Nepal. Töông truyeàn, H.H. Gyalwang Drukpa laø hoùa thaân cuûa 

ngaøi Naropa. Hieän nay,  H.H. Gyalwang Drukpa ñoùng vai troø cöïc kyø quan troïng ñoái vôùi Chuøa 

Höông vaø Phaät töû mieàn Baéc, taäp taønh tu theo caùc Tantra. Thích Vieân Thaønh, Chuøa Höông laø vò 

Sö ñaàu tieân nhaäp caûng Phaät giaùo Taây-Taïng vaøo mieàn Baéc. 
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Khi ngài Bất Không Tam Tạng đến Trường An Kinh Đô nhà Đường ở chùa Đại Hưng Thiện 

dịch bộ [Du Dà Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Cứu A Nan Đà La Ni Nghi Quỹ Kinh] lập thành 

nghi quỹ và thứ lớp hành trì. 
 

http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/nen-tang-gioi/4670-Ket-

Gioi-Nhung-Net-Chung-Va-Khac-Biet-Cua-Trai-Dan-Voi-Gioi-Dan.html 
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Kim Lâu Kim Cang Giới Mạn Đà La Ca Sa 

 
PN: AÙo gaám theo Taây Taïng- coù Kalachakra Bija Mantra (chuûng töû cuûa Thôøi Luaân Maät Luaän) 

vaø Viswavajra (Yeát-Ma Kim-Cang). Kim Cang Giôùi Ñaïi Y, chöa nhaän A-Xaø-Leâ Quaùn Ñaûnh 

(Acharya Abhiseka), khoâng theå laïm duïng Phaùp phuïc! 

 

Sö Taâm Maõn tuoåi ñôøi khoûang 36 -37. 6 tuoåi ôû Chuøa.  

Du hoïc ôû Ñaøi Loan, thaät hy-höõu trong thôøi buoåi tranh toái trang saùng cuûa thaäp nieân 90!  

Phía sau Chuøa Minh Thaønh laø Phaät töû Ñaøi Loan do Sa-moân Tònh Khoâng, cuøng Chuøa 

Phoå Quang hoå trôï vaø nhöõng nhaø tai maét khaùc ôû Vieät-Nam. 

 

 Ñaïi Döùc Taâm Maõn ñaõ vaø ñang duøng tieàn baïc vaø theá löïc kim tieàn 

ñeå khuynh loùat Phaät Giaùo vaø raép taâm laøm Taêng Thoáng, Taêng Cang!  

 

 “Không có chùa to, chùa nhỏ, chỉ có tâm thầy chùa to hay nhỏ! Duyên của tôi, Phật 

bổ sứ cho tôi đến chỗ đó” Haõy môû maét maø xem Chuøa Minh Thaønh to lôùn döôøng bao vaø nhöõng 

caâu traû lôøi phoûng vaán ngaïo maïn cuûa nhaø sö treû naày nhö theá naøo. “Phaät boå söù” laø chæ cho haøng 

toái haäu thaân Boà-Taùt! 
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Đại đức Thích Tâm Mãn: 

“Không có chùa to, chùa nhỏ, chỉ có tâm thầy chùa to hay nhỏ!” 
 

16/05/2010 08:52 Việt Văn (thực hiện)  

 

 

Có lịch sử khoảng 40 năm, chùa Minh Thành (còn gọi chùa thầy Năm) là ngôi chùa lớn 

nhất - với diện tích 20.000m2- và có thể nói là đẹp nhất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  

Chùa vẫn đang tiếp tục xây dựng, cổng tam quan, chánh điện và bảo tháp thờ xá lợi Phật đã xây 

xong. Một cuộc phỏng vấn với thầy trụ trì - Đại đức Thích Tâm Mãn về những chuyện về đạo, 

đời và dĩ nhiên cả về một số vấn đề nóng của Phật giáo VN như chuyện rước xá lợi, việc hoà 

nhập tín ngưỡng bản địa vào Phật giáo...  

 

Đi tu từ năm 6 tuổi, thầy Thích Tâm Mãn theo dòng tu “Tịnh độ tông” lấy niệm Phật là chính, 

khác với dòng “Thiền tông” lấy ngồi thiền là chủ đạo.  

 

Thưa thầy, 6 tuổi đã đi tu, sau khoảng 30 năm tu tập, có gì là lớn nhất thay đổi trong suy nghĩ 

của thầy?  

 

- Không có gì thay đổi nhiều lắm. Chỉ là ngày càng thấm thía chữ an lạc thôi.  

 

Thưa thầy, khi vào đây các chú tiểu đã ngăn không cho khách chụp ảnh, cũng thấy nhiều 

biển báo “Quý khách hoan hỉ dừng bước”. Cửa chùa là rộng mở cho khách, không lẽ vẫn có 

những vùng cấm địa? 

 

- Cổng chùa có bao giờ đóng đâu. Nhưng khách không thể tự ý vào mật thất được. Nhà chùa 

không phải là nơi chỉ đeå tham quan mà còn là nơi tu tập. Chùa có những khu vực riêng tư, thanh 

tịnh. Ví như phòng ngủ của các thầy, sao có thể mở thông thống, để ai cũng có thể ngó vào.  
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Thầy có dùng điện thoại di động, có xem Internet, còn các chú tiểu thì sao? 

 

- Tôi có dùng điện thoại di động nhưng nhiều khi 3-4 hôm không xem. Điện thoại nhà chùa 

không có. Các chú tiểu không được dùng điện thoại. Thật ra, không có gì là nhất thiết phải như 

vậy, nhưng mà tôi thích vậy! 

 

Ảnh hưởng trong phong thái, cách xử sự của một vị sư trụ trì đối với các tăng, ni trong một 

ngôi chùa như thế nào? (tôi hỏi vậy vì phía sau lưng tôi luôn có một chú tiểu đứng im khoanh 

tay như đợi thầy Mãn có gì sai bảo) 

 

- Trước hết phải làm rõ hệ thống tổ chức trong nhà chùa nếu gọi là “tùng lâm” thì rất phức tạp, 

trong đó đứng đầu là phương trượng, rồi mới đến trụ trì, thủ tọa, ông đô, ông giám… cả chùa có 

đến mấy trăm vị, chú tiểu có khi vĩnh viễn không được thấy mặt phương trượng. Phương trượng 

tịch thì bầu cử. Đời Trần có chế độ tùng lâm, nay không có. Trúc Lâm thiền viện chỉ là một phần 

nhỏ của tùng lâm.  

 

Với các chùa hiện có ở ta thì trụ trì phải là tấm gương tiêu biểu. 

 

Có người nói ở chùa nọ có ông thầy đã trên 90 tuổi vì thế có thể ăn mặn cho đến cuối đời, 

như một hình thức “xả”! 

 

- Nếu đã tu gần một đời mà cuối đời “xả láng” như thế thì phí một đời, bao công phu tu tập thành 

công cốc. Nếu thế thì ý thức tu hành chỉ là “tu lâu thành sư cụ”, vào chùa “cạo đầu cho mát”.  

 

Thầy có hay xem phong thuỷ và xem tử vi, tướng mạo không? 

 

- Tôi dư sức xem tướng, nhưng tôi không xem vì quá nhiều thầy xem rồi. Mình nên bớt đi. Còn 

xem phong thuỷ, không thể tự học mà phải truyền thừa.  

 

Với nhà chùa, thế nào là ngày tốt, thế nào là ngày xấu? 

 

- Không có khái niệm “tốt, xấu” mà chæ có ngày thuận cho mình hoặc không thuận thôi.  

 

Đại đức Thích Minh Tiến có lần nói “Đi tu là một sự nghiệp”. Thầy nghĩ sao? 

 

- Đi tu chả có sự nghiệp gì hết. Nó là tuỳ ý thích của mỗi người. Nghiệp là nhà chùa. Như dòng 

họ tôi có 11 người đi tu. Hoà thượng Thích Giác Đạo khai sơn chùa này là em ông nội tôi.  

 

6 tuổi đã xuất gia, hẳn thầy phải hy sinh nhiều thú vui tuổi nhỏ? 

 

- Đi tu là chuyện bình thường. Tuổi nhỏ trẻ thích đá banh, thích đánh đáo. Tôi thích làm thầy 

chùa. Làm thầy chùa cũng nhiều loại, có loại không thích mà vào chùa vì hoàn cảnh, có loại 

thích… 
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Có bao giờ thầy tự hỏi: Nếu không làm thầy chùa, thầy có thể gây dựng một sự nghiệp rất 

thành công ở ngoài đời không? Dĩ nhiên là với ý chí và quyết tâm rất mãnh liệt? 

 

- Việc chúng tôi làm ít người làm được và khó hơn ngoài đời. Việc thầy chùa quyết liệt hơn việc 

đời chứ! Ngoài đời đấu tranh về vật chất nhiều hơn, trong chùa còn cả tinh thần nữa. Thầy chùa 

cũng là người phàm, nhiều ham muốn, bởi thế dẹp bỏ ham muốn là cực khó. Chiến thắng vạn 

quân không bằng chiến thắng chính mình.  

 

 

 

Thầy Thích Tâm Mãn trong mật thất nhà chùa. Ảnh: Việt Văn. 

 

Thầy có cảm xúc trước sự biến đổi của thời tiết, ngày nắng hay ngày mưa không? 

 

- Có chứ. Con người không biết nắng, mưa, thì làm sao biết chúng sinh đau khổ. Đó là con người 

tật bệnh. Phải biết vui, buồn trong hiện tại, nhưng đừng để quá đà nỗi đau khổ thành ra phiền 

não.  

 

Đạo Phật là đạo tự nhiên, thả cái tâm ra cỡ mấy cũng phải quay về nhà. Vua Trần Nhân Tông đã 

nói “Đói thì ăn, mệt ngủ liền….” mà! 

 

Thầy có ý kiến gì về việc hoà nhập tín ngưỡng bản địa vào Phật giáo, như tục đốt vàng mã 

chẳng hạn? 

 

- Đó là cần thiết. Đốt vàng mã ở đây không phải cho người chết mà đeå an ủi người sống. Đốt vừa 

đủ, quá là lại phiền não. Phật giáo là tri túc - biết đủ. 

 

Thầy nói gì về thiền định. Làm sao để cái tâm không chạy lăng xăng khi ngồi thiền?  

 

- Đó là thuật đánh lừa cảm giác, đánh lừa cái tâm. Khi một người đã loạn 20 năm mới ngồi thiền, 

thì làm sao trong 3-4 giờ bắt cái tâm yên trở lại được. Phải ngồi 20 năm chứ. Con người ta tham 
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niệm quá, muốn tu tập cho nhanh, cho mau kết quả. Coi chừng tẩu hoả nhập ma. Như anh đi từ 

nhà đến chùa mất 15 phút thì khi về cũng phải mất từng ấy thời gian, sao anh muốn chỉ 5 phút đã 

về được, như thế chỉ có cách là vặn đồng hồ chạy sai đi để tự đánh lừa mình!  

 

Nếu một người muốn tu mà không kiên định, thầy sẽ dùng cách gì? 

 

- Chả có cách gì. Sở thích con người vượt qua tất cả. Phải là tự giác ngộ. Nếu không Phật cũng 

bó tay.  

 

Đạo Phật là một khoa học. Gần đây, thuyết “sinh sản vô tính” được coi như là minh chứng 

cho chân lý “một là tất cả, tất cả là một” cũng như thuyết “trùng trùng duyên khởi” của nhà 

Phật. Thầy có thể nói thêm về tính khoa học của Phật giáo? 

 

- Cách đây 2000 năm mà Đức Phật khi cầm một chén nước trắng đã nói: Nếu như ta không đọc 

câu chú này thì uống chén nước này như ăn thịt chúng sanh. Lúc đó khoa học đâu đã tìm ra hàng 

vạn con vi trùng trong chén nước. Như thế Ngài nhìn sự vật sâu hơn cả kính hiển vi. Chỉ có Phật 

giáo là khoa học phải chạy theo để chứng minh. 

 

Nên hiểu về khái niệm “chùa to, chùa nhỏ” như thế nào? Có người nói: Chùa to là phước 

ông thầy dày, nên đệ tử đóng góp nhiều, còn chùa nhỏ thì ngược lại? 

 

- Đạo Phật không phân biệt chùa to, chùa nhỏ mà chỉ có tâm thầy chùa to hay nhỏ. Duyên của 

tôi, Phật bổ sứ cho tôi đến chỗ đó, thì tuỳ chỗ mà xây chùa. Cất chùa lớn cho nhiều người ở, cất 

chùa nhỏ cho ít người ở. Chùa lớn hay nhỏ thì cũng đều thờ Phật, đều phải lạy 3 lạy trước tượng 

Phật dù làm bằng gỗ mít.  

 

Gần đây có một số ý kiến cho rằng việc rước xá lợi Phật nhiều khi một số nơi làm rềnh rang, 

tốn kém, và thậm chí là “vô minh”. Xin thầy cho biết quan niệm của mình?  

 

- Tôi nghèo tôi chỉ có thể đãi cha mẹ mình bữa cơm 50 ngàn. Đến khi tôi giàu tôi có thể đãi cha 

mẹ bữa cơm 500 ngàn đồng thì có được không? Làm gì có chuyện đúng - sai, tốn kém - tiết kiệm 

ở đây? Mà là tuỳ vào khả năng thôi.  

 

Thầy theo Tịnh độ tông và không tu thêm Mật tông dù có thể “Tịnh Mật song tu”. Trong suy 

nghĩ của nhiều người ngoại đạo thì Mật tông có pháp thuật mà nhà sư có pháp thuật sẽ dễ 

giảng pháp hơn? 

 

- Pháp thuật là trí tuệ. Đạo Phật dùng trí tuệ làm pháp thuật. Thật sự rất ít nhà sư có pháp thuật 

mà một số người dùng ảo thuật thôi. Công phu của một nhà tu hành phải mất ít nhất 50 năm mới 

đạt đến cảnh giới. Nếu ai đó nói công phu của mình cao là nói láo. Chỉ có người bên cạnh mới có 

thể cảm nhận được công phu của vị sư đó cao đến đâu.  

 

Nhiều người bị bệnh nặng, gần đất xa trời và nhà sư lập đàn cứu được. Nên hiểu chuyện đó 

như thế nào? Có nhà sư nói lập đàn là tổn thọ nhưng vì cứu người vẫn không màng đến bản 

thân. 
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- Nếu là thân bệnh như ung thư thì lập đàn không chữa được, nhưng là nghiệp bệnh - nghiệp báo 

thì chữa được. Khi đăng đàn phải dùng toàn bộ năng lực tinh thần quá mức để chú nguyện, gia trì 

dễ dẫn đến suy kiệt.  

 

Khi buồn, thầy làm gì? 

 

- Tôi giữ bình thường. Bình thường tâm thì đạo. Buồn thì rủ mấy thầy đi Sài Gòn, đi Campuchia 

chơi. Nhưng phải khống chế buồn vui không để nó quá đi, vượt ngưỡng hiện tại. Con người luôn 

đau khổ vì mộng tưởng chứ không phải vì tương lai.  

 

Xin hỏi thầy câu cuối cùng: Thiền là gì? 

 

- Thiền là sự lắng đọng. Thiền không phải ngồi một chỗ mà thiền đi vào cuộc sống từ ăn, ngủ, 

nghỉ… Thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm. Tâm phức tạp thì không thể thiền. Có thiền thì mới có 

thể nhìn mê - nhìn thấu - nhìn chân.  

 

Xin trân trọng cảm ơn thầy! 

Theo: Lao động  

 

http://www.phattuvietnam.net/6/10205.html 
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Phaùp khí (ghanta vaø vajra) cuûa Kim-Cang Thöøa (Vajrayana) – Kim Cang giôùi Ñaïi Y  

PN: chöa nhaän A-Xaø-Leâ Quaùn Ñaûnh (Acharya Abhiseka), khoâng theå laïm duïng 

 

 

PN: Khoa tröông aán (mudra) tröôùc ñaùm ñoâng laø moät ñaïi kî cuûa Kim-Cang Thöøa  

 

http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/nen-tang-gioi/4670-Ket-

Gioi-Nhung-Net-Chung-Va-Khac-Biet-Cua-Trai-Dan-Voi-Gioi-Dan.html 
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Y tím cuûa sö Nhöït-Baûn, ngaøy xöa Vua nhaø Ñöôøng thöôøng ban cho Quoác Sö  

http://chuaminhthanh.com/web/phatsu/p2_articleid/698 

 

Đại Đức trụ trì Chùa Minh Thành Thích Tâm Mãn cử hành Đại lễ Phật Đản 

http://chuaminhthanh.com/web/dailephatdan/p2_articleid/140 
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Founder, Superior Master Wu Guang (悟光上師),  

and Abbot, Senior Acarya Hui Ding (徽定法師), of the temple. 

 

 

Chuøa Phoå Quang (Temple of Universal Brightness) 

32 - 3 Juung Shine Village, Neih Mern 

Kaoshiung, Taiwan 

 

 

Ngoâi chuøa thuoäc Chaân Ngoân Toâng (Shingon) ôû Ñaøi Loan 
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Chuû Tòch Nguyễn Minh Triết saùnh böôùc cuøng chö Taêng  

 

Chiều ngày 27/7/2010, ngày đầu tiên của Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 

Hà Nội, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, 

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - ngài Nguyễn Minh Triết đã tới Hoàng thành Thăng 

Long dâng hương trước điện Kính Thiên và lễ đài trung tâm của Đại lễ. 

Tiếp đó, Đức Pháp chủ và Chủ tịch nước đã đến lễ long vị lịch đại đế vương qua các triều đại 

Việt Nam. 

 
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/4895-Duc-Phap-chu-Chu-tich-nuoc-

dang-huong-tai-Hoang-thanh.html 
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Pha troän Thaàn Giaùo vaø Maät Giaùo, y-phuïc saëc sôû dieâm duùa 

 

Saisho Homa in Taiwan 
Her Holiness Shinso Ito conducting the Saisho Homa at the Homa altar. 

http://www.saisho-goma-

berlin.com/en/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=19&amp;Itemid=51 

 

   

http://chuaminhthanh.com/web/tictucphatgiaovietnam/p2_articleid/654 
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Moät boä Y Gaám: raát naëng vaø giaù khoûang $4.000 – $5.000 US !  
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Hoøang baøo! 

  

PN: AÙo gaám cuûa Taây Taïng-,    taøng loïng theo nghi veä Quaân Vöông, 

 coù Kalachakra Bija Mantra (tay vaø vai)            che naéng ôû trong Chuøa! 

http://chuaminhthanh.com/web/phatsu/p2_articleid/692 
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Kalachakra Bija Mantra 

   

Kalachakra mantra- “Ham Ksha Ma La Va Ra Ya.” 
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CHÖ ÑAÏI THAØNH TÖÏU GIAÛ (MAHASIDDHA) 

CUÛA KIM-CANG THÖØA/MAÄT TOÂNG 

KHOÂNG HEÀ COÙ Y GAÁM 

 

 Chieác aùo khoâng laøm neân Thaày tu (xem Diet Ac Ty Kheo Sa mon la Nhan Sanh Ve 

Tinh do (Elimination Evil Monks/Nuns is the cause of rebirth in a Pure-Land). 

Pramnguyen.com), khoâng coù chieác aùo Thaày tu thì khoâng ai tin nhaän!  

Ñôøi baây giôø, ngöôøi hoïc Ñaïo Phaät thöôøng y “Nhaân”, baát y “Phaùp”! Nghóa laø xem boä voù 

cuûa oâng Thaày, baø Coâ/Ni khoâng caàn xem phaåm chaát vaø Ñaïo haïnh. 

 

Saraha (Ñaïi Baø-La-Moân) 

Sanh khoûang 360 sau khi Phaät thò hieän nhaäp Nieát Baøn, nhaèm Vöông trieàu Asoka Ñaïi 

Ñeá, ngaøi laø ñeä töû cuûa ñöùc Boà-Taùt Baûo Thuû (kinh Vimalakirti-nirdesa goïi laø Ratmakara, vaø 

caùc toân kinh khaùc goïi laø Ratnamati) vaø Hayagriva (Maõ Ñaàu Minh Vöông). Chôù laàm laãn 

Ngaøi vôùi Ñaïi Du-Giaø Saraha sanh vaøo theá kyû thöù 8. Töông truyeàn, ngaøi Maõ-Minh (Aśvaghoṣa 

(sanh khoûang naêm 80-150 sau Coâng Nguyeân)/Ashvaghosa, hoïc Maät Phaùp vôùi Ngaøi roài truyeàn 

cho ngaøi Long Thoï (Nagarjuna, 150-250 sau Coâng nguyeân) laø ñeä töû cuûa Ngaøi. 
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30 

 

   

Ñaïi Cö-Só Tilopa (988-1069)       Ñaïi Cö-Só Naropa (1016-1100)   

 

http://www.tsalpa.org/KagyuLineage.html 
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     Ñaïi Cö-Só Marpa (10123 -1097)    Ñaïi Cö-Só Milarepa (1040-1123) 

 

 
Ñaïi Ñeä-Töû cuûa Ngaøi Milarepa: Gampopa (1079-1153) 

Chö Taêng tuï hoïp döôùi chaân ngaøi, y haäu rôû raøng. Phaät Giaùo cuûa Taây Taïng ñi vaøo suy thoùai, chö 

Taêng baän roan vôùi aùo y haäu , cuûa caûi vaät chaát, dinh cô, vaø theâ thieáp, cho ñeán khi nhaø Ñaïi Caûi 

Caùch toân-giaùo Je Tsonkhapa haønh Ñaïo vaø thieát laäp heä phaùi muõ vaøng (Geluk).  
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Je Tsonkhapa (1357-1419) 

 

Doøng Dalai Lama (ñaàu tieân laø ngaøi  Gyalwa Gendün Drup (1391–1474),  

ñoà ñeä cuûa ngaøi Je Ksongkapa) ñoàng cai trò vôùi ñöùc Panchen Lama (Niyingma: Hoàng Maïo Phaùi)  

 

     

Gendun Drup/Gendun Drub/Kundun Drup        Khedrup Gelek Pelzang/Khedrup Je 

(1391–1474)       (1385–1438) 
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SÖ NI KHOÂNG GIÔÙI ÑÖÙC,  

TAÏI SAO VAÃN XAÂY CHUØA LÔÙN ÑÖÔÏC? 

 

 

 Chuøa coù theå xaây caát thaønh coâng do 5 nguyeân nhaân: 

1. Do phöôùc ñöùc cuûa Phaät-töû sôû taïi chieâu caûm. 

2. Do Thieân Long Baùt Boä hoä baäc Thaày coù giôùi ñöùc hay caùc haøng Ñaïi Cö-Só. 

3. Do naèm trong quoác-saùch cuûa Ñaûng Coäng-Saûn vaø chaùnh-quyeàn Haø Noäi laøm 

cöûa ngoõ ñeå xuaát-caûng caùc Taêng-só treû tuoåi sang caùc quoác gia AÂu Myõ ñeå saùch 

ñoäng, ñeå khuynh loùat vaø ñeå laøm “con saâu laøm saàu noài canh”  

i. chôi gaùi, xem phim con heo, röôïu bia, côø baïc, quyeân goùp tieàn cuûa 

Phaät Töû ñem veà xaây toå aám ôû Vieät-Nam hay cho cha meï xaây nhaø 

cöûa, mua vaøng tích tröû, mua baát ñoäng saûn; 

ii. Xaây tu-vieän, chuøa baûo laõnh anh em (chæ caàn caïo ñaàu, maëc aùo caø-

sa), ñoàng chí, caùn-boä ñaëc coâng treû sang naèm vuøng moät caùch danh 

chaùnh ngoân thuaän; 

iii. Chuøa vieän laø cöûa ngoõ du nhaäp cuûa con chaùu caùc Thöôïng Toïa, 

Hoøa Thöôïng, Thaày Coâ beân AÂu Myõ; nhöõng keû baïi hoïai trong Phaät 

Phaùp (khoâng phaûi laø ngöôøi maø!). 

iv. Giaùo Hoäi quoác doanh gôûi qua raát nhieàu thaày coâ treû lai lòch khoâng 

roõ raøng, kinh ñieån khoâng thoâng, aên noùi xaác xöôïc vaø coù haäu thuaån 

ñi tröôùc ñôû ñaàu (caùc tay thöông gia “ñoät phaùt”, lai lòch taøi chaùnh 

baát minh); 

v. Xin tieàn cuûa xaây caát Chuøa Vieän beân Vieät Nam ñeå cho quoác teá 

thaáy söï töï do toân giaùo, phaàn löôïng, khoâng coù phaàn phaåm. Coù maáy 

Chuøa Vieän lôùn, Taêng Ni thaät söï tu haønh? 
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vi. Haøng loïat caùc Taêng Ni treû ôû Vieät Nam sang vieáng thaêm caùc 

Chuøa, Vieän ôû Myõ vaø ban cho caùi goïi laø “Phaùp nhuû”, caùc caâu 

chuyeän taàm phaøo ñeå laáy loøng Phaät Töû, ñeå caùi ngaõ cuûa boïn ngöôøi 

coù tieàn (do löøa treân khoùet döôùi, gian laän thueá maù, trôï caáp xaõ hoäi, 

laøm tieàn maët), maø khoâng coù tieáng! Ñoàng thôøi, hoï cuõng xin ñöôïc 

“quyeân goùp tònh taøi veà xaây chuøa hay söûa chuøa vaø laøm töø thieän”! 

Xem NGHỊ QUYẾT số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối 

với người Việt Nam ở nước ngoài ôû phaàn cuoái baøi vieát ngaén naày. 

4. Röûa tieàn. Raát nhieàu Chuøa,Vieän ôû AÂu Myõ, nhöùt laø tieåu bang California, 

Texas, vuøng Virginia, vuøng Boston, v.v...  coù söï lieân heä chaët cheû vôùi  caùc tay 

moâi giôùi nhaø ñaát. Nhöõng tay moâi giôùi nhaø ñaát hoaëc thaân quyeán naèm trong 

danh saùch Hoäi Ñoàng Hoä Trì Tam baûo (Board of Trustees) hay Ban Trò Söï 

(Operation and Executive Committee), hoï laáy tieàn maët (cash) töø caùc thuøng 

Phöôùc Söông (Donation Boxes), nhaäp vaøo taøi khoûan cuûa mình, sau ñoù kyù 

chi-phieáu trôû ngöôïc laïi Chuøa, Vieän, cuoái naêm khai thueá (charity deductable).  

5. Söû duïng caùc phaùp traán yeám cuûa Loã Ban, cuûa Ñaïo Bon, Phaät Giaùo Taây-Taïng 

vaø Thuaät Phong Thuûy, nuoâi vong, keâu goïi vong caùc nghóa ñòa ñeán giuùp. 

Ngöôøi bieát phong-thuûy, Loã Ban, traán eám, ...  nhìn seõ thaáy roõ. 

 

Thuaät phong thuûy cuûa chuøa Chaân Nguyeân 

http://thienvienchannguyen.org/hinhanhlepd2555.html 
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Thieàn Vieän Chaân Nguyeân vaø Nghóa Ñòa cuûa Hoài Giaùo 

(ISLAMIC CEMETERY & MASJID ADELANTO) 
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Moãi cöûa ñeàu coù traán Kalachakra Bija Mantra 

Traán eám/yeåm khì khoù, phaù deã nhö trôû baøn tay.  

Moät khi bò phaù tai tieáng xaáu, beänh hoïan, v.v ...  seõ ñoå aäp tôùi,  

chaúng haïn nhö nhöõng chuyeän giaáu kín khoâng ñaùnh töï khai tröôùc ñaùm ñoâng. 

 

 

Khung vieân 1 Tu Vieän ôû Las Vegas naèm trong tinh thaàn cuûa Nghò Quyeát 36 
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Dự án xây dựng khu tâm linh chùa Bái Đính 

 

Tại Điều 2, Quyết định 2105/QĐ-UBND, ngày 7/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình, có ghi: Sở 

Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - PV) là chủ dự án, chủ trì, phối hợp với UBND 

huyện Gia Viễn và các sở, ngành liên quan công bố công khai, rộng rãi, đầy đủ nội dung quy 

hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết... Nội dung tương tự 

cũng được ghi tại Điều 2, Quyết định số 62/QĐ-UBND, ngày 10/1/2008 của UBND tỉnh Ninh 

Bình.  

http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story//2009/7/19259.html 

Moâ hình chuøa Baùi Ñính, Ninh Bình theo phong thuûy cuûa Ñaøi Loan - Trung Quoác   
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Phong thuûy vaø kieán truùc theo Ñaøi Loan vaø Nhöït Baûn 

http://chuaminhthanh.com/web/phatsu/p2_articleid/95 

Chuøa chuyeân tu Tònh Ñoä, hoøa laãn Chaân Ngoân Toâng cuûa Nhöït Baûn, boá trí Sôn Thaàn. 

Hình Ảnh: Vườn Thiền Chùa Minh Thành 
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http://chuaminhthanh.com/web/phatsu/p2_articleid/303 
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Chuøa Minh Thaønh thôø töôïng (ñeå raâu meùp) theo Nhöït Baûn  

 

Tyø-Loâ-Giaù-Na Nhö-Lai (Tathagata Vairocana) 
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Đức Tỳ Lô Xá Na 

http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/5353-Niem-phong-Gioi-Dai-tai-chua-

Minh-Thanh-Gia-Lai.html 
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Chuøa Phoå Quang, Ñaøi-Loan 

 

Chuøa Phoå Quang, Ñaøi-Loan 
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http://chuaminhthanh.com/web/tictucphatgiaovietnam/p2_articleid/655 
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COÙ PHAÛI THIEÂN LONG BAÙT BOÄ  

UÛNG HOÄ HOÏ KHOÂNG? 

 

 

Hieän nay, moät soá chuøa, vieän ñöôïc xaây caát raát huøng traùng, maø phaàn ñoâng laø ñeå kinh 

doanh, neân coù laém ngöôøi  töï hoûi chaúng leõ haïng ngöôøi nhö vaäy maø Thieân Long Baùt Boä laïi uûng 

hoä cho hoï ö? 

Caâu traû lôøi laø khoâng phaûi vaäy. Chö Thieân Long Baùt Boä khoâng bao giôø hoä trì nhöõng 

ngöôøi khoâng Y-PHAÙP HAØNH GIÔÙI (khai, giaù, trì, phaïm, boá-taùt vaø tuïng giôùi) vaø khoâng Y-

PHAÙP CHAÙNH-PHAÙP (xaõ boû Ngaõ Phaùp nhò chaáp) tu taäp. 

Nhöõng keû xuaát gia khoâng trì giôùi, khoâng theo toân kinh Di-Giaùo, toân kinh Töù Thaäp Nhò 

Chöông, v.v... thöôøng bò ñoïa vaøo loøai Roàng, chòu ba thöù ñaïi khoå naõo, hoaëc ñoïa thaúng vaøo 3 AÙc 

Ñaïo (Aparagati).  

Chuøa, vieän duø coù ñoà xoä ñeán ñaâu ñi nöõa maø caùc haøng Taêng, Ni chaúng tu hoïc thì ñoù laø troø 

Ma chôi Quyõ giôûn, toân kinh Thuû Laêng Nghieâm ñaõ noùi raát roõ. Nhöng, ngaët vì Phaät töû khoâng 

hoïc kinh, khoâng tu theo kinh neân laøm theo haïnh Ma, taïo Ma nghieäp maø chaúng hay chaúng bieát!  
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KINH DI GIÁO 

Hán-dịch: Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập đời Diêu-Tần.  

Việt-dịch: Thích-Tâm-Châu 

---o0o--- 

  

1- KINH-TỰ  

Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả 

Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la. Những người nên độ, 

Ngài đã độ xong. Ngài nghỉ ở giữa hai cây Sa-la và sắp nhập niết-bàn. Khi ấy, vào khoảng nửa 

đêm, vẳng lặng không có tiếng động Ngài vì các đệ-tử, nói qua về các giáo-pháp quan-yếu.    

2- TRÌ GIỚI  

Các vị Tỳ-Khưu, sau khi Tôi nhập-diệt, các vị nên tôn-trọng và trân-kính Ba-La-Đề-Mộc-

Xoa, như tối gặp sáng, như người nghèo được của báu. Các vị nên biết giới ấy là bậc Đại-Sư 

của các vị và, không khác gì Tôi còn ở đời vậy.  

Người giữ giới thanh-tịnh, không được làm những việc như: buôn bán, đổi chác, tạo dựng 

ruộng nhà, nuôi dưỡng người dân, tôi tớ, súc sinh. Hết thảy sự trồng trọt, các của cải châu báu, 

đều nên tránh xa, như tránh hầm lửa. Không được chặt phát cây cỏ, đào sới đất đai, điều-hòa 

thuốc thang, xem tướng tốt, xấu quan sát tinh-tú, suy-đoán đủ, thiếu, lịch-số kế-toán, đều không 

nên làm.  

Giữ thân tiết-độ, ăn uống đúng thời, sinh hoạt nơi mình một cách thanh-tịnh. Không được 

tham-dự việc đời, sứ-mệnh liên-lạc, chú-thuật thuốc tiên, kết thân với người sang, thân cận đậm-

đà với những người nhàm-nhỡ, kiêu-mạn, đều không nên làm.  

Các vị nên tự giữ tâm ngay thẳng, suy-niệm chân-chính, để cầu độ thoát.  

Các vị không được che dấu vết nhơ, bày trò khác lạ, để mê-hoặc quần-chúng.  

Đối với bốn sự cúng-dường, lượng biết tri túc. Được đồ cúng-dường, không nên cất chứa.  

Đó là nói qua về tướng trì giới.  

Giới là căn-bản chân-chính thuận theo đường giải-thoát, nên gọi là “ba-la-đề-mộc-xoa”. 

Nhân y vào giới này được sinh ra các thiền-định và trí-tuệ diệt khổ.  
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Thế nên, các vị Tỳ-Khưu nên giữ giới thanh-tịnh, đừng để thiếu, hủy. Nếu ai giữ được giới 

thanh-tịnh, sẽ có các thiện-pháp. Nếu không giữ giới thanh-tịnh, các công-đức thiện đều không 

sinh được. Do đó, nên biết giới là trụ-xứ công-đức an-ổn thứ nhất vậy.    

3- CHẾ TÂM  

Các vị Tỳ-Khưu, các vị đã an-trụ trong giới-luật, nên phải kiềm-chế năm căn, đừng để nó 

buông thả vào năm dục. Ví như người chăn trâu, cầm roi dòm ngó nó, không để cho nó tha hồ 

xâm-phạm vào lúa mạ người ta. Nếu buông thả năm căn, chẳng phải nó chỉ lan vào năm dục, mà 

nó, hầu như xông tới không bờ bến nào và không thể chế-phục được! Cũng như con ngựa dữ, 

không thể dùng giây cương mà kiềm-chế được và nó sẽ kéo người ta sa xuống hố. Như bị cướp 

hại, chỉ khổ một đời, nhưng tai-họa của giặc năm căn kéo đến nhiều đời, làm hại rất nặng, không 

thể không cẩn-thận!  

Thế nên, bậc trí-giả kiềm-chế năm căn mà chẳng dựa theo, gìn giữ nó như giặc, không để 

cho nó buông lung. Giả như, để cho nó buông lung, chẳng bao lâu, sẽ thấy sự tan diệt vì nó. Đối 

với năm căn ấy, tâm làm chủ chúng. Do đó, các vị nên khéo chế-phục tâm! Tâm rất đáng sợ, sợ 

hơn rắn độc, ác-thú, oán-tặc. Và ngay như lửa cháy bừng bừng cũng chưa đủ làm ví-dụ về 

chúng! Ví như có người tay cầm bát mật, di-động hấp-tấp, chỉ ngó bát mật, không thấy hố sâu. 

Ví như voi cuồng không có móc câu, con khỉ, con vượn, kiếm được rừng cây, leo, trèo, nhẩy 

nhót, khó ngăn-cấm, chế-phục được chúng! Nên gấp bẻ gẫy tâm-niệm ấy, đừng để cho chúng 

buông lung. Buông lung tâm ấy, làm mất những việc tốt của người. Chế phục nó vào một chỗ, 

không việc gì là không xong. Vì vậy, các vị Tỳ-Khưu, nên siêng năng tinh-tiến triết-phục tâm 

các vị!    

4- TIẾT-ĐỘ SỰ ĂN UỐNG  

Các vị Tỳ-Khưu, các vị nhận các món ăn uống, nên tưởng như uống thuốc. Đối với các đồ 

ngon hay dở, các vị đừng sinh tâm tăng giảm. Cốt giúp cho thân khỏi đói, khát là được! Như ong 

hái hoa, chỉ hút vị của hoa mà không làm tổn-hại đến sắc và hương! Các vị Tỳ-Khưu cũng vậy, 

nhận sự cúng-dường của người, cốt khỏi phiền-não, chứ không được cầu nhiều, làm băng-hoại 

thiện-tâm của người. Ví như bậc trí-giả, biết lượng sức trâu, có thể làm việc được nhiều hay ít, 

đừng để nó làm quá phần, kiệt sức!    

5- RĂN VIỆC NGỦ NGHỈ  

Các vị Tỳ-Khưu, ban ngày nên siêng năng tu-tập các thiện-pháp, không để phí thời giờ. Đầu 

đêm, cuối đêm cũng đừng bỏ phí công-phu. Nửa đêm tụng kinh, để tự quán sát lý sinh-diệt (tiêu-

tức). Không bởi nhân-duyên ngủ nghỉ, khiến cho một đời luống qua không ngộ được gì! Nên 

niệm ngọn lửa vô thường, đốt mọi thế-gian, vì vậy, nên sớm cầu tự-độ, đừng nên ngủ nghỉ. Các 

giặc phiền-não, thường rình giết người. Nó tệ hơn oán-gia, sao có thể ngủ nghỉ được mà không 

tự răn tỉnh? Rắn độc phiền-não nằm ở tâm người. Ví như con rắn độc màu đen, ngủ trong nhà 

ngươi, ngươi nên lấy cái móc câu “trì giới”, sớm gạt trừ đi. Con rắn ngủ trong nhà đã ra ngoài 

rồi, mới có thể ngủ yên được. Nếu nó không ra ngoài mà cứ nằm ngủ, đó là người không biết 
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thẹn. Bộ áo thẹn hổ, đối với các đồ trang-nghiêm, nó là bậc nhất. THẹn như móc câu bằng sắt, 

hay chế-phục những người làm điều phi-pháp. Thế nên, các vị Tỳ-Khưu, thường thường phải 

biết thẹn-hổ, không được thay đổi trong tạm thời. Nếu xa lìa sự thẹn-hổ thời mất các công-đức. 

Người có tâm biết thẹn-hổ thời có thiện-pháp. Người không có tâm biết thẹn-hổ thời cùng như 

các loài cầm-thú không khác.    

6- RĂN VỀ OÁN-GIẬN  

Các vị Tỳ-Khưu, nếu có người lại cắt xẻo từng chi-tiết nơi thân-thể, nên tự-nhiếp-tâm đừng 

để cho nó phát sinh sân-hận. Và, cũng nên giữ miệng, đừng thốt ra lời nói ác. Nếu buông thả tâm 

oán giận thời tự mình làm phương-ngại cho sự tiến đạo, mất sự lợi-ích về công-đức. Đức nhẫn-

nhục, trì giới, khổ hạnh cũng không thể bì kịp. Người làm hạnh nhẫn-nhục, mới được gọi là bậc 

đại-nhân có lực. Nếu ai không có thể vui vẻ nhận chịu được lời độc-hại của sự ác-mạ, như uống 

thuốc cam-lộ, thời không được gọi là người trí tuệ vào đạo. Sở dĩ thế là sao? Cái hại của sự oán 

giận là nó phá hoại các thiện-pháp, hư-hoại các tiếng tốt, đời nay, đời sau, người ta không muốn 

nhìn thấy bằng một cách vui vẻ. Nên biết, tâm oán-giận, nó mạnh hơn lửa dữ, vậy, luôn luôn phải 

gìn giữ, không để nó xâm-nhập được. Giặc cướp công-đức, không gì tệ hơn oán giận, Người 

bạch-y hưởng thụ các dục-lạc, chẳng phải là người hành-đạo, họ không có pháp gì để tự kiềm-

chế, họ khởi ra oán-giận, còn có thể tha-thứ được; người xuất gia hành đạo, không có sự ham-

muốn, mà còn ôm ấp tâm oán-giận, rất không nên vậy! Ví như trong đám mây trong lạnh, khởi ra 

tia lửa sấm sét, thời không nên vậy!    

7- RĂN VỀ KIÊU-MẠN  

Các vị Tỳ-Khưu, nên xoa lên đầu mình, tự thấy, mình đã bỏ thứ trang-sức tốt đẹp, mặc áo 

hoại-sắc, mang giữ đồ ứng-khí, lấy việc đi xin ăn để sống như thế, mà nếu, còn khởi ra tâm kiêu-

mạn, thời nên sớm diệt nó đi. Tăng trưởng tính kiêu-mạn, còn chẳng phải là người bạch-y thế-tục 

nên làm, huống là người xuất-gia nhập đạo, đã vì sự giải-thoát, tự hạ thân mình xuống, mà làm 

hạnh khất-thực ư?    

8- RĂN VỀ SIỂM-KHÚC  

Các vị Tỳ-Khưu, tâm nịnh-hót, cong queo, là trái với đạo, thế nên, cần phải giữ tâm chất 

trực. Nên biết, nịnh-hót, cong queo, chỉ là dối trá. Người đã vào đạo, thời không có lẽ ấy. Do đó, 

các vị phải nên giữ tâm ngay-thẳng, lấy “chất-trực” làm gốc.    

9- THIỂU-DỤC (ÍT MUỐN)  

Các vị Tỳ-Khưu, các vị nên biết: người ham muốn nhiều, vì cầu lợi nhiều, nên khổ-não cũng 

nhiều. Người ham muốn ít, không cầu không muốn, thời không có tai-hoạn ấy. Thẳng thắn mà 

nói, không có gì, sự ít ham muốn còn nên tu-tập, huống là sự ít ham muốn còn sinh ra các công-

đức? Người ít ham muôn thời không có tâm siểm-khúc để cầu vừa ý người ta, và cũng lại không 

bị các căn lôi-kéo. Người làm hạnh “thiểu dục” (ít ham-muốn) thời tâm thản-nhiên, không lo sợ 
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gì, chạm tới sự gì đều có thừa, và thường không có gì là không đầy-đủ. Người có đức-tính ít ham 

muốn thời có niết-bàn. Thế gọi là “thiểu dục”.    

10- TRI-TÚC (BIẾT ĐỦ)    

Các vị Tỳ-Khưu, nếu muốn thoát khỏi các khổ-não, nên quán “tri-túc” (biết đủ). Biết pháp 

tri-túc, tức là chỗ giàu sang, vui vẻ và an-ổn. Người tri-túc, tuy nằm trên đất vẫn cho là vui vẻ. 

Người không tri-túc, tuy ở thiên-đường cũng chẳng vừa ý. Người không tri-túc, tuy giàu mà 

nghèo, người tri-túc tuy nghèo mà giàu. Người không tri-túc thường bị năm dục lôi kéo, bị người 

tri-túc thương-xót. Thế gọi là “tri-túc”.    

11- VIỄN LY    

Các vị Tỳ-Khưu, muốn cầu sự an-lạc, vô vi tịch-tĩnh, nên rời khỏi chốn ồn-ào, ở nơi an nhàn 

một mình. Người ở chốn an-tĩnh, vua Đế-Thích cũng như chư Thiên đều cùng kính-trọng. Thế 

nên, nên bỏ đồ-chúng của mình và cả đồ-chúng người khác, ở nơi trống vắng, an-nhàn một mình, 

suy nghĩ về sự diệt-trừ gốc khổ. Nếu ưa chỗ nhiều người, thì chịu nhiều phiền-não. Ví như cây 

lớn, mọi loài chim tụ-tập trên đó, thì sẽ có tai-hoạn khô gẫy. Sự ràng buộc của thế-gian, đắm 

chìm trong mọi khổ. Ví như con voi già bị lún vào bùn, không thể tự rút ra được. Thế gọi là 

“viễn ly” (xa lìa).           

12- TINH-TIẾN  

Các vị Tỳ-Khưu, nếu siêng năng tinh-tiến thì việc gì cũng không nhớ. Thế nên, các vị nên 

siêng năng tinh-tiến. Ví như giọt nước nhỏ chảy mãi, thời có thể làm thủng đá. Nếu tâm của 

hành-giả, thường thường lười-biếng bỏ phế, như người dùi cây lấy lửa, cây chưa bốc nóng đã 

thôi, vì vậy, tuy muốn được lửa, nhưng lửa khó thể bùng lên được. Thế gọi là “tinh-tiến”.  

 

      13- BẤT VONG NIỆM  

Các vị Tỳ-Khưu, cầu bậc thiện-tri-thức, cầu bậc thiện-hộ-trợ, không bằng cầu được tâm “bất 

vong niệm” (không quên chính-niệm). Nếu người đã có tâm “bất vong niệm”, thời các giặc 

phiền-não không thể xâm-nhập được. Thế nên, các vị thường nên nhiếp-niệm tại tâm. Nếu mất 

chính-niệm thời mất các công đức. Nếu năng-lực của chính-niệm kiên-cường, tuy vào trong đám 

giặc ngũ dục, cũng không bị hãm hại. Ví như mặc áo giáp vào trận thời không sợ gì. Thế gọi là 

“bất vong niệm”.    

14- THIỀN-ĐỊNH  

Các vị Tỳ-Khưu, nếu nhiếp tâm được, thời tâm an tại định. Tâm an tại định nên cơ thể biết 

được pháp-tướng sinh-diệt của thế-gian. Thế nên các vị, thường nên tinh-tiến tu-tập các định. 

Nếu được định, tâm không tán-loạn. Ví như các nhà trông coi về việc nước, khéo sửa trị đê, 
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đường. Hành-giả cũng vậy, vì nước trí-tuệ, phải khéo tu thiền-định, khiến cho không dò rỉ. Thế 

gọi là “thiền-định”.    

15- TRÍ-TUỆ  

Các vị Tỳ-Khưu, nếu có trí-tuệ thì không tham-đắm. Thường tự xem xét, không để cho mình 

có chỗ sai-lạc. Như thế, ở trong giáo-pháp của Ta sẽ được giải-thoát. Nếu không được như thế, 

đã không phải là đạo-nhân, cũng khôngphải là bạch-y và, không gọi là tên gì được vậy! Người có 

trí-tuệ như-thực, như là có con thuyền bền-chắc vượt qua biển lão, bệnh, tử, cũng là ngọn đèn rất 

sáng soi chỗ vô minh tăm-tối, là lương-dược chữa trị mọi bệnh, là búa sắc đẵn cây phiền-não. 

Thế nên các vị, nên lấy văn, tư, tu-tuệ, tăng thêm sự ích lợi cho mình. Nếu người nào có sự soi 

sáng bởi trí-tuệ, tuy là nhục-nhãn, nhưng là người “minh-kiến” (thấy rõ) vậy. Thế gọi là “trí-tuệ”. 

   

16- KHÔNG HÝ-LUẬN  

Các vị Tỳ-Khưu, mọi thứ hý-luận, nó làm tâm loạn. Còn vương vào hý-luận, tuy là xuất gia, 

nhưng chưa được thoát. Thế nên, các vị Tỳ-Khưu, nên gấp lìa bỏ hý-luận loạn tâm. Nếu các vị 

muốn được sự an vui tịch diệt, chỉ nên khéo diệt cải tai-hoạn hý-luận. Thế gọi là “không hý-

luận”.    

17- TỰ GẮNG SỨC  

Các vị Tỳ-Khưu, đối với các công đức, thường nên nhất tâm, bỏ mọi sự phóng-dật, như là 

bỏ oán-tặc. Đại-bi Thế-Tôn nói ra những điều lợi-ích, đều đã trọn vẹn, các vị nên siêng-năng 

thực-hành. Khi ở trong núi non, khi ở bên đầm trống, khi ở dưới gốc cây, hay khi ở chốn an-

nhàn, trong ngôi nhà vắng vẻ, cần niệm những giáo-pháp đã lĩnh-thụ, đừng để cho quên mất. 

Thường nên tự gắng sức, tinh tiến tu theo những pháp ấy. Không làm gì, chết rỗng không, sau 

này sẽ đưa lại sự hối tiếc. Ta như thày thuốc hay, biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống, lỗi 

không phải nơi thày thuốc. Lại như người khéo chỉ đường, chỉ cho người ta con đường thiện, 

nghe mà không đi, không phải lỗi ở người chỉ đường vậy.    

18- QUYẾT NGHI  

Các vị, nếu trong pháp Tứ-Đế như Khổ v.v.. còn có chỗ nào nghi ngờ, các vị nên hỏi mau 

lên, không được mang lòng ngờ vực, mà không cầu sự giải quyết. Khi ấy đức Thế-Tôn xướng lên 

ba lần như thế, không có vị nào hỏi nữa. Sở dĩ thế là sao? Vì chúng không còn nghi-ngờ nữa. 

Bấy giờ Tôn-giả A-nâu-lâu-đà quán-sát tâm đại-chúng, bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn, mặt 

trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, chư Phật nói pháp Tứ-Đế, không thể có sự sai khác được. 

Phật nói Khổ-Đế thực là khổ, không thể vui được; Tập-Đế thực là “nhân”, không có nhân khác; 

Khổ, nếu diệt trừ, tức là nhân diệt. Nhân diệt nên quả diệt; đạo “diệt khổ”, thực là chân-đạo, 

không còn đạo nào khác nữa. Bạch Đức Thế-Tôn các vị Tỳ-Khưu, đối với pháp “Tứ-Đế”, quyết 

định không còn sự ngờ vực gì nữa.  
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19- CHÚNG-SINH ĐẮC ĐỘ  

Trong chúng này, những vị chưa làm xong công việc tu-chứng, thấy Phật diệt-độ, nên có sự 

bi-cảm. Vì mới nhập-pháp, nghe lời Phật nói, liền đắc độ. Ví như ban đêm thấy ánh chớp, liền 

được thấy đạo. Nếu vị nào đã làm xong việc tu-chứng, đã vượt qua biển khổ liền khởi niệm rằng: 

“Thế-Tôn diệt độ, nhất thời, sao chóng vậy! Tôn-giả A-nâu-lâu-đà nói ra lời trên rồi, trong chúng 

đều tỏ suốt nghĩa Tứ-Thánh-Đế. Đức Thế-Tôn muốn cho đại-chúng này được kiên-cố, Ngài đem 

tâm đại-bi lại vì chúng nói: “Các vị Tỳ-Khưu, đừng mang lòng bi-não, nếu Ta ở đời một kiếp, 

hội hợp rồi cũng tan-diệt. Hội-hợp mà không tan lìa, hoàn toàn không thể có được. Việc tự-lợi 

lợi-tha, các pháp đều đã đầy-đủ. Nếu Ta ở đời lâu nữa cũng không ích gì. Nếu những người ở 

trên cõi trời hay cõi người, nên độ, đều đã độ, những người chưa được độ, đều cũng đã gây nhân-

duyên đắc độ”.  

20- PHÁP-THÂN THƯỜNG-TẠI  

“Từ nay về sau, các đệ-tử của Ta, triển-chuyển thực-hành các giáo-pháp ấy, thời như pháp-

thân Như-Lai thường-trụ không tan-diệt. Vì vậy, nên biết: “Đời là vô thường, họp tất có tan. 

Đừng mang lòng ưu-não. Thế-tướng như thế. Nên siêng năng tinh-tiến, sớm cầu giải-thoát. Dùng 

ánh sáng trí-tuệ, diệt các si-ám. Thế-gian thực nguy-ngập, không bền-chắc. Ta nay được diệt-độ, 

như trừ được ác-bệnh. Thân này là tấm thân nên xả. Thân này là vật tội-ác, mượn danh là thân 

mà thôi. Ai là người có trí-tuệ, trừ-diệt được nó đi, như giết oán-tặc, mà lại không hoan-hỷ?    

21- KẾT-LUẬN  

Các vị Tỳ-Khưu, thường nên nhất tâm siêng cầu đạo xuất-thế. Hết thảy pháp động hay bất 

động ở thế-gian, đều là tướng-trạng bại-hoại bất an. Các vị hãy ngưng, đừng nên hỏi nữa! Thời-

gian sắp qua, Ta muốn diệt-độ. Đây là lời giáo-hối tối-hậu của Ta!”  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pra
m N

gu
yen



52 

 

HIEÄN TÖÔÏNG LAÄP GIÔÙI ÑAØN 

(ÑAØN TRAØNG TRUYEÀN THUÏ GIÔÙI PHAÙP)  

 

 

Truyeàn giôùi laø moät vieäc laøm khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa Phaät gia. Phaät giaùo Nepal bò suy 

ñoài moät phaàn cuõng vì khoâng laäp giôùi ñaøn (sila mandala) vaø ñaëc bieät laø boä Luaät Ma Ha Taêng 

Kyø, 40 quyeån, v.v... khoâng ai tu hoïc caû!  Ngaøy nay, trong vaø ngoøai nöôùc Vieät Nam, haøng Taêng 

Ni, Cö Só raát lô laø trong vieäc boá-taùt vaø tuïng giôùi haøng thaùng.  

Bố Tát: Upavasatha/Uposadha/Uposana — Bố Sa Tha—Bố Sái Tha—Bao Sa Đà—Bố 

Tát Đà Bà—Ưu Bổ Đà Bà—Bát La Đế Đề Xá Da Mị (Pratidesaniya) — Tiếng Hán dịch là Tịnh 

Trụ, Thiên Trúc hay Trưởng Dưỡng. Theo phép của người xuất gia cứ nửa tháng một lần (vào 

ngày rằm, 29 hoặc 30), chúng Tăng Ni tập hợp thuyết giới kinh, khiến cho mọi người đều trụ 

trong tịnh giới và trưởng dưỡng thiện pháp.  

Trong khi đó người tại gia thì giữ tròn tám giới trong sáu ngày trai (29, 30, 8, 14, 15 vaø 

23, xem AÊn Chay Hay AÊn Maën? Nguyeãn Pram, pramnguyen.com) để đoạn trừ ác nghiệp và 

trưởng dưỡng thiện pháp.  

Laäp giôùi ñaøn (sila mandala) laø vieäc laøm cuûa Maät Giaùo, coøn Hieån Giaùo thì chæ truyeàn 

giôùi maø khoâng laäp ñaøn (mandala). Tuy nhieân, neáu trong haøng Tam Sö Thaát Chöùng coù vò naøo 

giôùi haïnh khieám khuyeát thì duø coù toå chöùc linh ñình côû naøo ñi nöõa, hay huy hoøang ra sao, 

thì Giôùi töû vaãn khoâng ñöôïc Giôùi! Thaày troø töï doái mình doái ngöôøi aét seõ ñoïa laïc, duø ngaøn 

Phaät ra ñôøi cuõng khoù cöùu vôùt.   

Tam Sư Thất Chứng: Trong nghi thức truyền giới đầy đủ hay đại giới đàn phải có sự 

chứng minh của ba vị Tăng cao tuổi Hạ (Kỳ thiền định trong mùa an cư kiết hạ hay mùa) và bảy 

vò chứng. 

(A)  Tam sư gồm A xà lê (Acarya), Giáo thọ và Hòa thượng trụ trì. 

(B)  Thất chứng gồm bảy vị sư.     

Ngũ Chủng A Xà Lê: Năm loại giáo thọ (acarya). 

Xuất Gia A Xà Lê: Người sở y đắc xuất gia hay người phụ trách dạy dỗ những người  
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 mới xuất gia. 

Giáo Thọ A Xà Lê: Giáo Thọ Tăng. 

Yết Ma A Xà Lê: Thọ Giới Tăng hay vị Tăng làm phép thọ giới yết ma. 

Thọ Kinh A Xà Lê: Vị Tăng dạy kinh cho người khác. 

Y Chỉ A Xà Lê: Thầy y chỉ (dù chỉ trong một thời gian rất ngắn).  

Baäc A Xaø Leâ cuûa ñaøn traøng truyeàn giôùi khaùc vôùi baäc A-xaø-leâ cuûa Maät-Toâng, bôûi vì vò 

A-xaø-leâ cuûa Maät-Toâng coù khaû naêng ban phaùp Quaùn Ñaûnh (Abhiseka). Phaùp Quaùn Ñaûnh tuøy 

thuoäc hoøan toøan vaøo doøng phaùi vaø toân kinh tu taäp, xem Chìa Khoùa Nhoû Môû Caùc Maät Luaän, 

Nguyeãn Pram - Long Nhöït vaø Giôùi (Chaân Nghóa: Giôùi Caám cuûa Phaät Gia), pramnguyen.com. 

Sau khi hoøan maõn “Ñaïi Giôùi Ñaøn Thieän Hoa” thì chö Taêng Ni ôû Hoa Kyø raát hieám khi 

môû Ñaïi Giôùi Ñaøn ñeå Phaät töû gaàn xa thoï nhaän Ñaïi Giôùi. Tình traïng naày cuõng xaõy ra töông tôï ôû 

Vieät Nam.  

Gaàn ñaây, Chuøa Minh Thaønh Gia Lai, Vieät Nam ñaõ lieân tieáp toå chöùc hai Ñaïi Giôùi Ñaøn: 

“Cam Loä” vaø “Haønh Truï” (coù leõ ñeå ghi nhôù coâng ñöùc cuûa Hoøa Thöôïng Ñoâng Höng, Thuû 

Thieâm).  

Ñaïi Giôùi Ñaøn Cam Loä ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 19, thaùng 9 (aâm lòch), naêm Canh Daàn 

(2010), treân maët hình thöùc raát laø haøo nhoùang vaø cöïc kyø long troïng, raäp theo nghi leã cuûa Maät-

Toâng (Shingon (Chaân Ngoân Thöøa) hay Mikkyo (Bí Maät Giaùo)), taïi ngoâi chuøa Tònh Ñoä!  

Neáu haøng Tam Sö Thaát Chöùng toøan boä ñeàu trì giôùi tinh nghieâm, giôùi theå trong suoát, 

khoâng chuùt bôïn nhô, thì thaät laø phöôùc cho Ngöôøi, lôïi cho Trôøi! Pra
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Giới đài 

 

Đức Tỳ Lô Xá Na 
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72 vị Giới thần 

 

Giới bổn thỉnh từ Tổ Đình Luật tông – Trung Quốc 
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Các quyển cuộn tròn là Luật tứ phần giới bổn, do Đ Đ Tâm Mãn phiên tả lại từ bộ Luật gốc 

 

Đất các Tổ đình và tự viện ở Gia Lai dùng để yểm Giới đàn 
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Chư tôn đức đang hành lễ sái tịnh yểm giới đài 

 

 

 

Chư tôn đức đang Tuyên Giới Kinh 
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Đắp giới đài 

http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/5353-Niem-phong-Gioi-Dai-tai-chua-

Minh-Thanh-Gia-Lai.html 
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Ñaïi Giôùi Ñaøn Haønh Truï ñöôïc dieãn ra vaøo ngaøy 13, thaùng 11, naêm 2011, töùc ngaøy 18, 

thaùng 10 (aâm lòch), Taân Maõo.  

Laàn naày, khoâng coù caùc Sö AÙo Gaám, nhöng cuõng ñöôïc quaûng caùo raàm roä.  

Phaät töû quì ñoùn hai beân ñöôøng troâng in heät caûnh Vua, Chuùa ngöï giaù, chôù khoâng phaûi 

cung caùch chaøo ñoùn caùc baäc xaû tuïc xuaát gia, vì chuùng sanh caàn khoå giöõ ñaïo thanh baàn vaø tri 

tuùc! 

 

http://chuaminhthanh.com/web/phatsu/p2_articleid/698 

Chö Taêng vaän y Ñaïi-Thöøa maø haønh haïnh khaát thöïc, moät soá Taêng nhaân treû chaân coøn 

mang vôù, mang giaøy, thì ñuû bieát hoï chæ laøm daùng cho ngöôøi ta chuïp hình maø thoâi. 
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Toäi cho quí Thaày, quí Coâ, ñaõ gaàn ñöùng boùng maø coøn phaûi ñi laøm daùng! 

Ñaëc bieät, trong toøan boä hình aûnh chæ coù moät Phaät töû “ruoät” ñöùng ra daâng côm cho chö 

Taêng-Ni - moät löôït hai tay! 

 

  

  

Chæ caàn nhìn baøn tay traùi, naêm ngoùn xoøe ra nhö ñang xoøe baøi Töù Saéc, thì ñuû bieát trình 

ñoä hoïc Phaät cuûa nöõ cö-só naày ra sao roài! 
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Đại Giới Đàn Hành Trụ: Đăng Đàn Truyền Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia 

Biên tập: Thích Minh Hoàng  

(chuaminhthanh.com) 6 giờ sáng ngày 18 tháng 10 năm Tân Mão (13/11/2011). Các vị Dẫn 

thỉnh đã thay mặt các Phật tử tại gia, đảnh lễ cung thỉnh thập sư Hòa Thượng đăng đàn 

truyền thọ cho hơn 1000 Phật tử phát tâm thọ trì Bồ tát giới. Giới Bồ tát là giới pháp Đại 

thừa hành Bồ tát đạo, vì vậy người thọ trì  Bồ tát giới phải phát nguyện trường chay, 

suốt đời không được giết hại và ăn thịt chúng sanh.  

Giới Bồ tát có thọ mà không có xả, vì vậy người đã thọ Bồ tát giới thì giới pháp suốt đời 

không mất, trừ trường hợp phạm ngũ nghịch tội và thối thất tâm bồ đề. 

 “Bồ tát giới phải phát nguyện trường chay, suốt đời không được giết hại và ăn thịt 

chúng sanh.” Ngöôøi thoï Boà-Taùt Giôùi chaúng leõ coøn coù quan nieäm “chuùng sanh” ñeå gieát haïi vaø 

aên thòt ö ? 

 Thöôøng nghe,  

Gieát laø giaûi thoùat,  

Tha laø töø bi. 

 Vaäy, chö Boà Taùt giôùi töû neân haønh xöû ra sao ? 

 Neáu giöõ troïn veïn “trường chay, suốt đời không được giết hại và ăn thịt chúng sanh” thì 

laøm sao Boà-Taùt nhaäp theá ñoä sanh? Laøm sao Boà-Taùt giaûi thoùat “chuùng sanh”?  

 Neáu giöõ ñöôïc Giôùi Boà-Taùt nhö vaäy, thì haøng Thanh Vaên (Tyø Kheo, Tyø Kheo Ni chöa 

thoï Boà-Taùt Giôùi) vaø nhöõng ngöôøi chöa phaùt Taâm Boà Ñeà leõ phaûi cung kính, ñaûnh leã haàu haï taïi 

gia Boà-Taùt Giôùi-töû, baèng khoâng thì hoï ñeàu bò sa ñoïa, xem toân kinh Ñaïi Baûo Tích - Phaùp Hoäi 

Voâ-UÙy Ñöùc.   
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Nhaèm 8 ñeán ngaøy 11 thaùng 9, naêm 2011, Chuøa Thieän Minh, Phaùp quoác, ñaõ toå chöùc ñöôïc 

“Ñaïi Giôùi Ñaøn Quaûng Ñöùc.” 

Hội Đồng Thập Sư 

Đàn đầu : HT Thích Thắng Hoan 

Yết ma : HT Thích Như Huệ 

Đệ nhất giáo thọ : HT Thích Minh Tâm 

Đệ nhị giáo thọ : HT Thích Bảo Lạc 

Tuyên luật sư: HT Thích Như Điển 

Đệ nhất tôn chứng : HT Thích Trí Tuệ 

Đệ nhị tôn chứng : HT Thích Tín Nghĩa 

Đệ tam tôn chứng: HT Thích Nguyên An 

Đệ Tứ tôn chứng: HT Thích Quảng Bình 

Đệ ngũ tôn chứng: HT Thích Nguyên Trí 

Đệ lục tôn chứng: TT Thích Quảng Ba 

Đệ thất tôn chứng: TT Thích Minh Giác 

http://www.quangduc.com/photo/venguon/2011/lehiepky.html 
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 Trong 12 vò Taêng só ñaây coù bao nhieâu vò thaät söï ñaéc giôùi?  Coù bao nhieâu vò thaät söï laø 

các Bậc Tịnh Minh Cao Tăng Thạc Đức? Coù bao nhieâu vò ñaõ qua ñöôïc  

söï thöû thaùch cuûa ñöùc Hö-Khoâng Taïng? 
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TÖÏ THOÏ GIÔÙI 

 

 Thöôøng nghe, binh quí thieän chieán, khoâng quí soá ñoâng oâ hôïp; duïng binh thì caàn phaûi doái 

traù, nhöng Ñaïo quí ôû choã thaät hoïc, thaät tu, khoâng caàn nhieàu, maø caàn nhöõng baäc chaùnh só phaùt 

Taâm Boà-Ñeà (Bodhicittotpada). Tu haønh thì phaûi tu TAÂM, chaúng phaûi tu THAÂN.  

Ngöôøi thoï Boà-Taùt Giôùi maø khoâng heà bieát ñeán tinh thaàn Voâ-UÙy (Ñaïi Huøng, Ñaïi Löïc), 

maø chæ bieát nhu nhöôïc, vaâng phuïc (vì hieåu laàm hai nghóa Töø Bi) laøm ñaàu thì 

1. chaúng bieát chaân thaät phaùt Boà-Ñeà Taâm (kinh Hoa Nghieâm),  

2. chaúng bieát caùch Tònh Boà-Ñeà Taâm (kinh Ñaïi Thöøa Ñaûnh Vöông),  

3. chaúng bieát Boà-Taùt-Ñaïo (kinh Ñaïi Baûo Tích),  

4. chaúng raønh boán beänh (kinh Kim-Cang),  

5. chaúng thoâng Ngaõ Phaùp voán Khoâng (Sunyata) (kinh Baùt Nhaõ, Laêng Giaø)  

6. chaúng ñaït lyù Vieân Giaùc, (kinh Vieân Giaùc)  

7. chaúng bieát vieäc Ma (kinh Hoa Nghieâm, kinh Thuû Laêng Nghieâm) 

8. chaúng kheùo duïng taâm nôi choã Baát Nhò,  

thì ñoù laø hình thöùc thoï giôùi, chôù khoâng phaûi truyeàn giôùi cuûa Phaät gia!    

 Baây giôø, neáu quí Phaät töû muoán hoïc giôùi, ñaéc giôùi thì neân TÖÏ THOÏ GIÔÙI!  

Vöông kinh Hoa Nghieâm, toân kinh Kim Quang Minh Toái Thaéng Vöông, kinh Ñaïi 

Thoâng Phöông Quaûng Saùm Hoái Dieät Toäi Trang Nghieâm Thaønh Phaät, kinh Ñaïi Baûo Tích - 

Phaùp Hoäi Thaéng Man Sö-Töû , v.v... ñeàu cho pheùp laøm nhö vaäy, xem Yeáu Phaùp Nhaäp Moân  

Tu Theo Bí-Maät-Giaùo, pramnguyen.com. 
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HIEÄN TÖÔÏNG CHAÅN TEÁ COÂ HOÀN 

 

 

 Trong maáy naêm gaàn ñaây, hieän töôïng Chaån Teá Coâ Hoàn ñöôïc nhieàu Chuøa, Vieän ôû Hoa 

Kyø thöïc hieän.  

Neáu y phaùp thöïc haønh thì phöôùc haûi voâ löôïng phöôùc haø voâ taän, coøn doái mình, gaït ngöôøi 

vaø phænh vong thì hoïa-hoïan voâ cuøng! Choùng phaùt choùng taøn! 

Maëc daàu, Chaån Teá Coâ Hoàn (Du Giaø Dieäm Khaåu Thí Thöïc Khoa Nghi) vaø Khoa 

Moâng Sôn Thí Thöïc  laø caùc phaùp thöùc cuûa Maät Toâng, nhöng ñaõ bò nhieàu ngöôøi tu theo Kinh 

Thöøa (Paramitayana) hay Hieån Giaùo cöù khö khö môû saùch ra maø laøm!  

Tuy cuõng coù nhieàu vò hoïc hoûi vôùi caùc baäc Thaày veà hai khoa naày, nhöng xeùt kyû ra phaàn 

ñoâng khoâng coù Ñaïo Nhaõn, khoâng thaáy vong linh vaø chö quyû thaàn thì thöû hoûi laøm sao maø cöùu teá 

hoï  hay giaùo hoùa hoï ñaây? 

 Bieát laø nhö vaäy, song ngöôøi ta vaãn cöù laøm! Vì sao? – Coù nhieàu nguyeân nhaân 

1. Vì haùo danh töï phong mình laø baäc Thaày Chaån Teá, aên maëc dieâm duùa. 

2. Vì lôïi-döôõng, ñöôïc cuùng haäu,  

3. Vì lôïi duïng vieäc cuùng teá ñeå chieâu vôøi, thænh trieäu vong maø sai khieán; noùi 

caùch khaùc laø “nuoâi vong”, “nuoâi aâm binh”. 

Chôi vôùi vong linh laø moät ñieàu cöïc kyø nguy hieåm!  

Moät khi heát phöôùc, khoâng coøn ñuû khaû naêng ñeå sai khieán, thì ñaùm vong (aâm binh) seõ 

quay ngöôïc laïi haïi caû Chuøa, Vieän, gia toäc cuûa Chuû Ñaøn!        
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PHUÏ CHUÙ 

 

Hội nghị lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài thành công tốt đẹp  

(Quehuong 12/11/2011) - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực, sáng nay (12/11) tại 

Khu du lịch Dalat Edensee Resort, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Hội nghị lãnh đạo các tổ 

chức người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, 

Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức đã bế mạc, đạt kết quả và thành công tốt đẹp.  

 

Sau báo cáo về tình hình các hội đoàn kiều bào của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 

ngoài, Hội nghị đã được nghe 25 tham luận của các đại biểu kiều bào và đại diện các bộ, ban, 

ngành, địa phương. Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tham luận tại chỗ của các 

đại biểu.  

Công tác hội đoàn - nhân tố con người là quan trọng nhất 

Với hai ngày thảo luận trong không khí sôi nổi, cởi mở và dân chủ, Hội nghị thực sự là diễn đàn 

mở để các đại biểu trong và ngoài nước trao đổi ý kiến. Các đại biểu đã đánh giá tình hình công 

tác hội đoàn nói chung và của hội đoàn mình nói riêng, những thuận lợi, khó khăn cũng như 

những tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng và các tổ chức hội đoàn. 

Các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các hội đoàn, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo sự gắn bó hơn nữa giữa cộng 

đồng với đất nước. Nhiều đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo và các cơ quan chức năng trong nước 

hỗ trợ cộng đồng và các hội đoàn đã được các lãnh đạo hội đoàn đưa ra. 
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Hội nghị đã nghe giới thiệu về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11, đặc biệt về những vấn đề 

mới đặt ra trong công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; khẳng định  sự nhất trí cao và quyết 

tâm của lãnh đạo và các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài cùng nhau đoàn kết, phát huy vai 

trò cầu nối, tăng cường công tác ngoại giao nhân dân, cùng đồng bào cả nước thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội. 

Các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về các nội dung cơ bản liên quan đến biên giới, lãnh thổ 

và các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc xử lý vấn đề quan trọng này trong quan hệ với 

các nước láng giềng. 

Tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn  Thanh Sơn cho rằng: Các báo cáo, tham luận và ý kiến 

phát biểu tại Hội nghị đã nêu lên một bức tranh tương đối toàn diện về hoạt động của các hội 

đoàn, tập trung vào các mặt: vận động kiều bào hướng về quê hương đất nước, thúc đẩy quan hệ 

với chính quyền và nhân dân sở tại để nâng cao vị thế cộng đồng, địa vị pháp lý cho bà con, tổ 

chức các sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân 

tộc, vận động bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống... Các tham luận cũng khẳng 

định vai trò quan trọng hàng đầu để có thể phát triển phong trào công tác hội đoàn, trong đó nhân 

tố con người là quan trọng nhất. 

Tình hình cộng đồng được đánh giá toàn diện hơn  

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: Thông qua ý kiến của các đại biểu kiều bào, của 

lãnh đạo và các cơ quan chức năng trong nước, Hội nghị đã có được đánh giá toàn diện hơn về 

tình hình cộng đồng và hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Đời sống của 

bà con kiều bào có những thuận lợi hơn, ngày càng ổn định, hội nhập bền vững vào xã hội sở tại. 

Cùng với điều đó, truyền thống tốt đẹp gắn bó với quê hương đất nước của kiều bào ngày càng 

được phát huy, ngay cả ở những địa bàn mà đời sống mưu sinh của kiều bào còn gặp nhiều khó 

khăn. Về các tổ chức của người Việt tại các địa bàn, ngày càng có thêm nhiều hội đoàn mới ra 

đời, làm nơi tập hợp bà con. Nhiều nơi đã thành lập được tổng hội và các hội đoàn thành lập 

trước đây cũng được kiện toàn một bước. Cộng đồng kiều bào ta tại các nước đã nhận được sự 

quan tâm, hỗ trợ tích cực của Đảng và Nhà nước trong cả đời sống tinh thần lẫn vật chất. 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn hy vọng ý chí, quyết tâm và tư tưởng của Hội nghị lần này sẽ lan 

tỏa khắp thế giới bởi Hội nghị có sự hiện diện của những lãnh đạo nòng cốt đứng đầu các hội 

đoàn ở các quốc gia.  

Thứ trưởng đánh giá cao những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu và cho biết Uỷ ban Nhà nước 

về người Việt Nam ở nước ngoài  – Bộ Ngoại giao sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước để tiếp tục xây dựng những chính sách và biện pháp hỗ trợ các hội đoàn hoạt động, xây 

dựng cộng đồng NVNONN ổn định cuộc sống, đoàn kết, vững mạnh, có vị trí trong xã hội sở tại, 

giữ gìn bản sắc dân tộc và ngày càng gắn bó với đất nước. 

Cũng trong buổi bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã tặng quà lưu niệm cho ông Tiêu 

Như Phương, kiều bào tại Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đà Lạt  densee Resort và cảm ơn 

những đóng góp của tập thể lãnh đạo, nhân viên Resort cho sự thành công của Hội nghị.  ng 
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Tiêu Như Phương, trong phát biểu cảm ơn, đã bày tỏ vui mừng và vinh dự khi Đà Lạt  densee 

Resort được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các tổ chức NVNONN và mong muốn 

Đà Lạt  densee sẽ là điểm đến của bà con kiều bào mỗi khi về Đà Lạt. 

Đóng góp sức mình cho quê hương với tất cả trái tim 

Hội nghị lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề “Đoàn kết cộng đồng, 

cùng đất nước hội nhập và phát triển” đã thành công tốt đẹp. Hoà chung niềm vui ấy, nhiều đại 

biểu đã bày tỏ những cảm xúc thật chân thành. 

Bà Nghiêm Nhật Mai, Chủ tịch Hội người Việt ở Angola bày tỏ, người Việt ở Angola luôn giữ 

được truyền thống cần cù, tiết kiệm, nhớ về cội nguồn, đoàn kết đùm bọc nhau kiên trì phấn đấu  

vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cho cuộc sống của gia đình cũng như góp phần xây dựng 

quê hương đất nước. Ở xa Tổ quốc nhưng cộng đồng người Việt ở Angola chỉ có một mong 

muốn cháy bỏng: đó là mong muốn cho quê hương Việt Nam được giàu mạnh, văn minh, dân 

chủ, bình đẳng với các dân tộc, các quốc gia tiên tiến trên thế giới và sẽ làm hết sức mình để góp 

phần vì những mục đích đó.  

 ng Đoàn Cát, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc bày tỏ Hội nghị có ý 

nghĩa rất lớn. Các đại biểu lãnh đạo các tổ chức hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài cùng đại 

biểu trong nước hội tụ về thành phố Đà Lạt, cùng giao lưu, trao đổi về tình hình hội đoàn của 

mỗi nước, học tập những kinh nghiệm của nhau, cùng đưa hội đoàn phát triển và hướng về quê 

hương, cùng góp sức dựng xây quê hương giàu đẹp.  ng cũng cho biết, các đại biểu về đây cảm 

nhận sâu sắc về tiềm năng du lịch và kinh tế của Đà Lạt, Lâm Đồng. Đặc biệt là Hội nghị được 

tổ chức tại Khu du lịch Dalat  densee Resort & Spa bên hồ Tuyền Lâm, là dự án đầu tư rất thành 

công của một kiều.  ng cho biết sẽ quảng bá hình ảnh tươi đẹp của Đà Lạt cùng những tiềm 

năng kinh tế của tỉnh tới cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. 

Chị Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch Hội Chuyên gia Việt Nam tại Singapore luôn mong muốn 

làm được gì đó cho quê hương, đất nước. Chị cho biết, cộng đồng người Việt ở Singapore là 

cộng đồng trẻ, năng động với 80% là trí thức. Hội chuyên gia Việt Nam tại Singapore thành lập 

năm 2007 đã có cố gắng kết nối những trí thức trẻ, đồng thời tạo ra những giá trị và những sự 

thay đổi bằng những dự án của mình, tuy nhỏ thôi nhưng đã đóng góp phần nào cho đất nước. 

Đó là dự án sách tại Việt Nam, mỗi năm Hội gõ cửa những nhà sách lớn của Singapore và xin 

những số sách tồn kho đem về Việt Nam tặng các trường Đại học trong nước. Hội cũng có dự án 

về môi trường với mong muốn kết nối với những trí thức làm trong lĩnh vực môi trường của Việt 

Nam để tìm hiểu cách làm thay đổi tình hình ô nhiễm Sông Cửu Long hiện nay.  

Chị Anh Đào bày tỏ, cộng đồng người Việt ở Singapore đã làm việc bằng cả khối óc và trái tim, 

và chị kêu gọi mọi người cùng bắt tay để đóng góp công sức cho quê hương với tất cả trái tim 

mình.   

http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105001/ns111114104640#0wBMquGgE
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Saturday, October 22, 2011 

Nghị Quyết 36 và Người Việt Tị Nạn Cộng Sản & Kế Sách 

Vận Động Tuyên Truyền của CSVN  

 

Trước sự lớn mạnh về tinh thần lẫn vật chất và tiềm năng chính trị của các cộng đồng Người Việt 

Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản trên thế giới, đảng CSVN muốn dùng tiền bạc, chất xám, ảnh hưởng 

chính trị tại quốc gia sở tại của các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản này làm 

lợi cho chúng thay vì trở thành nguồn thách thức quyền lực của chế độ CSVN. Do vậy đảng 

CSVN đã và đang ra sức đánh phá các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản để 

gom các cộng đồng này vào tay chúng. Việc này thể hiện rõ qua Nghị Quyết 36 của đảng CSVN 

ban hành năm 2004 nhắm vào các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản. Đảng 

CSVN đã và đang chỉ thị đảng viên và các nhóm Việt gian tay sai tại hải ngoại phải triệt để thi 

hành nghị quyết 36 trong năm 2008 này.  

 

Nội dung nghị quyết 36 nhắm vào các mục tiêu:  

 

1) Thanh Thiếu Niên: Đưa sách vở, truyền thông tuyên truyền của đảng CSVN ra hải ngoại để 

dạy dỗ các trẻ em và giới trẻ VN Tị Nạn. Ru ngủ giới trẻ rằng các thế hệ người lớn chống cộng 

quá khích, là bám vào quá khứ, là đảng CSVN đang thay đổi tốt rồi vậy hãy hợp tác với đảng 

CSVN để phát triển đất nước. Khi VN phát triển tốt, kinh tế mạnh thì tự do dân chủ sẽ có.  

 

2) Truyền Thông: Kiểm soát hoàn toàn tư tưởng của người Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng 

Sản bằng cách nắm tối đa hệ thống truyền thông của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản. 

Qua các cơ sở này, VC và tay sai tuyên truyền làm lợi cho đảng CSVN, đồng thời dùng các cơ sở 

truyền thông này đánh phá những tổ chức hay các cá nhân chân chính đang tranh đấu chống lại 

chế độ CSVN.  

 

3) Tổ Chức Cộng Đồng: Phá nát các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản ra từng 

mảnh để người Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản không trở thành một khối thống nhất 

vững mạnh có thể thách thức quyền lực của đảng CSVN.  

 

4) Chính Trị: Mua chuộc các chính trị gia bản xứ cũng như đưa người chen chân vào hệ thống 

chính trị tại địa phương nơi có người Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản cư ngụ để tạo thế 

lực chính trị trong chính trường nhằm kiếm sự yểm trợ của giới chính trị gia này cho đảng 

CSVN. Từ từ, VC và tay sai sẽ dùng các chính trị gia này để vô hiệu hóa các cuộc tranh đấu của 

các tổ chức, hội đoàn chống cộng tại địa phương này.  
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5) Tình báo: Dùng người Việt Tị Nạn để thành những gián điệp chính trị, kinh tế, kỹ thuật, quân 

sự, ngoại giao cho VC tại nước sở tại.  

 

Nghị Quyết 36 Đang Được Thực Hiện Ra Sao?  

 

1) Hiện nay VC đang từ từ đưa sách vở của họ vào các trường Việt Ngữ do các tổ chức tư nhân 

cũng như tôn giáo điều hành. Chúng cũng đang làm giới trẻ thờ ơ với công cuộc tranh đấu cho 

Tự do, Dân chủ tại VN hay biến giới trẻ thành kẻ đối đầu với cha anh trong công cuộc chống 

cộng.  

 

2) VC đang tung ra cả hàng trăm triệu đô la để mua chuộc các cơ sở truyền thông, vì vậy chúng 

ta không ngạc nhiên khi thấy thỉnh thoảng lại có cơ sở truyền thông nào đó tại hải ngoại nói hay 

đăng những bài có lợi cho VC.  

 

3) Những ý tưởng hòa hợp hòa giải, đối thoại với VC đang được làm sống lại qua những tay sai 

Việt gian của chúng. Bọn này ngang nhiên tổ chức hay tham dự các buổi tiệc do các nhân viên 

tòa đại sứ hay lãnh sự quán VC khoản đãi. Đôi khi chúng còn công khai tham dự tiệc tiếp đón 

các viên chức cao cấp của VC như Chủ tịch, Thủ tướng sang thăm các quốc gia sở tại.  

 

4) Ở đâu có sẵn một cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản thì ở đó đã và đang đẻ ra 

một tổ chức cộng đồng khác. Nhiều tổ chức tranh đấu chính trị có sẵn đã bị chẻ làm đôi, làm ba. 

Khi các cộng đồng hay tổ chức này bị chúng đánh cho yếu đi hay tan vỡ thì chúng dùng tiền, đàn 

em để tiếm danh tổ chức hay cộng đồng này.  

 

San Jose Và Nghị Quyết 36  

 

Chúng ta thấy VC và tay sai Việt gian đang ra sức tung những đòn hiểm độc nhắm vào cộng 

đồng VN Tị Nạn CS tại San Jose để thực thi nghị quyết 36. Những mục tiêu trong nghị quyết 36 

của VC đang được thể hiện rõ nét nhất tại San Jose qua biến cố chính trị liên quan tới danh xưng 

Little Saigon hơn 3 tháng qua. Trong vụ này, tiếng nói của đa số Người Việt Tị Nạn CS muốn có 

danh xưng Little Saigon không được chính quyền địa phương lắng nghe.  

 

Tại sao Việt Cộng và tay sai chọn San Jose làm trung tâm điểm để thi hành nghị quyết 36?  

 

San Jose được mệnh danh là Thủ Đô Chính Trị của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản, 

trong khi Nam Cali được mệnh danh là Thủ Đô Văn Hóa của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng 

Sản. San Jose gần ngay San Francisco, thành phố rất thiên tả, nơi đặt trụ sở của tòa Lãnh Sự VC. 

San Jose là thí điểm và là mục tiêu đầu tiên bằng mọi giá VC và tay sai phải thực thi thành công 

nghị quyết 36. Một khi VC thành công tại San Jose, chúng sẽ lần lượt tấn công cộng đồng Người 
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Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại Orange County, Houston và dần dần chúng sẽ lấn chiếm 

những cộng đồng khác. Chính vì vậy, cuộc tranh đấu cho chữ Little Saigon tại San Jose là việc 

rất quan trọng, không thể coi thường được. Nó cần được Người VN Tị Nạn CS tại San Jose và 

các vùng phụ cận cũng như các cộng đồng VN Tị Nạn CS khắp nơi cùng tham gia và yểm trợ tối 

đa.  

 

Cách thức tấn công của VC và tay sai sẽ có thể xảy ra tại San Jose và các nơi khác trong tương 

lai như sau:  

 

1) Mua chuộc một số người dân địa phương tại một vài khu vực dân cư hay khu thương mại treo 

cờ máu VC để khiêu khích cộng đồng VN. Nếu chúng ta tới khu vực đó biểu tình la hét thì sẽ 

làm ồn ào khu vực này khiến cư dân vùng này mất cảm tình với chính nghĩa chống cộng của 

chúng ta. Chúng có thể làm việc này tại nhiều khu vực trong địa phương để chúng ta mất thời giờ 

và nhân lực biểu tình, phản đối.  

 

2) Tiếp tục đánh phá mạnh mẽ các tổ chức chống cộng chân chính bằng cách cho đẻ thêm nhiều 

tổ chức vớ vẩn để cạnh tranh với các tổ chức chân chính nhằm tạo phân hóa và làm hao tổn tiềm 

lực của người Việt Tị Nạn CS.  

 

3) Tiếp tục dùng các phương tiện truyền thông do chúng đang nắm để bôi nhọ các cá nhân hay 

đoàn thể uy tín, gây phân hóa, tạo mâu thuẫn trong hàng ngũ Người Việt Quốc Gia Tị Nạn CS 

hầu làm nản lòng những người đang tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Độc lập của dân tộc.  

 

VC và tay sai biết rằng chúng không thể khống chế hay nắm hoàn toàn được cộng đồng Người 

Việt Tị Nạn CS cho nên mục đích chính yếu của chúng là:  

 

a) Phá nát cộng đồng khiến cho đa số thầm lặng của tập thể Người Việt Tị Nạn CS chán nản 

buông xuôi, nhất là giới trẻ đầy nhiệt huyết sẽ chán nản với công cuộc tranh đấu cho Tự Do, Dân 

Chủ cho dân tộc đang do thế hệ cha anh đi tiên phong.  

 

b) Bôi nhọ những Người Việt Tị Nạn CS, có uy tín đang tranh đấu chống CS, làm họ chán nản 

bỏ cuộc, làm cho những Người Việt Tị Nạn CS có lòng với dân tộc nhưng nhút nhát sẽ càng có 

lý do quay lưng lại với công cuộc tranh đấu cho dân tộc.  

 

b) Chứng minh với chính quyền và dân bản xứ rằng Người Việt Tị Nạn CS là đám ô hợp, chia rẽ, 

ham danh, không thực lực. Vì thế, khi bàn tới chuyện VN, người Mỹ hãy nói chuyện với những 

cá nhân, tổ chức do chúng dựng lên hay tiếm danh, thay vì nói chuyện với các đại diện chân 

chính của các tổ chức hay cộng đồng Người Việt Tị Nạn CS.  

 

Cách thức đối phó của chúng ta:  
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1) Khi bị VC và tay sai khiêu khích, tấn công, chúng ta phải phản ứng quyết liệt và không 

nhượng bộ. Nhưng phải luôn luôn sáng suốt và bình tĩnh đối phó những đòn tấn công thâm hiểm 

này của VC và tay sai. Đừng hành động hấp tấp, thiếu thống nhất, thiếu kế hoạch kẻo sẽ mang 

nhiều thất bại lớn lao.  

 

2) Để ý tới những bài vở của con cháu mình tại các trường Việt Ngữ. Quan tâm hướng dẫn giới 

trẻ trên con đường tranh đấu cho Tự do, Dân chủ tại VN.  

 

3) Luôn đặt cá nhân mình dưới quyền lợi của tập thể. Luôn luôn biết tương nhượng và lắng nghe 

ý kiến của nhau. Phải biết tôn trọng ý kiến của tập thể. Khi ý kiến của tập thể khác với ý kiến của 

cá nhân mình, đừng vì tự ái cá nhân hay nghe những lời xúi bậy để chống phá ý kiến tập thể, từ 

đó làm cho tổ chức bị đổ vỡ, tạo ra sự chia rẽ nội bộ rồi chia rẽ cộng đồng.  

 

4) Khi anh em, đoàn thể hay cộng đồng bạn bị bôi nhọ hoặc bị tấn công, chúng ta phải can đảm 

mạnh dạn đứng lên bảo vệ tới cùng. Binh bạn hôm nay chính là bảo vệ cho chính mình, tổ chức 

của mình và cộng đồng mình ngày mai.  

 

5) Tạo những sự liên hệ mật thiết với giới chính trị địa phương rồi Tiểu bang, Liên bang và các 

cộng đồng bạn. Hãy cho họ thấy tình trạng thiếu tự do, nhân chủ và nhân quyền tại VN, qua đó, 

họ sẽ thông cảm tại sao chúng ta chống cộng quyết liệt như vậy. Nói cho các giới chức địa 

phương biết những kế sách và nhân sự đang hoạt động cho VC để phá nát cộng đồng, từ đó cảnh 

cáo họ là một khi cộng đồng VN Tị Nạn CS bị đám VC và tay sai khiêu khích, phá nát, gây bất 

ổn thì an ninh, ngân sách và sự phát triển của thành phố cũng bị ảnh hưởng lây. Nhất là cảnh báo 

cho họ biết rằng khi tay sai VC làm những hành động khiêu khích cộng đồng Người Việt Tị Nạn 

CS thì cộng đồng sẽ phản ứng rất mạnh bằng cách tổ chức những cuộc biểu tình lớn, liên tục và 

như vậy thành phố sẽ phải chi ra những khoản tiền lớn giữ an ninh cho các cuộc biểu tình này. 

Hãy đưa vụ biểu tình chống Trần Trường hơn 50 ngày ở Nam Cali làm thí dụ cho họ thấy quyết 

tâm chống cộng của chúng ta ra sao và thành phố ở Nam Cali phải trả biết bao nhiêu tiền cho vụ 

này.  

 

6) Trong các giới chức địa phương hay Tiểu bang, Liên bang, có nhiều người cảm thông và yểm 

trợ hết mình cho chính nghĩa của chúng ta mà không đòi hỏi gì hết, nhưng cũng có người yểm 

trợ chúng ta vì quyền lợi của họ. Do vậy khi vận động giới chức chính trị địa phương hay cao 

cấp hơn, đừng hoàn toàn đặt niềm tin trọn vẹn vào họ. Chúng ta phải có kế hoạch phòng bị để 

vào phút chót nếu họ có phản bội lại ta hay không làm theo lời hứa hẹn thì chúng ta cũng kịp thời 

chống đỡ. Khi nói chuyện với họ, họ có thể cam đoan chắc chắn sẽ yểm trợ chính nghĩa của ta, 

nhưng biết đâu bọn tay sai VC vận động họ vào phút chót với nhiều hứa hẹn béo bở, họ phản bội 

lại thì chúng ta lấy gì mà chống đỡ kịp thời?  
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7) Khi tranh đấu ngoài cộng cộng, chúng ta luôn giữa thái độ ôn hòa nhưng kiên quyết. Đừng để 

truyền thông ngoại quốc hay các cộng đồng bạn có những cái nhìn bất lợi cho chính nghĩa của ta. 

Qua cách biểu dương lực lượng, ý chí trong trật tự, ôn hòa và tôn trọng pháp luật, dân chúng, 

giới chính trị địa phương hay cao hơn nữa sẽ nhìn thấy sự đồng lòng, tinh thần kỷ luật, tôn trọng 

pháp luật của ta, như thế họ sẽ nể phục và yểm trợ cộng đồng chúng ta. Ta nên nhớ là một đám 

đông lớn nhưng ô hợp có thể gây tiếng vang ồn ào nhưng sẽ không tạo sự nể phục bằng một 

nhóm nhỏ nhưng có quyết tâm, có lãnh đạo, hành động có kỷ luật và trật tự.  

 

Đặc biệt xin có vài lời đối với những người sinh hoạt trong các đoàn thể chống cộng: Nếu quý vị 

không quan tâm tới hay không yểm trợ những sinh hoạt chống cộng tại cộng đồng địa phương 

quý vị đang sinh sống, vì coi những trò phá hoại cộng đồng của VC và tay sai là chuyện nhỏ, và 

rằng quý vị đang lo làm những chuyện đại sự lớn hơn, đó là trực tiếp lật đổ chế độ VC tại ngay 

VN thì xin quý vị hãy trả lời hai câu hỏi sau:  

 

Nếu cộng đồng VN Tị Nạn CS bị VC và tay sai khống chế thì chúng có để quý vị yên thân để lo 

đại sự tiêu diệt chúng bên VN không?  

 

Nếu cộng đồng VN Tị Nạn CS bị VC và tay sai phá cho tan vỡ thì quý vị lấy hậu phương nào để 

yểm trợ nhân lực, tài lực, thế quốc tế cho quý hoạt động tại tiền phương bên VN để lật đổ VC?  

 

Vài lời đối với những người buôn bán trong cộng đồng: Cơ sở làm ăn của quý vị phát triển là 

nhờ có đa số đồng bào VN Tị Nạn CS lui tới mua bán. Một khi cộng đồng chúng ta bị VC phá 

nát hay khống chế thì đồng bào sẽ bỏ đi nơi khác hay không tới những khu buôn bán của người 

Việt Nam nữa, lúc đó thương vụ của quý vị sẽ sút giảm. Thêm nữa khi khống chế được cộng 

đồng rồi, VC và tay sai âm thầm bắt quý vị đóng hụi chết cho chúng gọi là quỹ xây dựng quê 

hương, lúc đó quý vị tính sao đây?  

 

Vài lời đối với những người VN Tị Nạn CS Thờ Ơ: Chúng ta bị VC trù dập, đàn áp dã man vì 

thế chúng ta phải liều chết hay đau lòng rời xa quê hương, mồ mả tổ tiên sang xứ người định cư. 

Chúng ta tưởng đã thoát ách CS, ai ngờ VC dai như đỉa. Chúng tiếp tục bám chúng ta để vắt 

máu. Nay chúng đi thêm một bước mạnh bạo hơn nữa, đó là tìm cách phá nát cộng đồng chúng 

ta sinh sống để chúng có thể tiếp tục khống chế chúng ta một lần nữa. Lần này chúng ta hết 

đường chọn lựa. Vì sự an bình của chính chúng ta và con cháu, chúng ta chỉ còn cách đứng lên 

cùng đồng bào VN Tị Nạn CS đập tan âm mưu muốn khống chế cộng đồng của VC và tay sai.  

 

Kết luận:  

 

Để phá tan nghị quyết 36 mà VC và Việt gian tay sai đang ra sức thực hiện trong năm nay, chúng 

ta phải kiên quyết nhưng khôn ngoan, sáng suốt, bình tĩnh đối phó, phải có kế sách tiến thoái 

thích hợp trong từng trường hợp. Trước hết mọi người Việt Tị Nạn CS phải coi công cuộc tranh 
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đấu chống sự phá hoại cộng đồng ta đang sinh sống do VC và tay sai phát động là việc an nguy 

của chính ta và con cháu mình.  

 

Và trên hết, chúng ta phải đặt cái tôi, quyền lợi các nhân, tổ chức dưới quyền lợi của tập thể, phải 

thống nhất ý chí, biết lắng nghe nhau và đoàn kết lại thành một khối vững chắc. Đừng vì cái 

chức danh chủ tịch nọ, trưởng ban kia đầy hão huyền, đừng vì không được đọc một bài diễn văn, 

đừng vì ghen tị anh em khác được khen tặng còn ta thì không, đừng vì xích mích cá nhân mà phá 

nát tổ chức, cộng đồng mình đang sinh hoạt. Nếu không, phòng tuyến chống cộng tại địa phương 

ta cư ngụ sẽ bị VC và tay sai phá vỡ. Như thế, một ngày rất gần kề, khi mở mắt ra, chúng ta sẽ 

thấy cờ máu VC tràn ngập chung quanh. Lúc đó chúng ta có hối hận, cố công gầy dựng lại tổ 

chức hay cộng đồng thì đã quá muộn. Quá muộn! Vì chúng ta đã bị VC và tay sai khống chế mất 

rồi!  

 

Trần Văn Thìn.  

http://hon-viet.co.uk/ 

*** 

Kế Sách Vận Động Tuyên Truyền của CSVN  

- Trương Sỹ Lương - 

 

Từ cổ chí kim, trong những cuộc tranh giành quyền lực từ cấp làng xã đến quốc gia, hay rộng lớn 

hơn là thế giới - ngoài lãnh vực sử dụng quân sự để chiến thắng đối phương - thì mặt trận tuyên 

truyền và vận động nói tắt là tuyên vận, hay là chiến tranh chính trị, chiến tranh tâm lý vẫn là 

một thứ vũ khí trí vận vô cùng quan trọng, đóng góp lớn vào sự chiến thắng đối phương trên cả 

hai mặt chiến thuật và chiến lược.  

 

Trong lịch sử cận đại, đối với thế giới cộng sản quốc tế, trận chiến tuyên vận luôn luôn được đặt 

lên hàng đầu, không kém lãnh vực tình báo chiến lược. Ngân sách quốc gia to lớn đã được đổ 

vào quỹ này để điều nghiên, huấn luyện cán bộ trung kiên, móc nối, mua chuộc đối phương 

(bằng mọi giá nếu cần phải mua) để giành lấy chiến thắng.  

 

Kế sách tuyên vận được thi hành trên hai mặt nổi và chìm dưới nhiều dạng thức tuyên truyền 

khác nhau. Tùy theo địa bàn hoạt động, tâm lý quần chúng từng vùng để thi hành sách lược.  

 

Tuyên vận (nổi) trên lãnh vực văn hóa, gồm các bộ môn thông tin, báo chí, văn nghệ, nghệ thuật 

để ru ngủ đối phương. Nếu có cơ hội là tung đòn trực tiếp, hoặc móc nối với thành phần «đứng 

giữa» vì ham lợi vật chất hoặc có đầu óc lập dị, - ưa làm những chuyện trái người khác để thỏa 

mãn tự ái riêng tư - để rồi lọt vào guồng máy tuyên vận của địch. Tuyên vận (chìm) là những vận 
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động trong bóng tối, đôi khi vô thưởng vô phạt, nhưng có mục tiêu nham hiểm, lén lút như rỉ tai, 

bịa đặt, bêu rếu cá nhân, hăm dọa tung lý lịch đánh phá tổ chức hay chính quyền làm cho những 

hoạt động chính danh bị trở ngại.  

 

Đối với CSVN, lãnh vực tuyên vận vẫn là chiến dịch ưu tiên hàng đầu. Trong thời kỳ chiến tranh 

quốc-cộng, Cục Tuyên Vận CSVN đã tung ra các chiến dịch tuyên vận như chúng ta đã thấy.  

 

Tại miền Nam Việt Nam trước đây thì họ tuyên truyền, bôi nhọ về mọi mặt để đánh phá chính 

phủ Việt Nam Cộng Hòa như «Tay sai Đế quốc», «Ngụy quyền, ngụy quân, lính đánh thuê».  

 

Về mặt du kích văn hóa, văn nghệ thì họ cấy ngay trong hàng ngũ chúng ta những tay bồi bút 

chuyên môn giựt dây, phá hoại; về văn nghệ, nghệ thuật sân khấu thì có Trịnh Công Sơn, Miên 

Đức Thắng, Kim Cương, Thanh Nga và hàng trăm cán bộ to nhỏ khác... không thể kể hết lên 

đây. Đội ngũ du kích văn hóa, truyền thông chìm nổi này đã đâm sau lưng chiến sĩ QLVNCH nói 

riêng và chính quyền miền Nam Việt Nam nói chung một cách khoa học mà sau này ai cũng biết. 

Chính họ là thành phần đã góp công «to lớn» vào sự sụp đổ đau thương của chính thể Việt Nam 

Cộng Hòa.  

 

Trên bình diện quốc tế thì họ tung những đòn tuyên truyền xuyên tạc, mua chuộc giới thanh niên 

thế giới thiên tả thời đó chống chiến tranh, làm lu mờ chính nghĩa chống cộng của quân dân miền 

Nam Việt Nam. Mua ngay cả những thành phần sinh viên du học, để họ quay lại chống cha anh 

đang ngày đêm chiến đấu mất còn với cộng sản xâm lăng.  

 

Sau năm 1975, kể từ khi làn sóng người Việt tỵ nạn cộng sản ra đi trong đường tơ kẽ tóc để tìm 

tự do, tìm đất dung thân... thì CSVN cũng tung chiến dịch tuyên vận, móc nối, cấy người bằng 

mọi cách để xé lẻ khối người Việt tỵ nạn, vốn đã quá khổ đau vì đại họa cộng sản.  

 

Những năm đầu sau 1975, mạng lưới tuyên vận CSVN còn e dè, chỉ hoạt động chìm, lén lút có 

tính cách lẻ tẻ ở một vài lãnh vực hạn hẹp. Nhưng từ khi chế độ CSVN cởi trói vào năm 1987 thì 

mạng lưới tuyên vận «giao lưu văn hóa và văn nghệ», dụ người về thăm quê hương (để cứu sống 

chế độ qua đồng đô la), đồng thời tung ra hải ngoại các sản phẩm văn nghệ, văn hóa, xoáy vào đề 

tài thương nhớ quê hương để ru ngủ những người nhẹ dạ qua chiến dịch mang tên «hoa hồng 

xám».  

 

Sau năm 1995 và cuối thập niên 90, lợi dụng dịp Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận và tái lập bang giao, 

CSVN hồ hởi ồ ạt tung ra hải ngoại chiến dịch tuyên truyền (nổi) bằng các phái đoàn thương 

mại, triển lãm tranh ảnh, văn hóa phẩm; đưa những đoàn văn công ra hải ngoại vừa kiếm lợi, vừa 

tuyên truyền xám mà những người không nắm vững âm mưu trong kế sách «thuốc độc bọc 

đường» rất dễ bị thu hút, vô tình tiếp tay cho mục tiêu tuyên vận của CSVN.  
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Đồng thời trên mặt trận thông tin, báo chí, CSVN cũng đã hồ hởi tung ra hải ngoại những tờ báo 

mang nội dung vô thưởng vô phạt, bê nguyên nội dung những tờ báo đảng trong nước với mục 

tiêu xoáy vào giới trẻ - rất mù mờ về chính trị - để ru ngủ thanh niên theo mục tiêu trí vận của 

họ. Họ nằm yên ở đó để chờ thời cơ là ngồi dậy hoạt động ngay. Những trang báo vô thưởng vô 

phạt ấy sẽ biến thành những lưỡi lê đâm lút cán chúng ta một cách hữu hiệu.  

 

Mặt khác, họ mua chuộc một số báo khác mà người chủ trương chỉ xoáy vào lãnh vực thương 

mại, nhưng thỉnh thoảng lại cho đăng tải những bài viết ca ngợi CSVN, hoặc giả vờ cho đi những 

bài viết chập chờn mang đầy tính chất chia rẽ, gây hoang mang, thọc bên này, đục bên kia để gây 

hiềm khích trong tập thể người Việt quốc gia.  

 

Ở trong nước thì đảng chủ trương hủy diệt mầm chống đối bằng cách đầu độc thanh niên thiên về 

vật chất, chỉ biết ăn chơi, rượu chè, thụ hưởng, trụy lạc, sa đọa.  

 

Còn ở hải ngoại thì những cán bộ trẻ trá hình dụ dỗ giới trẻ chống đối, ghét chính trị, tạo mâu 

thuẫn giữa hai thế hệ già trẻ, làm hao mòn tiềm năng của thế hệ trẻ, đáng lẽ họ phải nối tiếp cha 

anh trên con đường đấu tranh giải thể chế độ CSVN.  

 

Đã đến lúc những chiến sĩ quốc gia, những quân dân cán chính, một đời đấu tranh, hy sinh cho tự 

do dân chủ phải nhận chân, phân biệt rõ ràng ai bạn, ai thù, không vì cảm tính, thành kiến cá 

nhân để rồi chính chúng ta chống lại chúng ta, hoặc vô tình che chở cho kẻ thù vì thiếu nhận định 

sáng suốt và cuối cùng lọt vào bẫy sập của cục tuyên vận CSVN.  

 

Đã đến lúc thế hệ đi trước phải chăn dắt con em trên lãnh vực tinh thần để vô hiệu hóa chiêu «vô 

thưởng vô phạt», nhưng có mục tiêu tuyên vận của CSVN. Chính chúng ta phải nhắc nhở, giải 

thích, phân tích rõ ràng trắng đen để cho giới trẻ ý thức vai trò đóng góp hữu hiệu vào đại cuộc 

giải thể chế độ cộng sản, xây dựng lại đất nước.  

 

Đừng quên, ngày trước chính CSVN đã gọi chúng ta là «bọn phản động chạy theo đế quốc», 

nhưng ngày nay ở vào thế bí kinh tế, thế kẹt chính trị nên họ đã đổi thành cụm từ «khúc ruột 

ngàn dặm» để chiêu dụ chúng ta tiếp tục nuôi sống chế độ phi dân tộc.  

 

Đứng trước giai đoạn đấu tranh khó khăn, trước chiến dịch tuyên vận trắng trợn của tập đoàn 

cộng sản, đã và đang chĩa mũi dùi vào tập thể người Việt tỵ nạn về nhiều mặt, chúng ta phải 

nghiên cứu đối sách thật kỹ lưỡng để vô hiệu hóa những mũi tấn công này.  

http://vietduongnhan.blogspot.com/2011/10/nghi-quyet-36-va-nguoi-viet-ti-nan.html 
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Thông cáo báo chí Về Hội nghị lãnh đạo các tổ chức 

người Việt Nam ở nước ngoài  

(MOFA -9/11/2011) - Tiếp tục triển khai Nghị Quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác 

đối với người Việt Nam ở nước ngoài, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhà 

nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì và phối hợp với các cơ quan hữu 

quan trong nước lần đầu tiên tổ chức Hội nghị lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước 

ngoài có chủ đề “Đoàn kết cộng đồng, cùng đất nước hội nhập và phát triển”.  

Hội nghị sẽ diễn ra từ 11/11 đến 13/11/2011 tại khu du lịch Dalat  densee Resort, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của các đại diện lãnh đạo  Đảng và Nhà nước; đại diện các 

bộ, ban, ngành trung ương và địa phương cùng khoảng 150 kiều bào tiêu biểu từ hơn 30 quốc 

gia, đại diện cho nhiều tổ chức hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. 

Hội nghị lần này là dịp để lãnh đạo các tổ chức hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi 

kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh hiệu quả và phát huy vai trò của hội đoàn trong đời sống cộng 

đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ để cộng đồng gắn bó, phát triển, đóng góp cho xã 

hội sở tại, đồng thời tăng cường liên hệ và tham gia vào công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển 

của quê hương, đất nước. 

Hội nghị sẽ nghe báo cáo tham luận của các đại biểu về công tác hội đoàn người Việt Nam ở 

nước ngoài, trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan từ đó đề ra phương hướng hoạt động cụ thể 

cho công tác này trong giai đoạn tiếp theo. Các đại biểu cũng sẽ được nghe giới thiệu về Nghị 

quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, cập nhật tình hình mọi mặt của đất nước và các chính sách của 

Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.  

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc 

“Tôi yêu tiếng nước tôi” với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, 

được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam tối ngày 12/11 và sẽ 

thăm quan những các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng./.  

 

* Mọi thông tin xin liên hệ: 

Vụ Thông tin – Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao 

- Đ/c: 32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Tel: 04.39346813   fax: 04.38259211 

http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105001/ns111109155213#tcETZb6fcGqo 
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NGHỊ QUYẾT 36 của Bộ Chính trị về Công tác đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài  

 

NGHỊ QUYẾT số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài 

I- Tình hình và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua  
 

1- Hiện nay có khoảng 2,7 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ, 

trong đó hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển, phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc 

sống và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú, có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, chính trị - xã 

hội ở nước sở tại, có tác động ở mức độ khác nhau tới mối quan hệ giữa các nước đó với Việt 

Nam. Bên cạnh đó, trong những năm qua hàng trăm nghìn người Việt Nam đã ra nước ngoài lao 

động, học tập, tu nghiệp, đoàn tụ gia đình, hình thành các cộng đồng người Việt Nam tại một số 

địa bàn mới.  

 

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với 

nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm 

cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Nhiều trí thức có trình độ học vấn và chuyên 

môn cao; một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các 

công ty và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế, khoa học ở nước 

sở tại.  

 

Mặc dù sống xa Tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, 

giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương. 

Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới, 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội và không ngừng nâng 

cao vị thế quốc tế của đất nước càng củng cố thêm niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước của 

người Việt Nam ở nước ngoài. Đông đảo bà con hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách 

đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước, mong muốn đất nước cường thịnh, sánh vai với 

các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; nhiều người đã về thăm gia đình, quê hương, tham 

gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ 

thuật, thể thao, nhân đạo, từ thiện... Tình hình trên là xu thế chủ yếu trong cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài.  

 

Tuy nhiên, người Việt Nam ở một số nước còn khó khăn trong việc ổn định cuộc sống, chưa 

được hưởng quy chế rõ ràng, thậm chí ở một số nơi còn bị kỳ thị. Một bộ phận đồng bào do chưa 

có dịp về thăm đất nước để tận mắt thấy được những thành tựu của công cuộc đổi mới hoặc do 

thành kiến, mặc cảm, nên chưa hiểu đúng về tình hình đất nước. Một số ít người đi ngược lại lợi 

ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại 

với Việt Nam. Tính liên kết cộng đồng, sự gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng chưa cao. 

Còn thiếu các biện pháp duy trì, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; việc giữ gìn 
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tiếng Việt và bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ còn khó khăn. Nhu cầu giao lưu văn hóa giữa cộng 

đồng với đất nước, giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng là rất lớn và trở nên bức thiết 

song chưa được đáp ứng. Sự đóng góp của bà con vào công cuộc xây dựng đất nước, nhất là về 

tri thức, chưa tương xứng với tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.  

 

2- Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận 

không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở 

và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, 

người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật. 

Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được đổi mới và đạt được những kết quả đáng 

kể cả ở trong và ngoài nước. Công tác thông tin, văn hóa phục vụ cộng đồng từng bước được 

tăng cường, nhất là trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và qua mạng Internet. Sự phối hợp 

giữa các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương và các cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyển biến tích cực.  

 

Tuy nhiên, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước 

ngoài chưa được quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ. Công tác nghiên cứu, tham mưu về chính 

sách chưa theo kịp những chuyển biến mới. Công tác bảo hộ quyền lợi chính đáng của người 

Việt Nam ở nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức. Các chính sách đã ban hành chưa đồng 

bộ và chưa thể hiện đầy đủ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; chưa khuyến khích mạnh mẽ 

người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước. 

Chưa có hình thức thỏa đáng để cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin cho đồng bào về tình hình 

đất nước và chính sách của Đảng và Nhà nước. Hình thức vận động cộng đồng còn chưa thực sự 

đổi mới, đa dạng và linh hoạt để có thể quy tụ, động viên đông đảo bà con tham gia các hoạt 

động có ích cho cộng đồng và quê hương. Việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, 

việc khen thưởng, động viên những người có thành tích ít được chú trọng.  

 

Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém trên là các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân chưa 

nhận thức thật sự đầy đủ và sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài, nhiều cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp chưa quan tâm 

đúng mức và chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác này. Sự phối hợp 

giữa các bộ, ngành liên quan, giữa Trung ương và địa phương, giữa trong và ngoài nước còn 

thiếu chặt chẽ, các cơ quan trực tiếp làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài chưa được 

kiện toàn đủ mạnh, kinh phí còn hạn chế.  

 

II- Chủ trương và phương hướng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời 

gian tới  
 

1- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết 

toàn dân tộc. Cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và 

mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ 

quốc, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xóa bỏ mặc cảm, 

định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn 

trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Mọi người Việt Nam, không phân 

biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp 
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phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

 

2- Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng 

dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 

nước ta với các nước. Nhà nước có trách nhiệm thỏa thuận với các nước hữu quan về khuôn khổ 

pháp lý để đồng bào ổn định cuộc sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài theo luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế.  

 

Đảng và Nhà nước mong muốn, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và thực 

hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, chăm lo xây dựng cuộc sống, làm ăn thành đạt, nêu cao 

tinh thần tự trọng và tự hào dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc 

Việt Nam, đoàn kết đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình 

và quê hương, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước bà con sinh sống với 

nước nhà, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người góp phần xây dựng quê hương đất nước, 

chủ động đấu tranh với các biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc.  

 

3- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần mang tính đồng bộ, kết hợp việc xây dựng 

cơ chế, chính sách với công tác vận động, kết hợp các hoạt động trong nước với các hoạt động ở 

nước ngoài và phải được tiến hành thông qua nhiều loại hình hoạt động và biện pháp phù hợp với 

các đối tượng và địa bàn khác nhau, trên cơ sở tự nguyện và không trái với pháp luật, phong tục, 

tập quán của nước sở tại.  

 

4- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị 

và của toàn dân. Các tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 

dân, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, ở trong nước và ngoài nước và toàn dân 

ta cần coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 

III - Nhiệm vụ chủ yếu  
 

1- Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn 

sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê 

hương, đất nước.  

 

Thông qua các hoạt động ngoại giao tích cực vận động chính quyền nước sở tại tạo thuận lợi cho 

kiều bào có điều kiện làm ăn sinh sống bình thường; chủ động tiến hành đàm phán và ký kết các 

thỏa thuận cần thiết với các nước, trong đó có các hiệp định lãnh sự, hiệp định tư pháp, bảo vệ 

lợi ích chính đáng của bà con, chống các biểu hiện kỳ thị, các hành động chống lại người Việt 

Nam ở nước ngoài. Giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng yêu cầu của người Việt Nam ở nước 

ngoài liên quan đến vấn đề quốc tịch.  

 

Tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, thân nhân, thờ 

cúng tổ tiên. Cụ thể hóa và hoàn thiện hơn nữa các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại ở 

trong nước của người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng thông thoáng, thuận tiện và đơn giản 

thủ tục. Giải quyết thuận lợi, nhanh chóng thủ tục cho người Việt Nam ở nước ngoài hồi hương 
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hoặc về làm ăn, sinh sống có thời hạn ở trong nước; tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn tại về 

mua nhà ở trong nước, thừa kế, hôn nhân gia đình, nhận con nuôi... liên quan đến người Việt 

Nam ở nước ngoài. Dành cho người Việt Nam ở nước ngoài giá dịch vụ như công dân trong 

nước.  

 

Có hình thức thích hợp tổ chức thu thập ý kiến của đồng bào ở nước ngoài trước khi ban hành 

các văn bản pháp quy, chính sách có liên quan nhiều tới người Việt Nam ở nước ngoài.  

 

2- Hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sự 

đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước. Xây dựng chế độ đãi ngộ thỏa 

đáng đối với những chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ chuyên môn 

cao, có khả năng tư vấn về quản lý, điều hành, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho đất 

nước, góp phần phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của nước nhà.  

 

Xây dựng và hoàn thiện các chính sách tạo thuận lợi và khuyến khích các ngành, các trung tâm 

nghiên cứu khoa học - công nghệ, văn hóa nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, 

các cơ sở sản xuất, dịch vụ... ở trong nước mở rộng hợp tác, thu hút sử dụng chuyên gia, trí thức 

người Việt Nam ở nước ngoài tham gia công việc ở trong nước, làm việc cho các chương trình, 

dự án hợp tác đa phương và song phương của Việt Nam với nước ngoài hoặc trong các tổ chức 

quốc tế có chỉ tiêu dành cho người Việt Nam và tư vấn trong các quan hệ giữa Việt Nam với đối 

tác nước ngoài.  

 

Tranh thủ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiến hành hoạt động vận động, tư vấn về 

pháp lý trong quan hệ với nước bà con làm ăn sinh sống.  

 

3- Hoàn chỉnh và xây dựng mới các chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động 

đầu tư, kinh doanh ở trong nước. Coi trọng các hình thức đầu tư, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ 

do người Việt Nam ở nước ngoài trực tiếp thực hiện hoặc thông qua người thân trong nước thực 

hiện. Mở rộng và tạo thuận lợi hơn nữa chính sách kiều hối. Phát huy khả năng của người Việt 

Nam ở nước ngoài làm dịch vụ, thiết lập và mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, các quan 

hệ hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân nước ngoài.  

 

Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vụ việc liên quan 

đến doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào trong nước, nhằm bảo vệ quyền 

lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp, xử lý các vi phạm theo đúng pháp luật, góp phần 

tạo môi trường pháp lý ổn định, làm cho người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, hợp tác với trong 

nước yên tâm, tin tưởng.  

 

4- Đổi mới và đa dạng hóa các phương thức vận động, các hình thức tập hợp với mục đích đoàn 

kết người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích những hoạt động 

hướng về Tổ quốc của bà con, nhất là của thế hệ trẻ trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với pháp luật 

và phong tục tập quán nước sở tại. Hỗ trợ các dự án của người Việt Nam ở nước ngoài nhằm 

mục tiêu trên. Chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả 

với những người còn có định kiến, mặc cảm với Nhà nước và chế độ ta.  
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5- Tích cực đầu tư cho chương trình dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, 

nhất là cho thế hệ trẻ. Xây dựng và hoàn chỉnh sách giáo khoa tiếng Việt cho kiều bào, cải tiến 

các chương trình dạy tiếng Việt trên vô tuyến truyền hình, đài phát thanh và qua mạng Internet. 

Cử giáo viên dạy tiếng Việt tới những nơi có thể để giúp bà con học tiếng Việt. Tổ chức trại hè 

nói tiếng Việt cho thanh, thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài.  

 

Tổ chức cho các đoàn nghệ thuật, nhất là các đoàn nghệ thuật dân tộc ra nước ngoài biểu diễn 

phục vụ cộng đồng. Tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, vận động viên là người Việt Nam ở nước 

ngoài về nước biểu diễn, thi đấu, tham gia các đoàn Việt Nam đi biểu diễn và thi đấu quốc tế. 

Thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển lãm, hội 

thảo, du lịch về cội nguồn.  

 

6- Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền, giúp cho người Việt Nam ở 

nước ngoài hiểu đúng tình hình đất nước và chính sách của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho các 

chương trình dành cho người Việt Nam ở nước ngoài của đài phát thanh, truyền hình và Internet; 

chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và kỹ thuật của các chương trình này. Hỗ trợ việc ra báo 

viết, mở đài phát thanh, truyền hình ở ngoài nước. Xây dựng thư viện trên mạng Internet để phục 

vụ cho người Việt Nam sống xa Tổ quốc. Hỗ trợ kinh phí vận chuyển và đơn giản hóa thủ tục 

đối với việc gửi sách báo, văn hóa phẩm ra ngoài phục vụ cộng đồng.  

 

7- Hoàn chỉnh chính sách khen thưởng đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đưa vào nền nếp 

việc khen thưởng các tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích trong vận 

động xây dựng cộng đồng, đóng góp xây dựng đất nước, tổ chức và cá nhân trong nước có thành 

tích trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Giải quyết có tình, có lý và trên cơ 

sở đạo lý Việt Nam các vấn đề nhân đạo do lịch sử để lại nhằm thực hiện chủ trương đại đoàn 

kết toàn dân tộc, đồng thời có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện cố tình đi ngược 

lại lợi ích dân tộc, phá hoại quan hệ giữa các nước có đông người Việt Nam sinh sống với Việt 

Nam hoặc gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại.  

 

8- Các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức và đoàn thể nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tích cực 

vào công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy 

ban về người Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan hữu quan, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các đoàn thể nhân dân, giữa trong nước với ngoài nước. Củng cố và phát triển các tổ chức xã 

hội làm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, như Hội liên lạc với người Việt Nam ở 

nước ngoài, các hội thân nhân kiều bào và các hình thức tập hợp chính đáng khác, phù hợp với ý 

nguyện và đặc điểm của cộng đồng ở địa bàn cư trú.  

 

Các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài có trách nhiệm coi công tác đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và 

bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực, chủ động tăng 

cường tiếp xúc vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

tới bà con.  

 

9- Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cần được kiện toàn với cơ cấu tổ chức, biên chế và 
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phương tiện hoạt động đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới. Tăng cường cán bộ chuyên trách về 

công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở 

những nơi có đông người Việt Nam sinh sống. Một số bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố có 

quan hệ nhiều với người Việt Nam ở nước ngoài cần có bộ phận giúp cơ quan lãnh đạo trong 

công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Bổ sung kinh phí cho công tác này.  

 

IV - Tổ chức thực hiện  
 

1- Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban cán sự đảng ngoài nước và các ban, ngành 

liên quan, UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức và đoàn thể nhân dân tổ chức phổ biến rộng rãi 

nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong nước và đến cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài.  

 

2- Ban cán sự đảng Chính phủ cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành chương trình hành động, các 

cơ chế, chính sách, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện.  

 

3- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ căn cứ vào nội dung Nghị quyết, xây dựng 

và hoàn thiện các văn bản pháp quy có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.  

 

4- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các 

ban Trung ương Đảng có kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì 

cùng Ban cán sự Đảng ngoài nước giúp Ban Bí thư và Bộ Chính trị theo dõi việc thực hiện Nghị 

quyết. Ban Bí thư tổ chức kiểm tra, định kỳ nghe báo cáo về tình hình và công tác đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài./.  

http://www.mofa.gov.vn/vi/vd_quantam/ns041215094700#K0mqWTk0zv1E 
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NGHỊ QUYẾT 36: PHÂN TÍCH VÀ NHẬN ĐỊNH  

MX Lê Công Truyền 

 [“Xứ sở bao dung, sao thật lắm thần dân lìa xứ! Biển Thái Bình bồng bềnh thuyền định mệnh. 

Nhắm mằt đưa chân không hẹn ngày về!” (Nguyễn Duy - Tổ Quốc Nhìn Từ Xa)]  

Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 (NQ36), do Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam 

(VC) ban hành cách nay trên 4 năm, hiện vẫn còn được họ tiếp tục nỗ lực thi hành tại hải ngoại. 

Do đó, chúng tôi nghĩ, nó vẫn còn là một vấn đề thời sự đáng cho chúng ta lưu tâm và đề cao 

cảnh giác. Văn hào người Nga, ông Alexandre Soljenitsyne, đã viết về cộng sản: “Khi nghe CS 

nói láo, ta phải có can đảm đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm đứng lên nói nó 

nói láo thì ta phải có can đảm đi ra khỏi chỗ nó đang nói láo. Nếu ta lại không dám phản đối 

bằng cách bỏ đi để khỏi nghe nó nói láo thì ít ra ta phải có cái lương thiện tối thiểu là không kể 

lại cho người khác nghe những lời nói láo của nó!” Kẻ viết không kể lại cho người đọc những gì 

VC viết láo trong NQ36 mà phân tích nội dung của nó để nói thẳng rằng NQ36 chứa toàn những 

điều lừa dân dối chúng, đồng thời bày tỏ mối quan tâm trong việc đề cao cảnh giác trước những 

sự lừa bịp của nghị quyết.  

A. Phân tích và nhận định nội dung của NQ36. 

NQ36 gồm có 4 phần. Cuối những câu có chữ (NQ36) là nguyên văn của Nghị quyết.  

1. Tình hình và công tác đối với người VN ở nước ngoài trong thời gian qua. 

1a) “Cộng đồng người VN ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với nhiều 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu 

nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Nhiều trí thức có trình độ học vấn và chuyên môn 

cao, một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các công 

ty và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế, khoa học ở nước sở 

tại.” (NQ36) 

 

VC luôn luôn dị ứng với sự thật. Đây là lần đầu tiên họ chịu nói sự thật để mong lợi dụng những 

người nhẹ dạ, dễ tin! Họ cần biết một sự thật khác: Nếu Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS 

không vượt thoát chiếc vòng “Kim cô” Mác-Lê do Hồ Chí Minh mang về tròng lên đầu dân tộc 

và ngục tù “xã hội chủ nghĩa” mà lão đã du nhập để giam cầm toàn dân thì cộng đồng đó có 

được những điều tốt đẹp như NQ36 đã mô tả hay không? Đây chỉ là những lời phỉnh lừa nhằm 

vơ vét, đục khoét, cướp sạch tất cả những gì chúng ta tạo dựng được trong hơn 33 năm qua cũng 

như họ đã từng trấn lột đồng bào trong nước qua ba vụ đổi tiền và đánh tư sản cũng như tước 

đoạt tài sản của những Người Việt Tị Nạn CS vì tin họ mang tiền về đầu tư. Với kinh nghiệm 

quá phong phú về VC, Cộng Đồng chúng ta nhứt định sẽ không rơi vào bẩy sập của NQ36! 

 

1b) “Mặc dù sống xa tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn 

dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê 
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hương.”(NQ36) 

 

Người Việt Tị Nạn CS bất đắc dĩ phải xa lìa Tổ Quốc. Tổ Quốc nói đây là Tổ Quốc VN, chớ 

không phải cái thứ “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của VC! Tinh thần yêu nước của người Việt Tị 

Nạn CS nằm trong ý niệm “yêu nước phải thương dân”(1). Từ mấy ngàn năm về trước, dưới 

chế độ quân chủ chuyên chế với quan niệm “Vua thay mệnh Trời để cai trị muôn dân” mà Mạnh 

Tử còn đưa ra thuyết “Dân vi quý, xả tắc thứ chi, quân vi khinh” và theo nghĩa Xuân Thu 

“Người lãnh đạo phải luôn luôn làm thuận lòng Trời, hợp ý Dân”. Trách nhiệm của nhà cầm 

quyền là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, tạo an lạc và phúc lợi cho dân (2). Các việc làm như “xét 

cấp hộ khẩu, phân biệt đối xử, quản chế, xét lý lịch, chụp mũ, bịt miệng” chắc chắn không tạo an 

lạc và phúc lợi cho bất cứ ai. Tự xưng là dân chủ nhứt thế giới, nhưng VC xem dân như cỏ rác và 

không bao giờ theo ý dân. Thế mà họ luôn luôn đưa chiêu bài “nhân dân” để bịp người dân và 

dùng chánh sách “Đô la vi quý, Đảng vi chủ, Dân vi khinh” để thống trị đất nước. Cần lập lại: 

Yêu nước phải thương dân và không làm mầt một tấc đất của đất nước”(3) chớ không phải 

yêu nước là yêu ngục tù “xã hội chủ nghĩa”!  

Người Việt Tị Nạn CS luôn luôn giữ gìn truyền thống văn hóa và luôn luôn hướng về cội nguồn. 

Văn hóa và cội nguốn nói đây là văn hóa và cội nguồn với tình nghĩa giữa người và người đã có 

từ ngàn xưa chớ không phải cái thứ văn hóa ngoại lai vô thần, đầy hận thù, gian dối và lừa bịp! 

Nhà văn CS Tào Mạt đã từng nghiêm khắc “dạy đảng” về hai chữ “cội nguồn” (4).  

Người Việt Tị Nạn CS luôn luôn gắn bó với gia đình và quê hương VN còn VC chủ trương “vô 

gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo” và chỉ gắn bó với Tàu cộng để củng cố quyền lực. Họ càng gắn 

bó với Tàu cộng thì đất nước càng bị thu hẹp và sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới! Bắc Thuộc lần 

Thứ Tư đã manh nha và chắc chắn sẽ thành sự thật nếu tên gác cổng Nhà VN cứ tiếp tục rước 

bọn Tàu cộng vào chiếm Nhà để mong được trở thành đầy tớ của tên chủ mới ! Trên thực tế (de 

facto), VN đã là một thuộc địa của Tàu cộng. Xin chứng minh: 

1) Nguyễn Minh Triết, trước khi đi HK, phải qua chầu hầu Hồ Cẩm Đào để nhận lịnh, 

2) Nguyễn Tấn Dũng, trước Đại hội 10 của “đảng”, phải qua xin Hồ Cẩm Đào ra lịnh cho tà 

quyền VC chỉ thị quốc hội bù nhìn của họ bầu hắn ta làm thủ tướng!  

3) Dân Tàu đi trên đất nước VN như đi trên đất Tàu: không cần thông hành, không cần chiếu 

khán, không phải trình báo với bất cứ ai, muốn đi đâu thì đi, muốn ở bao lâu thì ở, ở vĩnh viễn 

cũng không có gì trở ngại, di dân lập ấp không bị ngăn cấm, 

4) Ngày 02/12/07, khi Tàu cộng thành lập huyện Tam Sa để thống trị hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa, học sinh, sinh viên và đồng bào biểu tình phản đối thì, qua tên phát ngôn viên Tần 

Cương, Tàu cộng gián tiếp chỉ thị tà quyền VC phải giải quyết, nếu không sẽ có ảnh hưởng tai 

hại đến “tình hữu nghị” giữa hai nước. Lập  

tức công an được lịnh ra tay ngăn cấm, giải tán và đàn áp các cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà 

Nội. Đặc biệt bộ sậu “tổng bí thư, chủ tịch nuớc, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, tổng trưởng ngoại 

giao ” VC không dám hé mối phản đối! 

5) Ngày 29/04/2008, để bảo vệ đuốc Thế Vận Hội, công an Tàu cộng với cờ của chúng tràn ngập 

thành phố Sài gòn và đẩy cờ VC vào xó kẹt nào đó. Sư việc này lại đưọc chính công an VC bảo 

vệ. Trong khi đó, một lũ công an Tàu cộng khác, trong sắc phục công an VC, hợp sức với bọn 

này, săn đuổi, bắt bớ học sinh, sinh viên và đồng bào biểu tình vì lòng yêu nước về đồn công an 

để hành hạ tinh thần lẫn thể xác!  
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Qua năm sự kiện nêu trên, chúng ta thấy mối tương quan giữa Tàu cộng và Việt cộng là mối 

tương quan giữa chánh quốc và thuộc địa, tương tự mối tương quan giữa “Đại Pháp” và Nam Kỳ 

thuở xa xưa, nhưng tệ hại và tàn độc hơn nhiều. 

Cao trào chống Thế Vận hội Bắc Kinh đang dâng lên như sóng thần Tsunami. Nếu VC thật sự 

muốn bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và tỏ ra không phải là chư hầu của Tàu cộng thì, nhơn dịp này, 

hãy mạnh dạn tẩy chay Thế vận hội Bắc kinh vào tháng 8 năm 2008: không gởi lực sĩ tham dự, 

thuyết phục dân không du lịch Tàu cộng, đưa vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa ra truớc Liên Hiệp 

Quốc, ngưng nhập cảng thực phẩm Tàu cộng để làm thuốc độc giết dân. Làm xong những điều 

nầy, CSVN có thể quay về với dân tộc để vổ ngực và hét vào mặt Tàu cộng: “Bọn Bắc phương! 

Chúng bay hãy liệu hồn! CSVN sẽ tự giải thể để trở thành danh tướng Lý Thường Kiệt, Bình 

Định Vương Lê Lợi, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Quang Trung Đại Đế của thế kỷ 

XXI chứ không còn là Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc như từ trước đến nay!”  i! Đó chỉ là 

một giấc mơ, một hoang tưởng của người viết. Hồ Chí Minh có vượt thoát khỏi lồng kiếng Ba 

đình cũng chẳng dám làm huống chi bọn hậu duệ của lão, những kẻ khôn nhà dại chợ, chỉ dám 

bách hại những người sống dưới quyền sanh sát của họ mà thôi!!! 

1c) “Đồng bào bà con hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của 

đảng và nhà nước.”(NQ36) 

“Chính sách đại đoàn kết dân tộc”, được NQ36 nhắc đi nhắc lại đến 5 lần, chỉ là một chiêu bài 

mà VC dùng để bịp những người không CS nhưng lại dễ tin CS. Chiêu bài này đã từng được Hồ 

Chí Minh xử dụng vào năm 1946 khi thành lập “Chính Phủ Liên Hiệp Quốc Gia” và trong thời 

kỳ kháng chiến chống Pháp. Nó đã được thực thi thế nào mà Cố vấn Tối cao Vĩnh Thụy, Phó 

Chủ Tịch Nước Nguyễn Hải Thần, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam phải tìm đường 

lưu vong? Nhiều nhà yêu nước chơn chánh, có uy tín, cũng đã từng là nạn nhơn của “chính sách 

đại đoàn kết dân tộc”: Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, 

Nguyễn Văn Sổ, Dương văn Giáo, Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Văn Phương, bác sĩ 

Hồ Vĩnh Ký và phu nhơn là bác sĩ Nguyễn Thị Sương v..v… đã bị thảm sát một cách dã man chỉ 

vì yêu nước, thương dân, chống Pháp nhưng không là đảng viên CS!  

Ngay cả Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, một vi Giáo chủ yêu nước, thương dân, chống Pháp 

cũng đã bị VC ám hại tại Đốc Vàng Hạ! (5).  

Nhìn kỷ, chúng ta thấy trọng tâm của chủ nghĩa CS là đấu tranh giai cấp, là vô sản chuyên chính. 

Đã là vô sản chuyên chính và đấu tranh giai cấp lại được tô đậm bởi điều 4 hiến-pháp năm 1992 

thì làm thế nào có thể dung nhận đối lập! (6). Không dung nhận đối lập thì làm thế nào chấp 

nhận đa nguyên, đa đảng! Không chấp nhận đa nguyên đa đảng và chủ trương diệt đối lập thì 

làm thế nào “đại đoàn kết dân tộc”! Như vậy, “đại đoàn kết dân tộc” theo kiểu CS khác với “đại 

đoàn kết dân tộc” của người quốc gia. Người quốc gia quan niệm “đại đoàn kết dân tộc” là 

“cộng đồng đồng tiến”; không có giai cấp nào “chuyên chính”. Nói khác đi, các tầng lớp trong xã 

hội giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến trong ý niệm “kẻ có cho người không có” chớ không phải “kẻ 

không có giết người có để có”! “Chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước” còn là 

chánh sách củng cố và phát huy tình đoàn kết giữa một số phần tử trong “đảng” để trấn lột trên 

80 triệu người dân đau khổ và cầm tù, quản chế các công dân dám đứng lên đòi hỏi tự do, dân 
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chủ, nhơn quyền cho đất nước như quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và quý vị luật sư Lê 

Thị Công Nhân, Bùi Kim Thành, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Lê Chí Quang v..v…  

Công cuộc đổi mới do VC thực hiện chỉ đem lại kết quả là sự cách biệt giữa người nghèo và kẻ 

giàu ngày càng sâu đậm: người bỏ trên 7 triệu MK để mua phi cơ, kẻ bỏ trên 1 triệu để mua xe 

hơi, các “quan chức” VC uống “rượu ngoại” giá nhiều ngàn MK một chai, thua cá đá bóng trên 

cả triệu MK (PMU18) trong khi đó dân nghèo phải bán máu để mua sửa, mua thuốc cho con và 

bán con như bán con vật hay đồ vật để sống qua ngày!!! Càng đổi mới, số vụ tham nhũng càng 

tăng, bọn triệu phú trong “đảng” càng trở nên đông đảo, … “Đổi mới” theo kiểu đó, ai là người 

yêu nước, thương dân lại chẳng đau lòng xót dạ! Ai là người có liêm sỉ và lương tâm lại chịu 

“hoan nghênh”!  

1d) “Một bộ phận đồng bào do chưa có dịp về thăm đất nước để tận mắt thấy được những thành 

tựu của công cuộc đổi mới hoặc do thành kiến, mặc cảm, nên chưa hiểu đúng về tình hình đất 

nước”(NQ36). 

Nếu quả thật “công cuộc đổi mới” đã và đang đem lại “những thành tựu” thì “đường ta, ta cứ 

đi”, cứ tiếp tục “đối mớí” và tiếp tục thu hoạch “những thành tựu”, việc gì phải ban hành nghị 

quyết bịp bợm để vuốt ve “bọn ma cô, đỉ điếm”- nhóm chữ VC dùng để thóa mạ người Việt Tị 

Nạn CS. 

“Những thành tựu của công cuộc đổi mới” không được ghi trong NQ36 bởi lẻ có đâu mà ghi! 

Người ta chỉ thấy hậu quả của nó! Đó là:  

- Thầy dùng điểm thi để trao đổi tình dục với học sinh,  

- Dân phải bán máu, bán con để sống,  

- Thiếu nhi 8, 9 tuổi bị đưa sang Cam Bốt làm nô lệ tình dục,  

- Thiếu nữ bị xuất cảng để làm điếm quốc tế và “dâu tập thể” cho ngoại nhân,  

- Công an có quyền bịt miệng người dân,  

- Toàn dân trở thành những “người tù dự khuyết”, sẵn sàng khăn gói rời nhà tù lớn để vào nhà tù 

nhỏ: “Bao năm chinh chiến ta sum họp. Giờ đã thanh bình lại biệt ly”.  

- Bọn đầu tư ngoại quốc tự do sỉ nhục, bóc lột công nhân VN ngay trên đất Việt (7), 

- Bọn cường hào ác bá tại các địa phương tha hồ cướp nhà, cướp đất của dân,  

- Một phần lãnh thổ với nhiều điểm chiến lược quan trọng và lãnh hải đầy tài nguyên thiên nhiên 

bị dâng cho Tàu cộng v..v…  

1e) “Một số ít người đi ngược lại lợi ích của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối 

quan hệ hợp tác giữa nước sở tại và VN.”(NQ36) 

 

VC có cái tật đến chết cũng không chừa. Đó là tự đồng hóa mình với đất nước và dân tộc. Không 

phải “một số ít người” mà đại khối đồng bào hải ngoại đều chống VC chớ không hề đi ngược lại 

lợi ích của dân tộc. Đại khối đó không “ra sức chống phá đất nước” mà nỗ lực tìm phương cách 

tiêu diệt chế độ đang tàn phá đất nước. Đại khối đó không “phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa 

nước sở tại và VN” mà vạch trần cho các đại diện dân cử của các nước sở tại thấy chánh sách tàn 

bạo, dã man của VC - chà đạp nhân quyền, tiêu diệt dân chủ, tước đoạt tự do của dân - để họ hợp 

tác với dân tộc VN trong công cuộc khôi phục tự do, dân chủ và nhơn quyền cho đất Việt.  

Pra
m N

gu
yen



89 

 

1f) “Nhu cầu giao lưu văn hóa giữa cộng đồng và đất nước, là rất lớn và trở nên bức thiết song 

chưa được đáp ứng.”(NQ36) 

Đặt vấn đề “giao lưu văn hóa”, VC đã mặc nhiên công nhận có hai nền văn hóa: văn hóa quốc 

nội mà cốt lõi là chủ nghĩa Mác Lê và văn hóa hải ngoại mà nền tảng là chủ nghĩa Dân Tộc. Vấn 

đề giao lưu văn hóa đã được VC nói tới từ lâu và trên thực tế đã được thực thi nhưng chỉ có một 

chiều: quốc nội tuôn ra hải ngoại. Như vậy, khi cho rằng nhu cầu giao lưu văn hóa giữa quốc nội 

và hải ngoại “trở nên bức thiết”, VC đã để lộ mưu đồ trong việc nhuộm đỏ văn hóa hải ngoại 

bằng văn hóa Marxist như họ đã thực thi trong nước. Người xưa đã dạy: Văn Hóa còn, Dân Tộc 

còn. Như vậy, văn hóa Marxist còn, chế độ CS còn. Chế độ CS còn, Dân Tộc VN còn điêu đứng 

và đất nước có cơ trở thành một quận, huyện của “đại Hán”. 

1g) “Nhu cầu giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng là rất lớn và bức thiết song chưa 

được đáp ứng.”(NQ36). 

Bảo rằng “nhu cầu giữ gìn và bảo vệ tiếng Việt ... chưa được đáp ứng” là xuyên tạc sự thật để lấy 

lý cớ “Tích cực đầu tư cho chương trình dạy và học tiếng Việt cho người VN ở nước ngoài nhất 

là cho thế hệ trẻ”(NQ36), để dễ bề đầu độc trẻ thơ với những kiến thức đã bị phân hủy trong hố 

rác lịch sử của nhơn loại từ nhiều thập niên qua!  

 

1h) “Các chính sách đã ban hành chưa đồng bộ và chưa thể hiện đầy đủ tinh thần đại đoàn kết 

toàn dân tộc, chưa khuyến khích mạnh mẽ người VN ở nước ngoài hướng về quê hương, đóng 

góp cho công cuộc phát triển đất nước. Sự đóng góp của bà con vào công cuộc xây dựng đất 

nước, nhất là về trí thức, chưa tương xứng với tiềm năng của cộng đồng người VN ở nước 

ngoài.”(NQ36).  

Với trên 5 tỷ mỹ kim do người Việt Tị Nạn CS gởi và mang về hàng năm, VC chưa Cho là đủ và 

họ tìm cách trấn lột đến nơi đến chốn cho “tương xứng với tiềm năng của cộng đồng người VN ở 

nước ngoài!" Mà có thật họ dùng 5 tỷ mỹ kim nói trên để “phát triển và xây dựng đất nước” hay 

xử dụng tiền mồ hôi, nước mắt của đồng bào để vinh thân phì gia đồng thời để cứu “đảng” và 

củng cố chế độ bằng cách tăng lương cho bộ đội để đám này quên nhiệm vụ thiêng liêng của 

người lính mà chỉ còn nhớ “trung với đảng”! Ngoài ra, VC còn dùng tiền của đồng bào để tăng 

lương cho công an và huấn luyện bọn này để chúng thẳng tay trong công tác “bịt miệng” người 

dân, đánh đập dân oan khiếu kiện, săn đuổi học sinh, sinh viên biểu tình phản đối Tàu cộng cướp 

đoạt hai quần đảo của Tổ Quốc VN, bảo vệ bọn Tàu biểu tình với biểu ngữ “Hoàng Sa và 

Trường Sa là hai giọt máu của Trung Quốc”!  

 

2. Chủ trương và phương hướng công tác đối với người VN ở nước ngoài trong thời gian 

tới. 

2a) “Người VN ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc 

VN, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa nước ta và các 

nước.”(NQ36).  
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Sau khi liều mình vượt thoát ngục tù xã-hội chủ-nghĩa, ngườì Việt Tị Nạn CS đã đem hết khả 

năng và kiến thức thụ đắc dưới chánh thể VNCH để tạo được sự nghiệp vẻ vang nơi xứ người. 

Chợt nhận thấy điều đó, VC bèn trở giọng tâng bốc những ngưòi mà họ đã từng thóa mạ trong 

nhiều năm tháng bằng nhóm chữ “ ma cô, đĩ điếm”. Bây giờ họ không ngượng mồm gọi những 

người mà họ đã từng sỉ nhục là “ bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc 

VN”, là “khúc ruột ngoài ngàn dậm” mà họ quyết tâm nuốt cho kỳ hết những gì chứa đựng trong 

đó! 

2b) “Nhà nước có trách nhiệm thỏa thuận với các nước hữu quan về khuôn khổ pháp lý để đồng 

bào ổn định cuộc sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người VN ở nước ngoài 

theo luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế.”(NQ36). 

Sống ở quốc gia nào, đồng bào Tị Nạn CS tuân hành luật pháp của quốc gia đó và quyền lợi của 

đồng bào được chính luật pháp của quốc gia đó bảo vệ. Luật pháp của các quốc gia dân chủ Tây 

phương không phải là luật rừng, muốn bỏ tù, muốn quản chế ai thì cứ chụp cho người ấy cái mũ 

“gián điệp”. Như vậy, đồng bào hải ngoại không cần “nhà nước ta thỏa thuận với các nước hữu 

quan về khuôn khổ pháp lý để đồng bào ổn định”. Đồng bào đã ổn định cuộc sống từ lâu, chính 

NQ36 cũng đã xác nhận trong phần I. Đặc biệt, trong điểm này, NQ36 đã ra chỉ thị cho bọn nằm 

vùng “chủ động đấu tranh với các biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc”. 

“Các biểu hiện” này không gì khác hơn là cao trào vận động tự do, dân chủ và nhơn quyền cho 

VN, tố giác trước cộng đồng nhơn loại hành vi buôn dân bán nước của VC. Thế nào là “chủ động 

đấu tranh”? Áp dụng “đảng sách” khủng bố chăng? “Đảng sách” này đã được VC áp dụng một 

cách khá điêu luyện từ ngày 03/02/1930!  

3. Nhiệm vụ chủ yếu. 
 

NQ36 đề ra 9 nhiệm vụ chủ yếu mà “đảng, đoàn, mặt trận tổ quốc, chính phủ” phải chu toàn.  

 

3a) ”Tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh 

sống, hội nhập vào đời sống nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương đất 

nước.” (NQ36).  

Hầu hết người Việt hải ngoại là thường trú nhân hoặc đã có quốc tịch nơi họ định cư. Họ đã ổn 

định cuộc sống, làm ăn phát đạt, hội nhập vào đời sống xã hội tại các nước sở quan từ lâu, rất lâu 

trước khi cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN được Hoa Kỳ cho phép đặt “Tòa Đại Sứ” 

tại Hoa Thịnh Đốn. Sở dĩ được như vậy là vì các quốc gia nơi đồng bào định cư có tinh thần 

thượng tôn pháp luật chớ không dùng luật rừng để khống chế dân chúng. Như vậy, đồng bào 

không cần bất cứ ai “tạo điều kiện thuận lợi” và “hỗ trợ”. VC hãy chấm dứt việc gởi các tên đại 

diện kém tác phong ra ngoại quốc để làm nhục quốc thể (trộm sò, sờ mông gái xẩm). Còn việc 

“gắn bó với quê hương đất nước”, nó bắt nguồn từ tình tự dân tộc, từ lòng yêu nước chân thật, 

không cần ai “tạo điều kiện và hỗ trợ”. Có ai “tạo điều kiện” và “hỗ trợ” đâu mà đồng bào hải 

ngoại đã nhiều phen bày tỏ sự “gắn bó với quê hương đất nước” bằng cách lên tiếng nguyền rủa 

và kết án bọn dâng đất, dâng đảo, dâng biển cho Tàu cộng cũng như hết lòng ủng hộ “dân oan 

khiếu kiện” và các nhà dân chủ trong nước. Về điểm “hổ trợ đồng bào hội nhập vào đời sồng 
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nước sở tại…”, NQ36 ẩn dụ việc VC tung tiền vận động cho bọn tay sai ứng cử nắm các trách vụ 

dân cử để có thể chui vào “dòng chính” của các nước sở tại. 

3b) “Hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sự 

đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước.” (NQ36).  

Với chánh sách “hồng hơn chuyên” được áp dụng một cách khá tinh xão thì đừng mong “thu hút 

nhân tài” và “phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào”. Người trí thức không bao giờ quên 

trường hợp của triết gia Trần Đức Thảo, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, Bác sĩ Nguyễn Khắc 

Viện, Giáo sư Nguyễn Đình Hoan, thương gia Nguyễn Trung Trực v..v… cũng như khẩu hiệu 

“Trí, phú, địa, hào; đào tận gốc, trốc tận rễ”. Sau khi “đổi mới”, VC tuyên bố là sẽ trọng dụng 

nhơn tài. Trên thực tế, họ chỉ trọng dụng những phần tử chấp nhận làm thừa sai cho họ và thẳng 

tay đàn áp những thành phần chỉ trích ôn hòa các chánh sách có hại cho dân, cho nước. Đó là 

trường hợp của các luật sư Lê Thị Công Nhân, Lê chí Quang, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, 

Bùi Kim Thành nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nhà văn và nhà báo Trần Khải Thanh Thủy và nhiều 

vị khác.  

3c) “Hoàn chỉnh và xây dựng mới các chính sách thu hút người VN ở nước ngoài hoạt động đầu 

tư, kinh doanh trong nước.”(NQ36) 

Tệ nạn tham nhũng còn phủ trùm đất nước thì đừng hòng thu hút đầu tư. Những trường hợp “nhà 

nước” tìm cách lấy sạch tài sản của kiều bào tin lời VC mang tiền về đầu tư không phải là ít: 

Nguyễn Trung Trực ở Úc Châu, Trương vĩnh Bình ở Hòa Lan, Nguyễn Đình Hoan ở Hoa Kỳ... 

Ngay cả Trần Trường có “đại công” trong việc treo ảnh Hồ, cờ cộng để “lấy điểm” với VC, 

mang tí tiền còm về VN “đầu tư” cũng bị trấn lột đến nơi đến chốn! Còn nhiều đồng bào hải 

ngoại khác mang tiền về VN kinh doanh bị VC đem luật “xã nghĩa” áp dụng, suýt bỏ mạng, phải 

trốn chạy với hai bàn tay trắng, nhưng vì tự ái không thuật lại trường hợp bỏ của chạy lấy người 

của mình.  

 

3d) “Đổi mới và đa dạng hóa các phương thức vận động, các hình thức tập họp với mục đích 

đoàn kết người VN ở nước ngoài quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích những hoạt động 

hướng về tổ quốc của bà con, nhất là của thế hệ trẻ...”(NQ36)  

Từ năm 1976, người Việt Tị Nạn CS đã bắt đầu thành lập các cộng đồng để giúp đỡ lẫn nhau và 

hầu hết đã trở thành những cộng đồng gương mẫu khíến cộng đồng nguời địa phương và các 

cộng đồng thiểu số khác phải ngưởng phục. Khi cần, đồng bào đã đoàn kết chặt chẽ với nhau đâu 

cần VC “đa dạng hóa các phương thức vận động, các hình thức tập họp”. Nếu đồng bào không 

đoàn kết thì làm sao đạt được các thành quả như: 

- Đập tan âm mưu của VC trong vụ Trần Trường,  

- Thành công trong chiến dịch CỜ VÀNG,  

- Xây dựng được kỳ đài VNCH ở Arizona, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Nam California, ở 

Houston (Texas), ở Utah và tượng đài Mẹ bồng con trốn chạy chế độ CS bên Canada,  

- Cấm cửa phái đoàn VC không được bén mảng tới hai thành phố Garden Grove và Westminster 

ở Nam California,  
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- Vận động được Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nhân quyền cho VN,  

- Làm cho các chuyến công du của Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng nếm 

mùi ô nhục! 

Cần ghi nhận rằng thế hệ trẻ đã đóng góp rất nhiều vào sự thành công của các cuộc vận động nói 

trên. Với nhiệm vụ “đa dạng hóa các phương thức vận động, các hình thức tập họp”, VC muốn 

biến các tổ chức đương hữu của người Việt hải ngoại thành những tổ chức quốc doanh để dễ bề 

thao túng và yêu cầu ủng hộ định kỳ hoặc bất thường để giúp “nhà nước ta phát triển đất nước”. 

Có điều chắc chắn VC sẽ tung tiền cho bọn tay sai nằm vùng trong các cộng đồng lập thêm các 

hội đoàn mới đối nghịch với các hội đoàn đương hữu, nghĩa là xé nát các cộng đồng ra nhiều 

mảnh nhỏ chống đối lẫn nhau! Ngoài ra, họ còn bỏ tiền để bọn tay sai thuê muớn luật sư kiện cáo 

làm xáo trộn cộng đồng, khiến cộng đồng chú ý đến các vụ kiện vô duyên cớ đó mà lảng quên 

những gì VC đang gây điêu đứng cho dân tộc và đất nước!  

Cũng trong nhiệm vụ thứ tư này, VC “chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người VN ở 

nước ngoài, kể cả với những người còn có định kiến, mặc cảm với nhà nước và chế độ 

ta.”(NQ36)  

Tiếp xúc để dò la gia cảnh của chúng ta, để yêu cầu chúng ta cho con em tham dự trại hè, các 

cuộc chơi ngoài trời, các lớp học Việt ngữ do họ tổ chức, kêu gọi chúng ta đem tiền về VN đầu 

tư, nhứt là để yêu cầu chúng ta đóng góp định kỳ và bất thường để giúp “nhà nước ta phát triển 

đất nước”. Nhưng trên thực tế họ dùng tiền đó để đánh phá chúng ta với ý đồ làm tan rả Cộng 

Đồng Nguời Việt Tị Nạn CS trong kế hoạch “củi đậu nấu đậu” của cơ quan tình báo hải ngoại. 

Người Việt Tị Nạn CS không có bất cứ một thứ mặc cảm nào với VC. Viết như NQ36 là trịch 

thượng, lên mặt kẻ cả. “Người Việt ở nước ngoài” không có bất cứ một thứ mặc cảm nào đối với 

bất cứ ai mà chỉ có một nhận định, một quyết tâm và những niềm hãnh diện. Nhận định: VC đàn 

áp tôn giáo, chà đạp nhơn quyền, tiêu diệt dân chủ, dâng đất, dâng đảo, dâng biển cho Tàu cộng, 

cố tình tạo một xã hội băng hoại để dễ bề thống trị, đang dìm đất nước xuống vũng lầy lạc hậu và 

sẽ dâng VN cho Tàu cộng để tái tạo một thứ “Cửu Chân, Nhật Nam” tân thời. Quyết tâm: Kết 

hợp với đồng bào quốc nội nhằm tạo điều kiện tiên quyết để VN vươn lên bằng cách giải thể chế 

độ CS.  

Một niềm hãnh diện: Dân quân miền Nam đã chiến đấu một cách anh dũng - trước khi hai tiểu 

đoàn TQLC Hoa Kỳ đổ bộ lên Đà nẳng ngày 08/03/65 và sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái 

khỏi VN - chống lại cả tập đoàn CS quốc tế gồm Liên Bang Sô Viết, Tàu Cộng, Bắc Hàn, Cuba, 

Khối CS Đông Âu và CSBV. Người Việt Tị Nạn CS còn hãnh diện về hai sự kiện lịch sử: Đập 

tan trận Tổng công kích Tết Mậu Thân của CSBV và trận hải chiến Hoàng Sa vào hồi 10:20 sáng 

ngày 19-1-74 giữa bốn chiến hạm Hải quân VNCH và hằng chục chiến hạm của Hải quân Tàu 

Cộng, trong đó có hai chiến hạm bị Hải quân VNCH bắn chìm và tiêu diệt toàn bộ thủy thủ đoàn 

trên hai chiến hạm, kể cả các tên hạm trưởng và hạm phó. Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà và 

Hải quân Đại úy Nguyễn Tthành Trí, hạm trưởng và hạm phó, cùng 56 vị Sĩ quan, Hạ sĩ quan và 

Thủy thủ đã anh dũng hy sinh cùng chiến hạm HQ 10.  

 

3e) “Tích cực đầu tư cho chương trình dạy và học tiếng Việt cho người VN ở nước ngoài nhất là 
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cho thế hệ trẻ.”(NQ36) 

 

Vấn đề này người viết đã phân tích ở phần trên. Ở đây, xin nói rõ ý đồ của VC. Tâm thức của trẻ 

thơ như tờ giấy trắng, trên đó muốn vẽ gì thì vẽ. Mở các lớp dạy tiếng Việt cho trẻ thơ với sách 

giáo khoa do VC biên soạn, với các giáo viên do họ cử đến, VC chỉ nhằm nhồi sọ con cháu 

chúng ta với những giáo điều và tư tưởng chống lại quốc gia dân tộc, với những kiến thức thuộc 

loại “trăng Trung quốc tròn và sáng hơn trăng Mỷ quốc”, “đồng hồ Liên sô đẹp và chạy đúng 

giờ hơn đồng hồ Thụy sĩ ” v..v… Sự nhồi sọ này sẽ biến mỗi gia đình người Việt hải ngoạị thành 

một địa ngục trần gian, trong đó con chống cha mẹ, cháu chống ông bà. Hiện nay, nền y tế và 

giáo dục trong nước mất phẩm chất đến mức báo động: bịnh nhơn nghèo không tiền mua thuốc, 

mua sérum, nhà thương không có chỗ nằm, bịnh nhơn phải nằm ngoài hàng ba các bệnh viện 

công lập, học sinh bỏ học hàng hàng, lớp lớp vì không tiền đóng học phí, giáo viên với đồng 

lương không đủ sống phải làm thêm những công việc như giữ xe, bán bánh kẹo thì làm thế nào 

chú tâm day học đuợc, hằng triệu người dân còn mù chữ! Sự kiện “Thằng dốt ngồi trên đầu 

thằng giỏi để viết sách giáo khoa bắt thằng giỏi truyền đạt lại sự dốt nát tối tăm của mình cho 

bao thế hệ học sinh” đã được nhà vãn Trần Khải Thanh Thủy ghi nhận trong bài viết “Buồn 

trông…Giáo dục Việt Nam”. Đáng lý VC phải đầu từ nhiều trong lảnh vực y tề và giáo dục thay 

vì “đầu tư cho chuơng trình dạy và học tiếng Việt cho người VN ở nước ngoài”, điều mà nguời 

Việt Tị Nạn CS đã làm trong 33 năm qua. NQ36 còn đề ra nhiệm vụ……………. 

3f) “Tổ chức trại hè nói tiếng Việt cho thanh, thiếu niên người VN ở nước ngoài.”(NQ36)  

Các trại hè cũng như trường học các cấp là những nơi dùng để tuyên truyền. VC không hề giấu 

giếm điều này. Thật vậy, Điều 51 “Đạo luật về Giáo dục” tháng 12 năm 1997 quy định: “Đào 

tạo đại học nhằm đáp ứng các nhu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (8). Chắc chắn “tổ quốc” 

trong Điều này không phải là Tổ Quốc Việt Nam vì lúc nào họ cũng quan niệm “yêu nước là yêu 

xã hội chủ nghĩa”. Vậy, “tổ quốc” của họ là “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, thượng từng kiến trúc 

của chủ thuyết Mác Lê. Chủ thuyết này đã sát hại hàng triệu người tại những nơi nó ngự trị: Liên 

bang Sô viết, 20 triệu; Trung hoa, 65 triệu; VN, 1 triệu; Bắc hàn, 2 triệu; Cam bốt, 2 triệu; Đông 

âu, 1 triệu; A phú hản, 1 triệu 700 ngàn (9) – không kể những người chết trận và bị pháo kích. 

3g) “Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền, giúp cho người Việt ở nước 

ngoài hiểu đúng tình hình đất nước và chính sách của đảng và nhà nước. Hỗ trợ việc ra báo, mở 

đài phát thanh.”(NQ36) 

Không cần ai “giúp”, “người Việt ở nước ngoài” cũng thừa biết “chính sách của đảng và nhà 

nước”: phản dân, hại nước! Trong nuớc, VC không cho dân chúng ra báo, chỉ có báo “nhà nước” 

và báo “đảng”. Như vậy, “đổi mới toàn diện công tác thông tin tuyên truyền” thì chỉ có việc phát 

hành ấn bản các báo “Thanh Niên”, “Sài Gòn Giải Phóng”, “Nhân Dân”, “Quân Đội Nhân Dân” 

v..v… tại hải ngoại và bỏ tiền cho bọn tay sai ra báo, lập đài phát thanh. Các báo, các đài của VC 

vừa “thông tin” vừa “tuyên truyền”. Thông tin thì bưng bít, tuyên truyền thì lừa bịp quần chúng 

và bôi nhọ đối phương. Về “tình hình đất nước và chính sách của đảng và nhà nước”, không cần 

nghe đài, không cần đọc báo VC, chúng ta cũng thừa biết đài và báo ấy luôn luôn bôi nhọ chánh 

thể VNCH và tô son điểm phấn chế độ CS bằng mọi thủ đoạn hạ cấp.  
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3h) “Hoàn chỉnh chính sách khen thưởng đối với người VN ở nước ngoài, đưa vào nền nếp việc 

khen thưởng các tổ chức và cá nhân người VN ở nước ngoài có thành tích trong vận động xây 

dựng cộng đồng.”(NQ36) 

Đây là vấn đề nội bộ của VC và tay sai ở hải ngoại. Hồi đầu năm 2007, VC đã “khen thưởng” 17 

người Việt hải ngoại được xem là khoa bảng và chuyên viên. Những người bị gây mê được VC 

trọng vọng trong nhứt thời như những trái chanh quý, nhưng VC chỉ xem họ như những công 

dân hạng hai, hạng ba. Vắt nước chanh xong, quăng vỏ vào thùng rác! Các “đại công thần” của 

chế độ như Dương Bạch Mai, Đinh Bá Thi, các đại tướng VC Hoàng văn Thái, Lê Trọng Tấn, 

Trần Bình v..v…đã bị họ sát hại một cách không xót thương. Như vậy, số phận của những công 

dân hạng hai, hạng ba sẽ ra sao nếu làm trái ý họ?  

Hãy nhìn kỷ trường hợp của triết gia Trần Đức Thảo, LS Nguyễn Mạnh Tường và BS Nguyễn 

Khắc Viện! Những vị này cũng thuộc thành phần công dân hạng hai hay hạng ba vì không có lý 

lịch ba đời bần cố nông! Nói như thế cũng tội cho giới nầy vì họ cũng nghèo đói, khổ sở, bịnh tật 

và bị giam hảm trong ngục tù “xã hội chủ nghĩa”! Chỉ có mấy trăm triệu phú mỹ kim trong chớp 

bu của “đảng” được hưởng kết quả của “công cuộc đổi mới” (10). Có bao giờ những đa triệu phú 

này nhìn lại dám dân đen nghèo khổ để ra tay giúp đở vì họ có “nhã ý nhường” công việc đó cho 

đồng bào Tị Nạn CS để họ có nhiều thì giờ đi du hí Thái Lan, Tân Gia Ba, Hồng Kông, Thượng 

Hải, Anh, Pháp v..v…ăn chơi, cờ bạc, đánh cá, trác táng, triều cống Tàu cộng để củng cố quyền 

lực. Đúng là “Chỉ có loài thú mới quay lưng trước nỗi thồng khổ của đồng loại để chăm sóc bộ 

lông của mình”. Nực cười thay, người nói câu này đã xua đuổi, bỏ rơi người tớ gái và đứa con 

trai mà hắn đã có với người tớ gái! Ngưòi đó chính là tay tổ CS: Karl Marx! “Hậu duệ” của hắn 

là Hồ Chí Mình còn tệ hại hơn nhiều; lão này đã nói: “Vua Hùng có công dựng nước, bác cháu 

ta phải cố giữ nước”. “Giữ nước” đâu không thấy, chỉ thấy dâng và bán nước cho Tàu 

cộng! Ngoài ra, lão còn mang một tội ác “trời không dung đất không tha”, Nguyễn Tất Trung 

“thù hắn đến muôn đờì” vì lão đã cho thủ tiêu người đã có con với hắn bằng một “tai nạn” xe 

hơi! Người thiếu nữ bât hạnh đó là Nông Thị Xuân mẹ của Nguyễn Tất Trung (11).  

Một lần nữa, xin nhắc lại: “người Việt ở nước ngoài”, từ hơn 33 năm qua, đã được luật pháp văn 

minh “bảo hộ và bảo vệ quyền lợi” một cách rất hữu hiệu. Không ai cần VC “đẩy mạnh công tác 

bảo hộ công dân ở nước ngoài”. Họ nên “đẩy mạnh công tác” cứu vớt các thiếu nữ nghèo khó 

vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long bị “đảng và nhà nước ta” đồng lõa trong việc gả bán làm “vợ 

tập thể” cho gia đình các tên khuyết tật ở Đài Loan, Đại Hàn. Ngoài ra, VC cũng nên “đẩy mạnh 

công tác bảo vệ” người VN ở Nga đang bị người địa phương kỳ thị, chém giết, hành hung, đả 

thương, đốt chợ (14). Một công tác khác mà VC cần “đẩy mạnh” là giải thoát các trẻ em chín, 

mười tuổi bị “đảng và nhà nước ta” a tòng với bọn tú bà xuất cảng sang Miên để làm gái điếm 

theo lối khẩu dâm!  

 

4. Tổ chức thực hiện.  

NQ36 phân công phân nhiệm cho các cơ cấu của “đảng” từ Ban bí thư xuống đến tỉnh ủy, thành 

ủy của họ nhằm thi hành nghị quyết. Để cụ thể hóa các chỉ thị của Bộ chính trị ghi trong NQ36, 

Thủ tướng VC đã ban hành Quyết định số 110/2004/QD/TU ngày 26/3/2004 ấn định “chương 

trình hành động” với 10 công tác phải thực hiện. Các công tác này thực ra chỉ rút từ “9 nhiệm vụ 

chủ yếu” mà người viết đã phân tích. Chúng chứa toàn những chiêu bài có tác dụng ru ngủ, chiêu 
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dụ đồng bào và phá nát cộng đồng người Việt hải ngoại. NQ36 hứa “Xây dựng và hoàn thiện các 

văn bản pháp quy liên quan đến người VN ở nước ngoài”(NQ36). Hiến pháp năm 1992 của VC 

công nhận quyền tự do tín ngưỡng. Thế mà vào ngày 18/6/2004, Ủy Ban Thường Vụ của quốc 

hội VC đã thông qua pháp lệnh về tự do tôn giáo nhằm hạn chế tới mức tối đa quyền tự do này. 

Pháp lệnh nói đây có hệ cấp pháp lý thấp hơn một đạo luật vì do Ủy Ban Thường Vụ thông qua 

chớ không do quốc hội thảo luận và biểu quyết. Thế mà nó đi ngược lại văn kiện tối cao trong hệ 

cấp pháp lý là hiến pháp. Vậy “các văn bản pháp quy có liên quan đến người VN ở nước ngoài”, 

nhằm chiêu dụ, ve vãn “người VN ở nước ngoài”, sẽ có giá trị như thế nào? Chắc chắn các “văn 

bản” ấy sẽ bị ném vào sọt rác khi nào VC muốn.  

B. Cảnh Giác của Cộng Đồng Người Tị Nạn CS 

Xin nhắc lại bài “Con Quạ với Con Chồn” (Le Corbeau et le Renard) của Jean de La Fontaine, 

một nhà ngụ ngôn lừng danh của nước Pháp vào thế kỷ thứ XVII: 

Thèm miếng phó mát của con quạ, con chồn trổ tài nịnh hót, dùng lời ngon tiếng ngọt, gọi quạ 

bằng “Cụ”, để con quạ cất tiếng kêu. Quả thật, con quạ mắc kế con chồn, há mỏ kêu lớn và 

miếng phó mát được chuyển từ mỏ con quạ sang miệng con chồn! Khi ấy con chồn trở giọng 

“mày, tao” với con quạ! (Theo bản dịch của Cụ Nguyễn Văn Vĩnh). VC muôn đời vẫn là “cáo” 

trong bài ngụ ngôn nói trên: thèm muốn nhũng gì “bọn ma cô đĩ điếm, bọn bán nước...” gầy 

dựng được trong hơn 33 năm qua, họ bèn đổi giọng, gọi “bọn ma cô đĩ điếm, bọn bán nước...” là 

“ khúc ruột ngoài ngàn dặm, bộ phận máu thịt của dân tộc VN”. Nếu chúng ta cả tin vào lời ngon 

tiếng ngọt trong NQ36 để tự đặt mình vào tầm ảnh hưởng và chi phối của họ thì họ sẽ trở giọng 

gọi chúng ta là “bọn đầu hàng giai cấp” và nói theo một nhà báo VC: “bọn thú đã được đảng ta 

cải tạo thành người”. Chắc chắn khi ấy chúng ta sẽ thật sự trở thành thần dân của họ và có bổn 

phận đóng góp để họ “phát triển đất nước” và thi hành những công tác do họ giao phó, những 

công tác có thể vi phạm luật pháp của quốc gia nơi chúng ta đang sống. Xin nhớ lại trường hợp 

Trương Đình Hùng trong một điệp vụ hồi đầu năm 1978 mà hậu quả là anh ta đã lãnh 15 năm tù 

trên đất Hoa kỳ. Hơn thế nữa, con quạ nghe lời nịnh hót của con chồn chỉ mất miếng phó mát, 

còn chúng ta nghe lời ngon tiếng ngọt trong NQ36 sẽ tán gia bại sản, gia đình tan nát và mất cả 

mạng sống.  

VC đã quyết tâm thôn tính Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS bằng NQ36. Họ đã chuẩn bị khá 

chu đáo sự thi hành Nghị quyết. Kèm theo NQ36 là quyết định số 110/2004/QĐ-TTg của Thủ 

tướng VC đề ra “Chương trình hành động” với 10 công tác phải làm để “thực hiện thắng lợi” 

NQ36. Ngày 21/7/2004, một hội nghị do Bộ chính trị VC triệu tập tại Hà Nội gồm “Ban cán sự 

đảng Bộ ngoại giao, Ban cán sự đảngngoài nước, Ủy ban về người Việt ở nước ngoài, Mặt trận 

Tổ quốc, Ban tư tưởng văn hóa trung ương” để học tập và phổ biến NQ36 đến “cán bộ chủ chốt 

các bộ, ban, ngành ở trung ương và 64 tỉnh thành trong cả nước”. Trong hội nghị, Phạm Thế 

Duyệt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của VC, đã công khai hóa “Hội thân nhân Việt kiều”, một tổ 

chức đã được thành lập và hoạt động từ năm 1994. Trong hội nghị này, VC đã hạ lịnh cho toàn 

“đảng”, cho cả guồng máy chính quyền của họ “thực hiện thắng lợi NQ36”.  

Với những công tác chuẩn bị ồn ào nói trên, VC có ảo tưởng đồng bào hải ngoại  
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- Sẽ tin những lời vuốt ve bịp bợm của họ,  

- Sẽ tin các chiêu bài cũ rích của họ, 

- Đã quên hằng ngàn nông dân Quỳnh Lưu (Nghệ an) bị họ thảm sát vào năm1958 

- Đã quên trên dưới một vạn đồng bào bị họ thảm sát tại cố đô Huế và các nơi khác, 

- Đã quên hằng vạn nam phu lão ấu bị thảm sát trênĐại Lộ Kinh Hoàng và Liên Tỉnh Lộ số 7,  

- Đã quên trên nửa triệu đồng bào lấy đáy biển làm huyệt mộ,  

- Đã không hay biết việc họ dâng đất, dâng đảo, dâng biển cho Tàu cộng, 

- Đã quên những thủ đoạn tàn độc của họ trong quá khứ, 

- Đã quên những cực hình, đày đọa, sỉ nhục trong các trại tù khổ sai mang mỹ từ “trại cải tạo”, 

- Đã quên những nỗi đau thương tinh thần lẫn thể chất trong các”vùng kinh tế mới”, 

- Không hề lưu tâm đến những gì họ đang làm trong hiện tại: đàn áp tôn giáo, chà đạp nhơn 

quyền, tiêu diệt dân chủ, cưóp nhà, giựt đất của dân và của các tôn giáo,  

- Xuất cảng trẻ thơ hành nghề mải dâm tại Cao Miên v..v… 

để tiếp tay với họ “thi hành thắng lợi NQ36”. 

Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. VC đánh giá quá thấp trí nhớ và sự hiểu biết của đồng 

bào hải ngoại về bản chất lừa bịp cố hữu của họ. Những gì họ kỳ vọng nơi đồng bào sẽ không 

bao giờ xảy ra! Nói như thế không phải người viết khinh địch và quên lời nói của người xưa 

“chưa thắng đã kiêu, chưa thua đã rối”. Chúng ta “không kiêu”, chúng ta “không rối”. Chúng ta 

chỉ có một quyết tâm: vô hiệu hóa NQ36 bằng biện pháp tẩy chay những gì liên quan đến VC 

để họ không còn phương tiện cứu “đảng”, cứu chế độ, một chế độ phi nhân, tàn độc chưa từng 

thấy trong lịch sử nước nhà, một chế độ làm kinh tài bằng cách xuất cảng trẻ thơ làm gái mãi 

dâm và xuất cảng công nhân làm nô lệ ngoại bang. Quyết tâm đó đã tỏ ra khá hữu hiệu qua lời 

ghi nhận của tà quyền VC. Thật vậy, theo “Cục Đầu Tư Nước Ngoài” của VC, số tiền “Việt 

kiều” mang về đầu tư, sau gần hai năm NQ36 được ban hành, không tới 300 triệu mỹ kim, một 

số tiền “chưa tương xứng với tiềm năng” của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Mặt khác, 

“Uỷ Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài” của VC ghi nhận: chỉ có độ 200 trong số khoảng 

300,000 trí thức người Việt Nam ở hải ngoại về nước “đóng góp một cách rất hạn chế”. 

 

Một quyết tâm đáng vinh danh cần được kể ra. Đó là sự tẩy chay không trình diễn của hai ca sĩ 

hải ngoại - Diễm Liên và Nguyên Khang. Hai vị nghệ sĩ này đã “từ chối bước lên sân khấu” và 

bỏ về Hoa Kỳ trong đêm trình diễn văn nghệ 09-09-05 tại Úc châu khi biết đêm văn nghệ do VC 

tổ chức. 

 

Chúng ta có thể xem NQ36 như một cuộc “tổng công kích” nhằm vào cộng đồng người Việt Tị 

Nạn CS giống như cuộc “Tổng công kích Tết Mậu Thân” năm 1968 của CSBV nhằm vào 

VNCH. CSBV đại bại trong cuộc “Tổng công kích Tết Mậu Thân”, một phần lớn nhờ sự chiến 

đấu dũng liệt và tuyệt vời của các quân binh chủng VNCH. Một yếu tố khác không kém phần 

quan trọng: Đồng Bào Miền Nam. Nếu đồng bào hưởng ứng lời kêu gọi “tổng nổi dậy” của 

CSBV, vác cờ búa liềm, cờ đỏ sao vàng, cờ Mặt trận giải phóng Miền Nam, bích chương biểu 

ngữ đi biểu tình ủng hộ, hoan hô “kách mạng” thì cuộc diện lúc bấy giờ sẽ ra sao? Cuộc “Tổng 

công kích bằng NQ36” của VC nhằm vào Cộng đồng người Việt Tị Nạn CS cũng sẽ thành công, 

nếu người Việt hải ngoại hưởng ứng và tin các chiêu bài lừa bịp dẫy đầy trong NQ36! Trong sớ 

trình vua Tự Đức, quan Phụ chính Nguyễn Văn Tường viết: “Không lo bọn giặc ngang ngược. 
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Chỉ lo ta không thể tự cường. Không lo bọn giặc tham tàn, chi lo ta không thể tự giữ”. Vậy, 

NQ36 thành công hay thất bại là do ta quyết định chớ không do VC. 

KẾT LUẬN 

Nghe mà biết không bằng thấy mà biết, thấy mà biết không bằng ở mà biết (13). Người đã nghe, 

đã thấy và đã ở trong chế độ VC trên dưới 60 năm hẳn biết rõ bản chất lừa bịp của VC. Đó là ông 

Bùi Tín. Trong bài “Nghị Quyết 36 ư? - Trật lất”, ông ta đã viết: “Họ leo lẻo: “NQ36 tỏ rõ sự 

quan tâm của đảng và nhà nước với gần 3 triệu bà con ta ở nước ngoài”. Tôi đánh giá: “Giả 

dối! Đạo đức giả! Trâng tráo”. Họ uốn lưởi: “Nghị Quyết 36 sẽ khuyến khích bà con ta hướng 

về quê hương và tham gia xây dựng đất nước". Tôi đánh giá: “Ảo tưởng! Đến Tết Công-Gô”. Vì 

sao? Vì những người chuẩn bị cho Nghị Quyết, dự thảo Nghị Quyết, thông qua Nghị Quyết vẫn 

giữ nguyên cái não trạng cổ lỗ: Trịch thượng, ban ơn, bố thí, làm cha mẹ dân đen. Vì sao nữa ư? 

Vì những người như ông Vũ Khoan, phó thủ tướng, như ông Nguyễn Phú Bình, thứ trưởng ngoại 

giao, hai nhân vật chủ chốt viết nên bản dự thảo Nghị Quyết này, cũng có chút ít học vấn, cũng 

có đi đâu đó ra nước ngoài, có phải u mê đâu mà khi đề cập vấn đề người Việt ở nước ngoài lại 

quên khuấy đi - hay cố tình giả bộ quên - vấn đề đầu tiên là: Do đâu mà có gần 3 triệu người 

Việt rải rác khắp nơi? Phải đi từ nguyên nhân cơ bản mới nhìn ra vấn đề và giải quyến vấn đề 

chứ! Vậy nguyên nhân cơ bản ấy là gì? Họ có dám nhìn vào sự thật hay không? Hay vẫn cứ giả 

chột, giả mù? Xin nói thẳng ra là: Hèn! Vậy xin thưa: số đông bà con ta lớp lớp gạt nước mắt bỏ 

nước ra đi, trên những tàu thuyền ọp ẹp, trước sóng to gió lớn của biển cả hung dữ, chỉ vì một 

loạt chính sách: “trả thù”, “phân biệt đối xử”, “hạ nhục kẻ thua trận”, “cải tạo bằng nhà tù”, 

“diệt trừ tư sản”, “cưởng bức đi kinh tế mới”, “xét theo lý lịch”, “hộ khẩu thành phố không cấp 

cho bọn ngụy”… Để đến mức người dân có lương tâm và tự trọng cảm thấy bơ vơ lạc lõng trên 

chính quê hương mình; đến độ cái cột đèn có chân cũng phải ra đi”- Bùi Tín. 

 

Một nhà báo người Pháp đã định nghĩa chủ nghĩa cộng sản bằng bốn chữ “M”: Mensonge (láo 

khoét), Meurtre (sát nhơn), Misère (khốn khổ), Menace (đe dọa). 

Người xưa đã dạy: “Non sông dễ đổi, bản tánh khó dờì”. Từ năm 1917 đến ngày hôm nay và 

cho đến lúc chủ nghĩa cộng sản cáo chung, bốn chữ “M” nói trên vẫn gắn liền với các chế độ 

cộng sản bất cứ dưới gầm trời nào – Tàu cộng, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, Liên Bang Sô Viết, 

Đông Đức (trước kia). Dĩ nhiên, bốn chữ ấy không thiếu vắng trong Nghị quyết 36. Nhà văn Vũ 

Thư Hiên, trong “Đêm Giữa Ban Ngày”, đã viết: “Cô tôi khuyên tôi: Cháu phải tỉnh trí, chớ có 

nghe cộng sản. Cộng sản bất nhân lắm. Mình là người tử tế, phải chọn bạn mà chơi. Nghe ngon 

ngọt lắm vào rồi đi theo họ, hối không kịp” (14).  

MX Lê Công Truyền 
 

30 tháng 4 năm 2008  
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