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Chùa Liên Trì bị hủy diệt, 500 tro cốt 
vất vưởng 

CTM Media 

 

 
 
SÀI GÒN - Sáng hôm qua, ngày 8 Tháng 9 giờ Việt Nam, hơn 500 
công an đủ loại đã bao vây Chùa Liên Trì tại Quận 2, Sài Gòn, bắt 
giữ tất cả Chư tăng, Phật tử và bắt đầu đập nát nơi thờ tự đã hiện 
hữu hơn 70 năm qua. 
Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì đã bị đem đi 
trong tình trạng ngất xỉu vì kiệt sức và hiện đang nằm trong bệnh 
viện. Hầu hết các phật tử từng sát cánh với Chùa đều bị cấm ra 
khỏi nhà và canh gác nghiêm ngặt  từ mấy ngày trước, kể cả những 
người đem thức ăn chay vào chùa cho các chư tăng và phật tử 
canh gác chùa. 
 

 
Hòa Thượng Thích Không Tánh được cấp cứu tại bệnh viện Quận 2, Sài Gòn, 

sáng ngày 8 Tháng 9. Ảnh: TMCNN 

 
Điều mà nhiều người quan ngại hơn nữa là tình trạng của 500 tro 
cốt đã từng được các gia đình Phật tử mang về Chùa để nương cõi 
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Phật không biết sẽ ra sao. Trong tiến trình đập phá toàn bộ khu vực 
Chùa như hiện nay, khó có thể giữ toàn vẹn các tro cốt này. Đồng 
thời trong tương lai chưa biết số phận của các tro cốt này sẽ bị đưa 
đi đâu hoặc bị ném bỏ. 
 
Chủ trương chiếm đoạt chùa Liên Trì đã có từ lâu và đã bị phản đối 
kịch liệt bởi các Chư tăng và chức sắc thuộc mọi tôn giáo, cũng như 
đại diện các sứ quán nước ngoài. Theo các vị này thì lý do chính là 
vì Chùa Liên Trì đã đóng góp nhiều cho việc hàn gắn các vết 
thương xã hội, kể cả các buổi chăm sóc y tế cho các thương phế 
binh Việt Nam Cộng Hòa. 
Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 2 là 
người trực tiếp chỉ huy cuộc đập phá Chùa Liên Trì vào sáng mồng 
8 tháng 9. 
 
Nhận định về sự việc này, ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư Đảng Việt 
Tân nói: "Chúng tôi chia sẻ sự phẫn nộ của quí Chư tăng và bà con 
Phật tử thuộc Chùa Liên Trì, cũng như sự sát cánh phản đối mạnh 
mẽ của các vị chức sắc thuộc Hội Đồng Liên Tôn. Đây là hành động 
không chỉ vi phạm trầm trọng Quyền Tự Do Tôn giáo được minh 
định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân quyền, mà còn phá hoại 
nỗ lực băng bó xã hội rất đáng kính phục của Hòa Thượng Thích 
Không Tánh và các Phật tử Chùa Liên Trì trong nhiều năm qua. 
Nhà cầm quyền đã không làm gì đáng kể trước tình trạng băng hoại 
xã hội mà còn ra sức cản trở, phá hoại những nỗ lực từ thiện, giúp 
đời. Những hành động này chỉ càng làm rõ bản chất chỉ biết hủy 
hoại của nhà cầm quyền hiện nay trước mắt toàn thể người Việt 
Nam và quốc tế." 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng an nguy của Hòa Thượng 
Thích Không Tánh và phản ứng của công luận trước sự việc này. 
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