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Mục lục 
Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II 

 
    Phần mở đầu: 
 

1. Thư gởi Viện Hóa Đạo 
2. Thư Mời tham dự Đại Hội Khoáng Đại  Kỳ II 
3. Thông Tư Tổ Chức Đại Hội  
4. Chương Trình Đại Hội  
5. Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại  Kỳ II. HT Thích Như Huệ 
6. Diễn Văn Chào Mừng Đại Hội & Đại Lễ Vu Lan PL 2547. TT Trưởng Ban Tổ Chức 

Thích Nhật Tân 
 

Thư Chúc Mừng Đại Hội: 
 
7. Đạo từ chúc mừng Đại Hội Khoáng Đại  Kỳ II của HT Viện Trưởng Viện Hóa Đạo 

Thích Quảng Độ 
8. Thư Chúc Mừng của Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo 

Việt Nam Trên Thế Giới. 
9. Giáo Từ của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn 
10. Thư Chúc Mừng của GHPGVNTN HN tại Châu Âu 
11. Thông Điệp Chúc Mừng của Thủ Tướng Úc John Howard ( sẽ in Anh-Việt) 
12. Thư Chúc Mừng của Thủ Lãnh Đối Lập Simon Crean 
13. Lời Chúc Mừng của Tổng Trưởng Di Trú Philip Ruddock 
14. Thư Chúc Mừng của Nữ Thượng Nghị Sĩ Julie Attwood, đại diện Thủ Hiến Tiểu Bang 

Queensland Peter Beattie 
15. Thư Chúc Mừng của Thị Trưởng Thành Phố Brisbane 
16. Thư Chúc Mừng của Thủ Lãnh Liêng Đảng tại tiểu bang Queensland 
17. Thư Chúc Mừng của Cơ Quan Liên Lạc Cao Đài Hải Ngoại 
18. Thư Chúc Mừng của Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu Ông 

Đoàn Việt Trung 
19. Thư Chúc Mừng của Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland ông Trần 

Hưng Việt 
20. Thư chúc mừng của Thời Báo, tiểu bang Victoria. Nguyễn Hồng Hà 
21. Thư Chúc Mừng của Tổng Giám Đốc Hệ Thống Phát Thanh SBS, Luật sư Lưu Tường 

Quang 
22. Thư Chúc Mừng của Đại Diện Cư sĩ  tại gia. Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ 
23. Thư Chúc Mừng của Đại Diện Cư sĩ  tại gia. Minh Đạo Nguyễn Bá Phụng 
24. Cảm Từ của Đại Diện Phật Tử Chùa Pháp Quang, Queensland. Chánh Hiện 

 
 

Thơ Văn Phật Giáo: 
 
25. Trưởng Thành (bút ký) T.  Bảo Lạc 
26. HT Thích Đức Nhuận, một tu sĩ PG, một chiến sĩ dân tộc. Lý Đại Nguyên  
27. Thầy Quảng Độ, Bồ Tát vô úy. Thích Nhất Hạnh 
28. Chân thiện hạnh phúc. Chúc khâm 
29. Phật giáo là một nền giáo dục. Thích Nguyên Tạng dịch 
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30. Lối Hoa Vàng. Như Tạng 
31. Quay về bến giác. Thuyền Ấn 
 
 

Tường trình Phật sự của Giáo Hội và Thành viên: 
 
32. Phúc trình Phật sự của văn phòng Tổng Thư Ký 
33. Báo cáo của Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục 
34. Báo cáo Sinh hoạt Phật sự Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại  tại 

New South Wales - Chùa Pháp Bảo – Sydney 
35. Tường trình sinh hoạt Phật sự Chùa Phổ Quang và Chùa Phổ Minh 
36. Tường trình Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức, Melbourne 
37. Thông bạch của Tổng Vụ Hoằng Pháp 
 

Văn Kiện Đại Hội : 
 
38. Hội Đồng Chứng Minh 
39. Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương 
40. Hội Đồng Điều Hành 
41. Hình ảnh ( khoảng 10 trang) 
42. Quyết Nghị Đại Hội 
43. Hiến Chế Giáo Hội (Việt-Anh) 
44. Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II thành công viên mãn. 
45. Danh sách các chùa ( chỉ là địa chỉ mà thôi) 
46. Cảm tạ và hồi hướng 
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Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan  

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia Ố New Zealand 
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 
Văn Phòng Chùa Pháp Hoa 

20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013 Ố AUSTRALIA. Tel: (08) 8447 8477. Fax: (08) 8240 1758 
Văn Phòng Tổng Thư Ký :Chùa Pháp Bảo 

154 Edensor Road, St. Johns Park, NSW 2176 Ố AUSTRALIA. Tel: (02) 9610 5452. Fax: (02) 9823 
8748 
 
 
 
Số 14/HĐĐH/TN 

Phật Lịch 2547, Úc Châu ngày 
25/5/2003 

 
Kính gởi: Hòa Thượng Thích Quảng Độ 

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Việt Nam 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật 
 
Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng, 

Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan từ sau 
Đại Hội khoáng đại 1999 trong nhiệm kỳ 4 năm hoạt động Phật sự đã từng bước tiến triển tốt 
đẹp. 

Về tu học: Giáo Hội đang duy trì các khóa an cư kiết hạ truyền thống mồi năm một lần 
trong thời gian 10 ngày, đã quy tụ hầu hết Tăng Ni và một số Phật tử nhiệt thành trong Giáo Hội 
về một trụ xứ tu học nghiêm túc, tạo được tín tâm cho hàng Phật tử và uy thế cho Phật Giáo trên 
đà tiến triển. 

Giáo Hội cũng đã tổ chức khóa học Phật pháp cuối năm cho hàng Phật toàn liên bang Úc 
Châu tham dự và nhiều Phật tử dự khoá đã thấy có tiến bộ rõ rệt và cải thiện thân tâm cụ thể xây 
dựng được nếp sống gia dình lành mạnh và an lạc. 

Các khóa tu học tại các cơ sở địa phương thật đa dạng và nhiều khởi sắc như khóa tu Bát 
Quan trai, khoá tu gieo duyên, khóa huân tu Tịnh Độ, Khóa Thiền quán... cũng đang được hàng 
Phật tử thuần thành tu tập rất tinh cần.  

Về cơ sở lúc mới thành lập có 23 đơn vị, sau thời gian 4 năm số Tự viên trong Giáo Hội 
hiện nay là 30 đơn vị. Do chư Tăng Ni trong Giáo Hội trực tiếp điều hành, hướng dẫn Phật tử 
theo truyền Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lâu đời. 

Với tâm nguyện là hàng trưởng tử của đức Phật lấy chí nguyện phục vụ làm phương châm 
hành hoạt, cùng GHPGVNTN Hải Ngoại tại các Châu hòa nhịp theo đường huớng của Giáo Hội 

Mẹ tại quê nhà, trong sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức. 
Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, GHPGVN TN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân 

Tây Lan (từ 29 đến 31 / 8/ 2003) kính đệ thư này, mong Hòa Thượng Viện Trưởng - sau ngày 
mãn hạn quản chế - gởi đến Đại Hội Giáo Hội Úc Châu một văn thư chào mừng Đại Hội, đồng 
thời để khuyến tấn, khích lệ Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đóng góp nhân tài vật lực xây dựng tiền đồ 
đạo pháp, duy trì tôn phong tổ đức theo chí nguyện ‘phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư 
Phật’.Kính nguyện Hòa Thương sớm được trả lại quyền tự do, pháp thể khinh an, chúng sanh dị 
độ. 
 
Khể thủ. 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
 
Tỳ kheo Thích Bảo Lạc 
Tổng Thư Ký 



 5
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi-Tân Tây Lan 
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand 

Hội Đồng Điều Hành 
Văn Phòng Hội Chủ-Chùa Pháp Hoa 

20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013-Australia. Tel: (08) 8447 8477 Fax: (08) 8240 1758 
Văn Phòng Tổng Thư Ký-Chùa Pháp Bảo 

154 Edensor Road, St.Johns Park, NSW 2176. Tel: (02) 9610 5452 Fax: (02) 9823 8748 
 
 

 
Số 29/HĐĐH/TT 

Thông Tư  
V/V Tổ Chức Đại Hội 

Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành 
GHPGVNTN/HN tại UĐL - TTL 
 

- Chiếu Hiến Chế GHPGVNTNHN, được thông qua do Đại Hội Khoáng đại vào các ngày 
11 và 12 tháng 9 năm 1999 tại Sydney 
- Chiếu Nghị Định số I NC3444618 ban hành ngày 23-12-1999 của Tiểu bang New South 
Wales và Liên bang Úc Đại Lợi chính thức công nhận GHPGVNTN/HN tại UĐL-TTL. 
- Chiếu Nội Quy Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/UĐL-TTL ban hành ngày 6 
tháng 11 năm 1999. 
- Chiếu cuộc họp thường niên của Giáo Hội tại Otford Conference Center-Sydney ngày 4 
tháng 1 năm 2003. 
 - Chiếu phiên họp thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội tại tu viện Vạn Hạnh - Canberra ngày 
17/7/03 

Quyết Định: 
 
- Điều 1: Đại Hội khoáng đại kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại UĐL – TTL sẽ được triệu tập vào các ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2003 tại 
chùa Pháp Quang. Địa chỉ: 12 Freeman Road, Durack – Queensland 4077. Điện thoại: (07) 
3372 1113  Fax: (07) 3372 9988. 
- Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức gồm có: 

 Cố vấn chỉ đạo: TT Thích Bảo Lạc & TT Thích Quảng Ba 
 Trưởng Ban Tổ Chức: TT Thích Nhật Tân 
 Phó Trưởng Ban Điều hợp Tổng quát: TT Thích Như Định 
 Phó Trưởng Ban Hành Chánh: TT Thích Trường Sanh, TT. Thích Nguyên Trực 
 Phó Trưởng Ban Nội Dung: TT Thích Tâm Phương 
 Thư ký: Nguyên Đức – Lê Tấn Hiền 
 Thủ quỹ: Diệu Hậu – Trần Thị Thân 
 Xướng ngôn: TT. Thích Tâm Phương, ĐĐ Thích Nguyên Tạng, Chánh Hiện – Võ 

Kiều Oanh 
 Thư ký hội nghị: TT Thích Tâm Minh, ĐĐ Nguyên Tạng 
 Tham luận: TT Thích Quảng Ba, Thích Trường Sanh, Thích Phước Nhơn 
 Tài liệu & Kỷ yếu: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, Thích Phổ Huân, Thích Đạo 

Nguyên, Thích Thiện Hữu, Sư cô TN Nguyên Khai, Anh Bình 



 6
 Triển lãm: TT Thích Tâm Phương, TT Thích Quảng Nghiêm 
 Ban Hành đường: Sư cô TN Bảo Trường, Sư cô TN Bảo Sơn 
 Ban Tiếp tân: ĐĐ Thích Thiện Hiền, Sư cô TN Tâm Lạc, Thoại Nhuận-Nguyễn 

Thị Kiều Ngân, Diệu Hạnh-Trần Thúy Vân, Trần Lệ Trinh và Quảng Đạm. 
 Ban Nghi lễ: TT Thích Tâm Minh, ĐĐ Thích Phổ Hương 
 Tiểu Ban trần thiết: Nguyên Đức – Lê Tấn Hiền, Tâm Lạc-Nguyễn Trọng Aùi 
 Tiểu Ban ẩm thực: Phước Ngọc-Huỳnh Thị Biên và ban ẩm thực chùa Pháp 

Quang 
 Tiểu Ban vận chuyển và cư trú: Thiện Quang Bùi Chí Linh, Giác Cơ-Võ Quốc Sĩ 
 Tiểu Ban An Ninh và Trật tự: Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Vũ Hội 
 Tiểu Ban vệ sinh: Đoàn Kiên Thệ 
 Tiểu Ban y tế: bác sĩ Hồ Lai, Hồ Tuấn 
 Tiểu Ban thị giả: Sư cô TN Từ Ngọc, Sư cô TN Diệu Anh 
 Tiểu Ban Kỹ thuật: Nguyễn Huệ, Phương Music 

 
- Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Điều Hành, các Vụ, các cơ sở thành viên, Ban Tổ 
Chức Đại Hội Khoáng đại II của Giáo Hội chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này. 
- Điều 4: Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Đại Hội Khoáng Đại kỳ II 
kết thúc bế mạc. 
   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

                                Ngày 28 tháng 7 năm 2003  
 

        Hội Đồng Điều Hành 
          Hội Chủ, 
           
 
 

Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ 
 
* Nơi nhận: 

- Thành viên Hội Đồng Điều Hành 
- Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 

Bản sao kính gửi: 
- Hội Đồng Giáo Phẩm để kính tường 
- Các Vụ: Tăng Sự, Giáo Dục, Hoằng Pháp, TN và GĐPT, Tài Chánh, Cư sĩ, Xã Hội, Nghi lễ 
-  Hồ sơ lưu 
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Chương Trình ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ II  
 Của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại UĐL-TTL 

Và ĐẠI LỄ VU LAN năm QUÝ MÙI 
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật 29,30,31-8-2003, 

 tại Chùa Pháp Quang, Queensland. 
*** 

THỨ SÁU 29-8-2003  
13.00 giờ PM : Các Phái đoàn đại biểu ghi danh Đại Hội 
14.00  : Phiên họp Hội Đồng Giáo Phẩm 
15.30 – 18.00 : Phiên họp Hội Đồng Tăng Già  
19.30 : Tiền Hội nghị  
 
THỨ BẢY 30-8-2003    * Khoáng đại 1 
09.30 – 12.30 AM : LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI & ĐẠI LỄ VU LAN 
 - Cung nghinh Chư Tôn Đức & Quan khách 
 - Lễ chào cờ (Úc, Việt, Phật Giáo) & nhập Từ Bi quán 
 - Giới thiệu thành phần tham dự  
 - Lời chào mừng Đại Hội (Trưởng Ban tổ chức) 
 - Diễn văn khai mạc Đại Hội (Hòa Thượng Hội Chủ) 
 - Diễn từ của . . . (quan khách chính phủ)  
 - Tuyên đọc Đạo từ của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo 
 - Tuyên đọc Giáo từ của Hòa Thượng Xử Lý Viện Tăng Thống 
 - Chúc từ của Đại Biểu 
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 - Nghi lễ tấn phong (Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư) 
 - ĐẠI LỄ VU LAN Phật lịch 2547 (có chương trình riêng) 
12.45 – 13.45 : Lễ Cúng Dường Trai Tăng 
 : Khoản đãi cơm chay (chung cho quan khách, đại biểu, Phật tử) 
13.00 – 15.30 : Văn nghệ Chủ đề : “MƯỜI PHƯƠNG HOA NỞ“,  
   do Nữ Ca sĩ Sơn Ca và GĐPT Chánh Quang thực hiện 
14.30 – 17.00 : Khoáng đại 2 : Duyệt xét Bản Tu Chính Hiến Chế  
17.15 – 18.30 : Tham luận : Hỗ trợ Giáo Hội Mẹ tại Quê Nhà  
19.30 – 22.00 : Khoáng đại 3 : Tu chỉnh Hiến Chế của Giáo Hội 
22.15 – 23.15 PM : Tham luận : Xây dựng Tăng Đoàn hòa hợp 
 
CHỦ NHẬT 31-8-2003 
09.00 – 10.45 AM : Khoáng đại 4 : Hội Đồng Điều Hành tuyên bố mãn nhiệm  
   và tuyển thỉnh, cung cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2003-2007 
11.00 – 12.00 : Khoáng đại 5 : Tu chỉnh Hiến Chế 
12.00 - Lễ Phát Nguyện của Hội Đồng Giáo Phẩm & Hội Đồng Điều Hành 
 - Lễ Tưởng Niệm công đức Chư Tổ Sư, Ân Sư tiền bối 
14.30 – 16.00 : Tham luận : Phương án hoằng pháp trong xã hội Úc 
16.00 – 17.30 : Khoáng đại 6 : Biểu quyết Đề án Phật sự 2003-2007 
18.00 : Công bố Nghị Quyết Đại Hội  

SECOND NATIONAL BUDDHIST CONGRESS 
of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia & New Zealand 

Ullambana – Memorial Ceremony, Buddhist Era 2547 - 2003 
Friday, Saturday and Sunday, 29, 30 & 31 August, 2003 

at Phap Quang TemPLE, 12 Freeman Rd, Durack, QLD. 4077;  Tel 07-33721113 Mobile 
0402-442431 Fax 07-33729988 

Official Program (updated 10am Thu. 28/8/03) 

FRIDAY, 29th August 2003: Pre Conference Arrivals 

1.00 pm :   Delegates Registration 
2.00 :    Meeting of the National Ecclesiastical Council (Senior Monks Council) 
3.30 – 6.00 :   Meeting of General Sangha Council (all monks and nuns) 
7.30 :   Preliminary Meeting (National Executive Council and Heads of Delegations) 

SATURDAY, 30th August 2003 

8.00 – 9.00am  Arrival and congregation of Monks, Nuns, Guests and all the people 
9.15am:  All are seated in the Main Shrine 
9.20am :  The Official Opening Ceremony 

 Procession (welcoming of Senior Buddhist Monks, Nuns and distinguished Guests to the Main Shrine)  
 National Anthems (Australia & Vietnamese) 
 Official Buddhist Hymns & a minute of Silient Meditation for World Peace 
 Introduction of national Congregation Delegates, VIPs and invited Guests  
 Welcoming Speech, by the Chair of Organizing Committee, Venerable Thich Nhat Tan 
 Opening Speech, Chair of the National Executive Council, Most Venerable Thich Nhu Hue, SA 
 Congratulatory Remarks by Federal and State politicians 
 Ecclesiastical Message of Most Venerable Thich Quang Do, Head of the UVBC, from Vietnam 
 Remarks by a laity delegate 
 Consecration Ceremony for Senior Sangha (betowing into higher seniorty levels of Most Venerable and 

Venerable for certain Monks and Nuns, selected by the National Ecclesiastial Council of the Unified 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia & New Zealand UVBC/A-NZ) 

 The Ullambana Ceremony, ritual chanting & prayers 
12.45-1.45pm:   Conference Luncheon offering to Sangha, distinguished guests and all. 
1.00-4.30 :   Buddhist entertainments, performed by the Singer Son Ca and 

Chanh Quang Buddhist Youth Choir 
2.30-5.00 :  Plenary Session 1: Amendment of the UVBC/A-NZ Constitution (Examination of 

issues towards approving changes to the constitution of UVBC/A-NZ) 
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5.15-6.30 :  Paper 1: "Supporting the in-country Unified Buddhist Church of Vietnam ",  

by Venerable Thich Truong Sanh, NSW 
7.30-10.00 :  Plenary Session 2: Amending the UVBC/A-NZ Constitution  

(Review and reform of the Constitution of the UVBC/A-NZ) 
10.15-11.15 :  Paper 2: "Enhancing Harmony Within the Buddhist  Sangha", by Venerable Thich 

Phuoc Nhon, WA 

SUNDAY,  31st August 2003 

9.00-10.45 am:  Plenary Session 3: Nominations and Elections of the National Executive  
Council for 2003-2007 (completion of the current Executive Councils' 4 year term 
and nomination of the new Executive Council for the term 2003-2007) 

11.00-12.00pm: Plenary Session 4: Final adoptions of amended Constitution. 
12.00pm:  Ceremonies of Installation of the newly elected Members of UBCV 

National Executive Council & Commemorative Services for Past Patriarchs and Virtuous 
Masters 
1.00pm:   Conference Luncheon 
2.15-3.30pm:  Paper 3: Directions of Dhamma Propagations in the 21st Century, by Venerable 

Thich Quang Ba, ACT 
4.00-5.30pm:  Plenary Session 5: Agenda and Activity Program for 2003-2007  
6.00pm:   Voting and Proclaiming the Congress' s Resolutions  
6.30pm:   Transfer of Merit and Closing Ceremony 
7.30pm:                  Farewell Dinner  
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DIỄN VĂN CHÀO MỪNG 
 ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ II 

& ĐẠI LỄ VU LAN 
của Trưởng Ban Tổ Chức  

Tỳ Kheo THÍCH NHẬT TÂN 
 
Ngưỡng bạch Hòa Thượng Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng tại quê nhà, 
Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni  
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Giáo bạn, quý vị chức sắc các tôn giáo bạn 
Kính thưa quý vị chức sắc đại diện chính phủ và nhân dân Úc Đại Lợi Liên bang, Tiểu bang 
Kính thưa quý vị đại biểu và Phật tử 34 chùa viện trên toàn liên bang UĐL - TTL 
Kính thưa quý vị đại diện các Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể  
Kính thưa toàn thể quan khách, đồng hương, Phật tử và thân hữu   
 
Kính thưa quí liệt vị, 
 
Trong không khí hân hoan, tất cả cùng nhau hướng về Đại Hội Phật Giáo Kỳ 2. Trong không 
khí thiêng liêng, tất cả cùng nhau hướng về Mùa Vu Lan Báo Hiếu. Chư Phật mười phương tán 
dương hoan hỷ, muôn vạn tấm lòng trầm tư ơn nghĩa tri ân, thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi 
nhiệt liệt chào mừng và gởi đến toàn thể quí vị lời chào mừng trân trọng tốt đẹp nhất. 
 
Hội họp, tiếp xúc, trao đổi là những cơ hội kết tạo sự chia xẻ, cảm thông những dị biệt, tôn 
trọng, xây dựng những ý hướng tương đồng, đáp ứng theo nhu cầu, nguyện vọng, để thành lập 
những qui tắc, ước lệ chung, làm nền tảng căn bản cho những mục tiêu và chí hướng, phụng sự 
lý tưởng, xây dựng cuộc đời. Đạo Phật được truyền thừa, tồn tại, phát triển tới hôm nay và mãi 
mãi sau này cũng không ra ngoài qui tắc ấy. Hơn 20 năm đã cùng Giáo Hội Phật Giáo tại Úc 
Châu trong xây dựng và hoạt động, Đồng hương Phật tử và Chùa Pháp Quang tại Queensland, 
đất rộng người thưa, nên thường đi đến những nơi khác để dự những ngày hội lớn, chứ chưa 
đứng ra đảm nhận tổ chức tại địa phương cho những nơi khác cùng về.  
 
Lại nữa, Vu Lan Thắng Hội là mùa hiếu hạnh thiêng liêng cao quý có tính truyền thống tốt đẹp 
lâu đời, thể hiện tinh thần Cây có Cội, Nước có Nguồn, Chim có Tổ, Người có Tông. Tưởng 
nhớ giữ gìn đền đáp ân nghĩa Tam Bảo, Tổ Quốc, Quê Hương, ân của      những bậc tiền nhân 
đã dày công xây dựng, ân của nhiều thế hệ đã tô thắm những vàng son cho Phật Giáo và Dân 
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Tộc huy hoàng, ân của những bậc ông cha đã bằng nước mắt, tâm lực, máu xương nhuận 
thắm cho Quê Hương Việt Nam gấm vóc, cho Phật Giáo Việt Nam thăng hoa, mà chúng ta là 
hàng hậu học kế thừa, nguyện sẽ là con hiền cháu thảo để cùng nhau nương tựa, đắp xây.  
 
Đạo Phật đã 26 thế kỷ kể tục truyền thừa, mang đạo lý giác ngộ đến mọi lòng người, mang con 
đường thánh thiện từ bi mở rộng khắp cùng trái đất, cho nhân loại được hòa hóa an vui dưới ánh 
đạo vàng, được tắm mát trong dòng cam lộ pháp vương. Phật Giáo Việt Nam đã 2000 năm trên 
quê hương VN thân yêu, cùng dân tộc bước đi trên con đường thánh đức, tô đậm sắc hương cho 
nước Việt đơm hoa.  
 
5000 năm lịch sử Việt Nam, 2000 năm Phật Giáo Việt Nam, dù trải qua bao biến đổi tang 
thương, bao trào lưu nghiệt ngã, nhưng mọi gai góc gian truân không đủ sức bào mòn son sắc, 
mọi nước mắt đắng cay không đủ sức ép bức trung kiên, bỡi con người Việt Nam được nung 
đúc bằng huyết thống từ ái nhưng kiên cường, bỡi người Phật tử Việt Nam được tôi luyện từ bi 
nhưng trí dũng. Áo giáp nhẫn nhục che chở cho Phật Giáo, Dân Tộc sức chịu đựng phi thường. 
Đạo đức từ bi dung dưỡng cho Phật Giáo, Dân Tộc tâm nguyện lực phi thường  
 
Nhờ được nuôi dưỡng và lớn lên từ quê hương, đạo pháp, tâm tư, nguyện lực đó, nên đã 28 năm 
từ ngày tổ quốc VN hoàn toàn trùm phủ dưới màu cờ đỏ, đã trùm phủ đến ngạt thở mà cho tới 
hôm nay không khí tự do vẫn còn khép mở ở cuối đường hầm, nhưng những người chính thống 
trong nước như HT Huyền Quang, HT Quảng Độ, và vô số nữa vẫn trước sau như một, hòa 
cùng những vị lãnh đạo các tôn giáo khác, kể cả những bậc thức giả và người dân bình thường, 
vẫn trước sau như một, không thù hận mà chỉ đòi hỏi bằng tiếng nói của lương tâm và tình 
người : Quê hương VN, Đạo pháp VN thì ai cũng được sống và có quyền phải sống.  
 
Riêng chúng tôi, như  thì một phần thân thể của Phật Giáo VN đã hòa cùng một phần thân thể 
của Dân Tộc VN, phải xa lìa đất Mẹ quê Cha, xa ngôi làng cũ, xa mái chùa xưa, tự nguyện 
mang kiếp lưu vong trên đường lưu lạc. Những quê hương thứ hai trên khắp năm châu trong đó 
có Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, đã dung chứa và đón nhận người VN lưu vong, được sống dưới 
những vòm trời tự do, người VN đã hội tụ thành nhiều cây nhiều nhánh dưới chiếc dù chung của 
Đạo Pháp, Quê Hương, Dân Tộc.  
 
28 năm qua cho tới hôm nay, được như thế và thành tựu như thế, chúng ta nhờ sống thật bình dị 
và ươm mơ thật bình dị, “Bắc Nam Trung con cháu một nhà, Của những con người cùng tiếng 
nói cùng màu da, Kiếp sống tha phương khách thổ là nhà, Cùng nắm bàn tay đắp xây gìn giữ.”. 
Cố nhiên, chúng ta đã trải qua và đánh đổi một phần ba đời người bằng tâm nguyện lực kiên trì, 
bằng bi trí lực trung kiên, bằng khổ đau tủi nhục sâu dày, và đã trải qua biết bao những liên hệ, 
kết hợp, trao đổi thống thiết thâm tình, biết bao những hàn gắn, tương nhượng, hỷ xả, thương 
yêu, nhìn cái xa nhớ cái gần, nhìn cái gần nhớ cái xa. Bỡi chúng ta là những con người trong 
một giai đoạn lịch sử VN, những người Phật tử trong một giai đoạn lịch sử Phật Giáo. Tổ quốc, 
Dân tộc, Đạo pháp còn đó, người Việt hải ngoại chúng ta còn đây, thì nhất định và khẳng định 
tiên quyết và sau cùng bất di bất dịch, bất biến bất hoại là : 
 
Hễ là người VN thì nguyện chung vai sát cánh nói lên tiếng nói VN, xây dựng tổ quốc VN, tiếp 
nối trang sử huy hoàng 5000 năm Dân Tộc. 
Hễ là người Phật tử VN thì nguyện đồng tâm đồng lực son sắc vững bền, xây dựng bảo vệ phát 
huy lịch sử huy hoàng 2000 năm Phật Giáo. 
 
Lại nữa, đạo lý của dân tộc là đạo lý nghĩa ân. Đạo lý của PG là đạo lý nghĩa ân, thánh thiện, 
giải thoát. Người VN và người Phật tử VN, chúng ta nêu cao và sống trọn vẹn ý hướng ấy. Ân 
quê hương, ân đạo pháp, ân những bậc tiền nhân, ân những người trong nước khổ đau, tù tội, 
nằm gai nếm mật, ân những quốc gia trên khắp năm châu ủng hộ, hậu thuẫn, đòi hỏi cho VN 
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khôi phục nhân quyền, tự do, dân chủ, và riêng chúng ta, còn mang ân được dung chứa và 
sống tự do trên những vùng đất không phải quê hương của mình. Do đó, chúng ta không nề hà 
những gian lao khổ cực, những khó khăn trở ngại, những đóng góp hy sinh, mà chỉ luôn thôi 
thúc nhắc nhở, vận mệnh của Dân tộc, vận mệnh của Đạo Pháp, chúng ta đã làm được gì, đóng 
góp được gì, và hằng tâm nguyện sao cho đủ sức lực, bền tâm vững chí, hễ còn sống là còn làm 
việc, còn tiếp tục góp phần và phụng hiến cuộc đời cho Đạo Pháp, Quê Hương, và riêng người 
con Phật phải biết sống lợi lạc hữu tình, phụng hiến chúng sinh. 
 
Bằng tâm nguyện lực đó, Đại Hội Phật Giáo hôm nay và Đại Lễ Vu Lan năm nay, chúng tôi, 
một lần nữa thành kính hoan nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni, trên cầu Phật đạo là nhà, cứu quê 
hương cứu Đạo Pháp, cứu chúng sinh là sự nghiệp, trân trọng chào mừng quý vị chức sắc của 
chính phủ, đại diện và biểu trưng cho một nước Úc, người dân Úc tự do bình đẳng tiến bộ đa 
văn hóa. Trân trọng chào mừng toàn thể quý vị đại diện các Hội Đoàn, quan khách và đồng 
hương Phật tử, thân hữu nhiều sắc tộc chào mừng Đại Hội, là chào mừng sự khai diễn thêm một 
lộ trình của vững bước thăng hoa, và tất cả chúng ta, cùng 
hướng về Đại Lễ Vu Lan là cùng nhau tưởng nhớ, tri ân, đền đáp và góp phần xây dựng ân 
nghĩa tri tín phụng hành. 
 
Đại Hội Phật Giáo và Đại Lễ Vu Lan được thành tựu và viên mãn như hôm nay, là nhờ sự hoan 
hỷ tham dự và hiện diện đông đảo của quý vị. là nhờ mọi sự đóng góp bằng tâm vật lực tận tình 
của toàn thể mọi thành phần Ban Tổ Chức, nhờ tấm lòng hỗ trợ đóng góp cúng dường của nhiều 
giới và đồng hương Phật tử. Xin chắp tay nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ, tán dương 
công đức của toàn thể quí vị, và xin chắp tay chân thành tán thán cảm tạ tri ân. Trong tổ chức 
không sao tránh khỏi nhiều thiếu sót vụng về, vì khả năng hạn chế và phước lực yếu hèn của 
riêng tôi, ngưỡng mong Chư Tôn và toàn thể quý vị niệm tình hoan hỷ. 
 
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT 
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT 
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT 
 
Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào toàn thể liệt quí vị. 
 
Tỳ Kheo THÍCH NHẬT TÂN  
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Second National Vietnamese Buddhist Conference 2003 

 

Welcoming Speech  
 

By Venerable. Thich Nhat Tan 
Abbot Phap Quang Temple and Conference Organiser 

 
 

 
Nam Mo Sakya Muni Buddha 

 
Most Venerable Monks, Nuns and Lay Buddhists, 
Distinguished Guests, Ladies & Gentlemen, 
 
It is great honour and pleasure, for me to be with you and go forward into the Second National 
Vietnamese Buddhist Conference 2003.  
It is a great time for us all to experience this event within the spiritual atmosphere, of the 
Ullambana, Memorial Ceremony, which commemorates the efforts and sacrifices of our parents 
still with us or deceased on our behalf in this life. All Buddha’s be praised for these special 
events and on behalf of the Organization Committee, I would like to welcome all of you here to 
celebrating these very special activities. 
 
Within this Buddhist Conference the meetings, friends and contacts you will make, the 
discussions we all will experience are opportunities for us all to share, sympathise with and have 
differences with, in a respectful and compassionate atmosphere. We will work towards making 
decisions, meet the needs and wishes of our Organization, the Sangha and Community, which 
we serve.  We need to establish disciplines, rules, basic foundations on which we base ourselves, 
for the purpose of service and to build strong structures to meet the ideals of Buddhism and 
disseminate its message to the world. 
 
Over the past 20 years, the Phap Quang Temple in Queensland together with the Unified 
Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand has established and promoted 
Buddhist activities to the benefit of all sentient beings. Queensland is a state made up of large 
thinly populated areas, and consequently Vietnamese Buddhist followers here have often had to 
go interstate to attend the various Buddhist festivals where there are greater concentrations of 
Vietnamese people. These events here then are therefore quite special; as for the first time we 
are conducting this conference here in this state. 
 
The Ullambana ceremony as I mentioned earlier is the celebration of our ancestors and parents 
and what they have done and are still doing on our behalf.  It is in essence within the rich and 
beautiful tradition of Vietnamese culture that expresses the spirit “Trees have roots, water has 
source, birds have nests and humans have ancestors". 
Through this wonderful expression of our gratefulness and our sincerity of feeling, we become 
and must remain mindful of the Triple Gems, of Buddha- Dharma and of the Sangha, of the 
labour of all contributing to the nations peace, harmony and wealth and of course to be so 
grateful of our ancestors; of the previous Mothers and Fathers through time who have devoted 
themselves on our behalf, here and elsewhere, to build up our communities and indeed this 
country and others everywhere for us to live as our inheritance. 
 
Buddhism after 26 centuries of propagation, continues to bring Enlightenment, Truth and 
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Compassion to all sentient beings, offering its holy path, to the world, to all humankind and 
other sentient beings towards living in harmony under the holy light, bathing suffering and pain 
in the cooling water of Buddhist doctrine and the calm waters of the Buddhist mind. 
 
After 5000 years of Vietnamese history, and 2500 years of Vietnamese Buddhism, many 
historical, political, cultural and other changes and movements have altered and shaped the 
Buddhism as it adjusted to contemporary thinking through the ages. However, despite the 
obstacles thrown up by time, change has not eroded the loyalty of Vietnamese people to this 
cornerstone of our culture.  We have cultivated Buddhism through compassion, through being 
steadfast, through being faithful brave and being able to battle adversity, remaining loyal to our 
wise and deep faith and its profound knowledge.  
 
Buddhism, our Vietnamese Buddhism, in fact, has spread through adversity, gained strength and 
vitality through adversity, has moved across the globe gained extraordinary energy 
internationally and reinvigorated Buddhism in its original home to the benefit of all living there 
and overseas. Vietnamese Buddhism and its individual and social training of compassion, 
tolerance, wisdom, courage, patience and hard work enabled this wonderful and valuable 
philosophy, faith and practice, to enable the Vietnamese nation to withstand the storm and 
massive crisis faced by its people throughout the centuries, particularly that of the 20th century 
and the onslaught of colonial times and modernism.  
 
It has been 28 years since our nation was traumatically united and people in Vietnam are 
gradually developing greater freedoms, as we all become more and more part of the global 
community. Most Venerable Thich Huyen Quang, the Most Venerable Thich Quang Do and 
many other persons within and outside of the Buddhist Sangha have worked together towards 
greater freedom and relaxation of restrictions, towards greater prosperity and quality of life for 
those in our original home. 
 
As for me, as a Vietnamese Buddhist in harmony with the Vietnamese people, and one who has 
moved far away from our home land through political events, separated from their old village 
communities, from our ancient temples, as one who has been forced to accept the situation as it 
stands today, but, one who has reason to feel confident that time and compassion stills cloudy 
and turbulent waters as more tolerance and calm pervades.  
More fortunate, developed and prosperous countries around the globe, such as Australia 
welcomed us allowing us to live under less restricted circumstance than we knew, enabling us as 
now Australian-Vietnamese people opportunity and success in many various fields within this 
new country. It provides us with the ability to influence through compassion and greater wealth, 
events in the home country. We are, more gradually, through our internationalism, through our 
wealth, our education and understanding, to enrich and sustain our family links in Vietnam 
through investment, through industry, through peaceful political pressure to influence events, to 
provide stability and peace to the benefit of all in our original home land.  
 
This is not to say we are neither complacent nor passive in the face of oppressive forces that do 
not appreciate our message. We are maintaining our position on greater political and social 
reform and greater freedom. We will assist people everywhere to gain a stable platform of law, 
of responsible expectation of government to serve the people in an enlightened way, to provide 
enlightened rule in all places where people suffer due to economic and political poverty for the 
benefit of the public everywhere and also we extend this to those who may not see the benefits 
of such things at present and may not be appreciative of our tolerance and favour.   
 
It’s been some 28 years since we arrived here in this great country, and we have become another 
part of this successful nation through our hard work and achievements here. Vietnamese people 
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in Australia, despite coming from the various regions in Vietnam with their regional, political 
and other differences, live here in Australia, in harmony despite the divisions we suffered in our 
original homeland as the result of the events which divided and set regions against each other. 
We overcome this suffering through affection, cooperation and unity here in order to realise our 
dreams of a peaceful life after the trauma inflicted upon our homeland, finding here, peace, 
prosperity and happiness while maintaining our culture.  
 
Our generation was one of those, which experienced the terrible historical events, which formed 
today’s Vietnam out of the colonial and post colonial past. However, despite all that terrible 
time those catastrophic events, we still remember our national characteristics and culture, and 
we have remained faithful to our values such as keeping our Vietnamese language and culture, 
and to share the responsibility of maintaining 5000 years of Vietnamese culture her in this 
country and elsewhere. We of course have a great responsibility as Vietnamese Buddhist 
followers to remain united to protect and further develop those 2500 years of Buddhist history 
and culture and it’s profound gifts to the world. The spirit of Vietnamese social culture is as that 
as spoken of here in Australia as that of the doctrine of ‘the fair go’, of being fair to others so 
they can make a life do well and prosper. This is also the doctrine of Buddhism as well as the 
great holy-enlightenment found within its message. Vietnamese people and Vietnamese 
Buddhists living in the united and harmonious way doing social and commercial service brings 
peace and happiness for all within and beyond our community and I congratulate you all on your 
efforts in this regard. 
 
With these thoughts feelings, wishes and vows, Most Venerable Monks, Nuns and Lay 
Buddhists, Distinguished Guests, Ladies & Gentlemen, your presence here within this 
wonderful multicultural society is most welcome, 
Particularly as we remember our parents efforts towards our present life within this land made 
possible by those before us.   
This Second National Vietnamese Buddhist Conference and Ullambana ceremony 2003 will be 
successful due to your presence and support and of behalf of the organising committee I convey 
our deep thanks for your attendance here. Remember us with tolerance, if minor changes and 
problems occur in our efforts to run the conference as these things crop up, and may the Buddha 
bless you all. 
 
 
Venerable Thich Nhat Tan 
Abbot Phap Quang Temple and Conference Organiser 
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Diễn văn khai mạc Đại Hội khoáng đại kỳ II  
của GHPGVNTN HN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan 

 
- Kính bạch Chư tôn Thiền đức 
- Kính thưa Vị Đại diện Thủ Tướng 
- Kính thưa Bà Julie Attwood đại diện Thủ Hiến Tiểu Bang Queensland 
- Kính thưa Quý vị Chủ tịch Cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể 
- Kính thưa quí vị Đại biểu 
- Kính thưa Quý Đồng hương và chư Phật tử. 
 
Đức Phật ra đời mang tuệ giác và giải thoát đến với cõi đời khổ đau dục nhiễm này. Đạo 

Phật là đạo từ bi, khoan dung và bình đẳng. Giáo đoàn hay Tăng đoàn là hàng đệ tử xuất gia của 
Phật sống hòa hợp, tĩnh thức và phụng sự tha nhân. Giáo Hội là một thực thể kết hợp hài hòa 
giữa giới Tăng sĩ và Cư sĩ nhằm bảo vệ, duy trì và phát huy đạo pháp trong xã hội loài người. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợị - Tân 
Tây Lan tiếp nối sứ mạng của Giáo Hội PGVNTN truyền thống lâu dài tại quốc 
nội. Sứ mạng cao cả đó là hoằng pháp lợi sanh đem lại an lạc và phúc lợi cho con 
người không phân biệt màu da, chủng tộc, phái tính, như phần mở đầu bản Hiến 
Chế có ghi rõ: 
“Kế thừa hai ngàn năm truyền thống hòa bình, an lạc, giải thoát của đạo Phật, người Phật Tử 
Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nguyện thực hiện lý tưởng  phục vụ dân tộc và nhân 
loại”. 
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Muốn đạt được mục đích đó, Giáo Hội đã và đang từng bước vững chắc 

thực hiện những Phật sự trọng yếu như:  
 
-Thiết lập cơ sở: có thể nói sau một phần tư thế kỷ (25 năm) định cư tại Úc, và 
trong vòng từ 5 tới 10 năm trở lại đây, Giáo Hội đã thiết lập được trên 30 cơ sở Tự 
viện trên toàn liên bang Úc Châu và Tân Tây Lan. Những cơ sở nầy là nơi tu học, 
lễ bái cho  hàng Phật tử thuộc mọi sắc tộc, và đồng thời cũng là nơi hành đạo của 
chư Tăng Ni hay nơi đào tạo nhân sự cho Giáo Hội để cung ứng nhu cầu Phật sự 
ngày càng phát triển lớn mạnh. 
 
-Hướng dẫn tu học: Đà tu học của Tăng, Ni và Phật tử có phần tiến triển rõ rệt so 
với trước. Được vậy là nhờ sự nỗ lực dấn thân không biết mỏi mệt của cả hai giới 
xuất gia và tại gia. Chẳng hạn, Giáo Hội tổ chức những khóa tu ngắn hạn hoặc dài 
hạn cho người Phật tử; những khóa an cư kiết hạ cho chư Tăng, Ni trong nhiều 
năm qua đạt được hiệu năng đáng khích lệ và hãnh diện. 
 
-Đào tạo Tăng tài: Cán bộ lãnh đạo là nòng cốt của tổ chức Giáo Hội. Phải nói về 
điểm này là phần yếu kém thấy rõ, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy vậy, 
Giáo Hội vẫn đang cố gắng hoàn thiện tổ chức bằng cách bảo lãnh thêm nhiều 
thầy Giáo Thọ từ Việt Nam hoặc qua diện du học đến từ các quốc gia khác. Cũng 
nhờ Bộ Di Trú và Nhân Dụng Úc có chính sách di dân mở rộng cho diện tôn giáo, 
nên hiện tại số lượng Tăng Ni định cư lâu năm có phần ít hơn những vị mới đến 
sau theo diện nhân sự về tôn giáo (religious worker). Theo dự án, trong tương lai 
gần Giáo Hội nhắm tới mở các trường trung đẳng, cao đẳng hay đại học Phật Giáo 
để đào tạo các giáo thọ (giảng sư) Phật học, hiện đang là một nhu cầu cấp thiết 
hàng đầu. 
 
-Về tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt  Nam: Đây là một xứ tự do, không ai 
thưa kiện về việc đàn áp tôn giáo hay nhân quyền, nhưng tại Việt Nam, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, điển hình là nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền 
Quang và Thích Quảng Độ đã bị khống chế, tù đày từ nhiều năm qua. Riêng 
trường hợp Hòa Thượng Quảng Độ mới vừa được nhà nước giải chế ngày 
27/6/2003 sau 2 năm quản chế; và Hòa Thượng Thích Huyền Quang cũng được 
nới lỏng kể từ tháng tư năm 2003 đến nay. Quý HT Huyền Quang, Quảng Độ có 
một phần tự do không phải đơn phương có được mà do Cộng Đồng Phật Giáo Việt 
Nam Hải Ngoại mà trong đó có GHPGVNTNHN tại UĐL – TTL yêu cầu các 
chính phủ yêu chuộng tự do trên thế giới, như Úc Đại Lợi, can thiệp với chính 
quyền Hà Nội. Đây là một Phật sự quan trọng mà Giáo Hội đã, đang đeo đuổi từ 
nhiều năm nay.  

Một nhiệm kỳ 4 năm qua, Giáo Hội đã được sự yểm trợ nhiệt tình của chư 
Tăng Ni và đồng hương Phật tử và nhất là chính quyền các cấp của Úc Đại Lợi. 
Nhờ đó nhiều Phật sự mang tầm vóc quốc tế đã được giải quyết tốt đẹp trong tinh 
thần hợp tác hiểu biết. 



 18
Xin thay mặt Hội Đồng Điều Hành, với tư cách Hội Chủ, chúng tôi vô 

cùng tri ân chư Tôn Đức Hội Đồng Chứng minh, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 
Ương, chính phủ liên bang và tiểu bang Úc Đại Lợi; quý Cộng Đồng, Đồng hương 
và chư Phật tử, nhất là Ban Tổ Chức Đại Hội đã tích cực vượt qua mọi khó khăn 
để đạt đến thành tựu như hôm nay. Quý vị đã yểm trợ nhiều mặt, và mong rằng 
Giáo Hội cũng sẽ đón nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quý vị như từ trước 
trong các nhiệm kỳ tới. 
 
Trân trọng,       Ngày 30 tháng 08 năm 2003 
Hội chủ, 
 
HT Thích Như Huệ 
 

 
Speech at the opening of the Second General Congress of the 

Unified Vietnamese Buddhist Congregation  
in Australia  & New Zealand 

  Members of the Sangha 

 The Honourable Philip Ruddock, Federal Minister for Immigration, 

 The Honourable Peter Beattie, Premier of Queensland 

 Presidents and Leaders of Community Organisations 

 Fellow countrymen and women, Fellow Buddhists 

The Buddha came into this world and brought enlightenment and salvation from suffering and 

desire. Buddhism is the Way of Compassion, Tolerance and Equanimity. The Clergy, that is the Sangha, 

are those who have entered a Buddhist vocation to live in harmony, mindfulness and altruistic service. 

The Congregation is an harmonious union of the Sangha and the Laity aimed at maintaining, protecting 

and developing the Dharma in human society. 

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand continues the task 

of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation with its longstanding traditions of in our home 

country. That supreme task is to propagate the Dharma for the benefit of all, bringing peace and 

happiness to all people irrespective of race, colour or gender, as is defined clearly in the preamble of our 

Constitution: 

"Inheriting a Buddhist tradition of 2000 years of peace, tranquillity and liberation, 
Vietnamese Buddhists are committed to the ideal of serving Vietnamese people and humankind" 

In order to fulfil this aim, step-by-step the Congregation continues to put the following 

fundamentals into effect:- 

Establishing Institutions: It could be said that after a quarter of a century of settlement in 

Australia, and within the past five to ten years, the Congregation has established more than 30 

institutions throughout Australia and New Zealand. These institutions are places where Buddhists 

of all ethnic groups can study the religion and worship, while at the same time they are places 

where our Monks and Nuns can practise the Way and, in order to satisfy the Congregation's 

increasing needs, provide training for novices. 
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Directing Religious Studies: There has been some clear progress in Religious Studies for 

Monks, Nuns and Laity compared to previous times. This has been achieved through the untiring 

efforts of both the Sangha and the Laity. For example, the Congregation has organised short and 

long retreats for Buddhists; and Annual Retreats for Monks and Nuns over many years have 

achieved effectiveness worthy of encouragement and satisfaction. 

Sangha Recruitment and Training: Leaders are the cornerstone in the CongregationÕs 

organisation. It must be said that, for many different reasons, this is clearly a deficiency. 

Nevertheless, the Congregation continues to strive to improve the situation by sponsoring many 

more religious teachers from Vietnam or as foreign students from other countries. We are also 

requesting the Australian Departments of Immigration and Employment to open up migration 

policy with respect religions, because the present number of Monks and Nuns who have settled 

here for many years is less than those who have recently arrived as religious workers. There is a 

proposal for the Congregation to aim at opening intermediate or graduate schools or a Buddhist 

University in the near future to train Buddhist teachers, who are in desperate need. 

Religious Freedom and Human Rights in Vietnam: We are in a free country;  no one suffers 

under religious persecution or human rights violations; however, in Vietnam, the Unified 

Vietnamese Buddhist Congregation is suffering Ð the cases of the two Maha Theras, Thich 

Huyen Quang and Thich Quang Do, are typical: for many years they have been persecuted and 

imprisoned. In the case of Maha Thera Thich Quang Do, He has only recently been released 

(27/6/2003) after two years parole, while Maha Thera Thich Huyen Quang has also had His 

situation eased since April 2003. That these two Most Venerable Monks now have some measure 

of freedom was not through some unilateral action, but through the efforts of Unified Vietnamese 

Buddhist Congregations overseas, among them our Congregation in Australia and New Zealand, 

which have lobbied freedom loving governments around the world, including the Australian 

Government, to intervene with the Hanoi authorities. This is an important task that this 

Congregation has been involved in for many years now. 

One quadrennium has passed and the Congregation has received strong support from members of 

the Sangha and the Laity as well as from all levels of government in Australia. As a result many tasks 

which have had international significance have been successfully completed in a spirit of coÐoperation 

and understanding. 

On behalf of the Executive Council, and as the Head of the Congregation, we are immeasurably 

grateful to the Board of Patrons, the Central Sangha Council, the Federal and State Governments of 

Australia, Community Organisations, Fellow countrymen and women, Fellow Buddhists and, most 

particularly, the Congress Organising Committee for your strenuous efforts in making today a success. 

You have provided support in so many ways, and we hope that the Congregation will also be able to live 

up to that help and coÐoperation in the next quadrennium. 

Respectfully Yours 30th August 2003 

Head of Congregation 

Maha Thera THICH NHU HUE 
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ĐẠO TỪ 
Của Hòa Thượng Thích Quảng Độ,  

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo 
 

Nam mô Bản sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
Kính bạch Chư tôn trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, Cùng toàn 

thể Quý Phật tử, 
Thay mặt Hội đồng Lưỡng viện, tôi trân trọng kính gởi đến toàn thể Đại hội hôm nay lời chào 
mừng hoan hỷ, chào mừng những Phật sự viên mãn trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mà 
GHPGVNTN Hải ngoại tại Úc-đại-lợi – Tân-tây-lan đã thành tựu, và cũng tán thán công đức vô 
biên của phước trí trang nghiêm mà các Phật tử đã đạt được dưới sự hướng dẫn tu học của Chư 
tôn Thiền đức. Những công đức này không chỉ là trang nghiêm tự thể của mỗi Phật tử, mà còn là 
hồi hướng phước báo cho sự an lạc của hết thảy chúng sinh. Đó là bản hoài của Chư Phật; vì ý 
nghĩa ấy mà Chính pháp được tuyên thuyết, và cũng trong ý nghĩa ấy mà Phật tử tu trì. Công 
đức dù nhỏ, nhưng cũng như giọt nước mắt có thể cứu tỉnh người trong cơn nắng gắt của sa 
mạc. 
Tuy nhiên, bại hoại là ý nghĩa thế gian, sụp đổ là bản chất của mọi tồn tại, và chướng ngại đạo là 
đối trị phần của tinh tấn ba la mật. Cho nên, trong quá trình tu học, Phật tử nhìn chướng duyên 
ngoại cảnh như là biến hiện tùy duyên của tự tâm; chính kiến không vì thế mà mờ, chính tín 
không vì thế mà dao động. Đây là sự thể nghiệm của Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại, từ 
một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, từ một truyền thống tâm linh bị xói mòn bởi tranh chấp 
ý thức hệ do phân biệt vọng tưởng. Sự thể nghiệm ấy, do một biến cố lịch sử mà người Phật tử 
xem là cộng nghiệp của dân tộc, càng lúc càng lan tỏa trên mọi lục địa của toàn cõi Diêm-phù-
đề, theo gót chân tha phương tầm cầu an lạc của đại khối Phật tử. Chính tại đây, trên châu lục 
này, một bộ phận Phật tử Việt Nam đã đến định cư, đồng thời mang theo hạt giống Bồ-đề từ quê 
hương đến để gieo trồng trên vùng đất lạ. Như Vua Trần Nhân Tông đã nói, Phật không phân 
Nam Bắc, ai cũng có thể bình đẳng mong cầu. Tuy nhiên, châm ngôn cũng nói, khi quýt phương 
Nam được mang trồng phương Bắc. Vì vậy, quá trình hội nhập giữa hai truyền thống tư duy và 
tín ngưỡng khác biệt đã ghi những dấu ấn nghiêm trọng, có khi là dấu hiệu tan rã của nhất thể 
dân tộc giữa các cộng đồng đa dân tộc. Trong hoàn cảnh như vậy, sự tu trì nhiều khi bị chậm lại 
do thuận duyên không hội đủ. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, như đã được tổng kết trong văn 
thư tường trình của Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Điều hành gửi Viện Hóa Đạo, những gì 
đã tích tập được của GHPGVNTN Hải ngoại tại UDL-TTL sau Đại hội khoáng đại năm 1999 
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thật đáng khích lệ. Nỗ lực hoằng dương Chính pháp của Chư tôn Thiền đức, và nỗ lực học 
đạo và hành đạo của Phật tử rất đáng được tán dương. 
Ở đây, điều mà tôi trân trọng tán dương hơn hết, là tình cảm gắn bó quê hương của hành Phật tử 
Hải ngoại vẫn luôn luôn sâu chặt. Tuy nói rằng Phật không Nam Bắc, nhưng do cộng nghiệp mà 
mỗi dân tộc có những căn cơ khác nhau để kiến giải và hành trì Chính pháp. Ngày nay, tuy cùng 
chung một cội nguồn, cũng thừa hưởng chung một truyền thống tâm linh đã được tài bồi qua 
2000 năm lịch sử, Phật tử Việt Nam bỗng nhiên trở thành hai khối cộng đồng dị biệt. Tự bản 
chất, cả hai bộ phận có những tương giao ảnh hưởng nhất định. Nhưng một bộ phận phải cố 
gắng hội nhập, thích ứng truyền thống tâm linh của mình với nền văn hóa dị biệt của bản địa nơi 
mà mình đang sinh sống. Bộ phận khác, ở tại quê hương, lại phải liên tục chịu tác động bởi 
những thay đổi cơ cấu chính trị và xã hội trong nguy cơ mất gốc. Nhìn từ ngoại diện, các giá trị 
truyền thống vẫn như còn được bảo trì, nhưng thực chất đã mục rỗng. Dưới tác động chung, 
Phật giáo Việt Nam trên đại thể, nghĩa là trên mặt pháp lý được công nhận bởi Nhà nước, trong 
một thời gian dài không tồn tại như một thực thể Giáo hội, mà chỉ tồn tại như một cơ cấu chính 
trị để phục vụ cái gọi là sự nghiệp cách mạng vô sản. Qua những tác động có tính hủy diệt như 
vậy, mà cho đến nay, tinh thần cố hữu của Phật giáo Việt Nam vẫn tồn tại nguyên vẹn, đó là 
nguồn sách tấn vô giá để Phật giáo Việt Nam nối ngọn đèn mà Chư Tổ đã thắp sáng và truyền 
trao qua nhiều thế hệ. Nói cách khác, cho đến nay, Phật giáo Việt Nam đã trải qua nhiều giông 
bão làm chao đảo trên ngọn, nhưng từ dưới gốc rễ đã cắm sâu vào lòng đất, gốc rễ ấy vẫn không 
hề dao động. Những gì vừa xảy ra trong thời gian gần đây đã chứng thực sức sống kiên cường 
của Phật giáo Việt Nam bất chấp mọi thăng trầm điên đảo của thời đại. 
Từ những nhận định như thế, trong cuộc họp vừa qua mà Chư tôn Thiền Trưởng lão dưới sự chủ 
trì của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
khẳng định vẫn kiên trì định hướng, tiếp tục duy trì cơ cấu tồn tại như trong quá khứ, lấy đó làm 
nền tảng cho sự kế thừa và phát huy sự nghiệp của Chư Tổ. Giáo hội đã và sẽ vẫn là một thực 
thể thuần nhất của Đạo pháp, không kết hợp với bất cứ tổ chức mang tính chính trị thế tục nào 
để không thể trở thành công cụ phục vụ cho quyền lợi thế tục, làm hoen hố bản tính thanh tịnh 
của Chính pháp. 
Thêm nữa, trải qua 2000 năm lịch sử truyền thừa, Đạo pháp và dân tộc đã hòa hiệp thành một 
chính thể trong ý thức tự tồn của dân tộc, vì vậy, Giáo hội không thể đặt mình ra ngoài vận 
mệnh thăng trầm của đất nước, ngoài chiều hướng phát triển của dân tộc. Giáo hội vẫn sẽ tiếp 
tục soi sáng ý thức dân tộc, sẽ cùng với đại khối Phật tử đóng góp tâm tư và trí tuệ hướng đến 
kiến thiết một xã hội dân chủ như là nền tảng cho sự bảo trì và phát triển truyền thống văn hóa 
tâm linh của dân tộc, song song với sự phát triển đời sống vật chất trong chiều hướng lành 
mạnh. 
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-đại-lợi – Tân-tây-lan tuy là một 
cộng đồng sinh sống bên ngoài Tổ quốc, nhưng không thể tự tách rời khỏi bản sắc văn hóa vốn 
đã hình thành nhân cách và phẩm chất Việt Nam; do đó tất cả tâm tình, ước nguyện, cũng như 
tất cả động thái tư duy và xã hội đều có những tương giao tác dụng nhất định đối với Giáo hội 
trong nước, đối với mọi chặng đường thăng trầm của đạo pháp và dân tộc. Vì vậy, ở đây, tự 
thâm tâm, tôi cầu nguyện bằng năng lực gia trì của Thường trụ Tam bảo, Đại hội hôm nay sẽ 
chuyển tải thông điệp của Giáo hội đến với toàn thể Phật tử Việt Nam tại Úc-đại-lợi – Tân-tây-
lan. 
Kính chúc Chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Kính chúc toàn thể Phật tử 
tinh tấn dũng mãnh, sống an lạc trong chính tín Tam bảo. 

Thanh Minh Thiền viện, Phật lịch 2547, tháng hậu-ca-đề, năm Quý mùi.  
Viện trưởng Viện Hóa Đạo 

                                               SA-MÔN THÍCH QUẢNG ĐỘ 
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Hòa Thượng Thích Tâm Châu 

 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3, Tel: (514)  525-8122 Canada. 
 
Số 1205/VP/TT   Phật lịch 2547 

Tổ Đình Từ Quang, ngày 28 tháng 07 năm 2003 
 

Kính gửi: Chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, 
                Đại Đức Tăng, Ni cùng chư vị Phật tử trong  
                Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
                Úc Lợi và Tân Tây Lan. 

 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

 
Kính bạch Quý Ngài 
Kính thưa Quý vị, 
 

Tôi thành thật cảm ơn Thuợng Tọa Thích Bảo Lạc, Tổng Thư Ký Giáo Hội đã hoan hỷ cho 
tôi biết, Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của Giáo Hội vào ngày 29 đến 31 tháng 08 năm 2003 tại 
chùa Pháp Quang, Brisbane, Queensland, Australia. 

Từ phương xa, tôi xin trân trọng kính lời chào mừng chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng 
Tọa, Đại Đức Tăng, Ni cùng chư Phật tử trong Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Hải Ngoại 
Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. 

Thấm thoát đã tới Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của Giáo Hội. Thời gian qua mau, tuổi đời 
chồng chất, nhưng việc đạo, việc đời vẫn chưa để cho ai được an tâm. Đất nước chưa thoát khỏi 
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ách nạn Cộng sản, Phật Giáo chưa giành lại được quyền tự do, bất cứ phương sở nào, chúng 
ta đều phải hướng về dân tộc và đạo giáo tại Việt Nam. 

Giáo Hội Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, mặc dù gặp nhiều chướng 
duyên buổi ban đầu, nhưng với sự cố gắng không ngừng của chư Tôn Đức, chư Phật tử, khó 
khăn đã vượt qua và nhiều công trình đã được xây dựng. Tôi xin được chia vui cùng Quý Ngài 
và Quý vị. 

Tân Hội Đồng Điều Hành sẽ được bầu cử trong Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II này. Tôi hy 
vọng với những bậc tài đức lỗi lạc trong Tân Hội Đồng, không những tiếp nối những công trình 
đã xây dựng, còn khai triển và phát triển hơn nữa về mọi mặt, hầu chung góp vào việc xóa bỏ 

quốc nạn và pháp nạn tại quê nhà, đem lại an bình, thịnh vượng, tự do thực sự cho tất cả. 
Kính nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ Đại Hội thành công viên mãn, Quý Ngài và Quý vị 

được vô lượng an lạc. 
 
Kính thư,  
Hòa Thượng Thích Tâm Châu  
(Ấn ký)  
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GIÁO TỪ 
Hòa-Thượng Thích Huyền Tôn 
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh 

GHPGVNTN Hải Ngoại Tại UĐL Và TTL. 
 
 
Kính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, 
Kính thưa Quí Đại Biểu Các cấp, Quí Quan Khách, các giới Truyền-Thông và Đồng Bào Phật Tử, 
Kính thưa Đại Hội, 
Đại Hội của GHPGVNTN Hải Ngoại kỳ II . 
Hôm nay tôi chi nhắc nhở những việc quan trọng ở ngoại tại, nhưng không kém quan trọng 
trong tiến trình Hoằng pháp lợi sinh. 
Thưa Đại Hội, 
* Lần Đại Hội nầy hiển nhiên chư quí vị đã thấy mình đang đứng bên bờ vực Vô-Minh  rực lửa 
hận thù, tang thương chết chóc ! ?. 
* Tiếng rống của boom đạn hòa trong tiếng nhân danh của nhiều phe phái thần quyền đang chực 
chờ đón rước những ai thích cao sang quyền uy tột đỉnh sau khi thân thể đã tả tơi vụn nát ! 
*Những điểu thử mượn đạo tạo đời, giành giựt công ăn việc làm của thế tục, mang vào tự viện, 
hoạt động như là một nghi thức, có nên chăng ! Đại Hội phải suy nghĩ ? 
* Trong Phụng sự chúng sanh…., Giáo Hội đóng góp thực tiễn gì cho quốc gia trong lãnh vực –
Y tế, -Giáo dục, và Văn hóa? 
 Đại Hội có đồng thuận chăng để giải quyết bốn điểm thời đại vừa nêu trên ?  
-Thứ nhất : Hai điểm đầu tuy là điều đau khổ nhất của con người, của chúng sanh ! Nhưng nó 
thuộc về “Nghiệp nhân và nghiệp quả”. Cách duy nhất mà Giáo Hội phải làm là “Cầu Nguyện”. 
Mặc cho kẻ ngu si họ cho rằng Giáo Hội Hải Ngoại là một GH chuyên cầu nguyện. Họ đâu có 
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hiểu “ Cầu Nguyện “ Chí Thành ” là Cảm Ứng Thiết Thực Mầu Nhiệm Nhất. Giáo Hội lấy 
Cầu Nguyện làm đường hướng cứu độ nhân sinh trong thời kỳ thiên ma đại loạn nầy. Nơi nào có 
bom nổ ! GH cầu nguyện ! Nơi nào có tai ương ! GH cầu nguyện !… 
-Thứ Ba, Giáo Hội nên thường xuyên, dũng mãnh gởi văn thư khuyên dạy hàng sa đọa điểu thử  
sớm giác tỉnh  “Phóng hạ lợi danh, lập tức vi tăng” Ngày Thủy Nhủ hòa hiệp chắc không xa. 
Điểm thứ tư,  Rụt rè, bàng quang tức là thiếu Bi Trí Dũng, nói cánh khác là Vô trách nhiệm ! 
Giáo Hội nên can thiệp khẩn thiết với Chánh Phủ : -Cải thiện y tế, phải cấp tốc cứu bịnh ! 
-Giáo dục phải loại bỏ các điều bịa đặt bất cứ từ đâu tới, -Văn hóa phải trong sạch lành mạnh 
chứng minh những dị thuyết phải loại bỏ khỏi học đường ,vì chúng chỉ đầu độc mê lầm cho trẻ 
thơ hậu thế mà thôi. V.v… Tất cả chi tiết ra sao, chúng ta sẽ  hội thảo. Nếu Đại Hội nhận thức là 
“Chúng Thiện Phụng Hành”. 
Cuối cùng, điều quan thiết hàng đầu của GH : Lập phương thức hữu hiệu nhất hợp với GH quê 
nhà đòi CSVN trả lại, Giáo quyền, Giáo sản cho GHPGVNTN .và Giải trứ các bức chế phi 
pháp. 
 Chư quí Đại biểu,  Không thể nào nói kỷ những gì muốn nói, muốn bàn . Vì, Đại Hội không có 
đủ thì gian, dù thì gian không hề thiếu. Thực ra những gì tôi muốn nói “Nó” đã thầm nói trong 
các dòng thưa trên.  A Di Đà Phật, bằng chân thành, cầu nguyện chư Tôn Đức và Đại biểu thân 
tâm an lạc, Đại Hội thành tựu viên mãn. 
NAM MÔ HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT NHƯ LAI. 
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Thủ tướng Úc John Howard 

 

Thư chúc mừng 
của Thủ Tướng Úc 

về Đại hội Giáo  Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại Úc Châu 

 
Tôi rất hân hạnh gởi lời chúc mừng này vào dịp Đại Hội Khoáng Đại bốn năm đầu của 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi. 
Đại hội Khoáng Đại là thời điểm thuận lợi để các phái đoàn đem bàn thảo những vấn đề 

quan trọng đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Uùc, trong khi vẫn tiếp tục làm việc nhắm 
tới cống hiến sự an bình, hòa hợp hơn trong cộng đồng nói chung. 

Những cơ hội như thế này nhắc nhở chúng ta rằng nước Uùc là một quốc gia đa tín 
ngưỡng, dung hợp tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới. Tánh đa dạng của nước Uùc là một trong 
những đặc tính quan trọng nhất khi chúng ta phải đối phó với những thay đổi thế giới một cách 
nhanh chóng. Là một quốc gia, chúng ta tôn trọng mọi quyền công dân để duy trì và phát triển 
các tín ngưỡng và văn hóa cá biệt. Đây là một yếu tố rất quan trọng mà chúng ta đeo đuổi nhằm 
thăng hoa tánh bao dung và sự hiểu biết lẫn nhau. 

Chúng ta hợp lực thành một khối chung đối với quốc gia chúng ta, nước Úc có hiến pháp 
dân chủ và luật pháp, cũng như "mọi người ai cũng có cơ hội đồng đều". Dịp này tôi có lời chúc 
mừng Đại Hội và bày tỏ sự biết ơn sâu xa với sự đóng góp vô giá và tuyệt vời của Cộng Đồng 
Phật Tử làm nở hoa cho xã hội đa văn hóa Uùc Đại Lợi. 

Tôi kính lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi và cầu chúc  tất cả quý đại biểu tham dự đại hội thành công. 

 
Ký tên 
John Howard 
 

MESSAGE: NATIONAL CONGRESS OF THE UNIFIED 
VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF AUSTRALIA 

 
I have great pleasure in providing this message on the occasion of the first quadrennial National 
Congress of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia. 
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The National Congress is a time for delegates to discuss issues of importance to the Vietnamese 
Buddhist community in Australia, while continuing to work towards promoting greater peace 
and harmony in the broader community. 
 
Occasions such as these remind us that Australia is home to a diversity of faiths, encompassing 
all the world’s major religions. Australia’s diversity is one of our most important attributes as 
we face the challenges of a rapidly changing world. As a nation we respect the rights of citizens 
to maintain and develop their cultural and religious beliefs. It is one very important way in 
which we seek to promote tolerance and understanding. We are united by our common 
commitment to our nation, its democratic institutions and laws and a sense of a “fair go for all”. 
I welcome this opportunity to express appreciation for the significant and much valued 
contributions that the Buddhist community has made to the social and cultural development of 
Australia. 
 
I send my best wishes to the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and all 
those participating in the congress. 
 
John Howard 
 

 

 
Thư Chúc Mừng  

của Lãnh Tụ Đối Lập Liên Bang 
 The Hon SIMON CREAN MP 

 
Chào mừng Đại Hội Khoiáng Đại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

 tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan 
 
Thay mặt Đảng Lao Động tại Quốc Hội Liên Bang, tôi kính gởi lời chúc mừng nồng nhiệt đến 
quý Giáo Hội trong dịp Đại Hội Khoáng Đại mỗi bốn năm nầy. 
 
Từ ngày thành lập sơ khởi hơn 20 năm qua, người Phật tử Việt Nam tại Úc đã tiếp tục đóng góp 
rất nhiều cho quốc gia nầy. 
 
Các co sở Tự, Viện của quý Giáo Hội khắp nơi trên Úc đã tích cực tham gia công tác phát triển 
cộng đồng, giáo dục, văn hóa, từ thiện và an sinh xã hội đồng thời quảng bá giáo lý hòa bình, 
nhân ái trong xã hội đa văn Úc đại lợi.  
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Nhân cơ hội nầy, tôi xin chào mừng quý đại biểu và xin tạ lỗi đã không thể tham dự Đại Hội mà 
tôi đoan chắc là sẽ thành công rực rỡ. 
 
Tôi tin là tại mọi diễn đàn thảo luận về các vấn đề và những thử thách đất nước đa văn chúng ta 
đang trải qua, tính quân bình giữa các quan điểm của chính phủ và đối lập cần được có cơ hội 
cùng lúc bày tỏ. Tôi xin hoan nghênh quý Giáo Hội đã tạo điều kiện để có được một đại hội 
mang tính đa phương như vậy. 
 
Hơn lúc nào hết, tình thế hiện nay đòi hỏi nước Úc phải tái xác quyết niềm tin vào chính sách đa 
văn và dấn thân mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng xã hội đa văn. Nhờ đó quốc gia Úc 
chúng ta sẽ to lớn hơn, tốt đẹp hơn và dung hòa hơn. 
 
Tôi biết ơn đã được cho cơ hội gởi lời tán dương quý Giáo Hội trong dịp nầy, và một lần nữa 
kính chúc Đại Hội thành tựu viên mãn trong việc mừng đón các thành tựu xuất sắc của mình.  
 
Melbourne 21/8/2003 
 
 

MESSAGE FROM THE LEADER OF THE OPPOSITION 
THE HON SIMON CREAN MP 

 
NATIONAL CONGRESS of the UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION 

OF AUSTRALIA 
 
On behalf of the Australian Federal Parliamentary Labor Party I extend my warmest wishes to 
the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia as you come together for your first 
quadrennial national congress. 
 
Since the creation of your organisation 20 years ago, Vietnamese Buddhists have made a 
significant and ongoing contribution to the Australian community. 
 
Temples Australia wide actively engage in community development, education, charity, cultural 
and social welfare activities while promoting tolerance and commpassion in multicultural 
Australia. 
 
I congratulate the Unified Vietnamese Buddhist on this auspicious occasion and I apologise that 
I was unable to attend what I am sure will be a valuable and highly successful event. 
 
I believe it is essential that all Autralians have access to impartial and balanced forums to 
discuss the issues and challenges facing multicultural Australia and I congratulate you all for 
facilitating such important dialogue. 
 
Today, more than ever, Australia needs to reaffirm its belief in, and commitment to, 
multiculturalism. We will be a bigger, better and more harmonious country if we do. 
 
I amd grateful for the opportunity to congratulate you on this notable occasion and I wish you all 
the very best as you celebrate this outstanding achievement. 
 
MELBOURNE 
AUSGUST 21, 2003 
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Lời chúc mừng của ông Philip Ruddock 
Tổng Trưởng Di Trú và Đa Văn Hóa Sự Vụ Úc 

Đại Hội Giáo Hội PGVNTN HN  
(ngày 30/8/03) 

 
 
Kính chào toàn thể quý vị, 
Tôi rất tiếc sáng nay không thể đến dự lễ khai mạc Đại Hội mà tôi muốn được chia xẻ một 

phần với GHPGVNTNHN. Tôi biết tầm quan trọng như thế nào đối với quý vị. Tôi hân hoan 
chúc mừng đại hội khoáng đại kỳ II của Giáo Hội được tổ chức tại Brisbane tuần này. Tuy nhiên 
tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ cũng như Thượng Tọa 
Thích Quảng Ba và quý vị lãnh đạo Giáo Hội trong đại hội. Tôi cũng được biết các đồng viện 
của tôi tại quốc hội liên bang đến tham dự với quí vị, cũng như các dân biểu tại tiểu bang đại 
diện chính quyền địa phương cũng có tới dự nữa. 

Thưa quí vị, những cơ hội như thế này thật hết sức quan trọng và tôi đặc biệt muốn nói đến 
Phật Giáo Việt Nam tại Úc đã đóng góp hữu hiệu vào đời sống xã hội chúng ta. Phật Giáo là tôn 
giáo lớn nhất đứng thứ nhì và là tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Uùc. Tôi biết rằng PGVN có 
một gia tài phong phú mà chỉ nhìn lại Huế, dĩ nhiên quý vị rất hãnh diện lãnh đạo Phật Giáo 
xuất sắc. 

Trong tinh thần đó những người đến Uùc đa phần là người tỵ nạn, dĩ nhiên vẫn duy trì, và 
theo như tôi được biết quí vị theo sát những biến cố xảy ra tại Việt Nam. Trong mọi tình huống 
xấu và nhiều trường hợp khác của các nhà lãnh đạo Phật Giáo. Nhưng những ai định cư tại Úc  
trong vòng 30 năm qua hay lâu hơn tự xem nước Úc  như là quê hương mình. Tôi cũng muốn 
nhân cơ hội này nói lên tầm quan trọng của họ như thế nào đối với nước Uùc. 

Những người Việt cần mẫn tốt như quí vị hôm nay hiện đang sinh hoạt trong xã hội đa văn 
hóa chúng ta. Họ thành công trong học vấn, trong nghề nghiệp (như lãnh vực thương mại) tôi 
thấy có nhiều người trẻ phục vụ các Bộ trong chiùnh phủ và lãnh một trách nhiệm quan trọng 
giúp chính phủ. 

Lẽ dĩ nhiên xã hội chúng ta trong đó có nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới, từ các 
tôn giáo khác nhau, và hẳn cũng khác nhau quốc tịch. Dĩ nhiên họ là những người có nền văn 

hóa đa dạng, trong khi họ đóng góp vào nước Úc và định cư ở đây để trở thành là người Úc. Họ 
không quên bản sắc của ho, song họ chia xẻ với mọi người. Nhưng họ phải làm sao quán thông 

luật pháp cũng như hiến pháp để chia xẻ. Và họ đồng ý thừa nhận rằng nếu chúng ta tới sống nơi 
bất cứ một xã hội nào phải thích nghi với các xã hội đó, như quí vị thể hiện quả là một sự bao 
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dung mà quí vị phải cống hiến cho nguời khác. Điều này làm cho nước Úc là một xứ đặc biệt 

và nó cũng có nghĩa rằng quí vị là một thành viên trong đại gia đình Úc Đại Lợi. 
Tôi muốn cầu chúc quí vị phản ảnh đúng vai trò quan trọng của Phật Giáo nơi đời sống 

quý vị. Tôi muốn quý vị phản ảnh được những gì xảy ra đối với GHPGVNTNHN mà ở đó quí 
vị đang hợp lực  với các nhà lãnh đạo tại Úc cũng như tại hải ngoại. Nhưng điều quan trọng hơn 
hết, tôi muốn chúc quí vị như những người Úc và thành thật cảm ơn quí vị đã góp phần xây 
dựng đất nước và tương lai Úc Đại Lợi. 

Một lần nữa tôi xin lỗi không đến dự lễ được với quí vị. Cầu chúc quí vị được nhiều tốt 
đẹp. Tôi rất tiếc muốn đến nhưng không đến được, đáng lý ra tôi phải đến để chia xẻ trong 
những trường hợp như thế này. Nhưng tôi hy vọng rằng  lời chúc mừng này đủ cho tôi chia xẻ 
vài ý thô thiển với quí vị không những đối với Phật Giáo mà còn cùng với sự đóng góp của quí 
vị cho quốc gia này – Úc Đại Lợi là quê hương của quí vị nữa. 

Chân thành đa tạ quí vị. 
 
 

MESSAGE FROM OF HON PHILLIP RUDDOCK 
Minister for Department of Immigration and Multicultural Affairs 

 
 
Good morning ladies and gentlemen. 
 
I’m sorry I can’t be with you this morning. I wanted to be able to play a part in the Congress of the Unified 
Vietnamese Buddhist Congregation.  I know how important these occasions are for you.  I had the pleasure 
of being at your first conference and I know this is to be the inaugural biennial conference that you hold this 
week in Brisbane.  But I can send my greetings to your chair, the Most Venerable Thich Nhu Hue, and can I 
also acknowledge the Venerable Thich Quang Ba and the other religious leaders that are with you for this 
congress.  Can I also acknowledge my federal parliamentary colleagues I know, who are with you, as well as 
state parliamentary colleagues as well as representatives of local government. 
 
I know that occasions like this, ladies and gentlemen, are very important for you and I want to commend 
particularly the Vietnamese Buddhists of Australia for their significant contribution to our Australian way of 
life.  Buddhism is the second largest religion, the fastest growing religion in Australia.  I know that the 
Vietnamese Buddhists in particular have a rich heritage, traced back to Hue and of course you have very 
significant religious leadership. 
 
In the spirit of those who came to Australia, many as refugees, numbers of people of course remain behind, 
and I know you follow closely, events in Vietnam, the plight and circumstances of you religious leaders. But 
for those who have settled in Australia in the last 30 or so years and have made Australia their home – I just 
want to take this opportunity for making such an important commitment to Australia. 
 
Vietnamese you people exceed extraordinarily well today in our multicultural society. They succeed in 
academia, they succeed in the professions (meaning in business). I’ve seen many such young people serve on 
government committees and accept important responsibilities in terms of assisting government. 
 
Ours of course is a society which draws people from all over the world, from many different religions, many 
different nationalities. Of course they’re people who had quite divergent cultural experiences, yet when they 
make a commitment to Australia and settle here and become Australians. They don’t forget their roots and 
heritage; they share that with everybody else.  But, they do make the commitment to observe our laws; our 
parliamentary institutions are there to participate in. And they make a commitment to accept that if you’re 
going to live in a society and enjoy all its’ benefits, and you expect to be treated tolerantly; you must offer 
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the same opportunities to all others.  It makes Australia a very special place, but it also means that 
you are part of this very special Australian family. 
 
I want to wish you well as you reflect on the important role of your religion in your life. I want to wish you 
well as you reflect upon what is happening to the Unified Buddhist Congregation, in the way in which you 
work with your leaders, both here and abroad.  But most importantly, I want to wish you well as fellow 
Australians, and to thank you very much for the commitment you make to this nation and its future.   
 
I’m sorry again that I can’t be with you over this weekend.  Having shared so many occasions with you, I 
would have loved to have been able to come.  But I hope this message will enable me to share a few positive 
thoughts with you about not only to Buddhism, but about your contribution to this nation – Your home – 
Australia.  Thank you very much. 

 

 
 

Lời Chúc Mừng 
của Nữ Thượng Nghị Sĩ Julie Attwood,  

Đại diện cho Thủ Hiến Tiểu Bang Queensland 
 
 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni 
Kính thưa quý vị dân biểu Liên bang, Tiểu bang và địa phương 
Kính thưa quý quan khách . 
Kính thưa liệt quý vị, 
 
Tôi vô cùng hoan hỷ đại diện cho Thủ hiến ông Peter Beattie về dự lễ khai mạc Đại Hội Khoáng 
Đại Kỳ II này của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL. 
 
Ông Thủ Hiến có lời tạ lỗi không thể đến tham dự được, và ông xin gởi lời chào mừng đến quý 
vị đại biểu và cộng đồng Phật giáo VN và chúc nguyện đại hội thành công tốt đẹp. 
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Hơn 2,500 năm qua, bức thông điệp an lạc, hạnh phúc và hòa hợp của Đức Phật đã được 
truyền bá khắp Á châu, đầu tiên là ở tại Ấn Độ, trước khi các đệ tử của Ngài mang bức thông 
điệp này ra ngoài biên cương Á Châu. 
 
Cho dù bị nhiều bách hại và chông gai vây bủa theo dòng chảy của lịch sử VN, ngày nay niềm 
tin Phật giáo của quý vị đã đươm hoa kết trái tại VN sau hơn 2000 năm.  
 
Cộng đồng Phật giáo VN tại Úc châu đã phát triển rất nhanh trong 28 năm qua kể từ khi chấm 
dứt cuộc xung đột mà đánh kể nhất là sự chấm hết của chế độ thực dân, nổi bật là sức mạnh dân 
chủ, quốc gia thống nhất. 
 
Quý vị đã mang đến cho Queensland, Úc châu và Tân Tây Lan, những giá trị tinh thần sáng 
ngời mà Đức Phật đã truyền dạy ở nhiều thế kỷ trước. 
 
Giáo lý của nhà Phật thực sự khế hợp cho xã hội ngày nay cũng như nó đã từng có mặt trong 
quá khứ và rõ ràng là phù hợp với chính sách đa văn hóa của Queensland 
 
Đa văn hóa được dựng lập trên nền tảng hiểu biết, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau qua các 
truyền thống mà mọi sắc dân  đến Úc từ nhiều quốc gia khác. 
 
Ngày hôm nay, Đại lễ Vu Lan cũng đánh dấu một lễ hội quan trọng của Phật giáo, một ngày mà 
chúng ta dành để tán dương công ơn dưỡng dục sanh thành của Cha Mẹ và cũng là ngày để giải 
oan cho những linh hồn vất vưỡng khổ đau. 
 
Hội Phật Giáo Queensland được thành lập hơn 50 năm rồi, hôm nay cũng là ngày đánh dấu sự 
hồi sinh niềm tin của người Phật tử  tại Queenland và cả Úc Châu. 
 
Phật giáo đã có mặt  tại Queensland từ giữa thế kỷ thứ 19, nhưng Phật giáo đã không phát triển  
đươc. Tuy nhiên, sau Thế chiến thứ 2 (1945)  Phật giáo đã bắt đầu phát triển trở lại một cách 
nhanh chóng tại tiểu bang này và trên toàn quốc gia Úc. Năm 2001, trong cuộc điều tra dân số 
cho thấy 2 phần trăm dân số Úc là Phật tử. 
 
Thay mặt Chính quyền Tiểu bang Queensland, tôi xin có lời chúc mừng đến Giáo Hội PGVNTN 
Hải Ngoại về những đóng góp của quý vị cho sự giàu mạnh, phong phú của Úc châu.  
Queensland là một địa điểm tốt đẹp hơn vì những đóng góp ấy. 
 
 
 

 
ADDRESS 
presented by 

JULIE ATTWOOD MP 
MEMBER FOR MOUNT OMMANEY 

at 
THE SECOND NATIONAL BUDDHIST CONFERENCE OF THE UNIFIED 
VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF AUSTRALIA AND NEW 

ZEALAND AND THE CELEBRATION OF THE ULLAMBANA SUTRA 
on 
 

Saturday, August 30, 2003. 
9.30AM, Phap Quang Temple, 12 Freeman Road, Durack. 
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 Most Venerable Monks, Nuns and Lay Buddhists 
 Distinguished guests 
 Ladies and gentlemen. 

I am delighted to represent Premier Peter Beattie at the second national Buddhist Conference of 
the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand.  
 
The Premier apologises for being unable to attend and sends his best wishes to conference 
delegates and the Australian-Vietnamese Buddhist community.  
 
For more than 2,500 years the Buddha’s message of peace and harmony has been spread 
throughout Asia, firstly in his Indian homeland, before his followers carried that message to the 
furthest corners of Asia.  
 
Your faith has flourished in Vietnam for more than 2,000 years, despite persecution and the 
troubles that have beset that nation so many times in its history.  
 
The Vietnamese community in Australia has grown rapidly in the 28 years since the end of the 
conflict that marked the end of colonialism and the emergence of a strong, united nation.  
 
You have brought to Queensland, as well as the rest of Australia and New Zealand, the qualities 
the Buddha preached so many centuries ago.  
 
They are qualities that are as true today as they were so many centuries ago and they accord 
perfectly with the rich, multicultural society that has emerged in Queensland. 
 
Multiculturalism is founded upon mutual trust and understanding, and upon a respect for the 
traditions people from other countries bring to Australia. 
 
Today marks the celebration of one of Buddhism’s most sacred ceremonies, Ullambana, a day 
on which we extol the virtues of filial piety and the deliverance of souls from suffering.  
 
Later today, the ceremony will be celebrated here, as it will be throughout the world.  
 
It’s 50 years since the Buddhist Society of Queensland was formed, a date that marked a revival 
of the faith in Queensland and, indeed, in Australia.  
 
The Buddhist presence in Queensland dates back to the middle of the nineteenth century but it 
faded about 100 years ago. 
  
It has only been in the years since the Second World War that Buddhism has begun to grow 
rapidly in this state and in Australia.  
 
In the 2001 census almost 2 per cent of Australians said they were Buddhists. 
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Ladies and gentlemen, I have great pleasure in conveying to you the Premier’s best wishes for 
your conference. 
 
On behalf of the Queensland Government, I also wish to congratulate Australian-Vietnamese 
Buddhists for the contribution you make to our rich, diverse society.  
 
Queensland is a better place because of that contribution. 
 
 
 
 

 
Thị Trưởng Tim Quinn 

 

Thư Chúc Mừng Đại Hội và Lễ Vu Lan 
của Ông Tim Quinn Thị Trưởng Thành Phố Brisbane  

 
Tại sao Phật giáo phát triển nhanh  tại Úc ? lời giải đáp cho câu hỏi này sẽ làm sáng tỏ thêm về 
chính sách đa văn mà quốc gia chúng ta đang có.  

 
Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam là sắc tộc lớn nhất, và có thể xem là phân nửa của số lượng Phật 
tử tại Úc, đây  là nhóm sắc dân lớn đứng hàng thứ hai có số lượng sinh đẻ tại Úc là Phật tử, 
nhiều người không có nguồn gốc văn hóa Á châu, cũng thích thú và bị lôi cuốn bởi giáo lý và 
phương pháp tu dưỡng của Phật Giáo. 
 
Phật giáo đã làm giàu có và ảnh hưỡng mạnh mẽ vào đời sống văn hóa, văn chương, nghệ thuật, 
đặc biệt là chính trị và triết lý của người dân Úc. Quan niệm không bạo lực và lòng từ bi là tâm 
điểm của tư tưởng Phật giáo. Chính giáo lý này là phương cách sống tôn trọng quyền được sống 
của tất cả mọi sinh linh. 
 
Ở vào thời điểm mà tình hình địa phương và thế giới bất an như hiện nay, niềm tin Phật giáo rõ 
ràng rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Giáo lý này nhắc nhở rằng nền hòa bình khó đạt 
được bằng chiến tranh, đặc biệt  ở nơi đâu, chính quyền còn đàn áp một cách thô bạo, thì nơi ấy 
vẫn tiếp tục hiện hữu sự bất công và đau khổ. 
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Brisbane là thành phố của vận may, một thành phố luôn rộng mở và chào đón.  
 
Giáo lý nhà Phật đã dạy về thiện nghiệp (tạo điều tốt lành qua hành động), chính thiện nghiệp ấy 
sẽ chu cấp cho các bạn đời sống an lạc và hạnh phúc và khi các bạn hạnh phúc thì thế giới cũng 
được như vậy. 
 
Tôi muốn nhân dịp này, kính gởi lời cầu chúc sức khỏe đến quý phái đoàn và quý quan khách  
và chúc nguyện cho Đại hội và lễ Vu Lan của quý vị thành công tốt đẹp. 
 
 
 
 
 

Message for National Inauguration Congress  
and Memorial Ceremony, 30 August 2003 

 
 
Why is Buddhism Australia’s fastest growing religion?  The answer to this question illustrates 
how mulitcultural we have become.  Cultures that were once very different for Anglo European 
Australians are now being adopted by them.   
 
People of Vietnamese origin are the largest single ethnic group of Buddhists, making up nearly 
one half of all Australian Buddhists.  But the second largest national group are Australian-born 
Buddhists, many from non-Asian cultures, who are attracted by both the philosophy and the 
practice of Buddhism. 
 
Buddhism has strongly influenced and enriched Australian art and literature, popular culture and 
– I would suggest – politics and philosophy.  The concepts of non-violence and compassion are 
central to Buddhist thought.  It is a way of life that respects the rights of every living thing. 
 
In a time of global and local uncertainty, these beliefs are important to us all.  They remind us 
that peace is harder to win than war, particularly where repressive regimes continue to perpetrate 
injustice and religious intolerance. 
 
Brisbane is a city of opportunity, a diverse city that is open and welcoming. Here in Brisbane, it 
is sometimes easy to forget what is going on in other countries.  
 
Our own positive actions for change have the power to resonate across the city, the country and 
the world.  Buddhist Dharma teaches that positive Kharma will provide you with peace and 
happiness and that when we are happy, so too is the world. 
 
I would like to take this opportunity to wish all delegates and visitors peace and happiness, 
along with my hopes for a successful National Congress and Memorial Ceremony. 
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Diễn Từ Chúc Mừng 
 của Thủ Lãnh Liên Đảng tại Queensland  

Thượng Nghị Sĩ Lawrence Springborg 
 
 

Kính gởi Ban Tổ Chức Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải 
Ngoại tại UĐL-TTL và Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Quang vùng 

 Durak, Thứ bảy, 30-08-2003. 
 
Thay mặt Liên Đảng Queensland, tôi cầu chúc Đại Hội và Đại Lễ Vu Lan của quý vị thành công 
viên mãn. 
 
Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn của thế giới và giáo hội của quý vị. Tất cả chư tôn 
Hòa Thượng, Thượng Tọa , Đại Đức, Tăng Ni và Nam Nữ Cư sĩ Phật tử, các vị lãnh đạo tinh 
thần, các vị trụ trì thuộc 34 tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường tại Queensland, New South 
Wales, Victoria, Nam Úc, Tây Úc cũng như thành phố Auckland, New Zealand, đã cho thấy sức 
mạnh mà giáo hội của quý vị đạt được trong cộng đồng người Việt của chúng ta. 
 
Những thành viên của các cộng đồng Phật giáo VN đã có những đóng góp đáng kể cho tiểu 
bang Queensland và xã hội Úc. Với tôn chỉ hòa bình, bao dung, đời sống giản dị và tìm cầu giải 
thoát, Phật giáo tiếp tục giành được sự ngưỡng mộ và cống hiến trong xã hội Tây Phương. Giáo 
lý của nhà Phật trong một chừng nào đó đã có sự tương đồng với nền tảng của văn hóa Úc là “ 
phóng khoáng”, bao dung và tôn trọng người khác. 
 
Liên Đảng cầu chúc cho các bậc lãnh đạo tinh thần và các đại biểu đại hội thành công viên mãn. 
 
Lời cuối, chúng tôi xin ghi lại đây lời dạy của Đức Phật : “ Tất cả mọi vật đều vô thường, các vị 
hãy tinh tấn lên để giải thoát” 
 
Trân trọng, 
Lawrence Springborg 
Thủ Lãnh Đối Lập tại Queensland 
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MESSAGE FROM THE LEADER OF THE QUEENSLAND COALITION 
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand’s National 

Inauguration Congress and Memorial (Le Vu Lan) Ceremony – Phap Quang Temple, 
Durak, Saturday, August 30, 2003. 

 
 
On behalf of the Queensland Coalition I wish you every success for your National Inauguration 
Conference and Memorial (Le Vu Lan) Ceremony. 
 
Buddhism is one of the world’s great religions and your congress, with Most Venerable, 
Venerable Monks and Nuns, Members of the Sangha Council, Spiritual Leaders and Abbots 
from 34 institutes, monasteries and temples in Queensland, New South Wales, Victoria, South 
Australia and West Australia as well as from Auckland, New Zealand, shows its strength in our 
Vietnamese communities. 
 
Members of our Vietnamese Buddhist communities have made a significant contribution to 
Queensland and to Australian society. With its principals of peace and tolerance, of leading a 
simple life and seeking enlightenment, Buddhism continues to gain respect and devotees in 
western societies such as ours. The principles of Buddhism have much in common with 
Australian society which is also based on ‘openness’, tolerance and respect for others. 
 
The Coalition wishes all spiritual leaders and delegates every success for the conference. 
 
In the words of your great teacher:   
 
'All things are impermanent - strive on with diligence!'  
 
Lawrence Springborg 
 
Leader of the Opposition - Leader of the Queensland Nationals 
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THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I I 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN 

TÂY LAN 
----------------- 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT 
 

Kính thưa Chư Tôn Hòa Thượng, Thuợng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni 
Kính thưa quí vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo 
Kính thưa quí đại diện Hội Đoàn và quí quan khách 
Kính thưa chư vị Phật tử 

 
Kính thưa Quí Vị, 
Được thơ mời của Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, được sự ủy nhiệm của Cao Đài Giáo Hải 
Ngoại, của Hội Đồng Cao Đài Giáo Úc Châu và của Cơ Quan liên lạc Cao Đài Hải Ngoại, 
chúng tôi hân hạnh đến tham dự cùng chư vị Lễ Khai Mạc Đại Hội và Đại lễ Vu Lan ngày hôm 
nay. 

Thay mặt cho Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng Cao Đài Giáo Hải Ngoại, chúng tôi 
trân trọng gởi đến chư Quí Vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất của chúng tôi và cầu chúc tất cả 
chư vị luôn được thân tâm thường lạc. 

Kính thưa Quí Vị, 
Tháng 12 năm 1992, tất cả các Thánh Thất, Cơ Sở Cao Đài tại hải ngoại đã về tham dự 

Đại Hội Cao Đài Hải Ngoại lần thứ nhất tại California Hoa Kỳ và đã hình thành một tổ chức 
Đạo với danh xưng là Cao Đài Giáo Hải Ngoại hoạt động dựa trên 2 điều tin nhận căn bản  như 
sau: 

1. Tin nhận Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát 
Ma Ha Tát là Cha chung của nhân loại và là Thầy chung của tín đồ trong Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ. 

2. Đồng tin nhận các Tôn Giáo có cùng một nguồn cội phát sanhh nơi Đức Thượng 
Đế vì sứ mạng cứu thế. 

Tại Hoa Kỳ, Cao Đài Giáo Hải Ngoại từ ngày thành lập đã sát cánh với các Tôn Giáo bạn 
trong mục tiêu cứu độ chúng sanh và bảo tồn đạo pháp, trong tổ chức có tên là Hội Đồng Hợp 
Tác với các Tôn Giáo Việt Nam , gọi tắt là Hội Đồng Liên Tôn. 

Tại Uùc Đại Lợi, tuy chưa có một tổ chức liên tôn nào được vinh danh, nhưng dựa trên 
tinh thần mở rộng liên giao của các Tôn Giáo Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi ngày sự 
liên hệ giữa các Tôn Giáo sẽ tốt đẹp và chặt chẽ hơn. 

Kính thưa Quí Vị, 
Hôm nay Quí Giáo Phẩm và chư Phật Tử mở Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II tại Brisbane 

nhằm củng cố và phát huy Phật Pháp, chúng tôi cầu chúc Đại Hội thành công và ước mong sự 
liên lạc giữa Quí Giáo Hội và Cao Đài Giáo Hải Ngoại ngày một tốt đẹp và gần gũi hơn. 

Xuyên qua sự phát triển nhanh chóng cơ sở của Quí Giáo Hội tại Brisbane – chùa Pháp 
Quang – dưới sự lãnh đạo hữu hiệu và đầy nhẫn nại của Đại Đức Thích Nhựt Tân, chúng tôi 

chắc chắn rằng rồi đây chư Phật Tử sẽ có đầy đủ mọi tiện nghi vật chất để viên mãn con đường 
tu học. Chúng tôi chúc mừng quí Giáo Hội và riêng Đại Đức Thích Nhựt Tân. 

Trước khi dứt lời, một lần nữa chúng tôi kính chúc Quí Vị hiện diện hôm nay thân tâm 
luôn luôn thường lạc. 

Nam mô cao Đài tiên  Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Trân trọng kính chào quí vị, 

Giáo sĩ Thông Huyền Quang 
Phó Chủ Trưởng đặc trách ngoại giao của Hội Đồng Chức Sắc & Niên Trưởng CĐGHN 

Kiêm Chủ Trưởng Cơ Quan Liên Lạc Cao Đài Hải Ngoại 
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Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu 
Vietnamese Community in Australia 

PO Box 719 Mt. Lawley WA  6929 
Tel: 0500 88 88 00 Email: cdnvtduc@hotmail.com 

 
 
Tỳ Kheo Thích Nhật Tân 
Trưởng Ban Tổ Chức 
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II 
GHPGVNTNHNUTTL 

29  Tháng Tám, 2003 
 
Kính thưa Tỳ Kheo Thích Nhật Tân 
 
Trong lúc Phật Giáo đang bị đàn áp trù dập trong nước bởi chế độ độc tài của Đảng CSVN, thì Phật tử 
mọi nơi ở hải ngoại cần phải dốc sức xây dựng và phát triển Phật Giáo ở hải ngoại để nuôi dưỡng, duy trì 
Giáo Hội, và để tiếp tục con đường phục vụ xã hội cao quý của Phật Giáo. Trong sứ mạng đó, người Phật 
tử ở Úc và ở Tân Tây Lan có được sự hướng dẫn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại Tại Úc - Tân Tây Lan. 
 
Vì thế, Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II này được mọi người trông mong sẽ có những thành công to lớn trong 
việc tiếp tục tạo ra môi trường chia xẻ cảm thông và phát triển Phật sự để phục vụ Phật pháp, Phật tử, vã 
xã hội, trên căn bản đã được Đại Hội I đặt ra. 
 
Vậy, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu xin kính chúc Ban Tổ Chức và 
mọi quý tham dự viên thành công mỹ mãn trong trọng trách này. 
 
Là cơ cấu đại diện của cộng đồng, CĐNVTD mong mỏi được tiếp tục làm việc với quý chư tôn đức trong 
tương lai trong trách vụ chung, đó là phục vụ cộng đồng tại Úc, trong tinh thần hỗ tương, tương kính như 
từ trước đến nay. 
 
Kính 
 

Đoàn Việt Trung 
Chủ Tịch 
Thay mặt Ban Chấp Hành 
 
Dear Abbot Thich Nhat Tan 
 
While the Buddhist Church is being oppressed and discriminated against in Vietnam by the despotic 
Communist Party regime, all overseas Buddhists must redouble their effort to build and develop the 
Church overseas to maintain and develop it, so that the Church can continue its role of serving society. In 
that task, Buddhists in Australia and New Zeland are guided by the Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại Tại Úc - Tân Tây Lan. 
 
Therefore, everyone is looking forward to this 2nd Conference to have great successes in continuing to 
build the environment for mutual exchanges and understanding, and to further develop to serve the 
Buddha's teachings, the Buddhist community, and society in general, on the basis already developed by 
the 1st Conference. 
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Thus, we respectfully send our best wishes to the Organising Committee and all Conference attendees, 
and trust that you will make high achievements in this important Conference. 
 
As the community representative body, the VCA hopes that we will continue to work with the Buddhist 
leadership in the future in our common goal, that is to serve our community, in the spirit of mutual 
assistance and respect, as always have been in the past. 
 
Sincerely 
 

Trung Doan 
Federal President 
on behalf of the Executive Committee 
 
 

THƯ CHÚC MỪNG  
CỦA TUẦN BÁO THỜI BÁO 

Tại Đại Hội kỳ II 
Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

Hải Ngoại tại UĐL-TTL 
 

Kính bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni. 
Kính thưa quí vị quan khách cùng toàn thể đồng bào Phật tử. 
 
Kính thưa quí vị, 
Thật vô cùng hân hạnh cho chúng tôi – Tuần Báo Thời Báo – được Ban Tổ Chức lưu tâm 

mời tham dự và được có mặt trước  toàn thể quí vị ngày hôm nay, trong buổi khai mạc Đại Hội 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại / Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan kỳ 2 quan 
trọng này. Trong niềm vinh hạnh lớn lao đó, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời nhiệt tình hân 
hoan chào mừng Đại Hội.  

 
Kính thưa toàn thể quí vị, 
Cùng với vinh quang và hoạn nạn của lịch sử Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam trong mọi 

hoàn cảnh đã luôn luôn gắn bó sắt son với mọi thăng trầm của dân tộc. Phật Giáo Việt Nam 
không những đã đóng góp những phần to lớn vào tiến trình xây dựng và bảo vệ đất nước mà về 
mặt tinh thần, Phật Giáo Việt Nam đã đặt nền cho những giá trị cốt lõi, phổ quát trong nền văn 
hóa và truyền thống dân tộc Việt Nam. 

 
Kính thưa toàn thể quí vị, 
Những gắn bó sắt son giữa Phật Giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam có được, một mặt đã 

từ nền tảng Từ Bi của triết lý Phật Giáo, mà căn bản là chăm lo, săn sóc, đem lại an lạc, hạnh 
phúc cho con người; một mặt chính nhờ nơi những tâm đức Bồ Tát của lớp lớp những tu sĩ Phật 
Giáo và Phật tử thể hiện qua những theo đuổi vô biên cho đất nước và dân tộc Việt Nam ngay từ 
ngày đầu tiên Phật Giáo có mặt trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. 

 
Kính thưa toàn thể quí vị, 
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Trong hoạn nạn và khổ đau chung của dân tộc và đất nước trong giai đoạn vừa qua – 

chúng tôi muốn nói đến biến cố 30 tháng 4 năm 1975 – Phật Giáo Việt Nam nói chung cũng 
không thoát khỏi những nghiệt ngã. Và, theo với những nổi trôi của những con dân Việt Nam 
phải bỏ nước ra đi lánh nạn, Phật Giáo Việt Nam cũng đã luôn có mặt, chia xẻ mọi đau thương 
và khó khăn của tập thể tín đồ và con dân Việt Nam tỵ nạn. 

 
Kính thưa toàn thể quí vị, 
Và vẫn trong những sắt son gắn bó với dân tộc, vẫn trong đức Từ Bi bao la, Phật Giáo Việt 

Nam hải ngoại hiện nay đã trở thành những trụ cột chính trong căn nhà của cộng đồng những 
người Việt tỵ nạn ở nước ngoài. Những Ngôi Chùa, Tu Viện, các cơ sở văn hóa, giáo dục, xã 
hội, được thành lập khắp nơi không những phục vụ con dân Việt Nam nói chung, Phật tử nói 
riêng về mặt tôn giáo, đạo đức, tinh thần mà còn cả về đời sống gia đình, xã hội hằng ngày nữa. 

 
Kính thưa toàn thể quí vị, 
Chúng tôi hiểu rằng Đại Hội Phật Giáo Thống Nhất Hải Ngoại Uùc Đại Lợi – Tân Tây 

Lan kỳ 2 lần này vẫn là ở trong những cố gắng liên tục, trong những theo đuổi miệt  mài của 
Phật Giáo từ xưa đến nay, làm cách nào để phục vụ con người, phục vụ cộng đồng tỵ nạn ngày 
càng tích cực, tốt đẹp hơn nữa. Trong những ngày tới đây, quí chư Tăng và Phật tử sẽ đề ra 
những phương hướng, sẽ thảo luận, họp bàn hầu xúc tiến những kế hoạch phục vụ cộng đồng. 
Trong ý hướng ấy, và trong niềm vui đón mừng Đại Hội, chúng tôi xin kính chúc Đại Hội thành 
công, đạt tất cả mọi kết quả viên mãn. 

 
Xin kính chào Toàn thể Đại Hội. 
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Lưu Tường Quang, AO 

 
 

SBS Radio 
The many voices of one Australia 

14 Herbert Street 
Artarmon NSW. 2064 

Australia 
 

Tel: (61) (02) 9430 2828 
Fax: (61) (02) 9438 1114 

Internet: www.sbs.com.au 
 
 
Kính gửi: 
Thượng Tọa Thích Nhật Tân 
Trưởng Ban Tổ Chức 
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, Chùa 
Pháp Quang, 12 Freeman Road, Durack Qld. 4077 
 
Kính bạch Thượng Tọa, 
Thay mặt SBS Radio, hệ-thống phát-thanh đa ngôn ngữ và đa văn hóa của liên bang Úc Đại Lợi, 
chúng tôi xin kính gởi đến Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức cùng toàn thể Chư Tôn Đức lời 
chúc mừng nồng nhiệt và tâm nguyện chân thành để Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2, vào ngày 29-30-
31 tháng 8 năm 2003, của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
– Tân Tây Lan được thành công viên mãn. 
 
Sau 4 năm sinh hoạt kể từ Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 1 vào năm 1999, Giáo Hội đã phát triển 
không ngừng về mọi phương diện để đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng hương Phật tử và góp 
phần quan trọng vào sự phát triển văn hóa xã hội trong cộng đồng người Việt, trong tinh thần 
hợp tác với các giáo hội bạn. Giáo hội cũng đã và đang góp công sức vào nỗ lực chung nhằm 
bảo vệ đạo pháp và phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà. Ngoài cơ 
hội duyệt xét công tác và thành quả trong thời gian qua, Đại Hội kỳ 2 cũng thảo luận và biểu 
quyết đề án Phật sự 2003-07. Bởi vậy Đại Hội kỳ 2 nầy là mốc điểm quan trọng của Giáo Hội.  
 
Trong xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu, như dữ kiện thống kê dân số 2001 đã chứng tỏ, Phật 
Giáo đã trở thành tôn giáo thứ nhì, chỉ sau Thiên Chúa Giáo mà thôi. Với sự gia tăng nhân số 
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Phật tử nhanh chóng nầy, các giáo hội Phật Giáo nói chung và riêng Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vai trò trọng yếu tại Úc Đại Lợi và Tân 

Tây Lan. 
 
Kính chúc Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo biểu từ các tự viện thuộc Giáo Hội, quí cư sĩ và 
Phật tử tham dự Đại Hội được vô lượng an lạc. 
 

Trân trọng, 
 

Lưu Tường Quang, AO 
Trưởng Nhiệm SBS Radio – Australia 

Sydney, ngày 28 tháng 8 năm 2003. 
 

 
 
 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan 
 

Chúc Thư Kính Mừng Đại Hội 
 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Kính bạch Chư Tôn Đức, 
 

Trong không khí hân hoan của ngày khai mạc Đại Hội, chúng con được hân hạnh đại diện cho 
hàng Cư Sĩ Phật tử tại gia thành kính gởi lời chúc mừng đại hội và lời chúc sức khỏe thường an 

đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý quan khách và đồng hương Phật tử xa gần. 
 

 Thời gian thắm thoát qua nhanh như bóng cau qua cửa sổ, mới đây Giáo Hội của chúng ta đã đi 
một nhiệm kỳ. Hồi tưởng laại, mới ngày nào chư tôn đức và đồng hương Phật tử nhóm Đại hội 
kỳ I tại Chùa Pháp Bảo, tiểu bang New South Wlaes. Thât vậy,  cách đây 4 năm, vì một chướng 
duyên và lý do nội tại trong quá khứ, vào tháng 9 năm 1999, buộc lòng chư Tăng Ni và Phật tử 
tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan  đứng ra thành lập một Giáo Hội thứ 2 tại Úc châu với danh 
xưng là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan để tiếp 
tục kế thừa truyền thống và sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  tại quê 
nhà. 

 
Chúng con vô cùng hoan hỷ và hãnh diện trong nhiệm kỳ 4 năm qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan là  một Giáo Hội uy tín và có tầm vóc 
quốc tế sánh vai cùng các Giáo Hội Phật Giáo tại các châu lục khác như  Châu Âu, Châu 
Mỹ..v.v..  trong các công tác Phật sự, từ thiện xã hội, đặc biệt là công cuộc ngoại vận đấu tranh 
để góp phần vào việc phục hồi Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, cụ thể là nhị vị Hòa Thượng Viện Tăng 
Thống Thích Huyền Quang và Viện Hóa Đạo HT Thích Quảng Độ. Kết quả cuối cùng chúng ta 
nhận được là nhị vị Hòa Thượng đã được trả tự do và Giáo Hội Mẹ ở quê nhà cũng có những 
biến chuyển mới trong chừng mực. Hàng Phật tử chúng con vui mừng và lạc quan trong hạn 
chế. Hạn chế là vì hiện tại Việt Nam đang bị một tập đoàn ác tâm nắm giữ quyền lực, nên 80 
triệu đồng bào ruột thịt cùng Giáo Hội Mẹ tại quê nhà vẫn còn trong cảnh “ chim lồng,  cá chậu” 
vậy. 
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Hôm nay Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của Giáo Hội được tổ chức vào hạ tuần tháng 8 năm 
2003 tại Chùa Pháp Quang, tiểu bang Queensland để cung cử ba cơ chế mới của Giáo Hội: Hội 
Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành để thay cho 3 cơ chế đã mãn 
nhiệm 4 năm (1999-2003) 
Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi & Tân Tây Lan   
kỳ II lần này nói lên sự nỗ lực trong tinh thần kế thừa mạng mạch của Chánh Pháp và cũng nói 
lên sự gắn bó rộng lớn để hiệp lực cùng các Giáo Hội bạn trên thế giới trong công cuộc yểm trợ 
cho Giáo Hội Mẹ tại quê hương Việt Nam sớm được phục hoạt và hoằng dương Phật Pháp mà 
nhiều thập niên qua bị tước đoạt cái quyền tự do ấy. Đồng thời tiếp tục phát triển Phật Pháp tại 
hải ngoại rộng lớn hơn để chúng sinh có cuộc sống an lạc và hạnh phúc. 
 
Chúng con kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp. 
 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
Thành phố Melbourne ngày 27 tháng 8 năm 2003 ( nhằm ngày 30-07-Quý Mùi, Kỷ niệm Lễ Vía 

Bồ Tát Địa Tạng) 
Thay mặt hàng Phật tử tại gia, 

Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ 
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Kính Mừng Đại Hội 
 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni. 
Kính thưa quí đồng hương Phật tử. 
 
Lời nói đầu tiên của chúng con là cầu xin Tam bảo gia hộ độ trì chư tôn đức Tăng ni cùng đồng 
bào đồng hương Phật tử tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, pháp thể khương an, chúng sanh di độ. 
Đồng bào Phật tử sức khỏe dồi dào tu học tinh tấn để phụng sự Tam bảo và chấn hưng Phật 
pháp trên xứ người. 
 
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đồng hương Phật tử. Hôm nay chúng con được hân hạnh cùng 
về đây để tham dự đại hội của GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Sự hiện diện 
đông đủ của chư tôn HT, TT, ĐĐ, Tăng ni cùng đồng hương Phật tử, về dưới mái chùa Pháp 
Quang thân thương nầy, thuộc tiểu bang nắng ấm chan hòa và tình tự để dự đại hội. 
 
Đại hội kỳ II của GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, được khai mạc trong hoàn 
cảnh ly hương như thế nầy đã gợi lại trong lòng người Phật tử VN chúng con không biết bao 
nhiêu kỷ niệm khi GHPGVNTN còn sinh hoạt bình thường trước năm 1975 tại quê hương VN. 
 

Sau biến cố bi thương 30-4-75 sự sinh hoạt của giáo hội đã bị ức chế hoàn toàn! Chư tôn đức 
hàng giáo phẩm cao cấp cũng như tăng ni, tín đồ đã bị trù dập đủ mọi hình thức phi nhân phi 

nghĩa; chia rẽ làm phân hóa hoàn toàn hệ thống tổ chức tu học của giáo hội nhằm mục đích tiêu 
diệt Phật Giáo Việt Nam giống như thập niên 1963, cho mãi đến hôm nay vẫn chưa có điều gì 

đáng để gọi là hy vọng hay vui mừng. 
 
Sự vận động và không ngừng lên tiếng đòi hỏi của GHPGVNTNHN trên toàn thế giới để giáo 
hội tại quê nhà, để cho chư tôn, HT, TT, ĐĐ, tăng ni, nhất là nhị vị HT Huyền Quang, HT. 
Quảng Độ sớm được trả tự do. GHPGVNTN được phục hoạt trỡ lại, tài sản của GH trả lại như 
củ v.v. nhằm mục đích để góp phần xây dựng lại một xã hội, đạo đức bị suy đồi, đầy bất công, 
nạn tham nhũng, tệ nạn xã hội, gia tăng một cách trầm trọng khiến chánh phủ Việt Nam đang 
đứng trước một hoàn cảnh nan giãi để diệt trừ và lành mạnh hóa xã hội.  
 
Qua bao nhiêu sự vận động của GHPGVNTNHN từ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu v.v. để đòi 
hỏi sự tự do cho giáo hội và nhị vị HT Huyền Quang, HT Quảng Độ sớm được tự do. Sự vận 
động ấy đã đem lại phần nào kết quả là nhị vị HT được giãi che,á nhưng vẫn còn bị kiểm soát và 
hạn chế sự sinh hoạt của quí ngài. Nếu GHPGVNHN lâu nay cứ vẫn giữ thái độ tự cô lập và yên 
lặng hoặc xem GH là của riêng mình thì đã không có cái ngày mà nhị vị HT lãnh đạo GH tại quê 
nhà được chút tự do để làm tin mừng cho đồng bào Phật tử VN khắp nơi trên thế giới. 
 
Kính bạch chư tôn đức, đại hội kỳ II của GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan kỳ 
nầy cũng như kỳ I đã đem lại cho hàng Phật tử chúng con niềm hãnh diện và tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của hàng giáo phẩm có đủ đức trí và hạnh nguyện để lãnh đạo và duy trì sự sinh hoạt 
của GHHN ngày một thăng hoa hơn. 
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Trước khi dứt lời chúng con xin thay mặt Phật tử Bảo Vương tự cầu chúc chư tôn đức sức 
khỏe dồi dào đạo hạnh viên mản, pháp thể khương an, đồng bào Phật tử VN, gia đình hạnh 
phúc, tinh tấn tu học quyết tâm bảo vệ và duy trì chánh pháp. Cuối cùng, xin hồi hướng công 
đức đến cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 
 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Queensland ngày 30 tháng 8 năm 2003 

Kính lễ  
Minh Đạo Nguyễn Bá Phụng 

 
 

 
 
 

Cảm niệm  
của Phật tử chùa Pháp Quang về 3 ngày Đại Hội 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni  
Kính thưa quý Phật tử đại biểu, Phật tử ủng hộ của 34 Chùa Viện trong Giáo Hội  
 
Ba ngày Đại Hội của Giáo Hội và Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Quang đang trôi qua, 

đánh dấu một cuộc hội hợp nào rồi cũng tan, một sự gặp nhau nào rồi cũng phải chia tay. Để lại 
những niềm vui, những cảm xúc, những thâm tình. 

 
Hình ảnh 38 vị Tôn Túc Tăng Ni từ khắp nơi trên nước Úc, Tân Tây Lan, và 11 vị Tăng Ni 

địa phương về dự hội, mọi sinh hoạt của 34 chùa viện trên toàn liên bang Úc Châu gần như 
đứng yên để hướng về đại hội thành công, 58 Phật tử từ các tiểu bang về góp mặt cùng Phật tử 
Chùa Pháp Quang, để Đại hội luôn có mặt hai giới xuất gia tại gia hòa hợp, trao đổi, học hỏi, 
cảm thông và kết nối những keo sơn gắn bó trên đường phụng sự đạo pháp, dân tộc. 

 
Học hạnh nguyện phục vụ dấn thân, Trì đức độ từ bi nhẫn nhục, 
Trao những tư lương phẩm hạnh lên đường đón những nụ hoa vô ưu hàm tiếu 
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Đã ba lần cung đón Chư tôn đức; 1988 Lễ Lạc Thành, năm 1997 lễ đặt đá, năm 1999 

Đại Lễ Khánh Thành, và lần này, hơn 20 năm, Phật tử Pháp Quang chúng con thực hiện một 
công tác Phật sự, mà đôi khi có thể, cả cuộc đời của người Phật tử cũng chưa từng có mặt, góp 
phần. 

 
Đã phát nguyện thì nói chi đến nhiều gian khó công lao. Chỉ nguyện mọi công việc đều 

được thành tựu, mọi bàn tay, mọi tấm lòng đều thể hiện nếp sống lục hòa, nêu cao 4 lời nguyện 
lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, 12 hạnh nguyện cao quí của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và gần nhất, Hòa 
Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ là những tấm gương cao cả, hình ảnh của Chư 
Tôn Đức Tăng Ni là phẩm chất, tăng năng lực cho chúng con hành trì. 

 
Riêng quý Phật tử khắp nơi về tụ hội, chúng ta cùng nhau học hạnh nguyện, thương Giáo 

Hội, kính quí Thầy quí Sư Cô, học bòn phước đức, công quả, hòa niềm vui hòa nước mắt theo 
mỗi cung nhịp của phục vụ, đóng góp tận tâm tận lực, chứ không dám gọi là phụng sự, hy sinh. 

 
Kính bạch quí Ngài, kính thưa quí vị, 
Hàng Phật tử chúng con, nhìn chư Tôn Đức hòa vui, chúng con cảm thấy an vui như được 

đi trên con đường thanh lương của từ bi đức độ. Nhìn quý Phật tử học hạnh khiêm cung, ẩn 
nhẫn, chúng tôi cảm thấy có những chia xẻ đồng lòng. 

Thật là:  
Đường đạo lý hoa từ bi rạng rỡ,  
Nước cam lồ nguyện cho đời bớt khổ,  
Mối từ tâm xin chuyên chở thương yêu,  
Cửa tam vô, thánh đức đã có nhiều 
Đèn trí tuệ chúng ta cùng nhau khai mở. 
 
Một lần nữa, Đại Hội kỳ 2 và Đại lễ Vu Lan lần này, chúng con xin ghi nhớ và cảm niệm 

vô vàn. 
 
Hình ảnh quí Thầy, quí sư Cô, chúng con xin trân quý kính thương. 
Quý Phật tử nơi xa cùng chúng tôi, trao nhau những cảm thông, trìu mến. 
 
Chúng con, toàn thể Phật tử Chùa Pdháp Quang, toàn thể Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT 

Chánh Quang, thành tâm cảm niệm và kính chúc Chư Tôn an lạc để chúng con nương nhờ. Mến 
chúc quí Phật tử các nơi an lành để xây dựng gia đình bửu quyến trong tình pháp hữu. 

 
Chùa nào chẳng phải chùa ta  
Thương yêu đâu kể chùa xa chùa gần 
Dấu tình đạo pháp tương lân. 
Cùng nhau xây dựng quây quần tin yêu 
Có đi mới biết Cầu Kiều  
Nắm tay bền vững chắt chiu đạo mầu. 
 
Chân thành cảm niệm Chư Tôn.  
Mến thương kính chào quí vị. 
 
TM. Phật tử chùa Pháp Quang Queensland 

      Chánh Hiện Võ Kiều Oanh 
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Trưởng thành 
 

Sống ở chùa lâu năm tôi mới lần hồi nhận ra được lòng thương yêu vô hạn của 
Thầy. Huynh đệ chúng tôi là những người xuất gia lúc đầu còn để chỏm, Thầy là người 
Mẹ hiền từ lúc nào cũng muốn cho chúng tôi trưởng thành. Thế nhưng, vì căn cơ và 
nghiệp duyên còn nặng chúng tôi nào có hay biết, mãi đến khi ý thức được thì Thầy đã 
cao niên không còn được nghe những lời dạy bảo bằng vàng như lúc trước. 

Chùa Linh Ứng quê tôi xứ Quảng, nơi đất cày lên sỏi đá. Người dân làng đầu tắt 
mặt tối suốt quanh năm vất vả với mãnh ruộng khu vườn, vẫn không đủ gạo nuôi sống 
gia đình chờ đến mùa gặt năm sau. Gặp những năm mất mùa hoặc năm nhuần mười ba 
tháng, quả thật là khổ. Người ta phải chạy đôn chạy đáo lo gạo ăn từng bửa thật khổ sở 
vẫn kham nhẫn chịu đựng qua các mùa mưa nắng suốt từ năm này sang năm khác. Mãi 
cho tới bây giờ sau hơn nửa thế kỷ dân quê tôi vẫn còn đeo mang khổ, tuy có đỡ hơn 
trước phần nào. Cái nghèo vẫn cứ bám sát người dân cần cù chưa bao giờ thoát được. 

Gọi chùa quê cũng được, nhưng đúng ra phải gọi chùa núi, vì chùa tôi nằm trên ngọn 
Kim sơn thuộc Ngũ Hành Sơn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẳng. Chúng tôi có tất cả là 17 huynh đệ 
cùng với sư phụ là 18 người, sống đầm ấm như một đại gia đình trên có Thầy thương, dưới có 
huynh đệ quí mến nhau như tình anh em ruột thịt. Tuy nhiên, đất bằng có nhiều lúc cũng dậy 
sóng, tâm đạo chúng tôi chưa dày, nghiệp lực trĩu nặng, tập khí kết u nhiều đời, đôi khi trong 
chúng cũng xảy ra những cuộc tranh chấp không đâu, làm phải bận tâm Thầy phân xử. Thầy là 
một mẫu người mô phạm mực thước, vui tánh, dễ dãi đối với mọi người, nhưng kỷ luật, nghiêm 
khắc đối với đệ tử, nhất là Thầy hay nóng tánh, khiến huynh đệ chúng tôi ai nấy đều sợ xếp re. 
Cứ mỗi lần Thầy đi đâu về, huynh nào loạng choạng gặp mặt trước coi như lãnh đủ. Thầy quở 
rầy đủ thứ nào bỏ mấy chậu kiểng trước sân không tưới nước, nào rác dơ không chịu quét dọn, 
nào đồ đạc bỏ lung tung v.v... không chịu ghé mắt tới chi cả. Đó là câu trách Thầy thường dùng 
"các ông không chịu ghé mắt chi cả!" So với cảnh đẹp của Non nước Ngũ Hành Sơn, có nhiều 
thi nhân cảm tác những vần thơ đẹp còn truyền. Như bài Vịnh Ngũ Hành Sơn có đoạn như sau: 
 

Cảnh trí nào hơn cảnh trí này 
Bồng lai âu cũng hẳn là đây 

Đá chen với núi màu năm sắc 
Chùa nực hơi hương khói lộn mây... 

(Bà Bãng Nhãn – Quảng Nam) 
Tại sao chúng tôi không cảm nhận được cái đẹp của cảnh thiên nhiên để hòa đồng 

trải rộng tấm  lòng cho mọi người cùng tươi mát ? Trái lại, Thầy càng trách cứ chừng 
nào chúng tôi càng cảm thấy khó chịu. Trong chùa chúng tôi nhiều lúc hết bực huynh đệ, 
lại đến phiên Thầy rầy la đủ chuyện, có đôi lúc cũng đâm ra chán nãn giận luôn cả Thầy 
nữa. Thật quả là tâm phàm, xác thịt, chúng tôi không thấy rõ: 

Danh thắng trời Nam chính cõi này 
Dấu Tiên, gót Phật đủ nơi đây 
Thiên nhiên cảnh vật đầy vi diệu 

Gió thét mưa gầm khó chuyển lay... 
(Thích Thiện Trí –Huế, -  Ất Mùi  1955) 

Cảnh vật khó chuyển lay, sao lòng chúng tôi lại dao động, để trần cảnh phủ giăng lay 
chuyển? Có thể nói, đôi khi con người còn thua xa với cảnh vật, mặc dù cảnh không mang tánh 
giác nào. Nhưng mà cảnh vật làm trợ duyên cần thiết cho con người đi tới, tiến bước hướng 



 49
thượng. Nếu ai nấy biết dung hòa giữa tâm và vật hẳn cảnh trần gian này là Tịnh Độ rồi chứ 
còn gì nữa! 

...Nêu gương tuyệt đối ngàn muôn thuở 
Cũng chốn bồng lai cũng đạo tràng. 

(Thích Thiện Trí -  Huế  - 1955) 
Có nhiều lần Thầy rầy một sư đệ tôi rằng: Ông chưa trưởng thành. Huynh lần đầu 

chưa nghe thấm, mấy lần sau Thầy trách cũng từ "trưởng thành" ấy, sư đệ tôi thấy có vấn 
đề trong lòng. Huynh giận Thầy lắm nhưng không dám bộc bạch, vì sợ ăn đòn. Huynh ấy 
tự nghĩ, mình đã lớn bằng ngần này rồi chứ còn nhỏ nhoi gì nữa mà mỗi lần Thầy rầy rà 
hoài cũng cứ chừng ấy câu lặp lại như là điệp khúc nghe không muốn lọt tai. Huynh đem 
vấn đề tỏ bày cùng tôi, tôi cũng đâu hơn gì huynh đâu, vì tuổi tác chúng tôi ngang nhau 
kia mà! Vã chăng, tôi không bị rầy nhưng trí giác tôi vẫn còn u ám bởi một màng vô 
minh dày đặc, tôi đâu có cách gì giúp huynh trong tình cảnh này được. Nếu tôi được chút 
trí tuệ như ngày nay chắc là đã cứu vãn được tình thế giúp huynh cải thiện lúc đó thì đâu 
đến nổi sư đệ tôi phải bỏ cuộc thoái Bồ Đề tâm. 
Câu chuyện đơn giản chỉ có thế này: 

Nhân ngày lễ Vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm năm nọ, chùa tôi tổ chức lễ kỷ niệm 
rất lớn. Khách thập phương từ các phương xa đỗ về dự hội đông vui như ngày Tết âm 
lịch. Chùa phải chuẩn bị cơm nước cho khách hành hương tới dự lễ. Lúc bấy giờ chùa 
chưa có hệ thống dẫn nước vào, nước dùng cho đại lễ là cả một vấn đề vất vả, chúng tôi 
phải đi tha từng đôi nước từ dưới lên núi để mà xài. Sư đệ tôi gánh nước mang vớ lên 
bậc cấp, lỡ sẩy chân trợt té, đỗ cả nước lẫn người xây xát bị thương. Có vài huynh đệ cho 
Thầy hay đầu đuôi câu chuyện. Thầy kêu lại phân tích cặn kẻ: bậc đá nhiều người đi mòn 
trơn trợt, đi chân không còn muốn té, huống gì gánh nặng trên đôi vai. Rồi nhân cơ hội 
Thầy la: sao con chưa trưởng thành vậy con? Mấy lần rầy la trước huynh còn chịu đựng 
được. Lần này sư đệ tôi ức quá, đã bị thương thân thể, còn bị Thầy mắng đau nhức luôn 
cả tâm cang. Huynh chịu hết muốn nổi nữa rồi, tối đó sư đệ tôi bỏ ăn cơm. Sáng ra, 
huynh ra giữa chúng tác bạch và xin Thầy xuống núi. Thật là tệ hại và đáng thương cho 
một tâm hồn trong trắng chỉ biết tin đạo mà chưa hiểu đạo, nên mới ra nông nỗi ! 
Bình tâm xét lại, sư phụ la đúng, nhưng sư đệ tôi không bắt kịp được ý Thầy nên cảm 
thấy bực bội, khó chịu. Thầy dạy đệ tử phải lớn lên theo ngày tháng đây không phải lớn 
cái thân xác nặng nề đầy những thứ tạp nhơ bẩn thỉu mà phải trưởng thành theo một 
nghĩa khác rộng hơn cao hơn. Đó là vóc dáng khả năng tu tập, nội lực thiền quán và nhất 
là phần tuệ giác để ứng phó mọi nghịch cảnh trên bước đường dài hành đạo. 

Tới khi ý thức được thì đã lỡ mất cơ hội rồi. Bây giờ đây tôi ngồi tiếc và thương 
không chỉ riêng sư đệ mà cho tất cả những pháp hữu của tôi, vì một phút vọng động lỡ 
lầm nào đó thoái tâm, bỏ cuộc làm hỏng cả cuộc đời tu niệm và mầm tuệ giác bị thui 
chột luôn từ đó, thử hỏi còn thương tiếc nào hơn! Và chừ trách ai đây hay phải tự trách ? 
Thầy cao cả quá, lúc nào cũng muốn cho đệ tử trưởng thành. Thế nhưng huynh đệ cũng 
có người ngang bướng, cải lại để vướng bận lòng Thầy không ít. 

Phải chi mỗi người chúng ta biết tự chế để khỏi có hối hận sau này, nhất là những 
thói tật ngã mạn, tập khí, sân si chúng ta dễ dàng  đem trút phủ trùm lên người khác, 
nhiều lúc như muốn làm nghẹt thở, chao đảo, nếu không muốn nói là tệ hại. 

Mong tất cả người xuất gia làm được thân tùng cao vút đứng vững giữa tiết trời 
đông giá buốt lá vẫn xanh, thân vẫn thẳng, lòng vẫn trong để mới đủ sức chống đỡ những 
phong ba bão táp cuộc đời lúc nào cũng như sẵn sàng làm bứng tung bật luôn cả gốc rể. 

Gói tròn những kỷ niệm thân thương tuổi thơ, xin ghi thêm mấy câu thơ của chính 
tác giả thay lời kết: 
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Quảng Nam có Núi Ngũ Hành 

Mây năm sắc phủ bao quanh bốn mùa 
Líu lo ca hót chim đua 

Bầu trời cảnh Phật ấy chùa Tam Thai 
Quan Âm động vẻ hùng oai 

Như quên mùi tục xét soi khách trần 
Xa xa mặt biển phù vân 

Hiện ra Linh Ứng chùa am khác thường... 
 

T. Bảo Lạc 
 
 
 
 
 
 

Đại lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận 
Một tu sĩ Phật Giáo, một chiến sĩ dân tộc 

 
Lý Đại Nguyên 

---o0o--- 

   

Một mất mát lớn đối với cuộc đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ tại Việt 
Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, vị Cố Vấn Chỉ Đạo Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, một trong ba nhà lãnh đạo tối cao của Giáo Hội, vừa viên tịch tại 
Sài Gòn ngày 21.01.2002. Ngài là bậc chân tu, khiêm cung, hòa nhã, độ lượng, an bần, lạc 
đạo, tâm lực từ bi vô ngã, trí lực thông đạt vô chấp, dũng lực bất khuất vô úy. Tuy 
chưa bao giờ tự nhận là một Thiền Sư của dòng nào, nhưng xét về mặt biểu hiện thực tại, 
thì Ngài đúng là một Tu Sỹ Chân chính của truyền thống Thiền Việt Nam. Đối với 
Ngài, việc viết về Ngài, không làm tăng, cũng chẳng giảm giá trị đạo hạnh và sự nghiệp 
đóng góp cho Dân Tộc và Đạo Pháp của Ngài. Nhưng lại hết sức cần cho những người 
đang dấn thân vào cuộc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ  tại Việt Nam hiện nay. 

 Ngài không những là một Tu Sĩ, mà còn là Thi Sĩ, Văn Sĩ, và là Chiến Sĩ của Dân Tộc, 
hiên ngang, bất khuất, kiên trì chống lại chủ nghĩa  Cộng Sản Phi Nhân, Phi Dân Tộc, 
khi Ngài giữ những trọng trách trong Giáo Hội, cũng như ngay trong nhà tù Cộng Sản. 
Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam luôn đặt Ngài lên thành đối tượng cần triệt hạ. Hết 
cầm tù, cô lập, rồi quản chế, ngay khi Ngài vừa viên tịch, nhục thân từ nhà thương đưa về 
Chùa, thì không được đưa vào phòng riêng của ngài, phải đặt trước sân, vì Công An đã ra 
lệnh cho HT Đức Nghiệp, khóa phòng lại chờ Công An "xử lý". Sau thời gian Tăng Ni 
vừa năn nỉ, khóc lóc, vừa tỏ thái độ quyết liệt, Sư Đức Nghiệp mới nhượng bộ, cho đưa 
nhục thân của Ngài đặt ở phòng khách. Ôi ! tình đồng môn sao mà mỏng thế? Ôi! quyền 
lực Cộng Sản sao mà tệ thế? Đến người chết rồi vẫn không chịu buông tha. Trong hàng 
lãnh đạo Phật Giáo, Ngài là một nhà tư tưởng lấy Con Người làm cứu cánh, mà Con 
Người, theo Ngài  phải có nguồn cội đó là Dân Tộc, và Con Người cũng phải có cuộc 
sống Đạo Lý mới trở thành Con người Văn Minh. Do vậy căn bản tư tưởng của Ngài được 
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đặt trong Nguyên lý Con Người, Dân Tộc, và Đạo Pháp. Tư tưởng ấy hoàn toàn trái 
ngược với Cộng Sản Duy Vật: Phi Nhân, Phi Dân Tộc, Phi Văn Hóa. Tư tưởng đó đã 
được dàn trải ra trong các Thông Điệp của Đức Tăng Thống GHPGVNTN suốt thời gian 
Ngài giữ chức Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, mà ngài có trách nhiệm chấp bút các 
Thông Điệp. Đây là một trong 14 tội, mà Cộng Sản đã nêu ra trong bản án 10 năm của 
Ngài. Khi Cộng Sản chiếm trọn Miền Nam, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu từ Hà Nội trở về 
thăm Ngài, kể với Ngài về những chính sách thâm hiểm, tiêu diệt Phật giáo và các Tôn 
Giáo khác của Đảng Cộng Sản tại Miền Bắc. Ngài đã thưa với Hòa Thượng rằng: Ngài 
đang nằm trong sổ đen của họ, sự có mặt của Ngài trong hàng ngũ lãnh đạo, chỉ đem lại 
nhiều khó khăn đến cho Giáo Hội, Ngài xin Hòa Thượng dùng uy tín để cản Cộng Sản 
không phá vỡ hệ thống của Giáo Hội. Sau đó Hòa Thượng Đôn Hậu được Giáo Hội bầu 
vào chức Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống. Nhờ thế mà khi Cộng Sản xuống tay bắt nhốt 
hàng giáo Phẩm Lãnh Đạo không chịu làm công cụ cho Đảng, trong Giáo Hội Quốc 
Doanh, Hờa Thượng Đôn Hậu đã giữ được niềm tin của Tăng Sĩ và Tín Đồ, cũng như ấn 
tín, hồ sơ căn bản của Giáo Hội tại chùa Linh Mụ, để chờ thời cơ phục hoạt Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Thời gian Quốc nạn và Pháp nạn này, Ngài đã cùng các tăng sĩ trẻ tại Sài Gòn thành 
lập Ủy Ban Bảo Vệ Phật Giáo và Cứu Nguy Dân Tộc. Về mặt Quốc Dân, ngài đã quy 
tụ giới trí thức và tranh đấu để thành lập Lực lượng dân Tộc Kháng chiến Giải Cứu 
Việt Nam, ngày 20. 07.1977, Lực Lượng ra tuyên ngôn với tên vị Chủ Tịch là Lý Vạn 
Thắng, hiệu của Ngài. Cả hai tổ chức sinh hoạt hoàn toàn tách biệt nhau. Sau khi Cộng 
Sản truy lùng khủng bố. Nhiều thành viên bị bắt, mà không một ai khai Ngài là  Lãnh Tụ 
của họ. Nhưng Cộng Sản biết rõ Ngài là nhân vật quan trọng của hai lực lượng này, nên 
gán chung vào tội danh "tổ chức chống cách mạng;". Ngài bị kết án 10 năm. Còn hai 
Thượng Tọa Tuệ Sỷ và Trí Siêu thì bị án tử hình. Vì bị Quốc Tế phản đối, Cộng Sản phải 
giảm án Ngài xuống còn 9 năm, hai án tử hình xuống còn 20 năm.Khi vừa ra khỏi tù 1993 
thì Ngài lập tức liên lạc với Hòa Thượng Huyền Quang, đã nhận di chúc và ấn tín từ đám 
tang của Đại Lão Hòa Thượng Đôn Hậu, Chánh Thư Ký xử lý Viện Tăng Thống, để phục 
hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài đã quy tụ được hầu hết các Tăng Sĩ 
của Giáo Hội tại Sài Gòn và Miền nam để đẩy cao phong trào đấu tranh cho Nhân Quyền 
và Tự Do Tôn Giáo. Khi cộng Sản bị dư luận Quốc Tế áp lực buộc phải thả Hòa Thượng 
Quảng Độ, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo về Sài Gòn, thì Ngài lập tức yêu cầu các Tăng Ni 
và Phật tử, liên lạc ngay với Hòa Thượng Quảng Độ để hoạt động cho chính danh. Ngài 
lại trở về tĩnh tu và viết sách.Đây không phải là lần đầu, mà đã nhiều lần như vậy, Ngài đã 
xuất hiện đúng lúc khó khăn nhất của tình thế, nhưng sau khi xuôi chèo mát mái, thì Ngài 
lại quay về với chính mình. Cũng như thời 63, Phật giáo bị bao vây, cô lập tại Huế, thì 
chính Ngài là người đã nhân danh Tổng Thư Ký Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc, phát 
động Phong Trào Đấu Tranh tại Sài Gòn, mở vòng vây cho các nhà lãnh đạo Huế, vào Sài 
Gòn lập thành Ủy Ban Liên Phái, thực hiện thành công việc Đấu Tranh Bình Đẳng Tôn 
Giáo. Lúc Dân Tộc và Đạo Pháp gặp nguy, thì Ngài quyết liệt ra tay, không một chút e dè 
sợ hãi, lúc yên ổn Ngài lui về an nhiên, an bần, tu tập, không tranh chấp, không nhận 
công, khiêm tốn,vui hiền, tự tại Ngài đúng là biểu hiện của Thiền sư Dòng Việt. Một Văn 
Hóa Nhân của Dân Tộc. Tranh đấu là thể hiện Văn Hóa Tính, chứ không phải là chiếm 
quyền thống trị xã hội. Xin vĩnh biệt người tu sĩ, người chiến sĩ thương yêu. Đất nuớc 
mất đi một nhà lãnh đạo đấu tranh kiên cường mà không thù hận, trong lúc Toàn Dân 
đang bừng khởi khí thế chống Giặc Cộng dâng đất cho kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc là 
Trung Cộng. Vô cùng thương nhớ! 

 Lý Đại Nguyên, 
Little Saigon Jan  22nd ,2002 
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Thầy Quảng Độ, Bồ Tát Vô Úy  

Nhất Hạnh 

  

Có lần trong tù, đói quá, Thầy Quảng Độ nằm mơ thấy được nhà bếp cho một cái bánh 
bao.  Ăn xong thấy bụng căng thẳng, no nê, rất hạnh phúc.  Sự thật là đêm ấy, trước khi đi 
ngủ, vì đói quá nên Thầy uống nước cho đầy bụng dễ ngủ.  Và Thầy đã đái dầm ra quần.  
Sáng hôm đó Thầy có làm một bài thơ.  Bài thơ như sau:  

Cái bánh bao  

Không có cái gì quý hơn cái bánh bao 
Ăn ngon miệng, trông đẹp mắt làm sao! 

Đang cơn đói ruột như cào 
Bếp cho một cái, xực vào sướng ghê. 
Bây giờ cái bụng căng thẳng  no nê 

Lim dim cặp mắt đi vào cõi mê  
Nhưng lạ thay 

Tỉnh dậy nghe mùi khê khê 
Và băng-ta-lông thấy dầm dề 

Đúng rồi! 
Thì ra tôi đã tê rê ra quần 
Táo quân ơi hỡi táo quân 

Tự do hạnh phúc có ngần ấy thôi!  

Thầy Quảng Độ trong khi ở tù và chịu đói vẫn còn đầy đủ tinh thần hài hước và trong cái 
hài hước đó còn có cái gan dạ tầy trời.  Tự do hạnh phúc có ngần ấy thôi! Thầy đã dám 
động đến chế độ.  Tự do và hạnh phúc hứa hẹn chỉ là một cái bánh bao trong giấc mơ.  
Thầy chẳng biết sợ là gì.  Cả với thần chết Thầy cũng không sợ.  Có một lần nằm trong xà 
lim quán chiếu về cái chết của chính mình, thầy đã cười lớn.  Thấy Thầy ngồi nói chuyện 
với tử thần một cách thanh thản, và còn nhận xét rằng thần chết cũng không dữ dằn gì 
mấy, trái lại còn có vẻ hiền hiền, so với những người trần gian mà tâm trạng mà tâm trạng 
đầy dẫy tham sân si.  Tử thần trước khi rời Thầy đã hôn Thầy âu yếm trước khi từ biệt.  
Ta đã đọc bài thơ Nói chuyện với tử thần sau đây:   
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Nói chuyện với tử thần  

Xà lim trong hệt cái nhà mồ 
Mỗi lần mở cửa tôi ra vô 

Thấy như chôn rồi mà vẫn sống 
Tử thần, tôi sợ con cóc khô  

Tử thần nghe vậy bèn sửng cồ 
Nửa đêm đập cửa tôi mời “dô” 
Sẵn có thuốc lào phèo mấy khói 

Tử thần khoái trá cười hô hô  
Trong khi vui vẻ tôi trò chuyện 
Tử thần đắc ý nói huyên thuyên 
Trần gian địa ngục ham chi nữa 
Thôi hãy bay mau vào cõi tiên  

Tớ xem tướng cậu cũng hiền hiền 
Mà sao thiên hạ sợ như điên 
Mỗi lần thấy cậu lò dò tới 

Chúng nó hè nhau bỏ tổ tiên  
Ấy cũng bởi vì chúng nó điên 
Chớ anh coi tướng ta rất hiền 
Đứa nào hết số ta mới rớ 

Bảo chúng làm ăn đừng có phiền.  
Tớ đây tuy có chút lo phiền 

Nhưng mà cũng chẳng ham cõi tiên 
Trần gian địa ngục tớ cứ ở 

Mê loạn cuồng say với lũ điên  
Trần gian ta thấy bết hơn tiên 

Thân bị gông cùm tâm chẳng yên 
Sống trong hồi hộp trong lo sợ 

Dẫu phải thánh hiền cũng phải điên  
Trần gian tớ thấy béo hơn tiên 
Ấy cũng bởi chúng có giấy tiền 
Kim cổ ngàn đời người vẫn thế 

Có tiền đầy túi nó mua tiên  
Mọi người còn đắm mộng triền miên 

Hạ tuần trăng đã rọi vào hiên 
Tử thần âu yếm hôn tôi biệt 

Phóng ngựa ma trơi về hoàng tuyền  
Còn một mình tôi vào cõi thiền 
Lâng lâng tự tại cảnh vô biên 

Bồ Đề phiền não đều không tịch 
Niết Bàn sinh tử vốn vô biên  

Thầy Quảng Độ không sợ thần chết, không phải vì thấy mình mạnh hơn thần chết.  Các vô 
úy của Thầy do thiền quán mà có.  Thầy đã nhiều lần thực tập quán chiếu bản chất của cái 
sống và cái chết.  Thầy đã thấy sống và chết tương tức, nương nhau mà biểu hiện, không 
có cái này thì không có cái kia.  Trong một giây phút quán chiếu, Thầy thấy đang sống 
cũng là đang chết và trong tự thân Thầy cái chết và cái sống đang đồng thời có mặt.  Ta 
hãy đọc bài hát nói Sống Chết sau đây để có một ý niệm về cái chết và cái thấy của Thầy.  

Sống chết  
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Mưỡu: Đời người như một giấc mơ 
Tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu 
Tuyệt mù xanh thẵm ngàn dâu 
Gió tung cát bụi tìm đâu lối về  

Nói: Sống là thực hay là ảo mộng 
Chết đau buồn nhưng chính thực yên vui 

Cứ hàng đêm tôi nghĩ mãi không thôi 
Chẳng biết nữa mình đang sống hay là chết  

Hoàng lương nhất mộng phù du kiếp 
Sinh tử bi hoan thục giác tri  
Sống với chết là cái chi chi 

Lý huyền nhiệm ngàn xưa mấy ai từng biết 
Có lẽ sống cũng là đang chết 

Bởi sống cũng trong tôi mà chết cũng trong tôi 
Chết đeo mang từ lúc thai phôi 

Nào đâu phải đến nấm mồ mới chết 
Vì lẽ ấy sống: tôi không sợ chết 

Vẫn thung dung sống chết từng giây 
Nhìn cuộc sương, tuyết, khói mây  

Lòng thanh thản như chim hoa người gỗ 
Giữa biển trầm luân gió đồi sóng vỗ 

Thân tùng kia xanh ngắt từng cao 
Sống với chết nào khác chiêm bao 

Lý nhất dị là hào quang bất diệt 
Cũng có lẽ chết hẳn rồi mới biết 

Sống đau buồn mà chết thật yên vui 
Xin đừng sợ chết ai ơi!  

Đã không sợ chết, đã thấy được tính tương duyên của sanh tử, thầy Quảng Độ có lý nào 
còn sợ và sợ ai, kể cả tù đầy, gông cùm và sự dọa nạt.  Có một số vị xuất gia không có 
được đức vô úy của thầy lại cho thầy là dại, tại sao cứ lớn tiếng đòi nhân quyền, tại sao cứ 
lên tiếng chống độc tài áp bức, tại sao cứ phải đấu tranh cho sự tồn tại của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất để rồi chuốc họa vào thân?  Phải chăng thầy lên tiếng bởi 
thầy sân si?  Họ nói: tu hành thì phải nhẫn nhục, lấy trứng mà chọi đá ích gì?  Tại sao 
không thấy mũ ni che tai cho khỏe?  Thấy Quảng Độ trả lời họ trong bài thơ Sân Si như 
sau:  

Sân Si  

Có một số tăng ni 
Bảo là tôi sân si 

Tu hành chẳng nhẫn nhục 
Không hỉ xả từ bi 

Luật vô thường là thế 
Có thịnh thì có suy 

Nay gặp thời mạt pháp 
Đạo tất phải suy vi 
Đó chính là chân lý 

Buồn phiền mà làm chi 
Chùa tượng thuộc hình tướng 

Phật Pháp vốn vô vi 
Ai phá mặc họ phá 
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Phật Pháp có hề gì 

Tu hành nên nhẫn nhục 
Trứng chọi đá ích chi? 
Không gì hơn sự sống 
Hãy sống với mũ ni 

Xin cúi đầu phục mệnh 
Lạy Đức Phật từ bi 

Sự sống quý như thế 
Mà sao con vô tri 

Từ nay con vui sống 
Dù sống chẳng ra gì 

Miễn như mọi người khác 
Khỏi mang tiếng sân si  

Một số lớn trong chúng ta là người hèn nhát.  Chúng ta không có được cái tuệ giác và cái 
vô úy của thầy Quảng Độ.  Lịch sử sẽ phê phán chúng ta như thế nào?  Bằng đức vô úy 
lớn lao của thầy, thầy Quảng Độ đã cứu chuộc được cho tất cả chúng ta.  Có thầy Quảng 
Độ ta mới dám ngửa mặt lên nhìn người  và mới dám nhìn thẳng vào con mắt của con 
cháu chúng ta.  Thầy Quảng Độ là vị Bồ Tát có khả năng cứu chuộc  được cho tất cả 
chúng ta, là rédempteur, gột sạch được cho thế hệ ta cái tội hèn nhát không dám lên tiếng 
trước bạo lực, áp bức và độc tài.  Tôi không bao giờ dám nghĩ là thầy Quảng Độ sân si.  
Tôi nghiêng mình trước tuệ giác và đức vô úy của thầy.  Cũng may là lịch sử hiện đại còn 
có thầy Quảng Độ và một số các thầy và các đạo hữu khác, hữu danh hay vô danh, có tầm 
vóc của những vị Bồ Tát.  Tôi rất hãnh diện vì sự có mặt của họ.  Tôi không nghĩ rằng 
thầy Quảng Độ là trứng chọi với đá.  Tôi thấy thầy là kim cương.  Đá không thể nào làm 
tổn hại được kim cương. Thầy là kim cương bất hoại dù hình hài thầy còn hay không còn 
hiển hiện.  Tôi rất đồng ý với thầy là không có một chế độ độc tài cảnh sát nào có thể tồn 
tại lâu dài.  Sự sụp đổ của một chế độ như thế chỉ là vấn đề thời gian.  

Trong thời gian thầy Quảng Độ ở tù, tôi và các bạn bên này chỉ có thể một năm một lần 
vận động các giới nhân bản, tôn giáo và nhân quyền gửi một vài chục ngàn cho nhà nước 
Việt Nam để nhắc nhở rằng dư luận quốc tế rất ý thức rằng thầy và nhiều vị khác bị giam 
giữ, và nhà nước chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự sống chết của thầy trong tù.  Đó là 
phương tiện bảo vệ duy nhất để bảo vệ cho thầy và những vị Bồ Tát khác.  

Thầy Quảng Độ là một trong những vị cao tăng của thời đại chúng ta.  Năm nay thầy đã 
72 tuổi, và thầy đang đứng ở một địa vị một bậc tôn túc.  Thầy là một vị chân tu, thẳng 
thắn, chân thật không màng danh lợi, học và hạnh kiêm toàn.  Tôi nghĩ các vị có trách vụ 
trong tổ chức Phật Giáo Việt Nam phải tới tham vấn thầy về đường lối Phật Giáo hiện 
đại.  Tôi nghĩ các ông chủ tịch nhà nước, thủ tướng chánh phủ và chủ tịch quốc hội nên 
tới xin yết kiến thầy để tiếp nhận những lời chỉ dạy của thầy về sự phục hưng của nền đạo 
đức dân tộc và về hướng xây dựng tương lai của đất nước.  

Hiện thời những giá trị tinh thần của chúng ta đã đổ nát, người dân không có chỗ nương 
tựa tâm linh.  Niềm tin ở xã hội chủ nghĩa đã thật sự mất trong lòng người và cả trong 
lòng những vị trong ban lãnh đạo trung ương đảng.  Có một khoảng trống lớn trong đời 
sống tâm linh.  Quốc dân không thể  một ngày không có niềm tin.  Mà niềm tin phải là 
chánh tín chứ không phải là mê tín dị đoan, dù là mê tính thần quyền hay ở tính vạn năng 
của một chủ thuyết.  Một số đông chỉ biết bám víu lấy sự lễ bái thờ phụng và tình trạng xã 
hội hiện thời đã trở nên thật hỗn tạp với bao nhiêu thối nát, hư hỏng mê tín.  
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Nhà nước chỉ cho cúng kiến lễ bái mà không cho phép hồi phục và xây dựng một nếp sống 
tâm linh có thể làm nền tảng cho sự trị liệu và đi tới của dân tộc.  Cựu thủ tướng Phạm 
Văn Đồng sau bao nhiêu ngày thao thức và dằn vặt cũng đã phải tìm đến chùa quy y với 
hòa thượng Đức Nhuận.  Các vị lãnh đạo trong chánh quyền hiện tại cũng là con cháu của 
gia đình tin Phật.  Tôi nghĩ quý vị đó không nên đợi tới lúc về già mới nghĩ tới chuyện 
quy y Tam Bảo và hành trì Phật Pháp.  Đạo Bụt rất có tinh thần khoa học.  Nếu được phép 
làm mới đạo Bụt có thể trở nên một nguồn năng lượng vĩ đại đưa quốc gia dân tộc đi vào 
con đường thông cảm, thương yêu, lớn mạnh và hạnh phúc.  Chúng ta phải thực tập đạo 
Bụt ngay từ bây giờ.  
Tôi biết quý vị ấy cũng có những hạt giống tốt của Phật Pháp  trong tự tâm.  Nếu những 
hạt giống này được tưới tẩm và chăm sóc chúng sẽ trở nên một nguồn năng lượng của 
niềm tin và của tuệ giác có thể giúp quý vị lèo lái con thuyền quốc gia dân tộc đến bến bờ 
của an vui và hạnh phúc.  Tuy bề ngoài các vị ấy đã lên án và xét xử thầy Quảng Độ như 
một tội phạm đã làm những điều có hại cho an ninh quốc gia, nhưng trong thâm tâm của 
các vị, tôi biết quý vị vẫn tôn kính thầy Quảng Độ như một bậc cao nhân có đạo hạnh và 
khí phách có thể làm gương mẫu cho người đồng thời và quý vị cũng ước ao có được tầm 
vóc đạo hạnh và khí phách như thầy.  Vậy thì sao quý vị không làm như vua Quang Trung 
đã khẩn thiết đến cầu hiền với La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp? Tâm trạng sợ hãi,  nghi kỵ 
không cho phép đi tới một chánh sách thông minh và hữu hiệu. 

Theo cái thấy của tôi, tới với thầy Quảng Độ với đầy đủ lễ nghi của những bậc cầu hiền, 
quý vị không làm mất thể diện của chánh quyền mà trái lại khiến cho cả quốc dân thấy 
được khả năng giác ngộ và cầu hiền của nhà nước và bắt đầu có niềm tin nơi sự lãnh đạo 
của các cơ quan lập pháp và hành pháp quốc gia.  
 
Tôi không dám lên mặt dạy dỗ ai.  Tôi chỉ muốn thỉnh lên một tiếng chuông chánh niệm.  
Thức tỉnh kịp thời và đi vào con đường vương đạo thì các vị ấy sẽ đạt được sự thành công 
của bản thân, quốc gia và dân tộc.  Nếu không thì lịch sử chỉ ghi lại được những lầm lỡ, 
gian trá, tham nhũng, tranh chấp và hận thù của một giai đoạn mà thôi.  

Thầy Quảng Độ ơi, có thầy cho nên chúng tôi và con cháu của thầy sẽ không còn để cho 
sự hèn nhát kéo lôi và làm tê liệt.  Con cháu của thầy sẽ tiếp nối được tinh thần đạo đức và 
vô úy của thầy.  Xin thầy cứ yên tâm.  

 

Chân thiện hạnh phúc. 
 

 
Mỗi một con người mỗi một ý thức, mỗi một ý thức mỗi một hành động, mỗi một hành 

động tạo nên hạnh phúc hay khổ đau. Hành tinh xanh thế giới này trong quỹ đạo thái dương hệ 
thuộc giải ngân hà Milkyway hiện có hơn sáu tỉ người, tức có hơn sáu tỉ ý thức; ý thức nhiều 
như vậy cũng chỉ xen tạp khổ và vui. Nhiều hơn nữa, trong cả dãi ngân hà Milky Way có hơn 
mười tỉ ngôi sao, và nếu mỗi ngôi sao mặt trời đó, các hành tinh của nó đều có sinh vật thì cũng 
chừng ấy cái xen tạp hạnh phúc, khổ đau! Suy đoán giả thuyết như vậy, căn cứ vào tâm cảnh 
con người hiện nay mà ra. Con người đã xuất hiện từ bao giờ ? Điều này chưa khẳng định chính 
xác, nhưng điều có thể quyết đoán chính xác là con người mãi mãi hơn thua tranh giành với 
nhau. Lịch sử đã để lại những tàn tích hư hoại, điều này không hoàn toàn do thiên tai, mà một 
phần cũng chính con người góp tay vào đó. Chiến tranh, hai tiếng này chẳng thiếu ở một quốc 
gia nào; nhưng nếu có một quốc gia sống an phận thủ thường chẳng hơn thua hướng vọng tham 
cầu, như là Tây Tạng của nữa thế kỹ trước thì cũng chẳng thể nào tránh được nội chiến bên 
trong - bên trong những bộ tộc, những tông đồ, tông phái, và dù không đến nỗi tàn phá để gọi là 
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cuộc chiến, nhưng nó vẫn dằn vặt hơn thua, gây bao chướng ngại cho việc tìm chân hướng 
thiện. Chung quy lại chẳng thể có được một đất nước toàn chứa người dân thiện, tuy nhiên con 
người chân thiện vẫn có mặt khắp nơi; tất nhiên một vài nước như Tây Tạng, Aán Độ có thể 
được liệt vào nơi có nhiều người chân thiện.  

Tìm hiểu và tìm kiếm con người chân thiện hẳn cũng không dễ, vì người thật thiện chẳng 
thể cho mình là thiện, người thiện lại sống trà trộn giữa nhân gian. Nhưng ý thức thiện thì quá 
dễ tìm và có mặt khắp nơi! Khi ta khởi tâm vui, phát tâm muốn giúp người, tâm muốn hòa giải 
đó là hướng thiện, ngược lại ta phải đi tìm, mà chẳng biết chính mình cũng là người thiện. 

Điều khiến cho ta chẳng thấy ta là chân thiện, vì ta chẳng ý thức nhiều về điều thiện. Một 
người đau khổ, vì thường cho mình bất hạnh và chỉ thấy người khác hạnh phúc; tất nhiên luôn 
xem người khác hạnh phúc là một điều tốt để tự điềm tỉnh tâm mình không rơi vào đố kỵ, dèm 
pha nhưng cũng phải tự xem mình hạnh phúc, cái hạnh phúc là mình không ganh tỵ khi xem 
người khác hạnh phúc. Đây là hạnh phúc cao quý của người chân thiện. 

Thế ra người chân thiện chỉ là những ý thức được thanh lọc và biểu lộ nơi chính mỗi con 
người. Và con người tự làm cho mình trở thành chân thiện chỉ là việc tu chỉnh lại ý thức của 
mình.  

Xã hội, quốc gia, thế giới là những ý thức hướng thiện được kết tụ lại trên bình diện xây 
dựng hài hòa chung một mục đích chỉnh trang trật tự đời sống cho cộng đồng nhân loại.  Tuy 
nhiên vì ý thức vốn phức tạp, lại mỗi mỗi người tự giữ lấy ý thức của mình, nên việc chịu phục 
tùng, chịu hòa giải, chịu nhường nhịn ôn hòa thật khó đồng tâm nhất trí, thành ra xã hội, thế giới 
chẳng thể tránh được ít nhiều sự lấn áp hơn thua (chiến tranh). 

Một đơn vị gia đình, chỉ có vài người, chỉ đôi ba ý thức, thế mà chẳng giữ được chân thiện 
vui hòa để người khác noi theo; khó hiểu hơn nữa vài ba người đó lại là người thân yêu của 
mình. Như thế đủ biết chỉ vì nguyên do mỗi người mỗi một ý thức, ý thức ít hướng về chân 
thiện. Nếu đồng tâm hướng về chân thiện, thì vài ba người nhưng chỉ có một, một tâm thương 
yêu tha thứ, hướng thiện. Tiếp theo cũng vậy, đồng tâm xiển dương điều thiện, xã hội, quốc gia 
sẽ tự giải quyết khó khăn một cách tốt đẹp trong sự hòa hài của đại đồng hướng thiện.  

Vậy hành tinh xanh của chúng ta bấy giờ toàn chứa những con người chân thiện, những con 
người đó sẽ chẳng còn lo lắng sợ sệt một chiến tranh thứ ba, thứ tư làm đen tối quả địa cầu – và 
quả địa cầu sẽ có tuổi thọ dài thêm, dài đến lúc mà ý thức của con người trên hành tinh nầy 
chẳng còn lo lắng sự thọ mạng của chính nó; ý thức đó sẽ vượt lên cao, vượt xa đối đãi thường 
tình để trở thành chân thức. Bấy giờ cả hình thể của hành tinh xanh sẽ biến thành chân thể, tính 
thể vô ngại như chân thức của chúng sanh, hay nói cách khác thế giới đó lìa ngôn ngữ, lìa hình 
sắc phàm tình. 

Suy tưởng như vậy có thể là lý tưởng, ấn tượng cảm xúc của một ý thức xen tạp mong cầu ! 
Nhưng mong cầu nầy, phần nào có thể làm được !  

Nhìn lên bầu trời ban đêm, ta chứng kiến tận mắt muôn vàn ánh sáng nhấp nhô của vô số 
thế giới; nhìn ra đại dương tuy chỉ vỏn vẹn trên hành tinh nhỏ của chúng ta, mà ta không thể ngờ 
được kỳ diệu làm sao đó chỉ là vô số hạt nước kết thành. Nhìn về con người ta phải ngạc nhiên, 
chẳng ai giống ai và ít ai chịu thua ai ! Nhìn về Ý tưởng (ý thức) ta phải kinh hoàng, vì tất cả 
những điều ta chứng kiến, suy nghĩ, ý thức, đều tự ta làm chủ. 

Vâng! ta đã tự làm chủ, nên mới quan sát, thẩm đoán, suy định, phê bình, ghi nhận v.v…và 
chính ta làm chủ cho nên ta có quyền ý thức hướng thiện. Nhưng quan trọng hơn dù sản phẩm ý 
thức đó có xảy ra hay không xảy ra, thì ta đã thấy chúng là phương tiện để tự làm cho mình hạnh 
phúc hơn là khổ đau. 

Bông hoa tự nó đẹp, hương hoa tự nó thơm, cuộc đời vốn vẫn ngần ấy của ý thức xen tạp 
tạo thành, và mỗi chính ta vẫn là chính ta hiện thực, đang là, đang sống trong một thế giới của 
kết quả ý thức quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ta nhận chân ra sự thật của hoa là quả trong quá khứ 
từ những hạt mầm có nguyên nhân, thì cái đẹp kia chẳng cần chi thắc mắc, nó hẳn là thường 
thôi, cũng như những gì ngược lại hình ảnh đẹp như bông hoa, tuyệt đối chẳng ra ngoài nguyên 
nhân trong quá khứ. Con người chính ta giờ đây cũng vậy, tất cả vui buồn, hạnh phúc, khổ đau 
đang đến, đang có, đang chịu đựng đều là những hạt mầm có nguyên nhân trong quá khứ, hiện 
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tại. Chừng ấy ta đã biết phải làm sao để tự mình hóa kiếp làm hạt mầm tươi đẹp cho vị lai, 
như bông hoa tự nhiên của nó. 

Thế thì mỗi người là mỗi ý thức, mỗi  ý thức là mỗi một hành động, mỗi hành động cuối 
cùng sẽ tìm về chân thiện hạnh phúc để xây dựng thế giới vật chất này ngày càng tươi đẹp trong 
niềm vui chân thức. 
 
 
Chúc Khâm. 
14/9/2003 
… 
 
 
 

 
 
 
 

Phật giáo như là một nền giáo dục 
 

Ngày nay, xã hội loài người trở nên không bình thường, một hiện tượng chưa hề có trước nay. 
Một vài người Tây Phương đã tiên đoán rằng tận thế diễn ra vào năm 1999, và Đức Chúa Giê-
Su sẽ trở lại thế gian trong ngày Phán Xét. Người Đông Phương cũng tiên tri về những tai họa 
sắp xảy ra tương tự như những lời tiên tri của Tây phương, chỉ khác nhau về thời gian, tức là 
khoảng hai mươi năm sau nữa. Một số những lời tiên tri như thế  đã có từ thời xưa, và chúng ta 
không nên quá coi trọng những lời này. Tuy nhiên nếu xét một cách khách quan, chúng ta sẽ 
thấy thế giới này đang ở trong tình trạng nguy hiểm thực sự. 
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 Ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, ngày nay loài người đã bắt 
đầu hiểu sự cần thiết phải bảo vệ môi trường của mình. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm tâm linh còn 
nghiêm trọng hơn. Đây là nguồn gốc của những tệ nạn đang diễn ra trên thế giới mà ít có ai 
nhận ra. Người Trung Hoa có câu nói: Giáo dục là điều cần thiết để xây dựng đất nước,, để 
huấn luyện người lãnh đạo cũng như người dân”. Trong nhiều thế kỷ người Trung Hoa đã luôn 
luôn tin vào sự quan trọng hàng đầu của giáo dục, vốn được coi là nền móng của một xã hội hòa 
bình và thịnh trị. Giáo dục sẽ cung cấp cho ta cách giải quyết những tệ nạn của xã hội, và sẽ 
hướng dẫn ta cách chuyển khổ đau thành phúc lạc. Giáo dục có sức tác động mạnh mẽ vào quốc 
gia và dân tộc.  
 
Phật giáo như là một nền giáo dục : Phật giáo chính thức truyền vào Trung Hoa vào năm 67 
Tây lịch. Lúc ấy, Hoàng đế Trung Hoa đã cử một đoàn sứ giả đi Ấn Độ cung thỉnh các 
Tăng sĩ đến Trung Hoa để truyền bá lời Phật dạy mà vào thời đó giảng dạy giáo lý được 
coi là một hệ thống giáo dục chứ không phải là một tôn giáo. Có điều đáng tiếc là khoảng 
hai trăm năm trước đây việc tu hành đã trở nên có tính cách tôn giáo nhiều hơn. Vì vậy, 
mục đích của bài viết này là để điều chỉnh lại sự hiểu lầm này bằng cách đưa chúng ta trở 
về với hình thức PG nguyên thủy như Phật Thích Ca đã truyền dạy năm xưa. 
 
*Mục đích của lời Phật dạy: Phật giáo được xem là một hệ thống giáo dục do Phật Thích Ca 
khởi xướng. Mục tiêu của nền giáo dục PG là đạt tới trí tuệ. Từ Sanskrit, trí tuệ được gọi là “ 
Anuttara-Sanyak-sambhodi”, tức “ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác” hay “trí tuệ tối 
thượng”. Đức Phật dạy rằng mục đích chính yếu của việc tu tập là đạt được trí tuệ vô thượng 
này. Ngài còn dạy rằng ai cũng có tiềm năng chứng ngộ trạng thái trí tuệ tối thượng, vì nó là 
một thành phần cốt yếu trong chân tính của con người, chứ không phải là một cái gì ở bên ngoài 
để người ta thủ đắc. Nhưng vì  chúng sinh bị vô minh che khuất nên không biết tới tiềm năng 
này. Vì vậy nếu biết giải trừ vô minh thì chúng ta sẽ chứng ngộ được phần cốt yếu ấy. Hiện tại 
chúng ta thấy mọi người có sự sai biệt khác nhau, đó là vì chúng ta không nhận ra chân tính của 
mình, mức độ thông minh của mỗi người tùy thuộc vào mức độ vô minh chứ không liên quan gì 
tới chân tính của người đó. Giáo lý của Đức Phật giúp chúng ta nhận ra trí tuệ nội tại, hoàn hảo, 
và vô thượng. Với trí tuệ, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề và chuyển khổ đau thành phúc 
lạc. Do thiếu trí tuệ mà chúng ta đã có nhận thức, ý kiến và hành vi sai lầm, và do đó phải chuốt 
lấy những nghiệp quả xấu. Nếu có trí tuệ thì ý nghĩ, quan điểm và hành vi của chúng ta đúng 
đắn, và ta sẽ không phải chịu sự hành hạ của điều khổ, và tất nhiên ta sẽ hưởng những điều vui. 
Từ đây chúng ta có thể thấy rằng vô minh là nguyên nhân của đau khổ, và chứng ngộ trí huệ là 
gốc rễ của phúc lạc. 
Cốt tủy của Đạo Phật: Giáo lý của Đức Phật có ba điểm chính yếu, đó là trì giới, thiền định và 
trí tuệ. Trí tuệ là mục tiêu, còn thiền định là tiến trình cần yếu để đạt trí tuệ. Trì giới là phương 
tiện giúp hành giả đạt tới  trạng thái tâm ổn định và khi đó hành giả tự nhiên sẽ chứng ngộ trí 
tuệ. Toàn bộ hệ thống giáo lý Đạo Phật được bảo tồn trong Kinh điển không bao giờ xa rời ba 
điểm này.  
Tổ chức giáo dục Phật giáo ở Trung Hoa: nền giáo dục Phật giáo có nền móng là sự hiếu 
kính. Trước khi PG du nhập vào Trung Quốc, sự hiếu để đã là cột trụ của xã hội tại xứ sở này. 
Khi các Tăng Sĩ từ Ấn Độ đến và bắt đầu thuyết pháp cho vua chúa Trung Hoa thì mọi người 
nhận thấy ngay rằng PG có vô số điểm tương đồng với truyền thống Khổng Giáo bản địa. Kết 
quả là Triều  đình Trung Hoa đã tiếp nhận PG nhanh chóng và thỉnh cầu các Tăng Sĩ ở lại quốc 
gia này lâu dài về sau. 
 Hai Tăng sĩ Ấn Độ đầu tiến đến Trung Quốc là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Hai vị này 
được “ Hồng Lô Tự” đón tiếp một cách nồng hậu. Hồng Lô Tự tương đương như Bộ Ngoại Giao 
hay Bộ Nội Vụ ngày nay. “ Tưï” có nghĩa là một bộ của chính phủ. Vị đứng đầu Hồng Lô Tự 
tương đương như  Bộ Trưởng Ngoại Giao hay Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Tuy nhiên, Hồng Lô Tự 
chỉ có thể đón tiếp các khách ngoại giao một thời gian ngắn, vậy mà các khách Tăng lúc ấy đã 
được mời ở lại thường trực, Hoàng Đế Trung Hoa đã cho thành lập thêm một bộ nữa là, đó là “ 
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Bạch Mã Tự”, phụ trách về Phật học. Như vậy lúc đầu, “ Tự” không có nghĩa là một ngôi 
chùa, mà chỉ  là một bộ của chính quyền. Chỉ về sau này ở Trung Hoa, “ Tự” mới của nghĩa là 
“chùa”. Vậy có hai bộ phụ trách về giáo dục, đó là “ Bộ lễ” và “ Bạch Mã Tự”. Bộ Lễ trực thuộc 
Tể Tướng, và phụ trách Khổng Học, hệ thống giáo dục truyền thống của Trung Hoa. Bộ Lễ tồn 
tại cho tới đầu thế kỷ hai mươi. Do Hoàng Đế Trung Hoa giúp đỡ rất nhiều cho Bạch Mã Tự nên 
Phật học mau chóng lan truyền khắp Trung Hoa. Có những nơi Phật Học có ảnh hưởng đến dân 
chúng nhiều hơn là nền giáo dục truyền thống của Bộ Lễ. Kết quả cho thấy, không phải ở làng 
xóm nào cũng có trường Khổng Giáo, nhưng ngược lại ở đâu cũng có “ Tự”, tức là ngôi chùa 
PG. Trong thời gian đầu tiên, Chùa Phật là nơi giáo dục, là  học viện và không cử hành bất kỳ lễ 
nghi tôn giáo nào, không giống như ngôi Chùa ngày nay. 
 Một nhiệm vụ khác của ngôi “ Tự” nguyên thủy là dịch thuật kinh sách. Nỗ lực dịch 
thuật này rất lớn mà người ngày nay khó có thể tưởng tượng được. Trong thế kỷ thứ bảy, Pháp 
sư Huyền Trang đã trông coi sáu trăm học giả trong viện Phiên Dịch Kinh Tạng. Trước đó có 
một vị khác là Ngài Cưu Ma La Thập (Kumaraja) đã lãnh đạo một nhóm dịch thuật gồm bốn 
trăm học giả. Như vậy, “Tự” là một  tổ chức lớn của quốc gia. Nhưng không may là khoảng hai 
trăm năm trước “ Tự” đã hoàn toàn biến thành nơi mê tín. Tính chất giáo dục và học thuật của “ 
Tự” đã hoàn toàn không còn nữa, thật là một điều đáng buồn. 
Bốn loại Phật Giáo Ngày nay: Ngày nay có bốn loại PG đang được thực hành. Thứ nhất là tôn 
giáo PG mà người ta có thể thấy trong các chùa ở Đài Loan. Loài hình này không phải là Phật 
giáo chính thống. Thứ hai là PG kinh viện, được dạy ở các trường đại học ngày nay, nơi PG chỉ 
được xem như một triết lý, một môn học.  Đây không phải là nền giáo dục của Đức Phật thực 
sự. Thứ ba, và không may mắn nhất là sự thoái hóa hoàn toàn của PG thành một tín ngưỡng. 
Loại PG thứ ba này làm hại nhiều cho quần chúng hơn là hai loại trên. Sau cùng là loại PG chân 
truyền, cốt tủy của những lời dạy của  Đức Phật, rất hiếm có trong thời đại của chúng ta. 
Kinh nghiệm bản thân của tác giả về PG : Khi còn là một sinh viên trẻ tuổi ở Nam Kinh, tôi 
không tin vào một tôn giáo nào cả. Tôi đã đến nhà thờ cùng với một số bạn học để tìm hiểu về 
Gia Tô giáo. Nhưng dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thấy có cách gì để chấp nhận tôn giáo 
này. Lúc đó tôn giáo mà tôi ưa thích là Hồi giáo, vì Hồi giáo chú trọng tới những nguyên tắc 
luân lý, đạo đức và bố thí, tôi nghĩ rằng đây là điều hiếm có trong các đạo giáo, trong khi tôi biết 
PG vào thời đó thì các tăng sĩ đã không thuyết phục được tôi, vì vậy tôi cũng không chấp nhận 
PG, và đây là tôn giáo mà tôi đối kháng nhiều nhất.  
Sau khi tới Đài Loan tôi được nghe nhiều về giáo sư Đông Mỹ Phương ( Dong Mei Fang), lúc 
đó là một triết gia nổi tiếng và là một giáo sư thuộc viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Với lòng 
ngưỡng mộ, tôi viết cho ông một bức thư để hỏi về việc theo học một lớp của ông ở trường đại 
học. Lúc đó giáo sư Phương khoảng chừng bốn mươi tuổi. Ông mời tôi tới nhà của ông và nói 
với tôi rằng “ ngày nay ở trường học, thầy không phải là thầy, mà trò cũng không phải là trò, 
nếu cậu tới trường để mong học được cái gì đó thì cậu sẽ thất vọng”. Nghe ông nói vậy tôi hơi 
bối bối như thể ông đã dội nước lạnh vào những dự tính của tôi. Sau cùng ông lại nói: “ tại sao 
cậu không đến nhà tôi vào mỗi chủ nhật, rồi tôi sẽ hướng dẫn riêng cho cậu trong khoảng hai 
tiếng đồng hoà”. Tôi đã không tin là ông lại quá tốt với mình như vậy. Thế là tôi học được từng 
triết lý một ở cái bàn nhỏ trong phòng khách hẹp của giáo sư Phương, và điều này rất quý báu 
đối với tôi. Ông dạy về triết học Tây Phương, Trung Hoa, Ấn Độ và sau cùng là PG. Ông dạy tôi 
rằng PG là đỉnh cao của triết học thế giới và PG đã dâng tặng hạnh phúc tối thượng cho loài 
người. Ít lâu sau khi bắt đầu nghiên cứu PG một cách nghiêm chỉnh, tôi lại được may mắn gặp 
Đại Sư Chương Gia (Zhang Jia), người đã dạy và hướng dẫn tôi trong việc học cũng như thực 
hành. Đại sư dạy tôi hai giờ mỗi tuần trong ba năm, cho tới khi ngài qua đời. 
 
Phương pháp học và biểu tượng học Phật giáo : Phật thích Ca là người đầu tiên thiết lập hệ 
thống giáo dục liên tục cho các đệ tử xuất gia. Nhiều đệ tử của Đức Phật đã thành tựu dưới sự 
hướng dẫn của Ngài. Mỗi năm, những đệ tử này được chỉ định dạy giáo lý ở các nơi khác nhau 
trong chín tháng. Ở Ấn Độ mùa mưa kéo dài từ tháng ba đến giữa tháng bảy, gây bất tiện cho 
việc đi lại và việc học trong ba tháng. Vì vậy, tất cả các đệ tử trở về với Đức Phật để học thêm 
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giáo lý và học hỏi lẫn nhau. Khoảng thời gian này được gọi là An cư kiết hạ, và tương ứng với 
cái mà bây giờ gọi là giáo dục liên tục cho giáo viên. Hệ thống giáo dục ngày nay là việc cần 
thiết do có sự tiến bộ về kỷ thuật, nhưng hai ngàn năm trăm trước, Đức Phật đã thực hiện điều 
này để đưa các đệ tử của ngài trở với Chánh Pháp. 
Mỹ thuật Phật giáo: Phật giáo có những biểu tượng mỹ thuật . Khởi nguyên PG là một nền 
giáo dục, phối hợp những cái tương ứng với hệ thống trường học và viện bảo tàng ngày nay. 
Vậy “ Chùa” là bao gồm trường học, thư viện và viện bảo tàng. Ở Trung Hoa ngày xưa, hệ 
thống trường học truyền thống không được phổ biến rộng rãi nên đa số học sinh đến một Chùa 
để học, vì ở đây thường có đủ sách vở, giống như một thư viện ngày nay, và không chỉ có toàn 
kinh điển, mà còn có gần như tất cả những loại sách ngoại điển khác. Các tăng sĩ học PG, 
Khổng giáo, Lão giáo và các sách cổ của Trung Hoa, họ có khả năng trả lời các câu hỏi và thông 
thạo về nhiều đề tài khác nhau. Kết quả là các học viện PG giữ nhiệm vụ giáo dục cho Trung 
Hoa. 
Những ngôi tự viện PG là sự biểu lộ mỹ thuật được gọi là “ Phật giáo biểu hiện”. Tuy nhiên 
những bức tượng Phật và Bồ tát không phải là sự biểu lộ của đa thần giáo. Mỗi bức tượng đều 
có tính chiêu cảm trí tuệ và giác ngộ trong mỗi người chúng ta. Những bức tượng này cũng 
tượng trưng một số phương diện của PG, nhắc nhở các hành giả về một giáo lý nào đó. Thí dụ 
Bồ tát Quan Âm, tượng trưng cho lòng từ bi, một bức tượng Quan Âm sẽ nhắc nhở chúng ta 
phát tâm từ bi đối với thế gian. 
Kiến trúc PG cũng là một sự biểu hiện mỹ thuật. Ngôi chánh điện tương ứng với một phòng học 
hay một phòng họp lớn, và nhìn từ bên ngoài có vẻ như có hai tầng nhưng ở bên trong chỉ có 
một tầng. Ha tầng bên ngoài tượng trưng cho Chân đế và Tục đế hay chân lý tuyệt đối và chân 
lý tương đối. Chân đế là sự thật của đời sống trong vũ trụ, còn Tục đế là kiến giải thế tục vẫn 
còn vô minh, Tầng độc nhất bên trong muốn nói rằng Chân đế và Tục đế chỉ là một chân lý. Với 
người vô minh thì Chân đế và Tục đế là hai điều khác nhau, còn đối với người giác ngộ thì Chân 
đế và Tục đế chỉ là một. 
 
Ở giữa chánh điện có một tượng Phật và hai tượng Bồ Tát. Tượng Phật tượng trưng tính chơn 
thật của vũ trụ và con người, được gọi là “ Phật tính” hay “ chân tâm”.  “ Phật” trong tiếng 
Sanskrit có nghĩa là “ người đã giác ngộ viên mãn”. Tượng Phật biểu trưng cho sự giác ngộ 
nguyên thủy của chúng ta,  còn hai tượng Bồ tát thì biểu trưng sự ứng dụng tâm giác ngộ nguyên 
thủ. Tất cả những biểu tượng và những ý nghĩa được chia làm hai loại: Trí tuệ và Thực hành. 
Thí dụ: Tịnh Độ Tông thờ Phật A Di Đà (Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ) tượng trưng sự 
giác ngộ vốn là một phần chân tính của chúng ta. Bồ tát Quan Âm tượng trưng lòng từ bi, và Bồ 
Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho đại trí tuệ. Chúng ta nên từ bi với chúng sanh, nên có ý nghĩ, 
kiến giải và hành vi hợp lý, chứ không nghĩ, nói và làm theo bản năng, để chỉ gây ra phiền não 
và khổ đau. Vì vậy chúng ta không nên coi Đức Phật và các Bồ Tát là những vị thần, Nhưng các 
ngài có gia hộ cho chúng ta không ? Có, các ngài sẽ giúp chúng ta có trí tuệ để biết cách giải trừ 
phiền não và do đó ta sẽ giải khổ. Khi đã biết ý nghĩa của kiến trúc, âm nhạc, tranh và tượng PG, 
chúng ta sẽ đạt được kinh nghiệm phong phú khi viếng thăm một ngôi chùa. 
 
Tuy nhiên ngày nay có nhiều người không hiểu ý nghĩa và giáo lý của PG, nên họ cho rằng 
tranh và tượng Phật, Bồ Tát là dấu hiệu của Đa Thần Giáo. Thật ra trong PG, hình tượng chỉ là 
phương tiện để hổ trợ việc học đạo chứ không phải là tượng thần linh để thờ phụng và cầu xin. 
Chúng ta có vô số khả năng ẩn sâu trong chân tánh bất tư nghì của mình, vì vậy chúng ta có vô 
số biểu tượng để tương ứng, giống như ngày nay một người có thể có nhiều chức vụ và tước vị 
ghi trên tấm danh thiếp của mình để cho thấy những địa vị và những thành tựu mà mình đã đạt 
được. Chư Phật, Bồ Tát là những biểu tượng của chân tánh bên trong chúng ta. Chúng ta cần 
phải hiểu ý nghĩa của biểu tượng học PG để có thể cảm nhận được sự phong phú và hoàn hảo 
của nền giáo dục PG (còn tiếp, xin xem trên Báo Pháp Bảo hoặc trang nhà quangduc.com) 
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Thích Nguyên Tạng (trích dịch từ Tịnh Không Pháp Ngữ , Taiwan – 2002) 

 
 

 

Lối Hoa Vàng  
 
 

Nắng không xế  
Trời vẫn trưa vàng rực  

Dòng sông xanh chưa cạn nước bao giờ  
Hoa vẫn nở hương thơm ngào ngạt tỏa  
Nguyện vẫn dài qua khắp nẽo ước mơ  

o0o  
Gặp em đây  

Trong thế giới Hoa Vàng  
Mơ mấy cõi  

Thấy người về sum họp  
Tay nắm chặc tay  

Thấy mình không có tuổi  
Trong hơi thở rời xa cát bụi  

Với tiếng cười trong suốt nẽo vô minh  
o0o  

Không lời nói mà pháp âm vang dội  
Không câu ca mà nhạc trỗi quanh mình  
Không đốt lữa mà hào quang vô lượng  
Không nói yêu, nhưng yêu cả hửu tình  

Vòng tay ngọc  
Có Đen , Vàng, Đỏ , Trắng  

Vẫn rộng dài vươn khắp cả nhân gian  
Cùng ngồi xuống  

Có bao lời chưa nói  
Đã thành văn  

Thành nếp sống Đạo Vàng  
o0o  

Sông uốn khúc  
Thác gềnh , đá tảng  
Nước không dừng  

Đượm mát vẫn dòng trôi  
Cây cỏ vọng  

Mưa rơi chừng đáp lại  
Hoa ửng vàng lan rộng mãi không thôi  
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o0o  

Lòng hoan hỹ  
Trước Phật Đài qùi xuống  

Không thời gian  
Không cả khoản không gian  

Từ vạn hạnh đã qui về một mối  
Muôn vạn nẽo đem đen  
Giờ rực lối hoa vàng.  

o0o  
Cảm tác trong 3 ngày đại hội 29, 30, 31 tháng 8 năm 2003  

tại chùa Pháp Quang, Brisbane, Queensland  
 

Như Tạng 
 

Quay Về Bến Giác 
 

  
Từ nhất thể có muôn ngàn hiện tượng 

Từ tánh Không có vạn hữu hằng sa 
Từ nhân duyên có thế giới ta bà 

Từ phiền não có vô biên nghiệp chướng. 
Chúng sanh khổ vì ái ân tham vướng 

Vì sân si, vì ngã mạn, kiêu căng 
Vì đam mê, vì trụy lạc, thù hằn 

Oan khiên nghiệp gây vì tương tàn sống. 
Nên giác tỉnh để thân tâm lắng đọng 
Biết tịnh tu thiền định diệt vô minh 
Để thoát ly mọi hệ lụy tử sinh 

Đạo giải thoát sẽ tỏa ngời lớn rộng. 
Biết hướng thượng, thăng hoa với cuồng vọng 

Đừng cưu mang với bỉ, thử, ngã, nhân 
Đừng đam mê ngũ dục lạc phong trần 
Đời siêu thoát sẽ từ đây xuất hiện. 

Nghiệp che khuất, chân tâm không lộ diện 
Vì điên mê gây nghiệp phải luân hồi 

Lắm vương mang với  ân ái  không thôi 
Nên kiếp kiếp đắm chìm sinh tử khổ. 
Muốn giải thoát phải tịnh tu giác ngộ 

Có nghĩa gì thế sự vạn đau thương 
Đừng luyến vương với cõi mộng vô thường 

Phải vùng dậy sớm quay về bến giác. 

 Thuyền Ấn 
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Tường Trình Phật sự của Hội Đồng Điều Hành  
V/p Tổng Thư Ký 

 
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội nhiệm khóa 4 năm đã hoạt động Phật sự từng bước tiến 

triển tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu tu học của giới xuất gia và Phật tử tại gia. 
I. Đối nội: Tổ chức bốn kỳ an cư kiết hạ theo thời gian các địa điểm như sau: 

- Chùa Pháp Hoa-Nam Uùc năm 2000 
- Chùa Pháp Bảo- Sydney năm 2001 
- Chùa Linh Sơn-Melbourne năm 2002 
- Chùa Vạn Hạnh-Canberra năm 2003 

Bảy (7) cơ sở thành lập sau cũng lần lượt hợp thức trong hệ thống tổ chức Giáo Hội, nâng 
tổng số cơ sở thành viên lên là 32 thay vì 25 như lúc đầu thành lập. 

Giáo Hội cũng nhận văn thư hiến tặng sở nhà đất 25 mẫu của GHPGVNTN New South 
Wales - chùa Pháp Bảo – ngày 15 tháng 8 năm 2000. Nhưng do nguồn nhân sự chưa sẵn sàng, 
Giáo Hội đã trả lời không nhận sự hiến tặng cao quí đó vào tháng 12 năm 2000 đến Ban Trị Sự 
Giáo Hội NSW. 

Các khóa học Phật Pháp cũng được tổ chức được 3 kỳ vào cuối năm. Mỗi năm số học viên 
tham dự tu học độ 200 người là những Phật tử trên toàn liên bang Uùc Châu. Chương trình tu 
học nghiêm túc, mặc dù thời gian chỉ có 5 ngày, nhiều học viên dự khóa đã thấy có tiến bộ rõ rệt 
trong việc cải thiện thân tâm và xây dựng nếp sống gia đình lành mạnh và an lạc. 

Các khóa tu học tại các địa phương thật đa dạng và nhiều khởi sắc như Khóa tu Bát Quan 
Trai, khóa tu Gieo Duyên, khóa Huân Tu Tịnh Độ, Khóa Thiền... cũng đang được hàng Phật tử 
thuần thành tu tập rất tinh chuyên.  

Tổ chức lễ tang HT Thích An Thiên tự thiêu vào lễ Phật Đản 2546 (2002), thật là chu đáo, 
trọng đại và trang nghiêm. Có thể nói đây là một đám tang lịch sử của một Tăng sĩ tại Úc từ 
trước đến nay, theo cái nhìn của công chúng. 

II. Đối ngoại: 
- Tham dự đại hội kỳ II, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ-Văn phòng II Viện Hóa Đạo 

từ ngày 31 tháng 8 đến 3 tháng 9 năm 2000 tại Seattle-Hoa Kỳ. TT Thích Bảo Lạc, Tổng Thư 
Ký và TT Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ đại diện HĐĐH tham dự đại hội này. Trong Đại Hội, 
TT Thích Bảo Lạc được mời thuyết trình đề tài: "Đường hướng giáo dục ..." 

- Tham dự lễ Khánh Thành Thánh Thất đạo Cao Đài tại New South Wales ngày 18-11-
2000, T.T Thích Bảo Lạc, Tổng Thư Ký và T.T Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ thay mặt Hội 
Đồng Điều Hành tham dự lễ, đọc lời chúc từ và cầu nguyện. 

- Tham dự đại hội Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới kỳ 7 tổ chứùc tại Melbourne ngày 
26/11/2000. Trong dịp này có 2 buổi thuyết giảng của TT Thích Bảo Lạc và TT Thích Phước 
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Nhơn. Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPGVN trên thế giới đồng thời cũng là 
thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HN tại UĐL TTL. 

- Từ 14 - 23/09/01Tổ chức hội luận dân chủ phái đoàn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo do HT 
Thích Hộ Giác trưởng đoàn và các thành viên T.T Thích Viên Lý - Tổng Thư Ký, TT Thích 
Giác Đẳng – TVT TV Truyền Thông, Giáo sư Võ Văn Aùi, Chủ tịch UBBV quyền làm người 
Việt Nam kiêm Giám Đốc PTTPGQT (Paris), Nữ sĩ Ỷ Lan, phụ tá Giám Đốc PTT.PGQT... 
Giáo Hội đã tổ chức 7 buổi hội luận trên toàn thể liên bang Uùc để cho phái đoàn Viện Hóa Đạo 
trình bày quan điểm của PG và vấn đề dân chủ hóa tại Việt Nam. Chuyến công tác Phật sự này 
của phái đoàn VP II Viện Hóa Đạo thành công viên mãn. 

- Tham dự lễ lạc thành chùa Diệu Pháp của T.T Thích Viên Lý tháng 09/2002 tại 
California-HK. TT Bảo Lạc, TT Quảng Ba đại diện HĐĐH đến dự lễ. 

- GH cũng chia xẻ những biến cố 11/9/01 với chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, biến cố 
12/10/02 tại Nam Dương và sự thiệt hại gần 100 công dân Uùc đến chính phủ Uùc. Thủ tướng 
Johns Howard, Tổng Trưởng Ngoại Giao và Tổng Trưởng Di Trú đều gửi thư cảm tạ mối quan 
tâm đặc biệt của Giáo Hội. 

- Tham dự lễ tang HT Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện, 
GHPGVNTN Hải Ngoại tại HK, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, viên tịch 21/3/03, TT Thích Bảo 
Lạc và TT Thích Quảng Ba, đại diện HĐĐH tham dự lễ và được mời đứng trong Ban Tổ Chức 
Tang lễ. 

- Tham dựï lễ kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác – Đức Quốc. Chư TT Thích Bảo 
Lạc, Tổng Thư Ký, Thích Trường sanh (Tân Tây Lan), Phó Hội Chủ, Thích Quảng Ba, Phó Hội 
Chủ, Thích Tâm Phương, Vụ Trưởng Vụ Thanh Niên GĐPT thay mặt HĐĐH đến tham dự lễ, 
chúc mừng TT Thích Như Điển lên ngôi vị Phương Trượng chùa Viên Giác và Thầy Tân Trụ 
Trì Thích Hạnh Tấn ngày 28/06/2003. 

- Tham dự lễ tang HT Thích Thiện Trì, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật GHPGVNTNHN 
tại Hoa Kỳ, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, viên tịch ngày 31 tháng 7 năm 2003, TT Thích Quảng 
Ba, Phó Hội Chủ Đại diện HĐĐH tham dự lễ này. 
III. Tổ chức tưởng niệm các bậc thạch trụ, ân sư 

Từ vài năm nay các bậc  thạch trụ của Giáo Hội từ quốc nội đến Hải Ngoại đã lần lượt 
viên tịch. Giáo Hội Úc đã tổ chức lễ tưởng niệm, gởi lời phân ưu hoặc trực tiếp tham dự lễ theo 
thời gian như: HT Thích Thanh Kiểm viên tịch (2000), HT Thích Thiện Siêu viên tịch ngày 
30/10/2001 (17/8 Tân Tỵ), , T.T Thích An Thống viên tịch 28/2/2001, HT Thích Đồng Thiện 
viên tịch 19/9/2001 (3/8 Tân Tỵ), HT Thích Đức Nhuận viên tịch 21/11/2002 (9/12 Tân Tỵ), HT 
Thích Trí Nghiêm viên tịch 13/1/03 (11/12 Nhâm Ngọ), HT Thích Giải An viên tịch 20/2/2003 
(20/1 Quí Mùi)... 
IV. Từ thiện xã hội 

Năm 2000 Giáo Hội đã cử các đoàn cứu trợ lũ lụt VN như ĐĐ Thích Như Định, ĐĐ Thích 
Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Quảng Nghiêm, ĐĐ Thích Tâm Phương, TT Thích Bổn Điền và tu 
viện Vạn Hạnh-Canberra số tiền cứu trợ hơn nửa triệu Úc kim. Năm 2000 Giáo Hội cũng đã 
quyên góp cứu nạn động đất tại Aán Độ do ĐĐ Thích Như Định đi đến tận nơi xảy ra biến cố để 
giúp trực tiếp các nạn nhân. 

 
Đó chỉ là sơ lược một vài Phật sự chính của Giáo Hội nói chung và Hội Đồng Điều Hành 

nói riêng để mong được chư tôn đức gia tâm nỗ lực để Giáo Hội chúng ta có cơ hội đóng góp 
xây dựng con người và xã hội nói chung theo tinh thần từ bi-trí giác của Phật Giáo. 

 
 
VP Tổng Thư Ký HĐĐH 
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BÁO CÁO TÓM TẮt 4 NĂM CÔNG TÁC 
PHẬT SỰ CỦA  VỤ VĂN HÓA  GIÁO DỤC 

o0o 
 

Năm 2000 
 
1/ Đêm văn hóa đón giao thừa, 4-2-2000 tại chùa Pháp Bảo , Sydney. 
     Nội dung : Vụ Phó Lâm Như Tạng thuyết trình về: “lược khảo về văn hóa Phật Giáo VN; Sơ 
lược về công tích của 3 Hòa Thượng :  Thích Trí Quang, T. Quảng Độ, T. Nhất Hạnh”.  
Các nghệ sĩ ngâm thơ của HTT Quảng Độ, T. Nhất Hạnh , T.Mãn Giác,  Như Tạng, Tuệ Sĩ, 
Sông Thu…  Thơ chúc tết của TT Vụ Trưỡng T Trường Sanh . 
2/ Ngày văn hóa Phật Giáo , 30-7-2000, tại chùa Pháp Bảo, Sydney . 
     Nội dung : 3 diễn giả thuyết trình 3 đề tài như sau : a/ Tiến Sĩ Lâm Như Tạng : “PHẬT 
GIÁO TỪ ẤN ĐỘ TRỰC TIẾP DU NHẬP VÀO VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO”. B/  T/S Đào 
Tăng Dực : “MỘT VÀI ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO VÀO TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ HIỆN 
ĐẠI”. T/S Nguyễn Đức Hiệp:  “HOÀNG ĐẾ A DỤC ĐÃ SỐNG LẠI NHƯ THẾ NÀO”. Phụ 
diễn văn nghệ… 
 
Năm 2001 
 
3/ Ngày văn hóa Phật Giáo,  7-1-2001, tại chùa Pháp Bảo , Sydney . 
     Nội dung : a/ Vụ Phó Lâm Như Tạng giới thiệu dịch phẩm của TT Bảo Lạc : KINH KIM 
CANG BÁT NHÃ TINH NGHĨA, và sách NHÂN DUYÊN VÀO ĐẠO PHẬT  của thầy Phổ 
Huân. B/ TTT Như Điển thuyết trình PG TẠI ĐỨC QUỐC VÀ ÂU CHÂU. K/S Phan Đông 
Bích :NGUYỄN DU ĐỌC KINH KIM CƯƠNG . K/S Phan Hồng Chương : SỰ TRUYỀN BÁ 
PGVN TRÊN INTERNET ... 
4/ Đêm văn hóa đón giao thừa, 23-1-2001, tại chùa Pháp Bảo , Sydney . 
     Nội dung : Vụ Phó Lâm Như Tạng : LƯỢ C KHẢO VỀ THIỀN SƯ KHƯƠNG TĂNG HỘI. 
Văn nghệ thơ nhạc …Thơ chúc tết của TTT Trường Sanh… 
 
Năm 2002         
 
5/ Đêm văn hóa đón giao thừa, 11-2-2002, tại chùa Pháp Bảo, Sydney . 
     Nội dung :  Vụ Phó Lâm Như Tạng thuyết trình: LƯỢC KHẢO VỀ DI TÍCH PHẬT GIÁO  
“NÊ LÊ”.  
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Văn nghệ thơ, nhạc… Thơ chúc tết của TT T Trường Sanh.  
6/ Ngày văn hóa Phật Giáo, 30-6-2002, tại chùa Pháp Bảo, Sydney . 
     Nội dung :  Phó chủ tịch hội Phật Giáo Liên Hửu Thế Giới John D. Hughes : đề tài THE 
SPREADING OF BUDDHA DHAMMA ON THIS CONTINENT OF AUSTRALIA (Sự phát 
triễn của Phật Giáo trên lục địa Úc Châu), do bà Orysia Spinner đọc, Vụ Phó Lâm Như Tạng 
dịch từ Anh sang Việt. Văn nghệ thơ nhạc… 
 
Năm 2003 
 
7/ Dêm văn hóa đón giao thừa, 31-1-2003, tại chùa Thiên Ấn, Sydney . 
     Nội dung : Vụ Phó Lâm Như Tạng báo cáo công tác Phật Sự trong 4 năm qua . Văn nghệ thơ 
nhạc, tâm tình,thả đèn cầy xuống hồ tịnh tâm… Dộng đại hồng chung Thiên Ấn cầu nguyện hòa 
bình, đón giao thừa … 
 
NHỮNG ĐỀ NGHỊ 
 
1/ Lập tờ báo cho Giáo Hội, lấy tên là PHẬT GIÁO ÚC CHÂU,  xuất bản 3 số một năm . 
 
2/ Lập GIẢNG SƯ ĐOÀN và ĐOÀN GIÁO VIÊN GIÁO LÝ . 
 
3/ Lập Phật Học Viện dạy 3 cấp : sơ đẵng  3 năm, trung đẵng 3 năm, cao đẵng 3 năm  (trước tiên 
là dạy theo lối hàm thụ). 
 
4/ Liên lạc với các đại học , trung học và tiểu học xin mở các giờ dạy giáo lý . 
 
5/ Liên lạc với các cộng đồng Việt Nam  tại các nước khác,  nghiên cứu hợp tác để xúc tiến kế 
hoạch mở ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM  tại hải ngoại (trước tiên là dạy theo cách hàm 
thụ). 
 
6/ Lập giải thưởng sáng tác về Phật Giáo (nghiên cứu,  truyện, thơ , nhạc, hoạ , nhiếp ảnh, điêu 
khắc, v.v…) 
 
7/ Thành lập Ban Văn Nghệ Phật Giáo. 
 
8/ Thành lập Ban Phát Thanh Phật Giáo 
 
9/ Thành lập các nhóm Cư Sĩ Phật Tử Chuyên ngành 
 
10/  Khuyến khích và giúp đỡ Phật Tử thành lập tờ tuần báo thương mại.v.v… 
 
VỤ VĂN HÓA GIÁO DỤC 
 
 Đọc trong Đại Hội Khoáng Đại II của GHPGVNTNHN  -   ÚC ĐẠI LỢI & TÂN TÂY LAN tổ 
chức tại chùa Pháp Quang , Queensland 
những ngày 29, 30, 31 tháng 8 năm 2003. 
 
TT Vụ Trưỡng  Thích Trường Sanh 
Phó Vụ Trưỡng  Tiến Sĩ Lâm Như Tạng đọc báo cáo  
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Sinh hoạt Phật sự 
Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 

tại New South Wales - Chùa Pháp Bảo – Sydney 
 

I. Nhận định: Hai mươi lăm năm định cư tại Uùc của người Việt tỵ nạn nói chung và 
người Phật tử nói riêng, là một sự phấn đấu không ngừng vươn lên, đóng góp và xây dựng kiện 
toàn cấu trúc đời cũng như đạo. Đó là sự góp sức thật sự của chúng ta vào xã hội đa văn hóa 
Uùc Đại Lợi. 

Ngược dòng thời gian từ những ngày phôi thai mới đặt chân lên xứ tự do như quê hương 
thứ hai này, chúng ta ai nấy đều ngỡ ngàng và xa lạ. Ngỡ ngàng một cuộc đổi đời không chuẩn 
bị trước. Có người cứ tưởng như nằm mơ thấy mình đi lạc nơi một hành tinh mới; và tất cả hầu 
như xa lạ từ ngôn ngữ, phong tục, tập quán cho đến mẫu mực sống…... từ đó, những thử thách 
mới lại bắt đầu và riêng đối với những Phật tử tại tiểu bang NSW, đã cố gắng vượt bực, từ một 
con số không để đặt được cơ sở vững chắc từ vật chất cho đến tinh thần như ngày hôm nay. 
 

II. Đặt nền móng cơ sở: Chia thành 3 giai đoạn: 
1/ Giai đoạn khởi đầu: (1979-1981): những bước dò dẫm bà con Phật tử để tổ chức những 

lễ lược quan trọng truyền thống như lễ Vu Lan, Phật Đản và Tết âm lịch, đã qui tụ được một số 
Phật tử đạo tâm. Đây là nhân tố đầu tiên và tiến đến việc thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam tại 

NSW vào tháng 12 năm 1979. Có thể tạm gọi giai đoạn này ở trong tình trạng năm không: 
không cơ sở, không nhân sự, không kinh nghiệm, không thầy hướng dẫn, không tiền bạc. Đến 
đầu năm 1980 nhờ sự hướng dẫn của T.T Như Điển (từ Đức) Hội viên bắt đầu gây Hội Thiện và 
thuê nhà làm nơi sinh hoạt tạm thời, cũng như nhờ Thầy mách nước bảo lãnh Thầy lãnh đạo tinh 

thần. Đến đầu năm 1981, nguyện vọng của Phật tử đã được thỏa mãn và TT Thích Bảo Lạc từ 
Nhật sang. 

Ngôi nhà thuê không đủ tiêu chuẩn làm chùa. Hội đã gặp nhiều khó khăn trong việc sinh 
hoạt, cũng như rắc rối với Hội Đồng thành phố không cho sinh hoạt. Thế là, một ban kiến thiết 
chùa được thành lập từ năm 1982. Ban này, một mặt tìm đất rộng và đủ điều kiện xây chùa, một 
mặt tìm các tôn giáo đề bảng "for sale". Qua nhiều lần tiếp xúc, liên lạc với các sở hữu chủ cơ sở 
và đất đai, ban kiến thiết chùa cũng đành bất lực "thở dài", vì Hội đang nằm trong tình trạng 5 
Không. 
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2/ Giai đoạn xây dựng cơ sở: trong lúc đang gặp khốn khó như thế, một thành viên trong 

ban kiến thiết chùa đã mở đài radio bắt được tin chính phủ tiểu bang và liên bang có chính sách 
nâng đỡ giúp các tổ chức, Hội đoàn bằng cách cho thuê đất lập cơ sở tại phía Tây của thành phố 
Sydney. Đó là duyên khởi để ngôi chùa Pháp Bảo dời từ Lakemba về khu đất mới của bộ Gia cư 
(Department of Housing) từ tháng 10 năm 1983. Để bắt đầu từ đó chùa từng giai đoạn xây dựng 
lên sau gần 15 năm và hoàn tất năm 1998. Đây là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại NSW nói 
riêng và Uùc nói chung. Chùa có diện tích xây cất chiếm khoảng 2000 m2, có đủ chỗ cho từ 30 
đến 50 Phật tử tu học ngắn hạn hay dài hạn và chỗ dành riêng cho Tăng, Ni tại chùa. Tổng số 
tiền xây cất là $3,800,000 (3 triệu 8 trăm ngàn Uùc kim). Có một điều lạ là với số tiền lớn ấy 
Pháp Bảo chưa phải vay ngân hàng một đồng nào kể từ 24 năm nay. 

Đây quả là một sự nhiệm mầu, nếu không nhờ sức gia hộ của Tam Bảo, chắc chắn không 
một ai có đủ sức làm được cả. 

3/ Giai đoạn ổn định: từ khi giai đoạn xây cất chót hoàn thành năm 1998, chùa không còn 
đất để xây lên nữa. Tuy nhiên, năm 2000, Pháp Bảo đã tiến hành thêm một dự án mới mua đất 
tại Campelltown, lập Tu viện Đa Bảo từ tháng 6 năm 2000. Đất rộng 25 arces và 106,000 m2 
với một ngôi nhà 2 tầng, tạm đủ chỗ cho 1 khóa tu học giới hạn độ 30 người.  Với tâm nguyện 
muốn biến nơi này thành nơi đào tạo Tăng tài cho Phật giáo. Thượng Tọa viện chủ Pháp Bảo 
cũng đã có thiện tâm hiến cúng sở nhà đất cho Giáo Hội Hải Ngoại, bằng văn thư chính thức đề 
ngày 15-8-200, nhưng như thư trả lời của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ đề tháng 12 
năm 2000, rằng Giáo Hội thấy chưa đủ nhân sự và cơ duyên nhận tài sản của Giáo Hội NSW 
hiến cúng. 

Năm 2001, tự viện Pháp Bảo làm mới lại hàng rào chung quanh chùa với phí tổn là 
100,000 (một trăm ngàn Uùc kim) tạo cho cảnh quang ngày càng thêm tú lệ và thu hút được 
nhiều du khách viếng thăm. Cũng như các giai đoạn xây cất trước, hàng rào đã được sự ủng hộ 
nhiệt tình của bà con Phật tử, cộng với ngân quỹ của Tam Bảo nên đợt này chùa cũng không 
phải vay nợ ngân hàng. 

 
III. Vấn đề tu học và hoằng pháp 
Tu học là công hạnh ưu tiên hàng đầu mà Thượng Tọa Viện Chủ luôn ưu tư sách tấn Tăng 

Ni, cũng như Phật tử không bao giờ xao lãng bỏ phí. Tại tự viện, Tăng Ni do Thượng Tọa trực 
tiếp dạy dỗ từ nhiều năm nay. Các  Thầy, Cô đều được học Phật Pháp và kinh kệ khi phải ứng 
phó, gặp việc mà không bị khó khăn lúng túng. Các Kinh luật dạy như Tỳ ni, Oai nghi, Thập 
giới, Qui sơn cảnh sách, Duy thức tam tự kinh, các bài tán Phật, Hán văn... 

Ngoài ra, Phật tử cũng được hướng dẫn tu học qua ba mục: tu bát quan trai mỗi tháng, 
khóa huân tu Tịnh Độ mỗi 2 tuần; lớp học Phật pháp mỗi sáng chủ nhật từ 9:30 giờ đến 11 giờ. 
Lớp học gồm hai phần: luận Đại Trí Độ và kinh Đại Bát Niết Bàn, đã giúp các Phật tử hiểu rõ 
được Phật lý nhiều hơn. 

Việc hoằng pháp cũng được đặt lên hàng đầu. Tờ báo Pháp Bảo liên tục được ấn hành mỗi 
năm ba số. Suốt chiều dài 22 năm (1982) đến nay (2003) là 66 số chưa hề bị gián đoạn, cũng 
đóng vai trò quan trọng trong việc hoằng pháp. Và hàng trăm tác phẩm dịch phẩm được in ấn và 
phổ biến khắp nơi để người học Phật dễ dàng đủ tài liệu tham cứu. 

IV. Vai trò Tuổi trẻ 
Gia Đình Phật Tử Pháp Bảo hiện nay có số lượng độ 130 đoàn sinh, sinh hoạt vào mỗi 

sáng chủ nhật từ 9 đến 1:30 giờ chiều. 
Số đoàn sinh đông không phải điều đáng mừng mà là điều đáng lo ngại. Vì số huynh 

trưởng không đủ cung ứng nhu cầu, và vì đông đoàn sinh quá Ban Huynh Trưởng không quán 
xuyến hết được nên tổ chức cũng khó mà hoàn chỉnh tốt đẹp. Trong 2 năm trở lại đây, phụ 
huynh chắc có thấy rõ con em mình ở ngoài như thế nào, nên đã gấp rút đem chúng vào GĐPT. 
Song, nên nhớ một điều là GĐPT không phải là nhà trẻ, nơi quí vị gửi con em nhờ trông coi 
dùm. Mong quý phụ huynh hiểu rõ dùm điều này để Ban Huynh Trưởng bớt đi phần gánh nặng. 
Gia Đình Phật Tử được học Tiếng Việt, học giáo lý, lễ Phật, học chuyên môn, ăn cơm trưa tại 
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chùa... và được các anh chị Trưởng chăm sóc tận tình, là những yếu tố cần thiết đề chúng ta 
tin tưởng và hy vọng. 

 
V. Từ thiện xã hội 
Ban Từ Thiện Xã hội Pháp Bảo giúp đỡ qua nhiều lĩnh vực và đốùi tượng khác nhau với 

chương trình ngắn hạn và dài hạn. 
Giúp đỡ, ngắn hạn như lũ lụt tại Việt Nam, động đất tại Aán Độ, cháy rừng tại Victoria 

(2001), New South Wales (2002), Canberra (2002). Giúp đỡ dài hạn như yểm trợ chương trình 
giáo dục Tăng ni sinh Việt Nam, tại các trường cơ bản Phật học như Báo Quốc Huế (từ 94-97), 
Nguyên Thiều-Bình Định (từ 95-98), Linh Sơn-Đà Lạt (từ 95-98), cấp học bỗng cho một số học 
sinh nghèo học giỏi tại các trường Nguyễn Duy Hiệu, Phan Chu Trinh-Duy Xuyên, Quảng Nam 
từ 1997 đến nay. Giúp đỡ khẩn cấp như đào giếng cho người thiếu khả năng tài chánh, mổ mắt 
cườm cho những nông dân nghèo không thể tự lo chữa trị được. Cho tới nay Hội đã giúp chữa 
trị cho hàng trăm ca mổ mắt và trong tháng 9 tới đây Ban Từ Thiện cũng đưa người về giúp 
chữa trị cho hơn trăm trường hợp mổ cườm mắt đang chờ trong danh sách. Ban từ thiện Pháp 
Bảo cũng viếng thăm và ủy lạo các trại cùi Bảo Lộc, lớp học tình thương chùa Kỳ Quang 2-Gia 
Định, trẻ em khiếm thị – Bừng Sáng Q.10 – Sài Gòn, và cũng đã giúp đỡ các hội từ thiện Lion 
Club-NSW nuôi giúp trẻ em đường phố, hội chữa trị Ung Thư Uùc (The Cancer Coucil – New 
South Wales) và nhiều trường hợp bất thường khác. Số tiền và tặng phẩm đã lên đến cả trăm 
ngàn Úc kim đều do hảo tâm đóng góp của quý đồng hương và bà con Phật tử. 

 
VI. Kết luận: 
Sau gần một phần tư thế kỷ định cư tại Uùc, người Phật tử VN đã thiết lập được các cơ sở 

ổn định. Trong 25 năm tới chúng ta phải cố gắng đào tạo người thay thế. Nhất là lớp người trước 
không còn thích hợp nữa rồi. Đào tạo 2 thành phần: Tăng, Ni và Phật tử. Nếu đào tạo Tăng Ni 
tại chỗ không có, chúng ta có thể bảo lãnh từ Việt Nam hoặc từ các nước khác sang, và mặt khác 
chúng ta cũng nên nghĩ tới ngành giáo dục tăng ni về trường sở và hệ thống giáo dục theo cấp 
lớp phải được đặt ra để thực hiện trong thời gian tới. Giảng viên Phật học là nhu cầu cần thiết 
cho các trường công lập và tư thục tại hầu hết các tiểu bang để dạy giáo lý cho con em học sinh 
Phật tử. 

Đề nghị: Giáo Hội Trung Ương thành lập giảng sư đoàn và tổ chức đoàn ngũ Phật tử cư sĩ 
chặt chẽ để học Phật và góp phần vào việc đưa đạo Phật vào xã hội đa văn hóa Uùc Đại Lợi. 

Thành thật cảm ơn Đại Hội. 

        Thư Ký 

        
       Tâm Huệ 
 
 
 
 

Tường trình sinh hoạt Phật sự 
Chùa Phổ Quang và Chùa Phổ Minh 

 
Giáo Hội Tây Uùc dưới dự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Phước Nhơn, trong bốn năm 

qua công tác Phật sự tiến triển đều đặn và tốt đẹp. Giáo Hội, từ ngày thành lập năm 1984 cho 
đến nay mỗi ngày một phát triển lớn mạnh về phẩm cũng như lượng. Số lượng hội viên tăng 
thêm, cơ sở sinh hoạt hiện nay là hai nơi. Một tại thành Phố Perth và một tại Sydney dưới sự 
lãnh đạo của Thượng Tọa Phương Trượng kiêm Giáo Hội Trưởng, hai Sư Cô Trụ trì và Ni 
chúng thuộc môn phái. 
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Cơ sở chính tại Thành Phố Perth (chùa Phổ Quang), sau khi thành lập đã phát triển không 

ngừng và Đại Lễ Khánh Thành được cử hành trọng thể và thành công viên mãn vào tháng 
4/2000 với sự chứng minh của trên 70 Tăng Ni từ trong và ngoài nước; và gần 4000 Phật tử địa 
phương cũng như các Tiểu Bang về tham dự. 

 
Chùa Phổ Quang (Perth), tọa lạc phía bắc cách trung tâm thành Phố khoảng 15km, trên 

một lô đất rộng 13,000 m2 khởi công xây năm 1990 và hoàn tất năm 2000 với phí tổn 
$3,800,000.00 Úc kim gồm có chánh điện, giảng đường, Đông, Tây, Hậu tổ, thư viện phòng 
họp, văn phòng, nhà dưỡng lão, Cổng Tam Quan… 

 
Năm 2001, với sự hiến tặng của một Phật tử người Hoa, Thượng Tọa Phương Trượng đã 

tạo mãi một căn phố tại vùng Chester Hill, thuộc thành Phố Sydney, Tiểu Bang New South 
Wales, để thiết lập cơ sở thứ hai là Chùa Phổ Minh, hội viên phát triển ngày một tăng, nhất là 
các kỳ tu Bát Quan Trai, lễ Phật Đản, Vu Lan, không đủ chỗ để sinh hoạt, nên tháng 11/ 2001, 
Thượng tọa quyết định mua căn phố bên cạnh để nới rộng đạo tràng tu học. Phí tổn ban đầu tạo 
mãi cơ sở Phổ Minh : $800,000.00 Úc kim. Nay Chùa Phổ Minh đang trên đà phát triển một 
cách tốt đẹp . 

 
I- PHẦN SINH HOẠT: 
Chùa Phổ Quang: 
- Chùa Phổ Quang sinh hoạt hàng tuần mỗi chủ nhật, từ 2 – 5 giờ, gồm tụng kinh Pháp Hoa, 
niệm Phật và thuyết giảng. 
- Mỗi tháng tu bát quan trai một kỳ, số lượng từ 40 – 60 vị . 
- Mỗi tháng hai kỳ sám hối vào lúc 7.00 pm số lượng Phật tử từ 120 – 150 vị . 
- Tụng Bồ Tát giới tại gia vào mỗi cuối tháng âm lịch, sau lễ sám hối. 
- Mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy niệm Phật từ 7 - 8.00 giờ. 
Chùa Phổ Minh 
- Chùa Phổ Minh sinh hoạt hàng tuần vào ngày Chủ nhật, từ 2 giờ trưa – 5 giờ chiều, chương 
trình gồm: niệm phật và nghe giảng. 
- Tối thứ Bảy tụng kinh Pháp Hoa từ  7 – 8 giờ 
- Tối thứ Sáu tụng kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Phổ Môn ( thay đổi) 
- Từ thứ Hai đến thứ Năm, mỗi tối niệm Phật từ  7 – 8 giờ 
- Mỗi tháng hai kỳ sám hối vào lúc 7.00 pm số lượng từ 50 – 70 vị . 
- Tụng Bồ Tát giới tại gia vào mỗi cuối tháng âm lịch, sau lễ sám hối  
- Mỗi tháng tu bát quan trai một kỳ vào ngày chủ nhật, số lượng Phật tử từ 30 – 40 vị . 
-  
II – PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: 

Hằng ngày ngoài việc quan, hôn, tang tế Thượng Tọa Phương Trượng và quý Sư Cô Trụ 
Trì còn giúp đỡ, an ủi đồng hương Phật tử trong tinh thần tâm bi của Bồ tát đạo. Ngoài ra trong 
năm 1999, Sư Cô thích nữ Bảo Sơn, Trụ trì Chùa Phổ Quang thay mặt Thượng tọa Phương 
trượng và Giáo Hội Tây Uùc đã về Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại miền Trung (Huế), trận lụt đã tàn 
phá tài sản và mang đi hàng trăm nhân mạng. Năm 2002 chùa Phổ Quang và Chùa Phổ Minh 
cũng đã bảo trợ cho 150 bệnh nhân mổ mắt hạt cườm tại Bình Định, và nay (2003)  Phổ Quang 
và Phổ Minh hiện đang gây quỹ và tiếp tục bảo trợ cho hàng trăm bịnh nhân đang chờ mỗ mắt 
hạt cườm tại Việt Nam. 

 
 Chư Tăng Ni tại hai chùa Phổ Quang và Phổ Minh thường viếng thăm và an ủi bịnh nhân 

tại các bịnh viện cũng như tư gia.  
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 Ngoài ra, Chùa Phổ Quang và Phổ Minh cũng đã góp tiếp tay với phái đoàn từ thiện 

chùa Thiên Ấn do sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Như Định, trong kỳ cứu trợ động đất tại 
Aán Độ và cứu lụt tại miền Nam Việt Nam trong hai năm 2000 – 2001. Đồng thời Sư Cô Bảo 
Sơn, Trụ Trì Chùa Phổ Quang kiêm Tổng Thư Ký của Giáo Hội Tây Uùc, cũng đã cùng với phái 
đoàn Giáo Hội Trung Ương, trưởng đoàn là Thượng tọa Thích Bổn Điền, đi ủy lạo và giúp đỡ 
các trường học nghèo đỗ nát thời hậu bão lụt năm 1999. 

 
III -  CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT HÀNG NĂM: 

 Cuối năm 2002 Chùa Phổ Minh tại thành Phố Sydney, đã tổ chức khóa xuất gia ngắn hạn 
(10 ngày), với sự tham dự 48 học viên, gồm có 31 chính thức và 17 dự thính. 

 
Hàng năm, mỗi chùa đều có tổ chức các buổi lễ: Phật Đản, Vu Lan, Rằm Tháng Giêng, 

Rằm Tháng Mười và các ngày vía chư Phật và Bồ Tát rất đông đảo Phật tử về tham dự. Và, mỗi 
kỳ đại lễ, Thượng tọa Phương Trượng đều có tổ chức các buổi lễ quy y cho người tìm về đạo 
giải thoát. 

 
IV – HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN: 

 Gia đình Phật tử Chánh Tín, sinh hoạt hàng tuần vào ngày chủ nhật, từ 9.00 am đến 
2.00pm, số đoàn sinh lên đến 150 em. Ngoài chương trình sinh hoạt chuyên môn và Phật pháp, 
Ban Huynh Trưởng còn dạy tiếng Việt cho các em . 

 
V – DỰ ÁN CHO THỜI GIAN TỚI : 

 Ngoài những sinh hoạt đã được thực hiện từ trước đến nay, Giáo Hội, Tăng Ni và Ban 
Trị Sự chúng tôi sẽ nghiên cứu tổ chức thêm những khóa tu ngắn hạn, niệm Phật,…vào những 
dịp lễ. Về mặt xã hội chúng tôi tiếp  tục bảo trợ chương trình mỗ mắt và những hoạt động từ 
thiện khác cho Việt Nam nói riêng và các nước nghèo nói chung. 

 
  Chùa Phổ Minh, sẽ khai giảng lớp học tiếng Việt vào ngày thứ Bảy mỗi tuần từ 9.30 am 

– 11.30 am và 2.00 – 4.00 pm. 
 

Ban Thư Ký 
GHPGVNTNHN Tây Úc 

Đại Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức và 
Đại Hội Bất Thường, Thành công mãn 

nguyện 
 
Mọi sự kiện xảy ra đều có nhân duyên, mọi nhân duyên tích tụ là do duyên khởi từ tâm thức của 
chúng sanh, hay chơn như vạn pháp. Chân lý ấy, như thị ấy không ra ngoài một phạm vi tiểu tiết 
sự kiện nào; như thế ta thấy sự kiện nhỏ do nhân duyên nhỏ, sự quả lớn do nhân duyên lớn! 
Trong tuần lễ này qua ba ngày 9, 10, 11 tháng 10 năm 2003 tại Tiểu bang Victoria thành phố 
Melbourne, thuộc vùng Fawkner trên con đường Lynch số 105, một ngôi chùa thật đẹp, thật 
xinh xắn, thật trang nghiêm, thật hùng vĩ, và thật khiêm tốn so với những ngôi chùa Việt đã xuất 
hiện trên đất Úc  từ gần hai thập niên qua, đang tưng bừng khai lễ Khánh Thành chào đón mọi 
người con Phật tại Tiểu Bang này.  
 
Do vậy dù tiết trời đã vào Xuân, dù dư hưởng lạnh của mùa đông vẫn còn nghiệt ngã, tưởng như 
tiết đông đang còn ngự trị, thật đúng như tiếng đồn xa khí hậu lạlùng của tiểu bang Victoria 
“một ngày có đủ bốn mùa”! Thời tiết khắc nghiệt đó, ấy vậy mà Phật sự chuẩn bị cho ngày 
Khánh Thành vẫn nhịp nhàng linh hoạt, từ công việc trang trí ngôi Tự viện đến lòng nhiệt tình 
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nồng ấm hân hoan chào đón chư Tôn Đức và quý Quan khách, Phật tử khắp nơi trên thế giới 
tụ về tham dự.  
 
Cho đến ngày chính thức khánh thành số lượng Tăng Ni đã lên đến 134 vị và khoảng 5000 đồng 
hương Phật tử xa gần về tham dự lễ. Theo sau lễ chào cờ Úc, Việt và PG, là diễn văn Khai Mạc 
Đại Lễ Khánh Thành của TT Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương. TT đã ngỏ lời 
cảm ơn chư  Tôn Đức Tăng Ni trên khắp thế giới và đồng hương Phật tử trong và ngoài Úc 
Châu về tham dự lễ, đồng thời TT đã nhấn mạnh lý do tạo dựng ngôi tu viện:” Sau biến cố lịch 
sử  nước nhà của năm 1975, hàng triệu người con dân nước Việt phải bỏ nước ra đi lưu vong 
trên xứ người vì lý tưởng tự do, trong số đó không ít những người Phật tử Việt Nam, cũng như 
Chư Tôn Đức Tăng Ni đã lên đường vượt biển. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, Con dốc lòng 
vì đạo hy sinh. Trên tinh thần đó, Tu Viện Quảng Đức nhỏ bé được chúng con thành lập vào 
giữa tháng 6 năm 1990 tại vùng Broadmeadows để đáp ứng niềm khát khao tu học Phật của 
những người Việt Nam lưu vong trên xứ người. Nhờ ơn Chư Phật gia hộ, vào tháng 6 năm 1997, 
Tu viện Quảng Đức đã chính thức mua được ngôi trường tiểu học vùng Fawkner này. Sau gần 4 
năm sinh hoạt, từ một ngôi trường hoang tàn xơ xác đã đóng cửa, những người con Phật tại đây 
đã nỗ lực đêm ngày để chỉnh trang và sửa chữa, xây dựng từng bước một, tạo nên một cảnh trí 
phần nào mang được nét đặc thù của một ngôi chùa quê nhà Việt Nam. Tuy nhiên, vì là một 
trường học được xây dựng trên 70 năm, nên tất cả mọi thứ đều xuống cấp, nên chính quyền 
thành phố Moreland không cho phép Tu viện sinh hoạt như là một cở sở cộng đồng. Dù đang 
trong thời điểm khó khăn nhất về kinh tế xã hội, nhưng buộc lòng Tu Viện phải trùng tu xây cất 
điện Phật để đáp ứng nhu cầu tu học cấp bách của Phật tử xa gần. Vào ngày 10 tháng 12 năm 
2000, Tu Viện đã tổ chức lễ Đặt Viên Viên Đá đầu tiên để tiến hành công trình xây dựng. Sau ba 
năm dài kiến thiết. Giờ đây, trước mắt quí vị một ngôi chánh điện được thành tựu trang nghiêm 
trong khiêm tốn, nhưng kết tụ bằng tất cả tấm lòng chân thành và thanh tịnh, bằng mồ hôi, tâm 
đức, nguyện lực của những ân nhân, thân hữu, đồng hương Phật tử xa gần”. 
 
Tiếp đó, là lời đạo từ Đạo từ của Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội chủ Giáo Hội PGVNTN/ 
Hải Ngoại  tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, Hòa Thượng đã nhấn mạnh đến quan điểm lịch sử của 
Tu Viện qua tấm gương hùng tráng của Bồ Tát Quảng Đức. HT nói: Hôm nay tại Tiểu Bang 
Victoria nói riêng và tại Uùc Đại Lợi nói chung đang bước vào giữa mùa xuân, trăm hoa đua 
nở, vạn vật đều hồi sinh sau ba tháng mùa đông giá buốt tiêu sơ. Nhân dịp tươi nhuận này, tu 
viện Quảng Đức, Melbourne mừng lễ khánh thành trung tâm Phật Giáo, lại tô điểm thêm vườn 
hoa đa văn hóa Uùc một cành hoa đầy hương sắc. Trong ý nghĩa cao đẹp ấy, thay mặt Giáo 
Hội, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quí vị. Ba năm trước, cũng tại địa điểm này, lễ 
đặt viên đá xây dựng tu viện Quảng Đức đã được long trọng cử hành. Với tâm nguyện và sức 
làm việc bền bỉ T.T Tâm Phương và ban kiến thiết đã vượt qua mọi chướng duyên để hoàn thành 
được ngôi chùa xinh xắn như thế này, quả là một kỳ công, và thật vô cùng xứng đáng, chúng tôi 
không thể không nhiệt liệt tán dương công đức! 
  
Huấn từ của HT Thích Minh Tâm, Chủ Tịch HĐĐH Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Châu 
Âu. HT đã nhắc lại tinh thần vô uý của Bồ Tát Quảng Đức, một con người đã dùng chính mạng 
sống của mình để mang lại niềm tin và ước vọng cho nhân sinh để cho hôm nay Tu Viện Quảng 
Đức được dựng lập trên một đất nước nam bán cầu này. HT đã nói: Cho mãi đến ngày hôm nay, 
40 năm sau Cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức, vị pháp thiêu thân (ngày 20/4 năm Quý Mão - 
1963) bóng cây Bồ Đề của Ngài vẫn còn mát mẻ gội nhuần khắp cõi nhân gian, nhất là trong 
hàng Phật tử Việt Nam, trong nước cũng như ở hải ngoại (…) Vâng, 40 năm sau, ngục A Tỳ vẫn 
còn hiển hiện khắp nơi, ngay cả trên đất nước Việt Nam. Và khi nào còn bóng dáng A Tỳ ở đâu 
thì ở đó vẫn còn rực sáng trái tim của Bồ Tát. Năm nay, 2003, kỷ niệm 40 năm kỷ niệm ngày vị 
Pháp thiêu thân của Bồ Tát Quảng Đức. Cũng trùng phùng trong năm nay, tại Úc Đại Lợi, có lễ 
Khánh Thành một tu viện mang tên Quảng Đức. Ở trong nước cũng như ngoài nước, kể từ sau 
pháp nạn 1963, danh xưng Quảng Đức được dùng đến ở nhiều nơi, đặt tên chùa, tên hội, tên 
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đoàn thể, tên tu viện. Một danh hiệu mầu nhiệm linh thiêng, rất gần và rất quý, vừa cầu 
nguyện, vừa nương theo.  
 
Từ thủ đô Canberra,Thủ Tướng Chính Phủ Úc John Howard đã gởi Thông Điệp chúc mừng đến 
Đại Lễ (do Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Jacinta Tchen đọc): “Úc Đại Lợi là tổ ấm cho tất cả các 
tôn giáo thế giới và luôn tôn trọng mọi truyền thống tín ngưỡng là một chính sách quan trọng 
mà chính phủ chúng tôi muốn thực hiện, nhằm tháo gở những mối xung đột và không bao dung 
trong xã hội. Tôi xin có lời tán dương vai trò của Tu Viện Quảng Đức cũng như Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi-Tân Tây Lan về tất cả những hoạt động 
về từ thiện xã hội cũng như hướng dẫn đời sống tâm linh, những đóng góp quan trọng này sẽ 
giúp cho quốc gia Uùc ngày càng thêm vững mạnh và đồng nhất”. 
 
Theo sau là thư chúc mừng của Thủ Hiến Victoria Steve Brack do Thượng Nghị Sĩ  Sang 
Nguyễn đọc: “ 
Người đệ tử Phật trong Cộng đồng Phật giáo đã nổi bật trong lĩnh vực này, mang lại cho họ 
những giá trị của tính bất bạo động, rộng lượng và lòng từ bi vô lượng, những giá trị mà chúng 
ta đang khao khát. Tôi xin có lời tán thán công đức của Tu Viện Quảng Đức và Hội Từ Thiện 
Quảng Đức tiếp tục ủng hộ cho cộng đồng trong suốt 10 năm qua. Công việc của Hội đã làm, 
đặc biệt là cố vấn cho giới trẻ, người nghiện ma tuý, cờ bạc, bạo động gia đình…” 
 
Sau đó là lời phát biểu chúc mừng của Thị trưởng thành phố Moreland Joe Ficarra, ông nói: 
“thay mặt cho TP Moreland, chúng tôi xin chúc mừng tu viện Quảng Đức đã hoàn thành công 
trình xây dựng, những năm gần đây, Phật giáo đã  và đang phát triển tại thành phố Moreland 
và trên toàn nước Úc nói chung. Lời dạy của Đức Phật đã dâng tặng cho đời, xưa cũng như 
nay, sự hiểu biết sâu sắc về đời sống tâm linh. Chúng tôi tự hào về tinh thần cộng đồng, mối liên 
kết và sức mạnh phát xuất từ  nhiều nguồn văn hóa khác nhau trong cộng đồng”. 
 
Trong khi Đạo Hữu Brian Ashen, Chủ Tịch Hội Phật Giáo Victoria cũng đã gởi thư chúc 
mừng:”Gần đây tôi hân hạnh, tôi được tham quan một vòng quanh ngôi chùa mới. Phong cách 
kiến tạo mô hình kiến trúc thật hoàn hảo và chất lượng thẩm mỹ tuyệt vời. Quả thật đây là một 
trong những ngôi Chùa Việt Nam tầm vóc được xây dựng tại tiểu bang Victoria. Phật Giáo đang 
phát triển mạnh tại tiểu bang Victoria với khoảng 130,000 là Phật tử. Ngôi chùa này là phản 
ảnh  thực tế cho sự phát triển ấy và sẽ phục vụ không cho cộng đồng của Quý Ngài mà rộng ra 
cho các cộng đồng sắc tộc khác”. 
 
Luật sư Lưu Tường Quang, Tổng Giám Đốc hệ thống phát thanh SBS Radio  cũng đã ngỏ lời 
tán dương công đức xây dựng tu viện, ông nói:” Khánh thành ngôi điện Phật là một sự kiện 
quan trọng. Điều này biểu hiện không chỉ là một lời phát nguyện đối với chư Phật mà còn là lời 
cam kết với cộng đồng. Nơi chốn thờ phượng là tâm điểm cho việc xây dựng cộng đồng. Việc 
này đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Phật tử và không Phật tử. 
Mọi người dân của tất cả những tôn giáo đang nới rộng vòng tay của mình với những cộng 
đồng khác để tạo nên sự hiểu biết và tôn kính lẫn nhau. Không có gì quan trọng hơn vào lúc 
này, trong lúc mối căng thẳng toàn cầu đang gia tăng.” 
 
Phần sau cùng là giáo từ của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo (VP 
II) kiêm Chủ Tịch HĐĐH Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã ban đạo từ, Hòa 
Thượng đã tán thán công đức tạo dựng của TT Trụ Trì Thích Tâm Phương và khuyến tấn hàng 
tăng ni hàng Phật tử tinh tấn tu học sau lễ khánh thành. HT đã nói: Dù nằm mơ cũng khó mà 
tưởng được, một cảnh trí thật là khang trang, thật là uy nghiêm, thật là rực rỡ huy hoàng trong 
khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của ngôi Chánh Điện rực vàng trong khuôn viên tu viện 
Quảng Đức. Hình ảnh cụ thể này nói lên công sức, tâm lực của mỗi tấm lòng sắc son với đạo 
pháp, cũng như nói lên niềm bao dung của các vị lãnh đạo tại đất nước Uùc và nền văn hóa đa 
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nguyên xứ người. Chính điểm son như vậy mà hôm nay người con Phật chúng ta tại đây có đủ 
duyên gặp nhau, nhìn nhau trong niềm vui chia xẻ Đại Lễ Lạc Thành TV Quảng Đức ngày hôm 
nay”. 
 
Chương trình tiếp theo là lễ cắt băng khánh thành Tu Viện Quảng Đức; đây là giờ phút quan 
trọng mà mọi ngươi đều mong đợi. Ban nghi lễ đã cung thỉnh chư tôn đức, quý quan khách rời 
hội trường ra cổng bên phải của Tu viện, và đoàn người được hướng dẫn đi vào cổng chính Tam 
Quan của Tu Viện và hướng lên điện Phật. Nghi thức cắt băng khánh thành được cung thỉnh 10 
vị. Sau lễ cắt băng Khánh Thành là lễ cầu nguyện Ngôi tự viện mới được thuận duyên là nơi 
phát triển tâm linh của người con Phật. Theo sau lễ này là một buổi lễ vô cùng quan trọng không 
những cho người Phật tử Việt Nam tại địa phương nước Úc, mà cả đến năm châu trên thế giới 
nơi nào có Phật tử Việt sinh sống, đó là lễ Tôn Phong ngôi vị Đệ Tứ Tân Thống, Đại lão Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang. Buổi lễ diễn ra thật cảm động qua những lời phát biểu, đạo từ và 
cảm tưởng của chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa và quý quan khách. 
 
Bầu trời giờ đây, không gian lúc này, tưởng như ngưng đọng, trong sự gia hộ của Long 

Thiên Hộ Pháp, cảm được như vậy, vì khí trời đã sáng tõ, cái lạnh mấy hôm nay tự 
nhiên ấm dần. Chứng kiến cảnh tượng này mọi người càng nhiếp tâm cầu nguyện, 
nhiếp tâm gia trì niệm Phật nguyện cầu buổi lễ được châu viên. Chư tôn đức và quý 

thượng khách lần bước tiến lên thang cấp, được trải phủ bằng lớp thảm đỏ, kính mừng 
chào đón quý Ngài. Trước cửa Đại Hùng Bảo Điện đoàn múa lân nhất tâm phô diễn 

cung nghinh quý Ngài; khi nhung vải đỏ được cắt ra, liền tức khắc hai tràng pháo đỏ nổ 
vang chào mừng nghinh đón chính thức Ngôi Tu Viện Quảng Đức hoan hỷ từ đây sáng 

ngời, nêu danh trong vùng trời thành phố Melbourne tiểu bang Victoria. Thật đúng là 
sen nở khung trời Úc Đại Lợi. Tiếng pháo nỗ, tiếng niệm Phật, tiếng cười hoan hỷ, 

tiếng nức nở dường như tiếng khóc xúc động của vui mừng, tiếng trầm trồ không ngớt 
lời khen ngợi tán thán, hòa vang khắp mọi nơi trong khung viên chùa Quảng Đức. Nỗi 
vui mừng này, giờ đây, lúc này là của tất cả, của người con Phật, của người hoài bảo 

cho văn hóa Việt khởi sắc nơi xứ người. 
 

Được biết song song với Đại Lễ Khánh Thành, một Đại Hội Bất Thường được tổ chức tại Tu 
viện Quảng Đức. Đại Hội tương đối đầy đủ các bậc Tôn Túc đến tự quốc gia Hoa Kỳ, Pháp, 
Đức, Canada và Uùc Đại Lợi. Đại Hội đưa ra kế hoạch chấn chỉnh cơ cấu điều hành của các cấp 
Giáo Hội hải ngoại để nhịp nhàng hòa hài với Giáo Hội Mẹ tại quê nhà. Đại hội đã cung nghinh 
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa an vị trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống nhất từ  trong và bên ngoài VN. Đặc biệt nhất là Lễ Suy Tôn Đức Đệ Tứ Tăng 
Thống GHPGVN, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đã được chư tôn đức Tăng Ni và cả Hội 
trường quỳ xuống nghiêm trnang cung kính vô vàn. Đại Hội đã thành công viên mãn, như nhân 
xét trong lời cảm tạ của HT Thích Như Huệ. “Đại Hội đã hài hòa trong tinh thần tương kính 
chung lo cho Đạo Pháp dân tộc, như từ trước đến nay Tôi đã tham dự nhiều Đại Hội Bất 
Thường nhưng chư a bao giờ thấy được sự hòa hài của Đại Hội như vậy. 
 
Đại Đức Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng đã cho biết, dù Tu Viện Quảng 
Đức đã hoàn thành, nhưng hiện tại Tu Viện đang mắc nợ Ngân Hàng và đồng hương Phật tử 
khoảng $800.000 Úc Kim, nay là số tiền mà tu viện đã vây mượn để cho công trình hoàn tất 
trước khi giấy phép xây dựng hết hạn. Đại đức thay mặt tu viện tha thiết kêu gọi quý đồng 
hương Phật tử xa gần, cùng phát tâm tiếp tay với tu viện để sớm hoàn trả món nợ quá lớn đã nêu 
trên. 
 
Chúc Khâm – Phổ Trí (ghi nhanh) Hình ảnh mời xem tại đây: www.quangduc.com 
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HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 
 

Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada) 
Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN 

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 
 

Hòa Thượng Thích Hộ Giác (USA) 
Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ 
 

Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn (USA) 
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN 

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN 
 

Hòa Thượng Thích Huyền Vi (France) 
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN 

Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới 
 

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Australia) 
Đồng Sáng lập viên GHPGVNTN Úc Châu – Tân Tây Lan 

Viện Chủ Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự 
 

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (USA) 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada 

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ 
 

7. Hòa Thượng Thích Minh Tâm (France) 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Âu Châu 

Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Paris 
 
 

 
 

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương  
nhiệm kỳ 2003- 2007: 

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn 
HòaThượng Thích Như Huệ 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 

Thượng Tọa Thích Tịnh Minh (Chánh Thư Ký) 
Thượng Tọa Thích Quảng Ba 

Thượng Tọa Thích Phước Nhơn 
Thượng Tọa Thích Trường Sanh 

Thượng Tọa Thích Bổn Điền 
Thượng Tọa Thích Nguyên Trực 

 
Hội Đồng Điều Hành 
nhiệm kỳ 2003- 2007 
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Hội chủ: HT Thích Như Huệ 

Phó Hội chủ Nội vụ: HT Thích Bảo Lạc 
Phó Hội chủ Ngoại vụ: TT Thích Quảng Ba 

Phó Hội chủ kế hoạch: TT Thích Phước Nhơn 
Phó Hội chủ đặt trách Tân Tây Lan: TT Thích Trường Sanh 

Tổng Thư ký: TT Thích Nhật Tân 
Phó Tổng Thư ký: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Phổ Huân 

Chánh thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Tâm Lạc,  
Phó Thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Bảo Trường 

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Bổn Điền 
Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Nguyên Trực 

Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng sự):  
Ni trưởng Thích Nữ Phước Trí 

Phó Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Chơn Đạo 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Bảo Lạc 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Tâm Phương 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: Sc Thích Nữ Bảo Sơn 

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ hoằng pháp: ĐH Đồng LoạiTrần Nguyên Trung  
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: TT Thích Trường Sanh 

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Thông, 
 Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH Lâm Như Tạng 

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh niên GĐPT: TT Thích Phước Nhơn 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT: ĐĐ Thích Nguyên Tạng;  

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT: ĐH Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Quảng Ba 

Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tịnh Đạo 
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 Thành Liên 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : TT Thích Như Định 
Tổng Vụ Phoù Tổng Vụ Tài chánh: ĐĐ Thích Phổ Hương 
Tổng Vụ phó Tổng Vụ Tài chánh: Sc Thích Nữ Bảo Sơn 

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư sĩ: TT Thích Quảng Nghiêm 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ : Sc Thích Nữ Nguyên Khai 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ:  TT Thích Tâm Minh 

Tổng Vụ phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Như Định 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Phổ Hương. 

 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI   
TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN 

---o0o--- 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI kỳ II 
 

Chúng tôi, hàng Giáo phẩm, Tăng, Ni và Cư sĩ, gồm 116 Đại biểu của 34 Tu viện, Tự viện, Tịnh 
xá, Niệm Phật Đường, đoàn thể Cư sĩ  Phật tử từ NSW, VIC, QLD, SA, WA, ACT, NT tại Uùc 
Đại Lợi và Tân Tây Lan, trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2003 đã vân tập về chùa Pháp 

Quang, Brisbane để tham dự Đại Hội Khoáng Đại kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Ú c Đại Lợi-Tân Tây Lan 
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     -     Hòa chung trong nỗi âu lo của nhân loại trước tình huống thế giới hiện nay đang bên 

bờ vực thẳm do vô minh, hận thù , bạo hành, khủng bố, vv... chỉ có thể được chuyển hóa 
bằng nguồn đạo lý hòa bình, nhân bản, khai phóng trong tinh thần từ bi, trí tuệ  

- Chia xẻ niềm ưu tư với Giáùo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) tại 
quê nhà trong hoàn cảnh đến nay vẫn còn bị nhà cầm  quyền CSVN đàn áp: chư tôn Giáo 
phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện vẫn còn tiếp tục bị hạn chế tự do, cơ sở Giáo Hội vẫn bị 
chiếm dụng, quyền tự do hành đạo và thực hành tín ngưỡng theo truyền thống của toàn 
dân Việt Nam còn bị cấm đoán  

- Thể nhận ý chỉ của Thông Điệp do Hội Đồng Lưỡng Viện từ quê nhà gởi đến Đại Hội 
Khoáng Đại kỳ nầy: “GHPGVNTN khẳng định vẫn kiên trì định hướng, tiếp tục duy trì 
cơ cấu tồn tại như trong quá khứ, lấy đó làm nền tảng cho sự kế thừa và phát huy sự 
nghiệp của chư Tổ “ 

- Xác quyết rằng ngoài việc tích cực mở rộng các Phật sự đối nội và đối ngoại tại Úc và 
hải ngoại, GHPGVNTN-HN/UĐL-TTL luôn hỗ trợ để Giáo Hội tại quê nhà từng bước 
phục hoạt cơ cấu, nhân sự và hoạt động 

 

đồng thanh quyết nghị: 
1- GHPGVNTN-HN/UĐL-TTL xác định mối quan hệ gắn bó truyền thống với 

GHPGVNTN, luôn  tích cự c hơn qua các hổ trợ tinh thần và vật chất cho Giáo Hội quê 
nhà.  

2- Tiếp tục tương duyên liên kết với các Giáo Hội Hải Ngoại và các tông phái, hệ phái Phật 
Giáo Việt Nam khác tại Âu - Mỹ – Á – Úc châu để cùng nhau phát huy truyền thống cao 
quý của giáo lý Phật đà, dấn thân bảo vệ Chánh pháp, nổ lực góp phần xây dựng hoà 
bình, an lạc cho quê hương Việt Nam và cho cộng đồng nhân loại. 

3- Giáo Hội sẽ gia tăng đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp cho Phật tử bản xứ và Đồng 
hương Phật tử tại Úc và hải ngoại.  Đặc biệt sẽ củng cố và phát triển các đoàn thể Cư sĩ 
và Phật tử giới trẻ trong việc tu học, phát huy Phật pháp và bảo tồn văn hóa dân tộc.  

4- Đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam: 
- Công nhận sự tự do hoạt động của GHPGVNTN tại quê nhà, đặc biệt chấm dứt mọi cấm 

chế hành hoạt đối với chư Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và các 
Tăng Ni khác 

- Tôn trọng quyền hành đạo theo Hiến Chương GHPGVNTN của Tăng Ni, Phật tử tại quê 
nhà  

- Hoàn trả và bồi thường tất cả giáo sản Phật giáo đã bị trưng dụng và chiếm hữu trước 
nay 

- Chấm dứt mọi vi phạm dân quyền và nhân quyền, đặc biệt tôn trọng tự do tôn giáo, tự do 
ngôn luận, tự do lập hội... của tăng tín đồ Phật giáo và toàn dân Việt Nam 

- Sớm trả tự do các tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo và các nhà hoạt động cho dân chủ, 
nhân quyền. 
 

Làm tại Brisbane, QLD, Uùc Đại Lợi ngày 31 tháng 8 năm 2003 
 (mồng 4/8 Quý Mùi, PL 2547) 

 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan  

 
HIẾN CHẾ GIÁO HỘI 

 
PHẦN MỞ ĐẦU 
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Kế thừa hai nghìn năm truyền thống hòa bình, an lạc, giải thoát của Đạo Phật, người Phật tử 
Việt Nam tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan nguyện thực hiện lý tưởng phục vụ dân tộc và nhân 
loại. 
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. 
Các tông phái, hệ phái Phật giáo Việt Nam đang sinh hoạt tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan kết 
hợp thành một cơ chế để xiển dương đạo pháp, theo truyền thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất  ( GHPGVNTN) tại quê nhà. 
Tiếp tục thực hiện hoài bão thống nhất theo tinh thần từ bi, lợi tha, nếp sống lục hòa của hai giới 
Tăng sĩ, Cư sĩ để tự tồn và phát triển đó là sắc thái đặc biệt của nền thống nhất Phật Giáo Việt 
Nam tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.  
 

CHƯƠNG MỘT 
DANH HIỆU – HUY HIỆU – GIÁO KỲ – GIÁO 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. (Trong Hiến Chế này gọi tắt là Giáo hội, viết tắt là 
GHPGVNTN/HN tại UĐL-TTL. Tên Anh ngữ là The Unified Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia – New Zealand) 

Điều 2: Huy hiệu của Giáo Hội là hình Pháp luân (có 12 căm theo hình) 
Điều 3: Giáo kỳ của Giáo Hội là cờ Phật Giáo quốc tế. 
Điều 4: Giáo ca là bài Phật Giáo Việt Nam của nhạc sĩ Lê Cao Phan. 
Điều 5: Khuôn dấu của Giáo Hội được quy định trong Nội quy. 
 

CHƯƠNG HAI 
MỤC ĐÍCH – TRỤ SỞ – THÀNH VIÊN 

 
Điều 6: 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: Trụ sở Giáo Hội đặt tại nơi vị Hội Chủ đương nhiệm. 
Điều 8: Thành viên của Giáo Hội là: 

- Các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, là thường trú nhân hay công dân  
Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan. 
- Các Tự Viện, Phật Học Viện, Tu Viện, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường v.v… 
- Các đoàn thể Cư sĩ Phật tử 

chấp nhận và thực hiện Hiến Chế này 
Điều 9: Giáo Hội chỉ yểm trợ tinh thần các thành viên trong mọi sinh hoạt hợp đạo pháp và luật 
pháp. Giáo Hội không chịu trách nhiệm về mọi hành vi phạm pháp. 
 

CHƯƠNG BA 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH – NHIỆM KỲ 

 
Điều 10: Giáo Hội gồm 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. 
Điều 12: a) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương gồm có 9 vị, là chư tôn từ 25 tăng lạp trở lên, do 

Hội Đồng Tăng Ni suy cử và được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh.  
b) Các thành viên Hội Đồng này tuyển thỉnh vị Chánh Thư Ký để điều phối các sinh hoạt 
của Hội Đồng. 
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 c) Các thành viên khác trong Hội Đồng có thể kiêm nhiệm các chức vụ của Hội Đồng 
Điều Hành. 
Điều 13: Hội Đồng Tăng Ni là những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni thành viên Giáo Hội, từ năm (5) 

tăng lạp trở lên, đang hành đạo tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. 
Điều 14: Hội Đồng Điều Hành gồm có:  

- Hội Chủ 
- Phó Hội Chủ Nội Vụ 
- Phó Hội Chủ Ngoại Vụ 
- Phó Hội Chủ đặc trách Tân Tây Lan 
- Phó Hội Chủ Kế Hoạch 
- Tổng Thư Ký 
- 2 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 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 4 Phó Hội Chủ do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tuyển thỉnh trong 

số các thành viên thuộc hội đồng. 
b) Các chức vụ còn lại 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: 
- Hội Chủ 
- Các Phó Hội Chủ 
- Tổng Thư Ký 
- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự 
- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp 

Điều 17: Nhiệm kỳ của: 
a) Hội Đồng Chứng Minh là vô hạn định, số thành viên do Đại Hội Khoáng Đại quyết 

định. 
b) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương là bốn (4) năm, số thành viên do Hội Đồng Tăng 

Ni quyết định. 
c) Hội Đồng Điều Hành là bốn (4) năm. Các thành viên trong Hội Đồng có thể được tái 

cử. 
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CHƯƠNG BỐN 
NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN 

Điều 18: Hội Đồng Chứng Minh: Chứng minh về mặt tinh thần và tiêu biểu đạo hạnh trang 
nghiêm Giáo Hội. 

Điều 19: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương: 
- Giám sát, bảo vệ tinh thần thực thi Hiến Chế 
- 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 sinh hoạt 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: 
- Đôn đốc, khuyến khích, nâng đỡ Tăng Ni, Phật tử hành đạo, tu tập. 
- Thi hành và tu chính Nội Quy Giáo Hội theo tinh thần Hiến Chế. 
- Thực thi các quyết nghị của các Đại Hội Giáo Hội. 
- Ban Thông điệp 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 tư 

cách pháp nhân của Giáo Hội. 
 
 

CHƯƠNG NĂM 
CHẾ TÀI – GIẢI NHIỆM 

 
Điều 22: Các thành viên trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Điều Hành 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. Tổng Thư Ký Hội 
Đồng Điều Hành trong vòng một tháng phải  triệu tập phiên họp Hội Đồng để giải 
quyết. 

c) Các biểu quyết chế tài hay giải nhiệm do toàn thể thành viên của Hội Đồng liên hệ 
quyết định. 

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 Giáo Hội có tư cách pháp lý riêng độc lập và về mặt hành chánh và tài 
chánh. 

 
 

CHƯƠNG BẢY 
ĐẠI HỘI  BẤT THƯỜNG  - ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI 
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Điều 26: Hội Chủ và Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành phải triệu tập Đại Hội bất thường 

trong vòng hai (2) tháng, nếu nhận được thư yêu cầu của ít nhất phân nửa thành viên Hội 
Đồng Điều Hành hay phân nửa cơ sở tự viện trực thuộc. 

Điều 27: 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, nếu cần. 
- Cung thỉnh Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và cung cử Hội Đồng Điều Hành 

nhiệm kỳ mới. 
Điều 28: 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 Tu viện, Tự viện, Phật học viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường v.v… 
- Đại biểu các đoàn thể Cư sĩ, Phật tử. 

 
CHƯƠNG TÁM 

TU CHÍNH – BAN HÀNH – ÁP DỤNG HIẾN CHẾ 
 
Điều 29: Thành viên Giáo Hội có thể đề nghị tu chính Hiến Chế nhân các kỳ  

Đại Hội. 
Điều 30: Các đề nghị tu chính Hiến Chế phải gởi đến Ban Tổ Chức một tháng trước kỳ Đại Hội 

và phải được hai phần ba tổng số Đại Biểu Đại Hội  
thông qua. 

Điều 31: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương duyệt y và ban hành Hiến Chế được tu chính trong 
vòng một tháng sau Đại Hội. 

Điều 32: Bản Hiến Chế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – 
Tân Tây Lan có tám (8) chương, ba mươi hai (32) điều, được tu chính tại Đại Hội Khoáng 
Đại kỳ II của Giáo Hội từ ngày 29 đến 31 tháng 8 năm 2003 được ban hành và có hiệu lực 
áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2003. 

 
Phật Lịch 2547, 
Nay ban hành 
 

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG 
 
Brisbane, ngày 1 tháng 9 năm 2003 

Đồng ký tên 
 
 
 
 
HT. Thích Huyền Tôn  HT. Thích Như Huệ   HT. Thích Bảo Lạc 
 
 
 
 
TT. Thích Tinh Minh  TT. Thích Quảng Ba   TT. Thích Phước Nhơn 
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TT. Thích Trường Sanh  TT. Thích Bổn Điền   TT Thích Nguyên Trực 
 
 
 

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand 

(Incorprating Amendments passed at the National Congress of 31st August 2003) 

CONSTITUTION 

PREAMBLE 
Inheriting a Buddhist tradition of 2000 years of peace, tranquility and liberation, Vietnamese Buddhists are 
committed to the ideal of serving Vietnamese people and humankind. 

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand does not hold itself apart from 
but as part of Vietnamese people and humankind. 

The different schools and lineages of Vietnamese Buddhism active in Australia and New Zealand vow to unite 
and serve all living beings and the Teachings of the Buddha in accordance with the existing traditions of the 
Unified Vietnamese Buddhist Church in Vietnam. 

The distinguishing character of the unity of Vietnamese Buddhism in Australia and New Zealand is the 
continual aspiration for unity in a spirit of true compassion, alturism and harmony for both the Sangha and the 
Laity in order to develop and maintain leadership within the assembly. 

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 
Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat Hai Ngoai tai Uc Dai Loi - Tan Tay Lan, (abbreviated as 
GHPGVNTNHN 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. 

Article 4: The Anthem of the Congregation shall be Phat Giao Viet Nam by Maestro Le Cao Phan. 

Article 5: The Official Stamps of the Congregation shall be used in accordance with the Rules of the 
Congregation. 

SECTION 2 

PURPOSE - OFFICE - MEMBERSHIP 

Article 6: The Purpose of the Congregation shall be to co-ordinate the Schools and Lineages of Vietnamese 
Buddhism in Australia and New Zealand in propagating True Buddha Dharma and in serving the 
people. 

Article 7: The Office of the Congregation shall be located wherever the current Head of the Congregation 
presides. 

Article 8: Membership of the Congregation shall comprise:– 

 Monks and Nuns (i.e. Bhikkhus and Bhikkunis) who are Australian or New Zealand citizens or 
permanent residents, 

 Constituent bodies of Buddhist Temples, Institutes, Monasteries, Retreat Houses, Prayer Halls, 
etc…, and 
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 Lay Buddhist Organisations, 

 who accept this Constitution and put it into effect. 

Article 9: The Congregation will only provide spiritual support to members in their activities which conform 
with the Dharma and the law of the land. The Congregation bears 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 Council of Clergy, 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. 

Article 12: (a) The Central Sangha Council comprises nine (9) members of the Sangha with at least twenty-five 
(25) 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 members 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 for Internal Affairs 

 Deputy Head of the Congregation for External Affairs 

 Deputy Head of the Congregation for New Zealand 

 Deputy Head of the Congregation for Planning 

 General Secretary 

 Two (2) Deputy General Secretaries 

 Treasurer 

 Deputy Treasurer 

 Commissioner for Clergy Affairs 

 Deputy Commissioner for Clergy Affairs  

 Assistant Commissioner for Bhikkuni Affairs Section (Part 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 
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Article 15: (a) The Head and the four (4) 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 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: An Executive Council Standing Committee shall comprise: 

 the Head of the Congregation, 

 the Deputy Heads of the Congregation, 

 the General Secretary, 

 the Commissioner for Clergy Affairs, and 

 the Commissioner for Dharma Propagation 

Article 17: Terms of Office for: 

(a) the Board of Patrons shall be indefinite, the number of Patrons being determined by a General 
Congress; 

(b) the Central Sangha Council shall be four (4) years, the number of members being determined by 
the Council of Clergy; and 

(c) the Executive Council shall be four (4) years, with members of the Council being eligible for re-
appointment. 

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 theConstitution; 

 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); and 

 Promulgates resolutions defining the courses and directions for the activities of the Congregation. 

Article 20: The Council of Clergy has the unique task of selecting members of the Central Sangha Council at 
each General Congress of the Congregation. 

 

Article 21: The Executive Council: 

 Motivates, encourages and supports members of the Sangha and Buddhist Laity to practice and 
study their religion; 

 Implements and amends the Rules of the Congregation in accordance with the Constitution; 

 Implements resolutions of General Congresses of the Congregation; 

 Issues Religious Messages for major ceremonies at Lunar New Year and Vesak, Ullambana; and 

 Nominates the Head of the Congregation, the General Secretary and the Treasurer to act on behalf 
of the Executive Council in maintaining the legal status of the Congregation. 
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SECTION 5 

DISCIPLINARY ACTION - DISMISSAL 

Article 22: Members of the Central Sangha Council and the Executive Council may be subject to disciplinary 
action under the following conditions: 

(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) members of the Executive Council have sent letters to the Executive Council proposing 
disciplinary action. The General Secretary must then convene a meeting of the Executive Council 
within one (1) month to resolve the matter. 

(c) Resolutions for disciplinary action or dismissal must be decided by all members of the relevant 
Council. 

Article 23: When a member of the Central Sangha Council or the Executive Council dies or is dismissed, 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 administratively 
independent. 

SECTION 7 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING - GENERAL CONGRESS 

Article 26: An Extraordinary General Meeting of the Congregation must be convened by the Head of the 
Congregation and the General Secretary of the Executive Council within two (2) months 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: A General Congress of the Congregation is convened by the Head of the Congregation and the 
General Secretary once in every four (4) years to: 

 Review Buddhist activities over the previous term of office; 

 Set in place Plans and Programmes of Activities for the next term; 

 Invite members to supplement the Board of Patrons, as necessary; and 

 Invite members to sit on the Central Sangha Council; and elect the Executive Council for the next 
term of office. 

Article 28: Participants at a General Congress include: 

 the Central Sangha Council, 

 the Executive Council, 

 All Sangha Members of the Congregation, 

 Delegates from constituent bodies of Buddhist Temples, Institutes, Monasteries, Retreat Houses, 
Prayer Halls, etc…, and 

 Delegates from Lay Buddhist member organisations. 
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SECTION 8 

AMENDMENTS - PROMULGATION - APPLICATION 
OF THE CONSTITUTION 

Article 29: Members of the Congregation may propose amendments to the Constitution at a General Congress. 

Article 30: Motions to amend the Constitution must be sent to the Organising Committee one (1) month prior to 
the General Congress and must be passed by two thirds (2/3) of the total number of delegates 
attending the General Congress before being incorporated into the Constitution. 

Article 31: The Central Sangha Council will ratify and promulgate an amended Constitution within one (1) 
month of the General Congress which amended the Constitution. 

Article 32: The Constitution of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, 
consisting of eight (8) sections and thirty-two (32) articles was amended at the Second General 
Congress of the Congregation held from the 29th to 31st day of August 2003 and promulgated to be 
effective from the 1st day of September 2003. 

 

Promulgated in Buddhist Year 2547 

CENTRAL SANGHA COUNCIL 

Brisbane, the 1st day of September 2003 

The Signatories 

 [Signed] [Signed] [Signed] 
 Mahathera Thich Huyen Ton Mahathera Thich Nhu Hue Mahathera Thich Bao Lac 

 [Signed] [Signed] [Signed] 
 Thera Thich Tinh Minh Thera Thich Quang Ba Thera Thich Phuoc Nhon 

 [Signed] [Signed] [Signed]  
 Thera Thich Truong Sanh Thera Thich Bon Dien Thera Thich Nguyen Truc 
 
 

 
 
  

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 

tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan 
tổ chức tại Chùa Pháp Quang, Queensland,  

thành công viên mãn 
 
 
 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. Giáo lý giải thoát bàng bạc khắp 
cùng pháp giới, giáo lý siêu thoát bất biến tùy duyên, đã và đang hằng hữu không xa rời tâm 
thức mọi loài chúng sanh, nhất là hàng chúng sanh thù thắng như loài người. Chính vì tùy duyên 
lưu ngại như thế, hàng sứ giả Như Lai hiểu được trọng trách của mình trong sứ mạng giữ gìn 
giáo pháp giải thoát, nên bằng mọi phương tiện dựng lập niềm tin qua con đường tu đạo và hành 
đạo, mà việc đem đạo vào đời là thiết thực. Duyên do như thế, tiếp theo truyền thống, cơ cấu, tổ 
chức của một Giáo Hội trong sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, đem lại niềm hạnh phúc cho 
thế nhân. Trên tinh thần đó, Đại Hội Phật Giáo Khoáng Đại kỳ II được long trọng tổ chức tại 
tiểu bang nắng ấm Queensland, trong tiết trời đang chuyển dần vào Xuân. 
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Vùng đất Queensland tuy là tiểu bang tập trung người Việt tương đối ít hơn so với các tiểu bang 
khác trên đất Úc, nhưng không khí Đại Hội từ quang cảnh trần thiết đến lượng người tham dự, 
nhất là màu áo vàng Tăng, Ni, thêm khởi sắc, náo nức hân hoan chào mừng Đại Hội. Điều này 
nói lên tinh thần dấn thân và nỗ lực của từng cá nhân Tăng, Ni, Cư sĩ dốc lòng tích cực ưu tư lo 
cho Đạo pháp, và phần nữa là sự sốt sắng hy sinh tận lực của chư vị Phật tử địa phương chùa 
Pháp Quang nói chung, và vị trụ trì  là Thượng Tọa Thích Nhật Tân đầy tận tâm năng động nói 
riêng.   
 
Như đã ấn định trước, Đại Hội Khoáng Đại kỳ II được tổ chức trong tại chùa Pháp Quang, vùng 
Durack, thành phố Brisbane. Đại Hội kỳ này quy tụ 116 Đại biểu của 34 Tu viện, Tự viện, Tịnh 
xá, Niệm Phật Đường, đoàn thể Cư sĩ  Phật tử từ NSW, VIC, QLD, SA, WA, ACT, NT tại Uùc 
Đại Lợi và Tân Tây Lan, trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2003. Tiền Hội Nghị đã nhóm 
vào lúc 7 giờ 30 tối thứ sáu 29/8 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 già trước đó để tác pháp 
yết ma tấn phong cho mười hai (12) vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni lên giáo phẩm  Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Ni Trưởng và Ni Sư và tuyển thỉnh các chức vụ quan trọng cho GH theo tinh thần 
Hiến Chế thể hiện được nếp sinh hoạt thuần túy đạo vị truyền thống lẫn tinh thần dân chủ nghị 
hội của thế pháp ngày nay. 
 
Đúng 9.30 giờ sáng ngày Thứ Bảy 30/8, Đại lễ Khai mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ II và Đại Lễ 
Vu Lan PL 2547 long trọng cử hành. Về chứng minh Đại lễ có sự hiện diện của HT Thích 
Huyền Tôn, Thành viên Hội Đồng Chứng minh; HT Thích Như Huệ, Hội chủ GH; HT Thích 
Bảo Lạc, Tổng Thư Ký Giáo Hội; TT. Thích Tịnh Minh; TT. Thích Quảng Ba; TT. Thích 
Trường Sanh; TT. Thích Phước Nhơn; TT. Thích Bổn Điền; TT. Thích Minh Hiếu; TT. Thích 
Nguyên Trực; TT. Thích Nhật Tân; TT. Thích Như Định; TT. Thích Quảng Nghiêm; TT. Thích 
Tâm Phương; TT. Thích Thiện Hiền; ĐĐ. Thích Phổ Hương; ĐĐ. Thích Nguyên Tạng; ĐĐ. 
Thích Thiện Hữu; ĐĐ. Thích Đạo Nguyên; ĐĐ. Thích Đạo Thông; ĐĐ. Thích Thông Ánh; ĐĐ. 
Thích Minh Tri; ĐĐ. Thích Phổ Huân; ĐĐ. Thích Viên Trí; ĐĐ. Thích Hạnh Hiếu; ĐĐ. Thích 
Hạnh Tri; ĐĐ. Thích Đạo Hiển; NT. Thích Nữ Phước Trí; NT.  Thích Nữ Chơn Đạo; NS. Thích 
Nữ Tâm Lạc; SC.Thích Nữ Như Đức; SC Thích Nữ Như Lan; SC. Thích Nữ Chân Diệu; SC. 
Thích Nữ Bảo Sơn; SC. Thích Nữ Bảo Trường; SC. Thích Nữ Tịnh Ánh; SC. Thích Nữ Trí Lưu; 
SC. Thích Nữ Từ Ngọc; SC. Thích Nữ Diệu Anh; SC. Thích Nữ Trí Kim; SC. Thích Nữ Trí 
Bửu; SC. Thích Nữ Thành Liên; SC. Thích Nữ Thảo Liên; SC. Thích Nữ Nguyên Khai; SC. 
Thích Nữ Như Thiện; SC. Thích Nữ Viên Thông; SC. Thích Nữ Trí Thuần; SC. Thích Nữ Viên 
Nghiệp; SC. Thích Nữ Trí Hằng. 
 

Về phía quan khách chính quyền Úc:  Ông Gary Hardgvave, Bộ Trưởng Bộ Đa Văn Hoá 
và Công Dân Sự Vụ;  Ông Bernie Ripoll, Dân biểu liên bang vùng Oxley, đại diện Thủ Lãnh 
Đối Lập Simon Crean; Bà Julie Attwood, Dân biểu Tiểu bang QLD vùng Mount Ommayney, 
đại diện cho Thủ Hiến Queensland ; Ông Tim Quinn, Thị Trưởng thành phố Brisbane.... và 
khoảng 1500 đồng hương Phật tử 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, là lời chào mừng của Thượng 
Tọa Trưởng Ban Tổ chức Thích Nhật Tân (Viện chủ chùa Pháp Quang). Thượng Tọa đã ngỏ lời 
cám ơn chư tôn đức Tăng Ni và Quý đồng hương Phật tử đã về tham dự Đại Lễ. Trong bài chào 
mừng Thượng Tọa đã chia xẻ ý tưởng về Đại lễ: “…Hội họp, tiếp xúc, trao đổi là những cơ hội 
kết tạo sự chia xẻ, cảm thông những dị biệt, tôn trọng, xây dựng những ý hướng tương đồng, 
đáp ứng theo nhu cầu nguyện vọng, để thành lập những quy tắc, ước lệ chung làm nền tảng cho 
những mục tiêu chí hướng, phụng sự lý tưởng, xây dựng cuộc đời. Đạo Phật được truyền thừa, 
tồn tại, phát triển cho tới hôm nay cũng không ra ngoài quy tắc ấy”. 
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Sau các phần chào mừng, chúc mừng, tán dương, tán thán Đại Hội và Đại Lễ, là phần diễn 
văn khai mạc Đại Hội do Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ tuyên đọc. Nội dung khai mạc 
Đại Hội đã điểm lên tính chất quan yếu của việc kế thừa truyền thống hòa bình, an lạc, giải thoát 
của đạo Phật như là “Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợị - Tân 
Tây Lan tiếp nối sứ mạng của Giáo Hội PGVNTN truyền thống lâu dài tại quốc nội. Sứ mạng 
cao cả đó là hoằng pháp lợi sanh đem lại an lạc và phúc lợi cho con người không phân biệt màu 
da, chủng tộc, phái tính, như phần mở đầu bản Hiến Chế có ghi rõ: “Kế thừa hai ngàn năm 
truyền thống hòa bình, an lạc, giải thoát của đạo Phật, người Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi 
- Tân Tây Lan nguyện thực hiện lý tưởng  phục vụ dân tộc và nhân loại”. 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 vào hàng tiên quyết.  
 
Từ Thanh Minh Thiền Viện – Sài Gòn  Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng 
Độ đã gởi thông điệp chúc mừng Đại hội cũng như tán dương công đức hoằng Pháp của Giáo 
Hội tại hải ngọai. Trong Đạo từ có đoạn viết: “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Uùc đại lợi – Tân tây lan tuy là một cộng đồng sinh sống bên ngoài Tổ quốc, nhưng 
không thể tự tách rời khỏi bản sắc văn hóa vốn đã hình thành nhân cách và phẩm chất Việt 
Nam; do đó tất cả tâm tình, ước nguyện, cũng như tất cả động thái tư duy và xã hội đều có 
những tương giao tác dụng nhất định đối với Giáo hội trong nước, đối với mọi chặng đường 
thăng trầm của đạo pháp và dân tộc. Vì vậy, ở đây, tự thâm tâm, tôi cầu nguyện bằng năng lực 
gia trì của Thường trụ Tam bảo, Đại hội hôm nay sẽ chuyển tải thông điệp của Giáo Hội đến 
với toàn thể Phật tử Việt Nam tại Uùc đại lợi – Tân tây lan”. 
 
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: “Thấm thoát đã tới Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II 
của Giáo Hội. Thời gian qua mau, tuổi đời chồng chất, nhưng việc đạo, việc đời vẫn chưa để 
cho ai được an tâm. Đất nước chưa thoát khỏi ách nạn Cộng sản, Phật Giáo chưa giành lại 
được quyền tự do, bất cứ phương sở nào, chúng ta đều phải hướng về dân tộc và đạo giáo tại 
Việt Nam. Giáo Hội Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, mặc dù gặp nhiều 
chướng duyên buổi ban đầu, nhưng với sự cố gắng không ngừng của chư Tôn Đức, chư Phật tử, 
khó khăn đã vượt qua và nhiều công trình đã được xây dựng. Tôi xin được chia vui cùng Quý 
Ngài và Quý vị  tân Hội Đồng Điều Hành sẽ được bầu cử trong Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II 
này”. 
 

Lại từ Đức Quốc, TT Thích Như Điển, Tổng Thư Ký thay mặt Hòa Thượng Minh Tâm, 
Chủ tịch HĐĐH Giáo Hội PGVN Thống Nhất Aâu Châu, đã gởi thư chúc mừng Đại Hội. Một 
đoạn viết trong thư như sau: “Xin nhất tâm cầu nguyện cho Đại Hội được thành công viên mãn 
và mọi thành viên trong GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan là những cây đại 
thụ chống đỡ ngôi nhà Phật Pháp và từ đó tỏa ra ánh quang huy để đi cứu đạo giúp đời theo 
tinh thần phụng sự cho tha nhân như Giáo Hội Mẹ tại quê nhà dưới sự lãnh đạo của Đại lão 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ đề xướng”. 

 
Và vinh hạnh cho Giáo Hội thêm nữa, một văn thư được gởi đi từ thủ phủ Canberra của Thủ 
Tướng John Howard để gởi lời chúc mừng Đại hội. Một vài đoạn trong thư như sau: “Đại Hội 
Khoáng Đại là cơ hội các Đại biểu của Giáo Hội thảo luận các Phật sự quan trọng nhằm phục 
vụ cho mọi giới Phật tử Việt Nam tại Úc, đồng thời truyền bá đạo lý hòa bình và dung hợp vào 
cộng đồng mở rộng tại Úc. Đại Hội cũng là cơ hội nhắc nhở cho chúng ta một nước Úc đa tôn 
giáo nơi mọi nguồn tín ngưỡng chính trên thế giới đều hiện diện”.  
 
Dân biểu Oxley, ông Bernie Ripoll đại diện cho Thủ Lãnh Đối Lập Liên Bang Simon Crean đã 
đọc thư chúc mừng, có đoạn như sau: “Từ ngày thành lập sơ khởi hơn 20 năm qua, người Phật 
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tử Việt Nam tại Úc đã tiếp tục đóng góp rất nhiều cho quốc gia nầy. Các cơ sở Tự, Viện của 
quý Giáo Hội khắp nơi trên Úc đã tích cực tham gia công tác phát triển cộng đồng, giáo dục, 
văn hóa, từ thiện và an sinh xã hội đồng thời quảng bá giáo lý hòa bình, nhân ái trong xã hội đa 
văn Úc đại lợi”. 
 
Theo sau là lời phát biểu của nữ Dân Biểu QLD Julie Attwood, Đại diện cho Thủ Hiến Tiểu 
Bang Queensland. Bà nói: “Cộng đồng Phật giáo VN tại Úc châu đã phát triển rất nhanh trong 
28 năm qua kể từ khi chấm dứt cuộc xung đột mà đáng kể nhất là sự chấm dứt của chế độ thực 
dân, nổi bật là sức mạnh dân chủ, quốc gia thống nhất. Quý vị đã mang đến cho Queensland, 
Úc châu và Tân Tây Lan, những giá trị tinh thần sáng ngời mà Đức Phật đã truyền dạy ở nhiều 
thế kỷ trước”. 
 
Tiếp theo là lời chúc mừng của Ông Tim Quinn, Thị Trưởng Thành Phố Brisbane, ông đã nói: 
“Cộng đồng Phật tử Việt Nam là sắc tộc theo Phật giáo lớn nhất tại Úc, và có thể xem là phân 
nửa của số lượng Phật tử tại Úc, đây là nhóm sắc dân lớn đứng hàng thứ hai có số lượng sinh 
đẻ tại Úc là Phật tử, nhiều người không có nguồn gốc văn hóa Á châu, cũng thích thú và bị lôi 
cuốn bởi giáo lý và phương pháp tu dưỡng của Phật Giáo”. 
 
Theo sau là diễn từ chúc mừng của Thủ Lãnh Liên Đảng Đối Lập tại Queensland, bà Lawrence 
Springborg, bà nói: “Với tôn chỉ hòa bình, bao dung, đời sống giản dị và tìm cầu giải thoát, 
Phật giáo tiếp tục giành được sự ngưỡng mộ và cống hiến trong xã hội Tây Phương. Giáo lý 
của nhà Phật trong một chừng mực nào đó đã có sự tương đồng với nền tảng của văn hóa Úc là 
“phóng khoáng”, bao dung và tôn trọng người khác”. 
 
Ông Đoàn Việt Trung, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc Châu đã gởi thư chúc 
mừng đại hội, Ông viết: “trong lúc PG đang bị đàn áp trù dập trong nước bởi chế độ độc tài 
của Đảng CSVN thì Phật tử ở hải ngoại cần phải dốc sức xây dựng và phát triển PG để nuôi 
dưỡng, duy trì và để tiếp tục con đường phục vụ xã hội cao quý của PG”. 
 
Luật sư Lưu Tường Quang, Tổng Giám Đốc SBS Radio Úc Châu, đã gởi thư chúc mừng Đại 
hội, trong thư ông viết: “Sau 4 năm sinh hoạt kể từ Đại Hội Khoáng Đại kỳ 1 vào năm 1999, 
Giáo Hội cũng đã và đang góp công sức vào nỗ lực chung nhằm bảo vệ đạo pháp và phục hoạt 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thốâng Nhất tại quê nhà. Ngoài cơ hội duyệt xét công tác và 
thành quả trong thời gian qua, Đại Hội kỳ 2 cũng thảo luận và biểu quyết đề án Phật sự  2003-
07. Bởi vậy Đại Hội kỳ 2 nầy là mốc điểm quan trọng  của Giáo Hội”. 
 
Ông Long Quân, Chủ bút tuần báo Nhân Quyền cũng gởi thư chúc mừng, ông đề cập: “Tại quê 
nhà hiện nay dù Giáo Hội Mẹ bị cấm chỉ hoạt động nhưng những người con Phật quốc nội luôn 
luôn trang bị tinh thần Bi Trí Dũng để đương đầu với bọn tà quyền, vô đạo là tập đoàn lãnh đạo 
CSVN! Cuộc đấu tranh giữa Chính Nghĩa và Bạo Quyền, giữa Thiện và Ác, giữa Từ Bi và Vô 
Đạo... đang còn tiếp diễn mà chắc chắn rằng cuối cùng chính nghĩa bao giờ cũng Tất Thắng”. 
 
Ông Minh Hùng, Chủ bút tuần Thời Báo cũng gởi thư chúc mừng, ông có lời tán thán: “Những 
gắn bó sắt son giữa Phật Giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam có được, một mặt đã từ nền tảng 
Từ Bi của triết lý Phật giáo, mà căn bản là chăm lo, săn sóc, đem lại an lạc, hạnh phúc cho con 
người; một mặt chính nhờ nơi những tâm đức Bồ Tát của lớp lớp những Tu sĩ Phật giáo và Phật 
tử thể hiện qua những theo đuổi vô biên cho đất nứơc và dân tộc Việt Nam ngay từ những ngày 
đầu tiên Phật giáo có mặt trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta”. 
 
Tổng Trưởng Di Trú Liên bang ông Philip Rudduck vì bận không đến dự đại hội, tuy nhiên ông 
đã gởi thư chúc mừng đại hội qua băng Video, ông ngỏ lời: “những cơ hội như thế này thật hết 
sức quan trọng và tôi đặc biệt muốn nói đến Phật Giáo Việt Nam tại Úc đã đóng góp hữu hiệu 
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vào đời sống xã hội chúng ta. Phật Giáo là tôn giáo lớn nhất đứng thứ nhì và là tôn giáo phát 
triển nhanh nhất tại Uùc. Tôi biết rằng PGVN có một gia tài phong phú mà chỉ nhìn lại Huế, dĩ 
nhiên quý vị rất hãnh diện lãnh đạo Phật Giáo xuất sắc”. 
 
 
Tiếp đó là lễ tấn phong giáo phẩm diễn ra rất trang nghiêm và cảm động, các vị được tấn phong 
như sau: 1- TT. Thích Bảo Lạc, Viện Chủ Tự Viện Pháp Bảo – Sydney, lên giáo phẩm Hòa 
Thượng.  2- Các Đại Đức Thích Nguyên Trực, Trụ trì Chùa A Di Đà – Sydney, 3- ĐĐ Thích 
Nhật Tân, Trụ trì Chùa Pháp Quang – Queensland, 4 -ĐĐ.Thích Như Định, Trụ trì Chùa Thiên 
Ấn – Sydney, 5- ĐĐ.Thích Tâm Minh, Trụ trì Chùa Trúc Lâm – Sydney, 6- ĐĐ.Thích Quảng 
Nghiêm, Trụ trì Chùa Phước Hậu – Sydney, 7- ĐĐ.Thích Thiện Hiền, Phó Trụ Trì Chùa Huyền 
Quang- Sydney, 8- ĐĐ. Thích Tâm Phương, Trụ Trì Chùa Quảng Đức – Melbourne, đồng lên 
giáo phẩm Thượng Tọa; 9- Quý Ni sư Thích Nữ Phước Trí và 10- Thích Nữ Chơn Đạo, Trụ Trì 
và Phó Trụ Trì Quán Thế Âm Ni Tự – Perth, đồng lên giáo phẩm Ni Trưởng. 11 – Quý Sư Cô 
Thích Nữ Hải Nguyện, Tri Sự Quán Thế Âm Ni Tự – Perth, và 12- Sư Cô Thích Nữ Tâm Lạc, 
Trụ Trì Chùa Liên Hoa – Sydney, đồng lên giáo phẩm Ni Sư . 
 
Sau lễ khai mạc Đại Hội, lễ tấn phong và Lễ Vu Lan, Đại Hội đã tiến hành năm phiên Khoáng 
đại để lắng nghe báo cáo sinh hoạt Phật sự trong nhiệm kỳ qua và biểu quyết các đề nghị tu 
chính Hiến Chế đã được Hội Đồng Điều Hành và các vị Trụ Trì Tự Viện duyệt xét đề nghị trong 
kỳ An cư Kiết Đông tại Tv Vạn Hạnh Canberra 7-17/8/2003 sao cho những hoạt đông của GH 
thuận hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tất cả xác quyết Giáo Hội Hải Ngoại đã lớn mạnh vượt trội 
sau bốn năm với những thành quả đáng khích lệ, gây được kính trọng trong cộng đồng Việt 
Nam, xã hội tại Uùc nói chung, cũng như từ chính giới Úc. Về mặt đối ngoại Giáo Hội đã kết 
hợp với các Châu lục khác; đặc biệt đã sát cánh với Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ 
trong việc kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho hai Hòa Thương Thích Huyền Quang, 
Thích Quảng Độ, và kết quả tương đối là nhị vị Hòa Thượng đã được phần nào tự do. Về mặt 
nội bộ trong nhiệm kỳ qua Giáo Hội đã tổ chức 4 kỳ An Cư Kiết Hạ, quy tụ hầu hết tất cả chư 
Tăng Ni trên toàn liên bang Úc Châu về một mối, tạo được thuận duyên trong việc tu tập và 
hành đạo. Giáo Hội cũng đã tổ chức ba Khóa Học Phật pháp cho Cư sĩ Phật tử tại gia trên toàn 
nước Uùc, có cơ hội tu học vào các kỳ nghỉ lễ cuối năm. Ngoài ra chương trình từ thiện xã hội 
cứu trợ lũ lụt tại Việt Nam từ năm 2000-2001 trở đi, đã được Giáo Hội phát động kêu gọi quyên 
góp giúp đỡ đồng bào trong nước một cách cụ thể tích cực; số tiền cứu trợ được gởi về khoảng 
gần một triệu đô Úc. Số tiền cứu trợ này một phần cũng được gởi đi giúp đỡ nạn nhân động đất 
ở Aán Độ năm 2001. Đặc biệt Đại Hội đã hoàn tất phần cung thỉnh và suy cử nhân sự cho các 
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều hành của Giáo Hội.  
 
Sau hai ngày làm việc cật lực, nhưng rồi cũng đến ngày kết thúc tốt đẹp. Lễ bế mạc đã được 
diễn ra thật trang nghiêm và cảm động lúc 10pm ngày Chủ Nhật 31/8/2003. Chư Tôn Đức Tăng 
Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng Điều Hành đã làm lễ phát nguyện trước Tam Bảo để nói lên tâm 
nguyện hoằng Pháp lợi sinh trên nước Úc. Một Nghị Quyết Đại Hội với 4 điều được công bố 
ngay giờ lễ bế mạc. Nghị Quyết này đã khẳng định rõ ràng đường hướng của Giáo Hội trong 
việc kế thừa mạng mạch và phát triển Đạo Pháp trên xứ người.  
 
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
ĐạiLợi-Tân Tây Lan đã thành công viên mãn với sự yểm trợ hết lòng của đồng hương, Phật tử 
VN, các đoàn thể và chính quyền Úc. Điều ấy cho thấy sức mạnh và tiềm lực đi lên của Giáo 
Hội.  Tuy nhiên với đề án hoạt động trong nhiệm kỳ 2003-2007 đầy sáng tạo và tin tưởng, 
nhưng điều quan trọng hơn cả, Giáo Hội Hải Ngoại có thể hiện được sứ mệnh thiêng liêng ấy 
hay không, điều này chúng ta hẳn phải chờ đợi trong những ngày sắp tới. 
 
Phổ Trí – Chúc Khâm  (ghi nhanh) 
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Mời xem hình đại hội ở đây: http://www.quangduc.com/giaohoi/daihoi2003/daihoi2003.htm 
 

 
 
 
 

Cảm Tạ và Hồi Hướng Công Đức 
 
Như quý vị đã  biết Đại Hội Khoáng Đại kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo VNTN Hải Ngoại tại 
UĐL-TTL được tổ triệu tập trong 3 ngày từ 28-31 tháng 8 năm 2003 tại Chùa Pháp Quang, tiểu 
bang Queensland. Đại Hội đã quy tụ 34 tự viện thành viên, quan khách đại diện chính phủ Úc, 
các Hội đoàn và khoảng 1,500 đồng hương Phật tử xa gần về tham dự. Đại Hội lần này đã kết 
thúc sau 3 ngày làm việc với bản  Quyết Nghị phản ánh đúng theo nguyện vọng của tất cả đại 
biểu tham dự, thảo luận phương án để yểm trợ Giáo Hội Mẹ đang bị ách nạn tại quê nhà. Đại 
Hội cũng đã đồng ý triệt để về Chương trình hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ 2003-2007 với 
mục đích bảo vệ và phát triển Chánh Pháp để mang an lạc và hạnh phúc đến cho nhân sinh. 
 
Thay mặt Giáo Hội, chúng tôi xin chân thành cảm tạ Chư Tôn Đức Tăng Ni , quý quan khách và 
đồng hương Phật tử xa gần đã nhiệt tâm ủng hộ cho Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II thành công tốt 
đẹp. 
 
Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn an lạc và viên thành Phật sự. 
 
Trân trọng, 
Hội Đồng Điều Hành 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL 
 

Thank you and Transfer the Merit 
 
As you may know the 2nd National Vietnamese Buddhist Congress was conducted at Phap 
Quang Buddhist Temple in Brisbane, Australia, from Friday 28th to Sunday 31st August 2003. 
There were around 34 temples/monasteries represented and 1500 people, including many 
Venerable representatives of the Buddhist Order in Australia and abroad. A number of 
government MPs and officials also were able to attend.  
 
This Conference has successful with the Resolutions, reflecting the opinions and wishes of all 
members in respect of:   
 

 Discussing ways to help the Homeland United Vietnamese Buddhist Church (currently 
controlled by Communist Regime).   

 
 The agreed Activity Program for 2003-2007, to promote and develop Buddhism in 

Australia, and to bring peace and happiness to all sentient beings. 
 
On behalf of Congregation, We wish to express our most sincere gratitude and appreciation to 
the most Venerable Bhiksus, Bhiksunis of the Ethnic Buddhists  around the world, other 
Churches, members at all levels of Government, the Vietnamese community in Australia, other 
Associations and Organisations, and all fellow Buddhists who have supported successful this, 
our 2nd National Conference. 
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May the blessing of the Buddha and His Teaching bring peace, happiness and tranquility to you 
all. 
 

NATIONAL EXECUTIVE COUNCIL of  
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION 

OF AUSTRALIA-NEW ZEALAND 
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Văn Phòng Giáo Hội 
Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ 

Chùa Pháp Hoa 
20 Butler Ave 

Pennington SA. 5013 
Tel: (08) 8447 8477 
Fax: (08) 8240 1758 

Website: www.chuaphaphoa.com 
 
 
 

Văn Phòng Tổng Thư Ký 
Thượng Tọa Tổng  

Thư Ký Thích Nhật Tân 
Chùa Pháp Quang 

12 Freeman Rd 
Durrack, QLD. 4077 
Tel: (07) 3372 1113 
Fax: (07) 3372 9988 

www.phapquang.com.au 
Email: thnhattan@yahoo.com.au 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu 
 

Cố vấn: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 
Biên tập nội dung: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Phổ Huân 

Đánh máy vi tính: Giác Anh, Nhị Tường, Hải Hạnh 
Kỷ thuật trình bày: Nguyên Nhật An Trà My 
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