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Trả Lời ðiện Thư Chung 
 
Chú Tiểu và Từ Huệ cùng các em thân thương! 
 
      Anh ñang viết bài Thời Sự ñể nói lên những nỗi oan ức của Tổ Chức mình trong suốt năm qua mà mình 
ñang phải chịu ñựng, nhẫn nhục… Tên tuổi của quý anh chị mình ñược hay bị kêu ra bôi xấu, hạ nhục, mạ lị… 
trên các diễn ñàn công cộng của thời ñại kỹ thuật thông tin tân tiến này, mà cứ mỗi hai, ba người lại xưng là một 
diễn ñàn… Mình là phận ñàn em thấy anh chị mình bị oan sai… mình chịu không nỗi, ñau thương cho vận 
mệnh của Tổ Chức mình ñã mang nặng nghiệp mà giờ ñây phải chấp nhận Im Lặng, Kham Nhẫn cho qua cơn 
sóng gió, giông bão này… ñể hy vọng ngày mai sau cơn mưa trời lại sáng hơn. 
 
      Mỹ Hạnh và Sung cùng các em thân thương của anh! Anh không xa lạ gì với các em ñâu, mà thường xuyên 
quan tâm ñến các em nhiều lắm, những người viết bài ñang sinh hoạt trong GðPT mình không có nhiều ñâu, 
nếu các em chịu khó ñể tâm tìm hiểu thì các em sẽ biết anh là ai? Anh thành thật xin lỗi các em vì chưa tiện ñể 
nêu danh tánh của mình ra trong lúc này. 
 
      Anh biết mình dùng bút hiệu Áo Giáp trong tổ chức là không ñúng, nhưng trận Bút Chiến này nhiều cam go 
lắm! họ có tiền, có giờ, có lãnh ñạo, có nhân sự, có kế hoạch, có chủ trương ñể ñánh phá và tiêu diệt Tổ Chức 
của mình từ mọi phía, còn mình thì chỉ làm việc bằng tâm, ăn cơm nhà vác ngà voi mà, viết ñược một bài thì họ 
ñã phản pháo hằng loạt bài với ñủ thứ bút hiệu ñể chống ñối, vu khống, chụp mũ… thì làm sao mình có ñủ thời 
giờ và sức lực ñể ñương ñầu với họ hả em? Mình sẽ phải ñối ñầu với các thế lực vô minh, ñầy quyền uy của 
Cộng Sản, Ngoại ðạo, của những người tự xưng là Phật Tử hay Huynh Trưởng… mà ñang phá ðạo và Tổ Chức 
mình, và ngay cả quý thầy và anh chị em cố chấp, lạc hướng của mình nữa… Mình không thể hình dung và ước 
tính ñược những bài phản hồi lại sẽ như thế nào? của phe nhóm nào?... nên mình cần thận trọng hơn ñể tránh 
nguy hiểm và ñưa ñến pháp luật không cần thiết, mặc dù mình ñã có chuẩn bị tâm lý… Nhất là Cộng Sản sẽ nặc 
danh, hăm dọa, dụ dỗ, mua chuộc… như họ ñã và ñang làm với một số người của anh chị em mình, thì lúc ñó 
ngòi bút của mình không còn mạnh dạn nữa, không còn trong sáng nữa, mà bị chệch hướng hay bị bẽ cong… 
Mong các em thương và hiểu cho nổi khổ tâm của anh, cho hoàn cảnh khốc liệt của Tổ Chức mình hiện nay, mà 
ñồng tình với anh, vui vẻ chấp nhận bút hiệu tạm thời của anh và giúp anh thực hiện ñược sự trong sạch ñể trả 
lại cho Tổ Chức mình… Chứ không phải thiếu Dũng, sợ chết, hay thiếu trách nhiệm… mà chỉ sợ tiếng nói của 
mình sẽ bị dập tắt trong khi quốc nạn, pháp nạn, Gia ðình Phật Tử nạn của mình vẫn còn ñó! 
 
      Nếu ñược các em niệm tình thông cảm, ñó là niềm khích lệ cho bản thân anh luôn tiếp tục ñóng góp cho Tổ 
Chức mình trong âm thầm, lặng lẽ mà không cần ai biết ñến, chỉ mong ñem khả năng nhỏ hẹp của mình ñể góp 
thêm phần hương sắc cho Tổ Chức mình vốn ñã xinh ñẹp luôn ñược tươi sáng mãi, miễn sao mình ñem trọn tấm 
lòng chân thật hiến dâng cho Tổ Chức, và mở ñường rộng thênh thang tràn ñầy nhựa sống cho ñàn em mình ñi 
tới và vươn lên, không phải ñầy vướng bận bụi trần như các anh chị mình ñang ñi ñầy dẫy cạm bẫy và chông 
gai của thời cuộc ñầy nhiễu nhương này… 
 
      Cầu mong chư Phật thùy từ chứng minh gia hộ cho anh chị em chúng ta có ñủ sức kham nhẫn ñể ñưa Tổ 
Chức Gia ðình Phật Tử Việt Nam vượt qua hoàn cảnh ñen tối, nghiệt ngã và oan trái này.   
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