
THỜI SỰ 13 
 

 Di Quan 
 

      Qua bài viết 11 Tang Lễ, và 12 ðêm Thắp Nến ñã phơi bày ra ánh sáng phần nào sự thật, các nơi gởi 
ñiện thư về dồn dập yêu cầu bạch hóa một số vấn ñề mà mọi người ñang thắc mắc và ấm ức về Tang Lễ cũng 
như về ðội Âm Công… bởi các bài xuyên tạc, ñánh phá hay gian lận… nhất là các sự kiện mà Phòng Thông 
Tin Phật Giáo Quốc Tế ñã nêu ra trên các Thông Cáo Báo Chí, và các trang nhà… Chúng tôi xin ñược trình 
bày giới hạn trong phạm vi cho phép, trong sự hiểu biết và dè dặt ñể anh chị em am tường, vững tin và cũng 
ñể rộng ñường dư luận, ñề phòng những nguồn tin thiếu trung thực sau này tái diễn. 
 

 
2008-07-26  
“ðoàn sinh Gia ðình Phật tử thuộc Viện Hóa ðạo khiêng Kim quang ðức Tăng thống”     
  

 
 
 
 
(Trích hình của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc ngày 26/07/08. Xem trên trang nhà: Quê Mẹ)  
(PTTPGQT chú thích: “Thuộc Viện Hóa ðạo…” tức là thuộc GðPT Vụ của Anh Lê Công Cầu) 
 
 

      ðường vào Tu Viện Nguyên Thiều từ cổng chánh ñi thẳng là ñến Chánh ðiện bên trái là nơi bảo tháp. 
Nếu từ cổng chánh vào quẹo phải là Tu Viện, qua cổng tu viện vào trong một ñoạn, bên phải là phòng của 
GHPGVN (Quốc Doanh) tiếp tân, bên trái là hai dãy nhà có: văn phòng, phòng trực, phòng y tá, trai 
ñường… Các phòng của khách không mời mà ñến là của: Bộ Nội Vụ, Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo và 
Công An… Qua dãy nhà này bên trái là công viên, bên phải là ñài Quan Âm lộ thiên, tiếp ñến là Linh 
ðường, phòng Phương Trượng dành cho Hội ðồng Viện và Ban Tang Lễ tiếp tân… 
 
      5 giờ sáng ngày 11/07/08, trong khuôn viên tu viện vắng lặng, chưa thấy bóng dáng Công An (Chắc ñang 
còn yên giấc). Quý thầy ñã làm lễ tác bạch, môn ñồ pháp quyến tiễn biệt, Hòa Thượng Viện Trưởng Viện 
Hóa ðạo ñọc lời phát nguyện trước Kim Quan… 6 giờ sáng Công An ñủ cấp bậc từ Bộ ñến Sở… bắt ñầu 
xuất hiện bằng mọi phương tiện xe nhà, Honda, xe ñạp, ñi bộ… và trên những chiếc võng ñong ñưa trong tu 
viện… 7 giờ sáng các anh Thị Nguyên Nguyễn ðình Khôi, Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng, Nguyên Xuân 
Lê Mai… ñã ñược phân công lo lộ trình và bộ phận trật tự. Các anh chị em ñã vào vị trí hai bên ñường từ 
linh ñường dẫn tới bảo tháp, các phái ñoàn thuộc các chùa tại Bình ðịnh và lân cận ñã ñến với những chiếc 
áo tràng, trong ñó có Huynh Trưởng và ðoàn Sinh GðPTVN, thấy anh chị em ñã sẵn sàng nên cởi áo tràng 
bên trong là áo lam, vào sắp hàng nhập cuộc. ñã làm cho lộ trình dài 500m dầy ñặc anh chị em áo lam tay 
cầm hương ñang quỳ hai bên ñường. Lúc này chưa thấy anh em của LCC trên hiện trường. 
 
      Các anh cao niên (Anh Châu, Minh, Mai, Thành, Tín) ñang ñứng bên ngoài linh ñường xem ðội Âm 
Công tập dợt, các anh thấy thương tặng ðội Âm Công 1 triệu ñồng VN. 7 giờ 45 ðội Âm Công do anh Mưu 
thuộc BHD/GðPT Bình ðịnh ñược lệnh tiến vào triệt linh sàn linh tọa và di quan. Các anh cao niên ñược 
anh Nguyên Hạnh trong Ban Trật Tự ñưa ra cổng trước bên phải linh ñường (từ ngoài nhìn vào) vì sợ Phật tử 
quá ñông sẽ không vào hàng ñược, nhìn qua bên kia ñối diện có một nhóm áo lam GðPT ñang ñứng ngoài lề 
không biết của phái ñoàn nào mà trong ñó nhận diện ñược anh Hoàng Như ðạo cấp Tấn của Quảng Trị và 
vài anh khác. Lúc này các anh cao niên ñược báo cho biết là anh em LCC ñã chiếm vị trí, cắm chốt từ các 
bậc cấp ñi lên tới bảo tháp và không cho ai lên xuống. Theo lộ trình ñã ñược trình lên với Viện thì BHDTƯ 
cũng sẽ dừng lại tại ñó.  
 



      ðoàn Di Quan khởi hành là vòng hoa có hình bánh xe Pháp Luân 12 căm, ñường kính 3m, mỗi căm có 
hình Hoa Sen tám cánh (Sao không phải là hoa tươi như ai ñó ñã thắc mắc?), với dòng chữ “ðồng Nguyện 
Vãng Tây Phương” của Hòa Thượng Thích Minh Tâm từ Âu Châu gởi về, tiếp theo là Ban Tích Trượng và 
quý ñại tăng do HT Tịnh Nhãn dẫn ñầu… Ban Kinh Sư và HT Thiện Nhơn dẫn ñầu… Chư tăng gánh Phật 
ðình, và các vị chức sắc thuộc Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Binh ðịnh. Dẫn ñầu kim quan 
là Ngài Quảng ðộ và Hội ðồng Viện, có hai vị ñi hai bên Kim Quan (xem hình khoảng 15 vị), ñược ðội Âm 
Công của GðPTVN phụ trách gồm 40 anh em thay phiên nhau (20 gánh và 20 làm hàng rào bảo vệ, chứ 
không phải 20 nghỉ như thông cáo báo chí ñã nêu ra), 20 em thiếu nữ tung hoa, phía sau thầy Minh Tuấn ñặt 
hai tay lên Kim Quan và môn ñồ pháp quyến, Tăng Ni Sinh tu viện Nguyên Thiều thuộc GHPGVN. 7 Huynh 
Trưởng thuộc GðPT Vụ, cách một ñoạn là GðPTVN và Phật Tử thuộc các Chùa Viện… (Khi ðoàn Di 
Quan di chuyển ñến lược ñoàn của GðPTVN do các anh BHMai, NCMinh, Nguyễn Châu, TTTín… dẫn 
ñầu, thì bỗng có một nhóm Huynh Trưởng lúc nãy ñứng bên kia ñường ñối diện từ ngoài hàng rào danh dự 
bên trái chạy băng qua chen lấn vô phía trước, anh BHM vỗ vai một anh và nói “Sau các em ñi trước anh 
Châu, các em ñi sau anh Châu chứ!” cũng vừa lúc anh nhìn thấy cấp hiệu trên vai anh ñó có bốn hột, anh 
nhìn lên thì té ra là Lê Công Cầu, nên anh ra hiệu và nói với các anh GðPTVN: “Dừng lại, dừng lại” và các 
anh BHDTƯ/GðPTVN ñã nhường chỗ cho 7 anh em của LCC (Sắp thành 2 hàng, trên 3, dưới 4) thuộc 
GðPT Vụ của Viện Hóa ðạo ñi trước 5 bước. Chứ ñâu có “Chửi Thề” như Trần ðình Dũng ñã bịa ñặt ra, 
Phải không anh LCC? Hay là bài ñó cũng của anh?) 
 

ðoàn Di Quan, Hội ðồng Viện ñi trước Kim Quan, và hai vị           ðường lên Bảo Tháp, Thầy Chơn Tâm cầm tay thầy Quảng ðộ  
ñi hai bên Kim Quan, khoảng 15 Vị thuộc GHPGVNTN                  anh áo lam quay phim, Tang Vàng ñeo trên nắp túi áo bên trái 

               

ðoàn ñang Di Quan, phía sau từ ngoài bên trái, nhóm người                Hình ñược phóng lớn từ hình bên trái có mũi tên ñỏ. Ai ñang 
ñang chen lấn nhau ñể ñược vào hàng ñi trước ñoàn GðPTVN            chen lấn ai ? ñể dành ñi trước cho ñúng vị trí của GðPT Vụ? 



      Khi ñến các bậc cấp lên bảo tháp, 7 anh em LCC vừa ñi qua, thì trên 30 anh em khác của LCC hùng hổ, 
la ó ngăn chặn không cho ai ñi qua, kể cả các phóng viên trong và ngoài nước, (Trong ñó có cả phóng viên 
của Việt Báo, San Jose, CA) hai bác sĩ của Bệnh Viện Bình ðịnh gởi tới… Thì ra từ lúc ñầu họ ñã có kế 
hoạch chiếm vị trí này, không biết những người ñó có thật là anh em của GðPT không? hay Mượn, hoặc 
Mướn ñâu ñó ñể khoát áo lam vào cho ñông, vì qua sự hung hăng, hò hét giống như dân dao búa ngoài ñời… 
Bởi vì mấy ngày trước thầy Không Tánh yêu cầu anh LCC phải tăng viện thêm người, LCC lúng túng lấy cớ 
là anh em không có tiền ñi xe, thầy KT bảo bằng mọi cách phải ñưa về, Viện sẽ trả tiền xe, nên sáng nay ñỗ 
xuống thêm ñược 2 xe nữa. Lễ xong họ nhanh lẹ ñến gặp thầy KT nhận tiền rồi ra về, rời Nguyên Thiều vào 
lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày) 

 

Người ñi ñầu ở giữa chắp tay là anh LC Cầu, bên trái ñang              GðPT Vụ gồm 7 người ñi sau chư tăng ni sinh, cách 5 bước là  
khoanh tay là Sơn, bên phải vòng tay trước bụng là Thông?             ðoàn của GðPTVN ñã chứng minh sự nhân nhượng cần thiết. 
 
      GðPTVN ñứng lại trước bậc cấp, và di chuyển qua bên phải ñất trống, chờ lễ xong, nhóm người hung 
hăng của LCC rời vị trí, chư tôn ñức ñi lối tắc trở về không theo lộ trình cũ, các phóng viên chạy theo ñể 
phỏng vấn bị hàng rào Công An ngăn cản… BHDTƯ/GðPTVN và các phái ñoàn ñã tập họp lại và ñi lên bảo 
tháp ñứng chung quanh kim tĩnh thành kính ñồng niệm danh hiệu “A di ðà Phật”, ñảnh lễ tam bái, rồi kết 
dây thân ái từ biệt Ôn lần cuối cùng trong niềm xúc ñộng và thương tiếc, ñể bùi ngùi cảm nhận ñược trước 
hiện tình Quốc nạn và Pháp nạn, hình dung vận mệnh và con thuyền của GHPGVNTN sẽ trôi vặt về ñâu? Ai 
sẽ là Minh Sư hay Huyền Quang thứ hai ñể ñứng ra lèo lái tiếp tục, dẫn ñường soi sáng cho GHPGVNTN 
vượt qua phong ba bão táp ñầy nghiệt ngã của cường quyền trong giai ñoạn hiện tại cũng như trong tương 
lai? Bao giờ GðPTVN mới ñược giải oan ñể cùng ñứng chung chính tuyến như ngày nào ñã dấn thân và ñấu 
tranh cho ðạo Pháp và Dân Tộc, như bóng với hình trong tình thầy trò êm ấm ñã từng hy sinh thân mạng, ñỗ 
máu, hiến dâng một phần thân thể hay bị tra tấn, giam cầm, tù tội… chỉ vì một lòng trung kiên, trung thành 
với GHPGVNTN, với quê hương và ñồng loại?  
 
      10 giờ ñúng, trở về khu lưu trú các anh chị phụ giúp thu dọn…, trên 600 phần cơm ñược vô hộp cho các 
phái ñoàn về ñường xa, BHDTƯ thăm từng phái ñoàn và chia tay trong im lặng, các anh Thị Nguyên, 
Nguyên Hạnh, Như Vinh… ñược cử ở lại ñể phụ giúp Ban Tang Lễ dọn dẹp, tổng vệ sinh, kiểm tra, khóa các 
cửa phòng… rồi lên trình thầy Minh Tuấn, tang lễ ñã qua trong an toàn và mỹ mãn, anh em an tâm ra về với 
lời cảm ơn và lời chúc tốt ñẹp nhất ñầy hoan hỷ, ñạo vị và thân tình của thầy dành cho GðPTVN. 
 
      Kính lạy giác linh Cố ðức ðệ Tứ Tăng Thống ñã linh thiêng sắp xếp cho chúng con, trong khi thọ tang 
tại linh ñường, ñược quý thầy ñều cài TANG VÀNG lên nấp túi áo bên trái. Trước ñêm Lễ Hoa ðăng 
BHDTƯ ñã họp các trưởng phái ñoàn và ñề nghị bên phái Nam ñeo TANG VÀNG giữa Tâm, nên ñại ña số 
anh em của GðPTVN ñều ñeo Tang Vàng giữa ngực áo, và Ngài ñã linh thiêng cho chúng con có ñầy ñủ 
phim ảnh ñể biện minh cho oan tình mà các nơi cố tình ñáng phá mấy tuần nay, nhằm ñào thêm hố sâu ngăn 
cách hay chia rẽ tình nghĩa thầy trò và sự quan hệ mật thiết giữa GðPTVN và GHPGVNTN vốn là Một khối 



và ñã trường tồn trên 70 năm qua từ trong nước ra ñến hải ngoại. Chúng con không tranh dành danh lợi, công 
lao… hay bất cứ ñiều gì…, mà thành tâm cầu nguyện, vốc lòng chu toàn Tang Lễ ñể dâng lên Hòa Thượng 
tôn kính của chúng con, ñã bao lần chúng con ñều cố gắng nhân nhượng, nhường nhịn như trong lễ hoa ñăng, 
như sẵn sàng dành chỗ cho GðPT Vụ ñi trước, như ñứng lại trước hàng rào hơn 30 người hung dữ… (Vì 
Công An ñã báo trước nhiệm vụ của họ là giữ an ninh, nếu 3 trường hợp xảy ra buộc lòng họ phải ra tay và 
Quân ðội sẽ sẵn sàng nhảy vào ứng chiến, ñó là: 1. Ngài Quảng ðộ tuyên bố phục hoạt GHPGVNTN… 2. 
Các ñảng phái lợi dụng tuyên truyền, ñấu tranh, xuống ñường… 3. Huynh Trưởng và ðoàn Sinh GðPT cả 
hai bên gây hấn, hay ấu ñã với nhau… Ngoài 3 ñiều ñó ra họ chỉ cầu mong Lễ Tang ñược hoàn tất nhanh 
chóng…) Cầu xin ai ñó ñừng dã tâm xuyên tạc, bóp méo sự thật hay gian lận và ác tâm loại bỏ sự hiện diện 
của 2000 Huynh Trưởng và ðoàn Sinh thuộc GðPTVN qua những tranh dành ðội Âm Công hay tuyên bố 
1000 tăng ni là của GHPGVNTN hay những người mặc áo lam hiện diện trên sân Nguyên Thiều là của 
GðPT Vụ thuộc Viện Hóa ðạo hay của LCC?  
 
      Kính lạy Giác Linh Hòa Thượng, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế là tiếng nói của GHPGVNTN ñã 
ñược Hòa Thượng bổ nhiệm, mà nay trong lúc tang lễ của Hòa Thượng, họ lại có những lời nói sân hận và 
tường trình sai “Sự Thật” qua các Thông Cáo Báo Chí gần ñây, ngay cả trướng liễn của họ gởi về cho Hòa 
Thượng, họ cả gan ñã coi thường Hòa Thượng mà không dám ñể tên thật, mà chỉ ñề “Phật Tử Nguyên Thái 
Paris” (ðã ñược Công An chú ý và chụp hình chung với trướng liễn có pháp danh của chị Ý Lan Paris) 
Chúng con thật ñau sót và tủi nhục vô cùng cho GHPGVNTN, trong khi các ñảng phái trong và ngoài nước 
hiên ngang mạnh dạn ñề tên ñảng phái của mình bất chấp mọi trở ngại và nguy hiểm tánh mạng ñã gởi vòng 
hoa hay trướng liễn về tới Nguyên Thiều ñể tỏ lòng thương tiếc ñối với công ñức cao dầy của ðức Tăng 
Thống GHPGVNTN, thì ngược lại người ñã từng lên tiếng ñấu tranh cho GHPGVNTN nhu nhược ñến khiếp 
sợ mà không dám ñề tên thật ñể kính dâng lên Ngài trong giờ phút cuối cùng của cuộc ñời mà họ từng nhận 
Ngài là Bổn Sư? Chỉ có tên thật ñã vậy rồi thì làm sao họ dám gởi về những vòng hoa hay trướng liễn mang 
tên Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, hay Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam… hay nhiều 
danh xưng khác mà họ từng xưng hô hay xử dụng bao lâu nay tại Hải Ngoại? Và ñau ñớn nào hơn, chua sót 
biết chừng nào khi trướng liễn của Văn Phòng 2, Viện Hóa ðạo tại Hải Ngoại mà ñược Hòa Thượng tin 
tưởng giao phó ñại diện cho Quốc Nội, cũng không dám viết bằng chữ Việt Nam. Mà trướng liễn của Văn 
Phòng 2 VHð gởi về trong lòng ñất mẹ lại ñược viết bằng chữ Tàu? (Cũng không qua ñược tầm mắt của 
Công An thay nhau chụp hình và ghi vào trong sổ tay) Vậy thì làm sao ñấu tranh ñây? chỉ có chữ nghĩa mà 
không dám trực tiếp ra mặt thì làm sao dám Trực Diện với Cộng Sản và làm sao họ tiếp tục ñược con ñường 
Phục Hoạt GHPGVNTN mà Hòa Thượng ñã lên tiếng và ñang còn dang dỡ, chưa hoàn thành? Hay là nhiệm 
vụ của họ chỉ có lên tiếng, hô hào tại Hải Ngoại mà thôi, còn người trực tiếp gánh chịu, ñương ñầu vẫn là 
tăng ni và Phật tử trong nước? Vậy thì ai thật sự can ñảm hơn ai dám dấn thân bất chấp các lời ñe dọa của 
Công An hay cả trước mũi súng của bạo quyền ñể bằng mọi giá phải hiện diện trên ñất Nguyên Thiều trong 
ngày ðại Tang? Trong khi 20 Ban ðại Diện các tỉnh thành ñã khiếp nhược bế quan? Mà hình ảnh của Hội 
ðồng Viện có 15 vị thật sự là của GHPGVNTN? 
    
      Ông Võ Văn Ái có thể dùng uy quyền, thân tín, ảnh hưởng hay mua chuộc… của mình ñể loại bỏ Tổ 
Chức Gia ðình Phật Tử Việt Nam ra khỏi Viện Hóa ðạo, nhưng ông không thể loại bỏ GðPTVN ra khỏi 
GHPGVNTN trải qua 4 ñời Tăng Thống, và ông càng không thể loại bỏ GðPTVN ra khỏi trong lòng của 
ðạo Pháp và Dân Tộc vốn ñã ăn sâu và bám rễ hơn 70 năm qua trên quê hương Việt Nam yêu dấu và ñang 
trải rộng khắp năm châu trên thế giới. 
 
                                                                                                                                        09/08/08 
                                                                                                                                        Áo Giáp  
 
 
* GHI CHÚ: Xin vui lòng xem lại những hình ảnh Tang Lễ của ðức ðệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN trên 
các trang nhà liên mạng. Phim ảnh Tang Lễ ñã, ñang và sẽ ñược phổ biến, trình chiếu toàn bộ gồm 8 phần 
trên trang nhà: giadinhaolam.com. ñể nhìn thấy tận mắt ñâu là sự thật và luôn là sự thật. 



Phòng lưu trú của BHDTƯ/GðPTVN. Chòng Khăn Tang màu        ðội Âm Công của BHD/Bð ñược anh Mưu hướng dẫn, Khăn  
Vàng ñang nằm trên tủ phía sau, chưa ñược dán Hoa Sen vào.         Tang Vàng ñược mang trên ñầu là thuộc BHDTƯ/GðPTVN 
                                                                                                  
 

      
ðội Âm Công và các em thiếu nữ thuộc GðPT Bình ðịnh              Bậc cấp lên Bảo Tháp, anh em LCC ñang chiếm hai bên ñường 
Tang Vàng ñược ñeo giữa ngực áo là của BHDTƯ/GðPTVN         ñể ý trong hình sẽ thấy Tang Vàng ñeo trên núp túi áo bên trái 
 
 

      
Anh em LCC trên bảo tháp, ñường ñến Kim Tỉnh, Tang Vàng        Trở lại ñêm Hoa ðăng, người quay phim ñã nhẫn tâm ñạp lên  
ñang ñeo trên nắp túi áo bên trái là của GðPT Vụ, thuộc VHð       Hoa Sen 3 lần cũng ñeo Tang Vàng trên nắp túi áo bên trái??? 


