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Tiếm Danh? 
 

      Gia ðình Phật Tử Việt Nam ñược hình thành 70 năm qua trong bối cảnh thăng trầm của dòng 
lịch sử Phật Giáo Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam. Trải qua gần 40 năm tại quốc nội và lan rộng 
hơn 30 năm tại hải ngoại với các Ban Hướng Dẫn cấp quốc gia và các châu lần lượt ra ñời như: 
Ban Hướng Dẫn GðPT Việt Nam, Ban Hướng Dẫn GðPTVN tại Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn 
GðPTVN tại Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn GðPTVN tại Gia Nã ðại, Ban Hướng Dẫn GðPTVN tại 
Úc Châu, Ban Hướng Dẫn GðPTVN tại Âu Châu, BHD GðPT Pháp Quốc, BHD GðPT Hòa 
Lan, BHD GðPT Thụy Sĩ, BHD GðPT ðan Mạch... Mỗi quốc gia hay mỗi châu sinh hoạt ñộc 
lập nhưng cùng chung Nội Quy truyền thống của Việt Nam, tuy có những ñiều khoản ñược tu 
chỉnh ñể phù hợp với hoàn cảnh và ñịa dư của từng quốc gia hay châu ñang sinh hoạt… 
 
      Vào những năm cuối thế kỷ 20 và ñầu thế kỷ 21, Cộng Sản Việt Nam ra tay ñàn áp Tổ Chức 
GðPTVN tại quốc nội khốc liệt, dã man, nhất là nơi vùng quê hẻo lánh… bắt tổ chức này ngưng 
hoạt ñộng, không xong họ buộc Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh thừa nhận ñể chịu trách nhiệm 
và quản lý qua hình thức: Nam nữ cư sĩ trẻ, Phân Ban GðPT, cuối cùng là Phân Ban GðPT ñứng 
chung với Phân Ban của cư sĩ các ñạo tràng. Bắt buộc các GðPT phải gia nhập Phân Ban của 
GHPGVN (Quốc Doanh), là bắt buộc phải ñăng ký, nộp lý lịch và chịu sự kiểm soát của Trụ Trì 
tại các chùa, Giáo Hội Quận, Giáo Hội Thành Phố của GHPGVN (cũng ñồng nghĩa với các cấp 
Mặt Trận quản lý, theo dõi danh sách lý lịch Huynh Trưởng và ðoàn Sinh). Các Huynh Trưởng 
truyền thống gặp nhiều khó khăn, phải trốn tránh hằng ngày bởi những giấy mời của Công An 
gởi ñến ñể ñi làm việc, hăm dọa sẽ bị mất việc làm, con cái sẽ bị ñuổi học… Tổ chức GðPT bị 
ñánh ñồng với các phong trào chống cộng trong nước và hải ngoại qua các tài liệu chính trị do 
Công An phổ biến tại các Hội Phụ Nữ, Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Bộ ðội, Công An… và các 
Tổ Dân Phố. Trưởng Ban BHDTƯ Nguyên Tín Nguyễn Châu, bị Công An câu lưu ngay trên 
giường bệnh của bệnh viện ðà Lạt, tỉnh Lâm ðồng, ñã không cho người thân thăm viếng mà còn 
không cho lên thành phố chữa trị… Họ liệt BDHTƯ quốc nội vào các phần tử nguy hiểm, ñe dọa 
chế ñộ. Các anh chị BHDTƯ Quốc Nội ñều bị chung số phận mà quý anh chị lo lắng những ñiều 
có thể xảy ra cho bản thân mình như: Công An sẽ dàn cảnh ñụng xe ñể thủ tiêu, Công An mang 
tài liệu phản ñộng hoặc vũ khí vào nhà rồi khám xét, vu khống, chụp mũ…, Hoặc Công An sẽ 
ñem ra Tổ Dân Phố hay tòa án nhân dân ñể ñấu tố… 
 
      Trước hiện tình nguy cơ sẽ có những cuộc bố ráp, bắt giữ hay thủ tiêu các anh chị lãnh ñạo 
Tổ Chức, cùng với sự phát triển GðPT lan rộng thực tế khắp các quốc gia có người Việt ñịnh cư. 
Trong tình thế cấp tốc cứu nguy và ñập tan âm mưu tiêu diệt GðPTVN, ñược sự hội ý của các 
Huynh Trưởng cao cấp từ quốc nội ra ñến hải ngoại, ñược sự chấp thuận của Viện Tăng Thống, 
Viện Hóa ðạo và ñồng thuận của Văn Phòng II Viện Hóa ðạo tại hải ngoại. Trong ðại Hội 
Huynh Trưởng GðPTVN tại Hải Ngoại tổ chức tại Hannover, ðức Quốc vào năm 2000, ñã 
thành lập Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GðPTVN Trên Thế Giới và quyết ñịnh tổ chức ðại Hội 
Huynh Trưởng GðPTVN Trên Thế Giới vào cuối năm 2004 tại Bồ ðề ðạo Tràng, Ấn ðộ, ñể 
ñiều hợp các Ban Hướng Dẫn và thống nhất ñường hướng sinh hoạt, kết hợp sức mạnh trong và 
ngoài nước ñể ñương ñầu với bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, cũng như ñể tự vệ và bảo vệ Tổ 
Chức GðPTVN.  



      ðại Hội Huynh Trưởng GðPTVN Trên Thế Giới ñược thông qua Hội ðồng Lưỡng Viện, và 
ñặt dưới sự chứng minh của TT Thích Viên Lý Phó Tổng Thư Ký Văn Phòng II Viện Hóa ðạo, 
TT Thích Như ðiển Tổng Thư Ký GHPGVNTNHN tại Âu Châu, TT Thích Nguyên Siêu Tổng 
Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ và chư tôn ñức tăng ni… Các thư 
Chúc Mừng ðại Hội của quý thầy Tổng Vụ Thanh Niên, Thích Thanh Huyền tại Quốc Nội, 
Thích Huyền Việt tại Hoa Kỳ... là những văn chứng cụ thể, ñược sự khích lệ và yểm trợ tài 
chánh ñáng kể từ chư tôn ñức Văn Phòng II VHð và GHPGVNTNHN-HK… ðại Hội quy tụ gần 
100 ñại biểu ñại diện cho các châu và quốc gia, rất tiếc 19 Huynh Trưởng ñại diện GðPTVN tại 
quốc nội ñã bị công an chận lại không cho xuất ngoại tại phi trường Tân Sơn Nhất.  
 
      ðại Hội ñã kết hợp ñược các Ban Hướng Dẫn Quốc Nội và Hải Ngoại qua ñiện ñàm cùng 
ñồng thuận chính thức thành lập Ban Hướng Dẫn GðPTVN Trên Thế Giới ñể yểm trợ GðPTVN 
tại quốc nội nếu gặp nguy biến thì tiếng nói của GðPTVN trên Thế Giới sẽ ñại diện cho quốc nội 
kịp thời can thiệp và lên tiếng với cộng ñồng thế giới, nhằm ngăn chặn chiến dịch thủ tiêu cấp 
lãnh ñạo và tiêu diệt GðPTVN tại quốc nội, ñã ñược ñại hội thông qua Quyết Nghị gởi nhà 
ñương quyền Cộng Sản Việt Nam phản ñối chính sách ñàn áp tôn giáo, ñòi hỏi sự phục hoạt 
chính nghĩa của GHPGVNTN và tố cáo hành ñộng tiêu diệt Tổ Chức Gia ðình Phật Tử Việt 
Nam của bè lũ tập ñoàn Cộng Sản Việt Nam. (Xem Biên Bản Lễ Hội GðPTVN Trên Thế Giới) 
 
      Vậy mà Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho loan tin là “Gia ðình Phật Tử Việt Nam 
Trên Thế Giới không có trong Hiến Chương của Giáo Hội, Tiếm Danh GHPGVNTN ñể thành 
lập tổ chức Phi Chính Phủ, dập tắt tiếng nói của GHPGVNTN trên chính trường quốc tế”??? mà 
có lần Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ñã lên tiếng bênh vực cho 21 thành viên quốc nội và 
chỉ nói ñược một câu: “GðPT là một tổ chức giáo dục thanh niên Phật Giáo ñã có mặt trên 60 
năm” vào tháng 11 năm 2004. Thật ra Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế chưa hiểu biết gì 
nhiều về Tổ Chức GðPTVN nên có nhiều ñầu óc tưởng tượng xa vời như vậy! Nghĩ là ai cũng 
giống như mình, chuyên tranh dành với mình bởi suy bụng ta ra bụng người, mà ñến nỗi Giáo Sư 
Võ Văn Ái phải thú thật ñể nói với các Huynh Trưởng tại Hoa Kỳ là: “Tôi là ñại diện Viện Hóa 
ðạo, là Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, vậy mà tại sao Tổ Chức ðại Hội không mời tôi, 
không cho tôi biết?…” nghe câu nói trên thấy cái “TA” của GS Ái lớn quá! rồi báo về cho Viện 
Hóa ðạo không thừa nhận, với lý do ñặt ñiều vu vơ là do thầy Tuệ Sĩ lập ra??? Giáo Sư ñã không 
thông suốt cơ cấu của Giáo Hội rồi? GðPTVN ñặt dưới quyền của Tổng Vụ Thanh Niên, việc 
mời hay không mời, báo hay không báo là quyền hạn của Tổng Vụ Thanh Niên chứ không phải 
của GðPT? Mà GS Ái phải tức giận và có thành kiến với GðPT, rồi ñâm thọc ñể ñưa người chịu 
nghe lời GS Ái là Lê Công Cầu lên làm Vụ Trưởng GðPT Vụ ñánh phá cho GðPT tan nhà nát 
cửa như hiện nay ñể hả cơn tức giận cá nhân, trả thù sự việc của GðPTVN không mời “Ông 
Lớn.” 
 
      Vậy thử hỏi GS Ái là trong Hiến Chương của GH có Văn Phòng II Viện Hóa ðạo không? 
Hay vì tình thế mà lập ra Văn Phòng II ñể cứu nguy Giáo Hội mẹ? vậy thì tại sao GðPTVN 
không ñược có Ban Hướng Dẫn GðPTVN Trên Thế Giới ñể cứu nguy chính mình? Còn thành 
lập tổ chức phi chính phủ là do GS Ái tự nghĩ ra thôi, rồi ñiên ñảo mộng tưởng, chứ GðPTVN 
không phải là tổ chức hoạt ñộng chính trị nên chưa có ñủ Trí Tuệ sáng suốt ñể suy nghĩ ra hay 
suy nghĩ tới những ñiều cao siêu mà GS Ái ñã tưởng tượng, vu oan, gán ghép, chụp mũ như vậy! 
 



      Quý anh chị Huynh Trưởng ñã ñề cử Huynh Trường Lê Công Cầu từ Huế và NðK ñại diện 
vào gặp ngài Viện Trưởng ñể Giải Trình về ðại Hội ñó, ñây là cơ hội ñầu tiên ñể Lê Công Cầu 
gặp ngài Viện Trưởng, cũng là cơ hội ñể Lê Công Cầu bán ñứng anh chị em ñã tin tưởng giao 
phó, mà quay lưng trở mặt với Tổ Chức, và cũng là ñầu dây mối nhợ ñể gây ra sự phân hóa trầm 
trọng cho Tổ Chức sau khi quyết ñịnh Bổ Nhiệm Vụ Trưởng và quyết ñịnh tấn phong cấp Dũng 
của Viện Hóa ðạo, ñã ñưa ñến tình trạng không thừa nhận BHD GðPTVN Trên Thế Giới, Ban 
Hướng Dẫn GðPTVN tại Quốc Nội và giải nhiệm BHD GðPTVN tại Hoa Kỳ và biết bao vấn 
nạn khác ñang và sắp sẽ xảy ra... 
 
      Vì sự khiêm cung, lễ ñộ và bảo vệ uy danh của Viện Hóa ðạo, do ñó GðPTVN Trên Thế 
Giới ñã Im Lặng và không hoạt ñộng trong suốt bốn năm qua, ngược lại GS Ái và Vụ Trưởng Lê 
Công Cầu cấu kết chặt chẽ, liên tục bằng những bài viết và phỏng vấn ñả phá, công kích, chụp 
mũ… qua các hệ thống truyền thông công cộng… bất chấp Nội Quy GðPT tấn phong hằng loạt 
Huynh Trưởng Cấp Tín và Tấn mà mỗi người ñược nhận Công Tác Phí là 5 triệu ñồng từ Viện 
Hóa ðạo, và vừa rồi GðPT Vụ ñã mua mấy mẫu ñất tại Phan Thiết ñể trồng cây Thanh Long, 
mở xưởng may ñể làm kinh tài cho Vụ Trưởng do Huynh Trưởng vừa ñược Tổng Vụ Thanh 
Niên tấn phong cấp Tín ñứng tên là Phan Lê Văn Thiên Chương tự khoe khoang mình là Ủy 
Viên Doanh Tế khắp nơi. Tiền ở ñâu mà Vụ Trưởng phân phát cho thuộc hạ và ñầu tư kinh 
doanh? của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế? hay từ tiền cứu trợ bão lụt và Dân Oan mà 
Phật Tử, ñồng hương hải ngoại ñã gom góp gởi về??? Trong khi Sư Bà Nguyên Thanh, Tổng 
Thủ Quỹ GHPGVNTNHN-HK cho biết là Ông Ái ñã xử dụng hết quỹ của GH Hoa Kỳ là 
khoảng $200,000.00 USD, và có lần nửa ñêm Chị Ỷ Lan gọi ñiện thoại qua Sư Bà ñể mượn tiền 
từ quỹ của GH với lý do là ñang lo cất nhà??? 
 
      Xin quý anh chị em Áo Lam hãy cảnh giác cao ñộ trước những âm mưu phân hóa và tiêu diệt 
GðPTVN của Cộng Sản Việt Nam ñang lợi dụng bàn tay của những người tự xưng là Phật Tử 
hay là Huynh Trưởng… nhất là xử dụng tiền bạc không rõ nguồn gốc ñể “tha hoá” GðPT, ñể 
“Sư Tử Trùng Thực Sư Tử Nhục”. Cộng Sản ñã không thể tiêu diệt ñược ta qua chứng tích ñã 
chứng minh trên 30 năm qua, mà chỉ có Ta mới tiêu diệt ñược ta, cụ thể là những việc làm của 
Giáo Sư Võ Văn Ái và Vụ Trưởng Lê Công Cầu trong thời gian một năm qua ñối với Tổ chức 
GðPTVN từ trong nước ra ñến hải ngoại. 
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