THƯ GỬI THẦY
NHÂN MÙA BÃO LỤT TRÊN QUÊ HƯƠNG
Nhìn về quê hương tôi
Từng mái nóc nhà trôi
Cuốn theo những mảnh đời
Nghèo thêm vì nước trôi
Người dân chìm trong nước
Đảng vẫn nhởn nhơ cười:
"Nước ngập đến tận trời
Tiền trôi vào đảng tôi"
Mặc cho hà bá gọi
Mặc cho thiên lôi kêu
Dân kêu gào hấp hối
Đảng ta vẫn tuyệt vời
#
Bao nhiêu những mảnh cây rừng
Chúng chặt chúng đốn xây từng nhà cao
Mặc cho dân chúng lao đao
Mỗi năm lũ lụt tràn vào nhà dân
Chúng ăn chúng mút tận tình
Mặc cho nước cuốn dân mình lầm than
Tự hào cái đảng vinh quang
Chỉ lo khoác lác, nói quàng nói quanh
Đúng là cái đảng lưu manh
Nước dâng, giặc đến chẳng thằng nào lo
Cổng chào ngày một thêm to
Nhân dân đói kém đảng "no", đảng giàu
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Thầy
Nhìn đảng cộng sản cầm quyền Việt Nam chỉ lo tranh dành quyền lực, chỉ trông chờ người dân
bị nạn là ăn ké, ăn trên sự khổ đau của người dân mình, nên từ mấy tuần qua con cố làm ngơ,
nhưng rồi không sao cầm lòng được khi thấy cảnh đồng bào đang chìm đắm trong đói lạnh, chỉ
còn cách ngửa mặt lên trời cầu nguyện cho qua thảm trạng này!
Ôi! 2 chữ đồng bào nghe thật thân thương khiến lòng con quặn thắt, nước mắt của họ cũng là
nước mắt của chúng con, những đứa con tha hương rải rác khắp nơi trên thế giới chỉ vì không
muốn sống chung với bọn tà quyền cộng sản.
Quê Hương! hai tiếng thật thiêng liêng, như tiếng con gọi Mẹ, ở đâu đi đâu cũng là hình ảnh gợi
nhớ cho chúng con, từ trái xoài, trái ổi, cây mít vườn bầu mà qua nhan nhản trong các bài viết
của Thầy mà con đã đọc, làm động lòng những ai đó nếu có 1 lần đọc qua cũng không khỏi bồi
hồi, thương cảm.
Cứ mỗi lần sau cơn mưa, con lại ngửi thấy mùi đất của Quê Hương, cái nhớ da diết mang theo
con suốt cuộc đời, nằm trong căn nhà dột, nghe tiếng mưa lách tách trên mái tôn, con vẫn nghe
lanh lảnh tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, đôi khi cộng thêm tiếng của bà ăn xin
mù lòa, trong chiếc áo tơi khua gậy qua từng con hẻm “lạy ông, lạy bà, thân tui đui tối tật
nguyền xin nhờ ông bà cho chút cơm gạo”, là con khóc. Đó là thời gian trước 1975, sau
1

30.4.1975 còn thê thảm hơn, cái nghèo đưa đến trộm cắp, đa phần con người trở nên sa đọa dưới
sự thống trị của cộng sản, ngay đến cái gọi là “đảng quang vinh” làm “gương” cho người dân
cũng trở thành kẻ cướp 1 cách trắng trợn, cuớp đất, cướp biển, cướp luôn mạng sống của dân
lành, cướp 1 cách công khai đạo lộ bằng súng ống và khiên chắn che thân như đang xông vào
trận chiến, trong đó kẻ thù lại chính là người dân - mà điển hình gần đây nhất là Đồng Tâm!
Làm sao chúng con có thể làm ngơ được khi nhìn cảnh 1 em bé còn sống sót duy nhất sau vụ sạt
lở dất miền Trung, nhìn em như hình người được nắn bằng đất sét được nung đốt, tội thân em
chịu cảnh đọa đầy, bao nhiêu các cụ già neo đơn, run rẩy trong vùng nước ngập mênh mông chỉ
trông chờ vào sự cứu giúp của đồng bào ruột thịt, tiếng gào thét, khóc than, tiếng kêu Trời cầu
cứu!
Cảm động làm sao khi chúng con, những đứa con của mẹ Việt Nam rải rác khắp nơi trên thế giới
đa phần đều kẻ ít, lòng nhiều đồng chung tay gửi về chia sẻ, mặc cho bọn cầm quyền đã không
giúp đỡ còn cố tình ngăn cản bằng cách này hay cách khác hầu chấm mút được trên sự đau khổ
của người dân.
Trước thảm trạng đó, hôm nay chúng con cùng theo lời kinh nguyện của chư vị Đại Đức Tăng
Ni xin hướng về Quê Hương, cùng đồng hành với đồng bào chúng con dâng lời cầu nguyện:
Dưới chân Đức Phật, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin tắm mình trong nguồn suối
Từ Bi vô lượng vô biên của Ngài, để cho chúng con không còn một mảy may nào những tư tưởng
hận thù xấu ác, những tâm niệm hẹp hòi ganh ghét, đố kỵ, để cho thân chúng con là là thân từ
bi, tâm chúng con là tâm từ bi, và để cho nguồn suối từ bi được chảy tràn ra mọi nẻo.
Tắm mình trong nguồn suối từ bi đó, chúng con xin đem lòng hướng về Thầy Tổ; Mẹ Cha, anh
em và bè bạn, đến đồng bào ruột thịt của con, người còn cũng như kẻ mất, mà cầu mong cho tất
cả được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn, mọi cảnh đời tăm tồi lầm than, xin hướng lòng về
mọi người sống trên mặt đất này mà cầu mong cho không ai coi nhẹ tánh mạng của ai, không ai
vì ác tâm mà làm cho ai phải bị đau khổ và khốn đốn; xin hướng lòng về muôn loài chúng sanh
trong biển đời sống chết này mà cầu mong cho tất cả đều biết đối xử với nhau như anh em ruột
thịt, đều biết xem đau khổ của một chúng sinh nào cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc
cảu một chúng sinh nào cũng là hạnh phúc của chính mình.
Xin cho tất cả đều được sống trong an toàn và hạnh phúc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Quê Hương miền Trung vốn đã hàng năm thường lụt lội, từ khi con còn là học sinh nhỏ bé, nay
lại càng thảm khốc hơn khi bọn tà quyền chiếm đoạt miền Nam, chúng làm thân thể Mẹ Việt
Nam đầy thương tích, chất độc thải ngấm sâu vào lòng đất, mùa màng cạn kiệt, sông ngòi hư
hỏng, thảm trạng Formosa làm cá chết nổi đầy, dân chài mất kế sinh nhai, dân tình không còn
đất sống, cây rừng chúng đốn sạch để thi nhau xây biệt phủ nguy nga, những bộ bàn ghế lộng lẫy
như ngai vàng lấy từ rừng cây để tô điểm cho cái gọi là “chuyên chính vô sản”, những ông “đầy
tớ” của nhân dân đã cướp sạch của “chủ” . Ôi! Bọn đầy tớ phản chủ, có nghe chăng lời nguyện
của cây rừng:
“HỒN TỔ QUỐC NGỰ GIỮA RỪNG SÂU THẲM
RỪNG ĐIÊU TÀN LÀ TỔ QUỐC SUY VONG!”
Xin gửi đến nhà “cầm quyền cộng sản VN” bài thơ lời cầu nguyện của rừng của cố kỹ sư Bùi Bá
(1918-1991) tốt nghiệp trường nông lâm Brévié Hà Nội 1940 để họ hồi tâm, để có lời xin lỗi với
cây rừng, đừng tàn hại thêm nữa cho dân mình không còn phải bị thiên nhân tai nữa.
Mong lắm thay!
Lời cầu nguyện của rừng
- Người hỡi!
- Người có biết, những đêm đông giá lạnh, ta bốc hơi ấm lửa hun nồng
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- Người có biết, những ngày nắng gắt, ta cho tàn mát rượi ánh thiêu nung;
- Người có biết, dưới sườn nhà đồ sộ, ta cho người dầu dãi nắng mưa chan;
- Người có biết, trên nếp giường êm ấm, người nương ta an giấc điệp mơ màng;
- Người có biết, kìa con thuyền vượt sóng, ta đưa người du ngoạn khắp năm châu;
- Người có biết, nọ chuôi cày xới đất, ta vun cây cho nảy nở hoa màu.
- Chính ta đã rước người vào cuộc thế, trong chiếc nôi âu yếm mẹ đưa ru.
- Rồi ta sẽ tiễn người khi vĩnh biệt, làm áo quan ấm áp giấc nghìn thu.
- Người hỡi người, nghe lời ta cầu nguyện,
- Chớ hại ta mà vũ trụ âu sầu.
- Để ta sống, ta điều hòa mưa nắng, hoa xinh tươi cây cối nẩy thêm tươi.
- Để ta sống, ta ngăn luồng vũ bão; chận cát bay làn gió bốc tung trời.
- Để ta sống, ta đùn mây quyện gió, gieo mưa tuôn đầm ấm cõi trần gian.
- Để ta sống, ta cản dòng nước lũ, cứu nhân dân cơn thủy nộ lầm than.
Ta là Mẹ của muôn nền hưng thịnh, làng hưng phong xây dựng nước hưng phong.
Ta tô điểm non sông nên gấm vóc, cây xanh cao lá biếc lớp trùng trùng
Người hỡi!
Hồn Tổ quốc ngự giữa rừng sâu thẳm,
Rừng điêu tàn là Tổ quốc suy vong!
Kính bạch Thầy
Là người con Phật, chúng con không quên câu „từ bi cứu khổ“. Là con của Mẹ Việt Nam, chúng
con đã được bập bẹ câu hát đầu đời mẹ ru con „bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống
như chung một giàn“. Nơi học đường cứ mỗi năm đến mùa lũ lụt miền Trung cô giáo đã dạy cho
chúng con thêu những tấm khăn với hàng chữ „máu chảy ruột mềm“ nghe sao mà đứt từng khúc
ruột , tình thương của những đứa con trong cùng bọc trứng 100 con, chúng con những bàn tay
nhỏ bé, hãnh diện về xin cha mẹ tiền để đóng góp, để sẻ chia, niềm kiêu hãnh của tuổi học trò
chúng con ngày ấy là tình thương đồng loại cùng một màu da vàng trong 2 tiếng Việt Nam
Khi bắt đầu khôn lớn được theo Mẹ lên chùa, chúng con không quên lời giáo huấn của Chư Tăng
qua lời kinh Phật trong tứ trọng ân: ân Tổ Quốc là ân cao nhất
Thế mà ngày nay tà quyền cầm sản đã làm Tổ Quốc trên đà suy vong, chúng không thể gọi là cái
đảng lãnh đạo nữa.
Kính nguyện Mười Phương Chư Phật cho quê hương VN sớm thoát ách cộng sản để mọi người
cùng xây dựng lại quê hương.
Kính nguyện Mười Phương Chư Phật cho thế giới mau thoát khỏi trận dịch Vũ Hán
Kính nguyện Mười Phương Chư Phật cho con người mãi yêu thương nhau như trái tim và hơi
thở của mình
Chấp tay con khấn nguyện
Cho thế giới hôm nay
Rạng rỡ như mặt trời
Ấm áp như thái dương
Nuôi dưỡng lớn tình người
Chấp tay con khấn nguyện
Nước mắt con trào rơi!
Kính lễ
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