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Im Lặng 
 

      Sau khi quyết ñịnh công cử Huynh Trưởng Lê Công Cầu vào chức vụ: Vụ Trưởng GðPT Vụ thuộc 
Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN vào cuối năm 2006. Hội Nghị Thường Niên GðPTVN tại Hoa Kỳ 
lần thứ II nhiệm kỳ 2004-2008 ñược triệu tập vào cuối năm 2006 tại Tổ ðình Từ ðàm Hải Ngoại, 
Dallas, Texas. ñặt dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Huyền Việt Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ 
Thanh Niên GHPGVNTNHN-HK. Anh chị em ñại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương và bảy Ban 
Hướng Dẫn Miền ñã thảo luận, bày tỏ, sang xẻ… và ñã ñồng nhất thông qua quyết nghị của tập thể áo 
lam tại Hoa Kỳ là giữ thái ñộ IM LẶNG trong giai ñoạn này với sự ñồng thuận của Thượng Tọa Tổng 
Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên. 
      Thái ñộ Im Lặng này một lần nữa ñã ñược chư tôn ñức ñại diện GHPGVNTNHN-HK ñồng thuận 
trong buổi họp giữa Ban Hướng Dẫn Trung Ương, ñại diện bảy Ban Hướng Dẫn Miền với chư tôn ñức 
ñại diện GHPGVNTNHN-HK gồm: Pháp Sư Thích Giác ðức, Thượng Tọa Thích Viên Lý, Thượng Tọa 
Thích Huyền Việt trong ñêm Thứ Bảy nhân Lễ Hội Phật ðản và Vườn Sen tại Chùa Bửu Môn, Port 
Arthur, Texas vào ñầu tháng 6/2007. 
      Vậy mà bây giờ GHPGVNTNHN-HK bắt bẻ GðPTVN tại Hoa Kỳ im lặng không khâm tuân Giáo 
Chỉ hay Quyết ðịnh… rồi kết tội là ðứa con bất hiểu, phản bội… ñưa ñến Tổng Vụ Thanh Niên ra văn 
bản yêu cầu anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương tự giải nhiệm, và tiếp theo là Quyết ðịnh của 
Ngài Chủ Tịch HððH giải tán BHDTƯ GðPTVN tại Hoa Kỳ.   
      Tại sao phải IM LẶNG? 

- Hiện tình xảy ra tại quốc nội, GðPTVN tại Hoa Kỳ vẫn duy trì sinh hoạt bình thường theo dự án 
ñã hoạch ñịnh, không làm xáo trộn tinh thần Huynh Trưởng ñang hăng say sinh hoạt tại Hoa Kỳ 
mà cơ chế lảnh ñạo tối cao là Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHN-HK, văn phòng II Viện 
Hóa ðạo chưa có chỉ thị. 

- Ban Hướng Dẫn Trung Ương GðPTVNHK vẫn thường xuyên trao ñổi, ñiện ñàm với Hòa 
Thượng Tổng Vụ Trưởng (Sau ngày Phật ðản 2551 Thượng Tọa ñược tấn phong lên hàng Hòa 
Thượng) ñược biết văn phòng Tổng Vụ Thanh Niên chưa hề nhận ñược bất cứ văn bản nào chính 
thức từ Hội ðồng ðiều Hành chỉ thị cho Tổng Vụ Thanh Niên hay Gia ðình Phật Tử phải thi 
hành. 

- Văn phòng thường trực BHDTƯ vẫn thi hành các Thông Tư của GHPGVNTNHN-HK từ Hội 
ðồng ðiều Hành trực tiếp gởi ñến mà không qua Tổng Vụ Thanh Niên, như vậy có vượt hệ 
thống hành chánh hay không? Nhưng ít ra BHDTƯ ñã chưa và không bỏ sót bất cứ văn thư nào 
của GHPGVNTNHN-HK mà không phổ biến ñến các cấp và chỉ thị thi hành theo các văn thư 
yêu cầu... 

- ðể giữ gìn nề nếp, kỹ cương, gia phong của Tổ Chức GðPTVN là ñi ñúng với Nội Quy và Quy 
Chế chính do GHPGVNTNHN-HK duyệt y, cũng nhờ Nội Quy – Quy Chế này mà Tổ Chức 
GðPTVN vẫn còn tồn tại gần 70 năm qua và cho ñến ngày hôm nay. Cũng như ñể bảo vệ uy tín 
của chư tôn ñức lãnh ñạo GHPGVNTN qua những biến cố liên tục giáng xuống cho Tổ Chức 
GðPTVN kể từ cuối năm 2006. 

Lên tiếng như thế nào ñây khi Tổng Vụ Thanh Niên không có chỉ thị phải làm gì?  
Lên tiếng như thế nào ñây ñể bảo tồn cơ cấu, không bị phân hóa trong hàng ngũ Áo Lam? 



Lên tiếng như thế nào ñây khi chính Giáo Hội xé bản Nội Quy của con cái? Hay công bố cho mọi người 
biết té ra bao nhiêu năm nay quý ngài lãnh ñạo GHPGVNTN không hiểu biết gì về Tổ Chức GðPTVN 
trong lòng của GHPGVNTN? 
      Nội Quy ñã ñược chư tôn ñức chứng minh và bao nhiêu tâm huyết, cân não của tập thể Huynh 
Trưởng Áo Lam ñã làm kim chỉ nam cho hướng ñi của GðPTVN trong suốt 70 năm qua, trong ñó Cố 
Hòa Thượng Thích Thiện Minh, chư vị tôn ñức chứng minh trong các kỳ ñại hội, chư vị Cố Vấn Giáo 
Hạnh các cấp ñã tích cực ñóng góp, tu chỉnh… từ ðại Hội Huynh Trưởng GðPTVN lần ñầu tiên vào 
năm 1951 tại Chùa Từ ðàm, Huế, và những năm về sau qua các lần ñại hội 2, 3, 4…, mà chư vị tôn ñức, 
cao tăng, thạc ñức ñó là Giáo Phẩm của GHPGVNTN ñó!... chỉ có những ai chưa hề quan tâm ñến tổ 
chức này, chỉ có những ai chưa từng gần gũi với tổ chức này, hay chỉ có những ai chưa từng hiểu biết về 
tổ chức này, mới dám manh tâm, cam tâm hay ác tâm muốn phân hóa tổ chức này, hoặc coi thường, 
không thừa nhận hay xé nát bản Nội Quy này. Vậy GHPGVNTN muốn GðPTVN lên tiếng như thế nào 
ñây? Hay muốn GðPTVN công bố trước dư luận hay nói thẳng ra là Viện Hóa ðạo không biết gì về Tổ 
Chức này hay Hòa Thượng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHN-HK chưa bao giờ biết gì về 
GðPTVN là gì? ðau ñớn nào hơn khi nhận người ta là con của mình mà không cần hiểu bản tánh, tình 
cảm hay tâm tư và nguyện vọng của con cái mình là gì? Mà chỉ biết bắt buộc nó phải làm cái này, làm 
cái kia mà chưa bao giờ cho nó ñược một cục kẹo? như vậy là thương yêu trẻ hay lạm dụng trẻ hay là sát 
hại trẻ? bởi vậy tại sao GðPTVNHK phải Im Lặng trong thời gian qua với tấm lòng tôn kính quý ngài 
mà nuốt cay ngậm ñắng trong KHAM NHẪN, thế mà Cây Muốn Yên mà Gió Chẳng chịu Ngừng??? 
      Sự trung kiên của GðPTVN thể hiện qua các mùa Pháp nạn tại quê nhà cho ñến ngày hôm nay, 
không bỏ truyền thống chạy theo Phân Ban ñể ñược nhiều ưu ñãi, trọng dụng mà ngược lại ñổi lấy là 
bằng thử thách, khó khăn, nguy hiểm, hăm dọa, khủng bố, tù ñày…  
      Sự trung kiên của GðPTVNHK ñược thể hiện qua các cuộc tuyệt thực, xuống ñường, biểu tình, xin 
chữ ký, ñến từng nhà dân biểu gõ cửa tại các thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc Hoa Kỳ trong 30 năm 
qua vì sự phục hoạt của GHPGVNTN, không chạy theo các Giáo Hội khác ñể ñược an nhàn, nương cậy  
và hưởng lợi mà ngược lại ñổi lấy là mất thời gian, mất tiền của, mất việc làm và ngay cả mất vợ con… 
và bao nhiêu thứ khác cứ tiếp tục ụp lên ñầu và trên ñôi vai nặng trĩu của người Áo Lam. nhưng những 
người Áo Lam vẫn vui vẽ ñạm bạc chấp nhận mọi hy sinh ñể ñược trung kiên với GHPGVNTN. 
      Kể từ năm ñược nằm trong lòng thương yêu của chư tôn ñức, không Phật sự nào vắng bóng người áo 
lam, từ Phật ðản chung ñến các ðại Hội thường niên hay khoáng ñại… Áo Lam luôn hiện diện ít nhất là 
hai tuần lễ khắp các thành phố và tiểu bang mà GHPGVNTNHN-HK tổ chức, ñể phụ giúp hành chánh, 
trang hoàng, lễ ñài, ñưa rước… mà ñã ñược khắp nơi ca ngợi qua các hình thức Cổng Chào, Lễ ðài… ñồ 
sộ, quy mô ñã tạo thêm trang nghiêm và uy tín cho GH không nhỏ, nhưng chưa bao giờ lên tiếng khoe 
khoang mà chi biết âm thầm hoan hỷ cúng dường.        
      Chứ không như ai cũng xưng là Huynh Trưởng cấp này, cấp nọ… không biết từ ñâu ra, không ai biết 
gốc gác, cũng viết bài xuyên tạc, chụp mũ khắp các trang mạng, ra văn thư, ký tên, ủng hộ, trung kiên… 
lên tiếng, la làng ñầy dẫy khắp nơi, Miệng thì hô trung kiên, nhưng mà chưa bao giờ dám bỏ một ngày 
xa vợ con ñể làm việc cho GH, chưa bao giờ dám xin nghỉ làm một ngày ñể làm việc cho GH, chưa bao 
giờ dám bỏ vé máy bay ñể ñến tham dự những sinh hoạt của GH… Vậy mà bây giờ ñược GH ca ngợi là 
con cưng, trung thành, hiếu tử… kéo vào GH thành phần bất chánh, bất hảo, không biết xuất xứ… như 
nuôi ong tay áo vậy! nhìn thấy sao mà thời mạt Pháp, ðạo cũng như ðời thôi! Có khác gì nhau, có gì 
phân biệt…??? những thành phần Huynh Trưởng thời cơ này ñừng ñắc chí vội, cười hả hê ñắc thắng mà 
không tin nhân quả, chính nghĩa vẫn là chính nghĩa.. vấn ñề  còn lại là thời gian thôi! ñể rồi những sâu 
bọ bám sen cũng sẽ rớt xuống bùn nhơ hôi tanh, chỉ có hương sen là tỏa khắp. 
                                                                                                                                         05/04/2008 
                                                                                                                                           Áo Giáp 


