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Chủ đề: tình hình Chùa Linh Sơn ở Oudendijk Hoà Lan.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý Phật Tử,
Hôm nay quý Phật tử nhận được thư này vì trước đây quý Phật tử đã để lại địa chỉ nhà hoặc địa chỉ
e-mail cho Chùa Linh Sơn ở Oudendijk. Chúng tôi xin trân trọng thông báo về tình hình hiện nay tại
Chùa Linh Sơn.
Thưa quý vị, tình hình hiện nay của Chùa Linh Sơn Hoà Lan có một nhóm Phật Tử không đồng ý với
chủ trương của Ban Quản Trị của Thầy Thích Trí Thoát. Hiện nay họ đã chiếm quyền kiểm soát ngôi
Chùa một cách bất hợp pháp.
Vào tháng 12 năm 2021, họ gây sức ép, ép buộc Thầy Đồng Nguyên và Ni Đồng Thắng phải rời Chùa.
Do đó Thầy Đồng Nguyên và Ni Đồng Thắng đã ra đi, nhưng không phải theo ý muốn của riêng mình.
Trong những tháng sau đó, nhóm này đã chiếm giữ một phần lớn hành chánh của Chùa, trong đó có
tất cả giấy tờ của các Phật Tử đã từng cho Chùa vay tiền. Sau đó nhóm này vu cáo Thầy Trí Thoát,
Thầy Đồng Nguyên và Ni Đồng Thắng, ba vị này đã toa rập với nhau để lấy một số tiền lớn của Tam
Bảo. Tôi, Frank Visser, có thể đảm bảo với quý Phật tử rằng điều này hoàn toàn sai sự thật và không
có bằng chứng nào đã được đưa ra cả, nhưng nhóm này đang sử dụng điều này là lấy cớ để không trả
một số của các khoản tiền mà Thầy Trí Thoát và Thầy Đồng Nguyên đã cho Chùa mượn và họ muốn
lật đổ các Thầy ra khỏi Ciáo Hội Phật Giáo Chùa Linh Sơn Hoà Lan. Chúng tôi hiện đang làm việc với
một Kế Toán Viên để làm sáng tỏ việc cáo buộc này.
Nhóm người này đã đem những tờ giấy nợ của Chùa đã vay của quý Phật Tử ra ngoài cho nhiều
người khác xem, làm lộ những thông tin bảo mật. Những vị Phật Tử đã từng cho Chùa vay, họ thật sự
không muốn thông tin cá nhân của họ bị lọt ra ngoài. Cũng vì việc này mà đã gây ra rất nhiều rắc rối
cho một số Phật tử đã từng cho Chùa vay tiền và Chùa cũng đã từng hứa là giữ bí mật cho họ. Nhóm
người này còn có hành vi không tốt đối với chúng tôi và Thầy Đồng Nguyên.
Nhóm người này sau đó đã đe dọa và gây sức ép nặng nề cho Thầy Thích Trí Thoát và bảo Thầy phải
ký giấy để từ chức vụ hội trưởng, là một thành viên của hội đồng Ban Quản Trị. Thầy Thích Trí Thoát
đã thẳng thắn không đồng ý điều này. Sau đó, Minh Từ ( thủ quỷ) đã tự ý thay đổi bỏ tên của Thầy
Trí Thoát ra và đã để tên của một người khác đăng ký vào Phòng Thương Mại ( KvK ) để làm Hội
Trưởng, điều này cho thấy đây là một việc làm bất hợp pháp, khi chưa có sự quyết định của Hội Dồng
Quản Trị.
Vì lý do đó, chúng tôi, Hội Dồng Quản Trị và Frank Visser, đã bắt đầu thủ tục phản đối những thay đổi
này để khôi phục quyền Quản Trị hợp pháp.

Nhóm người này cũng đã thay ổ khóa của Chùa và đã phá luôn cửa phòng của Thầy Thích Trí Thoát.
Về việc này tôi đã viết 2 lần thư cho Minh Từ, trong đó một lần bằng thư bảo đảm rằng, nếu anh ta
phá cửa phòng của Thầy Thích Trí Thoát, anh ta sẽ phạm tội là xâm phạm quyền cá nhân và chúng tôi
sẽ báo cáo cảnh sát ngay lập tức, nhưng Minh Từ vẫn phá cửa phòng và có những hành động không
tốt. Cảnh sát đã được thông báo về việc này rồi.
Thầy Thích Trí Thoát và toàn thể Hội Đồng Ban Quản Trị (trong đó có Minh Từ ) đã ủy quyền cho tôi,
Frank Visser, đại diện cho Hội Đồng Quản Trị Chùa. Điều này đã được thảo luận trong một cuộc họp
vào thứ Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022, tất cả được ghi âm lại trong điện thoại và ghi thành biên bản.
Thưa quý vị, hiện nay chúng tôi đang làm việc bằng mọi phương diện hợp pháp, để chống lại sự bất
công mà nhóm người nầy hiện đang làm. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ thắng việc này và khôi
phục lại Ban Hội Đồng Quản Trị một cách hợp pháp.
Nếu quý Phật tử nào đã từng cho Chùa mượn tiền (có ký kết với Hội Đồng Ban Quản Trị Hợp Pháp),
xin quý vị đừng lo lắng. Khi mọi việc đã được sáng tỏ thì tất cả các số tiền của quý Phật Tử đã cho
Chùa mượn đều được trả lại cho quý vị theo như sự thỏa thuận lúc Chùa đã mượn tiền của quý vị.
Cuối cùng, chúng tôi cũng muốn thông báo cho quý Phật Tử biết, vào Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm
2022, Chùa Linh Sơn sẽ tổ Chức Đại Lễ Phật Đản(Vesak ). Lễ kỷ niệm này được tổ chức bởi một nhóm
người hiện tại đang điều hành việc Chùa. Không phải Thầy Thích Trí thoát là người đứng ra để tổ
chức ngày Lễ này, dĩ nhiên chúng tôi cũng không thể dừng sự tổ chức lễ hội kỷ niệm này.
Thưa quý Phật Tử, thông thường thì những ngày Lễ lớn đều phải xin giấy phép mới được làm. Chúng
tôi không xin giấy phép để tổ chức Đại Lễ này, do đó Ban Quản Trị hợp pháp, chúng tôi không chịu
trách nhiệm về lễ hội này, nhưng chúng tôi không muốn ngăn cản quý Phật Tử đến thăm Chùa và
tham dự Đại Lễ kỳ này.
Mọi thắc mắc xin quý Phật Tử vui lòng liên hệ info@linhsonholland.nl. Quý Phật Tử cũng có thể theo
dõi trang web www.linshonholland.nl để xem cập nhật mới nhất trong tương lai.
Chúng tôi xin cảm ơn sự cảm thông của quý Phật tử.
Trân trọng,

Frank Visser
Thừa uỷ nhiệm của Hội Chùa Linh Sơn và Thượng Tọa Thích Trí Thoát Chùa Linh Sơn Hòa Lan.

