
THỜI SỰ 9 
 

ðảo Lộn? 
 

      Qua Văn Thư của Hòa Thượng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHNHK gởi HTr Tâm Kiểm Bạch Hoa 
Mai và quý thành viên BHDTƯ-GðPTVNHK yêu cầu anh Trưởng Ban “Tự nguyện giải nhiệm” ñã làm bức 
xúc tập thể Áo Lam sau 4 năm sinh hoạt trong lòng GHPGVNTNHNHK kể từ năm 2004 qua lời kêu gọi Hợp 
Nhất của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa ðạo GHPGVNTN trong ðại Hội Huynh 
Trưởng Toàn Quốc Kỳ VII tại chùa Diệu Pháp, California. 
 
      Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên nêu lên ba vấn ñề cho là trọng ñại liên quan ñến nội 
tình GðPTVN tại Hoa Kỳ như sau: 
 
“Thứ nhất, gần ñây Thầy có nhận ñược nhiều ñiện thoại và Văn thư gởi ñến Thầy liên quan ñến nội tình sinh 
hoạt của GðPTVN tại Hoa Kỳ. Việc ñầu tiên là quyết ñịnh của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVN-HK giải 
nhiệm các chức vụ của Huynh Trưởng Nguyên Hòa Trần ðình Minh. Thầy ñã theo dõi kỹ việc nầy, nghiên cứu 
các Văn kiện và hồ sơ…”  và Hòa Thượng nêu lên 2 lý do gọi là không có cơ sở. 
 
1. “Tâm thư về tình hình Gia ðình Phật Tử Việt Nam hiện nay” không do ñích thân Trần ðình Minh viết, mà từ 
Việt Nam gởi qua và Trần ðình Minh chỉ là người ñứng tên. Trước năm 2004, Trần ðình Minh làm việc cho 
Giao ðiểm, lợi dụng ðại Hội Hợp Nhất tại chùa Diệu Pháp Trần ðình Minh ñã len lỏi vào Tổ Chức GðPTVN 
tại Hoa Kỳ (như tiệc cưới không mời mà tới, ðàn trai tưởng người của ñàn gái, ngược lại ñàn gái tưởng người 
của ñàn trai) vì cho ñến nay không ai biết Trần ðình Minh ñã sinh hoạt ở ñâu ra? Trước ñó Minh có nói rằng ñã 
thọ cấp Tập, ACE cũng tin tưởng ñể chờ liên lạc về Huế nhờ Lê Công Cầu gửi quyết ñịnh qua - lúc ñó LCC 
ñang nổi tiếng và ñược ACE áo Lam tin tưởng vì dám viết bài chống Cộng. Ai dè LCC móc nối với Trần ðình 
Minh ñể làm giả quyết ñịnh cấp Tín do chị Hoàng Kim Cúc ký. Trong quyết ñịnh ñứng chung với Châu loa 
(Nguyễn ðức Châu theo phân ban hiện nay) giấy quyết ñịnh cạo sửa lem nhem bất thường khiến BHD thẩm 
quyền phải nghi ngờ cử người về tận Huế ñể sao lục các văn kiện liên quan. Mới phát giác Trần ðình Minh chỉ 
mới là ñoàn sinh ngành thiếu tại Thừa Thiên, Huế. Khai gian là mình ñã thọ cấp Tập ñã qua mặt và lọt vào 
BHDTƯ một cách dễ dàng, và lên tới Thủ Quỹ BHD Hải Ngoại. Sau lại trưng ra Quyết ðịnh Cấp Tín giả  do 
LCC ngụy tạo làm anh em BHD ngỡ ngàng phải ñi sưu tra lại! Chính từ ñây Trần ðình Minh với LCC liên lạc 
mật thiết với nhau. Là bước ñầu trong chiến dịch tiêu diệt GðPTVN-HK bằng “Tâm Thư Về Tình Hình …” do 
LCC viết với những dẫn chứng thiếu trung thực và ñi ngược thời gian tính (Trước 75 tôi là Tướng VNCH, 
nhưng sau 75 tôi là tù nhân Cộng Sản hay trước 75 tôi là người Việt, sau 75 tôi là công dân Mỹ…) ñâu có thể 
lấy những văn kiện 60, 70, 80, 90 mà phán quyết vào năm 2000? Vì mỗi thời ñiểm, tình hình có thay ñổi, có 
khác nhau… không thể lấy những bằng chứng vu vơ, thiếu trung thực ñể gán ghép tội này hay tội kia qua tội 
khác, ñó là chưa nói ñến những văn kiện ngụy tạo ñể chụp mũ, vu khống tổ chức GðPTVN. Thế thì Hòa 
Thượng có liên lạc với BHD ñể kiểm chứng ñộ chính xác của các văn kiện hay sự trung thật của Tâm Thư 
không? Vậy thì Hòa Thượng nói là theo dõi kỹ, nghiên cứu… từ ñâu???  
 
2. Hòa Thượng là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, có bao giờ Hòa Thượng ñọc qua Nội Quy và Quy 
Chế GðPT chưa? Quyết ñịnh Cấp Tín giả của Trần ðình Minh là vì trong Quyết ðịnh ngay hàng có tên của 
Trần ðình Minh khác nét chữ ñánh máy với những tên khác, Không có bỏ dấu, và danh sách ñề nghị xét cấp 
cũng như Quyết ñịnh Cấp Tín gốc từ BHD Thừa Thiên và BHD Trung Ương vào thời ñiểm ñó không có tên 
Trần ðình Minh nào cả, Hòa Thượng có những bản chính ñó không? Hay chỉ có cái mà người ta ñưa có tên của 
Trần ðình Minh ñược áp dấu ký tên xác thực (LCC làm nhiều cái quyết ñịnh giả cấp Tín cho các HT Thừa 
Thiên xử dụng khi vào Saigon hay ñi các tỉnh ñều bị phát giác như trường hợp TðM). 
 
      Chứng Chỉ Trúng Cách Huyền Trang của Nguyên Hòa Trần ðình Minh Hòa Thượng thấy có gì lạ không? 
Là Tổng Vụ Trưởng chẳng lẽ Hòa Thượng không biết Quy Chế chấp nhận HTr mới 18 tuổi ñi dự Trại Huấn 



Luyện Huyền Trang? Thật sự Nguyên Hoa Trần ðình Minh trong Chứng Chỉ Trúng Cách ñó là một người khác, 
GðPT trong nước cũng như trại sinh Huyền Trang của trại ñó không thể nào quên ñược Trại Sinh Thủ Khoa bị 
mù hai mắt ñó là Nguyên Hoa (không có dấu quyền) Trần ðình Minh hiện ñang sống tại Thừa Thiên Việt Nam 
chứ không phải NGUYÊN HÒA hiện sống tại Hoa Kỳ 
 
      Vì uy danh của Hòa Thượng Thiện Hạnh và Hòa Thượng Quảng ðộ ñã xác nhận có ký tên và ñóng dấu, do 
ñó GðPT phải IM LẶNG ñể khỏi tổn thương ñến GH, như vậy xử dụng Quyết ñịnh giả và cả giả danh người 
khác, có phải là Huynh Trưởng hay không? Chứng tỏ LCC và Trần ðình Minh ñã quá coi thường ACE trong tổ 
chức GðPT rồi. BHD Hoa Kỳ chỉ giải nhiệm chức vụ thôi vậy có quá nhẹ nhàng và nhân từ không? Vì ñánh 
chó còn phải kiêng chủ nhà, chứ hành ñộng nêu trên, trà trộn vào tổ chức man khai lý lịch chỉ có treo áo và khai 
trừ ra khỏi tổ chức mà thôi, không xứng ñáng là Phật Tử chứ ñừng nói là Huynh Trưởng Phật Tử. Vậy thì Hòa 
Thượng nói là theo dõi kỹ, nghiên cứu… từ ñâu??? 
 
“Thứ hai, theo tư liệu gốc của Tổng Vụ Thanh Niên, Gia ðình Phật Tử Vụ, Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Danh 
sách Huynh Trưởng Cấp Tấn (kể ñến ngày 02.01.1974) thuộc ñơn vị ðà Nẵng, Miền Vạn hạnh GðPTVN ñính 
kèm, thì Huynh trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai bị ñưa ra Hội ñồng Kỷ luật Trung Ương tại số 22 Hoàng 
Diệu, ðà Nẵng và ñã bị thu hồi cấp Tấn ngày 15.4.1972. Do ñó, ñể tránh các dị nghị và dư luận không tốt…” 
và Hòa Thượng khuyên “Tự Nguyện Giải Nhiệm Chức Vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVN-HK 
Hiện Nay.” 
 
1. Người ta chỉ ñưa cho Hòa Thượng “Danh sách Huynh Trưởng Cấp Tấn thuộc ñơn vị ðà Nẵng” thôi sao? vậy 
danh sách cấp Tấn của BHD Trung Ương, Quyết ðịnh Phục Hồi Cấp Tấn cách ñó 3 tháng, Quyết ñịnh Cấp 
Dũng của Tâm Kiểm… ñâu? Hòa Thượng biết anh Tâm Kiểm bị kỷ luật gì không? Vậy Hòa Thượng không có 
hỏi anh Cao Chánh Hựu ñang ở San Diego, CA, nguyên Tổng Thư Ký BHDTƯ vào thời ñiểm ñó sao? Thầy 
Chánh Lạc không có nói với Hòa Thượng là Anh Tâm Kiểm ñã ñược toàn thể ñại biểu ðại Hội Huynh Trưởng 
Toàn Quốc kỳ 4 tại Denver 1992 ðồng thanh, tâm thành thỉnh nguyện phục hồi Cấp Tấp cho anh Tâm Kiểm và 
nhất tề ñứng lên vỗ tay, cung cử anh vào vai trò Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương nhiệm kỳ 1992-1996 mà 
chính Thầy Chánh Lạc và Thầy Thiện Trì là người chứng minh cho ðại Hội ñó sao? Vậy thì Hòa Thượng nói là 
theo dõi kỹ, nghiên cứu… từ ñâu??? 
  
2. Vì tránh các dị nghị và dư luận không tốt mà bắt ñứa con ñầu ñàn của mình phải từ chức? Vì ñổi Tâm Kiểm 
Bạch Hoa Mai, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVN-HK ñể lấy Nguyên Hòa Trần ðình Minh 
không biết rõ gốc gác theo ñơn ñặt hàng của Việt Nam mà bắt ñứa con ñầu ñàn của mình phải từ chức? chắc là 
Hòa Thượng ñã có cân nặng nhẹ rồi??? Vậy thì ñể trách các dị nghị và dư luận không tốt mà Hòa Thượng ñã bị 
gặp phải tại trại tị nạn Thái Lan, tại Long Vân, Orlando, Florida và nhiều nhiều nơi khác nữa, sao không thấy 
Hòa Thượng “Tự Nguyện Giải Nhiệm”??? ðại Hội Thường Niên Kỳ 3 GðPTVN-HK tại San Jose, CA vào ñầu 
năm 2008, mà Hòa Thượng là người chứng minh chắc ñã thấy ñược phản ứng của tập thể áo Lam trước bức xúc 
của hiện tình éo le mà ñôi lần anh Tâm Kiểm khâm tuân từ chức nhưng tập thể không ñồng ý và không chấp 
nhận, bởi vì Trưởng Ban do ðại Hội bầu lên thì chỉ có ðại Hội mới có quyền quyết ñịnh, Tâm Kiểm không còn 
là cá nhân mà là của tập thể, nên Tâm Kiểm phải thi hành ý kiến của tập thể mà không ñược ðào Ngũ và cũng 
không có con ñường nào khác ñể lựa chọn, ñó là tính Dân Chủ, Tập Thể Lãnh ðạo, Cá Nhân Phụ Trách của Tổ 
Chức GðPTVN. Bảo Vệ Trưởng Ban Tức Là Bảo Vệ Tổ Chức.  
 
      Âm mưu thâm ñộc từ phía Việt Nam ñằng sau lá thư của Hòa Thượng Tổng Vụ Thanh Niên là muốn Hạ 
Nhục Tâm Kiểm và Hạ Bệ GðPTVN tại Hoa Kỳ. Vì ñược tin báo trước sẽ có Thư của Tổng Vụ Thanh Niên ra 
ñời, nên anh Tâm Kiểm ñã thành khẩn xin GH cho anh làm ñơn từ chức trước với Ban Hướng Dẫn Trung Ương 
vì lý do gia cảnh, hay muốn anh biệt tích, lưu vong sang Phi Luật Tân luôn cũng ñược, hay GH chờ cho vài 
tháng nữa là ðại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc vào tháng 4 sắp tới, GH muốn sao, bảo sao GðPTVN tại Hoa 
Kỳ ñều chấp nhận (Y Giáo Phụng Hành), nhưng GH cương quyết từ chối không chấp nhận ñề nghị mà nhất 
quyết phải bằng văn bản khai trừ??? Liệu GH có ñể yên cho GðPTVN-HK khi cử Trưởng Ban khác không? 
hay vẫn tiếp tục bắt Trưởng Ban này từ chức rồi ñến Trưởng Ban kia cho ñến khi nào Việt Nam chịu gật ñầu 
vừa ý? Kỷ cương, gia phong, nề nếp của GðPTVN-HK hằng gìn gữi bao lâu nay ñã bị chính Tổng Vụ Thanh 



Niên của mình làm ðảo Lộn rồi??? Sau này ai dám làm việc với Tổng Vụ Thanh Niên, vì không thích ai thì cứ 
bắt người ñó từ chức không cần qua tập thể (ðại Hội)??? Nếu tập thể thiếu sáng suốt ñể anh Tâm Kiểm từ chức 
tức là ñã phá hoại Tổ Chức và phỉ báng Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng, trở thành tiền lệ cho những ngày 
tháng sắp tới và ñã trúng kế thâm ñộc của phía Việt Nam mà ñại diện là Lê Công Cầu. 
 
      Thứ ba và những ñoạn sau trong thư của Tổng Ủy Viên Thanh Niên Văn Phòng II Viện Hóa ðạo, 
GHPGVNTN Kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ ký ngày 3.1.2008 
“kêu gọi toàn thể thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVN-HK và các Anh Chị Em ðoàn viên nhất tề 
trung kiên ñứng phía sau lưng GHPGVNTN dưới sự lãnh ñạo của hai ngài ñể ñối phó tình hình thiên nan vạn 
nan ngày nay khi Giáo Hội ñang gặp nội ma ngoại chướng hoành hành truy bức…” Hòa Thượng thừa thấu 
hiểu tấm lòng Trung Kiên của GðPTVN tại Hoa Kỳ như thế nào rồi qua những tháng năm làm việc Phật sự. Từ 
ðại Hội GHPGVNTNHNHK tại Utal 1996 cần có một Ban Hướng Dẫn… lần lượt các ðơn Vị tự nguyện ñặt 
mình trong lòng GH, từ lời kêu gọi nhân danh Phó Viện Trưởng VHð qua ðại Hội Hợp Nhất GðPTVN tại Hoa 
Kỳ vào tháng 4/2004 tại chùa Diệu Pháp Nam Cali, lần lượt có Ban Hướng Dẫn Trung Ương, 7 Ban Hướng 
Dẫn Miền và trên 40 ñơn vị trên toàn quốc Hoa Kỳ tự nguyện ñặt mình trong lòng GHPGVNTNHNHK, và kể 
từ ñó các Phật Sự của GH ñều có các bàn tay ñóng góp của tập thể áo lam và ngay cả những Phật Sự không phải 
của GH mà GðPTVN tại Hoa Kỳ vẫn ñóng góp như Lễ Hội Vườn Sen… Vậy thì cớ gì tình thầy trò lại ñổ vỡ 
như ngày hôm nay??? “Thầy trò xa lánh, anh em trở mặt…” Chẳng lẽ ñó là ý muốn của GH, mà Hòa Thượng ñã 
nhiều lần cho là “Tôi chỉ là người thừa hành?”, chẳng lẽ ñó là chủ trương của GH mà Hòa Thượng nhọc công 
gọi ñiện thoại cho từng Huynh Trưởng ñể giải thích là “GH ñang trong thời chiến???” rồi chiêu dụ anh chị em 
Áo Lam bắt phải xa rời ñàn anh, ñàn chị và BHD của mình, Hòa Thượng là Giáo Phẩm của GHPGVNTN nên 
Hòa Thượng Y Chỉ Phụng Hành, nhưng có khi nào Hòa Thượng ñặt tay lên trán ñể suy nghĩ tại sao không? Có 
khi nào Hòa Thượng nhớ lại những lúc gần gũi với GðPT qua các Lễ lược, Trại mạc… mà Hòa Thượng có 
ñộng lòng chút nào không? Hòa Thượng có nghĩ ñây là âm mưu của Cộng Sản không??? Chống Cộng kiểu này 
của Hòa Thượng ai mà dám ñứng kế bên của Hoà Thượng? vì bị bán ñứng cho Cộng Sản lúc nào không hay. 
Kính mong Hòa thượng thành thật với chính lòng mình ñể một ngày nào ñó GðPTVN tại Hoa Kỳ còn có ngày 
trở về bên cạnh Hòa Thượng như ngày nào.  
 
      Do vậy 3 lý do Hòa Thượng ñưa ra không ñủ bằng chứng và thiếu trong sáng ñể thuyết phục tập thể chấp 
nhận anh Tâm Kiểm từ chức, ngược lại ñã làm cho anh chị em áo Lam có cảm giác như có gì mờ ám, hay ñang 
bị ở trong một cái bẫy mà ai ñó ñã gài sẵn ñể GðPTVN-HK bước vào hay trong âm mưu tiêu diệt GðPTVN-
HK của tập ñoàn Cộng Sản Việt Nam ñã làm anh chị em thức tỉnh, ñoàn kết lại và càng cảnh giác hơn! Ngán 
ngẫm cho tình thầy trò quá bẽ bang vô cảm!!! như vắt chanh bỏ võ?  
 
      Nghe Hòa Thượng trả lời phỏng vấn trên ñài “Tiếng Nước Tôi” do Hoàng Bách thực hiện tại Houston, 
Texas trong tuần này ñã ñược phổ biến trên mạng toàn cầu, mà chúng ta có thể mỉm cười ñược, Hòa Thượng 
nói nguyên văn ñược ghi lại như sau: “… Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVN tại Hoa Kỳ và anh Huynh 
Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai ñó là Trưởng Ban Hướng Dẫn, và có hai văn kiện liên tiếp, thứ nhất là cái 
văn thư của Tổng Vụ Thanh Niên do cá nhân chúng tôi ký thì ñã ñề nghị anh Huynh Trưởng Bạch Hoa Mai 
phải tự xử lý có nghĩa là phải từ chức, nói phải hiểu ra như vậy. Rồi kế tiếp theo ñó là Hòa Thượng Chủ Tịch 
Văn Phòng II và là Chủ Tịch Hội ðồng ðiều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng lại ký một văn 
kiện kế tiếp là giải nhiệm toàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương các cấp chỉ giữ lại cái cơ cấu của BHD Miền, thế 
nhưng BHDTƯ dưới sự lãnh ñạo của HTr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương 
không… không hề thi hành cái.. cái.. cái văn thư giải nhiệm ñó và tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy 
ra…” ðúng là cây ñã yên mà gió chẳng chịu ngừng, Hòa Thượng có biết tại sao BHDTƯ vẫn tiếp tục như 
không có chuyện gì xảy ra không? An nhiên có phải là cảnh giới tịnh lạc của ðạo Phật - bình tâm trước mọi sự 
thị phi, dù sự thị phi ñó do chính vị thầy một thời mình tôn kính gây ra! Vậy là Hòa Thượng chưa hiểu biết gì về 
GIA ðÌNH PHẬT TỬ rồi, hay con người của GðPT thì làm sao ñiều khiển Tổng Vụ Thanh Niên trong ñó có 
GðPT ñây???  
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