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       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ 

      VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO 
                      TỔNG VỤ THANH NIÊN – GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ 

               BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG  
              VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 * TEL 310 634-8074 * FAX 310 540-8161 
      EMAIL: vpttbhdhk@yahoo.com 
  BI - TRÍ - DŨNG 
 

 Số: 01093/BHD/VPTT      
           Phật lịch 2551 
           California, ngày 20 tháng 2 năm 2008 
 
 

KÍNH GỞI:   Quý Huynh trưởng thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương 
     -    Quý Ban Hướng Dẫn Miền 
 

 
Ngày 19 tháng 2 năm 2008 Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

tại Hoa Kỳ nhận được Văn Thư số 2008002/VPTT/HĐĐH/QĐ/CT ngày 10 tháng 2 năm 
2008 được ký bởi Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành.  Nội dung Văn Thư này là 
Quyết Định giải tán toàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa 
Kỳ với lý do: 

• “vì không khâm tuân và không thi hành các Giáo chỉ, Thông tư, Thông bạch của Hội 
đồng Lưỡng viện GHPGVNTN trong thời gian qua;  

• giải nhiệm hay bãi chức một số Huynh trưởng hay đoàn viên tỏ ý trung kiên với 
đường lối hiện hành của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất; 

•  phổ biến các tư liệu của những tổ chức hay cá nhân không được Giáo hội công nhận, 
gây hoang mang, phân hóa đoàn viên GĐPTVN tại Hoa Kỳ”.   

 
Với những lý do nêu ra để giải tán Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt 
Nam tại Hoa Kỳ nhận thấy không đúng sự thật vì: 

 
1. Sau khi Văn phòng Thường trực Ban Hướng Dẫn kiểm tra lại sổ Văn thư Đi và ĐẾN 

kể từ tháng 4 năm 2004 đến nay thì không thấy một văn kiện nào của Giáo Hội gởi 
đến Ban Hướng Dẫn Trung Ương mà Văn phòng Thường trực không phổ biến để thi 
hành. Việc này nếu Văn phòng Thường trực của Giáo hội và Văn phòng Tổng Vụ 
Thanh Niên kiểm tra lại sổ Văn Thư ĐI và ĐẾN thì sẽ thấy rõ; 

2. Việc giải nhiệm một Huynh trưởng Phụ tá Ủy viên Lịch sử của Ban Hướng Dẫn là 
việc của Ban Hướng Dẫn, tất cả 10 Văn kiện gồm 15 trang có liên hệ đã đệ trình Hòa 
Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên cũng như Văn phòng Thường trực 
của Hội Đồng Điều Hành.  Ban Hướng Dẫn cũng như mỗi một cá nhân Huynh trưởng 
trong Văn Phòng Thường trực không hề nhận được một lời phê bình góp ý nào từ 2 
văn phòng nói trên, kể cả qua điện thoại; 

3. Ban Hướng Dẫn Trung Ương cũng không thấy những tư liệu nào của những tổ chức 
hay cá nhân không được Giáo hội công nhận mà Ban Hướng Dẫn phổ biến để gây 
hoang mang và phân hóa đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Không 
lẽ chính mình lại gây hoang mang phân hóa tổ chức mình đang lãnh đạo, đâu đến nỗi 
“bất bình thường” đến như vậy! 
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Tuy nhiên, giã dụ nếu những điều trên là có thật thì Đại Lão Hòa thượng Chủ Tịch, 

chư tôn đức Giáo Phẩm trong Giáo hội, Hòa thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên 
đã có lần nào nhắc nhở khuyên bảo Ban Hướng Dẫn chưa ? đã cảnh báo cho Ban Hướng Dẫn 
biết chưa ? đã cho Ban Hướng Dẫn một cơ hội nào để giải bày, để sửa chữa cho phù hợp với 
ý nghĩa của ba chữ VIỆN HÓA ĐẠO chưa ? hoàn toàn không có. 

 
Gần đây nhất là ngày 9,10 và 11 tháng 11 năm 2007 sau khi 3 Huynh Trưởng TÂM 

KIỂM Bạch Hoa Mai Trưởng ban, Huynh trưởng TÂM TỰU Sữ Thành Phó Trưởng ban và 
Huynh trưởng TÂM HÒA Lê Quang Dật Trưởng ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức đi tham 
dự Đai Hội của Giáo hội tại chùa Bửu Môn về trú lại tại chùa Pháp Luân, Houston, trước khi 
trở về 3 Huynh trưởng đã lên đảnh lễ vấn an sức khỏe Đại Lão Hòa thượng Chủ tịch Thích 
Hộ Giác, các anh đã trình bày về sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử, những thuận duyên đã qua 
và những khó khăn sắp tới thì được Đại Lão Hòa thượng dạy rằng : “. . . các đạo hữu yên 
tâm, Thầy tin không có chuyện gì xảy ra với Gia Đình Phật Tử đâu, mà cho dù co chuyện gì 
đi nữa thì Thầy sẽ trực tiếp kêu Ban Hướng Dẫn lên để bàn thảo và chính các anh đưa ra ý 
kiến để thực hành”, Hòa thượng cũng đã kèm theo những lời khen ngợi hàng ngũ Huynh 
trưởng và khen ngợi Tổ chức ngọt như mật.  Nhưng rồi đến nay (sau 3 tháng)  chính Đại Lão 
Hòa thượng Thích Hộ Giác xuống tay không thương tiếc để ký ban hành một Quyết Định 
lịch sử mà suốt mấy ngàn năm của Phật Giáo Việt Nam chưa bao giờ thấy một vị Tăng nào 
hành xữ với một Tổ chức Phật giáo trẻ đầy nhiệt tâm, nhiệt thành hộ đạo giúp đời, không 
điều kiện, không danh, không lợi như vậy.  Chỉ có những vị sư không biết tổ chức Gia Đình 
Phật Tử là gì nên mới có những hành xữ như vậy thôi. 

 
30 năm sinh hoạt trong tình thầy trò, gần 4 năm sinh hoạt êm ấm trong Giáo Hội Ban 

Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử nhận thấy chưa làm điều gì tổn hại đến Giáo hội, chưa một lần 
tự thẹn với lương tâm.  Vậy mà thời gian gần đây nhận được hai văn kiện đau buốt trong 
lòng, xé nát tâm can: 
 

1.  Thư của Hòa thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên yêu cầu Huynh 
trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai tự giải 
nhiệm (ngày 3.01.08) 

2.  Quyết Định của Đại Lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành giải tán Ban 
Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. (ngày 10.2.08) 

 
Với Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử khi nhận một văn kiện hợp lý để 

thi hành thì tối thiểu phải:  
1. Phù hợp với Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; 
2. Đúng với Nội Quy và Quy Chế Huynh trưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử. 
Đồng thời để giải quyết một vấn đề trọng yếu thì chỉ có Đại Hội Huynh Trưởng mới 
có quyền quyết định. 

 
Từ những phân tích nhận định trình bày ở trên nên công việc của Ban Hướng Dẫn Trung 

Ương đã được Hội nghị Thường niên hoạch định đang và sẽ triền khai không có gì thay đổi:  
a. Trại Huấn luyện cấp III Vạnh Hạnh vẫn tiếp tục; 
b. Đại Hội Khoáng Đại Huynh trưởng toàn quốc kỳ 8 sẽ tiến hành như lịch trình đã ấn 

định; 
c. Những Phật sự khác vẫn thực hiện đều đặn. 
 

Trong Quyết định của Hội Đồng Điều Hành có đoạn: 
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Ban Hướng Dẫn Trung Ương “ phổ biến các tư liệu của những tổ chức hay cá nhân  

không được Giáo hội công nhận, gây hoang mang, phân hóa đoàn viên GĐPTVN tại Hoa 
Kỳ”.  Ở điểm này,  Ban Hướng Dẫn Trung Ương gây hoang mang hay chính Hội Đồng 
Điều Hành Giáo Hội gây hoang mang.  Những tư liệu của những tổ chức hay cá nhân 
khác gây hoang mang hay chính Tâm Thư của Hòa thượng Thích Huyền Việt gây hoang 
mang; chính Quyết Định của Đại Lão Hòa thượng Thích Hộ Giác gây hoang mang ? 
 

Ngày 15 tháng 2 năm 2008 Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu có phổ biến một 
TÂM - THƯ ĐẠO - TÌNH trong đó có đoạn (xin trích nguyên văn) 
“ Mấy tháng trước đây, nhân danh chống Cộng, tự bản thân Phật-giáo, bị vô minh che 
lấp, bị ma chướng điều khiển, gây ra biến động, khiến cho danh dự Phật-giáo bị tổn 
thương năng nề, Phật-sự bị ngưng trệ ghê gớm và sự chua xót giáng tới các chùa, các 
Giáo-Hội, chư vị Tăng, Ni chân thành, tận tâm phục vụ cho Giáo-Hội, một cách không 
tưởng tượng được!  Biến động ấy đáng vui hay đáng buồn !  Tỷ dụ, biến động ấy là sách 
lược đúng, cần làm, nhìn lại sau, chỉ còn đống gạch vụn, những con người tứ chi bị mất 
liệu có vui và có thành công được không ? Ai chịu trách nhiệm ?” 
 

Một lần nữa Ban Hướng Dẫn Trung Ương yêu cầu các Ban Hướng Dẫn Miền, các 
Ban Huynh trưởng các đơn vị hãy bình tâm, sinh hoạt bình thường, tiếp tục triển khai và thực 
hiện những Phật sự đã được đề ra.  Ban Hướng Dẫn Trung Ương sẽ thông báo đến qúy Ban 
những thông tin cần thiết. 

 
Cầu nguyện chư Phật mười phương luôn hộ trì cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Pháp nạn sớm tiêu trừ, thiền môn an tịnh, cho Đại Lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng 
Thống Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa thượng Viện Trưởng Thích Quảng Độ cùng chư 
tôn thiền đức lãnh đạo các cấp Giáo Hội Pháp thể khang an, Phật sự viên thành.. 

 
Kính chào Tinh tấn 

 
       Phật lịch 2551 
       California ngày 20 tháng 2 năm 2008 
            KT. Trưởng Ban  
       Phó Trưởng Ban Quản trị Điều hành 

 
 
 
 
         
          

           TÂM TỰU Sữ Thành 
 BẢN SAO KÍNH GỞI: 
-    Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại           
-    Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn      

   “Để kính trình” 
Hồ sơ:  Lưu chiếu    
 


