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  Phật lịch 2562                                                                             Số 31.18/VHĐ/VT/TB 

                                                  THÔNG BẠCH SỐ III 

                           QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN HÓA ĐẠO GHPGVNTN 

                QUA CÁC THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA ĐẠO HỮU VÕ VĂN ÁI 

                                                    ___________________  

                                      
                                              VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO 

                                    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

 

 Kính gởi:    - Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện 

                   - Hòa Thượng Chủ Tịch VPII/VHĐ 

                   - Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTNHN/HK 

                   - Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước. 

 

Kính bạch:  Chư Tôn Đức  

Kính thưa:  Quý Liệt Vị. 

Hẳn Quý Vị đã biết: ngày 06.8 âm lịch Mậu Tuất *( 15.9.2018 ) Đức Đệ Ngũ Tăng Thống bị 

mời ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện. Ngày 26.8 âm lịch Mậu Tuất ( 05.10.2018 ) Ngài đã lên 

đường về Bắc trong chuyến lưu đày lần thứ hai không biết ngày nào trở lại. 

Trong thời gian nầy, tất cả Phật Tử chúng ta vô cùng đau buồn, chú tâm cầu nguyện cho Đức 

Tăng Thống bình an trên đường trở về quê cũ, thì Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã liên 

tục ra các Thông Cáo Báo Chí, xuyên tạc sự thật, âm mưu dùng bàn tay Đức Tăng Thống xóa bỏ 

Viện Hóa Đạo GHPGVNTN Quê Nhà sau khi đã xóa bỏ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo qua Hiến 

Chương tự biên tự diễn năm 2015. 

                Viện Hóa Đạo xin điểm qua nội dung các Thông Cáo Báo Chí ấy như sau: 

                                  THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 05.10.2018 

                        ( MỤC ĐÍCH GIẢI TÁN GIÁO HỘI MẸ TẠI QUÊ NHÀ ) 

1                                 TH           THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

 1/Mở đầu Thông Cáo Báo Chí nầy đạo hữu Võ Văn Ái viết: 

- “ ...Ngày hôm kia, thứ tư 3 tháng 10, Đại Đức thị giả tuân lệnh Đức Tăng Thống gởi sang 

Paris cho PTTPGQT để phổ biến bản Tâm Thư về Phật Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất do Ngài ký tại Sài Gòn ngày 3.10....” 

    * Viện Hóa Đạo có bằng chứng xác thực rằng: lợi dụng Đức Tăng Thống đang bị mất trí nhớ 

ngắn hạn, đang căng thẳng, lo âu cho chuyến đi định mệnh về Bắc, đạo hữu Võ Văn Ái đã viết 

bản Tâm Thư nầy gởi về cho Đại Đức thị giả Thích Minh Bình trình ĐTT ký, chứ không 

phải ĐTT viết, ký và gởi qua PTTPGQT như Thông Cáo Báo Chí đã nêu. 

  * Khi Đức Tăng Thống ký xong, Đại Đức thị giả đến Chùa Từ Hiếu, yêu cầu Hòa Thượng 

Nguyên Lý đóng dấu. Đọc qua Tâm Thư, Hòa Thượng Nguyên Lý thấy nội dung có nhiều điều 

nguy hiểm cho Giáo Hội nên Ngài tìm kế hoãn binh. Buổi chiều Ngài cùng Đại Đức thị giả đến 

Chùa Bảo Minh, nơi Đức Tăng Thống đang tạm trú, trình xin Đức Tăng Thống xác định lại. 

Cùng lúc nầy, HT Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Tâm Liên gọi điện vào vấn an và thưa 

Đức Tăng Thống có ký Tâm Thư không, Đức Tăng Thống trả lời là tôi không nhớ, Hòa 
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Thượng Viện Trưởng nhắc lại thì Đức Tăng Thống nói tôi quên, thôi xin Hòa Thượng bỏ 

qua cho ( có Hòa Thượng Nguyên Lý và Đại Đức thị giả Thích Minh Bình chứng kiến ) 

Từ kim khẩu của Đức Tăng Thống đề nghị Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo bỏ qua, 

nên Tâm Thư không được đóng dấu, do đó Tâm Thư xem như bị hủy, mạng mạch của Giáo 

Hội được cứu vãn trong đường tơ kẻ tóc. 

  * Thế nhưng Đại Đức thị giả do không hiểu nguyên tắc hành chánh nên đã gởi qua cho Phòng 

Thông Tin, đạo hữu Võ Văn Ái biết Tâm Thư đã bị hủy nhưng vẫn đăng tải gây rối loạn Giáo 

Hội và hoang mang cùng cực cho Đồng Bào Phật Tử các giới. 

2/. Âm mưu xóa bỏ GHPGVNTN của đạo hữu Võ Văn Ái qua Tâm Thư đăng tải nêu trên: 

Trước khi Nhà Nước đưa Đức Tăng Thống về quản chế ở Miền Bắc, đạo hữu Võ Văn Ái đã 

quyết tâm xóa bỏ Viện Hóa Đạo GHPGVNTN qua nội dung Tâm Thư như sau: 

*Quyết Định thứ nhất: Bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ 

Đạo Viện Hóa Đạo của Đạo hữu Nguyên Chánh Lê Công Cầu, kể từ ngày ký bức Tâm Thư nầy. 

Mọi Quyết Định, Giáo Chỉ liên quan đến chức vụ của đạo hữu Lê Công Cầu trước đây đều 

hủy bỏ, vô hiệu hóa. 

*Điều nầy đồng nghĩa với việc hủy bỏ luôn Giáo Chỉ Số 18 do Đức Tăng Thống ban hành ngày 

08.8.2018 Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo vì trong Giáo Chỉ số 18 có liên quan đến Đạo 

hữu Lê Công Cầu trên chức vụ Tổng Thư Ký VHĐ. 

* Nếu Giáo Chỉ số 18 bị hủy bỏ, tất nhiên toàn bộ thành viên Ban Chỉ Đạo VHĐ đều bị loại trừ, 

đồng nghĩa với việc xóa bỏ Viện Hóa Đạo GHPGVNTN quê nhà. 

* Như vậy đạo hữu Võ Văn Ái  không những dùng Tâm Thư cách chức đạo hữu Lê Công 

Cầu mà âm mưu giải tán toàn bộ Giáo Hội Mẹ để Đức Tăng Thống trơ trọi một mình nơi 

Miền Bắc xa xôi, nếu có một ngày Đức Tăng Thống trở lại Miền Nam thì hởi ơi! Giáo Hội 

đâu còn nữa.   

* Đạo hữu Võ Văn Ái đang tâm làm chuyện nầy với mục đích gì, theo lệnh của ai thì chỉ có 

đạo hữu biết và lương tâm của đạo hữu biết ! 

* Quyết Định  thứ hai: 

 Tâm Thư viết:...Tháng 5 năm ngoái, 2017 tôi viết 2 bản Di Chúc và Di Huấn căn dặn những 

Phật Sự Giáo Hội một khi tôi ra đi về cõi Phật. Trong Di Chúc có khoản tôi dự tính trao cho 

Hòa Thượng Thích Tâm Liên chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống để điều hành 

Phật sự cũng như nhất tâm với Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện bảo vệ Pháp Lý lịch sử 

của GHPGVNTN . 

Chờ ngày thuận duyên có thể tự do tổ chức Đại Hội Khoáng Đại lần thứ 11 để Hội Đồng Giáo 

Phẩm Trung Ương lựa chọn và suy tôn một vị Trưởng Lão vào chức vụ Đệ Lục Tăng Thống 

Tôi đã gởi hai bản Di Chúc và Di Huấn đó sang Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris 

ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa, 

 Nay tôi quyết định bãi truất chức vụ Xử Lý Thường Vụ dự định trao cho Hòa Thượng Thích 

Tâm Liên như đã viết trong Di Chúc năm ngoái. Vậy Hòa Thượng Thích Tâm Liên sẽ không 

còn giữ chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống một khi tôi ra đi. 

* Viện Hóa Đạo xin nhận định: nếu Đức Tăng Thống không muốn trao cho Hòa Thượng 

Thích Tâm Liên Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống nữa thì xin Đức Tăng Thống cứ thu hồi 

Di Chúc và Di Huấn, sao lại ra Tâm Thư bãi truất, hai chữ Bãi Truất là hai chữ đạo hữu Võ 

Văn Ái dùng mang tính hạ nhục, triệt hạ uy tín của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa 

Đạo. Đức Tăng Thống không bao giờ dùng loại văn phong nầy, mà văn phong nầy biểu hiện 

tâm thức của kẻ đang sân hận, phải chăng vì qua những lần điện đàm với Hòa Thượng Viện 

Trưởng Viện Hóa Đạo, đạo hữu Võ Văn Ái biết rằng: Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Tâm 

Liên không phải là một con bù nhìn để đạo hữu Võ Văn Ái  sai xử như Hòa Thượng cựu 

Viện Trưởng Thích Thanh Quang suốt 3 năm qua. 
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* Tâm Thư viết tiếp: ....Trái lại chờ ngày đất nước được thực sự tự do sinh hoạt Tôn Giáo , để 

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống có thuận duyên tổ chức Đại Hội 

Khoáng Đại GHPGVNTN 11 suy tôn Đức Đệ Lục Tăng Thống.... 

* ở đây có 3 vấn đề trọng yếu cần minh định: 

a/. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chưa hề có Đại Hội Khoáng Đại 10, sao Tâm 

Thư lại đề cập đến Đại Hội 11. 

  b/. căn cứ Điều 14 Chương Thứ Ba của Hiến Chương GHPGVNTN thì Hội Đồng Giáo Phẩm 

Trung Ương có quyền Suy Tôn Đức Tăng Thống và Phó Tăng Thống chứ không có quyền tổ 

chức Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN, việc tổ chức Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN do 

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo triệu tập 2 năm một kỳ, được quy định tại Điều 30, Chương Thứ 

Năm của Hiến Chương GHPGVNTN.   

 c/. Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã khẳng định rằng: “Ngày nào còn Cọng 

Sản, ngày đó GHPGVNTN không bao giờ tổ chức Đại Hội được.”  Vậy nếu Đức Đương Kim 

Đệ Ngũ Tăng Thống viên tịch mà Cọng Sản vẫn còn tồn tại, GHPGVNTN vẫn còn bị bách hại, 

không thể tổ chức Đại Hội bầu Tăng Thống được, xem như Giáo Hội không có vị lãnh đạo 

tối cao, Giáo Hội xem như rắn mất đầu nếu Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích 

Tâm Liên bị bãi truất chức vụ Xử Lý Thượng Vụ Viện Tăng Thống.  

       

                                      THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 13.10.2018: 

                                     (  CHẠY TỘI CHO CỌNG SẢN VIỆT NAM ) 

( Thông Cáo Báo Chí nầy có kèm theo một quẻ Dịch Số của Cư Sỉ Huệ Lộc nhằm gây thêm 

hoang mang cho Đồng Bào Phật Tử, Cư Sỉ Huệ Lộc đã căn cứ vào các dữ liệu do PTTPGQT 

cung cấp, thiếu khách quan, nên VHĐ không đề cập tới )  

 1/. Mở đầu TCBC nầy đạo hữu Võ Văn Ái viết: Các nhà hoạt động bảo vệ tự do Tôn Giáo 

hay Nhân Quyền tự mình quản chế mình, tự mình lưu đày mình về quê quán chẳng cần bàn 

tay thô bạo hay sự giúp đỡ của Công An. ..... rồi Ngài tự mua vé xe lửa lên tàu về quê quán 

Thái Bình Miền Bắc.... 

  Đạo hữu Võ Văn Ái đưa ra một chính sách phi lý, lạ lùng mà không ai có thể chấp nhận được. 

Có ai điên khùng tự lưu đày mình, tự quản chế mình, tức là tự giam mình nơi xa xuôi hẻo lánh, 

tự trói mình trong cô độc đơn côi, từ bỏ sự nghiệp đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ mà mình đang 

dấn thân. Đây là cách chạy tội cho Cọng Sản nhằm che đậy âm mưu Nhà Nước đưa Đức Tăng 

Thống lưu đày lần thứ hai tại quê nhà với mỹ từ “ Về Thăm Quê Cũ ” mà họ đã chuẩn bị từ hai 

năm qua khi đạo hữu nhấn mạnh: Kết quả từ chính sách nhân quyền mới này của Đảng 

và Nhà nước là : Ngày 5 tháng 10 vừa qua, Người tù vì Lương thức Thích Quảng Độ 

lâu đời nhất tại Việt Nam (6 năm tù, 10 năm quản chế tại quê quán, 20 năm quản chế 

tại chùa) tự xử lý bằng cách tự bỏ tiền túi mua vé tàu về lại quê quán, để nơi đó, tự 

mình quản thúc mình với hậu cần của công an và nhà nước, chưa biết đến ngày nào 

mới tự mình giải thoát mình ?! 

Phải chăng chính sách nhân quyền mới nầy do đạo hữu Võ Văn Ái thay mặt Cọng 

Sản ban hành để quy tội cho Đức Tăng Thống tự mình quyết định số phận của mình 

chứ Cọng Sản không nhúng tay vào  
Đạo hữu Võ Văn Ái không biết rằng trên chuyến tàu ra Bắc có 3 Công An cấp Sở, 3 Công An 

cấp Bộ áp giải Đức Tăng Thống, về tới quê nhà họ bàn giao Ngài cho Công An Tỉnh Thái Bình. 

Kể từ đó Đại Đức thị giả Minh Bình bị cách ly với Ngài, người duy nhất bên cạnh Ngài là Ông 

Đặng Phúc Định tuy là cháu ruột của Đức Tăng Thống nhưng là một Thượng Tá Công An Cọng 

Sản, đã nhiều lần chiêu dụ Ngài về Bắc nhưng Ngài đã thẳng thừng từ chối.  

 

2/. Đạo hữu Võ Văn Ái viết tiếp: Vì vậy, manh tâm « dứt điểm » trường hợp Thích Quảng 

Độ chuẩn bị suốt 2 năm qua bằng công kiên theo danh từ cộng sản « ba mặt giáp 
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công » : Một, bỏ thuốc gây bệnh trong thức ăn do nhà chùa cung cấp ; Hai, tại Thanh 

Minh Thiền viện áp lực tinh thần cho Đức Tăng Thống phải ra đi ; và Ba, nội bộ đánh 

ra, bên ngoài đánh vào với những tập đoàn Dư Luận viên, tăng có tục có, nhằm ngăn 

chận và thủ tiêu cơ quan thông tin và phát ngôn của GHPGVNTN, là Phòng Thông 

tin Phật giáo Quốc tế, để Nhà cầm quyền Hà Nội dễ bề thực hiện manh tâm dứt điểm 

GHPGVNTN trong nước mà chẳng còn ai gia công lên tiếng cứu nguy Phật giáo. 

 

Viện Hóa Đạo xin nhận định 

    a/. Một, bỏ thuốc gây bệnh trong thức ăn do nhà chùa cung cấp: Điều nầy ám chỉ 

Hòa Thượng Thanh Minh đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của Đức Tăng Thống, đây là một 

ác tâm không thể tha thứ được, nhất là đối với một thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa 

Đạo như đạo hữu Võ Văn Ái. 

Đành rằng Hòa Thượng Thanh Minh đã vì quyền lợi chính trị và kinh tế mà nhẫn tâm 

đuổi Đức Tăng Thống ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện, nhưng nhìn lại mấy thập niên 

qua, trước áp lực của Cọng Sản, Hòa Thượng đã uy dũng thỉnh Đức Tăng Thống về 

Thanh Minh Thiền Viện nuôi dưỡng, chăm sóc. Những năm tháng Đức Tăng Thống tù 

tội, lưu đày ở Miền Bắc, Hòa Thượng Thanh Minh đã vượt đường sá xa xuôi, nguy hiểm, 

thăm nuôi Đức Tăng Thống. Nhờ Ngài cung cấp các phương tiện kịp thời nên Đức Tăng 

Thống mới hoàn thành được Bộ Phật Quang Đại Từ Điển trong tù, để lại một gia sản quý 

báu cho hậu thế. Việc làm thất nhân tâm hiện tại của Ngài thật đáng trách, nhưng chúng 

ta phải cảm tạ Ngài những việc làm trong quá khứ với Đức Tăng Thống mà mấy ai trong 

chúng ta có thể làm được.  

Việc vu vạ Hòa Thượng Thanh Minh bỏ thuốc độc vào thức ăn của Đức Tăng Thống 

là một tội ác, không thể có trong tâm thức của bất kỳ một Phật Tử nào.  

    b/. Đạo hữu Võ Văn Ái viết: Ngài chỉ kịp lấy ba bộ y áo Tăng bỏ vào va-li nhỏ ra đi. 

Liền tức khắc, Hoà thượng Thanh Minh đã cho khoá trái cửa thang gác đưa lên 

phòng Ngài. Tất cả kinh sách, vật dụng của Ngài, Đại Đức Thị Giả không thể vào lấy 

chuyển đi. 

Thưa đạo hữu Võ Văn Ái. 

Ngày 15.10.18* Đức Tăng Thống rời Thanh Minh Thiền Viện, Hòa Thượng Thích Tâm 

Liên, Viện Trưởng VHĐ, HT Nguyên Lý, Tổng Thủ Quỹ VHĐ và Đại Đức thị giả Thích 

Minh Bình  đã hết lòng cung thỉnh Đức Tăng Thống về Chùa Từ Hiếu tạm trú. Sau đó 1 

ngày ( 16.10 )* theo lời khuyên của HT Viện Trưởng và HT Nguyên Lý: “ Ngài nên trở 

về Thanh Minh Thiền Viện từ giã Ngài Thanh Minh một tiếng cho phải đạo, đúng sai có 

quần chúng phán xét ”, Ngài đồng ý trở lại TMTV lấy thêm 2 giỏ xách đựng các vật dụng 

cần thiết mà Ngài đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Hai ngày sau Công An mới đến niêm 

phong các phòng của ĐTT.  

Thông tin thất thiệt của đạo hữu đã một lần nữa gieo cái ác cho Hòa Thượng Thanh 

Minh mà đạo hữu cần phải sám hối nếu còn Tàm, Quý của một người nhân danh là 

Phật Tử. 

  c/. Đạo hữu Võ Văn Ái viết tiếp: 

Từ ngày đó đến ngày rời Sài Gòn, Đại lão Hòa Thượng năm nay đã 91 tuổi lang thang 

rày đây mai đó tá túc tại các chùa quanh vùng Saigon, chờ Bác sĩ chẩn bệnh cho thuốc 

trước khi lên đường về quê cũ.  

Đây cũng là một ác tâm mà đạo hữu Võ Văn Ái dùng để tuyên truyền với Phật Tử khắp 

nơi rằng Giáo Hội, Viện Hóa Đạo đã bỏ rơi Ngài, không quan tâm, chăm sóc Ngài để 
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Ngài lang thang rày đây mai đó. Xin Chư liệt vị hãy đọc trích dẫn tại Thông Bạch số 

I: 

- Suốt một buổi chiều thuyết phục, chúng tôi ( HT Tâm Liên, HT Nguyên Lý, ĐĐ Minh 

Bình ) đã thỉnh được Ngài về Chùa Từ Hiếu để Hòa Thượng Nguyên Lý chăm sóc và mời 

Bác Sĩ đến thăm khám sức khỏe. Bác Sỉ cho biết, sức khỏe Ngài đang suy yếu vì tiểu 

đường, biến chứng đã làm cho Ngài mất trí nhớ ngắn hạn giống như bệnh viện Pháp Việt 

kết luận trước đây, phải uống thuốc một tuần mới lên đường được. 

- Chúng tôi đã ở lại bên Ngài suốt 4 ngày để tìm hiểu nguyên nhân nào mà Ngài ra đi đột 

ngột như thế, đến đêm thứ ba Ngài mới cho biết là Hòa Thượng Viện Chủ Thanh Minh 

Thiền Viện lên mời Ngài ra khỏi chùa, vì quá bức xúc nên Ngài gọi người nhà đến đón về 

quê, không muốn làm phiền Giáo Hội. Trong thời gian nầy, Hòa Thượng Thích Tâm 

Mãn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cử Sỉ kiêm Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt từ Đà Lạt 

đã về vấn an Đức Tăng Thống nhằm tìm cho ra áp lực nào buộc Ngài về quê. 

 Sau một tuần ở tại Chùa Từ Hiếu, Sư Bà Hạnh Tín đã thỉnh Ngài về chùa Bảo Minh để 

chăm sóc chu đáo hơn cho đến ngày Ngài lên đường. 

- Thời gian Đức Tăng Thống lưu trú tại Chùa Bảo Minh, Đại Đức thị giả vẫn bên cạnh 

Ngài, ngày nào Hòa Thượng Nguyên Lý cũng đến vấn an, theo dõi sức khỏe cũng như 

lịch trình chuyến đi của Ngài để thông báo cho Viện Hóa Đạo biết. 

-Ngày 24.9.2018 Viện Hóa Đạo đã cử Hòa Thượng Thích Minh Quang,Chánh Văn 

Phòng Viện Hóa Đạo, đạo hữu Minh Chánh Nguyễn Duy Lượng, Tổng Vụ Trưởng Tổng 

Vụ Tài Chánh từ Huế vào chùa Bảo Minh vấn an Đức Tăng Thống, trong buổi vấn an 

nầy Đức Tăng Thống xác định lại rất rõ ràng: Hòa Thượng Tâm Liên Viện Trưởng Viện 

Hóa Đạo toàn quyền xử lý mọi Phật Sự của Giáo Hội khi Ngài về Bắc, đạo hữu Lê Công 

Cầu là tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, Giáo Chỉ Số 18 phải thi hành nghiêm chỉnh ( có 

video chứng thực ) 

-Ngày 27.9.2018 Hòa Thượng Thích Chí Viên, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, đại diện 

Hội Đồng Lưỡng Viện từ Nha Trang vào Bảo Minh chúc an Đức Tăng Thống trong sự 

hoan hỷ, vui mừng và thắm tình đạo vị.  

 d/. Ai đánh Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế:  

Viện Hóa Đạo xin thưa ngay rằng: Chính đạo hữu Võ Văn Ái tự đánh Phòng Thông 

Tin Phật Giáo Quốc Tế. Vì Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế là cơ quan thông tin 

và phát ngôn của Viện Hóa Đạo trong nước ( Phần 3, Điều thứ 36, Chương thứ Chín 

của Hiến Chương GHPGVNTN quy định ) nhưng đạo hữu Ái không tuân thủ chức 

năng của mình, vượt qua Hiến Chương, tự ý lộng quyền, lộng ngôn ( sẽ nói ở 12 Điều 

Minh Định của PTTPGQT )  Đạo hữu đã tự dập bỏ những Thông Tư, Thông Bạch, Quyết 

Định của Viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống như: 

 - Không đăng Bản Tường Trình ngày Húy Nhật Đức Cố Đệ Tứ 03.6.âm lịch tại Nguyên 

Thiều, Bình Định nhằm tán thán công đức GHPGVNTNHN/HK và các Phật Tử đã đóng 

góp tịnh tài, yểm trợ phương tiện cho Đại Lễ thành công viên mãn. 

- Không đăng Kháng Thư của Vụ Trưởng GĐPTV/GĐPTVN lên án Chính Quyền Thừa 

Thiên Huế ngăn chận các em Đoàn Sinh GĐPT về dự trại Hiếu Hạnh tại Tu Viện Long 

Quang. 

- Không đăng Quyết Định số 10 ngày 27.7.2018 do Đức Tăng Thống ban hành miễn 

nhiệm chức vụ  Viện Trưởng VHĐ của HT Thanh Quang, điều nầy làm cho Phật Tử thắc 

mắc và bỡ ngỡ khi Giáo Chỉ 18 được ban hành. 

- Không đăng tải Bản Tường Trình nhân ngày Hội Đồng Lưỡng Viện khánh chúc và trình 

diện Đức Tăng Thống ( 31.8.2018 ) rồi tự mình phỏng vấn một số thành viên ban Chỉ 
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Đạo VHĐ, tự mình viết một TCBC, trong đó loại bỏ tất cả những điều sai trái của Hòa 

Thượng Thanh Quang như ra Giáo Chỉ Giả của Đức Tăng Thống để đánh lừa Phật Tử 

trong mùa Vu Lan, cắt xén lời phát biểu của những người được phỏng vấn theo ý đồ của 

mình...làm cho các đương sự được phỏng vấn rất bất bình.. 

- Quan trọng hơn là Giáo Chỉ Số 18 của Đức Tăng Thống và Thông Tri Thi Hành 

Giáo Chỉ 18 của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo do Văn Phòng Viện Hóa 

Đạo gởi sang Phòng Thông Tin, đạo hữu Võ Văn Ái không đăng tải bản chính mà 

đăng tải bản nháp, không có chữ ký và con dấu của hai Ngài làm cho Phật Tử hoang 

mang không biết đâu là thật đâu là giả.  

-Sau đó Giáo Điệp của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo minh định quyền hạn và 

trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo theo Hiến Chương quy định, để 

tái lập quy củ Viện Hóa Đạo đã lõng lẽo trong nhiệm kỳ trước, Phòng Thông Tin Phật 

Giáo Quốc Tế cũng không phổ biến. 

    Đây là những việc tự tung, tự tác gần đây, còn biết bao nhiêu việc lộng quyền trong 

quá khứ, nên đạo hữu Võ Văn Ái bị Phật Tử khắp nơi phản đối, chỉ trích nặng nề chứ ai 

đánh phá Phòng Thông Tin đâu. 

Trong Thông Cáo Báo Chí nầy đạo hữu Võ Văn Ái còn viết thêm: Nhưng từ năm 

2013 và một hai năm sau, GHPGVNTN có những rắc rối nội bộ dẫn đến nhiều thay đổi 

đột ngột nhân sự cấp cao trong hai Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, dẫn đến một 

số vị bị đẩy ra ngoài thành lập một hệ phái khác tại cả trong nước và hải ngoại. Trong 

đó, có nhiều vị rất nổi tiếng về đấu tranh cho tự do tôn giáo nói chung và cho 

GHPGVNTN nói riêng. 

Thưa đạo hữu Võ Văn Ái ! 

Điều nầy chắc đạo hữu biết rõ hơn chúng tôi, vì Đức Tăng Thống và Viện Hóa Đạo quê 

nhà rất ít thông tin về Hải Ngoại, chỉ có nguồn tin duy nhất do Phòng Thông Tin Phật 

Giáo Quốc Tế cung cấp. 

- Vậy ai gởi tư liệu về cho Đức Tăng Thống, cho Viện Hóa Đạo, lôi lại vụ án của Hòa 

Thượng Chánh Lạc đã được tòa án xử cách đó 10 năm, đã đi vào quá khứ. Do quá tin đạo 

hữu nên Đức Tăng Thống phẩn nộ mà quyết định tẩn xuất Hòa Thượng Chánh Lạc, chắc 

đạo hữu còn nhớ ! 

- Vụ án nầy đã kéo theo hệ lụy là Hòa Thượng Viên Định, Hòa Thượng Viên Lý bị cách 

chức theo, rồi Hòa Thượng Thiện Hạnh và một số Chư Tăng đồng loạt từ chức, Giáo Hội 

bị phân hóa trọng là do ai ? 

- Cũng thế, ai lộng hành để Hòa Thượng Thích Trí Lãng phải từ chức Chủ Tịch Văn 

Phòng II  Viện Hóa Đạo trở về Thích Ca Đa Bảo tịnh tu. 

- Rồi ai áp lực Đại Hội GHPGVNTNHN/HK đưa Thượng Tọa Thích Giác Đẳng lên 

Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ mà trên nguyên tắc chức vụ nầy phải do Hòa Thượng Thích 

Huyền Việt đảm trách, đưa tới hệ lụy Ngôi Chùa Chung Phật Quang bị nhóm Sư Giác 

Đẳng bán lén, nay Hòa Thượng Thích Huyền Việt đang thay mặt Giáo Hội đòi lại công 

lý cho tất cả Phật Tử đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật qua lời kêu gọi của Đức Đệ Ngũ Tăng 

Thống và Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt đồng tâm đồng 

sức nổ lực hình thành Ngôi Chùa Chung nói trên . 

 

              THÔNG CÁO BÁO CHÍ 12 ĐIỀU MINH ĐỊNH CỦA PTTPGQT   

                ( LY KHAI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT) 

Qua 2 Thông Cáo Báo Chí nêu trên, đạo hữu Võ Văn Ái rất nhiều lần nhắc đến việc Đức 

Tăng Thống cách chức ông Lê Công Cầu và bãi truất chức vụ Xử Lý Viện Tăng Thống 
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của Hòa Thượng Thích Tâm Liên nhằm cũng cố cho mục đích chính của mình là phá hủy 

GHPGVNTN quê nhà  

           Mục đích ấy đã lộ rõ qua 12 Điều Minh Định của PTTPGQT sau đây:    
 

Mở đầu TCBC đạo hữu Võ Văn Ái viết: 

Trước và sau ngày Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ rời Saigon về 

Bắc, nội bộ Giáo hội Phật giáo việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) bắt đầu có biến 

loạn do thiểu số người từ lâu nằm trong GHPGVNTN nhưng tâm đã vọng động thoát 

ly Giáo hội, đồng loã với chủ trương « dứt điểm » GHPGVNTN, sau khi hoàn thành 

cuộc « dứt điểm » nơi ở và vai trò Đức Tăng Thống. 

 

 GHPGVNTN có biến loạn nào ? Thiểu số người từ lâu nằm trong GHPGVNTN 

nhưng tâm đã vọng động thoát ly Giáo hội, đồng loã với chủ trương « dứt điểm » 

GHPGVNTN là ai ? 

     ĐIỀU 1: Đạo hữu Võ Văn Ái viết: Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tự mua vé tàu 

áp giải mình về lại quê quán ở tỉnh Thái Bình, để tự quản chế mình theo quy chế mới ; 

mở ra bước ngoặt tang thương mới cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói 

riêng và tiền đồ Phật giáo Việt Nam nói chung. 

   Điều nầy Viện Hóa Đạo xin Chư Liệt Vị đọc lại trong phần mở đầu TCBC của đạo 

hữu Võ Văn Ái ngày 13.10.2018 mà Viện Hóa Đạo đã nêu ở trên.  

 

    ĐIỀU II: Đạo hữu Võ Văn Ái viết: Nếu Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có mặt 

tại Saigon, chúng tôi sẽ đến Toạ kháng trước cổng Thanh Minh Thiền Viện để phản đối 

sự việc HT Thích Thanh Minh uý phục bạo chính, đoạn tình tăng lữ, trục xuất Đức Tăng 

Thống ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện, là nơi Đức Tăng Thống được chỉ định quản chế 

từ năm 1992, suốt 26 năm qua, ngoại trừ 4 năm ngồi tù ở Ba Sao và Thanh Liệt. 

    Thưa đạo hữu Võ Văn Ái ! sao PTTPGQT không đến tọa kháng trước Đại Sứ Quán 

Cọng Sản Việt Nam tại Pháp để phản đối việc Nhà Nước trục xuất Đức Tăng Thống 

về Bắc mà lại tọa kháng trước cổng Thanh Minh thiền viện để đòi một chổ ở cho ĐTT, 

điều này ĐTT có cần không, khi Ngài đã rời bỏ Thanh Minh Thiền Viện ra đi như “ 

rời bỏ một đôi dép đứt ” và tuyên bố bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào Tăng Thống 

vẫn là Tăng Thống trọn đời. 

 

  ĐIỀU III: đạo hữu Võ Văn Ái viết: Vì tôn trọng và tuân hành ý muốn tu dưỡng, cầu 

nguyện vãng sinh của bậc cao tăng vào năm trụ thế thứ 91, mang trong thân nhiều bệnh 

nhưng vẫn linh mẫn, uy dũng lái con thuyền Giáo hội hướng về Bến giác. Phòng Thông 

tin Phật giáo Quốc tế đã giữ im lặng, không góp ý ngăn cản chuyến về Bắc của Ngài, 

dù trực tiếp lo lắng, trao đổi với vài vị thân tín ở Saigon bảo vệ Ngài đến phút cuối. 

   Điều nầy xin đạo hữu Võ Văn Ái nhớ cho là PTT đã không góp ý ngăn cản chuyến 

lưu đày về Bắc của Ngài nghĩa là đạo hữu đã đồng tình với Nhà Nước trong chuyến đi 

không biết bao giờ trở lại của Đức Tăng Thống, trong khi ấy HT Viện Trưởng, Hòa 

Thượng Nguyên Lý, Hòa Thượng Tâm Mãn cùng nhiều Chư Tăng và Phật Tử đã ở 

bên Ngài, thỉnh cầu Ngài đừng đi, phải ở lại vì sức khỏe và vì Giáo Hội, đạo hữu có 

biết không ? 

 



8 

 

ĐIỀU 4: Đạo hữu Võ Văn Ái viết: Bước ngoặt mới của Phật giáo Việt Nam giữa lòng xã 

hội mà nhân tâm suy đồi đạo lý và tình nghĩa, thể hiện qua hình ảnh Đức Tăng Thống 

ra đi đơn côi, thầm lặng ; 

Thưa đạo hữu ! 

Căn cứ vào đâu mà đạo hữu nói: nhân tâm suy đồi đạo lý và tình nghĩa, thể hiện qua 

hình ảnh Đức Tăng Thống ra đi đơn côi, thầm lặng. 

Đúng là xã hội Việt Nam hiện nay, nhân tâm suy đồi đạo lý và tình nghĩa, nhưng không 

bao giờ suy đồi trong tâm thức của những người con Phật chân chính. 

Ngày Đức Tăng Thống ra đi, Viện Hóa Đạo không tập trung đưa tiễn vì sợ chính quyền 

gây phiền phức cho Ngài, Viện Hóa Đạo đã cấp kinh phí và cử Đại Đức thị giả theo hầu 

Đức Tăng Thống, Viện Hóa Đạo cũng tin tưởng vào Sư Bà Hạnh Tín đã cho 2 Sư Cô đi 

theo chăm sóc Ngài, một điều nữa mà ông nên biết là khi Công An không cho 2 Sư Cô 

lên tàu vì không có vé, Sư Bà đã tuyên bố là nếu không cho 2 Sư Cô đi, tôi sẽ không cho 

Hòa Thượng lên tàu, nên Công An phải nhượng bộ, Ông biết điều đó không mà cứ ĐTT 

lang thang, đơn côi, thầm lặng để đánh lừa quần chúng. 

 

ĐIỀU 5: Kính thưa đạo hữu Võ Văn Ái, trong điều thứ 5 đạo hữu kể lễ công lao của 

PTTPGQT trong 26 năm qua, Viện Hóa Đạo không bao giờ phủ nhận công lao đó, mà 

Viện Hóa Đạo vô cùng biết ơn đạo hữu “ đã đưa Giáo Hội lên tầm cao Quốc Tế, để Thế 

Giới biết đến chúng ta và ủng hộ chúng ta, nhờ vậy mà Giaó Hội tồn tại đến hôm nay. 

Cũng nhờ PTTPGQT mà các cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức bảo vệ 

tự do Tôn Giáo trên Thế Giới, các Đại Sứ, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu của các Quốc gia 

đã đến thăm và vận động tự do cho Đức Tăng Thống ” Điều ấy, Viện Hóa Đạo không 

quên, không bao giờ quên và luôn cảm tạ công đức của đạo hữu. 

Nhưng không phải vì công lao ấy mà đạo hữu đã đi từ chổ lộng quyền nầy đến thao 

túng khác mà đạo hữu đã tự phơi bày ở điều thứ 6 và đi đến chổ âm mưu dùng ĐTT 

để hủy hoại Giáo Hội Mẹ quê nhà bằng Tâm Thư vô cùng thâm độc. 

 

ĐIỀU 6: Đạo hữu Võ Văn Ái viết: Cung cách vận hành giữa Giáo hội trung ương trong 

nước với Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris 

đã thực hiện qua sự trao đổi, bàn bạc, so chiếu tình hình quốc nội và quốc tế, giữa vị 

lãnh đạo tối cao và ông Võ Văn Ái, trước khi Nhị vị Tăng Thống Huyền Quang hay 

Quảng Độ chỉ thị thành văn bản loan tải, công bố. 

Kính thưa đạo hữu ! 

PTTPGQT là cơ quan Thông Tin của Viện Hóa Đạo trong nước do Hiến Chương quy 

định, chứ không phải cơ quan thông tin của Viện Tăng Thống thế nhưng đạo hữu đã 

lợi dụng sự tin cậy của nhị vị Tăng Thống để vượt qua Viện Hóa Đạo, tức là đạp lên Hiến 

Chương GHPGVNTN mà đi, mà vận hành một cách vô nguyên tắc, do đó trong nhiều 

năm nay đã có nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể gọi đạo hữu là Siêu Tăng Thống, sao đạo 

hữu không tự nhìn lại mình để khiêm cung trở về với trách nhiệm và quyền hạn của mình 

như Hiến chương quy định lại còn khoe khoang. 

Đạo hữu viết thêm:Truyền thống Phật giáo cũng như GHPGVNTN chưa bao giờ áp 

đặt giáo quyền, mà thể hiện bằng đức lượng — Năng lực của đức hạnh chỉ huy Phật sự. 

Đây là sự giao tiếp hoạt động giữa Phòng Thông tin Phật giáo Quốc và Nhị vị Tăng 

Thống Huyền Quang và Quảng Độ 26 năm qua 
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Thưa đạo hữu Võ Văn Ái ! 

Giáo Hội chưa bao giờ áp đặt Giáo Quyền mà thể hiện bằng Đức Lượng, điều đó rất 

đúng. 

Giáo Hội có áp đặt Giáo Quyền bao giờ đâu, nhưng tất cả thành viên Giáo Hội phải 

tuyệt đối tuân thủ Giáo Quyền, bởi Giáo Quyền chính là bản Hiến Chương 

GHPGVNTN phân công trách nhiệm và quyền hạn cho mỗi người, không ai có quyền 

vượt qua những điều Hiến chương quy định. 

Còn Đức Lượng chính là tình thương, sự bao dung của Chư Vị Tăng Thống, chúng ta 

không ai được lạm dụng tình thương và sự bao dung ấy để lộng quyền, lộng ngôn và 

lộng hành như đạo hữu cả, xin đạo hữu soi chiếu lại bản thân mình. 

ĐIỀU 7: Ngoài việc nhắc lại rất nhiều lần cách chức đạo hữu Lê Công Cầu và bãi 

truất Hòa Thượng Thích Tâm Liên, đạo hữu viết thêm: 

“ Điều thất thố đáng tiếc có tính lạm quyền, là ông Lê Công Cầu đã khinh suất phi 

thường tiết lộ Di Chúc cho một số chư Tăng, đặc biệt cho ngoại nhân, gây bất lợi và 

tranh giành, ganh tị, làm xáo trộn nội bộ Giáo hội suốt thời gian hơn một năm qua ” 

Thưa đạo hữu Võ Văn Ái, đạo hữu căn cứ vào đâu để buộc tội đạo hữu Lê Công Cầu 

khinh suất phi thường tiết lộ Di Chúc. 

* Ngược lại chính đạo hữu là người tiết lộ Di Chúc khi đạo hữu vô tình hay cố ý viết 

tại Điều 10 trong Thông Cáo Báo Chí nầy: Ngài ghi tại điều 4 trong Di chúc kêu gọi 

chư Tôn đức Tăng Ni GHPGVNTN : 

« Lưu tâm giúp đỡ duy trì Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thuộc Tổng vụ Truyền 

Thông Viện Hoá Đạo để Giáo hội có tiếng nói trên trường quốc tế trong thời Pháp 

nạn ». 

Nếu đạo hữu không bóc Di Chúc ra đọc làm sao đạo hữu biết được Điều 4 nầy. 

 

* Và Ai tranh giành, ai ganh tỵ ? có phải chính đạo hữu đã bao che cho HT Thanh 

Quang khi Ngài có những hành động trái đạo tại lễ húy nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng 

Thống vừa qua, nên bị Đức Tăng Thống ra Quyết định số 10 ngày 27.7.2018 miễn 

nhiệm chức vụ Viện Trưởng. Đạo hữu đã dấu nhẹm Quyết Định cách chức nầy, dấu 

nhẹm việc HT Thanh Quang làm Giáo Chỉ Giả để tranh quyền, tranh chức. Hòa 

Thượng Thanh Quang đã vào tận chùa Lạc Sơn, Bình Định gây sự với HT Viện 

Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Tâm Liên không ngoài mục đích giành lại chức Viện 

Trưởng với Giáo Chỉ Giả đó. 

 

* Đạo hữu viết thêm rằng:  Thế nhưng, ông Lê Công Cầu không biết tàm quý, bất khâm 

tuân giáo lệnh của Đức Tăng Thống ghi qua bức Tâm Thư, ông ta tiếp tục tự biên tự diễn 

tưởng như mình còn chức vụ Tổng thư ký Viện Hoá Đạo đã bị Tâm Thư vô hiệu hoá, để 

thao túng, thảo hoạch văn kiện vô lối này đến văn kiện vô lối khác bằng thứ « văn 

chương thường tục » công nông binh, rồi chỉ đạo HT Tâm Liên ký, gây rối loạn đạo lý 

của một tôn giáo. 

 

Thưa đạo hữu Võ Văn Ái: 

 -Kim khẩu của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã nói với Hòa Thượng Viện Trưởng Thích 

Tâm Liên “ xin cho qua ” nên Tâm Thư không đóng dấu nữa, đồng nghĩa với Tâm 

Thư đã hủy, vì vậy Tâm Thư không gởi cho Viện Hóa Đạo để thi hành, do đó mọi 
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thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo giữ nguyên, đạo hữu Nguyên Chánh Lê Công 

Cầu là Tổng Thư Ký nên đạo hữu Cầu phải làm tròn trách nhiệm của mình. 

-Viện Hóa Đạo làm việc có nguyên tắc, có nề nếp theo Hiến Chương, chứ không lộng 

hành như đạo hữu viết: “ Ông Cầu chỉ đạo cho HT Tâm Liên ký, gây rối loạn đạo lý 

của một tôn giáo. 
 

 Ai gây rối loạn ? xin đạo hữu tự vấn lương tâm. 

Thông Cáo Báo Chí viết thêm rằng:  Trầm trọng hơn, HT Tâm Liên còn tuyên bố trước 

công chúng những lời phạm thượng vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội, là Đức Tăng Thống 

Thích Quảng Độ. Hai ông Lê Công Cầu và HT Tâm Liên thông đồng huỷ bỏ Hiến 

chương GHPGVNTN bản tu chỉnh cuối cùng thông qua ngày 4 tháng 12 năm 2015 tại 

Đại hội Khoáng đại Bất thường GHPGVNTN kỳ X do Đức Tăng Thống chủ trì và phê 

chuẩn, mà Ngài gửi sang Paris cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế lưu giữ. 

 

 Viện Hóa Đạo xin công bố rằng: 

- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà chưa bao giờ có Đại Hội Khoáng 

Đại X do Đức Tăng Thống chủ trì và phê chuẩn khi Đức Tăng Thống đang bị quản chế 

tại Thanh Minh Thiền Viện.  

- Tháng 2 năm 2015, Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo viên tịch, Chư Tăng 

và Phật tử vô cùng đau buồn, lợi dụng sự kiện nầy đạo hữu Võ Văn Ái đã tự dùng danh 

nghĩa Đại Hội X để tự biên tự diễn Hiến Chương 2015. 

- Mục đích của Hiến Chương 2015 là loại bỏ hoàn toàn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, 

nhằm xóa tan cơ cấu đại diện Viện Hóa Đạo tại Hải Ngoại trước, để tiến đến giải thể 

Viện Hóa Đạo qua Tâm Thư hôm nay. 

- Khi Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Tâm Liên chất vấn về Hiến 

Chương 2015, đạo hữu Võ Văn Ái đã đổ trách nhiệm cho Cố Hòa Thượng Viện Trưởng 

Thích Như Đạt. Đạo hữu Ái quên rằng Bản Hiến Chương nầy PTTPGQT công bố tháng 

12 năm 2015 mà Ngài Cố Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt đã viên tịch trước 

đó 8 tháng ( tháng 02.2015 )  

- Việc Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo chất vấn đạo hữu chỉ  nhằm hướng đạo 

hữu vào nguyên tắc, nề nếp của Giáo Hội, nhưng đạo hữu đã lộng ngôn tuyên bố: tôi chỉ 

phục vụ vị lãnh đạo tối cao tức là Đức Tăng Thống chứ không phục vụ 4, 5 ông chủ 

con con ( ám chỉ Viện Hóa Đạo ). 

ĐIỀU 8 và ĐIỀU 9:  

Đạo hữu Võ Văn Ái viết:  

8/. ....Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tuyên bố kể từ nay bất hợp tác với bất cứ tổ 

chức Phật giáo nào có sự hiện diện của Hoà thượng Tâm Liên và ông Lê Công Cầu. 

...Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế sẽ không loan tải bất cứ văn kiện, tin tức gì đến 

từ hai người này hay những ai khác đồng loã với HT Tâm Liên và ông Lê Công Cầu. 

 Chúng tôi cấm chỉ hai ông, cùng những ai bất khâm tuân Đức Tăng Thống, soán đoạt để 

gây hoang mang đồng bào Phật tử và đồng bào các giới, hai danh xưng « Phòng Thông 

tin Phật giáo Quốc tế » và « Đài Phật giáo Việt Nam », là công trình truyền thông 

tâm huyết của chúng tôi đã cầu toà và phục vụ GHPGVNTN suốt 26 (PTTPGQT) và 

13 (ĐPGVN) năm qua ; 
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9/. ...Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã phục vụ GHPGVNTN và thành công tạo nên 

cao trào hậu thuẫn quốc tế cho GHPGVNTN ; nay vẫn tiếp tục công trình vận động 

quốc tế ấy, không gì lay chuyển hay thay đổi. 

 

Kính thưa Chư Liệt Vị. 

* Lời tuyên bố: kể từ nay bất hợp tác với bất cứ tổ chức Phật giáo nào có sự hiện diện 

của Hoà thượng Tâm Liên và ông Lê Công Cầu, biểu tỏ đạo hữu Võ Văn Ái bất hợp 

tác với Giáo Hội vì Hòa Thượng Tâm Liên và đạo hữu Lê Công Cầu là thành viên Hội 

Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.  

* Đạo hữu Võ Văn Ái minh định:...Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế sẽ không loan 

tải bất cứ văn kiện, tin tức gì đến từ hai người này hay những ai khác đồng loã với HT 

Tâm Liên và ông Lê Công Cầu. 

Như vậy chứng tỏ đạo hữu Võ Văn Ái đã tự phủ nhận vai trò Tổng Vụ Trưởng Tổng 

Vụ Truyền Thông và Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, đồng nghĩa với 

việc tự ly khai Giáo Hội khi từ bỏ trách nhiệm và quyền hạn của mình theo Giáo Chỉ 

Số 18 do Đức Tăng Thống ban hành ngày 08.8.2018. 

  

Đồng thời đạo hữu Võ Văn Ái cũng minh định Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế 

và Đài Phát Thanh Phật Giáo Việt Nam là công trình của riêng ông, nay Ông vẫn 

dùng danh nghĩa ấy để tiếp tục công việc của mình. 

  

Để tránh việc nhiễu loạn thông tin, Viện Hóa Đạo tuyên bố kể từ hôm nay các 

Thông Cáo Báo Chí, các buổi phát thanh Phật Giáo Việt Nam nhân danh Phòng 

Thông Tin Phật Giáo Quốc do đạo hữu Võ Văn Ái phổ biến, không phải là tiếng nói 

chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất không chịu bất cứ trách nhiệm nào về hành vi của đạo hữu Võ 

Văn Ái trên 2 danh nghĩa nói trên.   

 

ĐIỀU 10. ĐIỀU 11 VÀ ĐIỀU 12: chỉ là vọng ngữ nên Viện Hóa Đạo không phân tích  

                              

                                        TỪ NHỮNG VẤN NẠN TRÊN 

        VIỆN HÓA ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTViện 

Hóa Đạo Quyết Định:             QUYẾT ĐỊNH  

 

1/.Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đã ban hành Giáo Điệp Số 

26.18/VHĐ/VTR/GĐ ngày 23.9.2018, quy định quyền hạn và trách nhiệm của từng 

thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo căn cứ tinh thần Hiến Chương 

GHPGVNTN, nhưng Đạo hữu Võ Văn Ái không thi hành, vẫn tự mình ra những 

Thông Cáo Báo Chí sai sự thật, không có sự chấp thuận của Viện Hóa Đạo. 

 

2/. Qua 12 Điều Minh Định của PTTPGQT, Đạo hữu Võ Văn Ái đã tự mình ly khai 

Giáo Hội, tức là đạo hữu tự hủy bỏ các chức vụ của mình là Tổng Vụ Trưởng TV 

Truyền Thông, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phát Ngôn Nhân 

Viện Hóa Đạo trong Giáo Chỉ Số 18 do Đức Tăng Thống ban hành ngày 08.8.2018. 
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Vậy từ nay Ông Ái không còn giữ chức vụ gì trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo 

GHPGVNTN. 

 

3. Để tránh sự lạm dụng danh nghĩa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Đài 

Phát Thanh Phật Giáo Việt Nam nhằm thực hiện những âm mưu chống phá Giáo 

Hội, Viện Hóa Đạo tuyên bố giải tán Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế để thiết 

lập một cơ cấu truyền thông mới  

 

4/. Những Thông Cáo Báo Chí và Đài Phát Thanh Phật Giáo Việt Nam do Ông Võ 

Văn Ái tiếp tục thực hiện lạm dụng danh nghĩa hai tổ chức nói trên đều không phải 

là tiếng nói chính thức của GHPGVNTN, GHPGVNTN không chịu trách nhiệm bất 

cứ hành vi nào của Ông Võ Văn Ái kể từ ngày ban hành Thông Bạch nầy. 

 

5/. Trong khi chờ đợi Viện Hóa Đạo thiết lập một cơ quan Truyền Thông mới, Văn 

Phòng Viện Hóa Đạo có trách nhiệm thông tin Quốc Nội, Văn Phòng II Viện Hóa 

Đạo có trách nhiệm thông tin tại Hải Ngoại.  

    

6/. Đây không phải là văn bản Viện Hóa Đạo đối thoại với ông Võ Văn Ái, văn bản 

nầy có mục đích minh định Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất ban hành năm 1964 được tu chỉnh lần sau cùng năm 2011 với Điều Thứ 5, 

Chương Thứ Ba: 

          THÀNH PHẦN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

            GỒM TĂNG SĨ VÀ CƯ SĨ THUỘC BẮC TÔNG VÀ NAM TÔNG 

                           CHẤP NHẬN BẢN HIẾN CHƯƠNG NẦY 

Chấp nhận Bản Hiến Chương nầy tức là phải chấp nhận toàn bộ 11 Chương, 40 

điều, được Đại Hội Thu Hẹp GHPGVNTN Kỳ IX thông qua ngày 12 tháng 11 năm 

2011tại Chùa Giác Hoa Sài Gòn, không ai được vượt qua quyền hạn và trách nhiệm 

của mình do Hiến Chương nầy quy định. 

  

                         NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT 

                               Phật Lịch 2562, Tu Viện Long Quang ngày 19 tháng 10 năm 2018 

                                                          TM BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO 

                                                         VIỆN TRƯỞNG 

 

                                                               Tỳ Kheo THÍCH TÂM LIÊN. 

-Thành kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, thành kính thẩm tường. 

-Đạo hữu Võ Văn Ái kính tri tường và thi hành. 

-Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân, liên quan đến GHPGVNTN kính tường 

- Các dấu * ở ngày tháng trong văn bản do Hòa Thượng Thích Nguyên Lý cung cấp 

để đính chính ngày tháng sai sót trong Thông Bạch Số I đã ban hành. 

-Lưu. 


