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The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand does not hold itself 
apart from but as part of the Vietnamese people and humankind. The Congregation aspires to a spirit 
of true compassion, alturism and harmony for both the Sangha and the Laity in order to develop and 
maintain Vietnamese Buddhism in Australia and New Zealand.
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UÐL-TTL được thành lập 
năm 1999 tại Sydney, với nhiệm kỳ 4 năm sinh hoạt Phật Sự. Ðến nay đã trải qua 16 
năm thăng trầm hành hoạt với 4 kỳ Ðại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức tại Chùa 
Pháp Bảo (1999), Chùa Pháp Quang (2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa 
(2011), và Ðại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 đã được tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, số 105 
Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 năm 2015. 

Tập Kỷ yếu mà quý vị đang cầm trên tay là thành quả qua ba ngày làm việc của Đại Hội, 
đúc kết tất cả những hình ảnh, văn kiện Đại Hội như danh sách đại biểu, danh sách Hội 
Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành, Hiến Chương, Nội 
Quy sinh hoạt của GH, Thư Chúc Mừng của các Giáo Hội Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu 
và ba cấp Chính Quyền Úc Đại Lợi (Liên Bang, Tiểu Bang và Địa Phương). Tập Kỷ Yếu 
cũng đăng tải thơ, văn, cảm niệm, tường thuật về kỳ Đại Hội, tường trình Phật sự của 
Văn Phòng Thường Trực của GH, các Tổng Vụ cũng như tiểu sử và hình ảnh của Tự 
Viện thành viên.

Có thể nói Tập  Kỷ Yếu này là một tài liệu quan trọng đối với quá trình phát triển của 
Tự Viện thành viên GH nói riêng và lịch sử PGVN tại Úc nói chung. Tập Kỷ Yếu này 
không những được phổ biến cho thành viên Tự Viện, Phật tử các giới mà còn biếu tặng 
hệ thống Thư Viện quốc gia Úc, Ðại Học Úc và Cộng Ðồng người Việt trên khắp Liên 
Bang Úc cũng như online trên mạng internet.

Dù Ban Biên Tập đã cố gắng hết sức mình nhưng không sao tránh khỏi những sơ sót, 
ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ lượng thứ.

Ban Biên Tập

Lôøi Ngoû



Số 46-4/HĐĐH/HC/QĐ   Phật lịch 2558

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KỲ 5
Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành

Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL

- Chiếu Hiến Chế Giáo Hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 4, ban hành ngày 19-03-2011
- Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Trường Hạ Quảng Đức ngày 11-07-2014, qui định 

thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ V

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các ngày 08, 09, 10 tháng 5 năm 

2015 tại tiểu bang Victoria, Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia; 
Tel: 03. 9357 3544; Email: quangduc@quangduc.com

Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội, gồm có:
- Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Tâm Phương

- Phó Trưởng ban điều hành: TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Nhuận Chơn

- Tiểu ban Tu Chính Hiến Chế: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, 
TT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Giác Tín (thư ký).

- Ban Thư Ký và Hành Chánh: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Viên Tịnh,

- Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Viên Thông, Đh Hồng Hạnh, Đh Diệu 
Hòa

- Phát ngôn nhân Đại hội: HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích Trường Sanh

- Tham luận Đại hội: Luật Sư Đào Tăng Dực

- Xướng ngôn viên Đại hội: TT Thích Nhật Tân, TT Thích Nguyên Trực, 

 TT Thích Nguyên Tạng (Anh ngữ)

- Tài liệu và kỷ yếu: HT Thích Bảo Lạc (cố vấn), TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Đạo Thông,  
Đh Diệu Ánh

- Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Như Định

- Ban Triển Lãm: ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, SC Thích Nữ Huệ Khiết

- Ban Tiếp Tân: HT. Thích Quảng Ba, TT Nguyên Tạng, Đh Nguyên Lượng, Đh.Quảng Tịnh 
Thiều Bình, Đh. Nguyên Thiện Bảo

- Tiểu ban trần thiết: SC Thích Nữ Huệ Khiết, SC Thể Viên, Đh Tâm Quang (Hiền); Đh Quảng 
Pháp Đăng, Đh Thanh Phi

- Tiểu ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Như Như, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Nhật 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia - New Zealand

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ: Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia

Tel: 61. 08. 8447 8477; Email: phaphoanamuc@gmail.com; Website: www.phatgiaoucchau.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký: Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email thnhattan@yahoo.com.au
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Liên, SC Hạnh Nguyên & Phật tử TVQĐ

- Tiểu ban ẩm thực: Đh Ngọc Hoa, Đh Nguyên Châu, Đh Nguyên Như, Đh Huệ Thuyền, Đh 
Thanh Phi, Đh Quảng Hạnh, Đh. Quảng Niệm, Đh Ngọc Phước, Đh Thiện Kim, Đh Quảng 
Liên (Tím), Đh Nguyên Thanh, Đh Nguyên Bình, Đh.Diệu Hiền…

- Tiểu ban đón rước: ĐĐ Thích Thông Hiếu, SC Thích Nữ Phổ Huệ, Đh Nguyên Thiện Bảo, Đh 
Tâm Từ, Đh Thục Hà, Đh Duy Hữu, Đh Linh Vân, Đh Nguyên Nhật Thường.

- Tiểu ban cung nghinh: ĐĐ Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Đạo Hiển, Đh Quảng Tịnh & Ban 
Quảng Đức Đạo Ca.

- Tiểu ban cư trú: Đh Nguyên Thiện Hạnh, Đh.Diệu Chơn, Đh Nguyên Đà, Đh Nguyên Giác.

- Tiểu ban an ninh và trật tự: ĐĐ Thích Hạnh Tri, Đh Nguyên Dũng, Huynh Trưởng GĐPT  
Quảng Đức.

- Tiểu ban bảo trợ tài chánh: NS Thích Nữ Chân Kim, Đh Đức Nghiêm, Đh Nguyên Từ, Đh. 
Quảng Hương, Đh Lệ Mỹ, Đh Nguyên Nhật Thuận, Đh Nhật Thường.

- Tiểu ban âm thanh và ánh sáng: Đh Nguyên Tâm, Đh Công Đạo, Đh Minh Hồng.

- Tiểu ban quay phim & nhiếp ảnh: Quảng Hội, Thiện Hưng, Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Thục 
Đức Giác Trí, Nguyên Nhật Khánh, Jordan Lê Ngộ Đại Hùng.

- Tiểu ban y tế: Bác Sĩ Đăng Khoa, Đh Nguyên Ngộ Tâm, Đh Hiền Hỷ.

- Tiểu ban thị giả: ĐĐ Thích Thông Thắng, SC Thích Nữ Hạnh Chiếu, SC Thích Nữ Hạnh 
Nguyên, Sa Di Huệ Tâm, Đh Thanh Phi, Đh Tâm An.

- Tiểu ban vệ sinh và môi trường: Đh Quảng Minh Thạnh, Đh Chơn Lý, Đh Trung Trực, Đh 
Nguyên An, Đh Quang Tính, Đh Hưng Việt, Đh Minh Đăng, Đh Công Lý.

Điều 3: Khuyến thỉnh các thành viên Hội Đồng Thường Trực, các Tổng Vụ, các Đơn vị Tự viện thành 
viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Đại hội Khoáng đại Kỳ V thành tựu viên 
mãn Phật sự trọng đại này.

Điều 4: Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ V, chiếu nhiệm vụ thi hành và sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Đại Hội  
kết thúc.

Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Làm tại Tu Viện Quảng Đức, Fawkner, ngày 11 tháng 07 năm 2014
Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ, 

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
 Kính gởi:
- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương “kính thẩm tường”
- Hội Đồng Điều Hành và các Tổng Vụ “để kính tường”
- Thành viên Tăng Ni, đơn vị Tự Viện “kính tường”
- Ban Tổ Chức Đại Hội “để thi hành”
- Hồ sơ lưu
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Số 52-4/HĐĐH/HC/TT PHẬT LỊCH 2558,  Úc Châu ngày 20 tháng 01 năm 2015

THÔNG TƯ
Về việc tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V

 KÍNH GỞI: Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, và quý Đạo hữu,  
          lãnh đạo các cấp Giáo Hội. 

Chiếu Hiến Chế của Giáo Hội; căn cứ 2 Biên bản phiên họp Định kỳ của Hội Đồng Điều 
Hành ngày 11-7-2014 tại Khóa An Cư kỳ 15 Trường Hạ Quảng Đức - Melbourne và ngày 30-12-
2014 tại Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 14 - Canberra, qui định: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V của Giáo 
Hội sẽ được triệu tập vào 3 ngày 08, 09,10 tháng 5 năm 2015 tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch 
Road, Fawkner, VIC 3060. Để Đại Hội được thành tựu viên mãn, kính thỉnh Chư Tôn Đức và quí 
Đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số Phật sự như sau:

01. Viết Báo Cáo sinh hoạt Phật sự đầy đủ 4 năm qua trong phạm vi trách nhiệm của Văn 
phòng Hội Đồng Thường Trực, các Tổng Vụ, các Tự Viện thành viên, gởi về Ban Tổ Chức Đại 
Hội, chậm nhất là nửa tháng trước ngày Đại Hội, Ban Tổ Chức sẽ in ra kẹp trong Hồ sơ Đại Hội 
phát cho mỗi Đại biểu tham dự, để giảm thiểu thời gian báo cáo hay tường trình.

02. Thành phần tham dự Đại Hội:
a) Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Điều Hành, kính 

cung thỉnh quang lâm tham dự Đại hội
b) Thành viên Tăng, Ni trong Giáo Hội, được quyền thân lâm phó hội.
c) Mỗi Tổng Vụ, Ni Bộ, cử một Phái đoàn gồm có 2 Đại biểu chính thức, 2 Đại biểu 

dự thính.
d) Mỗi đơn vị Tự Viện, Đoàn thể Cư sĩ, cử một Phái đoàn gồm có 3 Đại biểu chính 

thức, 2 Đại biểu dự thính.
e) Đại biểu chính thức được quyền phát biểu, biểu quyết. Đại biểu dự thính, được 

quyền phát biểu nhưng không được biểu quyết. Đại biểu dự khuyết rất hoan 
nghinh, không giới hạn số lượng, có thể phát biểu nhưng không được biểu quyết. 

03. Lập danh sách và Phiếu Hồi Báo Tham Dự Đại Hội kỳ V (do Ban Tổ Chức gởi), về 
cho Ban Tổ Chức trễ nhất là ngày 20-4-2015, để tiện việc đưa đón, sắp xếp.

04. Mỗi Tự viện viết một bài ngắn gọn về sinh hoạt tự viện mình, và lựa chọn 30 hình 
ảnh tiêu biểu cũng của tự viện mình, gởi về cho Ban Triển Lãm & Ban Kỷ Yếu trước ngày 20-4-
2015, để trang trí Đại hội và thực hiện Kỷ Yếu. 

Cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và quí Đạo hữu hoan hỷ quang lâm phó hội.
Nhất tâm cầu nguyện Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V được thập phần viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 
Nay thông tư,

Hội Chủ

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ12

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia - New Zealand

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ: Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia

Tel: 61. 08. 8447 8477; Email: phaphoanamuc@gmail.com; Website: www.phatgiaoucchau.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký: Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email thnhattan@yahoo.com.au



THAM DÖÏ ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ V 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - QUANG DUC MONASTERY

105 Lynch Road, Fawkner, Victoria 3060, Australia
Tel: 03. 9357 3544. Fax: 03. 9357 3600

Reg No: A0022332V. ABN No: 83. 2357 571 574
Email: tvquangduc@bigpond.com - Website: www.quangduc.com

Tu Viện Quảng Đức, ngày 15-01-2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa Quý Đạo Hữu và Đồng Hương Phật tử gần xa

Như Chư Tôn Đức đã biết, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL 
được thành lập năm 1999 tại Sydney với nhiệm kỳ 4 năm sinh hoạt Phật Sự. Đến nay đã trải qua 15 năm 
thăng trầm hành hoạt với 4 kỳ Đại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức tại Chùa Pháp Bảo (1999), Chùa 
Pháp Quang (2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa (2011), và nay Đại Hội Kỳ V sẽ được tổ 
chức tại Tu Viện Quảng Đức, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 năm 2015. (Xin xem thêm Quyết Định Tổ 
Chức Đại Hội kỳ V đã được VP Tổng Thư Ký gởi đến quý tự viện).

Vì sự hòa hợp và thanh tịnh của Tăng Già, vì để trưởng dưỡng đạo tâm và trang nghiêm Giáo 
Hội, vì sự phát triển của Phật Giáo tại Úc trong sứ mạng “ Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, mang ánh 
sáng giác ngộ, từ bi và giải thoát đến cho mọi người, mọi nhà, và đây cũng là một Phật sự chung quan 
trọng của tất cả tự viện thành viên của Giáo Hội.

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V của GHPGVN TN Hải Ngoại tại UĐL-TTL, 
chúng con, chúng tôi, kính gởi thư này cung thỉnh Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Hòa 
Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cùng quý Đạo Hữu Phật tử tại gia hoan hỷ nhín chút thời 
gian quý báu cùng về tham dự Đại Hội theo ngày giờ trên. Kèm đây là Phiếu Hồi Báo Tham Dự Đại Hội 
kỳ 5 , kính mong quý Ngài cùng quý vị hoan hỷ hồi báo trước ngày 31-03-2015.

Thành kính chúc nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử pháp thể khinh an, Bồ Đề 
nguyện mãn và Phật sự viên thành.

Trân trọng kính mời,

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ V,
Trưởng Ban,

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
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Tu Viện Quảng Đức, ngày 15-01-2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Kính gởi: Quý Đồng Hương Phật tử gần xa,

Như quý đồng hương Phật tử đã biết, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
tại UĐL-TTL được thành lập năm 1999 tại Sydney với nhiệm kỳ 4 năm sinh hoạt Phật Sự. Đến nay 
đã trải qua 15 năm thăng trầm hành hoạt với 4 kỳ Đại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức tại Chùa 
Pháp Bảo (1999), Chùa Pháp Quang (2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa (2011), và 
nay Đại Hội Kỳ V sẽ được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 năm 2015.

Theo tôn chỉ trong Hiến Chương thành lập Giáo Hội này là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một Giáo Hội kế thừa truyền thống hơn hai 
nghìn năm trăm năm qua của Phật Giáo trong sứ mạng phụng sự hòa bình, an lạc; Tăng Ni và Phật 
tử Việt Nam tại Úc Châu &Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện lý tưởng hoằng dương 
Chánh pháp, lợi lạc quần sanh, và đặc biệt Giáo Hội này không đặt sự tồn tại và phát triển của mình 
trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại. Tăng Ni và Phật tử trong 
Giáo Hội này nỗ lực thực hiện hạnh nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và phát huy Phật Giáo 
Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. 

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 của GHPGVN TN Hải Ngoại tại UĐL-
TTL, thành tâm kính mời: Quý Đồng Hương Phật Tử gần xa hoan hỷ nhín chút thời gian quý báu 
cùng về tham dự Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ V vào lúc 10.30am ngày thứ Bảy, 9-5-2015 
tại Hội Trường Tu Viện Quảng Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 03. 9357 3544.

Thành kính chúc nguyện quý vị và gia quyến một năm mới Ất Mùi thân tâm thường lạc, 
vạn sự hanh thông, sở cầu như nguyện.

Trân trọng kính mời,

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ V,
Trưởng Ban,

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
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- Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Tâm Phương
- Phó Trưởng ban điều hành: TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Nhuận Chơn
- Tiểu ban Tu Chính Hiến Chế: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, TT 

Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Giác Tín (thư ký).
- Ban Thư Ký và Hành Chánh: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Viên Tịnh,
- Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Viên Thông, Đh Hồng Hạnh, Đh Diệu Hòa
- Phát ngôn nhân Đại hội: HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích Trường Sanh
- Tham luận Đại hội: Luật Sư Đào Tăng Dực
- Xướng ngôn viên Đại hội: TT Thích Nhật Tân, TT Thích Nguyên Trực, 

TT Thích Nguyên Tạng (Anh ngữ)
- Tài liệu và kỷ yếu: HT Thích Bảo Lạc (cố vấn), TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Đạo Thông,  

Đh Diệu Ánh
- Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Như Định
- Ban Triển Lãm: ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, SC Thích Nữ Huệ Khiết
- Ban Tiếp Tân: HT. Thích Quảng Ba, TT Nguyên Tạng, Đh Nguyên Lượng, Đh.Quảng Tịnh Thiều 

Bình, Đh. Nguyên Thiện Bảo
- Tiểu ban trần thiết: SC Thích Nữ Huệ Khiết, SC Thể Viên, Đh Tâm Quang (Hiền); Đh Quảng Pháp 

Đăng, Đh Thanh Phi
- Tiểu ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Như Như, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Nhật Liên, SC 

Hạnh Nguyên & Phật tử TVQĐ
- Tiểu ban ẩm thực: Đh Ngọc Hoa, Đh Nguyên Châu, Đh Nguyên Như, Đh Huệ Thuyền, Đh Thanh 

Phi, Đh Quảng Hạnh, Đh. Quảng Niệm, Đh Ngọc Phước, Đh Thiện Kim, Đh Quảng Liên (Tím),Đh 
Nguyên Thanh, Đh Nguyên Bình, Đh.Diệu Hiền…

- Tiểu ban đón rước: ĐĐ Thích Thông Hiếu, SC Thích Nữ Phổ Huệ, Đh Nguyên Thiện Bảo, Đh Tâm 
Từ, Đh Thục Hà, Đh Duy Hữu, Đh Linh Vân, Đh Nguyên Nhật Thường.

- Tiểu ban cung nghinh: ĐĐ Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Đạo Hiển,Đh Quảng Tịnh & Ban Quảng 
Đức Đạo Ca

- Tiểu ban cư trú: Đh Nguyên Thiện Hạnh, Đh.Diệu Chơn, Đh Nguyên Đà, Đh Nguyên Giác
- Tiểu ban an ninh và trật tự: ĐĐ Thích Hạnh Tri, Đh Nguyên Dũng, Huynh Trưởng GĐPT Quảng 

Đức
- Tiểu ban bảo trợ tài chánh: NS Thích Nữ Chân Kim, Đh Đức Nghiêm, Đh Nguyên Từ, Đh. Quảng 

Hương, Đh Lệ Mỹ, Đh Nguyên Nhật Thuận, Đh Nhật Thường.
- Tiểu ban âm thanh và ánh sáng: Đh Nguyên Tâm, Đh Công Đạo, Đh Minh Hồng
- Tiểu ban quay phim & nhiếp ảnh: Quảng Hội, Thiện Hưng, Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Thục Đức 

Giác Trí, Nguyên Nhật Khánh, Jordan Lê Ngộ Đại Hùng
- Tiểu ban y tế: Bác Sĩ Đăng Khoa, Đh Nguyên Ngộ Tâm, Đh Hiền Hỷ
- Tiểu ban thị giả: ĐĐ Thích Thông Thắng, SC Thích Nữ Hạnh Chiếu, SC Thích Nữ Hạnh Nguyên, Sa 

Di Huệ Tâm, Đh Thanh Phi, Đh Tâm An
- Tiểu ban vệ sinh và môi trường: Đh. Quảng Minh Thạnh, Đh Chơn Lý, Đh Trung Trực, Đh Nguyên 

An, Đh Quang Tính, Đh Hưng Việt, Đh Minh Đăng, Đh Công Lý.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KỲ VBAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KỲ V
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Thứ Sáu, ngày 08-5-2015:
09.am-04.pm: Các Phái đoàn, các Đại biểu ghi danh Đại Hội
06.00 - 07.00: Phiên họp Hội Đồng Tăng Ni
07.00 - 08.00: Phiên họp Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
08.00 - 10.00: Họp Tiền Hội Nghị

Thứ Bảy, ngày 09-5-2015:
08.am-10.00: Khoáng Đại 1 – Báo cáo Phật sự nhiệm kỳ IV
10.30 - 12.30: Khoáng Đại 2 – Lễ Khai Mạc Đại Hội (có chương trình riêng)
03.00 - 05.00: Khoáng Đại 3 – Tham luận 1 * Vấn đề Pháp Lý trong hoạt động Phật sự 
(LS Đào Tăng Dực)
06.30 - 08.30: Khoáng Đại 4 – Tu chính Hiến Chế
08.30 - 10.30: Khoáng Đại 5 – Tu chính Nội Quy

Chủ Nhật, ngày 10-5-2015:
08.30-10.00: Khoáng Đại 6 – Tham luận 2 * Kế hoạch Phật sự tương lai (HT Quảng 
Ba & TT Nhật Tân)
10.00-12.30: Khoáng Đại 7:
- Hội Đồng Điều Hành tuyên bố mãn nhiệm Kỳ IV
- Tuyển thỉnh, công cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ V (2015-2019)
02.30-04.30: Khoáng Đại 8:
- Bàn thảo Chương trình Phật sự cho nhiệm kỳ V.
- Đúc kết Quyết Nghị Đại Hội.
04.30-06.30: Khoáng Đại 9 – Lễ Bế Mạc Đại Hội (có chương trình riêng)
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LỜI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 5
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất HNUĐL-TTL

Trưởng Ban Tổ Chức: TT Thích Tâm Phương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Kính Bạch Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng trong Hội 
Đồng Chứng Minh,
- Kính Bạch Hòa Thượng Hội Chủ GHPGVNTN Hải 
Ngoại tại UÐL-TTL,
- Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, 
Đại Đức Tăng Ni,
- Kính thưa quý vị Dân Biểu, Nghị Sĩ liên bang, tiểu 
bang cùng Thị Trưởng thành phố Moreland,
- Kính thưa ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch Cộng 
Đồng Người Việt Tự Do tiểu Bang Victoria,
- Kính thưa Ông Luật Sư Đào Tăng Dực, khách mời 
thuyết trình tại Ðại Hội,
- Đồng kính thưa quý vị lãnh đạo cộng đồng, các hội 
đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí, quí 
anh chị Ban Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT 
Việt Nam tại Úc Châu, quí thân hào nhân sĩ, quý đồng 
hương Phật tử xa gần thân mến,
- Kính thưa quý vị đại biểu Đại Hội cùng về tham dự 
Đại Hội.
Kính thưa chư liệt quí vị,

GHPGVNTN Hải Ngoại tại UÐL-TTL được thành 
lập vào năm 1999, là một Giáo Hội tiếp nối truyền 
thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
ở quê nhà trước năm 1975. Suốt trong chiều dài hơn 
2000 năm lịch sử của PGVN, trong đó đáng ghi nhớ 
nhất là giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1975, Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã chịu nhiều 
sự thăng trầm cùng vận mệnh của dân tộc, rồi một 
bước ngoặc tang thương cho Ðạo Pháp và Dân Tộc 

WELCOME SPEECH TO THE 5TH 
NATIONAL CONFERENCE OF THE 

Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand

by Senior Venerable Thich Tam Phuong 
(Head of the Organising Committee)

Namo Sakya Muni Buddha

Most Venerable, Senior Venerable,
Venerable Monks and Nuns,
Distinguished Guests,
Friends in the Dharma,
Ladies and Gentlemen, 
On behalf of the Organising Committee of 
the 5th National Conference of the Unified 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand held here at Quang Duc Buddhist 
Monastery, I would like to warmly welcome all of 
you.

We are very happy to have you here to share your 
precious time with us, and your presence today is 
an important contribution to the success of this 
conference.

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation 
of Australia & New Zealand was founded in 
1999, following the longstanding tradition of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation in 
Vietnam before 1975.

Throughout the long history of over 2000 years 
of Vietnamese Buddhism, the most memorable 
period was from 1961 to 1975, when the 
Vietnamese Buddhist Sangha underwent many 
ups and downs alongside with our nation’s destiny. 
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vào mùa Xuân năm 1975, hàng triệu con dân nước 
Việt đã phải tìm phương tỵ nạn ở khắp nơi trên thế 
giới, trong đó Úc Ðại Lợi là nơi mà trên 300.000 
người Việt Nam chọn làm quê hương thứ hai của đời 
mình. Ðến nay đã 40 năm rồi, nhưng Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước vẫn 
tiếp tục chịu nhiều thăng trầm, thay đổi và đắng cay.

Biết nói làm sao cho hết những nỗi gian lao và khổ 
nhọc, những lời đàm tiếu, dèm pha, phỉ báng, xuyên 
tạc đối với các cấp lãnh đạo lớn nhất như HT Đôn 
Hậu, HT Huyền Quang, HT Quảng Độ hay Giác 
Linh của Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng vẫn chưa 
được yên nghỉ trong cõi giới Niết bàn, huống hồ các 
cấp lãnh đạo các Giáo Hội tại hải ngoại như Hoa Kỳ, 
Canada, Âu Châu và tại Úc Châu đang còn hành 
hoạt và phụng hiến đời mình cho Ðạo Pháp và Dân 
Tộc… quý Ngài đã, đang và sẽ còn chịu nhiều sự 
thăng trầm, vinh nhục. Dù biết như vậy, nhưng bổn 
phận và trách nhiệm của người trưởng tử Như Lai là: 
“Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, Con dốc lòng vì 
đạo hy sinh”, để từ đó phụng hiến đời mình một cách 
không mệt mỏi cho Ðạo Pháp và Dân Tộc.

Kính bạch chư Tôn Ðức,

Kính thưa chư liệt quí vị, 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 của Giáo Hội lần này cũng 
là tiếp nối lịch sử truyền thừa và kiện toàn các Phật sự 
sắp tới. Nhìn lại một chặng đường gần 40 năm qua, 
ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có mặt tại quốc 
gia Úc Ðại Lợi này, cũng như đúc kết những thành 
quả Phật sự trong 4 năm qua, và vạch ra con đường 
phụng sự hành đạo trên xứ người trong nhiệm kỳ 
2015 đến 2019.

Đây là một giai đoạn đầy khó khăn và thách đố nhiều 
phương diện mà Giáo Hội cần phải đối mặt và kiện 
toàn, ngõ hầu tìm ra nhiều phương pháp khả thi để 
áp dụng. Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và quý Cư Sĩ 
Phật Tử trong Giáo Hội này phải hy sinh, chánh niệm 
và dấn thân hành đạo để cùng lèo lái con thuyền của 
Giáo Hội trong giai đoạn khó khăn này, một giai đoạn 
mà đời sống vật chất chi phối và mạng lưới điện toán 
toàn cầu đang bùng nổ, khiến cho con người phải 
điên đảo và mịt mù trong cơn hoảng loạn thông tin 
mạng, với nhiều bài vở và hình ảnh cắt ráp với mục 
đích phục vụ cho mưu đồ chụp mũ, vu khống và phỉ 
báng. Ðáng buồn thay, nhiều người đã dao động bởi 
những thông tin ảo này và không ít người đã đánh 
mất niềm tin vào con đường tu tập và cống hiến cho 

The tragic turning point of our religion and our 
people was in the spring of 1975, when millions of 
the Vietnamese people had to flee their country to 
seek refuge in many other countries in the world. 
Australia was one of those countries which opened 
their arms to welcome over 300,000 Vietnamese 
refugees, who have called Australia their second 
homeland from that time on.

40 years have since passed, but from the past to 
now, our highest-ranking Buddhist leaders in 
Vietnam and our present Buddhist leaders in the 
United States, Canada, Europe and Australia still 
suffer many damages to their reputation caused 
by those who want to undermine our Buddhist 
Sangha and divide our Buddhist community. In 
spite of those difficulties, our Buddhist leaders 
still accept all hardships and vow to fulfil their 
duties and responsibilities of “ the eldest sons and 
daughters of the Buddha” in serving the Dharma 
and the people.

This 5th National Conference is also an ongoing 
effort of our Buddhist Sangha tradition to 
consolidate our services to the Buddhist 
community. We will review our activities and 
services during the 40 years of our settlement in 
Australia, summarize our achievements in the last 
4 years and outline the most feasible plans to serve 
the Dharma and the Australian community as a 
whole in our next term from 2015 to 2019.

It is indeed a very challenging task for our 
Buddhist Sangha at present. As all of you know, 
this is an era of globalisation when modern 
technology, the internet and social media play an 
important role in communication. They are the 
fastest means to spread the Buddha’s teachings 
and to connect people around the world, but at 
the same time they are also the fastest ways to 
spread false information, gossips and bad news 
that may damage the reputation of our Buddhist 
Sangha. Therefore, as Buddhist practitioners, 
we must always maintain mindfulness in what 
we do and say, to avoid misunderstanding and 
misinterpretation.

In this National Conference, our delegates will 
focus on discussing the most effective plans to 
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Ðạo Pháp và Dân Tộc.

Ước nguyện Đại Hội Khoáng Ðại kỳ 5 này, quý đại 
biểu nên bàn thảo nhiều hơn về các phương án để 
chuyển trao giáo lý nhân bản, từ bi, trí tuệ, hòa bình 
và nhân ái đến được với mọi tầng lớp nhân quần 
trong xã hội; một mặt để tái lập niềm tin của quần 
chúng vào Hiến Chương và đường hướng trước sau 
như một của chúng ta là Giáo Hội này không đặt sự 
tồn tại và phát triển của mình trong vị thế cá biệt, 
mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân 
loại; một mặt khác, giúp cho mọi người biết sống tốt, 
biết bảo vệ con người và thiên nhiên với môi trường 
trong sạch và lành mạnh.

Ước nguyện Đại Hội Khoáng Ðại kỳ 5 này tập họp 
được nhiều trí tuệ, tài năng sáng tạo một cách chân 
chánh, nhiều nghị lực, giàu lòng từ bi, biết bao dung 
độ lượng trong mọi việc... để tiếp tục giữ gìn và làm 
lớn mạnh gia tài Pháp Bảo vô giá của Đức Phật đã để 
lại. Gia tài Pháp Bảo của Ðức Phật, không phải chỉ 
nói để nói suông mà tất cả mỗi người trong đời sống 
này cần phải hành trì tu tập để mang lại lợi ích thiết 
thực cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cuối cùng tất cả chúng ta y theo lời Phật dạy là tụ 
họp, hội luận, bàn thảo trong tinh thần tương kính, 
tương thuận, hòa ái, an vui và bế mạc, giải tán cũng 
trong tinh thần lục hòa tương kính, tương thân, 
tương sám, hoan hỷ bắt tay vào Phật sự chung mà 
Đại Hội đúc kết.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con, chúng tôi xin 
trân trọng hân hoan chào đón và chào mừng chư liệt 
quý vị, kính chúc chư liệt quý vị vô lượng cát tường 
trong cuộc sống, kính chúc quý vị đại biểu thân tâm 
an lạc để đóng góp những ý kiến hữu ích cho kỳ Đại 
Hội này.

Thân ái trân trọng kính chào chư liệt quí vị.

Trưởng Ban Tổ Chức,

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

deliver the Buddha’s message of compassion, 
loving-kindness, wisdom, peace and harmony to 
people from all walks of life. On the one hand, we 
must try to restore people’s faith in our Buddhist 
Constitution and the guidelines of our Buddhist 
Sangha. On the other hand, we must work 
tirelessly to help people in our community to live 
an ethical life in accordance with the Buddha’s 
teachings, to abide by the law, protect nature and 
the environment and contribute to make Australia 
a better place to live.

In this National Conference, we wish to bring 
together many talented and creative minds 
who will use their wisdom, compassion and 
determination to help maintain and develop 
the Dharma Treasure handed down to us by the 
Buddha. This Dharma Treasure is not simply 
theoretical, it must be put into practice in our 
everyday life to bring real benefits to ourselves 
and our community as a whole.

Finally, all of us should bear in mind the Buddha’s 
teaching of the Six Principles of Harmony from 
the beginning to the end of this Conference. All 
our discussions, debates and arguments must be 
based on the principle of mutual respect, peace 
and harmony. And when we return to our own 
temples, we should quickly put into practice these 
Conference Resolutions.

Thank you and warmly welcome all of you.

Senior Venerable Thich Tam Phuong
Head of the Organizing Committee

(Translator: Nguyen Nhat Tran Nhu Mai)



DIỄN VĂN KHAI MẠC 
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ V

Của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
- Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão, Hòa Thượng, chư 
Thượng Tọa, Ni.. Trưởng, chư Đại Đức Tăng, Ni,
- Kính thưa Thượng Nghị Sĩ Concetta Fierravanti-
Wells, đại diện ngài Thủ Tướng Tony Abbott,
- Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan trong 
chính phủ Úc Đại Lợi,
- Kính thưa Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch cộng 
đồng người Việt tiểu bang Victoria,
- Kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn 
thể, các tổ chức Việt Nam,
- Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử,
Trong không khí trang nghiêm đầy phấn khởi, 
dưới sự chứng minh, tham dự đầy đủ của chư 
Tôn Đức và liệt quý vị trong ngày Khai Mạc Đại 
Hội Khoáng Đại Kỳ 5 của GHPGVNTNHN tại 
UĐL- TTL, tôi được phép thay mặt Giáo Hội, 
xin trân trọng gởi đến quý Ngài và toàn thể quý 
vị lời chào mừng và cảm ơn chân thành nhất.
Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa quý liệt vị,
Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy: “Tất cả các 
pháp đều do tâm tạo”, cũng do duyên sinh, nên 
nó trợ lực lẫn nhau, cái nầy có thì cái kia có, cái 
nầy không thì cái kia không, cái nầy sanh thì 
cái kia sanh, cái nầy diệt thì cái kia diệt, chánh 
văn là: “Thử hữu cố bỉ hữu, thử vô cố bỉ vô, thử 
sanh cố bỉ sanh, thử diệt cố bỉ diệt”. “Có thời có tự 
mảy may, không thời cả thế giới nầy cũng không”, 
cho nên không một pháp nào độc lập mà tồn 
tại được, nhẫn đến một hạt vi trần nhỏ nhất với 

FIFTH GENERAL CONGRESS OPENING ADDRESS
by The Most Venerable Thích Như Huệ, 

Congregation President.
 

Homage to the Śākyamuni Buddha
– Most Venerable, Venerable, and Reverend Members of 
the Sangha
– Honoured Guests
– Ms Concetta Fierravanti-Wells, representing the Prime 
Minister Tony Abbott
– State Representatives of Australian Government 
organisations
– State Federal President of the Vietnamese Community
– Representatives of Vietnamese community associations 
and organisations
– Fellow Buddhists
On this the opening day of the Fifth General Congress 
of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation, 
Australia–New Zealand, in this ceremonial atmosphere 
filled with fervour and with the participation of so many 
Sangha members and honoured guests, on behalf of the 
Congregation allow me to welcome you all and to express 
our sincerest gratitude for your attendance.

Sangha Members, Honoured Guests, Ladies and Gentlemen,
The Flower Garland Sutra teaches: All phenomena are 
constructions of the mind, as well as of conditioning, and 
so are interdependent: if this exists then that exists, if this 
is not then that is not, if this arises then that arises, if this is 
extinguished then that is extinguished. If time exists then 
the smallest of things exists, if time does not exist even 
this whole world cannot exist. Therefore no independent 
phenomenon can exist of itself; from the smallest speck 
of dust to a huge world in the cosmos, everything has a 
marvellous intimate relationship with each other that 
we must experience and investigate to be able to fully 
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một thế giới rộng lớn bao la trong vũ trụ, cũng 
đều có sự tương quan mật thiết với nhau một 
cách mầu nhiệm, mà chúng ta phải trải nghiệm, 
sưu tầm mới thấu triệt được, 
Kinh Di Giáo Phật dạy: “Phải nghĩ đến lửa vô 
thường đương thiêu đốt thế gian, phải sớm cần 
cầu tự độ, độ tha, chớ vì nhân duyên ngủ nghỉ 
(buông lung) mà một đời luống qua vô ích”. 
Quán niệm lời dạy cao quý của Phật, chúng 
ta như đang sống trong nhà lửa, trong một 
thế giới nhiễu nhương đầy sự bất an, cho nên 
GHPGVNTNHN UĐL-TTL ra đời, với hoài 
bão chuyển hóa những nỗi bất an, đem sức 
sống của Tăng đoàn Việt Nam tại Úc mà hoằng 
dương chánh Pháp, lợi ích hữu tình. Trong giai 
đoạn nhiều biến động và đầy thử thách, nhưng 
nhờ chư Tôn Đức Tăng Ni biết quán chiếu và 
đoàn kết, nên đã vượt qua được những âm mưu 
chia rẽ phá hoại con đường hoằng pháp của 
Giáo Hội ta một cách phi lý, đến hôm nay đã 
qua bốn nhiệm kỳ, hơn 16 năm. Mười sáu năm 
đầy gian truân thăng trầm khổ sở, Giáo Hội vẫn 
trường tồn và vững mạnh, đem lại cho Phật tử 
một niềm tin để yên tâm tu học. Từ năm ngôi 
chùa, mà nay đã phát triển có trên năm chục tự 
viện, hàng trăm Tăng, Ni thành viên và hàng 
trăm ngàn Phật tử sinh hoạt ở nhiều đạo tràng 
tu tập trên toàn liên bang Úc Đại Lợi.
Tăng già là sức sống của Đạo Pháp, là sứ giả của 
Như Lai, nên chúng ta đã quyết chọn con đường 
trung đạo, con đường mà Đức Phật đã vạch ra 
và đã đi qua, sống “hòa hợp và tùy duyên” để 
hành đạo. Nhờ hòa hợp và tùy duyên mà Giáo 
Hội chúng ta mỗi ngày một khởi sắc và phát 
triển, nhờ hòa hợp và tùy duyên mà mỗi thành 
viên trong Giáo Hội mỗi ngày một tăng tiến, 
biết kính trên thương dưới, biết tương kính, 
tương giáo, tương sám, tương hòa, thông cảm 
hiểu nhau để đoàn kết xây dựng và nhận thức 
được rằng: Muốn tiến tu đạo nghiệp thì phải 
“quán chiếu nội tâm, làm tiêu trừ ngã chấp và 
chuyển hóa nghiệp lực của mình” thì mới mong 
đạt đến giác ngộ, giải thoát.
Với tư cách là những thành viên sáng lập, chúng 
tôi quyết tâm duy trì Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất tại Úc Châu cho đến ngày 
hôm nay, và thực hiện nhiều Phật sự quan 
trọng như: Tổ chức các khóa An cư kiết đông; 

understand.
In the Bequest Sutra, the Buddha taught: You should think 
of an impermanent fire which is consuming existence, you 
need early to vow to achieve self–release, to save others, 
otherwise your karma would lead you to fall into evil 
ways so that this present life would be a useless waste. 
Having contemplated the Buddha’s precious teaching we 
saw that it was as if we were living in a house of fire, in a 
discordant world full of conflict, and it was as a result of 
this that the Unified Vietnamese Buddhist Congregation, 
Australia–New Zealand, came into being with the 
aspiration to transform the conflict and bring strength for 
the Vietnamese Sangha to survive in Australia to propagate 
the Dharma and bring sensitive benefit in a period of 
much change and challenge. Thanks to all members of the 
Sangha being insightful and united, we have overcome 
the divisive plots illogically aimed at disrupting our 
Congregation’s path of propagating the Dharma. As of 
today we have had four terms of office for a total of more 
than 16 years; 16 years of trial, adversity, vicissitude and 
misery, but the Congregation endures and is strong and 
stable, bringing to our fellow Buddhists a feeling of trust so 
that they may study and practise their religion with peace 
of mind. From five temples the number has increased to 
over fifty institutions with hundreds of monks and nuns 
and hundreds of thousands of Buddhists active at the many 
temples throughout Australia.
The Sangha is the strength for the Dharma to survive, its 
members are the Tathāgata’s messengers, having resolved 
to follow the Middle Way, the path discovered by the 
Lord Buddha who followed it living in harmony and in 
accord with the conditions. By being in harmony and in 
accord with the conditions, our Congregation has thrived 
and developed; by being in harmony and accord, every 
member of the Congregation has made daily progress, 
knowing to show respect for all, knowing mutual respect, 
how to instruct, to forgive, and to harmonise with one 
another, how to empathise with one another to be united 
in purpose and be able to accept that if one wants to 
improve one’s religious practice then one must examine 
one’s own consciousness, rid oneself of egoistic attachment 
and transform one’s own karmic force before there can be 
any hope of enlightenment and liberation.
As founding members we were determined to maintain 
the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in 
Australia until today and put into effect many important 
Buddhist activities. We organised Winter Retreats, annual 
Buddhist Studies courses, Patriarch Memorial Services, 
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những khóa Tu học hằng năm; hiệp kỵ chư Vị 
Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn); đề nghị thành 
lập ban Điều hợp GHPGVNTN Liên châu; tổ 
chức kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức 
tự thiêu để cứu nguy dân tộc và đạo pháp qua 
khúc quanh kinh hoàng của lịch sử 1963; để giữ 
pháp lý Giáo Hội nên đã tổ chức bốn kỳ Đại 
Hội Khoáng Đại trọng thể hầu tri ân các Thánh 
Tăng, Thánh Tử Đạo, các nhà tri thức, các nhà 
lãnh đạo trên thế giới, Quân đội VNCH và 
đồng bào Phật tử đã hy sinh cho Phật Giáo Việt 
Nam được tồn tại; về công tác từ thiện xã hội đã 
cứu trợ các nạn thiên tai, bão lụt, động đất, cháy 
rừng tại Úc, Nhật Bản và Việt Nam. Tất cả mọi 
công tác đều thành tựu viên mãn.
Giáo Hội chúng ta đã được Giáo Hội các châu 
lục tán dương, có nhiều thành quả đáng kể, 
nhưng cũng không tránh khỏi những đánh phá, 
vu khống, mạ lị của ngoại nhân, ma chướng, 
song Luận Bảo Vương Tam Muội có dạy: “ Xây 
dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị chướng 
ngại, vì không bị chướng ngại thì chí nguyện 
không kiên cường…” Không phải vì người ta 
tán dương mà mình tự đắc, hãnh diện, cũng 
không phải vì người ta xuyên tạc vu khống, mạ 
lị mà mình bỏ đạo, mà chính những ý nghĩ, lời 
nói và hành động của chúng ta sẽ quyết định 
cho mọi công việc.
Tôi cũng đã dấn thân phục vụ cho Giáo hội 
Tăng già, Tổng hội Phật giáo Trung phần, cũng 
như GHPGVNTN tại quốc nội trên 30 năm, 
qua đây gắn bó với chư Tôn Đức Úc châu và các 
châu lục khác phụng sự cũng hơn 30 năm nữa. 
Bao nhiêu công đức trong thời gian dấn thân, 
hy hiến cho Đạo, cho Giáo Hội, một mặt cũng 
nhờ chính phủ và nhân dân Úc Đại Lợi nhân 
đạo đón nhận người Việt định cư tại Úc, cho 
hưởng mọi quyền lợi bình đẳng, trong đó có 
Phật giáo chúng tôi, mặt khác là nhờ chư Pháp 
hữu tương trợ đồng hành một cách tích cực 
mới thành tựu đến ngày hôm nay. Tôi xin hồi 
hướng công đức ấy lên Tam Bảo chứng minh 
và cho pháp giới chúng sanh được hàm ân lợi 
lạc. Riêng phần tôi, xin Đại Hội Khoáng Đại kỳ 
nầy chọn cử cho một vị Hội Chủ khác để thay 
tôi tiếp tục điều hành, vị Hội chủ đó là người 
có tài đức, có đạo tâm, còn nhiều sức khỏe để 
thừa hành tốt sự nghiệp của Giáo Hội mà tiếp 
tục hoằng pháp lợi sanh. Bởi vì, “Thế gian vô 

and proposed the establishment of an Intercontinental 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation; we organised 
services for the 50th anniversary of Bodhisattva Thích 
Quảng Đức’s self-immolation to protect the people and 
the Buddha Dharma during the historically dangerous 
and shocking turn of events in 1963; to maintain the 
Congregation’s legal status we organised four solemn 
General Congresses with memorial services of gratitude 
for the Martyrs, intellectuals, world leaders, servicemen of 
the Republic of Vietnam, and Vietnamese Buddhists who 
gave their lives that Vietnamese Buddhism may continue 
to survive; and we conducted relief activities at times of 
natural disasters such as storms, floods, earthquakes and 
bushfires in Australia, Japan, and Vietnam. All activities 
achieved great success.
Our Congregation has been lauded by Congregations on 
other continents. There have been many notable successes, 
but we have not been able to avoid disruption, slanders 
and libels by outsiders, and the ‘hindrances of Māra,’ but 
as the Samādhiratnarāja Śāstra teaches: To build virtue do 
not pray that you will not be hindered, because if you are 
not hindered your resolve will not be strong and firm… 
It must not be due to others’ plaudits that one should be 
proud or conceited, so also it must not be due to others’ 
lying slanders and libels that one abandons one’s religion, 
or that only our own thought, words and actions should 
be the arbiter for all that we do.
For 30 years in Vietnam I served the Congregation of 
the Sangha, the Central Vietnam Buddhist Federation, 
as well as the national Vietnamese Unified Buddhist 
Congregation, and then having arrived here I have been 
intimately connected with members of the Sangha in 
Australia as well as in other countries for another 30 years. 
Much merit has accumulated serving the Congregation 
and our religion; on one hand it was the humanitarian 
Government and people of Australia who welcomed the 
Vietnamese to settle here and to receive equal rights, 
and with them came our Buddhist religion; on the 
other hand it is thanks to the mutual support of fellow 
Buddhists whose initiative can be seen in the success 
shown today. With the Three Jewels as witness, I ask that 
this merit be passed to favour and benefit all sentient 
beings of this dharma realm. For myself, I ask that this 
General Congress select another president to replace me 
and continue the management of the Congregation. The 
new president must be someone of virtue and ability, 
with religious consciousness and good health to carry on 
the work of the Congregation effectively, and continue 
to propagate the Dharma to the benefit of all. Because 
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thường, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh 
diệt bất thường”, nếu không biết dừng lại đúng 
lúc, sẽ làm ngưng trệ công việc Phật sự của Giáo 
Hội, cho nên hôm nay tôi quyết định dừng lại 
và dành thời gian cho việc tĩnh tâm tu dưỡng, 
để có năng lượng cho ngày về hầu Phật.
Tôi tin tưởng rằng với khả năng của quý Ngài, 
có đủ nghị lực với sức khỏe tài cao, sẽ lèo lái 
con thuyền Giáo hội tiếp tục vượt qua mọi thử 
thách, gian lao để đến bến bờ an vui giải thoát, 
tôi nguyện làm người đứng bên cạnh, hậu thuẫn 
cho quý Ngài khi có việc cần.
Kính thưa quý liệt vị,
Đại hội được diễn ra một cách trang nghiêm 
và tốt đẹp như thế này, chính là nhờ TT Thích 
Tâm Phương, Viện Chủ và TT Thích Nguyên 
Tạng, Trụ Trì cùng Phật tử tu viện Quảng Đức, 
Victoria sẵn sàng phát tâm dâng hiến mọi 
phương tiện và điều kiện thuận tiện để Giáo 
Hội tổ chức Đại Hội Khoáng Đại nhiệm kỳ năm 
này, thay mặt Giáo Hội xin thành tâm cảm ơn 
và tán dương đại công đức của nhị vị Thượng 
tọa tài ba của Giáo Hội.
Chúng con thành kính tri ân quý Ôn Trưởng 
Lão Hòa Thượng chứng minh  đã làm cho Đại 
Hội bừng sáng tươi mát. Chúng tôi xin tán thán 
chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử ban trai soạn, 
ban hành đường, ban vận chuyển, ban cư trú 
tu viện Quảng Đức và các chùa tại Melbourne 
hết lòng lo cho Đại Hội từ đầu đến cuối. Xin 
hồi hướng pháp duyên này lên chư Phật chứng 
minh, gia hộ chư quý vị.
 Chúc Đại Hội thành công viên mãn, kính chúc 
Chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ni, quý vị quan 
khách, quý vị đại biểu và toàn thể đồng hương 
Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết 
tường, sớm thành đạo quả Bồ đề.
Trân trọng đa tạ và kính chào quý Ngài cùng 
liệt quý vị.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

Sa Môn Thích Như Huệ

‘Existence is impermanent, the four truths are suffering 
and its extinguishment, the five agregates are without 
substance, birth and death are indeterminate,’ if one does 
not know when to stop, then the Congregation’s activities 
may well come to a standstill, I am today therefore resolved 
to stop and use my remaining time for religious practice to 
save my energy for the day when I return to wait upon the 
Buddha.
I believe that with your abilities you have sufficient energy 
together with good health and much talent, so you are 
capable of handling the Congregation’s ship and continue 
to meet every challenge, every hardship, to reach the shore 
of joy and liberation. I volunteer myself to stand beside 
you, to support you when some task requires it.

Sangha Members, Honoured Guests, Ladies and Gentlemen:
This General Congress, taking place with such ceremony 
and solemnity, is thanks to the efforts of the Abbot, the 
Venerable Thera Thích Tâm Phương, the Prior, Thích 
Nguyên Tạng, and the laity of the Quảng Đức Temple who 
have readily made available their facilities, energy and time 
to allow the Congregation to have its Congress here this 
year. So on behalf of the Congregation let me offer you all 
our sincerest gratitude and commendations of the great 
merit of our Congregation’s much talented Thera. 
We are very much obliged to the Most Venerable Mahā–
Theras for their presence which contributes so much to 
the freshness and brightness of this occasion. We wish to 
commend the Sangha and laity of the Organising, Catering 
and Transport Committees of the Quảng Đức Monastery 
and other Melbourne temples who are working to their 
utmost to ensure the success of this General Congress.
Let me wish this General Congress every success. Members 
of the Sangha, honoured guests, delegates, and my fellow 
Buddhists, may you have peace, prosperity and good 
fortune, and may you soon attain enlightenment.

Many thanks and welcome to you all.
Praise be to the Bodhisattva Principle of Happiness and Joy.

Śramaṇa Thích Như Huệ

(Translator: Chuc Binh – Philip Coen)
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trong HĐGP, HÐĐH, quý vị Tổng Vụ 
Trưởng, Tổng Vụ Phó, chư TT, ĐĐ Tăng, Ni cùng chư Phật Tử đồng hương và quý quan khách,

Kính Bạch HT Thích Như Huệ Hội Chủ , niên trưởng trong HĐGP. 
Kính thưa TT Trưởng và Phó Ban Tổ Chức Đại Hội,
Kính thưa Đại Hội, và chư vị Đại Biểu,
Thay mặt Hội Ðồng Chứng Minh và Hội Ðồng Giáo Phẩm Trung Ương, tôi xin thành tâm 

chắp tay chào mừng, chào đón Chư Tôn và liệt quí vị đã hoan hỷ, lìa bỏ với tất cả bì lao để mang 
đầy những hoài bão chấn hưng Phật Pháp, tinh tấn độ sanh, về với Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 của 
Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UÐL-TTL.

Trong lần Đại Hội nầy, Tôi kính chúc toàn thể quý vị: Trang nghiêm, Chân thực, Trực tâm, 
Đúng lý, Từ hòa và Thẩm sự. Riêng bản thân tôi, hiện đã già yếu, nên xin lấy tư cách của người 
Trưởng Lão, thưa gởi nhắn nhủ đến các lớp Tăng Ni trẻ đàn em vài lời khuyên nhủ: Là Tỳ kheo, 
đối với thời nay dù là Mạt Pháp, nhưng trong tâm niệm chấn hưng, các vị hãy xem đó là Tượng 
Pháp. Trong Tứ-gia-hạnh, Tỳ kheo phải xa 10 chỗ: “Giàu, Thế lực, Thần, Tà pháp, nơi nguy hiểm, 
ố nữ, Chiên-đà-la (ác đảng), Dục tưởng, Nhị thừa (pháp hạ liệt) và năm loại bất trượng”.

Tóm lại, tất cả các đối trần bất thiện Tỳ Kheo đều nên xa lánh. Hơn nữa, tấn tu Khẩu, Ý, Thệ 
nguyện thành Phật và độ sanh. Đó là Tu theo Pháp Hoa để đạt An-Lạc-Hạnh!

Hoằng Pháp thời nay, gian nan hơn trước nhiều. Cầu mong tứ chúng nội tu, ngoại độ, sáng 
suốt, tế nhị, kiệm khẩu hạnh, phải từ nhãn thị chúng sanh.

Trước khi dứt lời, xin thưa riêng với các vị Tăng Ni còn trẻ mà rời bỏ Bố Tát, là quý vị đang 
làm giảm suy giới thể, mất dần đức Chánh Hạnh, làm sao viên mãn được lý tưởng “Hoằng Pháp 
vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”.

Mong sao Tập, Khổ chóng viễn ly. Đạo, Diệt sớm nên thành tựu!
Cung kính chào Đại Hội và toàn thể chư quí vị.

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.
Melbourne, Phật lịch: 2559, Việt Lịch: 4894, Nông lịch Ất Mùi - 2015

Tăng Giáo Trưởng,

                                                                      Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
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Namo Sakya Muni Buddha
Most Venerable, Senior Venerable,
Venerable Monks and Nuns,
Distinguished Guests,
Friends in the Dharma, 
Ladies and Gentlemen, 
On behalf of the Board of Patrons and the Central Sangha Council, I would like to welcome you 
all here to the conference. I am happy that you attend the Fifth General Congress of the Unified 
Vietnamese Buddhist Congregation in Australia-New Zealand with full ambition to develop 
Buddhism and to make the effort to help the sentient beings
During this General Conference, I wish you all can attend with adornment, truth, forthright heart, 
right idea, harmony and wisdom. As an older and Most Venerable Monk, I take this opportunity to 
give to you, young monks and nuns, some advice: as Bhikkhu, it is said that this time is the last period 
of Buddha-Dharma, however in your mind, you should think this time is the same period of Buddha-
Dharma. As monks and nuns must keep yourself at a far distance from places: Riches, Worldly Power, 
God, Wrong Dharma, Dangerous places, Evil people, Evil organisations, Desire, Low Dual Dharma…
Moreover, you must pay attention and keep pure of body, speech and thought, making the vow to 
attain Enlightenement, then come back to help sentient beings. You should follow and practice the 
Lotus Sutra in order to gain peace and happiness.
Nowadays, Dharma propagating is much more difficult than before. I wish you that continue inner 
practice, helpfulness, awareness, sensitivity, less-speaking, compassionate eyes to see sentient beings.
Before ending, I would like to tell those young monks and nuns that have stopped attending the 
Precepts Chanting Ceremony, your merit and virtue will gradually be lost. How then can you fulfill 
your vow to teach the Dharma?
I wish you all know clearly, about the noble truths: suffering, the cause of suffering, the possibility 
of its cure or extinction and the way to extinction.
May the Triple Gems bless you all with calmness, peacefulness and happiness. May the Conference 
succeed and may all Buddhist Tasks be completed.

Namo Maitreya Buddha
Best Regards,

            Most Venerable Thich Huyen Ton

26



27



HT. Thích Huyền Tôn ban Đạo Từ cho Đại Hội 
Khoáng Đại - Kỳ V

HT. Thích Như Huệ tuyên đọc Diễn văn khai mạc 
Đại Hội Khoáng Đại - Kỳ V

TT. Thích Tâm Phương tuyên đọc Lời chào mừng TT. Thích Nhật Tân điều hợp buổi lễ
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TT. Thích Nguyên Tạng điều hợp buổi lễ.   
đọc lời cảm tạ

Ông Daniel Andrews, tuyên đọc thư chúc mừng 
của Thủ Hiến Tiểu Bang Victoria

Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch Cộng Đồng 
Người Việt Tự Do TB. Victoria chúc mừng Đại hội

Bà TNS. Concetta Fierravanti Wells tuyên đọc lời 
chúc mừng Đại hội của Thủ tướng Tony Abbott
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TỔ ÐÌNH TỪ QUANG
TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

2176 Rue Ontario Est, Montreùal, QC. H2K-1V6, Canada
1978 Rue Parthenais, Montreùal, QC H2K-3S3, Canada

Teùl : (514) 525-8122 - todinhtuquang@gmail.com

Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 12 tháng 03 năm 2015
Văn thư số 1805/VP/TT

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gửi : Hòa-Thượng Thích-Như-Huệ, Hội-Chủ Giáo-Hội PGVNTNHN
                                              Úc-Đại-Lợi - Tân-Tây-Lan.

Kính bạch Hòa-Thượng,
Chúng tôi vô cùng cảm-động, đầu năm âm-lịch, nhận được văn thư cung thỉnh của
Hòa-Thượng, đề ngày 01 tháng 03 năm 2015. Còn là mùa Xuân Ất-Mùi (2015), chúng tôi 

thành-thực gửi lời cảm ơn và kính chúc Hòa-Thượng, Chư Tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, 
Đại-Đức Tăng, Ni trong Giáo-Hội luôn luôn được thân tâm an-lạc, Phật-sự thành-tựu.

Mấy năm nay, vì việc Phật, vì sức khỏe, không thăm viếng Úc-châu được, chúng tôi rất nhớ. 
Nhận thấy, tổ-chức của Giáo-Hội đã an-hòa, sự sinh-hoạt của Giáo-Hội đều đặn và tiến-triển tốt 
đẹp, chúng tôi rất hoan hỷ và xin chúc mừng Giáo Hội.

Riêng chúng tôi, năm nay đã 95 tuổi, sức khỏe suy kém, đi xa khó khăn, hẳn không đóng góp 
được thêm lợi ích gì cho Giáo-Hội. Nhưng, nghĩ đến nền nếp của đạo và sự thương-tưởng của 
Chư Tôn Hòa-Thượng, Chư Tôn-đức Tăng Ni trong Giáo-Hội, chúng tôi xin hoan-hỷ, lạm-dự 
trong Hội-Đồng Chứng-Minh của Giáo-Hội.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia-hộ tổ chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam trong và ngoài 
nước, sớm có tinh-thần hòa hợp, liên-kết chân-thật, hầu chung góp cùng toàn dân, đem lại thể-
chế mới, vinh-quang, phú cường cho đất nước, bảo toàn lãnh-thổ, lãnh-hải cho Tổ-quốc và xây 
dựng nền tự-do, dân-chủ, ấm no, hạnh-phúc cho nhân-dân.

Cầu nguyện Phật-pháp trường tồn, thế-gới thanh-bình, chúng sinh an-lạc.
Kính thư,

                                                

                                                                                    Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TỔ ÐÌNH TỪ QUANG
TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

2176 Rue Ontario Est, Montreùal, QC. H2K-1V6, Canada
1978 Rue Parthenais, Montreùal, QC H2K-3S3, Canada

Teùl : (514) 525-8122 - todinhtuquang@gmail.com

Tu Quang Temple, 12 March 2015
The letter No. 1805 / VP / TT

LETTER OF CONGRATULATIONS 

To: Most Venerable Thich Nhu Hue, the Head of the Executive Council – 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia & New Zealand,

Dear Most Venerable, 

We are deeply moved to received your letter of invitation, dated 01 May 2015. Now, during 
the New Year of Goat (2015), we sincerely wish that you and all Monks, Nun and Lay 
members in the Australia Congregation, always gain peace and happiness in mind and body 
and all Buddhist Tasks will be completely achieved.

For several years, due to Buddhist tasks and health issues, I cannot visit Australia, which I 
really miss. However I realize that your Congregation has been working in harmony and 
advanced very well, we are very happy and congratulate you.

For myself, 95 years old this year, health is an impairment, which I feel are difficult to go 
away. I think I would not contribute to bring the benefit to the Congregation, but you do 
think about the future of Buddhism and the loving kindness of all Monks and Nuns of 
Congregation. I am pleased to stay on the Board of Patrons Council of Congregation.

May the Triple Gems bless the United Vietnamese Buddhist Congregation in Viet Nam and 
overseas, soon to work in harmony and true alliance. Together with all Vietnamese we could 
bring a new government, glory and prosperity for our country, preserve our land and sea 
border and build up the freedom, democracy, prosperity and wellbeing for the people.

May our Buddha Dharma last permanently, the world gain peace and all human beings 
attain happiness.

Best Regards,

                                                 Most Venerable Thich Tam Chau
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THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

Kính gởi: Hòa Thượng Thích Như Huệ,
Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 

Tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
Nam Mô Việt Nam Quốc Nội Hải Ngoại chư Lịch Đại Tổ Sư Chứng Minh,

Kính bạch Hòa Thượng, 

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhận 
được Thư Mời của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi - Tân Tây Lan mời tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V sẽ được tổ chức trọng thể 
tại Tu Viện Quảng Đức vào các ngày 8 – 10 tháng 05 năm 2015. 

Xin cảm niệm tình Linh sơn Pháp lữ mà Giáo Hội Úc Đại Lợi –Tân Tây Lan 
đã dành cho Giáo Hội Hoa Kỳ và chính riêng tôi. 

Kính bạch Hòa Thượng, 

Sức khỏe của tôi trong thời gian gần đây rất suy yếu và tôi phải nhập viện 
nhiều ngày. Kính xin Hòa Thượng và Giáo Hội tha lỗi cho sự vắng mặt của tôi trong 
Đại Hội Kỳ V này. Tuy nhiên, tôi và Giáo Hội Hoa Kỳ nhất tâm hướng về Úc châu 
cầu xin Phật Tổ gia hộ Đại Hội được thành công viên mãn.

PL 2558, California ngày 13 tháng 04 năm 2015
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng

                                      Sa môn Thích Thắng Hoan
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CONGRATULATION LETTER 

To: Most Venerable Thich Nhu Hue, the Head of the Executive Council 
– Unified Vietnamese Buddhist Congregation in  Australia & New 
Zealand,

Dear Most Venerable, 
Central Sangha Council of United Vietnamese Buddhist Congregation in America 
have received the Invitation of Australian Congregation to attend the  Fifth of Gen-
eral Congress of the Unifield Vietnamese Buddhist Congregation in Australia-New 
Zealand take place from 8 to 10 May 2015 at Quang Duc Monastery, Melbourne. 

Thank you for your spiritual Dharma relationship that the Australia and New Zea-
land Congregation has forward to US Congregation and my own.

Dear Most Venerable, 

Due to the health condition in recent is weakening and I must stay in hospital for 
several days. Please forgive my absence during this the  Fifth of General Congress 
. However,  myself and the US Congregation toward directly Australia and request 
the Triple Gems bless you all calm, peace and happiness. May the Conference suc-
cess, all Buddhist Tasks can be done in completely.

Buddhist calendar 2558, California, January 13 04 2015
The Central  Sangha Council 

 United Vietnamese Buddhist Congregation in America
Bureau Chief of Bureau,

Most Venerable Thich Thang Hoan
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ĐIỆN THƯ CHÚC MỪNG

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan Từ Ngày 8 Tới 10 Tháng 5 Năm 2015

Kính gửi: 

- Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan,

- Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V Của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa Hòa Thượng Hội Chủ, 

Kính thưa Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội,

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc 
Đại Lợi-Tân Tây Lan diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 5 năm 2015 là một sự kiện đặc biệt đánh dấu 
một chặng đường dài thực hiện sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan 
của Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử trong suốt mấy thập niên qua với những thành tựu 
rất đáng khích lệ để bảo tồn và phát huy tính chính thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất tại hải ngoại và nền văn hóa đặc thù của Phật Giáo và dân tộc Việt Nam nơi vùng đất lưu cư. 

Vì bận Phật sự trong mùa Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2559 tại Hoa Kỳ không thể đích thân 
đến tham dự Đại Hội trước là đảnh lễ Đại Tăng vân tập về Đại Hội, sau là cùng chia sẻ những ưu 
tư và chương trình Phật sự sắp tới của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại 
Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. Dù vậy, lòng tôi vẫn xin được hướng về Đại Hội và cầu nguyện Đại Hội 
thành tựu viên mãn. 

Kính chúc Chư Tôn đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành. 
Kính chúc quý cư sĩ thành viên Giáo Hội Bồ đề tâm kiên cố, thân tâm thường an lạc.

Một lần nữa, thành tâm kính chúc Đại Hội viên thành mọi Phật sự.
Phật Lịch 2558, Dallas, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,
Chủ Tịch,

Sa Môn Thích Tín Nghĩa
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MESSAGE OF CONGRATULATIONS
To: 

- Most Venerable Thich Nhu Hue, the Head of the Executive Council – Unified Vietnamese 
Buddhist Congregation in Australia & New Zealand,

- Senior Venerable Thich Tam Phuong, Head of the Organizing Committee of the Fifth 
General Congress of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia & New 
Zealand,

Namo Sakyamuni Buddha
Dear Most Venerable, the Head of Congregation,
Dear Senior Venerable, the Head of Congress Organizing Committee,
The Fifth General Congress of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia-New 
Zealand, which will take place from 8 to 10 May 2015, is a special event to mark the long journey in 
the mission to propagate the Buddha-Dhamma in Australia and New Zealand. It marks the efforts 
all monks, nuns and lay members, throughout the decades, with their encouraging achievements, 
to preserve and promote the legitimacy of the international United Vietnamese Buddhist Congre-
gation and the specific cultures of Buddhism and Vietnam, wherever Vietnamese are living.
Due to my busy schedule preparing for the celebration of Vesak, Buddhist calendar 2559, in the 
United States, I cannot personally come to attend to the conference. Firstly, I could prostrate the 
monks and nuns gathering in the Congress and then I could share my concerns about the upcom-
ing Buddhist Task Program with your Congregation. However, my heart is still with the Congress 
and I pray that the Congress can achieve wonderful success.
May the monks and nuns approach with calm, peace and happiness, and easily succeed in you 
Dharma propagating mission. We wish all members of the Congregation, with Bodhichitta mind, 
permanently attain a peaceful body and mind.
Once again, I sincerely wish the General Assembly success.

Buddhist calendar 2558, Dallas, April 27, 2015
The Executive Council of United Vietnamese Buddhist Congregation in America

President of Executive Council,

                                                                                       Most Venerable Thich Tin Nghia
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Paris, ngày 1 tháng 4 năm 2015

THƯ CHÚC MỪNG ÐẠI HỘI KỲ 5

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ,
Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan
Cùng Chư Tôn Trưởng Lão trong Giáo Hội.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu chúng tôi đã nhận được văn thư 
của Hòa Thượng Hội Chủ gửi, gọi mời các Giáo Hội tại các châu về Tu Viện Quảng Đức tại 
Melbourne, Úc Châu tham dự Đại Hội Khoáng Đại kỳ V trong những ngày đầu tháng 5 năm 
2015 nầy; nhưng rất tiếc vì Phật sự tại Âu Châu còn quá nhiều việc để lo cho Đại Lễ Khánh 
Thành chùa Khánh Anh, Lễ Đại Tường của cố HT Thích Minh Tâm, Về Nguồn 9 cũng như Đại 
Giới Đàn Khánh Anh sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 năm nay, nên chúng tôi 
không thể thân hành phó hội được và nhân sự của Giáo Hội tại đây cũng giới hạn nên chúng tôi 
chưa thỉnh cử vị nào đi được. 

Do vậy chúng tôi có điện thư nầy xin chúc mừng, kính gửi đến GHPGVNTNHN tại Úc 
Đại Lợi & Tân Tây Lan, qua kỳ Đại Hội Khoáng Đại V lần nầy sẽ gặp được nhiều thuận duyên 
hơn, để công việc hoằng truyền Phật Pháp tại xứ người luôn là đèn tuệ để soi sáng cho cõi nhân 
sinh, vốn luôn còn cần đến Giáo Hội.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Quý Ngài Pháp Thể Khinh An, Chúng Sanh Dị Độ và Phật 
Sự Viên Thành.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính nguyện.
Thay Mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

(Phó Chủ Tịch)

                         

                                                                        Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
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   Paris April 1, 2015

LETTER OF CONGRATULATIONS

Namo Sakyamuni Buddha
To: 

- Most Venerable Thich Nhu Hue, the Head of the Executive Council – Unified Vietnam-
ese Buddhist Congregation in Australia & New Zealand,

- All Monks and Nuns of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia 
& New Zealand,

Our Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Europe has received the invitation of Australian 
Congregation to attend the Fifth General Congress of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation 
in Australia-New Zealand, taking place from 8 to 10 May 2015 at Quang Duc Monastery, Melbourne. 
Regretfully, due to the many Buddhist tasks in Europe, there are too many things to complete; such 
as the Opening Ceremony of Khanh Anh Temple, the three year passing ceremony of the late Most 
Venerable Thich Minh Tam, the 9th Returning Source Celebration, which will be held at Khanh 
Anh Temple, date 11 to 16 of August 16, 2015. So we cannot personally attend and also our human 
resource here are limited, so that we cannot send a monk to attend your conference.

Therefore, we would like to send this message of congratulations to the Unified Vietnamese Bud-
dhist Congregation in Australia-New Zealand, for this Fifth General Congress. We will get more fa-
vorable circumstances, in order to support your Dharma teaching tasks in Australia more easily and 
always show the congregation the light of wisdom to illuminate the human realm, which is always 
needed by the congregation.

May the Triple Gems bless you all calm, peace and happiness. May the Conference succeed and may 
all Buddhist Tasks be completed.

On behalf of the Executive Council,
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Europe

Deputy-President,

                                                       
                                                 Most Venerable Thich Tanh Thiet
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại CANADA
HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH – EXECUTIVE COUNCIL 
1002 W. Sommeset St, Ottawa, On. K1R-6R9. Canada 

Tel: 1.819. 671 8361 

THƯ CHÚC MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ V THUỘC GHPGVNTNHN TẠI UĐL – TTL

của GHPGVNTNHN tại CANADA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Gởi : HT Thích Như Huệ

Hội Chủ GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL

Cùng Chư Tôn Đức Giáo Phẩm thuộc HĐĐH GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL.

Tại xứ Canada, HĐĐH GHPGVNTNHN tại Canada chúng tôi, vừa nhận được thư 
mời tham dự Đại Hội Khoáng Đại kỳ V của GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL, trong niềm hoan 
hỷ vô biên trước sự thịnh hưng và kiên trì của cộng đồng Tăng già thuộc GH Úc Châu, đã từ lâu 
là tấm gương sáng cho hàng Tăng lữ khắp nơi khen ngợi và kính phục.

Trong suốt 40 năm, cùng nổi trôi theo vận nước điêu linh, cùng mang trong tâm 
nguyện, hành trang của những sứ giả Như Lai Thượng Cầu Hạ Hóa, do duyên Phật bổ xứ, dưới 
sự hướng dẫn lèo lái của chư Tôn Đức cao minh và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể Tăng Ni 
các cấp GH Úc Châu, đã luôn sát cánh cùng GHPGHN Liên Châu, vững tay chèo chống để con 
thuyền Phật Giáo Hải Ngoại vượt qua cơn sóng dữ , đạp trên những chướng duyên để ngày hôm 
nay nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta cùng nhau hoan hỷ bởi sự keo sơn bền chặt, tương 
kính, tương thuận trong đạo tình Linh Sơn pháp lữ.

Trong niềm vui ĐHKĐ kỳ V nầy của GHPGVNTNHN tại Úc Châu, đáng lẽ ra chúng 
con, chúng tôi phải về tham dự chia vui cùng GH, nhưng vì Phật sự tại địa phương đang 
chuẩn bị cho mùa Phật Đản của Đức Từ Phụ Thích Ca, vì vậy, thay mặt cho HĐĐH thuộc 
GHPGVNTNHN tại Canada, chúng con, chúng tôi xin gởi điện thư nầy đến Giáo Hội Úc Châu 
với lòng thương kính, đồng cầu nguyện trên Hòa Thượng Hội Chủ cùng toàn thể Chư Tôn Đức 
Tăng Già các cấp thuộc GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL Pháp thể khinh an, Phật sự châu viên, 
Đạo hạnh miên trường. Đồng cầu chúc Đại Hội thành công, Nguyện Hạnh chu toàn, Đạo Tâm 
quảng phát.

Thay mặt HĐĐH GHPGVNTNHN tại Canada .
Chủ Tịch

                                                    Sa Môn Thích Bổn Đạt
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại CANADA
HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH – EXECUTIVE COUNCIL 
1002 W. Sommeset St, Ottawa, On. K1R-6R9. Canada 

Tel: 1.819. 671 8361 

MESSAGE OF CONGRATULATIONS
Namo Sakyamuni Buddha

To: 
- Most Venerable Thich Nhu Hue, the Head of the Executive Council – Unified Vietnam-

ese Buddhist Congregation in  Australia & New Zealand,
- All Monks and Nuns of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in  Australia & 

New Zealand,

Our Congregation in Canada has received an invitation to attend the Fifth General Congress of 
the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia & New Zealand. In the countless 
joy before the prevalence and persistence of the Sangha under the Australia Congregation, 
have for a long time, been the shining example for Sangha everywhere, who have praised and 
admired you.

40 years of turbulence in our Vietnam Mother Land, is kept in the mind of monks and nuns 
with the vows of “above, the requesting Buddhas, below making changes, the sentient beings”. 
Under Buddha’s blessing and the guidance and the support of the Monks and Nuns of the 
Australian Congregation, the International Congregation has helped the Buddhist boats to 
overcome the roaring waves and leave behind the obstacles, so that today, as we look back 
on the past, we rejoice through close friendship, mutual respect and harmony in the Dharma 
relationship.

In the joy of this Fifth General Congress of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation 
of Australia & New Zealand, we ought to attend and share with your Congregation, but we 
are busy in preparing the Buddha’s Birthday Festival, so, on behalf of the Executive Council 
of Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Canada, we would like to send this message 
of congratulations to the Australian Congregation with our loving kindness, and pray for 
all Most Venerables, Venerable Monks, Nuns, in the Congregation attending, peace and 
happiness. May the conference be successful, all vows fulfilled and widely development.

On behalf of the Executive Council  
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Canada, 

President

                                                                Most Venerable Thich Bon Dat
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MESSAGE FROM THE PRIME MINISTER
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST 

CONGREGATION
OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

FIFTH GENERAL CONGRESS
I am pleased to provide this message for everyone 
attending the Unified Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia and New Zealand 
Fifth General Congress.
This is an opportunity for Buddhists from around 
our region to come together in fellowship and 
celebration of culture.
The Buddhist community, in all its diversity, has 
become an integral part of the Australian story.
Buddhism is Australia’s second-most practiced 
religion. For many, it provides meaning, purpose 
and inspiration to their daily lives.
Your commitment to the five precepts of 
Buddhism: don’t kill, don’t steal, avoid 
dishonourable conduct, don’t lie, and don’t over-
indulge stand as a universal code of conduct that 
all people - regardless of our religion or culture 
– should strive towards.
On this occasion, we reflect on the significant 
contributions Australian Buddhists make to 
Australia and the world. I acknowledge your 
commitment to respect, compassion and 
understanding as taught by Buddha.
I send my best wishes to everyone attending the 
Fifth General Congress, and trust it will be an 
enriching and inspiring occasion for all.

The Hon Tony Abbott MP
Prime Minister of Australia
24 April 2015

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ÚC

NHÂN DỊP ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 5 
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - 
TÂN TÂY LAN.

Tôi rất vui mừng gởi thông điệp này đến tất cả quý 
vị tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
Đại Lợi - Tân Tây Lan.
Đây là cơ hội để Phật tử trong vùng đến với nhau trong 
tinh thần thân hữu và cùng nhau tôn vinh văn hóa.
Cộng đồng Phật tử, với nhiều sắc thái đa dạng, đã trở 
thành một phần chính yếu của lịch sử nước Úc.
Phật Giáo là tôn giáo có nhiều tín đồ xếp vào hạng 
thứ hai của nước Úc. Đối với nhiều người, tôn giáo 
này đã đem đến cho họ ý nghĩa, mục đích và nguồn 
cảm hứng trong đời sống hằng ngày.
Lời cam kết của quý vị giữ gìn năm giới của Phật 
giáo: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói láo, không uống rượu và các chất gây 
nghiện đã trở thành qui luật hành xử phổ quát mà tất 
cả mọi người - không kể đến tôn giáo và nguồn gốc 
văn hóa - đều cố gắng thực hiện.
Nhân dịp này, chúng tôi nhớ lại những đóng góp đầy 
ý nghĩa mà Phật tử Úc đã thực hiện cho nước Úc và 
cho cả thế giới. Tôi công nhận sự cam kết của quý vị 
trong việc thực hiện lòng tôn trọng, từ bi và thông 
cảm lẫn nhau theo đúng lời Đức Phật dạy.
Tôi xin gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả quý 
vị tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 này, và tin rằng 
đây là một cơ hội phong phú, khơi nguồn cảm hứng 
cho tất cả mọi người.

Hon Tony Abbott MP
Thủ tướng Úc
24/04/2015
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MESSAGE FROM THE PREMIER VIC

I send my best wishes to members and friends of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Aus-
tralia & New Zealand on the special occasion of its 5th 
General Congress.

The General Congress brings together fellowship from 
Victoria and other regions to celebrate the Buddhist 
values of compassion, understanding and harmony 
that continue to inspire us after more than 2,600 years.

Over the past two decades, Buddhist values have 
reached across continents through the Congregation 
and provided services as well as life-changing opportu-
nities to thousands of people in need.

Past and present Congregation members should be 
congratulated for their hard work. Your contributions 
have helped maKe Victoria the multicultural capital 
of Australia and fostered resilience among our diverse 
communities.

On behalf of the Victorian Government, I wish partic-
ipants a memorable time. May you be blessed with se-
renity, happiness and good health.

The Hon Daniel Andrews MP
Premier of Victoria

THƯ CHÚC MỪNG CỦA THỦ HIẾN VIC

Trong dịp Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5, tôi xin gởi 
lời nhiệt thành chúc mừng đến Chư Tôn Đức và 
quý Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL.

Đại Hội Khoáng Đại là một cơ hội cho quý Phật 
tử tại Victoria và các tiểu bang khác cùng mừng 
vui và chia sẻ những giá trị từ bi, trí tuệ và hòa 
hợp của Phật Giáo, đã làm tấm gương trong vắt 
soi chiếu cho chúng sanh từ hơn 2,600 năm qua.

Trong hai thập niên vừa qua, những giá trị đạo 
đức này đã được lan rộng đến các châu lục qua sự 
truyền bá của các Giáo Hội Phật Giáo và đã cung 
ứng cơ hội để làm thay đổi cuộc sống cho hàng 
ngàn người đang cần.

Thành viên của Giáo Hội đáng được tán dương 
vì những việc làm tích cực của họ. Sự đóng góp 
của quý vị đã giúp tiểu bang Victoria biến thành 
trung tâm đa văn hóa của Úc Đại Lợi và duy trì sự 
nổi bật giữa các cộng đồng sắc tộc.

Thay mặt Chính Phủ tiểu bang Victoria, tôi cầu 
chúc quý đại biểu tham dự một kỳ đại hội đáng 
ghi nhớ. Xin thành tâm cầu chúc quý vị được 
bình an, hạnh phúc và sức khỏe.

The Hon Daniel Andrews MP

Thủ Hiến Tiểu Bang Victoria
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THƯ CHÚC  MỪNG ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 

TẠI ÚC-ĐẠI-LỢI & TÂN TÂY LAN

Tôi rất vui mừng có được cơ hội nói chuyện ngắn 
gọn với quý vị sáng hôm nay. Tất cả chúng ta rất 
may mắn được sống ở nước Úc này, một đất nước 
thật tuyệt vời. Đất nước này có nhiều truyền thống 
vững mạnh giúp cho mọi người sống chung trong 
thịnh vượng, hòa bình, và tự do. Truyền thống này 
bao gồm việc cai trị bằng luật pháp. Mọi người đều 
được đối xử bình đẳng trước pháp luật.
Truyền thống của chúng ta gồm có việc tách rời 
tôn giáo với chính quyền. Chúng ta được tự do 
bày tỏ tín ngưỡng của mình, và tiếp đến là không 
ai được phép áp đặt niềm tin tôn giáo của họ với 
bất cứ người nào khác, ngay cả với các thành viên 
trong gia đình họ. Tôn giáo là vấn đề cá nhân riêng 
tư, trong lúc chính trị và luật pháp là những vấn đề 
công cộng.
Chúng ta giải quyết mọi tranh chấp bằng đường lối 
hòa bình và dân chủ. Chúng ta hoàn toàn bác bỏ 
cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực hay sức mạnh. 
Chúng ta chấp nhận chủ trương đối xử bình đẳng 
và bình quyền với nữ giới.
Chúng ta quan tâm chăm sóc môi trường sống 
của chúng ta, như chim muông, cây cối, thú vật. 
Chúng ta muốn được nhớ đến như là những người 
đã truyền lại cho con cháu chúng ta một thế giới 
với điều kiện sống tốt đẹp như cha ông chúng ta đã 
để lại cho chúng ta.
Tôi biết rằng những giá trị này được Phật tử Việt 
Nam mạnh mẽ chia sẻ, và tôi biết đó là một trong 
những lý do giúp quý vị định cư thành công tốt 
đẹp như vậy ở Úc, và cảm thấy nước Úc là quê 
hương của quý vị trong nhiều năm nay. Tôi biết 
rằng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

FIFTH GENERAL CONGRESS OF THE UNIFIED 
VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF 

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

I am delighted to have the opportunity to speak briefly 
with you this morning. We are all very fortunate to 
live here in Australia, which is a wonderful country. 
It has powerful traditions that enable people to live 
together in prosperity, peace and freedom. These 
include the rule of law. There is equal treatment 
of everybody before the law, and no-one is above  
the law. 

Our traditions include the separation of religion 
and the government. We have freedom of religious 
expression, and in turn no-one is allowed to enforce 
their religious beliefs on anyone else, not even 
members of their own family. Religion is a personal 
and private matter, whereas politics and law are 
public matters. 

We resolve our disputes in a peaceful and democratic 
way. We totally reject violence and force as a way of 
solving problems. We embrace the equal treatment 
and rights of women.

We care for our environment, our birds, our plants, 
our animals. We want to be remembered for passing 
on a world to our children and grandchildren in 
as good a condition as the one our parents and 
grandparents left to us. 

I know these values are strongly shared by 
Vietnamese Buddhists, and I know that is one of the 
reasons you have settled in to Australia so well, and 
have felt Australia to be your home for many years 
now. I know that the Unified Vietnamese Buddhist 
Congregation held its first Congress barely fifteen 
years ago, back in 1999 in Sydney, and that you have 
held subsequent Congresses in Brisbane, Perth and 
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Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đã tổ chức Đại hội đầu 
tiên chỉ 15 năm trước, vào năm 1999 ở Sydney, và 
quý vị đã tổ chức những Đại hội tiếp theo ở Brisbane, 
Perth và Adelaide. Tôi cảm thấy vinh dự là kỳ Đại hội 
này quý vị đã thấy thích hợp để họp mặt tại Tu viện 
Quảng Đức trong đơn vị tuyển cử Wills của tôi.
Tôi đã có mối quan hệ lâu năm với Tu Viện Quảng 
Đức thông qua TT Tâm Phương và TT Nguyên Tạng, 
người đã rất nghiêm túc với ý kiến là Văn Phòng Đơn 
Vị Tuyển Cử của tôi cần mở rộng cho tất cả cử tri 
trong đơn vị bầu cử ! Thông qua quý Thượng Tọa tôi 
đã hiểu được những giá trị và nguyện vọng của cộng 
đồng quý vị, và tôi có rất nhiều điểm chung giống 
quý vị.
Tôi biết quý vị cùng chia sẻ mối lo ngại của tôi trước 
số lượng bạo động đang diễn ra trên thế giới. Chúng 
ta phải bác bỏ việc sử dụng bạo lực và chấp nhận 
những đường lối hòa bình. Có quá nhiều súng ống và 
các loại vũ khí khác trên thế giới. Các nhà lãnh đạo 
thế giới của chúng ta ở Liên Hiệp Quốc và trong các 
nước siêu cường đã làm chúng ta thất vọng khi họ 
cho phép các nhóm khủng bố được sở hữu vũ khí và 
áp đặt ý muốn của chúng bằng sức mạnh. Họ đã làm 
chúng ta thất vọng khi họ để yên và cho phép các phe 
nhóm ủng hộ họ làm những việc sai trái mà không bị 
trừng phạt.
Vì thế đối với các nhà lãnh đạo của chúng ta, chúng 
ta cần phải mong đợi nhiều hơn và đòi hỏi họ nhiều 
hơn. Nhưng chúng ta cũng có thể làm được nhiều 
việc trong đời sống hằng ngày của mình – chúng ta có 
thể đối xử với nhau một cách lịch sự và thân ái, chúng 
ta có thể tử tế với loài vật, và chúng ta có thể tôn trọng 
thiên nhiên, bảo vệ chim muông và cây cối, những gì 
đã làm cho nước Úc trở thành một đất nước xinh đẹp 
để sinh sống. Nếu chúng ta có thể làm điều này, thì 
chúng ta đã thật sự làm tròn bổn phận đối với nhau 
và đối với con cháu chúng ta. 
Tôi xin chúc mừng tất cả những thành quả mà quý vị 
đã đạt được trong 15 năm qua, và xin cầu chúc quý vị 
thành công tốt đẹp trong mọi việc quý vị làm ở Đại 
hội này cũng như trong tương lai.

Dân biểu Liên Bang (thuộc Ðơn Vị Tuyển Cử Wills)
Kelvin Thomson, MP

Adelaide. I am honoured that on this occasion you 
have seen fit to meet at the Quang Duc Monastery in 
the electorate of Wills. 

I have had a long association with the Venerable Tang, 
who takes very seriously the idea of my Electorate 
Office being open to all of my constituents! Through 
him I have come to know the values and aspirations 
of your community, and I have much in common 
with them. 

I know you share my dismay at the amount of 
violence in the world. We must reject the resort to 
violence and embrace peaceful ways. There are too 
many guns and other weapons in the world. Our 
global leaders, in the United Nations and in the 
world’s superpowers, let us down when they allow 
terrorist groups to obtain weapons and impose their 
will by force. They let us down when they stand idly 
by and allow their supporters to do the wrong thing 
and get away with it. 

So we should expect more and demand more of our 
leaders. But there is much we can do in our own lives 
- we can treat each other in a civil and loving way, 
we can be kind to animals, and we can respect the 
natural world and protect the birds and trees which 
make Australia such a beautiful place to live in. If we 
can do this, then we will be faithfully discharging 
our obligations to each other and to our children 
and grandchildren. 

I congratulate you on everything you have achieved 
in the last 15 years, and I wish you well in everything 
that you do both at this Congress and in the future.

Kelvin Thomson, MP
Federal Member for Wills
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MESSAGE FROM CR. MEGHAN HOPPER, 
MAYOR OF MORELAND, TO THE 

BUDDHIST COMMUNITY

From humble beginnings in a small house, 
the Quang Duc Buddhist community 
over the past twenty years, developed 
a vibrant and much respected presence 
without our local area. Originally, located 
in Broadmeadows the community moved 
into Fawkner in 1997. Council, aware of 
the plans of the Buddhist Community 
realised that it would fulfil a spiritual need 
within our multicultural and diverse city. 
From the outset, Council was anxious to 
develop a relationship with this Monastery.
As the Buddhist community has grown in 
influence it entered our main stream society 
delivering a range of community services to 
those receiving Government benefits.
Following the numerous tragedies, 
such as 9/11, the Tsunami, and 
Black  Saturday  bushfires and more 
recently the Haiti earthquake, the Quang 
Duc Monastery held services and prayers 
to pray for the victims and raise monies.
This place of peace provides church 
services for weddings and funerals within 
the Buddhist tradition and is a vital part 
of the community especially for those 
Vietnamese of that great religious tradition.
On behalf of Moreland City Council 
and my fellow Councillors, may this 
community enjoy many more years of 
growth, of peace and understanding and 
bring a true spiritual inner peace into our 
Moreland community.

Cr. Meghan Hopper
Mayor of Moreland
May 2015

THƯ CHÚC MỪNG CỦA NGHỊ VIÊN 
MEGHAN HOPPER,

THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ MORELAND
Hơn hai mươi năm qua, từ những bước khởi đầu 
khiêm tốn trong một ngôi nhà nhỏ, cộng đồng Phật 
tử Quảng Đức đã phát triển thành một cộng đồng 
sống động, rất được kính trọng trong địa phương của 
chúng ta. Khởi đầu tọa lạc ở vùng Broadmeadows, 
cộng đồng Phật giáo Quảng Đức đã dời về vùng 
Fawkner năm 1997. Hội đồng thành phố biết được 
các kế hoạch của cộng đồng Phật giáo, và ý thức 
rằng Hội đồng cần phải đáp ứng nhu cầu tâm linh 
trong thành phố có nguồn gốc văn hóa đa nguyên 
và đa dạng của chúng ta. Từ lúc bắt đầu, Hội đồng 
thành phố đã quan tâm phát triển mối quan hệ tốt 
đẹp với Tu Viện này.
Khi cộng đồng Phật giáo đã có ảnh hưởng lớn mạnh, 
quý vị đã đi vào xã hội chính mạch của chúng ta và 
cung cấp một loạt các dịch vụ cộng đồng cho những 
người nhận trợ cấp của chính phủ.
Sau khi có nhiều thảm kịch xảy ra, như cuộc tấn 
công khủng bố 9/11, thảm họa sóng thần Tsunami, 
trận cháy rừng Thứ Bảy Đen, và gần đây hơn là nạn 
động đất ở Haiti, Tu Viện Quảng Đức đã tổ chức 
những buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và gây 
quỹ cứu trợ.
Nơi chốn bình an này có phục vụ lễ hằng thuận cho 
các đôi tân hôn cũng như tổ chức tang lễ theo truyền 
thống Phật giáo, và là một thành phần quan trọng 
của cộng đồng, nhất là đối với những người Việt 
theo truyền thống tôn giáo vĩ đại này.
Thay mặt Hội Đồng Thành phố Moreland và các nghị 
viên đồng nghiệp của tôi, tôi xin cầu chúc cộng đồng 
Phật giáo của quý vị tiếp tục vui hưởng sự phát triển, 
thanh bình và thông cảm lẫn nhau trong nhiều năm 
sắp tới, và đem lại sự an bình nội tâm đích thực cho 
cộng đồng Thành phố Moreland của chúng ta.

Nghị viên Meghan Hopper,
Thị trưởng Hội Đồng Thành Phố Moreland
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THƯ CHÚC MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 5 

CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
HẢI NGOẠI TẠI UÐL-TTL

Trước hết chúng tôi xin được tri ân đến những người Thổ 
dân là những người chủ quản của lãnh thổ này, bày tỏ 
lòng kính trọng của tôi đối với những bậc trưởng thượng 
tiền nhiệm và hiện tại.
Kính thưa Ban tổ chức Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5,
Kính thưa Quý vị dân biểu liên bang và tiểu bang,
Kính thưa Quý vị Nghị viên,
Kính thưa Quý Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng 
Ni và phật tử,
Kính thưa Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
Chúng tôi xin ngỏ lời cảm ơn đến ban tổ chức của Đại 
hội đã cho phép chúng tôi được vinh dự để chia sẻ một 
vài suy nghĩ trong buổi lễ quan trọng này. 
Đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria 
chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến ban tổ chức, 
chúng tôi kính chúc “Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
Đại Lợi và Tân Tây Lan” thành công mỹ mãn.
Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào 
tháng 4 năm 1975, bắt đầu một trang sử đen tối nhất của 
lịch sử Việt Nam, một trang sử chứa đầy thù hận và trả 
thù, đàn áp, tù đày ở các trại tù tập trung và sát hại là 
những cực hình mà cộng sản đã dành riêng cho người 
lính cũng như người dân miền Nam Việt Nam. Người 
dân miền Nam sống dưới chế độ CSVN phải chịu đủ mọi 
đàn áp, đến nỗi người dân không còn sự chọn lựa nào 
khác hơn là phải bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn đồng 
bào miền Nam đã phải bỏ nuớc ra đi tìm tự do ở những 
Quốc gia khác. 
Nước Úc là một trong những Quốc gia đã chấp nhận cưu 
mang người Việt tỵ nạn đến định cư. Nói đến đây chúng 
tôi xin được tri ân đến cựu Thủ Tướng Malcolm Fraser 
và chính phủ của Ngài đã có quyết định nhận và giúp đỡ 
người Việt tỵ nạn đến định cự tại Úc.
40 năm trôi qua cộng đồng người Việt tại Úc đã thành 
công trong mọi mặt và nhân dịp chúng ta chuẩn bị đánh 

THE FIFTH GENERAL CONGRESS OF THE UNIFIED 
VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION  

OF AUSTRALIA  AND NEW ZEALAND.

First of all, I would like acknowledge the traditional 
owners of the land on which we gather and pay my 
respect to the elders, past and present.
- The Organising committee, 
- Federal and State Parliamentarians,
- Councillors,
- The Most Venerable, Venerable and delegates of the 
congress.
- Community leaders.
I would like to thank the “general congress” 
organising committee for extending your invitation 
for me to share my thoughts on this significant event.
On behalf of the Vietnamese community in Australia, 
Victoria Chapter, I would like to congratulate the 
organising committee and extend my best wishes to 
the fifth general congress of the Unified Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia and New Zealand.
Vietnamese communists took over South Vietnam 
in April 1975 and creating the darkest chapter of 
Vietnam’s history, a chapter filled with retributions, 
persecution, and prosecution with people being 
murdered or sent to the concentration camps. Life 
under the communist regime was unimaginable 
which left no other option for the South Vietnamese 
people but to leave. Hundreds of thousands of 
Vietnamese were forced to flee from Vietnam and 
seek freedom in other countries. Australia was one 
of those countries whose government made the 
decision to welcome Vietnamese refugees and allow 
them to settle in Australia. For this, I would like to 
acknowledge the late Hon Malcolm Fraser and his 
government for such a brave and courageous decision 
and the Australian people for supporting us in our 
early days of settlement.
40 years on, the Vietnamese community in Australia 
has become very successful in many ways and as 
we mark the success of our settlement in Australia. 
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dấu sự thành công của người Việt tỵ nạn.
Sau 40 năm định cư, cộng đồng chúng ta đã và đang đạt 
được những thành quả tốt đẹp tại Úc thì ở tại Việt Nam tình 
trạng nhân quyền đang bị vi phạm một cách trầm trọng thể 
theo bản tường trình của Human Rights Watch 2015.
Thực tế thì sau 40 năm người Việt Nam vẫn còn bỏ nước 
ra đi và đang xin tỵ nạn tại Úc. Việt Nam là một trong 5 
quốc gia có nhiều người tỵ nạn nhất trong các trại tạm 
giam. Ở tại Victoria, chúng ta đã có trên 100 người Việt tỵ 
nạn đang sinh sống trong cộng đồng theo diện bridging 
visas. Gần đây, vài tuần trước báo chí Úc cũng đã tường 
trình là hải quân Úc đã đưa 50 thuyền nhân về Việt Nam 
trước khi họ được cơ hội xét duyệt tư cách tỵ nạn.
Chúng tôi biết quý vị hiểu được thực trạng của nhân 
quyền tại Việt Nam bị vi phạm trầm trọng như thế nào, 
quý vị tu sĩ đã bị bắt giam và tù đày, như Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ và Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng 
cùng chung số phận. Thời điểm sau 40 năm người lính 
QLVNCH cũng vẫn còn chết trong tù, hàng trăm người 
gồm có những người viết nhạc, ca sĩ, nhà văn, nhà báo, 
bloggers và sinh viên cũng đã bị bắt, tù đày và bị sát hại, 
thân nhân của họ thì bị khủng bố và bị cấm vận kinh tế 
khiến họ không tìm được việc làm để nuôi gia đình.
Đất đai tài sản thuộc các tôn giáo tại Việt Nam cũng đã 
bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm. 
Người Việt Nam lại bị ép rời khỏi nhà của chính mình để 
nhường những mảnh đất cho các tòa cao ốc mà CSVN 
là những người đã chiếm nhiều quyền lợi cho cá nhân 
của họ. Có những cảnh người nông dân đã bị buộc rời 
khỏi đất của họ. Trên Youtube có thâu lại hình ảnh CSVN 
dùng xe ủi đất để giết hại người nông dân chết tại chỗ, 
quý vị nên xem youtube này.
Chúng tôi rất mong mỏi quý vị Phật tử và các tôn giáo 
khác là những người lãnh đạo, đi đầu trong công cuộc vận 
động nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Hiểu được tình hình tại Việt Nam, người dân thì bị bắt, 
giết chết và tình trạng nhân quyền bị vi phạm trầm trọng, 
đến mức kỷ lục tệ nhất thì điều tối thiểu mà chúng ta có 
thể làm được là không đứng yên để nhìn. 
Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc “Đại Hội Khoáng 
Đại kỳ 5 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan mọi điều tốt đẹp 
và cảm ơn quý vị đã lưu tâm và hy vọng quý vị sẽ thảo 
luận về những ưu tư, vấn đề mà chúng tôi đã trình bày 
cùng quý vị.
Trân trọng kính chào,
Nguyễn Văn Bon.
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Victoria.

While we are enjoying the success of our 40 years of 
settlement, the poor human rights record in Vietnam 
is escalating, as reported by the Human Rights Watch 
of 2015.
The reality is, after 40 years, people from Vietnam are 
still fleeing for their lives from the communist regime 
and seeking refuge in Australia. Vietnamese refugees 
are among the 5 nations that have the highest number 
of refugees in detention centres. In Victoria alone, we 
have over 100 Vietnamese asylum seekers who are in 
the community detention, on bridging visas. It has 
been reported a few weeks ago that “The Australian 
Navy to hand 50 asylum seekers back to Vietnam”.
I mention this to you because I know you all 
understand the severity of Vietnam’s human rights 
situation; religious leaders are being detained and 
jailed including the Most Venerable Thich Quang 
Do and Father Nguyen Van Ly. Former South 
Vietnamese soldiers are still dying in jail, hundreds 
of song composers, artists, writers, and bloggers 
are still being arrested and put under constant 
monitoring whilst their family members are harassed 
and economically embargoed.
Land has been confiscated from even the religious 
groups in Vietnam. Vietnamese civilians are being 
forced out of their homes to make way for high rise 
building projects, from which Vietnamese officials 
pocket massive financial gain from secretive deals. 
There are cases where bulldozers were used to evict 
farmers out of their own homes. On Youtube there 
are video images capturing an innocent farmer killed 
by a bulldozer. I urge you all to watch it. 
I wish to see the Buddhist groups and religious 
leaders take a lead in advocating to improve the 
human rights situation in Vietnam.
Knowing the severity of the situation in Vietnam, 
with people being captured and murdered and the 
human rights record hitting record lows, perhaps the 
least that we can do is to not stand idle and watch. 
Once again I wish “The Fifth General Congress of 
the Unified Vietnamese Buddhist Congregation 
of Australia and New Zealand” every success and I 
thank you for considering the issues I put forward 
today for discussion.
Thank you,

Bon Van Nguyen
President 
Vietnamese Community in Australia – Victoria Chapter
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MESSAGE TO
UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION 

OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND NATIONAL 
EXECUTIVE COUNCIL

Most Venerable Thich Nhu Hue,

Chairperson of the Unified Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia and New Zealand National 
Executive Council

Dear Most Venerable Thich Nhu Hue,

Thank you very much for your welcomed invitation 
of the 30 March 2015 for me to attend the Opening 
Ceremony of the Fifth General Congress of your 
Congregation at L0.30am on Saturday the 9th of May, 
2015 being held at Quang Duc Monastery, Melbourne.

On behalf of the Victorian United Nations Day of 
Vesak association I am delighted to accept your kind 
invitation and look forward to joining with your 
Congregation Members and distinguished guests at 
the Opening Ceremony of your historic Fifth General 
Congress.

May this Congress ensure the continuing success of 
the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia and New Zealand in serving the Vietnamese 
and wider Australian community with distinction in 
compassion and vision as has been demonstrated since 
the Congregation was established in 1999.

Frank Carter
President
Victorian United Nations Day of Vesak

THƯ CHÚC MỪNG ÐẠI HỘI

Kính gởi Hòa Thượng Thích Như Huệ, 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & 
Tân Tây Lan,

Kính bạch Hòa Thượng Thích Như Huệ,

Tôi xin cảm ơn Ngài rất nhiều về bức thư của Ngài 
đề ngày 30 tháng 3 năm 2015 mời tôi tham dự lễ 
Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-
Đại Lợi & Tân Tây Lan, vào lúc 10:30 sáng ngày Thứ 
Bảy 9/5/2015 , được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức 
ở Melbourne.

Thay mặt Hiệp Hội Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 
tiểu bang Victoria, tôi rất hân hạnh chấp nhận lời 
mời của Ngài và mong chờ ngày được tham dự cùng 
với các thành viên Giáo Hội của Ngài và các vị khách 
quý khác tại buổi lễ Khai Mạc Đại Hội Kỳ 5 lịch sử 
này.

Cầu nguyện Đại Hội này bảo đảm sự thành công liên 
tục của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc-Đại Lợi & Tân Tây Lan trong việc 
phục vụ cộng đồng người Việt và cộng đồng người 
Úc rộng lớn hơn , và thể hiện lòng từ bi cùng viễn 
kiến xuất sắc như đã được minh chứng kể từ ngày 
Giáo Hội được thành lập năm 1999.

Kính thư,
Frank Carter
Chủ tịch Hiệp Hội Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 
tiểu bangVictoria
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HT Thích Huyền Tôn HT Thích Như Huệ HT Thích Bảo Lạc

HT Thích Quảng Ba HT Thích Trường Sanh HT Thích Minh Hiếu

TT Thích Bổn Điền TT Thích Nguyên Trực TT Thích Nhật Tân TT Thích Tâm Minh
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TT Thích Tâm Phương TT Thích Thiện Hiền TT Thích Phổ Hương

TT Thích Giác Tín TT Thích Đạo Thông TT Thích Minh Thường TT Thích Nhuận Chơn

TT Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Thích Đạo Nguyên ĐĐ Thích Viên Trí ĐĐ Thích Viên Tịnh ĐĐ Thích Thông Hiếu

ĐĐ Thích Thông TuệĐĐ Thích Viên ThànhĐĐ Thích Hạnh PhẩmĐĐ Thích Đạo Hiển
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NS Thích Nữ Chân KimNS Thích Nữ Như TuyếtNT Thích Nữ Chơn Đạo

SC Thích Nữ Hạnh LiênSC Thích Nữ Hạnh Nguyên SC Thích Nữ Tuệ Tâm

SC Thích Nữ Nhật Liên

SC Thích Nữ Đạo Tịnh

SC Thích Nữ Thảo Liên SC Thích Nữ Thảo Liên

NS Thích Nữ Viên Thông

SC Thích Nữ Nguyên Khai

NS Thích Nữ Huệ KhiếtNS Thích Nữ Như Như
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TS. Lâm Như Tạng H.Trưởng Vạn Thắng H.Trưởng Nguyên Dũng H.Trưởng Nguyên Đề

Đại biểu Chùa Bảo Vương Đại biểu Chùa Pháp Bảo

Đại biểu Thiền Viện Minh Quang NSW Đại biểu Chùa Giác Hoàng
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Đại biểu NPĐ An Lạc Hạnh Đại biểu Chùa Bảo Minh

Đại biểu  Tu Viện Minh Giác Đại biểu Thiền Viện Minh Quang SA

Đại biểu Tu Viện Quảng Đức Đại biểu Chùa Kim Cang
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LỜI CẢM TẠ 
CỦA BAN TỔ CHỨC ÐẠI HỘI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Kính Bạch Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng trong Hội 
Đồng Chứng Minh,

- Kính Bạch Hòa Thượng Hội Chủ GHPGVNTH Hải 
Ngoại tại UÐL-TTL,

- Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại 
Đức Tăng Ni,

- Kính thưa quý vị đại biểu Đại Hội cùng về tham dự, 
Kính thưa Quý liệt vị
Lễ Khai Mạc Ðại Hội Khoáng Ðại kỳ V của Giáo Hội 
tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức đến đây là thập phần 
viên mãn, dưới bầu không khí trang nghiêm, chan hòa 
ánh đạo, thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con thành kính 
cảm tạ:

Chư Tôn đức Trưởng lão Hòa Thượng trong Hội đồng 
chứng minh, Hội Ðồng Giáo Phẩm, Hội Ðồng Ðiều 
Hành, chư Tôn Đức thành viên Hội Ðồng Tăng Ni, chư 
vị Trụ Trì các Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật 
Ðường trên toàn liên bang Úc, mặc dù Phật sự đa đoan 
nhưng quý Ngài vì tiền đồ của Phật Pháp, vì sự hòa hợp 
và thanh tịnh của bản thể Tăng già, đặc biệt là vì sự ổn 
định và phát triển của Phật Giáo tại quốc gia này mà 
quý Ngài đã về đây dự Ðại Hội, với đạo tình ấy chúng 
con xin khắc dạ ghi lòng, thành kính cảm tạ và ngưỡng 
nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài Pháp thể khinh 
an, pháp lạc vô biên và pháp duyên vô ngại.

Chúng con thành kính cảm tạ Trưởng Lão Hòa Thượng 
Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế 
Giới từ Canada; HT Thích Thắng Hoan, Chánh Thư Ký 
HÐGP; HT Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch HÐÐH thuộc 
GHPGVNTN Hoa Kỳ; HT Thích Tánh Thiệt, Phó Chủ 
Tịch HÐÐH Giáo Hội PGVNTN Âu Châu; HT Thích 
Bổn Ðạt, Chủ Tịch HÐÐH GHPGVNTN Canada.. đã 
gởi thư chúc mừng và chia sẻ niềm vui Phật sự và hoằng 
Pháp lợi sinh của GH Úc Châu.
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ACKNOWLEDGMENTS FROM THE ORGANIS-
ING COMMITTEE

by Senior Venerable Thich Nguyen Tang
(Deputy-Head of the Organising Committee)

Namo Sakya Muni Buddha
Most Venerable, Senior Venerable,
Venerable Monks and Nuns,
Distinguished Guests,
Friends in the Dharma,
Ladies and Gentlemen, 

The Opening Ceremony of the 5th National Conference 
of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation 
of Australia & New Zealand has been successfully 
completed. On behalf of the Organizing Committee, 
in this formal atmosphere and under the halo of 
the light of Buddha, we would like to thank you for  
your participation.

To Most Venerables, Senior Venerables, Venerable 
Monks and Nuns of the Central Sangha Council, the 
Executive Council, the Sangha Member Council, 
Abbots and Abbesses from all the temples and 
monasteries around the Australia, we acknowledge that 
most of you, have suspended your busy works to attend 
this conference. For propagating the Buddha-Dharma 
and especially for the stability and development of 
Buddhism in this country, which is due to the harmony 
and purity of the Sangha, from my heart, I sincerely 
thank you, for your dedication and pray the Triple 
Gems bless you and bring to you peace and happiness 
on the way of devotion for Buddhism.

We respectfully thank the Most Venerable Thich Tam 
Chau, The Head of World Vietnamese Buddhist Order 
from Canada, the Most Venerable Thich Thang Hoan, 
the Chief Secretary of the Central Sangha Council, 
the Most Venerable Thich Tin Nghia, President of 
Executive Council of United Vietnamese Buddhist 
Congregation in USA, the Most Venerable Thich Tanh 
Thiet, Vice President of Executive Council of United 
Vietnamese Buddhist Congregation in Europe, the 



Thành kính cảm tạ Thủ Tướng Tony Abbot, từ thủ đô 
Canberra và Thủ Hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel 
Andrews đã gởi thư chúc mừng Đại Hội.

Chân thành cảm tạ Dân biểu liên bang, ông Kelvin 
Thompson; Thị trưởng thành phố Moreland, bà Meghan 
Hopper; Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang 
Victoria, ông Nguyễn Văn Bon đã đến tham dự lễ và 
phát biểu trong lễ khai mạc; các vị lãnh đạo các tôn giáo 
bạn, các hội đoàn, đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan 
truyền thông báo chí đến tham dự, ghi nhận và đưa tin 
về sự kiện trọng đại này.

Thành kính cảm tạ ông Clive & ông Ian, Ban Giám Ðốc 
Allison Monkshouse; ông Mai Thành Lập, nhân viên 
người Việt đã đóng góp một phần tịnh tài để xây dựng 
Giảng đường Hoa Sen, vừa hoàn tất và kịp mở cửa sử 
dụng trong kỳ Đại Hội kỳ V này.

Thành tâm cảm tạ quý Phật tử trong Ban Trai soạn, Ban 
Hành đường, Ban Cư trú, Ban Thiết trí trang hoàng, 
Ban Cung đón cùng nhiều tiểu ban khác…đã làm việc 
cật lực trong những ngày qua để hỗ trợ cho Ðại Hội của 
Giáo Hội.

Thành tâm cảm tạ đông đảo quý đồng hương Phật tử 
gần xa về dự lễ hôm nay, kính chúc quý vị thân tâm 
thường lạc, luôn hiện thân là những người hộ pháp đắc 
lực, hộ trì Tam Bảo mãi ở thế gian và luôn sống an lành 
trong hào quang của Chư Phật.

Kính bạch chư Tôn Ðức,

Kính thưa chư liệt quí vị, 

Mặc dù Ban Tổ chức địa phương của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng nhiều mặt về việc tổ chức như cung đón, 
thiết trí trang hoàng nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi cùng 
nhiều phần việc khác, nhưng chắc chắn không sao tránh 
khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong chư Tôn Thiền Ðức 
Tăng Ni cùng liệt quý vị niệm tình thứ lỗi cho.

Thành kính chúc nguyện chư Tôn Ðức Tăng Ni pháp 
thể khinh an, Phật sự viên thành, kính chúc quý vị được 
dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và thành đạt mọi ý 
nguyện trong công cuộc phụng sự nhân sinh và xã hội 
ngày càng phồn vinh hạnh phúc.

NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.
Phó Ban Tổ Chức Ðại Hội

TK Thích Nguyên Tạng
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Most Venerable Thich Bon Dat, President of Executive 
Council of United Vietnamese Buddhist Congregation 
in Canada who have sent congratulatory letters to  
our conference.

We also thank the Honourable Mr Tony Abbot, Prime 
Minister of Australia and the Honourable Andrew 
Daniels, the Premier of Victoria for sending their 
letters of congratulations to our conference.

Federal Senator, the Honourable Concetta Fierravanti-
Wells, Parliamentary Secretary to the Minister for 
Social Service, officially representing the Prime 
Minister; Federal Member for Wills, Honourable 
Kelvin Thompson, the Mayor of the City of Moreland, 
Ms. Meghan Hopper, the President of the Vietnamese 
community in Victoria Mr Bon Van Nguyen, for 
taking time to attend the ceremony and addressing this  
great event.

Special thanks to Mr Clive Allison, Mr Ian Allison & 
Mr Mai Thanh Lap of Allison Monkhouse Funeral 
Directors who have made a significant financial 
contribution to the fund to build the Lotus Youth 
Hall, recently completed and opened for use for this 
conference.

To all of the support teams of Organising Committee, 
including the Hospitality, Administration, Transport, 
Reception, Decoration and many other teams ... who 
have worked so hard in recent days to support for this 
conference.

And finally to thank you, our fellow Buddhists from 
throughout Victoria and Australia, for attending 
the opening ceremony. We wish that you will attain 
a peaceful mind and healthy body. May you always 
embody the powerful guardian, upholding, supporting 
and maintaining the Triple Gems forever in this world.

Although our Organizing Committee have tried our 
best to provide all the facilities for this conference as 
well as accommodation for monastics from interstate, 
we know that everything is not perfect as we wish. We 
apologise for any inconvenience this may cause.

May the Lord Buddha bless you all.

Thank you very much.

Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Deputy-Head of the Organizing Committee
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Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội nhiệm kỳ IV 
(2011-2015) đã từng bước tiến triển trong 
mọi Phật sự, từ tu học, hoằng pháp, hành 

hoạt, ứng thời, mẫn thế cho đến từ thiện xã hội, nhân 
sinh, phúc lợi cộng đồng, theo tinh thần - nhập mà 
xuất - xuất mà nhập của Phật Giáo Úc Châu.

* Về mặt đối nội: 

Giáo Hội, cùng Tổng Vụ Tăng Sự đã tổ chức 4 kỳ An 
Cư Kiết Hạ Kỳ 12,13,14,15 theo thời gian và các địa 
điểm như sau:

- Trường Hạ Quảng Ðức kỳ 12 (từ 05 đến 15 tháng 7 
năm 2011)

- Trường Hạ Vạn Hạnh kỳ 13 (từ 04 đến 14 tháng 7 
năm 2012)

- Trường Hạ Minh Quang kỳ 14 (từ 02 đến 12 tháng 7 
năm 2013)

- Trường Hạ Quảng Ðức kỳ 15 (từ 01 đến 11 tháng 7 
năm 2014)

 Giáo Hội, cùng Tổng Vụ Hoằng Pháp - Giáo Dục đã 
tổ chức 4 Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu theo thời 
gian và các địa điểm như sau:

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 11 (tại Kyneton, Victoria 
từ 30/12/11-03/01/12)

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 12 (tại Narrabeen, 
NSW, từ 28/12/12-01/01/13)

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 13 (tại Narrabeen, 
NSW, từ 28/12/13-01/01/14)

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 14 (tại Eagle Hawk, 
Canberra, từ 28/12/2014-01/01/2015)

Giáo Hội, cùng Tổng Vụ Nghi Lễ đã tổ chức nhiều 
buổi lễ Cầu An, Cầu Siêu, Truy Niệm khác nhau mỗi 
khi sự biến vô thường xảy ra ở trong Đạo, hay mỗi 
biến cố xảy ra ở bên ngoài.

Tổng Vụ Tài Chánh hoạt động khá hy hữu, Tổng 
Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử gần như đứng 
yên, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội có những hoạt động 
đáng kể, nhất là mỗi khi xảy ra thiên tai nhân họa  
bất thường.

Giáo Hội đã đón nhận thêm 5 Thành viên Tự Viện 
mới thành lập như sau:

- Chùa Báo Ân ( SC Thích Nữ Huệ Khiết, Sydney)

- Chùa Long Quang (TT Thích Phổ Hương, Sydney)

- Chùa Trí Ðức (ÐÐ Ðạo Nguyên, Auckland,Tân Tây 
Lan)

- Tịnh Xá Thanh Lương (SC Thích Nữ Thảo Liên, 
Sydney)

- Chùa Bồ Đề (SC Thích Nữ Nhật Liên, Melbourne)

 Như vậy, khởi đầu từ nhiệm kỳ 01 (1999-2003), có 
hơn 30 cơ sở tự viện thành viên đồng tự nguyện đứng 
chung, hình thành Giáo Hội, góp mặt hoạt động 
chung, nhưng sau đó, theo thời gian, có những đơn vị 
ngưng sinh hoạt có những đơn vị mới gia nhập. Hiện 
nay, Giáo Hội chúng ta có tất cả 37 tự viện thành viên 
trên toàn liên bang Úc Châu - Tân Tây Lan (xem danh 
sách địa chỉ tự viện đính kèm).

*Về mặt đối ngoại:

- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng 
Thường Trực và Hội Đồng Điều Hành cùng hòa hợp 
tương kính tương thuận, tương ứng tương hành bởi 
thời và thế, trong Đạo lẫn ngoài Đời, thế giới và nhân 
loại. Giáo Hội nỗ lực không ngừng vận động cho sự 
hành hoạt của GHPGVNTN tại quê nhà, đòi hỏi Tự 
do, Dân chủ, Nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt 
Nam; Giáo Hội liên đới chuẩn mực với Phật Giáo Thế 
Giới và nhiều Giáo Hội, Hệ Phái khác.

- Cầu nguyện, cứu trợ nạn nhân thiên tai:

Giáo Hội gởi Thông Điệp Cầu Nguyện, cứu trợ chia 
sẻ các thiên tai hệ trọng đã xảy ra trên trái đất như: 
Trận bão lụt lớn nhất lịch sử Tiểu bang Queensland 
kéo dài 2 tháng đầu năm 2011; động đất tại thành 
phố Christchurch, Tân Tây Lan ngày 27-04-2011; 
trận Sóng Thần Tsunami kinh hoàng tại Sendai và 
tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 31-5-2011; bão Hải 
Yến khủng khiếp đã phá hủy các tỉnh ven biển miền 
Trung của Phi Luật Tân ngày 8-11-2013.

- Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư: Mục 
đích thứ nhất là về tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ 
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Sư nhằm tưởng nhớ và báo đền ân sâu của Đức Phật 
và chư Tổ của 2600 năm Phật giáo, và gần 2000 năm 
khai mở, truyền bá Đạo Phật Việt Nam; thứ hai là tạo 
cơ hội đoàn tụ rộng rãi cho hàng ngũ Tăng Ni hành 
đạo ngoài nước nhằm gắn bó đạo tình, trao đổi Phật 
sự và chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp. Giáo Hội Úc 
Châu chúng ta đã nỗ lực cùng 3 Giáo Hội bạn Hoa Kỳ, 
Âu Châu và Canada thay phiên nhau đứng ra nhận 
lãnh trách nhiệm tổ chức và đã 2 lần GH Úc Châu 
nhận lãnh trọng trách này: Tổ đình Pháp Hoa (HT 
Như Huệ, ĐĐ Viên Trí) đã tổ chức thành công Đại 
Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần 6 trong 3 ngày 16,17,18-
11-2012 ; 2 năm sau, Chùa Pháp Bảo (HT Bảo Lạc, 
ÐÐ Phổ Huân) tiếp tục hoàn mãn Đại Lễ Hiệp Kỵ Về 
Nguồn lần 8 trong 2 ngày 27, 28-9-2014, với sự tham 
dự đông đảo của Chư Tôn Đức khắp châu lục và toàn 
thể Chư Tôn, Phật tử Phật Giáo Úc Châu.

* Tưởng Nguyện Tri Tán Công Đức: Từ năm 
2011 đến nay, Giáo Hội đã trang trọng tổ chức lễ 
Tưởng Nguyện Tri Tán Công Đức các bậc lãnh đạo 
GHPGVNTN, Chư Tôn Trưởng Lão Trưởng Thượng 
tại hải ngoại và quê nhà:

- Đặc biệt và có thể xem như một dấu son trong Phật 
Giáo, Giáo Hội Úc Châu khởi đầu tổ chức lễ Tưởng 
Nguyện Tri Ân 4 đời Tăng Thống lãnh đạo cao nhất 
của GH suốt hơn 50 năm qua tại Khóa An Cư kỳ 
XIII Trường Hạ Vạn Hạnh (4 đến 13-7-2012). Lịch 
sử sẽ đi qua, thời thế sẽ đi qua, nhưng cuộc đời và 
hành trạng của Đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh 
Khiết, Đức Đệ Nhị Tăng Thống Thích Giác Nhiên, 
Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, và Đức Đệ 
Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang luôn rực sáng 
kiệt hiệt phi thường và còn mãi âm vang cùng lịch sử 
huy hoàng 2000 năm PGVN.

- HT Thích Trí Chơn (1933 – 2011) H.T Trí Chơn 
là đệ tử của H.T Thích Đôn Hậu, đệ III Tăng Thống 
GHPGVNTN, Chủ tịch Giáo Hội PGVNTN tại Hoa 
Kỳ; viên tịch ngày 14/3/2011 tại California, Hoa Kỳ. 
Nhân Đại Hội Khoáng Đại IV của GHPGVNTN Hải 
Ngoại tại UĐL – TTL diễn ra tại chùa Pháp Hoa – Nam 
Úc. Ngày áp chót Đại Hội, Giáo Hội thiết lễ Tưởng 
Niệm 3 vị: Hòa Thượng Trí Chơn, H.T Phổ Bảo và 
học giả Phạm Công Thiện vào thứ bảy 19/3/2011 thật 
là trang trọng để truy tán công đức quý Ngài đã hy 
hiến cho Phật Pháp.

- HT Thích Phước Huệ (1922-2012), Ngài đến Úc 
năm 1980, và có công thành lập Tổng Hội Phật Giáo 
Úc Châu và Tân Tây Lan, sau nầy gọi là Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây 
Lan, một Giáo hội mang tầm vóc quốc gia, lãnh đạo 
và hỗ trợ cho cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Úc 
Đại Lợi và Tân Tây Lan, Hòa Thượng là Viện Trưởng 
Viện Hoằng Đạo (1981-1995).

- HT Thích Minh Châu (1918-2012), Ngài là nguyên 
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục GHPGVNTN; 
nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh; nguyên 
Viện trưởng sáng lập Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam; Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Đại Tạng kinh 
Việt Nam; trú trì Tổ Đình Tường Vân, thành phố 
Huế. Ngài là một Cao Tăng kiệt xuất, một bậc long 
tượng thiền môn, một đại dịch giả Kinh Tạng và là 
một dịch giả đầu tiên chuyển ngữ hoàn thành Tạng 
Kinh Pali ra tiếng Việt, gồm Kinh Trung Bộ, Kinh 
Tăng Chi Bộ, Kinh Trường Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ, 
Kinh Tiểu Bộ.

- HT Thích Hộ Giác (1928-2012), Ngài là một trong 
những vị cao cấp nhất, và là bậc lãnh đạo cao nhất 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại 
hải ngoại suốt hơn 3 thập niên cho đến khi viên tịch. 
Giai đoạn này ở trong nước thì dưới sự lãnh đạo của 
các bậc trưởng lão thượng thừa: Đức Đệ Tam Tăng 
Thống, HT Thích Đôn Hậu; Đức Chánh Thư Ký Viện 
Tăng Thống, HT Thích Đức Nhuận; Đức Đệ Tứ Tăng 
Thống, HT Thích Huyền Quang; Viện Trưởng Viện 
Hóa Đạo, HT Thích Quảng Độ, v.v…và v.v... Tang 
Lễ của Ngài tại Chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ, 
Giáo Hội đã cử HT Thích Quảng Ba, TT Thích Tâm 
Phương thân lâm đảnh lễ và cung tiễn. Còn tại Úc, tất 
cả chùa viện trực thuộc đều tổ chức tưởng nguyện và 
một buổi lễ Tưởng Nguyện Chung cho toàn Giáo Hội 
đã được cử hành long trọng tại Khóa Tu Học Phật 
Pháp Úc Châu kỳ thứ 12.

- HT Thích Minh Tâm (1940-2013), Ngài xuất gia 
năm 1949, thọ Sa Di năm 1956, thọ Tỳ Kheo năm 
1967, du học Nhật Bản năm 1967, định cư tại Paris, 
Pháp quốc năm 1974. Ngài là người có công sáng 
lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu 
Châu và là lãnh đạo tinh thần của hầu hết các nước 
tại Âu Châu. Ngài cũng là người chủ xướng phong 
trào học Phật của chư Tăng Ni và Phật Tử tại gia qua 
các Khóa Tu Học Phật Pháp tại chùa Khánh Anh (5 
khóa) và 25 khóa của Âu Châu. Ngài là một hành giả 
tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo không 
mệt mỏi xuyên suốt cả cuộc đời của Ngài. Một điểm 
thiếu sót rất lớn nếu quên xưng tán ca ngợi công đức 
của Ngài, đó là: Ngài là vị khởi xướng và là Trưởng 

64



Ban Điều Hợp Tăng Ni PGVN tại Hải Ngoại, cũng 
là một trong những vị cổ xúy tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Về 
Nguồn để toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni hải ngoại 
quy hướng về Đại Lễ này tâm tâm niệm niệm đảnh lễ 
tri ân và học theo gương hạnh Chư vị lịch đại Tổ Sư 
kế thế truyền thừa suốt dòng lịch sử 2000 năm Phật 
Giáo Việt Nam. Tang lễ của Ngài tại Chùa Khánh 
Anh, Pháp quốc, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng 
Ba, TT Thích Tâm Phương tự nguyện đích thân kính 
viếng, còn trong GH thì mọi chùa viện đều thiết lễ 
tưởng nguyện chân thành. Ngài về với Phật nhưng 
Tang lễ của Ngài tồn mãi âm vang, và có lẽ chỉ có một 
không hai.

- HT. Thích Trí Tịnh (1917-2014), Ngài xuất gia năm 
1937, thọ Sa Di năm 1941, thọ Tỳ Kheo năm 1946. 
Ngài là một bậc Cao Tăng thạc đức, một bậc thạch trụ 
thiền môn, một vị lãnh đạo trong Hội Đồng Lưỡng 
Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trước 
1975, và là một bậc Tam Tạng Pháp Sư đại dịch giả 
của Phật Giáo Việt Nam. Việt Tạng Đại Thừa được 
thành tựu to lớn, phổ biến cùng khắp, trì tụng trong 
mọi tự viện cho đến tư gia trong và ngoài nước hơn 
nửa thế kỷ qua, tất cả đều nhờ công trình đại hạnh đại 
nguyện của Ngài. HT viên tịch ngày 28 tháng 2 năm 
Giáp Ngọ, nhằm ngày 28-3-2014 tại Chùa Vạn Đức, 
Thủ Đức, Sài Gòn; 69 Hạ lạp; 98 thế tuế.

- Ngoài ra, các bậc Tôn Sư, Ân Sư và chư Tôn Đức 
trưởng thượng, Giáo Hội đều thiết lễ tưởng nguyện 
và tri tán công hạnh như quý Ngài: HT Thích Thiện 
Nhơn viên tịch năm 2013 tại Tổ đình Thiên Đức 
(Bình Định), Sư huynh của HT Thích Quảng Ba, 
Ông nội chú của TT Thích Nhật Tân, Bổn sư của ĐĐ 
Thích Nhuận Chơn; HT Thích Tịnh Nhãn viên tịch 
năm 2013 tại Chùa Giác Hoàng (Bình Định), Bổn sư 
của TT Thích Giác Tín; HT Thích Nguyên Lai viên 
tịch năm 2013 tại Chùa Bát Nhã (Cali); Sư Bà Hải 
Triều Âm viên tịch năm 2013 tại Chùa Dược Sư (Lâm 
Đồng), Bổn sư của NS Thích Nữ Tâm Lạc; rồi Trưởng 
lão HT Thích Phước Thành; HT Thích Huyền Dung; 
HT Thích Thanh Đạm; cho đến HT Thích Chí Tín, 
Bổn sư của HT Thích Nguyên Siêu (Tổng Thư Ký GH 
tại Hoa Kỳ) và gần đây nhất là HT Thích Tịnh Hạnh, 
Đệ Nhị Tăng Thống của GH Linh Sơn v.v... và v.v…

- Giáo Hội cũng không quên chia sẻ với hàng Pháp 
lữ đang cùng dấn thân phụng hiến trong GH, một 
khi những người thân nhất của mình cỡi hạc phiêu 
du như: HT Thích Trường Sanh, Mẫu thân đi trước, 
Phụ thân đi sau tại Thừa Thiên, Huế; rồi Phụ thân của 

SC Thích Nữ Nguyên Khai cũng tại Thừa Thiên, Huế; 
Phụ thân của NS Thích Nữ Trí Lưu tại Brisbane; Phụ 
thân của TT Thích Bổn Điền ở tỉnh Bình Thuận; nào 
thân sinh của ĐĐ Thích Đạo Nguyên cũng tại Huế. 
Cho đến Phật tử hữu công của GH địa phương như 
Đạo hữu Đồng Loại, GH cũng niệm tình.

- Thủ Tướng Gough Whitlam (1916-2014), Thủ 
tướng Úc thứ 21 trong nhiệm kỳ 1972-1975. Ông 
được xem là một Thủ tướng Úc đi vào huyền thoại và 
cuộc đời suốt trọn 100 năm của ông được mọi người 
Úc kính mến, tri ân và thán phục. Ông đã dành hết 
khả năng, ý chí và tâm lực đưa nước Úc tiến bộ ngang 
tầm với những quốc gia tự do, dân chủ, phú cường 
của thế giới. Qua những cải tổ về giáo dục, tư pháp, 
y tế… làm cho nước Úc và người dân cảm thấy an 
tâm và tự tin hơn vào tương lai của xứ sở này. Ông đã 
qua đời trong yên bình ngày 21/10/2014 tại Sydney, 
hưởng thọ 98 tuổi.

- Và đặc biệt là cựu Thủ Tướng thứ 22 của Úc, ông 
Malcolm Fraser (1930-2015), trong hai nhiệm kỳ từ 
11-11-1975 đến 11-3-1983, chính là vị ân nhân vĩ đại 
của toàn thể người Việt Nam tỵ nạn lưu vong. Ông đã 
mở cánh cửa quốc gia Úc Đại Lợi đón nhận những 
người Việt đầu tiên và hàng hàng lớp lớp người Việt 
tỵ nạn tiếp theo vào “Miền Đất Hứa” - đất của tự do, 
dân chủ, thái hòa, bình đẳng và đa văn hóa pháp trị. 
Cánh cửa ấy tiếp tục rộng mở và kéo dài cho tới khi 
những quốc gia Tây Phương khép lại mọi vòm trời 
vượt biên tỵ nạn. Người Việt tỵ nạn tha hương tại Úc 
nói riêng, tại hải ngoại nói chung - mà hôm nay gọi là 
thế hệ thứ nhất - thì cựu Thủ Tướng Malcolm Fraser 
và các vị lãnh đạo lãnh tụ các quốc gia Tây phương 
là cùng thời. Chúng ta chân thành tri ân cảm tạ đến 
các vị này và nhân dân của họ, nhờ họ mà trên dưới 
3 triệu người Việt toàn hải ngoại hôm nay, chúng ta 
hàn huyên với các ngôn từ “thế hệ thứ nhất, thứ hai, 
rồi thứ ba...”

* Tổ chức, Chứng minh các lễ lạc:

- 15-6-2013: Đại Lễ Kỷ Niệm 50 năm Pháp Nạn 
PGVN (1963-2013): Ngưỡng tôn, ngưỡng phục, 
đảnh lễ, tri ân Bồ Tát Thích Quảng Đức, Chư Thánh 
Tử Đạo vị pháp thiêu thân và chư vị tiền bối vị pháp 
vong thân. Toàn Giáo Hội hiệp tâm hiệp ý, đồng lòng 
cùng nhau điều động và phối hợp nhân, tài, vật, lực 
để thực hiện, với một Ban Tổ Chức hùng hậu mà HT 
Thích Bảo Lạc là Trưởng ban. Đại Lễ Kỷ Niệm đã diễn 
ra một cách trình tự theo chương trình ấn định từ 
sáng đến chiều tối tại Hội trường Whitlam Center 
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thuộc thủ phủ Sydney, rất quy mô, trịnh trọng, trang 
nghiêm đúng với tầm vóc và danh xưng: Kỷ niệm 50 
năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam.

20-9-2013: Lễ Truy Niệm Cố HT Thích Minh Tâm 
(1940-2013) do Giáo Hội tổ chức tại Chùa Pháp Bảo 
Sydney

27-29/9/2013: HT Bảo Lạc, HT Quảng Ba, TT Bổn 
Điền, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương đến Hoa Kỳ dự 
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 7 tại Chùa Cổ Lâm, 
Seattle, Hoa Kỳ.

27-12-2013: Chu Niên 30 năm GĐPT Úc Đại Lợi: 
Ngày 27/12/2013, có hơn 300 Huynh trưởng & đoàn 
sinh trên toàn liên bang Úc Châu vân tập về TVQĐ để 
tham dự Lễ Mừng Chu Niên 30 năm thành lập GĐPT 
Úc Đại Lợi (1983-2013). Đến chứng minh tham dự 
có HT Huyền Tôn, HT Quảng Ba, TT Tâm Phương, 
TT Nguyên Tạng, ĐĐ Nhuận Chơn, cùng 12 GĐPT: 
Đại Bi Quan Âm, Đại Hoan Hỷ, Chánh Đạo, Chánh 
Pháp, Chánh Tín, Chánh Tâm, Pháp Bảo, Pháp Hoa, 
Long Hoa, Huyền Quang, Vạn Hạnh & Quảng Đức.

24-05-2014: TT Tâm Phương, TT Nguyên Tạng 
và 50 Phật tử TVQÐ đến đến dự Lễ Vesak 2014 
tại Melbourne Town Hall ở trung tâm thành phố 
Melbourne.

06-07-2014: Giáo Hội đã về chứng minh Lễ An Vị 
Tôn Tượng Phật A Di Đà, Kỳ Siêu Bạt Độ, đồng thời 
Lễ Tấn Phong Tân Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức: TT 
Thích Nguyên Tạng.

* Công tác Từ Thiện Xã Hội:

06-04-2011: Nhiệm kỳ 4 của GH (2011-2015) chưa 
kịp khởi động thì ngay trong những ngày Đại Hội 
Khoáng Đại đang diễn ra 17,18,19-3-2011 tại Tổ đình 
Pháp Hoa Nam Úc, thiên tai khủng khiếp kinh hoàng 
đã xảy ra có tính liên hoàn: Bão Yasi lớn nhất hơn 
100 năm qua tàn phá Bắc Úc, tiếp theo trận bão lụt 
lớn nhất hàng mấy chục năm nhận chìm tiểu bang 
Queensland, kéo theo động đất tại Tân Tây Lan, rồi 
trận siêu động đất Sóng Thần “Tohoku” lớn nhất 
trong 140 năm tàn hại chôn vùi các tỉnh Đông Bắc 
Nhật Bản. Ngay những ngày Đại Hội, GH đã có nhiều 
buổi lễ cầu nguyện cho các thiên tai này. Sau đó, TT 
Tổng Vụ Trưởng Thích Tâm Phương và TT Tổng 
Thư Ký Thích Nhật Tân phát động chương trình văn 
nghệ Đáp Nghĩa Ân Tình gây quỹ cứu trợ, được GH 
khích lệ tán dương, cho nên Nhạc hội Đáp Nghĩa Ân 
Tình đã được diễn ra tại Darwin, Chùa Pháp Quang 

Brisbane, Tu Viện Quảng Đức Melbourne, Tu Viện 
Vạn Hạnh Canberra, gây tiếng vang khá lớn và rất 
thành công. Xin ghi nhận đây là lần đầu tiên GH tổ 
chức Nhạc Hội Gây Quỹ Cứu Trợ. Vào ngày 06-4-
2011, HT Thích Quảng Ba, TT Thích Nhật Tân, TT 
Thích Tâm Phương thay mặt GH trao tặng đáp nghĩa 
ân tình 100 ngàn Úc kim ngay tại Quốc Hội tiểu bang 
Queensland, Bà dân biểu Annastacia Palasczuk Bộ 
Trưởng Đa Văn Hóa Sự Vụ (hiện nay là thủ hiến của 
tiểu bang) đại diện chính phủ đón nhận.

27-04-2011: Vào lúc 1 giờ trưa ngày 22 tháng 02 năm 
2011, một trận động đất mạnh 6.3 địa chấn chôn vùi 
cả một thành phố vùng Christchurch, Tân Tây Lan. 
Ông John Key Thủ Tướng Tân Tây Lan lên tiếng báo 
động khẩn cấp trên toàn quốc. Ông Bob Parker Thị 
Trưởng Christchurh tuyên bố 75 người đã tìm được 
thi thể, hơn 300 người mất tích. Bà Julia Gillard Thủ 
Tướng Úc Đại Lợi chia sẻ với Thủ Tướng, người dân 
Tân Tây Lan, và khẩn lệnh các cơ quan hữu trách 
Úc ở đó theo dõi, nắm rõ tình hình 417 cư dân Úc 
sống tại thành phố này. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đã 
trân trọng kính gởi lời chia sẻ sâu xa nhất đến Chính 
phủ và Nhân dân Tân Tây Lan, cầu nguyện quốc gia 
mau thoát khỏi những trận Đại Thiên Tai này. Đồng 
thời Giáo Hội đã đồng loạt nhất tâm tổ chức các buổi 
lễ Cầu Nguyện tại từng trụ xứ, đồng loạt nỗ lực lạc 
quyên, gây quỹ để Đáp Nghĩa Ân Tình đối với chính 
phủ, nhân dân Tân Tây Lan; thành tâm chia sẻ những 
chết chóc, bị thương, đổ nát, mất mát đối với tất cả các 
gia đình nạn nhân. Sau nhiều tháng vận động ngân 
quỹ, trưa ngày thứ Tư 27-4-2011, đại diện Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan, Hòa Thượng Phó Hội Chủ, Thích 
Trường Sanh cùng Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng 
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Thích Tâm Phương đã đến 
tận nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng tại thành phố 
Christchurch, Tân Tây Lan. Tại đây, ông Bob Parker, 
thị trưởng thành phố Christchurch, đã tiếp nhận tấm 
cheque $30.000 với lời trân trọng tri ân đến Giáo Hội 
và cộng đồng Việt Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan 
đã chia sẻ nỗi đau mất mát đối với người bị nạn Tân 
Tây Lan.

31/5-6/6/2011: Trước thiên tai thế kỷ vào tháng Ba 
vừa qua, nhiều chục ngàn người Nhật đã bị Tsunami 
và động đất cướp đi sinh mạng của họ. Bốn phái đoàn 
đại diện bốn Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống 
Nhất các châu: Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, Âu châu, 
Hoa Kỳ và Canada đã gặp nhau tại Tokyo vào ngày 31 
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tháng 5 năm 2011 để ngày hôm sau lên đường đi đến 
bờ biển Sendai và tỉnh Fukushima thiết lễ Trai Đàn 
Cầu Siêu cho các nạn nhân bất hạnh này. Chư Tôn 
Đức đến từ Hoa Kỳ gồm có Hòa Thượng Thích Nhật 
Quang, Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thượng Tọa 
Thích Minh Dung, Thượng Tọa Thích Nhật Huệ, Ni 
Sư Thích Nữ Diệu Tánh. Từ Canada có Hòa Thượng 
Thích Bổn Đạt, Thượng Tọa Thích Trường Phước. Từ 
Úc Châu đến có Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Hòa 
Thượng Thích Minh Hiếu, Thượng Tọa Thích Tâm 
Minh, Thượng Tọa Thích Tâm Phương, cùng một vị 
đệ tử Ni và nhiều đệ tử tại gia tháp tùng. Đến từ Âu 
Châu có Hòa Thượng Thích Như Điển. Nếu cộng cả 
Á Châu gồm Thầy Triệt Học, anh Đỗ Thông Minh, 
cũng như đại diện Đài Truyền Hình Việt Ngữ SBTN 
từ Dallas Hoa Kỳ qua, anh Đỗ Hạnh và các vị ký giả, 
phóng viên cùng những đồng bào Việt đang sinh sống 
tại Nhật và những người Nhật, Úc đi cùng... thì tất cả 
khoảng 50 vị. Tổng cộng số tiền lạc quyên được từ 
Châu Úc, Canada, Hoa Kỳ, Âu Châu là US$130.000.

01/06/2014: Tu Viện Quảng Ðức đã tổ chức lễ tưởng 
niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng 
Xuân, một Huynh trưởng cấp Tấn, Phó Trưởng Ban 
Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, đã 
tự thiêu vào lúc 5:30am rạng sáng thứ Sáu 23-5-2014 
tại cổng Dinh Độc Lập, Sài Gòn, Việt Nam. Trước khi 
tự thiêu Bà đã để lại bức di thư là thiêu thân với mục 
đích bày tỏ sự phản đối trước việc Trung Quốc xâm 
chiếm lãnh hải VN. Hành động tự thiêu của Phật tử 
Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai đã thể hiện tinh thần bi, 
trí, dũng và vô úy của một vị Huynh trưởng GĐPT, 
một người đã hy sinh bằng chính mạng sống của 
mình để thức tỉnh nhân tâm trong cơn nguy biến của 
quê hương xứ sở. Ngọn đuốc sống của Phật tử Đồng 
Xuân Lê Thị Tuyết Mai đã làm xúc động bi thương 
cho những người con Phật khắp trong và ngoài nước. 
Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức và Gia Đình Phật Tử 
Quảng Đức đã tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho 
Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai vào lúc 10:30am 
Chủ Nhật 1-6-2014 tại Chánh Điện Tu Viện Quảng 
Đức. Chứng minh Lễ tưởng niệm và cầu siêu có sự 
hiện diện của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Tăng 
Giáo Trưởng HĐGP, TT Thích Tâm Phương, TT 
Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Nhuận Chơn, Ban 
Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Quảng Đức và 
đông đảo đồng hương Phật tử cùng về dự lễ.

15-30/10/2011: TT Thích Tâm Phương, TT Thích 

Phổ Hương, ĐĐ Thích Viên Trí (thuộc Tổng Vụ Từ 
Thiện Xã Hội của Giáo Hội) đã ủy lạo đồng bào và 
học sinh nghèo tại quê nhà Việt Nam ở các nơi: Hồng 
Ngự, Đồng Tháp; Mỹ Sơn, Quảng Nam; Đắk Lắk, Ban 
Mê Thuộc, VN.

24-8-2012: TT Trụ Trì Thích Tâm Phương cùng chư 
Tôn Đức tham dự Lễ Khánh Thành Hall sinh hoạt của 
vùng Stroaung, nơi bị hỏa hoạn cách đây 2 năm.

20-10-2013: TVQĐ tổ chức gây quỹ cứu trợ nạn 
nhân thiên tai miền Trung VN, có hai ca sĩ Trường 
Vũ, Hạ Vy và MC Việt Thảo đến từ Hoa Kỳ để giúp 
vui văn nghệ.

10-12-2013: Ngày 8/11/2013, bão Hải Yến đã phá hủy 
các tỉnh ven biển miền Trung của Philippines, giết 
chết gần 6.000 người, 1.779 người mất tích, và hơn 4 
triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Từ ngày 10-
13/12/2013, TT Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng TV Từ 
Thiện, cùng chư Tôn Đức từ Úc: HT Quảng Ba, HT 
Minh Trí, TT Như Định, TT Thiện Tâm, TT Phước 
Tấn, TT Giác Tín, ĐĐ Phước Thể cùng với phái đoàn 
từ Hoa Kỳ, Canada đã đến tận nơi Philippines để tặng 
quà cho nạn nhân với tổng số tiền cứu trợ là: 401.000 
Úc Kim, trong đó gồm từ Úc Châu $253.201, số còn 
lại do các GH từ Mỹ, Âu Châu & Canada đóng góp. 
Đồng thời TV Từ Thiện cũng đã cứu trợ nạn nhân 
bị bão lụt ở Quảng Ngãi, Bình Định & xây nhà tình 
thương cho quê nhà VN: $38.000.

19-20/1/2014: TT Thích Nguyên Tạng thay mặt TV 
Từ Thiện đã đến tận nơi Quảng Bình, Huế và Đà 
Nẵng để trao món quà Xuân Giáp Ngọ 2014 đến đồng 
bào bị thiên tai bão lụt.

Kết thúc Nhiệm kỳ IV bốn năm (2011-2015), trên 
đây chỉ là sơ lược một vài nét Phật sự chính của Giáo 
Hội và Hội Đồng Điều Hành. Kính mong Nhiệm kỳ 5 
(2015-2019), sẽ được toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni, 
cùng Cư Sĩ Phật tử, chúng ta tiếp tục nỗ lực gia tâm, 
dấn thân đóng góp để Giáo Hội chúng ta ngày càng 
ổn định, vững mạnh, góp phần xây dựng con người 
và xã hội tại Úc Châu nói riêng, hải ngoại nói chung, 
và không quên Đất nước Việt Nam chưa có tự do độc 
lập, Dân tộc Việt Nam chưa có dân chủ nhân quyền, 
lãnh thổ Việt Nam bị cắt xén, đe dọa. Nhất tâm phụng 
hiến, đồng nguyện tri hành theo chân tinh thần Phật 
Giáo: Đạo Pháp – Dân Tộc – và Nhân sinh an lành - 
Hòa Bình thế giới.

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Văn Phòng Tổng Thư Ký
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Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức 
Tăng Ni,

Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội, là 
một trong những Tổng Vụ 
nằm trong Hội Đồng Điều 

Hành thuộc GHPGVNTNHN 
UĐL-TTL.

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội luôn 
luôn thi hành hợp nhất những 
công tác từ thiện dưới sự điều 
hành của Giáo Hội, tuy nhiên có 
một số công tác Tổng Vụ tự đưa ra 
kế hoạch để làm việc hầu đạt được 
hiệu quả tốt, nhằm mục đích làm 
lợi Đạo và cứu Đời.

Sau đây là những công tác của 
Tổng Vụ đã làm từ 2011-2014:

27-04-2011: Vào lúc 1 giờ trưa 
ngày 22 tháng 02 năm 2011, một 
Trận Động Đất mạnh 6.3 địa chấn 
chôn vùi cả một Thành phố vùng 
Christchurch, Tân Tây Lan. Ông 
John Key Thủ Tướng Tân Tây 
Lan lên tiếng báo động khẩn cấp 
trên toàn quốc. Ông Bob Parker 
Thị Trưởng Christchurh tuyên 
bố 75 người đã tìm được thi thể, 
hơn 300 người mất tích. Bà Julia 
Gillard Thủ Tướng Úc Đại Lợi 
chia sẻ với Thủ Tướng, người dân 
Tân Tây Lan, và khẩn lệnh các cơ 
quan hữu trách Úc ở đó theo dõi, 

nắm rõ tình hình 417 cư dân Úc 
sống tại thành phố này. Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây 
Lan đã trân trọng kính gởi lời chia 
sẻ sâu xa nhất đến Chính phủ và 
Nhân dân Tân Tây Lan, cầu nguyện 
quốc gia mau thoát khỏi những 
Trận Đại Thiên Tai này. Đồng thời 
Giáo Hội đã đồng loạt nhất tâm 
tổ chức Các Buổi Lễ Cầu Nguyện 
tại từng trụ xứ, đồng loạt nỗ lực 
lạc quyên, gây quỹ để Đáp Nghĩa 
Ân Tình đối với Chính phủ, nhân 
dân Tân Tây Lan; thành tâm chia 
sẻ những chết chóc, bị thương, 
đổ nát, mất mát đối với tất cả gia 
đình nạn nhân. Sau nhiều tháng 
vận động ngân quỹ, trưa ngày thứ 
Tư 27-4-2011, đại diện Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây 
Lan, Thượng Tọa Phó Hội Chủ 
Thích Trường Sanh cùng Thượng 
Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ 
Thiện Xã Hội Thích Tâm Phương 
đã đến tận nơi xảy xa trận động 
đất kinh hoàng tại thành phố 
Christchurch, Tân Tây Lan. Tại 
đây, ông Bob Parker, thị trưởng 
thành phố Christchurch, đã tiếp 
nhận tấm chequed $30.000 với lời 
trân trọng tri ân đến Giáo Hội và 
cộng đồng Việt Nam tại Úc Đại 

Lợi và Tân Tây Lan đã chia sẻ nỗi 
đau mất mát đối với người bị nạn 
Tân Tây Lan.

31/5-6/6/2011: Trước thiên tai 
thế kỷ vào tháng Ba vừa qua, 
nhiều chục ngàn người Nhật đã 
bị Tsunami và động đất cướp đi 
sinh mạng của họ. Bốn phái đoàn 
đại diện bốn Giáo Hội Phật Phật 
giáo Việt nam Thống nhất các 
châu: Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, 
Âu châu, Hoa Kỳ và Canada đã 
gặp nhau tại Tokyo vào ngày 31 
tháng 5 năm 2011 để ngày hôm 
sau lên đường đi đến bờ biển 
Sendai và tỉnh Fukushima thiết 
lễ Trai Đàn Cầu Siêu cho các nạn 
nhân bất hạnh này. Chư Tôn Đức 
đến từ Hoa Kỳ như: Hòa Thượng 
Thích Nhật Quang, Hòa Thượng 
Thích Thông Hải, Thượng Tọa 
Thích Minh Dung, Thượng Tọa 
Thích Nhật Huệ, Ni Sư Thích Nữ 
Diệu Tánh; từ Canada có Thượng 
Tọa Thích Bổn Đạt, Thượng Tọa 
Thích Trường Phước; từ Úc Châu 
đến có Thượng Tọa Thích Quảng 
Ba, Thượng Tọa Thích Tâm Minh, 
Thượng Tọa Thích Tâm Phương, 
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu 
cùng một vị đệ tử Ni và nhiều 
đệ tử tại gia tháp tùng; đến từ 
Âu Châu chỉ có một mình Hòa 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI  
TẠI ÚC ÐẠI LỢI & TÂN TÂY LAN
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Thượng Thích Như Điển. Nếu 
cộng cả Á Châu gồm Thầy Triệt 
Học, anh Đỗ Thông Minh, cũng 
như Đại diện Đài Truyền Hình 
Việt Ngữ SBTN từ Dallas Hoa Kỳ 
qua anh Đỗ Hạnh và các vị ký giả, 
phóng viên cùng những đồng bào 
Việt đang sinh sống tại Nhật và 
những người Nhật, Úc đi cùng... 
thì tất cả khoảng 50 vị. Tổng cộng 
số tiền lạc quyên được từ Châu 
Úc, Canada, Hoa Kỳ, Âu Châu là 
$130.000 US.

15-30/10/2011: TT Thích Tâm 
Phương, TT Thích Phổ Hương, 
ĐĐ Thích Viên Trí (thuộc Tổng 
Vụ Từ Thiện Xã Hội của Giáo 
Hội) đã ủy lạo đồng bào và học 
sinh nghèo tại quê nhà Việt Nam 
ở các nơi: Hồng Ngự, Đồng Tháp; 
Mỹ Sơn, Quảng Nam; Đắk Lắk, 
Buôn Mê Thuột, VN

24-8-2012: TT Trụ Trì Thích 
Tâm Phương cùng chư Tôn Đức 
tham dự Lễ Khánh Thành Hall 
sinh hoạt của vùng Strathewen, 
Kinglake, tiểu bang Victoria, nơi 
bị hỏa hoạn năm 2009 làm chết 
210 người. Lúc đó GH và TV Từ 
Thiện đã gởi tặng số tiền $100.000 
Úc Kim để chung tay xây dựng 
Hall sinh hoạt cộng đồng này.

20-10-2013: TVQĐ tổ chức gây 
quỹ cứu trợ nạn nhân thiên tai 
miền Trung VN, có hai ca sĩ 
Trường Vũ, Hạ Vy và MC Việt 
Thảo đến từ Hoa Kỳ để giúp vui 
văn nghệ.

10-12-2013 Ngày 8/11/2013, bão 
Hải Yến đã phá hủy các tỉnh ven 
biển miền Trung của Philippines, 
giết chết gần 6000 người, 1.779 
người mất tích, và hơn 4 triệu 
người lâm cảnh màn trời chiếu 
đất. Từ ngày 10-13/12/2013, TT 

Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng 
TV Từ Thiện, cùng chư Tôn Đức 
từ Úc: HT Quảng Ba, HT Minh 
Trí, TT Như Định, TT Thiện 
Tâm,TT Phước Tấn, TT Giác 
Tín, ĐĐ Phước Thể cùng với phái 
đoàn từ Hoa Kỳ, Canada đã đến 
tận nơi Philippines để tặng quà 
cho nạn nhân với tổng số tiền cứu 
trợ là: $401.000 Úc Kim, trong đó 
đến từ Úc Châu $253.201, số còn 
lại do các GH từ Mỹ, Âu Châu & 
Canada đóng góp. Đồng thời TV 
cũng đã cứu trợ nạn nhân bị bão 
lụt ở Quảng Ngãi, Bình Định & 
xây nhà tình thương cho quê nhà 
VN: $38.000.

19-20/1/2014: thay mặt Tổng 
Vụ Từ Thiện Xã Hội, TT Thích 
Nguyên Tạng đã đến tận nơi 
Quảng Bình, Huế và Đà Nẵng 
để trao món quà Xuân Giáp Ngọ 
2014 đến đồng bào bị thiên tai 
bão lụt.

Thay mặt Tổng Vụ Từ Thiện Xã 
Hội, chúng con chân thành tri 
ân đảnh lễ Chư Tôn thiền Đức 
Tăng Ni, trong Giáo Hội đã tiếp 
tay cùng Tổng Vụ trong nhiều 
công tác Từ Thiện của nhiệm kỳ 
2011-2014 Chắc chắn những việc 
làm của Tổng Vụ sẽ có nhiều sơ 
sót, ngưỡng mong Chư Tôn Thiền 
Đức chân thành góp ý chỉ giáo 
cho những gì thiếu sót.

Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức 
Tăng Ni cùng toàn thể quí đại 
biểu trong Giáo Hội thân tâm 
an lạc Đại Hội đựợc thành công  
viên mãn.

Melbourne ngày 01-04-2015
 TM. Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 

tường trình,
Tỳ kheo Thích Tâm Phương
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Trong mùa An Cư Kiết Hạ của năm 2014 
vừa qua, tôi đã hoàn thành tác phẩm thứ 
65 nhan đề là “Nhật Bản trong lòng tôi” và 
năm nay nhân mùa Vu Lan nầy sẽ ấn tống 

để gửi đến quý độc giả xa gần. Tôi cũng đã dự định 
mỗi năm sẽ viết một quyển như thế về các nước mà 
tôi đã đi và đã đến. Mùa Hạ năm nay dự định viết 
quyển “Nước Úc trong tâm tôi” và dĩ nhiên là chưa 
bắt đầu, vì mùa An Cư Kiết Hạ chưa đến. Thế nhưng 

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện 
Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu, Phó Ban Tổ 
Chức Ðại Hội Kỳ 5 của Giáo Hội Úc, đã liên lạc và 
mời tôi viết bài đóng góp cho tập Kỷ Yếu Đại Hội 
Khoáng Đại lần thứ V của GHPGVNTNHN Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan, sẽ được tổ chức vào tháng 5 
năm 2015 nầy tại Tu Viện Quảng Đức, đồng thời 
cũng để kỷ niệm đúng 40 năm người Việt định cư 
tại Úc, nên mong tôi có một bài viết như thế và đây 
là duyên khởi vậy.

Nhân duyên thì trùng trùng, cái nầy chồng lên cái 

kia, cái nọ trôi qua một cách hững hờ, không chờ 
đợi ai cả và cái khác không hy vọng, nó  vẫn đến, 
nhưng cái mong đợi lại chẳng hề đến bao giờ. Ở đời 
người ta gọi đó là số mệnh hay vận mạng, nhưng 
trong Đạo thì gọi đó là nhân duyên. Nhân duyên để 
tôi và người trở thành bạn thân, nhân duyên để bạn 
và người kia trở thành thù nghịch, mà điều ấy chẳng 
có ai mong muốn bao giờ, nhưng nó vẫn cứ đến, 
không cần sự cho phép hay giấy thông hành để vượt 

qua những cánh cửa không gian vô hình đó. Phần 
tôi cũng không đi ra ngoài sự chi phối của nhân 
duyên nầy. Lúc đến Đức vào năm 1977 từ Nhật Bản, 
tôi cũng đã chẳng nghĩ rằng mình phải sống ở Đức 
cho đến ngày hôm nay, cũng gần 40 năm rồi chứ 
đâu có ít. Rồi đến, rồi đi, cả gần 1 phần 3 của quả địa 
cầu nầy. Nếu đó không phải là nhân duyên thì gọi là 
gì? Có nhiều người muốn đi mà chẳng được đi, có 
nhiều người không mong mỏi, mà cứ phải đi hoài, 
trong đó có tôi.

Năm 1979 tôi đặt chân lần đầu tiên đến Úc, qua 
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sự bảo trợ của anh Lê Đức Phụng tại Brisbane, Úc 
Châu, rất nhiều ngỡ ngàng và thích thú. Vì lẽ cái 
nắng chói chang của mùa Hè nước Úc năm đó, tại 
Đức tôi không tìm được vào mùa Đông giá lạnh của 
Âu Châu. Tôi chưa biết được rằng: Hễ Âu Châu mùa 
Đông thì Úc sẽ là mùa Hè và Úc Châu mùa Thu thì 
Âu Châu sẽ là mùa Xuân. Tôi thấy những sợi nắng 
trải dài trên đồi cây khuynh diệp, thấy mà nhớ quê 
chi lạ. Mặc dầu ở thời điểm ấy, tôi xa quê cũng được 
mấy lâu, nhưng đi đâu và ở đâu tôi cũng lấy quê 
hương mình làm chuẩn mực, vì nơi đó tôi đã được 
sinh ra, lớn lên, tu học cũng như trưởng thành tại 
đó. Rồi thời gian cứ mãi trôi đi vào dĩ vãng và cũng 
lại thời gian làm cho sự sống, sự thể nghiệm của bản 
thân khi ở ngoại quốc lại nhiều hơn trong nước, 
nên những sự suy nghĩ cũng có nhiều đổi thay. Tuy 
nhiên quê mẹ vẫn là cái gì mà ngôn ngữ không thể 
nào định nghĩa hết được. Bây giờ ở tuổi gần 70 rồi 
mới thấy điều nầy là ý vị.

Lúc đó người Việt mình định cư ở Úc cũng đã được 
4 năm rồi, nên những cây mít đầu mùa đã bắt đầu 
ra trái, những luống rau muống xanh tươi trải dài 
trong vườn nhà ai đó, khiến tôi lại càng nhớ quê 
mình nhiều hơn nữa. Nào xoài, nào ổi, nào chuối, 
nào mía v.v… ôi thôi đủ loại cây xanh trái ngọt của 
quê hương, người Việt mình đã mang trồng được 
vào những dải đất Nam phương nầy, quả là điều 
tuyệt diệu. Vì lẽ tôi được sinh ra và lớn lên với quê 
hương ruộng đồng của xứ Quảng Nam, nên những 
gì thuộc về nông trang dễ gây ấn tượng nơi mình. 
Bây giờ có bài “Quê hương là chùm khế ngọt” nếu có 
ai đó hát lên, cũng khiến cho tôi nhung nhớ lạ lùng.

Cũng chính vì lý do nầy mà Hòa Thượng Thích Bảo 
Lạc, bào huynh của tôi hiện là Phương Trượng Tự 
Viện Pháp Bảo tại Sydney cũng phải bị chinh phục. 
Nguyên là năm 1980, sau khi Hòa Thượng tốt nghiệp 
Đại Học Komazawa ở Nhật Bản, Thầy ấy định khăn 
gói lên đường đến Hoa Kỳ để định cư, nhưng sau 
khi nghe tôi giới thiệu về nước Úc và những cây trái 
quê hương tại đây, nên Thầy ấy đã đổi hướng sang 
hướng dẫn Phật sự tại Úc Châu kể từ năm 1981 đến 
nay, cũng đã 35 năm rồi. Và Hòa Thượng Hội Chủ 
Thích Như Huệ cũng vậy, Ngài vốn là Thầy dạy học 
cũ của tôi tại trường Trung Học Bồ Đề Hội An từ 
những năm 1964 đến 1967, khi được tàu Na Uy vớt 
đưa vào Nhật Bản năm 1983, Ngài cũng muốn sang 

Đức định cư, nhưng tôi thưa rằng: “Bạch Thầy, xứ 
Úc hay hơn, vì ở  Úc có nắng nhiều hơn ở Đức và 
ở Úc có cây trái quê hương nhiều hơn ở Đức, vả lại 
tiếng Anh cũng dễ hấp thụ hơn là tiếng Đức, nên 
con xin Thầy thuận tình để Hội Phật Giáo tại Nam 
Úc bảo lãnh cho Thầy qua Úc thì hay hơn”. Cuối cùng 
Hòa Thượng đã thuận và bây giờ tại Úc Châu hai cây 
đại thụ gốc người Quảng Nam ấy đã đóng góp phần 
mình không nhỏ cho xứ sở Úc Châu qua nhiều thập 
niên mà người Việt mình, trong đó đa phần là Phật 
tử được thừa hưởng giá trị cũng như đời sống tinh 
thần mà nhị vị Hòa Thượng đã cống hiến cho Đời và 
cho Đạo. Dù xa quê, nhưng lòng quê vẫn trải dài lên 
trên tất cả những dị biệt của cuộc đời. Còn tôi chỉ là 
một người khách qua đường bên quán trọ Úc Châu, 
cứ mỗi lần đi và mỗi lần đến suốt trong gần 40 năm 
qua, cũng đã hơn một triệu cây số đường bay từ Âu 
đến Úc, mỗi năm ít nhất một lần như thế, kể cả hai 
chuyến đi về là 34.000 cây số.

Xin tạm kết ở phần nầy và đây là một đóng góp nhỏ 
của tôi cho tập Kỷ Yếu mà Giáo Hội Úc Châu sắp ra 
để kỷ niệm 40 năm người Việt định cư tại xứ Úc và 
riêng tôi, nước Úc đã là nước Úc trong tâm mình, 
nên năm nay 2015 nầy sẽ viết tác phẩm thứ 66 nhan 
đề là “Nước Úc trong tâm tôi” và hy vọng sang năm 
2016 quý vị sẽ đọc được tác phẩm nầy. Dĩ nhiên sẽ 
có nhiều điều đáng nói và đáng viết theo cái nhìn 
chủ quan của mình, nhưng tôi mong rằng: Quyển 
sách nầy cũng sẽ chỉ là một sự đóng góp khiêm 
nhường cho sự hình thành cũng như hội nhập của 
người Việt Nam trên quê hương thứ hai nầy. Nó sẽ 
không là một quyển sách dùng làm kim chỉ nam cho 
ai cả, nên sự sai đúng theo nhận xét chủ quan của 
tác giả, chắc chắn sẽ còn nhiều khiếm khuyết. Mong 
rằng chư Tôn  Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật 
tử sau khi xem tác phẩm nầy sẽ có nhiều điều góp ý 
lợi lạc hơn.

Xin cầu nguyện cho Phật Pháp luôn mãi trường tồn 
trên thế gian nầy để giúp cho nhân sinh sớm thoát 
khỏi cảnh khổ đau và nhọc nhằn trong cuộc sống 
nầy, vốn dĩ bị nhiều nhân duyên ràng buộc và chi 
phối. Cũng từ đó chúng ta có cơ hội vươn vai lên 
cao hơn nữa để tiếp tục cuộc hành trình trong vô 
tận nầy.

Viết xong vào lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 
2015 tại Tokyo, Nhật Bản.
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Úc đã thay đổi nhiều 
mặt kể từ khi ông 
Malcolm Fraser trở 

thành thủ tướng thứ 22 của quốc 
gia này, trong thời gian lãnh đạo 
của ông, 7 năm 4 tháng (11/11/1975 
đến 11/03/1983) với chính sách đa 
văn hóa, bao dung, bình đẳng và 
nhân đạo, có khoảng 56.000 thuyền 
nhân VN được nhận vào Úc và dần 
dần đã trở thành một cộng đồng 
sắc tộc lên đến 300 ngàn người như 
ngày nay.

Trong lúc cộng đồng người Việt 
tại Úc đang chuẩn bị tổ chức chu 
niên 40 năm (1975-2015) định cư 
tại Úc thì vị ân nhân, vị cha già 
Malcolm Fraser lại ra đi vĩnh viễn. 
Ðây là một tin buồn cho cộng đồng 
người Việt Nam tại Úc. Lẽ ra vào 
cuối tháng 10 năm 2015 này ông 
Malcolm Fraser sẽ có mặt tại Quốc 
Hội Tiểu Bang Victoria trong lễ ra 
mắt một ấn phẩm đánh dấu 40 năm 
định cư tại Úc, giới thiệu những 
đóng góp và thành quả của người 
Úc gốc Việt trong 40 năm qua. Ấn 
phẩm này do hai tác giả là nhà Sử 
học, cựu Thiếu tá Bruce Davies và 
Luật Sư Lưu Tường Quang, cựu 
Tổng Giám Đốc đài phát thanh 
SBS biên soạn. Tuy nhiên niềm vui 
nhìn thấy thành quả này không còn 
nữa, vì cơn vô thường đã mang ông 
Malcolm Fraser đi về cõi giới khác, 
nhưng những gì ông làm được cho 
nước Úc và cho người Việt tỵ nạn 
đã trở thành một di sản vô giá trong 
lịch sử hiện đại của Úc.

Thật vậy, ông Malcolm Fraser 
(1930-2015), được xem là một vị ân 
nhân vĩ đại của tập thể người Việt tỵ 
nạn tại Úc, ông đã ra đi thanh thản 
và an bình vào sáng sớm thứ Sáu, 
20 tháng 3 năm 2015, hưởng thọ 84 

tuổi, để lại phía sau mình sự thương 
tiếc khôn nguôi cho bà Tamie 
Fraser và bốn người con đã trưởng 
thành cùng với hàng vạn dân chúng 
Úc, đặc biệt trong đó có cộng đồng 
sắc tộc người Việt Nam.

Ông Malcolm Fraser sinh ngày 21 
tháng 5 năm 1930 tại vùng Toorak, 
tiểu bang Victoria, ông từng du 
học và tốt nghiệp ngành Triết học, 
Chính trị và Kinh tế tại Đại học 
Oxford, Anh Quốc vào năm 1952 và 
quay lại Úc để làm việc. Năm 1955 
ông đắc cử vào Quốc hội liên bang 
Úc ở đơn vị Wannon, từ đó ông lần 
lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng 
của đảng Tự Do. Từ 1975 đến 1983, 
trong gần tám năm cầm quyền, 
Thủ Tướng Malcolm Fraser đã giới 
thiệu, áp dụng và thực hiện nhiều 
chương trình và chính sách liên 
quan đến đạo luật về quyền sở hữu 
đất đai của Thổ dân, thiết lập tòa 
án gia đình và tòa án liên bang. Về 
quốc tế, ông có công trong việc liên 
kết các quốc gia khối Thịnh Vượng 
Chung để chống lại chủ nghĩa kỳ thị 
chủng tộc ở Nam Phi và hoàn thành 
cả Thế Vận Hội Commonwealth, đề 

cao quyền bình đẳng của con người, 
trong đó có Hội Ðồng cố vấn người 
tỵ nạn. Vì tình thương nhân đạo 
và bao dung của ông mà đông đảo 
người Việt đã có cơ hội được định 
cư tại Úc. Quả thật, cựu Thủ Tướng 
Malcolm Fraser là vị ân nhân lớn 
của cộng đồng người Việt, chúng 
ta có bổn phận và trách nhiệm bày 
tỏ lòng tri ơn và báo ơn đối với 
Người. Ðược biết ban chấp hành 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu 
Bang Victoria đã tổ chức lễ truy 
niệm ông trước tiền đình Quốc Hội 
tiểu bang vào 6pm tối thứ Sáu 27-
3-2015, riêng Tu Viện Quảng Ðức 
vùng Fawkner đã thiết lập bàn thờ 
và làm lễ tưởng niệm ông vào ngày 
Chủ nhật 29-3-2015, có đông đảo 
Phật tử địa phương về tham dự và 
đốt hương tưởng niệm ông.

Như ông bà tổ tiên VN đã dạy 
rằng: “Uống nước nhớ nguồn, ăn 
quả nhớ kẻ trồng cây”, thật vậy, 
nếu không có chính sách cứu giúp 
thuyền nhân VN của Thủ Tướng 
Malcolm Fraser, cộng đồng người 
Việt tại Úc của chúng ta sẽ không 
có được như ngày hôm nay. Người 
viết xin tán thán công đức và sự 
làm việc của quý vị trong Ban Chấp 
Hành Cộng Đồng Người Việt Tự 
Do tại Victoria, đã đưa ra sáng kiến 
tạo ra 500 “ chiếc lon ân nghĩa” gởi 
khắp các nơi trong cộng đồng người 
Việt để gây quỹ hỗ trợ ngân quỹ 
cho Bệnh Viện Nhi Đồng Hoàng 
Gia vào ngày thứ Sáu 3-4-2015 
(Good Friday Appeal), để bày tỏ 
lòng biết ơn và đền đáp ân tình đối 
với nước Úc đã mở rộng vòng tay 
đón nhận người Việt tỵ nạn. Ban 
Tổ Chức đã đặt mục tiêu gây quỹ ít 
nhất phải được $500.000 cho Bệnh 
viện Hoàng Gia Nhi Đồng. Cộng 
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đồng đã vận động và phối hợp các 
cơ quan truyền thông, báo chí, các 
tổ chức thương mại, các hội đoàn, 
đoàn thể, các chùa, nhà thờ, các cá 
nhân, các hội Cao niên và toàn thể 
đồng bào tổ chức các sinh hoạt văn 
nghệ, thể thao, văn hóa để tự gây 
quỹ, mong rằng BTC sẽ đạt được 
mục tiêu tốt đẹp này. TV Quảng 
Ðức đã nhận 10 lon ân nghĩa của 
Ban Tổ Chức và đã vận động Phật 
tử địa phương trong thời gian qua.

Nhân dịp này chúng ta cũng nên 
nhắc lại một chút về sự có mặt của 
Phật Giáo Việt Nam tại Úc Châu.

Úc (Australia) là một quốc gia nằm 
ở Nam bán cầu. Thủ đô: Canberra. 
Diện tích 7,7 triệu km2 (đứng 
hàng thứ 6, sau Nga, Canada, USA, 
China và Brazil), bao gồm 6 tiểu 
bang (Victoria, New South Wales, 
Queensland, Tasmania, South 
Australia, West Australia) và 2 lãnh 
thổ (Australian Capital Territory, 
Canberra; Northern Territory, 
Darwin). Dân số: 23,1 triệu người 
(thống kê ngày 21/3/2014, theo 
abs.gov.au); tuổi thọ trung bình: 
76,6 tuổi; trình độ văn hóa cấp II: 
99%; thể chế chính trị: Quân Chủ 
Lập Hiến; thu nhập bình quân đầu 
người: $44, 598 theo World Bank 
2012). Úc rất giàu tài nguyên khoáng 
sản như vàng, bauxid, sắt, kẽm, 
đồng, kim cương, than, uranium, 
dầu khí, thiếc, ngoài ra đất đai và 
khí hậu thuận lợi cho phát triển 
nông nghiệp. Úc được xếp vào 7 
nước hàng đầu thế giới về số lượng 
lao động có kỹ năng, số chuyên gia 
về công nghệ thông tin, tài chính và 
cơ khí. Phật giáo là một trong bốn 
tôn giáo chính ở Úc bao gồm Gia Tô 
giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Phật 
giáo chính thức được truyền đến 
Úc vào năm 1848 (thế kỷ thứ 19), 
khi người Á Châu đổ xô đi tìm vàng 
ở vùng Ballarat, tiểu bang Victoria. 

Trong nhóm người này có một số là 
tín đồ của đạo Phật nên họ đã dựng 
một ngôi chùa nhỏ tại đó với những 
vật liệu tạm thời, nay ngôi chùa này 
tuy không còn nhưng những pho 
tượng còn sót lại giúp ta khẳng định 
được niên đại PG đã du nhập vào 
đất Úc.

Người Việt Tỵ nạn đến Úc vào 
những năm cuối thập niên bảy 
mươi, tính đến nay có khoảng 300 
ngàn người Việt định cư tại xứ sở 
này. Có khoảng 12 tờ tuần báo, 10 
chương trình phát thanh tiếng Việt, 
và 2 chương trình truyền hình tiếng 
Việt để phục vụ cho cộng đồng. Về 
tình hình PGVN thì có bốn Giáo 
Hội khác nhau có mặt tại Úc, bao 
gồm Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn 
Thế Giới (chi nhánh của HT.Thích 
Huyền Vi, Pháp quốc); Giáo Hội 
PGVN Trên Thế Giới (chi nhánh 
của HT.Thích Tâm Châu, Canada); 
Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất 
sĩ (chi nhánh của HT. Giác Nhiên, 
Hoa Kỳ); đặc biệt là Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan, thành lập vào 
năm 1981 do công của HT. Thích 
Phước Huệ, HT. Thích Huyền Tôn, 
HT. Thích Như Huệ và TT. Thích 
Bảo Lạc, là những Tăng sĩ VN đầu 
tiên định cư tại Úc Châu đứng ra 
thành lập. Giáo Hội này đã trải qua 
nhiều thăng trầm, thịnh suy và hoạt 
động trong vòng 15 năm trong mục 
đích thiết lập nền tảng và phát triển 
Chánh Pháp tại xứ sở Nam bán 
cầu này. Nhưng đến tháng 12 năm 
1995, do lủng củng nội bộ nên Giáo 
Hội đã ngưng hoạt động. Đến tháng 
9 năm 1999, phần lớn chư Tôn Đức 
của Giáo Hội này đã tổ chức Đại 
Hội khoáng đại tại Chùa Pháp Bảo, 
tiểu bang New South Wales, để phục 
hoạt lại Giáo Hội sau ba năm ngưng 
trệ. Đại hội đã tổ chức trong ba ngày 
mùng 10, 11 và 12 tháng 9 năm 
1999, quy tụ đa số Tăng Ni, Phật 

tử VN và hơn 23 tự viện khắp Úc 
Châu và Tân Tây Lan đồng về tham 
dự (nay con số của thành viên GH 
đã lên đến 40 tự viện). Đại Hội đã 
đồng thuận đổi danh xưng của Giáo 
Hội mới là Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc 
Đại Lợi-Tân Tây Lan. Theo các giới 
quan sát thì Đại Hội đã thành công 
viên mãn với sự ủng hộ nồng nhiệt 
của mọi giới đồng hương Phật tử tại 
Úc và Tân Tây Lan.

Nhìn chung, Phật Giáo Việt Nam 
đang từng bước hòa nhập và phát 
triển tại Úc, sự ra đời của những 
ngôi chùa Việt với mái ngói uốn 
cong mang dáng dấp Á Châu cổ 
kính trên xứ sở này là một hình ảnh 
đẹp, một sự đóng góp thiết thực, bất 
khả phân ly của cộng đồng người 
Việt vào di sản đa văn hóa, đa sắc 
tộc của Úc Ðại Lợi. Tính đến nay, 
có khoảng 100 Tăng Ni người Việt 
và trên bảy mươi tự viện VN trên 
khắp Úc Châu và Tân Tây Lan (xem 
danh sách thống kê cuối bài này). 
Theo cái nhìn của người bản xứ thì 
PGVN rất khác biệt và phong phú 
hơn so với các Hội PG Sắc Tộc khác 
có mặt tại Úc. Đó là sự hòa hợp độc 
đáo giữa ba tông phái khác nhau 
là Mahayana, Theravada và Khất 
sĩ, cũng như Thiền tông và Tịnh 
Độ tông. Một nét đặc thù khác của 
PGVN tại Úc là chùa có tổ chức Gia 
đình Phật tử, hiện có 12 GÐPT với 
khoảng 1050 huynh trưởng và đoàn 
sinh, đặc biệt một số chùa còn cho 
mở Trường Bồ Đề dạy Việt ngữ, 
giúp cho thế hệ trẻ VN sanh tại Úc 
học hiểu để duy trì ngôn ngữ và nền 
văn hóa của mình.

Lịch sử Phật Giáo Úc đã trải qua 
nhiều giai đoạn, từ lúc du nhập 
cho đến những năm đầu thập niên 
60, Phật Giáo tuy không phát triển 
mạnh nhưng vẫn được duy trì 
trong các cộng đồng của người Á 
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lẫn người Âu châu. Nhưng với sự 
gia tăng của làn sóng người di dân 
tỵ nạn đến Úc từ các quốc gia Á 
châu vào những năm 79 và 80 của 
thế kỷ 20, Phật Giáo Úc đã lật qua 
một trang sử mới và phát triển rất 
nhanh. Số lượng tín đồ PG Úc đứng 
hàng thứ hai, theo sau Ky Tô Giáo. 
Theo thống kê mới nhất của Úc vào 
năm 2011, Úc đã có 529.000 tín đồ 
Phật Giáo.

Rõ ràng số lượng người Úc ngày 
càng nhiều trở về với PG, đây là 
một tin vui cho các nhà lãnh đạo 
Phật Giáo. Tuy nhiên, người Úc da 
trắng đã gặp khó khăn trong việc 
học hỏi và thực hành giáo lý nhà 
Phật, do bất đồng về ngôn ngữ và 
va chạm hàng rào văn hóa giữa các 

sắc tộc. Do vậy, các hội đoàn PG tại 
Úc, nhất là của người Úc phải chủ 
động phối hợp với các hội đoàn 
PG thuộc các sắc tộc khác để cùng 
nhau giải quyết những khó khăn, bế 
tắc trong quá trình truyền bá. Đó là 
nỗi trăn trở không phải của riêng ai, 
mà chính các nhà lãnh đạo PG Úc, 
và chư Tôn Ðức lãnh đạo Giáo Hội 
PGVNTN Hải Ngoại tại Úc phải 
suy nghĩ, phải tìm cách để phát huy 
và truyền bá lời Phật dạy rộng rãi 
cho các cộng đồng khác nhiều hơn 
là chỉ khu biệt trong nội bộ sắc tộc 
của mình.

Nhân dịp kỷ niệm chu niên 40 năm 
định cư của người Việt tại Úc, chư 
Tôn Ðức Tăng Ni và Phật tử VN 
trên liên bang Úc xin bày tỏ lòng 

biết ơn quốc gia Úc, cảm ơn cố 
Thủ Tướng Malcolm Fraser, cảm 
ơn các cấp chính quyền liên bang, 
tiểu bang và địa phương Úc đã có 
những chính sách đa sắc tộc, đa văn 
hóa, đa tôn giáo, tự do, bình đẳng, 
nhân ái, bao dung để tập thể cộng 
đồng người Việt nhận nơi đây là 
quê hương thứ hai của mình và có 
một cuộc sống thành đạt, an cư lạc 
nghiệp.

Thành tâm cầu nguyện cho cộng 
đồng người Việt tại Úc tiếp tục ổn 
định và phát triển hơn nữa để đóng 
góp vào sự giàu mạnh, an bình, 
thịnh trị của xứ sở đa văn hóa này.

Nam Mô A Di Ðà Phật,
Viết tại Tu Viện Quảng Ðức, tháng 4 -2015

Thích Nguyên Tạng

1. Chùa Pháp Hoa
2. Chùa Quan Âm
3. Thiền Viện Minh Quang (SA)
4. Tự Viện Pháp Bảo
5. Thiền Lâm Pháp Bảo
6. Chùa Huyền Quang
7. Chùa Trúc Lâm
8. Chùa Thiên Ấn
9. Chùa A Di Ðà 
10. Thiền Viện Minh Quang (NSW)
11. Chùa Minh Giác
12. Tu Viện Minh Giác
13. Thiền Viện Vĩnh Đức
14. Tu Viện Nguyên Thiều
15. Chùa Hưng Long
16. Chùa Liên Hoa
17. Tịnh Xá Minh Ðăng Quang
18. Tịnh Xá Thanh Lương
19. Chùa Long Quang
20. Chùa Báo Ân
21. Chùa Bảo Vương
22. Chùa Thiên Ðức
23. Tu Viện Quảng Ðức
24. Chùa Linh Sơn (VIC)
25. Chùa Bảo Minh
26. Chùa Kim Cang
27. Chùa Giác Hoàng

28. Chùa Huệ Quang
29. Tu Viện Từ Ân
30. Chùa Phật Quang
31. Chùa Diệu Âm
32. NPÐ An Lạc Hạnh
33. Chùa Bồ Ðề
34. Tu Viện Vạn Hạnh
35. Chùa Pháp Quang
36. Chùa Linh Sơn QLD
37. Chùa Quán Thế Âm
38. Thiền Viện Minh Quang (WA)
39. Chùa Giác Nhiên
40. Chùa Trí Ðức
(Từ số 41 trở đi không thuộc thành 
viên của Giáo Hội)
41. Chùa Phước Huệ
42. Ðại Tùng Lâm Phước Huệ
43. Chùa Phước Huệ (NSW)
44. Chùa Phước Hậu
45. Chùa Vạn An
46. Chùa Thiên Phước
47. Chùa Vĩnh Nghiêm
48. Ni Viện Thiện Hòa
49. Chùa Phổ Minh
50. Chùa Viên Giác
51. Chùa Quang Minh
52. Chùa Hoa Nghiêm

53. Tu Viện Thiên Quang
54. Chùa Phước Tường
55. Chùa Dược Sư
56. Chùa Liên Trì
57. Chùa Phật Tổ
58. Chùa Từ Quang
59. Chùa Hoằng Pháp
60. Chùa Pháp Vân
61. Chùa Phổ Hiền
62. Chùa Từ Nghiêm
63. Thiền Viện Pháp Loa
64. Thiền Tự Tiêu Dao
65. Thiền Viện Nhập Lưu
66. Pháp Viện Lộc Uyển
67. Chùa Phổ Quang
68. Chùa Chánh Giác
69. Thiền Trang Hỷ Xả
70. Chùa Pháp Âm
71. Chùa A Di Ðà
72. Chùa Phật Ðà
73. Chùa Phật Tổ
74. Chùa Tường Quang
75. Thiền Tự Giải Thoát 
76. Quán Âm Sơn Ðạo Tràng
77. Tăng Xá Bắc Linh

Danh mục Tự Viện PGVN tại Úc Châu hiện nay:
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và Tăng Ni,
Kính thưa Ban Tổ Chức,

I. Định nghĩa một xã hội pháp trị (rule of law)
Úc và nhiều quốc gia phát triển có đông người Việt cư ngụ là những quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và 

đa nguyên. Tức trong quốc gia của họ, hiến pháp thực sự là tối cao. Xã hội vận hành theo tinh thần thượng tôn luật 
pháp và có nhiều đảng phái chính trị luân phiên nhau nắm chính quyền. Vì yếu tính pháp trị hùng mạnh của họ, 
tuy xã hội không phải không có tham nhũng, nhưng mức độ rất ít so với Việt Nam và nếu một người dân hoặc một 
cơ sở tôn giáo như Phật Giáo muốn xây dựng chùa chiền hoặc thi hành một dịch vụ nào đó, thì làm đúng luật là 
điều căn bản. Những tin đồn hành lang như hối lộ hoặc quen biết nhiều sẽ được việc v..v.. thông thường là những 
tin đồn nhảm nhí hoặc những sự khoe khoang có vụ lợi của một vài cá nhân mà thôi.

a. Thế nào là pháp nhân (legal person hoặc legal personality) hoặc hữu thể pháp lý (legal entity).

Pháp nhân là con người dưới mắt của luật pháp, không nhất thiết là bằng da bằng thịt. Chẳng hạn một hội 
đoàn có đăng ký hoặc một cơ quan chính phủ như tòa đô chánh Fairfield.

Khi một thực thể như một người, nhiều người hoặc một tập thể có yếu tố pháp nhân thì có hai hậu quả 
tất yếu: Một là có thể đứng tên sở hữu tài sản và hai là có thể đứng đơn như một nguyên cáo kiện một 
pháp nhân hoặc hữu thể pháp lý khác ra tòa hoặc bị một pháp nhân hoặc hữu thể pháp lý khác kiện ra tòa.

b. Tại sao các chùa Việt Nam thường lập các hội có đăng ký để có tư cách pháp nhân?

Phần lớn là vì các lý do như sau:

1. Chính phủ chỉ muốn giao thiệp với những tổ chức có đăng ký như là những con người pháp lý hầu có 
khả năng ký kết giấy tờ và chịu trách nhiệm về những gì mình ký.

2. Chùa đã phát triển mạnh, có nhiều tài sản và muốn có hội với tư cách pháp nhân để đứng tên tài sản.

3. Chùa muốn xin funding tức tiền trợ cấp của chính phủ cho một dịch vụ nào đó.

II. Các vấn đề không lập hội, lập hội không đăng ký (unincorporated association) và lập hội có đăng ký 
(incorporated association). 

Quyền tự do lập hội (right of association) và dĩ nhiên tự do không lập hội. Khi lập hội thì có quyền 
hoạt động như một hội có đăng ký (incorporated association), tại NSW thì dưới sắc luật của Tiểu Bang 
là Incorporated Associations Act. Các tiểu bang khác thì có những sắc luật tương tự. Hoặc có thể chọn 
đăng ký (Associations Incorporation Act 2009 NSW;  Associations Incorporation Act reform Act 2012 
Vic;  Associations Incorporation Act 1981 Qld;  Associations Incorporation Act 1985 SA;  Associations 
Incorporation Act 2009 WA;  Associations Incorporation Act 1964 Tas;  Associations Incorporation Act 
2009 ACT;  Associations Incorporation Act 2012 NT.) dưới sắc luật của Liên Bang là Corprations Law 
như một company limited by guarantee. Hoặc hoạt động như một hội không đăng ký (unincorporated 
association). Những hội không đăng ký hoàn toàn hợp pháp và có chỗ đứng riêng trong xã hội pháp trị 
của Úc Đại Lợi.

1. Ưu và khuyết điểm của việc đăng ký hội:
a. Ưu điểm:
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i. Tên của hội được dành riêng cho Hội và không một đệ tam nhân nào được tiếm danh của hội.
ii. Trách nhiệm hữu hạn. Tức là nếu bị truy tố ra tòa và phải bồi thường thiệt hại thì hội chỉ bồi 

thường tới mức độ giới hạn của tài sản mình mà thôi. Sau đó thì có thể khai phá sản.
iii. Có đủ tính pháp nhân để ký các giao kèo.
iv. Có thể đứng tên sở hữu tài sản.
v. Có thể đứng tên truy tố một đệ tam nhân ra tòa hoặc có thể bị truy tố ra tòa.
vi. Các hội viên không phải chịu trách nhiệm về hội.
vii. Có thể xin ngân khoản của chính phủ trợ cấp cho các dịch vụ.
viii. Có thể mở trương mục ngân hàng dễ dàng

b. Khuyết điểm:
i. Chịu sự kiểm soát về thuế khóa (mặc dù hầu như không đóng thuế) hoặc sổ sách kế toán chi thu 

hằng năm
ii. Phải trả các chi phí đăng ký hội

2. Ưu và khuyết điểm của việc không đăng ký hội
a. Ưu điểm:

i. Hoàn toàn hoạt động tự do, trong phạm vi nội quy của hội
ii. Không bị các thủ tục hành chính của chính quyền ràng buộc
iii. Nếu nội quy quy định là một cơ sở tôn giáo hoặc bất vụ lợi thì vẫn không bị thuế má
iv. Tuy hội không thể đứng tên tài sản nhưng có thể có người được ủy quyền đứng tên tài sản cho hội 

Người được ủy quyền là trustee và hội sẽ là beneficiary
b. Khuyết điểm:

i. Không có những ưu điểm nêu trên của hội có đăng ký.
ii. Rất ít nhà băng cho mở trương mục, trừ nhà băng Commonwealth

3. Không đăng ký hội nhưng đăng ký giữ tên của hội (patent registration)
Một trong những yếu tố quan trọng của xã hội ngày hôm nay là giá trị của danh xưng. Khi một tổ chức 
hoạt động lâu dài, có một quá trình, một lịch sử riêng của mình, thì danh xưng tự nó trở thành một tài sản 
vừa tinh thần, vừa vật chất quan trọng. Chính vì thế, nếu không đăng ký hội thì có thể một thế lực xấu nào 
đó, đăng ký một hội hoặc đăng ký một tên trùng với tên của hội đang sử dụng, và họ có quyền yêu cầu hội 
ngưng sử dụng tên.

Phương thức giải quyết là, nếu hội không đăng ký như một incorporated association hoặc cooperative thì 
vẫn giữ là một hội không đăng ký nhưng lại đăng ký chủ quyền tên dưới một sắc luật của Liên Bang theo 
Patent Act 1990 và Trade Marks Act 1995. Chi phí đăng ký tương đối khiêm nhượng và mỗi lần đăng ký 
kéo dài 10 năm.

4. Khác biệt giữa chùa và hội:
Tuy thông thường chúng ta đồng hóa giữa hội (dù đăng ký hay không đăng ký) với chùa. Chẳng hạn Hội 
phật giáo ABC với Chùa ABC. Tuy nhiên hội là một tập hợp những con người, dù đăng ký hay không đăng 
ký, hội vẫn là chủ nhân của miếng đất trên đó, ngôi chùa được xây cất.

Không những tại NSW mà tôi nghĩ trên toàn Liên Bang Úc, khi một cấu trúc từ một ngôi nhà đến một ngôi 
chùa hay bất cứ một cấu trúc nào được dựng lên trên miếng đất đó, thì chủ quyền của nó thuộc người chủ 
miếng đất.

Chính vì thế, trong nội quy của Hội, cần phải quy định, không những chỉ có một tu sĩ Đại Thừa Xuất Gia 
mới được làm Hội trưởng hay Phó hội trưởng , mà còn phải quy định thêm là vị Hội trưởng này sẽ là Trù 
Trì của ngôi chùa.

III. Vấn đề tài sản:
a. Của cá nhân hay của tập thể: Làm một vị tu sĩ, theo luật pháp, không có nghĩa là không có tài 

sản riêng. Tuy nhiên phải có văn kiện và chứng cớ rõ rệt. Từ những tài sản nhỏ như tiền tiêu 
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riêng trong bank account đứng tên riêng, đến những bất động sản nếu có. Dĩ nhiên phải có giấy 
tờ và chứng cớ. Nhưng tài sản của tập thể cũng như thế. Vấn đề ở đây là công và tư phải phân 
minh rõ rệt.

b. Định nghĩa về khái niệm luật “constructive trust” tạm dịch là ý niệm tái cấu trúc sự ủy quyền. 
Chẳng hạn một vị Tu sĩ trước khi viên tịch, đã đứng tên những tài sản của một Hội Phật Giáo 
có đăng ký mà không ghi rõ rằng vị này đứng tên như là một trustee (người được ủy thác) cho 
hội. Sau khi người đó viên tịch, nếu những cá nhân thừa kế thuộc gia đình của vị tu sĩ đó muốn 
chuyển chia cho người trong gia đình, thay vì trả về cho hội, thì hội có thể đưa ra tòa, và tòa án 
sẽ chiếu theo luật constructive trust và ra lệnh chuyển tài sản về cho Hội Phật Giáo. Có nghĩa là 
trước khi chết, không có một văn kiện nào về sự ủy quyền của hội cho vị tu sĩ, nhưng chiếu theo 
công lý, sau khi xét những chứng cớ (chẳng hạn sổ sách gây quỹ của hội, sự đóng góp của các 
phật tử ...) tòa án sẽ cấu trúc lại một sự ủy quyền và trao tài sản lại cho hội là beneficiary chân 
chính của trust đó. (A constructive trust is an equitable remedy resembling a trust (implied 
trust) imposed by a court to benefit a party that has been wrongfully deprived of its rights due 
to either a person obtaining or holding legal right to property which they should not possess 
due to unjust enrichment or interference. Wikipedia). 

c. Trong trường hợp nêu trên, nếu hội không đăng ký sẽ không có tính pháp nhân và không thể 
đưa đơn với tòa án, hầu lấy lại tài sản cho hội, chiếu theo ý niệm constructive trust. Đây là một 
bất công hiển nhiên. Tại sao không thể xúc tiến đăng ký hội và sau khi đã có tư cách pháp nhân, 
sẽ khởi kiện? Tôi không có câu trả lời cho vấn nạn này.

d. Thông tthường tại NSW, khi đăng ký hội, thì có điều khoản đòi hỏi ghi rõ hội có tài sản nào do 
người khác đứng tên dùm như trustee (người được ủy thác) hay không. Khi ghi rõ trong văn 
kiện này thì đã là một bằng chứng về sự hiện diện của một trust về tài sản. Dĩ nhiên nên có một 
văn kiện ghi rõ như một deckaration of trust thì vẫn tốt hơn.

IV. Vấn đề lãnh đạo một hội Phật Giáo:

e. Trong một hội thành lập trên nguyên tắc dân chủ:

Những model rules của chính phủ đưa ra vốn áp dụng cho những hội bất vụ lợi, trong một xã hội 
dân chủ. Vì thế các model rules này cần phải được thay đổi để phù hợp hơn cho các cơ sở tôn giáo. 
Nếu không sẽ rơi vào trường hợp có nhiều Phật tử không biết tự chế, lấn quyền các vị Tỳ kheo, gây 
khủng hoảng và chia rẽ trong hội và chùa.

f. Trong một hội thành lập theo nguyên tắc tôn giáo:

Theo thiển ý của tôi, trong một cơ sở tôn giáo, vị trí của vị Tỳ kheo xuất gia vượt lên trên những quy 
tắc dân chủ bình thường. Đó là vị trí của người lãnh đạo tinh thần, làm gương cho tập thể Phật tử 
trong bước đường tu học. Đây mới là cứu cánh thật sự của tập thể. Tất cả các hoạt động khác, kể luôn 
cả trách nhiệm điều hành của hội, đều là những phương tiện tùy nghi sử dụng cho mục đích tu học 
và tâm linh mà thôi.

Chính vì thế, uy tín và quyền hạn của vị Tỳ kheo cần được củng cố bằng những điều khoản như sau 
cho hội (dù có đăng ký hay không):

“Điều ABC: Bất kể các điều khoản khác trong nội quy mẫu:

1. Ban trị sự sẽ đổi tên thành “Ban Hộ Trì Tam Bảo”

2. Chỉ có một Tu sĩ Phật Giáo xuất gia mới được bầu vào chức vụ Hội trưởng hay Phó hội trưởng 
của The ABC Charitable Buddhist Association (Hoi Tu Thien Phat Giao ABC) inc.”  (hội)

3. Hội trưởng và Phó hội trưởng sẽ là Trù trì và Phó Trù trì Chùa ABC

4. Vị Phó Trù trì sẽ kế vị chức vụ Trù trì khi vị Trù trì qua đời hoặc mất khả năng gánh vác trách 
nhiệm.
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5. Vị Trù trì có quyền phủ quyết những quyết định của Ban Hộ Trì Tam Bảo.

6. Vị Trù trì chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động thường nhật của hội.”

V. Luật về việc xây dựng chùa chiền:
Quý Thầy thường gặp phải những phiền phức từ các Tòa Đô Chánh Địa Phương (Local Government 
councils) liên hệ đến việc hoạt động như một ngôi chùa. Lý do là vì để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của 
Phật Tử, quý Thầy phải mua một ngôi nhà hoặc miếng đất gần khu cư trú của Phật tử và sử dụng như 
một ngôi chùa.

Muốn tránh những khó khăn như thế cần phải để ý những điểm sau đây:

1. Trước khi mua một ngôi nhà hay đất phải nhờ luật sư xem kỹ zoning của nhà hay đất là gì, qua một 
zoning hay planning certificate (tại NSW là section 149 (2) và (5) certificate. Nếu zoning đó cho phép sử 
dụng như một place of worship thì được.

2. Thông thường luật cho phép xây chùa với 2 điều kiện quan trọng: Một là có đầy đủ chỗ đậu xe tương 
xứng với số Phật tử mà Đại điện có thể chứa. Hai là mức độ ồn ào (noise level) vừa phải. 

3. Khi đập một căn nhà xuống để xây thì nên xin phép xây chùa trực tiếp, không nên nghe những nhà 
thầu xây nhà ở cho dễ, rồi sau đó chuyển thành chùa. Việc này sẽ gặp nhiều khó khăn phức tạp.

4. Khi bị các người hàng xóm viết thư đến chính quyền địa phương than phiền, một trong những 
phương pháp giải quyết là làm sao có nhiều người Phật tử cư ngụ gần, viết thư ủng hộ cho chùa, vì nhu 
cầu tâm linh. Như thế chính quyền địa phương sẽ có một cái nhìn quân bình hơn về nhu cầu sinh hoạt 
của chùa.

5. Muốn tìm hiểu thêm về khả năng xây chùa của một miếng đất, cần phải xem các tài liệu như sau: 
DCP (Development control plan), LEP (Local Environment Plan), BCA (Building Code of Australia) 
SEP (State Environment Plan). Vào website của NSW Department of Planning and Environment thì sẽ 
có nhiều dữ kiện cần biết.

6. Tuy nhiên quan trọng nhất là tham khảo ý kiến của những người chuyên nghiệp như: Architects, 
Building engineers hoặc Building Surveyors liên hệ đến việc xây chùa.

VI. Kết luận:

Tăng đoàn là một vế quan trọng trong ý niệm Tam Bảo mà chính Đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng để 
lãnh đạo chúng sinh trên con đường tu học. Tăng đoàn được phụng kính vì mang trong tự thân cái 
tâm thanh tịnh và thoát tục làm gương cho quần chúng.

Tuy nhiên, trên bình diện pháp luật, Tăng đoàn cũng gồm những công dân sinh hoạt trong một nền 
dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên với những quy định pháp luật nghiêm minh.

Chính vì thế, muốn phát triển và duy trì Phật sự, các vị Tỳ kheo không phải lúc nào cũng sử dụng 
cái tâm giải thoát vô trụ của mình được, mà phải hỏi ý kiến cố vấn của các Phật tử chuyên gia như 
kiến trúc sư, kỹ sư xây cất, chuyên viên đo đạt và luật sư chẳng hạn. Nhất là khi các nhân viên công 
lực (như cảnh sát) muốn nói chuyện với mình, vì bất cứ lý do gì. Một trong những quyền quan trọng 
của một công dân các nước pháp trị là quyền giữ yên lặng và không cần khai điều gì cả cho cảnh sát 
và quyền có luật sư đại diện. Đây là một quyền căn bản và nếu biết hành xử thì sẽ tránh được nhiều 
phiền phức. Lý do là vì một ngôi chùa Việt Nam luôn mở cửa cho bất cứ chúng sinh nào. Tuy quý 
Thầy đứng ngoài vòng tục lụy, nhưng các Phật tử hoặc đàn na tín thí thì vẫn trôi lăn trong phiền não 
của xã hội. Đôi khi những vấn nạn của họ liên lụy đến chùa. Quý Thầy nên lưu ý và hành xử quyền 
im lặng này, cho đến khi có luật sư cố vấn.

Sau cùng thì bài thuyết trình này chỉ nói một cách tổng quát về những vấn nạn của những cơ sở Phật 
giáo tại Úc. Bài này không mang tính cách cố vấn pháp lý (legal advice) và quý Thầy nên hỏi ý kiến 
của luật sư liên hệ đến trường hợp đặc biệt của mình.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
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Annexure A
Trust Declaration

by
Mr. (Tên trên giấy tờ) (AKA Most Venerable Thich ABC)

&
Mr. (Tên trên giấy tờ) (AKA Reverend Thich DEF) as joint trustees

In favour of 
The Vietnamese Buddhist Society of XXYY as beneficiary

Prepared by (Dr. (Zuc) Tang Duc Dao, Solicitor
23 Fraser Street, Constitution Hill NSW 2145

Tel: (02) 9863-2650

Parties:
1. Mr. ABC of (Address)
2. Mr. DEF of the same address both as joint trustees
3. The Vietnamese Buddhist Society of XXYY of the same address as beneficiary

Recitals:
A. The beneficiary was an incorporated association but is currently no longer incorporated
B. The trustees voluntarily make this declaration
C. The trustees are registered owners of the property at (address of property) in the State of NSW (FI 

.............) (the trust estate) as tenants in common in equal shares 
D. The trustees have agreed to act as trustees of the trust estate on terms set out in this declaration
E. The trustees hereby jointly act as members of a board of trustees within the provisions of the 

Constitution of the Vietnamese Buddhist Society of XXYY.
The parties hereby declare that:

1. The trustees hold and continue to hold the trust estate in trust for the beneficiary.
2. The trustees will not enter into any mortgage, charge or lease in respect of the trust estate or deal with it 

in any way without the consent of the beneficiary
3. The beneficiary shall indemnify the trustees of, and will assume responsibility for discharging, all 

expenses and outgoings including rates, taxes and charges of all kinds relative to ownership of the trust 
estate

4. In the event that the trust estate or any part of it shall at any time be disposed of on instructions from 
the beneficiary, the trustees shall receive the proceeds of sale and after payment of all outgoings and 
expenses in respect of the trust estate, hold such monies upon trust for the beneficiary

5. In the event one of the trustees is deceased or incapacitated, the surviving trustee will continue as sole 
trustee of the trust estate pending the appointment of a replacement trustee

6. The surviving trustee shall have the responsibility to appoint a replacement trustee or replacement 
trustees for the deceased trustee

7. All trustees must come from members of the Buddhist Sangha
8. Appropriate remunerations for the trustees if any, can be determined by the beneficiary from time to 

time.
9. The trustees, during their trusteeship and at their sole discretion, shall have general management 

responsibilities for the trust estate.
Date:
........................................... .........................................
Mr. ABC   Witness: Name & signature
............................................ ............................................

   Mr. DEF    Witness: Name & signature
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Annexure B
The ABC Buddhist Charitable Association

(Hội Từ Thiện Phật Giáo ABC)
000 Cabramatta Road

Cabramatta NSW 2166

Minutes of general meeting:
Date (Ngày):
Location (Nơi):
Chair (Chủ tọa):
Secretary (Thư Ký):
Members attending (Hội viên tham dự):

The general meeting resolved to pass the following special resolutions:
(Đại hội quyết định thông qua các điều khoản đặc biệt sau đây):

A. Resolutions to form an association:
1. That the ABC Buddhist Charitable Association be hereby formed
2. That the following people be elected to offices:
a. President:
b. Secretary:
c. Treasurer:
B. Resolutions to reserve name:
1. To appoint Mr. DEF (AKA Venerable Thich YYY) to be the public officer of the association
2. That the said public officer shall apply for the reservation of the name of the association as “The ABC 
Buddhist Charitable Association (Hoi Tu Thien Xa Hoi Phat Giao ABC) inc.”

Quyết định thành lập hội:
1. Thành lập Hội Từ Thiện Phật Giáo ABC
2. Các vị sau đây được bầu vào các chức vụ:

a. Chủ tịch:
b. Thư ký:
c. Thủ quỹ:

Quyết định giữ tên:
1. Bổ nhiệm Ô. ABC ( Tức Đại Đức Thích YYY) thành public officer của hội
2. Vị public officer sẽ nộp đơn giữ tên hội là “The ABC Buddhist Association (Hoi Tu Thien Phat Giao ABC) 
inc.”
C. Resolutions on the objectives of the association:
1. To participate in charitable activities in Australia and overseas
2. To provide spiritual service, visitation and guidance to Vietnamese prison inmates
3. To provide Buddhist lessons in primary schools where Vietnamese live
4. To provide Buddhist spiritual needs to senior people
5. To provide prayers to people near death or already deceased
Quyết định các mục đích của hội như sau:
1. Tham gia tổ chức các công tác từ thiện xã hội trong nước Úc và ngoài nước.
2. Phục vụ an ủi, thăm viếng và hướng dẫn tinh thần cho các nhà tù có người Việt.
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3. Giảng dạy giáo lý phật giáo cho các trường tiểu học tại các khu đông người Việt.
4. Phục vụ nhu cầu tâm linh cho các người lớn tuổi.
5. Hộ niệm cho những người sắp lâm chung hoặc đã qua đời.

D. Resolutions about model constitution:

- To adopt the model constitution and to amend them by adding the following clause(s) to the model 
constitution:

Clause 22A: Notwithstanding anything to the contrary in the model constitution:
1. That the executive committee be renamed “ The Committee to support the Triple Gem”
2. That only an ordained Buddhist monk/nun could be elected president and vice president of the ABC 
Buddhist Charitable Association (Hoi Tu Thien Phat ABC) inc.” (the association)
3. That the president and vice president shall be known as the Abbott and deputy Abbott of the ABC Tinh 
Buddhist Temple respectively
4. That the deputy Abbott shall succeed the Abbott upon his death or incapacity to carry out his responsibilities
5. That the Abbott shall have veto power over all decisions of the Committee to Support the Triple Gem
6. That the Abbott shall be responsible for the management of the daily activities of the association

Quyết định sửa nội quy mẫu:
- Sử dụng nội quy mẫu và thêm các điều lệ sau đây vào nội quy mẫu:
Điều 22A: Bất kể các điều khoản khác trong nội quy mẫu:
7. Ban trị sự sẽ đổi tên thành “Ban Hộ Trì Tam Bảo”
8. Chỉ có một Tu sĩ Phật Giáo xuất gia mới được bầu vào chức vụ Hội trưởng hay Phó hội trưởng của The 
ABC Charitable Buddhist Association (Hoi Tu Thien Phat Giao ABC) inc.” (hội)
9. Hội trưởng và Phó hội trưởng sẽ là Trụ trì và Phó Trụ trì Chùa ABC
10. Vị Phó Trụ trì sẽ kế vị chức vụ Trụ trì khi vị Trụ trì qua đời hoặc mất khả năng gánh vác trách nhiệm.
11. Vị Trụ trì có quyền phủ quyết những quyết định của Ban Hộ Trì Tam Bảo.
12. Vị Trụ trì chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động thường nhật của hội.

……………………
Chairperson/chủ tọa
………………………
Secretary/ thư ký

Annexure C
Waver of liabilities

Short waiver of liability:

I...hereby wave The Most Venerable ABC, The Vietnamese Unified Overseas Buddhist Congregation of Australia 
and New Zealand, its officers and employees from any liability of injury, loss to personal property associated with 
activities participated in this event.

I acknowledge that I understand the waiver described in this document. Waiver is made to the maximum extent 
permissible under applicable law. I acknowledge that I have signed this document under my own free will

Long waiver of liability:

I HEREBY ASSUME ALL OF THE RISKS OF PARTICIPATING IN ANY/ALL ACTIVITIES ASSOCIATED WITH 
THIS EVENT, including by way of example and not limitation, any risks that may arise from negligence or carelessness on 
the part of the persons or entities being released, from dangerous or defective equipment or property owned, maintained, 
or controlled by them, or because of their possible liability without fault. 
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I certify that I am physically fit, have sufficiently prepared or trained for participation in this activity. I certify that there are 
no health-related reasons or problems which preclude my participation in this activity. 

I acknowledge that this Accident Waiver and Release of Liability Form will be used by the event holders, sponsors, and 
organizers of the activity in which I may participate, and that it will govern my actions and responsibilities at said activity. 

In consideration of my application and permitting me to participate in this activity, I hereby take action for myself, my 
executors, administrators, heirs, next of kin, successors, and assigns as follows: 

(A) I WAIVE, RELEASE, AND DISCHARGE from any and all liability, including but not limited to, liability arising 
from the negligence or fault of the entities or persons released, for my death, disability, personal injury, property 
damage, property theft, or actions of any kind which may hereafter occur to me including my traveling to and from 
this activity, 

(B) THE FOLLOWING ENTITIES OR PERSONS: The Most Venerable ABC, The Vietnamese Unified Overseas 
Buddhist Congregation of Australia and New Zealand, and/or their officers, employees, volunteers, representatives, 
and agents, and the activity holders, sponsors, and volunteers; I INDEMNIFY, HOLD HARMLESS, AND PROMISE 
NOT TO SUE the entities or persons mentioned in this paragraph from any and all liabilities or claims made as a 
result of participation in this activity, whether caused by the negligence of release or otherwise. 

I acknowledge that the above entities or persons are NOT responsible for the errors, omissions, acts, or failures to act of any 
party or entity conducting a specific activity on their behalf. 

The Accident Waiver and Release of Liability Form shall be construed broadly to provide a release and waiver to the 
maximum extent permissible under applicable law. 

I CERTIFY THAT I HAVE READ THIS DOCUMENT AND I FULLY UNDERSTAND ITS CONTENT. I AM AWARE 
THAT THIS IS A RELEASE OF LIABILITY AND A CONTRACT AND I SIGN IT OF MY OWN FREE WILL 

. 

________________________________ ___________ __________________________________
 Participant’s Signature    Date   Participant’s Name   Age 
 (Please print legibly.)
________________________________ ___________
Parent/Guardian Signature   Date    
(If under 18 years old, Parent or Guardian must also sign.)

Luật Sư Đào Tăng Dực

Tiến Sĩ Hành Chánh, Cử Nhân Luật Khoa
Luật Sư Tòa Thượng Thẩm New South Wales & Tối Cao Pháp Viện Úc Đại Lợi

Hòa Giải Viên (Mediator & FDRP)
PO Box 744 Wentworthville NSW 2145

Phone: (02) 9863-2650- Mobile: 0411-964-518
Email: khaicat2@yahoo.com.au

Luật Sư Đào Tăng Dực
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Là một trong nhiều ngôi chùa 
Phật giáo thuộc Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi -Tân 
Tây Lan, tự viện Pháp Bảo tọa lạc 
tại vùng Bonnyrigg đã 30 năm.

Vị Thầy Trụ Trì từ lúc khai sơn 
nay đã là Hòa Thượng Phương 
Trượng, Hòa Thượng thượng Bảo 
hạ Lạc, người đã thiết lập xây dựng 
ngôi chùa rất nghiêm tịnh thanh 
cảnh; cũng như xây đắp nếp sống 
tâm linh nghiêm tịnh an hòa cho 
các tín đồ Phật tử trung kiên với 
Đạo. Vị Trụ Trì hiện tại, Đại Đức 
Thích Phổ Huân là vị tu sĩ trẻ xuất 
gia tại ngôi bảo tự với tâm nguyện 
giác ngộ giải thoát và hướng dẫn 
thiện nam tín nữ tìm về chân tánh 
đúng tinh thần Chánh Pháp. Trải 
qua 30 năm tu tập hành trì, Tăng, 
Ni Phật tử tự viện Pháp Bảo đồng 
tâm chung sức phát triển và hộ trì 
ngôi Tam Bảo đã trở thành một 
đạo tràng nghiêm túc đông đảo 
như hiện nay với những Phật sự 
đáng tán thán như sau:

1. Về nhân sự: Tự viện Pháp Bảo 
có tổng cộng 7 vị Tăng Ni:

Hòa Thượng Phương Trượng 
Thích Bảo Lạc, Đại Đức Trụ Trì 
Thích Phổ Huân, Sư Cô Thích Nữ 
Giác Anh, Sư Cô Thích Nữ Giác 
Duyên, Sư Cô Thích Nữ Giác Trí, 
Sư Cô Thích Nữ Giác Niệm, và sư 
chú tập sự.

2. Về sinh hoạt Phật sự:

Ngoài hai khóa tu chính do Giáo 
Hội PGVNTNHNUĐL-TTL tổ 
chức là An Cư Kiết Đông và Khóa 

Tu Phật Pháp mà Phật tử Pháp 
Bảo thường tùng Hạ và tham dự 
đông đảo tại bổn tự hay các chùa 
khác tại Sydney hoặc tại các tiểu 
bang khắp nước Úc, mỗi tháng 
chùa còn tổ chức ba khóa tu 
thường xuyên và chính thức.

Đó là khóa tu Bát Quan Trai mà 
các Phật tử tham dự một ngày một 
đêm – trừ những vị lớn tuổi hoặc 
có duyên sự không thể ở lại chùa 
– vào ngày cuối tuần tuần lễ đầu 
tiên của mỗi tháng. Khóa tu thứ 
hai là Huân Tu Tịnh Độ, chuyên 
niệm Phật cầu vãng sanh từ 9:00 
sáng 5:00 chiều, được thực hiện 
vào ngày thứ Bảy của tuần lễ thứ 
ba trong tháng. Khóa tu thứ ba là 
khóa tu dành cho các Ưu Bà Tắc, 
thường có từ 15 đến 25 vị tham 
dự tại Tu Viện Đa Bảo một ngày 
một đêm vào thứ Bảy của tuần lễ 
thứ tư. Ngoài ra, cứ ba tháng một 
lần, chùa tổ chức khóa tu chung 
cho Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tại Tu 
Viện Đa Bảo, từ 7:00 sáng thứ Bảy 
và chấm dứt trước 7:00 tối. Số 
lượng Phật tử tham dự khá đông, 
từ 70 người cho đến 180 người với 
chương trình tu tập như: Nghe 
pháp, tọa thiền, kinh hành niệm 
Phật từ Niệm Phật Đường xuống 
rừng Đa Bảo.

Mỗi tháng, chùa tổ chức hai kỳ 
lạy Sám Hối Hồng Danh, có rất 
đông Phật tử đến lễ lạy lúc 7:00 
tối vào mùa Đông và 7:30 tối vào 
mùa Hè. Sau đó, đại chúng được 
Hòa Thượng, Đại Đức hoặc Sư Cô 
Giác Anh thuyết giảng bài pháp 
ngắn trong vòng 30 phút. Tiếp đó 
chúng cư sĩ Bồ Tát Giới ở lại Thiền 

Đường tụng Giới Bồ Tát.

 Ngoài ra mỗi Chủ nhật, vào giờ 
sinh hoạt công cộng, gồm giảng 
pháp, vấn đáp Phật pháp, tụng 
kinh lễ Phật, và làm lễ cầu siêu 
cho các Hương Linh quá vãng. 
Những ngày lễ vía, quý Sư Cô và 
các Phật tử đều tập trung cúng thí 
thực tại Tháp Vãng Sanh. Ba kỳ lễ 
rất quan trọng mà bao giờ cũng 
thu hút rất đông Phật tử, con số 
hơn 2000 người mỗi lần đó là Đại 
Lễ Phật Đản, Đại Lễ Vu Lan và Lễ 
Hội Tết Nguyên Đán với chương 
trình nghinh xuân và tụng Kinh 
Pháp Hoa.

Một điều đáng tán thán là mỗi ngày, 
mỗi tháng, mỗi năm, khóa công 
phu hai thời: 6:00 sáng và 7:30 tối 
đã diễn tiến không gián đoạn (trừ 
sáng mùng một Tết). Với sự tham 
dự tụng kinh lễ Phật của rất đông 
Phật tử thuần thành mà nhờ Phật 
lực, Pháp lực của chư Phật chư Bồ 
tát; nhờ ân đức của Hòa Thượng 
Phương Trượng khiến cho ngôi Tự 
Viện tỏa ngát mùi hương giải thoát 
đậm đà đạo vị.

Công tác Phật sự đạo tràng Pháp 
Bảo còn có một sinh hoạt vô cùng 
đặc biệt là chư Tôn Đức vì hạnh 
nguyện hoằng pháp lợi sanh, vì 
thương tưởng đến hàng Phật tử sơ 
cơ mà tổ chức khóa tu học hàng 
năm, kéo dài 10 ngày, nay đã là 
năm thứ 18. Đó là Khóa Tu Gieo 
Duyên, đã quy tụ gần 20 Phật tử 
tham dự toàn thời cư trú hẳn tại 
chùa và gần 100 Phật tử dự thính 
vì gia duyên và công ăn việc làm 
ràng buộc. Quý Giảng Sư, Giáo 
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Thọ đã ban bố những kiến thức 
Phật pháp căn bản của Đức Bổn Sư 
truyền trao cho hàng Phật tử, giúp 
Phật tử có nhiều kiến thức và thêm 
nhiều Pháp lạc vào mỗi cuối năm.

Năm 2015, quí Thầy Cô chùa 
Pháp Bảo sẽ chính thức tổ chức 
thêm một khóa chuyên tu đặc biệt 
5 ngày 4 đêm, dành cho số đông 
Phật tử ở lại hơn. Để đáp ứng đủ 
nhu cầu phương tiện về nơi ở cho 
quí Phật tử tham dự, nên Chùa 
đã chính thức thuê một đất trại 
để tu học. Địa điểm tổ chức khóa 
tu năm nay là Trung Tâm Berry 
Sport and Recreation Centre, 
cách Pháp Bảo Sydney 150km về 
hướng Wollongong. Nguyện cầu 
Tam Bảo gia hộ những khóa tu 
Phật Pháp như thế này sẽ đem 
thêm nhiều lợi lạc cho toàn thể 
đại chúng trong cuộc sống.

3. Về từ thiện xã hội:

Bên cạnh việc tu tập hành trì, chư 
Tăng Ni và Phật tử Pháp Bảo cũng 
rất tích cực trong các công tác xã 
hội từ thiện. Chùa và các Phật tử 
đã nhiệt tình ủng hộ tài chánh 
cho Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của 
Giáo Hội kêu gọi. Đó là những 
trận thiên tai hỏa hoạn tại tiểu 
bang Victoria hàng năm. Đó là 
trận sóng thần Tsumani tại thành 
phố Fukushima, Nhật Bản vào 
năm 2011. Đó là trận bão Haiyan 
tại Phi Luật Tân vào năm 2012. 
Cùng với Phật tử thuộc Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Liên Châu, Phật tử Tự Viện Pháp 
Bảo đã gởi tới những nạn nhân 
thiên tai món quà, tuy không 
nhiều, nhưng mang ý nghĩa đạo 
vị thật là cao quý.

Ngoài ra, Phật tử Tự Viện Pháp 
Bảo cũng đã góp tiền ủng hộ năm 
trạm cứu hỏa vùng Lithgow trong 

trận bão lửa tháng 10 năm 2013, 
số tiền khiêm tốn năm ngàn đô 
Úc, nhưng cũng thể hiện được sự 
chia sẻ với người dân địa phương 
trong cơn hoạn nạn. Với tinh thần 
tương thân tương trợ và đền ơn 
đáp nghĩa quê hương thứ hai đã 
nhân đạo cưu mang người Việt 
tỵ nạn, người Phật tử nói chung 
và Phật tử Pháp Bảo nói riêng, 
đã đem hết nhiệt tình, hằng tâm 
hằng sản chia sẻ với người bản 
xứ. Đó là việc làm tốt đẹp, chứng 
tỏ những người con Phật bao giờ 
cũng biết sống chan hòa và thiện 
lành theo lời dạy của Đức Bổn Sư 
Thích Ca và theo truyền thống 
hiếu thuận nhân nghĩa của dòng 
giống Lạc Hồng từ nghìn xưa còn 
lưu lại. Phật tử Pháp Bảo cũng 
có một sinh hoạt đượm tình đạo 
thắm thiết tương thân tương ái. 
Đó là Ban Hộ Niệm đã liên kết 
độ 150 Hội viên dù kẻ còn người 
mất. Đó là việc thăm viếng an ủi 
nhau khi đau ốm và hộ niệm cho 
các vị cận tử nghiệp và dự buổi 
cầu siêu phúng điếu cho Hội viên 
mãn phần.

4. Về cơ sở vật chất:

Tự Viện Pháp Bảo đã được sửa 
sang phần nào để thích nghi với 
nhu cầu của Phật tử thường xuyên 
đến chùa chiêm bái và tu học. 
Hiện nay, Sư Cô Giác Anh và đại 
chúng đang chăm sóc những Phật 
sự thường nhật nơi đây.

Ngoài ra, do nhu cầu của Phật tử 
ngày càng đông, nhất là việc gởi 
gấm tro cốt cho quý Phật tử cư sĩ 
quá cố ngày thêm nhiều, tự viện 
Pháp Bảo đã tìm được một nơi 
khá thích hợp cho việc xây dựng 
Tháp Vãng Sanh; cũng như tôn 
tượng Thích Ca Phật Đài hầu tạo 
duyên Chánh Pháp đến với mọi 

người không phân biệt. Khu đất 
đó gọi là Thiền Lâm Pháp Bảo, 
tọa lạc tại vùng Wallacia, cách tự 
viện Pháp Bảo hơn 30 phút lái xe. 
Hiện nay Đại Đức Trụ Trì và Sư 
chú Thanh Ngộ đang thường trú.

Cơ sở Pháp Bảo còn có Tu Viện 
Đa Bảo mà gần bốn năm nay 
là nơi tịnh tu của Hòa Thượng 
Phương Trượng, Đại Đức Trụ 
Trì, Tăng Ni chúng Tự Viện Pháp 
Bảo, cũng như Hòa Thượng Như 
Điển (Đức Quốc) đã từng có thời 
gian tịnh tu nơi này. Nhưng Đa 
Bảo chính là nơi chủ tâm thực 
hiện những khóa chuyên tu cho 
Quý Thầy Cô và hàng Phật tử cư 
sĩ, như Khóa tu chung, Khóa Ưu 
Bà Tắc, Khóa tu 10 ngày. Và hiện 
giờ Hòa Thượng Phương Trượng 
thường xuyên tịnh tu trên Đa Bảo 
vào những ngày trong tuần.

Ngoài ra, đoàn sinh Gia Đình 
Phật Tử Pháp Bảo hơn 100 em 
cũng sinh hoạt thường xuyên mỗi 
Chủ nhật hàng tuần, tạo thêm sự 
sinh động đầy đạo vị cho chùa 
thanh tịnh, trang nghiêm Pháp 
Bảo, vốn được nhiều Phật tử quý 
kính bảo tồn.

Đó là một số tường trình về sinh 
hoạt Phật sự của Tự Viện Pháp 
Bảo nhân ngày Đại Hội Khoáng 
Đại kỳ V của Giáo Hội, diễn ra tại 
Tu Viện Quảng Đức, thành phố 
Melbourne, Úc Đại Lợi năm 2015. 
Kính chúc Đại Hội thành công 
viên mãn, để hạnh nguyện Hoằng 
Pháp Lợi Sanh của Chư Tôn Đức 
cũng như tâm nguyện Hộ Trì Tam 
Bảo của người con Phật luôn tỏa 
sáng trong ánh hào quang Từ Bi 
Trí Tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát.

Nam Mô A Di Đà Phật.
TM Ban Thư Ký Tự Viện Pháp Bảo

Phật tử Tâm Huệ
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Thời gian Phật Sự

17-19/3/2011

Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
UĐL – TTL được long trọng tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc từ ngày 17 
đến 19 tháng 3 năm 2011, do HT Thích Như Huệ và ĐĐ Thích Viên Trí đảm nhận việc 
tổ chức. TT Trụ Trì Tâm Phương được Giáo Hội tái cử làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ 
Thiện Xã Hội. Thầy Phó Trụ Trì Nguyên Tạng được tái cử làm Phó Tổng Thư Ký của Giáo 
Hội trong nhiệm kỳ 4 năm (2011-2015).

21/3-4/4/2011

TT Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng hướng dẫn phái đoàn hành hương chiêm bái danh 
lam Phật Giáo Triều Tiên. Phái đoàn tổng cộng là 36 người bao gồm phó đoàn đạo hữu 
An Hậu Tony Thạch, cùng với sự chứng minh của Ni Trưởng Phước Trí và Ni Trưởng 
Chơn Đạo, Chánh Phó trụ trì Quán Thế Âm Ni Tự ở Perth, Tây Úc; các Phật tử gồm có 6 
người từ Adelaide, 13 người từ Melbourne, 9 người từ Sydney, 1 người từ Perth, 2 người 
từ Canada và 1 người từ Việt Nam.

29/3-9/5/2011

TT Phó Trụ Trì Nguyên Tạng tham dự cùng phái đoàn Hoằng pháp của HT Thích Như 
Điển (Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc), đoàn đã đến giảng pháp 
tại các thành phố: Las Vegas, Chicago, Jacksonville, Gainsville, Florida, Oklahoma, Santa 
Anna, Long Beach, San Jose, Fremont.…đây là chuyến đi hoằng pháp lần thứ 5 của 
Thượng Tọa tại Hoa Kỳ.

27-04-2011

 Vào lúc 1 giờ trưa ngày 22 tháng 02 năm 2011, một Trận Động Đất mạnh 6.3 địa chấn 
chôn vùi cả một Thành phố vùng Christchurch, Tân Tây Lan. Sau nhiều tháng vận động 
gây quỹ, trưa ngày thứ Tư 27-4-2011, đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, Thượng Tọa Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh cùng 
Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Thích Tâm Phương đã đến tận 
nơi xảy xa trận động đất kinh hoàng tại thành phố Christchurch, Tân Tây Lan. Tại đây, 
ông Bob Parker, thị trưởng thành phố Christchurch, đã tiếp nhận tấm cheque $30.000 với 
lời trân trọng tri ân đến Giáo Hội và cộng đồng Việt Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan 
đã chia sẻ nỗi đau mất mát đối với người bị nạn Tân Tây Lan.

31/5-6/6/2011

Trước thiên tai thế kỷ vào tháng Ba vừa qua, nhiều chục ngàn người Nhật đã bị Tsunami 
và động đất cướp đi sinh mạng của họ. TT Thích Tâm Phương tham dự trong phái đoàn 
đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan hiệp cùng 
các phái đoàn đại diện Giáo Hội Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada đến bờ biển Sendai và tỉnh 
Fukushima thiết lễ Trai Đàn Cầu Siêu cho các nạn nhân bất hạnh này.

18-6-2011 TT Phó Trụ Trì Nguyên Tạng đã đến tham dự và thuyết pháp tại lễ Khai Mạc Chiêm Bái 
Phật Ngọc tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc. 

5-15/7/2011

Hai Thầy Chánh & Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức cùng Sư Cô Hạnh Nguyên và quý 
Phật tử TVQĐ tổ chức An Cư Kiết Đông kỳ thứ 12 của Giáo Hội ngay tại Tu Viện Quảng 
Đức. Có 60 Chư Tôn Đức Tăng Ni và 100 Phật tử về tham dự. Đặc biệt vào ngày cuối của 
khóa An Cư, Tu Viện đã tổ chức Giới Đàn truyền Tại Gia Bồ Tát Giới cho 47 Phật tử và 58 
Phật tử phát tâm thọ Thập Thiện Giới.

20/08 - 
25/12/2011

TT Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng phụ trách hướng dẫn Kinh 
Pháp Hoa mỗi tháng một lần vào tối thứ Bảy, từ 7.30 đến 9.30 tối cho lớp huynh trưởng 
Bậc Lực thuộc Gia Đình Phật Tử VN trên toàn liên bang Úc Châu, khóa học kéo dài  
5 tháng.
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24-9-2011

TT Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng đến dự lễ khai mạc và ban đạo 
từ tại Trại Họp Bạn Tâm Minh 2011 do 4 Gia Đình Phật Tử VN tại tiểu bang Victoria tổ 
chức tại vùng Eumeralla Scout Camp, 1415 Great Ocean Road Anglesea, Victoria 3230. 
Khóa trại kéo dài đến hết ngày 26-9-2011. Xin tán thán công đức của 4 Gia Đình Phật Tử: 
Quảng Đức, Chánh Đạo, Đại Hoan Hỷ và Đại Bi Quan Âm.

9-10-2011 TVQĐ tổ chức gây quỹ xây dựng sân thượng thờ Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, có ca sĩ 
Trường Vũ và Thanh Trúc đến từ Hoa Kỳ để giúp vui văn nghệ

15-30/10/2011
TT Thích Tâm Phương, TT Thích Phổ Hương, ĐĐ Thích Viên Trí (thuộc Tổng Vụ Từ 
Thiện Xã Hội của Giáo Hội) đã ủy lạo đồng bào và học sinh nghèo tại quê nhà Việt Nam 
ở các nơi:- Hồng Ngự, Đồng Tháp; - Mỹ Sơn, Quảng Nam; - Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

17/11-7/12/2011
Tu Viện Quảng Đức tổ chức hành hương chiêm bái Phật Tích Tứ Động Tâm tại Ấn Độ 
và các danh lam thắng cảnh Đài Loan, phái đoàn lần 3 này có 51 người tham dự, do TT 
Phó Trụ Trì TVQĐ Thích Nguyên Tạng làm trưởng đoàn hướng dẫn.

04-11/12/2011 Khai đàn Cầu An Mạn Đà La do 5 vị Lạt Ma Tây Tạng đảm trách

30/12/2011-
03/01/2012

Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 11 của Giáo Hội tổ chức tại Kyneton, Victoria do TT 
Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng làm trưởng ban tổ chức. Khóa tu học 
quy tụ 450 Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử trên toàn liên bang Úc Châu. 
TT Trụ Trì TVQĐ Thích Tâm Phương cùng với 100 Phật tử thuộc TVQĐ đã phát tâm về 
tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 11 này từ ngày 30-12-11 đến 03-01-2012 tại 
vùng Kyneton, Victoira, cách phi trường quốc tế Melbourne khoảng 45 phút lái xe.

29/1/2012

Hai ngày mùng 7 và 8 tháng giêng năm Nhâm Thìn, 50 xe bus của các chùa đưa đồng 
hương Phật tử đến viếng Tu Viện Quảng Đức và lễ Phật đầu xuân, các chùa gồm có: Chùa 
Bảo Minh (2 xe), Chùa Hoa Nghiêm (11 xe), Chùa Dược Sư (3 xe), Chùa Linh Sơn (3 xe), 
Chùa Giác Hoàng (2 xe), Chùa Huệ Quang (2 xe), Chùa Quang Minh (12 xe), Chùa Phật 
Quang (8 xe), Chùa Thiên Bình (2 xe), Chùa Dược Sư (3 xe).

5-2-2012

Rằm tháng giêng, Tu Viện Quảng Đức đã hướng dẫn đồng hương Phật tử (6 xe bus) đến 
lễ Phật tại 10 ngôi chùa trong tiểu bang Victoria nhân dịp đầu xuân Tân Mão, đó là Chùa 
Linh Sơn, Chùa Hoa Nghiêm, Chùa Bảo Minh, Chùa Giác Hoàng, Chùa Huệ Quang, 
Chùa Bồ Đề, Chùa Quang Minh, Chùa Phật Quang và Tu Viện Quảng Đức.

6-2-2012 Hai Thầy Chánh Phó Trụ Trì đến dự Tang Lễ Hòa Thượng Thích Phước Huệ tại Sydney.

25-2-2012
Tu Viện Quảng Đức tổ chức Lễ Chúc Thọ cho Mẫu Thân của hai Thầy Chánh Phó Trụ Trì 
TVQĐ là Cụ Bà Tâm Thái Ngô Thị Đắc 80 tuổi cùng với 70 Phật tử cao niên khác của Tu 
Viện Quảng Đức

25/3-- 3/5/2012

TT Phó Trụ Trì Nguyên Tạng tham dự cùng phái đoàn Hoằng pháp của HT Thích Như 
Điển (Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc), đoàn đã đến giảng pháp 
tại các thành phố: Las Vegas, Chicago, Jacksonville, Gainsville, Florida, Oklahoma, Santa 
Anna, Long Beach, San Jose, Fremont.…đây là chuyến đi hoằng pháp lần thứ 6 của 
Thượng Tọa tại Hoa Kỳ.

4-14/7/2012
Hai Thầy Chánh & Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức về tham dự Khóa An Cư Kiết Đông 
kỳ thứ 13 của Giáo Hội được tổ chức tại Tu Viện Vạn Hạnh (HT Thích Quảng Ba trụ trì). 
Có 62 Chư Tôn Đức Tăng Ni và 80 Phật tử về tham dự. 

24-8-2012 TT Trụ Trì Thích Tâm Phương cùng chư Tôn Đức tham dự Lễ Khánh Thành Hall sinh 
hoạt của vùng Stroaung, nơi bị hỏa hoạn cách đây 2 năm.
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9-9-2012

Tu Viện Quảng Đức tổ chức Lễ Truy Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu 
(1918-2012), Hòa Thượng Minh Châu, pháp danh Tâm Trí, pháp hiệu Viên Dung, sanh 
năm 1918 (Mậu Ngọ) tại làng Kim Thành (Quảng Nam); nguyên quán làng Kim Khê, xã 
Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã viên tịch tại Thiền Viện Vạnh Hạnh, Sàigòn 
vào lúc 9 giờ 5 phút, ngày 01/09/2012 (nhằm 16/07/Nhâm Thìn). Thọ thế 95 tuổi đời và 
64 hạ lạp. Cố Đại lão Hòa Thượng: Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục GHPGVN 
TN; Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh; Viện trưởng sáng lập Viện nghiên cứu Phật học 
Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Đại Tạng kinh Việt Nam; Trú trì Tổ Đình Tường 
Vân, thành phố Huế. Ngài là một Cao Tăng kiệt xuất, một bậc Long tượng thiền môn, 
một đại dịch giả Kinh Tạng và là một dịch giả đầu tiên chuyển ngữ hoàn thành Tạng Kinh 
Pali ra tiếng Việt, gồm Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, Kinh Trường Bộ, Kinh Tương 
Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ.

13-11-2012

Ngày 13-11-2012, Thầy Cô giáo và 50 em học sinh thuộc trường Tiểu Học Ivanhoe, tiểu 
bang Victoria, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật, TT Phó Trụ Trì Thích Nguyên 
Tạng đã tiếp phái đoàn và giảng giải giáo lý cơ bản cho các em. Phần lớn các em là học 
sinh da trắng người Úc theo đạo Thiên Chúa, đã tỏ ra rất thích thú khi nghe về giáo lý ăn 
chay, vô thường và sự tái sinh của người quá cố, có nghĩa là sau khi chết có thể trở lại làm 
người, có thể đọa lạc vào loài cầm thú hay rơi vào địa ngục, ngạ quỷ... Đây là những điều 
mới mẻ đối với các em. Hằng năm có nhiều trường tiểu học (lớp 5 đến lớp 9) trong tiểu 
bang thường đưa các em đến Tu Viện Quảng Đức để tham quan, tìm hiểu về kiến trúc, 
văn hóa và giáo lý Đạo Phật, sau khi về lại trường, các học sinh sẽ viết 1 bài essay về buổi 
học ngoại khóa của mình, đây là 1 nét sinh hoạt đặc biệt của học đường tại Úc châu.

28/12/2012-
01/01/2013

Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 12 của Giáo Hội  tổ chức tại Sydney, New South 
Wales do Đại Đức Thích Phổ Huân, Trụ Trì Chùa Pháp Bảo làm trưởng ban tổ chức. Khóa 
tu học quy tụ 600 Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử trên toàn liên bang Úc 
Châu. TT Trụ Trì TVQĐ Thích Tâm Phương & TT Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng cùng 
với 80 Phật tử thuộc TVQĐ đã phát tâm về tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu 
kỳ này.

17-2-2013

Hai ngày mùng 7 và 8 tháng giêng năm Quý Tỵ (2013), đồng hương Phật tử đến viếng Tu 
Viện Quảng Đức và lễ Phật đầu xuân gồm 50 xe bus từ các chùa: Chùa Bảo Minh (2 xe), 
Chùa Hoa Nghiêm (11 xe), Chùa Dược Sư (3 xe), Chùa Linh Sơn (3 xe), Chùa Giác Hoàng 
(2 xe), Chùa Huệ Quang (2 xe), Chùa Quang Minh (12 xe), Chùa Phật Quang (8 xe), Chùa 
Thiên Bình (2 xe), Chùa Dược Sư (3 xe).

17-2-2013

Rằm tháng giêng, Tu Viện Quảng Đức đã hướng dẫn Phật tử đồng hương (7 xe bus) đến lễ 
Phật 10 ngôi chùa tại tiểu bang Victoria nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ các chùa này gồm có: 
Chùa Linh Sơn, Chùa Hoa Nghiêm, Chùa Bảo Minh, Chùa Từ Ân, Chùa Kim Cang, Chùa 
Huệ Quang, Chùa Quang Minh, Chùa Phật Quang, Chùa Bồ Đề và Tu Viện Quảng Đức

25/4- 15/5/2013

TT Phó Trụ Trì Nguyên Tạng tham dự cùng phái đoàn Hoằng pháp của HT Thích Như 
Điển (Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc), đoàn đã đến giảng pháp tại 
các thành phố: Berlin, Hamburg, Hannover, Ragvies, Nouss.. ,Đức Quốc. Đây là chuyến 
đi hoằng pháp lần thứ 2 của Thượng Tọa tại Đức Quốc

4-6-2013

ngày 4-6-2013, Cô Hiệu Trưởng và 25 Thầy Cô giáo khác thuộc Trường Tiểu Học St 
Lukes ở vùng Lalor, Victoria, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật. TT Phó Trụ Trì 
Nguyên Tạng đã tiếp phái đoàn và giới thiệu tổng quát về giáo điển của Đạo Phật và sinh 
hoạt của Tu Viện Quảng Đức. Mục tiêu cuộc viếng thăm này để làm quen và mở rộng mối 
quan hệ giữa nhà trường và các cơ sở tôn giáo. Sắp tới nhà trường sẽ cho các học sinh đến 
chùa để tìm hiểu giáo lý như là một buổi học ngoại khóa. 
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15-6-2013

Giáo Hội tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm 50 năm (1963-2013) vị pháp vong thân của Bồ Tát 
Thích Quảng Đức tại Sydney. TT Trụ Trì TVQĐ Thích Tâm Phương & TT Phó Trụ Trì 
Thích Nguyên Tạng cùng với 120 Phật tử thuộc TVQĐ đã về dự lễ này, ngoài xe bus có 
nhiều Phật tử đi máy bay. Thời gian khởi hành: 9pm tối thứ Sáu 14-6-2013 tại Tu Viện 
Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner), cả ngày thứ Bảy, 15-6-2013 dự lễ tưởng niệm Bồ 
Tát Quảng Đức tại Whitlam Center, tối thứ Bảy nghỉ đêm tại Canley Vale Hotel và sáng 
Chủ nhật, 16-6-2013 viếng Chùa Nam Thiên, Wollongong, sau đó rời Sydney và về đến 
Melbourne khoảng 12 giờ đêm cùng ngày.

20-6-2013

Ngày 20-6-2013, nhận lời mời của ông Robert Pitt, Giám đốc Công ty Mai Táng và Nghĩa 
Trang Adelaide Cemeteries Authority ở vùng Enfield, Nam Úc. TT Phó Trụ Trì Nguyên 
Tạng đã có buổi chuyện với các CEO và nhân viên phục vụ của công ty về phong tục tập 
quán tang lễ (chôn cất, hỏa táng, bia mộ…) của người Việt, ngõ hầu giúp cho công ty 
tránh những sai sót không cần thiết trong quá trình phục vụ. Sắp tới, qua lời giới thiệu của 
Ông Robert, Tu Viện Quảng Đức sẽ làm việc với Nghĩa Trang Fawkner để yêu cầu thiết 
lập một khu đất riêng để thành lập một Nghĩa Trang Phật Giáo, vì hiện tại người Phật tử 
quá cố vẫn được an táng trong quần thể nghĩa trang lẫn lộn với các tôn giáo khác. TVQĐ 
sẽ thông báo khi có tin tức mới về việc này.

13-23/6/2013

Từ ngày 13 đến 23 tháng 6 năm 2013, Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm Úc Châu để thuyết 
pháp, mang niềm tin yêu thương đến cho mọi người. Trong dịp này, TT Tâm Phương đã 
đến tiếp kiến Ngài tại Melbourne vào ngày 19-6; ngày 20-6 tại chùa Tây Tạng, Adelaide, 
TT Nguyên Tạng đã dâng lên Ngài tập sách mới dịch “Đức Đạt Lai Lạt Ma, Con Trai Của 
Tôi”, tập sách viết lại những lời của Thân Mẫu Ngài kể về Ngài. Sách này được Ban Ấn 
Tống TVQĐ ấn hành trong lễ Vu Lan 2013 này.

18-8-2013

TVQĐ tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL 2557, đặc biệt hoàn tất 14 tấm bảng đá khắc tên tất 
cả Chư Hương Linh Quá Cố mà Đồng hương Phật tử đã gởi thờ và cầu siêu tại Tu Viện 
Quảng Đức. Tất cả Chư Hương Linh đã được Tu Viện tổ chức Lễ Quy Y ban pháp danh 
trong nhiều đợt từ Lễ Hội Chiêm Bái Phật Ngọc năm 2009, nay danh sách gồm 2000 tên 
Hương Linh đã được khắc trên Bảng Đá và được an trí phụng thờ trang nghiêm ngay tầng 
dưới cùng của Tháp Tứ Ân. 

21-8-2013 TT Thích Tâm Phương đến Pháp dự tang lễ HT Thích Minh Tâm (1940-2013).

20-9-2013 TT Thích Nguyên Tạng dự lễ Truy Niệm Cố HT Thích Minh Tâm (1940-2013) do Giáo 
Hội tổ chức tại Chùa Pháp Bảo Sydney.

27-29/9/2013 TT Thích Tâm Phương đến USA dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư tại Chùa Cổ Lâm, Seattle, 
USA.

20-10-2013 TVQĐ tổ chức gây quỹ cứu trợ nạn nhân thiên tai miền Trung VN, có hai ca sĩ Trường 
Vũ, Hạ Vy và MC Việt Thảo đến từ Hoa Kỳ để giúp vui văn nghệ.

10-12-2013

Ngày 8/11/2013, bão Hải Yến đã phá hủy các tỉnh ven biển miền Trung của Philippines, 
giết chết gần 6.000 người, 1.779 người mất tích, và hơn 4 triệu người lâm cảnh màn trời 
chiếu đất. Từ ngày 10-13/12/2013, TT Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện, cùng 
chư Tôn Đức từ Úc: HT Quảng Ba, HT Minh Trí, TT Như Định, TT Thiện Tâm,TT Phước 
Tấn, TT Giác Tín, ĐĐ Phước Thể cùng với phái đoàn từ Hoa Kỳ, Canada đã đến tận nơi 
Philippines để tặng quà cho nạn nhân với tổng số tiền cứu trợ là 401.000 Úc Kim, trong 
đó đóng góp từ Úc Châu $253.201, số còn lại do các GH từ Mỹ, Âu Châu & Canada đóng 
góp. Đồng thời TVTT cũng đã cứu trợ nạn nhân bị bão lụt ở Quảng Ngãi, Bình Định & 
xây nhà tình thương cho quê nhà VN: $38.000. 
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27-12-2013

Chu Niên 30 năm GĐPT Úc Đại Lợi: Ngày 27/12/2013, có hơn 300 huynh trưởng & 
đoàn sinh trên toàn liên bang Úc Châu vân tập về TVQĐ để tham dự Lễ mừng chu niên 
30 năm thành lập GĐPT Úc Đại Lợi (1983-2013). Đến chứng minh tham dự có HT 
Huyền Tôn, HT Quảng Ba, TT Tâm Phương, TT Thiện Tâm, TT Phước Tấn, TT Nguyên 
Tạng, ĐĐ Nhuận Chơn, ĐĐ Nguyên Tuệ cùng 12 GĐPT: Đại Bi Quan Âm, Đại Hoan 
Hỷ, Chánh Đạo, Chánh Pháp, Chánh Tín, Chánh Tâm, Pháp Bảo, Pháp Hoa, Long Hoa, 
Huyền Quang, Vạn Hạnh & Quảng Đức.

28/12/2013-
01/01/2014

Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13 của Giáo Hội  tổ chức tại Sydney, New South 
Wales do Đại Đức Thích Đạo Hiển, Trụ Trì Tu Viện Nguyên Thiều, làm trưởng ban tổ 
chức. TT Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng cùng với 60 Phật tử thuộc TVQĐ đã phát tâm 
về tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ này.

7-12/1/2014

Năm nay Pháp Xá vừa xây dựng xong, mọi phương tiện sinh hoạt đã tạm ổn TVQĐ đã tổ 
chức Khóa Tu Phật Thất kỳ 1. Lễ Khai Mạc Khóa Tu Phật Thất lúc 9 giờ sáng ngày thứ 
hai, 7-1-2014 và bế mạc vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 12-1-2014. Mọi phương tiện, ăn 
uống, ngủ nghỉ … đều miễn phí. HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Tâm Phương, TT 
Nguyên Tạng, ÐÐ Peter Thông Pháp, ÐÐ Nguyên Tuệ.. đã hướng dẫn khóa tu.

19-20/1/2014 TT Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã đến tận nơi Quảng Bình, Huế và Đà Nẵng để trao 
món quà Xuân Giáp Ngọ 2014 đến đồng bào bị thiên tai bão lụt.

16-2-2014

Rằm tháng giêng năm Giáp Ngọ, Tu Viện Quảng Đức đã hướng dẫn Phật tử đồng hương 
(8 xe bus) đến lễ Phật 10 ngôi chùa tại tiểu bang Victoria nhân dịp đầu xuân, các chùa 
này gồm có: Chùa Linh Sơn, Chùa Hoa Nghiêm, Chùa Campuchia, Chùa Tàu Cư Sĩ Lâm, 
Chùa Khơme, Chùa Quang Minh, Chùa Phật Quang, Chùa Tây Tạng, Chùa Tích Lan và 
Tu Viện Quảng Đức.

11-04-2014

TT Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã đến thuyết trình về truyền thống tang lễ của PG tại 
Hội Nghị Tang lễ của CCASA (Cemeteries & Crematoria Association of South Australia) 
tổ chức tại Victor Harbor, Nam Úc. Có trên 100 CEO và nhân viên của 4 nghĩa trang lớn 
của Nam Úc đến dự.

20-04-2014

Tu Viện Quảng Đức đã chào đón hơn 1000 đồng hương, Phật tử đến ủng hộ buổi văn nghệ 
gây quỹ giúp xây dựng Giảng Đường Hoa Sen được khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 20 
tháng 04 năm 2014, với những tiếng hát được yêu mến như Nữ Ca sĩ Phi Nhung, Ca Sĩ 
Cát Tiên, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đến từ Hoa Kỳ, cùng quí anh chị ca sĩ tại Melbourne: 
Tâm Như, Vĩnh Huy, Thụy Kim; Ban Nhạc Viễn Phương; Âm thanh ánh sáng:  
Anh Bằng.

24-05-2014 TT Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng và 50 Phật tử TVQÐ đến dự Lễ Vesak 2014 tại 
Melbourne Town Hall ở trung tâm thành phố Melbourne.

01/06/2014

Tu Viện Quảng Ðức đã tổ chức lễ tưởng niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng 
Xuân, một Huynh trưởng cấp Tấn, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền 
Quảng Đức, đã tự thiêu vào lúc 5.30am rạng sáng thứ Sáu 23-5-2014 tại cổng Dinh Độc 
Lập, Sài Gòn, Việt Nam. 

1-11/7/2014 Hai Thầy Chánh & Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức cùng quý Phật tử TVQĐ tổ chức An 
Cư Kiết Đông kỳ thứ 14 của Giáo Hội được tổ chức tại ngay tại Tu Viện Quảng Đức. 

06-07-2014
Tùng sự Phật Sự vào ngày Chủ Nhật 6.7.2014. Lúc 10:30 sáng đến 12 giờ trưa. Đạo Tràng 
Tu Viện Quảng Đức tổ chức Đại Lễ An Vị Tôn Tượng Phật A Di Đà, Kỳ Siêu Bạt Độ, đồng 
thời Lễ Tấn Phong Tân Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức: TT Thích Nguyên Tạng. 

95



01-10-2014

Thầy, cô giáo và 30 học sinh Trường tiểu học Fawkner, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo 
lý Đạo Phật, TT Trụ Trì Nguyên Tạng đã tiếp phái đoàn và giới thiệu tổng quát về giáo 
điển của Đạo Phật và sinh hoạt của TV Quảng Đức. Phần lớn học sinh người Úc theo đạo 
Thiên Chúa, đã tỏ ra rất thích thú khi nghe về giáo lý ăn chay và sự tái sinh của người quá 
cố. Đây là những điều mới mẻ đối với các em. Sau khi về lại trường, các học sinh sẽ viết 1 
bài essay về buổi học ngoại khóa của mình về những gì thấy nghe được.

15-21/12/2014

Tiếp nối chương trình tu học, Khóa Tu Phật Thất kỳ 2 đã được tổ chức và khai mạc vào 
lúc 9 giờ sáng ngày thứ Hai, 15-1-2014 và bế mạc vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 21-1-2014. 
Mọi phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ … đều miễn phí. HT Tâm Viên, TT Tâm Phương, TT 
Nguyên Tạng và ĐĐ Peter Thông Pháp đã hướng dẫn khóa tu.

28/12/14—
01/01/2015

Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 của Giáo Hội tổ chức tại Eagle Hawk, thủ đô 
Canberra do HT Thích Quảng Ba, làm trưởng ban tổ chức. Có 40 Tăng Ni & 450 Phật tử 
trên toàn liên bang Úc về dự khóa tu năm nay. TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng cùng với 63 
Phật tử thuộc TVQĐ đã phát tâm về tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ này.

4-1-2015

Tu Viện Quảng Đức đã chào đón hơn 1000 đồng hương, Phật tử đến ủng hộ buổi văn 
nghệ gây quỹ giúp xây dựng Giảng Đường Hoa Sen được khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ 
Nhật 04 tháng 01 năm 2015, với những tiếng hát được yêu mến như Nữ Ca sĩ Phi Nhung, 
nam ca sĩ Thế Sơn đến từ Hoa Kỳ, cùng quí anh chị em ca sĩ tại Melbourne: Tâm Như, 
Băng Châu, Huỳnh Phú...

6-1-2015

Mái ngói Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức do công ty ngói Boral lợp cách đây 15 năm, do 
thời tiết khắc nghiệt của Melbourne, mưa to gió lớn, nhiều lần tốc mái ngói khiến ngói 
bị bể và nước mưa đổ xuống, la phông hư hại nặng (do mưa to gió lớn vào tối ngày 9-9-
2014). Tu Viện đã chấp vá nhiều lần trong 5 năm trở lại đây, đến nay thì không thể tiếp tục 
chấp vá nữa nên Tu Viện quyết định trùng tu toàn bộ mái ngói, với chi phí $46.000 (bốn 
mươi sáu ngàn Úc Kim). Sáng sớm ngày 6-1-2015, mái ngói chánh điện Tu Viện Quảng 
Đức đã được nhóm thợ Úc bắt tay tháo gỡ bỏ ngói cũ, trải lớp giấy chống nước, đóng gỗ 
mè và lợp ngói mới, công việc kéo dài khoảng 3 tuần sẽ xong. Cầu Phật gia hộ cho công 
trình trùng tu sớm thành tựu viên mãn. 

01/03/2015

Hai ngày mùng 7 và 8 tháng giêng năm Ất Mùi (2015), đồng hương Phật tử đến viếng Tu 
Viện Quảng Đức và lễ Phật đầu xuân gồm 50 xe bus từ các chùa: Chùa Từ Quang (4 xe), 
Chùa Hoa Nghiêm (11 xe), Chùa Dược Sư (4 xe), Chùa Linh Sơn (3 xe), Chùa Liên Trì (2 
xe), Chùa Huệ Quang (4 xe), Chùa Quang Minh (12 xe), Chùa Phật Quang (9 xe), Chùa 
Bồ Ðề (7 xe), Như Lai Thiền Viện (3 xe), Hội Phụ Nữ Việt-Hoa (1 xe)

08-03-2015

Rằm tháng giêng, Tu Viện Quảng Đức đã hướng dẫn Phật tử đồng hương (7 xe bus) đến 
lễ Phật 10 ngôi chùa tại tiểu bang Victoria nhân dịp đầu xuân Ất Mùi, các chùa này gồm 
có: Chùa Linh Sơn, Chùa Hoa Nghiêm, Chùa Tàu Minh Nguyệt, Tu Viện Từ Ân, Chùa 
Quang Minh, Chùa Phật Quang, Chùa Huệ Quang, Chùa Bồ Đề, Chùa Tích Lan và Tu 
Viện Quảng Đức

5-4-2015

Tu Viện Quảng Đức đã chào đón hơn 600 đồng hương, Phật tử đến ủng hộ buổi văn nghệ 
gây quỹ giúp trùng tu la phông Chánh Ðiện, khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 05 tháng 
04 năm 2015, với những tiếng hát được yêu mến đến từ Hoa Kỳ: Nữ Ca sĩ Hà Thanh 
Xuân, nam ca sĩ Duy Trường, cùng sự góp mặt của ban Quảng Ðức Ðạo Ca, cùng các đệ 
tử Việt Tĩnh, Bảo Châu…

08-10/05/2015

Đại Hội Khoáng Đại kỳ V của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
UĐL-TTL được long trọng tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne, từ ngày 08 đến 
10 tháng 05 năm 2015, do TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng đảm nhận việc 
tổ chức. 

96



Chư Tôn Đức và Quý Quan Khách 
cắt băng khánh thành Giảng Đường Hoa Sen, 

cũng là phòng Hội Nghị của
Đại Hội Phật Giáo Úc Châu kỳ 5
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STT ĐẠO HIỆU GIỚI PHẨM GIÁO PHẨM ĐƠN VỊ TỰ VIỆN

1 HT. Thích Huyền Tôn Tỳ Kheo Tăng Giáo Trưởng Chùa Bảo Vương (VIC)

2 HT. Thích Như Huệ Tỳ Kheo Hội Chủ Chùa Pháp Hoa ( SA)

3 HT. Thích Bảo Lạc Tỳ Kheo Hòa Thượng Chùa Pháp Bảo (Syd)

4 HT. Thích Tịnh Minh Tỳ Kheo Hòa Thượng Chùa Thiên Ðức (VIC)

5 HT. Thích Quảng Ba Tỳ Kheo Hòa Thượng TV Vạn Hạnh ( Canberra)

6 HT. Thích Trường Sanh Tỳ Kheo Hòa Thượng Chùa Giác Nhiên ( NZL)

7 HT. Thích Minh Hiếu Tỳ Kheo Hòa Thượng TV Minh Quang ( SYD)

8 HT. Thích Tịnh Đạo Tỳ Kheo Hòa Thượng Chùa Linh Sơn ( VIC)

9 TT Thích Bổn Điền Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa Huyền Quang, Sydney

10 TT. Thích Nguyên Trực Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa A Di Đà ( SYD)

11 TT. Thích Nhật Tân Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa Pháp Quang ( QLD)

12 TT. Thích Như Định Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa Thiên Ấn (NSW)

13 TT. Thích Tâm Minh Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa Trúc Lâm (SYD)

14 TT. Thích Tâm Phương Tỳ Kheo Thượng Tọa Tu Viện Quảng Đức (VIC)

15 TT. Thích Thiện Hiền Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa Huyền Quang, Sydney

16 TT. Thích Phổ Hương Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa Long Quang (SYD)

17 TT. Thích Nguyên Tạng Tỳ Kheo Thượng Tọa Tu Viện Quảng Đức (VIC)

18 TT. Thích Giác Tín Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa Giác Hoàng (VIC)

19 TT. Thích Đạo Thông Tỳ Kheo Thượng Tọa Chùa Hưng Long (NSW)

20 TT. Thích Minh Thường Tỳ Kheo Thượng Tọa TV Minh Quang (SA)

21 ĐĐ. Thích Nhuận Chơn Tỳ Kheo Đại Đức Tu Viện Kim Cang (VIC)

22 ĐĐ. Thích Đạo Nguyên Tỳ Kheo Đại Đức Chùa Trí Đức, New Zealand
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23 ĐĐ. Thích Hạnh Tri Tỳ Kheo Đại Đức Chùa Minh Giác (SYD)

24 ĐĐ. Thích Viên Trí Tỳ Kheo Đại Đức Chùa Pháp Hoa (SA)

25 ĐĐ. Thích Viên Tịnh Tỳ Kheo Đại Đức Chùa Bảo Minh (VIC)

26 ĐĐ. Thích Hạnh Phẩm Tỳ Kheo Đại Đức Tu Viện Từ Ân (VIC)

27 ĐĐ. Thích Viên Thành Tỳ Kheo Đại Đức Chùa Bảo Minh (VIC)

28 ĐĐ. Thích Đạo Hiển Tỳ Kheo Đại Đức TV Nguyên Thiều (SYD)

29 ĐĐ. Thích Thông Hiếu Tỳ Kheo Đại Đức Chùa Huệ Quang (VIC)

30 ĐĐ. Thích Thông Tuệ Tỳ Kheo Đại Đức Tu Viện Minh Giác (SYD)

31 Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo Tỳ Kheo Ni Ni Trưởng Quán Thế Âm Ni Tự (WA)

32 Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc Tỳ Kheo Ni Ni Sư Chùa Liên Hoa (NSW)

33 Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết Tỳ Kheo Ni Ni Sư Chùa Diệu Âm (VIC)

34 Ni Sư Thích Nữ Chân Kim Tỳ Kheo Ni Ni Sư Chùa Phật Quang (VIC)

35 Ni Sư Thích Nữ Viên Thông Tỳ Kheo Ni Ni Sư Chùa Quan Âm (SA)

36 Ni Sư Thích Nữ Như Như Tỳ Kheo Ni Ni Sư Chùa Báo Ân (NSW)

37 Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết Tỳ Kheo Ni Ni Sư Chùa Báo Ân (NSW)

38 Ni Sư Thích Nữ Thể Viên Tỳ Kheo Ni Ni Sư Chùa Bảo Vương (VIC)

39 Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên Tỳ Kheo Ni Sư Cô Chùa Bồ Đề (VIC)

40 SC Thích Nữ Huệ Nhẫn Tỳ Kheo Ni Sư Cô Chùa Liên Hoa (NSW)

41 SC Thích Nữ Tuệ Tâm Tỳ Kheo Ni Sư Cô Chùa Phật Quang (VIC)

42 SC Thích Nữ Thành Liên Tỳ Kheo Ni Sư Cô TX Minh Đăng Quang (NSW)

43 Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên Tỳ Kheo Ni Sư Cô Chùa Pháp Hoa (SA)

44 Sư Cô Thích Nữ Đạo Thanh Tỳ Kheo Ni Sư Cô TV Vạn Hạnh (Canberra)

45 Sư Cô Thích Nữ Đạo Tịnh Tỳ Kheo Ni Sư Cô TV Vạn Hạnh (Canberra)

46 Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai Tỳ Kheo Ni Sư Cô NPĐ An Lạc Hạnh (VIC)

47 SC Thích Nữ Thảo Liên Tỳ Kheo Ni Sư Cô TV Minh Quang  (SA)

48 SC Thích Nữ Thảo Liên Tỳ Kheo Ni Sư Cô Tịnh Xá Thanh Lương (NSW)

49 SC Thích Nữ Hạnh Liên Tỳ Kheo Ni Sư Cô Tịnh Xá Thanh Lương (NSW)

50 SC Thích Nữ Chúc Học Tỳ Kheo Ni Sư Cô Khách mời, Công quả Đại Hội

51 SC Thích Nữ Viên Minh Tỳ Kheo Ni Sư Cô Khách mời, Công quả Đại Hội

52 SC Thích Nữ Hạnh Chiếu Tỳ Kheo Ni Sư Cô Khách mời, Công quả Đại Hội

53 SC Thích Nữ Phổ Huệ Tỳ Kheo Ni Sư Cô Khách mời, Công quả Đại Hội
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STT ĐẠO HIỆU PHÁP DANH ÐƠN VỊ TỰ VIỆN

1 Nguyễn Bá Phụng Bảo Minh Ðạo Chùa Bảo Vương

2 Lê Văn Bình Quảng An Chùa Bảo Vương

3 Lê Văn Hòa Thiện Nhơn Chùa Bảo Vương

4 Nguyễn Duy Hùng Bảo Minh Từ Chùa Bảo Vương

5 Lê Hồng Châu Bảo Tâm Ðạo Chùa Bảo Vương

6 Nguyễn Văn Ðộ Nguyên Lượng Tu Viện Quảng Ðức

7 Thiều Văn Bình Quảng Tịnh Tu Viện Quảng Ðức

8 Trần Tú Hoài Hồng Hạnh Tu Viện Quảng Ðức

9 Ðặng Minh Chung Nguyên Giác Tu Viện Quảng Ðức

10 Nguyễn Anh Dũng Tâm Từ Tu Viện Quảng Ðức

11 Nguyễn Thị Ngọc Dung Diệu Hòa TV Minh Quang, Sydney

12 Nguyễn Thị Ngọc Hiên Diệu Ánh TV Minh Quang, Sydney

13 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nguyên Tịnh TV Minh Quang, Sydney

14 Lưu Thị Hiệp Diệu Hiền TV Minh Quang, Sydney

15 Huỳnh Thị Nho Nguyên Ðại Chùa Giác Nhiên

16 Luật Sư Ðào Tăng Dực Thuyết trình đại hội Sydney

17 Tiến Sĩ Lâm Như Tạng TVP TV Hoằng Pháp Sydney

18 Philip Cohen Chúc Bính Chùa Pháp Bảo

19 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Tâm Huệ Chùa Pháp Bảo

20 Lưu Văn Vĩnh Minh Trường Chùa Pháp Bảo

21 Trần Hữu Lộc Hữu Tài Chùa Giác Hoàng

22 Nguyễn Hữu Ðức Hữu Dũng Chùa Giác Hoàng

23 Trần Thị Xuân Hữu Tín Chùa Giác Hoàng

24 Võ Thị Lệ Ðồng Thể Chùa Giác Hoàng

25 Lưu Phượng Linh Huệ Linh Chùa Giác Hoàng

26 Phạm Thị Liên Diệu Phương Chùa Bảo Minh
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27 Tôn Ngọc Ninh Quảng Thành Chùa Bảo Minh

28 Nguyễn Đình Phúc Phúc Lý Chùa Bảo Minh

29 Huỳng Kim sơn Lệ Hưng Chùa Bảo Minh

30 Nguyễn Lê Hoàng Bảo Trí Ngộ Chùa Bảo Minh

31 Phạm Văn Xưa Nhật Thường Tu Viện Vạn Hạnh

32 Andrew Giang Nguyễn Chúc Luận Chùa Hưng Long

33 Võ Lưu Quỳnh Hân Ðồng Khánh Tu Viện Từ Ân

34 Nguyễn Thị Thanh Hương Diệu Thanh Tu Viện Từ Ân

35 Htr Diệp Khôi Minh Hoàng TV Thanh Niên GÐPT

36 Htr Phan Thị Kim Oanh Nguyên Ðề TV Thanh Niên GÐPT

37 Htr Nguyễn Quốc Toàn Vạn Thắng TV Thanh Niên GÐPT

38 Htr Phạm Thanh Hùng Nguyên Dũng TV Thanh Niên GÐPT

39 Nguyễn Thị Kim Liên Tịnh Thanh Chùa Diệu Âm

40 Trần Tường Phú Minh Chánh Chùa Diệu Âm

41 Hà Kim Dung Linh Chánh Chùa Bồ Ðề

42 Phạm Thị Mười Nhật Hạnh Chùa Bồ Ðề

43 Vũ Thị Dung Diệu Vân Chùa Bồ Ðề

44 Dương Thị Gái Linh Tâm Chùa Bồ Ðề

45 Nguyễn Thế Quang Thanh Nguyên Chùa Bồ Ðề

46 Nguyễn Thị Kim Chi Tịnh Thiện Chùa Phật Quang

47 Lư Lệ Thu Tịnh Hiền Chùa Phật Quang

48 Trần Thị Kim Em Diệu Hữu NPÐ An Lạc Hạnh

49 Mai Thanh Thủy Tịnh Thủy NPÐ An Lạc Hạnh

50 Ðặng Thị Nga Nguyên Hảo NPÐ An Lạc Hạnh

51 Thạch Ngô Chân Tâm Tựu Chùa Huệ Quang

52 Tôn Nguyễn Chân Tâm Quý Chùa Huệ Quang

53 Ðặng Thành Ðông Thiện Ðịnh Chùa Huệ Quang

54 Trần Tín Chân Tâm Nghĩa Chùa Huệ Quang

55 Trần Trung Chân Tâm Hiếu Chùa Huệ Quang

56 Lê Thị Thời Diệu Tâm Tu Viện Minh Giác

57 Nguyễn Thị Oanh Chúc Hảo TV Minh Quang, SA

58 Trần Thị Hoa Thiện Liên TV Minh Quang, SA

59 Trần Thị Bạch Phượng Thiện Ngọc TV Minh Quang, SA

60 Nguyễn Mỹ Linh Nhật Hoa TV Minh Quang, SA

61 Hà Mộng Hoa Nhật An TV Minh Quang, SA

62 Nguyễn Dũng Sĩ Linh Chí Chùa Linh Sơn, Vic

63 Trần Thị Mỹ Lệ Linh Hoa Chùa Linh Sơn, Vic

64 Vũ Thị Tuyết Nga Linh Nguyệt Chùa Linh Sơn, Vic
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STT CHỨC DANH CHỨC VỤ

1 Thượng Nghị Sĩ Concetta Fierravanti Wells 
(Ðại diện cho Thủ Tướng Tony Abbot)

Thư Ký Quốc Hội Liên Bang  
đặc trách về Bộ An Sinh Xã Hội

2 Bộ Trưởng Robin Scott 
(Ðại diện cho Thủ Hiến Victoria, Danniel Andrew) Bộ Trưởng Ða Văn Hóa Sự Vụ

3 Bà Meghen Hopper Thị Trưởng Thành Phố Moreland

4 Mr. Nguyễn Văn Bon Chủ Tịch CÐNV Tự Do Victoria

5 Mr Frank Carter Chủ Tịch Hiệp Hội Vesak, Victoria

6 Mr. Ian Allison Giám Ðốc Allison Monkhouse

7 Mr Mohamed Elrafihi Chánh văn phòng Bộ Trưởng Ða Văn Hóa 
Victoria

8 Mr David Muscat  Thư ký Bộ An Sinh Xã Hội

9 Ông Dương Ngọc Lợi GÐ Hải Quân Hàng Hải

10 Ông Nguyễn Khương Ninh GÐ Hải Quân Hàng Hải

11 Ông Hoàng Chính Đan Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị 
Thủ Đức

12 Ông Nguyễn Huy Hội C/N Tỵ Nạn Ðông Dương

TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ :

13 Ông Long Quân Chủ Bút  Tuần Báo Nhân Quyền

14 Ông Nguyễn Hồng Anh Chủ Bút Tivi Tuần San

15 Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng VNTV từ Melbourne

16 Cô Kim Hoàng Vietface Tivi từ sydney
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STT Pháp Danh STT Pháp Danh
1 Cụ Bạch Vân 42 Hoa-Nhân
2 Cụ Đức Ngọc 43 Nguyên Thảo
3 Cụ Diệu Phước 44 Nguyên Ngộ Tâm (Quang)
4 Nguyên Nhật Như Mai 45 Long Tuyền
5 Tâm Quang (Mai) 46 Diệu Chơn
6 Nguyên Nhật Mỹ 47 Nguyên Hỷ
7 Nguyên Châu 48 Lệ Phước
8 Nguyên Như 49 Quảng Hương
9 Quảng Niệm 50 Quảng Tịnh (KP)

10 Quảng Hạnh 51 Nguyên Nhật Thơ
11 Thanh Phi 52 Nguyên Nhật Diệu
12 Nguyên Đà 53 Hữu Thu
13 Hoàng Lan GTD 54 Nguyên Lượng
14 Ngộ Đại Hùng 55 Quảng Tịnh (Bình)
15 Ngộ Đại Hỷ 56 Công Đạo
16 Ngộ Đại Khánh 57 Nguyên Tâm (Đức)
17 Steve Nguyên Thiện Bảo 58 Thục Đức
18 Nguyên Thiện Hạnh 59 Kim Chi
19 Ngọc Hoa 60 Thiện Duyên (Lý)
20 Thiện Hưng 61 Chơn Lý
21 Nguyên Nhật Khánh 62 Công Lý
22 Tâm Từ 63 Tâm Hương (Huệ)
23 Nguyên Thanh 64 Bác Sĩ Đăng Khoa
24 Hồng Hạnh 65 Dược Sĩ Chiêu Dương
25 Huệ Thuyền 66 Diệu Toàn
26 Thiện Bảo 67 Quảng Liên
27 Quang Tuyến 68 Chân Mỹ Lương
28 Trung Trực 69 Ngọc Hân
29 Diệu Hường (Nguyệt) 70 Diễm Phương
30 Hưng Việt 71 Nguyên Nhật
31 Minh Kiên 72 Quảng Tuệ Châu
32 Thục Hà 73 Đồng Túy
33 Nguyên Giác 74 Nguyên Nhật Lâm
34 Duy Hữu 75 Diệu Hữu
35 Diệu Hiền 76 Nguyên Nhật
36 Tâm Quang (Hiền) 77 Quảng Tuệ Châu
37 Nguyên Nhật Định 78 Đồng Túy
38 Quang Tính 79 Nguyên Nhật Lâm
39 Quảng Diệu Hạnh 80 Diệu Hữu
40 Nguyên Yên (Lan) 81 Đồng Túy
41 Thiện Kim 82 Nguyên Nhật Đức
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CHỨNG MINH:

1. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)
2. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Đại Lợi)
3. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)

CHỨNG MINH ĐẠO SƯ:
4. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Đại Lợi)

1.Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng )
2.Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ (Chứng Minh Đạo Sư )
3. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
4. Hòa Thượng Thích Quảng Ba
5. Hòa Thượng Thích Trường Sanh
6. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
7. Thượng Tọa Thích Nhật Tân
8. Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (Chánh Văn Phòng)
9. Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Hội Chủ: HT Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ: HT Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: HT Thích Trường Sanh

Tổng Thư Ký: TT Thích Nhật Tân

Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên Tạng

Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Giác Tín 

Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết

Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Viên Thông

Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Thể Viên
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Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Bổn Điền

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Giác Tín

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Đạo Thông

Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí

Vụ Phó Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: HT Thích Minh Hiếu

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Như Định

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Nguyên Tạng

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: HT. Thích Trường Sanh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Hiển

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Nguyên

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Đạo hữu TS. Lâm Như Tạng

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Tâm Minh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Giác Tín

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT: ĐĐ Thích Đạo Hiển

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Phổ Hương

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: ĐĐ Thích Viên Trí

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Tâm Lạc

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Thành Liên

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Nguyên Trực

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Phổ Hương

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ: ĐĐ Thích Thông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Thiện Hiền

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Nhuận Chơn

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Tịnh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tri

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Trí
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Người Phật tử Việt Nam tỵ nạn Cộng sản đến nay (2015) đúng 40 năm, kể từ biến cố 
đau thương năm 1975 đã được chính phủ của Thủ tướng Malcholm Fraser đương 
quyền mở rộng vòng tay nhân đạo đón nhận định cư tại Úc. Đại Hội Khoáng Đại kỳ 

5 của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan từ ngày 08 đến 10 tháng 05 năm 2015 
tại Tu Viện Quảng Đức Melbourne, Victoria, cũng là dịp để Giáo Hội bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến 
chính phủ và nhân dân Úc Đại Lợi.

Trong phần mở đầu Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
Đại Lợi-Tân Tây Lan ghi rõ: “Giáo Hội không đặt sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt 
trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại”, cũng có nghĩa Giáo Hội chia sẻ mọi mối an nguy với 
quốc gia Úc Đại Lợi, cùng dân tộc Việt Nam và toàn thế giới.

Việt Nam ngày nay, người dân dưới chế độ độc tài Cộng sản hầu như mất hết mọi sự tự do 
căn bản. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thống quốc nội bị Cộng sản cấm sinh 
hoạt công khai từ năm 1981, các cấp lãnh đạo Phật Giáo bị trù dập, tù đày, quản thúc cho tới khi 
viên tịch như Đức Đệ Tứ Tăng Thống Hòa Thuợng Thích Huyền Quang, hay đang bị quản thúc 
như Đệ Ngũ Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ hiện nay. Hàng trăm tù nhân lương tâm, 
tù chính trị vẫn còn bị giam giữ chưa trả tự do. Đất nước suy vong, đạo đức suy đồi, chính quyền 
tham nhũng, tệ nạn xã hội vô phương khắc phục, Trung Cộng âm mưu thôn tính Việt Nam v.v…

- Tổ quốc và quê hương Việt Nam phải được bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải mà cha ông 
đã dày công xây dựng.

- Nhà cầm quyền CSVN nên phóng thích tất cả tù nhân chính trị, các nhà tranh đấu cho nhân 
quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo v.v…

- Với ân đức đất nước Úc Đại Lợi đã cưu mang, chúng ta nên toàn tâm, toàn lực vun bồi, phát 
triển ngày càng hưng thịnh.

- Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam tinh tấn tu học, dấn thân hành đạo, dù gặp bất cứ hoàn cảnh 
khó khăn thử thách nào cũng không thối chí hoằng dương chánh pháp, phụng sự chúng sanh.

- Tu tập, trau giồi giới đức tinh nghiêm để xây dựng bản thân và tha nhân trong tình đạo pháp.

- Sẵn sàng yểm trợ các phong trào người Việt tranh đấu đòi nhân quyền và các quyền tự do dân 
chủ cho Việt Nam.

Làm tại Melbourne ngày 10 tháng 05 năm 2015
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Trưởng lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn tặng hoa chúc mừng Hòa Thượng
Tân Hội Chủ Thích Bảo Lạc tại Lễ Bế Mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 tại Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức

110



Hình ảnh lưu niệm: Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử
tại Lễ Bế Mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 tại Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức
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Giới luật là sinh mạng của Phật Pháp, Giới 
luật còn Phật pháp còn, câu nói chân lý ấy 
sống mãi, đi mãi với người con Phật trong 
tinh thần hoằng hóa độ sanh. Trên tinh 

thần đó, Đại Hội Khoáng Đại kỳ V được long trọng 
tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, trong tiết 
trời đang chuyển dần vào mùa Đông giá lạnh.

Trời Thu lạnh nhưng đạo tình ấm áp
Phó hội về Quảng Đức để tuyên dương

Đại Hội năm (V) Phật Giáo Việt lệ thường
Cứ bốn năm có một lần khoáng đại…

Khi được GH ủy thác trách nhiệm tổ chức Đại 
Hội kỳ 5, TT Viện Chủ Thích Tâm Phương, TT Trụ 
Trì Thích Nguyên Tạng cùng quý Phật tử địa phương 
Quảng Đức, suốt 10 tháng qua đã không ngừng hoàn 
thiện cơ sở, miệt mài vận động tổ chức các buổi sinh 
hoạt để truyền thông, gây quỹ và chuẩn bị mọi cơ sở 
vật chất cũng như mọi việc để sẵn sàng cho những 
ngày Đại Hội.

Với tấm lòng vì đạo quên mình, TT Viện Chủ, 
mặc dầu thân có bệnh nhưng tâm vẫn luôn với tinh 
thần hy hiến, lo phụng sự cho Đạo pháp, nên rồi mọi 
chướng ngại và bệnh duyên cũng đành khuất phục. 
TT Trụ Trì mặc dầu đa đoan với nhiệm vụ điều hành 
Chùa, lo ngoại giao, tổ chức tu học cho Phật Tử và 
nhất là phục vụ cho Trang Nhà Quảng Đức mỗi ngày 
một phát triển và nhiều lợi ích, nhưng vẫn không 
ngớt lo toan cho Kỳ Đại Hội, cho nên mặc dù Chư 
Tôn Đức và Phật Tử có vân tập về sớm và cho đến 
ngày hoàn mãn, mọi tiện nghi vật chất, đón, đưa, ăn, 
ở và sinh hoạt cũng đều cụ bị chu đáo, tốt đẹp.

Như đã ấn định trước, Đại Hội Khoáng Đại kỳ V 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan (GHPGVNTNHN 
tại UĐL-TTL) được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, 
Melbourne, Victoria. Đại Hội quy tụ 117 đại biểu đại 
diện cho Tăng Ni và Phật tử của 37 Tự viện, Thiền 
Viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường trên toàn liên bang 
Úc (NSW, VIC, QLD, SA, ACT...) và Tân Tây Lan, 
trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 5 năm 2015. Tiền Hội 
Nghị vào lúc 8 giờ tối thứ Sáu 8/5 để chuẩn bị cho 
các thủ tục chính thức đi vào Đại Hội. Đặc biệt là 
phiên họp của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương 
và Hội Đồng Tăng Ni trước đó để tác pháp yết ma 
tấn phong 1 vị Tỳ Kheo và 3 Tỳ Kheo Ni lên Giáo 
phẩm Thượng Tọa, Ni Sư và cung thỉnh ngôi vị Hội 
Chủ, hai Phó Hội Chủ, những chức vụ quan trọng 
cho GH theo tinh thần Hiến Chương để điều hướng 
mọi Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

Đúng 10.30 giờ sáng ngày thứ Bảy 9/5, Đại lễ 
Khai mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ V long trọng cử 
hành (xem hình). Về chứng minh Đại lễ có sự hiện 
diện của HT Thích Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng; 
HT Thích Như Huệ, Hội chủ GH; HT Thích Bảo Lạc, 
Phó Hội Chủ Điều Hành, HT Thích Tịnh Minh; HT 
Thích Thích Quảng Ba; HT Thích Trường Sanh; HT 
Thích Minh Hiếu; HT Thích Tịnh Đạo; TT. Thích 
Bổn Điền... Về phía quan khách chính quyền Úc: 
Thượng Nghị Sĩ Concetta Fierravanti Wells đại diện 
cho Thủ Tướng Tony Abbott; Bộ Trưởng Đa Văn 
Hóa Tiểu Bang Victoria, Ông Robin Scott đại diện 
cho Thủ Hiến Victoria, Ông Daniel Andrews; Ông 
Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt 
Tự Do Tiểu Bang Victoria; Ông Frank Carter, Chủ 
tịch Hiệp Hội Vesak tại Victoria; Ông Ian Allison, 

Tuần Báo Việt Luận loan tải về Kết Quả 
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 của Giáo Hội:

Thành Công Viên Mãn
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giám đốc Allison Monkhouse; Ông Dương Ngọc Lợi, 
Gia Đình Hải Quân Hàng Hải; Ông Nguyễn Khương 
Ninh, GĐ Hải Quân Hàng Hải; Ông Hoàng Chính 
Đan, Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức; 
Ông Nguyễn Huy, ICERA, Hội C/N Tỵ Nạn Đông 
Dương. Về phía truyền thông đại chúng có Ông Long 
Quân, Chủ Bút Tuần Báo Nhân Quyền; Ông Nguyễn 
Hồng Anh, Chủ Bút Tivi Tuần San; Tiến Sĩ Kiều Tiến 
Dũng, VNTV; Cô Kim Hoàng, Vietface Tivi…cùng 
300 đồng hương Phật tử gần xa về tham dự lễ.

Theo sau lễ chào Quốc kỳ Úc, Việt và Phật Giáo, 
một phút nhập từ bi quán tưởng nhớ đến các vị tiền 
bối hữu công, những vị anh hùng đã hy sinh vì lý 
tưởng tự do, tưởng niệm nạn nhân thiên tai tại Nepal, 
kế tiếp là lời chào mừng của Thượng Tọa Trưởng 
Ban Tổ chức Thích Tâm Phương (Viện chủ Tu Viện 
Quảng Đức). Thượng Tọa ngỏ lời cảm ơn chư Tôn 
Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử đã về tham 
dự. Trong lời chào mừng Thượng Tọa chia sẻ: “…quý 
Đại biểu nên bàn thảo nhiều hơn về các phương án 

để chuyển trao giáo lý nhân bản, từ bi, trí tuệ, hòa 
bình và nhân ái đến được với mọi tầng lớp nhân quần 
trong xã hội; một mặt để tái lập niềm tin của quần 
chúng vào Hiến Chương và đường hướng trước sau 
như một của chúng ta là Giáo Hội không đặt sự tồn 
tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự 
tồn tại của dân tộc và nhân loại; một mặt khác, giúp 
cho mọi người biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
thiên nhiên với môi trường trong sạch và lành mạnh.”.

Tiếp theo là diễn văn khai mạc của Hòa Thượng 
Hội Chủ Thích Như Huệ. Nội dung nói lên tính chất 
quan trọng của việc kế thừa sự nghiệp giác ngộ, hòa 
bình, giải thoát của đạo Phật như có đoạn viết:

“Tăng già là sức sống của Đạo Pháp, là sứ giả của 
Như Lai, nên chúng ta đã quyết chọn con đường trung 
đạo, con đường mà Đức Phật đã vạch ra và đã đi qua, 
sống “hòa hợp và tùy duyên” để hành đạo. Nhờ hòa 
hợp và tùy duyên mà Giáo Hội chúng ta mỗi ngày một 
khởi sắc và phát triển, nhờ hòa hợp và tùy duyên mà 
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mỗi thành viên trong Giáo Hội mỗi ngày một tăng 
tiến, biết kính trên thương dưới, biết tương kính, tương 
giáo, tương sám, tương hòa, thông cảm hiểu nhau để 
đoàn kết xây dựng và nhận thức được rằng: Muốn tiến 
tu đạo nghiệp thì phải “quán chiếu nội tâm, làm tiêu 
trừ ngã chấp và chuyển hóa nghiệp lực của mình” thì 
mới mong đạt đến giác ngộ, giải thoát”. Ngoài ra Hòa 
Thượng còn tha thiết ưu tư cho việc đào tạo Tăng 
tài trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh, đây là một 
Phật sự được đặt lên hàng đầu.

Từ Canada, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 
Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới, đã gởi 
thư chúc mừng Đại Hội. Trong thư có đoạn viết: “Tổ-
chức của Giáo-Hội Úc Châu đã an-hòa, sự sinh-hoạt 
của Giáo-Hội đều đặn và tiến-triển tốt đẹp, chúng tôi 
rất hoan hỷ và xin chúc mừng Giáo Hội. (…). Ngưỡng 
nguyện Tam Bảo từ bi gia-hộ tổ chức Giáo-Hội Phật-
Giáo Việt-Nam trong và ngoài nước, sớm có tinh-thần 
hòa hợp, liên-kết chân-thật, hầu chung góp cùng toàn 
dân, đem lại thể-chế mới, vinh-quang, phú cường cho 
đất nước, bảo toàn lãnh-thổ, lãnh-hải cho Tổ-quốc và 
xây dựng nền tự-do, dân-chủ, ấm no, hạnh-phúc cho 
nhân-dân.”.

Từ Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 
Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, đã gởi 
thư chúc mừng Đại Hội: “Giáo Hội Hoa Kỳ nhất tâm 
hướng về Úc châu cầu xin Phật Tổ gia hộ Đại Hội 
được thành công viên mãn.”; HT Thích Tín Nghĩa, 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa 
Kỳ cũng có thư chúc mừng: “Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 
V của GH Úc Châu là một sự kiện đặc biệt đánh dấu 
một chặng đường dài thực hiện sứ mệnh hoằng dương 
Chánh Pháp tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan của Chư 
Tôn Thiền đức Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử trong suốt mấy 
thập niên qua với những thành tựu rất đáng khích lệ 
để bảo tồn và phát huy tính chính thống của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại và nền 
văn hóa đặc thù của Phật Giáo và dân tộc Việt Nam 
nơi vùng đất lưu cư”.

Từ Pháp Quốc, HT Thích Tánh Thiệt, Phó 
Chủ tịch HĐĐH Giáo Hội PGVN Thống Nhất Âu 
Châu, đã gởi thư chúc mừng Đại Hội. Một đoạn viết 
trong thư như sau: “GH Âu Châu xin chúc mừng 
GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan về 
những thành quả đã làm và qua kỳ Đại Hội Khoáng 
Đại V lần nầy sẽ gặp được nhiều thuận duyên hơn, để 

công việc hoằng truyền Phật Pháp tại xứ người luôn 
là đèn tuệ để soi sáng cho cõi nhân sinh, vốn luôn còn 
cần đến Giáo Hội”.

HT Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Canada đã có thư chúc mừng: 
“Trong suốt 40 năm, cùng nổi trôi theo vận nước điêu 
linh, cùng mang trong tâm nguyện, hành trang của 
những sứ giả Như Lai thượng cầu hạ hóa, do duyên 
Phật bổ xứ, dưới sự hướng dẫn lèo lái của chư Tôn 
Đức cao minh và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể 
Tăng Ni các cấp, GH Úc Châu đã luôn sát cánh cùng 
GHPGVNTNHN Liên Châu, vững tay chèo chống để 
con thuyền Phật Giáo Hải Ngoại vượt qua cơn sóng 
dữ, đạp trên những chướng duyên để ngày hôm nay 
nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta cùng nhau 
hoan hỷ bởi sự keo sơn bền chặt, tương kính, tương 
thuận trong đạo tình Linh Sơn pháp lữ”.

Và vinh hạnh cho Giáo Hội hơn nữa, từ thủ đô 
Canberra, Thủ Tướng Tony Abbott đã gởi lời chúc 
mừng Đại hội, do bà Thượng Nghị Sĩ Concetta 
Fierravanti Wells, đại diện Thủ Tướng đến tham dự 
và tuyên đọc “Tôi rất vui mừng gởi thông điệp này 
đến tất cả quý vị tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 
5 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc 
Đại Lợi - Tân Tây Lan. Đây là cơ hội để Phật tử trong 
vùng đến với nhau trong tinh thần thân hữu và cùng 
nhau tôn vinh văn hóa. Cộng đồng Phật tử với nhiều 
sắc thái đa dạng, đã trở thành một phần chính yếu 
của lịch sử nước Úc. Phật Giáo là tôn giáo có nhiều 
tín đồ đứng thứ hai của nước Úc. Đối với nhiều người, 
tôn giáo này đã đem đến cho họ ý nghĩa, mục đích và 
nguồn cảm hứng trong đời sống hằng ngày. Lời cam 
kết của quý vị giữ gìn năm giới của Phật giáo: Không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
láo, không uống rượu và các chất gây nghiện, đã trở 
thành qui luật hành xử phổ quát mà tất cả mọi người 
- không kể đến tôn giáo và nguồn gốc văn hóa - đều cố 
gắng thực hiện”.

Dân biểu Lao Động Liên Bang Kelvin đã có thư 
chúc mừng: “Tôi biết rằng những giá trị này được Phật 
tử Việt Nam mạnh mẽ chia sẻ, và tôi biết đó là một 
trong những lý do giúp quý vị định cư thành công tốt 
đẹp như vậy ở Úc, và cảm thấy nước Úc là quê hương 
của quý vị trong nhiều năm nay. Tôi biết rằng Giáo 
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Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đã tổ chức Đại hội đầu tiên 
chỉ 15 năm trước, vào năm 1999 ở Sydney và quý vị 
đã tổ chức những Đại hội tiếp theo ở Brisbane, Perth 
và Adelaide. Tôi cảm thấy vinh dự là kỳ Đại hội này 
quý vị đã thấy thích hợp để họp mặt tại Tu viện Quảng 
Đức trong đơn vị tuyển cử Wills của tôi. Tôi đã có mối 
quan hệ lâu năm với Tu Viện Quảng Đức thông qua 
TT Tâm Phương và TT Nguyên Tạng, người đã rất 
nghiêm túc với ý kiến là Văn Phòng Đơn Vị Tuyển Cử 
của tôi cần mở rộng cho tất cả cử tri trong đơn vị bầu 
cử! Thông qua Thượng Tọa tôi đã hiểu được những giá 
trị và nguyện vọng của cộng đồng quý vị, và tôi có rất 
nhiều điểm chung giống quý vị”.

Tiếp theo là lời phát biểu của ông Robin Scott, 
Bộ Trưởng Đa Văn Hóa Sự Vụ đại diện cho Thủ 
Hiến Tiểu Bang Victoria, Ông Daniel Andrews, 
tuyên đọc thư chúc mừng của Thủ Hiến: “Tôi xin gởi 
lời nhiệt thành chúc mừng đến chư Tôn Đức và quý 
Phật tử thuộc GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL. Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 5 là cơ hội cho quý thân hữu tại 
Victoria và các tiểu bang khác để cùng mừng vui và 
chia sẻ những giá trị từ bi, trí tuệ và hòa hợp của Phật 
Giáo đã làm gương mẫu cho chúng sanh từ hơn 2,600 
năm qua. Trong hai thập niên vừa qua, những giá trị 
đạo đức này đã được Giáo Hội phổ biến tại Úc Châu 
và cung cấp những nhu cầu tâm linh cũng như những 
cơ hội tu học cho hàng ngàn người thiếu thốn được 
phục hồi đời sống của họ…”.

Thị Trưởng thành phố Moreland, bà Meghan 
Hopper đã gởi thư chúc mừng: “Khi cộng đồng Phật 
giáo đã có ảnh hưởng lớn mạnh, quý vị đã đi vào xã 
hội chính mạch của chúng ta và cung cấp một loạt các 
dịch vụ cộng đồng cho những người nhận trợ cấp của 
chính phủ. Sau khi có nhiều thảm kịch xảy ra, như 
cuộc tấn công khủng bố 9/11, thảm họa sóng thần 
Tsunami, trận cháy rừng Thứ Bảy Đen, và gần đây 
hơn là nạn động đất ở Haiti, Tu Viện Quảng Đức đã 
tổ chức những buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân 
và gây quỹ cứu trợ. Thay mặt Hội Đồng thành phố 
Moreland và các nghị viên đồng nghiệp của tôi, tôi 
xin cầu chúc cộng đồng Phật giáo của quý vị tiếp tục 
vui hưởng sự phát triển, thanh bình và thông cảm lẫn 
nhau trong nhiều năm sắp tới, và đem lại sự an bình 

nội tâm đích thực cho cộng đồng thành phố Moreland 
của chúng ta.”.

Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch Cộng Đồng 
Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria đã phát biểu 
chúc mừng đại hội: “Đại diện cho Cộng Đồng Người 
Việt Tự Do Victoria chúng tôi xin được gửi lời chúc 
mừng đến ban tổ chức, chúng tôi kính chúc “Đại Hội 
Khoáng Đại kỳ 5 của GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL” 
thành công mỹ mãn. Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm 
miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1975 bắt đầu 
một trang sử đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Một 
trang sử chứa đầy thù hận và trả thù, đàn áp, tù đày ở 
các trại tù tập trung và sát hại là những cực hình mà 
cộng sản đã dành riêng cho người lính cũng như người 
dân miền Nam Việt Nam. Người dân miền Nam sống 
dưới chế độ CSVN phải chịu đủ mọi đàn áp, đến nỗi 
người dân không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phải 
bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn đồng bào miền Nam đã 
phải bỏ nuớc ra đi tìm tự do ở những quốc gia khác…”

Sau lễ khai mạc Đại Hội, quý đại biểu đã làm việc 
cật lực trong 2 ngày với 9 phiên khoáng đại để báo cáo 
những sinh hoạt, thành quả trong 4 năm qua và đưa 
ra những đề án Phật sự cho 4 năm tới, đặc biệt trong 
đó có 2 buổi tham luận, (1) Vấn đề Pháp Lý trong 
hoạt động Phật sự (do LS Đào Tăng Dực thuyết trình) 
và (2) Kế hoạch Phật sự tương lai (do HT Quảng Ba & 
TT Nhật Tân phụ trách). Hai khoáng đại cuối cùng, 
quý đại biểu đã suy tôn và công cử Hội Đồng Chứng 
Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành 
(có 8 Tổng Vụ) để điều hành Phật sự, hoằng pháp lợi 
sinh trong nhiệm kỳ V (2015-2019), kết quả như sau: 
Hội Đồng Chứng Minh: 1. Chứng Minh: Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada), 2. Chứng 
Minh: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn 
(Úc Châu), 3. Chứng Minh: Trưởng Lão Hòa Thượng 
Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), 4. Chứng Minh Đạo Sư: 
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Châu). 
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương: 1. Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng), 
2. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, 3. Hòa 
Thượng Thích Bảo Lạc, 4. Hòa Thượng Thích Quảng 
Ba, 5. Hòa Thượng Thích Trường Sanh, 6. Hòa Thượng 
Thích Minh Hiếu, 7. Thượng Tọa Thích Nhật Tân, 8. 
Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (Chánh Văn Phòng), 
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9. Thượng Tọa Thích Tâm Phương. Hội Đồng Điều 
Hành: Hội Chủ: HT Thích Bảo Lạc; Phó Hội Chủ: HT 
Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây 
Lan: HT Thích Trường Sanh; Tổng Thư Ký: TT Thích 
Nhật Tân; Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên Tạng, 
TT Thích Giác Tín; Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ 
Như Tuyết; Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Viên Thông, 
NS Thích Nữ Thể Viên; TV Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: 
TT Thích Bổn Điền; TV Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT 
Thích Giác Tín, TT Thích Đạo Thông; Vụ Trưởng Ni 
Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí; Vụ Phó Ni Bộ: 
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo; TV Trưởng Tổng Vụ 
Hoằng Pháp: HT Thích Minh Hiếu; TV Phó Tổng Vụ 
Hoằng Pháp: TT Thích Như Định, TT Thích Nguyên 
Tạng; TV Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: HT. 
Thích Trường Sanh; TV Phó: ĐĐ Thích Đạo Hiển, ĐĐ 
Thích Đạo Nguyên, Đạo hữu TS. Lâm Như Tạng; TV 
Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Tâm 
Minh; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT 
Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Đạo Hiển; TV Trưởng Tổng 
Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương; TV Phó 
Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Phổ Hương, ĐĐ 
Thích Viên Trí, Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết, SC Thích 
Nữ Nguyên Khai; TV Trưởng Tổng Vụ Tài chánh: NS 
Thích Nữ Tâm Lạc; TV Phó Tổng Vụ Tài chánh: SC 
Thích Nữ Thành Liên; TV Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT 
Thích Nguyên Trực; TV Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : TT Thích 
Phổ Hương, ĐĐ Thích Thông Hiếu; TV Trưởng Tổng 
Vụ Nghi lễ: TT Thích Thiện Hiền; TV Phó Tổng Vụ 
Nghi lễ: TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Viên Tịnh, 
ĐĐ Thích Hạnh Tri, ĐĐ Thích Viên Trí.

Trong lễ bế mạc (xem hình) vào chiều Chủ Nhật, 
10/5, tại Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức, buổi lễ 
được diễn ra thật trang nghiêm, nhẹ nhàng và thanh 
thoát. Chư Tôn Đức Tăng Ni và Cư sĩ trong Hội 
Đồng Điều Hành đã làm lễ phát nguyện trước Tam 
Bảo để thể hiện tâm nguyện hoằng Pháp lợi sinh, báo 
ân đất nước Úc Đại Lợi. Một Quyết Nghị Đại Hội với 
6 điểm được công bố ngay giờ lễ bế mạc. Quyết Nghị 
khẳng định rõ đường hướng của Giáo Hội trong việc 
kế thừa mạng mạch và phát triển Đạo Pháp như sau: 
1/ Tổ quốc và quê hương Việt Nam phải được bảo tồn 
toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải mà cha ông đã dày công 
xây dựng; 2/ Nhà cầm quyền CSVN nên phóng thích 
tất cả tù nhân chính trị, các nhà tranh đấu cho nhân 

quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo v.v…; 3/ Với ân đức 
đất nước Úc Đại Lợi đã cưu mang, chúng ta nên toàn 
tâm, toàn lực vun bồi, phát triển ngày càng hưng 
thịnh; 4/ Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam tinh tấn 
tu học, dấn thân hành đạo, dù gặp bất cứ hoàn cảnh 
khó khăn thử thách nào cũng không thối chí hoằng 
dương chánh pháp, phụng sự chúng sanh; 5/ Tu tập, 
trau giồi giới đức tinh nghiêm để xây dựng bản thân 
và tha nhân trong tình đạo pháp; 6/ Sẵn sàng yểm trợ 
các phong trào người Việt tranh đấu đòi nhân quyền 
và các quyền tự do dân chủ cho Việt Nam.

Trong lễ bế mạc này, Giáo Hội đã kết nạp thêm 
hai thành viên mới là Chùa Bồ Đề (Melbourne) do 
SC Thích Nữ Nhật Liên trụ trì và Tịnh Xá Thanh 
Lương (Sydney) do SC Thích Nữ Thảo Liên trụ trì. 
Hai cơ sở này chính thức sinh hoạt trong khuôn 
khổ thành viên của Giáo Hội qua Quyết Định của 
HĐĐH.

HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc công bố Quyết Định 
tấn phong Giáo phẩm cho 4 vị Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni:

Giáo phẩm Thượng Tọa: Đại Đức Thích Nhuận 
Chơn, Trụ Trì chùa Kim Cang, Melbourne.

Giáo phẩm Ni Sư: Sư Cô Thích Nữ Như Như, Tri 
Sự Chùa Báo Ân, Sydney; Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết, 
Trụ Trì chùa Báo Ân, Sydney; Sư Cô Thích Nữ Thể 
Viên, Tri Sự Chùa Bảo Vương, Melbourne.

Đại Hội Khoáng Đại kỳ V của GHPGVNTNHN 
tại UĐL-TTL thành công viên mãn với sự yểm trợ 
hết lòng của đồng hương Phật tử khắp nơi trên nước 
Úc, đặc biệt tiểu bang Victoria, cùng các hội đoàn, 
đoàn thể và chính quyền Úc. Tất cả những điều đó 
chứng tỏ sức mạnh và tiềm năng theo hướng phát 
triển của Giáo Hội trong tương lai. Tuy nhiên với đề 
án hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2015-2019 đầy 
sáng tạo và tin tưởng, điều quan trọng hơn cả là Giáo 
Hội có thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng ấy hay 
không, còn tùy vào nhiều yếu tố nhân duyên thuận 
nghịch và sự dấn thân phục vụ Giáo Hội của hai giới 
Tăng Ni và Phật tử./.

Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Tuệ - Hạnh Trung (ghi nhanh)

Hình ảnh: Thiện Hưng, Hoàng Lan, Thục Đức
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Cứ mỗi bốn năm, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan (từ đây gọi 
tắt Giáo hội UĐL-TTL) tổ chức Đại 

hội một lần. Sự kiện này đã xảy ra trong 15 năm qua 
kể từ khi Giáo hội có danh xưng chính thức như trên 
vào năm 1999.

Như các Cao Tăng của Giáo Hội PGVNTNHN 
tuyên bố trong ngày Đại Hội kỳ 5 thì Giáo hội ở hải 
ngoại thuộc Úc và Tân Tây Lan là một “Giáo hội tiếp 
nối truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất ở quê nhà trước năm 1975”.

Bạn đọc cũng có thể đã biết, mỗi nơi Phật giáo 
Việt Nam vẫn có thể có những danh xưng khác nhau, 
và có lúc cũng gặp khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng 

như hồi gần đây giữa các vị lãnh đạo ở Hoa Kỳ và 
trong nước, nhưng tựu trung đều nhìn nhận có sự 
liên hệ với Giáo hội ở quê nhà hiện do Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ là vị lãnh đạo tối cao với chức vụ 
Đức Tăng Thống.

Giáo hội Phật giáo UĐL-TTL họp Đại hội lần 
đầu tại Chùa Pháp Bảo (1999), rồi Chùa Pháp Quang 
(2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa 
(2011).

Đại Hội kỳ 5 được tổ chức tại Tu viện Quảng 
Đức ở Fawkner vào ba ngày, từ 8 đến 10.5.2015 thuộc 
thành phố Melbourne để đúc kết Phật sự trong bốn 
năm qua và đưa ra đề án Phật sự cho nhiệm kỳ tới 
(2015-2019).

Hiện diện trong buổi khai mạc Đại hội với 
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khoảng 300 tín đồ tại hội trường của Tu viện Quảng 
Đức vào ngày thứ Bảy tuần qua, người ta thấy có rất 
nhiều vị Cao Tăng đến từ các tiểu bang của nước 
Úc và Tây Tân Lan, đặc biệt có sự hiện diện của các 
chính khách liên bang, tiểu bang, chính quyền địa 
phương và đại diện các đoàn thể và truyền thông của 
người Việt tại tiểu bang Victoria.

Thủ tướng Úc đã cử nữ Thượng nghị sĩ Concetta 
Fierravanti-Wells đại diện ông, đồng thời thủ tướng 
gởi một thông điệp với những lời như: “Đây là cơ hội 
để Phật tử trong vùng đến với nhau trong tinh thần 
thân hữu và cùng nhau tôn vinh văn hóa... Lời cam 
kết của quý vị giữ gìn năm giới của Phật giáo: Không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
láo, không uống rượu và các chất gây tác nghiện, đã 
trở thành quy luật hành xử phổ quát mà tất cả mọi 
người- không kể đến tôn giáo và nguồn gốc văn hóa- 
đều cố gắng thực hiện”.

Thủ tướng Úc nhìn nhận Phật giáo bây giờ trở 
thành tôn giáo lớn thứ hai ở Úc và “Nhân dịp này, 
chúng tôi nhớ lại những đóng góp đầy ý nghĩa mà 
Phật tử Úc đã thực hiện cho nước Úc và cho cả thế 
giới. Tôi cũng công nhận sự cam kết của quý vị trong 
việc thực hiện lòng tôn trọng, từ bi và thông cảm lẫn 
nhau theo đúng lời Đức Phật dạy”.(xem thêm).

Buổi lễ bắt đầu với phần diễn hành của các vị 
tu sĩ Tăng, Ni từ sân tu viện vào lễ đài, hát quốc ca 
Úc, Việt Nam Cộng Hòa, mặc niệm và dâng hoa. 
Trước bàn thờ Phật đối diện với tín đồ và quan 
khách, người ta thấy có 3 vị Cao Tăng ngồi trước bàn 
chủ tọa: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn; 
đương kim Hội Chủ, Hòa thượng Thích Như Huệ; và 
Hòa thượng Thích Bảo Lạc.

Thượng tọa Thích Tâm Phương, Viện Chủ Tu 
Viện Quảng Đức và cũng là Trưởng ban tổ chức Đại 
Hội kỳ 5 đã có lời cảm ơn chư vị Tăng lữ, các đại biểu 
Đại hội, đại diện chính quyền, cộng đồng, truyền 
thông, Phật tử đã đáp lời mời tới dự Đại Hội.

Thượng tọa Thích Tâm Phương mở đầu bài diễn 
văn với những khó khăn mà Phật giáo ở trong nước 
cũng như ở hải ngoại đã, đang và sẽ chịu:

“Suốt trong chiều dài hơn 2000 năm của lịch sử 

Phật giáo Việt Nam, trong đó đáng ghi nhớ nhất là 
giai đoạn từ năm 1961 đến 1975, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất đã chịu nhiều sự thăng trầm 
cùng vận mệnh của dân tộc, rồi một bước ngoặc 
tang thương cho Đạo Pháp và Dân tộc vào mùa 
Xuân 1975, hàng triệu con dân nước Việt đã phải tìm 
phương tị nạn ở khắp nơi trên thế giới, trong đó Úc 
Đại Lợi là nơi mà trên 300.000 người Việt Nam chọn 
làm quê hương thứ hai của đời mình. Đến nay đã 40 
năm rồi, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất trong và ngoài nước vẫn tiếp tục chịu nhiều 
thăng trầm, thay đổi và đắng cay.

Biết nói làm sao cho hết những nỗi gian lao và 
khổ nhọc; những lời đàm tiếu, dèm pha, phỉ báng, 
xuyên tạc đối với cấp lãnh đạo lớn nhất như Hòa 
thượng Đôn Hậu, Hòa thượng Huyền Quang, Hòa 
thượng Quảng Độ hay Giác linh của Bồ tát Thích 
Quảng Đức cũng vẫn chưa yên nghỉ trong cõi giới 
Niết Bàn, huống hồ các giới lãnh đạo các Giáo hội 
tại hải ngoại như Hoa Kỳ, Canada, Âu châu và tại Úc 
châu đang còn hành hoạt và phụng hiến đời mình 
cho Đạo pháp và Dân tộc... Quý Ngài đã, đang và sẽ 
còn chịu nhiều sự thăng trầm, vinh nhục. Dù biết 
như vậy, nhưng bổn phận của người trưởng tử Như 
Lai là “dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc 
lòng vì đạo hy sinh”, để từ đó phụng hiến đời mình 
một cách không mệt mỏi cho Đạo pháp và Dân tộc”. 
(xem thêm bài này).

Các thiếu nữ dâng hoa lễ Phật
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Sau đó, đương kim Hội chủ của Giáo hội Phật 
giáo UĐL-TTL, Hòa thượng Thích Như Huệ nói về 
những thành quả mà Giáo hội đã thực hiện trong 
bốn mươi năm qua. Hòa Thượng Như Huệ nói Ngài 
đã phục vụ Giáo hội trong 30 năm nên nay xin Đại 
Hội khoáng đại kỳ 5 hãy chọn một vị Hội chủ khác 
để thay thế Ngài vì Ngài muốn dành thời gian “cho 
việc tĩnh tâm tu dưỡng, để có năng lượng cho ngày 
về hầu Phật”. (xem thêm bài này) .

Hòa thượng Thích Huyền Tôn, một vị Cao Tăng 
sống lâu năm ở Melbourne đã nói về kinh nghiệm 
của Hòa Thượng dưới chế độ Pháp thuộc, dưới chế 
độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chế độ Việt 
cộng và thời gian Hòa Thượng bị bắt giam dưới các 
chế độ này. Vị Cao Tăng sống lâu năm ở thành phố 
Melbourne luôn nói đến những “âm mưu của ngoại 
nhân” cũng như những “thế lực đen tối” trong thời 
gian qua đã tìm cách đánh phá Giáo hội.

Diễn văn của Hòa thượng Huyền Tôn nhìn lại 
những quá khứ không mấy thuận lợi của Giáo hội và 
sự phân rẽ trong suốt nửa thế kỷ vừa qua khi Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập hơn 
là một viễn ảnh lạc quan của một Giáo hội sẽ vượt qua 
những tai tiếng nghi kỵ không đáng quan tâm.

Nhiều Giáo hội Phật giáo ở các nước khác trên thế 
giới đã gởi điện văn chúc mừng Đại Hội. (xem thêm).

Sau các bài diễn văn của các Cao Tăng, đại diện 
chính quyền và đoàn thể là nghi thức tôn giáo. Một 
vài đại diện chính quyền Úc dù không quen với các 
nghi lễ và tiếng Việt, vẫn ngồi lại tham gia cho đến 
khi kết thúc. Sau đó là phần dùng cơm trưa thân mật 
do Tu viện và ban tổ chức khoản đãi.

Cũng trong Đại hội này, Thượng tọa Thích Tâm 
Phương thuộc Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội 
UĐL-TTL đã báo cáo các công tác từ thiện của Giáo 
hội trong 4 năm qua. (xem thêm).

Cũng nên biết thêm hiện nay có 76 chùa, tu viện, 
thiền tự và đạo tràng trên khắp nước Úc.

Thượng tọa Thích Nguyên Tạng (bào đệ của 
Thượng tọa Thích Tâm Phương) thay mặt Ban tổ 
chức cảm ơn chư Tăng Ni, các đại biểu, các đại diện 
chính quyền, hội đoàn, các cơ quan truyền thông “đã 
đến dự và đưa tin sự kiện quan trọng này”.

Cũng trong báo cáo cho Đại hội, Thượng tọa 
Thích Nguyên Tạng nói:

“Lịch sử Phật giáo Úc đã trải qua nhiều giai đoạn, 
từ lúc du nhập cho đến những năm đầu thập niên 
1960, Phật giáo tuy không phát triển mạnh nhưng 
vẫn được duy trì trong các cộng đồng của người Á 
lẫn người Âu châu. Nhưng với sự gia tăng của làn 
sóng người di dân tị nạn đến Úc từ các quốc gia Á 
châu vào những năm 1979 và 1980 của thế kỷ 20, 
Phật giáo Úc đã lật sang một trang sử mới và phát 
triển rất nhanh. Số lượng tín đồ Phật giáo Úc đứng 
hàng thứ hai, theo sau Ky Tô Giáo. Theo thống kê 
mới nhất của Úc vào năm 2011, Úc đã có 529.000 tín 
đồ Phật giáo.

Rõ ràng số lượng người Úc ngày càng nhiều trở 
về với Phật giáo, đây là một tin vui cho các nhà lãnh 
đạo Phật giáo. Tuy nhiên, người Úc da trắng đã gặp 
khó khăn trong việc học hỏi và thực hành giáo lý 
nhà Phật, do bất đồng về ngôn ngữ và va chạm hàng 
rào văn hóa giữa các sắc tộc. Do vậy, các hội đoàn 
Phật giáo tại Úc, nhất là của người Úc phải chủ động 
phối hợp với các hội đoàn Phật giáo thuộc các sắc 
tộc khác để cùng nhau giải quyết những khó khăn, 
bế tắc trong quá trình truyền bá.

Đó là nỗi trăn trở không phải của riêng ai, mà 
chính các nhà lãnh đạo Phật giáo Úc, và chư Tôn 
Đức lãnh đạo Giáo hội PGVNTN Hải ngoại tại Úc 
phải suy nghĩ, phải tìm cách để phát huy và truyền 
bá lời Phật dạy rộng rãi cho các cộng đồng khác 
nhiều hơn là chỉ khu biệt trong nội bộ sắc tộc của 
mình”. (xem thêm bài này).

Đại Hội kỳ 5 còn kéo dài qua ngày Chủ Nhật với 
phần bầu cử chức vụ Hội Chủ cho Giáo hội của Úc 
châu và Tân Tây Lan và Hòa thượng Thích Bảo Lạc 
của Chùa Pháp Bảo ở Sydney đã được bầu vào chức 
vụ này như người ta đã có thể đồn đoán trước đó.

Có hai vị được bầu vào chức Hội Phó, đó là Hòa 
thượng Thích Quảng Ba ở Canberra và Hòa thượng 
Thích Trường Sanh, đặc trách Giáo hội ở Tân Tây Lan. 
(xem thêm danh sách nhân sự nhiệm kỳ 2015-2019).

Hương Bình
(Trích báo in TiVi Tuần-san số 1520 phát hành 

ngày 13.5.2015)
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◆ Sông Thu

ông hoa đẹp, ôi bông hoa đẹp
Do người trao gởi hết tấm lòng
Đường tục đế rẽ cong vạn lối

Nẻo Đạo mầu pháp hội chờ mong
Xinh tươi thoang thoảng đóa hoa hồng
Trau phẩm hạnh triệt thông bản ngã 
Hành từ bi tự độ độ tha
Tình Linh Sơn cốt nhục thuần hòa
Ân Từ Phụ bao la sâu rộng
Nghĩa Tổ Thầy đồng vọng bao la
Nhóm Đại hội triển khai phương án
Xây  nền đạo tươi sáng tương lai
Dìu dắt nhau trong pháp lục hòa
Thuyền Giáo Hội xông pha lướt sóng
Ban Điều Hành nguyện vọng thiết tha
Đóa hồng tươi trân trọng gởi trao.

 (Đáp tạ đạo tình cao đẹp của HT niên trưởng nhân lễ bế mạc Đại Hội KĐ kỳ 5 của 
GHPGVNTN HN tại Úc Đại Lợi – TTL, HT Thích Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng 
HĐGPTƯ, sau đạo từ Ngài nhẹ nhàng trao đến HT TBL, Hội Chủ HĐĐH nhiệm kỳ 5 
(2015-2019) của Giáo Hội món quà kỷ niệm giờ phút thanh tịnh tâm lúc 17 giờ ngày Chủ 
nhật 10/5/2015 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne).



Với nhiệm kỳ bốn năm dài sinh hoạt
Đến hôm nay đã được bốn nhiệm kỳ
Chư Tôn Đức thực hiện lòng từ bi

Lập Giáo hội để hoằng dương chánh pháp
Gặp thời điểm nhiều phong ba bão táp
Vững tay chèo lèo lái nguyện hy sinh
Hướng dẫn cho Phật tử chúng hữu tình
Cùng tu tập phát triển và củng cố
Nhiều tự viện được dựng xây tu bổ
Chư Tăng Ni hàng trăm vị sẵn sàng
Rèn đạo lực để đồng sự hân hoan
Đem Phật Pháp sẻ chia người bản xứ
Thế hệ trước đã gian nan dựng trữ
Hậu duệ ta phải cương quyết bảo toàn
Giúp Giáo hội mãi phát triển huy hoàng
Mang lợi ích an vui cho muôn loại
Mùa Phật Đản với hương từ sảng khoái
Đại Hội năm (V) được tổ chức ba ngày
Tám chín mười (8,9,10) tháng năm (5) mười lăm (2015)
Viện Quảng Đức Tại Melbourne đảm trách
Cả Viện Chủ, Trụ Trì đều hân hạnh
Nhiệm vụ cao được Giáo hội phân công
Chư Tôn Đức cùng Phật Tử một lòng trang nghiêm  
 Giáo hội
Theo “Bảy Pháp’ luôn luôn hành ‘Bất Thối”1

1 Bảy pháp bất thối: BẢY PHÁP LÀM HƯNG THỊNH CHÚNG 
TỲ-KHEO do Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni giáo huấn trong 
Kinh Du Hành, bộ Trường A Hàm 

1- Các Tỷ-kheo cần phải thường xuyên tụ họp, và tụ họp 
đông đảo để giảng luận Chánh pháp, khiến cho có sự 
hòa hợp trên dưới của các Tỷ-kheo. 

2- Các Tỷ-kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp, giải 
tán trong tinh thần hòa hiệp, và chấp hành Tăng sự trong 
tinh thần đoàn kết. 

3- Chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không 
thích hợp, những luật lệ không đáng được ban hành; 

Nguyện cầu cho tứ chúng mãi an hòa
Giữ thanh tịnh toàn bản thể Tăng già
Cho đạo tâm hân hoan đồng trưởng dưỡng
Phật đã dạy mỗi người đi một hướng
Mang yêu thương chánh pháp độ quần sanh
Dùng trí tuệ quán chiếu vạn sự thành
Rồi buông xả để thong dong tự tại
Đại Hội năm cầu dân an khương thái
Giáo hội Úc vạn sự được hanh thông
Tình đoàn kết thắm thiết trong cộng đồng

Kỷ niệm tốt bốn mươi (40) năm xa xứ (1975-2015)
An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng và mừng xuân 

Ất Mùi (2015)
Thích Viên Thành

và cũng không bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành 
từ trước; sống đúng những gì đã được quy định bởi 
cộng đồng Tăng lữ. 

4- Các Tỷ-kheo luôn luôn phải kính trọng, phục vụ các 
Tỷ-kheo trưởng lão, những vị có nhiều kinh nghiệm 
tu tập trong Chánh Pháp Luật, sẵn sàng nghe theo 
những lời khuyên dạy của các bậc trưởng thượng như 
thế. 

5- Các Tỷ-kheo sống không bị lôi cuốn bởi những tham ái. 
6- Trú xứ cộng đồng các Tỷ-kheo luôn luôn là những trú 

xứ nhàn tịnh.
7- Các Tỷ-kheo sống an trú trên chánh niệm tạo thành 

một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu 
từ những phương khác nếu chưa đến thì muốn đến, 
đã đến thì muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự 
an lạc.

Theo Nam truyền được hiểu và rút gọn lại như sau:
1/ Phải giản dị ít việc, không rườm rà đa sự;
2/ Cần yên lặng, không nên nói nhiều;
3/ Bớt ngủ nghỉ, không mê muội;
4/ Không kết phe đảng, nói việc vô ích;
5/Không được khoe khoang, cần phải khiêm tốn;
6/ Không làm bạn với những kẻ xấu;
7/ Nên ở những nơi nhàn tịnh để chiêm nghiệm đạo lý.

[Kinh Đại bát Niết-bàn, bản Nam truyền].
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Chúc tất cả, Phật Giáo toàn Châu Úc,
Mừng chu kỳ, phát triển, Đạo thạnh hưng,

Đại lực, toàn tâm. Đại nguyện sáng bừng,
Hội Tứ chúng, xây ngôi nhà Chánh Pháp.
 
Khoáng đạt chí, mở mang nguồn Giáo pháp,
Đại khối lòng phụng sự chúng sinh chung,
Kỳ nầy đây, Tứ chúng quyết nhau cùng,
Năm năm nữa, là nhiệm kỳ thay đổi.
 
Giáo Hội sẽ là niềm vui phấn khởi,
Hội Đại đồng, Tứ chúng khắp muôn nơi,
Phật chứng minh, chí nguyện phụng sự đời,
Giáo pháp mãi sáng ngời trên thế giới.
 
Việt tộc đã vươn lên và tiến tới,
Nam dân tình, Tộc Việt giống Tiên Long,
Thống hợp nhau, son sắc một tấm lòng,
Nhất chí lại, nối truyền, cơ Phật Pháp.
 
Hải đã rộng, nhưng nguyện lòng rộng khắp
Ngoại mênh mông, nhưng chí hướng không cùng,
Tại muôn nơi, nhưng vì ích lợi chung
Úc Quốc độ, nơi đất lành chim đậu.
 
Đại dân tộc, nhân tình đầy yêu dấu,
Lợi nhân dân, nghĩa nhân loại tuyệt vời,
Tân nếp người, từ xứ sở xa xôi,
Tây phương tính, hài hòa nguồn đạo đức.
 
Lan tỏa khắp, tình lân bang thơm nức,
Tổ hợp niềm, thao thức lẽ sống chung,
Chức sự đà giao phó ắc tròn xong
Tại nhiệm sở, không Phật sự nào chẳng trọn.
 

Tu chỉnh được trong nhiệm kỳ đã chọn,
Viện phát minh đường lối phụng nhân loài,
Quảng bá xa, khắp chốn, tự trong ngoài,
Đức tỏa rộng, cơ nhiệm mầu Phật Giáo.
 
Melbourne đã là duyên nền phúc đạo,
Thành đạt kỳ Đại Hội lần thứ năm,
Công năng Ban Tổ Chức quyết tâm làm,
Viên hạnh, đức tu hành, đạt thành quả.
 
Mãn Phật sự, Tứ chúng hoan hỷ cả.
Nơi Hoa Kỳ xin tán thán Đại Tăng,
Tứ chúng đều xứng đáng được vinh thăng,
Đèn Chánh Pháp sáng soi cùng thế giới.
                     -----oOo-----
 
Chúc Mừng Thành Quả Đại Hội Năm
Khoáng Đại mở ra, mục đích nhằm
Đúc kết nhiệm kỳ bốn năm chẵn
Triển khai Phật sự, phải nên làm
Thời gian kế tiếp, nhiều năm tới
Phật Pháp hoằng khai, mỗi mỗi năm
Tứ chúng hết lòng, nguyền phụng sự.
Thượng hoằng, Hạ hóa, đạt chân tâm.
 
Mừng thay, Phật Giáo ngập trần gian
Chánh Pháp sáng soi, chiếu ánh vàng
Phật Việt truyền sang, toàn Xứ Úc
Tăng Ni, hành đạo, đến Tây Lan
Hiến Chương Giáo Hội nguyền vâng giữ
Truyền thống Luật Nghi, đã rõ ràng
Tứ chúng, muôn đời nguyền vo trọn.
Thật là Chánh Pháp tỏa mười phang.

California, Tịnh Xá Pháp Duyên tháng 5-2015
HT Thích Giác Lượng

Chuùc Möøng Thaønh Quaû
Ñaïi Hoäi Khoaùng Ñaïi Kyø V

Kính tặng Chư Tôn Đức & Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5
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Hình ảnh cứu trợ nạn nhân động đất Nepal 
thuộc Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Lan

từ ngày 9-6-2015 đến ngày 15-6-2015
Trong khi đang chuẩn bị Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5, thì một trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Nepal, 
đã làm cho hơn 10.000 người thiệt mạng, và hàng trăm ngàn ngôi nhà bị hư hại. Ngay sau Đại Hội, Tổng Vụ 
Từ Thiện cùng chư Tôn Đức trong GH nhanh chóng vận động và thành lập một phái đoàn lên đường cứu trợ, 
tổng số tiền ủy lạo giúp Nepal là: $ 300.000 Úc Kim. (Tổng Vụ Trưởng TVTTXH, TT Thích Tâm Phương).
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Sương đã dìm sâu lớp bụi hồng
Cho trời trong sáng cõi mênh mông
Cơ duyên đã đổi luồng sinh khí
Chuyển giấc mơ xưa xuống cạnh lòng

Người tiếp người trong nỗi ước mơ
Tan mây, lòng bỗng sáng không bờ
Mặt hồ lặng gió không tăm cá
Chim bay về cõi trước hoang sơ

Có phải lòng ta nguyện đã lâu
Lời Kinh soi lại mộng ban đầu
Đã mang nhiều kiếp vào truông gió
Lạc lối đường kia em biết đâu

Cũng sáng ngày nay trong gió đưa
Trống chiêng vang vọng của ngôi chùa
Đưa ta vào lại nơi trần thế
Một cõi chim di em nhớ chưa

Còn có gì hơn chuỗi hội nầy
Mang bao nguyện ước với tầm tay
Để ta qua đó rời bến đục
Nước sẽ trong, trời sẽ tạnh mây

Giấc mộng vàng ươm sen nở rộ
Đường lên hoa nắng dệt thành thơ
Chim rợp tầng không, trời trổi nhạc
Ta về bên ấy cuối đường mơ

Để lại bên nầy vọng Pháp Âm
Chung tay lòng đã cạnh bên lòng
Lối đi đã rõ ta cùng bước
Pháp Phật truyền trao tâm ấn tâm.

Ghi nhớ 3 ngày Đại Hội lần thứ V của 
GHPGVNTNHNTUĐL-TTL

tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, AUSTRALIA
từ 8 đến 10, tháng 5 năm 2015

   LÂM NHƯ-TẠNG

Năm chín chín, lẻ ba, lẻ bảy
Năm mười một, mười lăm, tròn đủ số năm lần
Hội lớn khởi đi từ Pháp Bảo, Pháp Quang
Phổ Quang, Pháp Hoa, Quảng Đức

Nắng cháy, cô đơn, lao lung cùng cực
Kiếp tha hương thiêu rụi cả thân người
Đến nơi đây, Hội lớn, có mây trời
Có Pháp Vũ thấm nhuần mưa giữa Hạ 

Cây đã lớn cành mơn mơn hoa lá
Tàn đã xòe rộng mát khắp nhân gian
Giờ quay ngược cho thời gian trẻ lại
Nhựa căn đầy xóa sạch bụi trần gian

Vườn đã đủ những loài hoa phong nhụy
Đất đã mầu mỡ rộng thênh thang
Vòng tay rộng tưởng chừng không biên giới
Lo gì không đủ đất để khai hoang 

Đã sẵn giống mầm ươm từ vô thủy
Chỉ cần duyên hạt sẽ nẩy mầm vàng
Rễ sẽ bám ăn sâu vào nguồn cội
Quả sẽ thành trái ngọt của nhân gian

Nguyện ước gì đến đây giờ đã điểm
Đem hành trang hãy cất bước lên đường
Đặt điểm đến vào đúng nơi đã hẹn
Đừng lo gì hoang phí cả thời gian

Xin mời bạn vào đây ta sắp chữ
Đặt thành câu, chấp bút viết nên hàng
Cho mọi nẻo âm dương đều rực sáng
Có hào quang màu áo sắc hương vàng

Chí đã quyết thoát vòng quay tuế nguyệt
Nguyện đã thành phụng sự hết nhân gian
Phật hiển hiện trong ta, vô tư lự
Đến bên kia bờ giác cõi Lạc Bang.

Kỷ niệm Đại Hội kỳ V GHPGVNTNHNTUĐL-TTL
từ 8 đến 10 tháng 5 năm 2015 tại Tu Viện 

Quảng Đức, Melbourne, Vic, AUSTRALIA
LÂM NHƯ-TẠNG
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Sứ Giả Như Lai trong thời mạt pháp
Cõi Diêm Phù đây đó chiến tranh
Sư Tử trùng thảm họa hoành hành
Ngầm hủy hoại ngôi nhà Chánh Pháp

Nghiệp chúng sanh đã từng tạo tác
Kiếp luân hồi khó tránh tai ương
Thiên tai địch họa khổ nan lường
Sát hại nhau trả vay nhân quả

Gánh trọng trách Như Lai Sứ Giả
Độ chúng sanh thời mạt cang cường
Trong nhà lửa bốn khổ vô thường
Mải rong chơi buông lung tạo nghiệp

Khoa học tiến nhanh càng khủng khiếp
Trí phàm khó tránh nỗi hoang mang
Mạng lưới điện toán khắp tràn lan
Thông tin mạng vu vơ thất thiệt 

Mục đích nhằm mưu đồ hủy diệt
Rã Tăng Đoàn chi xiết lòng đau
Dấn thân hành đạo bước gian lao
Cùng chống đỡ ngôi nhà Chánh Pháp 

Độ Phật tử tĩnh tâm cảnh giác
Luôn nghiệm suy tà chánh phân minh
Không hoảng loạn giữ vững niềm tin
Luôn vững bước trên đường tu tập  
 
 

Rộng bao dung bỏ điều nghi chấp
Từ bi hỷ xả tấc lòng hằng
“Duy Tuệ thị nghiệp” luyện trí năng
Là lẽ sống của người con Phật
Phá rừng mê trời quang bát ngát
Đường tiến tu giải thoát thênh thang
Đủ Tứ Chúng câu hội Đạo tràng
Mừng Phật Đản năm châu phó hội

Hoan hỷ thay! Pháp đăng soi tỏ lối
Trên đường tiếp nối Lịch sử truyền thừa
Noi bước chân Phật Tổ tự ngàn xưa
Trải bốn mươi năm dấn thân hành đạo 

Trên đất Úc Châu ngôi nhà Phật Giáo
Dựng Tăng Đoàn Tự Viện giữ gia tài
Gìn kho tàng Pháp bảo của Như Lai
Đoàn Sứ Giả khắp nơi thân truyền thọ 

Trên xứ người phân nhiệm kỳ vạch rõ
Đường lối hành đạo phụng sự lợi sanh
Tu Viện Quảng Đức Phật sự viên thành
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 hoàn mãn 

Nơi hải ngoại ánh Đạo Vàng xán lạn
Lớp lớp hàng hàng Phật tử Tăng Ni
Khắp thế giới cộng đồng một hướng đi
Phụng sự Chánh Pháp trường tồn vĩnh cửu. 

Bakewell, Bắc Úc
18/07/2015

Viên Huệ Dương Chiêu Anh
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Từ thuở hình thành nơi Pháp Bảo (1999)
Mười sáu năm trải bốn nhiệm kỳ
Tâm ban đầu giữ vẹn Trí Bi

Vững niềm tin hoằng dương Phật Pháp

Hai thập niên cao thêm hạ lạp
Vui lục hòa phục vụ chúng sanh
Mở khóa tu: Phật tử tri hành
Hạ An cư: Tăng đoàn thanh tịnh

Lời dạy xưa1 giữ tròn tương kính
Tương giáo thời Phật Pháp phát huy
Tương thuận nên Tự Viện duy trì
Tương sám để trang nghiêm Giáo Hội

Với quê nhà hai ngàn năm truyền nối
Cách trùng dương nhưng lòng chẳng cách lòng
Cùng chư Tôn trong nước một Tâm đồng
Vì nhân quyền, vì tự do tín ngưỡng

Nhiệm kỳ đầu mở đường hướng thượng
Ánh Đạo mầu lan tỏa khắp nơi
Từ Thủ Đô đến Bắc Úc xa xôi
Phật Đản, Vu Lan, mừng Xuân mới2

Kịp Pháp Quang kỳ II Đại Hội (2003)
Đại biểu về tham dự khắp Úc Châu
Vì Đạo Pháp hướng tu học cần cầu
Lập cơ sở mong Tăng tài đào tạo

Gìn giới hạnh kế thừa Tăng Bảo
Xiển dương nền Chánh Pháp trường tồn
Nếp thanh quy gìn giữ phong môn
Hầu nhập thế trong tinh thần Vô Úy

Đem an lạc rải Tâm Từ Bi Trí
Nhân Tu Viện Quảng Đức lạc thành (2003)
Trừ Pháp nạn cùng tâm nguyện lợi hành
Ngài Huyền Quang đồng suy tôn Tăng Thống

Từ Pháp Bảo bước đầu mở rộng
Trải tám năm đến Đại Hội kỳ III (2007)
Chùa Phổ Quang nơi Tây Úc hiền hòa
Chưa kịp vui bỗng đất bằng dậy sóng

Những trang ảo không tiếc lời vu khống
Lực vô minh mong phá Hòa Hợp Tăng
Qua bão dông vẫn sáng ngọn Tuệ Đăng
Hàng Phật tử Bồ Đề Tâm kiên cố

Vẫn tu học, vẫn thực hành Lục độ
Hạ An cư vẫn kiết giới nghiêm trì
Một chiều Đông chi xiết nỗi ai bi
Từ quê nhà đưa tin Ngài viên tịch (2007)

Đất Nguyên Thiều đã từng chấn tích
Cũng nơi đây Ngài xả báo thân
Vẫn còn vang lời dạy bảo ân cần
Đức Tăng Thống tịch diệt mà không diệt
1 Lời dạy của Ôn Đôn Hậu
2 Từ năm 2000-2006, mỗi năm Thầy Thích Quảng Ba /hoặc chư 
Tôn Đức đến Darwin hướng dẫn tu học vào dịp Tết, Phật Đản 
và Vu Lan.

Bài viết chúc mừng Đại Hội kỳ V – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan

Đàn hậu tấn Đạo Tâm càng tha thiết
Diễn Pháp mầu hàng Sứ Giả Như Lai
Gia vụ lợi sanh cứu trợ thiên tai
Cháy rừng, bão lụt, sóng thần, động đất3 

Việc giáo dục giới luật càng miên mật
Nhớ ân xưa, Lễ Hiệp Kỵ về nguồn
Pháp tràng giờ kiến lập khắp muôn phương
Chùa Pháp Hoa vân tập về Đại Hội (2011)

Mười hai năm mở đường khai lối
An cư tu học vẫn hành trì
Lập Giới đàn trưởng dưỡng Tăng Ni
Hồi tưởng Năm Mươi Năm Nhìn Lại (2013)

Từ thuở ngọn lửa thiêng bừng cháy (1963)
Ánh Đạo vàng xoa dịu đau thương
Rất khiêm cung đầu tròn áo vuông
Đôi chân đất bi hùng đi khắp chốn

Cơn quốc biến thế tình càng nguy khốn
Vượt trùng dương vì hai chữ Tự Do
Buổi ban đầu nơi đất khách cam go
Nay vun đắp nguy nga bao Tự Viện

Vì Đạo cả một lòng hy hiến
Mấy Xuân Thu bấy Đông, Hạ an cư
Nhiều trưởng lão nhẹ nhàng vào vô dư
Đàn hậu tấn dự trong hàng Giáo phẩm

Lời Phật dạy ngày ngày thấm ngẫm
Thời công phu hôm sớm cần chuyên
Bốn nhiệm kỳ lần lượt châu viên
Nay Quảng Đức đến kỳ V Đại Hội (2015)

Nếp Đạo xưa giữ gìn truyền nối
Trừ quốc nạn, giải Pháp nạn hiện nay
Lòng Từ Bi lo tế độ thiên tai
Trận động đất kinh hoàng trên đất Phật (2015)

Nước Nepal khổ đau chồng chất
Phái đoàn cứu trợ tận vùng xa
Đèo cao hố thẳm quyết xông pha
Đem tình thương đến những người cùng khổ

Hạnh cứu khổ trải Tâm Từ phổ độ
Phá vô minh đem Trí Tuệ hoằng khai
Nơi Thiền môn rèn luyện lớp Tăng tài
Đạo giải thoát thấm nhuần trên Châu Úc

Đường còn dài còn gian nan uẩn khúc
Trải ngàn năm ngời sáng Đạo Từ Bi
Ngàn năm sau nguyện Chánh Pháp tu trì 
Hoa Giác Ngộ nở bừng từng tâm thức.

Darwin, Bắc Úc ngày 10-5-2015
Tâm Quang Tiền Anh Thơ

3 Cháy rừng (Victoria, 2009), bão lụt (Queensland, 2011), sóng thần 
(Nhật Bản, 2011), động đất (Tân Tây Lan, 2011)
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Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan 
sẽ được tổ chức từ ngày 08 đến 10-

05-2015 tại Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne, Tiểu 
bang Victoria, Úc Châu.

Phật Giáo Việt Nam tại Australia chỉ được hình 
thành sau biến cố 30.04.1975, nhưng đã phát triển 
nhanh chóng theo đà phát triển của cộng đồng người 
Việt mà nhân số khởi thủy theo thống kê năm 1976 
là 2.427 người và hiện nay giữ vị trí cộng đồng sắc 
tộc lớn thứ 6 với khoảng 300.000 người trong xã hội 
văn hóa đa nguyên Úc Châu.

Về mặt tín ngưỡng, cộng đồng người Việt tại Úc 
có 56% là Phật tử theo thống kê năm 2011, nhưng 
tỉ lệ này có thể khoảng 50% trong những năm cuối 
thập niên 1970 và trong thập niên 1980, tức là thành 
phần Phật tử tại Úc không phản ánh đúng thành 
phần người Việt theo Phật giáo tại Việt Nam.

Tự viện và Tổng Hội, Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan được 
thành lập từ năm 1980 khi chư vị Tăng Ni người 
Việt bắt đầu đến Australia để tiếp tục sứ mạng cao 
cả hoằng pháp lợi sanh. [Nguồn: Lưu Tường Quang, 
Bốn Mươi Năm Người Việt Định Cư - Phật Giáo Việt 
Nam tại Úc Châu: Hình Thành, Phát Triển và Thách 
Đố, http://quangduc.com/author/post/315/1/luu-
tuong-quang]

Nhân Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
‘Đại Lợi - Tân Tây Lan sắp được khai mạc, chúng tôi 
đã có cuộc tiếp xúc với Thượng Tọa Thích Nguyên 
Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne và 
cũng là Phó Ban Tổ Chức Đại Hội, về đôi nét của kỳ 
Đại Hội này.

TT Nguyên Tạng: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật, kính chào chị Ngọc Hân cùng quý 

thính giả của đài VOA, cảm ơn chị đã hỏi thăm 
về công việc Phật sự của Giáo Hội, như chị và quý 
thính giả đã biết, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan 
(GHPGVNTNHNTUĐL-TTL) được thành lập năm 
1999 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, với nhiệm kỳ 4 năm 
sinh hoạt Phật Sự.

“GHPGVNTNHNTUĐL-TTL là một Giáo 
Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa bình, 
an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua. 
GHPGVNTNHNTUĐL-TTL không đặt sự tồn 
tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình 
trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại. Tăng 
Ni và Phật tử trong GHPGVNTNHNTUĐL-
TTL nỗ lực thực hiện hạnh nguyện từ bi, lợi tha, 
lục hòa để bảo tồn và phát huy Phật Giáo Việt 
Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

 “Đến nay đã trải qua 15 năm thăng trầm hành 
hoạt với 4 kỳ Đại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức 
tại Chùa Pháp Bảo (1999); Chùa Pháp Quang, tiểu 
bang Queensland (2003); Chùa Phổ Quang, Perth, 
Tây Úc (2007); Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc 
(2011); và nay Đại Hội Kỳ 5 sẽ được tổ chức tại Tu 
Viện Quảng Đức, Melbourne, từ ngày 8 đến ngày 10 
tháng 5 năm 2015, để đúc kết lại các Phật sự trong 4 
năm qua và đưa ra đề án Phật sự cho nhiệm kỳ tới 
(2015-2019). Kỳ Đại hội của Giáo Hội năm nay lại 
trùng vào dịp cộng đồng người Việt Nam tổ chức lễ 
kỷ niệm chu niên 40 năm định cư của người Việt tại 
Úc Đại Lợi, nên trong các ngày Đại hội, Giáo Hội sẽ 
có lễ tri ân quốc gia Úc đã cưu mang cộng đồng của 
chúng ta trong 4 thập niên qua, thưa chị”.

Ngọc Hân: Thưa Thượng Tọa, sau Đại Hội 
Khoáng Đại kỳ 4 năm 2011 tại Chùa Pháp Hoa, 
Adelaide, Nam Úc, Giáo Hội đã có những hoạt động 
gì và thành quả như thế nào trong nhiệm kỳ 4 năm 
vừa qua?

TT Thích Nguyên Tạng
trả lời phỏng vấn VOA
về công việc chuẩn bị 

Đại Hội kỳ 5
Ngọc Hân (VOA Washington) thực hiện
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TT Nguyên Tạng: “Thưa chị, sau kỳ Đại Hội lần 
thứ 4 tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc, Giáo Hội đã có 
thêm 5 thành viên tự viện đăng ký gia nhập Giáo Hội, 
tổng cộng hiện nay Giáo Hội đã có 37 tự viện trên 
toàn liên bang Úc và Tân Tây Lan là thành viên. Về 
thành quả hoạt động Phật sự trong 4 năm qua thì nhìn 
chung Giáo Hội đã làm rất nhiều việc để mang ánh 
sáng Chánh Pháp vào đời, giúp đời bớt khổ được vui.

“Về mặt đối nội, hai Tổng Vụ Tăng Sự, Tổng Vụ 
Hoằng Pháp đã phối hợp với Hội Đồng Điều Hành 
cùng các tự viện địa phương tổ chức 4 kỳ An Cư Kiết 
Đông như sau:

- Trường Hạ Quảng Đức kỳ 12 (từ 05 đến 15 tháng 
7 năm 2011)

- Trường Hạ Vạn Hạnh kỳ 13 (từ 04 đến 14 tháng 
7 năm 2012)

- Trường Hạ Minh Quang kỳ 14 (từ 02 đến 12 
tháng 7 năm 2013)

- Trường Hạ Quảng Đức kỳ 15 (từ 01 đến 11 tháng 
7 năm 2014)

Giáo Hội cùng Tổng Vụ Hoằng Pháp - Giáo Dục 
đã tổ chức 4 Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu theo 
thời gian và các địa điểm như sau:

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 11 (tại Kyneton, 
Victoria, từ 30/12/11-03/01/12)

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 12 (tại Narrabeen, 
NSW, từ 28/12/12-01/01/13)

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 13 (tại Narrabeen, 
NSW, từ 28/12/13-01/01/14)

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 14 (tại Eagle Hawk, 
Canberra, từ 28/12/2014-01/01/2015)

Đặc biệt, vào ngày 15-6-2013, Giáo Hội đã tổ chức 
Đại Lễ Tưởng Niệm 50 năm Pháp Nạn PGVN (1963-
2013) tri ân Bồ Tát Thích Quảng Đức, Chư Thánh 
Tử Đạo vị pháp thiêu thân và Chư vị tiền bối vị pháp 
vong thân, lễ tổ chức tại Hội trường Whitlam Center 
thuộc thủ phủ Sydney, do HT Bảo Lạc làm Trưởng 
ban tổ chức, buổi lễ có hàng ngàn đồng hương gần 
xa về tham dự

*Về mặt đối ngoại: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 
Ương và Hội Đồng Điều Hành cùng hòa hợp tương 
kính tương thuận với nhau và nỗ lực không ngừng 
vận động cho sự hành hoạt của GHPGVNTN tại 
quê nhà, đòi hỏi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ cho Việt Nam; Giáo Hội liên đới với 3 
GHPGVNTN ở Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu để cùng 
nhau lên tiếng hỗ trợ đồng bào quốc nội trong chiến 
dịch chống đối và yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản 

Trung Quốc di dời dàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi 
phần lãnh hải của VN.

“Về công tác từ thiện xã hội của Giáo Hội trong 
4 năm qua làm được nhiều việc như: Vị Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội là TT Thích 
Tâm Phương, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức đã 
kết hợp cùng Chư Tôn Đức trong Giáo Hội tại Úc 
và các Giáo Hội Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada đã lên 
đường đến Nhật Bản để tổ chức lễ trai đàn siêu độ 
và cứu tế nạn nhân thiên tai sóng thần ở tỉnh miền 
biên Sendai và tỉnh Fukushima, tổng số tiền cứu tế 
là 130.000 Mỹ Kim. Trước đó GH Hội Úc cũng đã 
trao tặng 100.000 Úc kim cho người bị nạn lũ lụt tại 
tiểu bang Queensland vào ngày 6-4-2011. Ngoài ra 
Giáo Hội còn hiến tặng $100.000 Úc Kim để chung 
tay xây dựng Hall sinh hoạt cộng đồng tại 2 vùng bị 
nạn hỏa hoạn Black Saturday tại Tiểu bang Victoria 
là Kinglake và Strathewn vào ngày 24-8-2012”.

Ngọc Hân: Về mặt nhân số, chư Tôn Đức và đại 
biểu cư sĩ là bao nhiêu vị và đến từ đâu? có chư Tăng 
Ni từ quê nhà Việt Nam hay quốc gia khác đến dự 
hay không, thưa Thượng Tọa?

TT Nguyên Tạng: “Thưa chị, đây là Đại Hội 
khoáng đại 4 năm 1 lần nên hầu hết chư Tôn Đức 
và đại biểu cư sĩ Phật tử thuộc 37 tự viện thành viên 
trên liên bang Úc và Tân Tây Lan đều cùng về phó hội 
đông đủ. Và vì đây là Đại Hội của Giáo Hội Úc, nên 
không có chư Tôn Đức nào đến từ VN hay các quốc 
gia khác”.

Ngọc Hân: Tu Viện Quảng Đức đã kỷ niệm 20 năm 
thành lập hồi năm 2010 và kỳ Đại Hội lần này năm 
2015, Tu Viện đã góp phần không nhỏ cũng như đã 
hoằng pháp lợi sanh được 1/4 thế kỷ. TT Trụ Trì có cảm 
tưởng gì khi Tu Viện được Giáo Hội chọn, và có thể nói 
đây là vinh dự được ủy nhiệm để đứng ra tổ chức Đại 
Hội Khoáng Đại 4 năm một lần của Giáo Hội?

TT Nguyên Tạng: “Cảm ơn chị Ngọc Hân đã lưu 
ý đến Quảng Đức Tu Viện đã có mặt tại Melbourne, 
Úc Châu được ¼ thế kỷ rồi, mới đó mà đã 25 năm 
rồi, thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa 
sổ thưa chị. TT Thích Tâm Phương, khai sơn TV 
Quảng Đức và bản thân chúng tôi cùng quý Phật tử 
địa phương ở đây rất vinh hạnh được GH tin tưởng 
và giao phó trách nhiệm tổ chức kỳ Đại Hội lần 
thứ 5 này, được chung tay đóng góp Phật sự chung 
cho Giáo Hội là 1 phước báu trang nghiêm và là 1 
niềm vui của chúng tôi. TV Quảng Đức có được như 
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ngày hôm nay là nhờ vào chính sách nhân đạo và 
bao dung của Cố Thủ Tướng Malcolm Fraser (1930-
2015) cho phép người Việt đến đây tỵ nạn, bắt đầu 
từ tháng 11 năm 1975 cho đến tháng 3 năm 1983 là 
thời gian ông lãnh đạo nước Úc. Năm nay đúng 40 
năm định cư của người Việt tại Úc nhưng vị ân nhân 
của chúng ta đã mãn phần rồi, đây là 1 tin buồn của 
tập thể người Việt Tỵ Nạn của chúng ta thưa chị. Xin 
chân thành cảm ơn nước Úc và cảm ơn tấm lòng của 
Ông Malcolm Fraser”.

Ngọc Hân: Một cách thực tiễn, Tu Viện có gặp khó 
khăn gì trong tiến trình tổ chức Đại Hội hay không 
và chương trình 3 ngày của Đại Hội như thế nào, quý 
đồng hương Phật tử có thể tham dự được không?

TT Nguyên Tạng: “Cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi 
này, vì Tu Viện Quảng Đức đã từng tổ chức nhiều sự 
kiện trong hơn 20 năm qua, nên mọi việc chuẩn bị 
cho kỳ Đại Hội này đều nhẹ nhàng, không có gì khó 
khăn cả. Về Chương trình Đại Hội sẽ diễn ra 3 ngày 
cuối tuần từ 8 đến 10 tháng 5 năm 2015 (từ thứ Sáu 
đến Chủ Nhật), bao gồm có tiền hội nghị vào chiều 
thứ Sáu lúc 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Sang ngày 
hôm sau, thứ Bảy, 10.30 sáng, sẽ có lễ khai mạc chính 
thức Đại Hội, quý đồng hương Phật tử gần xa có thể 
về tham dự lễ này; trong buổi lễ sẽ có sự tham dự của 
ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng Đồng Người 
Việt Tự Do TB Victoria cùng chư vị đại diện các hội 
đoàn, đoàn thể của cộng đồng VN tại Victoria; quý 

vị quan khách chính quyền liên bang Úc, tiểu bang 
Victoria và địa phương (Thành Phố Moreland). Đặc 
biệt có đại diện Thủ tướng Úc Tony Abbot đến tham 
dự và đọc thông điệp chúc mừng. Buổi chiều thứ 
Bảy có 3 phiên khoáng đại, trong đó Đại hội có mời 
Luật Sư Đào Tăng Dực thuyết trình với đề tài “Vấn 
đề Pháp Lý trong hoạt động Phật Sự”, sang ngày cuối 
cùng có 3 phiên khoáng đại khác để tuyển thỉnh, công 
cử thành phần nhân sự của Giáo Hội trong nhiệm kỳ 
5 (2015-2019), đặc biệt có 1 bài thuyết trình về “Đề 
án Phật sự tương lai’’ do Hòa Thượng Quảng Ba và 
TT Nhật Tân phụ trách.

Nhân đây kính mời quý đồng hương Phật tử gần 
xa hoan hỷ nhín chút thời giờ về tham dự lễ Khai Mạc 
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 tại Tu Viện Quảng Đức, số 
105 Lynch Road, Fawkner vào lúc 10.30 sáng thứ Bảy, 
9 tháng 5 năm 2015. Cảm ơn chị Ngọc Hân và quý 
thính giả của đài VOA. Nam Mô A Di Đà Phật”.

Ngọc Hân: Xin cảm tạ Thượng Tọa Thích Nguyên 
Tạng, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức và là Phó Ban Tổ 
Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.

* Ngọc Hân tường trình Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 
VOA từ Sydney, Australia.

(Nguồn: Chương trình VOA lúc 10 giờ tối 
ngày thứ Hai 27.04.2015)

VietFace Tivi (Ms Kim Hoàng) phỏng vấn TT  Nguyên Tạng, Phó Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 5 
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Đại Hội Kỳ V của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi - Tân Tây Lan tại Tu Viện Quảng 
Đức, Melbourne vừa kết thúc. Ban tổ 

chức đã làm việc nhiều tháng dưới sự hướng dẫn 
của Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương và 
Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng với tư cách 
Trưởng Ban và Phó Ban.

Được tổ chức 4 năm một lần, Đại Hội năm 2015 này 
đã qui tụ 117 đại biểu Tăng Ni từ 37 tự viện thành 
viên Giáo Hội.

Một trong các điểm nổi bật sau 3 ngày nhóm họp là 
Đại Hội đã thông qua Quyết Nghị gồm 6 điểm như 
sau:

 (1) Tổ quốc và quê hương Việt Nam phải được bảo 
tồn toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải mà cha ông đã dày 
công xây dựng; (2) Nhà cầm quyền CSVN nên phóng 
thích tất cả tù nhân chính trị, các nhà tranh đấu cho 
nhân quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo v.v…; (3) Với 
ân đức đất nước Úc Đại Lợi đã cưu mang, chúng ta 
nên toàn tâm, toàn lực vun bồi, phát triển ngày càng 
hưng thịnh; (4) Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam tinh 
tấn tu học, dấn thân hành đạo, dù gặp bất cứ hoàn 
cảnh khó khăn thử thách nào cũng không thối chí 
hoằng dương chánh pháp, phụng sự chúng sanh; (5) 
Tu tập, trau giồi giới đức tinh nghiêm để xây dựng 
bản thân và tha nhân trong tình đạo pháp; và (6) Sẵn 
sàng yểm trợ các phong trào người Việt tranh đấu 
đòi nhân quyền và các quyền tự do dân chủ cho Việt 
Nam.

Về mặt nhân sự, Đại Hội đã suy tôn và công cử chư 
Tôn Đức vào 3 Hội đồng quan trọng của Giáo Hội để 
điều hành Phật sự, hoằng pháp lợi sinh trong nhiệm 
kỳ V (2015-2019).

Hội Đồng Chứng Minh gồm: Trưởng Lão Hòa 

Thượng Thích Tâm Châu (Canada), Trưởng Lão Hòa 
Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Châu), Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ) và Trưởng 
Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Châu).

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương gồm: Trưởng 
Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo 
Trưởng), Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hòa Thượng Thích 
Quảng Ba, Hòa Thượng Thích Trường Sanh, Hòa 
Thượng Thích Minh Hiếu, Thượng Tọa Thích Nhật 
Tân, Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (Chánh Văn 
Phòng), và Thượng Tọa Thích Tâm Phương. 

Hội Đồng Điều Hành gồm: Hội Chủ, HT Thích 
Bảo Lạc; Phó Hội Chủ, HT Thích Quảng Ba; Phó 
Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan, HT Thích Trường 
Sanh; Tổng Thư Ký, TT Thích Nhật Tân; Phó Tổng 
Thư Ký, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín; 
và Chánh Thủ Quỹ, NS Thích Nữ Như Tuyết v.v…

HT Thích Quảng Ba và TT Thích Nhật Tân cho biết 
thêm vài chi tiết về Đại Hội.

HT Thích Quảng Ba: “Từ 35 năm qua, Phật giáo 
VN tại Úc châu bắt đầu từ một khởi điểm khiêm tốn 
nhưng đến nay Phật giáo tại Úc châu đã phát triển 
rực rỡ và cực kỳ lớn mạnh ở khắp mọi nơi trên nước 
Úc và Tân Tây Lan. Mọi lãnh vực trong giao tế xã 
hội cứu trợ từ thiện thiên tai, ủy lạo và phát triển cơ 
sở, tất cả mọi mặt đều có những thành tựu v.v... Kết 
quả Đại Hội này cũng nói đến những thành tựu về 
nhân sự. Nhiều Tăng Ni tu hành nghiêm túc được 
Giáo Hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni Sư hay 
Thượng Tọa. Những cơ sở mới, xin được tham gia 
Giáo Hội làm cho Giáo Hội có sức thu hút lớn rộng 
hơn và đặc biệt, hàng Tăng Ni đã định cư lâu tại nước 
Úc càng ngày già dặn kinh nghiệm, đi sâu vào xã hội 
chính mạch và đem Phật Pháp đến với xã hội chính 

HT Thích Quảng Ba và
TT Thích Nhật Tân

trả lời phỏng vấn VOA
về Quyết Nghị của Đại Hội kỳ 5

Ngọc Hân (VOA Washington) thực hiện
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mạch trong các trường học, trong các cộng đồng sắc 
tộc bạn, tham gia vào các Phật sự của các tông phái 
khác cũng như tiếp cận với các tôn giáo bạn, các tổ 
chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng trong 
xã hội chính mạch Úc”.

Ngọc Hân: Đề án của Đại Hội Kỳ V là “Phật Sự 
Tương Lai”. Xin quý Thầy cho biết đề án đã được 
thảo luận như thế nào và kết quả ra sao?

TT Thích Nhật Tân: “Những đề án gần nhất và trong 
4 năm tới mà Giáo Hội đã đề ra và có thể làm được 
và nỗ lực để làm được là Giáo Hội sẽ quy củ hơn nữa, 
kế hoạch hơn nữa, để làm sao cho 2 khóa học mà 
Giáo Hội thường xuyên tổ chức được quy mô hơn, 
tuân kỹ hơn, tốt đẹp hơn, đó là Khóa An Cư Kiết 
Hạ vào mỗi giữa năm. Ngoài ra cũng y như thế là 
Khóa Tu Học Phật Pháp dành cho Phật tử trên toàn 
liên bang Úc Châu, đó là điểm thứ Hai. Điểm thứ 
Ba, Giáo Hội cũng tìm mọi cách để làm sao truyền-
thông-hoá bằng những trang nhà của Giáo Hội như 
là Trang Nhà Phật Giáo Úc Châu, Trang Nhà Tu Viện 
Quảng Đức v.v...”

HT Thích Quảng Ba: “Tương lai của Giáo Hội cũng 
nhằm mở rộng hệ thống tự viện; đào tạo thêm những 
Tăng Ni càng ngày càng trưởng thành vững chắc và 
nhiều kinh nghiệm hơn; chú ý lớp trẻ, các em từ thế 
hệ một rưỡi, thế hệ hai và thế hệ ba yếu kém Việt 
ngữ, sẽ có chương trình giảng dạy trong các Khóa 
Tu Học vào mùa Hè, thích ứng với tuổi của các em. 
Ngoài ra Giáo Hội cũng sẽ tiếp tục lưu tâm đến việc 
cứu nạn cứu khổ, cụ thể ví dụ như trong hiện tại, 
chúng tôi thu nhận được số tiền lên tới trên $130,000 
ủy lạo từ tất cả các tự viện trong Giáo Hội gửi về và 
sẽ sắp đặt một ngày đi tới tận Nepal để cứu trợ cho 
hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn nạn nhân động đất 
tại Kathmandu đang chờ đợi sự giúp đỡ của thế giới. 
Tóm lại, xin thưa Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại 
đang trong giai đoạn chín muồi và đã hội nhập một 
cách vững chắc trong nền văn hóa đa nguyên của 
nước Úc và nhờ bản sắc đa nguyên ấy mà nền Phật 
giáo Việt Nam tại Úc đã thực sự lớn mạnh và đóng 
góp rất nhiều cho sự thịnh vượng, sự an ổn, cũng 
như nền văn hóa của nước Úc cũng nhờ vào sự hiện 
diện của Phật Giáo Việt Nam, đã chiếu sáng thêm 
những sắc thái rất đặc biệt mà những quốc gia khác 
rất khó có thể sánh bì được”.

Ngọc Hân: Xin Thượng Tọa Nhật Tân cho biết vai 
trò và đề án phát triển của Chùa Pháp Quang tại 

Brisbane trong vòng 4 năm sắp tới.

TT Thích Nhật Tân: “Riêng tại tiểu bang Queensland, 
thực sự mà nói đây là một tiểu bang khá nhỏ so với 
tiểu bang Victoria hay tiểu bang NSW. Chúng tôi chỉ 
sinh hoạt trong phạm vi rất khiêm nhường giống 
như tại các tiểu bang có người Việt không đông lắm 
tại nước Úc chúng ta như là Nam Úc, Tây Úc v.v... 
Cho nên chương trình của Chùa Pháp Quang trong 
4 năm tới thực sự chúng tôi tương đối đã tạm ổn 
định, đã đi vào nề nếp với tính cách Thiền môn, cho 
nên mức độ phát triển và mức độ xây dựng cũng chỉ 
thuần túy bởi vì tất cả đã đi vào nề nếp và quy củ. Một 
lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn chị Ngọc 
Hân và quý thính giả Đài VOA”.

Ngọc Hân: Riêng tại Canberra, xin Hòa Thượng 
Quảng Ba cho biết vai trò và đề án phát triển Tu 
Viện Vạn Hạnh tại Thủ đô liên bang trong vòng 4 
năm sắp tới?

HT Thích Quảng Ba: “Thủ đô nước Úc được thành 
lập năm 1913, đến hiện nay có một dân số chỉ vỏn 
vẹn 400.000 và đồng hương Việt Nam chúng ta có 
mặt ở đó rất là khiêm tốn, chỉ khoảng 3 đến 4 ngàn 
người, trong đó khoảng chỉ một nửa là Phật tử. Tại 
thủ đô Canberra, chỉ có một ngôi tự viện Việt Nam 
duy nhất đó là Tu Viện Vạn Hạnh. Trong 32 năm qua, 
Tu Viện Vạn Hạnh thực hiện tất cả các việc Phật sự 
thích hợp với năng lực của mình trong lãnh vực từ 
thiện, phát triển cộng đồng, cứu tế hoạn nạn, đào tạo 
Tăng Ni, bảo lãnh Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử tu học 
mỗi tuần, đáp ứng các nhu cầu tín ngưỡng hôn quan 
tang tế. Mỗi gia đình đều cần đến ngôi chùa để duy 
trì đạo đức và giữ gìn phong hóa Việt Nam. Ngoài ra 
Tu Viện Vạn Hạnh hội nhập vào xã hội Úc, giúp đỡ 
hoạn nạn cho những người trong xã hội Úc qua các 
cơ sở như Cư Xá La Hầu La hay là Làng Văn Lang. 
Tu Viện Vạn Hạnh cũng cố gắng hợp tác với toàn thể 
chư Tôn Đức Tăng Ni ở tại Úc hay tại các quốc gia 
khác trong vấn đề liên đới Phật sự để mọi việc được 
thành tựu chung. Chúng tôi cũng thường xuyên phát 
triển quan hệ quốc tế với tất cả các nền Phật Giáo tại 
Âu Châu và Á Châu, đặc biệt tại Á Châu, có các quan 
hệ rất thâm thiết với chư Tôn Đức Phật Giáo ở Tích 
Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, Nepal v.v... Những 
quan hệ đó giúp cho thế giới cũng như chư Tôn Đức 
ở các quốc gia khác có thể biết và hiểu về nền Phật 
Giáo Việt Nam ở hải ngoại.

“Tuy người Phật tử Việt Nam ở Úc Đại Lợi đã trải 
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qua 40 năm, đã có 3 thế hệ, tuy nhiên niềm tha thiết 
yêu mến quê hương, bảo tồn văn hóa tập quán, tha 
thiết tu tập theo lời giảng dạy từ bi về giáo lý giải 
thoát của Đức Phật luôn luôn gắn chặt trong lòng của 
người Phật tử Việt Nam. Cho nên hàng Tăng sĩ của 
chúng tôi luôn luôn gắn bó, chia sẻ cũng như đem 
đến những giáo lý, những hướng dẫn để cho người 
Phật tử Việt Nam được sống một cuộc đời an vui 
hạnh phúc và có ý nghĩa thâm thúy của cuộc sống 
để đạt được tất cả niềm hạnh phúc về tinh thần và 
đạo đức.

“Xin cảm ơn Đài VOA, chị Ngọc Hân và toàn thể quý 
thính giả thân mến trong và ngoài nước Việt Nam, 

chúng tôi là tu sĩ Thích Quảng Ba, khai sáng và là 
Viện Trưởng Tu Viện Vạn Hạnh tại thủ đô Canberra 
Úc Đại Lợi, xin chào”.

Ngọc Hân: Xin cảm ơn HT Thích Quảng Ba và TT 
Thích Nhật Tân.

* Ngọc Hân tường trình Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA 
từ Sydney, Australia.

(Nguồn: Chương trình VOA lúc 10 giờ tối ngày thứ 
Hai 18.05.2015) (xem bài khác của Ngọc Hân)

Giữa Thu mà lạnh như Đông,
Gió mưa vần vũ… chạnh lòng lo âu,
Lo ngày Giáo Hội Úc Châu

Kỳ 5 Đại Hội, cùng nhau họp bàn,
Tăng Ni, Phật tử liên bang
Xa gần hội tụ… gian nan tiết trời.
Nhưng mà quá đổi tuyệt vời
Đến ngày khai mạc tức thời đổi thay,
Nắng vàng sưởi ấm đó đây,
Mưa thôi ngừng đổ, gió này lặng yên.
Vang vang dồn dập trống chiêng
Chào mừng Giáo Hội, con thuyền thanh lương,
Cùng nhau tạo lập Hiến chương 
Ban hành quy chế, đề cương hoạt hành.
Vui thay tâm hợp, ý thành
Kính trên, thuận dưới, vô tranh, vô cầu.
Ba ngày hội thảo qua mau
Tăng Ni Phật tử cùng nhau ngưỡng cầu,
Hòa Thượng Hội Chủ Úc châu
Thượng Bảo hạ Lạc bắt đầu từ đây.
Tri ân Hòa Thượng công dày
Thượng Như hạ Huệ đã tày gian nan,
Đạo Sư Minh Chứng sẵn sàng
Xin Ngài đảm nhận dẫn đàng hậu lai.
Tăng Giáo Trưởng đoán là ai?

 Bảo Vương Hòa Thượng chẳng sai chút nào.
Người người hoan hỷ đón chào
Tân đoàn Giáo Hội bước vào kỷ cương,
Nghiêm trang giới thể, kiên cường
Thong dong tiến bước chẳng nhường gian nan,
Quyết tâm phát triển Đạo vàng
Từ bi mẫn cố dẫn hàng chúng sinh,
Vượt qua nỗi khổ linh đinh 
Ba chìm bảy nổi dòng sinh tử này.
Chúng con Phật tử nơi đây
Tâm thành ngưỡng kính công dày khó khăn
Quyết tâm gìn giữ, khuyên răn
Cháu con, hậu thế thiện căn phải hành.
Nghe lời Phật giữ tâm lành
Yêu thương muôn loại, chẳng tranh chẳng cầu
Lưu truyền giáo pháp nhiệm mầu
Báo đền ân Phật, ân sâu vô vàn.
Công Thầy khổ nhọc gian nan
Dựng xây chùa tháp, trăm ngàn đắng cay
Nguyện xin mở rộng bàn tay,
Đời đời tiếp nối đắp xây tu bồi.
Cầu xin chư Phật chứng rồi
Độ cho tất cả đâm chồi Đạo tâm.

Viết tại Melbourne ngày bế mạc Đại Hội kỳ 5
Đệ tử Thanh Phi
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TỔNG VỤ TĂNG SỰ -TỔNG VỤ HOẰNG PHÁP
(Nhiệm kỳ 2011-2014)

Tổng Vụ Tăng Sự: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Tịnh Minh; Phụ trách Ni Bộ: NT Thích Nữ Phước Trí ; NT Thích Chơn Đạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Trường Sanh; HT Thích Minh Hiếu; TT Thích Nguyên Tạng; Đh Tiến Sĩ Lâm Như Tạng

Khóa Tu Học kỳ 11 (Melbourne 2011) Khóa Tu Học kỳ 12 (Sydney 2012)

Khóa Tu Học kỳ 14 (Canberra 2014)Khóa Tu Học kỳ 13 (Sydney 2013)

Khóa An Cư kỳ 12 tại TV Quảng Ðức

Khóa An Cư kỳ 14 tại TV Minh Quang Khóa An Cư kỳ 15 tại TV Quảng Ðức

Kinh hành tại Khóa An Cư 
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Kinh hành tại Khóa Tu

Khóa An Cư kỳ 13 tại TV Vạn Hạnh
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TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI
(Nhiệm Kỳ 2011-2014)

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương        
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: ĐĐ Thích Viên Trí                    

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: NT Thích Nữ Chơn Đạo            
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Nguyên Khai
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN  
   The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand 

 

 HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI
PHẦN MỞ ĐẦU 

Kế thừa truyền thống phụng sự hòa bình, an lạc của Đạo Phật hơn hai nghìn sáu trăm năm qua, Tăng Ni, 
Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nguyện thực hiện lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi 
lạc quần sanh. 

Các tông phái, hệ phái Phật giáo Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đồng kết hợp 
thành một cơ chế để xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan không đặt sự tồn tại 
của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại. 

Thực hiện hạnh nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa, hàng Tăng Ni, Phật tử bảo tồn và phát huy Phật Giáo Việt 
Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

CHƯƠNG MỘT 
DANH HIỆU - HUY HIỆU - GIÁO KỲ - ĐẠO CA - KHUÔN DẤU

Điều 1: Các tông phái, hệ phái, đoàn thể Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan kết hợp 
thành một tổ chức lấy danh hiệu là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan, gọi tắt là Giáo Hội, viết tắt là GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL, tên Anh ngữ là The Unified 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand.

Điều 2: Huy hiệu Giáo Hội là hình Pháp luân (có 12 căm theo hình).

Điều 3: Giáo kỳ của Giáo Hội là cờ Phật Giáo quốc tế.
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Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand

CONSTITUTION OF THE CONGREGATION
PREAMBLE

Inheriting a Buddhist tradition of 2,600 years of peace, tranquility and liberation, Vietnamese Buddhists 
are committed to the ideal of propagating the Dharma, for the happiness of all sentient beings.

The different schools and lineages of Vietnamese Buddhism active in Australia and New Zealand have 
agreed to unite forming a structure to expound the Dharma, in a spirit of service to the Vietnamese peo-
ple and the Buddha’s Teachings following the traditions of the Unified Vietnamese Buddhist Church in 
Vietnam.

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand does not hold itself apart 
from but as part of the Vietnamese people and humankind.

The Congregation aspires to a spirit of true compassion, alturism and harmony for both the Sangha and 
the Laity in order to develop and maintain Vietnamese Buddhism in Australia and New Zealand.

SECTION 1 
TITLE - EMBLEM - FLAG - ANTHEM - OFFICIAL STAMPS

Article 1: The Schools, Lineages and Organisations of Vietnamese Buddhism in Australia and New 
Zealand unite under the title of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New 
Zealand (abbreviated as “UVBC”), hereinafter titled the “Congregation”. The Vietnamese title is Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, (abbreviated as GHP-
GVNTNHN UDL-TTL).

Article 2: The Emblem of the Congregation shall be the Dharma Wheel (Dharmachakra) (with 12 
spokes as illustrated)

Article 3: The Flag of the Congregation shall be the International Buddhist Flag.
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Điều 4: Đạo ca là bài Phật Giáo Việt Nam (nhạc sĩ Lê Cao Phan).

Điều 5: Khuôn dấu Giáo Hội được quy định trong Nội quy. 

CHƯƠNG HAI 
MỤC ĐÍCH – VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH - THÀNH VIÊN

Điều 6: Mục đích của Giáo Hội là điều hợp các tông phái, hệ phái Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan để hoằng dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại. 

Điều 7: Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội đặt tại tự viện của vị Hội Chủ đương nhiệm.

Điều 8: Thành viên  Giáo Hội:

- Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, là thường trú nhân hay công dân Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

- Tự Viện, Phật Học Viện, Tu Viện, Thiền Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường v.v...

- Các đoàn thể Cư sĩ Phật tử chấp nhận và thực thi Hiến Chương này.

Điều 9: Giáo Hội yểm trợ tinh thần các thành viên trong mọi sinh hoạt hợp đạo pháp và luật pháp, nhưng 
không chịu trách nhiệm về mọi hành vi phạm pháp.

CHƯƠNG BA 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC - ĐIỀU HÀNH - NHIỆM KỲ 

Điều 10: Giáo Hội có bốn cơ cấu: Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng 
Tăng Ni, Hội Đồng Điều Hành. 

Điều 11: Hội Đồng Chứng Minh là Chư Tôn Hòa Thượng thuộc Phật Giáo Việt Nam do Đại Hội Khoáng 
Đại cung thỉnh.
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Article 4: The Anthem of the Congregation shall be Phật Giáo Việt Nam by Maestro Lê Cao Phan.

Article 5: The Official Stamps of the Congregation shall be used in accordance with the Rules of the Congregation.

SECTION 2
PURPOSE - EXECUTIVE OFFICE - MEMBERSHIP

Article 6: The Purpose of the Congregation shall be to co-ordinate the Schools and Lineages of Vietnamese Bud-
dhism in Australia and New Zealand in propagating True Buddha Dharma and in serving the people.

Article 7: The Office of the Congregation’s Executive Council shall be located wherever the current Head of the 
Congregation presides.

Article 8: Membership of the Congregation is open to the following who wish to accept this constitution and put 
it into effect:–
 - Sangha Members: monks and nuns (i.e. bhikkhus and Bhikkunis) who are Australian or New Zealand citizens 
or permanent residents,
 - Institutional Members: the constituent bodies of Buddhist temples, institutes, monasteries, retreat houses, prayer 
halls, etc…, and
  - Laity Organisation Members: constituent bodies of lay Buddhist organisations.
Article 9: The Congregation will provide spiritual support to members in their activities which conform with the 
Dharma and the law of the land, but will bear no responsibility for any illegal action.

SECTION 3
ORGANISATION - MANAGEMENT - TERM OF OFFICE

Article 10: The Congregation shall comprise four (4) elements: the Board of Patrons, the Central Sangha 
Council, the Sangha Convocation, and the Executive Council.

Article 11: The Board of Patrons shall comprise Most Venerable Members of the Sangha (Maha-Thera) invited 
by a General Congress of the Congregation to act as Patrons of the Congregation.
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Điều 12:

a) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có 11 vị, là Chư Tôn từ 30 tăng lạp trở lên, do Hội Đồng Tăng Ni 
suy cử  và được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh .

b) Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm hòa hợp đảm nhận trách vụ điều hướng mọi hành hoạt của Giáo Hội, 
luôn thể hiện nguyên tắc tương kính và ý hòa toàn diện, không ủy thác trách vụ cho cá nhân.

c) Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tuyển thỉnh vị Tăng Giáo Trưởng và Chánh Thư Ký, 
để điều phối các sinh hoạt của Hội Đồng 

Điều 13: Hội Đồng Tăng Ni là những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni thành viên Giáo Hội, từ mười lăm (15) tăng 
lạp trở lên, sinh hoạt thường xuyên với GH ít nhất hai nhiệm kỳ.

Điều 14: Hội Đồng Điều Hành gồm có:
 - Hội Chủ 
 - Phó Hội Chủ  
 - Phó Hội Chủ đặc trách Tân Tây Lan 
 - Tổng Thư Ký 
 - Phó Tổng Thư Ký 
 - Chánh Thủ Quỹ 
 - Phó Thủ Quỹ 
 - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự 
 - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự 
 - Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (Trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự) 
 - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp 
 - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp 
 - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục 
 - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục 
 - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - Gia Đình Phật Tử  
 - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - Gia Đình Phật Tử 
 - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 
 - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 
 - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh 
 - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh 
 - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ 
 - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ 
 - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ 
 - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ 
Điều 15:

a) Hội Chủ và hai (2) Phó Hội Chủ do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tuyển thỉnh trong số các thành 
viên thuộc Hội Đồng.

b) Các chức vụ khác do Đại Hội Khoáng Đại bầu cử, nếu cần do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương mời 
và Đại Hội Khoáng Đại biểu quyết.

c) Tổng Thư Ký, Chánh Thủ Quỹ và các Tổng Vụ Trưởng do Tăng Ni đảm nhiệm.

d) Các chức vụ khác do Tăng Ni hay Cư sĩ đảm nhiệm.

Điều 16:

Văn Phòng Thường Trực của Hội Đồng Điều Hành gồm:
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Article 12:

a) The Central Sangha Council comprises eleven (11) members of the Sangha with at least thirty (30) 
years seniority, who are nominated by the Council of Clergy and invited to serve by a General Congress.

b) Members of this Council elect a Chief Secretary to co-ordinate the activities of the Council.

c) All other members of this Council may also hold other offices on the Executive Council. 

Article 13: The Council of Clergy comprises Monks and Nuns (Bhikkhus and Bhikkunis) who are mem-
bers of the Congregation, have five (5) or more years seniority and practise the Way in Australia and 
New Zealand.

Article 14: The Executive Council shall comprise:
 - The Head of the Congregation
 - Deputy Head of the Congregation
 - Deputy Head of the Congregation for New Zealand
 - General Secretary
 - Deputy General Secretary
 - Treasurer
 - Deputy Treasurer
 - Commissioner for Clergy Affairs
 - Deputy Commissioner for Clergy Affairs 
 - Head of the Bhikkuni Affairs Office (of the Clergy Affairs Commission) 
 - Commissioner for Dharma Propagation
 - Deputy Commissioner for Dharma Propagation
 - Commissioner for Culture and Education
 - Deputy Commissioner for Culture and Education
 - Commissioner for Buddhist Youth Groups and Youth Affairs
 - Deputy Commissioner for Buddhist Youth Groups and Youth Affairs
 - Commissioner for Social Welfare and Charities
 - Deputy Commissioner for Social Welfare and Charities
 - Commissioner for Finance
 - Deputy Commissioner for Finance
 - Commissioner for Laity Affairs
 - Deputy Commissioner for Laity Affairs
 - Commissioner for Protocol and Ritual
 - Deputy Commissioner for Protocol and Ritual
Article 15:

a) The Head and the two (2) Deputy Heads of the Congregation shall be selected by the Central Sangha 
Council from among its members. 

b) All other office bearers shall be elected by a General Congress of the Congregation or, if necessary, 
appointed by the Central Sangha Council to fill the office, such appointment to be approved by a vote of 
a General Congress of the Congregation. 

c) The positions of General Secretary, Treasurer and Commissioner shall be filled by members of the Sangha.

d) Other positions may be filled by members of either the Sangha or Laity. 

Article 16:

The Standing Committee of the Executive Council shall comprise:
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- Hội Chủ 
- Các Phó Hội Chủ 
- Tổng Thư Ký 

Điều 17: Nhiệm kỳ :

a) Hội Đồng Chứng Minh: Không giới hạn số lượng và thời hạn, do Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. 
Thành viên Hội Đồng Chứng Minh không kiêm nhiệm chức vụ thuộc các Hội Đồng khác. 

b) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương: Bốn (4) năm.

c) Hội Đồng Điều Hành: Bốn (4) năm. Các thành viên trong Hội Đồng có thể được tái cử.

d) Hội Đồng Tăng Ni được thiết lập tại mỗi kỳ Đại Hội Khoáng Đại của Giáo Hội, các vị Tăng Ni thành 
viên hợp thức hiện diện, để tác pháp yết ma theo Hiến Chương đúng tinh thần Giới luật.

CHƯƠNG BỐN 
NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN 

Điều 18: Hội Đồng Chứng Minh: Chứng minh về mặt tinh thần, tiêu biểu đạo phong trang nghiêm 
Giáo Hội.

Điều 19: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương:

 - Giám sát, bảo vệ tinh thần thực thi Hiến Chương 
- Duyệt xét, tấn phong, chế tài hàng giáo phẩm Tăng Ni trong Giáo Hội 
- Chuẩn y kết quả các Đại hội của Giáo Hội 
- Chứng minh các kỳ Đại hội, Đại lễ, Đại Giới Đàn 
- Ban hành những quyết nghị ấn định đường hướng hoạt động của Giáo Hội 
- Thành lập và duy trì tư cách pháp nhân của Giáo Hội. 

Điều 20: Hội Đồng Tăng Ni có nhiệm vụ duy nhất là suy cử các thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 
Ương tại mỗi kỳ Đại Hội Khoáng Đại của Giáo Hội. 

Điều 21: Hội Đồng Điều Hành:
 - Thi hành Hiến Chương và Nội Quy Giáo Hội 
 - Đôn đốc, khuyến khích, nâng đỡ Tăng Ni, Phật tử hành đạo, tu tập 
 - Thực thi các Quyết Nghị của các Đại Hội Giáo Hội 
 - Ban Thông Bạch vào các dịp đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán v.v... 
 - Hội Chủ, Tổng Thư Ký và Chánh Thủ Quỹ thay mặt Hội Đồng Điều Hành duy trì chủ quyền, tài 
khoản, tài sản của Giáo Hội. 

CHƯƠNG NĂM 
CHẾ TÀI - GIẢI NHIỆM - ĐIỀN KHUYẾT 

Điều 22: Thành viên Giáo Hội có thể bị chế tài: 

a) Nếu là thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương hay Hội Chủ, Phó Hội Chủ, thì sự chế tài chỉ 
thực hiện khi ít nhứt có ba (3) thành viên Hội Đồng gởi thư đề nghị lên Giáo Phẩm Trung Ương. Chánh 
Thư Ký của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương phải triệu tập một phiên họp Hội Đồng trong vòng một 
tháng để giải quyết.

b) Nếu là thành viên Hội Đồng Điều Hành thì sự chế tài chỉ thực hiện khi có ít nhất năm (5) thành viên 
Hội Đồng gởi thư đề nghị lên Hội Đồng Điều Hành. Văn Phòng Thường Trực xét thấy nếu cần thiết, ủy 
nhiệm Tổng Thư Ký triệu tập một phiên họp Hội Đồng Điều Hành trong vòng một tháng để giải quyết.
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 - the Head of the Congregation,
 - the Deputy Heads of the Congregation,
 - the General Secretary,
Article 17: Terms of Office:
a) The General Congress of the Congregation selects the members of the Board of Patrons whose terms 
of office and number are not fixed or limited; Patrons may not hold any office on any Council or Con-
vocation of the Congregation.
b) The terms of office for members of the Central Sangha Council shall be four (4) years.
c) The terms of office for members of the Executive Council shall be four (4) years, with members of the 
Council being eligible for re-appointment.
d) At each General Congress of the Congregation a Sangha Convocation is convened attended by the 
delegates to the Congress who are members of the Sangha in order to ensure that this Constitution is 
followed in accordance with the Sangha’s Buddhist Precepts. 

SECTION 4
RESPONSIBILITIES - AUTHORITY

Article 18: The Board of Patrons ensures correct spiritual, moral and religious conduct and decorum of 
the Congregation.

Article 19: The Central Sangha Council:
 - Supervises and ensures the correct implementation of the Constitution;
 - Reviews, promotes and sanctions members of the Sangha belonging to the Congregation;
 - Ratifies the results of General Meetings and Congresses;
 - Acts as witness to General Meetings and Congresses, major ceremonies and Grand Convocations (Mahamandaras);
 - Promulgates resolutions defining the courses and directions for the activities of the Congregation; and
 - Establishes and maintains the Congregation as a legal entity.

Article 20: The Sangha Convocation has the unique task of selecting members of the Central Sangha 
Council at each General Congress of the Congregation.

Article 21: The Executive Council:
 - puts into effect the Articles of the Constitution and the Regulations of the Congregation; 
 - motivates, encourages and supports members of the Sangha and Buddhist Laity to practice and study their religion;
 - implements resolutions of General Congresses of the Congregation;
 - issues Religious Messages for major ceremonies at Lunar New Year and Vesak, Ullambana, etc…; and
 - nominates the Head of the Congregation, the General Secretary and the Treasurer to act on behalf of the Exec-
utive Council in maintaining the Congregation’s financial authority and property ownership rights.

SECTION 5
DISCIPLINARY ACTION - DISMISSAL

Article 22: Congregation Members may be subject to disciplinary action as follows:
a) A member of the Central Sangha Council, the Head of the Congregation, or a Deputy Head of the 
Congregation may be subject to disciplinary action only after at least three (3) members of the Council 
have sent letters to the Central Sangha Council proposing disciplinary action. The Chief Secretary must 
then convene a meeting of the Central Sangha Council within one (1) month to resolve the matter.
b) A member of the Executive Council may be subject to disciplinary action only after at least five (5) mem-
bers of the Executive Council have sent letters to the Executive Council proposing disciplinary action. If the 
Standing Committee of the of the Executive Council considers it necessary to pursue the complaint the Gener-
al Secretary must then convene a meeting of the Executive Council within one (1) month to resolve the matter.
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c) Thành viên Tăng Ni nếu vướng phải pháp luật, hay vi phạm giới luật, khi nhận được sự yêu cầu, Văn 
Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành tùy nghi thực hiện hình thức chế tài.

d) Thành viên Cơ sở hay thành viên Đoàn thể có thể bị Hội Đồng Điều Hành thực hiện hình thức chế tài 
thích hợp, nếu có sự yêu cầu.

Điều 23: Trường hợp thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Điều Hành khuyết tịch 
hoặc bị giải nhiệm thì Hội Đồng liên hệ điền khuyết vị khác.

CHƯƠNG SÁU 
TÀI SẢN 

Điều 24: Tài sản của Giáo Hội:

 - Động sản và bất động sản hiến cúng cho Giáo Hội.

 - Động sản và bất động sản do Giáo Hội tự tạo.

Điều 25: Các thành viên của Giáo Hội có tư cách pháp lý riêng, độc lập về hành chánh và tài chánh. 

CHƯƠNG BẢY 
ĐẠI HỘI  BẤT THƯỜNG - HỘI NGHỊ ĐỊNH KỲ - ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI  

Điều 26: Đại Hội Bất Thường có thể được Hội Chủ triệu tập, trong vòng 1 tháng, nếu nhận được thư yêu 
cầu ít nhất phân nửa số thành viên Hội Đồng Điều Hành hay phân nửa số Cơ sở Tự Viện.

Điều 27: Tổng Thư Ký đạt thư mời Hội Đồng Điều Hành tham dự Hội Nghị Định Kỳ mỗi năm hai (2) 
lần vào dịp thuận tiện.

Điều 28: Đại Hội Khoáng Đại do Hội Chủ triệu tập bốn (4) năm một lần:
 - Kiểm điểm Phật sự trong nhiệm kỳ qua 
 - Đặt kế hoạch và chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới 
 - Cung thỉnh thêm thành viên Hội Đồng Chứng Minh 
 - Cung thỉnh Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và công cử Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ mới. 
Điều 29: Thành phần tham dự Đại Hội gồm có:
 - Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
 - Hội Đồng Điều Hành 
 - Toàn thể thành viên Tăng Ni trong Giáo Hội
 - Đại biểu các thành viên Cơ sở và Đoàn thể. 

CHƯƠNG TÁM 
NỘI QUY - HIẾN CHƯƠNG - TU CHÍNH - BAN HÀNH - ÁP DỤNG 

Điều 30: Nội Quy Giáo Hội do Hội Đồng Điều Hành soạn thảo, theo tinh thần Hiến Chương hiện hành; 
được cập nhật khi có nhu cầu, và thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại hay các Hội nghị định kỳ; do Hội 
Chủ ban hành. 

Điều 31: Thành viên Giáo Hội có thể đề nghị tu chính Hiến Chương nhân các kỳ Đại Hội.

Điều 32: Các đề nghị tu chính Hiến Chương, phải gởi đến Ban Tu Chính Hiến Chương một tháng trước 
kỳ Đại Hội; phải được hai phần ba tổng số Đại Biểu Đại Hội thông qua. 

Điều 33: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương duyệt y và ban hành Hiến Chương đã tu chính trong vòng 
một tháng sau Đại Hội. 
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c) A member of the Sangha who becomes involved in an illegality or breaks Buddhist Precepts, if requested 
by the Standing Committee of the of the Executive Council may appropriately consider disciplinary action.
d) Institutional Members or Laity Organisation Members may be subject to appropriate disciplinary 
action by the Exectutive Council if requested.
Article 23: When a member of the Central Sangha Council or the Executive Council dies or is dis-
missed, the relevant Council will appoint a replacement.

SECTION 6
PROPERTY AND ASSETS

Article 24: The property and assets of the Congregation include:
 - Assets and real property donated to the Congregation; and
 - Assets and real property created by or acquired by the Congregation.

Article 25: Members of the Congregation are separate legal entities and are financially and administra-
tively independent.

SECTION 7
EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS, COUNCIL MEETINGS, GENERAL CONGRESS

Article 26: An Extraordinary General Meeting of the Congregation must be convened by the Head of 
the Congregation within one (1) month of receiving written request(s) from at least one half (1/2) of the 
members of the Executive Council or at least one half (1/2) of the Buddhist institutions or organisations 
which are members of the Congregation.

Article 27: The General Secretary will send written invitations to Executive Council members to attend 
Council Meetings held twice a year at convenient opportunities.

Article 28: A General Congress of the Congregation is convened once in every four (4) years by the 
Head of the Congregation to:
 - Review Buddhist activities over the previous term of office;
 - Set in place Plans and Programmes of Activities for the next term of office;
 - Invite members to supplement the Board of Patrons; and
 - Invite members to sit on the Central Sangha Council; and elect the Executive Council for the next term of office.

Article 29: Participants at a General Congress include:
 - The Central Sangha Council,
 - The Executive Council,
 - All Sangha Members of the Congregation,
 - Delegates for Institutional Members and Laity Organisation Members.

SECTION 8
RULES, CONSTITUTION,  AMENDMENTS, PROMULGATION,  APPLICATION

Article 30: The Rules of the Congregation are compiled by the Executive Council in accord with the 
Constitution as existing at the time; they are updated as required and passed by a General Congress or 
General Meetings and promulgated by the Head of the Congregation.

Article 31: Members of the Congregation may propose constitutional amendments to General Meetings and Congresses.

Article 32: Motions to amend the Constitution must be sent to the Constitutional Amendments Committee 
one (1) month prior to a General Meeting or Congress and must be passed by two thirds (2/3) of the total num-
ber of delegates attending the General Meeting or Congress before being incorporated into the Constitution.
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Điều 34: Bản Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân  
Tây Lan có tám (8) chương, ba mươi bốn (34) điều, được tu chính tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ V của Giáo 
Hội từ ngày 8 - 10 tháng 05 năm 2015, được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày ký.

Phật Lịch 2558

Nay ban hành

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
 Melbourne, ngày 10 tháng 05 năm 2015

Đồng ký tên

 HT Thích Huyền Tôn HT Thích Như Huệ HT Thích Bảo Lạc

  (ấn ký) (ấn ký) (ấn ký)

 HT Thích Quảng Ba HT Thích Trường Sanh HT Thích Minh Hiếu

  (ấn ký) (ấn ký) (ấn ký)

 TT Thích Nguyên Trực TT Thích Nhật Tân TT Thích Tâm Phương

  (ấn ký) (ấn ký) (ấn ký)
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Article 33: The Central Sangha Council will ratify and promulgate an amended Constitution within one 
(1) month after the General Meeting or Congress.

Article 34: The Constitution of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New 
Zealand, consisting of eight (8) sections and thirty-four (34) articles was amended at the Fifth General 
Congress of the Congregation held from the 8th to 10th day of May 2015 and promulgated to be effec-
tive from the date signed.

In the Buddhist Year 2558
Hereby promulgated by

THE CENTRAL SANGHA COUNCIL
Melbourne, the 10th day of May 2015

The Signatories

 

Mahathera Thích Huyền Tôn Mahathera Thích Như Huệ Mahathera Thích Bảo Lạc

 (seal and signature) (seal and signature) (seal and signature)

 Mahathera Thích Quảng Ba Mahathera Thích Trường Sanh Mahathera Thích Minh Hiếu

 (seal and signature) (seal and signature) (seal and signature)

 Thera Thích Nguyên Trực Thera Thích Nhật Tân Thera Thich Tâm Phương

 (seal and signature) (seal and signature) (seal and signature)

Translated into English by:  Đạo Hữu Philip Coen Chúc Bính
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand.

NỘI QUY GIÁO HỘI
Nội Quy này triển khai theo tinh thần Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 

Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, ban hành ngày 10/05/2015 tại Melbourne, Úc Đại Lợi.

CHƯƠNG MỘT 
DANH HIỆU - KHUÔN DẤU - GIÁO KỲ 

Điều l a: Danh hiệu: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, 
viết tắt là GHPGVNTNHN/UĐL-TTL, Anh ngữ là The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia-New Zealand.

Điều 1 b: Mẫu Tiêu Đề (tham khảo phụ bản...) 

Điều 2: Khuôn dấu:

a) Các cấp Giáo Hội, từ Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (HĐGPTƯ), Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH), 
các Tổng Vụ, đến các Vụ, Phòng, Ban đều có khuôn dấu.

b) Khuôn dấu do Hội Đồng Điều Hành khắc và phân phối trong kỳ Đại Hội Khoáng Đại (nếu cần).

c) Khuôn dấu các cấp Giáo Hội được qui định như sau:

- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương hình vuông mỗi cạnh 50mm

- Hội Đồng Điều Hành hình tròn đường kính 50 mm (hai khuôn dấu; một tiếng Việt, một tiếng Anh)

- Các Tổng Vụ hình tròn đường kính 45mm

- Các Vụ, Phòng, Ban hình tròn đường kính 40 mm.

d) Vòng ngoài đề: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan.

e) Vòng trong phía trên hình pháp luân 12 căm, phía dưới ghi cấp Giáo Hội.

Điều 3: Giáo Kỳ: Cờ Phật Giáo quốc tế.

CHƯƠNG HAI 
MỤC ĐÍCH - TRỤ SỞ - THÀNH VIÊN

Điều 4:

1- Mục đích:

a) Điều hợp các tông phái, hệ phái Phật Giáo Việt Nam truyền bá đạo pháp để phục vụ xã hội, phụng sự 
nhân loại.
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b) Hướng dẫn tinh thần cho Phật tử Việt Nam và các cư dân khác tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.
c) Đào tạo huấn luyện Tăng Ni, Phật tử có đủ tài đức để phục vụ chánh pháp.
2- Quyền hạn:
a) Tạo lập các trung tâm tu học, các cơ sở văn hóa giáo dục, từ thiện xã hội, kinh tế tự túc v.v …
b) Gây quỹ bằng nhiều hình thức hợp pháp theo tinh thần Phật Giáo.
c) Nhận sự hiến tặng, tài trợ hoặc sự cúng dường từ mọi giới.
d) Đầu tư vào những dự án cần thiết.
e) Vay mượn tài chánh từ ngân hàng, hội viên có lời hoặc không lời.
f) Thuê mướn ngắn hạn hoặc dài hạn những động sản và bất động sản.
g) Tạo mãi và sang nhượng các động sản, bất động sản.
h) Tuyển dụng nhân viên cho các hoạt động ngắn hạn và dài hạn.

Điều 5: Trụ sở:

l) Văn phòng HĐGPTƯ đặt tại nơi vị Chánh Thư Ký đương nhiệm.

2) Văn phòng Hội Chủ đặt tại nơi vị Hội Chủ đương nhiệm.

3) Văn Phòng Thường Trực HĐĐH đặt tại nơi vị Tổng Thư Ký đương nhiệm.

4) Văn phòng các Tổng Vụ, Vụ, Phòng, Ban đặt tại nơi vị đương nhiệm.

Điều 6:

1) Thành phần Giáo Hội gồm:
a) Các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni.
b) Các cơ sở Tu viện, Tự viện, Phật học viện, Thiền viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường …
c) Các đoàn thể cư sĩ Phật tử
chấp nhận Hiến Chương và Nội Quy của Giáo Hội.
2) Thể thức gia nhập:
a) Nộp đơn xin gia nhập đến Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành.
b) Đơn xin gia nhập sẽ được Văn Phòng Thường Trực HĐĐH cứu xét và quyết định trong phiên họp 
gần nhất.
Trường hợp đơn xin gia nhập bị từ chối, nếu có khiếu nại, HĐĐH sẽ tái xét tại phiên họp kế tiếp.
3) Chấm dứt tư cách thành viên:

a) Thành viên có thể nộp đơn xin ra khỏi Giáo Hội.
b) Trong trường hợp thành viên vi phạm Hiến Chương hay Nội Quy, tuỳ theo nặng nhẹ, HĐĐH sẽ có 
biện pháp chế tài thích nghi.
c) HĐĐH chỉ tiến hành thủ tục cứu xét các khiếu nại khi có ít nhất 5 thành viên viết thư yêu cầu với đầy 
đủ lý do cụ thể.
d) Thành viên nào bị HĐĐH chế tài, có thể khiếu nại lên HĐGPTƯ. Quyết định của Hội Đồng này là 
chung quyết.
e) Các quyết định chế tài phải hội đủ túc số ít nhất hai phần ba (2/3 ) thành viên HĐĐH biểu quyết mới 
thành tựu.

Điều 7: Niên liễm:

- Mỗi Tăng Ni: $50 Úc Kim.
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- Đơn vị cơ sở thành viên: $100 Úc Kim.

- Đoàn thể cư sĩ Phật tử: $50 Úc Kim.

CHƯƠNG BA 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH – NHIỆM KỲ

Điều 8: Giáo Hội gồm có ba cơ cấu: Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội 
Đồng Điều Hành.

Điều 9: Hội Đồng Chứng Minh gồm Chư Tôn Hòa Thượng thuộc Phật Giáo Việt Nam do Đại Hội 
Khoáng Đại cung thỉnh.

Điều l0: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương gồm có 11 vị, là Chư Tôn từ 30 tăng lạp trở lên, do yết ma 
Tăng suy cử, và được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. Các thành viên Hội Đồng này cung thỉnh vị Tăng 
Giáo trưởng và Chánh Thư Ký để điều phối các sinh hoạt của Hội Đồng.

Điều 11: Hội Đồng Điều Hành gồm có:

 - Hội Chủ.

 - Phó Hội Chủ.

 - Tổng Thư Ký.

 - Phó Tổng Thư Ký.

 - Chánh Thủ Quỹ.

 - Phó Thủ Quỹ.

 - Tổng Vụ Tăng Sự.

 - Vụ Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự).

 - Tổng Vụ Hoằng Pháp.

 - Tổng Vụ Văn Hóa – Giáo Dục.

 - Tổng Vụ Cư Sĩ.

 - Tổng Vụ Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử.

  - Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội.

 - Tổng Vụ Tài Chánh.

 - Tổng Vụ Nghi Lễ.

Điều 12 : Cung thỉnh và bầu cử:

1) Hội Chủ và hai (2) Phó Hội Chủ do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thỉnh cử trong số các thành 
viên thuộc Hội Đồng.

2) Các chức vụ còn lại do Đại Hội Khoáng Đại bầu cử, nếu cần, do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương 
đề cử.

3) Tổng Thư Ký, Chánh Thủ Quỹ và các Tổng Vụ Trưởng do Tăng Ni đảm nhiệm, các chức vụ khác do 
Tăng Ni hoặc Cư sĩ đảm trách.

4) Bầu cử:
a) Các chức vụ do Tăng Ni đảm nhiệm, trong trường hợp cần bầu cử, sẽ được bầu phiếu kín tại Đại Hội 
Khoáng Đại.
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b) Các chức vụ do Cư sĩ đảm nhiệm được Đại Hội Khoáng Đại bầu hoặc vị Hội Chủ mời.

Điều 13: Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành gồm:

 - Hội Chủ.

 - Các Phó Hội Chủ.

 - Tổng Thư Ký.

Điều 14: Nhiệm kỳ:

1) Hội Đồng Chứng Minh không giới hạn số lượng và thời gian do Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh.

2) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương nhiệm kỳ bốn (4) năm, do Hội Đồng Tăng Ni cung thỉnh tại Đại 
Hội Khoáng Đại.

3) Hội Đồng Điều Hành là bốn (4) năm. Các thành viên trong Hội Đồng có thể được tái cử.

4) Hội Đồng Tăng Ni do Đại Hội Khoáng Đại thành lập giữa các vị thành viên Tăng Ni hợp thức và hiện 
diện.

Điều 15: Để thực hiện các công tác chuyên trách Hội Đồng Điều Hành thành lập:

1) Phòng Thông Tin, Báo Chí:
a) Thực hiện bản tin định kỳ cho Giáo Hội.
b) Phổ biến tin tức Phật sự của Giáo Hội.
2) Ban Giao Tế:
a) Giao thiệp các đoàn thể người Việt.
b) Giao thiệp các đoàn thể sắc tộc.
3) Ban Pháp Chế:
a) Cố vấn pháp luật cho Giáo Hội Trung Ương.
b) Cố vấn pháp luật các thành viên Giáo Hội.
Các Phòng, Ban này trực thuộc Văn Phòng Thường Trực của Hội Đồng Điều Hành.

CHƯƠNG BỐN 
NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

Điều 16: Hội Chủ:

l) Điều hành tổng quát các hoạt động của Hội Đồng.

2) Đại diện Giáo Hội trên phương diện đối nội, đối ngoại.

3) Ban hành các Quyết Định, Thông Bạch, Thông Tư của Giáo Hội.

4) Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của HĐĐH.

5) Triệu tập các Đại Hội của Giáo Hội.

Điều 17: Phó Hội Chủ:

1) Trợ giúp vị Hội Chủ điều hành các Phật sự Giáo Hội.

2) Thay mặt vị Hội Chủ khi được sự ủy nhiệm.

Điều 18:

1) Phó Hội Chủ:  
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a) Phối hợp, đôn đốc kiểm soát các hoạt động nội bộ của Giáo Hội. 

b) Liên lạc các cơ quan truyền thông, báo chí.

c) Liên lạc các tổ chức tôn giáo, văn hóa quốc tế.

d) Liên lạc các cơ quan công quyền.

2) Phó Hội Chủ đặc trách Tân Tây Lan: Tổ chức và điều hành công tác Phật sự tại Tân Tây Lan.

Điều 19: Tổng Thư Ký:

l) Điều hành các công tác hành chánh của HĐĐH.

2) Điều hợp công tác Phật sự giữa các Tổng Vụ.

3) Liên lạc các thành viên và các đơn vị Giáo Hội.

4) Soạn thảo chương trình nghị sự các phiên họp của HĐĐH.

5) Dự thảo chương trình hoạt động của Giáo Hội.

6) Cất giữ và xử dụng khuôn dấu HĐĐH.

7) Soạn thảo các văn kiện cần thiết cho Văn Phòng Thường Trực.

8) Liên lạc công tác Phật sự với Giáo Hội tại Việt Nam và các Châu.

Điều 20: Phó Tổng Thư Ký:

1) Phụ tá các nhiệm vụ của Tổng Thư Ký.

2) Thay thế Tổng Thư Ký khi vắng mặt, hoặc khi được ủy nhiệm.

Điều 21: Chánh Thủ Quỹ:

1) Thiết lập và giữ gìn sổ sách thu chi của HĐĐH.

2) Báo cáo ngân quỹ trong các phiên họp lên HĐĐH.

3) Nhận giữ ngân quỹ, sổ ngân hàng và các chứng từ tài sản, bất động sản của Giáo Hội.

Điều 22: Phó Thủ Quỹ:

1) Phụ tá nhiệm vụ của Chánh Thủ Quỹ.

2) Thay thế Chánh Thủ Quỹ khi vị này vắng mặt, hoặc khi được ủy nhiệm.

Điều 23: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự:

1) Lập Tăng tịch cho Tăng Ni.

2) Tổ chức các Giới Đàn.

3) Chứng nhận Điệp Đàn cho giới tử.

4) Tổ chức an cư kiết hạ, bố tát.

5) Đề nghị tấn phong Giáo Phẩm cho Tăng Ni.

6) Tổ chức các khóa tu học cho Tăng Ni.

Điều 24: Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ:

1) Tổ chức bố tát Ni giới.

2) Đào tạo Ni chúng.
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3) An cư kiết hạ y chỉ Tăng sự.

4) Thiết lập các cơ sở tu học cho Ni giới.

Điều 25: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp:

1) Thành lập Giảng sư đoàn.

2) Tổ chức thuyết giảng, ấn tống, phát hành kinh sách Phật giáo.

3) Mở các khóa giáo lý hàm thụ và tu học thường niên.

4) Soạn thảo tài liệu Phật pháp cho nhiều trình độ.

5) Thành lập các Ban trước tác, phiên dịch.

Điều 26: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:

1) Tổ chức các sinh hoạt nhằm duy trì, phát triển văn hóa Phật giáo và dân tộc.

2) Xây dựng và phát triển các cơ sở văn hóa, giáo dục.

3) Đào tạo và điều hợp các giảng viên Phật học để cung ứng theo nhu cầu.

Điều 27: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ:

1) Thành lập, điều hợp các đoàn thể cư sĩ Phật tử.

2) Tổ chức các khóa huấn luyện cán bộ, hành chánh cho Phật tử.

3) Thành lập các chúng Bồ Tát tại gia.

Điều 28: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử.

l) Thành lập và điều hợp các đoàn thể thanh, thiếu, đồng niên Phật tử.

2) Thành lập và điều hợp các đoàn thể học sinh, sinh viên Phật tử.

3) Hướng dẫn giáo lý cho các đoàn sinh Hướng Đạo Phật tử.

4) Chỉ đạo đoàn thể GĐPT Việt Nam.

Điều 29: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội:

l) Tổ chức các công tác từ thiện xã hội.

2) Gây quỹ cứu trợ nạn nhân các thiên tai, chiến tranh v.v…

3) Thăm viếng và ủy lạo tù nhân, cô nhi viện, viện dưỡng lão v.v…

Điều 30: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh:

l) Thực hiện các kế hoạch gây quỹ cho Giáo Hội.

2) Thành lập các cơ sở kinh tế tự túc cho Giáo Hội.

3) Tổ chức gây quỹ hỗ trợ các thành viên GH.

Điều 31: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ:

1) Tổ chức các khóa huấn luyện nghi lễ cho Tăng Ni và Phật tử.

2) Điều hợp các Đại lễ hằng năm của Giáo Hội.

3) Tổ chức lễ Hiệp Kỵ hằng năm để tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công.

Điều 32: Các Tổng Vụ Phó: Phụ tá và thay mặt Tổng Vụ Trưởng khi cần thiết.
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Điều 33: Thành viên HĐĐH tuỳ nghi mời các nhân sự phụ tá với sự chấp thuận của Văn Phòng Thường 
Trực Hội Đồng Điều Hành.

Điều 34: Thành Viên HĐĐH soạn thảo đề án theo chức năng đệ trình Văn Phòng Thường Trực duyệt y 
trước khi thực hiện.

Điều 35: Các văn kiện quan trọng của thành viên Hội Đồng phải được thông qua Văn Phòng Thường 
Trực trước khi lưu hành.

CHƯƠNG NĂM 
HỘI HỌP

Điều 36: Hội Đồng GPTƯ họp mỗi năm hai lần. Chánh Thư Ký của Hội Đồng gởi văn thư trước 
một tháng.

Điều 37: Hội Đồng Điều Hành họp Phật sự mỗi năm hai (2) lần. Tổng Thư Ký gởi văn thư triệu tập trước 
1 tháng.

Điều 38: Văn Phòng Thường Trực HĐĐH thường xuyên họp bàn Phật sự khi cần thiết.

Điều 39: Văn Phòng Thường Trực HĐĐH có thể triệu tập phiên họp bất thường, nếu có trường hợp 
đặc biệt.

Điều 40: Các phiên họp kể trên chỉ thành tựu, nếu hội đủ hai phần ba (2/3) túc số thành viên của Hội 
đồng liên hệ.

Điều 41: Nếu các phiên họp trên không thành tựu, phiên họp được tái triệu tập không bị ràng buộc bởi 
túc số.

CHƯƠNG SÁU 
TÀI SẢN

Điều 42: Tài sản của Giáo Hội gồm động sản và bất động sản do Phật tử cúng dường, các thành viên hỷ 
cúng và do Giáo Hội tạo mãi, gây quỹ.

Điều 43: Ngân quỹ của Giáo Hội phải được ký thác vào ngân hàng, với ba (3) chữ ký của Hội Chủ, 
Chánh Thủ Quỹ, Tổng Thư Ký hoặc một thành viên khác trong Hội Đồng Điều Hành.

Điều 44: Ngân khoản chi xuất phải có hai (2) trong ba (3) chữ ký.

Điều 45: Vị Hội Chủ tùy nghi quyết định các khoản chi tiêu dưới năm ngàn Úc kim ($5,000.00) cho các 
Phật sự của Giáo Hội. Nếu trên năm ngàn Úc kim ($5,000.00), phải có sự đồng thuận ít nhất là hai (2) 
thành viên Văn Phòng Thường Trực.

Điều 46: Các Tổng Vụ, Phòng, Ban có bổn phận gây quỹ để thực hiện công tác. Ngân quỹ của các Tổng 
Vụ, Vụ... phải được gởi vào trương mục của Giáo Hội. Sự chi tiêu không quá số tiền đã gây quỹ, trừ 
trường hợp đặc biệt.

Điều 47: Những thành viên trong Hội Đồng Điều Hành được Giáo Hội công cử công tác Phật sự đặc biệt 
có thể được Giáo Hội tùy nghi chu cấp chi phí.

Điều 48: Kết toán tài chánh:

1) Chánh Thủ Quỹ phải hoàn tất bản kết toán tài chánh Giáo Hội ít nhất mười bốn (14) ngày trước  phiên 
họp định kỳ của HĐĐH.
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2) Bản kết toán tài chánh cuối năm phải do một kế toán viên độc lập kiểm soát và chứng thực.

3) Mọi chứng từ chi thu của HĐĐH phải được lưu giữ tối thiểu bảy (7) năm.

4) Niên khóa tài chánh của Giáo Hội kết thúc ngày 31 tháng 7 mỗi năm.

CHƯƠNG BẢY 
TU CHÍNH NỘI QUY

Điều 49: Các điều khoản trong Nội Quy này có thể tu chính, nếu ít nhất được hai phần ba (2/3) tổng số 
thành viên HĐĐH biểu quyết thuận tại các phiên họp thường niên của Giáo Hội, và nếu không trái với 
tinh thần Hiến Chương.

Điều 50: Bản Nội Quy này gồm có bảy (7) chương năm mươi điều (50), được tất cả thành viên Hội Đồng 
Điều Hành, GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL, nhiệm kỳ năm 2015 – 2019  thông qua tại Đại Hội Khoáng 
Đại kỳ V, tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 05 năm 2015 tại Melbourne, Úc Đại Lợi.

Nay ban hành, Melbourne, Úc Đại Lợi ngày 10 tháng 05 năm 2015

Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ

(đã ký)

  HT THÍCH BẢO LẠC



"Tôn giáo của tôi rất giản dị. Tôn giáo của tôi là 
lòng từ bi". (My religion is very simple. My religion 
is kindness).

"Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực 
hành lòng từ bi. Nếu bạn muốn mình được hạnh 
phúc, cũng thực hành lòng từ bi". (If you want oth-
ers to be happy, practice compassion. If you want to 
be happy, practice compassion).

"Sự bình yên của thế giới bên ngoài chỉ có được cho 
đến khi nào chúng ta có sự an lạc của tự thân".(We 
can never obtain peace in the outer world until we 
make peace with ourselves).

Lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Thích Nguyên Tạng (dịch)
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Hình ảnh Lễ Truy Niệm Cố HT Thích Minh Tâm (1940-2013),
Ngài là thành viên Hội Đồng Chứng Minh của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL từ 1999,

do Giáo Hội tổ chức tại Chùa Pháp Bảo, Sydney ngày 20-9-2013
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Hình ảnh Lễ Truy Niệm Cố Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu (1921-2015),
Ngài là thành viên Hội Đồng Chứng Minh của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL từ 1999,

do Giáo Hội tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne ngày 28-8-2015
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CHÙA BẢO VƯƠNG
Trụ Trì: HT Thích Huyền Tôn
Tri Sự: NS Thích Nữ Thể Viên
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CHÙA PHÁP HOA
Adelaide, Úc Châu

Phương Trượng: HT Thích Như Huệ
Trụ Trì: ĐĐ Thích Viên Trí

Chùa Pháp Hoa ban đầu chỉ là một ngôi nhà nhỏ được “biến gia vi tự” tại số 83 Addison Road khu 
Rosewater, do sự khởi xướng của một số cư sĩ Phật tử nhiệt tâm như quý ông: Nguyễn Văn Tươi, 

Hoàng Văn Thìn, Bùi Văn Ba, Nguyễn Văn Gấm, Nguyễn Thu Phong, Lương Hồng Sơn... quý bà Ngô 
Thị Kiểu và Bùi Thị Ngân Bình...

Vào năm 1982, bấy giờ là Thượng tọa Thích Như Huệ, đến từ Nhật Bản theo diện truyền giáo. Với khả 
năng sẵn có, Hòa thượng đến lãnh đạo Phật giáo và làm Trụ Trì tại ngôi chùa đơn sơn này trong một thời 
gian ngắn thì Phật tử ngày càng đông, nhu cầu ngày càng nhiều. Vì lý do đó, nên Hòa thượng đã quyết 
định mua một lô đất diện tích 5000 mét vuông gần đó, số 20 Butler Avenue Pennington, nằm cách trung 
tâm thành phố Adelaide - thủ phủ của tiểu bang Nam Úc 10 km về hướng Tây Bắc để tạo lập nên ngôi 
chùa Pháp Hoa như ngày hôm nay.

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Tân Pháp Hoa Tự vào ngày 19/03/1984 (tức ngày 17/02 năm Giáp Tý). 
Toàn bộ đồ-án do chính Hòa Thượng phát họa và đề nghị vẽ kiểu. Sau 5 năm xây dựng, chùa được khánh 
thành vào ngày 23/12/1989 (tức ngày 26/11 năm Kỷ Tỵ)

Cổng Tam Quan lúc mới đầu chỉ đơn giản, thấp và chật. Vào năm 2003, cổng này đã được tái tạo toàn 
bộ từ các trụ cột, bờ rào cho đến cổng Tam Quan. Cổng Tam Quan này được sao từ mẫu cổng chùa Pháp 
Bảo Hội An, nơi HT Phương trượng đây đã từng làm Trụ Trì xưa kia. 

Chùa được xây theo cách tiền đường hậu tẩm, kiến trúc Á Đông. Cấu trúc ngôi chùa chia làm 3 phần: 
Tiền Đường, Hậu Tổ và Pháp xá. Chánh điện xây trên nền cao 8 tấc. Phía trước có 3 cửa vào và 2 cửa 
phía sau. Chánh điện có 3 gian: Gian giữa thờ tượng đức Bổn Sư, bên phải thờ tượng Bồ Tát Quan Thế 
Âm, bên trái thờ tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ tát. Tất cả những tượng này đều bằng đồng mạ vàng 
thỉnh từ Đài Loan vào năm 2004. Những bàn thờ, hoa văn trang trí ở đây đều được điêu khắc trên gỗ 
quý rất công phu, có long lân quy phụng, hoa sen và những biểu tượng khác mang nét văn hóa Việt xưa.

Vào tháng 6 năm 2003, nhận thấy tuổi già sức yếu, sự hoằng Pháp của mình cũng đã đến lúc trao 
truyền cho thế hệ tương lai, nên trong dịp mừng Khánh thọ 70 do chư Tăng và Phật tử tại đây tổ 
chức, Hòa thượng đã cử ĐĐ Thích Viên Trí nhận chức vụ Trụ Trì, thay thế cho Ngài điều hành mọi 
công việc tại bổn tự.

Vào cuối năm 2010, chùa tiếp tục khởi công xây dựng tháp Tam Bảo 3 tầng, cao 12 mét để thờ xá Lợi 
Phật, Chư vị Bồ Tát, Lịch đại Tổ Sư và các tro cốt Hương linh trí tự. Sau gần hai năm xây dựng, lễ Khánh 
thành ngôi tháp được trân trọng tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2012 dưới dự chứng minh của chư 
Tôn Đức đến từ Mỹ, Canada, Âu Châu, Úc và Việt Nam trong dịp ngày Về Nguồn lần thứ sáu được tổ 
chức ngay tại bổn tự.

Trải qua gần 30 năm, hạt giống Pháp Hoa được cấy trồng trên quê hương Nam Úc, xứ lạ quê người vốn 
khác nhau về văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ. Nhưng nhờ vào giáo lý cao siêu nhiệm mầu và chân thực của 
Phật giáo, cùng với sự khéo léo hoằng Pháp của Hòa thượng nơi đây mà đã khiến một mảnh đất khô 
khan, hoang vắng trở thành một nơi già lam trang nghiêm hùng vĩ, một thắng cảnh góp phần tô đẹp cho 
xứ Úc đa văn hóa, đa sắc tộc này.
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TỰ VIỆN PHÁP BẢO
Phương trượng: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Trụ Trì: Đại Đức Thích Phổ Huân

Tự Viện Pháp Bảo do HT Thích Bảo Lạc đặt tên và khai sơn từ năm 1984, tọa lạc tại miền Tây Sydney, 
địa chỉ 148 – 154 Edensor Rd, St Johns Park, NSW 2176, trên diện tích đất gần 5000m2. Lối xây cất 

ngôi Tự Viện ảnh hưởng hình thái kiến trúc Nhật Bản, cùng hòa nhập với lối xây dựng theo văn hóa Úc. 
Từ năm 2000, ngôi chùa được liệt kê vào Danh Sách Di Sản Văn Hóa Úc Đại Lợi mà tiền thân là Hội do 
một số vị Phật tử nhiệt tâm thành lập từ năm 1979.

Toàn thể công trình ngôi Tự Viện gồm Chánh Điện, Thiền Đường, Phòng Đa Dụng, Liêu thất chư 
Tôn Đức Tăng – Ni, phòng xá dành cho quí cư sĩ Phật tử, ngoài ra còn có Thư Viện Phật Giáo, Hồ 
sen Kính Tâm với tượng đài Đức Quan Thế Âm lộ thiên, lầu chuông trống Bát Nhã, sân khấu sinh 
hoạt ngoài trời cho những ngày lễ lớn, car-park đậu xe cho quí Phật tử gần xa… Tất cả chiếm gần 
3 phần 4 diện tích đất; và phần còn lại được trang trí bằng một thảm cỏ xanh dài hơn 50 thước, tạo 
nên cảnh trí yên tịnh, xanh tươi mát mẻ. Hiện tại Tự Viện đang chuẩn bị xúc tiến công trình xây 
dựng Bảo tháp Vãng Sanh mới, thay cho Bảo tháp cũ, đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt 
đang phát triển hiện nay.

Vào năm 2006 Hòa Thượng Khai sơn đã lên ngôi Phương Trượng và truyền trao vai trò Trụ Trì cho ĐĐ 
Thích Phổ Huân, đệ tử lớn hiện thời của Hòa Thượng. Tiếp đến, từ năm 2015, điều hành công việc Phật 
sự tại Tự Viện, do đệ tử kế của Hòa Thượng là Sư Cô Thích Nữ Giác Anh phụ trách. Ngoài ra còn có sự 
giúp đỡ tận tâm của ba Sư cô: Thích Nữ Giác Duyên, Thích Nữ Giác Trí và Thích Nữ Giác Niệm. Hòa 
Thuợng và Đại Đức Trụ Trì dành nhiều thời gian hơn cho việc tịnh tu và hoạch định kế hoạch hoằng 
pháp rộng lớn hơn trong tương lai.

Sinh hoạt Phật sự hằng tuần của Tự Viện Pháp Bảo vẫn đều đặn vào mỗi sáng Chủ Nhựt, trước giờ 
tụng Kinh đều có thời thuyết pháp. Ngoài ra các khóa tu định kỳ mỗi tháng như Bát Quan Trai, Huân 
Tu Tịnh Độ, Khóa tu Gieo Duyên… được tổ chức đều đặn trong khuôn viên Tự Viện Pháp Bảo. Các 
khóa tu chung cho hai giới Ưu Bà Tắc & Ưu Bà Di, khóa tu dành riêng cho quí chú Ưu Bà Tắc và 
những khóa chuyên tu dài ngày… được tổ chức tại Thiền Lâm Pháp Bảo, và đôi khi để đáp ứng nhu 
cầu cho số lượng đông hơn, Chùa phải thuê thêm cơ sở ngoài phạm vi Tự Viện.

Pháp Bảo luôn tâm niệm với chí hướng hoằng hóa giáo lý giải thoát là điều ưu tiên. Để trước nhất đền 
ân Tam Bảo, sau là thực tế đền đáp ân nghĩa hộ trì của đàn na tín thí. 

Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ cho Tự Viện viên thành như ý nguyện.
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TU VIỆN VẠN HẠNH CANBERRA 
-LƯỢC TRÌNH THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN.

- Tu Viện Vạn Hạnh do chúng tôi [TK Thích Quảng Ba] khởi sự tạo lập tại thủ đô Canberra đầu năm 1984, theo thỉnh 
nguyện của một số Đồng hương lẻ loi đã định cư trước tại đây, và chỉ vài tháng sau khi chúng tôi từ trại tỵ nạn Mã Lai đến 
Úc hôm 1/11/1983. 
-Trong 5 năm đầu tiên, với rất nhiều trở ngại khiếu tụng về tiếng ồn của hàng xóm và khó khăn tài chánh, Thầy Trò Vạn 
Hạnh phải di chuyển Chùa tạm đến 6 lần, liên tiếp thuê/mua để dọn đến 6 lượt nhà, căn nào cũng quá nhỏ hẹp so với số 
Tăng Ni chúng và Phật tử nhanh chóng phát triển. Cuối1987, qua đạo luật Church Land Leases Ordinance 1924, Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thủ Đô Canberra ký nhận thuê lô đất 32 Archibald St, Lyneham ACT 2602, rộng16,650sqm [leased vĩnh 
viễn, giá thuê 10cent/năm; không có Title -chủ quyền]. Mùa Vu Lan 1988, sau Lễ Đặt Đá có đông đủ chư Tăng Ni trong GH 
thời ấy về chứng minh, Thầy Trò Vạn Hạnh với đạo lực lẻ loi và hai bàn tay trắng, vẫn quyết tâm xây cất một Trung tâm Tu 
Học tầm vóc quốc gia trên khuôn đất khá đẹp và yên tĩnh nầy, chỉ cách 4km về hướng Bắc của Canberra Civic.
- Sau suốt 28 năm kiên trì tự túc kinh tế, gây quỹ và quyên góp để trả nợ, đến 2005, thì 12 [** ] trong 16 công trình của đồ 
án gốc thời 1986, cơ bản đã được xây xong, với tổng kinh phí chừng $5triệu, thêm $1tr tiền lời, tất cả VH đều đã trả xong 
cho Bank và hằng trăm Phật tử từng cho vay+ cho mượn suốt 18 năm 1987-2005.  Hiện VH tuy không thể tự vay Bank, 
nhưng có khả năng trả nợ rất cao.
-Nay 2015 còn lại 4 công trình xây dở dang: 13- Chánh điện+Hội trường, 14- Bảo tháp Xá Lợi +Bảo tàng; 15- Học 
viện+Trung tâm Hội nghị, 16- Thư viện+Trung tâm Văn hóa-Xã hội, quan trọng nhất, lớn nhất [4000sqm/GFA] và sẽ tốn 
phí cao nhất, dự tính tối thiểu $6Tr UK mới tạm hoàn tất. Từ 2008, nhờ được phép bảo lãnh Phật tử quê nhà sang công 
quả, nên 2010 đã xây xong 25%  của 4 công trình chót ấy, với phí tổn chỉ gần $1.5tr [phải ngưng xây dựng suốt 2010-2015, 
để trả dứt nợ xây 25% ấy, và vay nợ mới]. 
- Đến 7/2015, VH đã tái khởi công được để xây tiếp 75% còn lại, nhưng về ngân sách, thì chỉ mới vay được $1.5tr UK, nên 
VH rất cần vay mượn thêm ít gì $2-3Tr nữa, mới mong đủ tạm xây hoàn tất phần thô của 75% còn lại của 4 công trình nầy 
năm 2017-18. 
- Có một thể lệ chung là, không Bank nào chịu lấy bất động sản của Tôn giáo làm vật thế chấp!! Do đó, VH hoan nghênh 
quý Phật tử xa gần mọi khoản [a] đóng góp [được khai thuế- fully tax deductible], [b] cho mượn [no interest] hay [c] CHO 
CHÙA VAY & VAY GIÙM CHO CHÙA [VH sẵn sàng trả lãi suất đến 6% pa, hay hơn, tùy số cho vay] từ quý Phật tử hữu 
tâm xa gần. Mời quý vị Bank transfer/ Deposit vào ANZ Bank: 01-2955-9385-31734; hay CBA Bank: 06-2904-1004-7440. 
Vạn Hạnh sẽ gởi Tax Receipt hay Chứng Thư Công Đức đến nhà quý Ân Nhân theo địa chỉ. Mời liên lạc Vạn Hạnh qua 
[a] thichquangba@gmail.com / Mob. 0412-224-553 hay [b] Gởi thư từ/ Cheque/Money Order/ Deposit Slip đến PO Box 
1004 Dickson ACT 2602- Australia.
- Trung Tâm PG Sakyamuni -Vạn Hạnh nầy, đến nay sau hơn 32 năm thành lập, với chí nguyện dấn thân hoạt động mọi 
Phật sự: -Hướng dẫn tu trì, giảng dạy giáo lý, chăm sóc tâm linh và đạo hạnh cho quần chúng Phật tử địa phương; Ủy lạo 
các Trại tỵ nạn, bảo lãnh 400 thuyền nhân định cư Canberra; lý tưởng lâu dài đưa đạo pháp ngày càng phát triển xa rộng 
hơn trong xã hội Úc đa văn hóa, nên VH hóa độ người xuất gia, bảo lãnh Tăng Ni trẻ đến phụ tá và mở mang Phật sự cho 
nước Úc; đồng thời bảo trợ đời sống Tăng Ni sinh của Trường Phật Học Nguyên Thiều ở quê nhà; VH luôn tích cực dấn 
thân, làm mọi việc phù hợp Chánh pháp, không thụ động, đợi chờ, quyết chí bảo tồn sự quang huy của văn minh, văn hóa 
Việt, góp phần giải cứu khổ nạn cho dân tộc Việt, phục hưng cho đạo pháp quê nhà, kiên trì vận động phục hoạt pháp lý 
cho Giáo hội PGVN Thống Nhất; -liên kết hài hòa, chung tay đoàn ngũ khối Tăng Ni Phật tử nhiều Giáo hội, Giáo phái tại 
Úc/hải ngoại; đồng thời góp công nâng cao uy tín của cộng đồng Việt Nam tại Úc.
- Một trong những dự án tương lai không xa, nếu xây xong 4 công trình chót vào 2017-18: [a] VH phải lo sớm trả xong số 
nợ xây cất khá lớn, trong 5-7 năm, vẫn từng bước khai dựng tại VH trường Phật học tầm vừa để thực hiện sự nghiệp giáo 
dục, đào tạo Tăng Ni và Tác viên Phật sự tại Úc, góp phần làm phong phú & đa dạng hơn cho nền PG Úc châu/Tây phương, 
bền vững lâu dài trong thế kỷ 21 và sau nữa; [b] tiếp tục liên kết, mở rộng hài hòa, cảm thông, tương kính giữa các Giáo 
phái, Hệ phái, Tông phái PG từ Á sang Âu-Mỹ-Úc, trong tinh thần quảng bá Chánh pháp đa dạng, đa năng [tâm nguyện đã 
đeo đuổi 32 năm qua, sẽ tiếp tục mở rộng hơn].
- Chính vì cưu mang 2 tâm nguyện vừa kể, nên từ 1984 đến nay, Vạn Hạnh liên lỷ, thành thật mở rộng quan hệ với nhiều 
thành phần dân chúng trong cộng đồng chính mạch và các sắc tộc Á châu, các tôn giáo bạn tại Canberra/Úc. VH cũng đã 
đỡ đầu ủng hộ, quảng giao với nhiều Tăng Ni & Nhóm Phật tử Thái, Miến, Tích, Hoa, Tạng, Lào, Miên, Hàn, Nhật, Đài v.v...
tại Canberra/Úc và khắp nơi. 
- Đồng thời, tuy có lúc lẻ loi, nhưng tâm nguyện VH bền vững góp phần giải cứu cho Giáo Hội quê nhà, phục hoạt nhân 
quyền, tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam, Vạn Hạnh cũng đã thường mở rộng quan hệ với nhiều chính khách Úc, 
các Hiệp Hội Nhân Quyền, truyền thông chính mạch+Việt ngữ, các đoàn thể và Cộng Đồng Người Việt Tự Do LB/TB, để 
thường phối hợp tổ chức.
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Chú thích:
[**] Vắn tắc về 12 công trình tại Trung tâm Sakyamuni, đã xây xong trong những năm 1988-2005: 
Công Trình [CT] 1-2 [1988-89]: Tu viện Vạn Hạnh 400sqm, Phật đài Bổn sư lộ thiên [cao 7m, 100sqm], driveway tạm; CT 3 [1993]: 
Tượng đài lộ thiên Quán Thế Âm, hồ sen, khu vườn cảnh [600sqm]; CT 4-5-6-7-8 [1997 – 2001]: Đại Bi đường 130sqm & Cư xá La 
Hầu La, 4 dãy, 1450sqm, 52 căn hộ, 18 năm qua giúp hàng nghìn người Úc nghèo thuê ở, chỉ trả max. 75% giá thị trường]; CT 9-10  
[2002-2003]:  Ni xá Diệu Không 480sqm và Tăng xá Bửu Quang 540sqm [tiện nghi tươm tất đủ cho 30-50 Tăng Ni sinh hiện tại/tương 
lai tu học dài hạn] & CT 11-12 [2003-2005]: Tam Quan Bất Nhị [cao 13m,  150sqm] và Tháp Hồng Chung Linh Cảm [cao 9m, 100sqm]
[a] Từ cuối 2001, Vạn Hạnh khởi lập Tu viện Nguyên Thiều, Sydney, hoạt động đa dạng, hữu hiệu, chư Tăng Ni VH luân phiên về 
Trụ Trì & hành đạo: Đến giữa 2015, VH đã hỷ cúng 100% bất động sản nầy cho Hội PG Nguyên Thiều do Thầy Đạo Hiển sáng lập 
và làm Hội Trưởng. 
[b] Công trình phúc lợi xã hội đáng kể khác của VH đã nhọc nhằn thành lập được là NIRVANA-VĂN LANG NRAS VILLAGE, tại 
Franklin. Có 60 căn hộ 1-2-3 phòng, nhờ hợp danh với VBC, đã xây và phát mãi xong 6/2014; đang giao IPG giúp người low income 
thuê, trả 80% giá thị trường.
[c] Dự án công ích phúc lợi sắp đến [có thể là chót, nếu tuổi thọ cho phép]  là 2020 cố gắng thành lập LÀNG CAO NIÊN  ĐỨC 
MINH, tại vùng Gungahlin. Phải tốn 2-3 năm để thương lượng mua đất công từ LDA, và thuyết phục CP chấp nhận bán sở đất theo 
chế độ 60/40 chủ quyền công/tư, để VH thương lượng nguồn vốn đủ xây 30+ căn hộ ensuite cá nhân, giúp các Phật tử cao niên, cô 
độc, thiệt thòi xin vào thuê ở, khỏi chiếm Apt công.
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CHÙA GIÁC NHIÊN 
Auckland, Tân Tây Lan

Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Trường Sanh 

Phía Nam Thái Bình Dương, có một quốc gia tổng diện tích 268,000 km2; phân chia thành hai đảo, 
thường gọi là đảo Bắc và đảo Nam.  Về phía Bắc của Tân Tây Lan đất đai rộng rãi, có thành phố 

Auckland; thành phố nầy dân cư đông đúc, sinh hoạt lớn mạnh và gần một ngàn cây số về phía Nam có 
thủ đô là Wellington; thủ đô nầy phần nhiều là núi đồi; nơi đây là trung tâm hành chánh của chính phủ 
Tân Tây Lan.  Xa hơn nữa đi tàu thủy khoảng ba tiếng đồng hồ là vùng phía Nam của Tân Tây Lan, nơi 
nầy cảnh trí yên tĩnh, vẻ đẹp thiên nhiên và thường có tuyết rơi về mùa Đông lạnh.

Chùa Giác Nhiên được thành lập vào năm 1991 tại thành phố Auckland, là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên 
từ khi có cộng đồng người Việt định cư tại đất nước nầy. Giác Nhiên là Đạo hiệu của cố Đại Lão Hòa 
Thượng Thích Giác Nhiên, Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Ngài 
là một vị cao Tăng; nguyên Trú Trì Tổ Đình Thuyền Tôn tại Cố Đô Huế.  Ngôi chùa Tổ nầy do Tổ sư 
Liễu Quán người miền Trung nước Việt đắc truyền Tổ  đạo và khai sơn vào năm 1710.  (Xin đọc Tiểu 
Sử Ngài Giác Nhiên trên mạng)

Chùa Giác Nhiên từ khi được thành lập, sinh hoạt theo truyền thống phật Giáo Việt Nam, sinh hoạt vào 
những ngày Chủ nhật; mỗi tháng có Đạo Tràng Bát Quan Trai vào ngày thứ Bảy; khóa lễ Sám hối mỗi 
tháng hai kỳ; hàng tuần có những thời thuyết pháp; hàng năm tổ chức Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan Báo 
Hiếu, Tết Nguyên Đán; cung đón chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử trên thế giới về thăm viếng giảng 
dạy; tổ chức các công tác từ thiện theo tinh thần của Đạo Phật.  Hiện tại chùa Giác Nhiên là thành viên 
trực thuộc dưới sự chỉ đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và 
Tân Tây Lan, về mặt hành chánh và những Phật sự quan trọng. Đương Kim Trú Trì là Hòa Thượng Thích 
Trường Sanh người sáng lập ngôi chùa nầy.

Với diện tích 5000m2, xung quanh có những hàng cây cao lớn; ngôi chùa Giác Nhiên được kiến tạo theo 
ngôi chùa Việt Nam, trong khuôn viên chùa có tượng đài Đức Bổn Sư Thích Ca, Bồ Tát Quán Thế Âm 
và những vườn cây kiểng...

Người về thăm lại chùa xưa
Hàng cây im bóng vườn Thiền ngát hương

Viết lên những dòng giới thiệu về ngôi chùa nầy theo tinh thần của Đại Hội Phật Giáo kỳ năm tại 
Tu Viện Quảng Đức tiểu bang Victoria - Melbourne - Úc Đại Lợi.  Kính chư Tôn Đức Tăng Ni, quý 
Phật Tử gần xa có duyên lành hoan hỷ quang lâm về đất nước nầy để  thăm ngôi chùa mà chúng tôi 
đã giới thiệu.
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CHÙA PHÁP QUANG
Brisbane, Queensland, Australia

Trụ trì: Thượng tọa Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang là một trong những ngôi chùa Phật giáo hình thành, làm nơi quy hướng tín ngưỡng, lễ bái, 
tu học, sinh hoạt sớm nhất tại thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, do Thầy Nhật Tân sáng lập. Từ 

năm 1982, qua một thời gian thuê mướn “cải gia vi tự” từ các vùng Corinda, Darra, Oxley thì tháng 11/1987, 
chùa chính thức dời về trụ xứ tại Durack. Năm 1997, chùa được khởi công xây dựng. Đại lễ khánh thành chùa 
được tổ chức long trọng, trang nghiêm vào 2 ngày 01,02/5/1999. Từ cổng Tam quan nhìn vào, tôn tượng đức 
Phật A Di Đà được tôn trí ngay mặt trước ngôi Chánh điện, tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tôn trí ở mặt bên. 
Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Án giữa tôn thờ tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai bên thờ chư vị Bồ 
tát: Quán Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền; phía trước thờ Ngài Hộ Pháp và Tiêu Diện. Chùa có lịch sinh 
hoạt, tu học hằng tuần vào lúc 15 giờ ngày thứ bảy. Vào các ngày lễ tết như Tết Nguyên Đán, Đại lễ Phật Đản, 
lễ Vu Lan … chùa đều có chương trình tổ chức trang trọng, quy mô để đón tiếp hằng ngàn lượt Phật tử và khách 
hành hương đến chùa lễ bái, tu học và tham gia các hoạt động từ thiện, văn hóa, mỹ nghệ…

Đầu thập niên 1980, được Thầy Bảo Lạc giới thiệu, Hội Phật Giáo VN Queensland thỉnh Thầy Nhật Tân - đang 
ở trại tỵ nạn Thái Lan - đến Brisbane 24-4-1982 để trụ trì, hướng dẫn tinh thần và là vị Thầy Việt Nam thứ tư 
sau quí Thầy Huyền Tôn, Phước Huệ, Bảo Lạc ở quốc độ này. Dù chỉ là ngôi Niệm Phật Đường chưa mang tên 
thuê tại Corinda, nhưng từ khi Thầy xuất hiện thì sự sinh hoạt Phật sự ngày càng khởi sắc hơn. GĐPT Chánh 
Quang ra đời Mùa Vu Lan 1982. Cuối năm 1982, hân hạnh cung đón Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thăm viếng 
thuyết giảng tại đây. Từ 1982 và kéo dài hơn 15 năm sau, Đạo Phật được Thầy giới thiệu, giảng dạy ở các 
trường tiểu, trung, cao đẳng và các trường Thiên Chúa. 

Chiều 29-6-1985, ngôi Niệm Phật Đường bị hỏa hoạn thiêu hủy hoàn toàn. Thầy lại gánh vác vai trò Chỉ Đạo 
và Trưởng Ban Tái Thiết. Thuê căn nhà tại Darra để tiếp tục duy trì. Tháng 11-1987 mua được lô đất vùng 
Durack và Pháp Quang thiên di về tọa lạc cho đến ngày nay. Phật Đản 2532-1988 tổ chức Lễ Lạc Thành, cuối 
năm 1997 Lễ Đặt Đá, bắt đầu thực hiện công trình xây cất ròng rã 18 tháng với kinh phí hơn 700,000 Úc kim 
và ngày 1,2-5-1999 Đại Lễ Khánh Thành được trân trọng tổ chức thành tựu viên mãn.

Thầy Nhật Tân, sinh năm 1953 tại Bình Định. Thuở thiếu thời, là một đoàn sinh Oanh Vũ Nam GĐPT Hoa 
Nghiêm,  14 tuổi vào Sài Gòn vừa Tăng Sinh vừa Thư Sinh nương tựa tu học ở các nơi Ấn Quang, Đồng Hiệp, 
Huỳnh Kim - Bồ Đề, Đạt Đức, Đại học Sư Phạm Sài Gòn. Năm 1971 thọ Sa di tại Giới đàn Quảng Đức quận 
Thủ Đức. Bên cạnh đó, phụ về hành chánh và chạy vòng ngoài một số hoạt động của Giáo Hội cho tới dấu mốc 
1975 thì việc học dang dở. Tháng 7-1975, được HT Huyền Quang cho và trao giới phẩm Tỳ kheo tại liêu phòng 
Ấn Quang, Ngài chỉ nói mấy câu: “Thầy rất thương, rất tin tưởng Chú. Con ráng giữ lấy thân, làm được gì cho 
Đạo Pháp cho Dân Tộc thì làm…”. 

Lễ thường xuyên hàng tuần vào 3 giờ chiều mỗi Thứ Bảy, những ngày Đại lễ như Phật Đản, Vu Lan sẽ được 
tổ chức vào 10 giờ sáng Chủ Nhật nào đó tùy theo thời gian. Tết Nguyên Đán thực hiện đúng theo ngày tháng 
âm lịch, tức là 30 Tết sám hối cuối năm, tổ chức Tất Niên, vui xuân đêm 30 Tết cho đến 10 giờ tối “tống cựu 
nghinh tân”, đốt pháo, múa lân, chúc Tết, đúng 12 giờ 1 giây của Đêm 30, Cúng Giao Thừa và sau đó bắt đầu 
Chương trình Tết đến Rằm Thượng Nguơn.

Khi Tổng Hội sau đó thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của thập niên 1980, 1990, Thầy được cử 
giữ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên một thời. Rồi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan khởi đi 1999, giữ Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh nhiệm kỳ 1, qua nhiệm kỳ 
2 đương nhiệm Tổng Thư Ký từ năm 2003, và Cuộc họp của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Giáo Hội 
tại Khóa An Cư Vạn Hạnh 2012, đảm nhận thêm cương vị Chánh Thư Ký HĐGPTƯ của Giáo Hội, tuy nhiên 
vì sức khỏe không cho phép và Phật sự quá đa đoan nên sau đó đã xin rút lui chức vụ Chánh Thư Ký này.

Dù lớn hay nhỏ vẫn là hình bóng mái chùa và Pháp Quang là ngôi chùa Việt Nam thứ năm xây cất thành tựu sau 
Pháp Bảo, Pháp Hoa, Chánh Giác, Phước Huệ để góp mặt vào sự nghiệp hoằng hóa lợi sanh và là công trình 
kiến tạo, di tích văn hóa Phật Giáo, Dân Tộc như một bông hoa hiến tặng cho Đạo cho Đời và truyền trao thế hệ.
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TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
MELBOURNE, ÚC CHÂU

Khai Sơn & Viện Chủ:  Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

Tu Viện Quảng Đức tọa lạc ở vùng Tây Bắc của tiểu bang Victoria được Thượng tọa Thích Tâm Phương 
khai sơn & trụ trì từ năm 1990 (từ tháng 7-2014 đệ nhị trụ trì là TT Nguyên Tạng). Cơ sở ban đầu của 

Tu Viện ở vùng Broadmeadows, đến năm 1995, bổn tự mua lại ngôi trường Tiểu học Fawkner cũ có diện 
tích 8.000 m2 và xây dựng Chánh Điện hoàn tất vào năm 2003 với kinh phí khoảng 2 triệu Úc Kim. Công 
trình do kiến trúc sư Nguyễn Kiển Thành thiết kế theo kiểu chữ “Công” mang dáng dấp kiến trúc cổ kính Á 
Đông. Tiền đường có khắc hai câu đối ở hai cột chính nói lên ý nghĩa của tên Tu Viện do HT Bảo Lạc đề tặng: 
Quảng phương tiện như thị văn, như thị tư, như thị tu trì; Đức nhiếp hàm linh chân thật ngữ, chân thật ý, 
chân thật hành nghi. Có nghĩa là: Quảng phương tiện, khai môn Vô lậu học, Văn – tư – tu chân thật pháp 
nhiệm mầu; Đức độ sanh, niệm đầu tịnh ba nghiệp, Thân – khẩu – ý ứng hiệp với hành nghi.

Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức tổ chức vào ba ngày 10, 11 và 12/10/2003, cùng với lễ tấn phong 
Đại Lão HT Huyền Quang lên ngôi vị đệ tứ Tăng Thống, với hơn 5000 đồng hương Phật tử tham dự. Trong 
dịp lễ khành thành này, HT Tuệ Sỹ từ quê nhà đã gởi tặng câu đối: Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhi phế 
hưng cạnh tẩu kinh đào, phiến diệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn. Đức hành thế khoát tham phương, 
tỉ triêu lộ hàm huy diệu cảnh, không hoa thủy nguyệt, huyền hà bích lạc thần châu. Có nghĩa là: Chốn cũ dặm 
dài man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá thuyền nan, vá áo chép kinh đất khách; Đức tu mấy 
bước mù xa, tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, hoa trời trăng nước, ngân hà dằng dặc quê cha.

Chánh điện được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đồng đức Phật Thích Ca, cao 2,50m, nặng khoảng 1,5 
tấn; phía trước và hai bên đặt thờ nhiều tượng Phật, Bồ tát, Hộ Pháp Già Lam. Phía sau là hậu Tổ có bức 
hoành phi viết 4 chữ Hán "Truyền đăng tục diệm - 傳 燈 續 焰". Hai bên là câu đối khắc trên bảng gỗ 
do HT Huyền Tôn gởi tặng: Quảng đại Tâm, pháp giới tùy duyên quy diệu dụng; Đức lưu Phương, 
Tăng già nhập thế hiển chơn như. Có nghĩa là:  Tâm lớn bao la, cõi pháp giới theo duyên quay về nơi 
diệu dụng, Đức tỏa muôn phương, bậc Tăng già nhập thế bày tỏ lẽ Chơn Như. Ngoài vườn chùa có nhiều 
tượng đài lộ thiên: Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm, 18 pho tượng 
A La Hán, vườn Lộc uyển... Đến năm 2008, tu viện được xây thêm Tăng xá và Bảo tháp Tứ Ân. Bảo 
tháp 4 tầng, cao 14m, rộng 5m, trên nóc tôn trí tượng đức Phật A Di Đà cao 1,2m. Trong Bảo tháp tôn 
thờ Xá Lợi Phật, tượng chư Phật, Bồ tát và linh cốt của Phật tử quá vãng. Từ năm 2012 đến 2014 xây 
dựng thêm Phương Trượng đường, Pháp xá, sân thượng lộ thiên Phật A Di Đà & Giảng Đường Hoa Sen.

Về mặt hoằng pháp, sự phát triển vô song của ngành công nghệ tin học, nên năm 1999, Tu Viện đã thiết 
lập Trang nhà quangduc.com, được xem là một trong những website song ngữ Anh-Việt đầu tiên và lớn 
nhất của PGVN hải ngoại. Trang nhà đã có trên 10 triệu lượt người vào đọc, với hơn 300.000 văn bản 
tài liệu Kinh sách qua 65 đề mục khác nhau như: Kinh, Luật, Luận, Thơ, Văn, Truyện tích, Triết học, bài 
giảng mp3, sách nói..v.v... Trang Nhà Quảng Đức không chỉ cập nhật thông tin và các hoạt động của Tu 
Viện mà còn phổ biến rộng rãi tin tức sinh hoạt của PGVN & PG thế giới.

Tu Viện với không gian thiên nhiên thoáng đãng, mát mẻ, tươi đẹp; có lịch sinh hoạt, tu học hàng tuần, 
hàng tháng có lễ tụng Bồ Tát Giới và Tu Bát Quan Trai. Tu Viện tổ chức trang nghiêm đại lễ cung nghinh 
Xá Lợi (2008) và chiêm bái Phật Ngọc (2009), Tu Viện đã tổ chức chu đáo 4 khóa An Cư của GH (2004, 
2011, 2014 và 2016), góp công sức tổ chức 3 Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu (2004, 2007 & 2011) và 
các ngày lễ tết hàng năm: Tết Nguyên Đán, Đại lễ Phật Đản, lễ Vu Lan … đón tiếp đông đảo đồng hương, 
Phật tử xa gần về lễ bái, sinh hoạt và tu học như hai câu đối tiếng Việt nói lên ý nghĩa và tôn chỉ của Tu 
Viện: Quảng Bá năm châu đèn trí tuệ sáng ngời Chánh Pháp truyền đi khắp xứ; Đức truyền bốn biển 
nước từ bi rưới mát Đạo Mầu trải rộng mười phương.
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CHÙA HUYỀN QUANG
Sydney

Trụ Trì: TT Thích Bổn Điền
Phó Trụ Trì: TT Thích Thiện Hiền

1. Duyên Khởi:  Vào ngày 28/02/1992 (Nhâm Thân) TT Thích Bổn Điền từ trại tị nạn đảo Galăng của 
Nam Dương (Indonesia) đến định cư tại Úc Đại Lợi. Đến ngày  28/11/1992, vì nhu cầu Phật sự và tu 
học, Thầy đến thành phố Bankstown thuộc tiểu bang New South Wales, mướn một căn nhà tọa lạc số 13 
Rickard Road, Bankstown để tạm sinh hoạt Phật sự, trong vòng 3 năm.

Đến năm 1994, cơ duyên đã đến Thầy đứng ra thành lập ban vận động kêu gọi Phật Tử phát tâm cúng 
dường tịnh tài và mượn ngân hàng để mua căn nhà tại số 188 Chapel Road, South Bankstown, NSW 
2200 chính thức thành lập ngôi chùa đầu tiên tại thành phố này.

2. Danh Hiệu: Ngôi chùa này được đặt tên là Huyền Quang, nhằm mục đích đề Tôn kính đạo hạnh và 
công hạnh của Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đệ tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất .

3. Hiện Tại: Ngôi Tam Bảo hiện nay đang xây dựng sắp xong. Diện tích ngôi chùa khoảng 750 mét 
vuông, có hai vị Tỳ Kheo  và chú Sa di đang cư trú tại trú xứ này có ba vị:  

TT Thích Bổn Điền, Trụ Trì kiêm Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. 

TT Thích Thiện Hiền, Phó Trụ Trì kiêm Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. 

Chú Sa di Giác Pháp đệ tử xuất gia của Thượng tọa Trụ Trì Thích Bổn Điền

Thành phần sinh hoạt gồm:

- Ban Tương Trợ Phật Tử Chùa Huyền Quang.

- Gia Đình Phật Tử Huyền Quang.( đã ra ngoài Trường sinh hoạt)

4.  Đến ngày 20 tháng 1 năm 2013 ( nhằm ngày mùng 9 tháng 12 năm  Nhâm Thìn, nhân ngày húy kỵ 
của Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, nguyên chánh Thư Ký Viện Tăng Thống. Bắt đầu khởi công đặt viên 
đá đầu tiên đại trùng tu toàn bộ, theo nét văn hóa Việt Nam được  xây 2 tầng, bên trên là Chánh Điện và 
nơi cư trú chư Tăng, tầng dưới dành cho sinh hoạt Phật sự.
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CHÙA THIÊN ẤN
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Như Định

Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, 
tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính 

thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere 
St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với 
diện tích tổng quát là 3,600m2.

Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy 
Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc. 

Chùa Thiên Ấn Quảng Ngãi là ngôi chùa nổi tiếng trong lịch sử PGVN, do vì ngôi Già Lam này 
không những được tôn xưng ngôi vị Tổ đình mà đối với người quần chúng Phật tử, ngôi chùa này 
có sự gắn bó bền chặt trong tâm linh, tình cảm, thể hiện qua các giai thoại như Giếng Phật, Chuông 
Thần và nhiều câu ca dao sâu nặng nghĩa tình được truyền miệng từ đời này qua đời khác như câu " 
Ông Thầy đào giếng trên non. Đến khi có nước không còn tăm hơi". 

Chùa Thiên Ấn Quảng Ngãi được khởi công xây dựng vào năm 1694 và hoàn thành vào cuối năm 
1695 (năm Chính Hòa thứ 15), đời Lê Huy Tông (chúa Nguyễn Phúc Chu đàng trong). Tổ khai sơn 
chùa là Thiền sư Pháp Hóa, pháp hiệu là Phật Thông (1670 - 1754), gốc người tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Hoa, Trụ Trì tại Tổ đình 41 năm, viên tịch giờ ngọ, ngày 17 tháng 01 năm Giáp Tuất, thọ thế 84 tuổi, 
thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh.

Năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1717, đời vua Lê Dụ Tông), chúa Nguyễn Phúc Chu, là một người rất sùng 
đạo Phật, đã ban cho Chùa biển ngạch Sắc Tứ Thiên Ấn Tự. Tấm biển này sau đó bị hư hại và được 
Thiền sư Hoằng Phúc tái tạo vào năm 1946.

Phía Đông vườn Chùa là khu Bảo tháp tôn thờ sáu vị Đại Sư Trụ Trì Chùa Thiên Ấn kế tiếp là Hòa 
Thượng Khánh Vân, Hòa Thượng Bảo Ấn, Hòa Thượng Giác Tịnh, Hòa Thượng Hoằng Phúc, Hòa 
Thượng Diệu Quang, và Hòa Thượng Khánh Tín (Sư đệ của HT Khánh Anh và là Bổn Sư Thầy Như 
Định), quý Ngài đều là những bậc Cao Tăng đắc đạo.

Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu đã chính thức an vị Phật vào ngày 15-5-1993 (Quý Dậu). Năm 
1994 (Giáp Tuất), xây hồ sen, dựng tôn tượng Quan Âm lộ thiên và xây núi " Phổ Đà" để tạo cho 
viên cảnh Già Lam thêm phần mỹ quan. Năm 1995 đến 1997, xây các bức phù điêu nói lên tính đặc 
trưng giáo lý Đạo Phật, do điêu khắc gia Võ Đình Khoa thực hiện.

Ngoài ra, các Ban Từ Thiện, Ban Nghiên Cứu Giáo Lý và Dịch Thuật, Gia Đình Phật Tử... cũng đã 
được hình thành và đang hoạt động trong chiều hướng phát triển tốt đẹp.

Chùa đã được các Phật tử tích cực ủng hộ cũng như đóng góp xây dựng trong suốt thờ gian qua, 
khung cảnh chùa ngày nay với những cây xanh tươi làm cho người được tươi mát tâm hồn và an 
nhiên thanh thoát, với Đức Quan Âm lộ thiên soi bóng từ quang xuống mặt nước hồ trong vắt, núi 
Phổ Đà cây cảnh chen đua khoe màu vươn lên tận đỉnh cao, tô điểm cho chùa trở nên một ngôi đạo 
tràng đầy thiền vị.

Đến đầu năm 2013, TT Như Định khởi công xây dựng Chánh Điện Chùa Thiên Ấn (dài 36 m, 
ngang 14m), Tăng Xá (dài 32, ngang 9m, hai tầng), dự kiến công trình xây dựng này sẽ hoàn 
tất vào năm 2020.
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CHÙA TRÚC LÂM
Bankstown, New South Wales

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Chùa Trúc Lâm do Sa Môn Thích Tâm Minh, một hậu duệ truyền thừa Trúc Lâm Thiền phái tại Huế. 
Sau khi vượt biển và định cư tại Úc, tạo lập từ năm 1993 tại thành phố Sydney, Úc Đại Lợi. Sau hai 

đợt di dời vì hoàn cảnh thuê nhà làm Chùa, năm 1995 di chuyển đến tụ điểm thứ ba cho tới nay. Hiện tọa 
lạc tại số 13 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Thời điểm 1995-1997, suốt hai năm trường Chùa 
đã trải qua bao cuộc tang thương nghiệt ngã bởi nhân tình thế thái, lòng người khó lường bởi vì hai chữ  
Danh và Lợi (đại nạn lần thứ nhất).

Mặc dù vậy Chùa vẫn giữ mức độ sinh hoạt tu học hằng tuần:

• Chủ nhật - thứ Sáu: 7pm - 8pm Khóa tụng kinh các bộ Kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, 
Niết Bàn, Pháp Hoa, Thủy Sám, Địa Tạng, Lương Hoàng Sám, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân v.v…
• Thứ Bảy hàng tuần: 11am - 1pm: Giảng kinh, tụng kinh, Phật tử thọ trai.
• Lễ cầu an, cầu siêu khi có yêu cầu và lễ sám hối vào 7pm mỗi tối 14, 30 mỗi nửa tháng âm lịch.

Không như thời gian trước (1995 - 2009) số lượng Phật tử  mỗi tuần thứ Bảy dự lễ có khoảng 70 - 90 
người. Kể từ năm 2010, 2011 - 2915 số lượng giảm xuống chỉ còn khoảng 30 - 35 người. Nguyên 
nhân từ cuối năm 2009 - 2010 do sự đánh phá, chụp mũ của phái đoàn Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo 
(VP2 - VHĐ) cho bất cứ Tăng Ni nào không theo làm thuộc hạ của họ và chính Thích Tâm Minh 
đã trực tiếp bị họ đội cho “nón cối” trong dịp đi Canberra vào ngày 26/11/2009 rồi họ (VP2) đem 
thông tin lên đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio, làm cho quần chúng Phật tử không vững niềm 
tin, thiếu hiểu biết đích xác thực sự vụ việc đã thối tâm bỏ Chùa. Ảnh hưởng ấy kéo dài mãi cho đến 
hôm nay 2015 (đại nạn lần 2).

Tuy số lượng Phật tử bị giảm sút, nhưng tinh thần tu học Phật pháp của số còn lại vẫn kiên cố. Như một 
trận lụt trôi qua, nước rút thì cỏ bày, như thế mới biết được gốc cây nào là chắc cội, ấy cũng là một sự 
sàng lọc tâm người đến với đạo.

Có còn chăng đại nạn lần thứ ba? Làm sao ai đoán được vì nhằm thời mạt kiếp, pháp nhược ma cường, 
nhân tâm điên đảo, Phật pháp nhiễu nhương, ác ma giả Phật, tà đạo trá hình, vàng thau lẫn lộn, Thánh 
phàm khó phân. Với các tệ nạn phi Tăng phi tục, ngụy tác Sa môn, tâm phi Sa môn, chánh pháp bảo tà, 
tà pháp bảo chánh, bày trò yêu thuật mê hoặc lòng người, cầu danh trục lợi. Thật thương thay cho Phật 
Pháp đã đến lúc suy tàn.

Đồ án xây dựng Chùa Trúc Lâm trong 4 năm (2015-2019)
Với kinh phí khoảng 1 triệu Úc Kim, xem thêm chi tiết về công trình xây dựng trên online: http://quangduc.com/a25558/chua-truc-lam
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THIỀN VIỆN MINH QUANG
Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Minh Hiếu

Thiền Viện Minh Quang được thành lập năm 1998, do HT Thích Minh Hiếu, Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Úc Châu khai sơn từ một ngôi nhà vùng Cabramatta, một nơi được xem là trung 

tâm sinh hoạt của người Việt định cư tại Úc.  Năm 1999, do nhu cầu phát triển và hội đủ duyên lành, 
Ngài cùng chúng đệ tử mua được một khu đất rộng 4000m2 gồm 3 căn nhà gọp lại, tại Canley Vale, cách 
Sydney hơn 30 phút lái xe. Đến năm 2003 thì khởi công xây dựng, sau 3 năm xây cất, Ngôi Thiền Viện 
được hoàn tất và Khánh thành vào ngày 26 - 27/11/2005. Được sự chứng minh của HT Pháp Chủ Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới cùng đông đủ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni  GHPGVNTN Hải 
Ngoại tại UĐL-TTL, và các cấp Chính quyền, cùng đông đảo đồng bào Phật tử khắp nơi. TVMQ được 
xem là ngôi Thiền Viện Phật Giáo quy mô và thẩm mỹ tại thành phố Sydney.

Thiền Viện MQ được xây dựng với quy mô to lớn, mỹ lệ theo phong cách kiến trúc Á Đông, biểu tượng 
Hoa Sen và chùa Một Cột với 20 mái cong. Các khung cửa sổ và chân cột đều chạm trổ bông Sen.

Thiền Viện tôn trí nhiều pho tượng lộ thiên: Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm bằng đá trắng cao 6m, tượng 
đức Di Lặc bằng gỗ cao 2m, tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 6m và tượng Bồ Tát Thiên Thủ 
Thiên Nhãn bằng gỗ cao 3m.

Điện Phật được thiết lập trang nghiêm ở tầng lầu. Tượng Đức Phật Thích Ca cao 3m được tôn trí chính 
giữa, hương án hai bên thờ Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Dọc theo hai bên vách tường, là bàn 
thờ các tượng Thập Bát A La Hán. Tầng trệt được bố trí làm Giảng đường, Tổ đường, bàn thờ Bồ Tát Địa 
Tạng, chư Hương linh, Thư viện, phòng Hành chánh, đoàn quán Gia Đình Phật Tử và nhà bếp. Riêng 
Tăng xá và Ni xá nằm phía sau ngôi Chánh điện.

Cuối năm 2007, Thiền Viện đã thiết đặt 8 ngọn đèn tượng trưng cho Chơn Lý bằng đá Hoa cương mỗi 
cây cao 1,8m. Đầu năm 2009, xây cất thêm hành lang và mái vòm phía sau hậu viện.

Thiền viện cũng đã tổ chức thành công tốt đẹp hai Khóa An Cư của Giáo Hội, trong các năm 2010 
và 2013, là thành viên chánh thức hoạt động cùng GHPGVNTNHN UĐL-TTL ngay từ khi Giáo Hội 
được thành lập vào năm 1999 cho đến nay. Các sinh hoạt thường xuyên của Thiền Viện như Giảng 
pháp, Tu Tịnh nghiệp, Sám hối, Tụng giới, thực tập Thiền, tụng Kinh lễ bái luôn được Thiền Viện 
thực hiện  chu đáo.

TVMQ không dừng lại ở cấp tiểu bang, vì nhu cầu phụng sự của Tăng Đoàn Khất Sĩ, vào tháng 10 năm 
2007. TV Minh Quang Tây Úc, thành phố Perth được thành lập và 6 tháng sau, ngày 20 tháng 03 năm 
2008, TV Minh Quang Nam Úc làm lễ An Vị Phật, góp phần  mở rộng và giúp đỡ hướng dẫn cho Phật tử 
ở hai miền Tây và Nam nước Úc  rộng lớn nầy. Cả hai đạo tràng đều có những sinh hoạt tu tập và đóng 
góp xứng đáng cho nền Phật giáo Hải ngoại.

Trong 17 năm qua, kể từ khi thành lập, TVMQ vẫn gìn giữ vững chắc tông chỉ và những cái đẹp cũ, 
nhưng cũng không ngừng bồi dưỡng những cái đẹp và thẩm mỹ mới từ con người sống động, linh hoạt 
cho đến những tĩnh vật thầm lặng, trang nghiêm. Tất cả mọi thành tựu không phải công sức của một ai 
mà chính là sự hòa hợp đồng tâm vì Phật pháp của Đại chúng Tăng Ni và tất cả Phật tử TVMQ. Họ đã 
làm nên những điều kỳ diệu ấy, bởi…

“Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con quyết lòng vì đạo hy sinh…” 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
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CHÙA MINH GIÁC
Khai Sơn: Cố Hòa Thượng Thích An Thiên

Trụ Trì: Đại Đức Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác do Cố Hòa Thượng Thích An Thiên ( 1950-2002) sáng lập vào năm 1996 
tại Smithfield, tiểu bang New South Wales. HT Thích An Thiên, thế danh Võ Thanh Mẫn, 

pháp danh Như Mẫn, tự Giải Kính, sanh năm Canh Dần (1950 thay vì 1955 như giấy tờ). 
Thân phụ là ông Võ Nghĩa và Thân mẫu là bà Lê thị Do, Ông bà có 6 người con, 4 trai và 2 
gái và Thượng Tọa là trưởng nam. Sanh quán tại Mộ Ðức - Quảng Ngãi. Vốn xuất thân trong 
gia đình thâm tín Phật Pháp, HT đã xuất gia học đạo vào năm 1962 với Hòa Thượng Bổn sư 
thượng Trí hạ Hưng, Viện chủ Tổ đình Thiền Lâm tại Sài Gòn, VN.  Học vị mà Hòa Thượng 
đã đạt được về thế học cũng như đạo học như sau: Tú tài toàn phần (1973); Thọ Tỳ Kheo 
giới (1973); Du học Nhật Bản (1974); Cử nhân Kinh tế - Ðại học Komazawa, Tokyo (1980); 
Cao học Phật giáo (1984);Tiến sĩ Phật học tại Đại học Rissho Ðông Kinh - Nhật Bản (1988).

Sau khi tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ Phật học, HT đã được Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống nhất tại NSW (Chùa Pháp Bảo) bảo lãnh định cư và hành Phật sự tại Úc. Hồ sơ di 
trú đã được Bộ Di Trú chấp thuận và HT đã lên đường đến Sydney vào giữa năm 1991, 
lưu trú tại chùa Pháp Bảo và cùng cộng tác Phật sự với HT Thích Bảo Lạc từ 1991 cho 
đến năm 1996. Đầu năm 1996, HT thấy cơ duyên đầy đủ và được sự đồng thuận mọi mặt 
nên ra lập chùa Minh Giác từ ngày đó và làm Hội trưởng cũng như Trụ trì ngôi chùa này 
cho đến ngày HT viên tịch.

Kế thế Trụ trì Chùa Minh Giác từ 2002 đến 2006 là ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, từ 2006 đến nay 
(2016) là ĐĐ Thích Hạnh Tri, hai Thầy đều là đệ tử của cố HT Thích Quảng Tâm (Sư huynh 
của HT An Thiên). 

Sự tiếp nối vị trí Trụ Trì Chùa Minh Giác từ ĐĐ Hạnh Hiếu (Sư huynh) sang ĐĐ Hạnh Tri 
(Sư đệ) vào năm 2006 là trải qua một quá trình dàn xếp khó khăn và tế nhị, vì ĐĐ Hạnh Hiếu 
muốn ra lập một cơ sở mới (Tu Viện Minh Giác hiện nay), do đó ĐĐ Hạnh Tri phải tạo mãi 
lại ngôi Minh Giác này với giá 345.000 Úc Kim với mục đích muốn gìn giữ ngôi chùa lịch 
sử mà cố HT An Thiên đã dày công tạo lập với tổng diện tích là 1018m2.

ĐĐ Hạnh Tri một thân một mình ẩn nhẫn với bao khó khăn để duy trì ngôi chùa này và nhận 
thấy Chánh Điện hiện tại quá chật hẹp không đủ sức cung ứng cho sinh hoạt với số lượng 
Phật tử mỗi ngày một đông, Thầy đã khởi công xây dựng Chánh Điện mới và khu Tăng 
phòng vào năm 2013. Vì không có tiền để trả cho thợ mộc và thợ hồ, do đó 99% công việc 
xây dựng là do Thầy Trụ Trì Hạnh Tri đích thân thi công. Kinh phí xây dựng hiện tại khoảng 
500.000 Úc kim, công trình dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Dù trong thời gian xây dựng, nhưng Chùa Minh Giác vẫn sinh hoạt tu học bình thường 
vào cuối tuần. Ước nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội cũng như Đồng Hương 
Phật tử gần xa tiếp tục quan tâm và ủng hộ cho công trình xây dựng Chùa Minh Giác 
sớm viên thành.
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CHÙA A DI ĐÀ
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nguyên Trực

Vào ngày mùng 8 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 3 Tháng 11 năm 2000, chính thức thượng bảng 
hiệu Chùa với danh xưng tôn hiệu của Đức Phật cõi Tây phương: “Vô lượng quang, Vô lượng thọ, 

Vô lượng công đức”. Chúng tôi lấy danh hiệu của Ngài đặt tên Chùa là: Chùa A Di Đà, tại địa chỉ 113 
Cabramatta Road vùng Cabramatta, tiểu bang New South Wales, thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan và tên tiếng Anh là “The Unified Vietnamese 
Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand". 

Vào đầu tháng 12 năm 2000, ngày Lễ vía Đức Phật A Di Đà lễ Khánh thành An vị Tôn Tượng được tổ 
chức trang nghiêm trọng thể với trên 30 vị chư Tôn đức Tăng Ni khắp các tiểu bang tại Úc Đại Lợi và Tân 
Tây Lan, thuộc Giáo hội Thống nhất Hải ngoại đồng về tham dự. Sau đó vào tháng 4 năm 2001, chúng tôi 
nhận trách nhiệm của Giáo hội tổ chức cuộc họp báo Hội nghị của Giáo hội và Văn phòng II tại Hoa Kỳ 
được tổ chức tại Chùa A Di Đà. 

Chúng tôi tưởng rằng như thế hẳn là ổn định nơi tu học và hành đạo rồi, nhưng không ngờ chỉ một thời 
gian ngắn do sự điều hành thương nghiệp thua lỗ của Ông Tony và bị ngân hàng phát mãi. Cơ sở nơi chúng 
tôi sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng và chúng tôi chờ thông báo chính thức sẽ phải dọn đi hay không dọn đi... 
và biết đi đâu bây giờ? Vì chúng tôi đâu có sự chuẩn bị trước. Thật là một vấn đề nan giải cho bản thân 
chúng tôi, rồi việc gì đến cũng phải đến. Sau khi không thương lượng được với ngân hàng, chúng tôi nhận 
tin chính thức đó là vào Thứ Ba, 6 Tháng 11 năm 2001, cơ sở này bị đấu giá ‘auction’ để trả nợ ngân hàng. 

Với sự nhiệt tâm tha thiết của một số Phật tử vì Đạo pháp và cảm mến cá nhân chúng tôi không muốn 
chúng tôi rời tiểu bang này. Những Phật tử này đã bàn và quyết tâm tìm mua một cơ sở để xây dựng lại ngôi 
Chùa. Thế là Thầy trò chúng tôi đi tìm và sau đó đồng ý mua lại ngôi nhà ở số 52 đường Bareena thuộc 
vùng Canley Vale Tiểu bang New South Wales, cách nơi chốn cũ không xa lắm, chúng tôi nhận thấy địa 
điểm này rất thuận lợi để bà con Phật tử về sinh hoạt và tu học. Địa điểm nằm giữa hai vùng Cabramatta 
và Canley Vale, cũng gần trạm xe bus và trạm xe lửa của hai vùng này, đi bộ đến Chùa rất thuận tiện.  

Thầy trò chúng tôi đã ký giấy tờ hợp đồng và mua lại nơi này vào ngày mùng 8 tháng 10 năm Tân Tỵ nhằm 
ngày 22 tháng 11 năm 2001. Sau thời gian hoàn tất mọi thủ tục mua bán giữa hai bên. Ngày 18 tháng Giêng 
năm Nhâm ngọ nhằm ngày 1 tháng 1 năm 2002, chúng tôi lấy chìa khóa chính thức vào lúc 3 giờ 50 chiều. 

Sau đó tiến hành bản vẽ xây cất ngôi Chánh điện gởi đến hội đồng thành phố Fairfield, kéo dài gần 8 tháng 
và chính thức khởi công xây dựng ngày 1 tháng 9 năm 2002. 

Vào tháng 3 năm 2003 ngôi Tự viện Chùa A Di Đà hoàn chỉnh về mọi vấn đề, chính thức sinh hoạt Tôn 
giáo. Buổi lễ cầu nguyện đầu tiên của Thầy trò chúng tôi hôm đó vào ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 2 năm 
Nhâm ngọ nhằm ngày 17 tháng 3 năm 2003. 

So với các ngôi Chùa Việt Nam tại Úc, Chùa A Di Đà rất khiêm tốn, ngôi Chánh điện tuy không lớn lắm 
nhưng trang nghiêm, thể hiện cảnh Tịnh Độ nhơn gian và mọi người đến thăm viếng lễ Phật cảm thấy tâm 
hồn an lạc, khi cảm nhận mọi cảnh vật xung quanh ngôi chùa này. Nhất là chiêm bái Tượng Bồ tát Quan 
Âm trước Chùa cảm thấy tâm hồn lắng động, thư thái và thiền vị, quên đi những phiền muộn bận rộn trong 
đời sống thế gian. 

Chùa A Di Đà nơi này chúng tôi chính thức sinh hoạt về Tôn giáo thuần túy, hướng dẫn Phật tử tu học và 
lễ công cộng vào mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần.  13g đến 21g thứ 7 hàng tuần tụng kinh Vô Lượng Thọ, 
Cũng như các lễ Cầu an, Cầu siêu tại Chùa. 

Trong năm, ngoài 2 Đại Lễ: Phật Đản vào Tháng 4, Vu Lan vào Tháng Bảy, còn tổ chức các buổi lễ khác 
như: Lễ Vía Phật A Di Đà 17/11, Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm 19/2, 19/6, 19/9, và Tết Nguyên Đán, v.v… 
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TU VIỆN NGUYÊN THIỀU
Tại Sydney Úc Đại Lợi

Trụ Trì: TK Thích Đạo Hiển

Nguyên Thiều là tên của vị Tổ sư thuộc dòng phái Lâm Tế đời thứ 33 được Chư Tôn Trưởng 
Lão khả kính cho là vị Tổ khai sơn phật giáo Đàng trong. Tổ sư Nguyên Thiều (1648- 1728) 

húy Siêu Bạch, hiệu Hoán Bích thuộc dòng phái Lâm tế đời thứ 33. Ngài là người Trung Hoa 
sang Việt Nam khai sơn Tổ Đình Thập Tháp Di Đà Tự tại tỉnh Bình Định và nhiều Tổ đình danh 
tiếng khác trong cả nước.

Vào  thập niên 1957 Chư Tôn Đức Trưởng Lão tỉnh Bình Định, kiến tạo một trung tâm tu học 
tại bản tỉnh tại lưng đồi cạnh ngọn núi Bánh Ít, thuộc xã Phước hiệp huyện Tuy phước tỉnh Bình 
định, và lấy tên Tổ Sư mà đặt tên cho trung tâm tu học là Tu Viện Nguyên Thiều. Nơi đây đã 
đào tạo rất nhiều Tăng Ni Sinh tu học thành tài và phụng sự cho Phật Giáo trong và ngoài nước.

Để tưởng nhớ công đức cũng như tiếp nối sứ  mạng hoằng dương Phật pháp của Ân sư cùng Chư 
Liệt Tổ, cố Hòa Thượng Bổn sư thượng Đồng hạ Hạnh và Hòa Thượng thượng Quảng hạ Ba thống 
nhất thành lập một trung tâm tu học tại Sydney Úc Đại Lợi và lấy tên Tu Viện Nguyên Thiều. Đầu 
tiên là một ngôi nhà tọa lạc tại 51 The Avevue Canley vale NSW 2166 từ năm 2002- 2005.

Thời gian sơ lập ban đầu từ năm 2002 – 2003 do Đại Đức Thích Nhuận An Trụ Trì. Sau đó vào 
cuối năm 2003 vì Hòa Thượng Thích Đồng Hạnh, Trụ Trì Tổ đình Hưng Long, Bình Định, Việt 
Nam lâm trọng bệnh nên phó chúc cho Thích Nhuận An, nên Thầy phải trở về cố hương để 
phụng dưỡng Thầy Tổ và kế thế vai trò Trụ Trì.

Từ năm 2004 – 2005: Đại Đức Thích Đạo Thông thay thế Trụ Trì cho đến cuối năm 2004 xin ra 
đi học và sau đó thành lập cơ sở khác, đó là Chùa Hưng Long.

Từ năm 2005 đến nay (2016), Đại Đức Thích Đạo Hiển đảm nhận vai trò Trụ Trì. Đặc biệt, 
năm 2006 vì nhân duyên không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn về sinh hoạt với thành phố 
địa phương nên Tu viện phải thiên di đến một địa chỉ mới tại: 155 The Boulevarde Fairfield 
Heights NSW 2165. Mọi việc tưởng chừng như ổn định nhưng không như thế. Tại địa điểm 
mới này, bổn viện đã xin thủ tục giấy tờ làm nơi tu học đúng theo tiểu chuẩn công cộng, 
nhưng sự việc kéo dài cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người láng giềng tại địa phương 
có nhiều hình thức kì thị và gây nhiều khó khăn cho Tu Viện. Trước hoàn cảnh như vậy, bổn 
viện đã đi đến quyết định sẽ phải thiên chuyển về tại 124 Mcburney Road Cabramatta NSW 
2166 trong một ngày gần đây.

Bổn viện sinh họat theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, tham gia những nhu cầu sinh hoạt 
của Cộng Đồng đa sắc tộc trong đất nước đa văn hóa dân chủ Úc Đại Lơị & Tân Tây Lan và các 
hoạt động mang tầm vóc quốc tế. Giáo dục, Hoằng pháp và Từ Thiện xã hội Bổn Viện đã hoạt 
động trải qua hơn 10 năm qua và đem lại nhiều lợi ích cho đồng bào và đồng hương Phật tử.

Chùa có lịch tu học, sinh hoạt hàng tuần, mỗi tối thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật, 
lúc 7pm có khóa Lễ Vạn Phật, đặc biệt sáng thứ Bảy, lúc 10.30am, có khóa lễ đại chúng Lễ 
Vạn Phật, Cầu An, Cầu Siêu và Thuyết Pháp.
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CHÙA HƯNG LONG
SYDNEY, ÚC CHÂU

Trụ Trì Thượng Tọa Thích Đạo Thông 

Chùa Hưng Long thành lập ngày đầu tiên ngày 02/4/2005 tại nhà mướn 175 Gladstone St Cabramatta 
NSW Australia. Ngôi nhà mướn chỉ có 3 phòng và dùng phòng khách làm Chánh Điện cho sinh hoạt 

của Đạo Tràng Niệm Phật. Số lượng Phật tử tham dự niệm Phật ngày càng đông đảo, nhưng môi trường 
chật hẹp nhỏ bé không đáp ứng nhu cầu này. 

Do vậy để có nơi ổn định rộng rãi, trang nghiêm và thanh tịnh cho Quý Phật tử an tâm niệm Phật và tu 
học trong giáo lý Phật Đà. Cho nên Chùa Hưng Long đã cố gắng mua căn nhà kế bên và Đạo Tràng Niệm 
Phật Chùa Hưng Long trên cơ sở mới ra đời ngày 12/08/2005, với diện tích là 1000 mét vuông, tọa lạc 
số 179 Gladstone St Cabramatta NSW 2166 Australia. 

Năm 2013, hội đồng thành phố bắt buộc Chùa Hưng Long phải xin giấp phép, để làm nơi cơ sở sinh hoạt 
tôn giáo và sau 3 năm xin giấp phép khá nhiều khó khăn, vất vả và cuối năm 2015 đã được hội đồng 
thành phố cấp giấp phép làm cơ sở sinh hoạt tôn giáo và dự tính đầu năm 2017 sẽ khởi công sửa chữa 
Chùa Hưng Long cho đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu và thành kính chấp tay nguyện cầu hồng ân Tam Bảo 
gia hộ Phật sự được thành tựu viên mãn. 

Ðạo Tràng Chùa Hưng Long là nơi chuyên giảng dạy Kinh điển giáo lý Tịnh Độ Tông và chuyên hành 
trì tu tập Pháp Môn Niệm Phật; để đạt được sự an lạc, thanh tịnh của tâm hồn, và nhằm thăng hoa cuộc 
sống con người với 3 mục đích chính là “đoạn ác tu thiện; phá mê khai ngộ; chuyển phàm lên thánh” và 
luôn ước nguyện với  3 sự mong cầu là “cầu phước- cầu huệ và cầu vãng sanh cõi Cực Lạc” 

 Ðạo Tràng chuyên tu niệm Phật của Chùa Hưng Long được tổ chức hằng tuần:

- Khóa Tu Niệm Phật & Lớp Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải mỗi Chủ nhật 10-3 giờ chiều. 

- Khóa Lạy Vạn Phật & Niệm Phật mỗi thứ Bảy 10-12 giờ trưa.

- Khóa Trì Kinh Vô Lượng Thọ & Niệm Phật mỗi tối 6.30-8.00 giờ tối & Khóa Lăng Nghiêm 6 giờ sáng. 

- Khóa Đại Sám Hối mỗi tháng 2 kỳ là tối 14, 29 & 30 âm lịch, vào lúc 6.30-8.00 giờ tối. 

- Khóa tu Phật Thất 3 ngày đầu năm: 26, 27, 28/3/2016 & 3 ngày cuối năm 17, 18, 19/12/2016 
Lúc 10-3.00 giờ chiều. 

Sau đây vài hình ảnh sinh hoạt của Chùa Hưng Long
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THIỀN VIỆN MINH QUANG NAM ÚC
Viện Chủ: HT Thích Minh Hiếu
Trụ Trì: TT Thích Minh Thường

Thiền Viện Minh Quang Nam Úc là cơ sở thứ 3 của GHPG Khất sĩ Úc châu được lập bởi HT Thích 
Minh Hiếu vào tháng 3 năm 2008. Ban đầu được mua 2 căn nhà số 21 và 23 vùng Dry Creek, Bắc 

Adelaide, nhưng sau khi sinh hoạt 2 năm vì khó khăn trong khu dân cư, không có chỗ đậu xe vào những 
dịp lễ và Tết, năm 2010, TV chính thức di dời vào nội ô thành phố ở căn nhà 711 Port Rd, nơi đây giao 
thông tiện lợi, gần khu cư trú Phật tử người Việt nhưng chỉ hơn 700 mét vuông đất nhà và không có chỗ 
đậu xe cho phật tử nên sau 6 tháng sinh hoạt lại phải di dời lần thứ 3. Vào đầu năm 2011 TV MQ Nam 
Úc chính thức mua Trung tâm sinh hoạt công cộng cũ ở số 50-52 David Tce, Vùng Kilkenny, địa điểm 
nầy cạnh trung tâm sinh hoạt của người Việt tại Tp Nam Úc diện tích 1200 Sqm, bao gồm Chánh điện, 
khu nhà ở 4 phòng và bãi đậu xe 10 chỗ, toilet công cộng v.v... TVMQ Nam Úc đã được Chánh quyền 
địa phương cho phép sinh hoạt ( Place of Workship), cách Adelaide City chỉ 6 cây số và 10 phút lái xe 
đến CDB Adelaide. Sau khi được phép sinh hoạt chính thức TV cũng được cho phép dựng đài Quan âm 
lộ thiên đứng bên hông lối vào cao 4mét bằng đá trắng trang nghiêm, và năm 2015 cũng được chấp thuận 
để làm mái che cho carpark rộng 350 mét vuông và cao 4 mét ( nơi đây được dùng để tổ chức các ngày 
Lễ lớn như Vu Lan Phật đản vì phạm vi Chánh điện 100 mét vuông chỉ dung chứa Phật tử có giới hạn.

Hiện tại TVMQ Nam Úc do TT thích Minh Thường đảm nhiệm Trụ trì, sinh hoạt theo truyền thống PG 
Khất sĩ Úc châu, mỗi ngày Chủ nhật có tu tập, thuyết giảng, thiền định và sám hối vào những ngày 14,30 
Âm lịch hằng tháng. Vì trong nội thành nên tiện lợi cho Phật tử tới lui tu tập thăm viếng, cũng là nơi tổ 
chức các buổi thuyết giảng cho Tăng Ni khi có yêu cầu.
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THIỀN VIỆN MINH QUANG TÂY ÚC
Viện Chủ: HT Thích Minh Hiếu

Trụ Trì: TT Thích Minh Hội

Thiền Viện Minh Quang ở miền Tây xa xôi của Úc châu được chính thức thành lập vào tháng 10 năm 
2007 nhân trong chuyến viếng thăm và hoằng pháp của Đại lão HT Pháp chủ Thích Giác Nhiên.

TVMQ Tây Úc bước đầu do HT Minh Hiếu thuê 1 căn nhà ở vùng Morley để sinh hoạt tạm, qua 3 tháng 
HT đã chính thức mua căn nhà số 12 Seine Close, vùng Beechboro để sinh hoạt vì nơi đây gần Phật tử 
VN và ở cạnh trường tiểu học có chỗ đậu xe và bên cạnh là công viên lớn của Trường học.. Hơn 6 năm 
Sinh Hoạt tu tập ở địa chỉ này vì số lượng phật tử vào những ngày lễ lớn càng lúc càng đông hơn và 
căn nhà 800 mét vuông không thể xin phép làm nơi sinh hoạt công cộng. Vào mùa Vu Lan năm 2013, 
HT Thích Minh Hiếu đã quyết định mua khu đất ở vùng quê yên tĩnh hơn và rộng rãi hơn với diện tích 
7,100sqm để chính thức làm TV Minh Quang Tây Úc, số 5 Hyem Rd vùng Herne Hill cách thành phố 
Perth 25 cây số thuộc vùng trồng nho Swan Valley xinh đẹp yên tịnh. Địa điểm này thích hợp cho Thiền 
lâm và có sẵn nơi cư trú cho Tăng, Ni và có một giảng đường rộng 160 mét vuông để sinh hoạt, ăn uống, 
Có 1 building trước kia là workshop được thiết kế để làm Chánh điện rộng 150 mét vuông. Cả 3 nơi 
sinh hoạt gồm nhà ở, giảng đường và Chánh điện đều được Chính quyền địa phương cho phép ( Place of 
Worship). Chung quanh TVMQ có nhiều cây to mát và đất rộng nên đã được thiết kế 4 chỗ động tâm cho 
Phật tử chiêm bái, các tôn tượng bằng đá trắng, ngoài ra khi bước vào Chánh điện Phật tử sẽ thấy tượng 
bồ tát Di lặc hoan hỷ đón chào phía trước và một tượng đài Quán âm bằng đá Granite dự tính được thiết 
lập trước Chánh điện với chiều cao 6 mét.

Hiện tại TVMQ Tây Úc do TT Thích Minh Hội đảm nhiệm Trụ trì, sinh hoạt theo truyền thống PG Khất 
Sĩ Úc châu, mỗi Chủ nhật có tu tập, thuyết giảng và đặc biệt Sám hối vào những ngày 14, 30 Âm lịch và 
dạy thiền tọa cho Phật tử có nhu cầu.
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CHÙA GIÁC HOÀNG
Noble Park, Victoria

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng tọa lạc tại số 124 Lightwood Road, Noble Park VIC 3174 miền Đông Nam 
Melbourne (giáp ranh giới Springvale và Noble Park, từ ga xe lửa Sandown đi bộ đến chùa 

khoảng 4 phút), là ngôi Chùa Phật Giáo trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan do TT Thích Giác Tín thành lập. Chùa Giác Hoàng được 
hình thành vào những ngày tháng đầu năm 2011, thuê căn nhà số 20 đường Heritage, Springvale 
làm nơi sinh hoạt. Thuở ban đầu tuy là một căn nhà thuê nhưng là nơi đã quy tụ không ít những 
người con Phật về đây tu tập, những Khóa Tu Bát Quan Trai, Khóa Tu Học Dã Ngoại, và thấm 
nhuần Pháp Vũ từ những thời thuyết Pháp của Chư Tôn Thiền Đức trong Giáo Hội và từ Hoa 
Kỳ, Âu Châu… được cung thỉnh về đây. Thời gian gần hai năm thuê mướn, mùa Phật Đản năm 
2012 kết thúc, Chùa Giác Hoàng chuyển về số 180 Westall Road sinh hoạt gần hai năm, nhưng vì 
điều kiện, tiêu chuẩn không đáp ứng theo quy định pháp lý sở tại nên bị đình chỉ. Tháng 03 năm 
2014, Chùa Giác Hoàng lại một lần thuyên chuyển nữa, và nơi đây được khởi công xây dựng 
vào tháng 07 năm 2014, đầy đủ pháp lý sinh hoạt vào tháng 01 năm 2015. Mùa Phật Đản năm 
Ất Mùi, Chùa Giác Hoàng long trọng tổ chức Lễ An Vị Kim Thân Chư Phật, Bồ Tát, Lễ Hoàn 
Nguyện Thù Ân Tam Bảo, Trai Đàn Chẩn Tế…

Chánh Điện Chùa không rộng lắm, mang đậm nét thiết trí trang nghiêm của một ngôi chùa Việt 
Nam. Đức Bổn Sư Thích Ca chính giữa, Bồ Tát Quán Thế Âm một bên, Bồ Tát Địa Tạng một 
bên (tượng đúc bằng đồng, thuần túy nét văn hóa tượng Phật Việt Nam), và hai bên là hai tượng 
Hộ Pháp. 

Lịch sinh hoạt của Chùa không khác những ngôi chùa khác, hằng đêm Phật tử về tụng kinh vào 
lúc 7giờ tối; Chủ Nhật: Mùa Đông sinh hoạt vào lúc 11giờ sáng, mùa Hè sinh hoạt vào lúc 10giờ 
sáng; khóa tu Bát Quan Trai vào Chủ Nhật tuần đầu của Tháng. Hằng năm, Lễ Phật Đản, Vu 
Lan, Tết Nguyên Đán…Chùa tổ chức trang trọng, đón tiếp hàng trăm Phật tử và khách về tham 
dự lễ và hành hương thăm viếng. Chùa Giác Hoàng tuy nhỏ nhưng nguyện gìn giữ bản sắc văn 
hóa Phật Giáo và Dân Tộc vì;

Mái Chùa che chở hồn Dân Tộc,
Nếp sống muôn đời của Tổ Tông.
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CHÙA LONG QUANG 
Cabramatta, New South Wales

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Phổ Hương

Chùa Long Quang do chúng tôi là Thích Phổ Hương đứng ra thành lập vào ngày 10 tháng 6 
năm 2012 sau khi sống 15 năm tại Úc. Lúc bấy giờ thuê một căn nhà tại số 18 đường Stanley 

St, Bankstown, NSW 2200 được đặt tên là Tịnh Thất Long Quang. Sau một thời gian sinh hoạt 
được 4 tháng thì chủ nhà cho thuê nói sẽ lấy lại nhà sau khi hết hợp đồng thuê 6 tháng. Vì thế 
nên Chúng tôi quyết định kêu gọi Phật tử cho mượn tiền không lấy lời và vay Ngân Hàng để mua 
nhà thành lập Chùa Long Quang. 

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2012 Chúng tôi và một số Phật tử auction mua căn nhà số 28A đường 
Glassop St, Yagoona NSW 2199 diện tích đất căn nhà bề ngang 12m80, bề dài 48m, tổng cộng 
khoảng 619 mét vuông, sau đó sửa sang lại Chánh Điện và phòng ốc rồi dọn về ở sinh hoạt chính 
thức đón Mùa Xuân Quý Tỵ 2013 tại Ngôi Chùa mới. 

Thời gian sinh hoạt và hướng dẫn Phật tử tu học. Thành Lập Đạo Tràng Niệm Phật vào mỗi thứ 
Bảy hằng tuần từ 9:30 sáng đến 4:00 giờ chiều và tụng kinh bái sám, cúng thất chư Hương Linh 
và Cầu An vào mỗi sáng Chủ Nhật lúc 11:00 trưa. Thời gian sinh hoạt Phật tử về tu học tạm ổn 
thì căn nhà nhỏ này không đủ tiêu chuẩn thành lập làm nơi thờ phượng (theo tiêu chuẩn của Hội 
Đồng Thành Phố Bankstown) Hội Đồng Thành Phố Bankstown bắt buộc phải tạm ngưng sinh 
hoạt từ Ngày Tổ Chức Kính Mừng Phật Đản PL: 2557 – 2013.

 Đến tháng 10 – 2013 Chúng tôi quyết định bán căn nhà trên và kiếm mua căn nhà khác diện tích 
đất rộng hơn. Sau khi tìm kiếm nhà các vùng từ Bankstown cho đến vùng Cabramatta cuối cùng 
duyên lành cũng đã đến. Chúng tôi quyết định mua căn nhà số 62 đường Alick St, Cabramatta 
NSW 2166, vào tháng 10 năm 2013. Diện tích đất bề ngang 15m40, bề dài 52m80 tổng cộng 
khoảng 800 mét vuông. Lấy nhà sửa sang lại Chánh Điện, nhà bếp, làm 2 toilet mới, mọi việc 
tạm ổn định, dọn về ở cũng là dịp đón mừng Xuân mới năm Giáp Ngọ 2014. Vào tháng 4 năm 
2014 Chúng tôi có bảo lãnh Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hiển (là em ruột của Tôi đã tốt nghiệp Cao 
Cấp Phật Học Khóa 8 tại Thiền Viện Vạn Hạnh) sang Úc du lịch 3 tháng rồi về lại Việt Nam.  Từ 
ngày ấy cho đến nay (tháng 3 năm 2015) mọi sinh hoạt Phật sự tạm ổn định và thành lập được 
10 tổ nấu cơm cho sinh hoạt mỗi Chủ Nhật hằng tuần.

Sau khi Chùa Long Quang Sydney sinh hoạt tạm ổn định đi vào nề nếp thì làm đơn xin gia nhập 
đơn vị Chùa Long Quang vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại 
Lợi - Tân Tây Lan đã được Giáo Hội chấp thuận và ra Quyết Định vào ngày 30 tháng 12 năm 
2014. Chùa Long Quang đã thành lập Hội Từ Thiện với tên là:Long Quang Buddhist Charity 
Association Incorporated.

Sinh hoạt tại Chùa Long Quang hiện nay gồm có: Mỗi tối tụng Kinh Tịnh Độ từ 6:45PM  đến 
8:00PM (ngồi Thiền 10 phút trước khi tụng kinh). Mỗi kỳ Sám Hối vào ngày 14 và 30 Âm Lịch 
(tháng thiếu thì ngày 29 Âm Lịch) từ 6:45 PM đến 8:00 PM. Mỗi Chủ Nhật hằng tuần Khóa Lễ 
Cầu An và Cầu Siêu vào lúc 11:00AM

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
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CHÙA BẢO MINH
Trụ Trì: ĐĐ Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh do Đại đức Thích Viên Tịnh sáng lập. Trải qua gần 2 năm tìm kiếm địa điểm thích hợp để tạo 
lập ngôi Tam Bảo trên xứ Úc này quả là đầy khó khăn, gian khổ.Thầy trụ trì đã quyết định chọn thuê căn nhà 

số 100 Osborne Ave, vùng Clayton South làm nơi sinh hoạt tạm thời thể theo nhu cầu của một số Phật tử lúc bấy 
giờ. Vào ngày 02/10/2010 (nhằm ngày 25/08/Canh Dần) lễ An Vị Phật được tổ chức tại cơ sở thuê này, dưới sự 
chứng minh của HT Thích Huyền Tôn, TT. Thích Thiện Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Melbourne. Chùa 
được Sư phụ của thầy là HT. Thích Hạnh Niệm, trụ trì chùa Pháp Bảo tại thành phố cổ Hội An ban cho tên gọi là 
Chùa Bảo Minh.

Bảo Minh với ý nghĩa là Ánh Sáng Quý Báu. Chỉ có ánh sáng chân lý Phật Đà mới là ánh sáng quý báu nhất, là ánh 
sáng của sự giải thoát. Ánh sáng ấy mới đưa con người ra khỏi vòng khổ đau của dục vọng, si mê, sân hận, vượt thoát 
sáu nẻo luân hồi. Hai chữ “Bảo Minh” cũng được chiết ra từ tên của Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo, vị Tổ sư khai sơn 
Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, một Thiền phái lớn tại Việt Nam. Một ý nghĩa không kém quan trọng nữa là chữ 
“Bảo” được tách từ tên của Chùa Pháp Bảo-Hội An, nơi mà Thầy đã xuất thân tu học và lớn lên. Theo Sư phụ Thầy, 
mỗi khi có một người đệ tử của Sư phụ Thầy tạo lập chùa mới xin Sư phụ ban tên hiệu chùa thì Sư phụ lấy chữ “Bảo” 
để ban tên hiệu chùa, như chùa Bảo Tạng tại Long Thành-Đồng Nai, là một ngôi chùa do Sư đệ Thầy khai sáng.

Hơn nửa năm sinh hoạt tại cơ sở tạm trên đường Osborne Ave, Thầy đã tìm được địa điểm mở cơ sở cố định sinh 
hoạt là một căn nhà đang chuẩn bị đấu giá tại địa chỉ 321-323 Kingston Rd, Clarinda Vic 3169.

Ngày 11-12-2010 (nhằm ngày 06-11-Canh Dần), nhân duyên đã thành tựu, nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, chư Phật hộ trì 
Thầy đã mua được căn nhà này với giá $625,000 Úc kim. Với cái giá quá sức to lớn đối trong khả năng tài chánh 
eo hẹp của buổi ban đầu lập cơ sở, Thầy cũng thật nhiều lo ngại trong việc gánh vác một món nợ vay ngân hàng 
gần như hơn 90% giá trị căn nhà. Nhưng nhờ vững miềm tin vào sự gia trì của Tam Bảo, Thầy đã cố gắng tạo dựng 
cho cơ sở được hình thành từng bước.

Qua những tháng ngày sửa sang thật vất vả, nhờ tất cả lòng thành và sự nhiệt tình đóng góp công sức và tài vật 
của quý Phật tử, nên cơ sở nay đã tạm ổn định có chỗ cho quý Phật tử mỗi đêm về chùa tụng kinh, lễ Phật, nghe 
pháp, sinh hoạt tu học cuối tuần, Bát quan trai và các ngày lễ lớn trong Phật giáo. Tuy nhiên trước mắt vẫn còn 
phải nhờ sự đóng góp chung sức rất nhiều của quý Phật tử xa gần để cơ sở trường tồn và trở thành một ngôi chùa 
đúng tầm vóc của nó, một nơi sinh hoạt tâm linh có đủ điều kiện cho quý Phật tử về tu học và hành trì sau một 
ngày vất vả lo toan cho cuộc sống.

Vào ngày 02/05/2011 (nhằm ngày 30-03-Tân Mão), lễ An vị Phật cũng là ngày lễ Sám hối đầu tiên tại cơ sở mới 
này và bắt đầu đi vào sinh hoạt cho đến hôm nay.

Chùa hiện tại là một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xinh, xung quanh cây cối thoáng mát xanh tươi, trông thật thanh 
bình, an tịnh như một ngôi chùa quê hương Việt Nam. Chùa nằm trên một khu đất rộng vừa 1200 mét vuông, giữa 
vùng đất màu mở Clarinda, một vùng đất còn lại những khu farm trồng rau cải lớn giữa các trung tâm đã và đang 
phát triển mạnh.

Chu vi bên trong Chùa Bảo Minh giống như những căn nhà tại Úc, nhưng nhờ khéo trang hoàng, cùng đóng góp sửa 
sang tu bổ của quý Phật tử, căn nhà này đã trở thành ngôi Bảo Điện dài 12 mét, rộng 3 mét 90, tuy không lớn nhưng 
trông sáng sủa và hài hòa với một không gian thờ tự trang nghiêm, là nơi tụng kinh lễ Phật, sám hối và hành trì của 
những người con Phật, là nơi nương tựa tinh thần của quý Phật tử tha hương. 

Hơn gần 4 năm sinh hoạt tu học và tổ chức các ngày Đại Lễ trong năm, số lượng Phật tử về tu học và dự lễ càng ngày 
càng đông. Cơ sở Bảo Minh đã dần ổn định và Thầy Trụ Trì đã quyết định nộp đơn xin Town Planning Permit lên Hội 
đồng thành phố Kingston Council để được cấp giấy phép chính thức là một ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam tại địa điểm 
này để được sinh hoạt vĩnh viễn như một ngôi chùa cố định. Và cũng nhân dịp này xin phép xây dựng Chánh điện, nhà 
bếp, nhà Trai đường, nhà Tổ, hệ thống nhà vệ sinh để đủ điều kiện sinh hoạt công cộng theo luật định.
Mong rằng sau khi có được mọi giấy phép, quý Phật tử sẽ chung sức chung lòng đóng góp xây dựng nơi đây trở 
thành một chốn tòng lâm mát mẻ, một ngôi già lam uy nghiêm, một khu vườn thiền an tịnh, là chốn về an lạc 
của những người con tha hương nương tựa tu học và hành trì.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
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CHÙA HUỆ QUANG
Trụ Trì: Đại Đức Thích Thông Hiếu

Chùa Huệ Quang tọa lạc ở số 10 Service Street, Sunshine ,Victoria 3020, Australia, cách trung 
tâm thành phố Melbourne 10km về hướng Tây. Chùa đã được Thầy Thông Hiếu khai sơn và 

kiến tạo vào năm 2008.

Thầy Thích Thông Hiếu, thế danh Ngô Quốc Trung, sinh năm 1976 (Bính Thìn), tại tỉnh 
Ninh Thuận trong một gia đình gia giáo, với thiện căn sẵn có, Thầy đã đến với Chùa từ lúc 
lên 5 tuổi và năm 19 tuổi, Thầy phát tâm xuất gia và tu tập tại Tổ Đình Sắc Tứ Thiền Lâm 
Tự ở Ninh Thuận, Phan Rang, một ngôi Tổ đình đã từng đào tạo ra nhiều thế hệ Tăng tài 
cho PGVN như Hòa Thượng Huyền Tân, Hòa Thượng Đỗng Minh...Tổ Đình Sắc Tứ Thiền 
Lâm do Thiền sư Liễu Minh-Đức Tạng (quê ở Phú Yên, thuộc đời thứ 37 thuộc dòng Lâm 
Tế Chánh Tông) khai sơn vào khoảng giữa thế kỷ XIX. Chùa được vua Bảo Đại ban tấm 
biển "Sắc tứ Thiền Lâm Tự". 

Sau thời gian tu học tại quê nhà, năm 2005 (Ất Dậu), Thầy Thông Hiếu được bảo lãnh sang Úc 
hoằng Pháp. Qua bao năm tháng đầu làm việc, đóng góp vất vả trên đất nước hiền hòa, thanh 
bình, đa văn hóa và đa sắc tộc này, đến ngày 23/4/2008 (Mậu Tý), Thầy cùng nhóm Phật tử thân 
tín hợp lại và quyết định mua đất xây dựng thành lập Đạo tràng để có nơi ổn định tu học. Chùa 
bắt đầu sinh hoạt tu tập trong một căn nhà lâu năm cổ kính, ngay nơi trung tâm siêu thị của 
Sunshine. Sau một thời gian suy nghĩ, Thầy đặt tên Chùa là Sunshine Temple, Chùa Huệ Quang. 
Thật là mầu nhiệm thay, tên chùa gắn liền với tên gọi quen thuộc của địa phương Sunshine có từ 
trước đó và nhất là ý nghĩa "Ánh sáng mặt trời" bây giờ đây lại được chan hòa với "Ánh sáng trí 
tuệ" của Phật Giáo trong khung trời Úc Đại Lợi, là một nhân duyên và quý báu cho quần chúng 
Phật tử Sunshine.

Vì nhu cầu an toàn và phương tiện tu tập của đạo tràng Huệ Quang, Thầy đã tiến hành xin giấy 
phép xây dựng Chùa ngày 25/07/2008 (Mậu Tý). Trong thời gian dài chờ đợi xin giấy phép, 
Thầy đã cho sửa sang làm Chánh điện tạm để sinh hoạt trong thời gian xây dựng. Duyên lành 
lại đến, ngày 31/10/2010 (Canh Dần), Đại lễ An Vị Phật tại Chùa Huệ Quang được Chư Tôn 
Thiền Đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử trên nước Úc và Tân Tây Lan đồng về chứng 
minh và tham dự. Mùa Hè 2011 (Tân Mão), Thầy để mọi việc cứ tùy duyên và phát tâm nhập 
thất cầu nguyện, khi ra thất Thầy có viết lên tâm nguyện: “ Huệ Nhật Chiếu Chân Tâm Hiển, 
Quang Minh Thể Tánh Vạn Đồng".

Tiếp đó, Thầy bắt đầu mở những khóa Thiền để hướng dẫn Phật tử các giới  về tu học. Ngày 
25/1/2012 (Nhâm Thìn), chính quyền địa phương cấp giấy phép chính thức xây dựng Chùa. 
Ngày 23/12/2012 (Nhâm Thìn), Lễ đặt đá xây dựng, được Chư Tôn Đức trong GH cùng đồng 
hương Phật tử khắp nơi về chứng minh và tham dự. Ngày 23/10/2013 (Quý Tỵ), lễ động thổ 
xây dựng Chùa được Hòa Thượng Y Chỉ Sư thượng Như hạ Huệ về làm lễ và chú nguyện. Dưới 
sự gia hộ của Tam Bảo, sức chú nguyện của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và sự chung sức của 
quí Phật tử gần xa, công trình xây dựng Chùa Huệ Quang đã thành tựu vào ngày 19/2/2015 và 
ngày 17/9/2015 được Chính Quyền Địa Phương cấp giấy phép cho Chùa Huệ Quang là một 
Community Centre và chính thức đi vào hoạt động. 
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QUAN THẾ ÂM NI TỰ
Viện Chủ: Ni Trưởng TN Phước Trí
Trụ Trì: Ni Trưởng TN Chơn Đạo

Quan Thế Âm Ni Tự được thành lập cuối năm 1993, tọa lạc số 128 Nollamara Avenue, 
khu vực Nollamara, thuộc tiểu bang Tây Úc. Đó là ngôi nhà mướn lấy phòng khách làm 

Chánh điện rất là chật hẹp. Năm 1995, Hội mua được căn nhà kế bên số 126 và năm 1998, 
mua căn nhà tạm làm Chánh điện và đến năm 2005 được xây cất Chánh điện, mặc dù không 
lớn nhưng rất là trang nghiêm.

Đầu năm 2013, Hội mua căn nhà số 130 làm Tăng Xá. Hiện nay Chùa có tất cả là 3 căn hơn 
2,000 mét vuông: 1) Chánh điện; 2) Nhà Quá đường - phòng khách và nhà bếp; 3) Nhà Tăng 
Xá. Hiện có 4 vị Ni trụ xứ và 1 vị vãng lai (đang bị bệnh).

Trong 4 năm qua, nhờ hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp và chư Tôn 
Hòa Thượng trong hàng Giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nên đã 
hộ trì Tam Bảo một cách vững mạnh. Ni chúng hướng dẫn Phật tử cùng thực hiện công 
tác Phật sự như sau:

• Về Phật pháp:
a) Mỗi tối có khóa tụng từ 7:00 – 8:00. Mỗi thứ Hai sau khóa tụng, trì Đại Bi một tiếng 
đồng hồ.
b) Chủ nhật hằng tuần có khóa tu lạy Phật 8:30 – 12:30 trưa.
c) Chủ nhật, tuần lễ đầu hằng tháng tu Bát Quan Trai 8:30 – 4:00 chiều.
d) Cuối năm khoảng giữa tháng 12, khóa tu Phật Thất 5 ngày (ăn ở tại Chùa).
e) Ấn tống kinh sách, băng giảng CD, DVD của chư Tôn Đức.
f) Hằng năm tổ chức lễ Thượng Nguyên, Phật Đản, Vu Lan và Hạ Nguyên.
• Về Xã hội:

Phật tử đóng góp cứu trợ bão lụt các nơi. Phát quà cho người nghèo khổ ở Việt Nam
• Về Dưỡng sinh (sức khỏe):

Mỗi thứ Bảy từ 7:00 – 11:00 sáng có khóa tập dưỡng sinh cho người già, bệnh, không 
phân biệt tôn giáo và do Võ sư Trương Trọng Nghĩa hướng dẫn. Đó là những việc làm của 
Hội đã thực hiện trong những năm qua.
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TU VIỆN TỪ ÂN
Trụ Trì: ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Tu Viện Từ Ân được ra đời vào Ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 09 năm Canh Dần 
(ngày 26 tháng 10 năm 2010) tại căn nhà thuê số 8 Oak grove, Springvale, Vic 3171 Australia, do 

quý đồng hương Phật tử hữu duyên phát tâm trợ giúp, chúng con/tôi, Tỳ kheo Thích Hạnh Phẩm được 
mời đến với vai trò Trụ Trì, với tâm nguyện chia sẻ Phật Pháp cho những Phật tử sơ cơ và cùng chung 
lo Phật sự.

Nhờ Tam Bảo, Hộ Pháp Long Thiên mật thùy gia hộ, chư Tôn Đức Tăng Ni bảo bọc che chở, và sự nhiệt 
tình hộ pháp của quý đồng hương Phật tử xa gần. Chúng con/tôi cùng quý nam nữ Phật tử hữu duyên 
xa gần nỗ lực tạo mãi cơ sở số 26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804. Tu Viện Từ Ân chính 
thức được di chuyển về trú xứ này vào ngày 19 tháng 09 năm Tân Mão (15-10-2011), cho đến ngày nay.

Được khơi nguồn từ trong tâm nguyện tri ân đến lòng từ bi vô lượng vô biên của Chư Phật, Chư Bồ Tát, 
Thánh Hiền, những bậc Thầy tôn quý đã hiến đời mình cho Phật Pháp, quê hương, cùng bao nguồn ân 
cao cả của cuộc đời. Và sau thời gian dài rời xa Thầy Tổ quê hương, cảm nhận sâu sắc bao đắng cay khổ 
nhọc của người xa xứ, biết bao rào cản cho sự hội nhập trong một xã hội, một đất nước mới. Đặc biệt 
càng thấu hiểu bao vô vàn khó khăn cho chư Tôn Đức Tăng Ni hoằng dương Phật Pháp ở xứ người. Tu 
Viện Từ Ân được thành lập với bao nỗi niềm tâm tư ấy.

Hơn bốn năm trôi qua, với bao biến cố xảy ra, Tu Viện Từ Ân cũng đã nhiều lần nghiêng ngửa, đôi lúc 
chúng con/tôi nghĩ rằng có lẽ Tu Viện Từ Ân chỉ còn trong ký ức mà thôi.

Giờ đây, Tu Viện Từ Ân đã tạm thời ổn định, Tứ chúng cùng phát tâm xây dựng một hội trường bằng vật 
liệu nhẹ để làm Chánh điện. Tượng Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, cùng một số pháp khí đã được tôn tạo.  Buổi 
lễ An vị Phật được Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn cùng hơn mười Chư Tôn Đức Tăng 
Ni trong tiểu bang Victoria, chứng minh chú nguyện. Sinh hoạt Phật sự, tu học của Tu Viện Từ Ân chủ 
yếu vào những ngày cuối tuần, và những ngày lễ lớn trong năm. 

Thành kính cảm niệm, tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã thương tưởng, che chở con suốt thời gian qua. 
Kính Chúc Quý Ngài Pháp thể thường an lạc.

Chân thành cảm ơn tất cả quý Đồng Hương Phật tử xa gần, trực tiếp hoặc gián tiếp phát tâm cúng 
dường tịnh tài, tịnh lực, cùng hỗ trợ nhiều công việc khác để Tu Viện Từ Ân có được ngày nay. 
Kính nguyện Tam Bảo gia hộ Quý vị cùng thân quyến luôn bình an hạnh phúc, dõng mãnh phát Bồ 
đề tâm, tu Bồ tát hạnh.
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CHÙA TRÍ ĐỨC
Auckland, New Zealand

Trụ Trì: Đại Đức Thích Đạo Nguyên

Chùa Trí Đức do đại đức Thích Đạo Nguyên sáng lập vào ngày 05 tháng 07 năm 2005 tại Tennessey 
Ave, Vùng Mangere, Auckland để đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt của người Việt Nam sống 

tại Auckland, New Zealand, và được cấp giấy phép sinh hoạt dưới tên tiếng Anh “Vietnamese Buddhist 
Association of Auckland, New Zealand Inc.”

Chùa hình thành từ việc thuê 1 căn nhà nhỏ để thờ tự, làm nơi tu học, xây dựng tình người, đùm bọc và 
giúp đỡ lẫn nhau ở xứ lạ quê người. Trong thời gian ở đó, Chùa không những tổ chức tụng kinh, giảng 
pháp vào mỗi Chủ Nhật, mà còn có “khóa tu Niệm Phật” vào mỗi thứ 7 đầu tháng và các lớp dạy tiếng 
Anh miễn phí cho đồng hương vào cuối tuần.

Do số lượng Phật tử về tu tập ngày càng đông, nhà thuê không đáp ứng được mọi nhu cầu tu học, sinh 
hoạt của Phật Tử và cần có nơi ổn định để thờ tự. Với sự thao thức chung của Thầy và quý Phật Tử, và 
nhờ ơn Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, Chùa đã mua được một cơ sở tại 321 Massey Road, Mangere East, 
Auckland làm Chùa và chuyển vào ngày 10 tháng 2 năm 2007.

Năm 2008, Chùa đăng ký với Charities Commission, như là một Hội từ thiện, theo đạo luật “The Charities 
Act 2005”. Cũng trong năm này, Chùa được hội đồng thành phố Manukau cấp giấp phép mở rộng Chánh 
Điện và Hậu đường; được bộ di trú chấp nhận bảo lãnh Cô Lệ Nghiêm và Cô Phước Hưng từ Việt Nam 
sang hoằng pháp tại chùa. Năm 2009 Phật tử đóng góp tịnh tài thỉnh tượng Quan Âm lộ thiên, tượng Địa 
Tạng và đèn Dược Sư từ Việt Nam và Đài loan sang để thờ và lễ bái.

Chùa Trí Đức là một trung tâm tu học của người Việt Nam và người bản xứ tại Auckland, New Zealand. 
Chùa không những là nơi thờ tự, tu tập và sinh hoạt Phật giáo mà còn là nơi để người Việt định cư, du 
học sinh hội tụ về để giúp đỡ lẫn nhau trong tình đồng hương. Kể từ ngày thành lập cho đến nay, Chùa 
đã và đang tham gia vào các công tác từ thiện xã hội, hòa chung sống với các cộng đồng, sắc tộc, tôn 
giáo khác và đặc biệt là giúp đỡ các gia đình mới định cư, du học có cuộc sống ổn định. Người đến với 
Chùa không những có được niềm an lạc hạnh phúc trong lời kinh tiếng kệ mà còn cảm thấy nhẹ nhàng, 
thoải mái, bình an và đầy tình người.

Chùa hiện có Thầy Đạo Nguyên và em ruột của Thầy là Sư cô Lệ Nghiêm.

Chùa mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày với những sinh hoạt tôn giáo như: Tụng kinh, cầu 
an, cầu siêu, sinh hoạt Chủ Nhật, Pháp thoại, thực tập Thiền. Về từ thiện xã hội, có tư vấn, giúp đỡ điền 
đơn, di trú, du học sinh, thông dịch, dạy tiếng Anh, yểm trợ người mới định cư, thăm và giáo dục tù nhân 
ở nhà tù, trại tỵ nạn, làm việc chung với các tổ chức nhà nước và xã hội như cảnh sát, bệnh viện, Dịch 
vụ Gia Đình Châu Á …

Chùa Trí Đức cũng là nhịp cầu bắt nối giữa người Việt và người Việt, cộng đồng Việt Nam với các cộng 
đồng khác ở New Zealand. Đến với Chùa Trí Đức quý vị sẽ có một cảm giác gần gũi, thân thương, bình 
an, ấm áp như chính gia đình mình. 
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CHÙA PHẬT QUANG
West Footscray

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim

Chùa Phật Quang là được xem là Chùa gỗ tại Melbourne, và là  một ngôi chùa Phật 
giáo duy nhất ở vùng West Footscray, được Ni Sư Chân Kim thành lập vào năm 1991, 

sau một năm Ni Sư đến định cư tại Úc. Ni Sư là đệ tử của Sư Bà Huyền Tông, Chùa Bình 
Quang, Phan Thiết và là đệ tử cầu pháp của Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu, Thượng 
Thủ GHPGVN Trên Thế Giới. Lúc đầu Chùa được thành lập với dạng "cải gia vi tự" với 
một ngôi nhà 3 phòng ở số 176 Rupert St, West Footscray, Vic 3011. Sau một thời gian 
sinh hoạt, với số lượng Phật tử ngày càng đông, nên Chùa đã tạo mãi thêm 2 căn hộ sát 
bên cạnh để mở rộng cảnh quan và đáp ứng nhu cầu thiết thực cho Phật tử các giới, do đó 
diện tích tổng quát của Chùa hiện nay là 2000m2.

Chùa Phật Quang khởi công xây dựng Chánh Điện vào đầu năm 2005 theo phong cách 
kiến trúc Á Đông với mái ngói xanh uống cong, bốn gốc có phù điêu Rồng và Phụng; 
hàng lang chùa có hàng cột gỗ được điêu khắc phụng và rồng biểu tượng cho Long Thiên 
hộ trì Phật Pháp. Phía trước có cổng tam quan "Không, Vô Tướng và Vô Nguyện" theo 
truyền thống, bên trên nóc cổng có phù điêu lưỡng long chầu nguyệt và hàng rào bao 
quanh chùa có trang trí đèn theo phong cách Nhật Bản. Những ngày đại lễ trên hàng rào 
chùa có treo hàng cờ vuông năm màu rất đẹp mắt, đây là lá cờ truyền thống của nước Đại 
Việt xưa thời Vua Hùng Vương.

Điện Phật được thiết trí trang nghiêm, phần lớn được trang hoàng bằng chất liệu gỗ 
quý, hương án ở giữa thờ đức Phật Thích Ca,  Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng. 
Hai bên có án thờ Hộ Pháp, Tiêu Diện và án thờ Ni Trưởng Huyền Tông, Bổn Sư của 
Ni Sư Trụ Trì. Phía trước bàn Kinh là án thờ Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu (1921-
2015), hai bên là bàn thờ Hương Linh Nam, Nữ và những vị tiền bối hữu công đối với 
Chùa Phật Quang.

Trong khuôn viên chùa có tôn trí tượng đức Bổn sư Thích Ca Nhập Niết Bàn và tượng Bồ 
tát Quán Thế Âm lộ thiên.

Chùa có lịch tu học, sinh hoạt hàng tuần, đặc biệt mỗi ngày rằm hàng tháng Chùa có 
khoảng đãi cơm chay miễn phí cho đồng hương Phật tử.

Chùa Phật Quang với cảnh trí tươi đẹp và không gian thoáng đãng, đặc biệt ngay trước 
chùa là một parking rộng lớn của ga xe lửa West  Footscray, nên rất thuận lợi cho đông 
đảo thiện nam, tín nữ, Phật tử và du khách đến chiêm bái, tu học, sinh hoạt vào các dịp tết 
Nguyên Đán, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan và ngày rằm mỗi tháng.
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NIỆM PHẬT ĐƯỜNG AN LẠC HẠNH
Trụ Trì: TKN Thích Nữ Nguyên Khai

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh được Sư Cô Nguyên Khai thành lập vào năm 2004 ở Lalor, vùng 
ngoại ô phía Bắc Melbourne; nơi có nhiều gia đình Việt-Úc sinh sống. Ngôi chùa là một phần 

thiết yếu trong đời sống tâm linh của những người con đất Việt xa xứ, nhất là với những phụ nữ trẻ 
vừa phải đi làm lo tài chánh cho gia đình, lại phải nuôi dạy con trong một xã hội mà hoàn cảnh, ngôn 
ngữ và văn hóa khác biệt. Do đó NPĐ An Lạc được tạo lập theo ý nguyện mà Chư Tổ Đức đã dạy:  
“Chùa là văn hóa quê hương, là nơi tìm lại tình thương giống nòi.”

Vì sự cần cầu chung của tất cả Phật tử trong vùng, nên song song với việc tu học,  hành trì và áp dụng 
những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống hằng ngày cho các bậc Cha Mẹ, NPĐ An Lạc Hạnh đặc 
biệt chú ý đến việc giáo dục các em thanh thiếu niên.

Lớp học Phật Pháp và Phong Tục Văn Hóa Việt Nam được thành lập với ước mong giúp đỡ, hướng 
dẫn, để thế hệ trẻ Việt Nam  giữ vững được bản sắc văn hóa dân tộc. Xã hội Tây Phương là một xã 
hội mà  tự do cá nhân được tôn trọng hàng đầu, sự tự do ấy khiến con em chúng ta ngày càng rời xa 
truyền thống gia đình, tự cách ly mình khỏi sự ràng buộc về bổn phận đối với Ông Bà Cha Mẹ, vốn 
là truyền thống của người Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đến nay.

Lớp học Phật Pháp hướng đến mục đích là làm sao để con em chúng ta có một cuộc sống hòa nhập 
vào thế giới phương Tây, trở thành những công dân có ích cho xã hội, nhưng bên cạnh đó vẫn giữ 
được truyền thống Á đông; biết kính trọng Ông Bà Cha Mẹ, có lòng từ bi và thương yêu mọi người, 
mọi loài, biết áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống hằng ngày hầu giúp cho các em có một đời sống tinh 
thần lành mạnh, một nghị lực vững vàng, giúp các em vượt qua những khó khăn và những cám dỗ 
trong cuộc sống như trong Kinh Phước Đức, Đức Phật dạy:

“Sống trong môi trường tốt, đã tạo tác nhân lành 
Được đi trên đường chánh, là phước đức lớn nhất.

Và Kinh Phước Đức, Đức Thế Tôn đã dạy:

Được phụng dưỡng cha mẹ, yêu thương gia đình mình
Được hành nghề an lạc, là phước đức lớn nhất”

Đệ tử chúng con ước nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội cũng như Đồng Hương Phật 
tử gần xa tiếp tục quan tâm và ủng hộ cho NPĐ An Lạc Hạnh tiếp tục vững bước trên lộ trình 
"Thượng Cầu Hạ Hóa".
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CHÙA DIỆU ÂM
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết

Chùa Diệu Âm được Ni Sư Như Tuyết thành lập vào cuối năm 2005 tại số 30 Willis St, 
vùng St. Albans, Vic 3021. Chùa được tạo lập theo truyền thống PGVN hải ngoại là "Cải 

gia vi tự",  nên không gian còn chật hẹp và khiêm tốn.

Điện Phật được thiết trí trang nghiêm, hương án ở giữa thờ đức Phật Thích Ca Độc Tôn 
và Tam Thánh Tây Phương. Hai bên là bàn thờ Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Hoa và 
hai Ni Sư lãnh đạo Chùa Vạn Thạnh, Nha Trang, (nơi xuất thân của Ni Sư Trụ Trì Chùa 
Diệu Âm), đó là NS Như Minh và NS Như Tín cũng như bàn thờ Hương linh Nam, Nữ 
và những vị tiền bối hữu công của Chùa.

Trong khuôn viên Chùa có tôn trí tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên, toàn thân bạch y 
uyển chuyển trước tòa sen thanh tịnh, khuôn mặt của Ngài tuyệt đẹp và trong sáng như vầng 
nhật nguyệt lẫn nét hiền từ quán chiếu chúng sanh "Từ nhãn thị chúng sanh", Ngài luôn tầm 
thinh cứu khổ ban vui cho nhân loại như bài kệ:
"Bảo quan đảnh Phật nhân đới quả
Quá khứ Chánh Minh thiên nhơn sư
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn
Chiếu hộ quần sanh bất thất thời".
Có nghĩa là: "Phật trên mão báu nhân mang quả, Là Phật Chánh Minh trong quá khứ, Bi 
nguyện dùng ngàn mắt ngàn tay, Tiếp độ quần sinh không chậm trễ" (do Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch).

Chùa có lịch tu học, sinh hoạt hàng tuần, lễ cầu an, cầu siêu, tụng Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa 
Tạng, mỗi nửa tháng có lễ Sám hối.

Những người láng giềng lân cận thường lui tới chùa Diệu Âm tụng niệm và họ cảm thấy thoải 
mái an lạc. Có người bảo rằng "Chùa Diệu Âm tuy nhỏ nhưng linh ứng lắm" và họ gởi tặng 
Chùa hai câu thơ:

" Diệu Âm chùa nhỏ trang nghiêm
Rắc gieo pháp lạc trong tim mọi người ".
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CHÙA QUAN ÂM
Adelaide, Nam Úc

Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông 
Mây lành che phủ nhân gian

Nhớ đến người xưa mở lối đường
Thầy Tổ ân cần lời khuyên bảo

Hoài mong phạm vũ được trang nghiêm.

Noi theo hạnh nguyện của Thầy Tổ, làm Phật sự thì nơi nào cũng phải cố gắng dấn thân, ở bất cứ nơi đâu 
cũng phải nhớ đến sứ mạng “tác Như lai sứ, hành Như lai sự”. 

Trên tinh thần này mà sau một thời gian định cư và công quả đóng góp cho Tổ Đình Pháp Hoa, Ni Sư 
Viên Thông đã xin phép Hòa Thượng Y Chỉ Sư thượng Như hạ Huệ cho lập một ngôi Chùa Ni tại tiểu 
bang này, và ước nguyện này đã được Hòa Thượng Ân Sư hoan hỷ chấp thuận.

Do đó Chùa Quan Âm Nam Úc được Ni Sư Viên Thông thành lập vào năm 2008 sau khi tạo mãi căn hộ 
số 21 Hanson Road, Woodville North, South Australia, gần khu trung tâm shopping và cũng là nơi có 
đông đảo người Việt sinh sống. 

Lúc sơ khai, bổn tự thiết trí hai phòng khách làm Điện Phật và xây dựng một mái lều lớn (shed) để sử 
dụng cho những ngày Lễ hội. Qua thời gian tu tập và sinh hoạt, mỗi ngày mỗi đòi hỏi nhu cầu sinh hoạt 
phát triển hơn. Nên đầu năm 2014, bổn tự đã tu sửa và di dời Chánh Điện ra phía sau đường phụ (Leo 
Street) để Phật tử có chỗ sinh hoạt và tu tập, nghe pháp rộng rãi hơn.

Lễ An Vị Phật được tổ chức vào ngày 23-3-2014 dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Y Chỉ Sư thượng 
Như hạ Huệ cùng Chư Tôn Đức huynh đệ đồng môn.

Đến năm 2015 chùa tiếp tục mua thêm ngôi nhà kế bên (tức số 19 Hanson) để mở rộng cảnh quang và 
đáp ứng nhu cầu tu học của đồng hương Phật tử.

Điện Phật được bài trí trang nghiêm, ở giữa tôn thờ đức Phật Thích Ca, hai bên có tượng Tiêu Diện và 
Hộ Pháp. Ngoài sân chùa có tôn trí tượng Phật Di Lặc và Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên.

Chùa có lịch tu học hàng tuần, hàng tháng theo truyền thống Phật Giáo Bắc Truyền. Mỗi Chủ Nhật có tu 
tập tụng kinh và Sám Hối vào tối 14 và 30 Âm Lịch mỗi tháng. Vào các dịp Tết Nguyên Đán, Lễ Phật 
Đản, Lễ Vu Lan... chùa tổ chức trang nghiêm, chu đáo, đón tiếp đông đảo Phật tử, đồng hương gần xa, 
vì Chùa Quan Âm tọa lạc ở khu trung tâm chính của shopping, nên thuận tiện cho Đồng hương Phật tử 
về chùa lễ bái và tham dự các buổi lễ lớn. 
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CHÙA BÁO ÂN
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết

Phó Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Như Như

Chùa Báo Ân được Ni Sư Huệ Khiết thành lập vào cuối năm 2009, khi vừa trở lại Úc mấy tháng sau 
nhiều năm tu học tại Đài Loan. Ni Sư Huệ Khiết sinh năm 1963 tại Cố Đô Huế, là đệ tử quy y Ngũ 

giới với HT Thích Khế Chơn (Chùa Thiên Minh, Huế), năm 1979 xuất gia với Sư Bà Thích Nữ Như Từ 
(Chùa Thiên Chánh, Bà Quẹo, Sàigòn), đệ tử Y chỉ của Sư Bà Từ Nhẫn (Chùa Phước Viên, Hàng Xanh, 
Sàigòn). Năm 1988 đi vượt biên đến đảo Galang, Indonesia. Năm 1990, Ni Sư được GHPVNTN tại Úc 
bảo lãnh sang Úc định cư. Năm 1992, Ni Sư lên đường du học tại Phật Quang Sơn, Đài Loan.

Chùa Báo Ân, với diện tích tổng quát là 900m2, lúc đầu là một căn nhà cũ chật hẹp, sau một thời gian 
sinh hoạt, với số lượng Phật tử ngày càng đông, nên Ni Sư cho phá bỏ và xây dựng Chánh Điện thờ Phật 
vào đầu năm 2010 với kiến trúc đơn giản theo kiểu Úc Châu hiện đại, tường ngay vách thẳng. Phần trước 
của tòa nhà dùng làm Điện Phật, cao 5 mét, được thiết trí trang nghiêm, hương án ở giữa thờ Tam Thánh 
Tây Phương cao 2m50... phần sau của tòa nhà được xây 2 tầng, tầng lầu là Tàng Kinh Các, tầng trệt là 
Hậu Tổ và Ni Xá.

Chùa có lịch tu học hàng tuần và hàng tháng như tụng kinh, công phu, niệm Phật và Sám hối...

Chùa Báo Ân với cảnh trí tươi đẹp trong khu dân cư đông đúc của Cabramatta, đặc biệt Chùa tọa lạc gần 
ga xe lửa Cabramatta và đại lộ chính Cabramatta, nên rất thuận lợi việc đi lại cho quý thiện nam, tín nữ, 
Phật tử và du khách đến chiêm bái, tu học, sinh hoạt vào các dịp tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan 
và ngày rằm mỗi tháng.
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TIỂU BANG VICTORIA (Tp Melbourne)

01. Chùa Bảo Vương
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư.
2A Mc Laughlin St  
ARDEER    VIC 3032
Tel 03-92661282; Mobile 0413-805788
Email: hthuyenton@gmail.com

01. Chùa Bảo Vương
Ni Sư Thích Nữ Thể Viên
Phó Thủ Quỹ GH
Chùa Bảo Vương
 2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032 
Email: thienhanh_07@yahoo.com 

02. Chùa Thiên Đức
Hòa Thượng Thích Tịnh Minh
23 Craiegeilea Ave
ST ALBANS  VIC 3021
Tel 03-93640539; Mobile 0421-189674

03. Chùa Linh Sơn
Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo
33-35 Radford St
RESERVOIR  VIC 3073
Tel 03-94621799; Mobile 0413-416177
Email tinhdaothich@yahoo.com.au

04. Tu Viện Quảng Đức. 
Viện chủ Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện Xã Hội
105 Lynch Rd
FAWKNER  VIC 3060
Tel 03-93573544; Mobile 0450-378867
Website: www.quangduc.com
Email: vienchutvquangduc@gmail.com

04. Tu Viện Quảng Đức. 
Trụ Trì Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký GH, TVP TVHP
105 Lynch Rd
FAWKNER  VIC 3060
Mobile 0481 169 631
Website: www.quangduc.com
Email: quangduc@quangduc.com

05. Chùa Giác Hoàng
Thượng Tọa Thích Giác Tín
Phó Tổng Thư Ký GH, TVP TN-GĐPT
124 Light Wood Rd
NOBLE PARK  VIC 3174
Mobile 0432-655852
Email: thichgiactin@gmail.com
Website: www.chuagiachoang.org

06. Chùa Kim Cang 
Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
100A Heatherton Rd
Narre Warren North   VIC 3804
Mobile 0423-555558
Email: thichnhuanchon@gmail.com

07. Chùa Bảo Minh
Đại Đức Thích Viên Tịnh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ 
321-323 Kingston Rd
CLARINDA  VIC 3169
Tel 03-85550604 
Email: chuabaominhvic@gmail.com

08. Tu Viện Từ Ân
Đại Đức Hạnh Phẩm
26 Jacques Rd
NARRE WARREN NORTH, VIC 3804
Mobile 0606-608886
Website: www.tuvientuan.com
Email: hanhphamthich@gmail.com

09. Chùa Huệ Quang 
Đại Đức Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ
10 Service St
SUNSHINE  VIC 3020
Mobile 0421-448708
Email: huequangaustralia@yahoo.com.au

10. Chùa Diệu Âm
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Chánh Thủ Quỹ GH
30 Willis St
ST ALBANS  VIC 3021
Tel 03-93829977
Email: thichnu_nhutuyet@yahoo.com

Danh sách 40 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN chính thức của GIÁO HỘI
và Giáo phẩm + Chức vụ trong HĐĐH Nhiệm kỳ 5 (2015-2019)

(Ghi chú: VPTTK Lập danh sách theo từng Tiểu bang. Cập nhật 02-2016)
***
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11. Chùa Phật Quang 
Ni sư Thích Nữ Chân Kim
176 Rupert St
West FOOTSCRAY VIC 3011
Tel 03-96874920; Mobile 0413-941696
Email: phat.quang.temple@gmail.com

12. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
80 Cyprus St
LALOR   VIC 3075
Tel 03-94026274; Mobile 0422-610554
Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com

13. Chùa Bồ Đề
Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên
30 Charles St
ST ALBANS  VIC 3021
Mobile 0422-313922
Email: ngoclien1205@yahoo.com

TIỂU BANG NAM ÚC (Tp Adelaide)

14. Chùa Pháp Hoa
Hòa Thượng Thích Như Huệ
Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội 
20 Butler Ave
PENNINGTON  SA 5013
Tel 08-84478477
Email:  htnhuhue80@hotmail.com

14. Chùa Pháp Hoa
Đại Đức Thích Viên Trí, Trụ Trì
Tổng Vụ Phó TV TTXH & Nghi Lễ
20 Butler Ave
PENNINGTON  SA 5013
Mobile 0435 373 800
Email: vientri15@yahoo.com.au

15. Chùa Quan Âm
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông 
Phó Thủ Quỹ GH
21 Hanson Road
WOODVILLE NORTH SA 5012
Tel 08-83472519 ; Mobile 0405 692 991
Email: vienthong666@yahoo.com.au

16. Thiền Viện Minh Quang Nam Úc
Thượng Tọa Thích Minh Thường, Trụ Trì
50 David Terrace 
KILKENNY   SA 5009
Tel 08-71202670
Email: minhthuong2002@yahooo.com

TIỂU BANG NSW (Tp Sydney)

17. Chùa Pháp Bảo
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ
148-154 Edensor Rd
ST JOHNS PARK NSW 2176
Tel 02-96105452
www.phatgiaoucchau.com
Email: phapbao@bigpond.net.au

17. Chùa Pháp Bảo
Đại Đức Thích Phổ Huân, Trụ Trì
148-154 Edensor Rd
ST JOHNS PARK NSW 2176
Tel 02-96105452
www.phatgiaoucchau.com
Email: phapbao@bigpond.net.au

18. Thiền Lâm Pháp Bảo
Đại Đức Thích Phổ Huân, Trụ Trì
590 Bent Bassin Rd
WALLACIA  NSW 2745

19. Thiền Viện Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
28-32 Chadderton St 
CANLEY VALE NSW 2166
Tel 02-97238700
Email: tminhhieu@yahoo.com
Website: thienvienminhquang.com

20. Chùa Huyền Quang
Thượng Tọa Thích Bổn Điền. Trụ Trì
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự
188 Chapel Rd South
BANKSTOWN  NSW 2200
Tel 02-97073347
Email: thichbondien@gmail.com
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20. Chùa Huyền Quang
Thượng Tọa Thích Thiện Hiền. Phó Trụ Trì
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ
Phó Trụ trì Chùa Huyền Quang
188 Chapel Rd South
BANKSTOWN  NSW 2200
Mobile 0412-457443
Email: thichthienhien@gmail.com

21. Chùa A Di Đà
Thượng Tọa Thích Nguyên Trực
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ
52 Bareena St
CANLEY VALE NSW 2166
Tel 02-87046317 ; Mobile 0412-637962
Email: chuaadida@ymail.com

22. Chùa Thiên Ấn
Thượng Tọa Thích Như Định
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp
71 Delamere St
CANLEY VALE NSW 2166
Tel 02-87043362; Mobile 0431-313247

23. Chùa Trúc Lâm
Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên & GĐPT
13 Winspear Ave
BANKSTOWN  NSW 2200
Tel 02-97086339; Mobile 0422-310225

24. Chùa Long Quang
Thượng Tọa Thích Phổ Hương
Tổng Vụ Phó TV TTXH & Cư Sĩ
62 Alick St
CABRAMATTA NSW 2166
Mob 0432-126234 
Email: nguyenthich@gmail.com

25. Chùa Hưng Long 
Thượng Tọa Thích Đạo Thông
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự
179 Gladstone St
CABRAMATTA NSW 2166
Tel 02-97260394; Mobile 0422-432494
Email: thichnhuankim@yahoo.com.au

26. Tu Viện Minh Giác
Đại Đức Thích Hạnh Hiếu
42 St Johns St
CABRAMATTA NSW 2166
Tel 02-97243480
Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au

27. Thiền Viện Vĩnh Đức
Đại Đức Thích Hạnh Hiếu
34 Allenby Rd
ROSEMORE  NSW 2557
Tel 02-96067167

28. Tu Viện Nguyên Thiều
Đại Đức Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó VHGD & TN-GĐPT  
155 The Boulevarde
FAIRFIELD HEIGHTS  NSW 2165
Tel 02-97262661
Email: thichdaohien@gmail.com

29. Chùa Minh Giác
Đại Đức Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
564 The Horsley Dr.
SMITHFIELD  NSW 2164
Tel 02-97261030
Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com

30. Chùa Liên Hoa
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh
595 Canterbury Rd
BELMORE  NSW 2192
Tel 02-98794378
Email: lienhoa_australia@yahoo.com.au

31. Chùa Báo Ân  
Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
12 Church St
CABRAMATTA  NSW 2166
Mobile 0466-554929
Email: baoantemple@gmail.com

32. Tịnh xá Minh Đăng Quang
Sư Cô Thích Nữ Thành Liên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
5 Coventry Rd
CABRAMATTA  NSW 2166
Tel 02-97886847
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33. Tịnh Xá Thanh Lương
Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên
37 Canberra St
ST JOHNS PARK  NSW 2176
Tel 02.87121730; Mob 0470-340711

LÃNH THỔ ACT (Thủ đô Caberra)

34. Tu Viện Vạn Hạnh
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ GH
32 Archibald St
LYNEHAM  ACT 2602
Tel 02-62575517; Mobile 0412-224553
Email: thichquangba@gmail.com 

TIỂU BANG TÂY ÚC (Tp Perth)

35. Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ
128 Nollamarra Ave
NOLLAMARRA  WA 6062. 
Tel 08-93498887

35. Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ
128 Nollamarra Ave
NOLLAMARRA WA 6062
Tel 08-93498887
Email: quantheamnitu.au@gmail.com 

36. Thiền Viện Minh Quang Tây Úc
Thượng Tọa Thích Minh Hội. Trụ Trì
5 Hyem  Road 
Herne Hill,              WA 6056
Tel 08-92964259
Email: thichminhhoi68@gmail.com

Thành phố Auckland, TÂN TÂY LAN

37. Chùa Giác Nhiên
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Phó Hội Chủ / Tổng Vụ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục
70A Avenue Rd, Otahuhu
AUCKLAND, NEW ZEALAND
Tel 64-9-2761747; 64-9-2761745
Email: thichtruongsanh@yahoo.com

38. Chùa Trí Đức
Đại Đức Thích Đạo Nguyên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
321 Massey Rd
Mangere East, Auckland
Tel 64-9-2762211
Email: chuatriduc@yahoo.co.nz

TIỂU BANG QUEENSLAND (Tp Brisbane) 

39. Chùa Linh Sơn 
Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu
89 Rowe Tce
DARRA  QLD 4076
Tel 07-33754268

40. Chùa Pháp Quang
Thượng Tọa Thích Nhật Tân
Tổng Thư Ký GH
12 Freeman Rd
DURACK QLD 4077 
Tel 07-33721113; Mobile 0402-442431
Email: thnhattan@yahoo.com.au
Website: www.phapquang.com.au
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Ban Thực Hiện Kỷ Yếu

Cố vấn:
HT Thích Bảo Lạc

TT Thích Tâm Phương

Biên tập nội dung:
TT Thích Nguyên Tạng

Trình bày bìa:
Tâm Thảo (Ngọc)

Trình bày nội dung
Quảng Pháp Nguyên (Huy)

Quảng Pháp Tấn (Minh)
Quảng Duy Minh (Mẫn)

Đánh máy vi tính:
Diệu Ánh

Quảng Hương

Sửa bản in:
Thanh Nghiệp

Phổ Hạnh
Thanh Phi

Hình ảnh:
Quảng Hội
Thiện Hưng
Hoàng Lan
Thục Đức
Minh Tuấn
Jordan Lê

Nguyên Nhật Khánh

Kỷ Yếu này được online tại các website:
www.quangduc.com
www.hoavouu.com
www.viengiac.de

www.phapquang.com.au
www.phatgiaoucchau.com
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