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Pháp nạn Xã nghĩa có lúc lên cao, liên hệ việc Giáo hội giữa chư Tôn đức Viện hóa 
đạo bị kiểm soát gắt gao, thật rất khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều cách, thư từ 
thăm hỏi nhau, trao đổi việc Giáo hội có lúc cũng lọt ra ngoài. Thư Cảm Tạ dưới 
đây ghi lại giao tình Bạn pháp gắn bó giữa 2 viện: Tăng thống và Viện hóa đạo 
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Kính bạch Hòa thượng 

Hơn 30 năm (1975-2007) trôi qua, mãi đến nay, bầu trời Giáo hội vẫn còn phủ 
trùm màu pháp nạn tang thương, đồng bào cả nước phải cam chịu đọa đày trong 
ngục tù u tối dưới ách bạo quyền Cộng sản 

Vừa rồi, Nhà nước XHCNVN nỗi cơn cuồng phong thịnh nộ, mở chiến dịch tổng 
tấn công GHPGVNTN mà bản thân tôi là nạn nhân bị họ bêu rêu, đấu tố trên diễn 
đàn truyền thông toàn quốc.  

Ngoài kia, tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, Đức Tăng thống Thích Huyền Quang 
với tuổi hạt đã vượt bát tuần mà vẫn phải chịu cảnh cơ hàn, giá rét, chịu sự cô lập, 
bủa vây giữa rừng đồi hoang vắng bởi guồng máy cộng đỏ tham tàn, bạo ác; Trong 
nầy, Thanh Minh Thiền viện cũng trong vòng cương tỏa của đám giặc nội xâm với 
chính Dân tộc mình. Thành viên Ban đại diện các tỉnh thành cũng bị bức hại bằng 
nhiều hình thức. Nhà nước đã và đang cao ngạo tàn phá đến cạn kiệt kho tàng văn 
hiến Việt Nam, tiêu hủy đến tận cùng sức sống, nề nếp, phong hóa Việt tộc, xóa 
sạch truyền thống đồng bào: trăm trứng giữa dân Việt với cộng đồng sắc tộc Việt 



Nam. Những cảnh Nhà nước đấu tố tôi trên hệ thống truyền hình, báo, đài trên cả 
nước, điều nầy phản ảnh một hướng đi XHCNVN bế tắt, một ứng xử bầy – đàn của 
cộng nô, đó là báo hiệu một bước đi tự sát theo như ý nghĩa lời Ông Chủ tịch nước 
cũng là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng đã nói với cục chính trị Quân đội Nhân dân 
trong ngày 27-08-2007 vừa qua wwwtudongonluancom  

So với 30 năm về trước, hiện nay cấp độ pháp nạn, đầy, vơi có lúc khác nhau, tuy 
có lắng mà chưa dịu, có hạ mà chưa tàn, nhìn tổng thể về mức độ Nhà nước đánh 
phá Tôn giáo, đánh phá GHPGVNTN trong tình thế mới thì chưa cho phép thành 
viên trung kiên với con thuyền Giáo hội được ngưng nghỉ tay chèo mà phải thẳng 
tiến, tiến thêm, tiến bước hơn nữa để đưa Pháp nạn XHCNVN với vận nước Việt 
Nam đến được bến bờ an vui. 

Từ đất thần kinh ngàn năn văn hiến, Viện Tăng thống, Hòa thượng Chánh thư ký 
gởi đến Ban chỉ đạo Viện hóa đạo Văn thư 8907/ VTT/ CTK ngày 08-09-2007. 
Chiêm ngưỡng kim thư, ba lần đọc, bãy lần lắng nghe, lòng tôi càn thêm phấn 
chấn, tự nghĩ: Tấm lòng Hòa thượng với Giáo hội như thế sẽ giúp Ban chỉ đạo 
VHĐ chúng tôi hữu hiệu hơn nữa để thắng vượt nội chướng ngoại ma trong việc 
phò trì Giáo hội và bình minh Chánh pháp lố dạng càng gần, thời điểm Pháp nạn 
sang trang sẽ không còn xa mữa.  

Tay cầm “thư trung hữu bảo” lòng tôi sáng rực một niền tin: GHPGVNTN hôm 
nay có được người Thầy cầm cương bản lĩnh bên cạnh Đức Tăng thống ngoài kia 
như thế thì Viện hóa đạo trong Sài Gòn nầy như được sức Phật gia trì, Long thiên 
che chỡ. Nhân đó,  
Viện hóa đạo liền mở phiên họp ngày 20-09-2007 chung bàn việc Phật, bên cạnh 
đó là triển khai tinh thần nội dung Tâm Thư 8907/ VTT/ CTK Viện Tăng thống, 
qua đó thành viên Hội đồng lưỡng viện lại càng cảm biết niềm ưu tư của Ngài 
trước vận hạn Pháp nạn trong tình thế mới; ngoài chân tình pháp lữ đồng liêu, Ôn 
còn phơi bày cả tấm lòng sắc son hết mực phù trì Giáo hội trong cơn mưa sa bảo 
táp như hiện nay. 

Năm điều cương lĩnh trong Tâm Thư Ngài nêu ra, Ban chỉ đạo Viện hóa đạo chúng 
tôi suốt buổi triển khai trong cuộc họp. Nêu văn trước, dẫn ý sau; người thêm ý, kẻ 
góp lời đều cho huấn thư thật tinh tường khúc chiết, dẫu khác miệng chung lời 
nhưng tất cả thành viên buổi họp ai nấy đều rất mực đồng tình: thực thi lời tâm 
huyết. 

Trung - Nam đất trời xa cách nhưng tâm nguyện phù trì tổ đạo luôn gắn bó cùng 
nhau; Dù cách mặt nghìn dậm sơn khê mà tấm lòng Thanh Minh Tôi với Báo Quốc 
Ngài mỗi bước càn gần, sớm tối có nhau, chung đường chung bước.  



Kính thăm hỏi Hòa thượng sức khỏe được an khương; kính chúc Ôn lời: “Nhật 
diện Phật, nguyệt diện Phật”; ngày đêm sáu thời hằng cát tường. Qua thư nầy xin 
được nói lời tri ân và cảm tạ, Ôn đã cho Viện hóa đạo một Kim Thư như là kim chỉ 
nam định hướng ứng xử trước vô vàn mưu ma chước quỷ, trong ngoài đang đánh 
phá Giáo hội như hiện nay. Xin chuyển lời tôi thăm hỏi Quí Ôn Ban Đại diện, Quí 
Sơn môn trưởng lão tùng lâm, Quí Huynh trưởng Gia đình Phật tử, Quí thiện nam, 
tín nữ; những tấm lòng hộ đạo không nêu danh của đất cố đô, xin được dẫn lời 
Tâm huyết Cúng Dường Chánh Pháp của Bồ tát Thích Quảng Đức:  

Gấp sửa thân tâm vì đại cuộc  
Ngàn năm sử Việt vẫn Phật gia    

(Những vần thơ mùa Pháp nạn 63) 
http://wwwtangthuphathoccom/btthichquangduc/dibuthtquangduchtm  

Và xem đó như lời tự nhủ để cùng nhau thẳng tiến trong công cuộc giải trừ Pháp 
nạn với Quốc nạn XHCNVN hiện nay. 

Thư còn dài mà việc Phật trong ngoài nước còn ngỗn ngang trên bàn giấy bút. 
Thâu canh đã tàn, xin thỉnh Ôn tiêp tục thời khóa Nhật Dụng cho ý chỉ “Niêm hoa 
vi tiếu”, “Giáo ngoại biệt truyền” trên đỉnh Linh Sơn; Cho dòng Tào Nam Năng – 
Bắc Tú, năm Nhà bảy Dòng; cho diệu chỉ “Trong núi vốn không có Phật” của Tam 
tổ Trúc Lâm triều Trần tuôn chãy mãi với thời gian, ân triêm cùng cỏ nội hoa ngàn 
khắp tam thiên đại thiên sa giới 

Rất mực cảm tạ Ôn 

Viện trưởng Viện hóa đạo GHPGVNTN 

(đã ký) 

Sa môn Thích Quảng Độ 

                                             [Lá thư gồm một ngàn một trăm mười chín chữ 1119] 

 

 
 

 


