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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

CHÙA GIÁC NGỘ 

92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM 

ĐT: 08-8309570; 0908153160 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2010 

 

 

 

 

Kính gửi: - HT. Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN 

- HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký HĐTS GHPGVN 

- HT. Thích Thiện Duyên, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ 

- Chư tôn đức Thường trực HĐTS, GHPGVN 

 - Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự THPG TP.HCM 

Đồng kính gửi: - Ban Tôn giáo Chính phủ nước CHXHCNVN 

V/v Tường trình và minh oan về một số cáo buộc liên hệ LĐTTNPGVN  

 

 

Kính bạch chư Tôn đức, 

Từ ngày 3-6-2010 cho đến hôm này là ngày 28-6-2010, sau khi danh sách Ban Điều 

hành “lâm thời” của Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam được TT. Thích Đạt 

Đạo (Phó Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử) xướng lên tại Chánh điện Đại Nam Văn 

Hiến, dưới sự chứng minh của hai vị Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN là HT. Thích 

Giác Toàn và TT. Thích Bảo Nghiêm, với sự có mặt của TT. Thích Huệ Thông (Phó Ban 

Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh Bình Dương) và nhiều vị Tôn đức khác, chúng con chưa 

nhận được bất kỳ Công văn nào của Hội đồng Trị sự hay Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình 

Dương gửi cho chúng con (Thích Nhật Từ) chỉ đạo về việc được chuẩn thuận hay phủ bác sự 

việc ra mắt lâm thời Liên đoàn trên.  

Sáng hôm nay, ngày 28-6-2010, chúng con được một vị Tôn đức gửi cho các văn bản 

của phiên họp của VP2 vào ngày 23-6-2010 bao gồm:  

1) Chương trình họp (có sự hiện diện của HT. Thích Từ Nhơn, HT. Thích Thiện Nhơn, 

HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thiện Pháp, TT. Thích Huệ Trí, 

TT. Thích Đạt Đạo, TT. Thích Tấn Đạt và TT. Thích Thiện Thống).  

2) Báo cáo số 92 về Hội trại Lý Công Uẩn được tổ chức tại Lạc cảnh Đại Nam Văn 

Hiến của Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, do TT. Thích Huệ Thông gửi cho Ban Tôn giáo 

tỉnh Bình Dương ngày 17-6-2010, thay thế báo cáo cho VP2. 

3) Công văn 029/CV.HĐTS (lẽ ra, đuôi công văn phải là CV.BTS, chứ không thể là 

CV.HĐTS. Điều này gián tiếp cho thấy Công văn này do TT. Thích Thiện Thống viết dùm 

từ VP2 gửi về BTS PG tỉnh An Giang lại quên kiểm tra, nên mới lẫn lộn – TNT ghi chú) V/v 

thỉnh thị ý kiến đối với một số tổ chức mang danh nghĩa Phật giáo do cá nhân tự lập, do HT. 

Thích Huệ Tài ký ngày 15-6-2010. 

4) Tờ xin ý kiến của HT. Thích Thiện Nhơn V/v thành lập Tổng hội Thanh niên Phật 

giáo Việt Nam lâm thời, ký gửi Hoà thượng Chủ tịch HĐTS ngày 07-6-2010.  

5) Công văn số 221/CV.HĐTS do HT. Thích Từ Nhơn ký ngày 24-6-2010 gửi cho các 

Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành 

phố thuộc Tỉnh và Sở Nội vụ (BTG) Tỉnh Thành. 

Trong các Công văn và văn bản nêu trên có một số ngộ nhận nghiêm trọng. Chúng con 

kính trình chư Tôn đức tường lãm và kính mong được quý Tôn đức đính chính trong tinh 

thần tôn trọng sự thật. 
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I. CÁC THÔNG TIN NHẦM LẪN CẦN ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH 

1) Về danh xưng của LĐTTNPGVN 

Tờ xin ý kiến của HT. Thích Thiện Nhơn ký ngày 07-6-2010 ghi là: “ĐĐ. Thích Nhật 

Từ nhân cuộc gặp gỡ, giao lưu các Thanh Thiếu niên với danh nghĩa Hội trại Lý Công Uẩn, 

đã công bố và trao danh sách ban Lãnh đạo lâm thời “Tổng Hội Thanh niên Phật giáo 
Việt Nam, do ĐĐ. Thích Nhật Từ làm Chủ tịch (TNT nhấn mạnh).  

Trên thực tế, chúng con chỉ đổi danh xưng từ Câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ thành “Liên 

đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam,” và tiến hành ra mắt lâm thời, chứ không 

phải là thành lập mới, như Văn bản của HT. Thích Thiện Nhơn ký. 

Suốt buổi chiều và đêm 06-6-2010, chúng con và ĐĐ. Thích Phước Huệ nhận được 

điện thoại và nhắn tin của TT. Thích Đạt Đạo yêu cầu gửi cho Thượng tọa Danh sách Ban 

Điều hành lâm thời và Lời phát biểu của TT. Thích Bảo Nghiêm, để Thượng toạ trình cho 

Văn phòng 2 vào lúc 07giờ sáng ngày 07-6-2010.  

Tại buổi lễ ra mắt Ban điều hành lâm thời, TT. Thích Bảo Nghiêm tán dương, TT. 

Thích Đạt Đạo xướng tên, HT. Thích Giác Toàn trao danh sách lâm thời, ĐĐ. Thích Trí 

Chơn phát biểu cảm tạ, không hề có câu chữ nào ghi là “Tổng Hội Thanh niên Phật giáo Việt 

Nam.” Hơn nữa, trong danh sách Ban điều hành lâm thời, chúng con (Thích Nhật Từ) là 

Trưởng Ban điều hành, chứ không phải là “Chủ tịch.”  

Sự nhầm lẫn tai hại này đã làm cho nội dung của “tờ xin ý kiến” của HT. Thích Thiện 

Nhơn gửi cho Hoà thượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN trở nên 

nghiêm trọng hơn. Danh sách lâm thời có ghi rõ danh xưng của Liên đoàn và chức danh cụ 

thể đã được TT. Thích Đạt Đạo gửi cho VP2 vào sáng sớm ngày 07-6-2010, sao lại có sự 

nhầm lẫn đáng tiếc này! 

Văn bản xin ý kiến của HT. Thích Thiện Nhơn và Công văn 221/CV.HĐTS của HT. 

Thích Từ Nhơn hoàn toàn không đề cập gì đến tiến trình chúng con (Thích Nhật Từ) thay 

mặt Tăng Ni trẻ xin thành lập Hội Thanh niên Phật giáo trực thuộc HĐTS, rồi sau đó được 

chính HT. Thích Thiện Nhơn hướng dẫn sửa thành trực thuộc Ban Tăng Sự TƯ và cuối cùng 

là Ban Hướng dẫn Phật tử. Chúng con chờ đợi hơn gần 100 ngày trong mòn mỏi, nhưng 

không có Văn bản trả lời nào của VP2 và BTGCP về thỉnh nguyện trên. Việc bỏ sự kiện 

chúng con xin phép và chờ đợi HĐTS và BTGCP chuẩn phê hay phủ bác ra khỏi ngữ cảnh 

của Công văn 221/CV.HĐTS và tường trình xin ý kiến Hoà thượng Chủ tịch HĐTS, thì việc 

ra mắt lâm thời Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam (đổi danh xưng từ CLB 

Hoằng Pháp Trẻ) sẽ bị hiểu lầm nghiêm trọng như một sự cả gan, thách đố, cố tình vi phạm 

Hiến chương GHPGVN và do vậy được ngụ ý hay ngầm hiểu rằng: “Giải thể Liên đoàn 

TNTPGVN” bị hiểu sai thành “Tổng Hội Thanh Thiếu niên Phật giáo Việt Nam” là đáng đời 

vì VP2 làm việc này là nhằm “để bảo vệ hiệu năng và pháp lý của Hiến chương” và vì “để 

giữ gìn kỷ cương và các hoạt động của Giáo hội theo quy định của Hiến chương 
GHPGVN đã được Chính phủ và luật pháp công nhận.” (các dòng in đậm là nguyên văn 

của HT. Thích Thiện Nhơn trong Tờ xin ý kiến gởi Hoà thượng Chủ tịch HĐTS) 

Sự nhầm lẫn “đáng tiếc” về danh xưng nêu trên đã làm cho Ban Trị sự Phật giáo tại 55 

Tỉnh và Thành phố, Sở Nội vụ (BTG) các Tỉnh Thành và Ban Đại diện Phật giáo Quận, 

Huyện, Thị xã trực thuộc Ban Trị sự PG sẽ hiểu sai và hiểu xấu về thiện chí và sự tôn trọng 

Hiến chương của chúng con và tất cả thành viên tham gia vào việc ra mắt lâm thời Liên đoàn 

TTNPGVN. 

Vì sự sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, danh dự, tinh thần và quan 

hệ xã hội của chúng con và Tăng Ni trẻ khác, chúng con vô cùng biết ơn nếu và kính thỉnh 

quý Hoà thượng gửi lời đính chính đến các Ban Trị sự PG, Ban Đại diện PG, Sở Nội vụ 

(BTG), đúng với những gì đã diễn ra vào sáng ngày 03-6-2010. 
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2) Về ngày ra mắt Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam 
Tờ xin ý kiến của HT. Thích Thiện Nhơn ký ngày 07-6-2010 ghi nhầm ngày 04-6-2010 

và Công văn số 221/CV.HĐTS do HT. Thích Từ Nhơn ký ngày 24-6-2010 cũng ghi nhầm 

tương tự. Ngày ra mắt lâm thời của Liên đoàn là ngày 03-6-2010. Điều này cho thấy báo cáo 

của TT. Thích Thiện Thống thiếu chuẩn xác do vội vã, đồng thời cũng không kiểm chứng 

với văn bản của TT. Thích Đạt Đạo gửi VP2 sáng ngày 07-6-2010. Thật là đáng tiếc! 

 

3) Về việc công bố và phát tán danh sách Ban điều hành lâm thời 

Tờ xin ý kiến của HT. Thích Thiện Nhơn ghi về vấn đề này như sau: “ĐĐ. Thích Nhật 

Từ nhân cuộc gặp gỡ, giao lưu các Thanh Thiếu niên với danh nghĩa Hội trại Lý Công Uẩn, 

đã công bố và trao danh sách Ban Lãnh đạo lâm thời “Tổng Hội Thanh niên Phật giáo Việt 

Nam, do ĐĐ. Thích Nhật Từ làm Chủ tịch” (chữ đậm do TNT nhấn mạnh). Thông tin vừa 

nêu hoàn toàn trái với sự thật đã diễn ra vào ngày 03-6-2010. Sáng hôm đó, TT. Thích Đạt 

Đạo công bố danh sách lâm thời, HT. Thích Giác Toàn trao danh sách Ban Điều hành 

(không phải Ban Lãnh đạo) lâm thời cho chúng con gồm có ĐĐ. Thích Trí Chơn, ĐĐ. Thích 

Nhật Từ và ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ). 

Gần 20 ngày sau, dù đã có Văn bản Báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo Bình Dương ngày 

17-6-2010 cũng như Báo cáo của TT. Thích Đạt Đạo, không hiểu tại sao Công văn số 

221/CV.HĐTS do HT. Thích Từ Nhơn ký ngày 24-6-2010 cũng ghi sai lầm nghiêm trọng: 

“Đại đức Thích Nhật Từ đã công bố và phát tán danh sách thành phần nhân sự Ban Điều 

hành lâm thời Liên đoàn Thanh Thiếu niên Phật giáo Việt Nam do Đại đức làm Trưởng ban 

Điều hành.” Trên thực tế, chúng con thấy rất rõ vì là Ban điều hành lâm thời, mang tính thử 

nghiệm trong lúc chờ trả lời bằng văn bản chính thức của HĐTS và BTGCP, chúng con được 

TT. Thích Đạt Đạo xướng đọc và công bố danh sách, chứ chúng con không phát tán cho 

bất kỳ ai, ngay cả các thành viên lâm thời của Liên đoàn TTNPGVN trong lễ ra mắt và suốt 3 

ngày Hội trại Lý Công Uẩn cũng như những ngày sau đó. TT. Thích Đạt Đạo là người đầu 

tiên có danh sách lâm thời này, do Thượng tọa yêu cầu chúng con quá nhiều lần trong suốt 

chiều và giữa đêm 06-6-2010, chúng con không có lý do nào từ chối. 

Nếu đây là sự nhẫm lẫn do thiếu kiểm tra thông tin từ TT. Thích Thiện Thống thì vấn 

đề không là gì cả. Nếu đây là sự cố ý do tác động sai lầm của TT. Thích Thiện Thống thì 

chúng con cho rằng quả thật là đáng tiếc! Vì thông tin bị nhầm lẫn quá nghiêm trọng, chúng 

con kính mong chư Tôn đức hãy nhân danh “sự chân thật bất hư” đính chính lại cho chúng 

con. Chúng con vô cùng biết ơn chư Tôn đức về việc đính chính cần thiết này. 

 

II. VỀ VIỆC XIN LẬP HỘI TRỰC THUỘC BAN NGÀNH GIÁO HỘI 

Sắc lệnh số 102/SL/L004 do chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 20 tháng 5 năm 

1957, tại điều 2 quy định rõ: “Mọi người đều có quyền lập hội… Không ai được xâm phạm 

quyền lập hội và quyền tự do vào hội, ra hội của người khác,” vì việc làm đó được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh là nhằm “bảo vệ và củng cố chế độ dân chủ nhân dân.” (điều 3). 

Điều 7 của Sắc lệnh này quy định: “Người nào xâm phạm đến quyền lập hội hoặc đến quyền 

tự do vào hội, ra của người khác có thể bị cảnh cáo hoặc bị truy tố trước toà án và bị xử phạt 

tù từ một tháng đến một năm.” 

Điều 15 của Nghị định 88/2003/NĐ-CP khẳng định việc “thành lập; chia, tách; sáp 

nhập; hợp nhất; giải thể và phê duyệt Điều lệ đối với Hội” là quyền lợi hợp pháp. Điều này 

cũng được Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo do Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN 

Nguyễn Văn An ký ban hành ngày 18-6-2004, tại điều 17.1 tái khẳng định: “Tổ chức tôn 

giáo được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức trực thuộc theo hiến chương, 
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điều lệ của tổ chức tôn giáo.” (Ấn bản của Ban Tôn giáo Chính phủ, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 

năm 2004, tr. 20, 51). 

Theo điều 20.2.c của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, thì: “Hội đoàn tôn giáo có phạm 

vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký với cơ quan quản lý nhà 

nước về tôn giáo ở trung ương.” (Sách đã dẫn, tr. 22). Theo văn mạch này, “cơ quan quản lý 

nhà nước về tôn giáo ở trung ương” cũng chính là “Ban Tôn giáo Chính phủ.”  

Điều 21 của Hiến chương GHPGVN do HT. Thích Trí Tịnh ký ban hành ngày 14-12-

2008, mặc dù có cho phép: “Các Ban và Viện có thể thành lập các Phân ban, Phân viện để 

phụ trách các chuyên ngành hoạt động theo Nội quy riêng được Ban Thường trực Hội đồng 

Trị sự chuẩn y;” nhưng lại nói quá chung chung, không có điều khoản nào quy định về thủ 

tục xin phép thế nào, thời gian xét duyệt, thời hạn trả lời bằng văn bản về việc đơn xin thành 

lập Phân ban được chuẩn y hay bị phủ bác. 

Căn cứ Nghị định 88/2003/NĐ-CP do thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành ngày 30 

tháng 7 năm 2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, tại điều 10 có ghi rõ: 

“trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Nhà nước [bao gồm Giáo hội các 

tôn giáo – TNT ghi chú] có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Ban vận động thành lập Hội; 

trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.” 

Trên thực tế, chúng con đã gửi đơn, điều lệ hoạt động và danh sách nhân sự dự kiến cho 

BTGCP và VP2 của GHPGVN hơn 03 tháng, kể từ ngày 06-2-2010, đúng với quy định của 

Luật pháp và Hiến chương GHPGVN nhưng cho đến hiện nay chưa nhận được phản hồi 

bằng văn bản nào từ 02 cơ quan trên rằng việc xin thành lập tổ chức con (Hội Thanh niên 

Phật giáo nếu được chính thức thừa nhận, hoặc Liên đoàn TTNPGVN lâm thời để chờ xét 

duyệt và chuẩn phê) trực thuộc Ban Tăng Sự TƯ hoặc Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ chưa hề bị 

phủ bác bằng một văn bản nào. Trên tinh thần chưa bị phủ bác, chưa có văn bản trả lời và 

hướng dẫn từ VP2 và BTGCP, việc chúng con xin ba vị Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS 

GHPGVN là HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Giác Toàn, TT. Thích Bảo Nghiêm và HT. 

Thích Thiện Tánh (Uỷ viên Kiểm soát HĐTS) làm Chứng minh và Cố vấn cho Liên đoàn 

TTNPGVN và ra mắt lâm thời Liên đoàn này để chờ xem xét, thiết nghĩ, không có gì là trái 

với Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo và Hiến chương GHPGVN.  

Trên tinh thần muốn được phục vụ giới thanh thiếu niên và giúp họ sống nương tựa vào 

ba ngôi Tâm linh, thực tập năm điều đạo đức, dấn thân phụng sự xã hội theo tinh thần nhập 

thế của GHPGVN, chúng con tha thiết cầu mong quý Tôn đức Hoà thượng lãnh đạo HĐTS 

tái xem xét, giúp đỡ và cho phép trực thuộc Ban Hoằng Pháp TƯ, hoặc Ban Hướng dẫn Phật 

tử TƯ. Chúng con vô cùng biết ơn về sự rộng lượng cứu xét của chư Tôn đức. 

 

III. VỀ VẤN ĐỀ CHẾ TÀI VÀ KỶ LUẬT 

Điều 46 của Hiến chương GHPGVN quy định rằng: “Việc thi hành kỷ luật đối với 

thành viên thường do Ban Trị sự quyết định; đối với thành viên trong Ban Trị sự Tỉnh hội, 

Thành hội do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội quyết định (TNT nhất mạnh); 

đối với thành viên Hội đồng Trị sự thì do 2/3 thành viên Hội đồng Trị sự biểu quyết và Ban 

Thường trực Hội đồng Chính minh phê chuẩn.” (Hội đồng Trị sự ấn hành, NXB Tôn Giáo, 

năm 2008, tr.19). 

Theo quy định của điều 46 này, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Thành không có quyền hạn 

kỷ luật các uỷ viên của Ban Trị sự. Quyền hạn chế tài và kỷ luật này thuộc về Hội đồng Trị 

sự. Chúng con lấy làm tiếc, trong thời gian qua, đã có hiện tượng nhân danh Hiến chương 

nhưng lại làm sai Hiến chương GHPGVN, tạo sự hoang mang và mất tín nhiệm ở Tăng Ni.   

HT. Thích Huệ Tài, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, tại Công văn số 

029/CV.HĐTS, ký ngày 15-6-2010, gửi cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN có 
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đoạn ghi: “để giải quyết dứt điểm trường hợp 02 cá nhân có tên nêu trên (TT. Thích 

Thiện Nghĩa và ĐĐ. Thích Phước Tín – TNT nhấn mạnh) có hành vi tự lập Hội trái với 

quy định (thực ra là ra mắt lâm thời, chứ không lập hội – TNT nhấn mạnh) của Hiến chương 

GHPGVN, kính thỉnh Trung ương Giáo hội chính thức có văn bản” “để giúp Ban Thường 

trực Ban Trị sự dễ dàng xử lý cá nhân Tăng NI có hành vi lập Hội trái phép tại An 
Giang.”  

Trong khi, trên thực tế, dù chưa có Công văn hay văn bản chính thức nào của Hội đồng 

Trị sự về vấn đề trên (trước ngày 24-6-2010), không biết vì lý do gì, HT. Thích Huệ Tài, 

dưới tác động của TT. Thích Thiện Thống đã kỷ luật và không cho TT. Thích Thiện Nghĩa 

(uỷ viên Ban Trị sự tỉnh An Giang) tham gia giảng dạy tại các trường Hạ trực thuộc tỉnh An 

Giang. Đây là việc làm hoàn toàn trái lại với điều 46 của Hiến chương GHPGVN. Việc làm 

sai với Hiến chương của HT. Thích Huệ Tài đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, danh dự, 

tinh thần và quan hệ xã hội của TT. Thích Thiện Nghĩa tại tỉnh An Giang.  

“Để bảo vệ hiệu năng và pháp lý của Hiến chương GHPGVN” và “để giữ gìn kỷ cương 

và các hoạt động của Giáo hội theo quy định của Hiến chương”, theo lời của HT. Thích 

Thiện Nhơn, chúng con kính mong quý Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự sớm can thiệp, 

ngăn chận kịp thời, không thể để cho hành vi nhân danh Hiến chương nhưng lại làm sai Hiến 

chương được tiếp tục diễn ra tại tỉnh An Giang, làm cho Tăng Ni và Phật tử mất tín nhiệm 

vào GHPGVN. Đồng thời, chúng con kính đề nghị HT. Thích Huệ Tài sớm rút lại quyết định 

kỷ luật miệng TT. Thích Thiện Nghĩa, trả lại danh dự cho TT. Thích Thiện Nghĩa, cho đến 

khi có quyết định kỷ luật của Hội đồng Trị sự GHPGVN về vấn đề này. 

Hơn nữa, theo đánh giá của HT. Thích Từ Nhơn, việc ra mắt LĐTTNPGVN “là một ý 

tưởng tốt, nhằm phát huy tài năng và thu hút lực lượng Tăng Ni, Phật tử trẻ cho công cuộc 

phát huy Đạo Pháp và nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập” (Trích Công văn 

221/CV.HĐTS, ngày 26-6-2010). Đồng thời, Hoà thượng chỉ đạo, “Đối với các Tăng Ni, 

Phật tử có tên trong danh sách Ban Điều hành Lâm thời Liên đoàn Thanh Thiếu niên Phật 

giáo Việt Nam không được phép hoạt động, phải làm đơn rút tên ra khỏi danh sách của Liên 

đoàn.” Trên thực tế, bằng danh dự và lòng tôn trọng sự thật, chúng con xin báo cáo chư 

Tôn đức rằng chúng con chưa từng phát tán danh sách Ban điều hành lâm thời 

LĐTTNPGVN cho bất kỳ thành viên nào tham gia Liên đoàn, thì lấy danh sách đâu mà 

rút ra. Vả lại, Công văn 221/CV.HĐTS không thừa nhận sự hiện hữu của Liên đoàn thì cần 

gì “phải làm đơn rút tên khỏi danh sách của Liên đoàn.” 

Chúng con thiết nghĩ, việc chế tài của HT. Thích Huệ Tài đối với TT. Thích Thiện 

Nghĩa là hành động “cầm đèn chạy trước ô tô”, không phù hợp với điều 46 của Hiến chương 

GHPGVN và Công văn 221/CV.HĐTS. Chúng con không hiểu tại sao nhân cơ hội của việc 

ra mắt LĐTTNPGVN lâm thời vốn có “ý tưởng tốt nhằm phát huy tài năng và thu hút lực 

lượng Tăng Ni, Phật tử trẻ cho công cuộc phát huy Đạo Pháp và nhu cầu xã hội trong thời kỳ 

hội nhập,” HT. Thích Huệ Tài lại kỷ luật TT. Thích Thiện Nghĩa một cách vô lý và trái với 

Hiến chương GHPGVN như thế! 

 

IV. CÔNG TÂM VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 

Chúng con kính nhắc lại nơi đây rằng vào ngày 27-8-2009, tại Hà Nội, BTS thành hội 

Phật giáo Hà Nội và Ban hoằng Pháp Hà nội đã trọng thể tổ chức lễ ra mắt “Liên đoàn thanh 

thiếu niên phật tử Thủ Đô.” Việc làm này, theo tinh thần của Công văn 221/CV.HĐTS cũng 

là một ý tưởng tốt. Nhưng căn cứ theo Hiến chương GHPGVN, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn 

giáo và các văn bản pháp lý khác của chính phủ thì sự thành lập “Liên đoàn thanh thiếu niên 

phật tử Thủ Đô” là chưa có sự cho phép chuẩn phê của HĐTS GHPGVN.  

Gần một năm qua, Liên đoàn này dù không hợp pháp theo Hiến chương GHPGVN và 
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Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc tạo dựng hình ảnh 

của GHPGVN và đất nước Việt Nam trong giai đoàn hội nhập và phát triển. Vụ trưởng Vụ 

Phật giáo thuộc BTGCP đến dự và phát biểu, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp TƯ, Ban Hướng 

dẫn Phật tử TƯ ủng hộ. Sao lại có việc làm đáng được trân trọng này? Theo con nghĩ, tất cả 

đều thấy rằng dù chưa được quy định trong Hiến chương, việc làm tốt cần được ủng hộ! 

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ làm Trưởng Đoàn của Liên đoàn này cũng là Phó Ban điều hành 

của LĐTTNPGVN của chúng con. Một số vị Phó Ban Trị sự và Chánh thư ký của các Ban 

Trị sự PG Tỉnh Thành cũng tham gia với tư cách Phó Ban điều hành của Liên đoàn, với mục 

đích nối kết tay nhau cho các Phật sự phục vụ GHPGVN và đất nước Việt Nam, chứ không 

có dụng ý hay tham vọng nào khác.  

Theo Tờ xin ý kiến của HT. Thích Thiện Nhơn gửi Hoà thượng Chủ tịch và Phó chủ 

tịch Thường trực HĐTS, thì tinh thần của Tờ trình này và Công văn 221/CV.HĐTS do HT. 

Thích Từ Nhơn ký là “để bảo vệ hiệu năng và pháp lý của Hiến chương” cũng như nhằm “để 

giữ gìn kỷ cương và các hoạt động của Giáo hội theo quy định của Hiến chương.” Chúng con 

xin thay mặt quý Tăng Ni trẻ có tên trong danh sách Ban điều hành lâm thời của 

LĐTTNPGVN tha thiết kính khẩn cầu chư tôn đức xem xét lại và có quyết định cuối cùng 

theo tinh thần “công tâm và công bằng xã hội” về sự có mặt của Liên đoàn thanh thiếu niên 

Phật tử Thủ đô, Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam, các CLB thanh thiếu niên 

Phật tử trên toàn quốc và các CLB Hoằng Pháp Trẻ tại 22 tỉnh thành.  

Chúng con thiết nghĩ, việc xem xét và quyết định cần được công bằng, không phát xuất 

từ những mâu thuẫn cá nhân của TT. Thích Thiện Thống với chúng con (Thích Nhật Từ) 

được khéo léo nguỵ biện thành chính sách chung của VP2 như trong thời gian vừa qua với sự 

ra đời của Tờ trình của HT. Thích Thiện Nhơn và Công văn 221/CV.HĐTS của HT. Thích 

Từ Nhơn. 

Chúng con sẽ rất hoan hỷ và thành kính “y giáo phụng hành” sự chỉ dạy có công tâm và 

công bằng xã hội của chư Tôn đức. 

Chúng con thành kính sám hối chư  Tôn đức vì “ý tưởng tốt, nhằm phát huy tài năng và 

thu hút lực lượng Tăng Ni, Phật tử trẻ cho công cuộc phát huy Đạo Pháp và nhu cầu xã hội 

trong thời kỳ hội nhập” của chúng con mà chư Tôn đức phải nhọc tâm, lao trí trong thời gian 

ba tuần lễ qua. 

Thành kính đảnh lễ và tri ân chư Tôn đức. Kính chúc chư Tôn đức an lạc thân tâm và 

viên thành các Phật sự. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Chư Tôn đức Phó chủ tịch HĐTS  

làm cố vấn cho LĐTTNPGVN 

- Những người có liên hệ LĐTTNPGVN 

Cung kính khể thủ 

 

 

 

 

 

ĐĐ. Thích Nhật Từ 

Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 

Phó Ban Phật giáo Quốc tế TƯ 

 

 


