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Trích y‰u : vài nhÆn xét góp š vŠ Bän Thông Cáo Báo Chi ngày 10.07.2008

Kính thưa Ông,
Tôi - Quảng Quš Huÿnh Kim Lân - Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại 

Hoa Kỳ, hiện sinh hoạt trực thuộc Ban Hướng Dẫn Trung Ương do Huynh Trưởng 
Nguyên Tịnh Trần Tư Tín làm Trường Ban. Sở dĩ tôi đã phải dài dòng gi§i thiŒu như
vầy là để Ông có thể thấy hiểu được - Tính Trung Thực và Trong Sáng về nội dung của 
‘’lá thư không dán’’ này,  Nó ÇÜ®c th¿c hiŒn không bªi áp l¿c hay kŠm toä ho¥c mua 
chu¶c cûa thiên ki‰n, biên ki‰n do ‘’chung xuồng, bè phái’’; mà ngÜ®c låi, nó ÇÜ®c vi‰t 
lên bªi lÜÖng tâm cûa NgÜ©i PhÆt Tº, nhÃt là trách nhiŒm cûa NgÜ©i Huynh TrÜªng Gia 
ñình PhÆt Tº trong cÖn sóng gió - không th‹ ti‰p tøc nín l¥ng trÜ§c nh»ng Çánh phá cûa 
các th‰ l¿c phi nhân bän, phi dân t¶c; mà trong Çó, Çåi diŒn vŠ m¥t n°i - Có Ông, Ông 
Çã Ç‹ l¶ cái Bän ChÃt Phi PhÆt Giáo qua m¶t sÓ Thông Cáo Báo Chí ÇÜ®c phát tán tØ
Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ do Ông làm Giám ñÓc - Çã vô tình hay cÓ š ÇÜa 
ÇÜ©ng dÅn lÓi cho các th‰ l¿c vô minh Ãy ra sÙc triŒt hûy tiŠm næng PhÆt Giáo ViŒt Nam 
tåi Häi Ngoåi nói chung, Hoa Kÿ nói riêng; và dï nhiên, Gia ñình PhÆt Tº là hŒ løy 
ÇÜÖng nhiên cûa nh»ng ÇiŠu không lành này.

Chính vì vÆy, tôi së lÀn lÜ®t nêu nhÆn xét và våch trÀn vŠ giá trÎ th¿c t‰ cûa các 
væn kiŒn ‘’NhÎ Trùng’’ mà Ông Çã ph° bi‰n - trong m¶t bài vi‰t ÇÀy Çû hÖn.! Ÿ Çây, vì 
gi§i hån cûa m¶t ThÜ NgÕ, nên chÌ ÇŠ cÆp vài Çi‹m vŠ Bän Thông Cáo Báo Chí ghi
ngày 10.07.2008 - mong Ông suy gÅm Ç‹ mà có nh»ng nói næng h®p v§i Chánh Pháp, 
vì Çó, không chÌ là ÇiŠu phäi có trong vai trò ‘’phát ngôn viên cûa Giáo H¶i’’, mà còn là 
nghïa vø ÇÜÖng nhiên cûa ngÜ©i PhÆt Tº chân chánh trong sÙ mŒnh làm l®i ích thi‰t 
th¿c và cø th‹ cho ñåo, cho ñ©i !

Tuy nhiên, trÜ§c khi Çi vào chính ÇŠ, tôi vÅn còn 1 ÇiŠu áy náy cÀn thÜa, Çó là -
vÃn ÇŠ xÜng hô : th¿c ra, gi»a Ông và Tôi, trên m¶t š nghïa nào Çó, tôi vÅn có th‹ g†i
Ông là ‘’ñåo H»u’’ cho nó tr†n tình, nhÜng nghï låi, n‰u nhÜ vÆy, thì tôi Çã vô tình xúc 
phåm Ç‰n hàng t› PhÆt Tº thuÀn thành và chÖn chánh Çang hiŒn diŒn kh¡p hoàn vÛ, 
nên thôi ! Çúng ra, thì tôi cÛng có th‹ g†i Ông là ‘’Giáo SÜ’’, nhÜng rÒi nghï låi, nhÜ vÀy 
cÛng không °n, bªi không khéo, tôi låi vô tình Çánh mÃt giá trÎ cao quš cûa h¢ng triŒu 
ThÀy Cô Giáo và Nhân Tài khä kính trên thế giới, Çã, Çang miŒt mài chæm sóc vun bÒi 
cho tÜÖng lai cûa nhân loåi trên trái ÇÃt này, nên thôi vÆy ! à, mà còn m¶t cách xÜng hô 
khác, có th‹ h®p lš là : Anh và Em, vì khi xÜa, Ông cÛng Çã có th©i gian là ñoàn Viên 



cûa Gia ñình PhÆt Tº, nhÜng xét kÏ, vÅn không tiŒn, vì nhÜ th‰, tôi låi vô tình coi nhe
ÇÙc khiêm cung và tính tôn quš cûa T° ChÙc ! Thôi thì, ta vŠ ta t¡m ao ta - Ông và Tôi -
theo cái lÎch s¿ bình thÜ©ng cûa th‰ gian vÆy - Ông nhé ! VÆy thì tôi xin mån phép -
nhÆp ÇŠ.

Kính thÜa Ông,
Qua Thông Cáo Báo Chí ÇŠ ngày 10.07.2008 - Hai vÃn ÇŠ chính ÇÜ®c Ông nêu 

Ç¥t : 
1.- ChuyŒn Ngoài : NhiŠu ti‰ng nói quÓc t‰ cÃt lên hÆu thuÅn Tang LÍ ñÙc Tæng 

ThÓng và yêu sách Hà N¶i ch§ can thiŒp vào ‘’N¶I B¶’’ Giáo H¶I PhÆt Giáo ViŒt Nam 
ThÓng NhÃt - khi‰n cho Nhà CÀm QuyŠn Hà N¶i Çã không dám xâm lÃn dành giÆt t° 
chÙc lÍ tang là m¶t th¡ng l®I l§n cûa C¶ng ñÒng Nhân QuyŠn Th‰ Gi§i, và cÛng là k‰t 
quä cûa nh»ng s¿ lên ti‰ng và áp l¿c ÇÒng ti‰n cûa các nhà ngoåi giao, Çåi bi‹u quÓc 
h¶i vá các xã h¶i dân s¿ trên toàn cÀu.

2.- ChuyŒn Trong : 2 s¿ kiŒn gom m¶t : a.- Cu¶c quyên góp gây qÛy giúp Ban t° 
chÙc LÍ Tang tåi Tu viŒn Nguyên ThiŠu, và b.- tin thÃt thiŒt nói r¢ng ñåi lão Hòa thÜ®ng 
Thích Quäng ñ¶ giao cho Gia ñình PhÆt tº ViŒt Nam cûa Huynh trÜªng Nguyên Tín 
NguyÍn Châu c¶ng tác trong Ban T° chÙc LÍ Tang ñÙc Tæng thÓng

* VŠ ÇiŠu thÙ nhÃt - ChuyŒn Ngoài : thu¶c vÃn ÇŠ chính trÎ, tôi không dám låm 
bàn; nhÜng tôi hi‹u ÇÜ®c ‘’š tÙ’’ cûa Çoån vi‰t này - m¥c dù bŠ ngoài thì tÜ©ng trình k‰t 
quä nh»ng vø viŒc can thiŒp v§i nhà cÀm quyŠn Công Sän ViŒt Nam cûa m¶t vài T° 
ChÙc Nhân QuyŠn, Chính Phû, QuÓc H¶i cûa các quÓc Gia trên th‰ gi§i, nhÜng Än tàng 
bên trong là ca ng®i công lao to l§n cûa Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ Çã bÃt 
chÃp cä Tang LÍ cûa ñÙc ñŒ TÙ Tæng ThÓng ñang Trong Th©i Gian Ti‰n Hành, Nhøc 
Thân Ngài vÅn còn tåi Linh ñÜ©ng; coi thÜ©ng cä TruyŠn ThÓng Væn Hóa v§i LÍ Nghi 
cÀn có cûa PhÆt ViŒt và T¶c ViŒt - Ç‹ mà tä xung h»u Ç¶t, m¶t mình m¶t ng¿a chi‰n 
ÇÃu v§i cÜ©ng quyŠn và båo l¿c ! và, chi‰n th¡ng cuÓi cùng Çã vŠ tay Phòng Thông Tin 
PhÆt Giáo QuÓc T‰ - ‘’Phe Ta’’ Çã toàn th¡ng và ViŒt C¶ng Çã thua to nên Çã phäi 
nhÜ®ng b¶ : ‘’không dám xâm lÃn dành giÆt t° chÙc lÍ tang (tØ ng» cûa Ông).

N‰u Çã vÆy, thì tôi cÛng xin tán thán công ÇÙc l§n lao cûa Ông vÆy; nhÜng mà, 
tôi vÅn phäi Çi ra ngoài ÇŠ m¶t chút - tôi có Ç†c qua cái Thông Cáo Báo Chí cûa Ông 
ghi ngày 24.06.2008 v§i n¶i dung : ‘’Ông Võ Væn Ái vi‰t thÜ yêu cÀu T°ng ThÓng Bush 
nêu vÃn ÇŠ GHPGVNTN v§i Thû TÜ§ng NguyÍn TÃn DÛng’’; nhÜng mãi Ç‰n nay, tôi vÅn 
chÜa Ç†c ÇÜ®c m¶t tin tÙc nào cûa Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ - nói vŠ k‰t 
quä yêu sách cûa Ông Võ Væn Ái, nhÃt là k‰t quä chuy‰n Çi MÏ cûa Ông DÛng - thuÆn, 
nghÎch, hay, dª, tÓt, xÃu ra sao ?! Ông nghï nhÜ th‰ nào vŠ s¿ im l¥ng này cûa Phòng 
Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ mà Ông là Giám ñÓc ? Tôi nghï - Ông hi‹u ÇÜ®c š tôi 
muÓn nói gì vŠ Ông qua câu hÕi nhÕ nhoi này - phäi không, thÜa Ông ? 

* VŠ ÇiŠu thÙ hai - ChuyŒn Trong : Çây chính là tr†ng Çi‹m cûa ‘’lá thÜ không 
dán’’ này mà tôi cÀn thÜa v§i Ông :

1.- VŠ : Cu¶c quyên góp gây qÛy giúp Ban t° chÙc LÍ Tang tåi Tu viŒn 
Nguyên ThiŠu :



Th¿c s¿, Çây chÌ là m¶t chuyŒn rÃt bình thÜ©ng trong sinh hoåt cûa C¶ng 
ñÒng PhÆt Giáo tØ xÜa Ç‰n nay, m‡i khi có viŒc gì xÅy ra trong ñåo hay ngoài ñ©i mà 
cÀn t§i s¿ tÜÖng t‰, thì Quš ThÀy, Cô Trø Trì các chùa, thÜ©ng nhân sau bu°i LÍ PhÆt, 
lên ti‰ng kêu g†i PhÆt Tº phát tâm cúng dÜ©ng hay Çóng góp cho møc Çích ÇÜ®c nêu -
là viŒc quá bình thÜ©ng trong sinh hoåt ÇÎa phÜÖng. Cho nên, s¿ viŒc mà bÃt cÙ m¶t 
Chùa, H¶i nào ª Häi Ngoåi nói chung, Hoa Kÿ nói riêng Çã lên ti‰ng kêu g†i PhÆt Tº 
(n‰u có - tôi nói là nếu có) Çóng góp Cúng DÜ©ng cho LÍ Tang ñÙc Tæng ThÓng - thì 
cÛng là viŒc thiên kinh ÇÎa nghïa; Cho dù Ban T° ChÙc LÍ Tang Môn ñÒ Hi‰u Quy‰n có 
tiŠn rØng båc bi‹n, thì cÛng không nhÅn tâm khÜ§c tØ tÃm lòng thành cûa PhÆt Tº, mà 
vÅn hoan h› thu nhÆn rÒi sau Çó, Çem làm viŒc thiŒn hay bÓ thí cho ngÜ©i nghèo khó Ç‹ 
hÒi hÜ§ng công ÇÙc cho møc Çích cao cä - thì vÅn là Çåo thÜ©ng cûa tr©i, lë phäi cûa 
ÇÃt trong TruyŠn ThÓng PhÆt Giáo ViŒt Nam và Dân T¶c ViŒt Nam.

Th‰ mà d¿a vào cái danh Giám ñÓc Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰, Ông 
Çã làm náo loån lên kh¡p cä th‰ gi§i vŠ chuyŒn sinh hoåt bình thÜ©ng cûa các Chùa, 
H¶i ñÎa PhÜÖng, thì quä là Quá ñáng ! Còn n‰u nhÜ viŒc kêu g†i ñóng Góp Cúng 
DÜ©ng LÍ Tang ñÙc ñŒ TÙ Tæng ThÓng ÇÜ®c phát xuÃt tØ Gia ñình PhÆt Tº - thì thÜa 
thÆt : Cá Nhân Ông và cä Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ do Ông làm Giám ñÓc -
càng không th‹ lên ti‰ng gây rÓi nhÜ th‰ này. Có lë trong ÇÀu Ông nghï r¢ng - PhÆt 
Giáo ViŒt Nam là cûa riêng Ông bªi Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Çã phäi 
n¢m trong bàn tay kŠm kËp, khÓng ch‰ và d¡t dÅn cûa Ông ? Sai rÒi, Ông cÀn soi r†i låi 
t¿ thân Ç‹ mà tránh cái cänh cuÓi Ç©i cûa TÜ§ng QuÓc Lã BÃt Vi !

2.- VŠ : tin thÃt thiŒt nói r¢ng ñåi lão Hòa thÜ®ng Thích Quäng ñ¶ giao 
cho Gia ñình PhÆt tº ViŒt Nam cûa Huynh trÜªng Nguyên Tín NguyÍn Châu c¶ng tác 
trong Ban T° chÙc LÍ Tang ñÙc Tæng thÓng

Ông nghï sao - TÜ cách cûa m¶t Giám ñÓc Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰
- mà mª miŒng ra thì toàn là v†ng ng» v§i ác khÅu, thì nhøc nhã bi‰t bao cho PhÆt Giáo 
ViŒt Nam nói chung, và xÃu h‡ bi‰t chØng nào cho Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng 
NhÃt nói riêng - Çúng không, thÜa Ông ?!

a.- Sª dï nói V†ng Ng» : là vì :
Toàn b¶ cûa ÇiŠu thÙ hai nêu ra trong Thông Cáo Báo Chí ÇÜ®c ph° bi‰n 

bªi Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ - låi không có m¶t ch‡ hay Çoån nào mà Çúng 
s¿ thÆt cä ! Bªi s¿ thÆt là s¿ thÆt, không th‹ có cái chuyŒn l¶ng giä thành chân Çâu -
thÜa Ông. Cho dù Ông có Çû phÜÖng tiŒn ÇÜa các bän Thông Cáo Báo Chí cûa Ông 
Ç‰n tÆn ÇÎa chÌ email cûa tØng ngÜ©i, thì cÛng không th‹ khi‰n cho ngÜ©i ta nghe, tin 
theo; bªi nh»ng ti‰n b¶ cûa Khoa H†c K› ThuÆt hôm nay, không còn là cái th©i kÿ cûa 
nh»ng næm cuÓi th‰ k› trÜ§c mà Ông Çã t¿ do tuyên truyŠn r¢ng ª ViŒt Nam có 200 
Huynh TrÜªng phát nguyŒn t¿ thiêu, Çã khi‰n cho Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa 
Kÿ lâm vào cänh khÓn ÇÓn vì bÎ ‘’Quš Ngài’’ liŒt vào loåi båc tình vô nghïa, bªi không h‡ 
tr® Ông làm ÇiŠu bÃt chính.

* Trª låi vÃn ÇŠ hành xº thi‰u ÇÙng Ç¡n và gây rÓi cu¶c lÍ cûa vài chøc 
ñoàn Viên cûa Huynh TrÜªng Nguyên Tín NguyÍn Châu Ç‰n Tu ViŒn Nguyên ThiŠu 
Phúng ñi‰u ñÙc Tæng ThÓng (ngôn ng» cûa Ông) - NhÜng Ông có bi‰t chæng : toàn 
Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng cûa HTr Nguyên Tín NguyÍn Châu, ngÜ©i Ban Viên trÈ 
tu°i nhÃt cÛng Çã phäi trên 60, và ngÜ©i Ban Viên l§n tu°i nhÃt cÛng Çã có 90 tu°i Ç©i; 



riêng v§i ‘’ngÜ©i có tên NguyÍn Công Minh, pháp danh NhÜ ThÆt’’ mà Ông Çã vu khÓng 
r¢ng muÓn hành hung ThÀy ChÖn Minh ! thì thưa thật với Ông - Huynh Trưởng Như
Thật Nguyễn Công Minh – hôm nay, cũng đã trên TÁM MƯƠI (80) Tu°i ñ©i, và trên 70 
næm sÓng trong ñåo rÒi ! VÆy thì nh»ng Huynh TrÜªng này - có th‹ hành xº thi‰u ÇÙng 
Ç¡n và gây rÓi cu¶c lÍ chæng ? N‰u có (tôi nói là n‰u có), thì cÛng chÌ là m¶t phän Ùng 
t¿ nhiên cûa ngÜ©i bÎ bÙc hi‰p trÜ§c kÈ cÆy quyŠn › th‰ d¿a hÖi c†p, mà thôi !

* Còn viŒc TT ChÖn Tâm ÇÙng hÀu Kim Quan ñÙc Tæng ThÓng (?!) - Có 
Çúng nhÜ vÆy không, thÜa Ông ? Ông có bi‰t lúc Ãy ThÀy ChÖn Tâm này Çã æn m¥c 
nhÜ th‰ nào khi bÜ§c vào Linh ñÜ©ng ? Ngoài b¶ áo våt hò, ThÀy Ãy còn Çã mang cä 
giày dép vô trong Linh ñÜ©ng thì có h®p cách hay không ? VÆy thì ai Çã hành xº thi‰u 
ÇÙng Ç¡n và gây rÓi cu¶c LÍ ? HÖn n»a, chÌ vì bênh v¿c cho m¶t hành Ç¶ng cao ngåo 
coi thÜ©ng LÍ Nghi TruyŠn ThÓng cûa m‡i m¶t ThÀy ChÖn Tâm, mà Ông Çã phäi bÃt 
chÃp h‰t tÃt cä - k‹ cä v†ng ng», liêm sÌ và lÜÖng tâm - Ç‹ vô tình hay cÓ š quy trách 
Ban T° ChÙc LÍ Tang, k‹ cä Môn ñÒ Hi‰u Quy‰n Çã thÃt chÙc trong viŒc hÀu tr¿c Kim 
Quan ñÙc ñŒ TÙ Tæng ThÓng - Vì Quš Ngài Ãy Çã Çi Çâu và làm gì, mà låi Ç‹ cho m¶t 
ngÜ©i y áo không chÌnh tŠ, tinh thÀn không trong såch ÇÙng hÀu Kim Quan ?! Ông muÓn 
bao che ngøy biŒn theo cái ki‹u æn vøng mà không lau mÒm thì làm sao mà có th‹ nhìn 
m¥t thiên hå ÇÜ®c, thÜa Ông ?!

* L®i døng vai trò Phát Ngôn Viên cûa ViŒn Hóa ñåo, Ông muÓn Çánh lÆn 
con Çen qua viŒc dùng hai ch» ‘’phúng Çi‰u’’ Ç‹ mà gây mâu thuÅn chia rë gi»a Giáo 
H¶i, Tæng Ni PhÆt Tº và anh chÎ em Gia ñình PhÆt Tº chúng tôi, thì quä là ÇiŠu Ãu trï, vì 
ª  th‰ gian này làm gì có chuyŒn ngÜ®c Ç©i theo cái ki‹u nói næng lÃy có lÃy ÇÜ®c cûa 
Ông - ‘’Con Çi Phúng ñi‰u Cha’’ ?! Ông bi‰t rõ mà - Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng Gia 
ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ do Huynh TrÜªng Nguyên TÎnh TrÀn Tu Tín làm 
TrÜªng Ban, Çã có ‘’KhÃp NguyŒn’’ kinh dâng ñÙc ñŒ TÙ Tæng ThÓng, Ban HÜ§ng DÅn 
Trung ÐÖng Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi QuÓc N¶i do Huynh TrÜªng Nguyên Tín 
NguyÍn Châu làm TrÜªng Ban thì låi có bài ‘’Phøc Bái ThÜ®ng Væn’’ Ç‹ Cúi Låy Dâng 
L©i Trình Båch v§i Giác Linh Ôn, trÜ§c n°i Çau mÃt mát không gì thay th‰ ! Và, Ç‰n gi© 
này, tôi chÜa bi‰t rõ Quš Ban HÜ§ng DÅn cûa các Châu và QuÓc Gia khác, Çã có nh»ng 
LÍ PhÄm gì Ç‹ Kính Dâng Ngài, nhÜng tôi bi‰t ch¡c, tÃt cä Çó - ÇŠu gói tr†n cä m¶t tÃm 
lòng trung kiên hi‰u nghïa ÇÓi v§i Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. Th‰ mà,
Ông vÅn nhÅn tâm muÓn ÇÄy Gia ñình PhÆt Tº ra khÕi vòng tay thÜÖng yêu giáo dÜ«ng 
cûa ñÃng NghiŒm TØ - Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt - Ç‹ hoàn thành sÙ 
mŒnh ‘’nhÎ trùng’’ cûa Ông, thì quä là m¶t mÜu ÇÒ không tÜªng ! Ông l®i døng cä LÍ 
Tang cûa ñÙc Tæng ThÓng Ç‹ phøc vø cho sách lÜ®c ‘’hai m¥t’’ cûa Ông, thì quä là m¶t 
tuyŒt chiêu ác Ç¶c vô cùng ! Có th‹, nó hiŒu quä nhÃt th©i vì duyên nghiŒp; nhÜng làm 
sao bŠn lâu bªi ngøy tà !

* Ông bi‰t rõ - Nhà cÀm quyŠn ViŒt Nam vØa ÇÜ®c T°ng ThÓng Bush ban 
cho ‘’hàng triŒu tÃn cà-rÓt’’, thì không t¶i gì mà công khai dây dÜa vào chuyŒn LÍ Tang
Ç‹ rÒi sinh phiŠn phÙc, nhÜng n‰u có ÇiŠu kiŒn thuÆn tiŒn, thì h† cÛng không dÍ dàng gì 
buông tha cho viŒc xóa s° Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. ñây là tr†ng Çi‹m 
mà Ông Çã n¡m b¡t ÇÜ®c, phäi không ? Chính vì vÆy, mà ‘’Tinh ThÀn Vô TÜ§ng’’ trong 
LÍ Tang ÇÜ®c ban hành ! ñiŠu này n‰u nghiêm chÌnh thi hành, thì cái l®i - phÀn nào 
cÛng thu¶c vŠ Ông, bªi : ª ngoài, Ông së la làng xóm v§i thiên hå r¢ng : ViŒt C¶ng bÃt 



luÖng ác Ç¶c, Çàn áp và khÓng ch‰ Giáo H¶i ThÓng NhÃt ngay cä trong viŒc t° chÙc LÍ 
Tang... th‰ là tiŠn ‘’tip’’ cûa ‘’Tài PhiŒt’’ Çã phäi n¢m g†n trong túi Ông; trong khi Çó, ª 
trong - dù muÓn dù không, v§i cái ‘’Tinh ThÀn Vô TÜ§ng’’ này, thì LÍ Tang vÓn Çã thê 
lÜÖng låi càng thêm sÀu thäm ! ñÜ©ng ÇÜ©ng m¶t ñÙc Tæng ThÓng, Giáo H¶i cûa m¶t 
Tôn Giáo TruyŠn ThÓng v§i 2000 næm SÓng và Ch‰t cho s¿ quang huy cûa ñåo Pháp 
và s¿ trÜ©ng tÒn cûa Dân T¶c, th‰ mà dÜ§i mÜu ÇÒ cûa chính trÎ, LÍ Tang cûa Ngài Çã 
phäi âm thÀm không kèn không trÓng, không m¶t ñi‰u Væn cûa khách vi‰ng, không m¶t 
KhÃp NguyŒn cûa Môn ñÒ Hi‰u Tº Ç‹ tiÍn biŒt Ngài lÀn cuÓi ...!!! thì quä là tàn nhÅn ! 
Cái ‘’Tinh ThÀn Vô TÜ§ng’’ th¿c s¿ cûa PhÆt Giáo, Çã t¿ Ç¶ng bi‰n thành cái ‘’Tinh ThÀn 
Vô Tánh’’ cûa phàm phu ! Và, nhÜ vÆy, ch¡c ch¡n, ñÒng Bào PhÆt Tº không dÍ dàng gì 
bÕ qua, mà nh»ng oán hÆn së chÃt chÒng lên Môn ñÒ Hi‰u Quy‰n, Ban T° ChÙc LÍ 
Tang, Ç¥c biŒt là H¶i ñÒng LÜ«ng ViŒn... vÆy là m¶t lÀn n»a - BÃt Chi‰n T¿ Nhiên 
Thành ! Th‰ thì ‘’tiŠn nÜ§c’’ cûa C¶ng Sän ViŒt Nam ch¡c không khó khæn l¡m Ç‹ 
ngoan ngoãn mà n¢m trong tû s¡t cûa Ông ! 

* NhÜng, không may, thÆt xui rûi cho Ông, ‘’Tinh ThÀn Vô TÜ§ng’’ Ãy Çã bÎ 
Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng cûa Huynh TrÜªng Nguyên Tín NguyÍn Châu - vô tình phá 
v« - Vô Tình, vì bªi tÃm lòng thành tØ m†i nëo ÇÜ©ng ÇÃt nÜ§c Ç° dÒn vŠ Tu ViŒn 
Nguyên ThiŠu Ç‹ khóc Cha và chÎu Tang Cha, v§i cä tÃm lòng trong sáng và trong såch 
Ãy; nên ñÙc Tæng ThÓng Çã linh thiêng mà xui khi‰n ThÀy ChÖn Tâm t¿ våch trÀn ChÖn 
TÜ§ng cûa mình trÜ§c bàng quan thiên hå !... 

b.- Vì sao nói Ác KhÄu : là vì :
Toàn b¶ cûa ÇiŠu thÙ hai nêu ra trong Thông Cáo Báo Chí ÇŠ ngày 

10.07.2008 ÇÜ®c ph° bi‰n bªi Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ - thì không có m¶t 
ch‡ hay Çoån nào Çã th‹ hiŒn ÇÜ®c cái væn phong hiŠn hòa, tÜÖi mát cûa PhÆt Giáo; mà 
nó låi toàn chÙa Ç¿ng nh»ng væn thái hÆn thù, kÿ thÎ, ly gián, ÇÃu tranh, Çâm bÎ thóc, 
th†c bÎ gåo cûa m¶t nhân / vÆt chính trÎ xôi thÎt ngoài Ç©i mà låi là ñåi DiŒn Phát Ngôn 
cho ViŒn Hóa ñåo - thì quä Çúng là th©i måt pháp, cái vÆn suy tàn cûa Giáo H¶i - không 
do Ngoåi Thù mà bªi N¶i Trùng, phäi không, thÜa Ông ?! Và, Ông Çã Çóng tr†n vai trò 
‘’n¶i trùng’’ m¶t cách xuÃt s¡c qua tØng ch», tØng câu, tØng Çoån Ç‹ xuyên tåc s¿ thÆt, 
dÓi gåt ngÜ©i nghe, lØa phÌnh bån Ç†c, nh¢m phÌ báng trong mÜu ÇÒ Çánh phá Gia ñình 
PhÆt Tº : 

* S¿ kiŒn LÍ Tang và Dâng L©i KhÃp NguyŒn cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung 
ÐÖng QuÓc N¶i Çã bi Ông vo tròn bóp méo qua Çoån vi‰t : ‘’Th‰ nhÜng, vào lúc 11 gi© 
15 sáng ngày 8.7, phái Çoàn GñPT do Htr NguyÍn Châu cÀm ÇÀu Ç‰n phúng Çi‰u. 
NhÜng Çã tùy tiŒn hành lÍ theo cung cách phô trÜÖng và gây rÓi. M¶t ngÜ©i tên Lê Væn 
Sang ÇÙng ra xÜ§ng ngôn, vÜ®t khÕi gi§i hån Ban T° chÙc qui ÇÎnh. H† ÇÙng trÜ§c Kim 
quan hô to tØng ÇÖn vÎ Ç‰n vi‰ng. RÒi ÇÒng loåt hát bài Sen Tr¡ng. Sau Çó t§i lÜ®t m¶t 
ngÜ©i có tên Phan ñình Th¡ng lên gi†ng Ç†c ñi‰u væn (ngôn ng» cûa Ông). S¿ viŒc 
ÇÙng trÜ§c Kim Quan Ç‹ xÜ§ng danh m©i các phái Çoàn ‘’t¿u vÎ’’, thì có gì sai trái trong 
m¶t bu°i LÍ Th† Tang mà g†i là vÜ®t khÕi gi§i hån Ban T° ChÙc quy ÇÎnh ? NhÙt là Cº 
Bài Ca Chính ThÙc cûa Gia ñình PhÆt Tº Ç‹ b¡t ÇÀu cho bu°i LÍ là viŒc ÇÜÖng nhiên 
phäi có, ch£ng khác gì viŒc cº QuÓc Ca trong các sinh hoåt C¶ng ñÒng, thì sao g†i là 
phô trÜÖng ? Ç¥c biŒt, là viŒc Quÿ trÜ§c Kim Quan cûa ñÙc Tæng ThÓng Ç‹ Tuyên ñ†c 
L©i KhÃp NguyŒn cûa T° ChÙc Gia ñình PhÆt Tº thì có gì không Çúng v§i LÍ Nghi 



TruyŠn ThÓng cûa PhÆt Giáo ViŒt Nam trong th©i cÆn và hiŒn Çåi ? ñ‹ Ông có th‹ Ác 
KhÄu mà ghép t¶i Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng QuÓc N¶i Çã : Tùy tiŒn hành lÍ theo 
cung cách phô trÜÖng và gây rÓi ?! Ông Çã ngÜ§c m¥t lên tr©i mà nh° nÜ§c b†t rÒi ! Xin 
chia buÒn v§i Ông ! Cái chuyŒn sÖ Ç£ng nhÜ th‰ nào mà Ông ch£ng bi‰t sao ?!

* Còn Çoån : Thº hÕi cung cách bÃt kính nhÜ th‰ làm sao dám t¿ nhÆn 
mình là ñoàn viên Áo Lam cûa Gia ñình PhÆt tº ViŒt Nam ? H£n nhiên ñåi lão Hòa 
thÜ®ng Thích Quäng ñ¶ không th‹ nào giao trách nhiŒm t° chÙc cho hång ngÜ©i vô lÍ, 
thi‰u tÜ cách nhÜ vÆy. Hay Çây chÌ là hành Ç¶ng có chû trÜÖng, tåo s¿ cho công an can 
thiŒp nh¢m phá Çám ? Tôi xin MÜ®n Væn Ông Ç‹ mà LuÆn Væn Ông :

Ÿ Çây, n‰u phäi chøp mÛ nhÜ là cái ki‹u chøp mÛ cûa Ông ÇÓi v§i Huynh 
TrÜªng Nguyên Tín NguyÍn Châu, và Çi‹m tôi hãnh diŒn và t¿ hào hÖn, chính là không 
cÀn phäi Ác KhÄu Ç‹ mà nói ÇiŠu không Çúng s¿ thÆt nhÜ Ông Çã làm - chÌ mÜ®n Væn 
cûa Ông, Ý cùa Ông Ç‹ månh më mà nói r¢ng : Chính ThÀy ChÖn Tâm là m¶t trong 
nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c C¶ng Sän cài vào Giáo H¶i, n‰u không nói là Cán B¶ C¶ng Sän n¢m 
vùng - Ç‹ mà phá nát Giáo H¶i. Tåi sao nói nhÜ vÆy ? Tåi vì : ThÀy ChÖn Tâm quä thÆt 
Çúng nghïa cûa BÆc Chúng Trung Tôn v§i Çû LuÆt Nghi cÀn có, thì ch¡c ch¡n së không 
bao gi© có th‹ có cái chuyŒn y áo không chÌnh tŠ mà låi bÜ§c vào Linh ñÜ©ng, nhÃt là 
hành Ç¶ng hùng h° l§n ti‰ng trÜ§c Kim Quan cûa ñÙc Tæng ThÓng, v§i møc Çích bŠ 
ngoài là Ç‹ ngæn cän Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng Çang thi‰t LÍ Th† Tang v§i l©i ‘’Phøc 
Bái ThÜ®ng Væn’’, mà møc Çích bên trong là gây tåo s¿ phÅn n¶ cûa Quš Anh ChÎ hiŒn 
diŒn Ç‹ l§n ti‰ng tranh cãi, rÒi ÇÜa Ç‰n viŒc xô xát, n‰u cÀn thì Ãu Çá (dù phäi æn Çòn 
vài ba ÇÃm thì có æn thua gì trong sÙ mŒnh triŒt tiêu Giáo H¶i PhÆt Giáo H¶I PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt), nh¢m giúp cho Công An có c§ nhäy vào can thiŒp viŒc t° chÙc 
LÍ Tang, ch¡c ch¡n lúc Ãy h† së v§i træm ngàn t¶i danh ÇÜ®c viŒn dÅn Ç‹ chøp lên Giáo 
H¶i, Ç‹ Nhà NÜ§c C¶ng Sän có lš do mà ‘’Çóng cºa’’ hay ‘’dËp tiŒm’’ Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt ! May là viŒc gây khó cûa ThÀy ChÖn Tâm Çã xÅy ra ÇÓi v§i 
Ban Hu§ng DÅn Trung ÐÖng, nh»ng Huynh TrÜªng th¿c tu và th¿c h†c v§i Çông ÇÀy 
ÇÙc Ç¶ bªi n¶i hàm tu ÇÜ«ng cûa Tr†n Cä Cu¶c ñ©i Hy Hi‰n Cho, Vì, V§i ñåo Pháp và 
Dân Tôc; Cho, Vì, V§i TÜÖng Lai Rång Ng©i cûa Các Th‰ HŒ ñàn Em - nên ñÙc Khiêm 
Cung và Hånh NhÅn Nhøc Çã ÇÜ®c Quš Anh Chi Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng kÎp th©i 
vÆn døng và th‹ hiŒn. Chính nh© vÆy, mà m†i chÜ§ng duyên gây tåo bªi n¶i trùng Çã 
th¿c s¿ ÇÜ®c hóa giäi ! ThÀy ChÖn Tâm Çã không th¿c thi ÇÜ®c chÌ thÎ; riêng Ông thì låi 
mÃt thêm m¶t cÖ h¶i Ç‹ giúp cho Nhà NÜ§c C¶ng Sän ViŒt Nam xóa s° Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt ! Chính vì vÆy, cái viŒc Ông Thù HÆn Ban HÜ§ng DÅn Trung 
ÐÖng do Huynh TrÜªng Nguyên Tín NguyÍn Châu làm TrÜªng Ban, cho dù có thÃu tÆn 
tûy xÜÖng thì cÛng chÌ là chuyŒn ÇÜÖng nhiên phäi có, tôi không thÃy Çó là lå Çâu !

* M¶t vÃn ÇŠ khác, qua phát bi‹u và k‰t luÆn bän væn cûa Ông : ‘’Hi‹n 
nhiên Gia ñình PhÆt tº ViŒt Nam có tham d¿ tang lÍ ñÙc Tæng thÓng. NhÜng là Gia 
ñình PhÆt tº tr¿c thu¶c GHPGVNTN. ChÙ không là Gia ñình PhÆt tº tr¿c thu¶c Ban 
Tôn giáo Chính phû và Giáo h¶i Nhà nÜ§c.

RÃt Çông huynh trÜªng và Çoàn viên Gia ñình PhÆt Tº tØ Hu‰, Quäng 
Nam - ñà N¤ng, Nhatrang, v.v... Çông Çäo vŠ Tu viŒn Nguyên ThiŠu d¿ Çám dÜ§i s¿ 



ÇiŠu hành cûa Huynh trÜªng Lê Công CÀu, Vø trÜªng Gia ñình PhÆt tº Vø tr¿c thu¶c 
ViŒn Hóa ñåo, GHPGVNTN’’.

Th¿c s¿, Ông không nói, thì uy tín và danh d¿ cûa Ông v§i Phòng Thông 
Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰, cÛng còn có vài ba phÀn træm Ç‹ mà góp m¥t v§i cu¶c Ç©i; 
nhÜng khi mª miŒng, thì rÃt ti‰c - nó chÌ còn là con sÓ không ! Ông bi‰t rõ hÖn ai h‰t, 
trong nh»ng næm tháng ÇÀu Giáo H¶i vØa phøc hoåt, khi mà Ông chÜa ÇÜ®c cái chÙc 
Giám ñÓc Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ Ãy, thì nh»ng Tâm ThÜ, Thông ñiŒp, 
Thông Båch, Kháng Thu, Ki‰n NghÎ ThÜ, Tuyên Cáo v.v và v.v... cûa Væn Phòng LÜu 
Vong ViŒn Hóa ñåo tØ trong nÜ§c truyŠn ra Häi Ngoåi, nó vÅn nhanh chóng, kín Çáo và 
an toàn v§i tÃt cä s¿ khiêm cung, Çông ÇÀy niŠm vui và niŠm tin cûa Tæng Ni Tín ñÒ 
PhÆt Giáo vŠ s¿ trÜ©ng tÒn cûa Chánh Pháp, vŠ s¿ sáng rång cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt; th‰ nhÜng, tØ khi Ông bÜ§c chân vào GHPGVNTNHN tåi Hoa Kÿ 
/ Væn Phòng 2 ViŒn Hóa ñåo, qua chÙc vø Giám ñÓc Phòng Thông Tin PhÆt Giáo QuÓc 
T‰, thì niŠm vui và niŠm tin Ãy nó còn låi bao nhiêu trong lòng ngÜ©i PhÆt Tº thuÀn 
thành và chÖn chánh ?! NhÃt là hiŒn nay nó ra sao và th‰ nào - Ông có bi‰t chæng ?! 
Tôi chÌ nói sÖ thôi Ç‹ mà Ông suy gÅm - ngay cä tin ñÙc ñŒ TÙ Tæng ThÓng lâm tr†ng 
bŒnh và phäi nhÆp viŒn Ç‹ ÇiŠu trÎ, vÆy mà có ÇÜ®c bao nhiŠu cÖ quan truyŠn thông báo 
chí, bao nhiêu mång lÜ§i quÓc t‰, ÇiŒn tº thÜ... loan täi tin tÙc do Ông và Phòng Thông 
Tin PhÆt Giáo QuÓc T‰ ph° bi‰n ?!  

Tôi Çã bÆc cÜ©i, sau khi Ç†c Ç‰n Çoån chót bän Thông Cáo Báo Chí cûa 
Ông v§i mÃy cái ch» cuÓi - Huynh TrÜªng Lê Công CÀu, .... - ch¡c Ông cÛng có th‹ 
cäm nhÆn ÇÜ®c cái cÜ©i cûa tôi - ‘’không’’ hay ‘’có’’ ...... duyên ?!

* CuÓi cùng, tôi vÅn cÀn nh¡c Ông : sau nh»ng bi‰n Ç¶ng vØa qua, Ça hÀu 
Tæng Ni Tín ñÒ PhÆt Tº - vÅn kham nhÅn chÎu Ç¿ng m†i tûi nhøc do Ông mÜ®n oai hùm 
mà gây sóng gió - Không phäi vì s¿ chánh chÖn cûa Ông, mà vì s® ném chu¶t phäi b‹ 
ÇÒ, n‰u không nói............. - Ông hi‹u, tôi hi‹u, m†i ngÜ©i cùng hi‹u, vÆy thì cÀn gì phäi 
nói rõ ra - phäi không, thÜa Ông ? 

NguyŒn mong Ông soi r†i låi t¿ thân, Ç‹ thÃy rõ giá trÎ cÀn có cûa NgÜ©i
PhÆt Tº Chân Chánh trong vai trò Phát Ngôn Chính ThÙc cûa ViŒn Hóa ñåo.

Kính mong Ông mãi vui và khÕe v§i m†i an lành Ç‹ làm tròn nhiŒm vø mà ñÙc 
ñåi Lão Hòa ThÜ®ng ViŒn TrÜªng ViŒn Hóa ñåo Çã tin tÜªng giao phó.

Trân tr†ng
Kính thÜ

                                                                              Quäng Quš Huÿnh Kim Lân

Quäng Quš Huÿnh Kim Lân
Bän sao kính gºi : 

- Væn Phòng 2 ViŒn Hóa ñåo.
- ChÜ Quš Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi các QuÓc Gia và Châu - Häi Ngoåi.
- H¶I ñÒng ChÌ ñåo & Giám Sát và Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng GñPT/VN tåi Hoa Kÿ.



- Quš Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng GñPT/VN tåi các QuÓc Gia & Châu - trong & ngoài 
nÜ§c.

‘’Ç‹ kính thÄm tÜ©ng & trình’’
- LÜu.


