
THỜI SỰ 8 
 

Bức Tử 
 

      Trong vòng một năm qua, bao nhiêu Giáo Chỉ, Thông Bạch, Thông Tư… Từ VHð hay VPII lần 
lượt xuất hiện ñể chấn chỉnh (hay phá tan) GHPGVNTN? Kế hoạch chấn chỉnh (hay phá tan) tiếp 
diễn liên tục như là một phản ứng theo bản năng vài cá nhân hơn là một sách lược lâu bền phát xuất 
từ sự ưu tư, nhất ý của một tập thể Giáo hội, thể hiện gần nhất là trên hai văn bản nói về việc Tiếm 
Danh của Tổ Chức GðPTVN. 
 
      Từ thư của Hòa Thượng Tổng Ủy Viên Thanh Niên VPII Kiêm Tổng Vụ Thanh Niên 
GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ yêu cầu anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVN tại Hoa 
Kỳ “Tự Nguyện Giải Nhiệm” ngày 3/1/2008 và Quyết ðịnh số 02 của Chủ Tịch Hội ðồng ðiều 
Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ “Giải Nhiệm Toàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVN tại 
Hoa Kỳ” ngày 10/2/2008 với những lý do thị phi, vu vơ (chưa xác tín sự thật ra sao) ñã trở thành bất 
tịnh, mất trang nghiêm vì chuyển tải toàn những lời vu khống ñể cho ra những quyết ñịnh sai lầm. 
Nay hai văn kiện Thông Bạch mang cùng số 10 qua thông cáo báo chí ngày 29/5/2008 của Viện 
Hóa ðạo và Văn Phòng II ñã tuyên bố cho cả thế giới biết Viện Hoá ðạo qua phòng thông tin Phật 
Giáo ñã “Bức Tử” Tổ Chức GðPTVN từ trong nước ra ñến hải ngoại sau 70 năm hành hoạt trong 
lòng Giáo Hội. 
 
      Chế ñộ Cộng Sản Việt Nam có vô thần, gian ác, thâm ñộc, xảo trá… như thế nào ñi nữa, mà 33 
năm qua ñã tìm ñủ mọi cách, mọi hình thức ñể ñặt GHPGVNTN ra ngoài vòng pháp luật hay tiêu 
diệt GHPGVNTN nên sinh hoạt của GHPGVNTN gặp muôn ngàn nguy khốn, Các Thầy ñã từng 
thách thức Cộng sản trưng bày ñược bất cứ văn bản nào ñã giải thể GHPGVNTN! thế mà Cộng Sản 
Việt Nam chưa bao giờ dám có bất cứ một văn bản nào ñể khai tử GHPGVNTN.  
 
      Chế ñộ Cộng Sản Việt Nam có vô thần, gian ác, thâm ñộc, xảo trá… như thế nào ñi nữa, ít ra 
Công An còn mời ñi làm việc vài ba lần hay bắt kê khai lý lịch hay bắt làm tờ tự kiểm… Trước khi 
kết tội hay bắt giam dù là bị hàm oan hay gắn ép hay giả tạo… hay dùng bạo lực tra tấn dã man, thế 
mà Công An vẫn chưa bao giờ dám có văn bản nào ñể khai tử Tổ Chức GðPTVN.   
 
      Chế ñộ Cộng Sản Việt Nam có vô thần, gian ác, thâm ñộc, xảo trá… như thế nào ñi nữa, ít ra 
Linh Mục Nguyễn Văn Lý còn ñược cho ra trước tòa án (dù là trá hình) ñể ñược nghe ñọc cáo trạng, 
cho dù bị bịt miệng không cho nói tiếng nào, mà còn biết ñược mình bị xử ở tù 10 năm, 20 năm hay 
chung thân… còn có hy vọng có ngày trở về… 
 
      Tổ Chức Gia ðình Phật Tử Việt Nam Có Tội Gì Với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất? Mà hôm nay GHPGVNTN bức tử GðPTVN ñến ñường cùng bằng vài trang giấy? phải 
chăng tội trung kiên suốt 70 năm qua chỉ biết cúi ñầu vâng dạ khiêm cung ñể dìu dắt ñàn em mà 
luôn bị trên ñe dưới búa? phải chăng tội trung kiên suốt 70 năm qua ñã ñổ bao xương máu, bị hủy 
hoại thân thể, vào tù ra khám chỉ vì bảo vệ ñạo pháp và dân tộc? phải chăng tội trung kiên mà không 
quy phục thế quyền hay của những Phật Tử và Huynh Trưởng thời cơ, xu hướng bắt buộc phải 
khâm tuân? thế thì tại sao GðPTVN không ñược giải trình, phân trần, biện hộ… trước khi bị khai 
tử? GH kêu gọi hòa hợp tứ chúng mà nay lại thanh trừng nội bộ? GH kêu gọi cứu tế dân Oan mà 
GðPT không ñược kêu Oan? GH tranh ñấu cho Dân Chủ Nhân Quyền mà bức tử ñứa con của mình 
là Tổ Chức GðPTVN?... Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay có còn nguyên thể 



trạng từ ðại Hội Nguyên Thiều và ðại Hội Quảng ðức suy cử không? hay là ñã tan rã  gần hết ñể 
một ít người ñộc quyền chỉ ñạo? vậy GHPGVNTN có còn là GH truyền thừa Phật Giáo hay Giáo 
Hội dân lập nữa không? hay ñã biến thành ñảng phái chính trị của một nhóm người mang danh 
GHPGVNTN từ khi Giáo Chỉ số 9 ra ñời mà không còn Phật chất của Từ Bi, Hỷ Xã… Vậy thì Ai 
ñã Tiếm Danh ai??? 
 
      Hai văn kiện mang cùng số 10, ai cũng thấy ñược văn phong, chữ nghĩa trong hai Thông Bạch 
không do chính tu sĩ là người ký tên viết mà ñích thực là của Võ Văn Ái và Lê Công Cầu cùng 
chung mục tiêu phá tan GHPGVNTN ñến hạ tầng cơ sở, truy bức tận gốc rễ các thành viên của GH, 
bởi những lời lẽ, dẫn chứng thiếu trung thực và ñầy ác ý gắn ghép ñầu vịt với ñuôi gà mà không 
nắm vững sự kiện lịch sử ñã ñể lộ nguyên hình, chân tướng của những người ñược ðảng Cộng Sản 
Việt Nam cài vào GH ñể phục vụ cho chế ñộ Cộng Sản Việt Nam là Tiêu Diệt GHPGVNTN từ 
trong nước ra ñến hải ngoại ñể gây hoang mang, lũng ñoạn, mất niềm tin trong giới Phật tử và hàng 
huynh trưởng hầu dập tắt tiếng nói của GHPGVNTN trong công cuộc ñấu tranh cho Dân Chủ, Nhân 
Quyền cho Việt Nam. 
 
      Thông Bạch số 10 của Viện Hóa ðạo “căn cứ thư trình của GðPT Vụ và Tổng Vụ Thanh Niên” 
ñã trở thành Thông Bạch chính thức rồi áp dấu và ký tên vào? Vì những sự kiện ñược nêu trong 
thông bạch hoàn toàn thất thiệt và ñầy sân si, hận thù không xuất phát từ VHð mà từ Lê Công Cầu 
bởi những ñoạn như sau: “ðến năm 1995, một số Huynh Trưởng ñã tự ñộng thành lập Ban Hướng 
Dẫn Trung Ương GðPTVN…”, “Thế nhưng sự tín nhiệm của GðPTVN ñã bị phản bội khi Ban 
Hướng Dẫn này tham dự Hội Nghị Cấp Dũng do Hòa Thượng Thích Minh Châu triệu tập…”, “Từ 
ñó, dưới sự chỉ ñạo gián tiếp của Nhà cầm quyền Cộng sản họ ñưa GðPTVN ngày càng tách rời 
GHPGVNTN…”…  
 
      Có ñoạn Thông bạch viết:  
 
“Trong thời gian qua tại Hải ngoại, Ban Hướng Dẫn Gia ðình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ do 
Huynh trưởng Bạch Hoa Mai làm Trưởng ban ñã ñi theo ñường lối của Ban Hướng Dẫn Quốc Nội 
do HTr Nguyễn Châu làm Trưởng ban, dù biết rõ Ban Hướng Dẫn nầy không ñược Viện Hoá ðạo 
thừa nhận. Ngoài việc chống phá Gíao hội, bất khâm tuân các Quyết ðịnh của Viện Hoá ðạo, loại 
trừ các Huynh trưởng trung kiên của Gíao hội, Ban Hướng Dẫn GðPTVN tại Hoa Kỳ ñã ra tuyên 
bố “tái khẳng ñịnh nguyên tắc và pháp lý của GðPT” trong ñó nêu rõ: “GðPT không phải là con 
của GHPGVNTN, không phải là con ñẻ của GHPGVNTN. Khi GHPGVNTN thành lập năm 1964 
GðPT ñến xin trực thuộc mà thôi”. Trong khi ñó, họ vẫn nhất mực ñề cao Nội qui, Qui chế của 
GðPT là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam của GðPTVN. Thế nhưng họ quên rằng Nội qui, 
Qui chế của GðPT này do Viện Hóa ðạo - GHPGVNTN duyệt y năm 1964.  
 
ðây là hành ñộng phản Thầy diệt Tổ cực kỳ nguy hiểm và không xứng trong vai trò giáo dục các 
thế hệ ñàn em. Cho nên Ban ðiều Hành Văn Phòng II Viện Hoá ðạo ñã ra Quyết ðịnh giải nhiệm 
toàn Ban Hướng dẫn Gia ðình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và cung thỉnh Hoà Thượng Thích 
Huyền Việt, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên Văn Phòng II Viện Hoá ðạo, làm Quyền Trưởng 
Ban Hướng dẫn Gia ðình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ ñể tái lập kỷ cương GðPT theo ñúng Hiến 
Chương GHPGVNTN và Nội Qui GðPTVN…”  
 

      Trên ñây là những cáo buộc vô căn cứ ñể gắn ép, vu khống cho Tổ Chức GðPTVN, VHð ñã có 
bao giờ kiểm chứng chưa? Có bao giờ cử người tìm hiểu hay ñiều tra sự thật chưa? Có bao giờ cho 
BHD GðPTVN có cơ hội ñể giải trình chưa? Hay chỉ nghe, hoặc ñọc một vài thư rơi, thư trình của 



một vài huynh trưởng hay bút hiệu nào ñó rồi cho rằng ñó là lập trường của BHDTƯ, vì chưa có 
Tuyên Bố nào của BHDTƯ kể từ Giáo Chỉ số 9 ra ñời cho ñến ngày hôm nay, Thế mà VHð ñã kết 
tội và kết liễu Tổ Chức GðPTVN, như vậy có tàn nhẫn quá không? Có ác ñộc hơn Chế ðộ Cộng 
Sản không? Vì bị tử hình mà không ñược mời ñi làm việc trước, không ñược ra trước tòa án ñể nghe 
cáo trạng và không ñược tự biện bạch hay không cho luật sư biện hộ, bênh vực…??? 
 
      Thông bạch viết: “1. Viện Hóa ðạo, GHPGVNTN, không thừa nhận các tổ chức GðPT nhân 
danh GHPGVNTN nhưng không khâm tuân sự chỉ ñạo của VHð – GHPGVNTN và không chịu 
trách nhiệm những hoạt ñộng của các tổ chức nầy. 2. Viện Hóa ðạo, GHPGVNTN, chỉ thừa nhận 
và chịu trách nhiệm ñối với các tổ chức GðPT trực thuộc sự chỉ ñạo của VHð – GHPGVNTN sinh 
hoạt dưới sự ñiều hành của GðPT Vụ thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, VHð – GHPGVNTN.”  
 
      Và ñoạn khác viết: “1. Viện Hóa ðạo – GHPGVNTN không thừa nhận và không chịu trách 
nhiệm bất cứ một tổ chức GðPT nào không thống thuộc Văn Phòng II – VHð/GHPGVNTN. 2. Viện 
Hóa ðạo – GHPGVNTN chỉ thừa nhận và chịu trách nhiệm các tổ chức GðPT trực thuộc Văn 
Phòng II – VHð/GHPGVNTN dưới sự chỉ ñạo trực tiếp của Hòa thượng Thích Huyền Việt, Tổng 
Vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn GðPTVN tại Hoa Kỳ.”  
 
      Như vậy, GðPT ñược VHð công nhận là của Vụ Trưởng Lê Công Cầu, mà Lê Công Cầu có 
ñược ngày nay là nhờ sự tin cậy của anh Nguyên Ngộ-Nguyễn Sĩ Thiều phó thác BHD Thừa Thiên 
Huế ñể dễ dàng thao túng và giới thiệu lên BHD Trung Ương của anh Nguyễn Châu ñào tạo. Té ra 
VHð trưng dụng người của GðPT ñể Lê Công Cầu háo danh, hám lợi, tham quyền, ñoạt tước mà 
bất trung bất nghĩa với thầy bạn, chống lại GðPT truyền thống nơi ñã ñào tạo ra mình, ñó là chủ 
trương giáo dục lễ nghĩa của VHð hay sao? Mà Lê Công Cầu xuất thân từ ñâu chắc GH ñã tìm hiểu 
rõ, nên mới dám giao trứng cho Ác?  
 
      Như vậy, GðPT tại hải ngoại ñược VHð công nhận là của Quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn HT 
Thích Huyền Việt, mà HT chưa bao giờ sinh hoạt và hiểu biết gì về GðPT, hành hoạt theo tông 
phái Tiểu thừa, Té ra VHð muốn GðPT tại Hoa Kỳ trở thành những ðạo Tràng có khăn vàng trên 
cổ như Tây Tạng, Tích Lan… (Như ngày ra mắt Ban ðại Diện Miền Thiện Luật tại Houston, Texas, 
mỗi người có một cái khăn vàng choàng cổ) ñể ñọc kinh tiếng Pâli, ăn Tam tịnh nhục của Giáo Hội 
Phật Giáo NGUYÊN THỦY chăng? Hay là hình thức của Nam Nữ Cư Sĩ Trẻ mới? 
 
      Cộng Sản Việt Nam biến tướng Phật Giáo Việt Nam trở thành Tôn Giáo Mê Tín Dị ðoan mà 
GHPGVNTN luôn lên tiếng chỉ trích, vậy nay GHPGVNTN muốn biến tướng GðPTVN thành tổ 
chức gì ñây? GðPTVN có tội tình gì ñể bị bức tử? GH khai tử GðPT truyền thống ñã có mặt 70 
năm qua, ñể chọn những người không có quá trình sinh hoạt và không am tường GðPT vào GH ñể 
ñiều hành lại GðPT? Vậy thì Ai ñã Tiếm Danh ai??? Và ñây có phải là âm mưu của bạo quyền 
Cộng Sản mượn tay GH ñể tiêu diệt GðPTVN mà Cộng sản ñã ra công suốt 33 năm qua chưa hoàn 
thành ñược, nay chỉ cần vài trang giấy của GH ñã xóa sạch công trình 70 năm của con mình??? GH 
ñã nhẫn tâm ra tay hãm hại và giết chết chính ñứa con của mình???  
 
      Nhớ lời Phật dạy với kẻ ngoại ñạo: “Ông ñem lễ vật tặng người mà người ta không nhận, lễ vật 
ấy thuộc về ai?” Vậy Gia ðình Phật Tử Việt Nam quyết không nhận các lễ vật này, và quyết tâm 
ñứng vững trên ñôi chân của chính mình. 
 
                                                                                                                      10/06/2008 
 
                                                                                                                         Áo Giáp       


