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Dear Venerable Monks in the brotherhood of Canh Thai Temples
(Vietnam and USA)
Re: The lustful monastic Tuan Van Nguyen, AKA the Venerable Master Thich Duc Huy, AKA Thich Quang
Anh at the Canh Thai Temple, 2532 Klein Rd, San Jose, CA 95148.
My name is Lan-Anh Tran at address: 4208 Indigo Dr, San Jose, CA 95136.
I was officially and legally the wife of Mr. Tuan Van Nguyen, AKA the Venerable Master Thich Duc Huy (in
America), AKA the Venerable Master Thich Quang Anh (in Vietnam).
I would like to describe clearly to you an injustice I suffered, so that you also will clearly know about the
cheating and deception of Mr. Tuan in his life, religion, love and financial affairs.
In 2007, Most Venerable Master Thich Phap Chau, the master at the Quan Am Temple (formerly known
as Vietnam Temple) in Garden Grove, CA, sponsored a young monk from Phu Yen to the US to study
religion for a few years. [Translator’s note: The correct temple name is Quan The Am Temple, located at
12292 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841.]
The young monk named Tuan Van Nguyen, with the former religious name Venerable Master Thich
Quang Anh, from Xa Hoa Vinh Huyen Dong Hoa in the province of Phu Yen, was the disciple of Most
Venerable Master Thich Nguyen Loi, the master of Canh Thai Temple [at address …] in Viet Nam; the
Most Venerable Master also heads a major regional Buddhist society, Huyen Dong Hoa.
In the US, Tuan Van Nguyen was given a new religious name as Venerable Master Thich Duc Huy by
Most Venerable Master Thich Phap Chau (his sponsor). He stayed at the Quan Am Temple for a short
period before moving to reside and work at the Quang Duc Temple at 380 S. 22nd San Jose, CA 95116,
another branch of temple under the direction of Most Venerable Master Thich Phap Chau.
I met Tuan at this temple. He flirted and charmed me with a promise to marry me properly and take
care of my own child as his own. Mr. Tuan was five years younger than me, handsome and seemingly
honest. After a few short months of courtship, we led a conjugal life as a married couple. We resided
sometimes at my home and sometimes at the Quang Duc Temple. Finally, we got married at the San
Jose City Hall.
In July 2008, Venerable Master Thich Duc Huy (Tuan) and Most Venerable Master Thich Phap Chau had a
falling out in their relationship (for unclear reasons; perhaps master Phap Chau discovered our
relationship from a member of the cleaning staff of Quang Duc Temple). The Most Venerable Master
terminated Master Thich Duc Huy out of the Quang Duc Temple after Mother Earth Day in 2008, and
terminated the sponsorship for Tuan’s US visa with the intention of returning him to Vietnam after the
visa expiration. Since then, his visa status changed from a student visa to a marriage visa of my
sponsorship. Two years later Tuan eventually obtained the permanent green card.
Some Buddhist followers (unaware of our love story) made contributions through their abilities and
financial support to rent another location for him at 3001 Florence Ave, San Jose, CA 95127 around
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October 2008. The Canh Thai Temple was established at that location, a house with three bedrooms
and one bath.
This location served as a temple and as our conjugal domicile. I accepted the request from Tuan’s
mother, Nguyen Thi Sang, to let him remain a monk for the time being so that he could make more
money to repay his family’s debts before returning to ordinary life. During this period, sometimes Mr.
Tuan came home to me at night after temple ceremonies; other times, I came to the temple to sleep
over with Tuan, my husband. Because of that, people came to know of our relationship.
Around the end of 2008 and the beginning of 2009, Tuan (as Master Thich Duc Huy) provided the funeral
religious services for a husband who accidentally died. After the 49-day memorial ceremony, Mr. Tuan
already secretly started dating the young widow, Ivy Tran Thi Cuc. Ivy was about 30 years old and very
pretty. She visited the temple during daytime, at the times which I had no opportunity to be present
and so was oblivious. By the end of 2009 when Mr. Tuan already obtained his green card and wanted to
divorce me, he informed me he had fallen in love with another. I was very disappointed and angry. I
made big jealousy scenes at the temple, at Ivy’s store and at her home in the hopes of getting back my
lover, but Mr. Tuan had no love left, so eventually, I had to accept the divorce.
On the evening of December 26, 2009, I went to the Canh Thai temple to pick a jealousy fight. Tuan
choked me, then I panicked and called the police for help. The police took him to jail that night. I stayed
at the temple and called the landlord over to return the rental property. (Attached is the District
Attorney letter of Santa Clara County as legal proof.)
Around one hour after the event [choking], I led the landlord around the property to witness the
lifestyle of a lustful monk. I took the landlord to Mr. Tuan’s room to witness: half-eaten meat pizza, an
open bottle of Heineken, and a container of pornographic DVD’s. I also retrieved intimate pictures of
Tuan and Cuc (Ivy) from his camera and later distributed them to the followers who had been
supporting him; and to the family-in-law of Cuc (Ivy) so they would know the hidden face of this lustful
Master Thich Duc Huy. As a result, the family-in-law of Cuc (Ivy) took away the urn of her late husband’s
ashes, and many of the Canh Thai followers moved on to another temple.
I also tried to call Tuan’s mother several times in Vietnam to enlist her help to get him back. His mother
confirmed that Ivy had visited Vietnam and stayed at his mother’s house several times. Apparently his
mother wanted him to have two wives! What a “perfect” mother!!!
Phone number of Mrs. Sang: 01268260380
[Address in Vietnam]
Phone number of Cuc (Ivy): (510) 512-4713; email ivytran95148@yahoo.com
Phone number of Tuan: (408) 561-3896
In addition to cheating me of love, in the three years of living with me, he also cheated me a total of
US$50,000 cash. He promised and convinced me to send money for his mother to build a “Canh Thai
Temple” in Viet Nam and the future home for us; sometimes he told me to donate to support the Canh
Thai Organization in Vietnam because the Organization is very poor, while Mr. Tuan the oldest son had
the most responsibility. It is unclear where all this money went! I lost everything.
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This letter was sent to the Canh Thai Temple Organization in Phu Yen province (Viet Nam) to all monks
so as to understand and to investigate into the life of the lustful monk Tuan, a womanizer and an
immoral monk who has betrayed and disgraced the spiritual guidance of Buddhism.
This letter was also sent to the followers in San Jose.
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January 15, 2010

Dolores A. Carr
District Aitur»ry

LANANH TRAN
3001 Florence Avenue
San Jose, CA 95127

Regarding: People vs. TUAN VAN NGUYEN
DA Case Number: 100101468
Charges: PC 242-243(e)
The Office of the DiStrict Attorney has issued a criminal complaint against the above-named person.
The charges are based on the events of 12/26/2009.
We realize it is difficult to be involved in a case of this sort. However, the criminal courts can help
stop the violence. It is against the law for anyone to use force or violence on you or your family
members. You do not have the power to "drop the charges " The power to dismiss lies with the
prosecuting Deputy District Attorney and the fudge. We are here to help you get through the court
process. We know you did not choose to be involved in the criminal justice system. We understand
sometimes the process is confusing.

If you need Victim Witness assistance or have any questions regarding counseling, the court
process, or would like information on obtaining restraining orders, please contact our Victim
Advocate at (408) 792 2546. You may also contact the Victim Witness Assistance Program at
(408) 295-2656.
-

if the subject has been arrested- and you want information about his/her custody status, -read the
pamphlet enclosed. You have the right to be informed where the subject is housed and when he/she
is released.
Sikcerely,
4,t,.1(3

`9/41114-----

David N. Tomkins
Assistant District Attorney
I )A Case N umber: I 00 I I 468

Background Note (Not Part of the Translation)
A monk following Buddha’s way of life should strictly follow a spiritual progression, and provide
guidance to the lay people in the Buddhist way of life. The five precepts are:
1. Abstain from destroying or harming living beings (e.g., vegetarian diet)
2. Abstain from 'taking that which is not been given' (stealing)
3. Abstain from sexual misconduct
4. Abstain from unskillful speech (e.g., lies, slander, offensive speech)
5. Abstain from intoxicating drinks and drugs
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Kính gởi Chư Tăng Đức, Huynh Đệ Chùa Cảnh Thái (Việt Nam và Mỹ Quốc)
V/V: dâm tu Nguyễn Văn Tuấn tức Đại Đức Thích Đức Huy/Quãng Anh tại Tu
Viện Cảnh Thái 2532 Klein Rd San Jose CA 95148.
Tôi tên là Trần Lan-Anh
Địa chỉ: 4208 Indigo Dr. San Jose CA 95136
Là vợ chính thức của ông Nguyễn Văn Tuấn, cũng là Đại Đức Thích Đức Huy (tại
Mỹ Quốc) và cũng là Đại Đức Thích Quãng Anh(tại Việt Nam)
Kính thưa quý vị,
Tôi xin kể rõ để quý vị rỏ nổi oan ức cho chính tôi và biết rỏ hơn về sự gian giảo lường gạt
của ông Tuấn trên cả hai mặt đời và đạo, cả tình lẫn tiền.
Vào năm 2007, Thượng Tọa Thích Pháp Châu, trụ trì chùa Quan Âm(trước đây có tên là Chùa
Việt Nam) trên đường thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ, bảo lãnh một nhà
sư trẻ cùng quê ở Phú Yên qua Hoa Kỳ diện đi tu học, hoằng pháp với thời gian vài năm.
Nhà sư trẻ nầy là Đại Đức Thích Quãng Anh, tục danh Nguyễn Văn Tuấn quê ở Xã Hòa Vinh,
Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên và là đệ tử của Thượng Tọa Thích Nguyên Lợi trụ trì Chùa
Cảnh Thái trên Quốc Lộ 1A Xã Hòa Vinh, Huyện Đông Hòa, Ủy Viên Hội Phật Giáo Nhà Nước
Tỉnh Phú Yên kiêm chủ Chánh Đại Diện Hội Phật Giáo Nhà Nước Huyện Đông Hòa.
Đến Mỹ, Thượng Tọa Pháp Châu đặt cho đạo hiệu mới theo hàng đệ tử của ông là Đức Huy và
ở chùa Quan Âm một thời gian ngắn rồi được điều lên ở Chùa Quảng Đức, 380 S. 22nd San
Jose CA 95116, một chi nhánh của Thượng Tọa Pháp Châu ở San Jose, California.
Ở Chùa nầy tôi gặp ông Tuấn, trong mấy tháng ông Tuấn đã theo sát tôi tán tĩnh, hứa sẽ ra
đời và cưới tôi đàng hoàng và coi đứa con riêng của tôi như là con của ông ta. Với tôi, ông Tuấn
trẻ hơn tôi chừng 5 tuổi, đẹp trai, và có vẻ thành thât. Trong thời gian này, chúng tôi tiến tới sống
với nhau hạnh phúc như vợ chồng, khi thì ngay ở Chùa Quãng Đức, khi thì ỡ nhà của tôi. Và
cuối cùng chúng tôi cũng đã kết hôn, và làm hôn thú tại City Hall, thành phố San Jose,
California.
Tháng 7, 2008 có sự bất hòa không thể hàn gắn giữa Pháp Châu, Đức Huy(không rỏ lý do, cũng
có thể là Thầy Pháp Châu biết rỏ chuyện của chúng tôi qua 1 người hay dọn dẹp sạch sẽ trong
chùa Quãng Đức). Thượng Tọa Pháp Châu đuổi Đại Đức Thích Đức Huy ra khỏi Chùa ngay sau
lễ Vu Lan 2008, từ chối ký giấy gia hạn hộ chiếu, và ngưng hồ sơ xin thẻ xanh thường trú vì có
ý đuổi về Việt Nam khi hết hạn hộ chiếu. Từ nay, hồ sơ của ông Tuấn được chuyển qua diện vợ
chồng dưới sự bảo lãnh làm thẻ xanh với chính danh là chồng của tôi, và hơn 2 năm sau, ông
ấy đã được cấp thẻ xanh thường trú tại Mỹ.
Một số Phật Tử (mà không biết chuyện của chúng tôi) tìm cách giúp ông Tuấn thuê 1 căn nhà ở
số 3001 Florence Ave San Jose CA 95127 vào tháng 10 năm 2008. Cũng nhờ các Phật Tử
chung góp sức lực, tài lực, ngôi chùa Cảnh Thái(cùng tên với Chùa Cảnh Thái ở Hòa Vinh,
Đông Hòa, Việt Nam) đã được thành hình từ ngôi nhà 3 phòng ngủ 1 phòng tắm nầy.
Và căn nhà này đã trở thành tổ uyên ương mới của chúng tôi. Tôi chấp nhận sự thỉnh cầu của
Bà Nguyễn Thị Sang, mẹ ông Tuấn, là không để ông Tuấn nên ra đời liền, để cho ông Tuấn
kiếm thêm tiền cho gia đình trả nợ trước đã. Trong thời gian nạy ông Tuấn về nhà với tôi hàng
đêm sau khi xong lễ ở Chùa, có khi tôi qua ngủ lại ở Chùa với chồng tôi là ông Tuấn. Vì vậy
nên dần dần khá nhiều người trong Chùa biết chuyện của chúng tôi.
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Cũng khoảng thời gian cuối 2008, đầu năm 2009, có một gia đình trẻ gặp tai nạn, ông chồng
không may bị tai nạn chết và được Thầy Đức Huy làm đám tang. Sau Chung Thất 49 ngày, ông
Tuấn đã cặp ngay với người vợ góa tên là Ivy Trần Thị Cúc. Cô này rất xinh chừng 30 tuổi và
cô này đến chùa hàng ngày, còn tôi thì không có nhiều cơ hội để Chùa vào ban ngày, cho nên
tôi hoàn toàn không biết chuyện này cho đến cuối năm 2009 khi ông Tuấn có thẻ xanh và muốn
li dị với tôi và bảo ông đã thương yêu người khác. Bất mản, tức giận, tôi tìm và đánh ghen với
cô Cúc ở Chùa, ở cửa hàng của cô ấy bất kể hậu quả như thế nào để dành lại người tôi thương,
nhưng ông Tuấn đã dứt tình nên tôi dành phải chấp nhận li dị.
Khuya 26 tháng 12 năm 2009, tôi đến bắt ghen tại Chùa Cảnh Thái, ở đây ông Tuấn đã bóp cổ
tôi, hoảng quá tôi kêu cứu và cảnh sát đã đến giải cứu và bắt ông Tuấn vào tù ngay đêm đó.
Còn tôi thì ở lại Chùa, nên tôi dành phải gọi chủ nhà đến để giao nhà cho người ta.(kèm đây là
giấy của tòa án của County Santa Clara để chứng minh )
Chủ nhà đến Chùa khoảng 1 giờ sau đó và tôi đã có cơ hội vạch mặt tên dâm sư Đức Huy. Tôi
đưa chủ nhà vào phòng ông Tuấn để tận mắt thấy : 1 cái bánh pizza làm bằng thịt xúc xích đã
ăn hết 1 nữa, 1 két bia Heineken đang uống dang dở, và đặt biệt là một hộp DVD phim làm tình
của người lớn. Tôi cũng lấy máy ảnh của ông Tuấn để lấy hét hình ảnh âu yếm của ông ta cùng
với cô Cúc để gởi cho các vị Phật Tử trong chùa cùng bên nhà chồng của cô Cúc để cùng biết
cái mặt trái của tên dâm Sư Đức Huy này. Kết quả là bên chồng cô Cúc đã giành lấy bình tro
cốt của chồng cô ta, và rất nhiều Phật Tử đã bỏ Chùa Cảnh Thái đi qua Chùa khác.
Tôi đã nhiều lần gọi điện thoại cho mẹ ông Tuấn là bà Sang để nhờ bà can thiệp, và chính bà
cũng xác nhận là cô Cúc này cũng đã từng về Việt Nam và ở lại nhà bà Sang. Hình như bà Sang
cũng muốn ông Tuấn có hai vợ! Ôi, một người mẹ "tuyệt vời"!!!!
Số điện thoại nhà Sang : 01268260380
(Đội 1, Thôn 1, Xã Hòa Vinh, Huyện Đông Hòa, Phú Yên)
Số điện thoại cô Cúc:(510) 512-4713 email:ivytran95148@yahoo.com
số điện thoại ông Tuấn(408)561-3896
Bên cạnh chuyện bị lừa gạt tình cảm, trong gần ba năm chung sống ông Tuấn đã lấy của tôi
tổng cộng hơn USD$50.000(năm chục ngàn) tiền mặt, bảo rằng gởi về cho mẹ xây nhà để sau
này mình về chung sống, khi thì bảo cúng xây Chùa Tổ Cảnh Thái ở Việt Nam vì Chùa Tổ rất
nghèo, mà ông Tuấn là Trưởng Tử nên có bổn phận lớn, trách nhiệm cao. Không rõ số tiền này
đã đi về đâu! Còn tôi thì mất trắng.
Thư này được gởi về cho Tổ Đường Cảnh Thái ở Xã Hòa Vinh, Huyện Đông Hòa, Phú Yên. để
cho các sư Huynh Đệ am tường và điều tra thêm về kẻ dâm tu, phá đạo, làm hoen ố cửa Thiền,
đánh mất lòng tin của Phật Tử vào hàng Tăng Chúng.
Thư này cũng được gởi cho hàng Tăng chúng và Phật Tử San Jose mà tôi biết để đề phòng
lường gạt trong những ngày tới.

Kính Thư
Trần Thị Lan Anh
4208 Indigo Dr
San Jose CA 95136

