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THÔNG BẠCH
(V/v Hưởng ứng tinh thân Lời Tuyên Cáo
của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện hữu tri thức, quý Phật tử,
Đạo Phật hiện hữu trên quê hương chúng ta đã hơn 2000 năm. Tinh hoa triết
học Phật giáo được thể hiện bằng lối sống vị tha vô ngã. Sự kết tinh của từ bi
và trí tuệ đã hòa quyện vào dòng tâm thức dân tộc và là dưỡng tố quan yếu
góp phần làm nên những giá trị đạo đức chân chính, mang lại hạnh phúc ấm
no và thăng hoa cho nhân sinh, xã hội. Khi dân tộc lâm cảnh tang thương,
nguy ách thì người con Phật không ngại xông vào chính trường hà khắc để
hưng quốc an dân. Khi đất nước thái bình muôn dân lạc nghiệp, người Phật
tử hết lòng góp sức kiến tạo quốc gia độc lập, tự chủ và cường thịnh; xây
dựng một xã hội văn minh, từ bi, bình đẳng và khai phóng. Lịch sử đã chứng
minh, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong mọi giai kỳ
hưng suy của tổ quốc.
Tuy nhiên, trang sử hào hùng vẻ vang ấy giờ đây chỉ còn là hoài vọng. Dưới
sự cai trị chuyên chế độc đoán của chủ nghĩa vô thần ngoại lai, Đảng Cộng
Sản đã đưa đất nước Việt Nam đến bờ vực thẳm. Việt nam hiện nay, phẩm
giá cao trọng của con người bị chà đạp, nhân quyền bị tước đoạt, giá trị đạo
đức bị đảo lộn, đức tin tôn giáo chỉ còn là hình thức, sức sống của dân tộc
đang bị hủy diệt.
Ai đã gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn, ai đã đọa đày người dân Việt
Nam trải qua gần một thế kỷ sống cảnh lầm than, đói rách? Ai tạo nên nghèo
đói lạc hậu, đẩy dân tộc Việt Nam đứng trước quốc nạn tham nhũng như
ngày nay? Ai đã chủ trương quốc hữu hóa toàn dân, tùy tiện cưỡng chế đất
đai, rồi hiến đất, dâng biển cho ngoại bang để mưu cầu vinh hoa cho cá nhân
và phe đảng; cố bám lấy guồng máy quyền lực, đàn áp lương dân, gây ra bao
nỗi phẫn uất, điêu linh, trầm thống? Ai gây nên oán thù, vùi dập những tiếng
nói lương thức yêu nước thương nòi? Thực trạng dân tộc Việt Nam ngày nay

đang đứng trước sự đổ nát, băng hoại. Thảm hoạ diệt vong không thể tránh
khỏi.
Giữa xã hội đầy bất công, mọi thể hiện sự quan tâm về hiện tình đất nước
đều bị nhà cầm quyền Hà Nội cho là phạm pháp và lẽ tất nhiên phải đón lấy
muôn trùng nguy khốn. Vượt lên trên mọi hiểm nguy khốn khó với tinh thần
uy dũng bất khuất, Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hóa
Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã dõng dạc đưa ra “Lời
tuyên cáo về cuộc vận động dân chủ hóa cho Việt Nam”. Tuyên cáo đã minh
định: “Chủ trương độc tài toàn trị của đảng CSVN đã hoàn toàn phá sản,
đảng CSVN đã hoàn toàn thất bại và bất lực trong việc bảo vệ đất nước, chủ
quyền dân tộc và kiến thiết quốc gia.” Do vậy, Hòa thượng khẳng định: “Đã
đến lúc cần phải chấm dứt sự độc tôn độc quyền của đảng Cộng sản từ bấy
lâu nay, để dân tộc Việt Nam được quyền làm chủ vận mạng của mình và đất
nước, đưa Việt Nam hội nhập với thế giới văn minh, dân chủ, thoát khỏi quỹ
đạo của Trung cộng.”
Kính thưa chư liệt vị,
Biết rằng, sống với thị phi điên đảo chỉ chuốc thêm phần khổ lụy, nhưng với
chân lý nhập thế siêu việt của đạo Phật không cho phép chúng ta sống thúc
thủ, an hưởng hạnh phúc nhàn hạ cho riêng mình mà quên đi dân tộc đang
lâm cảnh lầm than, nguy khốn. Đừng để những luận thuyết vô minh giả dối
chi phối tinh thần từ bi cứu khổ của Phật giáo mà có hành động ngược lại
tiến trình đa nguyên, dân chủ hóa cho Việt Nam. Chúng ta nên nhận định rõ
đâu là chánh, đâu là tà, đâu là khinh, đâu là trọng và thể hiện đầy đủ tình lý
phân minh trong hành động, nhưng không quên mục tiêu tối thượng trong
giai đoạn hiện thời là giải trừ quốc nạn và pháp nạn của mình. Người con
Phật chân chính tuyệt đối không vì danh lợi hão huyền mà thỏa hiệp với
Cộng sản để bán nước hại dân, vì hành động như thế chỉ tạo thêm ác nhân
và đọa vào ác đạo.
Quán triệt Luật Nhân Quả, chúng ta hoàn toàn tin rằng, Độc Đoán và Bất
Nhân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tình Thương và Chính Nghĩa mới là sức
sống vô biên, ưu thắng. Lịch sử đã chứng minh, Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất tuy bị trù dập, đàn áp suốt 38 năm qua nhưng
GHPGVNTN vẫn tồn tại và hiện lên giữa xã hội ô trược như một đóa sen bất
nhiễm. Do vậy, mỗi người chúng ta tuy có hoàn cảnh và lối sống cá biệt
nhưng xin hãy nêu cao tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi của người
Phật tử chân chính. Bằng năng lực tự thân, hãy thắp sáng lý tưởng Bồ Tát
đạo, giải thoát ách thống trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã gần một thế kỷ
kiềm hãm sức sống dân tộc. Đức đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã
từng dạy rằng: “Đừng sợ nữa! Hãy đứng lên cứu nguy cho đạo pháp và dân
tộc”. Đó mới chính là tinh thần vô úy có giá trị đặc hữu và thiết thực trong
hiện tại.

Chúng tôi thành tâm thỉnh cầu chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử các
giới hãy luôn đồng hành cùng Giáo Hội, chung tay vì sự nghiệp giải trừ quốc
nạn và pháp nạn, ủng hộ mạnh mẽ tinh thần Tuyên Cáo của Hòa Thượng
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, tích cực dấn thân vận động cho tiến trình dân
chủ hóa Việt Nam và giữ vững chủ quyền của đất nước.
Kính chúc chư liệt vị thành tựu viên mãn hạnh nguyện “thượng cầu hạ hoá”,
phước trí nhị nghiêm.
Nam mô Công đức lâm Bồ tát Ma ha tát.
Westminster, ngày 26 tháng 9 năm 2013
Phó Viện Trưởng VHĐ
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Nơi nhận :
- Đức Đệ Ngũ Tăng Thống “để đệ trình thẩm tường”.
- Hoà Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo “để kính thẩm tường”.
- Quý Tự viện tại hải ngoại “để thẩm tường”
- Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế “để phổ biến”.
- Quý Cơ quan Truyền Thông “để nhờ loan tải”
- Hồ sơ, lưu

