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Kính gửi: - Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện 

- Hòa Thượng Chủ tịch Văn Phòng II VHĐ 
- Hòa Thượng Chủ tịch HĐĐH/ GHPGVNT HN 
- Phật tử các giới trong và ngoài nước 

 
 Ngày 05 tháng 04 năm 2019, phái đoàn Viện Hóa Đạo GHPGVNTN gồm: 
- Hòa Thượng Thích Tâm Liên, Viện Trưởng VHĐ làm Trưởng Đoàn 
- Hòa Thượng Thích Chí Viên, P.Viện Trưởng VHĐ 
- Hòa Thượng Thích Minh Quang, Chánh Văn Phòng  VHĐ 
- Cư Sĩ Minh Hóa Nguyễn Duy Lượng, TVT Tổng Vụ Tài Chánh VHĐ 
- Huynh Trưởng Quảng Biện Hàn Bửu Chương, TTK BHDTƯ GĐPTVN  
  Làm Thư ký đoàn 
 
   Đúng 9 giờ sáng, cả đoàn tề tựu trước cổng chùa Từ Hiếu, quận 8, sau đó 
cùng vào chùa vấn an Đức Tăng Thống. Lên đến tầng 1, đoàn hội kiến với 
Hòa Thượng Trú trì Thích Nguyên Lý tại phòng khách tầng 1. Trong lúc chờ 
đợi HT Nguyên Lý thông báo và xin ý kiến cô Thu Huyền và Đức Tăng Thống, 
Hòa Thượng Thích Tâm Liên đề nghị HT Nguyên Lý không để cô Thu Huyền 
xen vào cuộc chuyện trò của các ngài, nhưng HT Nguyên Lý không đồng ý. 
Sau khoảng 5 phút, cô Thu Huyền báo qua Hòa Thượng Nguyên Lý cho biết 
chỉ cho 2 Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Tâm Liên và Hòa Thượng Phó Viện 
Trưởng Thích Chí Viên lên phòng khách tầng 2 để gặp mặt, còn tất cả những 
người khác đều phải ra ngoài, nếu không sẽ không được gặp. 
     Sau khi hai Hòa Thượng vào trong phòng khách, Hòa Thượng Nguyên Lý 
và cô Thu Huyền đưa ĐTT ra rồi khép chặt cửa lớn lại, có một đệ tử Hòa 
Thượng Nguyên Lý chận ngang cửa không cho ai vào nữa. Quan sát qua tấm 
cửa kính, vẫn thấy được hình ảnh của ba vị Đại lão Hòa Thượng chào hỏi 
nhau dưới sự giám sát của cô Thu Huyền và Hòa Thượng Nguyên Lý. Nhưng 
chỉ mới một phút, Hòa Thượng Thích Chí Viên đứng lên đi ra ngoài, bảo mở 
cửa rồi kêu Huynh Trưởng Quảng Biện vào giúp thay cho Ngài vì như Hòa 
Thượng Nguyên Lý và cô Thu Huyền chỉ cho có mặt 2 người vào phòng. Ngài 
bảo do cả 3 người đều lớn tuổi, lại nói rất nhỏ nhẹ nên không ai nghe được ai 
cả. Khi Huynh Trưởng Quảng Biện vừa vào trong phòng thì bị cô Thu Huyền 
lao ra ngăn chận, lại bị nam đệ tử của Hòa Thượng Nguyên Lý kéo ra,  Hòa 
Thượng Nguyên Lý  vừa khoát tay vừa lớn tiếng bảo: “ Anh đi ra ngoài đi...”. 



Huynh Trưởng Quảng Biện đành phải đi ra ngoài để Hòa Thượng Chí Viên 
vào trở lại.  
     Tuy nhiên, mới chỉ 3 phút sau, cô Thu Huyền và vị nam đệ tử kia lại mở 
cửa, kêu H.Trưởng Quảng Biện vào phòng với lý do: “ Vào đưa ôn Tâm Liên 
ra về”. Tuy ngạc nhiên vì thấy nhanh quá, có lẽ các Ngài chưa hàn huyên 
được gì mà đã kết thúc, H.Trưởng Quảng Biện vẫn đi vào đứng cạnh Hòa 
Thượng Tâm Liên. 
      Lúc này Hòa Thượng Chí Viên đi ra lấy phẩm vật vào dâng tặng ĐTT, rồi 
bước lên đảnh lễ ĐTT, trình báo với Ngài rằng :” Hòa Thượng Tâm Liên, TVT 
TV Tăng Sự, Viện Trưởng VHĐ vào hầu thăm Ngài. Chúng con luôn tuân thủ, 
y theo những điều Ngài truyền trao công việc của Giáo Hội để mà tận tâm tận 
lực làm việc”. 
  Lập tức, cô Thu Huyền từ sau chồm tới bên cạnh ĐTT nói lớn : “ VHĐ đã tạm 
ngưng hoạt động rồi. Hòa Thượng Tâm Liên cũng không còn là Viện Trưởng 
VHĐ, Ôn đã cách chức Hòa Thượng Tâm Liên, Hòa Thượng Chí Viên và các 
vị khác từ tháng 12/2018 rồi.” 
Hòa Thượng Chí Viên khoát tay, bảo cô Thu Huyền lui ra, rồi về chỗ ngồi 
     Cô Thu Huyền dang tay, nói lớn:” Nếu các Ngài chỉ vào thăm viếng ĐTT 
thôi thì không thành vấn đề, nhưng nếu nói đến việc Giáo Hội thì tôi phải can 
thiệp vào”. 

Hòa Thượng Thích Tâm Liên không đồng ý với thái độ trên nên nói khá lớn 
với Hòa Thượng Nguyên Lý:” Đây là việc của Tăng ! Việc của các Lãnh đạo, 
của Giáo Hội, đâu phải là việc mà đàn bà tự tiện chen vào ?”  

Hòa Thượng Nguyên Lý đáp lời:” Ôn không còn là Tổng Vụ Tăng Sự thì nói 
chi đến việc của Tăng!” 

Không khí của phòng khách lúc này khá nóng vì lời qua tiếng lại. 
 Từ khi vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ, thất thần và tiều tụy của ĐTT, 
lúc này Ngài càng ngơ ngác hơn, H.Trưởng Quảng Biện bèn thưa với ĐTT: 
“ Kính bạch Ôn, Ôn không nhớ gì đến Hòa Thượng Tâm Liên và Hòa Thượng 
Chí Viên à? “ Thấy Ngài cười cười nhưng không nhớ được, bèn nói tiếp : 
“Bạch Ôn, đây là Hòa Thượng Tâm Liên, Viện Trưởng VHĐ đó”. 
ĐTT cười:” À, là ngài Viện Trưởng !” 
Quảng Biện :” Ngài Tâm Liên từ Bình Định quyết vào thăm sức khỏe ĐTT cho 
được, Ngài đi xe đò vào đây, mất gần cả ngày đó”. 
ĐTT cười : ” Bình Định xa lắm nhỉ?, Ngài đi vất vả quá! Tôi cảm ơn lắm.” 
Quảng Biện:” Bạch Ôn, con xin trình bày với Ôn một đôi điều ạ “. Thấy Ngài 
gật đầu vui vẻ , bèn tiếp lời:” Bạch Ôn, hôm nay, Hòa Thượng Tâm Liên, Viện 
Trưởng VHĐ, Hòa Thượng Chí Viên, Phó Viện Trưởng VHĐ và Hòa Thượng 
Minh Quang, Chánh Văn Phòng VHĐ vào đây để vấn an, thăm sức khỏe của 
Ôn là chủ yếu, cầu chúc Ôn luôn khỏe mạnh, đồng thời cũng muốn trình bày 
để Ôn biết là tất cả những gì mà Ôn truyền trao cho Ôn Tâm Liên mấy lần 
trước đây, từ khi Ôn ở Thanh Minh Thiền Viện cũng như khi Ôn điện đàm 
từ ngoài Bắc, hai Ôn Tâm Liên và Ôn Chí Viên đều y giáo phụng hành, 
tích cực làm việc như ý Ôn dặn dò. Xin Ôn cứ yên tâm.” 
Đức Tăng Thống yên lặng, chăm chú hết sức lắng nghe, gật gù và mỉm cười 
rất vui vẻ. 
Hòa Thượng Nguyên Lý lập tức lên tiếng:” Lúc Ngài còn ở Thanh Minh, tôi 
cũng có nghe Ngài nói trao toàn quyền cho Hòa Thượng Tâm Liên, lúc Ngài ra 



Bắc tôi cũng có nghe như vậy, nhưng từ khi Ngài vào đây, các văn bản 12, 14, 
Tâm Thư; không cần biết do ai soạn ra, chỉ cần có chữ Ngài ký và con dấu 
của Ngài là có giá trị; đã cách chức quý Ngài VHĐ rồi. Thôi, để ĐTT mệt mà 
đứt bóng thì tôi không gánh nổi. Đưa Ngài vào nghỉ thôi.”  
Vừa nói, Hòa Thượng Nguyên Lý và cô Thu Huyền nâng 2 bên cánh tay ĐTT 
lên, đưa Ngài đi vào trong, trong khi ĐTT vẫn đang còn ngơ ngác, có lẽ Ngài 
còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ! 
   Cả đoàn chưa kịp đảnh lễ bái biệt ĐTT, thấy Ngài sức khỏe kém hơn, gầy 
ốm hơn lần gặp trước đây chỉ mới khoảng 1 tháng, Tình trạng sức khỏe trí tuệ 
sút giảm đi nhiều hơn, hầu như Ngài chẳng nói năng được gì, lệ thuộc sự áp 
đặt của cô Thu Huyền và Hòa Thượng Nguyên Lý nhiều hơn và rõ ràng hơn. 
  Đoàn thăm viếng ĐTT của VHĐ đành ra về trong sự thương xót ĐTT tận đáy 
lòng . 
   Trước khi ra khỏi chùa Từ Hiếu, Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ Thích Tâm 
Liên có nhân duyên, đã làm 1 lễ phóng sanh nhỏ ở trước sảnh dưới của chùa, 
hồi hướng công đức cầu xin Chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì Đức Tăng Thống 
được an lạc. 
 Buổi viếng thăm vấn an Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu kết thúc lúc 10h30 
ngày 05/04/2019. 
       Xin kính tường trình đến Chư vị Tôn Đức. 
 

Sài Gòn ngày 05 tháng 4 năm 2019 
( 01.3.Kỷ Hợi )T 

Thư ký 

 
Quảng Biện Hàn Bửu Chương 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


