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Nguyên Toàn 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ PHỤNG THỪA ỦY THÁC 

CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG LÃNH ĐẠO GHPGVNTN 

 

Với thực trạng sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

hiện nay thì giải pháp tái cấu trúc cơ cấu nhằm phục hoạt GHPGVNTN 

của Đức Trưởng Lão Đệ Ngũ Tăng Thống Tân Viên Tịch là giải pháp 

tối ưu, không thể nào có một giải pháp khác tốt đẹp hơn được.  Đức Đệ 

Ngũ Tăng Thống đã ủy thác Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ giữ nhiệm vụ Xử 

Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống. 

Tâm huyết của Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống với tuệ tri bừng tỏa trong 

giờ phút nghiêm trọng của lịch sử Giáo hội là phúc trạch của dòng 

truyền thừa mạng mạch Phật giáo Việt Nam một cách bất đoạn từ chư 

Tổ Quốc Sư đến chư Tổ Tăng Cang qua Đức Đệ Nhất Tăng Thống rồi 

đến Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.  Chư Tôn đức Trưởng lão, chư Hòa 

thượng, Thượng tọa cùng quý vị Đại đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử 

Việt Nam nên cố gắng bỏ qua những dị biệt để thành tâm phụng hành ý 

chỉ của Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống một cách trang nghiêm trong 

truyền thống cung kính chấp hành Tổ giáo của lịch sử Phật giáo dân 

tộc.   

Trong hoàn cảnh hoạt động rất khó khăn của Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất tại quê nhà nên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống không thể 

triệu tập Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống nhằm 

ủy thác những điều cơ mật và truyền thừa mạng mạch lãnh đạo Giáo hội 

truyền thống của Phật giáo Việt Nam. 

1.- Những Điều Cơ Mật. 

Tổ chức nào cũng có những điều căn bản tối mật là xương sống của tổ 

chức thì GHPGVNTN cũng không là một ngoại lệ.  Có những Cư sĩ 

Phật tử vì nhiệt thành với sự tồn vong của Giáo hội mà nóng vội phát 
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biểu, viết lách bày tỏ quan điểm thiết tha của mình để góp một bàn tay 

vào việc củng cố và phát triển sinh hoạt của Giáo hội, nhưng vô hình 

chung các Cư sĩ đó làm cho tình trạng bất ổn của Giáo hội ngày càng 

trầm trọng hơn.  Nói một cách cụ thể ở đây là hai vấn đề.   

Một là, không nên ủng hộ chư Tôn đức nào vào vị trí điều hành Giáo hội 

ngoài việc y giáo phụng hành ý chỉ của Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống 

nhằm thống nhất cơ cấu điều hành Giáo hội về mặt hình thức trước rồi 

nội dung sẽ từng bước ổn định tiếp theo.   

Hai là, chư Tôn đức Cao tăng đã hội ý những điều cơ mật trong một 

hoàn cảnh chính trị vô cùng đặc biệt của đất nước sau năm 1975 nên quý 

Ngài đã quyết định hàm dưỡng Tăng tài thuận duyên theo hoàn cảnh với 

mục đích chính là đào tạo Tăng tài trong và ngoài nước để trở nên thạch 

trụ của ngôi nhà lớn về lâu về dài.  Do vậy, Phật tử không nên bài bác 

chủ quan chư Tôn đức Tăng, Ni thuộc bất kỳ tổ chức Giáo hội nào.  Chư 

Tôn đức Tăng, Ni thuộc Giáo hội này cũng luôn luôn tôn kính chư Tôn 

đức Tăng, Ni thuộc Giáo hội khác theo đúng Thanh quy và Giới 

luật.  Đồng thời chư Tôn đức Giáo phẩm đã am tường những điều cơ yếu 

của GHPGVNTN thì cũng nên khéo léo và kín đáo chia sẻ gián chỉ với 

các Cư sĩ cận sự nam và cận sự nữ những uẩn khúc mà Giáo hội không 

tiện bộc bạch. 

2.- Phụng Thừa Sự Ủy Thác.  

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã phụng thừa sự ủy thác của Đức Đệ Ngũ 

Tăng Thống để lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Ngày 12-5-2019, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ban hành Giáo chỉ số 19-

VTT/TT/GC cung thỉnh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đăng lâm pháp tịch 

vào hàng Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng 

Thống. (1) 

Ngày 24-5-2019, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ban hành Quyết định số 

14-VTT/TT/QĐ thỉnh cử Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ thay thế Đức Tăng 
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Thống vì trọng bệnh để lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất ở vị trí Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống. (2) 

Ngày 7-4-2020, tức là ngày 15-3 năm Canh Tý, sau nhiều lần bái kiến và 

thảo luận với Đức Đệ Ngũ Tăng Thống do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống 

triệu mời, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã cung kính phụng thừa sự ủy thác 

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để Ngài an tâm tịnh dưỡng vì thân mang 

trọng bệnh bởi tuổi cao sức yếu. (3) 

https://www.youtube.com/watch?v=v7U7gxq3IfQ&feature=youtu.be 

 

Di Ngôn - Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão 

Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ngày 18-04-

2020 - YouTube 

Pháp thoại: Tập 68 Lược giảng về An Sĩ Toàn 

Thư, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh 

ngày 18/04/2020 - Duration: 1:44:38. Chùa 

Khai Nguyên TTHH Việt Nam 114 ... 

www.youtube.com 

 

3.- Một Giải Pháp Tối Ưu. 

 

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là một trong số chư Tôn đức Giáo phẩm thạch 

trụ tòng lâm, là một bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam đương 

đại.  Tuy Ngài sinh năm 1943, tức 77 tuổi, nhưng môn sinh của Ngài tại 

Đại học Vạn Hạnh và các Phật học viện rất nhiều, và hiện nay quý vị 

cựu môn sinh đó đều đã ở vào hàng giáo phẩm Hòa thượng hay Trưởng 

lão Hòa thượng trong và ngoài nước.  Ngài là một đồng chân xuất gia 

khi vừa 7 tuổi, và suốt cuộc đời tu hành của Ngài với một hành trạng 

không gợn một nét bụi trần.  Ngài là một học giả uyên bác và uyên thâm 

tam tạng kinh luật luận Phật học, làu thông triết học và văn học thế 

https://www.youtube.com/watch?v=v7U7gxq3IfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v7U7gxq3IfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v7U7gxq3IfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v7U7gxq3IfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v7U7gxq3IfQ&feature=youtu.be
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giới.  Ngài tinh thông nhiều ngoại ngữ như Lào văn (Phasa Lao), Pháp 

văn, Anh văn, Đức văn, Nhật văn, Sanskrit, Pali, và Hán văn.  Các tác 

phẩm của Ngài về kinh luận Phật học và văn học thế giới nhiều gần như 

vô kể và phần lớn được dùng làm sách giáo khoa ở bậc Đại học và các 

khóa tu học của Học tăng, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử 

khắp bốn châu lục Á, Âu, Mỹ và Úc.  Ngài được bổ nhiệm Giáo sư Đại 

học thực thụ [Full Professor] tại Đại học Vạn Hạnh năm 1970, lúc Ngài 

mới 27 tuổi. 

 

Trong thời gian mười năm từ năm 1965 đến 1975, Hòa thượng Thích 

Tuệ Sỹ đã phụ giúp Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu điều hành 

Viện Đại học Vạn Hạnh ngày một phát triển thành một Đại học Phật 

giáo nổi tiếng ở Đông Nam Á, và trong thời gian này Thầy Tuệ Sỹ là 

Chủ bút Tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành, một 

tạp chí văn học, triết học, và Phật học đã đóng góp vào việc hình thành 

một phong cách văn hóa cho giới trí thức và thanh niên Việt Nam Cộng 

Hòa, đặc biệt là tại Sài Gòn, rất nhân bản và nhân ái. 

Việc thỉnh cử và ủy thác Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ của Đức Đệ Ngũ 

Tăng Thống là giải pháp tối ưu, không thể nào có một giải pháp khác tốt 

đẹp hơn được.  Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã cùng làm việc với Hòa 

thượng Thích Tuệ Sỹ trong một thời dài hơn mười năm tại Đại học Vạn 

Hạnh, và đặc biệt là hai Ngài đã cùng thực hiện hai công tác vô cùng 

quan trọng nên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã biết rõ khả năng và tâm 

nguyện phục vụ Đạo pháp và Dân tộc của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ.   

Khi Hòa thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, đi 

công tác nước ngoài thì Hòa thượng Thích Quảng Độ đảm nhiệm vị trí 

Quyền Viện trưởng với sự phụ tá điều hành rất chuyên nghiệp của Hòa 

thượng Thích Tuệ Sỹ nên Hòa thượng Thích Quảng Độ vô cùng tâm đắc 

về người phụ tá đã làm việc đúng với tính cách công bình, công chính, 

công minh, chân tình,  và thẳng thắn của Hòa thượng Thích Quảng Độ. 
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Sau ngày 30-4-1975, Cộng Sản tịch thu và biến Đại học Vạn Hạnh thành 

một cơ sở Đại học Sư phạm thì Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đi trước 

Cộng Sản một bước bằng cách chuyển toàn bộ Thư viện Phật học về một 

cơ sở trên đường Võ Duy Nguy (bây giờ là đương Nguyễn Kiệm) và 

dựng tạm lên tấm bảng “Viện Phật Học Vạn Hạnh.”  Viện Phật Học Vạn 

Hạnh chỉ giữ lại được năm nhân viên là Hòa thượng Thích Minh Châu, 

Hòa thượng Thích Quảng Độ, Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Ni sư Thích 

Nữ Trí Hải, và Giáo sư Nguyễn Đăng Thục.  Trong năm nhân viên đó 

thì chỉ có Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ là “thanh niên” nên công việc 

chuyển hàng tấn sách vở là do Thầy Tuệ Sỹ đảm nhiệm. 

Lời cảm niệm ân sư của Hòa thượng Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống 

kính dâng lên Giác Linh Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống nhân ngày Lễ 

Chung thất của Ngài thật vô cùng cảm động.  

“ Hình hài xưa đã cháy, 

“ Còn lại bát tro tàn, 

“ Với uy nghiêm Đạo Thống, 

“ Xin nguyện giữ Cương Duy. (4) 

Hòa thượng Xử lý Thường vụ Viên Tăng Thống nhân vì nội tạng bất an 

nên tạm thời iNgài phải tịnh dưỡng tại Thị Ngạn Am, nằm trong khuôn 

viên Chùa Già Lam; do vậy trong các buổi lễ về Tang sự cũng như 

Chung thất của Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống thì Ngài đều không chủ trì 

được, và Ngài đã yêu cầu Hòa thượng Thích Nguyên Lý hiệp trợ trong 

việc bảo trì Tổ ấn (con dấu Viện Tăng Thống), và khâm tuân Giáo chỉ 

của Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống về các Phật sự thường nhật. 

Người viết xin chấp đôi tay nguyện cầu chư Tôn đức Giáo phẩm và 

đồng bào Phật tử trong và ngoài nước chấp hành Tổ giáo như là một 

biểu lộ lòng thành kính tưởng niệm ân đức của Đức Cố Đệ Ngũ Tăng 

Thống đã hy hiến cả cuộc đời của Ngài cho tự do, dân chủ, và nhân 

quyền cho dân tộc Việt Nam. 
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Nguyên Toàn 

 

(1) Giáo chỉ số 19-VTT/TT/GC ngày 12-5-2019 
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(2) Quyết định số 14-VTT/TT/QĐ ngày 24-5-2019 
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(3) Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ khâm thừa sự ủy thác của Đức 

Đệ Ngũ Tăng Thống. 
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(4) Lời Cảm Niệm Ân Sư của Trưởng lão Hòa thượng XLTV Viện Tăng 

Thống nhân Lễ Chung thất Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống. 
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