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Tu hành trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay rất khó. Tu trong xã 
hội Âu Mỹ với nền kinh tế thực dụng càng khó hơn. Dịch xây chùa và phấn 
đấu làm trụ trì của các tu sĩ Việt nam  tại các xứ Âu Mỹ đang diễn ra như 
một chiến trường. Tiền! Tiền! Tiền! trở thành tiếng réo gọi, át tiếng cầu kinh 
và niệm chú. Các thầy đã biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”. Thầy 
chưa có chùa thì lo vận động chạy đôn chạy đáo mua đất mua nhà xây 
chùa dựng tượng. Thầy có chùa rồi thì có bao nhiêu là dự án xây dựng để 
kêu gọi Phật tử đóng góp. Đồng tiền đã làm cho cửa Thiền thành chợ Trời 
buôn thần bán thánh.  
 

Không có cách kiếm tiền phàm tục nào ngoài đời mà không có trong các chùa: Xổ số, lô tô, đại nhạc hội, tiệc 
ăn uống gây quỹ, bán đấu giá, ký sổ cúng dường hàng tháng, mượn vốn không lời… đang trở thành bệnh 
dịch biến cửa chùa là nơi tôn nghiêm thành nhà hàng bán đồ ăn, biến sân chùa thành sân khấu cho ca sĩ hát 
hỏng nỉ non uốn éo, biến Phật đài trang nghiêm thành nơi bán và ký gởi tượng Phật.  
 
Tất cả những phương tiện hoằng dương chánh pháp thiêng liêng của Phật giáo Đại thừa đang biến thành dịch 
vụ thương mãi. Cầu siêu: tiền. Dâng sớ cầu an: tiền. Ma chay, giỗ kỵ: tiền. Tệ nhất là các thầy thu tiền và bỏ 
tiền vào túi. Hình ảnh đọa lạc nhất là có những thầy chuyên nghiệp lên sân khấu, cầm micro thay vì nói pháp 
thì thao thao nói lời thuyết phục vận động xin tiền. Ôi, hồng ân Tam Bảo, long thần hộ pháp làm sao mà tha 
thứ được. Những Phật tử mê tín, đầu óc mù mờ u tối đã xem các thầy chùa như Phật thánh. Họ không hiểu 
rằng đưa phương tiện vật chất vào tay nhà tu là đang làm thay cho ma quỷ tới phá đường tu thanh tịnh của 
quý thầy. Khi đầu óc đã dính mắc lo nghĩ tới tiền, tới chùa to tượng lớn, tới thế giới màu mè hình tướng thì vô 
hình chung nhà tu đã không còn an trú trong giới luật. 

 
Đạo Phật Việt Nam đang đi sai đường trầm trọng vì đang lâm vào hai tình trạng cực 
đoan. Số các thầy sống ở “cõi trên” thì lo nói toàn những chuyện cao siều huyền hoặc. 
Số các thầy đang đoạ lạc vào thám ái thì biến đạo Phật thành mê tín dị đoan để làm 
phương tiện kiếm tiền. Thật ra, các thầy ra ngoài giới luật chỉ là nạn nhân, thủ phạm 
chính là những người mang danh Phật tử mà không chịu hiểu Phật, đem vật chất làm 
sa đọa các thầy.  
 
Xin các thầy tỉnh táo lại để khỏi trễ đường tu. 
Xin các đạo hữu Phật tử hãy cùng nhau đứng ra xây chùa dựng tượng. Nhưng tuyệt 

nhiên xin đừng làm xa đọa quý thầy bằng cách đưa tiền, chính là đưa thuốc độc 
đến cho bậc chân tu. 
 
Đức Phật và Thánh chúng ngày xưa ngày ngày khất thực, chỉ cần có miếng ăn 
đạm bạc ngày một bữa mà nuôi sống xác thân để thanh tịnh tu hành. Các thầy 
ngày nay ăn uống có kẻ hầu người hạ, bữa chính bữa phụ thật là đã lạc đường 
quá xa về xứ Phật. 
 
Đôi điều chân thật nói ra, xin các thầy và Phật tử hoan hỷ suy gẫm. 
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