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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Đức Phật ra đời vì lòng từ bi, vì thấy chúng sanh khổ nạn, hận thù, 
ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau 
 
Trong tứ trọng ân Đức Phật dạy: có ân Tổ Quốc , vậy mà  ngày nay 
ở Việt Nam nhà cầm quyền CS vì tư lợi riêng đã manh tâm dâng 
hiến đất nước của chúng ta cho Tàu cộng, họ không ngần ngại đàn 
áp bằng mọi thủ đoạn ươn hèn như đánh đập, đe dọa, bắt bớ tra 
tấn, thậm chí cả sát hại giết chết những người chống đối và các 
nhà đấu tranh dân chủ, như trường hợp gần đây nhất là anh Hứa 
Hoàng Anh 
 
Trước tình trạng đó, chúng con những người con Phật xa quê 
hương xin được hiệp thông cùng các tôn gíao bạn hướng 
lòng  cùng đồng bào ruột thịt  tại quê nhà nói lên tiếng nói  của 
người dân , dành lại chủ quyền không  để cho bọn CS lạm dụng 
quyền lực, sự bạo tàn để bán nước cho ngoại bang, mảnh đất mà 
Tổ Tiên đã ngàn năm đổ mồ hôi, nước mắt và máu để gầy dựng 
cho đàn con cháu. 
 
Chúng con nguyện đoàn kết noi theo gương Tiền Nhân giữ gìn bờ 
cõi cho con cháu chúng ta ngàn đời sau. 
 
Chúng con cũng kêu gọi công an, bộ đội CSVN thay vì nghe theo 
chính quyền đàn áp hãy quay về bảo vệ người dân, dẹp tan  chế độ 
độc tài, độc tôn đảng trị, những nhà tù, những cơ ngời đồ sộ của 
bọn thống trị mọc khắp nơi trên đất nước phải được thay bằng 
trường học, nhà thương, cô nhi viện để phục vụ cho nhân dân. 
 
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh cứu khổ cưu nạn QTABT tác đại 
chứng minh. 
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