
 
 

THƯ PHỦ NHẬN CHỮ KÝ 
V/v THƯ CHẤT VẤN/YÊU CẦU. 

 
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: 
Ngày 24.2.2023, vào lúc 11g40 Thượng Toạ Thích Phổ Hương, trụ trì Chùa Long 
Quang Sydney đến chùa A Di Đà, tôi hỏi Thượng Toạ Phổ Hương đến thăm hay có 
việc gì không? Thượng Toạ Phổ Hương cho biết vì Thượng Toạ Thích Giác Tín Trụ 
trì Chùa Giác Hoàng, Melbourne nhờ tìm chúng tôi, vì trong 5 ngày qua không liên 
lạc được, không biết sức khoẻ chúng tôi có vấn đề gì hay không, đồng thời Thượng 
Toạ cho biết Giáo Hội có vấn đề sóng gió và Group Viber của Giáo Hội bị đóng, 
chúng tôi hỏi lý do tại sao, do điện thoại chúng tôi bị vô nước nên trong 5 ngày qua 
không liên lạc với bất cứ ai. Không biết một thông tin nào trong Giáo Hội, Thượng 
Toạ Phổ Hương mở điện thoại cho tôi xem “Thư Chất Vấn/Yêu Cầu” của Hội Đồng 
Chứng Minh - Cố Vấn, địa chỉ gởi đi từ Chùa Bảo Vương, Melbourne, được gởi vô 
Group Email của Giáo Hội 
Chúng tôi xem lướt qua vô cùng ngạc nhiên và bức xức, không hiểu tại sao có tên 
và chữ ký của chúng tôi trong “Thư Chất Vấn/Yêu Cầu”, Vì trước đó chúng tôi hoàn 
toàn chưa hề nghe bàn thảo, trao đổi gì hết, đây là một việc làm hết sức thiếu tôn 
trọng một thành viên trong Hội Đồng, đặt việc đã rồi buộc chúng tôi vào thế phải 
chấp nhận. 
Sự bắt buộc này làm tổn thương đến thanh danh của chúng tôi, từ những nội dung 
“Thư Chất Vấn/Yêu Cầu” tạo ra sự hoài nghi cho rằng chúng tôi sống và làm việc 
không trung thực. 
Kính thưa tam vị Hoà Thượng (Thích Huyền Tôn, Thích Bảo Lạc, Thích Trường 
Sanh). Chúng ta đều biết rằng sống ở đất nước tự do và văn minh, khi làm bất cứ 
việc gì đều phải rõ ràng minh bạch, công khai và phải được sự đồng thuận của cá 
nhân người đó, không thể tuỳ tiện đưa tên và chữ ký vào văn bản hành chánh, khi 
người ấy không biết bất cứ một sự việc gì. 



Kính hỏi, tam vị Hoà Thượng như vậy chữ ký của chúng tôi từ đâu mà có để 
quí vị đặt vào “Thư Chất Vấn/Yêu Cầu” này?  
Chúng tôi vô cùng thất vọng với cách làm việc tuỳ tiện, vô nguyên tắc như vậy. 
Yêu cầu Tam vị Hoà Thượng hoan hỷ trả lời, 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 25.02.2023 
 

 
 

Tỳ kheo Thích Nguyên Trực 
 
 


