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Chân thành tri ân và ngưỡng mộ
những tù nhân chính trị, tôn giáo, tù
nhân lương tâm; những người đã và
đang chịu muôn vàn thống khổ trong
cảnh lao ngục bởi bạo quyền cộng
sản gian ác độc tài.
Thành kính đốt nén tâm hương để
tưởng niệm những hương hồn bất
hạnh đã mãi mãi ra đi!!
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Lời giới thiệu
Khi được tin ông Trí Lực đi qua Thụy Điển tị
nạn chánh trị, người bạn của tôi ở Sài Gòn ân cần
nhắn tin nhờ tôi lúc nào có cơ hội tìm hỏi thăm
sức khỏe và đời sống mới của ông Trí Lực. Anh
chỉ biết ông Trí Lực đi tị nạn ở Thụy Điển vì
trước khi đi, ông Trí Lực ghé qua thăm anh bạn
của tôi lần cuối, căn dặn sẽ không liên lạc nhau
để tránh cho người ở lại những phiền phức vô
ích.
Nhớ lời bạn dặn, tôi điện thoại cho ông Võ
Văn Ái nhiều lần, có lẽ chẳng may, nhằm những
lúc ông đi vắng. [ … ]. Một hôm, tôi may mắn
gặp được bà Ỷ Lan qua điện thoại. Quả nhiên tôi
được bà Ỷ Lan trả lời bà không biết địa chỉ, chỉ
biết ông Trí Lực tị nạn ở Thụy Điển mà thôi. Tôi
hỏi thêm vậy ông Ái có biết không ? Bà quả
quyết ông Ái cũng không biết . [ … ]
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Vẫn tiếp tục hỏi thăm về ông Trí Lực, một
hôm tôi được một người bạn làm việc ở đài Á
châu Tự do giới thiệu cho tôi ông Phạm Trần
Anh, hội trưởng Hội cựu tù nhân chánh trị và tôn
giáo Việt Nam ở Huê Kỳ. Ông Phạm Trần Anh
đã sốt sắng cho tôi đầy đủ địa chỉ của ông Trí
Lực ở Thụy Điển. Tôi vội liên lạc và nhận được
thư trả lời của ông Trí Lực. Lập tức, tôi báo tin
với cả địa chỉ điện thư của ông Trí Lực cho
người bạn ở Sài Gòn. Từ đây, tôi quen biết ông
Trí Lực và thỉnh thoảng thư từ qua lại.
Sau đó ít lâu, một hôm ông Trí Lực ngỏ ý
muốn tôi đọc hồi ký Bao nỗi tang thương của
ông viết xong đầu xuân Ất Dậu tại Thụy Điển
với gợi ý, nếu có thể được, cho phổ biến để giúp
ông bày tỏ nỗi lòng đối với thầy Đôn Hậu và các
thầy đồng viện.
Vâng lời ông, tôi gởi đến vài báo quen và hồi
ký của ông được đăng tải hằng ngày và hằng kỳ.
Nhiều độc giả đọc xong, ngỏ ý muốn có được
tập hồi ký giữ trong tủ sách gia đình. Tác giả sốt
sắng đồng ý cho in và phổ biến dưới dạng ấn
tống, hoàn toàn không bán.
Bao nỗi tang thương
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Đó là cơ duyên có tập Bao nỗi tang thương
đang trong tay quí bạn.

Một lòng với Ân Sư
Qua tập hồi ký, tác giả ghi lại những kỷ niệm
của thời gian dài ông sống bên cạnh Huề thượng
Đôn Hậu tại chùa Linh Mụ, với lòng thương nhớ
không nguôi từ lúc Huề thượng bị Việt cộng Hà
Nội tổ chức bắt cóc dẫn đi ra Hà Nội. Ông quả
quyết Huề thượng Đôn Hậu trước sau vẫn là kẻ
chơn tu, đạo hạnh viên mãn. Theo ông, Huề
thượng Đôn Hậu sở dĩ đã phải đi theo Việt cộng
Hà Nội vì không thể làm gì khác hơn được trong
hoàn cảnh bản thân bị khống chế, trong lúc đó
nhiều đệ tử và phần lớn Phật tử của ngài đang
nằm trong vòng kiểm soát của giặc . Hơn nữa, kẻ
tu hành không thể không chấp nhận nghiệp quả
của thân tứ đại đang mang.
Sau 30-04-1975, được trở về chùa Linh Mụ,
Huề thượng đã nhiều lần cự tuyệt những đề nghị
một số việc làm của nhà cầm quyền Hà Nội
nhằm phục vụ chánh quyền. Trước khi viên tịch,
Huề thượng căn dặn tổ chức tang lễ của ngài
trong vòng nghi lễ tôn giáo đơn giản, từ chối
Bao nỗi tang thương
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nghi lễ của nhà cầm quyền có tính cách tuyên
truyền chánh trị. Và các vị đệ tử của ngài đã
vâng lời thực hiện nghiêm chỉnh di chúc. Từ chối
ông Nguyễn Hữu Thọ làm trưởng ban tang lễ và
đọc điếu văn, từ chối huy chương của Hà Nội...
Về tác giả, bản thân là kẻ tu hành, tác giả
cũng đã nhiều lần vào tù ra khám, bị công an làm
thầy chùa trù dập, không có chùa nương tựa,
không có hộ khẩu của một người dân bình
thường của xã hội xã hội chủ nghĩa. Bị lâm vào
thế cùng đường, ông Trí Lực trốn được qua
Miên, bị công an mật vụ Hà Nội ở Nam Vang
rình bắt cóc sau khi ông được qui chế tị nạn của
Liên Hiệp Quốc. Ông bị công an đẩy lên xe bịt
bùng chở thẳng về Tây Ninh, đưa ra tòa án nhân
dân xét xử về tội “Trốn ra nước ngoài nhằm mục
đích chống lại chánh quyền nhân dân”.
Nhờ hải ngoại tố cáo Hà Nội vi phạm Công
ước Quốc tế, và mặt khác, Hà Nội sợ ông khai
trước tòa có báo chí và công chúng theo dõi mà
biết những điều đình mờ ám của chánh quyền với
ông, như chánh quyền đề nghị ông phủ nhận
những lời của ông khai trong hồ sơ tị nạn, ông
nên ở lại Việt Nam, … chánh quyền sẽ cấp cho
ông một ngôi chùa lớn, khang trang, với đầy đủ
bổng lộc và quyền uy . Ông từ chối tất cả. Thế là
Bao nỗi tang thương
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ông chọn ở tù . Ông chỉ bị xử 20 tháng tù ở. Ra
tù, ông được Thụy Điển nhận làm người tị nạn
cộng sản theo hồ sơ đã thiết lập ở Nam Vang
tháng 6 năm 2002.
Bao nỗi tang thương không riêng gì là những
tháng năm đầy gian truân, khốn khổ của Huề
thượng Đôn Hậu, mà cũng là thực tế cuộc sống
của ông Trí Lực từ sau 30-04-1975 nữa. Phải
chăng hai kẻ tu hành cùng mang chung một
nghiệp chướng thế gian?

Dư luận về Huề thượng Đôn Hậu
Sau 30-04-1975, Huề thượng Đôn Hậu làm
chánh thư ký Viện Tăng Thống. Tại tang lễ, ngày
02-05-1992, Huề thượng Nhật Liên quì gối trình
chúc thư của Huề thượng Đôn Hậu và ấn dấu
Lưỡng viện cho Huề thượng Huyền Quang.
Trong chúc thư, Huề Thượng Đôn Hậu ủy nhiệm
Huề thượng Huyền Quang điều hành Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt cho tới khi nào
có đủ điều kiện thuận lợi tổ chức được Đại hội
VIII. Năm 1977, Đại hội VII đề cử Huề thượng
Đôn Hậu làm chánh thư ký Viện Tăng Thống.
Khi đệ II Tăng Thống, Huề thượng Giác Nhiên
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viên tịch, chiếu theo Hiến chương, Huề thượng
Đôn Hậu kiêm nhiệm xử lý Viện Tăng Thống.
Cho tới ngày viên tịch, Huề thượng Đôn Hậu
là một vị tiền nhiệm của Huề thượng Huyền
Quang và Quảng Độ, hai vị kế nghiệp lãnh đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhứt ngày
nay.
Qua vài bài báo đăng tải đây đó trong thời
gian qua, Huề thượng Đôn Hậu bị phê phán là đã
đi theo Việt cộng. Gần đây, quyển sách Biến
động miền Trung của ông Liên Thành xuất hiện
tiếp theo vài bài báo viết về nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn của ông cáo buộc Huề thượng Đôn Hậu theo
Việt cộng gay gắt hơn. Ông Liên Thành, với tư
cách thiếu tá cảnh sát đặc biệt Huế, trưng dẫn
nhiều “ bằng chứng theo hồ sơ cảnh sát đặc
biệt ” để củng cố quan điểm của ông. Những dẫn
chứng của ông Liên Thành đầy đủ chi tiết như lý
lịch cá nhân đương sự, ngày giờ, địa điểm hoạt
động, những quan hệ với người khác... Theo tiết
lộ của những nguồn thông tin này, thì hầu như tất
cả thầy chùa gốc miền Trung đều hoạt động cho
Việt cộng trong thời gian qua.
Quyển sách Biến động miền Trung của ông
Liên Thành được một bộ phận độc giả ở hải
Bao nỗi tang thương
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ngoại nhiệt liệt hưởng ứng đã làm thỏa mãn tác
giả về mặt thành công tuy viết sách vốn không
phải là khả năng sở hữu của ông Liên Thành từ
trước giờ như chính tàc giả nhiều lần thừa nhận
trong các buổi giới thiệu sách.
Trong những dư luận phản bác, chúng tôi để ý
bài trả lời của ông Nguyễn Đắc Xuân, với tư
cách một Việt cộng đảng viên do chính ông xác
nhận, người cùng thế hệ với ông Liên Thành và
có mặt cùng thời điểm và tại chỗ, về những điều
ông Liên Thành viết về ông ấy, cũng với “ hồ sơ
cảnh sát đặc biệt ”, chi tiết cụ thể về thời gian,
địa điểm và sự việc. Nhưng theo ông Nguyễn
Đắc Xuân, với dẫn chứng nhân chứng sống còn ở
hải ngoại, thì những chi tiết của ông Liên Thành
viết về ông lại không đúng sự thật phải làm cho
chúng ta suy nghĩ lại về những lời của ông Liên
Thành tố cáo các vị tu sĩ Phật giáo trong sách
Biến động miền Trung. Tại sao cho tới ngày nay,
bỗng nhiên ông Liên Thành viết sách, nhắc lại
giai đoạn nhiễu nhương ấy và cực lực tố cáo các
chức sắc Phật giáo miền Trung?
Vậy những điều khác ông Liên Thành nói
thiếu “ hồ sơ cảnh sát đặc biệt ” liệu có đủ giá trị
thuyết phục không? Mà hồ sơ của ông Liên
Thành là hồ sơ nào ? Hồ sơ thiệt của cảnh sát mà
Bao nỗi tang thương
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ông Liên Thành mang theo được lúc chạy ? Hay
thứ hồ sơ mà ông Liên Thành kín đáo có được
lúc gần đây?
Trước đây, ông Lữ Giang ở Californie, Huê
kỳ, viết quyển sách “ Đằng sau những cuộc
thánh chiến ” công kích tu sĩ Phật giáo đi theo
Việt cộng . Cái tựa ” Thánh chiến ” gợi lại những
cuộc chiến tranh tôn giáo ở Âu châu của Công
giáo La-mã đã khiêu khích sự tò mò của độc giả
tìm đọc để cho biết ở Việt Nam cũng có thánh
chiến nữa? Nên nhớ suốt dòng lịch sử, các hệ tư
tưởng Lão, Nho hay Phật giáo lần lượt tới Việt
Nam đều hòa nhập vào nhau nhuần nhuyễn trở
thành văn hóa dân tộc. Kịp đến Thiên Chúa giáo
sau này, vào thế kỷ XVI đã có mặt giáo sĩ truyền
đạo, tới Việt Nam tuy trong hoàn cảnh lịch sử
gay cấn, vẫn trở thành một đóng góp hài hòa bổ
sung cho dòng văn hóa Việt Nam thêm phong
phú. Tức ở Việt Nam hoàn toàn chưa bao giờ có
xảy ra những xung đột mang tính cách hay màu
sắc tôn giáo. Vả lại, trong lịch sử mấy ngàn năm
của Phật giáo chưa hế có thánh chiến, tuy Phật
giáo cũng có nhiều hệ phái.
Thế mà có những người gốc thẩm phán như
ông Lữ Giang, vội quên đi thiên chức thẩm phán
của mình, đã dám nghĩ ra “ Những cuộc thánh
Bao nỗi tang thương
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chiến ở Việt Nam ” sặc mùi La-mã thời Trung
cổ? Khi viết lấy được những điều quái đản này,
hẳn ông Lữ Giang nuôi dưỡng những hậu ý gì
thầm kín?
Về ông Lữ Giang, một nhà báo kỳ cựu, người
Bắc, lớn tuổi, tín đồ Thiên Chúa giáo, ở Los
Angeles nói với chúng tôi sách của ông Lữ
Giang được tái bản tới lần thứ 5. Sách loại này
bán chạy có làm chúng ta ngạc nhiên không?
Việt cộng luôn luôn dứt khoát không đội trời
chung với tôn giáo khi tôn giáo không bị họ
khống chế. Tìm cách ám hại, bức bách tôn giáo
vốn là chánh sách xuyên suốt về tôn giáo của
đảng Cộng sản Hà Nội từ xưa nay. Tuy nhiên,
cũng không hẳn thiếu những trường hợp việt
cộng Hà Nội tìm cách thỏa hiệp với thế lực tôn
giáo khi quyền lợi của đôi bên được thỏa mãn
mặc tình cho quyền lợi đất nước Việt Nam bị tổn
hại về lâu về dài. Chúng ta đừng vội quên chánh
quyền nào cũng chỉ là giai đoạn. Riêng chế độ
cộng sản Hà Nội ngày nay đang chờ đi hết chu
trình tồn tại của nó.
Hoàn cảnh lịch sử chánh trị Việt Nam từ sau
1954 vô cùng phức tạp, do các cường quốc với
thế đồng minh gây áp lực theo quyền lợi của họ.
Bao nỗi tang thương
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Phía Việt Nam thiếu người lãnh đạo. Chỉ có
người của thời cuộc được đưa lên nắm chánh
quyền.
Những mâu thuẫn địa phương, di sản của
dòng lịch sử lập quốc trên một địa lý dài mà hẹp,
những tranh chấp phe cánh, não trạng người cầm
quyền hẹp hòi do quá khứ phục vụ quan trường,
vận dụng ảnh hưởng tôn giáo cho mục tiêu chánh
trị cầm quyền…, tất cả đã di hại cho đến tận
ngày nay, đã không tránh khỏi làm mờ nhạt đi
những nỗ lực tranh đấu khôi phục đất nước của
những người Việt Nam ái quốc lương thiện, mà
Biến động miền Trung là một hiện tượng cuối
mùa.
Chúng tôi xin quả quyết Phật giáo không có
thời mạt pháp. Chỉ có con người đánh mất đi con
người thiệt của mình, cái tự tánh. Khi con người
thiệt bị đánh mất, thì Phật, Chúa cũng không còn.
Con Phật (Phật tử) trở thành “ con của ma ”. Con
của Chúa trở thành con của Sa-tăng thôi.
Và về mặt xã hội, có điều may mắn là chưa có
ai thấy thầy chùa đi làm cộng sản, mà chỉ có
cộng sản lãnh nhiệm vụ đi làm thầy chùa để phá
đạo, hủy diệt lòng tin tôn giáo để phục vụ cộng
sản.
Bao nỗi tang thương
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Mời bạn đọc mở sách ra để lần bước theo dõi,
chia sẻ với tác giả Trí Lực những nỗi tang
thương của chính tác giả và đồng thời của ân sư
của ông.
Kính bút
Nguyễn Văn Trần

[ … ] Ấn bản này có lược bỏ vài chữ ở đây, với sự đồng
ý của người giới thiệu .
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Thay lời tựa
Đã gần bốn mươi năm trôi qua dưới chế độ
cộng sản độc tài toàn trị, kể từ khi bộ đội miền
Bắc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào năm
1975, chính quyền cộng sản đã đặt ách thống trị
hà khắc lên toàn dân Việt, chưa có một ngày nào
dân chúng hai miền Nam Bắc được hít thở bầu
không khí tự do. Hẳn chúng ta còn nhớ, hàng
trăm hàng nghìn nhà tù lớn nhỏ do chính quyền
cộng sản lập ra để giam hãm và cưỡng bức lao
động khổ sai các viên chức dân sự và quân sự
của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, với tên gọi là
trại tập trung cải tạo.
Từ cấp quận, đến cấp tỉnh hoặc thành phố đều
có trại giam, số lượng không biết bao nhiêu mà
tính. Ngoài ra, còn có rất nhiều trại giam trực
thuộc bộ Công an, tất cả đều đặt dưới sự quản lý
của cục V26. Có bao nhiêu tù nhân bị giam giữ
cải tạo sau tháng tư đen 1975? Khi ký giả Jean
Claude Labbe của tuần báo Paris Match - số ra
ngày 22.09.1978 - hỏi ông Thủ tướng Phạm Văn
Đồng về số lượng tù cải tạo, ông Đồng không
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ngần ngại trả lời rằng, chính phủ chúng tôi đã trả
tự do cho hơn một triệu người được trở về với
gia đình họ!!
Ngày 25 tháng 1 năm 2006, Quốc hội châu
Âu tại Strasbourg đã thông qua Nghị quyết 1481
lên án tội ác chống lại loài người của các chính
thể cộng sản Liên Xô và các quốc gia khác như
Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều
Tiên… Tội ác chà đạp quyền con người một cách
có hệ thống của chủ nghĩa cộng sản cần phải đem
ra xét xử tại tòa án quốc tế.
Đức Phật chỉ dạy nguyên lý vô thường, vũ trụ
vạn vật trên thế gian chỉ là hư ảo. Kiếp nhân sinh
mong manh tụ tán và hoàn cảnh đổi thay khác
nào dâu bể. Bể dâu là nghĩa của hai chữ tang
thương, nói trọn câu là tang điền thương hải,
thửa ruộng dâu bỗng chốc hóa thành biển xanh.
Bao nỗi tang thương là tập hồi ký ghi lại trung
thực những sự biến tại ngôi chùa Thiên Mụ cố đô
Huế, là nơi tôi xuất gia tu học từ thuở nhỏ, cho
đến khoảng thời gian phục hoạt Giáo hội, sau
tang lễ bổn sư chúng tôi là trưởng lão Hòa
thượng Thích Đôn Hậu viên tịch năm 1992.
Chính quyền cộng sản Việt Nam đã đang tâm
đàn áp nghiệt ngã chư tôn Giáo phẩm thuộc Giáo
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hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, điển hình là
Hòa thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết
trong trại giam ở đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn;
hai vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích
Quảng Độ bị đưa đi quản thúc lưu đày qua bao
tháng năm dằng dặc.
Sau khi mãn hạn tù vì những hoạt động phục
hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất, bản thân tôi vẫn bị
cộng quyền tiếp tục đàn áp vô cùng nghiệt ngã,
các quyền sống căn bản của một con người hầu
như mất trắng, bao nỗi thăng trầm vinh nhục đè
nặng lên kiếp sống đọa đày! Không còn sự chọn
lựa nào khác, tôi đã bạch lên chư Tăng làm lễ xả
giới đàng hoàng và đành chọn con đường lánh
nạn cộng sản. Thế nhưng, bạo quyền cộng sản
nào có nương tay, chúng ra lệnh cho đám công
an mật vụ đang hoạt động tình báo tại xứ Chùa
Tháp tổ chức bắt cóc tôi giữa phố chợ đông
người, mặc dầu tôi đã được Cao ủy tỵ nạn Liên
Hiệp Quốc bảo vệ quyền tỵ nạn chính trị. Toán
mật vụ áp giải tôi trở lại biên giới Việt Miên qua
cửa khẩu Mộc Bài, rồi giao cho đám công an
đứng chờ sẵn. Chính quyền cộng sản tiếp tục
giam cầm tôi một cách nghiêm ngặt tại trại giam
B34, Sài Gòn. Suốt hơn cả năm trời bặt vô âm
tín, khác nào bóng chim tăm cá, người thân và
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bạn bè của tôi chẳng hề hay biết, rằng tôi còn
sống hay là đã chết. Cao ủy Nhân quyền Liên
Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền và chính phủ
thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ không
ngừng lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam hãy trả lời về vụ bắc cóc phi pháp này.
Thế nhưng nhục nhã làm sao, cả một thể thống
quốc gia bịp bợm chối cãi, rằng họ không hề hay
biết gì về vụ việc mất tích này.
Khi giáo sư Võ Văn Ái - giám đốc Phòng
Thông tin Phật giáo Quốc Tế - lên tiếng báo
động và cáo buộc cơ quan mật vụ cộng sản Việt
nam bắt cóc tôi tại Nam Vang đêm 25 tháng 7
năm 2002, thì người phát ngôn bộ Ngoại giao
nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Hà Nội bà Phan Thúy Thanh - bác bỏ bản tin và trả lời
với các hãng thông tấn báo chí quốc tế, rằng đây
là sự vu khống bỉ ổi. Cuối cùng, trước nhiều áp
lực, cộng quyền đành phải thừa nhận và đưa tôi
ra xét xử với một bản án hai mươi tháng tù với
tội danh ”Trốn đi nước ngoài nhằm chống chính
quyền nhân dân”.
Ấn bản Bao nỗi tang thương lần đầu tiên hân
hạnh được nhóm Thiện Ý tại Pháp quốc ấn hành
và kính biếu đến quý độc giả xa gần. Vừa qua,
trong dịp Hội Phật tử người Việt tỵ nạn tại Cộng
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hòa Liên bang Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan thắng
hội - Phật lịch 2555 - tôi được duyên lành sang
tham dự và góp phần cầu nguyện. Ngoài lễ kỳ
siêu pháp giới đa sinh phụ mẫu, trong dịp này,
quý Phật tử ở Đức quốc đã không quên công ơn
của các bậc anh hùng tử sĩ, vị quốc vong thân,
các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các trận
hải chiến ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa, đạo tràng thành tâm cầu nguyện siêu độ liệt
vị anh linh. Hiện nay Trung Quốc đã xâm chiếm
hai quần đảo này, mà cụ thể là, tập đoàn độc tài
toàn trị cộng sản tại Hà Nội đã bán đứng đất liền
và biển đảo cho quan thầy Bắc Kinh.
Phật sự trong mùa Vu Lan báo hiếu tại Đức
quốc viên mãn trong niềm hỷ lạc của quý đạo
hữu Phật tử . Nhiều vị thân hữu có nhã ý muốn
tái bản tập hồi ký Bao nỗi tang thương, đó là
khởi duyên để ấn bản lần thứ hai được trở thành
hiện thực và trân trọng kính biếu quý độc giả.
Về nội dung, so với bản in đầu tiên, lần này
chúng tôi có viết thêm lời tựa, sửa chữa vài ý văn
và bổ sung một số hình ảnh được lấy từ nguồn
trên mạng lưới điện toán toàn cầu.
Tác giả kính nguyện hồi hướng công đức và
chân thành cảm ơn quý vị thân hữu trong nhóm
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Thiện Ý, Hội Phật tử người Việt quốc gia tỵ nạn
tại Cộng hòa Liên bang Đức, quý vị thân hữu
trong cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn tại
châu Âu, châu Úc và Hoa Kỳ, cùng quý thiện tín
đạo hữu gần xa, đã hoan hỷ phát tâm đóng góp
tịnh tài, cũng như đem hết đạo tình hổ trợ để
hoàn thành ấn phẩm này.
Sự hiểu biết về những giai đoạn lịch sử của
đất nước, người viết chẳng khác nào lấy ống dòm
trời. Thiển nghĩ, thiên hồi ký cũng chỉ là lời quê
dông dài góp nhặt, thuật lại lắm nỗi thăng trầm
hay sự đổi thay chớp nhoáng tựa hồ bức tranh
vân cẩu, hoặc như cảnh bãi biển nương dâu.
Kính trông mong chư vị cao minh thức giả hoan
hỷ lượng thứ và sẵn sàng chỉ bày cho những điều
còn thiếu sót, ngõ hầu làm sáng tỏ lịch sử. Nếu
được như thế, thật hân hạnh lắm thay!
Thụy Điển, buổi tàn thu 2011
Tác giả cẩn chí
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1
Mái chùa xưa
Hơn bốn trăm năm lịch sử, kể từ khi Ðoan
Quốc Công Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất
Thuận Hóa, dựng lập chùa Thiên Mụ vào năm
1601, ngôi cổ tự này đã trải qua bao cuộc bể dâu,
sao dời vật đổi.

Chùa Thiên Mụ bên dòng sông Hương
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Hòa thượng Thích Ðôn Hậu nối dòng pháp
Lâm Tế đời thứ bốn mươi hai, pháp danh Trừng
Nguyên, pháp tự Giác Thanh, ôn1 là đệ tử của
Tổ sư húy Thanh Ninh, tự Tâm Tịnh, khai sơn
Tổ đình Tây Thiên, cố đô Huế. Là một vị Tăng
xuất chúng trong chốn thiền môn, ôn được Giáo
hội đương thời bổ nhiệm trú trì quốc tự Linh Mụ
vào khoảng năm 1945, thời điểm mà đất nước
Việt Nam bước qua giai đoạn lịch sử cực kỳ đen
tối - Việt Minh cướp chính quyền. Chẳng bao
lâu, thực dân Pháp quay trở lại Việt Nam, Việt
Minh rút lên chiến khu Việt Bắc, tiếp tục chín
năm kháng chiến chống Pháp. Ðến năm 1954,
hiệp định Genève được ký kết, dòng sông Hiền
Lương ở vĩ tuyến 17 chia đôi hai miền Nam Bắc,
chế độ cộng sản cai trị miền Bắc, chính thể đệ
nhất cộng hòa ở miền Nam.
Ôn đảm nhiệm trụ trì quốc tự Linh Mụ trong
cảnh hoang tàn, bởi một thời đây là chiến địa.
Năm 1947, thực dân Pháp càn quét vùng này,
chúng tình nghi ôn hoạt động cho Việt Minh nên
đã bắt ôn cùng với hai người nữa rồi chuẩn bị
hành quyết. Quân lính Pháp buộc người này đào
1

Từ đây trở xuống, tôi dùng chữ ôn tức là Hòa thượng Thích
Ðôn Hậu, trú trì chùa Linh Mụ, Huế. Ðây là từ xưng hô rất mực tôn
kính của Tăng Ni và Phật tử xứ Huế để bạch với các bậc Hòa
thượng, hoặc các vị trưởng lão tôn túc.
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huyệt chôn người kia, vụt chốc hai người ngã
gục. Ðến lượt ôn là người sau cùng, họng súng
của chúng chực chờ nhả đạn, hầu kết liễu oan
uổng mạng sống của một nhà sư.

Hòa thượng Thích Đôn Hậu
(1905-1992)

May thay! Giữa lúc tính mạng của ôn như
nghìn cân treo sợi tóc, thì đức Từ Cung2 được tin
cấp báo, lập tức can thiệp với tòa Khâm sứ Pháp
2

Ðức Từ Cung: Tức Ðoan Huy Hoàng Thái Hậu, thân mẫu
của cựu hoàng Bảo Ðại.
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tại Huế, yêu cầu ngưng ngay cuộc hành hình thầy
Ðôn Hậu. Chính phủ Pháp đành phải nhượng bộ,
bởi lẽ họ cũng chẳng có bằng cớ gì để chứng
minh rằng, ôn hoạt động cho Việt Minh. Thế là,
cây cỏ đồi Hà Khê dường như bừng sống dậy,
nước Bình Hồ không thể nào nhuốm máu oan
khiên! Thoát đại nạn trong đường tơ kẻ tóc, ôn
Linh Mụ xem đức Từ Cung chẳng khác nào một
vị cứu tinh cao cả, ân nghĩa sâu nặng ấy, ôn luôn
luôn canh cánh bên lòng. Sau này, thỉnh thoảng
ôn đến cung An Ðịnh để thăm hỏi sức khỏe của
bà, hai vị hàn huyên tâm đắc.

Đoan Huy Hoàng Thái Hậu
(1887-1980)
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Còn nhớ hôm nào, sau buổi giảng kinh Di Ðà
sớ sao cho Tăng Ni tại Phật học đường Báo
Quốc, nghe tin đức Từ Cung tạ thế, ôn xúc động
trước tin buồn đột ngột. Hôm ấy, mưa gió dầm
dề, nước sông Hương tràn bờ, dòng nước lũ chảy
xiết từ ngọn nguồn xuôi về cửa biển Thuận An,
thôn Kim Long và Xuân Hòa nằm dọc ven sông
ngập chìm trong dòng nước bạc. Khi ấy, ôn bảo
tôi đi đò ngược dòng theo đường Kim Long lên
Linh Mụ để lấy một ít thuốc men và đồ dùng rồi
trở về chùa Báo Quốc. Ôn ở lại đây để ngày mai
cùng Hòa thượng Thích Thanh Trí đến cung An
Ðịnh làm lễ phúng điếu và tiễn đưa linh cữu
Hoàng Thái Hậu đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Bao nỗi tang thương

29

2
Chinh chiến và sự chia lìa

Chứng tích tội ác cộng sản – Oan hồn xứ Huế
trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968

Hẳn người dân xứ Huế không ai là không
kinh hoàng mỗi khi hồi tưởng thảm cảnh Tết
Mậu Thân (1968). Quân cộng sản miền Bắc
chiếm giữ cố đô gần một tháng trời. Binh lửa
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ngút ngàn, cảnh vật tang thương! Và còn biết bao
người bị chôn sống một cách thê thảm, nhiều
nhất là ở vùng Bãi Dâu, Gia Hội.

Tội ác cộng sản-Thảm sát Tết Mậu Thân 1968

Ngày ngày có những người vợ đi kiếm xác
chồng, những đứa con tìm nhận xác cha. Than
ôi! Nỗi oán hờn chất ngất, lời lẽ nào kể sao cho
xiết; niềm đau thương tràn ngập, bút mực nào
viết lên cho tận! Sau khi cố đô Huế được bình
định trở lại, hàng trăm thi thể bị trói gô được
khai quật từ các hầm hố, rồi đưa về an trí tại
trường trung học Gia Hội. Giáo hội tỉnh nhà công
cử Thượng tọa Thích Chơn Thức tại Tổ đình
Tường Vân và ban kinh sư làm lễ siêu độ vong
linh và chẩn tế cô hồn. Mấy hôm sau, dân chúng
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cố đô ngậm ngùi tiễn đưa những quan tài không
ai thừa nhận đến nơi an nghỉ nghìn thu tại nghĩa
trang Ba Ðồn.

Ngậm ngùi tiễn biệt bao oan hồn bất hạnh

Khoảng năm 1976, công trình đào thủy lợi
nam sông Hương của chính quyền cộng sản đã
xóa sổ nghĩa trang này, địa danh Ba Ðồn chìm
vào quên lãng. Không còn cảnh hằng năm các
đoàn thể Phật tử đến nơi đây thắp hương tưởng
niệm và lập đàn chay siêu độ hồn oan, ngõ hầu
an ủi phần nào các vong linh bất hạnh, làm ấm
lòng kẻ quá vãng chốn tuyền đài. Giờ đây, nghĩa
trang Ba Ðồn, nơi an táng những người bị chôn
sống vào đầu xuân Mậu Thân không còn nữa,
đảng Cộng sản đương quyền đã cố tình xóa đi vết
tích của một thời huynh đệ tương tàn, bởi nơi
đây như là một chứng tích lịch sử về tội ác chiến
tranh, một thảm cảnh đau thương trong cuộc nội
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chiến giữa hai miền Nam Bắc, giữa chủ nghĩa
cộng sản và chính thể dân chủ tự do.
Thấm thoát đã gần bốn mươi năm trôi qua,
chiến cuộc mùa xuân Mậu Thân hãy còn làm cho
người dân xứ Huế bàng hoàng mà cứ ngỡ như
mới xảy ra hôm nào!
Ngày mồng hai Tết Nguyên đán xuân Mậu
Thân, chiến sự bắt đầu nổ ra ác liệt, dân chúng ở
các vùng lân cận như An Ninh Hạ, An Ninh
Thượng, Trúc Lâm, An Bình, Long Hồ… nườm
nượp tản cư đến chùa Linh Mụ. Ngôi Ðại hùng
bảo điện rộng năm gian hai chái không đủ cho
mọi người trú ẩn; tam quan, nhà Hộ pháp, nhà
bia, lầu chuông trống ở phía trước đầy ắp những
người; phía sau là điện Ðịa Tạng, Quán Âm cũng
không còn chỗ trống. Không những khi xảy ra
chiến sự mọi người mới tìm chốn nương thân ở
cảnh chùa, mà còn năm nào bão lụt lớn, dân
chúng cũng tìm đến Linh Mụ để lánh nạn, bởi địa
thế ngôi chùa tọa lạc trên ngọn đồi cao.
Vào đầu xuân năm ấy, tiết trời xứ Huế rét
mướt, cảnh cơ hàn đè nặng lên cuộc sống người
dân thời ly loạn. Ôn Linh Mụ san sẻ cho mọi
người từng lon gạo, nắm rau, khoai sắn trong
vườn chùa đã nhổ sạch mà chẳng đủ lót dạ cho
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đàn trẻ con nheo nhóc. Lúc ấy, quân cộng sản
miền Bắc đang kiểm soát vùng này, chúng cử
người đến gặp ôn, buộc phải mở cửa tháp Phước
Duyên cho chúng treo cờ Mặt trận giải phóng
miền Nam trên tầng thứ bảy. Hầu như ôn lường
trước được hậu quả thảm khốc, nên mặc dù họ
yêu sách năm lần bảy lượt, nhưng ôn vẫn một
mực chối từ.

Phước Duyên bảo tháp

Ôn nêu lý do rằng, hiện giờ trong chùa đang
có hàng trăm đồng bào đến tá túc, nếu máy bay
quân đội đồng minh phát hiện cờ địch quân trên
ngọn tháp, thì nơi đây không làm sao tránh khỏi
những trận mưa bom. Chùa tan nát không nói
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làm gì, nhưng hãy còn bao nhiêu mạng sống dân
lành vô tội.
Ôn viện lẽ nhà chùa không cất giữ chìa khóa
tháp, các ông muốn mở cửa tháp thì cứ việc liên
hệ với văn phòng Giáo hội tại chùa Từ Ðàm. Ôn
nhất mực chối từ, thế là bộ đội cộng sản không
sao thuyết phục được tấm lòng vị tha độ lượng
của bậc cao Tăng.
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Vào đêm 19 tháng giêng năm ấy, mưa phùn
lạnh buốt thấu xương, chứng bệnh dạ dày mãn
tính của ôn tái phát, lại thêm cơn hen suyễn hành
suốt đêm ngày. Liêu phòng bên trái ngôi chính
điện chùa Linh Mụ tuy đã đóng kín các cửa để
ngăn chặn những cơn gió lùa, thế nhưng không
làm sao dứt được những cơn ho ngất từng hồi, lại
thêm chứng xuất huyết dạ dày đang hành hạ thân
tứ đại của ôn. Mọi người trong chùa thay phiên
nhau chăm sóc ôn tận tình.
Hoàng hôn phủ xuống vạn vật, từng tiếng
chuông ngân hòa lẫn với tiếng đại bác trong đêm
dội về thành phố, làm tăng thêm nỗi buồn man
mác trong lòng người. Ðêm dần khuya, bỗng
nhiên bên ngoài liêu phòng có tiếng gõ cửa, ôn
bèn hỏi:
- Ai đó? Có việc gì giữa đêm hôm khuya
khoắt thế này?
Bên ngoài, một giọng nói người miền Bắc
vọng vào:
- Bẩm cụ, chúng cháu là bộ đội giải phóng,
nay xin vào gặp cụ Ðôn Hậu.

Bao nỗi tang thương

36

Không có cách nào từ chối, ôn ra hiệu cho
chú Tâm Kiến đốt đèn rồi ra mở cửa. Vài người
mặc trang phục bộ đội cộng sản miền Bắc lần
lượt bước vào phòng, vai mang súng AK. Sau
khi mời ngồi, ôn cất tiếng hỏi:
- Các ông cần gặp tôi có chuyện gì?
- Bẩm cụ, chúng cháu vâng lệnh ban chỉ huy
vùng mới giải phóng, đến mời cụ đêm nay xuống
đình làng Xuân Hòa để họp.
- Họp hành gì thì để sáng mai hẵng tính, tôi
đang bị xuất huyết dạ dày và lên cơn suyễn nên
không thể nào đi được.
- Bẩm cụ, xin cụ gắng sức đi một chốc rồi về
ạ.
Ôn nhất định từ chối, các người ấy bèn từ giã
ra về. Khoảng nửa giờ sau, toán bộ đội quay trở
lại dường như đông hơn, họ gõ cửa đòi vào. Ôn
tiếp họ và vẫn dùng lời lẽ chối từ giống như lần
trước. Một người trong số ấy hình như là cấp chỉ
huy dùng lời lẽ thuyết phục ôn, rằng họ chỉ mời
ôn về đình làng Xuân Hòa để họp bàn việc dân
một chốc, rồi sẽ tiễn ôn trở về chùa ngay. Cuối
cùng, không thể nào trái ý họ, ôn đành miễn
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cưỡng choàng áo ấm vào người, rồi bảo chú Tâm
Kiến đi theo và không quên nhắc chú ấy soạn
một ít thuốc men.
Ngoài cửa, dưới giàn hoa lý, có mấy người
khác đứng chờ và đã chuẩn bị chiếc võng có đòn
gánh. Họ mời ôn nằm lên võng, phủ kín tấm vải
dù che mưa. Ðoàn người lặng lẽ gánh ôn ra
hướng cửa tả chùa Linh Mụ rồi mất hút trong
bóng đêm.
Trời vẫn mưa lâm thâm, cơn gió lùa thấm
lạnh. Xa xa, vài đóm hỏa châu lập lòe trong màn
đêm u tịch, ánh lửa từ từ hắt xuống dòng Hương
rồi vụt tắt. Tiếng súng đì đùng từ phía làng
Nguyệt Biều bên kia sông vọng lại, hòa lẫn tiếng
côn trùng rả rích canh thâu. Ðâu đây xao xác
tiếng gà gáy đầu báo hiệu giờ gióng đại hồng
chung sắp đến.
Thời gian lặng lẽ trôi giữa dòng đời bất tận…
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3
Ngày hội ngộ
và những hệ lụy của nhà sư
Năm tháng dần dà, ngày lại ngày qua… Bóng
dáng bậc thầy vẫn biền biệt, liêu phòng như đã
vắng tăm hơi. Có ai ngờ một lần ôn cất bước
hôm nào trong tình thế chẳng đặng đừng, mà
ngày trở lại thì quá xa vời vợi. Hoa anh đào mỗi
năm đều nở rộ, hồng thắm cả vườn chùa. Mai
vàng, mai trắng, khóm cúc, đóa hồng cứ thi nhau
trổ hoa khoe sắc, khi mỗi lần Tết đến xuân sang.
Hoa tường vi, hoa lài, hoa mộc thì chẳng có
người nào hái ướp trà vào mỗi buổi sớm tinh
sương, khi ánh dương chưa lấp ló.
Ðã mấy mùa đông tàn xuân đến, mà tin nhạn
vẫn chẳng thấy hồi âm. Bởi vậy, Hội đồng Viện
Hóa Ðạo công cử Hòa thượng Thích Mật
Nguyện - trú trì chùa Linh Quang, Huế - giữ
chức vụ quyền Chánh đại diện miền Vạn Hạnh,
thay thế vào chức vị của ôn lúc bấy giờ. Giáo hội
Bao nỗi tang thương

39

Phật giáo tỉnh nhà quyết định bổ nhiệm Thượng
tọa Thích Trí Lưu đảm nhiệm trú trì ngôi quốc
tự, tiếp tục chăm lo Phật sự và Tăng chúng trong
chùa.
Thế rồi một ngày kia, mọi người nghe được
giọng nói ôn Linh Mụ trên sóng phát thanh của
đài tiếng nói Hà Nội ở miền Bắc, tin mừng ôn
vẫn còn sống lan nhanh. Thế mới biết rằng, cộng
sản Bắc Việt đã lừa dối ôn một cách trắng trợn,
khi họ đến mời ôn đi họp ở địa điểm cách chùa
Linh Mụ non chừng nửa cây số. Thế nhưng chính
thật ra, chúng đã đưa ôn trải qua những chặng
đường Trường Sơn, trèo đèo lội suối, vượt thác
băng ngàn, trên bom dưới đạn, cuối cùng ôn
cũng đặt chân đến tận đất Bắc một cách bình
yên, làm thỏa mãn ý đồ chính trị của Hà Nội.
Cộng sản miền Bắc đã lợi dụng uy tín lãnh đạo
của ôn, gần tám chục phần trăm dân chúng miền
Nam theo đạo Phật, sự có mặt của ôn ở miền
Bắc, khả dĩ tạo được lợi thế trong mưu đồ chính
trị của Hà Nội, với chiêu bài giải phóng miền
Nam.
Trong tuồng chính trị, chức vụ này hay vai vế
nọ mà chính quyền cộng sản Bắc Việt gán ép cho
ôn - một vị sư mà thâm tâm của ngài chỉ thuần
túy chăm lo đạo pháp - bởi trong vòng kiềm tỏa
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của họ, ở vào hoàn cảnh thời bấy giờ, nên ôn
không thể không nhận lời.
Tháng tư đen năm 1975, quân cộng sản miền
Bắc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, chế độ
Sài Gòn sụp đổ. Mấy tháng sau, ôn Linh Mụ từ
miền Bắc trở lại mái chùa xưa, ròng rã hơn bảy
năm trường biền biệt. Chính quyền cắt đặt thêm
hai người ở kế cận ôn, ông Ðông làm công an và
ông Phạm Văn Ðể làm y sĩ. Tuy bề ngoài họ có
nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho ôn,
song kỳ thật hai người này đảm nhận vai trò
giám sát mọi sinh hoạt của ôn một cách hết sức
chặt chẽ.
Gặp lại bậc thầy đức độ khả kính sau bao năm
xa cách, ai nấy đều mừng mừng tủi tủi. Cỏ cây
hoa lá dường như cũng tươi tốt hơn lên, những
cây vả trong vườn chùa thi nhau đơm trái sum sê
đầy gốc, hình như tất cả đều lấy lại được sức
sống từ buổi ôn về.
Năm 1976, chính quyền cộng sản Việt Nam tổ
chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV, lại thêm
một biến cố nữa trong đời, khi ôn bị ép buộc phải
ra ứng cử. Ngày còn ở Hà Nội, ôn đã từng nói
với các nhà lãnh đạo ở đây rằng, khi nước nhà
độc lập thống nhất, thì ôn sẽ trở về cương vị cũ
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của mình là một nhà tu thuần túy, chỉ lo gánh vác
mỗi một việc đạo, chứ không màng đến chuyện
đời. Thế mà hôm nay, chính quyền tỉnh Bình Trị
Thiên nhiều lần đến chùa vận động ôn ra ứng cử,
ôn viện dẫn nhiều lý do để chối từ. Cuối cùng họ
nói đây là lệnh của trung ương, ôn không nên
thoái thác.
Nhiều lúc ôn nói nửa đùa nửa thật, rằng giá
như bây giờ mình chết đuợc thì khỏe biết ngần
nào. Sự lòng biết tỏ cùng ai, nhiều đêm ôn trằn
trọc thâu canh, nỗi khổ tâm đè nặng lên người.
Nhưng rồi suy đi tính lại, chẳng còn cách nào
khác, ôn miễn cưỡng ra ứng cử, mặc cho thế sự
xoay vần.
Kết quả ôn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa
IV, thuộc đơn vị bầu cử tỉnh Bình Trị Thiên, với
tỷ số phiếu bầu thấp nhất, kém xa số phiếu của
một đại biểu người dân tộc thiểu số. Thật quá
mỉa mai! Lẽ nào cử tri xứ Huế mà phần đông là
Phật tử lại đánh mất niềm tin đối với một vị thầy
lãnh đạo tinh thần có đủ uy tín như ôn!?
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4
Vị pháp vong thân

Hòa thượng Thích Thiện Minh
(1922-1978)

Năm 1978, khi hay tin Thượng tọa Thích Thiện
Minh bị bức tử trong nhà tù X4, đuờng Nguyễn
Trãi, Sài Gòn, ôn Linh Mụ bàng hoàng xúc động,
cơn hen suyễn bột phát, ho suốt đêm ngày. Cách
đây không lâu, ôn nhận đuợc bức thư vấn an và
tâm sự của thầy Thích Thiện Minh từ Sài Gòn
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gửi ra, thầy cho ôn biết rằng, tình hình Giáo hội
đang đứng trước thử thách lớn lao và vô cùng
căng thẳng. Nay lại nghe tin thầy bị tra tấn đến
chết trong lao tù cộng sản, thi thể hiện được
quàng tại trại giam Hàm Tân, tỉnh Phan Thiết.
Hôm ấy, vào một buổi sớm mai đầy sương
thu và gió bấc, sau giờ công phu khuya, tôi vào
liêu để dọn dẹp và pha trà hầu ôn như thường lệ.
Ôn bảo tôi hãy đọc lại bức thư của thầy Thích
Thiện Minh mà ôn vừa mới nhận được tuần
trước. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ mãi bài thơ
Đăng U châu đài ca của Trần Tử Ngang mà thầy
Thích Thiện Minh ghi lại trong bức thư ấy, nỗi
lòng của người xưa chẳng khác nào tâm sự của
thầy lúc bấy giờ:
Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất tri lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Độc sảng nhiên nhi thế há!
Tạm dịch:

Trông về trước, người xưa chẳng thấy,
Ngoảnh lại sau, đâu biết người sau.
Ngẫm hay trời đất dài lâu,
Mình ta tuôn chảy lệ sầu chứa chan!
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Hòa thượng Thích Trí Thủ - Viện trưởng Viện
Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất - được chính quyền thông báo và bằng lòng
cho ngài đến thăm. Hòa thượng yêu cầu được
đem nhục thân Thượng tọa Thích Thiện Minh về
Sài Gòn an táng, nhưng chính quyền nhất mực
chối từ.
Trước biến cố đau thương đó, sau khi suy tính
kỹ lưỡng, ôn quyết định gửi đơn từ chức đại biểu
Quốc hội, nhằm tỏ thái độ cực lực phản đối đảng
Cộng sản đương quyền. Ôn cáo buộc chính
quyền cộng sản phải chịu trách nhiệm về cái chết
của Thượng tọa Thích Thiện Minh và yêu cầu đưa
vụ án ra ánh sáng. Thêm nữa, hãy còn bao nhiêu
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chư tôn giáo phẩm và tín đồ thuộc Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất đang bị cầm tù hay bị
quản thúc, nếu nhà nước xét thấy họ có tội thì cứ
việc đưa ra xét xử công khai, bằng không hãy tức
khắc trả tự do vô điều kiện cho những vị này. Ôn
còn đòi hỏi chính quyền cộng sản phải trả lại tất
cả những tài sản của Giáo hội đã bị tịch thu,
chiếm dụng, trong đó có các cơ sở giáo dục, xã
hội, y tế… Ôn tuyên bố, nếu ngày nào chính
quyền giải quyết thỏa đáng những yêu cầu này,
thì ngày ấy ôn sẽ rút đơn từ chức. Kể từ nay, ôn
tuyệt giao mọi vấn đề liên quan đến nhà nước.
Bấy giờ, Hòa thượng Thích Mật Hiển tại Tổ đình
Trúc Lâm hết sức đồng tình quan điểm của ôn,
thỉnh thoảng hai vị gặp nhau, hàn huyên tâm đắc.
Về phía đảng và nhà nước, nhiều lần chính
quyền cử người đến chùa Linh Mụ để đàm phán,
họ khuyên ôn rút lại đơn từ chức đại biểu Quốc
hội. Chính quyền viện lẽ rằng, đất nước đang lâm
cảnh chiến tranh biên giới Tây Nam chống lại
Pol Pot tại Cam Bốt; Trung Quốc đã xua quân
gây chiến tranh và đang chiếm đóng các tỉnh
biên giới phía Bắc. Nay sự việc từ chức và những
yêu sách của Hòa thượng chỉ làm cho tình hình
đất nước đã bất ổn lại càng thêm xáo trộn.
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Với bản tính cương nghị, ôn Linh Mụ vẫn giữ
vững lập trường và sẵn sàng đón nhận mọi hậu
quả có thể đưa đến.
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5
Sự đàn áp bởi bạo quyền cộng sản

Bốn hàng tùng thẳng tắp vút ngọn

Vào một buổi chiều thu, mưa bay lất phất, tôi
theo ôn bách bộ hướng ra tháp Phước Duyên.
Bốn hàng tùng trước chùa thẳng tắp vút ngọn,
từng lớp rêu phong phủ lấp tường thành. Trông
xuống dòng Hương lặng tờ, đó đây vài ba ngư
phủ thả câu. Bên kia sông là làng Nguyệt Biều có
những cánh đồng còn xanh lúa mạ, cạnh bờ là
những hàng bắp đã trổ cờ phất phơ trước gió hắt
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hiu. Xa xa, dãy Trường Sơn trùng điệp in bóng
mờ trên bầu trời thảm đạm.

Trời thu ảm đạm một màu

Bỗng dưng một người đàn ông nước ngoài độ
tuổi trung niên vội vàng bước lên từng bậc cấp
cao, người ấy hướng về phía ôn đang đi lững
thững cạnh nền cỏ đình Hương Nguyện phía
trước bảo tháp. Với nét mặt vui mừng, người
khách chào hỏi ôn bằng tiếng Việt một cách sành
sỏi, sau đó ông ta lấy ra một chiếc máy ghi âm từ
trong túi hành lý của mình. Tôi thấy hai vị nói
chuyện ra chiều ưng ý, bèn lảng tránh qua hướng
bi đình, nơi đó dựng tấm bia đá khắc bài Thiên
Mụ chung thanh của vua Thiệu Trị ngự chế, rồi
ngâm nga mấy vần thơ Ðường luật trên văn bia.
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Khoảng chừng mươi phút, người khách hớn
hở từ giã ra về. Bất chợt có hai người mặc
thường phục đi đến, tôi đoán chừng họ là công
an, vì hằng ngày tôi thấy họ thường lảng vảng
quanh chùa. Hai người ấy chận người khách lại
và hình như họ đòi lục soát túi xách để tịch thu
cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện với ôn ban
nãy.
Tôi theo gót ôn trở vào chùa và chẳng biết
chuyện gì đã xảy ra. Tối đến, ôn thong thả thuật
lại cho tôi nghe đầu đuôi sự việc về cuộc gặp gỡ
người khách lạ ban chiều.
Người ấy là một phóng viên nước ngoài, tìm
gặp ôn để hỏi về tình hình chính quyền cộng sản
đang gia tăng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Sau
cái chết đầy thương tâm và bí ẩn của Thượng tọa
Thích Thiện Minh trong ngục tù cộng sản, dẫn
đến việc ôn gửi đơn từ chức, do Ủy ban Bảo vệ
Quyền làm Người Việt Nam lên tiếng báo động
dư luận quốc tế, nên các tổ chức bảo vệ nhân
quyền hết sức quan tâm về việc chính quyền
cộng sản đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Hàng
Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất bị trấn áp thô bạo, có
vị thì bị cầm tù, có người bị quản thúc, sách
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nhiễu; một số khác không còn sự lựa chọn nào
khác, nên đành lòng vượt biển đi tìm tự do.
Chẳng qua các vị ấy bất đồng quan điểm, bị ép
buộc phải gia nhập Giáo hội mới mà nhà nước sẽ
dựng lên nay mai, xem như một hội đoàn thuộc
Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nhằm làm công cụ
tuyên truyền chính trị cho đảng Cộng sản.
Ôn trao đổi rất nhiều với phóng viên một cách
thẳng thắn và luôn luôn giữ vững quan điểm của
mình, quyết tâm bảo vệ Giáo hội truyền thống để
không bị lung lạc.
Từng trải bao năm sống trong lòng chế độ
cộng sản miền Bắc, có lẽ ôn rút được nhiều kinh
nghiệm nên suy nghĩ rằng, sau sự việc ấy không
biết chuyện gì sẽ xảy đến cho bản thân. Ôn bảo,
phỏng có mệnh hệ gì thì ôn cũng sẵn sàng đón
nhận, chẳng có việc gì phải nao núng trong lòng.
Lúc bấy giờ, Tăng chúng trong chùa chỉ còn
quý thầy Trí Thành, Trí Tựu, Hải Tạng và tôi,
bốn người thay phiên nhau hầu ôn và lo liệu các
công việc ở chùa. Riêng thầy Thích Trí Lưu, mọi
người thường gọi thân mật là ôn Sự, vì thầy giữ
chức tri sự trong chùa, nay tuổi tác đã cao, thầy
đã xả bỏ vạn duyên, ngày ngày tinh tiến trì danh
niệm Phật. Ðã bao năm qua, thầy không nề hà
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khó nhọc, đem hết sức mình để duy trì chùa
chiền trong những ngày dài xa vắng ôn.
Khoảng một tuần sau, ôn gọi bốn anh em
chúng tôi vào liêu để dạy chuyện. Bấy giờ ôn
đang lên cơn suyễn nặng, bởi thời tiết xứ Huế
thay đổi bất thường. Mấy hôm nay mưa gió bão
bùng, cỏ cây xơ xác, trời lạnh buốt thấu xương.
Trong tiếng thở khò khè, thỉnh thoảng lại ngắt
quãng bởi cơn gió lùa qua khe cửa, ôn ân cần tha
thiết dặn dò chúng tôi như trăn trối, từ công việc
chùa chiền, đến bổn phận và trách nhiệm đối với
Giáo hội truyền thống. Ôn trình bày rành mạch,
thứ lớp rõ ràng. Sau cùng, ôn biếu chúng tôi một
món quà kỷ niệm. Chúng tôi lễ tạ, ôn lại gỉải
thích ý nghĩa món quà và khuyên bảo chúng tôi.
Mãi đến hôm nay, những lời dạy ấy tuồng như
vẫn còn khắc sâu vào ký ức của tôi, không bao
giờ có thể phai nhòa. Viết đến đây, tôi không sao
cầm được nước mắt và nén nỗi xúc động trong
lòng.
Giờ này, từ phương xa hướng về cố hương,
con thành tâm vọng bái kính lễ Giác linh ôn, cúi
đầu cảm niệm ân đức cao dày của các bậc thầy
giáo thọ, liệt vị cao Tăng quá khứ, chư vị tôn đức
hiện tiền đã từ bi hun đúc pháp thân tuệ mạng
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cho con. Ngưỡng nguyện quý ngài lân mẫn tha
thứ cho kẻ học trò bất tiếu này.
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6
Nhà sư viên tịch
Tháng ba Âm lịch năm Nhâm Thân (1992),
tiết trời xứ Huế bắt đầu nóng nực báo hiệu sắp
ngả sang hè, tiếng ve sầu rộn rã từng hồi như xé
tan bầu không khí tịch liêu. Mấy cây phượng trên
bến sông nay đã nở một vài chùm hoa đỏ thắm,
bảy tầng bảo tháp Phước Duyên sừng sững soi
bóng xuống Hương giang như vẫn trơ gan cùng
tuế nguyệt. Thấm thoát mấy năm rồi, từ ngày ôn
lâm bệnh nặng sau cơn tai biến mạch máu não.
Nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ và y sĩ ở
bệnh viện Trung ương Huế, nên đã giành lại sự
sống cho ôn.
Nay bệnh tình của ôn tái phát trầm trọng, hay
tin ấy, Tăng tín đồ các nơi vân tập về chùa Linh
Mụ để hầu thăm ôn, thể hiện trọn vẹn nghĩa tình
sư đệ.
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Sông Hương núi Ngự chốn Thần kinh

Nào ngờ! Vầng trăng vằng vặc giữa bầu trời
cố đô bỗng dưng lặn xuống dòng Hương, mây
mù vần vũ bất chợt giăng phủ trên đỉnh Ngự!
Tăng Ni và Phật tử khắp nơi quá đỗi bàng hoàng
khi hay tin trưởng lão Hòa thượng Thích Ðôn
Hậu viên tịch. Một vì sao đã khuất vào ngày 21
tháng 3 năm Nhâm Thân (Dương lịch ngày 23
tháng 4 năm 1992), ôn thuận theo thế gian mà
không ra khỏi định luật vô thường.
Danh sách ban Lễ tang do nhà nước áp đặt,
phần nhiều là đảng viên đảng Cộng sản thuộc
ban Tôn giáo chính phủ và Ủy ban trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ðiều này chứng tỏ
rằng, đảng Cộng sản đương quyền đã xen vào nội
bộ Phật giáo một cách trắng trợn, nhằm thể hiện
Bao nỗi tang thương

55

mưu đồ biến tang lễ cố Hòa thượng Thích Ðôn
Hậu – Chánh thư ký kiêm xử lý Viện Tăng
Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
- thành một tang lễ nhuốm màu sắc chính trị, để
tuyên truyền cho chế độ cộng sản. Sự việc ấy
hoàn toàn đi ngược lại tâm nguyện của người
khuất bóng.

Trăng lặn xuống dòng Hương

Chính quyền vin vào lý do trước đây ôn có
tham gia các chức vụ trong guồng máy nhà nước,
vừa là đại biểu Quốc hội. Về phía tôn giáo, Giáo
hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước cộng sản
dựng lên năm 1981 đã tự ý áp đặt ôn vào chức vị
phó Pháp chủ kiêm Giám luật. Họ cố tình quên
bẵng, ôn có gửi cho Giáo hội này hai bức thư từ
nhiệm và chưa một lần nào ôn đặt chân đến tham
Bao nỗi tang thương

56

dự các kỳ họp cũng như đại hội của Giáo hội
này.
Thêm nữa, chính quyền cộng sản Việt Nam
vẫn cứ lập lờ đánh lận con đen. Còn nhớ chăng,
sau khi Thượng tọa Thích Thiện Minh bị bức tử
trong trại giam X4 đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn,
khiến ôn đã gửi đơn từ chức đại biểu Quốc hội để
tỏ thái độ phản đối.
Ðại diện môn đồ pháp quyến chúng tôi - Hòa
thượng Thích Nhật Liên, quý thầy Thích Trí
Tựu, Thích Hải Tạng - trong phiên họp đầu tiên
với các viên chức chính phủ để tổ chức tang lễ,
các vị ấy đã phản bác sự việc nhà nước áp đặt
nhân sự ban Lễ tang. Không khí buổi họp có
phần gay cấn, nhưng kết cục hai bên cũng đã đi
đến thỏa thuận một giải pháp dung hòa, khả dĩ
tiến hành tang sự.
Suốt thời gian cử hành tang lễ cố Hòa thượng
trụ trì quốc tự Linh Mụ, người dân xứ Huế và các
tỉnh thành phụ cận đủ mọi tầng lớp, không phân
biệt tôn giáo hay thành phần xã hội, ai nấy đều
sôi sục tâm can, sẵn sàng đương đầu với nhà cầm
quyền cộng sản để đòi hỏi quyền con người và
các quyền tự do dân chủ. Mười bảy năm kể từ
khi cưỡng chiếm miền Nam, có lẽ đây là lần đầu
Bao nỗi tang thương

57

tiên đảng Cộng sản Việt Nam mới đối mặt với
một tinh thần bất khuất và ý chí quật cường của
muôn người như một. Lịch sử quá khứ cho thấy,
các cuộc đấu tranh chống bạo quyền phần nhiều
được nhen nhúm từ đất Thần kinh. Nhóm lãnh
đạo Hà Nội cũng đã lo toan trước, biết đâu mọi
chuyện đều có thể xảy ra.

Cung nghênh chư Tôn đức trong lễ tang

Theo nguồn tin chính xác đuợc tiết lộ từ một
Phật tử thuần thành, người này nằm trong lực
lượng an ninh chỉ vì miếng cơm manh áo, rằng
có rất nhiều công an mặc thường phục hoặc trang
phục Gia đình Phật tử, chúng trà trộn vào các
đoàn thể đến làm lễ phúng điếu, thọ tang để quay
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phim chụp hình, đồng thời thu lượm tin tức và dư
luận quần chúng.
Thêm nữa, cũng theo nguồn tin này, các lực
lượng vũ trang từ những tỉnh thành phía bắc
được lệnh di chuyển vào Huế, từ Ðà Nẵng được
tăng cường ra. Cư dân vùng Kim Long còn cho
chúng tôi biết, ở đây, những cuộn dây kẽm gai,
chướng ngại vật và chó nghiệp vụ của các lực
lượng này cũng đã được bố trí sẵn bên đường.
Mọi việc đều được chính quyền cộng sản chuẩn
bị đâu vào đó, nhằm mục đích sẵn sàng trấn áp
khốc liệt cuộc biểu tình đòi dân chủ phát xuất từ
chùa Linh Mụ, là nơi đang quy tụ đông đảo quần
chúng đến dự đám tang.

Thảm sát Thiên An Môn năm 1989
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Hẳn mọi người còn nhớ, chính quyền cộng
sản Trung Quốc đã từng đàn áp dã man hàng
nghìn sinh viên xuống đường biểu tình đòi dân
chủ ở quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc
Kinh. Biết bao sinh viên vô tội đã gục ngã trước
họng súng của chế độ cộng sản bạo tàn. Nay đến
lượt Hà Nội sẽ học lại bài học cũ mèm của quan
thầy Bắc Kinh vào năm 1989, nếu xảy ra cuộc
biểu tình đòi tự do dân chủ của các tầng lớp đồng
bào.

Cồn Dã Viên và cầu Bạch Hổ

Cao điểm nhất là ngày 2 tháng 5 năm 1992,
tất cả các phương tiện vận chuyển bằng đường
bộ và đường sông hướng đến chùa Linh Mụ đều
bị ngăn chặn từ cồn Dã Viên, cầu Bạch Hổ, nơi
có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy ngang, cách
chùa Linh Mụ khoảng chừng hơn hai cây số.
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Trên con đường Kim Long độc nhất dọc tả
ngạn sông Hương bị các lực lượng này kiểm soát
nghiêm ngặt. Tuy vậy, hàng nghìn đồng bào Phật
tử ở các tỉnh thành lân cận, các miền duyên hải
hay vùng quê xa xôi bất chấp sự phong tỏa, họ
tìm đủ mọi cách để đến chùa, dòng người nườm
nượp, họ ở lại đêm nay để ngày mai tiễn đưa kim
quan cố Hòa thượng nhập bảo tháp.
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7
Cuộc tuyệt thực và lễ trao chúc thư
Hai sự kiện xảy ra cùng một ngày đáng ghi
nhớ - ngày 2 tháng 5 năm 1992 - đó là cuộc tuyệt
thực của môn đồ pháp quyến và lễ trao chúc thư
cho Hòa thượng Thích Huyền Quang.
Hôm trước, ban Lễ tang có buổi họp để bàn
thảo chương trình lễ thỉnh kim quan nhập tháp
vào ngày 3 tháng 5 năm 1992, chính quyền cộng
sản chỉ đạo ông Nguyễn Hữu Thọ - đứng đầu ban
Lễ tang - sẽ đọc bài điếu văn và gắn huy chương.
Thế nhưng, theo di huấn của cố Hòa thượng tân
viên tịch, môn đồ pháp quyến và tứ chúng đệ tử
phải tổ chức tang lễ thuần túy Phật giáo, đơn
giản các lễ nghi và nhất là không được phô
trương hoặc tuyên dương công trạng…
Biết được âm mưu và thủ đoạn đen tối của
chính quyền cộng sản, chúng sẽ nhuộm đỏ cuộc
đời của một bậc cao Tăng đức độ, để cho mọi
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người cũng như các thế hệ sau này lầm tưởng
rằng, ôn Linh Mụ theo gót cộng sản từ tuổi thanh
xuân dưới thời kỳ Việt Minh, tiếp đến biến cố
mùa xuân năm Mậu Thân (1968), cho đến giai
đoạn sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản năm
1975. Bởi thế cho nên, đã đến lúc phải vạch trần
bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tập đoàn toàn trị
Hà Nội, không dễ gì để bị chúng đánh lừa, chúng
tôi đồng lòng siết chặt tay nhau, kiên quyết phản
đối quyết định của ban Tang lễ. Thượng tọa
Thích Trí Tựu tuyên bố sẽ đem thân làm ngọn
đuốc soi đuờng, vị pháp thiêu thân, nếu như
chính quyền cộng sản không chấp hành di huấn.
Tờ mờ sáng hôm ấy, hàng chục Tăng Ni môn
đồ đệ tử của cố Hòa thượng tân viên tịch cùng
ngồi thầm lặng bên kim quan, mở đầu cuộc tuyệt
thực trong tinh thần ôn hòa. Bên ngoài, hàng
nghìn Phật tử đứng trang nghiêm yên lặng bày tỏ
sự đồng tình. Tôi có ghi vài tấm bảng nhỏ:
“Chúng tôi tuyệt thực để yêu cầu nhà nước
CHXHCNVN hãy tôn trọng di huấn của thầy
chúng tôi - 2.5.1992”.
Tại thủ đô Ba-Lê nước Pháp, Ủy ban Bảo vệ
Quyền làm Người Việt Nam thuộc cơ sở Quê
Mẹ, ông Võ Văn Ái trong cương vị Chủ tịch ráo
riết vận động suốt ba ngày đêm, ngõ hầu cứu
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nguy Phật giáo. Khi nhận được điện báo khẩn
thiết của Tăng tín đồ Phật giáo từ Việt Nam kêu
cứu, ông Võ Văn Ái tức khắc gửi khẩn điện cho
Võ Văn Kiệt, hiện là Thủ tướng chính phủ, yêu
cầu chấm dứt việc sắp đặt Nguyễn Hữu Thọ đọc
điếu văn tuyên dương công trạng cố Hòa thượng
Thích Ðôn Hậu, trái với di huấn của ngài.

Môn đồ pháp quyến tuyệt thực ngày 2.5.1992

Mặt khác, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người
Việt Nam mở ngay cuộc báo động quốc tế qua
các cơ quan truyền thông, các hãng thông tấn,
báo chí, nhờ Quốc hội và chính phủ thuộc cộng
đồng các quốc gia dân chủ, các tổ chức bảo vệ
nhân quyền và các công đoàn quốc tế…, cùng
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lúc gây sức ép với Hà Nội, ngõ hầu chặn đứng
một cuộc đổ máu tàn khốc có khả năng xảy ra tại
cố đô Huế.

Cuộc vận động cứu nguy Phật giáo đã mang
lại kết quả như mong đợi. Ðến chiều tối, cuộc
tuyệt thực tạm ngưng bằng sự đàm phán của
chính quyền với đại diện môn đồ. Ban Lễ tang
cam kết hủy bỏ chương trình tuyên đọc điếu văn
và gắn huy chương như dự định. Thay vào đó,
ông Nguyễn Hữu Thọ chỉ nói vắn tắt vài lời vĩnh
biệt cố Hòa thượng.
Sự kiện thứ hai là buổi lễ trao chúc thư cho
Hòa thượng Thích Huyền Quang, sau lễ phúng
viếng của phái đoàn Viện Hóa Ðạo.
Hòa thượng Thích Huyền Quang bị chính
quyền cộng sản đưa đi quản thúc tại chùa Hội
Phước, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1982. Ngài đã
phải trải qua một thời gian tuyệt thực để phản đối
công an tỉnh Quảng Ngãi ngăn cấm ngài đi Huế
tham dự tang lễ cố Hòa thượng chùa Linh Mụ.
Bao nỗi tang thương

65

Trước ý chí cương quyết của ngài, rốt cuộc chính
quyền đành phải ưng thuận. Sự có mặt của Hòa
thượng Thích Huyền Quang tại chùa Linh Mụ
suốt thời gian tang lễ, đã làm cho môn đồ pháp
quyến và Tãng Ni Phật tử vô cùng hân hoan. Mọi
người lấy làm mãn nguyện khi được diện kiến
đỉnh lễ vấn an ngài.
Thật quá mỉa mai, ban tổ chức tang lễ trong
đó có một số vị thuộc Giáo hội nhà nước không
chịu sắp xếp ngày giờ phúng điếu cho Hòa
thượng Thích Huyền Quang, dù ngài có đề nghị
nhiều lần. Tại sao những phái đoàn của chính
quyền, các tổ chức, đoàn thể, tôn giáo bạn
v.v…lại được ban tổ chức đón tiếp trọng thể,
được sắp xếp giờ giấc phúng viếng thọ tang một
cách đàng hoàng. Trên loa phóng thanh, xướng
ngôn viên đon đả giới thiệu, đón chào; lại còn
trân trọng kính mời đại diện phái đoàn ghi vào sổ
tang lưu niệm. Thế còn Hòa thượng Thích Huyền
Quang là ai? Tại sao chính quyền cộng sản và
Giáo hội công cụ do chúng dựng lên lại cố tình
ngăn cản ngài làm lễ phúng điếu cố Hòa thượng
tân viên tịch? Phải chăng họ xem ngài như cái
gai trước mắt, nên dị ứng mà có thái độ phân biệt
đối xử với ngài. Cách hành xử như thế, Hòa
thượng Thích Huyền Quang cho là bất hợp lý,
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nên ngài tự quyết định làm lễ, bất chấp ban tổ
chức.

Hòa thượng Thích Huyền Quang
(1920-2008)

Vào khoảng 3 giờ chiều, ngày 2 tháng 5 năm
1992, hàng môn đồ pháp quyến chúng tôi đang
tuyệt thực, được tin Hòa thượng Thích Huyền
Quang và phái đoàn Viện Hóa Ðạo sắp quang
lâm, mọi người rời chỗ ngồi, theo chân Hòa
thượng Thích Nhật Liên đến quỳ trước Linh đài,
tất cả hướng ra ngoài chờ đợi giờ phút trang
trọng. Hàng hàng lớp lớp Tăng Ni và Phật tử
thành kính chắp tay hướng về chư tôn Giáo
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phẩm, lòng nô nức đón chờ. Mỗi một người là
một trật tự viên, tự trang nghiêm chính mình.

Môn đồ pháp quyến cung đón phái đoàn
Viện Hóa Đạo quang lâm

Chúng tôi không làm sao điều khiển để sắp
xếp hàng ngũ và giới thiệu chương trình, bởi vì
hệ thống âm thanh khuếch đại hoàn toàn bị tê
liệt, do ai đó cố tình cúp điện. Chẳng thấy một
bóng dáng nào thuộc thành phần ban tổ chức
tang lễ để nhờ giúp đỡ can thiệp với nhà đèn
đóng nối mạch điện, hầu như các vị ấy lảng
tránh.
Phái đoàn niêm hương cúng dường và đỉnh lễ
Giác linh trưởng lão Hòa thượng Thích Ðôn Hậu,
Chánh Thư ký kiêm xử lý Viện Tãng Thống. Kế
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đến Hòa thượng Thích Huyền Quang, quyền
Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất, với giọng tha thiết trầm
hùng, ngài ôn lại lịch sử Phật giáo và khẳng định
pháp lý của Giáo hội truyền thống, xứng đáng kế
thừa công lao xây dựng của lịch đại Tổ sư.

Hòa thượng nói rõ hiện tình của Giáo hội từ
năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản đặt Giáo hội
truyền thống ra ngoài vòng pháp luật và đang
tâm đàn áp một cách thô bạo. Hà Nội lại dựng
lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam để làm công cụ
tuyên truyền chính trị cho đảng Cộng sản.
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Ðây là tiếng nói bất khuất sau mười bảy năm trời,
thay lời cho hàng triệu Tăng tín đồ Phật giáo ở
trong và ngoài nước, nhằm đòi hỏi tự do, dân chủ
và quyền con người. Trước Linh đài cố Hòa
thượng tân viên tịch, Hòa thượng Thích Huyền
Quang tuyên bố, rằng ngài sẽ tiếp tục điều hành
Phật sự Giáo hội sau những tháng ngày dài bị
đình đốn.

Lễ trao chúc thư và ấn dấu Lưỡng Viện

Sau khi Hòa thượng quyền Viện trưởng Viện
Hóa Ðạo trang trọng tác bạch trước Linh đài,
Hòa thượng Thích Nhật Liên thay lời toàn thể
môn đồ pháp quyến và Tăng Ni Phật tử bày tỏ
niềm biết ơn sâu sắc đến chư tôn Giáo phẩm Hội
đồng Lưỡng Viện. Kế tiếp, Ðại đức Thích Hải
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Tạng quỳ gối tác bạch và dâng lên bức chúc thư
của Hòa thượng Bổn sư để lại trước lúc viên tịch
và ấn dấu Lưỡng Viện.
Nội dung bức chúc thư có đoạn ủy nhiệm cho
Hòa thượng Thích Huyền Quang tiếp tục điều
hành mọi Phật sự Giáo hội, cho đến khi nào tổ
chức được đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất kỳ VIII.
Năm 1977, đại hội Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất kỳ VII công cử Hòa thượng
Thích Ðôn Hậu đảm nhiệm chức vụ Chánh Thư
ký Viện Tăng Thống. Hai năm sau, 1979, Ðức đệ
nhị Tăng Thống là Ðại lão Hòa thượng Thích
Giác Nhiên viên tịch tại Tổ đình Thuyền Tôn, cố
đô Huế. Chiếu theo Hiến chương Giáo hội, Hòa
thượng Chánh Thư ký kiêm nhiệm xử lý Viện
Tăng Thống.
Sau cái chết đầy thương tâm và bí ẩn của
Thượng tọa Thích Thiện Minh trong ngục tù
cộng sản, tập đoàn toàn trị Hà Nội chủ trương
chính sách đàn áp thô bạo các hàng Giáo phẩm
kiên trinh với Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất. Năm 1982, Hòa thượng Thích
Huyền Quang - đương kim Phó Viện trưởng
Viện Hóa Ðạo - bị đưa về quản thúc tại chùa Hội
Bao nỗi tang thương

71

Phước, tỉnh Quảng Ngãi (miền Trung Việt Nam).
Ðồng thời, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ - đương
nhiệm Tổng Thư ký Viện Hóa Ðạo - bị lưu đày
quản thúc tại một ngôi chùa ở quê nhà thuộc xã
Vũ Ðoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (miền
Bắc Việt Nam). Sau khi Hòa thượng Viện trưởng
Viện Hóa Ðạo Thích Trí Thủ viên tịch, ấn dấu
bản Viện được chuyển giao Viện Tăng Thống cất
giữ.
Mãi đến hôm nay, trong khung cảnh trang
nghiêm đượm tình đạo vị, hàng nghìn người con
Phật dường như cùng một nhịp đập của con tim.
Tất cả đều hướng về Linh đài, nơi tôn trí kim
quan cố Hòa thượng Thích Ðôn Hậu, mọi người
chứng kiến giây phút lịch sử, Hòa thượng Thích
Nhật Liên trân trọng trao chúc thư và ấn dấu
Lưỡng Viện, Hòa thượng Thích Huyền Quang
khâm thừa di chúc thiêng liêng trong niềm xúc
cảm. Thay mặt Hội đồng Viện Hóa Ðạo, ngài
ban đạo từ và chân thành cảm ơn môn đồ pháp
quyến. Hai chúng xuất gia và tại gia cung kính
tiễn đưa chư tôn đức trở về phương trượng trong
niềm hân hoan chưa từng có.
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Lễ thỉnh kim quan nhập bảo tháp

Nhờ chuẩn bị chiếc máy ghi âm nhỏ sử dụng
bằng pin, tôi đứng hầu bên cạnh Hòa thượng
Thích Huyền Quang và đã ghi âm lại đầy đủ theo
trình tự suốt buổi lễ trang trọng này.
Ngày 3 tháng 5 năm 1992, lễ cung thỉnh kim
quan cố Hòa thượng Thích Ðôn Hậu nhập bảo
tháp. Như đã thương lượng để môn đồ pháp
quyến tạm ngưng cuộc tuyệt thực ngày hôm qua,
ông Nguyễn Hữu Thọ chỉ nói vài lời vĩnh biệt cố
Hòa thượng. Sau đó, Thượng tọa Thích Thiện
Hạnh thay mặt ban tổ chức đọc lời cảm tạ.
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Bảo tháp Hòa thượng Thích Đôn Hậu

Thế là cảnh dầu sôi lửa bỏng suốt cả tuần nay
dường như nguội dần, ai nấy đều cảm thấy nhẹ
nhõm trong lòng.
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8
Phục hoạt Giáo hội
Hòa thượng Thích Huyền Quang lưu trú thêm
vài hôm nữa rồi mới trở vào chùa Hội Phước,
tỉnh Quảng Ngãi. Ít lâu sau, Hòa thượng Thích
Nhật Liên bảo tôi vào Quảng Ngãi để phụ giúp
Hòa thượng Thích Huyền Quang làm thư cảm tạ.
Tôi đến nơi vào khoảng 4 giờ chiều. Ðây là
lần đầu tiên tôi đặt chân đến chùa Hội Phước là
nơi Hòa thượng bị quản thúc đã hơn mười năm
qua. Ngôi chùa tọa lạc giữa khu đông dân cư,
cách quốc lộ khoảng chừng một trăm mét. Tôi
thấy dân chúng họp chợ ngay trước cổng chùa,
đây là chốn tôn nghiêm, thế nhưng không hiểu
sao chính quyền địa phương lại để yên như vậy?
Phòng của Hòa thượng tọa lạc phía bên trái từ
ngoài đi vào, trước phòng là ngôi tháp Tổ. Ngài
không có thị giả, sinh hoạt hàng ngày phải tự
mình lo lấy.
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Tôi trình bản thảo thư cảm tạ để Hòa thượng
xem lại và sửa vài ba ý. Tôi dự định sẽ ở lại đây
đánh máy xong xuôi rồi trình Hòa thượng ký tên
và đóng dấu luôn thể. Nhưng ngài cho biết, đêm
nay tôi không thể nào ở lại chùa Hội Phước, bởi
vì chính quyền địa phương ra lệnh cho thầy trú
trì phải đến trình báo đăng ký tạm trú cho khách.
Ðể khỏi phiền hà, tôi đành đón xe trở ra Ðà
Nẵng, cách Quảng Ngãi chừng một trăm rưỡi cây
số, mặc dầu trời đã nhá nhem tối.
Ra đến Ðà Nẵng giữa đêm hôm khuya khoắt,
tôi xin tá túc tại chùa Quang Minh ở Hòa Mỹ.
Tại đây, sau khi đánh máy hoàn tất, tôi mang thư
cảm tạ trở vào lại Quảng Ngãi để trình Hòa
thượng ký tên và đóng dấu. Thư cảm tạ kính gửi
đến chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện;
chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức, Tăng
Ni; toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử ở trong và
ngoài nước. Ngoài ra, ngài còn gửi đến đảng
Cộng sản và nhà nước, các ban ngành đoàn thể,
chính quyền các cấp; các hãng thông tấn, báo
chí, v.v…
Ðiều đáng nhấn mạnh ở đây, thư cảm tạ sau
tang lễ cố Hòa thượng Chính thư ký kiêm xử lý
Viện Tăng Thống, do Hòa thượng Thích Huyền
Quang - quyền Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, Giáo
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hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất - gửi đến
chính quyền cộng sản, một chính quyền độc tài
toàn trị đã đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất ra ngoài vòng pháp luật. Ðây là văn
bản đầu tiên, ngài thực hiện trọng trách điều
hành Phật sự Giáo hội sau khi thừa tiếp chúc thư.
Tiếp theo, Hòa thượng Thích Huyền Quang
gửi Ðơn xin cứu xét nhiều việc. Ngài yêu cầu
đảng và nhà nước giải quyết thỏa đáng những
vấn đề liên quan đến Giáo hội, đòi hỏi phục hồi
quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất mà đảng Cộng sản đương
quyền đã ngang nhiên tước đoạt một cách phi lý.
Phục hoạt Giáo hội là việc làm hoàn toàn không
có mưu đồ chính trị. Dưới sự lãnh đạo của ngài,
chúng tôi chỉ thực thi các quyền căn bản được
công nhận trong Công ước Quốc tế về các quyền
Dân sự và Chính trị của Ðại Hội đồng Liên Hiệp
Quốc công bố năm 1966, mà Việt Nam đã tham
gia ký kết.
Bao tháng ngày dằng dặc trôi qua, sinh hoạt
của Giáo hội bị đình đốn. Giờ đây, nhìn con dấu
Viện Hóa Ðạo - Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất - được đóng màu son đỏ trên các văn
bản, lòng tôi cảm thấy náo nức. Giáo hội bị chế
độ cộng sản bạo tàn trù dập ngần ấy năm, nay
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chợt bừng sống dậy. Tuy nhiên, trong niềm vui
khó tả ấy, hầu như cũng xen lẫn nỗi đau chua xót
khi đọc dòng chữ “Văn phòng lưu vong - Viện
Hóa Ðạo”. Chắc hẳn ai cũng liên tưởng đến các
bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội đang bị chính
quyền cộng sản lưu đày.
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9
Chịu cảnh lao lung
Tăng đoàn bảo vệ chánh pháp do Thượng tọa
Thích Không Tánh làm đại diện, văn phòng đặt
tại chùa Liên Trì, quận 2, Sài Gòn. Chư Tăng Ni
và Phật tử còn tâm huyết với Giáo hội dân lập
thường đến đây sinh hoạt Phật sự và trao đổi tin
tức Giáo hội ở trong nước và nước ngoài. Hết
thảy mọi người đều cùng chung chí hướng, hoạt
động phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất, bất chấp công an mật
vụ theo dõi, răn đe, thậm chí còn chấp nhận cảnh
lao tù.
Trung tuần tháng 9 năm 1992, chúng tôi thảo
luận “Kế hoạch 20’’ do thầy Nhật Thường soạn
thảo. Theo đó, chúng tôi sẽ chia thành từng nhóm
đi về các tỉnh miền Trung và miền Tây, thu thập
danh sách quý Tăng Ni và Phật tử đang bị giam
cầm hay bị quản thúc vì lý do tôn giáo. Ngoài ra,
chúng tôi còn tập hợp tư liệu bằng văn bản, hình
ảnh; lập chứng cứ các tự viện, tịnh xá, tịnh thất,
niệm Phật đường …, cùng các cơ sở giáo dục, y
tế, từ thiện xã hội … thuộc Giáo hội Phật giáo
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Việt Nam Thống nhất đã bị chính quyền cộng
sản cưỡng đoạt hay chiếm dụng phi pháp từ năm
1975.
Dự định trong vòng hai mươi ngày, nhóm
chúng tôi sẽ hoàn tất kế hoạch, sau đó làm phúc
trình gửi đến đại hội Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất hải ngoại sắp tổ chức vào cuối
năm nay tại Hoa Kỳ. Ðại hội sẽ có Nghị quyết
đòi hỏi Hà Nội phải trả tự do vô điều kiện cho
những người còn bị giam giữ và trả lại giáo sản
cho Giáo hội truyền thống. Thế nhưng, kế hoạch
chưa thực hiện được thì chẳng may thầy Nhật
Thường bị công an chận bắt trên đường về.
Ngày 2 tháng 10 năm 1992, tôi đi xe gắn máy
chở Thượng tọa Thích Không Tánh từ chùa Liên
Trì, qua phà Thủ Thiêm, đến khu trung tâm Sài
Gòn để mua một ít văn phòng phẩm. Khoảng 11
giờ, trời đổ mưa nên chúng tôi chờ tạnh ráo mới
về. Chúng tôi đang đi bình thường trên đường
Ðồng Khởi, thình lình từ phía sau, một người
mặc trang phục cảnh sát giao thông đi xe gắn
máy vượt lên, sau xe chở thêm một người mặc
thường phục. Họ ra tín hiệu chặn xe tôi lại, ép
vào lề đường. Tôi dừng xe bèn hỏi:
- Có chuyện gì không anh?
Bao nỗi tang thương

80

- Hai thầy cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ xe.
- Tôi có vi phạm luật giao thông hay không?
- Thưa không, hai thầy không vi phạm luật
giao thông. Chỉ có điều là, anh bạn này bị mất
chiếc xe, anh ấy trông chiếc xe này y hệt xe của
anh. Vậy mời hai thầy đến trụ sở công an
phường gần đây để xác minh.
Tôi bèn lấy giấy chứng nhận chủ quyền xe
đưa cho người cảnh sát giao thông xem rồi nói:
- Xe tôi có giấy tờ hợp lệ và đã sử dụng nhiều
năm nay chứ đâu phải xe gian, cớ sao các anh
lại kiếm chuyện. Hãy trả giấy tờ lại cho tôi.
- Thôi được, hai thầy cứ về phường để chúng
tôi xác minh, nếu đúng thật là xe của thầy thì
chúng tôi sẽ trả lại.
Thầy Không Tánh cự nự:
- Việc xe cộ thì tôi đâu có liên can, tại sao các
ông buộc tôi phải về phường?

Bao nỗi tang thương

81

Bấy giờ, người qua đường thấy cảnh hai nhà
sư và cảnh sát giao thông cãi cọ, mọi người dừng
lại và nghe ngóng sự việc, có người lên tiếng
bênh vực chúng tôi. Ðột nhiên, có nhiều người
chen vào đám đông khống chế thầy Không Tánh,
những người khác thì ngăn cản không cho đám
đông dân chúng xông vào giải vây cho thầy.
Chúng áp giải thầy Không Tánh lên một chiếc xe
ô tô đậu sẵn gần đó, rồi nổ máy phóng nhanh.
Riêng tôi, người cảnh sát ấy leo lên sau xe gắn
máy, giục tôi băng qua đuờng Nguyễn Huệ, quẹo
qua trụ sở công an phường Bến Nghé, quận 1,
Sài Gòn.
Ðến đồn công an, người cảnh sát giao thông
lập biên bản tạm giữ xe và yêu cầu tôi cho biết
tên và địa chỉ của thân nhân để họ mang xe về
giao cho người ấy. Tôi suy đoán, sự việc diễn ra
như vậy có nghĩa là mình đã bị bắt giữ.
Khoảng một giờ sau, một lực lượng khoảng
mươi người tập trung đến, có người mặc sắc
phục công an, người thì mặc thường phục. Sau
này tôi mới biết, những người ấy là thủ trưởng cơ
quan An ninh điều tra, cùng với các viên chức sở
Công an thành phố. Mọi người tiến hành thẩm
vấn, đồng thời khám xét túi xách, quay phim,
chụp hình chúng tôi. Thầy Không Tánh bị thu
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giữ một chiếc máy đánh chữ vừa mới mua xong
ở đường Huỳnh Thúc Kháng, ngoài ra thầy hoàn
toàn không có một giấy tờ hay tài liệu gì mang
theo người, để gọi là phạm pháp quả tang. Riêng
trong túi xách của tôi chỉ có một tập đánh máy
do tôi trích viết ra từ hai cuốn băng ghi âm “Lời
tự thuật của Hòa thượng Thích Ðôn Hậu”.
Nội dung chính của hai cuốn băng này là ôn
kể lại những cuộc đối thoại với Thủ tướng Phạm
Văn Ðồng, nói về việc chính quyền cộng sản sau
khi đánh chiếm miền Nam Việt Nam, chúng ra
tay triệt hạ chùa chiền, chiếm đoạt nhiều cơ sở
của Giáo hội, đập phá tượng Phật…, đáng kể
nhất là chúng đập phá tan tành tượng đài lộ thiên
Quán Thế Âm Bồ tát ở Biển Hồ (miền cao
nguyên Trung phần Việt Nam). Ôn cũng thuật lại
rõ ràng sự việc Thượng tọa Thích Thiện Minh bị
bức tử trong nhà tù, cho đến mọi việc ứng cử và
từ chức đại biểu Quốc hội v.v… Nói chung, tài
liệu này ghi lại lời ôn Linh Mụ đối thoại thẳng
thắn với chính quyền cộng sản, chẳng phải là tài
liệu hoạt động hay chống phá nhà nước. Thế mà
những viên công an vẫn tiến hành lập biên bản
phạm pháp quả tang để bắt giữ thầy Không Tánh
và tôi.
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Buổi chiều cùng ngày, công an đưa chúng tôi
về trại giam tọa lạc tại số 3C, đường Tôn Ðức
Thắng, quận 1, Sài Gòn, là cơ quan An ninh điều
tra PA 24, công an thành phố. Mấy hôm sau, họ
lại chuyển tôi đến trại giam số 4, đường Phan
Ðăng Lưu, quận Bình Thạnh, rồi ra lệnh tạm
giam bốn tháng.

Hòa thượng Thích Đức Nhuận
(1924-2002)

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án
và khởi tố bị can về tội “Phá hoại chính sách
đoàn kết’’, theo điều 81, Luật Hình sự năm 1985
của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Ðiều tra viên là đại úy Ðinh Bá Thắng hỏi cung
tôi bất kể giờ giấc. Nội dung chính trong những
buổi thẩm vấn là tập trung quanh vấn đề phục
hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra tìm đủ mọi
cách để cố tình gán ép chúc thư của cố Hòa
thượng Thích Ðôn Hậu để lại là bức chúc thư giả
mạo, nhằm vô hiệu hóa công cuộc phục hồi Giáo
hội truyền thống, do Hòa thượng Thích Huyền
Quang và Thích Quảng Ðộ lãnh đạo, được Hòa
thượng Thích Ðức Nhuận cố vấn.
Tôi bị biệt giam ở khu C, ở chung với một
người nguyên là công an quận Tân Bình, can tội
tiếp tay buôn lậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Biết
ở trại giam hay cài đặt người làm điểm chỉ viên
để báo cáo phục vụ cho công tác điều tra, nên tôi
dè dặt khi nói chuyện. Tôi được biết giáo sư
Ðoàn Viết Hoạt và nhiều tù nhân chính trị khác
đang bị giam ở đây, mặc dù rất ngưỡng mộ
nhưng không làm sao liên lạc được.
Thấm thoát ba tháng trôi qua, từ ngày thầy
Nhật Thường, thầy Không Tánh và tôi bị bắt,
ông Võ Văn Ái - phó Chủ tịch Liên Ðoàn Quốc
tế Nhân quyền, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền
làm Người Việt Nam thuộc Cơ sở Quê Mẹ tại
Pháp - đã lên tiếng vận động các tổ chức bảo vệ
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quyền con người trên thế giới, như Tổ chức Ân
xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền…,
cùng lúc gây sức ép với Hà Nội trả tự do cho
chúng tôi. Chúng tôi lần lượt ra khỏi trại giam
kèm theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vô thời hạn.
Ðược Thượng tọa Thích Ðức Chơn đồng ý, tôi
trở về tu viện Quảng Hương Già Lam chịu sự
quản thúc của chính quyền. Phòng An ninh tôn
giáo PA16 - công an thành phố trực tiếp giám sát
tôi, mỗi nửa tháng tôi phải đến trình diện, báo
cáo sinh hoạt hoặc đi lại trong nửa tháng vừa
qua.
Nhiều lần, các viên chức công an PA16 đứng
đầu là Ba Lực đặt thẳng vấn đề với tôi. Nếu tôi
bằng lòng tham gia cộng tác với cơ quan an ninh
với một tấm lòng trung thực, sẵn sàng nhận
nhiệm vụ được giao phó và hoàn thành kế hoạch,
thì họ sẽ tạo điều kiện cho tôi có một cuộc sống
thoải mái, được nhập hộ khẩu về thành phố, sau
đó phân bổ trú trì tại một ngôi chùa lớn ở đây,
quyền lợi hay địa vị đều có đủ.
Theo sự suy nghĩ nông cạn của tôi, đối với
chế độ cộng sản, khi cơ quan an ninh mời làm
cộng tác viên, nhận nhiệm vụ báo cáo hay theo
dõi đối phương, người được tin tưởng thu nhận
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phải ký vào văn bản cam kết với ngành an ninh,
tuyệt đối trung thành, một lòng một dạ. Thà rằng
mình từ chối ngay buổi ban đầu, chứ một khi
chân đã lún sâu vào vũng bùn danh lợi này, thì
khó lòng rút chân ra. Ví dầu có rút chân ra được
đi chăng nữa, thì hậu quả cũng khó lường. Bởi
thế cho nên, đứng giữa tình huống này, tôi áp
dụng bài học nghìn vàng: “Phàm làm việc gì
trước phải nghĩ đến hậu quả của nó’’. Tôi nhất
quyết từ chối, món mồi danh vị béo bở đó không
làm sao câu nhử được tôi.
Ngày 30 tháng 4 năm 1993, nhớ về tháng tư
đen mười tám năm về trước, tôi viết một bức tâm
thư đệ trình Hòa thượng Thích Huyền Quang để
bày tỏ nỗi lòng của mình:
Tu viện Quảng Hương Già Lam, ngày 30-4-1993
Tâm thư kính dâng Hòa thượng Thích Huyền Quang,
Ngưỡng bái bạch Hòa thượng,
“Đã gần ba mươi năm trôi qua, con nhờ duyên lành
được hun đúc trong chốn thiền môn. Quý ôn quý thầy đã
dày công dạy dỗ con nên người, tác thành cho con pháp
thân huệ mạng, ân đức của quý ngài con chưa hề báo
đáp trong muôn một. Nay Hòa thượng bổn sư của con đã
viên tịch, con cũng kính xin Giác linh thầy chứng giám
cho lòng con.
Kính bạch Hòa thượng,
Vì tiền đồ đạo pháp, vì sự sống còn của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất, anh em chúng con một lòng
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quyết chí đem hết khả năng để phục hoạt Giáo hội dưới
sự lãnh đạo của Hòa thượng. Bởi hoàn cảnh nghiệp
duyên mắc vòng lao lý, tuy ra khỏi trại giam nhưng đang
còn thi hành lệnh quản thúc của chính quyền. Nay chính
quyền Cộng sản Việt Nam áp đặt con phải thỏa hiệp cộng
tác, phải báo cáo, theo dõi những vị thầy nào họ cần.
Con không thể vì chút danh lợi, hay một sự yên thân, để
làm những việc mà theo sự suy nghĩ của con, ấy là việc
làm thương tổn, táng tận lương tâm. Thà bản thân con sa
đọa ác đạo, lăn lóc vào ngũ trược ác thế, chứ không thể
có hành vi phá hoại hòa hiệp chúng Tăng, mang tội ngũ
nghịch…
Con xin nguyện hiến thân này cho đạo pháp, một dạ
trung trinh, trước cơn sóng dữ này. Cúi mong Hòa
thượng lân mẫn thông cảm cho nỗi lòng của con, lá thư
này thành kính dâng lên Hòa thượng như lời tâm huyết,
là chứng tích cho lịch sử mai hậu”…
Kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sinh
dị độ. Nguyện cầu pháp nạn sớm được giải trừ.
Thành kính cúi đầu vọng bái
Đệ tử Tỷ kheo Thích Trí Lực
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Cũng vào thời điểm này, sau sự biến cầu Phú
Xuân, nghe tin các pháp huynh và pháp đệ của
tôi bị bắt tại chùa Linh Mụ, quý thầy Thích Trí
Tựu, Thích Hải Tạng, Thích Hải Chánh, Thích
Hải Thịnh và một số Phật tử mắc vòng lao lý.
Cùng lúc ấy, tôi bị giám sát chặt chẽ hơn bao giờ
hết, công an ngoại tuyến thay phiên nhau rình rập
canh chừng. Ít lâu sau, tôi xin chuyển đến chùa
Pháp Vân, phường 18, quận Tân Bình, được Hòa
thượng Thích Thật Trí bảo lãnh. Trước năm
1975, đây là cơ sở trường Thanh niên phụng sự
xã hội do Hòa thượng Thích Nhất Hạnh sáng lập,
chính quyền cộng sản chiếm đoạt cơ sở này dùng
làm trường phổ thông trung học Trần Phú, chỉ
chừa lại khuôn viên thờ tự bây giờ.
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10
Lá rách đùm lá nát
Tháng 10 năm 1994, các tỉnh vùng đồng bằng
sông Cửu Long bị trận lũ lụt nặng nề, đồng bào
ruột thịt sống trong cảnh màn trời chiếu nước.
Hòa thượng Thích Quảng Ðộ - Viện trưởng Viện
Hóa Ðạo - tổ chức cứu trợ nạn nhân, ngài gửi
văn thư cho chính phủ, thông báo phái đoàn Giáo
hội sẽ đi cứu trợ vào ngày 6 tháng 11 năm 1994.
Thượng tọa Thích Long Trí ở Tổ đình Viên Giác,
thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, được ngài mời
vào làm trưởng đoàn để điều hành công việc. Thế
nhưng, cuối tháng 10 năm 1994, Thượng tọa
Thích Long Trí bị công an thành phố cưỡng chế
phi pháp, ép buộc ngài ra sân bay Tân Sơn Nhất,
đáp máy bay trở về Hội An, nhằm ngăn chặn
ngài tham gia công tác cứu giúp đồng bào. Tuy
vậy, số Tăng Ni và Phật tử tại đây vẫn tiến hành
công việc như đã dự định.
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Hòa thượng Thích Quảng Độ

Ngày 5 tháng 11 năm 1994, sở công an thành
phố mời tôi đến thẩm vấn. Ba Lực và nhiều
người khác tập trung câu hỏi chung quanh vấn đề
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhẩt tổ chức
đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại huyện Thanh Bình,
tỉnh Ðồng Tháp vào ngày mai. Ðến bốn giờ
chiều, các viên công an thuộc phòng An ninh tôn
giáo PA16 đến chùa Pháp Vân là nơi tôi đang bị
quản thúc, họ đề nghị tôi viết bảng cam kết ngày
mai không đi cứu trợ. Tôi trả lời:
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- Ði cứu giúp đồng bào nạn nhân lũ lụt ở
đồng bằng sông Cửu Long là việc Giáo hội
chúng tôi đã dự tính. Hòa thượng Thích Quảng
Ðộ đã gửi văn thư thông báo cho chính quyền
rồi, nếu chính quyền không cho phép thì cũng
phải có văn bản trả lời cho Giáo hội chúng tôi.
Thêm nữa, phẩm vật cứu trợ do thập phương bá
tánh hảo tâm chung góp, hiện giờ đều đã chuẩn
bị đâu vào đó, phương tiện vận chuyển như xe cộ
và thuyền bè thì chúng tôi đã hợp đồng, bởi vậy
tôi nhất quyết lên đường và sẽ không bao giờ viết
cam kết theo sự yêu cầu của các ông.
Từ giờ đó đến tối, công an khu vực túc trực ở
chùa Pháp Vân, lực lượng dân phòng được lệnh
canh gác nghiêm ngặt bên ngoài. Khoảng ba giờ
sáng, ngày 6 tháng 11 năm 1994, công an vào
chùa kiểm tra hộ khẩu, đây chỉ là cái cớ để họ
mời tôi ra trụ sở Ủy ban nhân dân phường 18,
quận Tân Bình, để tiến hành thẩm vấn. Tại đây
đã có các nhân viên an ninh quận và thành phố
chờ sẵn, họ lập biên bản ghi lời khai về việc
chúng tôi tổ chức cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ
lụt. Ngoài ra, tôi còn bị thẩm vấn về hoạt động
phục hồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất trong hai năm qua.
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Đồng bào ruột thịt lâm cảnh cơ hàn

Khoảng bảy giờ sáng thì lực lượng an ninh có
mặt đông hơn, các ông ấy thay nhau chất vấn tôi
không nghỉ. Mặt khác, công an vào chùa Pháp
Vân lục soát và thu giữ một tấm băng vải lớn
màu vàng có cắt dán dòng chữ “Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất - Ðoàn cứu trợ’’. Họ
mang tấm băng vải ấy ra trụ sở Ủy ban, lập biên
bản tịch thu, gọi là tang vật vụ án, rồi buộc tôi ký
vào. Ðiều làm cho tôi ngạc nhiên là vào giờ này,
có cả sự hiện diện của các thầy trong ban Ðại
diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận Tân
Bình (Giáo hội do nhà nước dựng lên vào năm
1981).
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Một sự kiện đáng ghi nhớ, cho đến hôm nay
khi nghĩ lại, tôi vẫn tự mừng cho mình. Nhờ sự
cảnh giác theo linh tính, nên tôi không bị mắc lừa
mưu mô lường gạt chính trị của chính quyền
Cộng sản. Suýt nữa thì tôi bị làm con cờ thí để
chúng lập lờ đánh lận con đen, dối trá quần
chúng và lừa bịp dư luận vào ngày hôm đó. Ấy
là, sau nhiều tiếng đồng hồ thẩm vấn, khoảng
mười giờ thì tôi được tạm nghỉ giải lao. Ông Chủ
tịch Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình vào phòng
thăm hỏi và trò chuyện vui vẻ với tôi. Khi sắp
cáo từ, ông ấy đưa ra lời đề nghị:
- Từ khuya đến giờ có lẽ thầy cũng đã mệt
mỏi, tiện dịp đây có quý thầy trong ban Ðại diện
Phật giáo quận nhà, vậy xin mời thầy đi tham
quan một lát cho khuây khỏa.
Tôi mỉm cười hỏi lại:
- Ông định mời tôi đi đâu?
- Hôm nay là ngày chủ nhật, như thường lệ, ở
Tổ đinh Giác Lâm quận Tân Bình có tổ chức
khóa tu Bát quan trai cho các Phật tử. Mời thầy
đến đây thăm Tổ đinh, sau đó chúng tôi sẽ đưa
thầy trở về chùa Pháp Vân.
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- Tôi chẳng đi đâu cả, hoặc là tôi ở đây, hoặc
là các ông đưa tôi trở về chùa Pháp Vân.
Nghe tôi trả lời như vậy, ông ấy từ giã ra về.
Một lát sau, vài ba người khác trở vào, họ dùng
lời lẽ cảm tình nhằm thuyết phục tôi nhận lời ra
xe. Tôi nghĩ rằng, mặc dầu bộ Công an và viện
Kiểm sát chưa công bố lệnh bắt, nhưng hiện giờ
cứ xem như là mình đã bị bắt. Không lẽ chính
quyền lại phải năn nỉ một bị can đi thăm viếng
chỗ này chỗ nọ, họ có ý đồ gì mà phải ra sức
thuyết phục mình nhận lời đi đến Giác Lâm cho
bằng được? Hôm nay, chùa Giác Lâm là nơi
đang có đông đảo quần chúng Phật tử, ở đây
cũng là văn phòng ban đại diện Phật giáo quận
Tân Bình thuộc Giáo hội nhà nước. Sự có mặt
của mình ở đó, chính quyền cộng sản sẽ mở một
phiên đấu tố y chang thời kỳ cải cách ruộng đất,
bọn chúng sẽ lên án và bôi nhọ Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất, rồi tuyên truyền trên
các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm đánh
lừa dư luận về việc bắt bớ quý thầy trong đoàn
cứu trợ hôm nay. Tôi dặn lòng, xưa nay cộng sản
vốn nhiều mưu mô xảo quyệt, hãy đừng để cho
bọn chúng đánh lừa. Nghĩ đến đây, tôi nhất quyết
chối từ.
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Suốt cả buổi chiều, tuy không có ai thẩm vấn,
nhưng họ vẫn không cho tôi về. Bên ngoài, cửa
vẫn khóa chặt, công an thay phiên nhau canh
gác. Thế là đêm nay, tôi phải ở lại tại trụ sở Ủy
ban phường, chỉ cách chùa Pháp Vân chừng vài
trăm mét. Suốt đêm dài, giấc ngủ cứ chập chờn,
tôi chạnh lòng nghĩ đến chư vị Hòa thượng Thích
Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ trải qua bao năm
dài chịu cảnh lưu đày quản thúc. Quý thầy Thích
Không Tánh, Nhật Thường và các vị khác, giờ
này có lẽ cũng đang mắc vòng lao lý như tôi. Vì
lý tưởng phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chúng
tôi còn phải gánh chịu nhiều gian nan vất vả,
thậm chí sẵn sàng chấp nhận cảnh cá chậu chim
lồng.
Hôm sau, ngày 7 tháng 11 năm 1994, một
toán công an áp giải tôi về đồn công an quận Tân
Bình, rồi họ chuyển giao cho cơ quan An ninh
điều tra PA24, công an thành phố, số 3C đường
Tôn Ðức Thắng, quận 1, Sài Gòn. Thế là hơn hai
năm sau, tôi lại tiếp tục bước chân vào đây.
Khung cảnh trại giam cũng chẳng có gì thay đổi,
vẫn những dãy buồng biệt giam, có những cánh
cửa sắt nặng nề đóng kín, trong đó đã từng giam
hãm bao người. Ông Ðinh Bá Thắng là cán bộ
điều tra tôi trong đợt bị bắt năm 1992, nay ông
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ấy phụ trách đội trưởng đội quản lý trại giam.
Trông thấy tôi, ông ta lắc đầu với giọng trách
móc:
- Tôi buồn anh quá, không biết cải thiện, để
vào đây nữa.
Tôi im lặng và mỉm cười.
Lúc trời nhá nhem tối, ông ấy lại vào gõ cửa
buồng giam và hỏi tôi để chìa khóa tủ ở đâu? Tôi
trả lời và nghĩ rằng, đêm nay chắc chắn chính
quyền sẽ khám xét chùa Pháp Vân. Qua ngày
sau, công an mang vào trại giam một số văn bản
của Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích
Quảng Ðộ ấn ký mà họ tịch thu được tại chùa, rồi
buộc tôi ký tên vào từng tờ một.
Tuy công an đã bắt giam tôi gần một tuần lễ,
nhưng nay cơ quan điều tra mới tống đạt cho tôi
lệnh bắt khẩn cấp đề ngày 6 tháng 11 năm 1994,
can tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, theo
điều 81, Luật Hình sự năm 1985. Một tháng sau,
cơ quan này lại ra thêm quyết định bổ sung tội
danh: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm
phạm lợi ích của nhà nước, của tổ chức xã hội,
hoặc của công dân” theo điều 205a, Quốc hội bù
nhìn mới thông qua. Tôi hỏi dò la mới biết, trong
Bao nỗi tang thương

97

đợt đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt, quý thầy Thích
Không Tánh, Thích Nhật Ban, thầy Nhật Thường
và Phật tử Ðồng Ngọc cũng đều bị bị bắt giam ở
đây. Ðầu tháng giêng năm 1995, Hòa thượng
Thích Quảng Ðộ bị bắt tại thiền viện Thanh
Minh, quận Phú Nhuận, Sài Gòn.
Tại các buổi hỏi cung, điều tra viên thường
ghi vào biên bản, việc chúng tôi tổ chức đi cứu
trợ đồng bào tại vùng đồng bằng sông Cửu Long
vừa qua, là nhằm phô trương thanh thế Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Họ quy chụp
rằng, đây là Giáo hội bất hợp pháp, chưa được
nhà nước cho phép hoạt động và có những hoạt
động chống phá chính quyền.
Tôi bị biệt giam ở khu B, các buồng giam ở
đây tuồng như những chiếc hộp vuông nhỏ được
đúc kiên cố, tất cả đều nằm gọn trong mái che
lớn lợp bằng tôn, chẳng khác gì một nhà kho.
Người bị nhốt chịu cảnh nóng bức ngột ngạt,
hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời, ngày cũng
như đêm, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường
vôi chật chội, với ngọn đèn vàng mờ mờ mịt mịt.
Tết đến, tôi bị giam chung với một thanh niên
chừng ba mươi tuổi, anh ta rầu rĩ suốt đêm ngày.
Hỏi ra mới biết, anh ấy bị bắt vào đây chỉ vì tội
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dám viết lên vách tường trong một khu chợ đông
đúc nào đó ở Hốc Môn: “Nhà nước cấm đốt
pháo, để pháo nhà nước đốt’’, rồi ký tên Ðỗ
Mười. Thì ra, Tết Nguyên đán Ất Hợi năm nay
(1995), nhà nước ra lệnh cấm đốt pháo. Vui tay
vui miệng như anh ấy đến nỗi nào mà cũng phải
chịu tội tuyên truyền chống chế độ, để phải vào ở
nhà đá nếm mùi cộng sản, hưởng một cái Tết
trong tù.
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11
Trước vành móng ngựa
Trung tuần tháng 3 năm 1995, tôi được thoát
khỏi cảnh bịt bùng ở khu B bên trong, cán bộ
chuyển tôi ra khu A, ở chung với giáo sư Phạm
Tường, mỗi ngày được tắm nắng vài tiếng đồng
hồ, tương đối thoải mái hơn.
Giáo sư Phạm Tường là phó Chủ tịch Phong
trào Thống nhất Dân tộc và Xây dựng Dân chủ,
người sáng lập là cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.
Hiện nay, chủ tịch phong trào là giáo sư Nguyễn
Ðinh Huy, cũng bị bắt giam ở đây. Phong trào dự
định tổ chức một buổi hội thảo về kinh tế Việt
Nam tại khách sạn Metropol, Sài Gòn, ban tổ
chức đã gửi đơn xin phép chính quyền hẳn hoi.
Thế nhưng, khoảng giữa tháng 7 năm 1993,
nhiều người trong phong trào bị bắt, quy tội
“Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’’.
Nay bọn cộng sản không còn dùng cụm từ “Âm
mưu lật đổ chính quyền’’ như trước đây nữa, có
lẽ vì chúng bị phản bác, âm mưu tức chỉ mới
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ngấm ngầm, nhen nhúm, nên không thể kết tội
người ta mà bỏ tù được.
Thời chế độ cũ, Phạm Tường tốt nghiệp đại
học Chính trị kinh doanh Ðà Lạt, anh ấy là người
hiếu học, và cũng là một nhà thơ. Tôi bày cho
anh thêm kiến thức chữ Hán, dùng phấn viết lên
cửa phòng giam, trích các đoạn văn hay từ Quy
Sơn cảnh sách mà tôi đã thuộc làu từ hồi nhỏ.
Anh ấy lại giảng giải cho tôi một số kiến thức về
chính trị, xã hội…, chúng tôi kết bạn vong niên,
hằng ngày chuyện trò tâm đắc.
Thượng tuần tháng 8 năm 1995, vụ án
Nguyễn Ðình Huy được đưa ra xét xử, tất cả các
vị trong Phong trào Thống nhất Dân tộc và Xây
dựng Dân chủ đều được chuyển sang khám
đường Chí Hòa, đôi bạn chúng tôi tạm chia tay.
Ngày 15 tháng 8 năm 1995, nhà cầm quyền
cộng sản đưa vụ án Phật giáo ra tòa xét xử. Ðây là
lần thứ ba chúng tôi nhận quyết định xét xử của
tòa án. Hai lần trước, khoảng tháng 6 hay tháng 7
năm 1995, thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Bill
Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với
Việt Nam, điều mà chính quyền cộng sản mong
mỏi suốt hai chục năm qua, có lẽ đây là một
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trong những nguyên nhân khiến tòa án tạm hoãn
xét xử để kiếm chác điểm tốt về nhân quyền.
Hơn nửa tháng nay, Thượng tọa Thích Không
Tánh và Thích Nhật Ban tuyệt thực để phản đối
phiên tòa phi lý này, sức khỏe quý thầy đã đến
mức suy yếu. Trước hôm xử, công an trại giam
răn đe chúng tôi, nếu ngày mai không chấp hành
trát lệnh tòa án, thì họ sẽ thi hành biện pháp
cưỡng chế. Nguyên do có lẽ thầy Thích Nhật Ban
luôn luôn giữ thái độ bất hợp tác. Từ khi bước
chân vào tù, thầy không chịu đến phòng cung để
điều tra viên thẩm vấn. Thậm chí những lúc các
cơ quan tố tụng tống đạt kết luận điều tra, cáo
trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử…, thầy
cũng không bao giờ ký nhận.
Tờ mờ sáng hôm ấy, đội công an vũ trang trại
giam đưa chúng tôi lên xe bịt bùng áp giải đến
tòa án Nhân dân thành phố. Sân tòa vẫn còn vắng
ngắt, các cửa phòng đóng kín. Tôi và thầy Nhật
Thường đi cạnh nhau, hai người trao đổi chuyện
trò. Vừa bước lên bậc thềm, bất chợt chúng tôi
trông thấy Hòa thượng Thích Quảng Ðộ đang
ngồi nghỉ ở hàng hiên, chung quanh có mấy gã
công an đứng canh chừng. Thầy Nhật Thường và
tôi quỳ xuống trước mặt ngài, đôi tay bị còng
chắp ngang ngực, chúng tôi cúi đầu đỉnh lễ ngài
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sát đất với một niềm cảm xúc thiêng liêng. Nhìn
hình ảnh đó, mấy người đứng gác bên cạnh tỏ vẻ
cảm động.

Lực lượng công an canh phòng nghiêm ngặt
trước cổng tòa án

Hòa thượng đỡ chúng tôi dậy, khi ấy thầy
Không Tánh, thầy Nhật Ban và Phật tử Ðồng
Ngọc cũng vừa mới đến, mọi người đứng hầu
bên cạnh ngài để vấn an. Sau mấy lời thăm hỏi,
Hòa thượng Thích Quảng Ðộ ân cần dặn bảo
chúng tôi:
- Hôm nay, chính quyền cộng sản xét xử
chúng ta, tôi có lời khuyên các vị không cần
tranh luận trước tòa, thêm nữa, cũng chẳng nên
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chống án làm gì, việc làm của chúng ta hãy để
cho lịch sử mai hậu phán xét.
Khoảng tám giờ, phiên tòa khai mạc, đông
đảo Tăng Ni và Phật tử đến dự ngồi chật kín
phòng xử, bên ngoài cũng tấp nập không kém,
trong khi các lực lượng công an cảnh sát canh
phòng nghiêm ngặt. Suốt phiên tòa, Hòa thượng
Thích Quảng Ðộ trong phong thái từ tốn, chẳng
cần tranh luận phải quấy mà chỉ giữ im lặng. Khi
chủ tọa phiên tòa thẩm vấn về việc phục hoạt
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nếu
chúng tôi có lời biện minh thì bị cắt ngang ngay,
chỉ được trả lời câu hỏi, rằng có hay không mà
thôi.
Trong thời gian qua, Ủy ban Bảo vệ Quyền
làm Người Việt Nam - ông Võ Văn Ái và nữ sĩ Ỷ
Lan - đã làm hết sức mình, vận động các tổ chức
bảo vệ nhân quyền trên thế giới, yêu cầu nhà cầm
quyền cộng sản trả tự do cho chúng tôi. Ðuợc
biết ông Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm
Người Việt Nam đã mời được các luật sư nước
ngoài biện hộ cho phiên xử này, nhưng Hà Nội
từ chối bằng cách không cấp chiếu khán nhập
cảnh cho các vị này.

Bao nỗi tang thương

104

Công cuộc phục hồi Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất do nhị vị Hòa thượng Thích
Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ lãnh đạo,
chúng tôi chỉ hành sử theo Công ước Quốc tế về
các quyền Dân sự và Chính trị đã được Liên
Hiệp Quốc công bố năm 1996, nhằm đòi hỏi tự
do tôn giáo, đòi lại pháp lý sinh hoạt của Giáo
hội Phật giáo truyền thống, mà nhà cầm quyền
cộng sản Việt Nam ngang nhiên chà đạp và tước
đoạt một cách phi lý.
Chúng tôi không phá hoại chính sách đoàn kết
như cáo trạng đã nêu, mà chính đảng Cộng sản
đương quyền đang tâm phá hoại sự đoàn kết của
Giáo hội chúng tôi. Vì Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất là Giáo hội dân lập, được hình
thành do nguyện vọng của Tăng tín đồ Phật giáo,
là một Giáo hội truyền thừa của chư vị Tổ sư trải
qua các đời, nay bị chính quyền cộng sản đàn áp
một cách thô bạo và nghiệt ngã, cho nên buộc
lòng chúng tôi phải thành lập Tăng đoàn bảo vệ
chánh pháp.
Ban Văn hóa từ thiện xã hội tổ chức cứu trợ
nạn nhân lũ lụt, nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau
thương và mất mát của những người lâm cảnh
màn trời chiếu đất, thể hiện tình dân tộc, nghĩa
đồng bào; đúng với tinh thần máu chảy ruột
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mềm, lá rách đùm lá nát. Chúng tôi nào có lợi
dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
của nhà nước, của tổ chức xã hội, hoặc của công
dân như cáo trạng đã nêu, nhằm buộc tội chúng
tôi. Hãy xét cho kỹ, dưới chế độ cộng sản độc tài
toàn trị, thì đâu có tự do hay dân chủ để cho
chúng tôi lợi dụng.

Phiên tòa ngày 15.8.1995 tại Sài Gòn

Từ trái sang phải: Hòa thượng Thích Quảng Độ, Nhật Thường,
Thích Nhật Ban, Đồng Ngọc, Thích Trí Lực, Thích Không Tánh.
Nguồn ảnh: Lê Hiệp, phóng viên hãng thông tấn AP

Khi chính quyền cộng sản bắt chúng tôi vào
trại giam, tiến hành lập các thủ tục tố tụng như
quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị
can, lệnh tạm giữ, lệnh tạm giam v.v…, các cơ
quan hữu quan đã ngang nhiên tước bỏ họ Thích
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trước hai chữ pháp tự của chúng tôi, phải chăng
để lừa bịp dư luận, rằng chính quyền đang bắt
giam và khởi tố những công dân bình thường,
chứ không liên quan gì đến tôn giáo hay các nhà
sư Phật giáo. Cách xưng gọi Ðặng Phúc Tuệ tức
Quảng Ðộ, Phan Ngọc Ấn tức Không Tánh, Hồ
Bửu Hoa tức Nhật Ban, Phạm Văn Tưởng tức Trí
Lực đủ chứng tỏ điều lọc lừa ngang ngược ấy.
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Trong thời gian bị lưu đày quản thúc tại xã
Vũ Ðoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (miền
Bắc Việt Nam), Hòa thượng Thích Quảng Ðộ đã
viết tập “Nhận định về những chính sách sai lầm tai hại
của đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật
giáo”, tập nhận định này đã gây chấn động và làm

xúc cảm biết bao người. Bởi lẽ ấy, chính quyền
cộng sản ngoài việc kết tội ngài là một trong
những hàng lãnh đạo công cuộc phục hoạt Giáo
hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chúng
còn cho rằng, ngài đã xuyên tạc và bôi nhọ chế
độ, nên đã dành cho ngài bản án năm năm tù hết
sức phi lý bất công. Tòa cũng tuyên án thầy
Thích Không Tánh chịu năm năm tù, vì chúng
cho rằng, thầy có hành vi sai trái pháp luật ở mức
độ nghiêm trọng và còn lôi kéo nhiều người khác
tham gia. Thầy Thích Nhật Ban chịu bốn năm tù,
thầy Nhật Thường chịu ba năm tù, Phật tử Ðồng
Ngọc chịu hai năm tù treo và tòa kết án tôi ba
mươi tháng tù. Ngoài bản án tù giam, chúng tôi
còn bị quản chế năm năm sau khi mãn hạn tù.
Thế là cảnh lao ngục cộng sản vẫn tiếp tục vây
hãm chúng tôi.
Nhà thơ Phổ Đức đã làm bài thơ Cảm đề Trí
Lực (trích hồi ký Một đời làm thơ, cuốn 5):
Cứu lụt giúp dân bị bắt tù,
Bao nỗi tang thương

108

Lái thuyền Bát nhã khéo công tu.
Liên Hoa3 chùa vẫn ngời trăng hạ,
Trí Lực sư còn rạng nắng thu.
Trí Thủ4 khai thơ hoa kết trái,
3

Chùa Liên Hoa, tọa lạc tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Thích Trí Lực khai kiến. Khoảng năm 1984,
chính quyền cộng sản mở chiến dịch trấn áp và khủng bố. Vin vào lý do hộ
khẩu, các vị Tăng Ni nào không có hộ khẩu ở Sài Gòn đều bị trục xuất ra
khỏi thành phố, hoặc bị buộc trở về quê quán. Thích Trí Lực từ thiền viện
Vạn Hạnh (Sài Gòn) về đây tạo lập một ngôi chùa tranh vách đất giữa cảnh
đồng không mông quạnh để cùng hàng chục chư Tăng tiếp tục tu học và
hướng dẫn Phật tử. Năm 1990, Thích Trí Lực cung thỉnh chư tôn đức mở
giới đàn Bồ tát tại gia và Thập thiện giới, có khoảng hơn một nghìn giới tử
khắp các nơi về đây phát tâm thọ giới trong sự vây bủa và theo dõi chặt chẽ
của chính quyền cộng sản. Nhờ Phật lực gia hộ, cuối cùng giới đàn truyền
giới cho Phật tử cũng được thành tựu viên mãn.
4

Hòa thượng Thích Trí Thủ đề tặng Thích Trí Lực bài thơ trong
mùa an cư kiết hạ năm 1981 tại tu viện Quảng Hương Già Lam:
Trí Lực năng tiêu vạn cổ sầu,
Thân vân tâm nguyệt nhất thời hưu.
Dục ly không hữu đoạn thường luận,
Khổ hải cuồng ba bát hoạt chu.
Tạm dịch:
Trí Lực hay tiêu khổ muôn đời,
Trăng tâm mây thể một thời thôi.
Muốn lìa luận có không thường đoạn,
Sóng cuồng biển khổ chống thuyền chơi.

Bao nỗi tang thương

109

Yên Linh5 hạ bút quả công phu.
Chợ đời ngơ ngác không nơi tựa!
Lều cỏ dịch kinh giữa hỏa mù.
Phổ Đức
Chiều hôm phiên tòa kết thúc, chuyến xe tù
đưa chúng tôi vào khám đường Chí Hòa, một nhà
tù nổi tiếng được xây dựng cách đây ngót năm
chục năm, dưới thời quân phiệt Nhật đảo chính
thực dân Pháp tại Việt Nam. Khám đường này
được xây theo hình bát giác, gồm một tầng trệt
và ba tầng lầu. Ở đây có nhiều khu, lối đi quanh
co chẳng khác nào lạc vào bát quái trận đồ.
Buồng giam tập thể thì mặt trước có chấn song,
còn buồng giam cứu chỉ rộng chừng năm bảy
mét vuông, không khí ngột ngạt, tối tăm bịt
bùng.
Thầy Nhật Thường và tôi bị giam chung ở
một buồng nhỏ; thầy Thích Không Tánh và
Thích Nhật Ban thì bị giam chung ở buồng giam
Thi sĩ Đoàn Yên Linh cảm tác bốn câu thơ trong buổi lễ
đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa Liên Hoa vào năm 1988:
5

Từ trong giọt lệ giữa đời,
Mấy ai tìm được nụ cười Pháp Hoa.
Vui sao giữa chốn rừng xa,
Chợt bừng lên đóa Liên Hoa tuyệt vời!
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cùng dãy. Quý thầy làm đơn kháng án và vẫn
tiếp tục tuyệt thực để phản đối phiên tòa giả trá
vừa qua. Do sức khỏe sút kém đến mức kiệt quệ,
nên thầy Thích Nhật Ban được đưa xuống trạm
xá khám đường để theo dõi bệnh tình.
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12
Trại giam Z30A Xuân Lộc
Ngày 20 tháng 9 năm 1995, một toán công an
vũ trang áp giải tôi và hai người khác từ khám
đường Chí Hòa đến trại Z30A, huyện Xuân Lộc,
tỉnh Ðồng Nai. Trại giam này tọa lạc gần ngọn
núi Gia Rây (còn gọi là Gia Lào), cách ngã ba
ông Ðồn khoảng chừng năm cây số. Chúng tôi bị
tra chân vào cùm trên một chiếc xe tải, cửa đóng
bịt bùng.
Ðến phân trại K2 khoảng mười hai giờ, chúng
tôi vẫn phải ở trên xe chờ đến hơn một tiếng
đồng hồ, rồi mới được tháo cùm chân để vào làm
thủ tục nhập trại. Kể từ ngày bị bắt trong đợt đi
cứu trợ đồng bào vào năm ngoái, hôm nay tôi
mới được trông thấy vòm trời bao la cao rộng,
cùng cảnh vật thiên nhiên. Dù đang mang thân
phận kiếp sống tù đày, hoàn toàn mất tự do,
nhưng khi nghĩ lại những tháng ngày bị cấm cố
trong bốn bức tường vây kín, tối tăm ngột ngạt,
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thì giờ đây, tôi cảm thấy có chút gì đó thoải mái
hơn.
Nhìn cảnh vật chung quanh làm tôi nhớ lại
những năm về trước, có vài lần tôi đi theo đoàn
Tăng Ni và Phật tử do Hòa thượng Thích Tâm
Hướng tổ chức; chúng tôi đến trại này để thăm
Hòa thượng Thích Ðức Nhuận - Cố vấn Viện
Hóa Ðạo; quý Thượng tọa Thích Trí Siêu, Thích
Tuệ Sỹ, Thích Nguyên Giác… cũng bị giam giữ
ở đây.
Phân trại K2 có khoảng một nghìn phạm
nhân, đủ mọi thành phần và tội trạng. Từ cổng
chính đi vào là sân cỏ rộng, dùng làm nơi phạm
nhân tập họp để xuất trại đi lao động và cũng là
sân bóng đá. Kế sau sân cỏ là hội trường, hai bên
là các khu giam giữ phạm nhân. Thường ngày,
mọi người bị cưỡng bức lao động, làm đủ mọi
thứ công việc. Có vài khu biệt giam nằm ở góc
phía sau hội trường, hoàn toàn cách ly với các
phạm nhân khác; như trường hợp bác sĩ Nguyễn
Ðan Quế, ông Nguyễn Hữu Cầu và một số tù
nhân chính trị khác đều bị giam riêng ở đây.
Một hôm nọ, tôi vào quán bán hàng trong trại
để mua đồ, bất chợt có một thanh niên trạc chừng
hai mươi tuổi đến chào tôi và tỏ ý xin giúp đỡ.
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Nhìn gương mặt xanh xao hốc hác, tôi hỏi thăm
mới biết người ấy vừa mới hết thời hạn thi hành
kỷ luật trại giam. Anh ấy cho biết, mỗi ngày hai
bữa, anh được phát cơm có chan sẵn nước muối,
mặn hay nhạt cũng phải ráng nuốt vào miệng,
bởi vì chẳng còn thức ăn nào khác. Tại buồng kỷ
luật, ai cũng bị cùm một hoặc hai chân, tùy mức
độ vi phạm. Ở đây một tháng, cán bộ trại giam
chuyển tôi ra phân trại K1. Hầu hết những tù
nhân chính trị và tôn giáo đều tập trung ở phân
trại này, có khoảng gần hai trăm người tù chính
trị trong tổng số chừng sáu trăm phạm nhân ở
đây.
Ðược biết vừa qua, sau cuộc nổi dậy của tù
nhân chính trị ở thung lũng tử thần, tức trại A20,
Xuân Phước, tỉnh Phú Yên (miền Trung Việt
Nam), cục quản lý trại giam V26 đã di chuyển
một số chính trị phạm chủ chốt ra trại Ba Sao,
huyện Phủ Lý, tỉnh Nam Hà (miền Bắc Việt
nam), số còn lại được chuyển vào trại Z30A
Xuân Lộc.
Năm 1996, bộ Nội vụ mở đợt học tập chính trị
về đường lối chính sách của đảng Cộng sản và
nhà nước. Kết thúc đợt học tập này, mỗi người
phải viết một bản thu hoạch để nộp, nhưng thật
sự là để chúng trắc nghiệm tư tưởng. Quý thầy
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Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát), Thích Thiện
Minh (Huỳnh Văn Ba), Phạm Trần Anh, Nguyễn
Viết Huân (tu sĩ dòng Ðồng Công - Thiên Chúa
Giáo), các vị chức sắc Cao Ðài, Hòa Hảo…và rất
nhiều người khác đã mạnh dạn lên án chế độ độc
tài đảng trị, đòi hỏi đảng Cộng sản đương quyền
phải hủy bỏ điều 4 ghi trong Hiến pháp, để tiến
tới một nền dân chủ đa nguyên.
Sau sự việc này, thầy Thích Trí Siêu là người
đầu tiên bị chuyển vào phân trại K2, biệt giam ở
khu vực cách ly. Số tù nhân chính trị có tư tưởng
chống đối được thể hiện qua bản thu hoạch vừa
rồi, thì sẵn sàng chờ đợi biện pháp xử lý của ban
giám thị trại giam.
Một hôm nọ, đội chúng tôi đi lao động ở khu
vực đồi Phượng Vĩ, trở về thì gặp cơn mưa lớn,
ai nấy đều ướt sũng, quần áo dính đầy đất bùn
đỏ. Về đến cổng trại, cả đội đang xếp hàng chờ
kiểm tra để vào trại, bất chợt vài cán bộ có vũ
trang gọi riêng thầy Thích Thiện Minh tách ra
khỏi hàng. Mọi người ngơ ngác không hiểu
chuyện gì sẽ xảy ra. Công an trại giam dẫn thầy
lên một chiếc xe đậu sẵn gần đó, rồi rồ máy chở
đi. Tôi vào buồng giam soạn hết đồ đạc của thầy,
rồi giao cho cán bộ trực trại theo yêu cầu của họ.
Sau này mọi người hỏi thăm mới biết thầy Thiện
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Minh bị đưa vào K2 biệt giam. Ðây là đòn trả
đủa thứ hai của nhà cầm quyền cộng sản đối với
những người bất đồng chính kiến tại trại giam
Z30A sau vụ việc vừa qua.
Thầy Thích Thiện Minh thế danh Huỳnh Văn
Ba xuất gia từ nhỏ, người ở tỉnh Minh Hải (Cà
Mau), bản tính khí khái, không chịu khuất phục
trước bạo quyền. Năm 1975, khi quân cộng sản
miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, Ủy
ban quân quản ban hành chính sách chiếm dụng
các cơ sở tôn giáo, trong đó có nhiều chùa chiền
thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất,
thầy khẳng khái lên tiếng phản đối. Chính quyền
cộng sản bắt giam thầy Thích Thiện Minh rồi kết
án tù chung thân với tội danh “Âm mưu lật đổ
chính quyền’’.
Sau cuộc nổi dậy của số tù nhân chính trị tại
thung lũng tử thần A20 Xuân Phước, thầy Thiện
Minh là một trong những người chủ chốt, cùng
với một số anh em khác tổ chức vượt trại. Sự
việc bất thành, thầy bị tòa án Nhân dân tỉnh Phú
Yên kết thêm một bản án chung thân nữa. Người
tù chính trị kiên cường mang hai bản án chung
thân ấy luôn luôn đứng về phía chính nghĩa,
thẳng thắn lên tiếng khi gặp sự áp bức, bất công,
phi lý của ban giám thị và cán bộ trại giam. Bởi
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vậy, thầy thường xuyên bị gán ép vi phạm nội
quy và chịu cùm chân ở buồng biệt giam nhiều
ngày, gọi là thi hành kỷ luật.
Chúng tôi thiết tha kêu gọi Tổ chức Ân xá
Quốc tế, Liên Ðoàn Quốc tế Nhân quyền, Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ
Quyền làm Người Việt Nam, cùng các tổ chức
bảo vệ nhân quyền trên thế giới…, xin hãy vì
công lý, bình đẳng, để gióng lên tiếng chuông
cảnh tỉnh, đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam hãy trả tự do cho các tù nhân vì lương thức,
trong đó có thầy Thích Thiện Minh, bác sĩ
Nguyễn Ðan Quế, giáo sư Nguyễn Ðinh Huy
v.v...

Biểu tượng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
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13
Kiếp lao ngục đọa đày
Gần một phần tư thế kỷ trôi qua, kể từ khi
miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, có ai
tả xiết bao nỗi đắng cay đày ải mà hàng nghìn
hàng vạn người phải gánh chịu trong chốn lao tù.
Rộng ra nữa, chế độ độc tài đảng trị đè nặng lên
kiếp sống người dân hai miền Nam Bắc. Chính
sách sai lầm tai hại trong thời kỳ cải cách ruộng
đất giữa thập niên 50 ở miền Bắc đã giết hại oan
uổng bao nhiều người vô tội. Tám chục triệu con
dân Lạc Việt phải chịu cảnh cơ cực lầm than bởi
hơn hai triệu đảng viên đảng Cộng sản nắm
quyền sinh sát trong tay.
Cái gọi là tập trung cải tạo sau tháng tư đen
năm 1975, chính quyền cộng sản đã đày đọa bao
nhiêu viên chức sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng
Hòa, các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân sĩ, trí
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thức…, cùng những người dám nói lên tiếng nói
lương thức để đòi lại quyền con người và tự do
dân chủ thực sự. Trong cảnh lao lung, có những
người đã vùi chôn thân xác và mãi mãi ra đi.
Ðầu mùa hè năm 1996, tiết trời nóng bức, cỏ
cây hoa lá đều nhuốm bụi hồng, một màu hồng
của miền đất đỏ Xuân Lộc. Hầu hết số tù chính
trị ở phân trại K1 đều bị cưỡng bức lao động, tất
cả được điều động đào đất đổ nền móng xây
dựng khu văn phòng làm việc của ban giám thị
trại giam. Tính theo số người trong đội, mỗi
người buộc phải hoàn thành một mét rưỡi khối
đất mỗi ngày. Cứ hai người khiêng một trạc, đi đi
lại lại, cố gắng làm xong chỉ tiêu trong ngày để
về ngơi nghỉ. Ðội chúng tôi làm việc quần quật
ròng rã hơn cả tháng trời, ai nấy đều bơ phờ mệt
mỏi, chân tay rã rời, có người đã ngất xỉu ngay
trên công trường. Mọi người chỉ biết ngậm đắng
nuốt cay, đành lòng chấp nhận một kiếp tù đày.
Sau thời gian lao khổ ấy, tất cả phạm nhân
toàn phân trại lại bị buộc phải đi lao động vào
sáng chủ nhật hàng tuần mà không được nghỉ bù.
Lẽ ra ngày này chúng tôi được nghỉ lao động
theo quy chế trại giam. Mọi người tập trung vào
công việc góp nhặt những tảng đá lớn nhỏ nằm
rải rác trên các triền đồi phía sau chùa Lam Viên.
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Vào giờ nghỉ giải lao, được sự đồng ý của cán
bộ, tôi vào chùa thắp nhang lễ Phật. Thế là ngót
hai năm nay, tôi mới có nhân duyên được đỉnh lễ
ngôi Tam Bảo. Nước mắt tự nhiên tuôn trào, tôi
chạnh lòng nghĩ đến hai vị Hòa thượng Thích
Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ, tôi nhất tâm
cầu nguyện quý ngài pháp thể khinh an, sớm
thoát khỏi vòng lao lý và mong sao pháp nạn mà
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang
gánh chịu sớm được giải trừ.

Kiếp sống đọa đày trong lao tù cộng sản

Công việc lao động sáng chủ nhật được vài
tuần thì xảy ra sự chống đối của một số anh em
tù chính trị vào cuối tháng 5 năm 1996. Các vị
này chống lại việc cưỡng bức lao động bằng cách
không chịu xuất trại. Cuộc cãi vã bột phát giữa
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sân trại chẳng khác nào một cuộc nổi dậy chưa
từng có. Các bạn Nguyễn Văn Biên, Thái Phi
Kích, Nguyễn Văn Tựu, Lê Văn Thể, Nguyễn
Văn Mười, Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Viết
Ðào v.v… là trong số những người phản kháng
ra mặt. Tuy nhiên, chỉ có Nguyễn Thanh Hồng
và Nguyễn Viết Ðào nhận quyết định thi hành kỷ
luật, hai anh bị đưa vào phân trại K2 và chịu cùm
chân ở buồng kỷ luật.
Thế rồi, bản kiến nghị của gần hai trăm chính
trị phạm toàn trại đòi cải thiện chế độ lao tù và
chấm dứt việc cưỡng bức người già yếu lao động
khổ sai được soạn thảo. Văn bản được lén
chuyển ra ngoài an toàn, trân trọng gửi đến Ủy
ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam ở Paris.
Ông Võ Văn Ái đã công bố sự trạng này tại Hội
trường Liên Hiệp Quốc gây chấn động dư luận
quốc tế, các tổ chức bảo vệ quyền con người
cùng lúc mạnh mẽ lên án Hà Nội vi phạm nhân
quyền và đàn áp tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Kết quả đưa đến sự việc là toàn bộ ban giám
thị trại Z30A Xuân Lộc bị thuyên chuyển. Do đó,
vòng đai an ninh kiểm soát chặt chẽ hơn trước
nhiều, số tù chính trị lao động tự giác bị hạn chế.
Thậm chí ngôi nhà lô của thầy Thích Không
Tánh ở khu vườn điều bên ngoài cũng bị đốt
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cháy rụi vào lúc nửa đêm, mái tranh vách nứa trở
thành một đống tro tàn. Có lẽ ngôi nhà này bị
tình nghi là nơi trung chuyển tin tức và các văn
bản ra ngoài.

Nhục hình trong chế độ lao tù cộng sản

Khu đất vườn phía tay trái nhìn từ cổng trại
vào nay được khởi công xây dựng hai dãy nhà
giam mới để giam giữ tù nhân chính trị, phòng
ốc cũng rộng rãi và chỉnh trang hơn, có bể chứa
nước được bơm từ giếng bên ngoài, nhất là mùa
nắng hạn có nước dự trữ để dùng.
Cuối năm 1996, tôi được chuyển qua đội
trồng rau xanh, sau đó lại được phân công dạy
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học cho một số anh em cần bổ túc văn hóa, cho
đến ngày mãn án ba mươi tháng tù giam.

Biểu tượng Tổ chức Ân xá quốc tế
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14
Án lệnh quản thúc
Ngày 13 tháng 2 năm 1997, cán bộ trực trại
dẫn tôi vào văn phòng ban giám thị để làm thủ
tục mãn án. Cầm tấm giấy chứng nhận chấp hành
xong hình phạt tù, bên dưới có ghi thêm dòng
chữ: “ Quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù, tước
quyền bầu cử…’’, tôi thầm nghĩ rằng, mình sắp
rời khỏi trại giam Xuân Lộc, gọi là được trả tự
do, song thật sự là cuộc đời mình bắt đầu bước
chân vào một nhà tù lớn. Nhà tù này tuy không
có cửa khóa bịt bùng, bên ngoài không có hàng
rào điện tử để báo động khi có người trốn trại,
mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã lấy nhà
chùa biến thành nhà tù, như họ đã từng giam giữ
Hòa thượng Thích Quảng Ðộ ở Vũ Ðoài, tỉnh
Thái Bình; Hòa thượng Thích Huyền Quang ở
chùa Hội Phước, tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tọa
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Thích Liễu Minh ở một ngôi chùa làng hẻo lánh
thuộc tỉnh Tiền Giang v.v… Nhà tù lớn này luôn
luôn có công an ngoại tuyến rình rập, theo dõi;
mỗi tháng phải đi trình diện, đi đâu xa thì phải
xin phép, đủ chuyện trên đời. Ðang miên man
nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc tôi đã ra đến ngã ba
ông Ðồn, rồi đón xe trở về thành phố.
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Theo giấy ra trại, tôi về lại chùa Pháp Vân,
đến trình diện công an phường 18, quận Tân
Bình và tiếp tục thi hành bản án quản chế 5 năm.
Mặc dầu tôi đã gửi đơn yêu cầu được trở về
lại chùa Liên Hoa, ấp Tân Cang, xã Phước Tân,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; hoặc là chùa
Hoa Nghiêm, thôn Ðại Ninh, xã Ninh Gia, huyện
Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng; là hai nơi tôi trú trì
trước đây, thế nhưng vẫn không được chính
quyền giải quyết, cho nên tôi đành phải làm thủ
tục tạm trú ở đây, có sự bảo lãnh của Hòa thượng
trú trì Thích Thật Trí.
Một buổi sáng nọ, tôi có công việc phải rời
chùa khoảng hai tiếng đồng hồ. Khi trở về thì
thấy đồ đạc của mình bị vứt ra khỏi phòng, tôi
hỏi các chú ở nhà thì được biết, họ chỉ làm theo
lệnh của thầy Thích Phước Trí ở chùa Vạn
Phước, người tạm thời trông coi ở đây. Trước
tình cảnh này, nếu là một công dân được tự do,
thì tôi đã trở về chùa cũ từ lâu. Ngặt nỗi, tôi là tù
nhân đang thi hành án lệnh quản thúc của chính
quyền, thì làm sao tôi có thể tự ý rời bỏ chỗ này
để đi nơi khác khi chưa có lệnh của cơ quan công
an thành phố. Tấn thối lưỡng nan, chưa biết phải
tính thế nào, tôi bách bộ trước sân chùa.
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Ðứng dưới bóng cây mai, tôi nghiêm trang
nhìn nấm mộ cố Thượng tọa Thích Thanh Văn,
cựu giám đốc trường Thanh niên phụng sự xã
hội, bên cạnh những nấm mộ của nhiều cựu tác
viên bất hạnh, đã bị Việt cộng ném lựu đạn gây
tử thương trong lúc sinh hoạt và làm công tác ở
đây vào khoảng thập niên 60. Bất chợt tôi nhớ lại
và cất tiếng ngâm nga bài thơ thất ngôn tứ tuyệt
của thiền sư Chánh Thống, hiệu Bích Phong,
chùa Quy Thiện, Huế:
Do lai duật bạng cửu tương trì,
Ðể sự tang thương vị liễu kỳ.
Bán chẩm Hoàng lương kinh mộng hậu,
Tiền trần hồi thủ sự giai phi.
Tạm dịch:

Cò hến giằng co gẫm nực cười,
Bể dâu dồn dập mấy phen rồi.
Kê vàng nửa gối bừng đôi mắt,
Còn mất hơn thua cũng chuyện đời.
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Bỗng phía ngoài cổng chùa có tiếng xe gắn
máy chạy vào, thì ra, công an phường 18 quận
Tân Bình đến gửi giấy mời, rằng tôi phải có mặt
tại trụ sở Ủy ban phường 18 ngay bây giờ để làm
việc.
Tôi đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường theo
giấy mời, ông chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường
tiếp tôi. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, ông ấy
chậm rãi đi đến bàn giấy lấy một xấp hồ sơ và tài
liệu của Viện Hóa Ðạo - Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất - ông mang đến để trước mặt
tôi rồi hỏi:
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- Ðây là những tài liệu mang nội dung chống
phá nhà nước, có phải của thầy cất giữ hay
không?
Tôi thản nhiên hỏi lại:
- Thế cơ quan an ninh của các ông tịch thu
các giấy tờ này ở đâu mà bảo rằng đó là của tôi?
- Sáng nay, thầy Phước Trí là người đang nộp
đơn xin chúng tôi hợp thức hóa trú trì chùa Pháp
Vân thay thế Hòa thượng Thích Thật Trí nay đã
già yếu, thầy ấy tự động sai người mang những
tài liệu giấy tờ này ra giao nộp chính quyền, bảo
rằng những thứ này lấy ở trong kệ sách của thầy
Trí Lực.
Nói xong, ông ấy bèn đi ra ngoài vì có ai chờ
đợi việc gì đó nảy giờ.
Còn lại một mình trong phòng, tôi tập trung
suy nghĩ sẽ đối phó sự việc này như thế nào?
Bỗng nhiên, một viên công an phường bước vào,
hình như ông ấy tỏ vẻ có thiện cảm với tôi. Ông
ta nói:
- Thầy nên phủ nhận là hơn.
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Tôi hỏi ngay:
- Ông nghĩ thế nào, tại sao thầy Phước Trí cố
tình làm hại tôi như vậy?
- Cũng dễ hiểu thôi, thầy ấy muốn chùa Pháp
Vân không dính dáng gì đến Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất để lấy điểm tốt với chính
quyền, đó cũng chỉ là một cách lập công.
Rồi viên công an này còn cho tôi biết thêm,
trong thời gian tôi ở tù, thì ngoài này thầy ấy đã
lo quà cáp để vận động chính quyền địa phương
không đồng ý cho tôi trở về chùa Pháp Vân sau
khi mãn án tù, mà sẽ chuyển đi quản thúc ở một
nơi khác.
Tôi cười và nói:
- Hèn gì ngày tôi đến trình diện, ông trưởng
công an phường ngạc nhiên bảo rằng, sao tôi lại
về đây? Tôi trình giấy ra trại và trả lời rằng, tôi
đâu có biết, trong giấy ghi tôi về trình diện ở
đâu, thì tôi phải đến trình diện ở đó.
Ông ấy mỉm cười thông cảm gật đầu chào tôi
rồi đi ra. Một lát sau, ông Chủ tịch Mặt trận
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phường trở vào tiếp tục làm việc với tôi. Uống
xong cốc nước, ông ấy chậm rãi nói:
- Sao, thầy vừa mới đi cải tạo về mà lại còn
ngoan cố lưu giữ tài liệu chống phá cách mạng,
như vậy là vi phạm pháp luật và có thể bị truy tố
ra tòa.
- Tôi hoàn toàn phủ nhận. Tại sao các cơ
quan an ninh không ra lệnh khám xét chỗ ở của
tôi để lập biên bản thu giữ, gọi là biên bản phạm
pháp quả tang rồi xử lý. Trong các tài liệu đó có
chữ ký của tôi hay không? Có bút tích của tôi
hay không? Nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm
hình sự. Nhân đây, tôi cũng xin báo cho chính
quyền biết, sáng nay, thừa dịp tôi đi vắng, thầy
Phước Trí đã sai chúng điệu vứt hết đồ đạc và
giấy má của tôi ra khỏi phòng, tôi sẽ làm đơn
tường trình sự việc, yêu cầu chính quyền giải
quyết cho tôi trở về chùa cũ của tôi.
Một lát sau, ông ấy bảo tôi ra về và hãy chờ ý
kiến cấp trên.
Tôi trở về rồi vội vàng đi đến chùa Long
Vĩnh, đường Lê Văn Sĩ, quận 3. Hôm nay là
ngày giỗ cố Hòa thượng Thích Thiện Minh, ngày
mà gần hai mươi năm trước, chính quyền cộng
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sản đã tra tấn ngài đến chết một cách đau thương
trong ngục tù. Trang nghiêm trước di ảnh của
ngài, tôi thắp hương tưởng niệm và chí thành
đỉnh lễ Giác linh.
Mặc dù tôi đã làm đơn gửi đến bộ Công an ở
Hà Nội trình bày sự việc, yêu cầu cơ quan thẩm
quyền giải quyết tình trạng của tôi. Tôi mong
ước được trở về chùa cũ hay một nơi nào đó để
tiếp tục thi hành án lệnh quản thúc. Thế nhưng
hoàn toàn vô vọng, chẳng thấy họ hồi âm. Theo
pháp lý, tôi không thể nào tự ý rời bỏ nơi chỉ
định cư trú khi chưa có ý kiến của cơ quan chủ
quản là PA38, công an thành phố. Thế nên, suốt
cả tháng trời, tôi đành phải trải chiếu gối ngủ ở
hiên chùa, đêm đêm ngắm nhìn trăng sao đầy trời
bao la cao rộng, nhiều lúc cũng gặp cảnh gió
lộng mưa chan. Ðến thế là cùng, tôi trở thành
một người tù không có buồng giam.
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Cảnh đấu tố trong thời kỳ cải cách ruộng đất

Sở dĩ tôi ghi lại sự việc này, một quá khứ dở
khóc dở cười, pha lẫn chút oái oăm, không phải
tôi có ý oán hờn trách móc ai, mà chính là tôi
muốn nói lên bản chất của chế độ cộng sản. Bản
chất ấy có thể sản sinh ra những con người đối
xử với nhau một cách cạn tàu ráo máng: con tố
cha, vợ tố chồng, anh tố em, trò tố thầy… Chủ
nghĩa cộng sản vốn mang bản chất tựa hồ loài bọ
ngựa, chúng có thể cấu xé, nhai nuốt hoặc tàn hại
đồng loại mà không chút thương tâm. Làm sao
mà trong tình đời nghĩa đạo với nhau, lại có
những người nhẫn tâm đặt bút ký tên thỉnh
nguyện, đề nghị chính quyền cộng sản đưa
những người đồng hội đồng thuyền với mình
phải chịu cảnh lưu đày biệt xứ, còn đâu là tình
cốt nhục Linh Sơn? Làm sao mà hàng hậu bối có
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thể đi tố giác với thế tục quyền những việc làm
chính đáng của thầy tổ mình, mà việc làm ấy
đúng thật là đại nghĩa, vì sự sống còn của Giáo
hội truyền thống, được truyền thừa bởi lịch đại
Tổ sư?
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15
Trở về quê cũ
Mấy tháng sau, tôi quyết định trở về chùa
Linh Mụ mà chẳng cần báo với công an. Dù sao
chăng nữa, tôi nghĩ rằng, đi đâu cũng không bằng
trở về chùa thầy tổ của mình. Vả lại, chùa Linh
Mụ nằm trong địa phận thôn An Ninh Hạ, xã
Hương Long, huyện Hương Trà, là làng quê của
tôi, chỉ cách chùa cánh đồng Trường thi và mấy
lũy tre xanh. Qua khỏi cầu chợ Thông, băng
ngang xóm Rào, mọi người đã trông thấy mấy
tầng cao của ngọn tháp Phước Duyên vượt lên
khỏi rặng dương liễu phía sau chùa. Ðêm khuya,
hòa lẫn tiếng gà gáy sáng, tiếng chuông Linh Mụ
vẳng nghe mồn một, dường như đó là chiếc đồng
hồ báo thức cho dân làng, mọi người thức dậy
sửa soạn gồng gánh ra đi cho kịp phiên chợ sớm,
hoặc chuẩn bị cơm nước để ra đồng lo việc cày
cấy ruộng nương. Có những đêm khuya, nhất là
mùa đông giá lạnh, thỉnh thoảng chúng tôi lại
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ngủ quên nên trễ nải giờ giấc đánh chuông. Thế
là sớm mai, khi quét lá sân bảo tháp, gặp một vài
o lật đật quảy gánh đi ngang, mấy o toét miệng
cười vừa mắng vốn chúng tôi về lỗi ngủ quên,
làm cho họ phải chậm trễ buổi chợ.
Chuyến xe lửa Nam Bắc tạm dừng ở ga Huế.
Sau những năm tháng tù đày, nay tôi mới có dịp
trở lại cố hương, trong lòng cảm thấy bồi hồi.
Không như những lần trước, tôi trở về chùa để
hầu thăm ôn và quý thầy, nay ôn đã viên tịch,
thầy Thích Trí Tựu tuy đã mãn án nhưng hiện
vẫn còn bị quản thúc vô thời hạn ở chùa Tây
Thiên, dù chẳng có án lệnh của tòa. Ngày thầy
Thích Trí Tựu hết hạn tù ở trại Ba Sao, công an
tỉnh Thừa Thiên - Huế mang xe ra tận miền Bắc
đưa thẳng thầy về đây. Về phần quý thầy Thích
Hải Tạng, Thích Hải Chánh, Thích Hải Thịnh thì
nay công an mời, mốt ủy ban gọi, dằng dai dằng
dói, sách nhiễu đủ điều.
Vì nhân duyên Phật sự, tôi xa cách Linh Mụ
khá lâu, tuy vậy quý thầy và chúng điệu trong
chùa luôn luôn hoan hỷ tiếp đón tôi tựa bát nước
đầy. Các vị ấy xem tôi như một người anh hay
người em đi xa, lâu lâu trở về thăm nhà, trọn vẹn
đạo tình huynh đệ.
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Tháp bảy tầng soi bóng Hương giang

Thế rồi, chỉ ít hôm sau, lực lượng công an xã
Hương Long, thành phố Huế gõ cửa chùa vào
kiểm tra hộ khẩu giữa đêm hôm khuya khoắt.
Chính thật là họ đang tìm tôi để bắt giữ hoặc trục
xuất tôi ra khỏi đất Huế. Không những chùa Linh
Mụ, mà cùng lúc, các chùa Diệu Ðế, Nam Phổ
đều có công an đến kiểm tra. Hai ngôi chùa này
do thầy Thích Giới Hương và Thích Trí Ðạo trú
trì, hai vị ấy đều là pháp huynh của tôi. Công an
suy đoán rằng, có thể tôi sẽ về tá túc ở đây.
Nhà ông cụ thân sinh tôi ở Tây Lộc, gần cửa
Chánh tây, công an phường thường xuyên vào
nhắc nhở, bao giờ tôi về thăm gia đình thì phải ra
trụ sở công an phường báo ngay cho họ biết.
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Lực lượng công an lùng sục tôi khắp nơi,
không thể nào né tránh hoài, tôi lặng lẽ khăn gói
ra đi, cho dù tôi cố nán lại ở quê nhà, thì cũng
chẳng tìm ra một chỗ nào khả dĩ dung thân. Với
tình cảnh như vậy, quả thật chính quyền cộng sản
đã dồn ép tôi vào bước đường cùng!
Trên đường trở vào miền Nam, tôi ghé chùa
Quang Phước, thị trấn Chợ Chùa, tỉnh Quảng
Ngãi, để hầu thăm Hòa thượng Thích Huyền
Quang đang bị quản thúc ở đây. Thị trấn Chợ
Chùa nằm cách trung tâm thị xã Quảng Ngãi
khoảng chừng mười cây số, đường sá gồ ghề.
Thầy Hải Thịnh làm bạn đồng hành với tôi, thầy
thay mặt Tăng chúng chùa Linh Mụ vào cúng
dường và vấn an Hòa thượng. Chúng tôi đến thị
trấn Chợ Chùa, nhác trông từ xa, ngôi chùa
Quang Phước trơ trọi giữa cánh đồng xanh. Con
đường độc nhất đến chùa vắng người qua lại,
phía bên trái là các cơ quan nhà nước thuộc
huyện Nghĩa Hành, phía bên phải là cánh đồng
bát ngát. Chúng tôi băng qua vài thửa ruộng là
đến cổng chùa.
Sau sự việc bắt bớ đoàn cứu trợ đồng bào lâm
cảnh lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, do Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức vào
ngày 6 tháng 11 năm 1994, chính quyền cộng sản
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đưa Hòa thượng Thích Huyền Quang từ chùa
Hội Phước đến đây để tiếp tục quản thúc. Mặc ai
đó bên đường rình rập dòm ngó, tôi và thầy Hải
Thịnh vẫn ung dung vào chùa đỉnh lễ vấn an
ngài.
Hòa thượng dạy chuyện với anh em tôi hết
sức thân tình, chúng tôi như những đứa con ở xa
trở về thăm người cha già đơn độc, được nghe
những lời dạy bảo của ngài. Gian phòng ở của
ngài hết sức đơn sơ, thỉnh thoảng một vài ngọn
gió từ cánh đồng thổi vào cũng không làm sao
dịu bớt hơi nóng từ mái tôn hắt xuống. Sau bữa
cơm chay đạm bạc, thầy trò lại mang chiếu gối
lên chính điện để nghỉ, vì buổi trưa nắng gắt,
không thể nào ở trong phòng được. Mấy người
Phật tử ở xóm chùa hàng ngày đến làm công quả,
quét dọn và lo cơm nước giúp ngài; chiều tối thì
ai về nhà nấy, chỉ có một thầy vừa mới được cắt
cử đến ở lại với Hòa thượng.
Ðến chiều, chúng tôi từ giã ngài ra về, trong
lòng bịn rịn, muốn ở lại vài hôm để hầu chuyện
với ngài, nhưng đâu có được. Hòa thượng tiễn
chân chúng tôi ra tận cổng chùa rồi mới trở vào.
Trên đường về, thỉnh thoảng tôi ngoảnh lại trông
quang cảnh chùa Quang Phước. Có ai ngờ rằng,
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đây là một nhà tù trá hình để giam giữ một vị đại
lão Hòa thượng, chỉ vì ngài lãnh đạo công cuộc
phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã bị nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam đàn áp khốc liệt suốt
hai chục năm qua.
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16
Cuộc đàn áp nước lũ
Trở lại thành phố, phòng An ninh tôn giáo
PA38 mời tôi đến làm việc, do tôi đã tự ý rời bỏ
nơi bị quản chế đi nơi khác mà không trình báo.
Trong thời gian vắng mặt, tôi đi đâu, làm gì, gặp
ai, đều được viên công an tên Xuân thẩm vấn và
viết vào biên bản ghi lời khai. Tuy nhiên, sự việc
chưa đến lúc phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo lời của y - nếu có thể thì chỉ xử phạt hành
chính, nghĩa là phải nộp tiền phạt. Nay xét về
nhiều mặt, thì lần này tôi chỉ bị cảnh cáo.
Tôi tạm thời về Bình Dương, công an thành
phố chỉ đạo địa phương làm thủ tục cho tôi tạm
trú, chịu sự quản lý của công an xã Ðông Hòa,
huyện Dĩ An và phải đến trình diện hằng tháng,
đúng thời hạn quy định.
Trung tuần tháng 10 năm 1998, báo cáo viên
Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm vấn đề đàn áp tôn
giáo trên thế giới - ông Abdelfattah Amor - đến
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Việt Nam để điều tra tình trạng nhà cầm quyền
cộng sản đàn áp các tôn giáo, tôi dự tính sẽ đến
thiền viện Thanh Minh để xem tình hình phái
đoàn đến tiếp xúc với Hòa thượng Viện trưởng
Viện Hóa Ðạo như thế nào, được biết ngài cũng
vừa mới ra tù và hiện đang bị quản chế.
Thế nhưng, sáng sớm hôm ấy, tôi được thông
báo phải có mặt tại cơ quan PA38 để làm việc.
Tôi đoán biết chẳng có việc gì để làm, chẳng qua
cơ quan an ninh muốn giữ chân tôi lại trong ngày
này. Ðúng như dự đoán, các viên công an tại đây
thay nhau tiếp tôi tại phòng hỏi cung phía bên
phải cổng số 3, từ ngoài đi vào, họ bảo tôi chờ
người phụ trách làm việc là đại úy Xuân, ông ấy
có công tác đột xuất vừa mới đi vắng. Suốt cả
mấy tiếng đồng hồ, những người này toàn cà kê
với tôi những chuyện bâng quơ tầm phào, tôi cáo
từ ra về, nhưng họ vẫn cứ bảo tôi cố nán lại chờ
đợi. Nấn ná hồi lâu mãi đến hơn mười hai giờ
trưa ông Xuân mới trở về.
Tôi tỏ ý bất mãn:
- Tại sao các ông hẹn tôi đến làm việc rồi lại
bỏ đi, để tôi phải ngồi chờ ở đây từ sáng đến
giờ?
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- Tôi xin lỗi, vì có việc khẩn cấp phải đi ngay,
nên tôi không kịp báo và dặn lại anh em được.
- Ông tưởng tôi không biết những việc gì đã
xảy ra sáng nay. Cơ quan các ông đã cố tình giữ
chân tôi ở đây nguyên cả buổi sáng, trong thời
gian ông Abdelfattah Amor, đặc phái viên Liên
Hiệp Quốc và phái đoàn đến thăm Hòa thượng
Thích Quảng Ðộ.
Biết tôi đã rõ mọi chuyện, ông Xuân nói:
- Ðúng như vậy, phái đoàn ông Amor có đến
Thanh Minh thiền viện để gặp cụ Quảng Ðộ,
nhưng Phật tử ở đó đóng cửa chùa, họ nhất
quyết không đồng ý cho ông ta vào thăm.
- Ông nói với trẻ con điều đó thì được, xưa
nay cửa thiền luôn luôn rộng mở, Phật tử nào mà
lại dám đi đóng cổng chùa không cho khách vào
thăm. Lực lượng công an của các ông mặc
thường phục mạo xưng Phật tử đóng cửa chùa
thì có, chứ ai dám làm điều đó.
Khi ấy tôi mới biết, hôm nay ông Abdelfattah
Amor không gặp được Hòa thượng Thích Quảng
Ðộ. Ông Xuân hẹn tôi dịp khác sẽ mời đến làm
việc, rồi tiễn tôi ra về.
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Ngày rằm tháng tư năm Tân Tỵ (Phật lịch
2545 - Dương lịch 2001), tôi đến dự Ðại lễ Phật
đản tại chùa Liên Trì. Thầy Thích Không Tánh
cho biết, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ dự định sẽ
ra Quảng Ngãi để rước Hòa thượng Thích Huyền
Quang vào Sài Gòn chữa bệnh. Ngót hai mươi
năm chịu cảnh lưu đày, sức khỏe của ngài nay có
phần sút giảm.
Ðầu tháng 6 năm ấy, tôi bị canh chừng cẩn
mật, công an ngoại tuyến luôn luôn theo dõi,
chính quyền suy tính rằng, tôi có thể gia nhập
phái đoàn ra miền Trung. Ngày 5 tháng 6 năm
2001, ông trưởng công an xã Ðông Hòa, huyện
Dĩ An đích thân đến gửi giấy mời, buộc tôi phải
ký nhận, ngày mai tôi phải có mặt tại Ủy ban xã
vào lúc 7 giờ, theo lý do được ghi trong giấy
mời: “ Báo cáo lại việc thực hiện quyết định
quản chế của tòa án”.
Ngày 6 tháng 6 năm 2001, một cán bộ an ninh
thuộc cơ quan công an PA38 - tỉnh Bình Dương làm việc với tôi. Trong phòng tôi thấy có một
người khác chỉ ngồi đọc báo, theo tôi đoán,
người ấy đang nghe ngóng theo dõi buổi làm
việc qua những cuộc đối thoại giữa tôi với gã
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công an này. Sau khi yêu cầu tôi viết bản tường
trình về các hoạt động trong thời gian qua, ông
ấy lập biên bản buộc tôi phải nghiêm chỉnh chấp
hành quyết định quản chế của tòa án vào năm
1995. Kể từ hôm nay, cho đến ngày 13 tháng 6
năm 2001, tôi không được tự ý ra khỏi địa bàn xã
Ðông Hòa, khi chưa được chính quyền cho phép.
Tình hình an ninh tiếp tục thắt chặt, công an đặt
chốt canh gác tôi suốt mấy ngày đêm một cách
công khai.
Tôi tìm cách nhờ người liên lạc hỏi thăm tình
hình thì được biết, hôm ấy, Hòa thượng Viện
trưởng Viện Hóa Ðạo cũng bị công an ngăn
chặn, ngài không thể nào rời khỏi thiền viện
Thanh Minh và vừa mới nhận thêm văn bản
quyết định quản chế của chính quyền.
Thế là đảng Cộng sản đương quyền tiếp tục
mở cuộc trấn áp này sang đợt đàn áp khác. Hà
Nội không từ bất cứ một thủ đoạn nào đối với
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dù biết
làm như vậy là phi nghĩa, bất nhân, trắng trợn vi
phạm nhân quyền và các Công ước quốc tế mà
họ đã đặt bút ký kết.
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17
Lánh nạn tại xứ Chùa Tháp
Ngày 13 tháng 2 năm 2002, theo pháp lý là
đúng ngày tôi được mãn hạn năm năm quản chế.
Thế là ròng rã mười năm qua, kể từ khi mắc
vòng lao lý vì tham gia hoạt động phục hồi
quyền sinh hoạt của Giáo hội truyền thống, tôi
chưa hề có một ngày được sống tự do.
Nay thời gian quản chế đã mãn, tôi hy vọng
chính quyền cộng sản sẽ trả lại quyền công dân;
mọi sinh hoạt, đi lại, cư trú của tôi sẽ không còn
bị hạn chế như trước nữa. Việc trước mắt là
chính quyền sẽ có thiện chí làm thủ tục nhập lại
hộ khẩu cho tôi, sau mười mấy năm bị xóa sổ.
Trong cơ chế quản lý nhân hộ khẩu dưới chế độ
cộng sản, đây chính là mạch sống của người dân,
giải quyết được mọi vấn đề pháp lý trong sinh
hoạt xã hội, vì thế mọi người thường nói đùa, hộ
khẩu cũng chính là hậu khổ.
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Tôi kiên nhẫn chờ đợi chính quyền giải quyết
các thủ tục pháp lý để có thể hòa nhập cộng đồng
xã hội. Song đã hơn hai tháng trôi qua, quyền
sống của tôi vẫn bị chà đạp, chính quyền vẫn tiếp
tục quản thúc và sách nhiễu tôi mà không cho
biết lý do, tôi cũng không được nhập lại hộ khẩu
và vẫn phải đi trình diện đúng hạn kỳ như trước
đây. Bởi thế cho nên, tôi chẳng còn sự chọn lựa
nào khác, buộc lòng phải ra đi lánh nạn cộng sản
để tìm tự do, cho dù phải đổi lấy mạng sống hoặc
chịu cảnh tù đày đi chăng nữa!
Thầy Thích Tâm Vân và tôi kết bạn vong
niên. Chúng tôi quen nhau trong dịp đi cứu trợ
đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại huyện Thanh Bình,
tỉnh Ðồng Tháp vào trung tuần tháng 10 năm
1994. Ðợt cứu trợ này được sự hổ trợ của Viện
Hóa Ðạo trong nước và Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất hải ngoại, ban Từ thiện xã hội
và Tăng đoàn bảo vệ chánh pháp đảm nhiệm
Phật sự.
Thầy Thích Tâm Vân cũng là nạn nhân của
chế độ, thường xuyên bị sách nhiễu vì thầy
không chịu tham gia Giáo hội nhà nước. Trước
đây, thầy là ủy viên công cán Viện Hóa Ðạo, là
người có tinh thần phục hoạt Giáo hội. Sau
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những lần bàn thảo, thầy Tâm Vân và tôi quyết
định lên đường vượt biên giới sang Campuchia
lánh nạn cộng sản.
Vào khoảng 3 giờ sáng, ngày 18 tháng 4 năm
2002, chúng tôi hẹn gặp nhau tại ngã tư Bình
Phước (quốc lộ 13 đi Bình Dương và xa lộ Ðại
Hàn) để đón xe xuôi miền Tây.

Đền Angkor Wat - thắng cảnh ở Cam Bốt

Qua những vùng sông nước chằng chịt hoặc
đầm lầy mênh mông, nhờ có người tận tình dẫn
đường, nên chúng tôi đã đến được xứ Chùa Tháp
vào ngày 19 tháng 4 năm 2002. Trông xa kia là
những cánh đồng còn trơ gốc rạ; dưới ánh nắng
chói chang, một đàn bò gầy ốm ung dung gặm
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cỏ. Thỉnh thoảng chúng tôi băng ngang qua
những hàng cây thốt nốt, hay một vài ngôi chùa
giữa làng quê hẻo lánh, cờ Phật giáo quốc tế năm
màu tung bay trước cổng chùa. Ðó đây một vài
nhà sư khoác y vàng chậm rãi từng bước một,
các vị này đi khất thực theo truyền thống của
giáo phái Phật giáo Nam tông.

Hàng cây thốt nốt

Giữa chốn đất khách quê người, lạc lõng giữa
phố thị, chúng tôi nơm nớp lo âu vì không có hộ
chiếu nhập cảnh, lỡ không may bị công an
Campuchia xét hỏi giấy tờ thì sẽ gặp chuyện rắc
rối. Nghĩ vậy tôi bèn bàn thảo với thầy Tâm Vân:
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- Bạch thầy, giờ phút này đã đến lúc chúng ta
hãy nên khẩn cấp như cứu lửa cháy trên đầu.
Con thiển nghĩ rằng, chúng ta nên đến Tòa Ðại
sứ Hoa Kỳ để xin cư trú chính trị, may ra có thể
an toàn. Nếu chần chừ, công an Việt Nam có thể
tầm nã. Ở đây, mật vụ cộng sản không phải là
không có.
Nghe tôi đề nghị, thầy Tâm Vân đồng tình
ngay.
Khoảng bốn người ngồi trong vọng gác ở
cổng tòa Ðại sứ Hoa Kỳ đều là người
Campuchia. Qua một vài câu trao đổi bằng tiếng
Anh, họ hiểu ngay chúng tôi từ Việt Nam sang
đây xin tỵ nạn chính trị, bèn gọi điện thoại vào
bên trong báo tin. Một lát sau, hai viên chức tòa
Ðại sứ đi ra và tiếp chúng tôi tại cổng. Ðối thoại
một lúc, hai bên chưa thông hiểu lẫn nhau, vì khả
năng giao tiếp bằng tiếng Anh của chúng tôi
không được thông thạo lắm. Một viên chức sử
dụng điện thoại cầm tay bấm máy gọi cho ai đó,
rồi trao điện thoại cho thầy Tâm Vân và tôi nói
chuyện. Bên kia có lẽ là một viên chức tòa Ðại
sứ sử dụng tiếng Việt sành sỏi:
- Xin các ông cho chúng tôi biết quý danh. Ở
Việt Nam, các ông đã gặp những khó khăn gì?
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Tôi trả lời:
- Thưa ông, chúng tôi tên là Tâm Vân và Trí
Lực, đều là thành viên của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất bị nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam đàn áp thô bạo suốt hơn hai mươi năm
qua. Hai vị lãnh đạo của chúng tôi là ngài Thích
Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ hiện đang bị
chính quyền quản thúc. Bản thân chúng tôi đã có
những hoạt động đòi hỏi tự do tôn giáo và quyền
con người, nên đã bị bắt giam và quản thúc suốt
hơn mười năm nay. Chính quyền cộng sản Việt
Nam hiện đang đàn áp Giáo hội chúng tôi mỗi
ngày một thêm nghiệt ngã, bởi thế, buộc lòng
chúng tôi phải vượt biên giới sang đây xin tỵ
nạn.
- Tôi có biết sự việc Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất bị nhà cầm quyền thẳng tay đàn
áp ở Việt Nam. Nay các ông đến đây cần chúng
tôi giúp đỡ điều gì?
- Thưa ông, chúng tôi mong muốn được tòa
Ðại sứ Hoa Kỳ chấp thuận cho chúng tôi tỵ nạn
chính trị và không bao giờ chúng tôi muốn bị
giao trả về Việt Nam.
Bao nỗi tang thương

151

- Ồ, không có điều đó đâu, làm sao mà chúng
tôi có thể giao trả các ông. Thế nhưng, đất nước
chúng tôi mới trải qua biến cố ngày 11 tháng 9
vừa qua, hiện giờ chưa ổn định, các ông muốn
sang đất nước chúng tôi làm gì?
- Thưa ông, chúng tôi thành thật chia sẻ nỗi
đau thương mất mát của chính phủ và nhân dân
Hoa Kỳ. Biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 là
một cuộc khủng bố kinh hoàng chưa từng có. Thế
nhưng, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một đất nước
luôn luôn tôn trọng tự do, dân chủ và nhân
quyền; bởi thế, chúng tôi khát khao được sống
trong một đất nước tự do.
- Cảm ơn các ông đã có lời chia buồn với
chúng tôi. Nhưng tòa Ðại sứ chúng tôi không
tiếp nhận người tỵ nạn. Các ông hãy thông cảm
và nên đến Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc để
trình bày hoàn cảnh, chúng tôi hy vọng các ông
sẽ được giúp đỡ.
Cuộc trao đổi giữa chúng tôi và các viên chức
tòa Ðại sứ Hoa Kỳ ở Phnom Penh trong bầu
không khí hết sức chân tình và thông cảm lẫn
nhau. Các vị ấy không quên ghi cho chúng tôi
địa chỉ văn phòng Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp
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Quốc (UNHCR). Chúng tôi trân trọng cảm ơn và
kính chào tạm biệt.

Biểu tượng Liên Hiệp Quốc và Cao ủy tỵ nạn

Ðã gần 4 giờ chiều, chúng tôi tìm được phủ
Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, tọa lạc tại số 2,
đường 352, thủ đô Phnom Penh. Hôm ấy, nhằm
ngày thứ sáu cuối tuần, giờ này văn phòng đã
nghỉ làm việc, nên các nhân viên bảo vệ dặn
chúng tôi sang ngày thứ hai tuần tới hãy trở lại.
Tôi đi tìm trạm điện thoại công cộng liên lạc
với thầy Thích Vân Ðàm ở Hoa Kỳ là pháp hữu
của tôi và ông Võ Văn Ái ở Pháp để báo tin,
đồng thời nhờ các vị ấy vận động can thiệp.
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Nhờ hỏi thăm một người qua đường, chúng
tôi mướn được một chỗ trọ rẻ tiền, không có
phòng mà chỉ ngủ nghỉ ở gác gỗ bên hàng hiên.
Thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2002, chúng tôi
trở lại phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc để
nộp hồ sơ xin tỵ nạn và được ông Mony tiếp
nhận. Mấy ngày sau,theo giấy hẹn đến phỏng
vấn, vì không có thông dịch viên nên ông ấy cứ
lần lữa hẹn rày hẹn mai; tuy nóng lòng nhưng
chúng tôi cũng đành phải kiên nhẫn đợi chờ. Sở
dĩ trễ nải như thế, vì hiện đang vào thời kỳ Liên
Hiệp Quốc tập trung phỏng vấn khoảng một
nghìn người Thượng Tây Nguyên tại trại tỵ nạn
Phnom Penh; số người này bị chính quyền cộng
sản Việt Nam đàn áp trong các cuộc biểu tình đòi
hỏi tự do tôn giáo và đòi lại đất đai của họ bị
chiếm đoạt, sự biến xảy ra vào đầu năm 2001.
Trong thời gian chờ đợi phỏng vấn, một vị
thầy trú trì ngôi chùa vùng Xóm Mới, ngoại ô
thành phố Phnom Penh, đã hoan hỷ cho thầy
Tâm Vân và tôi ẩn thân. Nhưng có lẽ do bị chỉ
điểm, công an Campuchia bèn vào chùa xét hỏi,
bởi thế, chúng tôi đành phải rời khỏi ngôi chùa
này. Sau đó, nhờ gặp được vài người tốt bụng
thuộc Phật giáo Hòa Hảo, họ đã nhiệt tình giúp
đỡ chúng tôi nơi ăn chốn ở.
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18
Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc
phỏng vấn
Trung tuần tháng 5 năm 2002, bà Sara Colm một viên chức thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền (Human Rights Watch) phụ trách Á châu mời chúng tôi đến văn phòng Cao ủy Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc, tọa lạc tại đường Mao
Trạch Ðông (Mao Tse Tung Blvd) ở Phnom
Penh để phỏng vấn, giáo sư Võ Văn Minh là
người thông dịch. Bà ấy hứa sẽ làm hết sức mình
để can thiệp cho chúng tôi. Trước khi ra về, bà
không quên căn dặn chúng tôi phải hết sức cảnh
giác, vì đã xảy ra nhiều vụ công an Việt Nam bắt
cóc người tỵ nạn ở đây.
Sau này tôi được biết, ông Võ Văn Ái ở Pháp
đã liên lạc và gửi gắm chúng tôi cho bà Sara
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Colm, nên mới có buổi gặp gỡ này. Trong thời
gian chờ đợi Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc
phỏng vấn, chúng tôi như sống trong cảnh nước
sôi lửa bỏng, bởi có nguy cơ sẽ bị công an mật
vụ Việt Nam lùng bắt bất cứ lúc nào.
Thế rồi, ngày tôi hằng mong đợi đã đến. Ông
Mony viết giấy hẹn tôi đến phỏng vấn vào lúc 14
giờ, ngày 31 tháng 5 năm 2002. Tôi đi bộ ngang
đài Ðộc Lập, thấy thời gian còn sớm bèn vào
ngôi chùa lớn ở gần đó để lễ Phật và nghỉ chân.
Tôi tiếp tục đi dọc theo đường Norodom, đến ngã
ba đường số 352, tôi nhìn thấy hai người lảng
vảng dưới bóng cây bên góc đường, ánh mắt họ
nhìn tôi ra vẻ dò xét. Tôi dừng chân dưới bóng
cây xoài phía trước Phủ Cao ủy, mấy nhân viên
bảo vệ vui vẻ ra hiệu cho tôi đến ký tên vào sổ và
nhận thẻ kiểm soát.
Ngồi chờ một chốc ở dãy ghế đặt trước hàng
hiên, ông Mony dẫn tôi lên phòng làm việc ở lầu
một rồi trở ra. Tôi kiểm lại các giấy tờ mang theo
và hy vọng tràn trề, chiều hôm nay, mình sẽ được
Cao ủy phỏng vấn sau gần một tháng rưỡi sang
đây. Khoảng mười phút sau, ông Mony trở vào
phòng, đi theo là một viên chức phốp pháp, trên
tay hai người đều mang hồ sơ dày cộm. Tôi đứng
dậy gật đầu chào, hai vị ấy mỉm cười chào lại và
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đưa tay ra dấu mời tôi ngồi xuống. An tọa xong,
viên chức kia giới thiệu ông Mony bằng tiếng
Việt hết sức sành sỏi. Ông ấy nói tiếp:
- Tôi tên là Göran Rosén, đã từng sống và
làm việc ở Việt Nam gần hai mươi năm nay, tôi
cũng vừa mới từ Việt Nam về. Trong buổi phỏng
vấn hôm nay, tôi sẽ là người thông dịch. Tôi đã
đọc kỹ hồ sơ xin tỵ nạn của ông, xin ông có thể
cho tôi được gọi ông bằng thầy trong cách xưng
hô.
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Tôi rất lấy làm hân hạnh được gặp hai
ngài, và tùy quý ngài muốn gọi thế nào cũng
được.
Hai viên chức phủ Cao ủy Tỵ nạn thong thả
soạn các hồ sơ ra giữa bàn. Bất chợt tôi thoáng
nhìn thấy một văn bản tiếng Anh, trên góc trái có
in huy hiệu đặc biệt của Phòng Thông tin Phật
giáo Quốc tế hết sức quen thuộc, cạnh đó là một
văn bản có in dòng chữ Human Rights Watch
(Tổ chức Theo dõi Nhân quyền). Tôi suy đoán
rằng, như vậy là những thông tin liên lạc của tôi
ở Campuchia đã được Phòng Thông tin Phật giáo
Quốc tế và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người
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Việt Nam tiếp nhận. Nay ông Võ Văn Ái đã gửi
thư nhằm can thiệp với phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên
Hiệp Quốc về tình trạng của tôi. Thêm nữa, tôi
đoán chừng bà Sara Colm cũng đã gửi văn bản
đến phủ Cao ủy, ngõ hầu can thiệp cho thầy Tâm
Vân và tôi sau buổi phỏng vấn vừa qua tại văn
phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở
Phnom Penh.

Biểu tượng Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

Tôi chăm chú lắng nghe ông Göran Rosén nói
một cách chậm rãi từng câu tiếng Việt rất chuẩn
và rõ ràng:
- Hôm nay, chúng tôi đại diện Phủ Cao ủy Tỵ
nạn Liên Hiệp Quốc tiến hành phỏng vấn thầy.
Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét thầy có đủ tư cách
và điều kiện để hưởng quy chế tỵ nạn chính trị
hay không? Chúng tôi có bổn phận giữ kín nội
dung trao đổi, nghĩa là sẽ không công bố các vấn
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đề được nêu ra trong buổi tiếp xúc này. Nếu xét
thấy chưa hội đủ tiêu chuẩn để hưởng quy chế tỵ
nạn, thì chúng tôi sẽ giới thiệu thầy đến gặp luật
sư về công pháp quốc tế, để nhờ vị ấy giúp đỡ.
Nói đến đây, ông Göran quay sang nói chuyện
với ông Mony bằng tiếng Anh, đoạn ông ấy nói
tiếp:
- Theo nguyên tắc, một người được gọi là tỵ
nạn, người ấy phải từ một đất nước khác đến đây
là quốc gia thứ hai. Sau khi được công nhận
quyền tỵ nạn, Liên Hiệp Quốc sẽ điều đình xem
có quốc gia thứ ba nào chấp thuận cho người ấy
định cư, văn phòng Cao ủy sẽ làm thủ tục cho
người ấy ra đi. Như vậy, người Campuchia
không thể đến đây xin tỵ nạn, mà phải đi đến một
đất nước khác. Nay thầy hãy cho chúng tôi biết,
ở Việt Nam, thầy đã gặp phải tình cảnh như thế
nào mà phải sang đây lánh nạn và cần Phủ Cao
ủy chúng tôi giúp đỡ?
Tôi tập trung suy nghĩ và sắp xếp trình tự câu
trả lời ngắn gọn, ông Göran dịch lại từng đoạn
ngắn bằng tiếng Anh cho ông Mony hiểu. Thỉnh
thoảng họ ghi chép vào biên bản phỏng vấn và sổ
tay những ý tưởng tôi vừa trình bày. Tôi trả lời:
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- Thưa quý ngài, trước hết tôi chân thành cảm
ơn Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc đã dành cho
tôi buổi phỏng vấn hôm nay. Kể từ khi miền Nam
Việt Nam rơi vào tay cộng sản ngày 30 tháng 4
năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản đã đặt ách
thống trị hà khắc, đang tâm đàn áp Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng tôi một
cách thô bạo và hết sức nghiệt ngã. Ðây là Giáo
hội truyền thống được kế thừa trải qua gần hai
nghìn năm lịch sử. Nhiều vị trong hàng Giáo
phẩm lãnh đạo Giáo hội bị cầm tù hoặc bị quản
thúc, các vị khác đành phải bỏ quê hương đất
nước ra đi, vượt qua muôn nghìn hiểm nguy sóng
gió trên biển Ðông để đến được bến bờ tự do.
Hiện nay, hai ngài lãnh đạo Giáo hội là Hòa
thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ
đang bị quản thúc nghiêm ngặt.
Năm 1992, ngài Thích Ðôn Hậu viên tịch tại
chùa Linh Mụ, đã để lại chúc thư phó thác cho
ngài Thích Huyền Quang tiếp tục điều hành Phật
sự Giáo hội. Bản thân tôi đã có những hoạt động
đòi hỏi tự do tôn giáo, qua công cuộc vận động
phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tôi bị chính
quyền Cộng sản bắt ngày 2 tháng 10 năm 1992,
cùng lúc với ngài Thích Không Tánh và giáo sư
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Nhật Thường. Một thời gian sau, chúng tôi được
thả và bị quản thúc vô thời hạn.
Ngày 6 tháng 11 năm 1994, chúng tôi tham
gia cứu trợ đồng bào lâm cảnh lũ lụt ở đồng
bằng sông Cửu Long do ngài Thích Quảng Ðộ tổ
chức, chúng tôi lại bị bắt giam. Ngày 15 tháng 8
năm 1995, tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh ra án quyết phạt tôi ba mươi tháng tù giam
và năm năm quản chế. Ðáng lẽ tôi được mãn án
vào đầu năm 2002, thế nhưng nhà cầm quyền
cộng sản vẫn tiếp tục quản thúc tôi, quyền sống
của tôi bị chà đạp, bởi thế tôi đành phải tìm
đường vượt biên giới sang đây lánh nạn.

Thuyền nhân lánh nạn cộng sản
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Ông Göran Rosén hỏi:
- Thầy vượt qua biên giới hai nước vào ngày
nào?
- Tôi vượt biên giới và đặt chân đến xứ Chùa
Tháp vào ngày 19 tháng 4 năm 2002.
- Khi đi thầy có hộ chiếu thông hành hay
không?
- Thưa không, làm sao tôi có thể được cấp hộ
chiếu trong khi tôi không có hộ khẩu.
- Tại sao thầy không có hộ khẩu?
- Theo luật pháp Việt Nam, người nào bước
chân vào tù là đã bị chính quyền địa phương xóa
tên trong sổ hộ khẩu.
- Khi mãn hạn năm năm quản thúc, chính
quyền cho thầy nhập lại hộ khẩu hay không?
- Thưa không.
Sau khi nói chuyện với ông Mony, ông Göran
hỏi tiếp:
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- Các bị cáo trong phiên tòa gồm có những
ai? Tất cả bị kết án về tội danh gì?
- Các bị cáo trong phiên tòa hôm ấy gồm có
quý ngài Thích Quảng Ðộ, Thích Không Tánh,
Thích Nhật Ban, thầy Nhật Thường, Phật tử
Ðồng Ngọc và tôi. Chúng tôi bị kết án theo hai
tội danh: “ Phá hoại chính sách đoàn kết ” và
“Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm
lợi ích của nhà nước”.
-Sau khi kết án, chính quyền giam giữ thầy ở
đâu?
- Sau khi tòa phán quyết bản án, tôi bị giam
giữ tại trại Z30A, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng
Nai.
Ông Göran gật đầu:
- Ðã có lần tôi đến trại Xuân Lộc.
Tôi lấy các giấy tờ liên quan trong thời gian
bị cầm tù và quản thúc trao cho ông Göran, ông
ấy xem từng văn bản và lần lượt giải thích cho
ông Mony hiểu. Hai vị ấy thay nhau hỏi tôi thêm
một vài sự việc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất và những nguyên nhân đưa đến sự
lánh nạn của tôi hôm nay.
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Ông Mony lần lượt ghi vào tập hồ sơ phỏng
vấn.
Sau khi nói lời kết thúc, hai viên chức ấy hẹn
tôi có mặt tại văn phòng Cao ủy vào sáng thứ hai
tuần tới. Chúng tôi chào tạm biệt.
Tôi bước chân ra về trong niềm vui lâng lâng,
cơn mưa lớn ban chiều cũng vừa tạnh hẳn. Tôi
ghé qua trạm điện thoại bên đường gọi cho anh
Võ Thành Vinh, nhờ anh ấy chuyển lời lại với bà
Sara Colm, báo tin cho bà ấy biết, rằng hôm nay
tôi đã được Cao ủy Tỵ nạn phỏng vấn và xin có
lời cảm ơn bà rất nhiều.
Ngày 3 tháng 6 năm 2002, tôi được phủ Cao
ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh cấp
giấy tạm thời trong lúc chờ đợi cứu xét được
hưởng quy chế tỵ nạn. Cơ quan trực thuộc Cao
ủy Tỵ nạn là Jesuit Refugee Service (J.R.S) ở
Campuchia cấp phát cho người tỵ nạn tám mươi
lăm Mỹ kim mỗi tháng, nhờ đó, tôi có thể đắp
đổi qua ngày.
Tôi gửi thư liên lạc với thầy Thích Vân Ðàm
và ông Võ Văn Ái, báo tin về việc phỏng vấn và
đã có giấy chứng nhận tạm thời. Bước đầu như
thế, tôi nghĩ rằng tương đối khả quan.
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19
Được hưởng quy chế tỵ nạn
Thầy Tâm Vân gửi thư vấn an Hòa thượng
Thích Giác Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng điều
hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
hải ngoại, đặc trách giải trừ pháp nạn. Chúng tôi
nhận được thư hồi âm của ngài với lời lẽ thăm
hỏi và động viên chúng tôi hết sức đạo tình.
Thầy Thích Vân Ðàm gửi thư hồi âm cho
chúng tôi biết, thầy đã trình sự việc lên chư tôn
đức trong Giáo hội để quan tâm chiếu cố bảo
lãnh thầy Tâm Vân và tôi, chúng tôi hy vọng
được đi định cư ở Hoa Kỳ.
Ngày 12 tháng 6 năm 2002, tôi viết một bức
tâm thư tường trình dâng lên nhị vị Hòa thượng
Thích Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ, kính
vấn an đỉnh lễ chư tôn Giáo phẩm Hội đồng
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Lưỡng Viện, thỉnh cầu Giáo hội can thiệp cho
chúng tôi sớm được hưởng quy chế tỵ nạn.
Hạ tuần tháng 6 năm 2002, tôi đến văn phòng
Cao ủy để bổ túc giấy tờ, tình cờ tôi gặp ông
Göran Rosén trước sân, khi xe đưa ông đến làm
việc. Gặp lại tôi, ông vui vẻ chào hỏi, chúng tôi
nói chuyện một lát, khi đó tôi mới biết ông ấy là
người Thụy Ðiển. Ông Göran nhờ tôi nhắn lại
với thầy Tâm Vân, rằng sáng mai mời cả hai
người đến vãn phòng, để ông có việc cần trao
đổi. Tôi đến báo tin cho thầy Tâm Vân hay, đúng
giờ hẹn, chúng tôi cùng đi.
Ông Göran Rosén niềm nở tiếp chúng tôi tại
phòng làm việc. Ông ấy hỏi thăm thầy Tâm Vân
một số vấn đề để bổ túc vào hồ sơ. Ðến 12 giờ,
ông có nhã ý mời chúng tôi đi ăn trưa, có bà Sara
Colm chờ chúng tôi ở ngoài, ông ấy sẽ đến sau.
Tại một khu yên tĩnh gần đó, bốn người
chúng tôi cùng trao đổi chuyện trò vui vẻ. Bà
Sara Colm chuyển lại cho chúng tôi món quà của
đạo hữu Nguyên Thái Võ Văn Ái và Hồng Chi Ỷ
Lan ở Pháp gửi biếu, chúng tôi vô cùng cảm kích
trước đạo tình thắm thiết của quý đạo hữu ấy đã
dành cho chúng tôi.
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Bà Sara Colm trong Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền nói chuyện với tôi qua lời phiên dịch của
ông Göran, đề nghị tôi viết một bản phúc trình về
các nhân vật bất đồng chính kiến hiện đang còn
bị giam giữ tại trại giam Xuân Lộc, ngõ hầu tổ
chức này có đủ cơ sở để can thiệp với chính phủ
Việt Nam trả tự do cho các vị ấy. Bà ấy cho biết,
đây là một việc làm mang tính cách nhân đạo,
nên tôi hoan hỷ nhận lời.
Tôi khởi sự ngay vào việc viết bản phúc trình
về hiện trạng tù nhân chính trị ở Việt Nam đề
ngày 26 tháng 6 năm 2002 để gửi cho hai vị ấy.
Ðêm 28 tháng 6 năm 2002, thầy Tâm Vân
nhận được điện thoại của ông Göran gọi đến, ông
ấy mời chúng tôi có mặt tại văn phòng Cao ủy
vào ngày mai. Mặc dầu đêm đã dần khuya, thầy
cũng nhiệt tình đến nơi tôi tạm trú để thông báo
tin này.
Ngày 29 tháng 6 năm 2002, chúng tôi y hẹn
và có mặt tại văn phòng làm việc của ông Göran
Rosén. Ðang ngồi chờ trong phòng, thì ông
Göran mở cửa bước vào, theo sau là bà Sara
Colm và một nữ viên chức khác. Sau khi chào
hỏi theo phép xã giao, ông Göran giới thiệu với
chúng tôi, nữ viên chức đó là bà Elizabeth
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Kirton, trưởng văn phòng Cao ủy Tỵ nạn Liên
Hiệp Quốc ở Phnom Penh, Cambodia. Khi mọi
người an tọa, ông Göran nói một cách trịnh
trọng:
- Sau một thời gian xem xét hồ sơ, chúng tôi
nhận thấy sự việc của hai thầy hết sức rõ ràng.
Do đó, phủ Cao ủy quyết định cấp giấy chứng
nhận quy chế tỵ nạn chính trị cho hai thầy. Kể từ
hôm nay, hai thầy được quyền cư trú trên toàn
lãnh thổ Cam-Bốt dưới sự bảo vệ của Liên Hiệp
Quốc, để chờ đi định cư ở một đệ tam quốc gia.
Chúng tôi xin chúc mừng hai thầy.

Thẻ chứng nhận quy chế tỵ nạn

Nói xong, ông Göran Rosén trao thẻ tỵ nạn
cho chúng tôi. Thầy Tâm Vân và tôi nói lời cảm
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tạ, bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Cao ủy Tỵ nạn
Liên Hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân
quyền.
Tôi nói tiếp:
- Chúng tôi hết sức vui mừng khi được hưởng
quy chế tỵ nạn. Tuy nhiên, con đường phía trước
sẽ còn nhiều hiểm trở chông gai, không chắc gì
suông sẻ. Chúng tôi luôn luôn đặt vào tình huống
có thể bị công an mật vụ Việt Nam vây bắt bất cứ
lúc nào; bởi vậy, xin đề nghị quý vị cho chúng tôi
vào trại tỵ nạn.
Ông Göran dịch sang tiếng Anh cho hai bà ấy
hiểu ý của tôi vừa trình bày, sau đó trả lời:
- Trại tỵ nạn chỉ dành riêng cho người
Thượng Tây Nguyên, các thầy không thể vào đó
được.
Ông Göran không nêu lý do tại sao chúng tôi
không được vào trại tỵ nạn ở Phnom Penh. Ông
ấy quay sang nói chuyện với bà Elizabeth Kirton
và Sara Colm, có lẽ các vị ấy trao đổi ý kiến gì
đó. Một lát sau, ông Göran nói với chúng tôi:
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- Xin lỗi, nảy giờ chúng tôi bàn bạc về việc
sắp xếp chỗ ở cho hai thầy. Chúng tôi nghĩ, có lẽ
sẽ tìm một gia đình người Campuchia thân tín
nào đó để gửi gắm hai thầy.
Bà Elizabeth Kirton nói tiếp và được ông
Göran dịch lại:
- Ðầu tháng 7 sắp đến, tôi có tham dự phiên
họp với Ðại sứ quán Hoa Kỳ ở Phnom Penh.
Ðặc biệt, tôi sẽ nêu vấn đề của hai thầy trong
nghị trình thảo luận, để Ðại sứ quán xem xét giải
quyết, ngõ hầu chấp thuận cho hai thầy sớm đi
định cư. Nay mai, văn phòng Cao ủy Tỵ nạn sẽ
làm thủ tục gửi danh sách của hai thầy đến bộ
Nội vụ Cam-Bốt, để thông báo với chính phủ
hoàng gia về những người được quyền cư trú
trên lãnh thổ vương quốc này, dưới sự bảo vệ
của Liên Hiệp Quốc, theo Công ước Quốc tế mà
chính phủ Cam-Bốt đã ký kết vào năm 1951.
Bà Sara Colm vui vẻ tươi cười chúc mừng
chúng tôi. Ông Göran còn dặn dò thêm:
- Tuần sau, tôi bắt đầu đi nghỉ hè khoảng bốn
mươi lăm ngày. Trong thời gian vắng mặt, tôi sẽ
ủy nhiệm công việc cho một viên chức ở văn
phòng. Ðây là tên và số điện thoại của người ấy
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để hai thầy tiện liên lạc. Hãy nhớ rằng, đừng đi
đâu xa và không nên ra khỏi Phnom Penh. Văn
phòng Cao ủy sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở an toàn
cho hai thầy trong thời gian sớm nhất. Chúc hai
vị may mắn.
Chúng tôi tỏ lời cảm ơn các viên chức này
một lần nữa rồi chào tạm biệt.
Cầm tấm thẻ chứng nhận quy chế tỵ nạn trong
tay, tôi như người đang lênh đênh giữa biển khơi
sóng gió may vớ phải chiếc phao; tựa hồ kẻ lạc
lõng giữa đêm trường u tối gặp được đốm lửa soi
đường; trong lòng mình bỗng dâng lên một niềm
cảm xúc khôn nguôi.
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20
Những mối âu lo
Ðầu tháng 7 năm 2002, tôi nhận được thư
thăm hỏi của quý vị Tăng Ni ở Nhật Bản; đạo
hữu Nguyễn Thị Chánh pháp danh Tâm Thanh ở
San Diego cùng các Phật tử ân nhân ở Hoa Kỳ;
đạo hữu Nguyễn Viết Cập pháp danh Phúc
Thắng ở Sydney và gia đình họ Nguyễn Viết
định cư ở Úc Ðại Lợi. Hãy còn biết bao vị ân
nhân khác, đã niệm tình cứu giúp chúng tôi trong
cảnh ngặt nghèo giữa chốn đất khách quê người.
Nay đạo hữu Phật tử Phúc Thắng và Phật tử
Tâm Thanh đã từ giã cõi đời, tôi thành kính đốt
một nén hương lòng tưởng niệm Hương linh và
cầu nguyện chư vị tiêu diêu miền Cực Lạc.
Trung tuần tháng 7 năm 2002, ông Vũ Quốc
Dụng - viên chức thuộc Hiệp hội Nhân quyền
Quốc tế (ISHR) đặc trách Á châu - gửi thư thăm
hỏi về hiện tình của tôi ở Campuchia, đồng thời
tổ chức này muốn tìm hiểu thêm về tình hình
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Tãng Ni Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất ở quê nhà, sau khi Hòa thượng
Thích Quảng Ðộ bị chính quyền cộng sản ra lệnh
quản thúc hồi năm ngoái. Ngoài ra, ông Vũ Quốc
Dụng còn gửi cho tôi bản Quyết nghị của Quốc
hội Cộng hòa Liên bang Ðức tại Berlin thông qua
ngày 28 tháng 6 năm 2002, về tình trạng nhân
quyền và người thiểu số tại Việt Nam.

Biểu tượng Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế

Thầy Thích Tâm Vân đến tá túc tại một ngôi
chùa tọa lạc gần cầu Saigon ở Phnom Penh, nơi
khu nhà người Việt bị hỏa hoạn thiêu rụi năm
kia. Vừa mới ở một sớm một chiều, thầy được
một người tốt bụng thông tin, rằng tòa Ðại sứ
Cộng sản Việt Nam ở Phnom Penh căn dặn một
số Việt kiều thân tín với họ, nếu thấy hai thầy lạ
mặt từ Việt Nam mới sang, thì phải báo tin ngay
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cho tòa Ðại sứ biết. Nghe thế, thầy Tâm Vân vội
vàng rời khỏi chùa ấy ngay.
Hôm nọ, tôi đến thăm thầy Tâm Vân vào buổi
chiều ngày rằm tháng 6 Âm lịch (2002), thầy kể
rõ chuyện vừa mới xảy ra ban sáng, có vài người
lạ mặt lùng bắt thầy, khi thầy đến làm lễ quy y
cho Phật tử tại một ngôi chùa cách trung tâm
thành phố Phnom Penh chừng mười cây số. Nhờ
điện thoại thông báo kịp thời cho phủ Cao ủy Tỵ
nạn, các viên chức Liên Hiệp Quốc lập tức đến
nơi, các kẻ lạ mặt ấy tức khắc giải tán, nhờ thế
thầy được an toàn.
Trước diễn biến sự việc như vậy, chúng tôi
đoán biết tình hình đã đến lúc vô cùng nguy
khốn, bọn công an mật vụ cộng sản Việt Nam
đang sục sạo chúng tôi khắp nơi. Trong lúc tôi
chưa tìm được một nơi để lánh thân, vì chỗ ở cũ
thế nào cũng bại lộ, không biết chuyện gì rồi đây
sẽ xảy ra?
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21
Mật vụ cộng sản bắt cóc
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2002...
Mấy hôm nay trời nắng gắt sau những cơn
mưa rào đầu tuần. Xóm nhà tôi ở trọ gặp mưa
xuống thì đường sá lầy lội, nắng ráo thì bụi bặm
mịt mù. Sáng nào cũng có năm bảy nhà sư trì
bình khất thực đi ngang từng nhà; các tín đồ đạo
Phật đã chuẩn bị cơm nước sẵn từ sớm, họ lần
lượt cúng dường từng vị sư với một tấm lòng
thành kính. Các nhà sư theo truyền thống Phật
giáo Nam tông, còn gọi là Phật giáo Nguyên
thủy, sinh hoạt tựa như Tăng đoàn thời kỳ Ðức
Phật tại thế.
Ở xứ Chùa Tháp, tuy rằng Phật giáo là quốc
giáo, nhưng đất nước này đặc biệt tôn trọng tự do
tôn giáo một cách bình đẳng.
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Các nhà sư đi khất thực trên đường phố Nam Vang

Hằng ngày, khắp các nẻo đường ở thủ đô
Phnom Penh, tôi thấy có rất nhiều nhà truyền
giáo người nước ngoài đi giảng đạo và thu nạp
tín đồ; hoặc Cơ đốc giáo, Tin lành hay Hồi giáo
v.v… Các tổ chức truyền giáo này lập nên các cơ
sở sinh hoạt tôn giáo như hành lễ, giảng đạo, học
tập giáo lý, từ thiện xã hội, mà chính phủ vương
quốc chẳng bao giờ cấm đoán hoặc ngăn trở họ.
Vừa qua, tôi có nhân duyên đến viếng thăm
ngôi mộ Ðức Hộ pháp Phạm Công Tắc, vị Giáo
chủ sáng lập đạo Cao Ðài, còn gọi là Ðại Ðạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ, khởi nguyên từ Tòa thánh Tây
Ninh. Lăng mộ tọa lạc ngay thủ đô Phnom Penh,
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trên phần mộ có mái che mưa nắng, bàn thờ phía
trước phụng tự hết sức trang nghiêm. Khoảng sân
rộng bên ngoài được lát toàn gạch bông và trưng
bày những chậu kiểng đẹp mắt.
Trong thời kỳ Việt Minh, ngài bị truy bức nên
phải sang Cam Bốt lánh nạn, rồi xả bỏ nhục thân
ở đây. Một thánh thất đơn sơ trong khuôn viên
nhỏ được các Chức sắc ở đây tạo lập, làm nơi lễ
bái tụng niệm và sinh hoạt tín ngưỡng. Nghe nói
cách đây không lâu, ở Việt Nam cử các Chức sắc
đại diện sang đây đàm phán với các vị chủ quản,
đề nghị cải táng di hài Ðức Hộ pháp, thỉnh về an
trí ở Tòa thánh Tây Ninh. Các Chức sắc ở đây
cho rằng, những vị kia chỉ vâng theo ý đồ của
ban Tôn giáo chính phủ ở Hà Nội, vì thế họ
không đồng ý. Bởi lý do rằng, ngài có để lại di
chúc căn dặn, bao giờ chế độ cộng sản ở đất
nước Việt Nam lụi tàn, thì khi đó hẵng đưa di cốt
ngài trở về quê hương xứ sở.
Hôm nay, tôi nghĩ bụng, ngày mai nhằm ngày
thứ sáu, văn phòng Cao ủy có giờ mở cửa tiếp
người tỵ nạn. Tôi dự định sẽ đến gặp viên chức
được ông Göran Rosén ủy nhiệm để trình bày
mối nguy cơ mà chúng tôi có thể gặp phải. Nếu
không tìm được một nơi cư trú an toàn, cứ tiếp
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tục cảnh sống lưu vong như thế này thì chúng tôi
rất dễ dàng gặp sự hiểm nguy.

Chợ Orussey – thủ đô Phnom Penh, Cambodia

Ánh tà dương chưa tắt hẳn, tôi rảo bộ ra
hướng chợ Orussey để mua một ít đồ dùng. Dọc
con đường mang số 185 trước khu chợ, giờ này
đã tấp nập kẻ bán người mua; hàng quán thức ăn
bày biện đủ thứ bên đường, lấp ló dưới những
ngọn đèn dầu, khói đen bốc um. Chiều xuống,
khi những gian hàng lớn nhỏ bên trong chợ
Orussey đóng cửa, mọi người lại tiếp tục họp chợ
bên lề đường, phố xá nhộn nhịp hẳn lên. Dân
chúng lao động, nhất là ở các vùng nông quê, họ
tập trung về thành phố và đem sức mình, làm đủ
mọi thứ công việc để kiếm tiền. Sau một ngày
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làm việc cật lực, phần đông họ đến đây để mua
cơm nước thức ăn được nấu sẵn, khỏi phải lo bếp
núc nồi niêu.
Trời vừa nhá nhem tối, tôi dừng chân ở một
quán hàng xén bên đường để mua đồ. Khi quay
người lại, thình lình có một gã vóc dáng cao lớn
đứng ngay sau lưng tôi dang tay chận lại, một vài
tên khác xông vào trước mặt tôi khống chế.
Trong giây phút bất thần đó, tôi biết là mình đã
bị bắt cóc, chúng theo dõi và bám sát khi tôi rời
khỏi nhà mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi la cứu,
tiếng kêu thất thanh vì hoảng hốt, đông đảo
người chung quanh chỉ dáo dác đứng nhìn, họ
toàn là dân bản xứ, có lẽ họ nghĩ đơn thuần, đây
là một vụ bắt người phạm tội xảy ra thường tình.
Tiếng kêu cứu của tôi hoàn toàn tuyệt vọng,
những tên bắt cóc đẩy mạnh tôi lên một chiếc xe
đã chờ sẵn bên đường, tên cuối cùng bước nhanh
lên xe ngồi bên tay phải tôi, y đóng sầm cánh cửa
rồi ra lệnh cho gã tài xế phóng nhanh. Tôi chưa
kịp ngồi xuống, thì mấy tên nước da ngâm đen
ngồi ở hàng ghế sau chồm tới còng tay tôi lại,
vừa trấn lột ngay chiếc đồng hồ đeo tay. Bọn
chúng xúm nhau đánh vào mặt tôi túi bụi, một
tên khác rút ngay chiếc ví trong túi quần có thẻ
tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc và tiền bạc. Trong
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khi đó, tên ngồi bên phải tôi vòng cánh tay trái
của y siết mạnh cổ tôi nhiều lúc ngạt thở.
Một tên khác ngồi ngay sau lưng gã tài xế với
vẻ mặt quằm quặm, y quay sang hỏi tôi bằng
tiếng Việt với giọng chính gốc người Việt nói
tiếng mẹ đẻ:
- Ông hãy ngồi yên, đừng la lối lớn tiếng, ông
sang đây có hộ chiếu hay không?
Cánh tay tên đang siết cổ tôi hơi thả lỏng một
chút, tôi thẳng thắn trả lời:
- Tôi sang đây xin tỵ nạn chính trị, thẻ chứng
nhận quy chế tỵ nạn của tôi các ông vừa mới
trấn lột, tôi được quyền cư trú trên lãnh thổ
Campuchia dưới sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc.
Tôi không hề vi phạm pháp luật của đất nước
này, cớ sao các ông lại bắt cóc và hành hung
tôi?
Bọn chúng trên xe thảy đều im lặng.
Tên vừa mới hỏi tôi ban nãy liên tục bấm điện
thoại cầm tay liên lạc bằng tiếng Campuchia với
những kẻ đồng sự tổ chức bắt cóc tôi. Có lẽ
những tên kia đang chặn chốt các nẻo đường,
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phòng khi tôi chạy thoát từ chợ Orussey, bọn
chúng có thể vây bắt tôi.
Xe vẫn phóng nhanh trên đại lộ kinh hoàng,
ánh đèn điện ở các dãy phố xá hai bên lùi dần.
Khoảng gần nửa giờ sau, xe quẹo vào một cơ
quan lớn, người gác cổng nhanh chân đến mở
thanh chắn ngang cho xe chạy thẳng vào. Dưới
những ngọn đèn điện sáng choang, tôi đọc được
dòng chữ International Police (Cảnh sát Quốc
tế).
Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi, nay
chính quyền cộng sản Việt Nam đang giở những
trò mánh khóe xảo trá, hòng lừa bịp luôn cả tổ
chức quốc tế này. Nhất định Hà Nội đang lập lờ
đánh lận con đen, chúng có thể ngụy tạo hồ sơ
hình sự, gán ép nhân thân tôi như là một tội
phạm truy nã quốc tế. Chắc chắn rằng, bọn bắt
cóc đưa tôi đến đây, nhằm hợp pháp hóa hồ sơ và
thủ tục dẫn độ tôi về Việt Nam.
Một chiếc xe hơi loại bốn chỗ ngồi đậu sẵn
trước sân, những tên bắt cóc ra lệnh cho tôi
xuống xe rồi chuyển sang chiếc xe này, tôi ngồi
ở hàng ghế sau, có hai tên ngồi kèm bên cạnh.
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Không đầy vài phút, xe chuyển bánh rời cơ
quan Cảnh sát Quốc tế. Chiếc xe chở những tên
bắt cóc chạy trước; ngồi ở xe sau, qua ánh đèn
pha, tôi đọc được rõ ràng biển số xe có hai mẫu
tự Khmer ++2-2475. Xe chạy một đỗi, bọn
chúng đưa tôi vào một cơ quan công an tọa lạc
gần bùng binh múi cầu Saigon ở Phnom Penh, đã
có lần tôi đi ngang đây nên trông rất quen thuộc.
Xe đậu ngay giữa sân, bọn chúng xuống xe hết,
chỉ còn một mình tôi ngồi lại, có mấy tên đứng
bên ngoài xe canh chừng tôi. Cửa xe đóng bịt
bùng, tôi bèn dơ chân dộng mạnh vào cửa, tôi
bảo chúng hạ cửa kiếng xuống kẻo ngột ngạt. Bỉ
ổi nhất là có hai tên công an mật vụ nói tiếng
Việt chính gốc, chúng đến bên xe tra hỏi tôi còn
giấu giếm tiền bạc gì trong người không? Tôi
chẳng thèm trả lời. Bọn chúng vừa hỏi vừa sờ mó
khắp cả mình mẩy tôi để lục soát. Túi quần tôi
chỉ còn vỏn vẹn 500 đồng ria (tương đương với
2000 đồng Việt Nam), chẳng có giá trị gì nên
chúng không lấy; còn thẻ tỵ nạn và hết thảy tiền
bạc trong ví thì đã bị trấn lột một cách trắng trợn,
khi bọn chúng tổ chức bắt cóc tôi ngay phía
trước chợ Orussey.
Mấy tên công an mật vụ cộng sản Việt Nam mang
cặp hồ sơ đi vào phòng làm việc cách chỗ xe tôi
ngồi không xa lắm, các viên chức công an
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Campuchia đi đi lại lại ra vẻ tất bật. Tôi không
hiểu bên trong họ làm việc với nhau thế nào, mà
lại để tôi ngồi ngoài xe chừng một tiếng rưỡi
đồng hồ. Sau đó, công an Campuchia dẫn tôi vào
một gian phòng dùng làm nơi hội họp, chính
giữa có treo bức huy hiệu đặc biệt của ngành
công an Campuchia được vẽ lớn. Một dãy bàn
dài và hai dãy ghế kê dọc chiếm gần hết gian
phòng. Một người nào đó mang vào phòng chiếc
quạt máy, cắm điện rồi bước ra. Nửa giờ sau,
một người công an Campuchia râu ria xồm xoàm
mang vào đưa cho tôi một ổ bánh mì và một chai
nước khoáng. Người ấy ra chiều tử tế, với giọng
nói tiếng Việt lơ lớ, ông ta mời tôi ăn bánh mì và
hỏi tôi có cần gì nữa không? Tôi cảm ơn và hỏi
mượn chiếc gối; một lát sau, người ấy mang
chiếc gối vào đưa cho tôi.
Người tôi mệt lả, ráng nhai ngấu nghiến mẩu
bánh mì rồi đặt lưng xuống nền nhà, không có
chiếu, chẳng có mùng màn, đàn muỗi vo ve thi
nhau hút máu. Tôi vẫn bị còng tay suốt đêm dài,
trăn qua trở lại trong giấc ngủ chập chờn. Ngoài
cửa, văng vẳng tiếng nói chuyện của mấy người
canh gác, thỉnh thoảng họ lại hé cửa trông chừng
tôi.
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Bị cưỡng bức hồi hương
Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, thứ sáu ngày 26
tháng 7 năm 2002, một người mở cửa ra hiệu cho
tôi rời khỏi căn phòng. Tôi không quên cầm theo
chai nước khoáng trên đôi tay bị còng rồi bước ra
sân. Chiếc xe mang biển số ++2-2475 của bọn
bắt cóc đêm qua đã đậu sẵn. Một gã công an mật
vụ Việt Nam mang cặp hồ sơ giấy tờ ngồi bên
phải tôi; một gã ngồi ghế phía trước bên cạnh tài
xế, tôi nhận dạng chính là tên bắt cóc to cao dang
tay sau lưng và đẩy tôi lên xe vào chiều tối hôm
qua tại đường số 185, khu chợ Orussey. Ngồi
kèm phía bên trái và sau lưng tôi là hai tên công
an người Campuchia, với khẩu súng ngắn cộm
lên trong túi quần ngay đầu gối để lòi ra báng
súng.
Xe chuyển bánh rời đồn công an, qua cầu
Saigon, hướng về biên giới Việt Nam. Khu chợ
bên kia cầu giờ này đã nườm nượp người mua kẻ
bán, huyên náo nhộn nhịp. Ngang qua những
xóm nhà vùng ngoại ô, giờ này vẫn còn đóng cửa
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im lìm. Một vài đóm lửa chập chờn bên kia cánh
đồng khi mờ khi tỏ. Ánh trăng khuya lấp loáng
trên mặt hồ sen ven đường, thấp thoáng bóng
người chèo xuồng hái hoa bẻ ngó, tôi sực nhớ
mang máng hôm qua là đêm 16 trăng tròn, tháng
6 Âm lịch năm Nhâm Ngọ.
Xe chạy dọc những đoạn đường đất đá gồ
ghề, hất tung bụi mù để lại phía sau. Ðó đây lác
đác vài ba người, đầu đội thúng mủng đem hàng
ra chợ bán. Chẳng mấy chốc trời tờ mờ sáng, xe
cũng vừa đến bến phà Neak Loeung (Hố Lương),
được biết cộng đồng người Việt sinh sống ở đây
không ít.
Mọi người chờ đợi chuyến phà ngang qua
dòng sông Mê-Kông đôi bờ xa tít. Tiếng rao lanh
lảnh của những cô bán hàng tay xách nách mang;
mấy đứa trẻ bán dạo theo gót khách hàng và nài
nỉ khách mua cho bằng được, tạo thành một bầu
không khí náo nhiệt hẳn lên. Tôi đoán chừng
toán công an này sẽ áp giải tôi đến cửa khẩu biên
giới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Trên bờ, mấy chiếc xe đò nối đuôi nhau chờ
phà cập bến. Gã công an mật vụ Việt Nam vội
vàng mở cửa xuống xe, y nhanh chân đến cổng
gác rồi nói mấy câu với nhân viên điều hành,
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hình như xin quyền ưu tiên qua phà thì phải.
Bỗng nghe tiếng còi phà hú lên báo hiệu chuyến
phà từ bên kia bờ cập bến, mọi người và xe cộ
lần lượt lên bờ.

Bến phà Neak Loeung (Hố Lương)

Gã tài xế trẻ người Campuchia phóng xe vượt
hẳn lên các xe phía trước, rồi chầm chậm xuống
phà. Ðến khi đã chật ních hành khách và xe cộ,
chuyến phà nhổ neo rời bến.
Một cô bé tay nách mủng xôi đậu đen còn
nóng hổi, mùi nếp thơm bốc lên, tên công an
Việt Nam ngồi bên cạnh tôi bèn mua mấy gói xôi
đưa cho mấy tên công an Campuchia và tôi lót
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dạ. Chuyến phà từ từ cập bến bên kia bờ, khi ánh
dương bắt đầu ló dạng.
Xe chạy chậm vì có những đoạn đường quá
xấu. Còn chừng vài trăm mét nữa là đến cửa
khẩu biên giới Campuchia-Việt Nam, bọn chúng
cho xe ghé vào một cơ quan lớn tọa lạc bên phải
lề đường, đậu dưới những tàn cây rợp bóng trong
sân. Mấy tên công an Campuchia xuống xe đứng
ngoài canh giữ tôi, chúng phì phà khói thuốc. Hai
gã người Việt đi vào phòng liên hệ với các viên
chức ở cơ quan này. Tôi đoán chừng đây là đồn
biên phòng Campuchia, có lẽ bọn công an mật vụ
làm thủ tục lần cuối với nước láng giềng này,
trước khi đưa tôi sang cửa khẩu biên giới vào
lãnh thổ Việt Nam.
Còn lại một mình tôi trên xe, cổ tay đang bị
còng sưng tấy lên, mặt mày bầm tím vì bị bọn
bắt cóc hành hung, lại thêm đêm hôm qua mất
ngủ, người tôi mệt nhoài, tôi bèn đặt lưng xuống
ghế xe rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ðang giấc ngủ ngon, thình lình có người mở
cửa xe đánh thức, tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên
cao, ánh nắng gay gắt bắt đầu xuyên qua kẻ lá.
Gã công an người Campuchia lấy xâu chìa khóa
nhỏ mở chiếc còng số 8 trên tay tôi. Mọi người
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lên xe rời khỏi cơ quan này, tính ra xe tạm dừng
ở đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ.

Cửa khẩu Mộc Bài - địa phận Cam Bốt

Xe chạy một quãng thì qua cửa khẩu Mộc
Bài, thuộc vùng đất Việt Nam. Dưới bóng đại thụ
im mát bên vệ đường, năm bảy viên chức bộ
Công an đứng chờ sẵn, hai bên tay bắt mặt
mừng, đon đả chào hỏi. Có vài gã công an tôi
quen mặt, bởi đã có lần tôi gặp họ trong một buổi
thẩm cung nào đó tại trại giam vào những năm
trước đây. Chúng chuyển tôi sang chiếc xe mang
biển số tỉnh Tây Ninh, rồi còng tay tôi lại; một
tên công an trên xe trao cho tôi chiếc kính màu
được dán phủ kín bằng băng keo đen, tên này
buộc tôi đeo kính vào mắt. Tôi hiểu ra ngay,
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không phải chúng nó sợ tôi biết đường sá hay
ngõ ngách khi tống tôi vào một trại giam nào đó,
mà chính là để cho mọi người đi lại trên đường
phố, nhất là vào khu vực nội thành, dù ai đó có
quen biết với tôi đi chăng nữa, người ấy cũng
khó lòng nhận diện ra tôi.
Vào giờ này, những tên mật vụ vùng Cửu
Long coi như đã hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc mà
chính quyền cộng sản Việt Nam giao phó hoặc
thuê mướn, bọn chúng bèn quày xe trở lại
Campuchia. Tôi nghĩ có lẽ nay mai, những tên
công an mật vụ này sẽ nhận được giấy khen
thưởng, hoặc giả tiền thù lao của tập đoàn độc tài
toàn trị tại Hà Nội.
Thi sĩ Đức Tâm Phạm Hoài Việt đã cảm tác
bài thơ về vụ việc bắt cóc này:
Lương thức Thích Trí Lực
Giữa khuya làm chuyện mù tăm,
Mã ngưu phối hợp rắp tâm hại người.
Thích Trí Lực ! Hỡi thầy ơi !
Lương thức trí đạo cao vời,thầy đâu ?
Ngục tù hay chốn rừng sâu
Đêm đen đuốc tuệ nhiệm mầu xét soi
Từ nghĩa đạo, thầy vì đời
Lương tri nhân loại: kịp thời cản ngăn !
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Biệt tăm
Con đường xuyên Á từ cửa khẩu Mộc Bài đến
ngã tư An Sương đang được sửa sang và mở
rộng, có nhiều đoạn đường đất đá lởm chởm khó
đi. Mãi đến giữa trưa, toán công an áp giải mới
đưa tôi về đến trại giam B34/A24 - Cơ quan an
ninh điều tra, bộ Công an - tọa lạc tại số 237,
đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Sài Gòn. Nếu
tính luôn lần vượt biển bị bắt giam hai năm tù ở
tỉnh Tiền Giang vào năm 1981, thì nay là lần thứ
tư tôi bước chân vào nhà tù cộng sản, hầu như tôi
chẳng hề nao núng trong lòng.
Chiếc xe chở tôi vừa đỗ giữa sân trại giam, thì
xe chở toán công an tiếp nhận tôi ở cửa khẩu
Mộc Bài cũng vừa đến nơi. Trời nắng gắt, ánh
dương chói chang khó chịu, tôi hơi bị chóng mặt
và nhức đầu, có lẽ đi đường xa mệt nhọc. Vừa
bước lên bậc thềm ở hành lang, tôi hất hàm bảo
tên công an áp giải:
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- Hãy mở còng tay cho tôi.
Gã kia trả lời cộc lốc:
- Chờ chút đã.
Tôi nổi cáu, bèn lớn tiếng:
- Chờ đợi cái gì nữa, đã vào đến trại giam
rồi, các ông còn sợ tôi trốn đi đâu mà không mở
còng.
Mấy người kia thấy vậy bèn ra lệnh cho ông
ấy mở chiếc còng số 8 trên tay tôi. Một nữ công
an trại giam trong khu nhà này đi ra nhận người,
rồi ký vào biên bản giải giao bị can.
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Viên thiếu tá Nguyễn Ðinh Hóa đưa tôi vào
phòng cung số 2, trong phòng có gắn thiết bị ghi
hình. Ông ấy đặt giữa bàn tấm bìa kẹp đủ thứ
giấy tờ, có cả bức hình chân dung của tôi, ngoài
bìa ghi dòng chữ lớn: “Hồ sơ Thích Trí Lực”.
Qua các câu hỏi và đáp, một bản lý lịch đầy đủ
chi tiết của tôi được cán bộ điều tra này viết vào
biên bản ghi lời khai.
Khoảng 3 giờ chiều, ông Hóa dẫn tôi ra xe
đậu sẵn ngoài sân, có vài người nữa cùng đi kèm.
Họ đưa tôi đến trụ sở công an phường Nguyễn
Cư Trinh, quận 1, Sài Gòn.
Tại phòng làm việc, tôi ngồi chờ các người
này viết biên bản khám xét. Ông Hóa lấy trong
cặp ra một chiếc ví, đúng là chiếc ví của tôi mà
khi bị bắt cóc hôm qua, mấy tên ngồi sau rút
trong túi quần. Ông ấy mở ví lấy ra tấm thẻ
chứng nhận quy chế tỵ nạn và chứng minh nhân
dân, còn tất cả tiền bạc xem như mất trắng. Tôi
chắc chắn rằng, những tên công an mật vụ bắt
cóc tôi ở Campuchia đã bàn giao lại cho toán
viên chức Bộ Công an ở cửa khẩu biên giới Mộc
Bài vào sáng hôm nay. Như thế, đêm hôm qua,
khi bắt cóc tôi lên xe, bọn công an mật vụ vùng
Cửu Long thừa biết tôi được Liên Hiệp Quốc bảo
vệ quyền tỵ nạn chính trị. Nay cơ quan An ninh
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điều tra bộ Công an lại lập biên bản khám xét tại
trụ sở công an phường này chiều ngày 26 tháng 7
năm 2002, thu giữ của tôi một thẻ tỵ nạn mang
số 610 IC, do bà Elizabeth Kirton - Trưởng Cao
ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh - ký
ngày 28 tháng 6 năm 2002, công nhận quyền tỵ
nạn.
Lập xong biên bản, tiếp đó thiếu tá Nguyễn
Ðinh Hóa mời tôi đứng dậy để nghe tuyên đọc
cái gọi là lệnh bắt khẩn cấp. Tôi có nêu thắc mắc
với ông ấy, rằng tôi bị bắt ngày 25 tháng 7 năm
2002 ở Campuchia, chứ không phải tôi bị bắt
ngày 26 tháng 7 năm 2002 tại biên giới. Ông ấy
trả lời cho xong chuyện:
- Ai bắt anh ở Campuchia, ở đây chúng tôi
không biết, tôi chỉ biết bắt anh sáng nay, nhằm
ngày 26 tháng 7 mà thôi.
Tôi nghĩ, chuyện này mình tranh luận cũng
chẳng đi đến đâu, họ chỉ việc cãi chày cãi cối là
xong, bởi thế tôi bỏ qua.
Mọi người chở tôi trở lại trại giam B34, các
cán bộ y tế vào kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục
lưu ký. Bị can phải gửi hết thảy tiền bạc, tư trang
và các vật dụng không được phép mang vào
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buồng giam. Từ Phnom Penh về đây, tôi chỉ có
vỏn vẹn một bộ đồ mặc trên người, đi chân đất
và chẳng có một đồng dính túi. Cán bộ điều tra
thông báo, mỗi tháng tôi được cấp phát 96.000
đồng (tương đương 6,5 đô-la Mỹ), với số tiền
này, cán bộ phụ trách mua mì gói và một ít đồ ăn
gửi vào.
Tôi bị giam ở buồng đối sách (đối tượng
chính sách) số 1, thuộc khu tạm giữ, đối diện là
dãy phòng cung. Bên trong là phòng làm việc
của đội quản lý bị can. Sở dĩ tôi không gọi là cán
bộ quản giáo (quản lý và giáo dục) như ở các trại
giam thường gọi, bởi vì những người bị tạm
giam ở đây đang trong thời kỳ điều tra xét hỏi,
không thể xem như là phạm nhân khi chưa có
phán quyết của tòa án, thì có tội gì đâu mà cần
phải giáo dục.
Mặc dầu trong người không được khỏe, tôi
cũng gắng lau chùi sạch sẽ căn phòng, bởi không
có người ở nên bụi bặm đóng lớp. Họ đưa thêm
một người nữa vào ở chung với tôi, do từng trải
cảnh tù đày, tôi hết sức dè dặt khi nói chuyện,
biết đâu người này sẽ báo cáo lại mọi chuyện của
tôi, giúp cho công tác điều tra.
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Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an (A24)
phối hợp với An ninh tôn giáo (A38) - sau này
đổi thành A41- cùng thẩm vấn tôi. Họ tống đạt
cho tôi quyết định khởi tố bị can về tội danh
“Trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền
nhân dân ”, theo điều 91, luật Hình sự; đồng thời
ra lệnh tạm giam bốn tháng.
Cuối tháng 8 năm 2002, có lẽ cơ quan An
ninh điều tra phát hiện ra sự vô lý của họ, khi họ
lập biên bản khám xét tôi tại trụ sở công an
phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, nên họ hủy
biên bản này. Hai cán bộ điều tra chính là
Nguyễn Ðinh Hóa (A24) và Hoàng Thanh Phúc
(A41) mang đến phòng cung một biên bản đã
viết sẵn, nội dung hoàn toàn trái sự thật, rằng tôi
bị khám xét và bị bắt tại cửa khẩu Mộc Bài,
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vào ngày 26
tháng 7 năm 2002. Người làm chứng cũng là một
gã công an khác có mặt tại phòng hỏi cung để ký
tên, thật đúng là một trò hề xảo trá. Ðáng lý tôi
không ký vào biên bản này, nhưng khi suy nghĩ
lại, đằng nào mình cũng đã bị biệt giam gần một
tháng nay, bọn cộng sản sẽ không bao giờ thả
mình ra một sớm một chiều, sau này khi ra tòa
hẵng phơi bày sự thật.
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Suốt thời gian thẩm cung, tôi luôn luôn khẳng
định rằng, việc tôi ra đi lánh nạn là để có cơ hội
tiếp tục phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất ở hải ngoại, bởi vì trong nước, Giáo
hội chúng tôi bị chính quyền cộng sản của các
ông đặt ra ngoài vòng pháp luật và đàn áp thô
bạo.
Bằng lối chứng minh bắt cầu theo nghiệp vụ
điều tra kiểu cộng sản, bọn chóp bu A24 cho
rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là
một tổ chức chống phá nhà nước, nên họ quy
chụp tôi theo tội danh “Trốn đi nước ngoài nhằm
chống chính quyền nhân dân”. Với tội danh này,
theo luật Hình sự, tôi có thể bị xử tù từ ba năm
cho đến chung thân.
Ngày lại tháng qua, mặc dầu bị giam cầm
nghiêm ngặt trong chốn lao lung cùng khổ, thế
nhưng, tinh thần tôi vẫn luôn luôn lạc quan với
một niềm hy vọng rằng, Cao ủy Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về
người tỵ nạn và các tổ chức bảo vệ nhân quyền,
như Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Tổ chức Ân
xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ủy
ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam… sẽ
không bao giờ bỏ rơi tôi, khi hay tin tôi bị mất
tích ở Cam Bốt. Hà Nội có trách nhiệm phải trả
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lời trước công luận quốc tế về việc bắt cóc này,
kể cả Nam Vang cũng phải liên đới chịu trách
nhiệm.

Biểu tượng Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền

Tôi ở buồng đối sách gần hết hai lệnh tạm
giam tám tháng, công an trại giam vâng lệnh an
ninh điều tra A24 thay đổi cả thảy ba người nhảy
xô vào ở chung với tôi. Trước đây họ đều là đảng
viên Cộng sản, hai viên công an và một thượng
tá quân đội, chẳng một ai dám nhận lời chuyển
tin tôi ra ngoài khi họ được thăm gặp gia đình.
Trung tuần tháng giêng Âm lịch năm Quý
Mùi (nhằm ngày 17 tháng 2 năm 2003), nhân
chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án Trương Văn Cam
vào ngày 25 tháng 2 năm 2003 sắp đến, trại giam
chuyển tôi và một số bị can khác tập trung xuống
nhà C, tôi được biết nhà sử học Trần Khuê ở gần
buồng giam với tôi. Trần Khuê là một nhân vật
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bất đồng chính kiến, ông ấy bị bắt giam vì đã
mạnh dạn tố cáo đảng Cộng sản Việt Nam
nhượng đất ở biên giới phía Bắc cho Trung
Quốc. Ðược biết, ông tuyệt thực cả tháng nay để
phản đối việc bắt giam phi pháp của nhà cầm
quyền cộng sản.
Tôi bị giam chung với ông Hồ Trần Lập,
nguyên trung tá quân đội, đảng viên Cộng sản,
mọi người thường gọi ông là “Lập chảo”. Ông ấy
bị bắt giam do lắp đặt một trạm ăng-ten Parabol
để thu sóng điện thoại từ vệ tinh viễn thông.
Trại giam B34 nguyên là tổng nha Cảnh sát
quốc gia thời chế độ cũ. Khu nhà C tọa lạc sát
đường Nguyễn Văn Cừ, cách cổng chính số 237
chừng năm chục mét về phía tay mặt từ ngoài
nhìn vào, mái nhà lợp tôn, tường quét vôi màu
vàng. Ðây là một khu nhà giam phục vụ cho việc
ép cung hoặc kỷ luật bị can. Hai cánh cửa sắt độc
nhất đi vào nhà giam này thường xuyên đóng bịt
bùng, ngoại trừ lúc công an giải người đi hỏi
cung hoặc đưa cơm nước. Bên trong có cả thảy
mười hai buồng giam, mỗi buồng có diện tích
không đầy chín mét vuông. Cửa mỗi buồng giam
nguyên trước đây là cửa song sắt, nay chế độ
cộng sản hàn bít thêm hai tấm sắt dày. Trên vách
tường cao, mặt trước và sau, trước đây đều có
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chấn song thông gió rộng lớn, nay chế độ cộng
sản lại trám bít, hãy còn để lại dấu vết rõ ràng,
chỉ chừa một hai khe nhỏ thông khí không đáng
kể, một lỗ vuông chừng ba tấc để đưa thức ăn và
nước uống vào. Không khí buồng giam hết sức
ngột ngạt, nhất là những tháng nắng nóng. Hai
cánh cửa sắt bên ngoài mỗi lần được đóng khóa
lại, chúng tôi thường gọi đùa là “úp vung”, thì
mọi người bị giam bên trong chẳng khác nào ở
trong lò lửa.
Mỗi buổi sáng thức giấc, tôi nhìn lên khe
vách, thấy có ánh mờ nhạt thì đoán biết ngoài
trời đã sáng tỏ, khi đó mọi người gọi nhau hỏi
thăm sức khỏe. Bên ngoài hai dãy phòng giam
đều có đặt máy quay hình. Trong mỗi phòng,
thiết bị nghe lén và ghi hình được ngụy trang
bằng một đèn điện gắn vào vách tường, mọi sinh
hoạt và trò chuyện trong buồng giam đều bị kiểm
soát nhờ thiết bị này.
Cả tháng nay, hầu như tôi chưa hề bước chân
ra khỏi cửa buồng giam, ngày ngày giam mình
trong bốn bức tường nghiêm ngặt. Xe cộ lưu
thông trên đường Nguyễn Văn Cừ ầm ĩ suốt ngày
lẫn đêm, chẳng khi nào có một khoảnh khắc yên
tĩnh, tiếng máy xe lẫn tiếng còi tựa hồ tra tấn bên
tai.
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Ngày 12 tháng 3 năm 2003, buổi sáng trời
nắng dịu, tôi được ra ngồi dưới bóng râm để hớt
tóc, lâu lắm rồi, nay tôi mới được bước chân ra
khỏi cửa. Hớt tóc vừa xong thì cán bộ trại giam
gọi đi làm việc. Ra đến phòng cung, ông Nguyễn
Ðinh Hóa tống đạt cho tôi cái gọi là bản kết luận
điều tra, do thượng tá Lý Anh Quán, phó thủ
trưởng cơ quan An ninh điều tra ký tên. Theo bản
văn này, hồ sơ vụ án được chuyển sang viện
Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố tôi ra
tòa án.
Theo luật Tố tụng hình sự, nay tôi được
quyền gặp thân nhân, tôi bèn báo với cán bộ
quản lý, xin giấy và mượn bút để viết đơn. Hai
tuần lễ sau, ngày 25 tháng 3 năm 2003, viện
Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt cho tôi cái
gọi là cáo trạng. Tôi có hỏi lá đơn đã gửi trại
giam nhờ chuyển đến viện Kiểm sát, đề nghị
thông báo cho thân nhân tôi biết, tôi hiện đang bị
bắt giam ở B34, đã tám tháng rồi mà thân nhân
vẫn chưa hay tin, biệt vô âm tín. Nghe tôi hỏi,
ông ấy tỏ vẻ lúng túng và trả lời, ông sẽ hỏi lại
ông Hóa là cán bộ điều tra. Như vậy, đủ chứng tỏ
rằng, những đơn từ của tôi đã bị bọn chúng ém
nhẹm.
Bao nỗi tang thương

200

24
Dã tâm cộng sản
Tháng 5 năm 2003, thời tiết ở Sài Gòn bắt đầu
có những cơn mưa đầu mùa, đem lại cho người
tù một cảm giác tương đối dễ chịu hơn. Nhiều
đêm hôm khuya khoắt, khi âm thanh xe cộ bên
ngoài đại lộ thưa dần, bỗng có tiếng chìa khóa
lẻng kẻng, “nắp vung” được mở ra, mọi người
nghe chừng, có người nào đó bước chân vào nhà
giam. Cứ mỗi tối đến, chúng tôi đều gọi nhau trò
chuyện. Một hôm, mọi người lắng nghe tiếng ai
oán được cất lên từ một căn buồng biệt giam
vọng lại:
Ðảng là mẹ, bác là cha,
Ðến khi bác chết, đảng ta góa chồng.
Ðảng ơi mày có biết không?
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.
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Tôi biết anh bạn này vừa mới bị bắt vào ngày
hôm kia, đang ở gần buồng giam với tôi. Thoạt
đầu, anh ta còn dè dặt chưa dám nói chuyện, nay
thấy mọi người chuyện trò vui vẻ, nên mới dám
mở lời. Nghe nhắc đến Thạch Sanh và Lý Thông
trong kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam, tôi suy
đoán rằng, có lẽ anh bạn này đang bị những Lý
Thông cộng sản thời nay ám hại. Chắc hẳn quý
bạn đọc ai cũng biết câu chuyện cổ này từ thuở
ấu thơ, rõ ràng bản chất cộng sản y chang con
người Lý Thông, nghĩa là cùng một phường
lường láo tráo trở, lươn lẹo dối trá, hiểm ác gian
manh, điêu ngoa xảo quyệt…
Giữa thời buổi kinh tế thị trường, thêm cái
đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nào là
giám đốc, hải quan; nào là biên phòng, thuế vụ;
giờ trước là đảng viên cao cấp, năm mươi năm
tuổi đảng có dư; phút sau bèn trở thành phó
thường dân dự khuyết, ngày ngày bị điều tra xét
hỏi, đem tấm thân vào chốn lao lung. Khi còn ở
rừng thiêng nước độc, gia tài chỉ vỏn vẹn một
chiếc ba lô, thì tình đồng chí khăng khít đậm đà,
sống chết có nhau. Nay được lầu cao cửa rộng,
xe cộ nghênh ngang, ai nấy đều trở thành những
nhà tư sản đỏ, cớ sao lại đấu đá tàn tệ với nhau,
chẳng có chút nghĩa tình.
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Tôi bèn bắt chuyện làm quen với anh bạn ấy,
dù chưa hề trông thấy mặt nhau:
- Anh bạn mới vào ơi, anh có khỏe không? Ở
đây chúng tôi gọi nhau bằng số, tôi được anh em
đặt tên là Ba Nhỏ, bị bọn nó bắt cóc ở
Campuchia đem về đây nhốt kỹ. Nay chúng tôi
đặt tên gọi cho anh là Tư. Anh Tư hãy cố gắng
lên, mong một ngày gần đây, anh sẽ được thân
oan và sớm ra khỏi cảnh tù này.
Anh Tư trả lời trong tiếng nghẹn ngào:
- Cảm ơn anh Ba Nhỏ và các anh em ở đây đã
có lời an ủi tôi. Nhưng ai có thể làm sáng tỏ nỗi
oan khuất cho tôi, khi mà bọn trùm cộng sản độc
tài toàn trị ở Hà Nội tự tung tự tác, chúng nó ban
hành những chính sách kinh tế: “Sáng đúng
chiều sai, sáng mai lại đúng; hỏi ra thì lúng
túng, không biết đúng hay sai”.
Có tiếng Ba Lớn tiếp lời:
- Bởi vì chúng nó chỉ là một phường: “Lưu
manh giả danh trí thức, ăn hại đái khai, học lớp
hai khai lớp mười một ”.
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Mọi người trong nhà giam khu C nảy giờ lắng
nghe câu chuyện của chúng tôi, ai nấy đều cười
rộ.
Tuy mới quen nhau, nhưng anh Tư và tôi trở
nên thân mật. Tối đến, chúng tôi thường đứng ở
lỗ vuông đưa cơm để trò chuyện với nhau. Anh
ấy tự giới thiệu, anh nguyên là đại tá xuất thân từ
Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, đã từng hoạt động
trong ngành tình báo nhiều năm, nay được
chuyển qua công tác làm trưởng đồn biên phòng
ở biên giới phía Bắc. Anh ấy cho tôi biết, do anh
bị tình nghi móc nối với Tổng cục Hải quan và
thương nhân để nhập hàng lậu thuế từ Trung
Quốc về Việt Nam, nên bị tạm giam để điều tra.
Năm ngoái, anh cũng bị tạm giam ở miền Bắc
một tháng về vụ thông đồng với giám đốc công
ty nào đó, họ làm hồ sơ xuất khẩu giả để moi tiền
nhà nước, theo chính sách hoàn thuế giá trị gia
tăng. Do cơ quan điều tra không đủ chứng cứ
buộc tội nên chúng đành phải thả anh ấy ra.
Tự nhiên tôi và anh Tư trở thành đôi bạn tâm
đắc. Tôi thường kể cho anh ấy nghe về việc
chính quyền cộng sản đang tâm đàn áp Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất một cách trắng
trợn. Từ sự kiện tại chùa Linh Mụ vào năm 1992,
mở đầu công cuộc hoạt động phục hồi Giáo hội
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truyền thống, cho đến những tình cảnh nghiệt
ngã mà Giáo hội này đã và đang gánh chịu dưới
chế độ cộng sản bạo tàn.
Tôi thường xuyên nhắc nhở đến những hoạt
động của ông Võ Văn Ái và nữ sĩ Ỷ Lan trong
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
thuộc cơ sở Quê Mẹ ở Paris, đồng thời ông ấy
kiêm nhiệm Giám đốc Phòng Thông tin Phật
giáo Quốc tế.

Giáo sư Võ Văn Ái

Thế rồi, vào một buổi chiều chủ nhật nọ, anh
Tư cầm lòng không đậu, bèn tiết lộ cho tôi biết
toàn bộ nội dung tài liệu và hồ sơ tối mật của
Tổng cục 2 bộ Quốc phòng mà đã có lần anh đọc
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được ở tàng thư, khi ấy anh là một thành viên
của tổ hành động. Cơ quan tình báo đầu não này
đã nhiều lần lên phương án và kế hoạch tổ chức
ám sát ông Võ Văn Ái, bởi lẽ chính quyền cộng
sản Việt Nam đã xếp ông Võ Văn Ái vào sổ bìa
đen những kẻ thù không đội trời chung của đảng
Cộng sản, thế nhưng sự việc bất thành.
Anh Tư tỏ ra hết sức chân tình khi anh tiết lộ
điều tối mật này. Dường như anh ấy đã trút hết
nỗi lòng cho tôi, mà theo như lời anh nói, để cho
thanh thản tâm hồn và anh thật sự hồi tâm hướng
thiện.
Suốt nhiều đêm liền, tôi không sao chợp mắt
khi nghĩ đến cư sĩ hộ pháp Võ Văn Ái, một Phật
tử trung kiên với Giáo hội truyền thống, luôn
luôn đứng về phía chính nghĩa để đập nát gian tà.
Quả thật, đảng Cộng sản độc tài toàn trị đương
quyền không từ bỏ một dã tâm hay thủ đoạn gian
ác nào đối với những người đối lập chính trị. Tôi
mong sao điều bất hạnh ấy đừng bao giờ xảy ra.
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25
Đàm phán với bị can
Ngày 12 tháng 6 năm 2003, tôi và một số
người khác ở khu C được công an trại giam
thông báo dọn đồ đạc chuyển đến khu D. Khu
nhà giam này nằm kế bên trong phòng làm việc
của cán bộ quản lý, gồm một tầng trệt và hai tầng
lầu, các buồng giam nhỏ được xây dựng vững
chắc, cũng có đặt thiết bị kiểm soát y hệt như ở
khu C. Từ buồng giam đi ra phòng hỏi cung, phải
đi qua bốn lớp khóa.
Mỗi buổi sáng, công an trực trại mở cửa các
buồng giam chừng vài tiếng đồng hồ hoặc đến
chiều, tùy theo từng đối tượng bị tạm giam. Mọi
người ra bể nước nhỏ để tắm giặt, hàng hiên rộng
chừng hai mét vuông, có hàng rào bằng lưới
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thép. Thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ thì không
được mở cửa.
Ngày 25 tháng 6 năm 2003, tôi được mời ra
nhận cái gọi là quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa
án Nhân dân thành phố vào ngày 25 tháng 7 năm
2003. Chiều hôm ấy, tình cờ tôi trông thấy bác sĩ
Nguyễn Ðan Quế ở hành lang trước phòng cung.
Ông là một nhân vật bất đồng chính kiến đã từng
bị chính quyền cộng sản cầm tù nhiều năm. Cao
trào Nhân bản do bác sĩ Nguyễn Ðan Quế sáng
lập năm 1990, lên tiếng đòi hỏi đất nước Việt
Nam phải đi đến một nền dân chủ đa nguyên.
Nay ông lại bị bắt giam vì tiếp tục nói lên quan
điểm chính trị của mình.
Tôi chuẩn bị tinh thần ra tòa vào ngày 25
tháng 7 năm 2003. Như thế, ròng rã mười hai
tháng trời đằng đẵng, mọi người xem như tôi đã
bị mất tích ở Campuchia, người thân và bạn bè
chẳng biết tôi còn sống hay là đã chết, hoàn toàn
biệt vô âm tín.
Trước đó chừng mấy hôm, công an trại giam
dẫn tôi ra phòng cung số 5, lầu 1. Tôi ngồi chờ
một lát thì có mấy viên công an mặc thường phục
lần lượt bước vào phòng. Qua lời giới thiệu, tôi
được biết ông Bảy, ông Thanh, ông Tư Liêm, họ
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là những viên chức đứng đầu cục Bảo vệ chính
trị hay an ninh gì đó của bộ Công an, ông Hóa
thường hay hỏi cung tôi hôm ấy cũng có mặt.
Sau khi thăm hỏi đôi câu xã giao lấy lệ, những
viên công an này đi ngay vào mục đích chính của
buổi gặp gỡ hôm nay. Họ muốn tìm hiểu thái độ
và quan điểm của tôi trong phiên tòa sắp đến, mà
tôi là bị cáo độc nhất.
Tôi nói chuyện một cách tự nhiên:
- Thưa các ông, các ông muốn thăm dò ý
tưởng của tôi trong phiên xử nay mai, tôi sẽ nói
gì? Sau khi đại diện viện Kiểm sát giữ quyền
công tố đọc xong cái gọi là bản cáo trạng, tôi sẽ
nói rằng, phần mở đầu bản cáo trạng là bịa đặt,
hoàn toàn sai sự thật, nội dung mâu thuẩn với lời
khai của tôi trong biên bản hỏi cung bị can do
cán bộ Hóa hiện đang có mặt ở đây lập bản
cung. Trong các câu hỏi và đáp được ông Hóa
viết vào biên bản, tôi đã khai rằng, tôi bị bắt
khoảng 19 giờ, ngày 25 tháng 7 năm 2002 ở
trước chợ Orussey, thủ đô Phnom Penh,
Campuchia. Thế mà phần nhập đề trong cáo
trạng lại viết rằng, vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 7
năm 2002, tại công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây
Ninh, cơ quan điều tra - bộ Công an đã bắt,
khám xét khẩn cấp đối với Phạm Văn Tưởng và
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phát hiện một giấy chứng nhận tỵ nạn số 610 IC,
do văn phòng Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp Quốc cấp
tại Phnom Penh ngày 28 tháng 6 năm 2002. Xin
các ông thử hỏi cán bộ điều tra đang ngồi đây,
tôi có nói thêm bớt gì không? Thứ hai, tôi sẽ
khẳng định và tố cáo trước tòa rằng, công an
mật vụ dưới sự điều động của các ông đã tổ chức
bắt cóc tôi ở Phnom Penh, trong lúc tôi được
hưởng quy chế tỵ nạn chính trị.
Ông Tư Liêm ngắt lời tôi:
- Tại sao ông nói là ông bị bắt cóc?
- Tôi được quyền cư trú trên lãnh thổ
Campuchia dưới sự bảo vệ của Liên Hiệp
Quốc. Tôi đâu có vi phạm pháp luật của
vương quốc này mà bị các ông bắt về đây
nhốt kỹ; bắt bớ một cách ngang ngược
như vậy, nếu không bảo là bắt cóc thì gọi
là gì? Các ông hãy trả lời đi.
Chẳng nghe ai lên tiếng, tôi bèn nói tiếp:
- Chính quyền cộng sản sắp sửa đưa tôi ra tòa
xét xử, thế mà cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa hề
liên lạc được với thân nhân từ ngày bị các ông
bắt cóc. Người thân và bạn bè của tôi cũng
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chẳng biết tôi còn sống hay là đã chết. Cả trại
giam này có người nào rơi vào hoàn cảnh như
tôi không? Tại sao tôi bị tước đoạt quyền được
gặp thân nhân theo luật pháp quy định? Thử hỏi
điều này có trái khoáy hay chăng? Thêm nữa,
nay tôi yêu cầu được gặp đại diện phủ Cao ủy Tỵ
nạn Liên Hiệp Quốc, là tổ chức bảo vệ quyền lợi
hợp pháp của tôi tại phiên tòa, tòa án các ông
phải có trách nhiệm thông báo cho tổ chức này.
Hôm nay, các ông đến đây tìm hiểu thử xem tôi
sẽ nói gì trước hội đồng xét xử, đó là tôi chỉ mới
trình bày đôi điều đơn giản và nông cạn, chẳng
cần giấu giếm trong lòng làm gì.
Nói chuyện một hồi thì các ông ấy tạm kết
thúc buổi gặp gỡ. Ông Thanh đưa tôi xuống
thang lầu. Trong khi chờ công an trực trại mở
khóa cửa ngách, ông ấy có nhắc đến việc trước
đây ông có đến chùa Linh Mụ và gặp Hòa
thượng Thích Ðôn Hậu mấy lần.
Tôi chào tạm biệt rồi trở về buồng giam.
Ngày 24 tháng 7 năm 2003, cán bộ Nguyễn
Thành Ðồng vào gửi cho tôi thông báo hoãn
phiên tòa, sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 1
tháng 8 năm 2003. Tôi nghĩ rằng, có lẽ chính
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quyền cộng sản đang gặp điều bất lợi nào đó, nên
phải ra lệnh cho tòa án dời lại ngày xử.
Sáng hôm sau, ngày 25 tháng 7 năm 2003,
cán bộ Hóa tháp tùng phó thủ trưởng cơ quan An
ninh điều tra (A24-B) là thượng tá Thái vào trại
giam B34 gặp tôi. Cũng kiểu cho có lệ, ông ấy
hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của tôi trong trại
giam. Chúng tôi nói chuyện một cách cởi mở.
Tôi thật tình nói với hai ông ấy rằng:
- Cách nay vừa đúng ba trăm sáu mươi lăm
ngày, chính quyền cộng sản Việt Nam tổ chức
bắt cóc tôi ở Campuchia đem về giam giữ
nghiêm ngặt ở trại giam này. Theo các văn bản
tôi nhận được, viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy
quyền cho viện Kiểm sát thành phố thực hành
quyền công tố đối với vụ án của tôi, vụ án “Trốn
đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân
dân”. Tôi vẫn biết, cái lý nằm trong tay kẻ mạnh.
Thế nhưng, tôi cũng xin thưa trước với các ông
rằng, tại phiên tòa ngày 1 tháng 8, tức vào tuần
sau, tôi sẽ nói trước hội đồng xét xử, rằng thiển
nghĩ hôm nay quý tòa nhân danh nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang thẩm vấn và
buộc tội tôi là bị cáo đang đứng trước vành
móng ngựa này là một người vô quốc tịch. Tại
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sao tôi nói như vậy? Xin thưa, nhân thân tôi kể
từ ngày 28 tháng 6 năm 2002 là một người không
có quốc tịch, tôi được quyền tỵ nạn ở vương quốc
Campuchia do Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Tôi đang
chờ đi định cư ở một đất nước thứ ba nào đó, khi
ấy tôi sẽ nhập quốc tịch mới.
Nghe tôi nói như thế, hai ông ấy im lặng mà
không có ý kiến.
Thiếu tá Hóa thường hay đề cập đến sự việc
tôi viết bản phúc trình về hiện trạng tù nhân
chính trị tại Việt Nam gửi Tổ chức Theo dõi
Nhân quyền, để cho các thế lực thù địch ở nước
ngoài vin vào cớ đó mà chống phá nhà nước,
đồng thời hạ thấp uy tín chính phủ Việt Nam trên
trường quốc tế, nhằm tiến đến âm mưu diễn biến
hòa bình.
Khi còn ở buồng giam đối sách, tình cờ tôi
đọc được bài viết đăng trên báo Công an thành
phố, đặc san ra ngày thứ bảy 30.11.2002, tôi bèn
nhắc lại cho hai ông ấy biết rằng:
- Hội nghị về người tỵ nạn do Liên Hiệp Quốc
bảo trợ, gồm đại diện các quốc gia vùng châu Á
- Thái Bình Dương, được Việt Nam đăng cai tổ
chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,
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vào hạ tuần tháng 11 năm 2002, phái đoàn Việt
Nam đã định nghĩa, đại ý rằng: “Tỵ nạn là sự ra
đi của người dân khi họ bị bức bách và không
thể nào sống được trên quê hương của họ…”.
Thế mà nay chính quyền cộng sản lại tổ chức bắt
cóc tôi ở Campuchia đem về nước giam giữ
nghiêm ngặt, có phải chăng, cộng sản nói một
đàng, làm một nẻo.
Nói chuyện linh tinh một hồi, thượng tá Thái
bảo tôi có đề đạt gì không, tôi chỉ đề nghị ban
giám thị trại hãy mở cửa cho tôi đến 3 giờ chiều,
đỡ ngột ngạt phần nào. Lời đề nghị ấy được đáp
ứng ngay.
Buổi chiều ngày 31 tháng 7 nãm 2003, tôi
được thông báo dọn đồ đạc chuyển xuống buồng
16, tầng trệt, ở một mình. Làm vệ sinh phòng ốc
xong, tôi ăn cơm chiều rồi đọc nốt bài báo hồi
trưa đang đọc dở. Mãi đến khuya, tôi mới chợp
mắt được một chút, có lẽ ngày mai ra tòa, nên ít
nhiều gì tôi cũng có suy nghĩ.
Ngày 1 tháng 8 năm 2003, tôi thức dậy
khoảng 4 giờ sáng, như thường lệ, tôi tĩnh tâm
niệm Phật rồi đi kinh hành một đỗi. Sáng sớm,
cứ chờ mãi chờ hoài, chẳng thấy công an trại
giam vào mở cửa. Ðến 10 giờ, cán bộ vào phát
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cơm mới nói cho tôi biết, tòa án hoãn phiên xử
hôm nay. Tôi nghĩ, bây giờ chúng nó xử hay
không xử, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Trưa đến, tôi “chạy xe” qua buồng giam anh bạn
bên kia để mượn ít sách báo và bộ Tây du ký về
đọc lại. Ở đây, “chạy xe” bằng cách cột quả
chanh vào đầu một đoạn dây dài được làm từ túi
ni-lông. Ném mạnh quả chanh lăn dọc theo
đường đi nhỏ hẹp bên ngoài lưới B40, người ở
buồng bên kia dùng chiếc móc dài được vấn
bằng giấy báo để khều sợi dây vào, sau đó, cột
túi sách báo, hoặc thức ăn hay đồ dùng gì đó vào
sợi dây cho người nhận hàng kéo về. Nếu lỡ
không may bị cán bộ bắt gặp là xem như vi phạm
nội quy trại giam.
Cuối tháng 8 năm 2003, tôi được các người
thân trong gia đình đến thăm. Thế là ngót mươi
ba tháng trời, bên ngoài mới hay tin tôi vẫn còn
sống và hiện đang bị giam ở đây.
Lần thứ ba, tôi lại nhận cái gọi là quyết định
xét xử vào ngày 5 tháng 9 năm 2003, thế nhưng
đến ngày đó cũng lại hoãn phiên tòa.
Trung tuần tháng 10 năm 2003, Tư Liêm
thuộc cục An ninh tôn giáo vào trại giam làm
việc với tôi. Ông ấy nói cho tôi biết rằng:
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- Hôm vừa rồi, Thích Huyền Quang và Thích
Quảng Ðộ đã bị chính quyền ra lệnh quản thúc
vì đã có hành vi tàng trữ tài liệu bí mật quốc gia.
Công an khám xét và thu giữ các tài liệu bí mật
này khi Thích Quảng Ðộ đi ngang tỉnh Khánh
Hòa.
Tôi tuyệt không biết sự biến gì đã xảy ra đối
với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
trong những ngày qua, tuy nhiên tôi vẫn phản
bác:
- Các vị Hòa thượng của chúng tôi làm sao có
được tài liệu bí mật của nhà nước mà cất giữ?
Tài liệu bí mật ấy có hay chăng là do các viên
chức chính quyền tiết lộ ra ngoài, tại sao chính
quyền không xử lý họ.
- Cơ quan an ninh đang điều tra để lập hồ sơ
xử lý các người này.
Trở về buồng giam, tôi cứ miên man suy nghĩ,
không biết chuyện gì đã xảy ra cho nhị vị Hòa
thượng và chư Tãng. Hàng tuần, tôi có gửi mua
báo Giác Ngộ là cơ quan ngôn luận của Thành
hội Phật giáo (Giáo hội quốc doanh), để từ đó có
thể tìm hiểu vấn đề.
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Các số báo Giác Ngộ ra cuối tháng 11 và đầu
tháng 12 năm 2003 đăng bức thư của Hòa thượng
Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung
Ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam - phản đối
Nghị quyết HR 427 đã được Hạ viện Quốc hội Hoa
Kỳ thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2003. Quốc
hội Âu châu cũng đã thông qua Nghị quyết về Tự
do tôn giáo ở Việt Nam vào ngày 20 tháng 11 năm
2003. Tôi suy đoán tình hình bên ngoài chắc có
biến động.
Ðiều quái lạ xưa nay chưa từng thấy, Ðại giới
đàn Thiện Hòa tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận
Tân Bình, lại biến thành buổi mít-tinh phản đối
Nghị quyết HR 427 của Hạ viện Quốc hội Hoa
Kỳ. Các giới tử đã bị ban Kiến đàn vâng mệnh
chính quyền cộng sản đánh lừa. Hình ảnh và bài
vở về trò hề này đang rành rành ra đó, càng làm
lộ rõ bộ mặt lọc lừa tráo trở của bọn cộng sản
độc tài toàn trị, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam
hiện giờ chỉ là công cụ chính trị cho chế độ này.
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26
Trò hề xét xử
Thiếu tá Nguyễn Ðinh Hóa tuy đã hết trách
nhiệm điều tra vụ án, nhưng thỉnh thoảng ông ấy
vẫn lui tới trại giam gặp tôi. Với tư cách là cơ
quan An ninh điều tra (A24 - bộ Công an), ông
ấy luôn luôn động viên tôi đừng nên làm cho tình
hình vốn đã phức tạp, lại càng rắc rối thêm tại
phiên tòa xét xử tôi sắp đến.
Qua Tết Giáp Thân (2004), cục An ninh tôn
giáo (A41 - bộ Công an) tiếp tục đàm phán với
tôi về nội dung đối chất tại phiên tòa giữa tôi là
bị cáo và Hội đồng xét xử. Tư Liêm đã dùng lời
lẽ ôn hòa nhiều lần thuyết phục tôi nên đặt quyền
lợi đất nước lên trên, mà hãy gạt bỏ ra ngoài mọi
vấn đề ziczac - tôi viết đúng theo từ ngữ mà ông
ấy sử dụng. Theo tôi hiểu, ziczac là con đường
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ngoằn ngoèo, khúc khuỷu; có lẽ chính quyền
cộng sản Việt Nam đang giẫm bước vào con
đường gấp khúc ấy. Ông ta muốn nói với tôi
rằng, vấn đề ziczac ở đây nghĩa là tôi hãy nên bỏ
qua sự việc tôi bị bắt cóc ở Phnom Penh, không
nên tranh luận dài dòng, càng gây thêm rối rắm.
Nếu tôi bằng lòng như thế, đáp lại, ông ấy sẽ họp
bàn với tòa án trong nay mai, quyết định sẽ trả tự
do cho tôi sau phiên xử sẽ được ấn định vào một
ngày gần đây. Sự việc này càng chứng tỏ rằng,
tòa án cũng chỉ là công cụ của đảng Cộng sản và
hoàn toàn xử theo ý đảng.
Bấy lâu nay, các viên chức bộ Công an đến
đàm phán với tôi tại trại giam B34 chỉ nói
chuyện bằng lời. Họ yêu cầu tôi không nên tạo
thêm sự căng thẳng giữa phiên tòa bằng những
lập luận của tôi mà họ đã từng thăm dò vào năm
ngoái và đầu năm nay. Cục an ninh A41 này đặt
trường hợp, nếu có các hãng thông tấn hay báo
chí ở trong và ngoài nước tham dự, thì tôi nên
nói thế nào đó, để tạo sự dung hòa giữa cá nhân
tôi và chính quyền. Nếu được như thế, thì tòa án
sẽ xử theo hướng có lợi cho tôi, nói thẳng ra, tòa
sẽ tuyên mức án tù đúng thời gian tôi đã bị tạm
giam.
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Ðể cơ quan an ninh có cơ sở khi họp bàn với
tòa án, nên vào đầu tháng 2 năm 2004, cục A41
cử trung úy Hoàng Thanh Phúc vào đề nghị tôi
làm đơn thỉnh nguyện để sớm được trả tự do.
Trước khi đi vào phần chính của lá đơn, ông
Phúc yêu cầu tôi hãy phủ nhận toàn bộ nội dung
bản phúc trình về hiện trạng tù nhân chính trị tại
Việt Nam. Bản văn ấy tôi viết tại Phnom Penh
ngày 26 tháng 6 năm 2002, gửi đến Tổ chức Ân
xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.
Vừa nghe ông ấy nói xong, tôi dằn mạnh cây bút
xuống bàn để tỏ thái độ phản bác:
- Tôi cam đoan những gì tôi trình bày trong
văn bản ấy là đúng sự thật. Còn vấn đề số phạm
nhân bị thiệt mạng trong buồng kỷ luật, khi họ bị
cùm chân ở trại A20 Xuân Phước, bởi nước lụt
dâng lên quá nhanh, sự việc này được nhiều anh
em từ trại Xuân Phước chuyển vào Xuân Lộc kể
lại cho tôi.
Nói xong, tôi bèn trả giấy bút lại cho ông ta.
Biết không thể nào lay chuyển ý chí của tôi,
ông ấy bảo sẽ về trình lại việc này với cấp trên.
Khoảng nửa tháng sau, ông Phúc trở lại và
chuyển đạt lời của cấp trên cho tôi, họ yêu cầu
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tôi chỉ viết đơn thỉnh nguyện, tịnh không đề cập
gì đến bản phúc trình. Tuy nói là đơn từ, song
nội dung do cán bộ gợi ý dường như một bản
cam kết. Theo đó, tôi phải giữ đúng lời hứa mà
các viên chức an ninh và cơ quan điều tra đã
nhiều lần đàm phán với tôi trước đây. Ðặc biệt,
tôi không nên nhắc đến vụ bắt cóc ở Campuchia
vào ngày 25 tháng 7 năm 2002.
Trở về buồng giam, có những người chung
quanh biết chuyện, các vị ấy trách tôi, tại sao cơ
quan an ninh buộc tôi làm đơn như là bản cam
kết không làm cho tình hình tại phiên tòa thêm
phức tạp, đổi lại, chính quyền cộng sản sẽ phóng
thích tôi tại phiên tòa. Thế thì tại sao tôi không
yêu cầu họ cũng phải làm bản cam kết đối với
tôi, chứ không thể nói suông, nếu chính quyền cố
tình nuốt lời thì sao?
Tôi vui vẻ trả lời:
- Cảm ơn các bạn, ví phỏng chính quyền cộng
sản có thái độ lật lọng, thì tôi còn có hội kháng
án lên tòa phúc thẩm. Ðến khi đó thì xem như
chẳng còn gì để đàm phán với nhau nữa. Tôi sẽ
thẳng thừng vạch trần những sự vi phạm trắng
trợn về các Công ước Quốc tế của nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam, trong đó có việc bắt
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cóc những người tỵ nạn trên đất nước láng
giềng, mà những người ấy đang được Liên Hiệp
Quốc bảo vệ quyền tỵ nạn chính trị.
Cuối tháng 2 năm 2004, tôi nhận được quyết
định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 12 tháng 3 năm
2004. Trước đó mấy hôm, Tư Liêm đến trại giam
để rà soát lại tư tưởng của tôi lần cuối, thử xem
tôi có thay đổi ý kiến gì không.
Sáng sớm hôm ấy, một toán công an trại giam
áp giải tôi ra tòa án Nhân dân thành phố. Cử tọa
tại phiên tòa hầu hết là những gã công an với
những gương mặt quen thuộc.
Sau khi viện Kiểm sát đọc cái gọi là cáo
trạng, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Ðức Sáu
thẩm vấn tôi. Trước sau như một, tôi vẫn khẳng
định sự ra đi của tôi là để tiếp tục hoạt động phục
hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất.
Hơn một tiếng đồng hồ thì phiên tòa kết thúc.
Tòa xử tôi hai mươi tháng tù giam về tội “Trốn
đi nước ngoài nhằm mục đích chống chính quyền
nhân dân”, theo khoản 1, điều 91, luật Hình sự.
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Tôi phải ở thêm mười bốn ngày nữa mới mãn
án. Như vậy, chính quyền cộng sản đã hợp thức
hóa việc bắt cóc và giam giữ phi pháp một người
tỵ nạn suốt thời gian qua bằng một bản án hai
mươi tháng tù.
Tuần sau, Tư Liêm vào trại giam gặp tôi. Ông
ấy nói, vì còn một vài vấn đề liên quan đến tôi
cần phải giải quyết, cho nên tòa án không thể xử
tôi mức án bằng thời gian tạm giam như cơ quan
an ninh của bộ Công an đã hứa hẹn trước đây,
mong tôi hãy thông cảm.
Tôi được chuyển xuống khu lao động của trại,
khu A và B dành cho phạm nhân đã có án. Hằng
ngày, tôi phân công việc ở nhà bếp, phục vụ cơm
nước cho các bị can đang bị giam cứu ở khu C, D
và đối sách.
Ngày 26 tháng 3 năm 2004, tôi mãn hạn hai
mươi tháng tù theo bản án xử cách nay nửa
tháng. Mãi đến gần 5 giờ chiều, tôi mới ra khỏi
trại giam sau khi làm các thủ tục, cán bộ phụ
trách buộc tôi phải viết một bản cam kết, không
được tiết lộ bí mật trại giam B34. Tôi hỏi, thế
nào gọi là bí mật trại giam thì ông ấy không trả
lời.
Bao nỗi tang thương

223

27
Bến bờ tự do
Hai hôm sau, ngày 28 tháng 3 năm 2004, giáo
sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Ỷ Lan ở Pháp gọi điện
thoại hỏi thăm tôi. Bí ẩn vụ bắt cóc gần hai năm
qua, nay được tôi tiết lộ qua cuộc điện đàm với
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, phơi bày bộ
mặt dối trá của tập đoàn cộng sản Hà Nội.

Nữ sĩ Ỷ Lan
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Ngày 30 tháng 3 năm 2004, tôi được mời đến
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Trong
không khí thân tình và cởi mở, các viên chức ở
đây hỏi thăm về tình cảnh của tôi trong những
tháng ngày chịu cảnh lao tù.
Ngày 9 tháng 4 năm 2004, hai vị đại diện văn
phòng Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại Thái
Lan và Việt Nam là ông Jeff Savage và Vũ Anh
Sơn phỏng vấn và tiến hành làm thủ tục cho tôi
đi định cư tại vương quốc Thụy Ðiển theo quy
chế tỵ nạn ngày 28 tháng 6 năm 2002 vẫn còn
hiệu lực.
Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ tôi làm thủ tục xuất cảnh.
Chính quyền cộng sản Việt Nam đành phải cấp
hộ chiếu cho tôi rời khỏi đất nước vào ngày 22
tháng 6 năm 2004.
Giờ này, tôi thật sự được đặt chân đến bến bờ
tự do tại vùng Bắc Âu, qua đi những tháng ngày
mòn mỏi trong ngục tù cộng sản.
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Có được sự an lành như hôm nay, tôi chân
thành tỏ lòng tri ân cộng đồng thế giới và hết
thảy các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế:
- Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
- Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn
- Tổ chức Ân xá Quốc tế
- Liên Ðoàn Quốc tế Nhân quyền
- Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
- Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế
- Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế
- Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Vân vân...

Bao nỗi tang thương

226

Giáo sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Ỷ Lan điều trần về
nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội châu Âu

Tôi vô cùng biết ơn các ngài Dân biểu Quốc
hội và chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia
dân chủ; chính phủ và Quốc hội Hiệp chủng
quốc Hoa Kỳ; Liên hiệp châu Âu và Quốc hội châu
Âu đã đặc biệt quan tâm đến số phận nghiệt ngã
của tôi, đồng thời không ngừng lên tiếng đòi hỏi
nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả tự do cho tôi.
Tôi không bao giờ quên ơn chính phủ vương
quốc Thụy Ðiển đã dang rộng vòng tay đón nhận
bao nhiêu người Việt lánh nạn cộng sản, và giờ
đây, đất nước này cũng lại cưu mang tôi sau
những đêm dài tăm tối bị cầm tù và ngược đãi
dưới ách cai trị hà khắc cộng sản Việt Nam.
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Thủ đô Stockholm - Thụy Điển

Tôi chân tình cảm ơn các hãng thông tấn và
báo chí quốc tế; các cơ quan truyền thông và báo
chí Việt Nam trong cộng đồng người Việt quốc
gia hải ngoại; đã nhiệt tình loan báo và đăng tải
tin tức về vụ chính quyền cộng sản Việt Nam tổ
chức bắt cóc tôi tại Phnom Penh vào ngày 25
tháng 7 năm 2002.
Dù ở trong hoàn cảnh nào chăng nữa, tôi luôn
luôn mang hoài bão phục vụ Giáo hội truyền
thống và nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường
mình đã chọn lựa.
Tất cả các tôn giáo tại Việt Nam phải được
sinh hoạt một cách độc lập, trong đó có Giáo hội
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Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải được quyền
sinh hoạt trở lại. Nhà cầm quyền tuyệt đối không
được xen vào nội bộ các tôn giáo và đừng biến
tôn giáo trở thành công cụ chính trị.
Tôi nhất quyết đòi hỏi nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tất
cả các tù nhân vì lương thức và những người đấu
tranh cho một đất nước Việt Nam thật sự có tự
do và quyền con người. Ðược như thế, chắc chắn
rằng, hơn tám chục triệu con Hồng cháu Lạc
đang sinh sống trên quê hương Việt Nam thân
yêu và cộng đồng người Việt định cư khắp năm
châu bốn bể mới cảm thấy hạnh phúc tràn trề.
Rồi một ngày nào đó không xa, chế độ độc tài
toàn trị cộng sản tất phải lụi tàn để nhường chỗ
cho một chính thể dân chủ đa nguyên. Ðến khi
ấy, mọi người dân Việt sẽ được hít thở không khí
tự do trùm phủ khắp non sông một dải, từ ải Nam
Quan đến mũi Cà Mau, ai nấy đều chung lưng
đấu cật để xây dựng một đất nước thanh bình.
Thụy Ðiển, mùa tuyết rơi
Tháng đầu xuân năm Ất Dậu (2005)
Trí Lực
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PHỤ LỤC
Sau 30 năm Xích hóa, cuộc điều trần tại
Quốc hội châu Âu về tình trạng nhân
quyền tại Cam Bốt, Lào và Việt Nam
thành công rực rỡ, dù Hà Nội kịch liệt
phản đối - Ðại sứ Hà Nội bị cấm phát
biểu - Sách Trắng Nhân quyền bị cấm
phân phát tại cuộc điều trần
2005-09-17 | | UBBQLNVN
PARIS - Không như Hoa Kỳ, Quốc hội châu Âu ít tổ
chức các cuộc điều trần. Vì vậy từ 30 năm qua, hôm thứ
hai 12.9.2005, lần đầu tiên mới có một cuộc điều trần về
tình trạng nhân quyền tại ba nước Cam Bốt, Lào và Việt
Nam. Do cuộc vận động khẩn thiết của Ủy ban Bảo vệ
Quyền làm Người Việt Nam và Diễn đàn Dân chủ Á
châu, Quốc hội châu Âu đã đồng ý mở cuộc điều trần để
đánh dấu 30 năm kết thúc chiến tranh mà cũng là 30 năm
xích hóa Cam Bốt, Lào và Việt Nam.
Hà Nội, Vạn Tượng và Nam Vang đã thất bại trong việc
ngăn cản cuộc điều trần. Ba đại sứ tại vương quốc Bỉ và
Liên hiệp châu Âu của ba nước đã đến gặp Ủy ban Ðối
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ngoại Quốc hội châu Âu yêu cầu hủy bỏ cuộc điều trần,
với lý do "các tổ chức đến điều trần không am hiểu thực
tại chính trị và nhân quyền" tại ba nước. Nhưng bà
Hélène Flautre, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội
giải thích cho các đại sứ hiểu về truyền thống dân chủ là
phải biết lắng nghe và đối thoại, bà ngỏ lời mời ba đại sứ
đến tham dự cuộc điều trần. Bà Phan Thúy Thanh, Ðại sứ
Hà Nội tại vương quốc Bỉ và Liên hiệp châu Âu, nhận lời
với điều kiện được phát biểu. Nhưng Quốc hội châu Âu
đã thẳng thắng nói KHÔNG, vì lẽ Quốc hội châu Âu đã
mời các nhà đấu tranh cho nhân quyền thuộc tổ chức
Diễn đàn Dân chủ Á châu đến thuyết trình rồi.
Từ Hà Nội, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban
đối ngoại của Quốc hội, viết thư phản đối và yêu cầu
Quốc hội châu Âu hủy bỏ cuộc điều trần.
Nhưng cuộc điều trần vẫn cứ diễn ra trong không khí
quan tâm và thân ái của trên một trăm Dân biểu thuộc
Phân ban Nhân quyền, Quốc hội châu Âu. Chúng tôi
ngạc nhiên nhìn thấy không khí náo nhiệt khi bước vào
phòng điều trần. Vừa lúc ấy Dân biểu Marco Pannella nói
với chúng tôi rằng : "Chưa bao giờ họp bàn về nhân
quyền lại đông như hôm nay. Các vị có nhớ không, hồi
đầu năm nay, khi ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc
hội Việt Nam, cầm đầu một phái đoàn đông đảo đến đây
nhưng không được Chủ tịch Quốc hội Châu Âu tiếp,
Quốc hội cũng từ chối tổ chức cho phái đoàn Hà Nội
thuyết trình. Cuối cùng, ông Nguyễn Văn An yêu cầu
được gặp Phái đoàn Quốc hội Châu Âu liên hệ các quốc
gia Ðông Nam Á, thì chỉ có 5 Dân biểu đến gặp. Nhưng
giữa buổi thuyết trình 3 Dân biểu rời phòng họp, còn 2
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người ở lại cho đến phút chót ! Hôm nay các vị thành
công quá sức tưởng tượng".
Trong lời tuyên bố khai mạc cuộc điều trần cùng những
nguyên do tổ chức, Bà Hélène Flautre, Chủ tọa cuộc điều
trần đưa cao cuốn Sách Trắng về Nhân quyền của Hà Nội
và nói : "Cuộc điều trần hôm nay rất sôi động với nhiều
phản ứng. Hôm qua tôi đã tiếp ba Ðại sứ Cam Bốt, Lào
và Việt Nam. Hôm nay, trong phòng hội này có mặt bà
Nguyễn, Cố vấn Ðại sứ quán Việt Nam, bà ngỏ ý muốn
được phát biểu và phân phát tập tài liệu Sách Trắng về
Nhân quyền. Nhưng tôi phải dùng quyền hạn của mình
cùng những quy tắc của Quốc hội Châu Âu bác bỏ việc
đó. Một trong những lý do bác bỏ là ngay dưới mắt tôi
đây, nơi Chương IV của Sách Trắng về Nhân quyền, do
CHXHCNVN gửi đến tôi, thì đây là một mẩu hợp tuyển
của sự dèm pha, bôi nhọ những tổ chức nhân quyền.
Quốc hội Châu Âu không thể là diễn đàn cho một sự phỉ
báng như thế". Sau đó bà giới thiệu 6 điều trần viên ba
nước, chức vụ cùng quá trình hoạt động của từng người :
Phía Cam Bốt là ông Sam Rainsy, Chủ tịch Ðảng Ðối lập
Cam Bốt, Dân biểu Quốc hội, và bà Kek Galabru, Chủ
tịch Hội Bảo vệ Nhân quyền Cam Bốt. Phía Lào là bà
Vanida Thepsouvanh, Chủ tịch Phong trào Nhân quyền
Lào, và bà Ruhi Hamid, ký giả Ðài BBC, tác giả cuốn
phim tài liệu về người Hmong sống trốn lánh trong rừng
từ 20 năm qua. Phía Việt Nam là ông Võ Văn Ái, Chủ
tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, Chủ
tịch Diễn đàn Dân chủ Á châu, Phó chủ tịch Liên đoàn
Quốc tế Nhân quyền, và ông Phạm Văn Tưởng (tức cựu
Tăng sĩ Thích Trí Lực) người bị công an Việt Nam bắt
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cóc tại Nam Vang đưa về giam ở Việt Nam, mặc dù ông
đã được Cao ủy Tị nạn LHQ ở Nam Vang cấp thẻ tị nạn
và bảo vệ chính trị cho ông.
Sau phần điều trần khúc chiết, hùng hồn với đầy đủ số
liệu, chứng cớ, hoặc xúc động và chân thực của những
chứng nhân trong cuộc ở ba nước, là phần chất vấn của
các vị Dân biểu. Thế nhưng ở phần này chẳng có ai thắc
mắc. Hầu như ai cũng biết rõ chính sách chà đạp nhân
quyền tại ba nước. Các Dân biểu chỉ nói lên sự thông
cảm, đồng tình, hoặc lo tìm giải pháp chận đứng bàn tay
thô bạo của nhà cầm quyền cộng sản tại ba nước. Một vài
vị Dân biểu từng đến Việt Nam hội họp hoặc thăm viếng
bỗng nhiên trở thành những tiếng nói nhân chứng sống
động.
Tập tài liệu dày 37 trang khổ A4 mang tựa đề "30 năm
chiến tranh Việt Nam chấm dứt, tình trạng nhân quyền tại
Cam Bốt, Lào và Việt Nam" bằng tiếng Anh và Pháp, do
Diễn đàn Dân chủ Á châu soạn thảo. Tài liệu đã được
đưa lên Trang nhà của Quốc hội Châu Âu một tuần lễ
trước cuộc điều trần, để cho các vị Dân biểu nghiên cứu,
so sánh, hầu có thể phản bác, chất vấn nếu tìm ra những
điều sai trái. Nhiều Dân biểu nói với chúng tôi rằng : "Tài
liệu này là sự trả lời hùng hồn nhất cho tập Sách Trắng về
nhân quyền của Hà Nội".
Chúng tôi xin ghi lại một số lời tiêu biểu mà cũng có tính
chất đại biểu của các Dân biểu Quốc hội Châu Âu sau khi
nghe xong cuộc điều trần :
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Bà Monica Frassoni (Ðảng Xanh) : "Tôi không có chân
trong Phân ban Nhân quyền, nhưng vẫn đến tham dự điều
trần để nói lên lời mắt thấy tai nghe. Tháng tư vừa rồi tôi
đến Việt Nam trong khuôn khổ công tác của Quốc hội
Châu Âu và tôi vô cùng xúc động khi được dịp gặp nhà
ly khai nổi danh vừa được nhắc đến trong cuộc điều trần
này, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, nhà lãnh đạo số hai
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tôi cũng
tìm cách gặp một nhà ly khai quan trọng khác là ông
Hoàng Minh Chính. Cả hai vị được xem như "đang được
tự do". Sau khi tôi gặp Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, thì
tức khắc sau đó ngôi chùa của ngài bị phong tỏa, công an
canh gác cẩn mật, không còn ai được đến thăm ngài nữa.
Còn trường hợp ông Hoàng Minh Chính, người đã bỏ
suốt đời đấu tranh và bị tù tội, thì 5 công an đã chận
trước hẽm không cho tôi vào thăm.
"Tôi nhắc tới sự kiện này với nhà cầm quyền Việt Nam
khi Phái đoàn Quốc hội chúng tôi tiếp xúc với các Bộ
trưởng Việt Nam, họ trả lời mơ hồ, lại như muốn chối bỏ
một chuyện như thế có thể xẩy ra ! Ðiều tôi thắc mắc là
sự thành công phát triển trên đất nước này đã vượt qua
các hậu quả tiêu cực của chiến tranh, mà tôi ca ngợi, lại
là điều cộng đồng thế giới đem ra biện chính cho các vi
phạm nhân quyền trầm trọng. Ðây là vấn đề tra vấn
chúng ta trong việc chấp nhận cho Việt Nam gia nhập
WTO (Tổ chức Thương mại thế giới).
"Ở đây tôi muốn nói lên sự chứng kiến của tôi và xác
nhận sự may mắn lớn cho tôi khi được diện kiến Hòa
thượng Thích Quảng Ðộ, một con người tuyệt đối tự tại
vô ngại, một con người mang những khả năng vô biên.
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Hòa thượng biết rõ những rủi ro đang gặp phải, những
hiểm nguy mà Giáo hội ngài đối diện. Hình ảnh ngài
mang lại cho tôi niềm hy vọng tột cùng.
Ông Charles Tannock, Phó chủ tịch Phân ban Nhân
quyền Quốc hội Châu Âu, thuộc Ðảng Bình dân Âu châu
và Dân chủ Âu châu (đảng đa số) : "Trước hết cho tôi
ngỏ lời cám ơn bà Penelope Faulkner (chị Ỷ Lan) đã vô
cùng lưu loát và sống động khi thông dịch lời nhân chứng
kinh hoàng của cựu Tăng sĩ Thích Trí Lực. Nhờ vậy cho
chúng ta thấy ra một nhân chứng sống với biết bao khổ
đau bức bách xẩy ra cho các cộng đồng tôn giáo như Phật
giáo là một. Trước đây, bà Faulkner đã từng đến gặp tôi
trình bày mong muốn của tổ chức bà về sự khẩn thiết của
cuộc điều trần ngày hôm nay. Phải nói rằng cuộc điều
trần rất thành công. Tôi là người đã nhiều lần chất vấn
Quốc hội Châu Âu hoặc thúc đẩy những Nghị quyết về
vấn đề đàn áp người Thượng theo đạo Tin Lành.
"Thật nghịch lý để nhận rằng Việt Nam đang theo đuổi
con đường của chính kẻ thù lịch sử của họ, Cộng hòa
Nhân dân Trung quốc, với những vi phạm nhân quyền
khốc liệt.
"Tôi phải nói ngay ở đây cảm tưởng khi đọc xong tập
Sách Trắng về Nhân quyền (của Hà Nội). Tôi tìm thấy
trong đó những thuật ngữ tương tự theo kiểu "không
được xâm phạm chuyện nội bộ quốc gia". Ðây là thứ
ngôn ngữ của Trung hoa Ðỏ và Việt Nam cùng học theo
chiến lược này.
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"Nhưng Việt Nam cũng đồng thời theo đuổi cuộc cải
cách thị trường tự do, chắc chắn vì lý do này, mà các
cường quốc phương Tây và Cộng đồng Châu Âu đã sẵn
sàng đối thoại nhưng lại đánh mất sự phê phán.
"Tôi hoàn toàn tán thành và hỗ trợ ý kiến của ông Võ
Văn Ái rằng Quốc hội Châu Âu phải ra ngay Quyết nghị
mới để nói lên các lời ta thán và tố cáo mà ông Ái gợi ý
qua cuộc điều trần hôm nay mong được Quốc hội Châu
Âu quan tâm.
Ông Marco Pannella, Ðảng Cấp tiến Liên quốc thuộc
Nhóm Tự do và Dân chủ Châu Âu : "Tôi tán thành và xin
kêu gọi Quốc hội Châu Âu hãy ra gấp một Quyết Nghị
khẩn như đã yêu cầu qua cuộc điều trần".
Ông Simon Coveney, Báo cáo viên đặc biệt về Nhân
quyền của Quốc hội Châu Âu, thuộc Ðảng Bình dân Âu
châu và Dân chủ Âu châu (đảng đa số) : "Cuộc điều trần
thật là bổ ích. Kể từ khi khai mạc khóa mới của Quốc hội
Châu Âu cho đến nay, đây là cuộc điều trần quan trọng
nhất. Tôi xin ngỏ lời cám ơn tất cả. Tôi cũng nghĩ rằng
chúng ta nên đặt những câu hỏi với các Ðại sứ ba nước.
Riêng tôi, chắc chắn là tôi sẽ nêu lên một số câu hỏi về
những gì chúng ta vừa nghe ở đây. May ra chúng ta sẽ
được các Sứ quán hồi đáp chăng.
"Ðiểm trọng tâm mà tôi muốn nói, là sự thiếu hiệu lực
trong Hiệp ước hợp tác song phương mà chúng ta ký kết
với Cam Bốt, Lào và Việt Nam. Ðiều 1 quy định sự tôn
trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền là điều thiết
yếu của Hiệp ước. Những gì chúng ta nghe qua cuộc điều
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trần hôm nay cho thấy rằng hầu như điều thiết yếu trên
đây trở thành vô nghĩa.
"Chúng ta cần có những cuộc thảo luận đặc biệt về nhân
quyền tại Quốc hội về hiệu lực của các điều khoản nhân
quyền trong Hiệp ước hợp tác song phương.
"Ðiều tôi muốn gợi lên là làm sao để hiệu lực hóa trong
việc theo dõi sự thay đổi chính sách tại các nước trên lĩnh
vực các quyền cơ bản, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự
do tôn giáo và những cuộc đàn áp dưới các chính thể đàn
áp mà chúng ta nghe qua cuộc điều trần hôm nay.
"Liên hiệp Châu Âu trong thực tế là một đại cường trên
lĩnh vực kinh tế, thương mại và viện trợ. Nếu chúng ta
nhìn kỹ vào các viện trợ dành cho Cam Bốt, Lào, Việt
Nam, tất thấy ngay số tiền kếch sù này do nhân dân Châu
Âu đóng thuế. Cho nên chúng ta có bổn phận bảo đảm
cho số tiền viện trợ kếch sù ấy nằm trong khuôn khổ
Hiệp ước đã ký kết, mà điều cần thiết là phải áp lực để
thực hiện sự thay đổi cơ bản cho nhân quyền.
"Vì vậy, tôi nghĩ rằng, ngay bây giờ đây, chúng ta phải
tính chuyện cùng nhau đồng tình cho một Quyết nghị
mới về Cam Bốt, Lào và Việt Nam, và phải bắt tay thảo
luận ngay chuyện này trong những ngày tới".
Bà Ana Maria Gomes, Phó chủ tịch Phân ban An ninh và
Quốc phòng, thuộc Ðảng Xã hội : "Tôi xin cám ơn bà
Chủ tịch đã có mỹ ý tổ chức cuộc điều trần hôm nay, và
cám ơn tất cả các điều trần viên thuyết trình rất hay. Tôi
chẳng ngạc nhiên tí nào với những điều đang xẩy ra tại
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Việt Nam, là quốc gia mà tôi biết rất rõ. Hai năm trước
đây tôi đến tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề do Bộ
Ngoại giao tổ chức. Khi tôi phát biểu về quyền tự do giúp
đỡ nhân đạo hay một số can thiệp của Việt Nam tại Cam
Bốt, thì phía nhà cầm quyền Việt Nam tỏ vẻ giận dữ kinh
khủng. Bởi vì điểm trúng huyệt mà họ khư khư bảo vệ,
cái mà họ không ngừng ngăn cấm bất cứ ai "xâm phạm
vào lĩnh vực nhân đạo và nhân quyền". Ðây là thái độ
thường thấy tại các nước Ðông Nam Á.
"Hôm nay bà Chủ tọa có ý sẽ đưa các vấn đề này ra chất
vấn Hội đồng Châu Âu. Nhưng ý kiến tôi, là ta hãy chất
vấn trực tiếp các chính phủ liên hệ, phải chất vấn các
chính phủ, bởi vì các chính phủ này chứ chẳng ai khác là
tác giả của tình trạng nhân quyền tồi tệ. Còn phía Hội
đồng Châu Âu, thì chúng ta yêu sách không thể tụ thủ
bàng quan được nữa, mà phải can thiệp.
Ông Árpád Duka-Zólyomi, người Slovakia, thuộc Ðảng
Bình dân Âu châu và Dân chủ Âu châu (đảng đa số) :
"Thật là bổ ích ngồi nghe cuộc điều trần hôm nay làm
cho tôi nhớ tới 40 năm sống dưới chế độ Cộng sản. Dưới
chế độ này đối lập không thể nào cất đầu lên, không có
cả khả năng chống đối. Cộng sản là một trò đùa ác độc.
Vấn đề đặt ra ở đây là Quốc hội Châu Âu có biện pháp
chế tài nào không ?
Ông Marc Tarabella, Phó chủ tịch Phái đoàn Quốc hội
Châu Âu liên hệ các nước Ðông Nam Á, thuộc Ðảng Xã
hội : "Tôi chú tâm theo dõi và giật nẩy mình với những gì
nghe được qua cuộc điều trần chiều hôm nay. Nó mở ra
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cho chúng ta một chặng đường phải tiến tới trong lĩnh
vực nhân quyền.
"Tuần tới, Phái đoàn Quốc hội Châu Âu liên hệ các nước
Ðông Nam Á sẽ đến Vạn Tượng dự cuộc họp các dân
biểu liên Quốc hội. Hiển nhiên là chúng tôi sẽ đề cập tới
vấn đề mà chúng ta bàn thảo qua cuộc điều trần và yêu
sách được phản hồi. Tôi bảo đảm với quý vị rằng, chúng
tôi sẽ là người thông dịch trung thành cho những mối
quan tâm mà quý vị đạo đạt đến Quốc hội Châu Âu hôm
nay. Nhất là vấn đề tự do báo chí, là điều kiện thiết yếu
cho sự thảo luận dân chủ thực sự, vấn đề lập hội tư nhân,
ví dụ như thành lập các công đoàn tự do, vấn đề trả tự do
cho các tù nhân vì lương thức, và tự do tôn giáo.
"Tôi rất tiếc mà phải nói ra đây, là chúng ta chẳng hề
nhắc nhở chuyện nhân quyền khi đề cập đến các quốc gia
Ðông Nam Á. Khi nói tới Á châu, người ta liền nghĩ ngay
đến Trung quốc và Nhật bản, mà quên đi các quốc gia
khác. Tôi tin rằng, thông qua những quan hệ kinh tế, xã
hội, văn hóa, công đoàn, mà thúc đẩy thăng tiến mọi việc
khác. Như nhân quyền là điều căn bản. Và cũng là điều
căn bản phải nói lên vấn nạn nhân quyền tại đây, nếu
không, Quốc hội Châu Âu sẽ mang trọng tội. Trong các
quan hệ song phương cũng phải nhắc nhở luôn luôn đến
nhân quyền".
Ông Michael Gahler, Phó chủ tịch Ủy ban Phát triển,
thuộc Ðảng Bình dân Âu châu và Dân chủ Âu châu (đảng
đa số) : "Nghe xong cuộc điều trần mới thấy điều khoản
nhân quyền trong Hiệp ước hợp tác song phương giữa
Liên hiệp Châu Âu và Việt Nam chỉ là mảnh giấy loại !
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Chúng ta có cơ chế nào không để ngăn cản những vi
phạm nhân quyền ? Chúng ta có điều khoản nào không
để cắt bỏ viện trợ ? Việt Nam và Lào sống dưới chế độ
độc đảng, y như là bản nháp của rừng rú. Thật khác với
Ðông Âu ngày nay. Ở Saigon ngày nay có đủ mọi thứ,
nào cờ cộng sản, nào làm ăn tự do, nào tư bản được phép
làm giàu... Thế nhưng công cuộc đổi mới kinh tế đang
chững lại vì thiếu một cuộc cải tổ chính trị".
CUỘC ÐIỀU TRẦN CỦA ÔNG VÕ VĂN ÁI
Mở đầu, ông Ái cám ơn và ca ngợi Quốc hội Châu Âu
như một thiết chế quốc tế đầu tiên quan tâm rất sớm đến
tình trạng nhân quyền tại Việt Nam "trong khi dư luận
thế giới còn mê sảng nơi hội chứng Việt Nam". Ông nhắc
lại "Năm 1985, kỷ niệm 10 năm Saigon thất thủ, chúng
tôi đã đến LHQ khiếu kiện Việt Nam vi phạm nhân
quyền quy mô và trắng trợn. Quốc hội Châu Âu đã tức
khắc ra Quyết nghị hỗ trợ và yêu cầu gửi phái đoàn điều
tra đi Việt Nam. Quốc hội Châu Âu cũng đã chỉ định một
Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Việt Nam. Thật là
một phản ứng quốc tế sốt dẽo. Ngay năm đó, LHQ vẫn
chưa đi xa đến thế. Và hôm nay đây, Quốc hội Châu Âu
lại đánh dấu 30 năm Saigon thất thủ bằng sự quan tâm
đến tình trạng nhân quyền tại ba nước chúng tôi".
Ông Ái cho biết "Liền sau năm 75, tôi báo động thế giới
con số 500.000 tù nhân chính trị cần bênh vực, thì nhà
cầm quyền Hà Nội vu cáo tôi "nói dối", thuộc "thế lực
xấu", "thế lực phản động", "tơ tưởng chế độ cũ". Sự vu
cáo ấy vẫn tiếp diễn tới ngày hôm nay qua cuốn Sách
Trắng về Nhân quyền mà Hà Nội công bố hôm tháng 8
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vừa qua. Thế nhưng khi nguồn viện trợ của Liên Xô cạn
kiệt, Hà Nội quay đầu tìm nguồn viện trợ phương Tây,
thì ông cố thủ tướng Phạm Văn Ðồng công bố vào cuối
năm 1978, rằng đã trả tự do cho 2 triệu tù nhân cải tạo, 4
lần hơn con số tôi đưa ra trước đó.
"Ngày nay Việt Nam vẫn sống dưới chế độ độc tài cộng
sản, vẫn là một nhà tù giam nhốt dân tộc họ. Ðiều 4 trên
Hiến pháp cho phép đảng Cộng sản toàn quyền chuyên
chính cai trị đất nước và gạt phăng mọi thành phần dân
tộc khác. (...) Ðiều mới mẻ ở Việt Nam là dùng luật pháp
để đàn áp nhân quyền. Giúp cho việc thực hiện này,
Quốc hội Châu Âu, Nhật, Ngân hàng thế giới và nhiều
nước khác đang đổ hàng triệu đô la viện trợ cho Hà Nội,
tưởng rằng đang góp tay xây dựng một Nhà nước pháp
quyền. Ðây chính là Chiến lược phát triển hệ thống luật
pháp thực hiện trong vòng 10 năm với tiền thuế đóng góp
của người dân Châu Âu. Thực tế là để củng cố chế độ
độc tài với những phương tiện "pháp lý" hòng truy diệt
đối lập. Kiểm soát chặt chẽ quần chúng bằng các cơ chế
công an khu vực, hộ khẩu và lý lịch. Nay thêm những
luật pháp kềm tỏa, chẳng hạn như Nghị định 31/CP quản
chế hành chính từ 6 tháng đến 2 năm bất cứ ai bị "nghi"
xâm phạm "an ninh quốc gia" mà không thông qua tòa
án, cấm đoán biểu tình (Nghị định 38/2005/NÐ-CP ban
hành năm nay), ngăn cấm sinh hoạt tôn giáo đối với các
tôn giáo độc lập (Pháp lệnh về tôn giáo ban hành cuối
năm ngoái)...
"Tháng 7 vừa qua, lại thêm chỉ thị biến các quán cà phê
Internet trở thành những cơ sở tiếp trợ công an. Người
quản lý cybercafe được đào tạo cách theo dõi, kiểm soát
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khách đến truy cập liên mạng. Năm 2004 những đội công
an Internet (cyberpolice) được thành lập để truy lùng
những kẻ truy cập các trang nhà "nhạy cảm" cung cấp các
tin tức nhân quyền và dân chủ.
"Tất cả những luật pháp như thế trái chống với nghĩa vụ
quốc tế của Việt Nam. Ðặc biệt là trái chống với Công
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ,
hay ngay cả Hiệp ước hợp tác song phương Liên Âu và
Việt Nam, mà điều 1, tôi xin nhắc nhở với quý vị, bó
buộc Việt Nam phải tôn trọng các quyền cơ bản. Năm
2002, Ủy ban Nhân quyền LHQ than phiền về sự kết án
tử hình bừa bãi tại Việt Nam, thì Hà Nội liền "sửa sai"
năm 2003 bằng cách liệt các thông tin về án tử hình vào
"bí mật Nhà nước". Việt Nam cũng vi phạm các điều ước
quốc tế và các quyền cơ bản bằng sự khoanh tay trong
các lĩnh vực xã hội và y tế. Ví dụ như con số báo động về
bệnh Sida : 250.000 người mắc bệnh, mỗi năm có thêm
40.000 mắc bệnh, đa phần là giới trẻ. Cũng giống như tệ
nạn buôn bán phụ nữ, Hà Nội né tránh vấn nạn y tế và
chủ súy sự bêu xấu. Bệnh Sida là sự bất thiện xã hội, kẻ
mắc bệnh là những phần tử xấu, chứ không là những nạn
nhân. Họ bị xem như hủi và bị xã hội chối bỏ.(...)
"Ðể giải quyết các vấn nạn trên đây, phải cậy nhờ tới các
xã hội dân sự. Nhưng 60 năm chiến tranh rồi nạn độc tài
làm hủy tiêu các xã hội dân sự. Việt Nam ngày nay
không có chỗ đứng cho các đảng phái đối lập, không có
công đoàn tự do, không có các tổ chức phi chính phủ độc
lập. Chỉ còn lại các cộng đồng tôn giáo chịu dấn thân vào
các nghĩa cử giáo dục, từ thiện, và quan tâm tha thiết đến
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các quyền con người cơ bản. Tôn giáo đang bảo vệ hồn
nước. Nhưng tôn giáo lại đang bị đàn áp khốc liệt".
Ông Ái nêu rõ một số trường hợp tang thương của Phật
giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo, Tin Lành, Công giáo. Ðặc biệt
là trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất, và người Thượng Tây nguyên mà nạn nhân trốn
thoát sang Cam Bốt bị dẫn độ về Việt Nam, bị hành hạ,
mặc những hứa hẹn với Cao ủy Tị nạn LHQ. Ông cũng
nhắc tới sự kiện Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp đón Ðại
lão Hòa thượng Thích Huyền Quang năm 2003 đem lại
nhiều tin tưởng cho một sự đổi thay chính sách tôn giáo.
Nhưng 6 tháng sau đó, lại tiếp diễn khủng bố, bắt giam
hàng giáo phẩm lãnh đạo, trong số này có Ðức Tăng
thống Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng
Ðộ. Trước đó, 2 năm quản chế (2001-2003) áp dụng khắc
khe cho Hòa thượng Thích Quảng Ðộ vì Hòa thượng
tung "Lời kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam".
Kết thúc bài điều trần, ông Võ Văn Ái nói : "Ðó là hình
ảnh Việt Nam 30 năm sau chiến tranh kết thúc. Thảm nạn
Việt Nam cơ bản đến từ sự độc quyền của đảng Cộng
sản. Theo bà Tôn Nữ thị Ninh, cựu Ðại sứ Hà Nội tại
Vương quốc Bỉ và Liên hiệp Châu Âu, thì Ðảng muốn
"xây dựng dân chủ trên hệ thống độc đảng". Thật là một
sự lừa đảo, chẳng khác chi kẻ đốt nhà đi chữa lửa, lại
khước từ bất cứ ai tình nguyện đến chữa cháy.
"Chúng tôi nghĩ rằng, phải chối bỏ thứ "quyền" mà bà ta
rêu rao tại Diễn đàn ASEM 5 tổ chức tại Hà Nội tháng
9.2004, "quyền bảo vệ thiểu số". Thiểu số mà bà ta bảo
vệ là 2,6 triệu đảng viên Cộng sản đang ngồi chễm chệ
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trên đầu 82 triệu dân. Bởi vì đảng Cộng sản là cái thắng
kìm hãm sự phát triển Việt Nam, là động cơ thoái bộ.
"Liên hiệp Châu Âu là một trong những đối tác quan
trọng nhất của Việt Nam, không thể nào tiếp tục viện trợ
cho Việt Nam mà chẳng chịu quan tâm đến vấn đề nhân
quyền. Vì đây là tiền của người công dân Châu Âu đóng
thuế. Mặt khác còn cả điều 1 liên hệ đến nhân quyền và
dân chủ trong Hiệp ước hợp tác song phương ký kết năm
1995.
"Vì vậy, tôi xin kêu gọi Quốc hội Châu Âu hãy khẩn thiết
thông qua một Quyết nghị mới nói lên sự quan tâm của
Quốc hội Châu Âu cho nhân quyền tại Cam Bốt, Lào và
Việt Nam.
"Tôi xin đề xuất 7 điểm yêu sách mà Quốc hội Châu Âu
tạo áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam thực thi :
"1. Nhân dịp 30 năm kết thúc chiến tranh, kêu gọi nhà
cầm quyền Việt Nam mở ra kỷ nguyên đối thoại và hòa
giải bằng cách gọi mời tất cả các thành phần dân tộc
tham gia bình đẳng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã
hội, tri thức và chính trị tại Việt Nam, kể cả những tôn
giáo chưa được thừa nhận mà tự thân là những xã hội dân
sự còn tồn tại ;
"2. Áp lực nhà cầm quyền Việt Nam xóa bỏ điều 4 trên
Hiến pháp về sự độc quyền của đảng Cộng sản, để tạo sự
tham gia của mọi trào lưu tư tưởng vào công cuộc phát
triển nói trên ;
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"3. Yêu sách nhà cầm quyền Việt Nam phục hồi quyền
sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất hiện đang bị cấm đoán hoạt động, cũng như
tất cả những tôn giáo khác chưa được thừa nhận, vì họ là
thành viên thiết yếu của xã hội dân sự, và để cho các tôn
giáo toàn quyền tự do sinh hoạt ;
"4. Áp lực nhà cầm quyền Việt Nam cải cách luật báo chí
và cho phép ra báo tư nhân và độc lập để thiết lập những
diễn đàn thực sự dân chủ cho những cuộc thảo luận ý
kiến ;
"5. Áp lực nhà cầm quyền Việt Nam cải tổ tất cả các luật
pháp thông qua trong khuôn khổ Chiến lược phát triển hệ
thống pháp luật, để cho các điều luật này tuân thủ luật
quốc tế liên quan đến các quyền con người cơ bản, và
bảo đảm với các quốc gia tặng dữ, đặc biệt là Liên hiệp
Châu Âu cùng các thành viên quốc gia của Liên Âu, để
cho các quốc gia này không tài trợ cho những sắc luật
hạn chế nhân quyền ;
"6. Áp lực nhà cầm quyền Việt Nam cho phép thành lập
các hội đoàn tư nhân và độc lập như những công đoàn tự
do và những tổ chức phi chính phủ, và khuyến khích sự
xuất hiện của những xã hội dân sự năng động ;
"7. Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc
và vô điều kiện cho những tù nhân chính trị, tù nhân vì
lương thức hoặc bị quản chế vì đã biểu tỏ chính đáng các
quyền tự do ngôn luận, tư tưởng và tôn giáo, như trường
hợp Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang, Hòa thượng
Thích Quảng Ðộ, và các nhà bất đồng chính kiến sử dụng
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Internet Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn
Vũ Bình.
CUỘC ÐIỀU TRẦN CỦA NHÂN CHỨNG PHẠM
VĂN TƯỞNG
Ông Phạm Văn Tưởng, tức cựu Tăng sĩ Thích Trí Lực,
thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất,
là nhân chứng sống về một quãng đời dài bị áp bức, tù
tội, quản chế, ngược đãi. Cho đến khi lánh sang Cam Bốt
xin tị nạn và được Cao ủy Tị nạn LHQ tại Nam Vang cấp
thẻ tị nạn chính trị. Nhưng một tháng sau đó, công an
cộng sản Việt Nam bắt cóc ông tại Nam Vang và giải về
Việt Nam bí mật giam tù. Nhờ áp lực quốc tế nên cuối
cùng ông đã được sang tị nạn tại Thụy Ðiển sau 20 tháng
tù.
Tiếng nói của nhân chứng Phạm Văn Tưởng đã gây xúc
động mạnh tại cuộc điều trần, đồng thời nói lên thực
trạng của chế độ công an trị xuyên biên giới.
Sau những lời cảm tạ Quốc hội Châu Âu, ông trình bày
khái quát tình hình chung của Phật giáo : "Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống nhất là giáo hội truyền thống, được
kế thừa trải qua hai nghìn năm lịch sử. Sau khi quân cộng
sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam năm
1975, nhà cầm quyền cộng sản đã đặt ách thống trị hà
khắc, đang tâm đàn áp giáo hội chúng tôi hết sức nghiệt
ngã và vô cùng thô bạo. Nhiều vị trong hàng giáo phẩm
bị giam giữ, lưu đày, hai vị lãnh đạo giáo hội là Hòa
thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng
Ðộ hiện giờ cũng đang bị quản thúc nghiêm ngặt.
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"Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm 1992, khi Hòa
thượng Thích Ðôn Hậu, Chánh thư ký kiêm Xử lý Viện
Tăng thống, viên tịch tại chùa Linh Mụ, Huế. Ngài để lại
di chúc phó thác cho Hòa thượng Thích Huyền Quang
tiếp tục điều hành giáo hội. Bản thân tôi cũng có những
hoạt động đòi hỏi tự do tôn giáo qua công cuộc vận động
phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất. Tôi bị chính quyền cộng sản bắt
ngày 2.10.1992 với nhiều Tăng sĩ khác. Mấy tháng sau
thả ra nhưng bị đưa về quản thúc tại chùa Già Lam, rồi
Pháp Vân ở Saigon.
"Ngày 6.11.1994 tôi bị bắt lại, vì tham gia đoàn cứu trợ
nạn nhân lũ lụt tại đồng bằng sông Cửu Long do Hòa
thượng Thích Quảng Ðộ tổ chức. Ngày 15.8.1995 tòa án
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra án quyết phạt tôi 30
tháng tù giam và 5 năm quản thúc sau khi mãn hạn tù với
tội danh "phá hoại chính sách đoàn kết" và "lợi dụng các
quyền tự do, dân chủ để xâm phạm quyền lợi nhà nước".
"Ngày 13.2.1997, mãn hạn tù tôi rời khỏi trại cưỡng bức
lao động Z30A ở Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai và tiếp tục thi
hành án lệnh quản thúc. Mỗi tháng phải đến trình diện
công an, bị hạch xách đủ điều. Cho đến ngày 13.2.2002,
lẽ ra tôi được mãn hạn quản thúc theo pháp lý, thế nhưng
đảng Cộng sản đương quyền vẫn tiếp tục quản thúc tôi
mà chẳng cho biết lý do. Mọi sinh hoạt của tôi đều bị
kiểm soát nghiêm ngặt. Ròng rã suốt mười mấy năm qua,
thật sự tôi chưa hề có được một ngày sống trong không
khí tự do. Bởi thế cho nên, tôi chẳng còn sự chọn lựa nào
khác, đành lòng phải ra đi lánh nạn cộng sản.
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"Tôi vượt qua biên giới và đến được vương quốc Cam
Bốt ngày 19.4.2002. Sau khi được phủ Cao ủy Tị nạn
Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh xem xét hồ sơ và phỏng
vấn, ngày 28.6.2002 tôi được hưởng quy chế tị nạn dưới
sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc.
"Thế nhưng vào khoảng 19 giờ ngày 25.7.2002, khi tôi
đang rảo bộ trên đường số 185 đối diện chợ Orussey, thì
bất ngờ bị một toán công an mật vụ Việt Nam mặc
thường phục và Cam Bốt bắt cóc đẩy lên xe, đánh đập tôi
và tịch thu thẻ tị nạn của Liên Hiệp Quốc cấp cho tôi.
Sáng hôm sau họ chở tôi về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc
Bài, tỉnh Tây Ninh. Ở đây đã có các viên chức bộ Công
an chờ sẵn. Từ đây họ đưa tôi về trại giam B34, tọa lạc
tại số 237 đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Sài Gòn,
thuộc cơ quan an ninh điều tra (A24) của bộ Công an.
"Suốt 13 tháng trời, tôi bị giam giữ nghiêm ngặt trong tù
và biệt vô âm tín với người thân. Họ không biết tôi sống
hay chết. Ngay cả sau này khi tôi được trả tự do nhà cầm
quyền không bao giờ chấp nhận chuyện họ bắt cóc tôi.
Nếu như thế thì làm sao Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc lại
cấp thẻ tị nạn cho tôi tại Nam Vang?
"Ngày 12.3.2004, tòa án tại Sài Gòn mở phiên tòa xét xử.
Công an hăm dọa tôi không được tiết lộ việc tôi bị họ bắt
cóc tại Nam Vang, nếu không nghe sẽ bị kết án nặng nề.
Tòa tuyên phạt tôi 20 tháng tù về tội "trốn đi nước ngoài
nhằm chống chính quyền nhân dân". Tôi đã ở trong tù 19
tháng, nên được trả tự do vào ngày 26.3.2004. Liên Hiệp
Quốc xác nhận tôi vẫn nằm dưới sự bảo trợ của Liên
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Hiệp Quốc, nên đã làm thủ tục cho tôi đi định cư tại
vương quốc Thụy Ðiển ngày 22.6.2004.
"Từ khi đến Thụy Ðiển tôi mới thực sự hít thở được
không khí tự do, bỏ qua đi những tháng ngày đen tối,
mòn mỏi trong ngục tù cộng sản.
"Trước kia tôi không rõ, nhưng bây giờ tôi mới biết là
Quốc hội châu Âu đã không ngừng lên tiếng bênh vực
cho trường hợp của tôi trong thởi gian tôi ở trong tù. Nếu
việc này mà biết được thì sẽ giúp tôi thắng vượt nỗi cô
đơn qua bao nhiêu tháng dài trong tù. Tôi cũng biết thêm
rằng Quốc hội châu Âu đã thông qua hằng chục Quyết
nghị bênh vực cho nhân quyền tại Việt Nam.
"Tôi hết lòng biết ơn và nhân cơ hội đến đây hôm nay, tôi
xin biểu tỏ tự đáy lòng mối tri ân của tôi. Không có áp
lực quốc tế của các vị Dân biểu Quốc hội châu Âu đại
diện các đảng phái, các vị Thượng nghị sĩ, Dân biểu
Quốc hội Cam Bốt thuộc đảng Sam Rainsy hiện có mặt
hôm nay tại cuộc điều trần, của ông Võ Văn Ái và các tổ
chức nhân quyền trong thế giới, thì tôi sẽ không bao giờ
được trả tự do, và cũng không chắc gì còn sống sót để
đứng đây hôm nay.
"Tôi muốn nói lên một điều, là áp lực quốc tế cho những
người đấu tranh bảo vệ nhân quyền rất quan trọng. Mỗi
ngày, mọi người dân bình thường đều có thể bị bắt vì phê
phán ôn hòa đảng Cộng sản hoặc biểu tỏ ý kiến mình về
tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Rất dễ bị án tử hình chỉ vì
gửi điện thư ra nước ngoài. Không có áp lực quốc tế, nhà
cầm quyền cộng sản sẽ bịt họng toàn dân mà không sợ bị
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trừng phạt. Xin quý ngài hãy giúp chúng tôi nói lên nỗi
thương tâm của chúng tôi cho thế giới được biết. Xin
Quốc hội châu Âu hãy lên tiếng bênh vực cho hàng nghìn
tù nhân chính trị đang bị giam cầm tại Việt Nam, trong số
này có Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng
Thích Quảng Ðộ.
"Ðặc biệt, tôi không bao giờ quên ơn chính phủ vương
quốc Thụy Ðiển, là một thành viên của Liên hiệp châu
Âu. Ðất nước này đã dang rộng vòng tay đón nhận bao
nhiêu người Việt lánh nạn cộng sản ra đi tìm tự do, và
giờ này đất nước này cũng đã cưu mang tôi sau những
đêm dài tăm tối bị cầm tù và ngược đãi dưới ách cai trị hà
khắc của chế độ cộng sản Việt Nam.
"Xin chân thành cám ơn quý liệt vị và cầu chúc quý liệt
vị thân tâm an lạc".
Nguồn: Quê Mẹ
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THẢM TRẠNG NGHIỆT NGÃ CỦA
NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CAM BỐT
1. Cài đặt
2. Đánh lừa
3. Những hiểm họa của đồng bào Thượng lánh
nạn bởi đặc tình cộng sản
4. Những mối nguy khốn của người Kinh tỵ nạn
bởi tình báo mật vụ cộng sản

Niềm tin tôn giáo là niềm tin mãnh liệt nhất của tất cả
mọi người. Đó chính là đời sống tâm linh không thể nào
thiếu vắng trong cuộc đời nhiễu nhương loạn lạc này.
Đạo Phật đem lòng từ bi trải khắp mọi loài chúng sinh, từ
có nghĩa là ban vui, bi là cứu khổ. Thiên Chúa rao giảng
tin mừng với đức bác ái là lòng yêu thương và ơn cứu rỗi
rộng khắp. Giáo lý Khổng Mạnh lấy đức tính nhân nghĩa
làm đầu, rằng mọi người hãy đem lòng nhân từ để đối xử
với nhau.
Chủ nghĩa cộng sản vốn dĩ vô thần, xem tôn giáo như
là thuốc phiện, mê hoặc và ru ngủ quần chúng. Bởi thế,
bản chất cố hữu của chế độ cộng sản là phi nhân, tàn bạo.
Chúng ta hãy tưởng nhớ đến những nhà hoạt động tôn
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giáo trong nước, chỉ vì tận hiến cuộc đời để đi gieo trồng
hạt giống nhân từ đức hậu cho chúng sinh, hay đi rao
giảng tin mừng cho bá tánh, mà phải mắc vòng lao lý tù
đày. Không ít những chức sắc của các tôn giáo đã vĩnh
viễn gởi lại nắm xương tàn trong các ngục tù cộng sản.
Vào ngày 25 tháng 01 năm 2006, Quốc Hội châu Âu đã
thông qua Nghị quyết 1481 lên án các tội ác chống nhân
loại của các chính thể cộng sản tại Liên Xô và các quốc
gia khác.
Trong công cuộc đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân
quyền; trong đó có hoạt động phục hồi quyền sinh hoạt
pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị
chính quyền cộng sản Việt Nam đang tâm chà đạp, bản
thân tôi đã trải qua bao phen vào ra trong ngục tù cộng
sản. Nay, biết mà không nói là bất nhân, xin chân thành
chia sẻ những nỗi niềm với bao người đang bị bức ép đọa
đày bởi chính sách hà khắc của chế độ cộng sản gian ác,
nhằm đối phó với những sự lường láo tráo trở, xảo quyệt
điêu ngoa của bản chất cộng sản.
Như đã có dịp trình bày với quý độc giả trong và
ngoài nước trong các bài trước, do không chịu nổi cảnh
cá chậu chim lồng, bởi sau khi mãn hạn tù, tôi còn phải
chịu cảnh 5 năm quản thúc. Tôi sống trong tình trạng
không có bất cứ một quyền căn bản nào của một con
người, tất cả các quyền công dân hoàn toàn bị chính
quyền cộng sản tước đoạt, trên mảnh đất Việt Nam thân
yêu không còn một nơi nào khả dĩ dung thân. Bởi thế cho
nên, tôi không còn sự chọn lựa nào khác, phải đành lòng
tìm đường vượt biên giới sang Cam Bốt lánh nạn.
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Sau khi trình diện với văn phòng phủ Cao ủy tỵ nạn
Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh, trong thời gian chờ đợi
cơ quan này cứu xét quy chế tỵ nạn, tên tình báo cộng
sản Nguyễn Công Cẩm đã vài ba lần gặp gỡ tôi ngay tại
văn phòng phủ Cao ủy. Y đã gạ gẫm tôi, hãy đưa cho y
các loại giấy tờ để y giúp dịch sang Anh ngữ, sau đó gửi
lên phủ Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc để được phỏng
vấn và công nhận tư cách tỵ nạn nhanh hơn. Mặc dù tôi
đã hết sức cảnh giác, đã khước từ, nhưng rồi không bao
lâu sau khi tôi được công nhận quyền tỵ nạn, thì hàng
chục hàng trăm tên tình báo mật vụ cộng sản Việt Nam
hoạt động tại Cam Bốt trong đó có tên Nguyễn Công
Cẩm cũng đã trắng trợn bắt cóc tôi giữa chốn đông
người ngay trước khu chợ Orussey, thủ đô Nam Vang.
Bọn chúng áp giải tôi về trại giam B34 của bộ Công an
cộng sản tại Sài gòn, giam giữ một cách nghiêm ngặt để
điều tra, xét hỏi. Với lối chứng minh bắt cầu theo nghiệp
vụ điều tra kiểu cộng sản, bọn chóp bu an ninh điều tra
A24 cho rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
là tổ chức chống phá nhà nước, nên đã kết tội tôi với tội
danh ” Trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân
dân” theo điều 91 luật Hình sự.

1. Cài đặt
Bước đầu, để phục vụ cho việc điều tra xét hỏi, công
an điều tra và quản lý trại giam luôn luôn cài đặt ”ăngten”. Chúng đưa những tội phạm hình sự hay kinh tế
“nhảy xô”, nhằm khai thác thông tin từ các bị can liên
quan đến vấn đề chính trị và tôn giáo. Những tay nhảy xô
chuyên nghiệp này thường có mức án cao nên mong
được giảm án, họ đang lao động ngay tại trại giam, hoăc
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từ các trại tù cưỡng bức lao động di lý về. Có trường hợp
trại giam ngụy tạo ra quyết định thi hành kỷ luật để có cớ
đẩy người vào buồng giam, chịu khổ nhục kế như bị cùm
chân hòng đánh lừa, đồng thời dằn mặt chúng ta để khai
báo. Trước khi nhận lãnh công tác nhảy xô, chúng được
những tên cán bộ điều tra dặn dò kỹ lưỡng, đồng thời họ
được hứa hẹn giảm án, tùy theo mức độ lập công chuộc
tội. Qua kinh nghiệm bản thân, chúng ta không dại gì tâm
sự kể lể dài dòng, cứ nói chuyện bình thường, vô thưởng
vô phạt. Khoảng thời gian chừng một tuần, hay mười
ngày, kẻ ăng-ten lại được gọi ra làm việc kết hợp với việc
thăm nuôi, y sẽ báo cáo những thông tin nghe ngóng
được từ chúng ta. Ăng-ten sẽ được thay đổi liên tục, tôi
có cơ may đã cảm hóa được nhiều người, khiến họ phải
thú nhận ngay từ những buổi đầu được giao nhiệm vụ
nhảy xô, nên tôi được hiểu thêm phần nào những trò lọc
lừa của bọn điều tra.

2. Đánh lừa
Đây là trường hợp trại giam B34 Sài Gòn ngụy tạo
tình huống nhằm đánh lừa tôi. Ngày 25-07-2002, tôi bị
bọn công an tình báo mật vụ cộng sản Việt Nam hoạt
động tại Cam Bốt bắt cóc đưa về Việt Nam. Có những
buổi hỏi cung, chúng đưa thêm công an điều tra vào, như
thể lấy thêm lời khai của tôi để sang thẩm vấn người
chung vụ với tôi, để tôi lầm tưởng rằng, người đồng
hành với tôi cũng đã bị bắt, khiến tôi phải thành thật khai
báo, ngụy tạo ba mặt một lời. Thêm nữa, trước khi
chuyển tôi sang buồng biệt giam ở một khu khác, tôi sẽ ở
chung với bị can A, công an trại giam xếp đặt một người
nào đó như thể bị tạm giam ở gần buổng với A, nêu tên
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xưng họ, quê quán và giọng nói (Nam, Trung hay Bắc) y
chang như thiệt. Sau đó, A sẽ nói lại với tôi rằng, y có
nghe được giọng nói người tên đó họ đó, để tôi lầm
tưởng, người đồng sự cũng đã bị chúng bắt giam ở đây
rồi, phải thành thật khai báo thôi, vì nghĩ rằng, nếu mình
không khai thì có thể người kia cũng khai ra. Thế nhưng,
hình như tôi có linh cảm và không tin đó là sự thật, tôi
bèn rà hỏi một gã công an trại giam vào đưa cơm, gã
công an ấy xác nhận chắc chắn rằng, ở trại giam B34 này,
không có ai tên họ như vậy. Thế là, bọn chóp bu điều tra
bể mánh đánh lừa.
Sau khi mãn hạn 20 tháng tù, Cao ủy tỵ nạn Liên
Hiệp Quốc đã điều đình với chính phủ Thụy Điển đồng ý
cho tôi được tỵ nạn chính trị tại vương quốc này theo quy
chế tỵ nạn ngày 28.06.2002 vẫn còn hiệu lực. Tại xứ sở
này, tôi lại có cơ duyên thường xuyên được tiếp xúc gặp
gỡ và trao đổi chuyện trò với những người Thượng Tây
Nguyên hiền lành chất phát, được biết họ chạy sang lánh
nạn tại Cam Bốt vào những năm gần đây. Chính những
người đồng cảnh này lại là nguồn cung cấp thông tin vô
cùng chính xác và trung thực, về những hiểm họa mà cả
đồng bào Thượng lẫn người Kinh tỵ nạn phải đối mặt
từng giờ từng ngày tại xứ Chùa Tháp. Những đồng bào
Thượng này vẫn chưa hoàn hồn và thỉnh thoảng không
cầm được nước mắt, khi họ chân tình kể cho tôi nghe
những thông tin về những hoạt động tình báo của bọn
mật vụ cộng sản Việt Nam. Họ cũng chỉ đích danh tên
tình báo đội lốt người tỵ nạn Nguyễn Công Cẩm, cùng
những đe dọa của bọn chúng đối với những người
Thượng và người Kinh tỵ nạn tại đó như thế nào?
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3. Những hiểm họa của đồng bào Thượng lánh
nạn bởi đặc tình cộng sản

Người Thượng xin tỵ nạn tại Cam Bốt (Hình: AFP)

Những người Việt gốc Kinh từ Việt Nam sang đây
lánh nạn, cũng như những người tỵ nạn thuộc các dân tộc
khác đến từ châu Phi, Trung Đông hoặc Trung Cộng
được gọi là Urban Refugees. Sau khi họ đã trình diện với
phủ Cao ủy Liên Hiệp Quốc để xin tỵ nạn, thì họ phải tự
thuê mướn nhà cửa để tạm trú qua ngày cho đến khi được
phỏng vấn, được cấp giấy tạm thời, quy chế tỵ nạn, sau
đó họ được đi định cư ở một quốc gia thứ ba nào đó. Liên
Hiệp Quốc sẽ không thiết lập trại tỵ nạn cho nhóm này,
nên vấn đề an ninh hết sức mong manh. Bởi lẽ, theo
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nhận thức của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn
tại đây, thì nhóm những người tỵ nạn này có khả năng
xoay xở, cũng như có điều kiện kiếm sống qua ngày,
ngay tại đất nước tạm dung. Thêm nữa, chính phủ hoàng
gia Cam-Bốt phải cho phép họ tạm dung theo Công ước
Quốc tế về người tỵ nạn năm 1992 mà Cam Bốt đã đặt
bút ký kết.
Khác hẳn với nhóm này, đối với các sắc tộc thiểu số
khác từ Việt Nam sang đây lánh nạn, đa số là đồng bào
Thượng ở vùng Tây Nguyên, Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp
Quốc thấu hiểu rằng, họ không đủ trình độ hay khả năng
để hội nhập với xã hội Cam-Bốt. Họ cũng không thể nào
tự xoay xở để kiếm kế sinh nhai, hoặc có thể trang trải
các khoản tiền thuê nhà. Ngoài ra, chính phủ Cam-Bốt
cũng không cho phép họ tạm dung trên đất nước Chùa
Tháp này. Bởi thế cho nên, Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp
Quốc phải thiết lập ba trại tỵ nạn: trại 1 tọa lạc ở thủ đô
Phnom Penh, trại 2 tại khu vực Tuol Kork và trại 3 ở khu
vực Toeuk Thla. Ngay sau khi trình diện với Cao ủy tỵ
nạn, tất cả những người Thượng Tây Nguyên được tập
trung vào trại 2 để chờ phỏng vấn. Sau khi được phỏng
vấn, họ sẽ được thuyên chuyển sang trại 3 để chờ kết quả.
Đến khi phủ Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc thông báo
kết quả, người nào được công nhận tư cách tỵ nạn, sẽ
được chuyển qua trại 1 để chờ lên đường định cư tại một
nước thứ ba. Còn lại những người bị từ chối tư cách tỵ
nạn, họ sẽ được đưa trở lại trại 2 đề chờ ngày bị cưỡng
bức hồi hương.
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Một trại tỵ nạn dành cho người Thượng tại Phnom Penh

Dù ở trại nào chăng nữa, mỗi người Thượng đều được
cung cấp chỗ nghỉ ngơi khoảng chừng ba mét vuông và
được cung cấp lương thực tối thiểu vừa đủ để sống qua
ngày. Những người Thượng đáng thương khi kể chuyện
với tôi, họ vẫn không khỏi bàng hoàng và bật khóc, khi
nhắc đến hàng rào an ninh rất nghiêm ngặt bởi những tên
tình báo cộng sản Hà Nội mang quốc tịch Cam Bốt,
chúng sử dụng thành thạo ngôn ngữ Khmer. Ngoài ra,
cũng có cả một số nhân viên an ninh người Khmer đã
từng được đào tạo nghiệp vụ tình báo tại Hà Nội. Chỉ huy
tất cả lực lượng này là tên trung tá an ninh đang làm việc
cho bộ Nội vụ Cam Bốt mang tên Ly Heng, đích thị là
tên Nguyễn Công Cẩm, người Việt tỵ nạn ở đây đã từng
vạch mặt chỉ tên hắn ta. Nguyễn Công Cẩm có vỏ bọc là
người tỵ nạn được phủ Cao ủy công nhận, song thực chất
chính là loài lang sói quỷ đỏ được sản sinh ra bởi tập
đoàn cộng sản Hà Nội.
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Chính vì lý do này, mặc dù khi tiếp xúc với các nhân
viên của phủ Cao ủy tỵ nạn, họ được cam kết chắc chắn
rằng, tất cả hồ sơ, thông tin và lời khai về nhân thân của
người xin tỵ nạn sẽ được bảo mật, nhưng thực tế thì hoàn
toàn trái ngược với những cam kết đó. Bởi chỉ sau
khoảng vài ba ngày trình diện với Cao ủy tỵ nạn, thì oái
oăm thay, những lời khai báo về những sự áp bức, khủng
bố hay việc cướp đoạt đất đai bởi chính quyền cộng sản
đã được phía Việt Nam nắm rõ. Ngoài ra, toàn bộ hồ sơ,
hình ảnh... đã từ những bàn tay lông lá của những tên mật
vụ này chuyển về đến tận buôn làng của họ. Thế là, bọn
công an ở các buôn làng này mặc tình tự tung tự tác.
Chúng mời thân nhân của người tỵ nạn lên tra hỏi và cho
xem bằng chứng, hình ảnh, lời khai... Đồng thời, chúng
ép buộc những người này phải liên lạc thuyết phục người
thân của mình ở Cam Bốt quay về đầu thú, hoặc tự
nguyện hồi hương.

Tên mật vụ Cộng sản Nguyễn Công Cẩm

Ngoài những trò bỉ ổi lường láo đó, Ly Heng tức
Nguyễn Công Cẩm còn chỉ đạo cho các trưởng trại phải
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móc nối một số người Thượng nhẹ dạ cả tin trong trại.
Những người Thượng này sẽ làm ăng-ten hay tố giác chỉ
điểm cho chúng về những trại viên có hành vi chống đối,
hoặc là những trại viên nào thường nhảy hàng rào trốn ra
ngoài, để tiếp nhận sự trợ giúp của nhóm tỵ nạn người
Kinh. Ngoài ra, họ cũng thường xuyên tiếp nhận những
kế hoạch biểu tình phản đối sự đàn áp và cưỡng bức hồi
hương của bộ Nội vụ Cam Bốt ngay trong trại. Những
người này chắc chắn phải đối diện với những khó khăn
về pháp lý, khi họ bị ép buộc phải quay trở lại buôn làng
tại quê nhà như trường hợp Mục sư A Đung.
Bọn tình báo mật vụ này còn dối trá với những lời hứa
hão huyền, rằng ai cung cấp được nhiều thông tin về
những người tỵ nạn chống đối khác, thì người ấy sẽ sớm
được cấp quy chế tỵ nạn và sẽ sớm được đi định cư. Bởi
thế, không ít người Thượng đã vào cuộc. Họ chỉ điểm và
tố giác lẫn nhau, khiến cho không khí chia rẽ và hận thù
trong mỗi trại ngày càng sôi sục trầm trọng. Thảm trạng
này tăng cao đến mức báo động, khiến nhiều người phải
vượt qua những mối hiểm nguy để vượt trại vào giữa
đêm hôm khuya khoắt, ngõ hầu mong thoát được cái bẫy
giết người và cảnh địa ngục trần gian này. Đó chính là
cõi A tỳ địa ngục mà bọn công an mật vụ tình báo nối dài
cánh tay quyền lực cho đảng Cộng sản Việt Nam cùng
với bộ Nội vụ Cam Bốt lập nên. Chính quyền cộng sản
Việt Nam và Cam Bốt đã nhẫn tâm đọa đày các sắc tộc
thiểu số vùng Tây Nguyên đang bị truy bức, đàn áp.
Quyền sống của họ đang bị chà đạp một cách trắng trợn ở
quê nhà và ngay cả trên xứ sở Chùa Tháp nữa.
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4. Những mối nguy khốn của người Kinh tỵ
nạn bởi tình báo mật vụ cộng sản
Số lượng người Việt gốc Kinh tỵ nạn tại Cam Bốt
không nhiều, so với đồng bào thuộc các sắc tộc thiểu số,
có khi lên đến con số gần hai nghìn người. Thời điểm
được xem là cao điểm, khi người Kinh trốn sang Cam
Bốt lánh nạn vào năm 2007, con số lên đến khoảng
chừng tám chục người. Tuy nhiên, bộ Công an cộng sản
Việt Nam cũng cảm thấy hết sức quan ngại, bởi vì nhóm
những người Kinh tỵ nạn xuất phát từ nhiều thành phần
mà không ít là hàng trí thức. Trong số đó, có những sĩ
quan, binh sĩ thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa; nhiều
vị chức sắc các tôn giáo đã từng có những hoạt động đòi
hỏi tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền ở quê nhà.
Nhóm người Kinh này dù số lượng không đáng kể,
nhưng lại có khả năng tổ chức tốt, vẫn còn tâm huyết với
phong trào dân chủ quốc nội. Thêm nữa, đây chính là
trung tâm trợ giúp tinh thần lẫn vật chất cho cả người
Kinh và đồng bào Thượng tỵ nạn giữa chốn đất khách
quê người.
Trong thời gian sang lánh nạn ở đây, tôi đã tìm hiểu
được rằng, ngoài cơ quan tình báo đặc vụ có trụ sở tại
Đại sứ quán cộng sản tại Nam Vang, còn có một hệ thống
chân rết tình báo gián điệp hoạt động trên khắp lãnh thổ
Cam Bốt lên đến hàng nghìn tên. Chúng núp dưới lớp vỏ
thương gia, doanh gia, chủ thầu xây dựng, kết hôn với
người bản xứ... Đa số những tên này là bộ đội, cán bộ
cộng sản Việt Nam, chúng được cài cắm lại trưóc khi rút
quân ra khỏi Cam Bốt vào đầu thập niên 90. Nhiệm vụ
của bọn đặc tình này là theo dõi nhất cử nhất động của
Bao nỗi tang thương

261

mọi người dân Việt định cư trên đất nước Chùa Tháp,
cũng như những người Việt vãng lai tại đây. Ngoài ra,
chính quyền cộng sản Việt Nam cũng đã cài đặt một tên
tình báo cao cấp vào hàng ngũ người Việt tỵ nạn. Với cái
vỏ bọc tỵ nạn chính trị, tên này không những gần gũi với
những người Việt tỵ nạn, mà còn dễ dàng tiếp cận với
văn phòng Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại Phnom
Penh, cùng với những cá nhân hay tổ chức quốc tế có
những hoạt động trợ giúp nhóm những người Việt tỵ nạn
tại đây. Chính quyền cộng sản độc tài toàn trị hình như
đã thành công trong thủ đoạn này. Bởi lẽ như chúng tôi
đã trình bày, ngoài cái vỏ bọc của một người tỵ nạn mang
tên Nguyễn Công Cẩm, tên tình báo này còn là một nhân
viên an ninh cấp tá của chính phủ hoàng gia Cam Bốt
mang tên Ly Heng.
Tôi đã từng gặp mặt Nguyễn Công Cẩm tại văn phòng
Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh. Thật tình
mà nói rằng, y có một thái độ lễ phép, lịch thiệp và hòa
nhã một cách hết sức nghiệp vụ, nên người tỵ nạn mới
gặp gỡ lần đầu rất dễ bị mắc lừa. Theo lời kể của những
người tỵ nạn lâu năm, những người này đã biết quá rõ
chân tướng của y, thì hắn ta hết dụ dỗ lại hăm he. Đã có
lần y đem lời đường mật để câu nhử anh Ngô Văn Tài là
người tỵ nạn làm chỉ điểm viên cho y với nhiều hứa hẹn,
nhưng đã bị anh ấy khước từ. Y đe dọa bằng những cách
hành xử y chang bọn xã hội đen, đối với bất cứ ai dám tố
giác y trước Cao ủy tỵ nạn hay các cơ quan quốc tế đang
hoạt động tại Cam Bốt. Mặt khác, y xoa dịu rằng, các anh
chị hãy an tâm, dù tôi có lên cấp tướng hoặc làm gì đi
nữa, thì cũng không bao giờ quay lại hãm hại anh các
người đâu.
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Đối với những người mới sang lánh nạn sau năm
2005, ngoài những cựu đảng viên của đảng Nhân Dân
Hành Động và của Chính Phủ Tự Do, dường như không
ai biết được Nguyễn Công Cẩm là ai? Đây chính là lợi
điểm cho tên tình báo mật vụ này trong sự tiếp cận với
họ. Một mặt y thu thập thông tin về lý lịch nhân thân, mặt
khác y tung hỏa mù nhằm gây ly gián, bằng một số thông
tin bâng quơ cho rằng, những người tỵ nạn kia chính là
mật vụ hoặc tình báo của cộng sản đánh đi. Tiếc thay, có
một số anh em dân chủ tuổi trẻ nhẹ dạ không tin rằng, tên
Cẩm chính là công an mật vụ tình báo của cộng sản Việt
Nam, mặc dù hàng ngày họ vẫn thấy tên này trong quân
phục an ninh Hoàng gia Cam Bốt mang quân hàm trung
tá, đi đâu cũng lè kè súng ống hẳn hoi.
Đầu năm 2005, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và
Tôn Giáo Việt Nam ra đời. Chi hội tại Cam Bốt cũng đã
được người tử tù Nguyễn Phùng Phong đang tỵ nạn tại
đây làm đại diện, nhằm tương thân tương tế người đồng
cảnh gặp lúc khó khăn. Chính sự ra đời của Chi hội này,
nên đã hơn một lần khiến cho người cựu tử tù này phải
đối mặt với một vụ mưu sát của những sát thủ thuộc cơ
quan tình báo cộng sản tại Nam Vang.
Ngoài ra, tổ chức Trà Đàm Dân Chủ tập hợp mọi tầng
lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Họ có cơ
hội gặp gỡ nhau để nói lên niềm thao thức và luận đàm
về hiện tình đất nước mà thôi. Thế mà báo chí của chính
quyền cộng sản Việt Nam lên tiếng đả kích, bôi nhọ,
bằng những luận điệu hết sức vu vơ, để kiếm cớ truy bắt
các vị này. Trong khi đó, tên Cẩm mang lốt tỵ nạn vẫn
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nghênh ngang giữa phố chợ đông người với súng ống và
quân phục hẳn hoi. Giả sử rằng, nếu y là người tỵ nạn
đích thực, thì liệu tình báo mật vụ cộng sản dày đặc ở đây
có để yên hay không? Đáng tiếc thay, một số anh em của
chúng ta vẫn không nhận ra chân tướng của tên tình báo
này, đến nỗi nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ phải sa vào tay
của chúng nó, mãi cho đến nay, vẫn không ai biết số
phận anh ấy sống chết ra sao!
Xin cảm ơn những đồng bào ruột thịt của chúng ta
hiện đang định cư tại Thụy Điển, các vị đã chân tình góp
thêm tiếng nói với chúng tôi, ngõ hầu vạch trần những
âm mưu và thủ đoạn hiểm độc của chính quyền cộng sản
Việt Nam. Về hình thế địa lý, xứ Chùa Tháp là đất nước
duy nhất mà những nhà dân chủ, những nhà bất đồng
chính kiến trong nước lúc bị đàn áp, họ có thể vượt biên
giới sang đó bằng đường bộ. Đặt bút viết bài này, không
ngoài mục đích chia sẻ thông tin và lên tiếng cảnh giác
cho những ai đang bị chế độ cộng sản truy bức đọa đày ở
quê nhà, khi không còn sự lựa chọn nào khác, đành lòng
phải tìm đường sang đây lánh nạn. Mong rằng, sau khi
được tái định cư ở một quốc gia thứ ba nào đó, quý vị sẽ
hoan hỷ góp tiếng nói cùng chúng tôi, nhằm chỉ tên vạch
mặt những tên tình báo mật vụ cộng sản tại Cam Bốt
đang ngày đêm gieo rắc tai họa cho người Việt tỵ nạn
chúng ta.
Ước mong rằng, với những thông tin được thu thập ở
đây, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Cao ủy Liên
Hiệp Quốc về người tỵ nạn, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ
chức Quan sát Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm
Người Việt Nam, cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền
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trên thế giới, sẽ có cơ sở ngõ hầu trợ giúp và bảo vệ
người Việt tỵ nạn một cách hữu hiệu hơn. Đồng thời, tôi
cũng khẩn thiết kêu gọi chính quyền cộng sản Việt Nam
hãy ngưng ngay tội ác chống lại những người bất đồng
chính kiến, những người đang ngày đêm đòi hỏi tự do,
dân chủ và quyền con người trên đất nước Việt Nam thân
yêu. Bởi lẽ, những nhà dân chủ, những nhà bất đồng
chính kiến là những người yêu nước đích thực. Những
người này đang ngày đêm mong muốn cả dân tộc Việt
Nam được ấm no hạnh phúc. Họ ước mơ tổ quốc giang
sơn Việt Nam được hưng thịnh, phú cường. Các vị ấy
không phải là mối đe dọa hiểm nguy đối với tổ quốc và
dân tộc Việt Nam, mà chính bè lũ Tàu cộng đang mượn
cớ đến khai thác bô xít ở Tây Nguyên mới là hiểm họa
khôn lường, đối với sự tồn vong của tổ quốc và dân tộc
Việt Nam. Tập đoàn bộ Chính trị cộng sản Hà Nội đã và
đang tiếp tay với quan thầy Bắc Kinh để bán đứng đất
nước này, mà quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã rơi
vào tay bọn chúng, đây chính là tội đồ của dân tộc Việt
Nam, lịch sử mai hậu sẽ phán xét tội ác này.
Bao nhiêu năm sống trong cảnh hà khắc dưới chế độ
cộng sản, ngần ấy năm người dân Việt phải gánh chịu
bao nỗi tang thương, đọa đày khốn khổ. Chúng ta hãy
cùng nhau chắp tay thành tâm cầu nguyện, ngưỡng vọng
hồn thiêng sông núi, anh linh tổ quốc, thùy từ giáng lâm
phù hộ cho con dân Lạc Việt, sớm thoát khỏi sự dày xéo
lầm than bởi chế độ cộng sản bạo tàn.
Thụy Điển, ngày 24-05-2009
Trí Lực
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SUY NGẪM TỪ VỤ ÁN
CỨU LỤT GIÚP DÂN
1. Ngược dòng thời gian
2. Chính sách tiêu diệt tôn giáo
3.
4.
5.
6.

Mào đầu chiến dịch trấn áp
Cuộc đàn áp nước lũ
Rắp tâm ma mãnh
Hủy bỏ điều 4 trên Hiến pháp và thả tù chính
trị là đảng Cộng sản tự mở cho mình con
đường sống

Cách nay gần mười sáu năm, ngày 6.11.1994, thật khó
ai có thể tưởng tượng nỗi, những người tham gia cứu trợ
đồng bào đang lâm cảnh khốn cùng bởi thiên tai lũ lụt,
trở lại bị một guồng máy công an trị khủng bố, hăm dọa.
Một số bị bắt bớ tù đày, toàn bộ phẩm vật và tiền bạc cứu
trợ đều bị tịch thu. Theo sau đó, hàng loạt chiến dịch đấu
tố, vu khống, xuyên tạc, mạ lỵ trên các phương tiện
truyền thông và báo chí nhằm khỏa lấp sự ngang ngược
này.
Chuyện xảy ra có một không hai dưới chế độ cộng sản
độc tài toàn trị trên đất nước Việt Nam. Câu hỏi được đặt
ra ở đây, tại sao chính quyền cộng sản lại hành sử một
cách càn bừa và thô bạo như vậy? Có lẽ tập đoàn Hà Nội
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sẽ không còn một cơ hội nào khác để vin cớ bắt giam
hàng lãnh đạo và một số Tăng Ni Phật tử trung kiên,
nhằm xóa sổ dứt điểm Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất (GHPGVNTN), Giáo hội vốn dĩ bị chính
quyền cộng sản đang tâm đàn áp nghiệt ngã suốt bao năm
qua.
1. Ngược dòng thời gian
Tháng tư đen năm 1975, Hà Nội xua quân cưỡng
chiếm miền Nam Việt Nam, trắng trợn vi phạm các hiệp
định và hòa ước đã được ký kết. Hòn ngọc Viễn Đông là
miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, dân chúng lầm
than dưới gót giày tàn bạo phi nhân, biết bao nỗi đắng
cay uất hận đè nặng lên kiếp sống người dân hai miền
Nam Bắc.
Cái gọi là chính sách ”cải tạo công thương nghiệp”,
nhưng thực chất là chủ trương cướp bóc trắng trợn tài
sản, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn... của dân lành. Đã thế
không thôi, chủ nhân còn bị quân cướp bóc bắt bớ, tra
tấn, tù đày, của cải tan hoang, gia đình ly tán! Hơn thế
nữa, có đến hàng trăm nghìn viên chức hành chính, sĩ
quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị xua vào cái gọi là
trại ”tập trung cải tạo”, mà thực chất là chính quyền cộng
sản rắp tâm giam cầm, đày đọa, giết lần giết mòn, nhằm
trả thù dân tộc sau cuộc chiến. Nhiều người không chịu
nỗi cảnh đói rét, bệnh tật, cộng thêm sự đắng cay lao khổ,
nên đành phải bỏ lại nắm xương tàn dưới ngôi mồ hoang
lạnh trong trại lao cải này. Suốt năm tháng dài, con cái họ
bị phân biệt đối xử ở học đường, nhà cửa bị tịch thu,
đành phải ký giấy chấp nhận lên đường đi vùng kinh tế
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mới, khi được hứa hẹn, người chồng người cha của họ sẽ
được trả tự do, nhưng chỉ là lời hứa suông vô vị. Thế nào
gọi là vùng kinh tế mới? Nói mới nói mẻ cho hay vậy
thôi, chính đây là những vùng đồi núi hoang vu, rừng
thiêng nước độc, mìn bẩy hay bom đạn trong thời chiến
có thể hãy còn nằm im dưới lớp đất đá hoặc bụi bờ rậm
rạp, chưa chừng sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Người dân ở
đây phải phát quang rừng rú, khai hoang, cày xới để có
đất trồng khoai sắn hoa màu, rủi ro động tới bom mìn là
có thể kết liễu mạng sống một cách oan uổng.
Ngoài ra, hơn cả triệu người dân Việt Nam đành lòng
rời bỏ quê hương làng mạc, nơi chôn nhau cắt rốn, để
vượt biển ra đi tìm tự do, lánh nạn cộng sản. Quá hơn số
phân nửa bất hạnh mất tích trên biển cả bởi cuồng phong
bão tố, hay chẳng may gặp bọn cướp biến ngang tàng,
hoặc bị chính bộ đội biên phòng cộng sản xả súng bắn
chết, chúng là những kẻ máu lạnh, không chút tình người.
Số còn lại gặp may mắn được cứu vớt, lần lượt đặt chân
đến bến bờ tự do, tạo lập cuộc sống mới ở xứ người.
2. Chính sách tiêu diệt tôn giáo
Chế độ cộng sản từ Liên bang Sô viết qua các nước
cộng sản vùng Đông Âu, đến Trung Quốc, Bắc Triều
Tiên, Việt Nam, đều cùng chủ trương một chính sách tiêu
diệt tôn giáo. Chủ thuyết Mác Lê cho rằng, tôn giáo là
thuốc phiện, làm mê hoặc và ru ngủ quần chúng.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là Giáo hội
truyền thống, được truyền thừa suốt chiều dài hơn hai
nghìn năm lịch sử. Chính quyền cộng sản đã đang tâm
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đàn áp nghiệt ngã và đặt Giáo hội này ra ngoài vòng pháp
luật. Nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích
Quảng Độ - Viện trưởng và Tổng thư ký Viện Hóa Đạo,
GHPGVNTN – quý ngài muốn thống nhất Phật giáo hai
miền Nam Bắc nhưng phải là một Giáo hội độc lập,
không thể bị xem như một trong những hội đoàn trực
thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức
ngoại vi của đảng Cộng sản.
Bởi thế cho nên, vào đầu thập niên 80, hai ngài bị đưa
đi quản thúc lưu đày ở quê nhà. Chính quyền cộng sản
dựng lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức tại chùa
Quán Sứ (Hà Nội) ngày 7.11.1981, làm công cụ chính trị
phục vụ đảng và làm chia rẽ nền Phật giáo dân tộc. Tăng
tín đồ trung kiên với GHPGVNTN trở thành đối tượng
thường xuyên bị guồng máy công an trị sách nhiễu và
đàn áp không chút nương tay.
Điển hình, ngày 2.11.1975, mười hai vị Tăng Ni tự
thiêu tập thể tại thiền viện Dược Sư, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Cần Thơ, để phản đối Ủy ban quân quản chiếm dụng
các cơ sở thuộc Giáo hội. Năm 1978, Hòa thượng Thích
Thiện Minh vô cớ bị bắt giam và đã không chịu nỗi
những đòn tra tấn dã man của bọn cai ngục đỏ, đưa đến
cái chết vô cùng thê thảm trong ngục tù ở đường Nguyễn
Trãi, Sài Gòn.
3. Mào đầu chiến dịch trấn áp
Năm 1992, khâm thừa di chúc của trưởng lão Hòa
thượng Thích Đôn Hậu – Chính thư ký kiêm xử lý Viện
Tăng Thống, GHPGVNTN – Hòa thượng Thích Huyền
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Quang phụng mệnh trọng trách tiếp tục lèo lái con thuyền
Giáo hội, điều hành mọi Phật sự. Công cuộc phục hoạt
GHPGVNTN bắt nguồn, văn phòng lưu vong Viện Hóa
Đạo là chùa Hội Phước, tỉnh Quảng Ngãi, chính là nơi
ngài đang bị quản thúc nghiêm ngặt.
Chính quyền cộng sản Việt Nam mào đầu chiến dịch
trấn áp nhắm vào GHPGVNTN bằng tài liệu ”Tuyệt mật”
mang số 106/PA15-16 của bộ Nội vụ, do Trương Hữu
Quốc ký ngày 18.8.1992, ra lệnh cho các ngành công an
mật vụ khắp các tỉnh thành phải ”chặt đứt tay chân” khối
Phật giáo Ấn Quang, để chẳng còn phương nào hoạt động
phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN.
Năm 1992, thầy Thích Không Tánh, Thích Trí Lực và
giáo sư Nhật Thường bị bắt. Chính quyền cộng sản gán
ép tội danh ”Phá hoại chính sách đoàn kết”, theo điều 81,
luật Hình sự. Đúng vào thời điểm người hùng Lý Tống
tung rải truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng dậy lật đổ bạo
quyền cộng sản, sau đó ông ấy nhảy dù và bị bắt tại Nhà
Bè, Sài Gòn. Lợi dụng sự việc này, công an điều tra tại
trại giam đã tìm đủ mọi cách vu khống chúng tôi đã cấu
kết với Lý Tống nhằm lật đổ chính quyền. Thế nhưng, họ
không có chứng cớ và đã bị chúng tôi cực lực bác bỏ cáo
buộc này.
Tưởng đâu chính quyền cộng sản có thể giam tù kết
án chúng tôi một cách dễ dàng, nhưng Hà Nội đã thất bại.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong đó có
Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Quan sát nhân
quyền...qua sự nỗ lực vận động của ông Võ Văn Ái, Chủ
tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, chính
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quyền cộng sản đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt để thả
chúng tôi, kèm theo lệnh quản thúc vô thời hạn mà không
thông qua một tòa án nào phán quyết cả.
4. Cuộc đàn áp nước lũ
Mùa đông năm 1994, nước sông Mê Kông lai láng
tràn bờ. Hầu hết các tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu
Long ngập chìm trong thác lũ, dân chúng lâm vào cảnh
cơ cực lầm than, màn trời chiếu nước. May ra còn có
bông điên điển nổi trôi trên dòng nước bạc mênh mông,
khả dĩ hái làm thức ăn lót bụng qua cơn đói lả. Trước
cảnh thương tâm đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu
gọi cứu tế đồng bào. Ngài cũng không quên gửi văn thư
thông báo cho chính quyền, về việc đoàn cứu trợ của
GHPGVNTN sẽ lên đường đến huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp ngày 6.11.1994, đây là một trong những vùng
chịu thiệt hại nặng nề.

Đồng bào lâm cảnh màn trời chiếu nước
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Thế nhưng hỡi ôi! Cộng quyền nào có lương tâm,
ngày hôm ấy, hàng trăm công an điên cuồng lồng lộn, tìm
đủ mọi cách nhằm chặn đứng, bao vây, cô lập các đoàn
xe của Tăng Ni Phật tử. Toàn bộ phẩm vật cứu trợ, thức
ăn, thuốc men, mùng mền... đều bị bọn chúng tịch thu.
Thầy Thích Không Tánh, Thích Nhật Ban, Thích Trí
Lực, giáo sư Nhật Thường và Phật tử Đồng Ngọc đều bị
bắt. Đầu tháng giêng năm 1995, công an bắt nốt Hòa
thượng Thích Quảng Độ.
Tội danh tiếp tục gán ép để bắt bớ chúng tôi là tội
”Phá hoại chính sách đoàn kết”, bổn cũ hai năm trước
được soạn lại. Chưa đầy một tháng sau, tập đoàn Hà Nội
sáng kiến đẻ ra thêm một bổn mới 205a, ”Lợi dụng các
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”, nhờ
Quốc hội bù nhìn thông qua cho có vẻ dân chủ để gán
thêm tội. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, tòa án ở Sài
Gòn ra quyết định xét xử, nhưng lần lữa ba phen bốn
lượt, xử rồi lại hoãn, hoãn rồi lại hoãn tiếp. Bởi lẽ,
khoảng giữa năm 1995, chính phủ Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh
cấm vận, đặt quan hệ ngoại giao sau hai mươi năm kết
thúc cuộc chiến. Hà Nội cò kè bớt một thêm hai, nhằm
kiếm chác điểm tốt nhân quyền.
Mặc dầu vậy, một phiên tòa giả trá thực thi chỉ thị
”Tuyệt mật” 106 nhắm vào GHPGVNTN, ngày
15.8.1995, tòa án ở Sài Gòn nhận lệnh chóp bu Hà Nội
đưa Hòa thượng Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh,
Thích Nhật Ban, Thích Trí Lực, giáo sư Nhật Thường và
Phật tử Đồng Ngọc ra xét xử theo luật rừng xã hội chủ
nghĩa.
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Sáng sớm hôm ấy, khi rời chiếc xe tù, chúng tôi đã
trông thấy Hòa thượng Thích Quảng Độ ngồi lặng lẽ bên
hàng hiên, cạnh vài gã công an áp giải. Lời dạy ngắn gọn
của ngài, cho đến nay, tôi vẫn mãi mãi khắc ghi:
-

Hôm nay, chính quyền cộng sản xét xử chúng ta,
tôi chỉ khuyên các thầy một điều, không cần tranh
luận hoặc chống án, việc làm của chúng ta hôm
nay, hãy để cho lịch sử mai hậu phán xét, thế
thôi.

Ôi! Cao cả làm sao! Lời nói của bậc chân tu khả kính.
An ninh tòa án được thắt chặt, một lực lượng hùng
hậu gồm công an, cảnh sát cơ động, bộ đội được trang bị
vũ khí, lựu đạn, dùi cui, roi điện... đến tận răng. Chính
quyền cộng sản đã chuẩn bị một cuộc trấn áp dữ dội có
thể bột phát từ phía quần chúng và Tăng Ni Phật tử nhằm
phản đối phiên tòa. Đồng bào Phật tử tràn ngập trên
đường Công Lý ngay trước cổng tòa, qua đến đường Tự
Do mà nay được đổi thành: Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công
Lý, Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do.
Chúng tôi không cần nhờ luật sư theo yêu cầu của tòa
án, bởi chúng tôi tự tin rằng, mình đủ khả năng biện hộ.
Thế nhưng, phiên tòa đã bịt miệng chúng tôi như sau này
họ đã từng bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý trong
phiên tòa ngày 30.3.2007 tại Huế, họ cắt ngang lời chúng
tôi bào chữa. Chúng tôi dự tính trong thâm tâm, vành
móng ngựa này chính là diễn đàn dân chủ để vạch trần tội
ác lọc lừa, tráo trở, phi nhân của bạo quyền cộng sản.
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Nếu Hòa thượng Thích Quảng Độ không ân cần dạy bảo
chúng tôi lúc sáng sớm, thì có lẽ sự việc đã xảy ra. Công
lý ư? Luật pháp ư? Với chế độ cộng sản thì chỉ có luật
rừng, hành sử như thời Trung cổ.

Phiên tòa ngày 15.8.1995 tại Sài Gòn
(Từ trái sang phải: Hòa thượng Thích Quảng Độ, Nhật
Thường, Thích Nhật Ban, Đồng Ngọc, Thích Trí Lực,
Thích Không Tánh - Nguồn ảnh: Lê Hiệp, phóng viên
hãng thông tấn AP)
Chúng tôi phá hoại chính sách đoàn kết? Không,
chính tập đoàn toàn trị cộng sản Hà Nội, đứng đầu là
mười mấy gã trong cái gọi là bộ Chính trị mới chính là
những kẻ chủ mưu phá hoại sự đoàn kết của Giáo hội
chúng tôi. Chính nhà nước cộng sản đã đang tâm đàn áp
nghiệt ngã và đặt GHPGVNTN chúng tôi ra ngoài vòng
pháp luật, thay vào đó, dựng lên một Giáo hội công cụ
năm 1981. Thứ hai, chúng tôi lợi dụng quyền tự do dân
chủ xâm phạm lợi ích nhà nước? Thử hỏi, trong tình dân
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tộc, nghĩa đồng bào, có ai đành đoạn ngoảnh mặt khoanh
tay mà nhắm mắt làm ngơ, trước cảnh đau thương khốn
khổ của đồng bào ruột thịt đang lâm cảnh cơ hàn? Nhớ
đến cố Hòa thượng Thích Huyền Quang, một đời vì đạo
vì dân, thì Hòa thượng Thích Quảng Độ thật sự là một
bậc dũng khí. Ngài tổ chức đi cứu trợ là thể hiện lòng từ
bi cứu khổ của đạo Phật. Sau này, ngày 18.7.2007, ngài
cũng đã vượt qua hàng rào canh gác của công an trước
thiền viện Thanh Minh, để đến chia sẻ với dân chúng
đồng bào đang gánh chịu nỗi oan khuất. bởi nhà cửa đất
đai của họ bị mất trắng vào tay quan quyền cộng sản
tham nhũng khắp các tỉnh thị thành.
5. Rắp tâm ma mãnh
Công cuộc vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý
của GHPGVNTN vẫn không chùn bước. Các tổ chức bảo
vệ nhân quyền, cộng đồng các quốc gia dân chủ đều lên
tiếng hậu thuẫn nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang
và Thích Quảng Độ, đồng thời lên án chính quyền cộng
sản Việt Nam đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền.
Bởi thế, tập đoàn cộng sản Hà Nội xoay qua dở trò ma
mãnh, rỉ tai một số nhẹ dạ cả tin, rằng họ sẽ chấp thuận
cho GHPGVNTN sinh hoạt trở lại, với điều kiện duy
nhất, GHPGVNTN không Huyền Quang, không Quảng
Độ. Thủ đoạn này chẳng khác gì chính quyền cộng sản
cho thay chiếc bình mới, nhưng rượu cũ vẫn y chang, có
nghĩa là Giáo hội vẫn chịu sự kiểm soát của đảng và nhà
nước. Âm mưu ấy hoàn toàn bị thất bại nhờ sự sáng suốt
của Hòa thượng Thích Huyền Quang. Giáo chỉ số 09 do
ngài ban hành, ủy nhiệm cho Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo
tại Hoa Kỳ toàn quyền điều hành Phật sự Giáo hội, phòng
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khi Giáo hội trong nước bị chính quyền cộng sản thẳng
tay đàn áp, hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội bị bắt
giam, sẽ rơi vào tình trạng mọi sinh hoạt hoàn toàn bị tê
liệt (*).
Nhưng thật đáng tiếc thay, một số cá nhân ở hải ngoại
đã không màng đến sự sống còn của Giáo hội ở quê nhà.
Họ lại càng không nghĩ đến bao nỗi khổ nhục oan khiên
của chư Tăng Ni và Phật tử ngày đêm đang sống trong sự
áp bức nghiệt ngã của bạo quyền cộng sản, thế nhưng vẫn
quyết giữ chặt một mảnh lòng son, một dạ trung kiên,
kham nhẫn, âm thầm chịu đựng và hy sinh để bảo vệ dân
tộc và đạo pháp. Số cá nhân này đã công khai lên tiếng
thị phi, thậm chí còn báng bổ cả nhị vị Hòa thượng lãnh
đạo, đưa đến thảm trạng phân hóa cho Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất.
Nỡ đành quên sao? Những lúc tìm đường lánh nạn
cộng sản, lênh đênh trên Đông hải, sóng dập gió dồi, nay
được đặt chân đến bến bờ tự do, chùa ngang điện dọc,
sớm mõ chiều chuông. Sao nỡ đành quên? Những năm
tháng rày đây mai đó ở quê nhà, chùa chiền bị chiếm
dụng, hộ khẩu bị cắt ngang thì biết khai báo tạm trú tạm
vắng vào đâu? Sống nơi nào cũng bị công an khu vực
ngày đêm dòm ngó rình mò, chạm trán liền bị điều tra
hạch hỏi. Nay cư an sao chẳng tư nguy, lại nỡ lòng nào
êm xuôi xuề xòa với lũ phi nhân. Dẫu có được hứa hẹn gì
đi chăng nữa, cũng chỉ toàn là bánh vẽ mà thôi!
Chúng ta là những kẻ hậu học, may gặp duyên lành
được hun đúc từ những bậc thạc đức cao Tăng. Từ miền
sông Hương núi Ngự, phố cổ Hội An, Bình Định, Phú
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Yên, vào tận Cà Mau, Rạch Giá, không ai là không
ngưỡng vọng quý ôn Tây Thiên, Thuyền Tôn, Linh Mụ,
Trúc Lâm. Linh Quang, Viên Giác, Thập Tháp... Đạo
pháp trải qua bao nỗi thăng trầm, có bao giờ quý ngài
khuất phục trước sự áp bức, kỳ thị của bạo quyền, xứng
đáng cho kẻ đời sau muôn vàn kính ngưỡng. Lời nói
thẳng thường nghe chối tai, vô phép thử hỏi, ai trong
chúng ta khi trông thấy cảnh cha làm thầy con đốt sách
mà trong dạ không cảm thấy nao nao!
6. Hủy bỏ điều 4 trên Hiến pháp và thả tù chính
trị là đảng Cộng sản tự mở cho mình con
đường sống
Bao nhiêu năm người dân Việt lầm than khốn khổ bởi
chế độ cộng sản hung tàn, ngần ấy năm biết bao kẻ anh
hùng nặng lòng với non sông tổ quốc bị bạo quyền tử
hình hoặc giam hãm. Chúng ta hân hoan đón mừng ông
Trương Văn Sương vừa mới được ra khỏi lao ngục sau
33 năm đày đọa và ông Nguyễn Anh Hảo trải qua 23 năm
tù. Chính quyền cộng sản hiện đang giam giữ ông
Nguyễn Hữu Cầu và Trần Văn Thiêng đã hơn ba chục
năm trời, cả hai người đang lâm trọng bệnh trong tù
ngục.
Đã đến lúc chính quyền cộng sản Việt Nam hãy trả tự
do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị và tôn giáo
đang bị giam giữ bởi những bản án đầy phi lý bất công.
Có những người bị giam giữ nhiều năm qua mà chưa hề
được đem ra ánh sáng, như trường hợp bắt giam ông
Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị
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Minh Hạnh, Đoàn Văn Diên, Đoàn Huy Tâm v.v... Ông
Lê Trí Tuệ bị mật vụ cộng sản bắt cóc ở Nam Vang ngày
6.5.2007 vẫn còn biệt vô âm tín, mãi đến nay chẳng ai
biết số phận ông ấy sống chết ra sao!
Chúng ta hoàn toàn ủng hộ bản Kiến nghị thư đủ cả lý
và tình do thầy Thích Thiện Minh - người đã trải qua 26
năm tù - gửi chính quyền Hà Nội ngày 1.8. 2010, kêu gọi
hãy trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm,
chính trị và tôn giáo. Đã đến lúc đảng Cộng sản Việt
Nam hãy phản tỉnh để đừng lún sâu vào vũng lầy tội ác
chống lại loài người. Hãy tỉnh thức để mạnh dạn hủy bỏ
điều 4 trên Hiến pháp (đảng Cộng sản độc tôn đảng trị)
để tiến tới một nền dân chủ đa nguyên.
Thêm nữa, cộng sản Hà Nội vì sự khiếp nhược đê hèn,
nên đã lén lút dâng đất, bán biển cho quan thầy Bắc
Kinh. Hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã mất trắng
vào tay Trung cộng. Nguy cơ mất nước đã gần kề, rồi
biết đâu một ngày nào đó, hơn tám mươi triệu đồng bào
trong nước bỗng dưng trở thành dân tộc thiểu số ngay
chính trên dải đất hình cong chữ S của mình! Nếu thảm
cảnh xảy ra, nguyên nhân chính là đám cộng sản Hà Nội
tham quyền cố vị, bán nước cầu vinh. Không còn phương
cách nào khác là toàn dân Việt ở trong và ngoài nước,
hãy chung sức đồng lòng đạp đổ chế độ cộng sản, ngõ
hầu cứu lấy thảm họa mất nước về tay Tàu cộng!
Tội đồ Hồ Chí Minh, kẻ đã mang thứ nước đỏ độc hại
là chủ nghĩa cộng sản về đất Việt. Chủ thuyết này đã bị
vứt bỏ vào sọt rác cách nay hơn hai chục năm, ngay
chính đất nước Nga sô, nơi sản sinh ra nó. Thế mà oái
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oăm thay! Hiện giờ tập đoàn toàn trị cộng sản Việt Nam
lại bắt đồng bào dân tộc của mình tiếp tục uống thứ nước
đỏ vô cùng độc hại đó! Ngày nào chế độ cộng sản còn
trên quê hương Việt Nam, thì ngày ấy hãy còn:
Oán hờn chất ngất trời cao,
Nỗi đau dậy đất, hận gào trùng khơi!
Thụy Điển, ngày 11.08.2011
Trí Lực
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XIN ĐỪNG LÃNG QUÊN LÊ TRÍ TUỆ
Kính thưa quý vị đồng bào trong và ngoài nước.
Kính thưa quý diễn đàn của người Việt đang đấu tranh
giành lại tự do và dân chủ cho toàn dân Việt và quang
phục quê hương.
Hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2009, vừa tròn hai năm,
kể từ ngày nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ bị công an mật vụ
của chính quyền cộng sản Việt Nam bắt cóc tại thủ đô
Nam Vang, Cam Bốt, vào ngày 6 tháng 5 năm 2007. Mãi
đến nay, vẫn chưa có ai biết được số phận của nhà dân
chủ trẻ này hiện giờ ra sao? Liệu nhà dân chủ trẻ, sáng
lập viên của Công Đoàn Độc Lập Việt Nam này vẫn còn
được giam giữ đâu đó trong các nhà giam bí mật của
chính quyền cộng sản Việt nam trong khuôn viên của bộ
Nội vụ Cam Bốt tại Nam Vang. Tên trùm mật vụ đội lốt
người tỵ nạn chính trị cộng sản Nguyễn Công Cẩm sẽ
khai thác triệt để khả năng sử dụng máy vi tính của anh
ta, nhằm mục đích đánh phá lại các cá nhân và tổ chức
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của người Việt quốc gia đối kháng với chính quyền cộng
sản Việt Nam độc tài toàn trị, như một số thông tin không
chính thức vẫn đang lan truyền khá rộng rãi trong cộng
đồng người Việt định cư tại xứ Chùa Tháp, cũng như
trong nội bộ những người Việt quốc gia đang tỵ nạn cộng
sản tại đây. Hãy liệu rằng Lê Trí Tuệ đã bị thủ tiêu, đã bị
làm mồi cho cá sấu như lời tên mật vụ Nguyễn Công
Cẩm vẫn thường dùng để răn đe những người Việt tỵ nạn
không kín lời tại xứ Chùa Tháp này.

Lê Trí Tuệ

Thưa quý vị, trước hết xin cho tôi được phép nhắc lại
với quý vị rằng, nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ là một trong
những người sáng lập Công Đoàn Độc Lập Việt Nam.
Đây là một tổ chức dân sự được thành lập để bênh vực
cho tầng lớp lao động Việt Nam thấp cổ bé họng đang bị
giới chủ hãng và các chủ đầu tư bóc lột, chèn ép và
ngược đãi trước sự cố tình làm ngơ, hoặc thậm chí là bao
che của chính quyền cộng sản Hà Nội. Ngoài ra, Lê Trí
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Tuệ cũng là một thành viên tích cực của khối 8406, góp
tiếng nói kêu gọi chính quyền cộng sản tôn trọng tự do,
dân chủ và nhân quyền. Tổ chức này đòi hỏi chính quyền
cộng sản Việt Nam xóa bỏ điều 4 trên Hiến pháp của
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một điều
khoản mà theo đó, đảng Cộng sản tự cho mình cái độc
quyền được vĩnh viễn cai trị đất nước và mãi mãi được
độc quyền đè đầu cởi cổ hơn tám mươi triệu người dân
Việt Nam. Chính vì điều này mà nhà dân chủ trẻ Lê trí
Tuệ đã thường xuyên bị công an của cộng sản Việt Nam
đe dọa và sách nhiễu nhiều lần. Bằng đủ mọi hình thức,
công an còn dùng đến cả các băng nhóm xã hội đen để
hành hung và truy sát nhà dân chủ trẻ này trên đường
phố. Không còn sự chọn lựa nào khác, Lê Trí Tuệ phải
đào thoát sang Cam Bốt để lánh nạn vào thượng tuần
tháng 4 năm 2007.
Về đất nước Cam Bốt, nơi mà bản thân tôi cũng như
Lê Trí Tuệ và nhiều nhà bất đồng chính kiến khác phải
sang đó lánh nạn lúc bị truy bức ở quê nhà. Cũng cần nói
thêm rằng, vào khoảng cuối thập niên 70, với chiêu bài
làm nghĩa vụ quốc tế, đánh đuổi Pol Pot và cứu dân tộc
Khmer khỏi họa diệt chủng, hòng lừa bịp dư luận trong
nước cũng như thế giới, tập đoàn cộng sản Hà Nội đã xua
quân sang xâm lược Cam Bốt. Cho đến những năm đầu
của thập niên 90, nhờ áp lực quốc tế và sự lên án mãnh
liệt của của Liên Hiệp Quốc, cán binh cộng sản Việt Nam
bị buộc phải rút khỏi đất nước này để nhường chỗ cho
UNTAC vãn hồi an ninh trật tự. Tất nhiên, trước khi rút
quân đội về nước, tập đoàn cộng sản Việt Nam đã cài
cắm lại trên đất nước này một mạng lưới tình báo lên đến
hàng chục ngàn người, bao gồm nhiều đảng viên Cộng
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sản trung kiên núp bóng dân sự, kết hôn với người bản
xứ, hay chỉ là những doanh gia, những nhà thầu xây dựng
và thậm chí là cả những cán bộ tình báo cao cấp được
đào tạo văn hóa và ngôn ngữ bản xứ, rồi bố trí vào nắm
những chức vụ chủ chốt trong các cơ quan cấp bộ của xứ
Chùa Tháp này. Trong số những tên trùm tình báo đó
không thể không kể đến Nguyễn Công Cẩm, một tên tình
báo trong lốt áo người Việt tỵ nạn, người đã trực tiếp chỉ
huy vụ bắt cóc tôi vào chiều ngày 25-07-2002 giữa thanh
thiên bạch nhật, nơi đang đông đúc người qua kẻ lại trên
đường số 185, ngay trước chợ Orussey ở Nam Vang.
Thưa quý vị, tôi không thể nhầm lẫn Nguyễn Công
Cẩm với bất cứ ai cả, vì đã vài ba lần tôi tình cờ gặp gỡ y
tại văn phòng của Phủ Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại
số 02, đường 352. Tại đây, y đã gạ gẫm tôi đưa cho y
những giấy tờ tùy thân của tôi, những loại giấy tờ quản
thúc quản chế do cơ quan an ninh của cộng sản Việt Nam
cấp, cũng như một số tờ khai của tôi với phủ Cao ủy tỵ
nạn và đơn xin tỵ nạn chính trị của tôi. Y gạ gẫm rằng, sẽ
giúp tôi dịch sang tiếng Anh trước khi đệ nạp lên cho phủ
Cao ủy tỵ nạn, để được phỏng vấn và cấp quy chế tỵ nạn
nhanh hơn. Tôi đã nghi ngại trước những lời gạ gẫm này
nên đã nhất định không giao trứng cho ác. Thế nhưng,
tâm địa của y quá gian độc, nên cuối cùng tôi cũng đã trở
thành nạn nhân của y và của chế độ cộng sản. Từ Nam
Vang với tư cách của một người tỵ nạn chính trị đã được
Liên Hiệp Quốc bảo vệ, tôi đã phải trở thành tù nhân của
trại giam B34 thuộc cơ quan an ninh điều tra A24 Sài
Gòn, với bản án 20 tháng tù với tội danh ”Trốn đi nước
ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân”.
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Để hoạt động tình báo của cộng sản Việt nam ở xứ
Chùa Tháp này thêm hữu hiệu, bên cạnh những tình báo
người Việt Nam, chính quyền cộng sản Hà Nội cũng đã
đào tạo rất nhiều công an mật vụ người bản xứ. Sau một
thời gian được huấn luyện nghiệp vụ tại Việt Nam, họ
được trở lại Cam Bốt là quê hương xứ sở của mình để
hoạt động tình báo, nhằm nối dài cánh tay quyền lực cho
chính quyền độc tài toàn trị. Dù vậy, công bằng mà nói,
thì những người Khmer bản xứ này tiếp tay cho cộng sản
Hà Nội để đàn áp hay truy bức những người Việt tỵ nạn,
cũng chỉ vì quyền lợi vật chất hay vì miếng cơm manh áo
mà thôi, chứ từ trong sâu thẳm của lòng họ, thì cộng sản
Việt Nam vẫn chỉ là kẻ thù, hay chỉ là những tên xâm
lược. Thêm nữa, họ cũng thừa biết rằng, cả dân tộc của
họ đang sống kiếp nô lệ lầm than, mà bản thân họ, dù có
quyền cao chức trọng đến đâu đi nữa, chứ thực ra, đâu có
hơn kém gì những tôi đòi cho ngoại bang cộng sản Việt
Nam.
Thưa quý vị, nạn nhân của mạng lưới tình báo Việt
nam tại Cam Bốt này là những tổ chức hoạt động nhằm
quang phục quê hương Việt Nam, là những phong trào
Đông Tiến và cả những nhà tranh đấu cho tự do dân chủ
và nhân quyền ngay tại đất nước Việt Nam thân yêu, các
vị ấy đã bị chính quyền cộng sản bức hại nên đành phải
sang đây lánh nạn.
Nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ cũng không là một ngoại
lệ. Anh ầy vì quyền sống, quyền làm người và quyền
được tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của toàn dân để rồi
anh đã bị hành hung, bị sách nhiễu, bị truy sát phải chấp
nhận cuộc sống lưu đày nơi xa xứ, ngõ hầu tiếp tục con
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đường đấu tranh nhằm quang phục quê hương. Thề rồi
cũng giống như số phận nghiệt ngã của tôi, nhà dân chủ
trẻ Lê Trí Tuệ cũng đã bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch
nhật ngay tại thủ đô Nam Vang.
Sau khi tôi mất tích, Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc và
các tổ chức bảo vệ nhân quyền, như Tổ chức Ân xá Quốc
tế (Amnesty International), Tổ chức Theo dõi nhân quyền
(Human Rights Watch), Ủy ban Bảo vệ Quyền làm
Người Việt Nam, v.v... đã tiến hành điều tra, chất vấn,
nhưng tập đoàn cộng sản Hà nội vẫn quanh co bao biện,
dối trá suốt mười mấy tháng trời và phủi bỏ hết mọi trách
nhiệm về sự việc tôi bị mất tích. Cộng sản Hà Nội vẫn cứ
cãi chày cãi cối rằng, họ không hề hay biết gì về tung tích
của tôi. Trong khi đó, cơ quan an ninh điều tra A24, Sài
Gòn, đã thẩm vấn, điều tra và giam giữ tôi một cách
nghiêm ngặt trong trại giam B34 suốt bao nhiêu tháng
trời. Nhưng rồi cuối cùng, trước áp lực của cộng đồng
người Việt quốc gia ở hải ngoại và của cộng đồng quốc
tế, Hà Nội bất đắc dĩ phải thừa nhận hành vi bắt người tỵ
nạn đã được Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Quốc thể của cộng
sản Việt Nam có còn hay không, khi trước công luận thế
giới họ đã phơi bày sự dối gạt, xảo trá, gian ngoa, bịp
bợm chính là bản chất cố hữu của chế độ cộng sản ?
Tôi được mãn án và được đi tỵ nạn chính trị tại vương
quốc Thụy Điển sau 20 tháng giam cầm, phải chăng nhờ
tôi đã được Cao ủy Liên Hiệp Quốc cấp cho quy chế tỵ
nạn? Vậy còn nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ, chỉ mới được
cơ quan này cấp giấy chứng nhận tạm thời thì cái giá mà
nhà dân chủ Lê Trí Tuệ phải trả cho tư tưởng và hành
động vì tự do dân chủ và nhân quyền của toàn dân Việt là
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bao lâu? Liệu nhà đương cục cộng sản Việt Nam có dám
thẳng thắn nhìn nhận trước cộng đồng quốc tế, rằng họ đã
bắt cóc Lê Trí Tuệ như họ đã bắt cóc tôi vào ngày 25
tháng 7 năm 2002, để rồi họ cũng dũng cảm phóng thích
Lê Trí Tuệ như họ đã dám phóng thích tôi, hay vì quốc
thể mà họ phải tiếp tục bịp bợm, dối trá cả thế giới loài
người, bằng cách thủ tiêu nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ, để
tiếp tục che giấu tội ác “thiên bất dung gian” của chúng?
Hỡi Nguyễn Công Cẩm! Nếu thực sự mẹ của ông
cũng là một Phật tử như ông đã có lần bộc bạch với tôi,
thì xin ông hãy ghi nhớ lời Đức Phật dạy về luật nhân
quả báo ứng, để đừng tiếp tục lún sâu vào tội ác giết hại
đồng bào yêu nước của ông nữa!
Hỡi đảng Cộng sản Việt nam ! Con người sinh ra trên
cõi đời này ai ai cũng có ước mơ và hoài bão của mình.
Anh Lê Trí Tuệ chỉ vì khát vọng một nền tự do, dân chủ
và an lạc cho toàn dân Việt mà phải mắc vòng lao lý tù
đày.
Xin những đảng viên trung kiên của đảng Cộng sản
Việt Nam đang hoạt động tình báo tại Cam Bốt hãy
ngưng tay một giây phút thôi, để xem chúng tôi và các
ông có giống màu da, tiếng nói hay không, để các ông
đừng tiếp tục vấy máu của đồng bào mình vì tham vọng
cuồng điên của tập đoàn bạo quyền cộng sản nữa! Nếu
các ông đã lỡ bắt cóc và giam giữ nhà dân chủ trẻ Lê Trí
Tuệ, hãy mạnh dạn đưa ra xét xử công khai như chế độ
cộng sản đã từng xét xử bản thân tôi, ngõ hầu anh ấy còn
có ngày được sống trong tự do và an lạc dù phải biệt xứ
lưu đày. Bằng nếu các ông đã thủ tiêu Lê Trí Tuệ để che
Bao nỗi tang thương

286

giấu tội ác của mình trước thế giới loài người, thì xin các
ông hãy ăn năn sám hối tội lỗi của mình trước hồn thiêng
sông núi và trước anh linh các bậc liệt thánh tiên hiền.
Với truyền thống hiếu hòa và lòng khoan dung của tổ tiên
Lạc Việt nghìn đời, tội lỗi của các ông rồi cũng sẽ được
vơi bớt đôi phần, miễn là các ông đừng tiếp tục cúi đầu
khom lưng làm thân khuyển mã cho loài sói lang cộng
sản khát máu đồng loại nữa!
Vào ngày 12-09-2005, trong buổi điều trần trước Ủy
Ban Nhân Quyền Quốc Hội châu Âu (vương quốc Bỉ), tôi
đã tố cáo sự việc chính quyền cộng sản Việt Nam đã bắt
cóc tôi tại thủ đô Nam Vang vào ngày 25 tháng 7 năm
2002. Nay xin được góp tiếng cùng Mục sư Ngô Đắc
Lũy, quý bạn đồng cảnh ngộ Nguyễn Phùng Phong, Ngô
Văn Tài, Thạch Nhỏ, Đỗ Hữu Nam ... Với tư cách là một
nạn nhân của mạng lưới mật vụ cộng sản Việt Nam tại
Cam Bốt, đã từng bị chúng bắt cóc áp giải về Việt Nam
giam cầm phi lý, tôi thiết tha kêu gọi Cao ủy Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ
nạn, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam,
chính phủ và Quốc hội thuộc cộng đồng các quốc gia dân
chủ, cùng các tổ chức bảo vệ quyền con người trên thế
giới, xin hãy cùng nhau lên tiếng và gây sức ép với tập
đoàn lãnh đạo cộng sản Hà Nội, ngõ hầu kịp thời cứu
nguy cho nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ.
Tôi kêu gọi chính quyền cộng sản Việt Nam hãy dừng
tay để đừng gây thêm tội ác chống lại lại loài người,
chống lại những nhà bất đồng chính kiến, hay những
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người đã và đang đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự
và đúng nghĩa trên quê hương Việt Nam.
Tôi kêu gọi bộ Chính trị ban chấp hành trung ương
đảng Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do vô điều kiện cho
Lê Trí Tuệ!
Tôi cũng xin tha thiết kêu gọi cộng đồng người Việt
quốc gia tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới hãy sát cánh
cùng chúng tôi, hãy cùng gióng lên lời kêu gào bi thương
của toàn dân tộc Việt Nam đang đau thương, đang rên
siết dưới sự cai trị vô cùng bạo tàn và hà khắc của chế độ
cộng sản Hà Nội. Xin hãy khẩn thiết yêu cầu nhà đương
cục cộng sản Hà Nội tôn trọng quyền sống, quyền làm
người của con dân Lạc Việt mà hãy chấm dứt mọi hành
vi bức hại những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân
quyền và những nhà bất đồng chính kiến trong nước!
Một lần nữa, cùng toàn thể những người Việt yêu
chuộng tự do dân chủ và nhân quyền, tôi khẩn thiết kêu
gọi chính quyền cộng sản Hà Nội hãy trả tự do tức khắc
và vô điều kiện cho nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ.
Thụy Điển, ngày 06-05-2009
Trí Lực
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Kính nguyện hồi hướng công đức và
chân thành cảm tạ:
Quý vị đạo hữu, thiện hữu tri thức
trong cộng đồng người Việt quốc gia tỵ
nạn cộng sản hiện định cư ở các châu
lục, đã hoan hỷ phát tâm chung góp tịnh
tài và hổ trợ tinh thần để hoàn thành ấn
phẩm này.
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Thư từ liên lạc xin gửi về:

Phạm Văn Tưởng
Sandgatan 1 E - Lgh 1203
331 34 VÄRNAMO
SWEDEN
Điện thoại: (+46) 737 429 156
Điện thư: tamnguyentriluc@gmail.com
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Ta còn để lại gì không?
Kìa non đá lở, này sông cát bồi.
Lang thang từ độ luân hồi,
U minh nẻo trước xa xôi dặm về.
Trông ra bến hoặc bờ mê,
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương.
Ta van cát bụi bên đường,
Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này.
Vũ Hoàng Chương
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