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Đôi Điều Tản Mạn Ngắn  

Về Vài Chuyện Tôn Giáo 

 
 

 
Lời thông bạch ngắn của người viết: 

 
Xin thưa trước về nguyên nhân viết "đôi điều tản mạn ngắn về vài chuyện tôn 
giáo"   là một email copied dưới đây, một trong những meo tương tự đã được 
người  ta chuyển rất nhiều trong các trang báo mạng và báo giấy trong thời 
gian  vừa qua. Điều này đã gây cho nhiều Phật tử và con chiên Thiên Chúa 
bực mình và tủi hổ, hoang mang. 
 

 Chúng tôi sẽ rất vắn tắt "tản mạn" mà thôi. Mọi sự phê phán nghiêm túc, 
đầy đủ  nếu thấy cần thiết, chúng tôi xin được trông cậy ở Quý Vị 
chân tu và những bậc  trí thức lên tiếng nếu được, về những đường 
lối hoạt động sao cho hữu hiệu để chỉnh sửa hầu đời sống tâm linh 
của con người không bị xáo trộn. 
            
                                                       Trân trọng, 
 

                                             Lê-Thụy-Chi 
 
  
Đính kèm: Bài viết copied "Sự thật đau lòng tàn nhẫn..."   Có thể click vào các link khác, sẽ 

thấy những tựa bài và bài viết "lạ" khác. 
                     
      
 
 Đã từ rất lâu, nhiều người chuyển vào diễn đàn mạng và cả báo giấy những 
bài viết và tài liệu như loại dưới đây mà chúng tôi thấy với sự tự trọng và dè 
dặt thường lệ nên không tiện đưa ra lời phê bình, chỉ trích hay cả sự phán xét 
chừng mực nào ở đây cả. 
 Thật ra, nếu người ta muốn, thì họ có thể vào bao nhiêu là links, đặc biệt là 
của trang mạng gọi là Phật Học Thinh Quang Canada rồi cứ chuyển bao nhiêu 
là bài viết loại như vậy cho thỏa mãn sự khát tin, ý thích và hoặc mục đích 
riêng tư nào đó. 

 
 Chúng tôi không phải là nhà báo, không biết viết mạch lạc, chuyển đạt ý kiến 

như thế nào để mong ước giảm thiểu đến chừng nào hay chừng đó cái trò 
chơi vô thức, phi tôn giáo như vậy. Cho nên, trong mail này, chúng tôi cũng 
mạo muội gửi đến nơi nhận, một số giới chức nhận là những  tờ báo, nhà báo, 
trang mạng lớn hoặc thức giả mà chúng tôi hân hạnh có địa chỉ email để tùy 

nghi quý vị, nếu thấy vấn đề cũng đáng quan tâm, để lên tiếng  tiếng nói có 
ảnh hưởng rộng lớn hơn của liệt quý vị. 
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Chúng tôi thấy hai tôn giáo lớn Phật Giáo và Công Giáo cũng như Tin Lành 
thường có những phe phái 
 không ngừng đem ra mổ xẽ, phê bình, chỉ trích đến như là thù địch với nhau 
vì bất đồng tôn giáo. 

 
 Điều lạ lùng là báo mạng Phật Học Thinh Quang Canada chuyên tâm sưu tầm 
những điều bất trọng đạo của chính tôn giáo mình. Có lý do nào để lý giải hiện 

tượng lạ như thế chăng? Nếu bảo rằng đây là đường  lối đánh phá tôn giáo 
-(cả Phật Giáo và Công Giáo)- của cọng sản quốc doanh thì các tổ 
chức giáo hội chính thống cần phải lên tiếng rõ ràng để Phật tử và tín hữu 

Thiên Chúa biết mà xa lánh những tổ chức này, tìm đúng nơi nương tựa mà 
sùng bái hoằng dương đạo giáo và đức tin  của mình. 
 
 Xin lấy công tâm mà kể ra luôn rằng nếu ai đó muốn tìm hiểu việc phê bình 
đạo Thiên Chúa thì vào thử sách hiếm ở địa chỉ <sachhiem.net>(trang tôn 
giáo) ắc sẽ thấy rất nhiều bài khảo cứu công phu của  một số trí thức Phật 
giáo, kể cả vài vị nguyên là tín hữu Ki Tô. Chúng tôi chưa từng thấy những bài 
viết  nặng nề phê phán đó lại được người ta góp nhặt đăng báo hoặc chuyển 
lên net cả. -(Mô Phật!- Amen!). 
 
 Lê-Thụy-Chi 

 
 

 
From: <md...com> 
To: Nhi Nguyễn <nhinguyen720@yahoo.com>; Hanh Nguyen Hieu <hanh1nguyen@charter.net>; 
Cang Nguyen <haiung1244@gmail.com>; Bang Pham Kim 
<bangkimpham@gmail.com>; botaitang@gmail.com; Duc Pham Van <ducthong12000@yahoo.fr>; 
"ngle2003@yahoo.com" <ngle2003@yahoo.com>; Tu Trinh <tbtrinh18@yahoo.com>; Be Nguyen 
Van <vannguyen38@gmail.com>; Thao Tran <thaotran25@hotmail.com>; Mau Cam Nguyen 
<nguyencammau45@yahoo.com>; Anh Kim <kiennguy35@gmail.com>  
Sent: Tuesday, July 14, 2015 11:10 AM 
Subject: Fwd: Sự thật đau lòng tàn nhẫn trong nhà chùa - Trong chùa không có Phật, chỉ có tượng 
Phật, chẳng có gì linh thiêng. Trong chùa không có chánh pháp, đầy dẫy tà pháp 
 
Date: July 14, 2015 at 11:09:25 AM PDT 
To: Cac Con <cct4279@yahoo.com>, Cac Con <chinh02368@yahoo.com>, Cac 
Con <atnguyen.ngo@gmail.com>, Cac Con <hcarolinamj@aol.com>, Cac Con 
<anhthi.ng@gmail.com> 
Subject: Fwd: Sự thật đau lòng tàn nhẫn trong nhà chùa - Trong chùa 

không có Phật, chỉ có tượng Phật, chẳng có gì linh thiêng. Trong 
chùa không có chánh pháp, đầy dẫy tà pháp 
 

Sent from my iPad 
Md 

http://sachhiem.net/
mailto:nhinguyen720@yahoo.com
mailto:hanh1nguyen@charter.net
mailto:haiung1244@gmail.com
mailto:bangkimpham@gmail.com
mailto:botaitang@gmail.com
mailto:ducthong12000@yahoo.fr
mailto:ngle2003@yahoo.com
mailto:ngle2003@yahoo.com
mailto:tbtrinh18@yahoo.com
mailto:vannguyen38@gmail.com
mailto:thaotran25@hotmail.com
mailto:nguyencammau45@yahoo.com
mailto:kiennguy35@gmail.com
mailto:cct4279@yahoo.com
mailto:chinh02368@yahoo.com
mailto:atnguyen.ngo@gmail.com
mailto:hcarolinamj@aol.com
mailto:anhthi.ng@gmail.com
mailto:Mdchaungo12@yahoo.com
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Begin forwarded message: 

From: "Nguyen Phuong Thao  

 

 
---------- Forwarded message ---------- 

From: Tỳ-Khưu Thích-Chân-
Tuệ cutranlacdao.2010@gmail.com[DAKAO] <DAKAO@yahoogroups
.com> 

Date: 2015-07-14 12:17 GMT-04:00 
Subject: [DAKAO] VP.PHTQ.CANADA vừa nhận được thư của Phật tử Diệu Từ 
(Houston, TX) - Trong chùa không có Phật, chỉ có tượng Phật. Trong chùa không có 
chánh pháp. 
To: SAIGON_diendan@yahoogroups.com, DAKAO@yahoogroups.com, 
"testing2k@yahoogroups.com" <testing2k@yahoogroups.com> 
 

  
  
  

 
 

Tập san Từ Bi & Trí Tuệ (PHTQ. số 29) phát hành nhân dịp Đại Lễ Vu Lan 28-8-
2015 

 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA 

cutranlacdao@yahoo.com 

Kính mời viếng thăm 

http://phtq-canada.blogspot.com/ 

mailto:cutranlacdao.2010@gmail.com
mailto:DAKAO@yahoogroups.com
mailto:DAKAO@yahoogroups.com
mailto:SAIGON_diendan@yahoogroups.com
mailto:DAKAO@yahoogroups.com
mailto:testing2k@yahoogroups.com
mailto:testing2k@yahoogroups.com
mailto:cutranlacdao@yahoo.com
http://phtq-canada.blogspot.com/
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http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/ 

 

DÂNG SỚ CẦU AN - TIỀN MẤT TẬT MANG 

CÚNG SAO GIẢI HẠN - TAI NẠN VẪN TỚI 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/04/phat-day-tri-binh-me-tin-cot-tuy-cua-

ao.html 
http://lotus-lantern-canada.blogspot.ca/2015/04/suoi-nguon-binh-ang-

tanh.html  
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
  
  
Tuesday 14 July 2015 
Kính thưa Quí Vị, 
VP.PHTQ.CANADA vừa nhận được thư của Phật tử Diệu Từ (Houston, TX). 
Nhận thấy đây cũng là hoàn cảnh chung của nhiều gia đình có bậc cha mẹ phát tâm 
xuất gia khi tuổi đã cao. 
Đến khi vị này lâm bệnh, nhà chùa không có người để chăm nom, điều dưỡng, nên 
buộc phải kêu gọi thân nhân nhận lãnh. 
Nếu thân nhân có khả năng thì mọi chuyện êm xuôi, dễ dàng. Tuy nhiên, có nhiều 
hoàn cảnh rất khó cư xử sao cho vẹn toàn. 
Nơi đây xin nói thêm, có nhiều vị cao niên có ý muốn xuất gia, vào tu trong chùa vì 
nghĩ rằng nhà chùa là nơi tu hành,  
vô chùa mới gọi là tu và được ở gần Phật. Khi có mệnh hệ nào thì có sẵn chư Tôn 
Đức làm lễ cầu siêu thì chắc chắn được vãng sanh về cõi Phật. 
Thật là đau lòng khi VP.PHTQ.CANADA nhận được những thư hỏi đạo, làm sao áp 
dụng đạo trong đời sống thực tế, rất khó có giải pháp chu toàn. 
Do đó, mọi người nên phát tâm cầu học chánh pháp ngay khi còn khoẻ mạnh, còn 
minh mẫn trí tuệ, để hiểu rõ rằng: Phật ở trong tâm các người làm việc thiện lành, 
không làm việc xấu ác và giữ tâm ý trong sạch, thanh tịnh.Trong chùa không có 
Phật, chỉ có tượng Phật, chẳng có gì linh thiêng. Trong chùa không có chánh 
pháp, chỉ có các bộ kinh sách bám bụi, còn nhà chùa làm nhiều chuyện phi 
chánh pháp để có lợi dưỡng và danh tiếng, đẩy dẫy tà pháp. Trong chùa tuy 
có nhiều người mang hình tướng người tu, nhưng không thực tâm, chỉ thích 
ăn trên ngồi trước, không chơn thật, chỉ thích áo mão xênh xang, chẳng chịu 
học hỏi lời Phật dạy, chỉ biết thực hành nhiều nghi lễ có tính cách mê tín, 
người trước làm sao bây giờ làm vậy, chẳng hiểu ý nghĩa gì, còn bày vẻ thêm, 
nhằm gạt gẫm thế nhân và gạt gẫm những người vào tu sau. 
Kính mời Quí vị đọc bức thư sau đây và cho biết tôn ý. 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
Kính thư, 
VP.PHTQ.CANADA 
 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/
http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/04/phat-day-tri-binh-me-tin-cot-tuy-cua-ao.html
http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/04/phat-day-tri-binh-me-tin-cot-tuy-cua-ao.html
http://lotus-lantern-canada.blogspot.ca/2015/04/suoi-nguon-binh-ang-tanh.html
http://lotus-lantern-canada.blogspot.ca/2015/04/suoi-nguon-binh-ang-tanh.html
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---------- Forwarded message ---------- 
From:  Trịnh Kim Chi PD Diệu Từ  [testing2k] <testing2k@yahoogroups.com> 
Date: 2015-07-14 10:41 GMT-04:00 
Subject: [testing2k] LỰC BẤT TÒNG TÂM 
To: "VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA" 
<cutranlacdao@yahoo.com>, testing2k@yahoogroups.com 
  
LỰC BẤT TÒNG TÂM 
(HỎI ĐÁP PHẬT HỌC TỊNH QUANG) 
  
Kính thưa Quí Thầy Ban Biên Tập PHTQ.CANADA, 
Con là Phật tử PD Diệu Từ hiện sống ở Houston, Texas, kính xin quí Thầy từ bi chỉ 
dạy. 
Con có một người Mẹ, Bà xuất gia lúc 52 tuổi. Khi đó con 30 tuổi và mới lập gia thất. 
Mẹ con năm nay 82 tuổi, tức là bà đã tu ở chùa 30 năm. Khi xuất gia Mẹ còn khoẻ 
mạnh, từ đó con hoàn toàn không được Mẹ thăm hỏi hay giúp gì từ tinh thần với vật 
chất. Có nhiều lúc gia đình con đến chùa thăm Mẹ, thấy mẹ cực khổ lam lũ trong 
nhà bếp, bị sai vặt từ việc nặng nhẹ đều phải làm, con rất đau lòng nhưng không 
dám nói gì cả, vì đó là tâm nguyện của Mẹ. Tất cả tiền già lẫn tiền dành dụm, Mẹ 
phát tâm, tự nguyện hay lý do nào con cũng không được biết. Chỉ biết một điều, tất 
cả tiền của Mẹ đều cúng dường cho nhà chùa hết rồi. 
Và đến lúc có chuyện xảy ra, là khi Mẹ bịnh sau đó bị tai biến mạch máu não, hơn 
hai tháng nằm bịnh viện, bác sĩ ngõ ý muốn gia đình đem về nhà chăm sóc, vì Mẹ 
giờ đây hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại. Tiền viện phí, tiền nuôi bịnh, tìm kiếm 
người chăm sóc… chùa buộc chúng con phải lo hoàn toàn. 
Chúng con bây giờ, chồng thì thất nghiệp đang xin tiền hưu trí, vợ thì đi làm công 
nhân nuôi 3 người con và cháu còn tuổi ăn học, nợ tứ phía, làm sao lo…?!! Con chỉ 
nói rõ hoàn cảnh khổ của con thôi, thì bị các Thầy Cô trong chùa mắng là “đồ bất 
hiếu, Mẹ của nó mà nó không lo thì ai ở không đâu mà lo?”. 
Thưa quí Thầy PHTQ , vì con quá khổ, ức nghẹn không nói được, không làm được 
gì cả. Tại sao Mẹ chọn con đường bỏ gia đình đi tu, làm công quả mấy chục năm, 
tiền bạc dâng cúng tất cả nay cũng không còn gì, đến khi lâm vào hoàn cảnh như 
thế nầy thì bị nhà chùa bỏ rơi, phủi hết trách nhiệm, con cái gia đình thì mang tiếng 
“bất hiếu”. 
Câu chuyện như vậy, thì quí Thầy Cô trong chùa, Mẹ của con, gia đình con, xin 
hỏi: ai đúng, ai sai ??!!Thầy là người xuất gia cũng là bậc Thầy mà con học hỏi và 
kính trọng, mong Thầy cho con vài lời khuyên để con biết phải làm gì cho đúng đạo? 
Làm sao giải quyết chuyện đau lòng nầy, để cho tâm con được nhẹ nhàng hơn. Thật 
là lực bất tòng tâm. Kính mong Thầy hồi âm cho con sớm. 
(Thầy có thể công bố thư của con cho mọi người khác biết, con cần nhiều lời 
khuyên cùng những ý kiến các Phật Tử và chư vị Tăng Ni trong việc nầy) 
Kính cám ơn Thầy rất nhiều. 
Con Trịnh Kim Chi PD Diệu Từ 
Kính Thư 

xin chư vị tham khảo bài viết sau đây:  
http://lotus-lantern-canada.blogspot.ca/2013/07/vi-con-me-co-uoc-hanh-phuc.html 

 

mailto:testing2k@yahoogroups.com
mailto:cutranlacdao@yahoo.com
mailto:testing2k@yahoogroups.com
http://lotus-lantern-canada.blogspot.ca/2013/07/vi-con-me-co-uoc-hanh-phuc.html
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“VÌ CON” MẸ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC 
TKN Thích Nữ Chân Liễu 

 
Trong cuộc sống, người mà khiến chúng ta đau lòng và phiền muộn thường là 
những người thân thiết nhất, tình thương càng sâu đậm thì tổn thương càng 
nhiều. 
 
Cách đây một năm, vào mùa Vu Lan các Ni chúng trong chùa có duyên sự nên 
được tiếp chuyện cùng bác Diệu Chơn. Tuổi bác Diệu Chơn năm đó khoảng hơn 70, 
với đôi mắt thật buồn như muốn khóc cùng dáng vẽ mệt mỏi thất vọng. Giọng trầm 
buồn Bác hỏi: 
 
-     ** Thưa sư cô, tôi có thể vào ở chùa tu luôn được không? 
-    **- Thưa Bác có hỏi ý kiến của các người con chưa? 
-    **   Các con  tôi không ai đồng ý cả, nhưng tôi thì chán lắm rồi, chỉ muốn vào 
chùa ở luôn không về nữa! 
-   
      ** Như vậy thì các con của Bác vì thương nên sợ rằng vào ở trong chùa với 
cuộc sống đạm bạc, trở ngại cho sức khỏe của Bác nên không đồng ý. 
-   
*  **  Không! thương mẹ cái gì mà chúng chẳng bao giờ nhớ đến sinh nhật của tôi? 
Hai ba tháng mới về thăm một lần, khi về thì ngồi chưa được nửa ngày vội về, nói 
bận chuyện chồng chuyện con. Tôi trách móc rầy la thì giận hờn. Tôi nói tôi có bịnh 
chúng cũng không màng phone hỏi thăm. Tôi nấu món ăn ngon gọi về ăn, thì nói có 
việc phải làm không về được. Thật là tức muốn chết luôn. Con cái gì mà không nhớ 
tới Mẹ, cũng không sợ Mẹ buồn, mẹ giận gì hết. Các Cô xem như vậy đó, thôi đi tu 
núp bóng Từ Bi của Phật cho xong một kiếp người vô phước. (nói xong khóc thật 
nhiều) 
 
-    **    Thưa Bác, sống với người thân yêu mà quá nhiều khổ lụy và phiền não như 
vậy, thì có phải Bác nghĩ rằng vào chùa sống chung với những người xa lạ không 
thân bằng quyến thuộc gì cả, thì sẽ tìm được an lạc và hạnh phúc chăng?! 
 
-    **    Tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn đi cho con tôi nó thấy Mẹ là 
quan trọng, không có Mẹ xem chúng  có hối hận không? Có nhận ra tôi đã làm 
những gì và hy sinh nhiều như thế nào để chúng có được như ngày nay. Ơn Mẹ to 
tát lắm đấy!!! (khóc) 
 
-    **    Xin thưa, Ni chúng đã nghe được những lời tâm sự vừa rồi. Bây giờ để giúp 
cho Bác có được một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản hơn, thì nhắc lại lời Phật dạy 
có câu: “Sống vì người không vì mình”.   
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    Suy nhghĩ vì người thì được hạnh phúc, suy nghĩ vì mình quá nhiều thì đau khổ. 
Người muốn tu hoàn cảnh nào cũng có thể tu được, trước hết là tu tại thế gian (tu 
tại gia) với những người thân yêu bên cạnh. Khi đạt được hạnh phúc cho chính bản 
thân mình và tạo hạnh phúc cho những người thân sống chung quanh rồi, khi đó 
mới nghĩ đến chuyện tu xuất thế gian (tu xuất gia). 
 
Bác hãy chuyển sự suy nghĩ vì mình quá nhiều mà nên thấy rằng, các cô cậu còn trẻ 
có rất nhiều gánh nặng bổn phận, trách nhiệm và chuyện công ăn việc làm nhiều 
khó khăn, luôn luôn phải tranh đấu để lo cho gia đình đã bận rộn lắm rồi, chưa nhắc 
đến những bực dọc và phiền toái từ trong sở làm.  
 
Nếu nhận biết như vậy Bác càng thương họ nhiều hơn, tâm bao dung, lòng hỷ xã, 
nghĩa là vui sống trong đồng cảm và tha thứ. Khi nghe các con quá bận không có thì 
giờ để nghỉ ngơi, không còn nhớ thời gian qua bao lâu, kể cả sinh nhật của chính 
bản thân họ có lẽ cũng không nhớ!!.  
 
Niềm hạnh phúc họ mang lại cho Mẹ là đã có  cố gắng dành thì giờ ít ỏi về thăm Mẹ, 
được ăn những món ăn chính tay Mẹ nấu, thì những thời khắc hạnh phúc đó tuy 
không nhiều nhưng nếu với lòng thương con không tính toán, không đòi hỏi sự đền 
đáp, không chấp đúng chấp sai, không một lời trách cứ, không một niệm buồn phiền 
hay tổn thương vì cái tự ái chẳng đáng gì cả, thì hạnh phúc đó có phải đã tăng lên 
bội phần. 
 
Sự an lạc là phần thưởng quí báu có ngay từ tâm cao thượng của những người Mẹ 
thương con vô bờ bến.  
 
Ni chúng mong rằng sau buổi nói chuyện hôm nay trong mùa Vu Lan đầy tình 
thương yêu lòng hân hoan của những người con, những người Mẹ có thể vô cùng 
sung sướng mà nói rằng:  
 
“VÌ CON MẸ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC”. 
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
Tỳ-Khưu Ni Thích Nữ Chân Liễu  
 
Posted by: Nguyen Phuong Thao <nphuongthao1985@gmail.com> 
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