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Tiếng Nói Áo Lam Thế Giới? 
 

      Voices Of Ao Lam tự xưng là Tiếng Nói Áo Lam Thế Giới ra ñời sau khi quyết ñịnh bổ nhiệm 
Huynh Trưởng Lê Công Cầu làm Vụ Trưởng GðPT Vụ, mà lập trường BHDTƯ GðPTVN tại Hoa Kỳ 
ñang im lặng trước tình hình của quốc nội ñể khỏi làm xáo trộn sinh hoạt của hàng ngũ Huynh Trưởng 
ñang hăng say sinh hoạt tại Hoa Kỳ, và cũng giữ uy danh cho quý tôn ñức lãnh ñạo GHPGVNTN ñã 
ñược chư tôn ñức GHPGVNTNHN-HK ñồng tình chấp thuận qua Hội Nghị Thường Niên tại Tổ ðình 
Từ ðàm Hải Ngoại, Dallas, Texas cuối năm 2006, và buổi họp giữa chư tôn ñức GHPGVNTNHN-HK 
và GðPTVNHK nhân Lễ Hội Phật ðản và Vườn Sen tại Chùa Bửu Môn, Port Arthur, Texas vào ñầu 
tháng 6/2007. 
       
      Quý Huynh Trưởng Ủy Viên Chuyên Năng và Phụ Tá UVCN ñang có trách nhiệm ñiều hành trang 
nhà GðPTVN tại Hoa Kỳ (www.gdptvnus.org) ñã cho ñăng tải những bài vở ñánh phá, tranh luận… ñi 
ngược lại lập trường Im Lặng trên trang nhà của GðPTVNHK mà ñã bao lần ñược chị Phó Trưởng Ban 
Nghiên Cứu - Huấn Luyện (người chịu trách nhiệm nội dung) nhắc nhở và ñã nhiều lần ñược quý anh 
chị BHDTƯ giải thích… Từ ñó hai Huynh Trưởng Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng, Quang Ngộ ðào 
Duy Hữu ñã mặc cảm, tự ái cá nhân, tự ý mang những bài vở từ trang nhà GðPTVNHK sang Voices Of 
Ao Lam phổ biến, ñể ñánh lận con ñen, ñể mọi người hiểu lầm hai trang nhà này là một, vì từ hình thức, 
nội dung, bài vở và ban biên tập… ñều giống nhau. Cuối cùng BHDTƯ phải buộc lòng ra quyết ñịnh thu 
hồi trang nhà trao lại cho Văn Phòng Thường Trực BHDTƯ phụ trách.  
       
      Voices Of Ao Lam, chưa hề có sự ñóng góp nào của những người Áo Lam, hay Ban Biên Tập chưa 
hề viết ñược một bài nào, mà công việc chỉ biết sưu tầm, ñăng trích, cắt dán… những bài viết mang các 
bút hiệu khác nhau, nhằm mục ñích công kích, ñã phá, bôi nhọ, phỉ báng, mạ lị, vu khống, chụp mũ, vô 
ý thức, thiếu giáo dục… ñến chư Tôn ðức, tu sĩ Phật Giáo hay Tổ Chức GðPTVN mà chính Ban Biên 
Tập chưa chắc gì ñã biết ñược những bút hiệu ñó là ai? xuất phát từ ñâu? với mục ñích gì? của người 
Thiên Chúa, người Cộng Sản hay người phá ðạo?... chỉ biết người ta xưng là Phật Tử, Huynh Trưởng… 
lẹ lẹ ñưa vào trang nhà của mình ñể có bài mới gọi là ñược “Cập Nhật”, mà không vận dụng trí tuệ của 
người Phật Tử ñể xét ñoán, suy ngẫm, ñể chịu hiểu… bài ñó nói gì? Có dụng ý gì? Có lợi hay có hại cho 
tiền ñồ và tương lai của Phật Giáo Việt Nam… miễn là có ñánh ñá nhau là ñược ý của mình, ñúng ý 
mình, của phe mình… Vậy mà Voices Of Ao Lam cho là mình ñang làm công việc: Bênh Vực Cho 
Tiếng Nói Bị Áp Bức, Kịp Thời Phổ Biến Các Thông Tin Cần Thiết, Luôn Giữ Sự Trung Thực, Tôn 
Trọng Sự Thật. Thế mà Voices Of Ao Lam cho ñăng những bài viết một chiều, thuộc phe mình, theo 
phe mình, không cần biết tác giả, xuất xứ… ñể mạ lị, lăng nhục… tu sĩ Phật Giáo Việt Nam, ñể phân 
hóa, chụp mũ GðPT, mà tối thiểu Voices Of Ao Lam ñã học qua và từng dạy các em mình về bài “SƯ 
TỬ TRỌNG PHÁP”, mà tối thiểu Voices Of Ao Lam ñã từng trưởng dưỡng trong Tổ Chức ñó. Các anh 
của Voices Of Ao Lam cứ cho là chỉ có mình mới là Trung Kiên với GH, còn những người khác là phản 
bội, chỉ có các anh là có Hiếu còn những người khác là bất hiếu theo như những bài viết mang nhiều bút 
hiệu khác nhau (nhưng cũng chỉ là mấy người ñó thôi)? Mà các anh quên là ai gây quả nào thì gặt quả 
ñó! Các anh cho là chỉ có các anh mới biết bảo vệ Lý Tưởng còn những người khác là ñi ngược lại Lý 
Tưởng ñể rồi cho ñăng những bài viết bôi nhọ, chụp mũ, hạ nhục… những người lãnh ñạo Tổ Chức 
GðPT trên trang nhà Voices Of Ao Lam ñể ðấu Tố Áo Lam… mà những người ñó từng là ñàn anh, ñàn 
chị hay ít ra cũng một thời từng là ñồng sự của các anh. 



      Chỉ vì mặc cảm, tự ái cá nhân, trả thù những ai thu hồi trang nhà GðPTVNHK, chỉ vì chứng tỏ ñể 
ñược làm ñệ tử của GS Võ Văn Ái, chỉ vì bao năm nộp hồ sơ mà không ñược xếp cấp Tấn… mà các anh 
nghe lời của thế lực vô minh, kẻ xấu, thiếu suy nghĩ… ñể tự tách rời khỏi ðại Gia ðình Áo Lam, nơi mà 
các anh ñã từng thụ huấn qua các trại huấn luyện, nơi mà các anh ñã từng chia xẻ buồn vui với anh chị 
em, nơi mà các anh ñã từng nhận thọ cấp và ít nhất một lần các anh ñã từng quỳ trước ngôi Tam Bão ñể 
tự phát nguyện sống ñúng với Nội Quy – Quy Chế của Tổ chức GðPTVN, nguyện trọn ñời trung thành 
với lý tưởng màu áo lam… Vậy mà ngày hôm nay chính các anh tự hủy bỏ lời thề của mình, xa lánh anh 
chị em ñể tự xưng là Trung Kiên với GH, cũng tự xưng là vì ðạo Pháp và Dân Tộc, lập ra trang nhà bôi 
xấu tu sĩ Phật Giáo, mạ lị Tổ Chức GðPTVN, thể hiện qua cuộc ñiện ñàm, phỏng vấn với anh Lê Công 
Cầu ñã xác nhận: “ðây là trang nhà của ta, nên vận ñộng anh chị em hải ngoại yểm trợ tối ña cho trang 
nhà của ta”, và ðơn ðệ Trình của Vụ Trưởng Lê Công Cầu gởi Viện Hóa ðạo và Tổng Vụ Thanh Niên 
ñề nghị ngài Viện Trưởng công nhận trang nhà Voices Of Ao Lam là tiếng nói chính thức của 
GðPTVN??? Các anh hãy tự hỏi với chính mình, có khi nào dám nghĩ làm hãng, sở một ngày hay dám 
bỏ tiền túi mua vé máy bay ñể tham dự những sinh hoạt của GH từ trước ñến nay không? Hay là mỗi lần 
có những sinh hoạt của GH các anh lại có lý do vợ không cho ñi, con bị bệnh hay lý do không dám ñi 
máy bay vì sợ say sóng, sợ khủng bố hay lý do này nọ ñể từ chối tham dự, rồi bây giờ lợi dụng tình hình 
ñen tối, bắt ñúng thời cơ hỗn loạn này, các anh cứ vỗ ngực xưng tên Trung Kiên với GH??? Các anh bắt 
ñầu làm việc cho GH từ lúc nào vậy??? hay là làm việc cho GðPT tức là làm việc cho GH??? 
 
      Gia ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ chưa bao giờ tuyên bố rời xa Giáo Hội ngày nào mà vẫn một 
lòng trung kiên dù bị quyết ñịnh giải tán bức tử. Sự trung kiên không cần bằng văn bản, lên tiếng, tuyên 
bố… hay thừa nhận hay không thừa nhận, mà sự trung kiên ñược thể hiện tự ñáy lòng, trong tâm khảm, 
trong từng huyết quản ñang nóng chảy của những ai ñã từng vì ðạo Pháp và Dân Tộc ñể chấp nhận chịu 
ñựng bao hy sinh cá nhân, bản thân, gia ñình, chồng, vợ, con cái, công ăn việc làm… mà vẫn luôn hăng 
say dấn thân phục vụ không ñiều kiện và chưa bao giờ ngừng nghĩ trong suốt 70 năm… Sự trung kiên 
cần thể hiện rõ nét ngay bây giờ và hơn lúc nào hết qua diễn biến một năm qua, ñể vạch trần âm mưu 
tiêu diệt GH và GðPT của các thế lực vô minh: Cộng Sản, Ngoại ðạo và những người tự xưng là Phật 
Tử, Huynh Trưởng… mà ñang có hành ñộng phá ñạo, xé nát Tổ Chức này ra từng mảnh… Sự trung kiên 
là phải sáng suốt nhận ñịnh thật rõ ràng những biến cố ñang xảy ra cho Phật giáo Việt Nam hiện nay, 
những hiện tượng bôi nhọ, chụp mũ, ñánh phá… từ ñâu ñến, mục ñích gì? ñể ñánh tan mọi thủ ñoạn 
nhằm phân hóa và chia rẽ tình cảm giữa GH với GðPT, giữa tu sĩ với tu sĩ, giữa tu sĩ với Huynh 
Trưởng, giữa Huynh Trưởng với Huynh Trưởng gây ra cảnh nồi da xáo thịt, nghi ngờ, ñố kỵ, thách thức 
lẫn nhau ñể tự hủy diệt nhân sự, tiềm năng và chất xám của Phật Giáo Việt Nam, ñó mới chính là một 
lòng trung kiên với GH ñể Hưng Phục Phật Giáo Việt Nam vậy. 
 
      Mong hai anh và những anh chị em khác hãy gạt bỏ cá nhân, tị hiềm, ích kỷ, ñố kỵ nếu có,  hãy vì 
tập thể, vì ñại cuộc và vì sự sống còn của ðạo Pháp và Dân Tộc mà nên dành chút thời gian suy nghĩ, 
tìm hiểu cặn kẻ, chiều sâu của sự thật với những gì ñang xảy ra… ñể cùng anh chị em áo lam hợp sức, 
chung lòng bắt tay tìm ra cho ñược thủ phạm hay nguyên nhân gây ra khổ nạn này, ñể ñưa ra ánh sáng, 
tố cáo trước dư luận, hầu bảo vệ, giải nguy GH và cứu nguy GðPT ñang bị chia rẽ trầm trọng và ñang 
lâm vào ñại nạn khốc liệt, ñó mới chính là một lòng vì ðạo Pháp và Dân Tộc vậy. 
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