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TẠP GHI từ SAN JOSE - Bữa cơm với một gia đình VHĐL. 
 
 

 
Khách Sạn Courtyard Marriott - 5 phút cách  nhà anh Sơn chị Cung. 

 
Mấy hôm cơm nước với người nhà hoài đâm nhẵn mặt, nên mừng húm được nghe anh Sơn 
chị Cung rủ đến ăn một bữa cơm gia đình, cũng chẳng gì gọi là "fancy" cầu kỳ như "nem 
Công, chả Phượng",  nhưng được uống đến 2 chai Ken, lai rai với anh Sơn vài cái chân gà, 
cánh gà luộc; cơm có món cá Hồi kho nhừ, cùng với món mắm và rau thơm. Nhưng kỳ gặp 
mặt lần này có lẽ thân mật,  gần gũi và vui hơn lần trước, tuy vắng mặt bóng dáng thiền-sư 
mà chị Cung bảo rằng "chàng" bây  giờ đang ngao du sơn thủy ở Việt-Nam. Thảo nào, hôm 
mới xuống gọi nhưng không thấy trả lời,  tưởng chàng lên non để khẩy đàn cho sư-bà Chu 
Chỉ Nhược nghe, cóc cần đến lão sư-ca cà tửng này. 
 
 
Vừa ăn cơm vừa được hàn huyên nói chuyện với anh Sơn, mà tôi nghĩ đó là điều thú vị nhất, 
khoái khẩu hơn cả những món nhậu, vì tôi thích được trao đổi, đối thoại, đào sâu về bất cứ 
đề tài nào, nhưng chung quy cũng chỉ loanh quanh ba cái chuyện nhân sinh quan về tôn 
giáo, chính-trị. Một trong những đề tài được bàn luận sôi nổi nhất là chuyện tại sao giới 
đồng tính  bây giờ đông tợn! và không những thế, họ lại còn đòi hỏi đến mức độ vô lý, phi lý. 
 
Theo sự nghiên cứu và theo dõi của tôi qua bao nhiêu năm nay, sự việc giới đồng tính ngày 
càng đông có lẽ liên quan đến điều gọi là nạn "nhân mãn", mà theo một thiểu số người 
thuộc loại "đỉnh cao trí tuệ" thứ thiệt 100%, cách đây hơn 40 năm - đã cho rằng thế giới với 
gần 4 tỷ người (hiện nay con số khá chính xác có lẽ vượt qua hơn 7 tỷ)  là quá đông, chỉ cần 
luôn giữ khoảng 500 ngàn người là đủ .  
 
Trước tiên, thế chiến ( I & II) cũng như những cuộc chiến kéo dài sau đó:  từ VN, Đại Hàn, 
Nam Dương, Phi Châu, đến Trung Đông... mà con số tử vong cũng chẳng thấm vào đâu so 
với con số sinh sôi nẩy nở, và sau đó - nhờ khoa-học & y khoa tân tiến giúp con người được 
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sống lâu hơn. Bởi thế nạn "nhân mãn" ngày càng tăng, cộng với sự thiếu hiểu biết mà con 
người đã phí phạm tài nguyên thiên nhiên một cách trầm trọng. 
 
Có lẽ chính vì điểm này, cho nên người ta đã dùng đến một chiến lược "muôn hình  vạn 
trạng"  và nếu dịch theo đúng định nghĩa, ta có thể  dùng đến 2 chữ "Asymmetric warfare" 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_warfare 
 
mà theo đó, đây là một kiểu chiến tranh toàn diện, khi tất cả mọi phương diện, phương tiện 
đều được sử dụng (không nhất thiết phải dùng đến quân đội) một cách trực tiếp hay gián 
tiếp để đạt được mục đích tối hậu; và vũ khí cũng không cần phải là bom đạn; mà là chất 
độc hóa học, bệnh dịch, ngay cả đến thời tiết, thức ăn, tuyên truyền v.v... tất cả cũng có thể 
là vũ khí dùng trong cuộc chiến "chống nạn nhân mãn". 
 
Trong khoảng thời gian hậu Thế Chiến II, khởi đầu - căn bệnh Ung Thư  đã hiếm khi xẩy ra, 
nhưng cũng từ dạo đó, số người vướng phải căn bệnh "nan y" này bỗng dưng tăng nhanh 
dần đều, và con số tử vong vì nó cũng ngày càng gia tăng. Tương tự như thế, khi nhiều chất 
hóa học, thực phẩm mới được khám phá và biến chế,  số người bệnh tật và đồng tính tăng 
nhanh dần đều, đến nỗi bây giờ ra đường chưa chắc bạn có thể cương quyết và bảo đảm 
rằng đây là đàn ông hoặc đàn bà chính hiệu 100% con nai vàng.   
Khi người ta muốn tiêu diệt một giống bọ, hay giống sinh vật nào phá hoại mùa màng, lây 
bệnh tật cho con người thì một trong những biện pháp hiệu quả nhất là (a) làm cho giống 
cái không có trứng để đẻ; hoặc (b) giống đực không có tinh trùng (hoặc không đủ để cấy vào 
trứng), dần dà, giống sinh vật này cũng sẽ bị tuyệt chủng, tuyệt giống, (c) đổi giống cả hai, 
như diệt bỏ chất Dương, tăng chất ÂM chogiống đực; diệt chất Âm và tăng chất Dương cho 
giống cái (trở thành lưỡng tính). 
 
Nói đến đây, có lẽ bạn cũng mơ hồ ngầm hiểu  rằng, muốn biến đổi cơ thể của con người, 
chỉ có 3 cách chính: (a) giả dạng qua hình thức chích ngừa - vaccin, (b)  đổi giống các loại đồ 
ăn, trái cây, thức uống, (c) phun chất hóa học trong không khí để con người hít thở vào. 
 
 
Xin nói rõ trước là - KHÔNG phải tất cả những việc chích ngừa đều tai hại cho con người, 
nhưng sau khi đã được chứng minh 95% loại chích ngừa trước đây có hiệu quả và giúp ích 
bảo vệ sức khỏe lẫn tánh mạng của mình, thì khi được "giáo dục", quảng bá loại thuốc mới 
nhất, tốt nhất sẽ càng dễ làm cho thiên hạ tin tưởng và dễ chấp nhận hơn. 
 
Dĩ nhiên, chả ai dại gì cố ý cho liều lượng quá độ trong việc "chích ngừa" khiến gây ra con số 
lớn tử vong hoặc vướng căn  bệnh nan y xẩy ngay lập tức, nhưng gần đây cũng có tin tức về 
nhiều vụ nạn nhân bị chết hay tật nguyền sau khi họ đã được chích ngừa miễn phí nhiều 
nhất ở các nước nhược tiểu. Giống như nếu mình uống vitamin mỗi ngày, hy vọng sức khỏe 
nếu không tăng lên thì ít ra cũng không bị suy giảm. 
Do đó, khi người ta cho những chất hóa học vào thực phẩm, nước uống dùng hàng ngày, với 
một số lượng tuy rất ít nhưng nếu đưa những thứ đó vào cơ thể con người thì lâu ngày chầy 
tháng, thể nào cũng thay đổi không nhiều thì ít. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_warfare
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Gần đây, mặc dù báo chí và truyền thông lớn tầm cỡ thế giới không hề đề cập hay chỉ nói sơ, 
qua loa, đăng với một tít rất nhỏ, trà trộn trong những bản tin không đầu không đít, nhưng 
qua những phương tiện truyền thông ngoại ngạch (Alternative News Media) thì vô số những 
tin tức nói về những thức ăn đồ uống đã làm thay đổi gen (gene) của con người, khiến nhiều 
người bị bệnh tật - nhất là những bệnh nan y như thứ bệnh Tự Kỷ (austims), Ung thư, tâm 
thần, bại liệt, v,v... Một làng Ở Châu Phi, và bên Ấn Độ đã lùng giết những nhân viên Y Tế 
thiện nguyện, trợ cấp bởi nhà tỷ phú Bill Gates, vì hơn cả trăm trẻ con của họ bỗng dưng ngã 
ra chết hoặc trở thành tật nguyền, bại liệt sau khi được đoàn người Y Tế Thế Giới này đến 
để chích ngừa cho trẻ con của họ. 
 
Bill Gates: Dùng chích ngừa để giảm bớt nạn nhân mãn. 
------------------------------------------------------------------ 
http://nsnbc.me/2013/05/08/bill-gates-polio-vaccine-program-caused-47500-cases-of-
paralysis-death/ 
 
http://indiaopines.com/bill-melinda-gates-foundation-guilty-india-vaccine-fraud-garvi/ 
 
http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/Swine_Flu/Gates_Vaccines/gates_vaccines.html 
 
 
 
Dân Trung Quốc đặt câu hỏi về  chích ngừa liên quan đến chuyện diệt chủng: 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
http://www.naturalnews.com/053467_vaccine_scandal_China_genocide.html 
 
 
Úc Đại Lợi Xử Lý những gia đình nghèo phản đối việc Chích Ngừa: 
----------------------------------------------------------------------------- 
Australia targets low-income families for vaccine damage by punishing vaccine objectors 
with stiff financial losses: 
http://www.thecommonsenseshow.com/2016/03/25/19532/ 
 
 
Ngay chính con trai của tài tử Robert_De_Niro bị chứng bịnh Tự Kỷ (autism) sau khi được 
chích ngừa, nên đã làm một phim tài liệu, muốn vạch trần sự thật về sự kiện này, nhưng 
cuối cùng cũng bị ra lệnh phải rút lui, ngậm miệng: 
 
http://www.naturalnews.com/053447_Robert_De_Niro_Tribeca_Film_Festival_VAXXED_do
cumentary.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tvcdh7KlgPI&feature=youtu.be 
 
http://www.vaxxedthemovie.com/ 
 
http://www.naturalnews.com/053289_GcMAF_holistic_doctors_mysterious_deaths.html 
 
http://www.naturalnews.com/053439_CDC_documents_MMR_vaccines_autism.html 

http://nsnbc.me/2013/05/08/bill-gates-polio-vaccine-program-caused-47500-cases-of-paralysis-death/
http://nsnbc.me/2013/05/08/bill-gates-polio-vaccine-program-caused-47500-cases-of-paralysis-death/
http://indiaopines.com/bill-melinda-gates-foundation-guilty-india-vaccine-fraud-garvi/
http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/Swine_Flu/Gates_Vaccines/gates_vaccines.html
http://www.naturalnews.com/053467_vaccine_scandal_China_genocide.html
http://www.thecommonsenseshow.com/2016/03/25/19532/
http://www.naturalnews.com/053447_Robert_De_Niro_Tribeca_Film_Festival_VAXXED_documentary.html
http://www.naturalnews.com/053447_Robert_De_Niro_Tribeca_Film_Festival_VAXXED_documentary.html
https://www.youtube.com/watch?v=tvcdh7KlgPI&feature=youtu.be
http://www.vaxxedthemovie.com/
http://www.naturalnews.com/053289_GcMAF_holistic_doctors_mysterious_deaths.html
http://www.naturalnews.com/053439_CDC_documents_MMR_vaccines_autism.html
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và không cần phải viện dẫn đâu xa xôi, cộng đồng người Việt ở vùng OC mới đây cũng đã 
phát hiện ra rằng nhiều người quen và gia đình của họ, đều có trẻ con - đa số là con trai - 
đang bị chứng bệnh này mà chẳng hiểu nguồn gốc, nguyên do từ đâu đến. Trong gia đình 
bên vợ và bạn bè của tôi cũng đã có 2 người con trai bị chứng bệnh này. Thế là thế nào ?  
 
Cách đây cũng không lâu, khoảng chừng mùa hè năm 1995, một bác sĩ Việt kiều từ bên Đức 
sang Mỹ thăm gia đình, ở chơi hết mùa hè; luôn tiện nhờ tôi đỡ đầu cho việc anh xin được 
rửa tội vào đạo Công Giáo. Tôi có hỏi anh một câu, rằng anh nghĩ sao về chuyện cho phép 
hai người đồng tính lấy nhau. "Tại sao không?". Anh ấy trả lời, rồi  còn tiếp tục giải thích 
rằng về phương diện vật lý và di truyền, nếu dồn ép, đè nén họ phải dấu kín giống tính của 
họ, cứ để họ tiếp tục lấy vợ, lấy chồng - thì những thế hệ sau tiếp tục sinh ra những giống 
tính không bình thường đó. Cứ mặc kệ để họ ăn ở chung với nhau, sau khi họ mất đi thì coi 
như những hạt mầm đó sẽ không còn có cơ hội để lưu lại, tồn tại. Rồi anh hỏi ngược lại tôi 
một câu, vì lúc đó tôi được nhà thờ giảng dậy giáo lý và chút thần học về Thịên Chúa giáo, là 
"đồng tính luyến ái có phải là  một cái tội?". 
 
Tôi trả lời rằng thí dụ khi một người mới sinh ra đời đã mang cái giống đồng tính thì điều này 
không phải là lỗi của họ, vì đó đã được gọi là một thứ "tật bẩm sinh", mà cả cha mẹ lẫn con 
cái chắc chắc đều không muốn. Nhưng cũng đừng vì thế mà đòi hỏi, yêu sách quá đáng, hay 
cứ đổ thừa đó là tại ông trời, hay thượng đế. 
Tôi không muốn đề cập sâu xa về phía Phật Giáo qua chuyện này, vì đó là một đề tài cũng 
khá dài dòng,  nhiều khúc mắc không kém, nhưng nếu nghĩ đến tột cùng, tận cùng thì bất kể 
là tôn giáo nào, những người có giòng máu, bản chất đồng tính này cũng phải nên thừa 
nhận một chân lý tối hậu - không thể nào sai lầm - rằng, nhân loại vẫn được tồn tại cho đến 
hôm nay và mãi mãi trong tương lai là nhờ hai giống: Đực & Cái; Nam và Nữ; Đàn Ông, Đàn 
Bà. Nếu thế giới chỉ toàn là giống đồng tính, hay ngày càng nhiều loại người này thì sớm 
muộn, giống người sẽ bị tận diệt. 
 
Chính vì điểm này, người đồng tính cần nên hiểu rằng - trên phương diện tâm linh - họ cũng 
giống như một món đồ đã được đóng dấu - tựa như món hàng để riêng cho việc bán "giảm 
giá". Một loại người có "tì vết",  không toàn hảo (theo phương diện sinh lý) như bất cứ 
người bình thường nào khác. 
Rất tiếc rằng ngày nay, câu "được đằng chân, lân lên đằng đầu", hay chẳng biết thế nào là 
đủ - đã áp dụng cho giới đồng tính bây giờ - vì sau hơn bao nhiêu ngàn năm sống ẩn náu 
trong bóng tối, không dám tiết lộ cho ai biết - sau khi được luật pháp nhìn nhận và cho phép 
"bình đẳng", họ vẫn chưa chịu ngưng ở đó, thay vì xưa đã xấu hổ phải dấu kín, nay họ còn 
kiêu hãnh (proud), vinh dự mình là người đồng tính !  đã vậy mà lại còn đòi hỏi người khác 
phải tuân theo ý muốn của mình, như vụ kiện một cặp đồng tính lấy nhau, muốn một chủ 
tiệm làm cái bánh cưới cho họ nhưng bị từ chối vì llý do tín ngưỡng, cặp đồng tính này kiện 
ra tòa và thắng cuộc, nếu chủ tiệm bánh không chịu làm thì sẽ bị phạt hơn chục ngàn đô la 
mỗi ngày!  
 
Quả là một thế giới đảo điên không hơn, không kém !  
Đấy là chưa nói về tin đồn rằng nhóm người "đỉnh cao trí tuệ" đã có kế hoạch - xây sẵn 
những hầm trú ẩn sâu dưới rặng núi cao, họ có thể sống ở dưới lòng đất cả năm trời, chỉ lên 
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mặt đất sau khi một cuộc chiến tranh nguyên tử đã xóa sổ 3/4 nhân loại - giống như câu sấm 
truyền  "10 phần chết 7 còn 3, đến khi vua ra thì chết 2 còn 1" thường truyền tụng ở VN cách 
đây hơn cả trăm năm. Thực hay hư thì vẫn còn "hạ hồi phân giải", nhưng trong mấy năm 
gần đây, chẳng thiếu gì những tin tức chiến sự, tranh dành, khủng bố khắp nơi, nếu không 
có chuyện gì to lớn xẩy ra thì đó mới là phép lạ !  
 
Đang phân vân không biết Lăng Trần thiền sư giờ này đang ở động hoa vàng hoa đó nào bên 
VN . Sáng hôm nay thấy email của hắn đã xí xọn bảo rằng: 
 
Bác ở Tương Giang đầu 
Em ở Tương Giang vĩ 
Thế thì đoảng vô ngần 
Lấy ai làm trò khỉ. 
 
nên tôi phải tung chưởng chơi lại liền: 
 
 
Thiền sư đi cóc nói 
thảo nào gọi khan lời 
tính rủ ra quán cóc 
ngồi ngắm thiên hạ chơi... 
 
Vắng hắn, sáng nay tự pha ly cà phê ngồi uống một mình, gõ máy dăm ba chữ, giờ thì thay 
áo quần đến thăm bố mẹ. Nhìn ông cụ mà lòng cảm thấy buồn dào dạt cho thân phận 
người, lại càng cảm thông hơn nữa cho mấy chị em họ Chử. Âu đó cũng là những bài học 
cho con người, giống như nếu ở Việt-Nam được hoàn toàn tự do, thanh bình, vui sướng thì 
chả mấy ai dại liều mình vượt biên đi tìm thiên đàng hạ giới. 
Nghĩa là phải thấm sự khổ đau  rồi con người mới hiểu thế nào là "thiên đàng", có trải qua 
rôì mới chẳng muốn đầu thai lại làm người làm quái gì. Điều này chính Chúa Jesus cũng đã 
nói "cái gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, cái gì của thượng đế hãy trả lại cho thượng đế" 
(Matthew 22:21) , hiểu theo cái ý nghĩa là thân xác thì trả lại cho cát bụi, linh hồn sẽ trở về 
với thượng đế (đừng nên trở lại làm người, giống như Phật giáo - đừng luyến tiếc những gì ở 
cõi ta bà này).  
Vấn "nạn" chính còn lại là mình có nên trở thành tín đồ đạo Hồi Giáo hay chăng? vì nghe nói 
là sau khi chết sẽ được 72 trinh nữ chờ đợi mình ở thiên đàng, đàn ông nào nghe mà chả 
ham ! Vấn nạn kế tiếp là thằng nào muốn sớm lên thiên đàng trước?  bởi vì lên trễ thì có còn 
trinh nữ nào chừa lại cho mình ? Chậc ! chậc! coi bộ cũng khó suy nghĩ chứ không giỡn ! 
SVT 


