
“Hoằng Phật Pháp”, hình thức đầu độc «tâm linh» của CSVN 
 
 
Kính gửi Quý Thầy, Quý Sư Cô và Quý Vị, 
 
Lúc này chúng Ta thấy nhiều Nhà Sư Phật Giáo (?) đuợc CSVN gửi qua Âu Châu để gài tuyền truyền CS vào 
việc «Hoằng Phật Pháp ». Một hình thức đầu độc «tâm linh» rất ác độc, vừa nguy hiểm : đưa đến rối loạn cho 
tuệ giác (Bát Nhã – Prajna) Phật Tử trong việc Tu Tâm trên con đuờng Tâm Đạo.  
«Tu là chuyển nghiệp  (Karma)» đang biến dạng thành tôn thờ ma quỷ,  

 đưa đẩy Phật Tử mất hết «Từ, Bi, Hỷ, Xã» đối với đồng bào dưới sự tàn ác của CSVN trong cuộc sống 
trần tục (Samsara) 

  và ác độc tận cùng là đưa các Phật Tử đến chuyển nghiệp thật xấu qua luật «Nhân - Quả» 
(pratityasamutpada): đúng là hại muôn đời. 

Phật Tử nhẹ dạ.... đang xa lánh dần chữ «Tu  Phật Đạo» để đến giác ngộ (Niết Bàn - Nirvana) 
 
Theo lời tuyên truyền CSVN, Phật Tử Không Làm Chính Trị: 
 
1-    Không làm chính trị ==> để CSVN đuợc tự do bán nuớc Việt cho Trung Cộng 
2-    Không làm chính trị ==> để CSVN đuợc tự do bán phụ nữ Việt cho Trung Cộng 
3-    Không làm chính trị ==> để CSVN đuợc tự do hèn với giặc Trung Cộng 
4-    Không làm chính trị ==> để CSVN đuợc tự do ác với dân Việt 
5-    Không làm chính trị ==> để CSVN đuợc tự do khai thác với dân Việt 
6-    Không làm chính trị ==> để CSVN đuợc tự do làm giầu trên xuơng máu dân Việt 
7-    Không làm chính trị ==> để CSVN đuợc tự do đem Hồ Chi Minh vào chùa thờ cùng Phật 
8-    Không làm chính trị ==> để Phật Tử quên công đức của Bồ-Tát Trần Nhân Tôn đã đánh bại  
       quân xâm lăng Mông Cổ và Tầu, cứu dân Việt khỏi ách nô lệ …. và công đức của bao vị Anh  
       Hùng Việt đã chống ngoại xâm  
9-    Không làm chính trị ==> để Phật Tử đuợc ru ngũ bởi «CSVN, Nhà nuớc» theo giáo điều Lénine:  
       tôn giáo là thuốc phiện của dân (la religion c'est l'opium du peuple). 

Chắc chi thiên hạ ngày nay 
Mà đem non nuớc là rầy chiêm bao  
                                  (Nguyễn Trãi) 

10-   Không làm chính trị ==> để CSVN được tự do hút máu mủ dân Việt  
Củỉ đậu nấu đậu, (củi đậu = CSVN)  
Hạt đậu khóc hu hu (hạt đậu = Dân Việt) 
Cùng một gốc mà ra (gốc = Việt) 
Sao nỡ thế ru 

11-   Không làm chính trị ==> để Phật Tử sẽ đuợc «Hồ Chi Minh, CSVN, Nhà nuớc» (bọn Quỷ Ma)  
        rước lên Niết Bàn CS để gặp các Bác: Mác - Lê  
12-   Không làm chính trị ==> để Phật Tử quên rằng : 

Tiếc nguời Phật Tử vụng suy 
Muốn lên cõi Phật, lại thờ Quỷ Ma 
 

13-   Không làm chính trị ==> để Phật Tử theo thuyết Vị- Kỷ. Tổ sư Thuyết Vị Kỷ đã nói:  
«Dù nhổ 01 sợi lông chân để cho nguời sung suớng, Ta cũng không làm» 

 
 
Vài hàng để mong Qúy Vị suy gẫm về hiện tình đất nuớc đang nóng bỏng do các cuộc biểu tình của toàn dân 
Việt (*) trong nuớc và ngoại quốc. Xưa kia Đức Phật đã nói với Phật Tử:  

«Cứu nguời còn hơn xây Chùa  (công quả)» 
 
Kính thư, 
 
Trinh Khải (Paris) 
 



(*),- Lòng Dân là lòng Trời (Vox populi vox Dei) và cũng là lúc: «Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa» sẽ là ngày tàn của CSVN. 
Theo luật thiên nhiên «Vô Thường», kẻ viết bài này cũng như Anh Chị CS rồi cũng chết, thế nên Anh Chị đã giầu có thì 
đừng làm nặng nghiệp thêm (Nhân – quả: có vay, thì có trả) để rồi se bị «Trời tru, Đất diệt», nên trả lại Đất nuớc Việt cho 
Dân Việt. 

 
 


