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Kính gởi: Chư Tôn Đức thành viên Hội Đồng Chứng Minh - Cố Vấn 
                Chư Tôn Đức thành viên trong Giáo Hội 
 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
 
Kính bạch Chư Tôn Đức: 
 
         Vào ngày 25.02.2023, Chúng tôi đã gởi Thư Phủ Nhận Chữ Ký qua đường bưu 
điện đến tam vị Hoà Thượng (Thích Huyền Tôn, Thích Bảo Lạc, Thích Trường 
Sanh) thành viên Hội Đồng Chứng Minh - Cố Vấn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan và Chư Tôn đức thành viên 
trong Giáo Hội để tường tận sự việc, tam vị Hoà Thượng đã sử dụng tên và chữ ký 
của chúng tôi (chưa được sự đồng ý). Trong thư THƯ CHẤT VẤN/YÊU CẦU gởi 
đến Hoà Thượng Thích Bổn Điền Chánh Thư Ký Hội Đồng Chứng Minh - Cố Vấn. 
 
        Chúng tôi nhớ, hồi làm chú Tiểu được quí Thầy dạy, sau này hành đạo luôn 
luôn nhớ câu: ‘Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó’ (Bài học ngàn 
vàng), câu nói đó vẫn đi theo chúng tôi mãi đến tận bây giờ, chúng tôi thiết nghĩ tam 
vị Hoà Thượng có nhiều diễm phúc hơn chúng tôi, được nghe và học biết những câu 
nói giá trị siêu phàm hơn câu này, để áp dụng vào cuộc đời tu hành và hành đạo của 
tam vị, cho nên bất chấp mọi thủ thuật để đạt được mục đích, bất cần hậu quả việc 
làm đó đem lại sự phiền lòng và rắc rối cho người khác.  
 
      “Phàm là người Xuất gia, đối với những người cùng học, cùng viện hay cùng 
thầy, ngày người ta thăng tiến thì mình tức bực, không tự xét cái trí tuệ luyện tập từ 
đời trước, không xét cái phước của họ và sự vô phước của mình, mà tâm tính nhiễm 
ô liền sinh cao hạ, chỉ trích đua tranh mà không muốn hoà đồng, không thể nhường 
cái hậu cho người, nhận cái bạc về mình, mà chỉ biết thù hiềm tức giận lẫn nhau, 
không biết tự xét lỗi mình mà chỉ lo chỉ trích nhược điểm của kẻ khác. Dèm pha, phỉ 
báng lẫn nhau bằng ba thứ độc chất, không tâm trung tín, không ý kính nhường. Như 



vậy thì còn đâu nữa mà nhớ rằng mình đã vi phạm tịnh giới Phật chế? Khế kinh đã 
nói, nỗi tức giận ngày nay chỉ hờn ghét nhau một chút, cũng thừa để sau này biến 
thành dữ dội đến nỗi tạo ra sự thù oán lớn lao, huồng chi tội ác làm ra bởi cả một 
đời? những oán kết ấy đã hoặc sẽ đem lại thù đối vô cùng. Thù đối tuy vô hình, 
nhưng đã vô hạn vì năm tháng mà còn vô cùng vì đời kiếp… Trích Kinh Lương 
Hoàng Sám trang 163 – Dịch giả Trí Quang Thượng Nhân”. 
 
Yêu cầu Tam vị Hoà Thượng trong vòng 14 ngày, phải trả lời Thư Phủ nhận 
chữ ký gởi ngày 25.02.2023, đồng thời rút tên và chữ ký chúng tôi ra khỏi “Thư 
Chất Vấn/Yêu Cầu” ký gởi đi ngày 22.02.2023. 
 
Kính chúc Chư Tôn Đức thành viên Giáo Hội Vô Lượng An Lạc. 
 
Kính chúc tam vị Hoà Thượng Pháp thể thường lạc, luôn luôn sống trong tinh thần 
“Như Thảo Phủ Địa”. 
 

NAM MÔ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT 
 

Sydney ngày 08.03.2023 
 

 
 

Tỳ kheo Thích Nguyên Trực 
 
 
 


