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Khánh Anh

THÔNG TƯ
KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC & NGUYỆN CẦU
CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Kính Bạch chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, chư Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể quý Phật Tử nhân sĩ trí thức đồng hương, đồng bào
Kính thưa liệt quý vị,
Vào thế kỷ thứ 11 Lý Thường Kiệt (1019-1105) đã có một Tuyên Ngôn Độc Lập chủ
Quyền cho Đất Nước Việt Nam vào lần phá Tống lần thứ 2 như sau:
Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Sông núi nước Nam, Vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Cho hay sẽ bị đánh tơi bời.

Tuần lễ vừa qua là tuần lễ nóng bỏng, sôi sục, nhiệt huyết của toàn dân Việt Nam trong
và ngoài nước. Chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng; Một tinh thần Đoàn Kết vững mạnh
và tấm lòng yêu Quê Hương Dân Tộc thiết tha của những người con Rồng cháu Lạc. Có
thể nói tuần lễ vừa qua, đã khơi lại hình ảnh lịch sử của Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm
1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các bô lão trong cả nước về trước
thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương nên hòa hay nên đánh khi
quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Chỉ có điều khác nhau, là ngày xưa
thì toàn dân và vua quan cùng bàn thảo hội nghị, tìm phương pháp cứu nước và quyết tâm
dành lại sự độc lập chủ quyền cho Đất Nước và Dân Tộc. Nhưng hình ảnh hôm nay, thì chỉ
đơn phương Dân Chúng tự đứng lên và cất tiếng kêu gào Bảo Vệ Non Sông Đất Nước, mà
không có một cơ quan ban nghành nào của nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam đứng ra
kêu gọi và ủng hộ tiếng nói của dân cả. Ngược lại còn có những luận điệu trái ngược với tinh
thần của toàn dân trong hiện tại như là: “Nào là chúng ta phải yêu nước trong ôn hoà nhẹ
nhàng, đừng để những tay phản động lợi dụng, những kẻ xấu mưu đồ xúi giục dân chúng
làm loạn… v.v và v.v…”
Ôi thật đau lòng cho Dân Tộc và Đồng Bào Việt Nam chúng ta quá ! Tại sao phải chịu
cảnh nô lệ ô nhục trong kỷ nguyên hiện đại này ! Để cho ngoại bang luôn có mưu đồ chiếm
lấy lãnh thổ và lãnh hải của quê hương. Quê Hương Ta Một dải giang sơn từ Mũi Cà Mâu đến
Ải Nam Quan. Một dãi non sông đất nước, một gấm vóc sơn hà, một rừng vàng biển bạc,
v.v…, biết bao nhiêu xương máu của Tiền Nhân, của Cha Ông bao đời, bao thế hệ hy sinh,
giành lại từng tấc đất, tấc biển, cho con cháu hưởng nhờ. Vậy mà, nhưng than ôi nay còn đâu
những câu nói nào là rừng vàng biển bạc, gấm vóc sơn hà ? Vì muốn làm giàu cho ai ? mà nay
họ cắt đi miếng đất này cho ngoại bang thuê để khai thác (khai thác bauxite ở Tây Nguyên),
chúng đã lấy hết đi tài sản của Quê Hương, lại còn để lại một thảm trạng thương tàn độc hại về
môi sinh, khiến dân chúng phải chịu ảnh hưởng. Nơi thì cho thuê, rồi thải chất độc hoá học
(Formosa Vũng Áng) ra biển cả, một tài sản thiên nhiên nuôi dân, làm giàu cho đất nước; nay
bị ô nhiễm về mọi mặt, làm kiệt quệ sức sống, làm tổn thương thể xác và tinh thần của dân…
Đau đớn thay ! Quê Hương đất nước Việt Nam, mà Dân Việt Nam không được đặt chân đến,
chỉ có hộ tịch người nước ngoài mới được đến mà thôi ! Địa thế nào tốt, cảnh nào đẹp, thì cho

ngoại bang thuê, cho mướn hết, v.v..và v..v kể sao cho xiết.
Chưa có một du khách nào đến đất nước người ta du lịch, mà ngang tàng như dân Trung
Cộng hiện nay vào nước Việt Nam mà ngang tàn mất lịch sự và ngang nhiên mặc áo với hình
bản đồ Lưỡi Bò; trong đó có Quần Đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị Trung Cộng cưỡng chiếm,
xây căn cứ quân sự và phi trường… Họ đã quá coi thường Việt Nam rồi ! Coi thường cả
một Dân Tộc ! Khinh rẻ cả 99 triệu Dân Việt !
Kính bạch quý Ngài
Kính thưa quý vị,
Với tinh thần Dân Tộc và Đạo Pháp là cùng chung một hơi thở và nhịp đập của con tim,
từ thuở Đạo Phật mới du nhập vào Việt Nam. Đạo Phật đã hoà cùng Đạo Học của Dân Tộc
Việt Nam.Triết lý Phật Giáo đã góp phần xây dựng nên đất nước Việt Nam.Vừa mang tính
bảo tồn và vừa phát huy về mọi phương diện của đời sống, nghệ thuật văn hoá trí thức. Một
đất nước vốn hiếu hoà, kính trên nhường dưới, sống theo tình cảm làng xóm quê hương đùm
bọc lẫn nhau, khi gặp hoạn nạn, đói kém, theo tính cách “Lá Lành Đùm Lá Rách”, hay là
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Cái lý tính ấy nói
lên triết lý với hai chữ Đồng Bào. Với tinh thần này, thì Phật Giáo đã đem triết thuyết Từ Bi,
Nhân Quả ứng dụng vào cuộc sống thường nhật của Dân Tộc. Phật giáo đã nâng cao lòng tự
tin, ý chí của mỗi con người Việt Nam. Để không bị quỵ luỵ trước một sự đã an bài do quyền
lực nào cả. Phật cũng tại tâm, thì không cần cầu Phật bên ngoài. Chính Phật tại tâm ấy, đã trở
thành một năng lực siêu thần tự quyết làm chủ của mỗi tự thân. Không ai có quyền can gián
vào sự sống còn của ai cả... Một Đạo lý cao siêu tuyệt vời ấy, đã làm chủ đạo cho Dân Tộc
Việt Nam, có được một thời độc lập chủ quyền thật sự vào những đời Đinh, Lê, Lý Trần, từ
thế kỷ X đến thế kỷ XIII.
Trải qua bao thế kỷ, Phật Giáo đã đồng hành cùng vận mệnh thăng trầm với Dân Tộc, đã
cùng chung số phận đớn đau của Dân Tộc, biết bao xương máu của Phật Giáo Việt Nam đã đổ
xuống mảnh đất quê hương thân yêu. Phật Giáo chưa bao giờ lợi dụng Dân Tộc Việt Nam để
làm vinh hiển cho mình. Không giống như những chủ thuyết, chủ nghĩa ngoại bang nào đó, đã
và đang lợi dụng nỗi bi thương của Dân Tộc, rồi cùng hò cùng reo, cùng nhỏ lệ… nhưng tất cả
chỉ là chiêu trò lợi dụng Dân Tộc để thăng hoa cho bản thân mình và bành trướng cái chủ
nghĩa chủ thuyết của mình mà thôi !
Kính thưa quý vị,
Trong tinh thần yêu Quê Hương Dân Tộc thật sự của Phật Giáo từ ngàn xưa. Nên trong
tuần lễ vừa qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Văn Phòng Điều Hợp Liên
Châu đã ban hành vào ngày 08 tháng 6 năm 2018 một bản văn do 4 Giáo Hội của 4 châu đồng
ý ký, với tiêu đề là : BẢN LÊN TIẾNG VỀ DỰ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH - KINH
TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG VÀ PHÚ QUỐC, để lên tiếng với 4 điều
khoản như sau :
1/ Kêu gọi quý vị đại biểu Quốc Hội dứt khoát không biểu quyết thông qua Dự luật
Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc;
2/ Trong những ngày sắp tới, nếu không thể tổ chức trưng cầu dân ý để lấy quyết
định về Luật ĐKKT, yêu cầu Quốc Hội và Chính phủ nước CHXHCNVN triệt để tôn
trọng quyền biểu tình đã được hiến định trong Hiến Pháp nước CHXHCNVN qua Điều
25 : “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập
hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định;” không ngăn cản,
bắt bớ, bỏ tù những người biểu tình để đạo đạt ý dân, nêu cao nguyện vọng bảo vệ chủ
quyền đất nước.
3/ Kêu gọi Nhà Nước CHXHCHVN triệt để tôn trọng tự do nhân quyền, lập tức trả
tự do cho những nhà hoạt động xã hội, những người bất đồng chính kiến, và những
người tù lương tâm; vì chính những tiếng nói đối lập mới có thể phản ảnh trung thực
tình trạng xã hội và nguyện vọng chung của toàn dân;
4/ Thiết tha kêu gọi Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại,
tùy theo khả năng và hoàn cảnh, nhân danh các tổ chức Phật giáo, hoặc nhân danh tư
cách là người con Phật đầy đủ Bi-Trí-Dũng, mạnh dạn cất lên tiếng nói của lương tri và
công bằng trước những hiểm họa và nguy vong của đất nước.

Theo tinh thần của Thông Tư Bản Lên Tiếng từ Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu,
nay Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, cũng tha thiết kêu gọi chư Tôn Đức Tăng
Ni và Nam Nữ Cư Sĩ Phật Tử, chúng ta hãy cùng nhau có hành động cụ thể tại các quốc gia
địa phương, các Tổng Vụ, các Ban Ngành, các Tự Viện hay tư gia. Quý vị có thể tham gia bất
kỳ tổ chức nào có tinh thần yêu nước, cùng nói lên tiếng nói kêu gọi Đảng Cộng Sản Việt
Nam hãy chấm dứt Dự Luật Đơn vị Hành chánh - Kinh tế đặc biệt VÂN ĐỒN, BẮC VÂN
PHONG VÀ PHÚ QUỐC có tiềm năng mất nước và dân phải sống đời sống nô lệ của ngoại
bang Trung Cộng trong tương lai gần.
Ngoài ra, nhân mùa An Cư thúc liễm thân tâm trau dồi Giới Thể của Tăng Ni, tại các Tự
Viện hay tư gia, quý Tăng ni Phật tử cư sĩ cùng Phát Bồ Đề Tâm trì tụng 21 biến Thần
Chú Đại Bi mỗi ngày cho đến tháng 12 năm 2018 để cầu nguyện cho Quê Hương Dân
Tộc sớm thoát khỏi tai ương Vong Quốc và Nô Lệ.
Cầu nguyện Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam, hãy mở rộng tấm lòng yêu Dân như
con Đỏ, thương Nước như Mạng Sống của chính mình. Chớ vì bản ngã riêng tư của mình và
của Đảng mà đưa cả Đất Nước và Dân Tộc lâm vào hoàn cảnh nguy khốn. Đừng để Đất Nước
Việt Nam như Quốc Gia Tây Tạng thứ hai, thuộc lãnh thổ của Trung Cộng. Đừng có để con
cháu Việt Nam sau này không biết đến Tiếng Mẹ Đẻ Việt Nam.
Chư Tăng Ni Phật Tử Đồng Hương Đồng Bào, hãy tha thiết chắp hai tay nguyện cầu cho
Đất Mẹ Quê Hương Việt Nam luôn được tồn tại trường cửu, thật sự có Chủ Quyền, thật sự có
Tự Do, thật sự có Nhân Quyền và đầy đủ năng lực tự hào sánh vai cùng các quốc gia lân cận
phát triển.
Thứ sáu ngày 17 tháng 8 năm 2018, tại chùa Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc,
Văn Phòng của GHPGVNTN Âu Châu và Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu, sẽ chính thức
tổ chức một ngày Cầu Nguyện Niệm Phật và Kinh Hành để yêu cầu nhà cầm quyền Cộng
Sản Việt Nam chấm dứt hẳn hoàn toàn về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt
của ba lãnh địa quan trọng của Quê Hương. Dù một ngày cũng không cho Trung Cộng Bành
Trướng thuê đất.
Sau cùng cầu chúc chư tôn đức Tăng ni một mùa an cư tịnh lạc trí tuệ cao vời. Cầu chúc
quý nam nữ cư sĩ Phật tử luôn luôn an lạc và dõng mãnh tinh tiến tu học và đầy đủ năng lực
góp phần bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu
Đệ nhất Chủ Tịch
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