CHẾT
Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.
Sào Nam Phan Bội Châu
Tranh Mầu Nhiệm - Mandala – tuần 4:
[Đợi Ngày Cáo Chung của Chế Độ CSVN]
Tren day la Bai Tho "Chet" cua Sao Nam Phan Boi Chau di kem voi Tranh Mau
Nhiem/Mandala/ Tuan 4: Doi ngay Cao chung cua Che Do CSVN. Xin vao front
page moi doi/cap nhat/cua www.vietthuc.org [Feb 20, 2011].
Toi da co gang kiem ra gan du 51 buc tranh mau tuong tu [cho ca nam/on file/website
library]. Moi tuan dem dung mot buc trong phan dan nhap cua website, phan ma
minh goi la "Khoi"/Initiation/Introduction/Ouvertute/Commencement, v.v.
Nay nho Quy Ban Hien kiem giup toi nhung bai Tho cu & moi ngan gon [8 cau, 8
dong ngan] noi toi [a] hon thieng dat nuoc, [b] dai nghia/chi nhan/chi dung cua dan
gian/hao kiet ...hoac [c] mot doan bieu tuong/an du/thong diep trong sang, tu te, lich
thiep nhac nho su "cao chung cua che do CSVN", [d] hoac su thang hoa, huong
thuong cua chinh sach dan chu/tu do/nhan ban.
Mong minh "khong can dung het" 51 tuan mandala/hinh & tho "cau sieu" thoat cho
mot che do be tac, lac hau, bang hoa.
Da ta. Luu Nguyen Dat
Ref: Y nghia tranh cat/mau nhiem Mandala:
KHỞI : Mandala — Tranh Cát Mầu Nhiệm
Theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, hầu hết những bức tranh hình không
gian vẽ bằng hằng triệu hạt cát màu [mandala] đều bị phá hủy ngay sau khi hoàn
thành, cốt tiêu biểu cuộc đời phù du, tạm bợ.

Nếu cả lịch sử Việt Nam là một bức tranh cát bao la, với đầy đủ màu sắc và hình
thể bay bổng thăng trầm, mà tổ tiên và chúng ta từng chiêm ngưỡng trên dưới 4
ngàn năm qua, thì giai đoạn 70 năm nô lệ Cộng Sản Việt Nam chỉ là một
nhúm cát bẩn thỉu, hôi tanh, rác rưởi, rồi cũng bị phá hủy bởi cơn gió lốc làm
sạch của Toàn Dân khởi dậy.
Chúng ta hãy kết lực xoá bỏ ngay tì tích cộng sản và cùng nhau vẽ lại một Bức
Tranh Dân Tộc hùng vĩ, nhân hậu, xứng đáng.
Hằng tuần, Việt Thức sẽ trưng lên một tấm mandala — tranh cát mầu nhiệm – để
nhắc nhở sự phá hủy toàn cõi chế độ Cộng Sản Việt Nam — dọn đường về
cho hơn 85 triệu người dân Việt đang thất lạc ngay trên Quê Hương họ.
TS. LS. Lưu Nguyễn Đạt
www.Vietthuc.org

