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Trong bài viết "Vấn Đề Phật Tử Và Các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại" của tác giả Yên Tử đã phổ biến trên 
diễn đàn vào ngày 4 tháng 6 năm 2018 cho thấy tình trạng của Phật Giáo càng ngày càng thê thảm không 
những từ những sư quốc doanh phần đông sinh khoảng thời gian 1970 và đông nhất là lứa tuổi 1973. Những 
ông Sư này không có sư tổ, không biết nguồn gốc tu tập ở đâu nhưng xuất hiện với áo cà sa cùng cái 
đầu không tóc có một đám cò mồi tung hứng thì trở thành những vị sư của Phật giáo. Gần đây nhất tại 
Tampa Florida, có chiến dịch mở show ca nhạc nhưng lồng trong khoảng thời gian show diễn thì MC đem 
Phật ra đấu giá từ 100 lên đến chục ngàn còn có khi có đám cò mồi đưa lên đến 2 hay 3 chục ngàn thấy mà 
thê thảm cho đạo Phật! 
 
Tôi đã có cơ hội tham gia ba buổi đấu giá Phật.  

 Buổi trình diễn đấu giá Phật đã được Đạo Tràng Hương Sen tổ chức vào ngày 16/12/2017 tại Indian 
Culture Center tại 5511 Lynn Road Tampa FL 33624 với MC Việt Thảo ca sĩ Minh Tuyết Đan Nguyên 
cùng một vài ca sĩ khác như giấy quảng cáo vào ngày 16-12-2017. Khi tôi đến thì cũng vừa MC Việt 
Thảo đến. Tôi thấy Việt  Thảo nằm dài trên đất để chào đón Sư Nhất Trí ở Orlando mà tôi bỗng rùng 
mình ớn lạnh. Chương trình ca hát có ca sĩ ở Cali về như Minh Tuyết, Đan Nguyên. Phần ca nhạc đã 
không đáp ứng lại lòng mong muốn của khán giả. Nhất là qua một vài hành động của ca sĩ không biết 
tôn trọng khán giả. Trong khi đó, thì một ni cô tuổi không quá 50 tự xưng là chủ trì đạo tràng Hương 
Sen hối MC Việt Thảo phải mở màn đấu giá gấp. Tôi bỏ ra về . Nếu ngồi lại thì thế nào cũng bị đau 
mắt, nhức lỗ tai. 
 

 Ngày  24 tháng 2 năm 2018 một show đấu giá Phật được lồng dưới chương trình ca nhạc tổ chức tại 
Chùa Từ Quang với MC Thuý Hằng, ca sĩ Gia Huy và Hồ Lệ Thu. Bà MC liên tu kêu gọi mua đấu giá . 
Ban đầu bà MC thêu dệt chuyện mua đấu giá từ chùa sẽ được linh thiêng tài lộc phước đức tràn trề. 
kế tiếp, bà MC ra sức mài vỏ sơn đông chẳng hạn như xâu chuỗi ngọc của bà Kim Thành cúng dường 
đã được bà MC cho nhảy vọt giá tiền xâu chuỗi ngọc chỉ có $200.00 mà miệng mồm bà MC lưu loát tô 
son vẽ phấn lên đến $1,000.00 đã làm bà Kim Thành phải đứng dậy cải chính. Bà MC cũng không thấy 
ngượng ngập, cố ăn cố nói làm sao mà có thể đấu được giá cao. 
Đến phần trình diễn của ca sĩ  Gia Huy ra hát  bài Nếu Có Yêu Tôi thì Yêu Bây Giờ vì ham muốn kiếm 
tiền cho chùa, quảng cáo các vật đấu giá mà lạt cả gịong khi bắt đầu. Sau đó hai ông và bà thi nhau 
đem chuyện huyền hoặc ra dụ lòng tin: “Tượng Phật này mà về nhà thì rất linh thiêng, làm ăn buôn bán 
phát tài” làm cho người nghe có cảm tưởng như Tượng Phật là một cái bùa ngải yếm thư cho làm ăn 
phát đạt . 
Bà MC Thuý Hằng vì muốn kiếm tiền đấu giá cho lẹ đến nỗi đạp lên trên chân tôi bằng chiếc giày cao 1 
tấc mà cũng chả thèm xin lỗi. Nhưng có một điều làm tôi xúc động khi nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu lên sân 
khấu, cô ca sĩ này chỉ xin khán giả cho cô thân tặng mỗi người một bức tượng Đức Phật Như Lai. Hai 
hình ảnh một trần tục, một tâm linh đã cho khán giả thấy ngay giá trị đạo đức của con người. Trên tư 
cách một người con Phật xin cảm ơn ca sĩ Hồ Lệ Thu. Đấu giá Phật bỗng trở thành một phong trào 
kiếm tiền của vài chùa ở Tampa Florida. 
 

 Ngày 10 tháng 6 năm 2018 mới đây chùa Quan Âm mở một show ca nhạc gồm ca sĩ Mai Thiên Vân, 
Ngọc Hạ và cặp hài Hoàng Nhất, Kiều Oanh cùng MC Việt Thảo. Tôi vào đang lúc đấu giá Đức Phật Di 

Lạc. Sau đó, hết  tượng Phật này đến tượng Phật kia liên tu bất tận ồ ạt vào show nhạc cho MC Việt 
Thảo tung hứng giá cả qua biểu tượng tôn thờ của tín đồ… Khán giả có người than phiền là vào nghe 
ca nhạc chứ không phải vào coi show đấu giá Public Auction thì MC Việt Thảo bảo là “Thôi coi show 
hôm nào xem cũng được chứ hôm nay phải đấu cho xong tất cả tượng Phật còn lại trong này”. Nếu MC 
Việt Thảo nói vậy thì ra chùa Quan Âm đang đi ngược lại lời quảng cáo của chùa. Quảng cáo là show 
ca nhạc cùng với ca sĩ mà khán giả yêu thích  khán giả mới bỏ tiền đi xem. Vậy thì tại sao lại không đi 
đúng tinh thần qu ảng cáo? 
Ngoài việc đấu giá Việt Thảo còn tuyên bố là sẽ đi đến từng bàn với thùng donate để những ai có tiền 
bỏ vào thùng hết cho chùa. Có một vị khán giả chỉ có 6 tờ $20.00 muốn cúng cho chùa 3 tờ $20.00 
nhưng Việt Thảo không chịu, nhất định phải lấy hết 6 tờ.của bà ta. Một phần bà bị mắc cở vì Việt Thảo 
dẻo đeo theo 3 tờ  còn lại, một phần khác cả hội trường đang nhìn chằm chặp vào bà. Vì thế bà đành 



đưa hết cho Việt Thảo. Thật tội nghiệp cho khán giả bị móc túi một cách công khai! Có lẽ thấy Việt 
Thảo làm ăn khấm khá trong việc xin tiền  nên ngày 12 tháng 8 tới đây bà ni cô Đạo Tràng Hương Sen 
lại mở thêm một show ca nhạc nữa với MC Việt Thảo về đấu giá Phật 

 
Cái gì cũng có giới hạn, nếu đi quá thì ngược lại với lòng mong muốn của mình. Một số Phật tử đã 
phàn nàn với Sư Đồng Lưu trụ trì chùa Quan Âm là KHÔNG NÊN NÓI ĐẤU GIÁ PHẬT. Tôi thấy Sư 
Đồng Lưu có ra nhắc nhở cho MC Việt Thảo là nên nói THỈNH giá chứ không nên nói đấu giá. MC Việt 
Thảo thấy đấu giá hay quá, tiền vào như nước nên cương luôn là mấy người cũng phải đi mua Tượng 
Phật về thờ thì đấu giá cũng như mua chứ có gì khác nhau? 

 
Hôm nay đọc bài của tác giả Yên Tử lòng tôi cảm thấy buồn vô hạn. Xin mượn câu kết luận của tác giả Yên 
Tử trong bài viết  Vấn Đề Phật Tử Và Các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, để làm câu kết luận cho bài viết 
này: 

"Hãy nhìn vào thực trạng sinh hoạt của đa số các Cộng Đồng, của đa số chùa chiền và Phật tử Việt 
Nam ở Mỹ! Chúng ta còn có thể làm gì? Hay chúng ta còn mong làm gì được cho quê hương?  
Một thực tế đau buồn không thể nào không nghĩ đến được!"(yên Tử) 

  
Tôn Nữ Hoàng Hoa 
23/6/2018 
 
 
------------------------------ 

Vấn Đề Phật Tử và Các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại 
Yên Tử 
 

Đa số Phật tử Việt ở Mỹ không hề hiểu hoặc biết thế nào là tu hành, cho nên không bao giờ để ý đến 
việc biết quan sát đâu là chân sư, đâu là tà đạo. Và cũng từ đó, sức mạnh của người Việt ở hải ngoại 
đang nằm trong tay của Việt Cộng.  

(Yên Tử)  
 
 
Hầu như trên khắp nước Mỹ, nơi nào có nhiều người Việt sinh sống thì ở đó đều có tổ chức Cộng Đồng 
Người Việt Quốc Gia. Nhưng, thực tế cho thấy là người Việt hầu như chẳng còn mấy ai có hứng thú tham 
gia vào những hoạt động do Cộng Đồng tổ chức. Ngược lại, chùa chiền ở Mỹ mọc lên như là nấm sau 
mưa. Mà đa số chùa chiền ở Mỹ bây giờ nằm trong tay những “nhà sư” được bảo lãnh qua sau này. 
Ngoài những việc nay kêu nộp tiền, mai gọi đóng góp, mốt tổ chức này kia “gây quỹ”… chẳng thấy họ tu 
hành gì cả. Thậm chí có nơi “quý thầy” còn đòi Phật tử phải “cúng dường” mỗi khi “quý thầy” muốn về Việt 
Nam v…v… Những “nhà sư” này không bao giờ cho Phật tử tham gia bất kỳ một sinh hoạt nào trái ý 
Việt Cộng. 
 
Một điều nhìn thấy rất oái oăm là hễ nghe có người dựng chùa thì Phật tử cứ nhắm mắt ùn ùn kéo đến góp 
công góp của, chẳng cần biết “nhà sư” là ai, tu hành thế nào. Mà đa số Phật tử lại là những người vợ và con 
cháu của những gia đình sĩ quan VNCH qua Mỹ theo diện HO. Rồi có những “ông thầy” mới từ Việt Nam qua, 
không cần biết xuất xứ như thế nào, chỉ có những lời nói “xuôi lòng, mát dạ” mà có thể khiến được những 
người này rủ nhau quyên góp để xây chùa cho “thầy tu” và cung phụng hầu như không thiếu một thứ gì. Cũng 
đã có trường hợp đến khi biết mình bị lừa gạt thì chỉ còn biết … kêu trời! 
 

 Chuyện “thầy tu” làm chủ (sở hữu) nhà chùa, không tu hành mà chỉ sống xa hoa, lừa Phật tử lấy tiền 
v…v… LÀ CÓ THẬT! 

 Chuyện “thầy tu” làm chủ những ngôi chùa do đồng bào tỵ nạn quyên góp tạo nên, rồi “thầy tu” loạn 
dâm trong chùa, kể cả với trẻ em, LÀ CÓ THẬT! 

 Chuyện “nhà sư” được bảo lãnh qua tối ngày chỉ biết vòi tiền Phật tử LÀ CÓ THẬT! 

 Chuyện “nhà sư” ra giá cả mỗi khi có Phật tử mời đi cúng LÀ CÓ THẬT! 



 Chuyện “nhà sư” được các “thầy” qua trước bảo lãnh qua, rồi được các gia đình HO xây dựng chùa 
cho “tu”, và “nhà sư trụ trì” này mời người tu hành khác về ở để cùng “tu”, rồi lại buộc họ phải lừa phỉnh 
Phật tử để moi móc tiền LÀ CÓ THẬT! 

 Chuyện người tu hành từ chối sự bắt buộc của “trụ trì” là phải lừa dối Phật tử để moi tiền nên bị đuổi ra 
khỏi chùa LÀ CÓ THẬT! 

 Chuyện các “nhà sư” ở Mỹ đi đi về về Việt Nam một năm không biết bao nhiêu lần LÀ CÓ THẬT! 

 Chuyện các “nhà sư” tổ chức dạy những lớp tiếng Việt cho trẻ em mà dùng những sách mang từ Việt 
Nam qua, trong đó có hình “bác Hồ” và cờ đỏ sao vàng LÀ CÓ THẬT! 

 Chuyện một số không phải là ít Phật tử biết những “nhà sư” đã trắng trợn phạṃ Trọṇg Giới nhà Phật, 
nhưng họ vẫn tiếp tục tôn thờ, đeo bám và tận tụy cung phụng LÀ CÓ THẬT! 

 Trên đất Mỹ, có nhiều người muốn tu hành thật sự nhưng không thể, hoặc chưa, tìm ra được nơi thích 
hợp để được tu hành LÀ CÓ THẬT! 

 
Nhìn ra, đa số Phật tử Việt ở Mỹ không hề hiểu hoặc biết thế nào là tu hành, cho nên không bao giờ để ý đến 
việc biết quan sát đâu là chân sư, đâu là tà đạo. Và cũng từ đó, sức mạnh của người Việt ở hải ngoại đang 
nằm trong tay của Việt Cộng.  
 
Theo lời người con gái của ông Hoàng Thu (ở Florida) kể, trước khi tự thiêu ông ta đã từng nói rằng nếu ở 
California thì ông ta có thể làm được nhiều việc, còn ở đó (Florida) thì ông ta chẳng làm được gì. Điều này có 
thể đủ để nói lên được sự bế tắc của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cụ thể cũng cho thấy là khi được 
biết giàn khoan của giặc Tàu đã cắm trên biển Việt Nam, khắp nước Mỹ chẳng có được mấy cuộc biểu tình, 
mà mỗi lần như vậy cũng chẳng được bao nhiêu người tham dự. 
 
Đã có trường hợp, theo vài người trong ban điều hành Cộng Đồng người Việt ở một địa phương cho biết, họ 
tới nhờ các chùa thông báo, hoặc xin dán thông báo, để kêu gọi người Việt tham gia biểu tình chống giặc Tàu 
vào lúc được tin sự kiện giàn khoan giặc Tàu đã vào cắm trên biển Việt Nam, thế nhưng các “nhà sư” từ 
chối, lấy lý do là chùa chiền không làm chính trị (?!). 
 
Đã có trường hợp, cùng trong một ngày có hai sự kiện diễn ra tại cùng một địa phương: Cộng Đồng người 
Việt tổ chức biểu tình chống giặc Tàu xâm lược thì chỉ có vài chục người tham dự; còn một “ngôi chùa” nọ tổ 
chức rước ca sĩ về hát hò ngay trong khuôn viên “chùa” để “gây quỹ”, thì theo một người có vai trò chủ chốt 
trong “ngôi chùa” đó cho biết, số lượng người kéo về tham dự khoảng 400 người. 
 
Đi biểu tình chống xâm lược KHÔNG phải là làm chính trị!  
 
Tôi đã có nói chuyện, trao đổi, thắc mắc và giải thích với những người trong ban điều hành Cộng Đồng ở đó 
về vấn đề này. Nhưng xem ra … nói chuyện cũng chỉ là nói chuyện. Nếu là một Phật tử chân chính, thì thời 
buổi này chắc chắn sẽ chẳng còn mấy ai không biết đến một vị Pháp Vương của Phật Giáo khắp thế giới – đó 
là Đức Đạt lai Lạt ma đời thứ 14. Và ngài đã nói như thế nào về vấn đề chính trị và tôn giáo?  

“Tôi không xem chính trị tự nó là điều gì đấy sai lạc, nhưng bởi vì người ta sử dụng chính trị vì 
mục đích ích kỷ, và cuối cùng chính trị trở thành dơ bẩn. Trong tôn giáo cũng vậy, nếu con 
người sử dụng trong cung cách sai lầm thì tôn giáo cũng trở thành tôn giáo dơ bẩn.” 

 
Đó là lời của Đức Đạt lai Lạt ma đời thứ 14. Ngài là một bậc chân tu, là một vị Pháp Vương của Phật Giáo, và 
có lẽ khó có người chối cãi điều này. Thế nhưng, Ngài vẫn không ngừng đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc 
Tây Tạng của Ngài. Điều đó có gì sai? Nếu ai đó coi mình là một Phật tử chân chính, thì Đức Đạt lai Lạt ma có 
phải là một tấm gương để mình học hỏi và noi theo hay không? Nếu ai đó là người Việt Nam, thì thảm cảnh 
của dân tộc Tây Tạng hiện nay có đủ để thức tỉnh mà nghĩ đến thảm họa trước mắt của quê hương và dân tộc 
mình hay không? 
 
Hãy nhìn vào thực trạng sinh hoạt của đa số các Cộng Đồng, của đa số chùa chiền và Phật tử Việt Nam ở Mỹ! 
Chúng ta còn có thể làm gì?  
Hay chúng ta còn mong làm gì được cho quê hương?  
Một thực tế đau buồn không thể nào không nghĩ đến được! 
 
Yên Tử 



 
 
 
 


