
THỜI SỰ 5 
 

Chim Lìa ðàn 
 

      Trình Thư của Ban Hướng Dẫn Miền Khuông Việt ñược Huynh Trưởng Trưởng Ban ký ngày 
11/3/2008 gởi Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHN TẠI HOA KỲ và BAN HƯỚNG DẪN TRUNG 
ƯƠNG GðPTVN TẠI HOA KỲ ñã ñược Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và các Diễn ðàn rầm rộ 
loan tin, ñăng tải nhiều lần trong thời gian qua, anh chị em áo lam chỉ biết chắt lưỡi, hít hà và nói với nhau 
rằng: “Oai quá hé!” 
 
      Trong gia ñình có 7 người con, thật sự cha mẹ thương người nào nhiều hơn thì mình mừng cho người 
ñó! Cho nên nếu BHD Miền Khuông Việt chỉ lên tiếng như phần Quyết ðịnh ñã nêu: “Ban Hướng Dẫn 
Miền Khuông Việt luôn là ñứa con trung kiên của Giáo Hội và xin khâm tuân Quyết ðịnh của Giáo Hội” 
thì chắc có lẽ ai cũng dể chịu, thông cảm, và ñồng ý như vậy. Nhưng BHD Miền Khuông Việt nêu lên ba 
phần nhận ñịnh sai sự thật, thiếu kiểm chứng và ñã ñể lộ chân tướng của mình là người Huynh Trưởng mà 
không biết gì về Nội Quy – Quy Chế Huynh Trưởng, dĩ nhiên cũng không biết gì về quá trình thành lập, 
xây dựng và phát triển của Tổ Chức Gia ðình Phật Tử Việt Nam từ khai sanh cho ñến ngày hôm nay. 
Như ngoài ñời, cha mẹ có la rầy, ñánh ñập anh chị em mình, mình không thể ngăn cản ñược thì cũng thấy 
ñau lòng xót dạ, huống chi anh chị em mình ñang bị la rầy, ñánh ñập một cách oan ức, tức tửi… Miền 
Khuông Việt là ñứa con trong nhà không thể không biết, vậy mà Miền Khuông Việt sung sướng, châm 
dầu vào lửa như những ñiều mà Miền Khuông Việt ñã nhận ñịnh. ðằng này cha mẹ ñã chính thức ñuổi 
anh chị em mình ra khỏi nhà, thì Miền Khuông Việt nỡ lòng nào thờ ơ, sống chết mặc ai… vậy thì tính 
người có còn không? khi “Một Con Ngựa ðau, Cả Tàu Không Ăn Cỏ”, hay “Máu Chảy Ruột Mềm”!!!? 
 
      Giáo Chỉ số 9 ra ñời, chính chị Trưởng Ban Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm gọi ñiện thoại cho một số 
anh chị em ñể chê bai Giáo Chỉ, Chị nói: Mình ñang ñấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, thế 
mà (Giọng Bắc) Giáo Chỉ số 9 lại thiếu Tự Do,  Dân Chủ và Nhân Quyền. Thiếu Tự Do vì ra lệnh bắt mọi 
người phải theo, thiếu Dân Chủ vì không ai ñược bàn thảo, giải bài trước, thiếu Nhân Quyền vì bị sa thải 
mà không biết lý do… Chị có nhận xét ñó vì chị trưởng thành tại Hoa Kỳ ñỗ ñạt Bác Sĩ nên chị chưa bao 
giờ thấy cảnh này tại ñất nước văn minh cũng phải, cũng không trách ñược. Nhưng ai ñã gần gũi, rỉ tai và 
ai ñã ñứng sau lưng ñể lung lạc ñược ý chí của chị, một người có trình ñộ học thức, một người có ñịa vị xã 
hội, một người có tấm lòng với tổ chức, vậy mà bây giờ chị lại xuống tay ký Trình Thư ñể cho Chim Lìa 
ðàn, với những nhận ñịnh thiếu hiểu biết về GðPT mà chị vừa ñược phát nguyện thọ cấp Tấn. hay là ñể 
thỏa mãn cá nhân, trả thù BHDTƯ, khi chị ñược ñề cử làm Trại Trưởng Trại Họp Bạn Ngành Nữ mà 
BHDTƯ yêu cầu chị thay ñổi một nhân sự trong Ban Quản Trại vì nghi ngờ có liên hệ ñến Việt Cộng, vậy 
mà chị tự ái hủy bỏ Trại Ngành Nữ, tiếp hơi với dư luận ác ý cho là BHDTƯ Im Lặng là thân Cộng?  
 
      Nhận ñịnh 1 của Miền Khuông Việt ñã nêu ở trên rồi, về Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền mà chị 
Trưởng Ban ñã phát biểu, chỉ có Toàn Vẹn Lãnh Thổ là mới có trong nhận ñịnh của Miền Khuông Việt, 
không có trong Giáo Chỉ nên chị chưa nói tới, GH ñấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc mà 
GH không thể bảo vệ ñược sự toàn vẹn nhân sự cho GH ñang chia năm sẻ bảy, và GðPT ñang bị xé nát 
từng mảnh ñang oằn quại rên xiết… Ai ñã gây ra cảnh này? ñể GH bỏ việc nhà lo việc nước và qua tới 
Miến ðiện, Tây Tạng… còn ñâu là: “Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ”? 
 
      Nhận ñịnh 2 của Miền Khuông Việt cho là “BHDTƯ Hoa Kỳ có lập trường lãnh ñạo tổ chức không 
phù hợp với ñường hướng của Giáo Hội”. Coi lại Thời Sự 1, 2, 3, 4 ñã có nêu sự chấp thuận của chư tôn 
ñức GHPGVNTNHN-HK ñể BHDTƯ Im lặng với những gì xảy ra tại quốc nội không ảnh hưởng ñến 
sinh hoạt của Hoa Kỳ, như vậy Tổng Vụ Thanh Niên ñã có nhắc nhở chưa? Có khuyến cáo chưa? Có chỉ 



thị nào chưa? Miền Khuông Việt hãy coi lại các văn bản, thông tư, quyết ñịnh nào của Giáo Hội mà 
BHDTƯ không thi hành? Hay khi Hòa Thượng Quảng ðộ bị các cơ quan truyền thông, truyền thanh, 
truyền hình của Cộng Sản Việt Nam bôi nhọ, ñánh phá, chụp mũ… sau vụ cứu trợ dân oan, BHDTƯ ñã ra 
thông tư kêu gọi Lam Viên các cấp ký tên, phát tán hằng ngàn bưu thiếp gởi cho tòa ñại sứ Việt Cộng tại 
Hoa Kỳ nói lên lập trường của GðPTVN tại Hoa Kỳ ủng hộ Hòa Thượng, tố cáo cộng sản vu khống, 
chụp mũ và phản ñối Cộng Sản ra tay tiêu diệt GHPGVNTN… Những lam viên tự xưng là trung kiên, có 
ai dám ký tên thật và cho ñịa chỉ thật ñể gởi ñi không? Hay những tấm bưu thiếp ñó vẫn còn nằm trong 
nhà của các anh Tổng Thư Ký, ñể bây giờ nói là BHDTƯ không lên tiếng? GðPT là tổ chức giáo dục 
thanh thiếu niên của Phật Giáo, BHDTƯ Hoa Kỳ luôn giữ ñúng vai trò giáo dục, gìn giữ và phát huy tuổi 
trẻ Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, bảo tồn văn hóa và dân tộc Việt. Sao cho là không phù hợp với 
ñường hướng của GH? BHDTƯ ñâu có dạy các em bỏ ñạo Phật theo ñạo khác? BHDTƯ ñâu có dạy các 
em bỏ Quốc Gia theo Cộng Sản mà ñại ña số là con em của Tị Nạn Cộng Sản, của Gia ðình H.O…? hay 
phù hợp với ñường hướng của GH là dạy các em chống lại quý thầy Làng Mai, Về Nguồn, Tăng Ni Hải 
Ngoại, Thân Hữu Già Lam… trong khi các em ñã học bài “Sư Tử Trọng Pháp” từ khi mới bước chân vào 
Tổ Chức, hay dạy các em xuống ñường, biểu tình, tuyệt thực, tự thiêu hay mang vũ khí về Việt Nam ñể 
chống Cộng thì mới gọi là phù hợp với ñường hướng của Giáo Hội? mới là trung kiên với GH? 
 
      Nhận ñịnh 3 của Miền Khuông Việt cho thấy Miền Khuông Việt chưa ñọc qua Nội Quy? “GH không 
dừng lại ở cấp BHDTƯ” tức là GH có toàn quyền ñiều ñộng và chỉ thị xuống cấp miền và xuống cả ñơn 
vị? Vậy Tổng Vụ Thanh Niên, Vụ Trưởng GðPT, BHDTƯ ñể làm gì? Hay tại ðơn Vị, Trụ Trì (Cố Vấn 
Giáo Hạnh) có toàn quyền ñiều ñộng và chỉ thị xuống các ðoàn và ðoàn sinh ñâu cần qua Gia Trưởng 
hay Liên ðoàn Trưởng làm gì? Ngay tại ñơn vị của chị Trưởng Ban là GðPT Vạn Hạnh, Sao chị muốn 
Sư Bà Giác Hương phải qua Gia Trưởng rồi mới tới BHT, Sư Bà ñề nghị sau giờ ăn cơm tụng bài “Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện”, vì ăn cơm chùa làm vì có công ñức mà Hồi Hướng, vậy mà chị không nghe theo, 
chị vẫn cho tụng bài “Hồi Hướng Công ðức”? có phải chị vì bảo vệ Nội Quy mà không làm theo ý của Sư 
Bà Cố Vấn Giáo Hạnh không? vậy thì tại sao nhận ñịnh 3 cho là “Quyền hạn của GH ñối với Tổ Chức 
GðPT không bị giới hạn bởi Nội Quy” mà ñã ñược GH duyệt y và thừa nhận. Vậy sao chị không làm theo 
ý của Trụ Trì nơi mà chị ñang sinh hoạt cũng là thành viên của GHPGVNTNHN-HK??? 
       
      Ngay trong buổi họp bất thường ngày 8/3/2008 của BHD Miền Khuông Việt, ñã có một số Ban Viên 
Ban Hướng Dẫn và GðPT Liễu Quán tuyên bố rút ra khỏi BHD Miền Khuông Việt, như vậy BHD Miền 
Khuông Việt có ñủ túc số ñể xưng là một BHD Miền mà ra Trình Thư hay không? 3 ñơn vị còn lại, mỗi 
ñơn vị chưa ñủ túc số ñể xưng là một ñơn vị. 14/19 số phiếu biểu quyết, BHD Miền có chắc chắn 100% 
14 người ñó ñều ñồng thuận hết không?  hay vì biểu quyết trên ñiện thoại các em không dám mạnh dạn 
lên tiếng sợ các anh chị lớn nói lại với quý thầy? bây giờ các em kêu than là bị bắt buộc và ñề nghị phải 
bỏ phiếu lại và phải bằng phiếu kín. Dù sao cũng ñể thấy rằng là Trại Sinh Huyền Trang 4 và Trại Sinh 
Ca Diếp không bao giờ phản bội lại lý tưởng mà các ñàn anh chị mình ñã ñổ công trao truyền… Chứ 
không phải hôm nay thọ cấp, ngày mai trở mặt…  
 
      Kính mong quý anh chị BHD Miền Khuông Việt suy xét lại ñể các em của mình có tương lai và có cơ 
hội ñóng góp cho Tổ Chức, Giáo Hội và Dân Tộc. Vì các em ñang thắc mắc, suy tư và rên than rằng: Rồi 
ñây mình sẽ sinh hoạt với ai? Chơi với ñơn vị nào? Tham dự trại ở ñâu? Hay mang cả 3 ñơn vị về Chùa 
Bửu Môn, Texas ñể sinh hoạt với Thầy Tổng Vụ Trưởng?... những câu hỏi mông lung, ray rức ñang làm 
xuống tinh thần và giảm khả năng của các em trầm trọng như chim ñang bị trúng ná, như Chim ñang bị 
Lìa ðàn. Ai nỡ chia cắt tình cảm anh chị em ñể tạo ra cảnh phân ly này? Vòng tay nồng ấm ñang chờ ñón 
và mở rộng ñể ôm lại anh chị em trở về với ðại Gia ðình Áo Lam thân thương như ngày nào! 
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