
THỜI SỰ 3 
 

Huynh Trưởng Thời Cơ 
 

      Cuối năm 2006, một quyết ñịnh bổ nhiệm HTr Lê Công Cầu vào chức vụ Vụ Trưởng GðPT Vụ trực 
thuộc Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN do Viện Hóa ðạo ban hành, và quyết ñịnh tấn phong cấp 
Dũng của ngài Viện Trưởng Viện Hóa ðạo ñã làm cho Tổ Chức GðPTVN trong và ngoài nước bàng 
hoàng, sửng sốt ñã ñẩy tổ chức này ñi vào một ngã rẽ của thời cuộc. Bàng hoàng, sững sốt không như 
Viện Hóa ðạo cho là ñể chấn chỉnh GðPT, mà bàng hoàng sửng sốt như lời phát biểu của anh Trưởng 
Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên, Huế ñã nói: “GIẶC ðÃ VÀO CỬA CẤM THÀNH”. 
 
      Trước năm 2006, thật sự Viện Hóa ðạo và Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế có biết Lê Công 
Cầu là ai không? Hay qua ba bài viết chống cộng Trời và ðất… rồi mới biết ñến Lê Công Cầu là người 
chống cộng, mời vào làm việc với Giáo Hội ñể chống cộng? tuyển người như GH thì liệu hiện nay trong 
GHPGVNTN chắc chắn không có Cộng Sản? 
 
      Thật sự ba bài viết ñó Lê Công Cầu không phải là tác giã, mà Lê Công Cầu chỉ ñứng tên, dựa vào 
những bài chống cộng ñó ñể ñược gần gũi GH, nhờ uy danh của Hòa Thượng Thiện Hạnh và Huynh 
Trưởng GðPT giới thiệu ñể ñược vào gặp Ôn Quảng ðộ, từ ñó tạo niềm tin, uy tín ñể ñạt ñược mục ñích 
của mình, bất chấp mọi thủ ñoạn ñạp nhau ñể sống. 
 
      Lê Công Cầu là ai? trước 1975 là ðoàn Viên ðoàn Thanh Niên Lao ðộng Hồ Chí Minh (Sau này 
ñổi tên là ðoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh) hiện có anh là cấp Tá của Công Sản. Năm 1992 Lê 
Công Cầu là người rút dây ñiện không cho Ôn Huyền Quang phát biểu khi Ôn từ Bình ðịnh vào Huế ñể 
nhận Ấn Tín của GH do Ôn ðôn Hậu viên tịch trao lại… Thử hỏi tại sao qua ba bài viết chống cộng ñó 
mà Lê Công Cầu ñến giờ vẫn bình an vô sự, trong khi các nhà ñấu tranh dân chủ trong nước, như Lê Thị 
Công Nhân… kẻ bị tù ñày, người bị quản chế… chỉ cần lưu trữ tài liệu trong máy ñiện toán thôi là cũng 
ñủ bị bắt rồi, chứ chưa nói chính mình là tác giã?… Từ khi Lê Công Cầu lên nắm chức Vụ Trưởng 
GðPT Vụ bắt ñầu thanh trừng nội bộ những người không nghe ta, nộp ðơn ðệ Trình lên Viện Hóa ðạo 
ñể tiêu diệt những Huynh Trưởng truyền thống, những người bất tín nhiệm ta, những bài viết, những câu 
trả lời phỏng vấn… nhằm hạ uy tín hay hạ nhục hay triệt tiêu ñàn anh, ñàn chị của mình và những 
Huynh Trưởng truyền thống nào chống lại ta… và ñã nối bàn tay dài ra ñến Hải Ngoại qua Trần ðình 
Minh ñể lũng ñoạn, tung hỏa mù ñã làm ñiêu ñứng tổ chức ñể trở thành Gia ðình Phật Tử nạn như ngày 
hôm nay. 
      Những bài viết lăng mạ, chụp mũ, thách thức… liên tục gởi qua các trang mạng của Chúc Thuật, Hộ 
Pháp… tự xưng là Phật Tử hay Huynh Trưởng cấp này, cấp nọ… một thời làm náo ñộng suốt năm 2007, 
nay ñã im tiếng, lặng hơi vì Giáo Chỉ Số 9 cũng ñã ñẩy bổn sư của những người chống cộng này ra khỏi 
GH của Úc Châu… nay tiếp tục xuất hiện những bài viết của Bảo Quốc Kiếm, Brendon Howard, Albert 
Tran… cũng xưng là Phật Tử, cũng xưng là Huynh Trưởng hay Diễn ðàn này, Diễn ðàn nọ hay của 
Voices of Ao Lam… hay của những Huynh Trưởng Thời Cơ lợi dụng tình hình ñen tối của Phật Giáo 
cũng tuyên bố chống cộng, trung kiên, khâm tuân… ñể ñược len lỏi vào GH, len lỏi vào Văn Phòng II 
Viện Hóa ðạo qua Thư Trình của Ban Hướng Dẫn Miền Khuông Việt hay Thư Tác Bạch của các Huynh 
Trưởng Thời Cơ ký tên: Nguyên Hòa Trần ðình Minh, Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch, Tâm Nguyên Ái 
Nguyễn Văn Chót, Nguyên Thọ Hoàng Phước, Quang Ngộ ðào Duy Hữu, Nhật Liên Dũng Lê Minh 
Dũng…  gởi thẳng về Ngài Viện Trưởng Viện Hóa ðạo và Ngài Chủ Tịch Hội ðồng ðiều Hành VP II, 



lăng mạ, bôi xấu, vu khống, chụp mũ… GðPTVN tại Hoa Kỳ mà mình là một thành viên của tổ chức 
ñó! ñể mưu cầu mục ñích cá nhân hay của thế lực vô minh nào ñó ñể ñược niềm tin, uy tín của Viện Hóa 
ðạo và Văn Phòng II ñể dể bề ra tay dẹp tan lực lượng hậu bị của GH là GðPTVN theo chỉ thị của Vụ 
Trưởng Lê Công Cầu trong nước. 
 
      Tại sao gọi là HUYNH TRƯỞNG THỜI CƠ? Vì thiếu căn bản về tổ chức, vì binh nghiệp bị gián 
ñoạn sinh hoạt, vì không kinh qua huấn luyện, trường lớp quy củ, vì thiếu hiểu biết về tổ chức, vì thành 
kiến với BHDTƯ, vì muốn trả thù cấp trên ñã giải nhiệm, hay thu hồi trang nhà, vì mưu cầu danh vọng 
và chính trị… nên ñã bị kẻ xấu hay thế lực vô minh nào ñó lợi dụng, dụ dỗ, mua chuộc, nghiêng ngã, mà 
không dùng trí tuệ sáng suốt của người con Phật ñể nhận xét, phân tách, tìm hiểu… mà chi nghe, ñọc, tin 
vào dư luận ñường mật của những người tự xưng là Chống Cộng, tự xưng là Bảo Vệ ðạo Pháp, một 
chiều mù quáng mà chính họ là Cộng và ñang ra tay phá hoại ðạo Pháp, rồi biến chất chạy theo thời thế, 
gió chiều nào che chiều ñó, với những lời hứa hẹn sẽ ñược là Vụ Phó GðPT Vụ ñặc trách Hải Ngoại, ñể 
ñược là Trưởng Ban Vận ðộng Thành Lập GðPTVNHK, ñể ñược là Trưởng Ban Hướng Dẫn GðPT 
MỚI trực thuộc VP II khi loại trừ ñược BHD của anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, ñể ñược là ñệ tử của 
GS Võ Văn Ái và là con ñường ñi tắt ñể ñược tấn phong lên hàng huynh Trưởng cấp Tấn nhanh nhất, 
sớm nhất mà không cần qua một Hội ðồng Xếp Cấp của BHD nào như những người khác ñã và ñang 
ñược các GH ñua nhau tấn phong liên tục trong những năm vừa qua từ quốc nội ra ñến hải ngoại… 
 
      GðPTVN là một ñại gia ñình ñầy sức sống của tuổi trẻ luôn hướng thượng và hướng thiện, và là 
ngôi nhà lam ñầy tình thương chân thật khó tìm bất cứ ở ñâu và tổ chức nào, mà bất cứ những ai ñã từng 
chan hòa cùng nhịp bước, hơi thở, ñã từng một lần khoát lên người chiếc áo lam và cài trên ngực Hoa 
Sen Trắng ñều cảm nhận ñược, xin quý anh chị em dành một phút nào ñó hay thời gian nào ñó ñể quán 
chiếu lại những ngày cùng tung tăng, vui ñùa sinh hoạt với những người áo lam, có anh, có chị, có em 
bên nhau, ñể ôn lại một ñoạn ñường nào ñó mà các anh chị em ñã từng ñi qua với tổ chức này ñể thấy 
ñược sự hồn nhiên, vô tư không vướng bận… của anh chị em áo lam luôn vì ðạo Pháp và Dân Tộc, luôn 
vì tương lai của ñàn em mà cùng chung số phận vui buồn, tủi nhục, chịu ñựng mọi hy sinh cho, vì lý 
tưởng và sứ mệnh của người áo lam. 
  
      Nay nguyên nhân nào ñã ñưa ñẩy anh chị em chúng ta mỗi người mỗi ngã, ñể quay lưng với nhau… 
Nếu không còn cơ duyên ñể ñi hết ñoạn ñường chân lý còn lại thì xin ñừng hãm hại, ra tay triệt tiêu tổ 
chức này vốn ñã nhiều nghiệt ngã và gian truân, nếu không còn chung chí hướng ñế tiếp tục gánh vác 
trách nhiệm thì cũng xin ñừng mạ lị, vu khống hay chụp mũ và ñè nặng lên ñôi vai của những người 
ñang còn mang nợ với ðạo Pháp và Dân Tộc. 
  
      Tổ Chức này luôn mở rộng vòng tay chào ñón quý anh chị em ñã lỡ bước trở về với ðại Gia ðình 
Áo Lam trong tinh thần phục thiện ñể Gia ðình cùng nhau chung thân ái, ñể cùng chung ñứng dưới 
ngọn cờ xanh sen trắng dưới sự lãnh ñạo của GHPGVNTN ñể giải nguy cho GH và cứu nguy cho GðPT 
ñang bị chìm trong biển lửa của Tham Sân Si do thế lực vô minh và những thành phần thời cơ ñã và 
ñang khai ngòi ñốt cháy chính ngôi nhà mình trong năm qua. Xin ñừng tiếp tục chạy theo thời cuộc, thế 
quyền ñể mưu hại và phân hóa GH và tổ chức này, bằng trí tuệ của người Phật Tử hãy mạnh dạn, thẳng 
thắng vạch trần ra âm mưu ñen tối nhằm tiêu diệt GHPGVNTN và GðPTVN, ñể thể hiện sự trung kiên 
vì lý tưởng phụng sự ðạo Pháp và Dân Tộc của người Áo Lam trong giai ñoạn Quốc Nạn, Pháp Nạn và 
GðPT nạn này.    
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