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Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2013, chúng tôi đại diện cho Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam 

tại Âu Châu vân tập về Strasbourg, trước trụ sở Quốc Hội Âu Châu để làm lễ Đản Sanh Phật lịch 2557 của 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và lễ tưởng niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu tại Sài Gòn 

Việt Nam (ngày 11/06/1963) để đòi hỏi bình đẳng giữa các Tôn Giáo cũng như công bằng xã hội cho nhân 

sinh. Nhân cơ hội nầy chúng tôi xin đệ đạt Quốc Hội Âu Châu những thỉnh nguyện như sau : 

1) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử, Ngài đã sinh ra tại Ấn Độ cách đây 2.637 

năm và năm 1999 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại New York đã có quyết định coi ngày Phật 

Đản mỗi năm là ngày lễ hòa bình cho toàn nhân loại. Chúng tôi nghĩ rằng Quốc Hội Âu Châu cũng có 

thể sẽ thể hiện được tinh thần đó. Vì lẽ Đức Phật là một vị Đạo Sư đã mang thông điệp tình người, với 

từ bi và trí tuệ, Ngài đã làm lợi lạc cho rất nhiều chúng sanh kể từ ngày Ngài giáng trần đến nay. 

2) Các Tôn Giáo lớn đã có mặt trên quả địa cầu nầy từ mấy ngàn năm nay và Tôn Giáo nào cũng 

mong muốn cho con người luôn được sống hòa bình dưới cõi trần thế nầy; nhưng bạo động, chiến 

tranh, thù hận… vẫn luôn còn hiện hữu khắp đó đây. Bởi vì con người chưa thực hiện đúng những lời 

dạy của các bậc Giáo Chủ; thiết nghĩ đây là thời đỉểm thích hợp nhất để cho con người phải ngồi lại 

gần nhau hơn nhằm thể hiện đức tin vào Tôn Giáo mà mình đang tôn thờ. 

3) Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 tại ngã tư đường Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt Sài Gòn, Bồ 

Tát Thích Quảng Đức đã vì Pháp thiêu thân, cúng dường nhục thân của Ngài cho hòa bình của thế giới 

và đòi hỏi chính quyền đương thời phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của Phật Giáo đồ. Đây là điều căn 

bản nhất của con người, mà trong phần mở đầu của bản hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng đã nêu rõ. 

Thế nhưng tất cả các thế lực chính trị khi ngự trị trên quyền uy rồi, đa phần quên đi trách nhiệm nầy và 

không mang lại được lợi lạc cho người dân trong đó có chính quyền của đảng Công sản Việt Nam trong 

hiện tại. Do vậy sự tự thiêu của Ngài Thích Quảng Đức không phải chỉ để đánh thức lương tâm của một 

triều đại, mà còn cho tất cả những thế lực nào chưa mang lại được giá trị đích thực về phẩm giá của 

con người trong đó có quyền tự do tôn giáo. 

4) Chúng tôi cũng xin niệm ơn các chính quyền sở tại Âu Châu đã mở rộng vòng tay đón nhận 

người tỵ nạn cộng sản Việt Nam từ cuối thập niên 70 cho đến nay gần cả triệu người và còn tạo ra 

những cơ hội thuận tiện cho việc thực hiện niềm tin Tôn Giáo của họ trong nhiều quốc độ khác nhau và 

mỗi nơi đều được thể hiện trọn vẹn những gì như trong bản hiến chương của Liên Hiệp Quốc đã ghi rõ. 

5) Nước Việt Nam trong hiện tại là thành viên của Liên Hiệp Quốc và cũng là một đối tác thương 

mại không nhỏ đối với các nước trong Liên Hiệp Âu Châu. Do vậy chúng tôi xin kêu gọi tất cả các nhà 

lãnh đạo Quốc Gia tại Âu Châu khi bang giao với chính quyền Cộng Sản Việt Nam, xin Qúy Vị luôn 

luôn đặt nặng vấn đề nhân quyền và tự do Tôn Giáo, phải được tôn trọng mà cụ thể là điều khoản đầu 

tiên trong Hiệp Ước Hợp Tác giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam đã ký ngày 17/07/1995 tại 



Bruxelles. Sau này nhiều năm đã lập đi lập lại qua các quyết định của Quốc Hội Âu Châu ngày : 

8/12/1995, 15/12/1998, 16/1/2000, 5/7/2001, 15/5/2003... và nhiều lần nữa. Nhưng trên thực tế cho đến 

ngày hôm nay, sau 28 năm ký kết, coi như chánh quyền Cộng sản Việt Nam không tôn trọng một tý nào 

về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. 

6) Đã không những không tôn trọng những điều đã ký kết với Liên Hiệp Âu Châu, mà chánh 

quyền Cộng sản Việt Nam còn đi xa hơn, đàn áp thô bạo đối với tất cả tôn giáo truyền thống không nằm 

trong sự kiểm soát của họ. Về mặt tư tưởng, bắt bớ giam cầm, kêu án nặng nề đối với nhiều người bất 

đồng chánh kiến. Và về xã hội cưỡng chế tướt đoạt bằng bạo lực tất cả đất đai sở hữu của người dân đã 

có từ xưa đến nay… 

7) Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu ngày 11/6/1963 với 2 mục tiêu : Bình 

đẳng tôn giáo và công bằng xã hội. Nhưng 50 năm trôi qua, đất nước Việt Nam vẫn còn chìm ngập 

trong bể khổ dưới sự cai trị hiện nay của đảng cộng sản : tôn giáo truyền thống vẫn còn bị đàn áp nặng 

nề và xã hội con người vẫn còn đầy dẫy những bất công, tài sản đất đai bị tước đoạt một cách bạo 

ngược. 

Hôm nay, Kỷ niệm 50 năm ngày tự thiêu vì đạo pháp của Bồ Tát Thích Quảng Đức trùng phùng 

với Lễ Hội Vésak 2557 thực hiện trước Quốc Hội Âu Châu tại thành phố Strasbourg - Pháp quốc, 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu chúng tôi xin chân thành đề đạt lên Quốc Hội Âu 

Châu, những nguyện vọng như trên và trong phạm vi có ảnh hưởng, xin Quốc Hội Âu Châu can thiệp với 

chánh phủ Việt Nam trên những điểm sau đây : 

1/- Hãy chấm dứt chánh sách đàn áp và bắt bớ tù đày các tu sĩ và tín đồ các tôn giáo truyền thống, 

nằm ngoài vòng kiểm soát của đảng Cộng sản Việt Nam. 

2/- Hãy trả tự do cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt là một số đông những người bất đồng chánh 

kiến mà phải chịu những bản án nặng nề từ 6 đến 10 năm tù giam hay nhiều hơn nữa. 

3/- Hãy chấm dứt chánh sách độc tài cưỡng chiếm và trả lại đất đai cho dân chúng mà nhiều thế 

hệ họ đã là chủ nhân, ngày nay bị chánh phủ Cộng sản Việt Nam ngang nhiên cưỡng đoạt mà không có 

một sự đền bù nào xứng đáng. 

Trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn Qúy vị. 

 

Strasbourg ngày 11/07/2013 

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu 
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