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      Từ những ñơn vị GðPT cô lẻ tự phát vào cuối thập niên 70 tại các thành phố lớn có ñông dân 
cư Việt Nam tị nạn, càng ngày nở thêm những ñóa sen tươi khắp nơi trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, 
ñã quy tụ lại qua các mùa ðại Hội 1982,1986,1989,1992… GðPTVN tại Hoa Kỳ ñược quy về 
một mối dưới sự ñiều hành của Ban Hướng Dẫn Trung Ương.  
 
      Niềm ñau chung của Phật Giáo ñồ và GðPT thời bấy giờ khi Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 
ñang hành hoạt bởi nhiều tông hệ phái… riêng rẽ như: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất của HT ðức Niệm, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam của HT Mãn Giác, Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Trên Thế Giới của HT Tâm Châu, Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn của HT Huyền Vi, 
Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ của HT Giác Nhiên, Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy của HT Hộ 
Giác, Giáo Hội Phật Giáo Liên Tôn của HT Thanh Cát… GðPTVN tại Hoa Kỳ tâm nguyện sẵn 
sàng làm viên gạch lót ñường cho Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tiến ñến thống nhất. Năm 
1992, qua di chúc của Hòa Thượng ðệ Tam Tăng Thống kêu gọi hòa hợp trong tinh thần tương 
kính tương sám… Chư tôn ñức và Huynh Trưởng GðPTVN-HK ñã ngày ñêm vận ñộng ñầy khó 
khăn và gian nan… ñể tiến ñến ðại Hội Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (Gồm các 
tông hệ phái: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ, Giáo Hội 
Phật Giáo Nguyên Thủy…) vào năm 1993 tại thành phố San Jose, CA  ñể danh xưng Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ ra ñời qua quyết ñịnh công nhận số 27 
của Hội ðồng Lưỡng Viện GHPGVNTN từ quê nhà. 
 
      Gia ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn sinh hoạt êm ấm, xây dựng và phát triển không 
ngừng qua sự thương yêu của chư tôn ñức thuộc các tông hệ phái ñang hành hoạt tại Hoa Kỳ 
trong ñó có GHPGVNTNHN-HK. Thế nhưng cho ñến năm 1996, khi GHPGVNTNHN-HK lên 
tiếng “Cần Có Một Ban Hướng Dẫn” trong ðại Hội GHPGVNTNHN-HK tại Utah. thì các ñơn 
vị bắt ñầu bị xé lẻ ñể ñặt mình trực thuộc trong lòng GH qua sự chia 2 của ðại Hội Huynh 
Trưởng GðPT Miền Thiện Minh năm 1997 tại chùa Cổ Lâm, Seattle, WA. Và lần lượt các ñơn 
vị theo tiếng gọi ñã chịu ñau, gạt lệ, rời vòng tay thân ái với anh chị em ñể trở về sinh hoạt trực 
tiếp với Tổng Vụ Thanh Niên. Từng bước cũng cố, và hình thành ñược 40 ñơn vị và 5 Ban 
Hướng Dẫn Miền, năm 2003. 
 
      Cuối năm 2003, Hòa Thượng Thích Hộ Giác nhân danh Phó Viện Trưởng Viện Hóa ðạo kêu 
gọi các GðPT ñang hành hoạt tại Hoa Kỳ ngồi lại trong buổi cơm thân mật và tiến ñến ðại Hội 
Hợp Nhất GðPTVN tại Hoa Kỳ ñược tổ chức vào tháng 04/2004 tại Chùa Diệu Pháp, California. 
Nhưng tiếc thay sự hợp nhất không ñược trọn vẹn, lại thêm một lần nữa GðPTVN tại Hoa Kỳ 
phải chia tay với một số anh chị em giữ lập trường trung lập giữa các tông hệ phái mà trở về với 
bản thể của Nội Quy truyền thống là trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN. 
 
      Kể từ ñó, 7 Ban Hướng Dẫn Miền và gần 60 ñơn vị luôn sát cánh với GHPGVNTNHN-HK 
trong công cuộc giải trừ Pháp nạn và Quốc nạn, luôn hoàn thành mọi Phật sự của GH qua các kỳ 
ðại Hội, ðại Lễ… Thế nhưng chưa ñầy 4 năm, chưa hết 1 nhiệm kỳ, nghiệp chướng nào hay thế 
lực nào ñã ñẩy GHPGVNTNHN-HK và GðPTVN-HK ñi vào tử lộ qua thư của Tổng Vụ Thanh 
Niên khuyên Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương tự giải nhiệm vào tháng 



1/2008 và Quyết ðịnh Giải Nhiệm toàn BHDTƯ GðPTVN tại Hoa Kỳ của Chủ Tịch Hội ðồng 
ðiều Hành GHPGVNTNHN-HK ngày 10/02/2008? trong khi hình ảnh buổi lễ ra mắt tân BHD 
và Quyết ðịnh Công Nhận Thành Phần Nhân Sự BHD vẫn còn ñó, Quyết ðịnh duyệt y Bản Nội 
Quy ñược ký tên và ñóng dấu của Hội ðồng ðiều Hành vẫn còn chưa ráo mực. Cùng một thân 
phận tha phương luân lạc, cùng một ý nguyện hộ pháp, vệ ñạo, tranh ñấu cho tự do - dân chủ tại 
quê nhà, cùng một ñạo tràng hoà hợp trong tinh thần “thượng cầu hạ hoá” trong sự thành tựu 
chúng sanh… Bổng dưng, chỉ cần một lệnh nhỏ biểu thị giáo quyền từ bên kia bờ ñại dương 
chưa rõ trắng ñen thị phi ñã ñành tâm ñoạn tuyệt, dứt tình oan uổng với mấy ngàn môn sinh Phật 
tử bao ngày thân cận chung hướng ñồng thuyền. Có uẩn khúc gì, có nỗi khổ nào, hay có bí mật 
riêng tư gì ñể gây nên áp lực bất kể hậu quả ra sao như thế! 
 
      Nhớ ngày nào hàng ngàn Huynh Trưởng và ðoàn Sinh GðPT hiên ngang trên ñường phố 
San Jose chung lo và bảo vệ ðại Hội Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 1993, nhớ 
ngày nào GðPT xuống ñường, biểu tình, tuyệt thực… tại Thủ Phủ Sacramento, Tòa ðô Chánh 
Seattle, Tòa ðô Chánh Denver, Khu Thương Mại Á Châu Dallas, Little Saigon Nam Cali… 
trong chiến dịch “Niềm Tin Thắng Bạo Lực”… , nhớ ngày nào Huynh Trưởng ñến từng Dân 
Biểu, ðoàn sinh ñứng từng cửa chợ ñể xin chữ ký… ngày nào hàng ngàn Huynh Trưởng và 
ðoàn Sinh trên toàn quốc xuống ñường lạc quyên cứu trợ nạn nhân thiên tai và dân oan theo chỉ 
thị của VHð… mà ngày nay chính GHPGVNTNHN-HK qua Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc 
Tế lại chụp cho GðPT là bất khâm tuân, tiếm danh… ñưa ra công chúng ñể các thế lực thù 
nghịch hành xử nào là Nội Trùng, Ma Tục, Giáo Gian… và chính GHPGVNTNHN-HK ñẩy 
GðPT ra khỏi căn nhà mà ñã hơn 3 năm qua sống trong tình thương, ñầm ấm và tràn ñầy hạnh 
phúc? 
 
      Nhìn lại những ñoạn băng nhựa một thời huy hoàng của gần 4 năm ñầy xúc ñộng của thuở 
nào Thầy Thầy, Con Con, nước mắt vui mừng của Hòa Thượng Hộ Giác về thành quả trong 
ngày hợp nhất ñể dâng lên nhị vị Hòa Thượng lãnh ñạo Giáo Hội, những lời khen nhiệt tình của 
chư tôn ñức trong VP2, những giòng lệ rơi trong ngày Khánh Tuế tại Chùa Bửu Môn, những lời 
hứa hẹn tại Chùa Pháp Luân sau ðại Hội Bất Thường 2007… như còn vang vọng ñâu ñây tưởng 
chừng như không ai có thể chia cắt nổi, thế mà Thầy Thầy, Con Con ñó cũng không thoát khỏi 
vọng tưởng ñiên ñảo ñã tan thành mây khói sau giấc mộng dài gần 4 năm sống trong chiêm bao 
giờ mới giật mình bừng tỉnh. 
 
      Những bài Thời Sự ñã viết trong thời gian qua không cố ý vô lễ hay trịch thượng ñối với chư 
vị tôn ñức qua những chất vấn hay dẫn chứng có liên hệ ñến hiện tình, mà ý chính vẫn là vạch 
trần âm mưu, lèo lái, khuynh loát, ngụy tạo… của Võ Văn Ái ñối với Giáo Hội và Lê Công Cầu 
ñối với GðPT là người ñã gây ra biến ñộng theo chủ trương của Cộng Sản và các thế lực chính 
trị, là tội ñồ của Phật Giáo và GðPT Việt Nam, nếu vì sự hiểu lầm hay vô ý, chúng con thành 
tâm ñê ñầu sám hối cùng chư Tôn ðức Giáo Phẩm liên quan ñến các bài viết trên, Kính ngưỡng 
chư tôn ñức thùy từ hỷ xã và lượng thứ. Chúng con sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý, chỉ dạy từ chư 
Tôn ðức và quý ñọc giả gần xa trong mục ñích vạch trần âm mưu tiêu diệt GHPGVNTN và 
GðPTVN của bè lũ Cộng Sản và tay sai ñể giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn, hưng phục quê hương 
thoát khỏi bàn tay ñộc tài ñảng trị của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam. 
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