
THỜI SỰ 
 

Lời Ngỏ 
 
      Trong thời gian một năm qua, biết bao biến ñộng, phong ba, bão tố… từ 
trong nước ra ñến hải ngoại, từ Giáo Hội PGVNTN ñến GðPTVN ñã và ñang 
gây ra bao thảm trạng cho Giáo Hội, Tổ Chức và ñại ña số ñồng hương Phật 
Tử tại Hải Ngoại trong ñó có Lam Viên chúng ta chịu ảnh hưởng không nhỏ 
do những tin tức một chiều, những bài viết thiếu chính xác hay cố tình vu 
khống, chụp mũ hoặc sai lạc sự thật… vàng thau lẫn lộn, lộng giả thành 
chân… ñã làm anh chị em chúng ta bị phân tâm, chi phối rất nhiều… vì thế ñể 
rộng ñường cho Lam Viên nhận xét và suy ngẫm… những ñề tài về Thời Sự 
này sẽ giúp ích quý anh chị em ñịnh hướng và vững tâm tiếp tục lý tưởng, sứ 
mạng và sự nghiệp vì mầm non của ðạo Pháp và tương lai của Dân Tộc Việt.  
 
      Thời Sự là phần nhận xét, phân tách… của cá nhân người Áo Lam, không 
ñại diện, hay chịu ảnh hưởng ñến cá nhân, nhóm, ñoàn thể hay tổ chức nào, 
mà chỉ nói lên tiếng nói trung thật mà bấy lâu nay GðPTVN ñã bị ñánh phá, 
vu khống, chụp mũ… mà những người ñại diện Tổ Chức này không thể lên 
tiếng trong tinh thần: “Im Lặng Như Chánh Pháp” 
 
      Thời Sự chỉ viết hoặc trích những bài trong phạm vi GHPG và GðPT và 
sẵn sàng ñón nhận mọi cao kiến, chỉ dạy từ quý anh chị em Áo Lam khắp nơi 
hằng quan tâm ñến thời sự ñể cùng nhau sách tấn và vượt qua giai ñoạn khó 
khăn, ñen tối này.                  
 
Liên lạc ñiện thư:  thoisu00@yahoo.com 
 

                                                                                                        Trân Trọng 
 

                                                                                      01/04/2008 
Áo Giáp 
 

 



THỜI SỰ 1 
 

Con ðẻ 
 

      Gia ðình Phật Tử Việt Nam qua tài liệu lịch sử ñể biết rằng vào thời kỳ thập niên 1930, dưới ách ñô 
hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật muốn biến nước Việt Nam thành thuộc ñịa. Sau thất bại vũ trang 
của nhân dân Việt Nam tại trận Yên Bái, các nhà trí thức quay sang tuổi trẻ ñể phát huy và bảo tồn văn 
hóa Việt, trong ñó có nhân sĩ Phật Giáo, Bác Sĩ Tâm Minh Lê ðình Thám. 
      Các ðoàn Thanh Niên Phật Học ðức Dục bắt ñầu ra ñời vào năm 1936, 1937 tại các thành phố Huế, 
rồi lan tràn ñến các tỉnh thành, thì tại nông thôn các ðoàn ðồng Ấu Phật Tử cũng khai mầm hoạt 
ñộng… cho ñến năm 1943, ðoàn Thanh Niên Phật Học ðức Dục và ðoàn ðồng Ấu Phật Tử sát nhập lại 
ñổi cùng danh xưng là Gia ðình Phật Hóa Phổ. 
      Năm 1951, ðại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc lần ñầu tiên ñược tổ chức tại Chùa Từ ðàm, Huế, 
chính thức mang danh xưng GIA ðÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM cho ñến ngày hôm nay. 
       
      Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra ñời vào năm 1964, sau mùa pháp nạn 1963 bởi 11 phái 
ñoàn kết họp lại gồm: Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, Giáo Hội Tăng Già Trung Phần, Giáo Hội 
Thiền Tịnh ðạo Tràng, Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt, Giáo Hội Tăng Sĩ 
Theravada, Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, Hội Phật Học Nam Việt, Giáo Phái Theravada, Hội Phật Giáo 
Việt Nam tại Trung Phần, Hội Việt Nam Phật Giáo Bắc Phần. 
      Gia ðình Phật Tử Việt Nam ñược Ban Tổ Chức mời với tư cách phái ñoàn thứ 12, nhưng vì sự 
khiêm cung do ñó GðPTVN từ chối và tự nguyện ñặt mình trong lòng chư tôn ñức và Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Thống Nhất. và cũng trong ðại Hội này chư tôn ñức ñã ñề nghị GðPT là một Tổng Vụ của 
GH, nhưng cũng vì sự khiêm cung, GðPT chỉ xin phép ñược là một vụ trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên 
mà thôi. 
 
      Gia ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ có mặt tại các tiểu bang từ cuối năm 1975, ñầu năm 1976, 
những ñơn vị ñầu tiên là: GðPT Giác Hoàng tại Washington DC, GðPT Cựu Kim Sơn tại San Fransico, 
CA, GðPT Long Hoa tại Los Angles, CA… ðại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc lần ñầu tiên ñược tổ 
chức vào năm 1983 tại Chùa Pháp Quang, Grand Prarie, Texas, và ðại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc 
lần thứ II vào năm 1986 tại Chùa Linh Sơn, Houston, Texas. Danh xưng GIA ðÌNH PHẬT TỬ VIỆT 
NAM TẠI HOA KỲ ra ñời từ ñó. 
 
      Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ ra ñời vào năm 1993 tại San Jose, 
CA. sau khi ðại Hội Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức tại Chùa Liên Hoa Olympia, WA, năm 1992 
khai triển di chúc của Cố ðại Lão Hòa Thượng Thích ðôn Hậu. GðPTVN tại HK ñã dấn thân vận ñộng 
các Giáo Hội ñang hành hoạt tại Hoa Kỳ tiến ñến Thống Nhất Phật Giáo Hải Ngoại. 
      Năm 1996, ðại Hội Thường Niên GHPGVNTNHN-HK tại tiểu bang Utal, kêu gọi “Cần có Một Ban 
Hướng Dẫn” GðPT, thế là lần lược các ñơn vị tự nguyện trở về với Giáo Hội, cho ñến năm 2004, ñã có 
5 Ban Hướng Dẫn Miền ñặt trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên 
      Năm 2004, Hòa Thượng Thích Hộ Giác, nhân danh Phó Viện Trưởng Viện Hóa ðạo triệu tập ðại 
Hội Họp Nhất GðPTVN tại HK. Một Ban Hướng Dẫn Trung Ương ra ñời với 7 Ban Hướng Dẫn Miền 
ñặt trực thuộc GHPGVNTNHN-HK và ñã ñược chính Hòa Thượng Chủ Tịch duyệt y thành phần nhân 
sự cho ñến ñầu năm 2008. 
 



      Như vậy từ khi khai sanh vào những năm 1936, 1937 tại Việt Nam và những năm 1975, 1976 tại 
Hoa Kỳ là do phong trào tự phát, do bàn tay, góp sức của hàng hang lớp lớp Huynh Trưởng các cấp gầy 
dựng nên tổ chức này bằng mồ hôi, nước mắt… hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ðẺ ra 
GðPTVN? Vì sự khiêm cung, lễ ñộ, ý thức trách nhiệm… GðPTVN tự nguyện ñặt mình trong lòng của 
Giáo Hội, tự nhận là ñứa con của GH. Vậy mà bây giờ cứ nghe ñâu ñó xuyên tạc là “ðứa con bất hiếu” 
      Trải qua gần 70 năm hành hoạt, Tổ Chức GðPTVN ñã dấn thân không ngừng nghĩ luôn ñặt mình 
dưới sự lãnh ñạo của GHPGVNTN là ñội ngũ trung kiên, tiên phong trong mọi Phật sự ñể hoàn thành sứ 
mệnh giáo dục tuổi trẻ của Phật giáo, mà Tổ Chức này cùng chung số phận thịnh suy của ñạo pháp và 
dân tộc thể hiện qua các mùa Pháp nạn 1963, 1966, và 1975 cho ñến hôm nay. Xương, máu của ðồng 
ðội, ðoàn viên ñã ñỗ xuống ñể bảo vệ ðạo Pháp ñược trường tồn, và ñã ñược tôn xưng lên hàng Thánh 
Tử ðạo. 
       
      Thế mà hôm nay, nghiệt ngã nào, oan trái nào… GHPGVNTN lại ñẩy tổ chức này ra khỏi GH? Cuối 
năm 2006, GH công cử Huynh Trưởng Lê Công Cầu với vai trò Vụ Trưởng GðPT Vụ, loại trừ hay vô 
hiệu hóa Ban Hướng Dẫn truyền thống của anh Nguyên Tín Nguyễn Châu tại quốc nội. ðầu năm 2008, 
GH lại giải tán BHD Trung Ương GðPTVN tại Hoa Kỳ của anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, mà cả hai 
không có lý do chính ñáng và cũng không ñược phép giải bày. Môt tổ chức hùng hoạt chính thống ñể 
duy trì nền văn hoá VN, hỗ trợ giáo hội giáo dục tuổi trẻ ñã bị bức tử thảm thiết trong nhiều rên xiết thấu 
tận xương, ðây có phải thật sự là ý của GH không? bởi vì ñâu ai nở cắt ñứt tình nghĩa sắc son với người 
thân của mình, dù là cha con, anh em, bạn bè, hàng xóm… huống chi quý Ngài là tu sĩ Phật giáo thì từ 
bi, hỷ xả cao ñộ ñến cỡ nào... Phải chăng ñã có gì mà làm cho con tim của quý ngài không còn giọt máu, 
trở thành sắt ñá không còn tình thương? Hay vì thế lực vô minh nào ñã ñậy tai, che mắt, bịt miệng mà 
quý ngài không còn chút thương tiếc cho trẻ thơ Phật giáo Việt Nam vô tội? ...  
 
      Những người Áo Lam ñã, ñang và sẽ cống hiến tài sức, vật chất, sinh mạng vì lý tưởng cao ñẹp của 
ñạo Phật, chưa bao giờ nhận ñược cơm áo, lương bổng, thù lao… từ bất cứ nguồn lợi nào mà vẫn luôn 
hy sinh chịu ñựng bao khó khăn, hiểm nguy, ngang trái… ñể mong cầu phát huy ñạo pháp, chính vì thế 
mà GðPTVN vẫn còn tồn tại gần 70 năm qua và luôn ñược lòng tin, ngưỡng mộ của chư tôn ñức và 
lòng thương yêu của tín ñồ Phật giáo… Ngược lại GðPT Vụ của anh Lê Công Cầu, mới ñây bất chấp 
Nội Quy ñã tấn phong hàng loạt Huynh Trưởng Cấp Tấn và ñược lãnh 5 triệu ñồng VN công tác phí do 
chính Viện Hóa ðạo cung cấp vào cuối năm 2007 vừa qua. thật xót xa tận tim gan cho một tổ chức có 
thành trì 70 năm nay ñã bị ñảo lộn ngược, Nội Quy, Quy Chế do bao nhiêu bộ óc, cân não ñánh ñổi bằng 
xương máu ñã ñược GH duyệt y thừa nhận, nay cũng chính GH khai tử, và coi như tờ giấy RÁC.   
      Người Áo Lam luôn sáng suốt trước nghịch duyên, không ñể thế lực vô minh tiếp tục hủy diệt tổ 
chức, phá vỡ Nội Quy, dẹp tan ðội Ngũ tiên phong là tiềm năng của GH. Nguyện sát cánh bên nhau, 
một lòng trung kiên trước sau như một, không thay tên ñổi họ, trên có chư Phật, Long Thần hộ pháp 
chứng giám, không gì sự thừa nhận hay không thừa nhận mà làm lạc hướng chánh Pháp, vẫn kiên ñịnh 
lập trường và vững tâm dũng tiến. ñập tan âm mưu phân hóa tổ chức, hủy hoại sức mạnh của GH, mong 
anh chị em cảnh giác tối ña, tin tưởng tuyệt ñối vào cấp lãnh ñạo ñể cùng nhau ñoàn kết, họp sức ñánh 
tan âm mưu ñen tối này. 
                                                                                            
 
                                                                                                            04/04/2008                                                                                                                    
                                                                                                              Áo Giáp   
     
 


