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ĐẠO TỪ 

KYÛ-NIEÄM 30 NAÊM THAØNH LAÄP 

 GIAÙO-HOÄI PHAÄT-GIAÙO VIEÄT-NAM TREÂN THEÁ-GIÔIÙ  

Taïi Tu-Vieän Vieân-Quang: 1032-1044, Galway Lane, Clover, SC 29710, U.S.A. 

Phaät-lòch 2558, ngaøy 31 thaùng 08 naêm 2014 (07 thaùng 8 naêm Giaùp-Ngoï) 

cuûa 

Tröôûng-laõo Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 

Thöôïng-Thuû 

Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi 

 

NAM MOÂ BOÅN-SÖ THÍCH-CA MÖU-NI PHAÄT 

 

Kính baïch chö toân Hoøa-Thöôïng, 

Chö Thöôïng-Toïa, Ñaïi-Ñöùc Taêng, Ni, 

Kính thöa Quyù vò taân-khaùch, 

Kính thöa ñoàng baøo, ñoàng höông, Phaät-töû. 

 

 Thay maët Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi, chuùng toâi thaønh-thöïc caûm  

nieäm coâng-ñöùc söï hieän dieän cuûa chö toân Hoøa-Thöôïng, chö Thöôïng-Toïa, chö vò Ni-Tröôûng, Ni-

sö, chö toân-ñöùc Taêng Ni, Quyù vò taân-khaùch, Quyù vò laõnh-ñaïo caùc cô-quan trung-öông, caùc Thaønh-

vieân trong Giaùo-Hoäi, caùc cô-quan truyeàn thoâng baùo chí, caùc Gia-Ñình Phaät-Töû Thieän-Sinh, cuøng 

ñoàng baøo, ñoàng höông, Phaät-töû. 

 

Kính baïch Quyù Ngaøi, 

Kính thöa Quyù vò, 

 

 Lôøi ñaàu tieân, nhaân danh Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi vaø laø moät trong 

nhöõng vò laõnh-ñaïo tinh-thaàn ñaïo-giaùo Vieät-Nam, chuùng toâi thaønh thöïc tri aân Chính-Phuû vaø nhaân 

daân Hoa-kyø cuõng nhö Chính-phuû vaø nhaân-daân caùc nöôùc töï-do treân theá-giôùi, ñaõ naâng ñôõ ngöôøi 

Vieät tî naïn coäng-saûn ñöôïc hoäi-nhaäp ñôøi soáng töï do, daân-chuû, ñöôïc duy-trì vaø taêng-tröôûng ñôøi 

soáng taâm-linh, vaên hoùa truyeàn thoáng cuûa daân-toäc. 

 Ngaøy 30 thaùng 04 naêm 1975, Vieät-Nam Coäng-Hoøa mieàn Nam, bò Coäng-saûn mieàn Baéc 

cöôõng chieám. Do bieán coá naøy, haøng trieäu ngöôøi Vieät boû nöôùc ra ñi tìm töï-do, raûi raùc khaép nôi 

treân theá-giôùi. Trong ñoù, coù chö Taêng, Ni vaø Phaät-töû Vieät-Nam cuøng lyù-töôûng. 

 Muoán duy-trì neáp soáng ñaïo-giaùo cuûa chö vò Taêng-só Vieät-Nam, chö toân-ñöùc Taêng-giaø ñaõ 

vaân taäp veà chuøa Giaùc-Hoaøng, thuû-ñoâ Hoa-thònh-ñoán, Hoa-Kyø, vaøo ngaøy 5 vaø 6 thaùng 5 naêm 

1979, thaønh-laäp Giaùo-Hoäi Taêng-Giaø Phaät-Giaùo Vieät-Nam Haûi Ngoaïi. Sau 5 naêm haønh ñaïo, 

muoán môû roäng taàm sinh-hoaït, ñem laïi söï an uûi vaø lôïi laïc cho caùc Phaät-töû xa queâ, moät Ñaïi-Hoäi 
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ñöôïc toå chöùc taïi chuøa Lieân-Hoa, thò-xaõ Brossard, tænh bang Quebec, Canada (phía Nam 

Montreal), trong ba ngaøy 9, 10, 11 thaùng 11 naêm 1984, thaønh laäp Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam 

Treân Theá-Giôùi. 

 - Toân-chæ cuûa Giaùo-Hoäi : - Lieân-keát caùc Toå-Chöùc Phaät-Giaùo Vieät-Nam treân theá-giôùi –

khoâng phaân bieät xuaát-gia, taïi-gia – cuøng chung moät lyù-töôûng phuïng-söï Phaät-phaùp trong tinh-

thaàn quoác-gia Vieät-Nam. - Toân-troïng quyeàn töï-quyeát cuûa caùc Toå-Chöùc Phaät-Giaùo gia-nhaäp 

Giaùo-Hoäi. 

 - Muïc-ñích cuûa Giaùo-Hoäi : - Phuïng-söï vaø truyeàn-baù chính-phaùp cuûa ñöùc Phaät. – Duy-trì 

vaø phaùt-trieån neàn vaên hoùa Phaät-giaùo vaø neàn vaên hoùa daân-toäc Vieät-Nam. – Kieán taïo töï vieän, ñaøo 

taïo Taêng, Ni. – Hoã-trôï tinh-thaàn vaø vaät-chaát ñeå cuûng coá, taêng-tröôûng caùc Toå-Chöùc Phaät-Giaùo 

Vieät-Nam. – Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng töø thieän, xaõ-hoäi theo tinh-thaàn töø-bi cuûa ñöùc Phaät. – Lieân 

laïc thaân-höõu vôùi caùc Toå-Chöùc Phaät-Giaùo treân theá-giôùi. 

 Böôùc ñaàu thaønh-laäp Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi laø 12 ñôn vò thaønh-

vieân, daàn daàn taêng theâm tôùi 42 ñôn vò. Tuy nhieân, vì thieáu nhaân-söï höôùng-daãn, vì hoaøn caûnh ñòa 

phöông chi-phoái, vì aûnh höôûng chung cuûa Phaät-giaùo trong thôøi ñaïi nhieàu ñieân ñaûo, neân söï lieân 

laïc, sinh hoaït khoâng ñöôïc ñeàu-ñaën, töông lai caàn ñieàu-chænh laïi. 

 Ñaïi-Hoäi sô khôûi thaønh-laäp Giaùo-Hoäi, taïi chuøa Lieân-Hoa, Brossard naêm 1984, Ñaïi-hoäi 

kyø 2, taïi chuøa Phaät-Quang, South Houston, Texas, U.S.A. naêm 1986, Ñaïi-hoäi kyø 3, taïi chuøa Töø-

Quang, Nice, Phaùp-quoác naêm 1988, Ñaïi-Hoäi kyø 4, taïi Hyatt Hotel, New Jersey, U.S.A. naêm 

1990, Ñaïi-hoäi kyø 5, taïi Toå-Ñình Töø-Quang, Montreal, Quebec, Canada naêm 1993, Ñaïi-hoäi kyø 

6, taïi chuøa Chaân-Quang, Vancouver, Canada naêm 1996, Ñaïi-hoäi kyø 7, taïi chuøa Phaät-Quang, 

tieåu-bang Victoria, Australia naêm 2000, Ñaïi-hoäi kyø 8, taïi chuøa Baûo-Quang, Santa Ana, 

California, U.S.A. naêm 2004, Ñaïi-hoäi kyø 9, taïi Toå-Ñình Töø-Quang, Montreal, Quebec, Canada 

naêm 2008, Ñaïi-Hoäi kyø 10, taïi Tu-vieän Vieân-Quang, South Carolina, U.S.A. naêm 2012. Coøn Ñaïi-

hoäi thöôøng nieân vaø khoùa Nghieân Tu An Cö trong muøa Heø, daønh cho chö Taêng Ni vaø Phaät-töû, 

suoát 30 naêm qua vaãn sinh-hoaït ñeàu ñaën. 

 Veà phaàn sinh-hoaït noäi boä : Ñoái vôùi Phaät-söï caùc chuøa trong Giaùo-Hoäi, thay maët Giaùo-

Hoäi, chuùng toâi luoân luoân coù vaên thö khích-leä, hay thaân tôùi nôi, thaêm vieáng, giaûng phaùp, höôùng 

daãn Phaät-söï, hoùa-giaûi nhöõng söï baát ñoàng, haàu cuûng coá caùc Thaønh-vieân. Thaønh-laäp Hoäi-Ñoàng 

Ñieàu-Hôïp Trung-Öông Gia-Ñình Phaät-Töû Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi, ñeå coù cô-quan chuyeân-

traùch, lo laéng, saên soùc, duy trì vaø phaùt trieån toå-chöùc Gia-Ñình Phaät-Töû Thieän-Sinh trong Giaùo-

Hoäi. Chuùng toâi ñaõ coá gaéng, töï xuaát, cuøng khuyeán thænh moät soá chuøa cuõng nhö möôïn taïm soá tònh-

taøi nôi Phaät-töû, ñeå mua khu ñaát 23 maãu Myõ taïi Clover City, South Carolina, U.S.A. laøm Tu-vieän 

Vieân-Quang. Trong soá ñaát naøy, loâ ñaát soá 84, trò giaù hai chuïc ngaøn Myõ-kim ($US20,000.00) do 

baøo-huynh Thöôïng-Toïa Thích-Chaân-Minh laø oâng Nguyeãn-Vaên-Baûo mua cuùng döôøng.  

 Ñoái vôùi caùc chuøa, caùc Giaùo-Hoäi Phaät-giaùo taïi Canada, Phaùp, Myõ, UÙc-ñaïi-lôïi vaø Taân-

taây-lan, tôùi nôi naøo, chuùng toâi ñeàu thaân tôùi thaêm caùc chuøa – khoâng cöù lôùn, nhoû, cuõ, môùi -. Chuùng 

toâi tham-döï caùc ñaïi-leã vaø tham-döï vaøo Hoäi-Ñoàng Chöùng-Minh caùc Giaùo-Hoäi. Chuùng toâi coøn leân 

tieáng, goùp phaàn hoùa giaûi vaø xaây döïng, moät khi coù nhöõng chuyeän gì xaåy ra khoâng toát cho danh-

nghóa chung cuûa Phaät-giaùo Vieät-Nam. 
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 Ñoái vôùi vieäc ñôøi, baát cöù nôi naøo xaåy ra thieân-tai, baõo luït, ñoäng ñaát, soùng thaàn, chuùng toâi 

ñeàu coù vaên thö göûi cho caùc nôi, toå-chöùc caàu nguyeän vaø hoâ haøo, ñoùng goùp giuùp ñôõ. Rieâng taïi Toå-

Ñình Töø-Quang vaø Tu-vieän Vieân-Quang, baát cöù tröôøng hôïp naøo, hai nôi naøy, cuõng ñeàu phaùt taâm 

ñaày ñuû.  

 Ñaëc bieät, thôøi-gian töø naêm 1984 ñeán 1994, chuùng toâi, khoâng nhöõng lo cho vieäc toå-chöùc 

cô-sôû cuûa Giaùo-Hoäâi taïi caùc nôi, coøn coá gaéng chung goùp tieáng noùi cuøng caùc Coäng-Ñoàng ngöôøi 

Vieät khaép nôi, lo cho soá phaän ngöôøi Vieät tî naïn taïi Ñoâng-Nam-AÙ. Chuùng toâi thay maët Giaùo-Hoäi 

ñaõ göûi thö can-thieäp cho ñoàng baøo Vieät tî naïn leân Lieân-Hieäp-Quoác, leân Boä Ngoaïi-Giao Hoa-

Kyø, leân Thuû-Töôùng Anh-quoác vaø Chính-quyeàn Hoàng-Koâng (Nguyeân vaên caùc vaên-baûn naøy ñaõ 

in trong Ñaëc San Kyû Nieäm Möôøi Naêm Thaønh Laäp GHPGVNTTG 1984-1994). Vôùi ñaát nöôùc 

Vieät-Nam, baát cöù taïi nôi ñaâu, trong dòp leã naøo, chuùng toâi ñeàu leân tieáng, mong moûi nhaø caàm 

quyeàn Vieät-Nam, hieåu roõ nguyeän voïng cuûa ngöôøi daân, muoán giaûi theå cheá-ñoä coäng-saûn thaønh 

cheá-ñoä coäng-hoøa, ñeå cho khoâng coøn coù nhöõng söï aám-öùc, nghi ngôø, chia reõ, baát coâng, moïi ngöôøi 

ñeàu vui hoøa, chung söùc cuøng nhau, baûo toàn vaø xaây döïng ñaát nöôùc - choáng moïi möu löôïc ngoaïi 

xaâm - ñem laïi töï do, daân chuû, daân quyeàn, aám no, haïnh-phuùc cho nhaân daân. 

 Treân ñaây laø toùm löôïc Phaät-söï cuûa Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi trong 

ba möôi naêm qua. Ba möôi naêm chöa phaûi laø daøi. Nhöng vôùi nhöõng con ngöôøi tî naïn, voán lieáng 

chæ coù moät taám loøng, nhaát taâm phuïng söï ñaïo phaùp, phuïc-vuï chuùng sinh, khoâng traùi vôùi toân-chæ, 

muïc ñích ñaõ ñeà ra, töôûng cuõng ñöôïc ñoâi phaàn an-uûi. 

 

Kính baïch Quyù Ngaøi, 

Kính thöa Quyù vò, 

 

 Hoâm nay, taát caû Quyù Ngaøi vaø Quyù vò vaân taäp veà nôi Tu-vieän Vieân-Quang cuûa Giaùo-Hoäi, 

coù leõ chuùng ta ñeàu caûm thaáy hoan hyû.  Giaùo-Hoäi chuùng ta khoâng daùm so saùnh vôùi caùc Giaùo-Hoäi 

khaùc, vì Giaùo-Hoäi chuùng ta quaù nhoû, quaù ít ngöôøi, quaù thieáu keùm veà moïi maët. Nhöng, ñöôïc moät 

ñieåm laø chuùng ta bôùt coù söï xaùo-troän buoàn tuûi hôn! 

 Ba möôi naêm ñöôïc coi nhö yeân laëng troâi qua. Song, thôøi gian voâ taän cuûa töông lai, chaéc 

chaén, chuùng ta coøn phaûi suy-tö vaø caån-troïng nhieàu hôn nöõa. Söï ngaõ-chaáp cuûa con ngöôøi – keå caû 

trong ñaïo laãn ngoaøi ñôøi – coøn quaù naëng, thieân-tai, nhaân-hoïa, bieán chuyeån ñaûo ñieân, khoâng bieát 

theá naøo löôøng ñöôïc ! Vôùi baûn-thaân chuùng toâi, tuoåi ñôøi quaù cao, söùc khoûe quaù keùm, taát caû söï duy-

trì vaø phaùt-trieån Giaùo-Hoäi ñeàu troâng mong vaøo taâm chaân-thaønh cuûa Quyù Ngaøi vaø Quyù vò.  

 Muoán duy-trì vaø phaùt trieån Giaùo-Hoäi cuûa chuùng ta, coù leõ chuùng ta :  

 01)- Chö Taêng Ni vaø Phaät-töû coi Giaùo-Hoäi naøy nhö laø moät coäi goác nöông töïa, lieân-keát 

khoâng theå thieáu trong ñôøi soáng taâm-linh, xa queâ cuûa chuùng ta. 

 02)- Chö Taêng Ni vaø Phaät-töû ñem heát taâm chaân-thaønh höôùng veà Giaùo-Hoäi, daønh caû thôøi 

giôø, tinh-thaàn, vaät-chaát trong nhöõng dòp hoäi hoïp, nghieân tu an cö hay caùc toå chöùc cuûa Giaùo-Hoäi. 

 03)- Moãi vò Taêng Ni trong Giaùo-Hoäi caàn thöïc-hieän lôøi giaùo-huaán cuûa Toå Quy-Sôn : “Noäi 

caàn khaéc nieäm chi coâng, ngoaïi hoaèng baát tranh chi ñöùc”. Coù nghóa laø “Phaàn noäi taâm cuûa moãi vò, 

caàn phaûi coá gaéng, ñem coâng-naêng khaéc-phuïc caùc voïng-nieäâm : tham, saân, si, maïn, nghi, aùc-kieán, 
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thieân-chaáp… nôi mình. Phaàn ñoái ngoaïi cuûa moãi vò, caàn phaûi môû roäng ñöùc-tính hoøa hôïp khoâng 

tranh caõi, töùc laø thöïc-hieän tinh-thaàn töø bi hyû xaû vaø saùu phaùp hoøa kính…  

 04)- Coá gaéng môû caùc khoùa tu hoïc, giaûng phaùp thöôøng xuyeân taïi caùc chuøa. 

 05)- Khuyeán thænh chö Taêng Ni thöïc tu, thöïc hoïc noäi-ñieån vaø ngoaïi-ñieån. 

 06)- Coá gaéng môû tröôøng Phaät-hoïc ñeå ñaøo taïo nhaân-taøi. 

 07)- Toân-troïng luaät-phaùp vaø hoøa-ñoàng vaøo vaên-hoùa, phuùc lôïi ñòa-phöông. 

 08)- Lieân laïc vôùi caùc toå chöùc Phaät-giaùo. Laøm caùc vieäc töø thieän xaõ hoäi. 

 09)- Traùnh söï tranh-chaáp. Taän taâm laøm troïn chöùc-vuï ñöôïc giao phoù. 

 10)- Traùnh cao-voïng. Ñieàu-chænh Hieán-Chöông cho thích-hôïp hoaøn-caûnh. 

 Moät laàn nöõa, chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn vaø caàu chuùc Quyù Ngaøi cuøng Quyù vò luoân 

luoân ñaày ñuû söùc khoûe, thaân taâm an-laïc vaø moïi ñieàu toát ñeïp nhö yù.  

 Nhaát taâm caàu nguyeän Tam Baûo töø bi chöùng minh gia hoä Phaät-phaùp tröôøng toàn, theá-giôùi 

thanh bình, aâm döông lôïi laïc. 

 

NAM MOÂ HOAN-HYÛ-TAÏNG BOÀ-TAÙT 

 

 

VOÂ ÑEÀ 

 

Non thieâng maây toûa roäng, 

Thanh-khí ngôïp khoâng-gian. 

Nguoàn ñaïo len tónh-laëng, 

Sen thôm hieän aùnh vaøng. 

 

Coû caây taøn laù dòu, 

Soùng nöôùc ngöng thôû than. 

Haït naéng hoøa höông saéc, 

Traêng leân moäng mò tan. 

 

Líu lo vui hoäi môùi, 

Chuùm chím hoa nôû ran. 

Tænh thöùc trôøi ñaát chuyeån, 

Rung-rinh loäng suoái ngaøn. 

 

Phaùp-tính nhö nhö thò, 

Saéc, khoâng moät theå nhaøn. 

Ñeán, ñi trong moät nieäm, 

Nieát-baøn ñaïi-bình-an. 

 Tu-vieän Vieân-Quang, 

 Muøa laù ruïng naêm Quyù-Tî-2013 
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HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TẠI CANADA 

VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION IN CANADA 

CHÙA LIÊN-HOA 

715 Boulevard Provencher, Brossard, P.Q. J4W 1Y5 Canada 

Tél. (514) 672-7948 - 671-3402 

 

 

                     Brossard, ngày 19, tháng 9 năm 1984 

Kính gửi: 

 

Kính thưa Quý vị,  

 Trên chín năm ly-hương, với đức-tính nhẫn-nhục và dũng-tiến, các hàng Phật tử Việt-Nam 

khắp nơi đã tạo dựng những hình thức Tổ-Chức khả-quan tiêu-biểu cho nền Phật-Giáo Việt-Nam.  

Nhưng nhìn sâu vào thực-chất tổ-chức, hướng về thời gian lâu dài, hẳn không ai là không có phần 

lo nghĩ. 

 Cùng trong sự ưu tư ấy, Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Canada - Chùa LIÊN HOA - chúng 

tôi hằng mong đợi có một ĐẠI HỘI THÂN-HỮU CÁC TỔ-CHỨC PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM 

TRÊN THẾ-GIỚI, hầu thắt chặt tình hữu-nghị, trao đổi kinh-nghiệm về các Phật-sự và đoàn kết 

cùng nhau giữ vững tinh-thần quốc-gia, dân-tộc và Đạo-Pháp. Chúng tôi rất mong mỏi, chờ đợi! 

 Mặc dù tự nhận thấy còn thiếu-thốn về mọi mặt, nay HỘI chúng tôi mạnh dạn, xin đứng ra 

triệu-tập một Đại-Hội mang danh-nghĩa trên, vào những ngày 9, 10, 11, tháng 11, năm 1984, tại 

chùa Liên-Hoa, Brossard, Montréal (Canada). 

 Vậy xin trân-trọng kính mời Quý Giáo Hội, Hội-Đoàn, vì tinh-thần liên-kết xây-dựng, 

hoan-hỷ hưởng-ứng lời mời của Hội chúng tôi, cử đại-biểu tham-dự Đại-Hội kể trên, được thành 

công mỹ-mãn, thực là vinh-dự cho Hội chúng tôi và cũng là công-đức xây-dựng nền-tảng vững-

vàng cho Phật-Giáo, trong thế-hệ mai sau. 

 Kính nguyện Tam-Bảo gia-hộ cho Quý Giáo-Hội, Quý Hội-Đoàn được trường tồn, phát 

triển, Quý vị lãnh-đạo và chư Phật-tử thường an-lạc. 

   

                Kính thư, 

      T.M Hội-Đồng Quản-Trị Hội PGVN tại Canada 

       Phó Hội-Trưởng đặc-trách Tổ-chức 

            Tuệ-Bảo, Vũ Văn Thái 
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ĐẠO TỪ 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ Giáo-Hội Tăng Già Phật-Giáo Việt-Nam Hải Ngoại 

Chứng-Minh Đạo-Sư Đại-Hội Thân-Hữu Các Tổ-Chức Phật-Giáo Trên Thế-Giới 

 

  Kính bạch chư tôn Hòa-Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, 

  Kính thưa chư vị Phật-Tử, 

 Duy-trì và hoằng truyền chính-pháp của Đức Phật là trách nhiệm chung của các hàng Phật-

tử xuất-gia và tại-gia. 

 Gần hai nghìn năm lịch-sử, tinh-thần Phật-Giáo đã hòa đồng cùng tinh-thần dân-tộc, đem 

lại niềm tin, lẽ sống và thăng hoa nền văn-hóa nhân-chủ quốc-gia Việt-Nam. 

 Ý-thức trách-nhiệm trong dòng sinh-mệnh của lịch-sử Phật-Giáo và quốc-gia, các Đại-Biểu 

của các Tổ-Chức Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, đã vân tập về nơi chùa Liên-Hoa (Canada), 

với ý nguyện tìm ra một hướng đi liên-kết, hỗ-tương xây-dựng đạo-pháp trong tinh-thần quốc-gia 

Việt-Nam là một điều đáng tán-thán. 

 Đi vào chiều sâu của ý-nguyện, chúng ta cần thanh-tịnh hóa mọi mặc-cảm, quyết-tâm phục-

vụ cho lý-tưởng Phật-Giáo và quốc-gia. Trên phương-diện hiển-sinh, chúng ta cần ứng dụng tinh-

thần từ-bi, nhu-hòa, nhẫn-nhục và sáng suốt trong mọi tình-huống, để cho lý tưởng được miên-

trường và phát triển. 

 Mong muốn ý-nguyện đạt-thành, chúng ta đồng tâm nhất chí: 

  - Nhận chân giá-trị lịch-sử của Phật-Giáo trong dòng sống lịch-sử của quốc-gia Việt-Nam. 

  - Xác-quyết việc duy-trì và phát-triển Phật-Giáo trong tinh-thần quốc-gia Việt-Nam. 

  - Hình-thành tổ-chức, thực-hiện tinh-thần Phật-Giáo và quốc-gia. 

  - Chung góp phần tài-nguyên tinh-thần và vật-chất, giữ-gìn được lâu dài và lan rộng. 

  - Nỗ-lực nuôi dưỡng nhân-tài và truyền-bá Phật-pháp vào tâm-hồn địa phương, một cách 

khoa-học và sâu rộng. 

 Ngưỡng nguyện Tam-Bảo gia-bị Đại-Hội thành-công viên-mãn và mọi người được thấm 

nhuần lợi-ích của Phật-pháp vô thượng. 

                             

                                                                                    Chùa Liên-Hoa (Canada) ngày 9-11-1984 
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TUYÊN NGÔN 

của 

ĐẠI-HỘI THÂN-HỮU CÁC TỔ-CHỨC  

PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Đại-Hội Thân Hữu Các Tổ Chức Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp tại chùa Liên-

Hoa Brossard, Quebec, Canada trong những ngày 9, 10 và 11 tháng11 năm 1984. 

 - Nhận thấy: Mặc dầu các Phật-Tử quốc-gia Việt-Nam ly-hương sinh sống khắp nơi trên 

thế-giới, nhờ đạo-tâm vững chắc, đức tính nhẫn nại và tinh-thần dũng tiến, đã tạo lập được nhiều 

hội-đoàn để phát-huy Phật-pháp trong tinh-thần quốc-gia, dân-tộc, nhưng đã gặp rất nhiều khó 

khăn trở ngại trong việc phụng sự và phát huy chánh pháp. 

 - Nhận thấy: Những trở ngại, khó khăn nói trên phần lớn là do sự thiếu liên-kết, thiếu hỗ-

tương giữa các hội-đoàn Phật-Giáo Việt-Nam. 

 - Nhận thấy: Việc hoằng-dương đạo-pháp chưa tiến-triển được vững mạnh như mong 

muốn. 

 Đại-diện các Hội-Đoàn Phật-Giáo Việt-Nam dự Đại-Hội có tên sau đây: 

 1/ Cộng-Đồng Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Hoa-Kỳ, Chùa Giác-Hoàng. 

 2/ Cộng-Đồng Phật-Giáo Philadelphia, Chùa Giác Lâm. 

 3/ Hội Phật-Giáo Pháp-Việt, Chùa Hồng Hiên 

 4/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam Phụng-Sự Xã-Hội, New Jersey. 

 5/ Hội Phật-Giáo Thế-Giới Phụng-Sự Xã-Hội Tại Pháp, Chùa Từ-Quang. 

 6/ Hội Phật-Giáo Quán-Âm, chùa Quán-Âm (Montréal). 

 7/ Hội Phật Giáo Quán Âm, Chùa Quán Âm (Pháp). 

 8/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam Gia-Nã- Đại, chùa Từ Ân (Ottawa). 

 9/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Canada, chùa Liên Hoa. 

 10/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Houston, Texas. 

 11/ Hội Phật-Tử chùa A-Di-Đà, Toronto, Ontario. 

 12/ Hội Phật-Tử Việt-Nam, Chùa Nam Quang, Oregon, Portland. 

 13/ Trung Tâm Phật-Giáo Khuông-Việt, Chùa Pháp Quang, Texas 

 14/ Hội Phật-Giáo San Antonio, Chùa Bảo-Quang, Texas. 

 Đồng chấp thuận thành-lập một tổ-chức lấy danh hiệu là: GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-

NAM TRÊN THẾ- GIỚI với bản Hiến-Chương đính kèm để đẩy mạnh nỗ lực duy trì và phát triển 

Phật-Giáo trong tinh thần quốc-gia Việt-Nam hầu giúp các hội-đoàn Phật-Giáo Việt-Nam giải-

quyết mọi khó-khăn trong công cuộc xây dựng và phụng sự đạo-pháp. 

        Làm tại Brossard, ngày 11-11-1984 
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THÀNH PHẦN CÁC CƠ QUAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI, 

NHIỆM KỲ I, bởi Giáo Chỉ số 1, ngày 23-11-1984 

 

A. HỘI-ĐỒNG LÃNH-ĐẠO 

 

- Chủ-Tịch:                  Đạo-Hữu Thẩm-Đình-Quán, đương kim Hội-Trưởng Hội PGVN,  

                                     Gia-Nã-Đại (Ottawa) 

- Đệ I Phó-Chủ-Tịch:   Đạo-Hữu Nguyễn-Gia-Thụy, đương kim Hội-Trưởng Hội PG, 

    Houston (Texas) 

- Đệ II Phó-Chủ-Tịch:  Đạo-Hữu Bửu-Phúc (Bernard FUCH) đương nhiệm Phó-Hội- 

    Trưởng Hội Phật-Giáo Pháp-Việt (France). 

 

 

B. BAN CHẤP-HÀNH 

 

- Tổng-Thư-Ký:            Đạo-Hữu Tuệ-Bảo, Vũ-Văn-Thái 

- Phó-Tổng-Thư-Ký:    Đạo-Hữu Tuệ-Hùng, Nguyễn-Mạnh-Tuấn 

- Tổng-Thủ-Quỹ:          Đạo-Hữu Phúc-Đức, Đặng-Văn-Dục 

 

C. BAN KIỂM-SOÁT 

 

Đạo-Hữu Cung-Cảnh-Phúc, Cố-Vấn Chỉ-Đạo Hội Phật-Tử chùa Di-Đà (Toronto, Canada) 

 

D. CÁC TỔNG-VỤ 

 

- Tổng-Vụ Hoằng-Pháp:    Thượng-Tọa Thích-Trí-Hiền, Viện-Trưởng Trung-Tâm Phật-Giáo  

    Khuông-Việt (Texas) 

- Tổng-Vụ Phật-Sự:          Đạo Hữu Nguyễn-Văn-Cơ, Quyền Hội-Trưởng Hội Phật-Tử  

    Oregon (USA). 

- Tổng-Vụ Thanh-Niên &  

Gia-Đình Phật-Tử:   Đạo-Hữu Phạm-Đình-Khuyên, đương kim Hội-Trưởng Cộng-Đồng 

    Phật-Giáo Philadelphia (U.S.A). 
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ĐẠO TỪ 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ  

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

trong lễ khánh-thành chùa Phật-Quang và khai-mạc Đại-Hội Kỳ 2 GHPGVNTTG 

Phật-Lịch 2530, ngày 19-10-1986 

 

NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 Hôm nay, tôi rất hoan-hỷ, chứng-minh lễ khánh-thành chùa Phật-Quang (Houston, Texas) 

và, khai-mạc Đại-Hội kỳ 2 Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới. Tôi thành thực ngợi 

khen Thành-Viên Houston của Giáo-Hội và Ban Tổ-Chức, đã tạo nên cơ-hội tốt đẹp trong sự liên-

kết có ý-nghĩa như hôm nay, để duy-trì và hoằng-truyền chính-pháp của đức Phật. 

 Trong vòng mười năm lui tới hoằng-pháp và khuyến tiến Phật-sự tại nơi đây, tôi thấy, qua 

4 nhiệm-khóa Hội-Trưởng và Ban Trị-Sự Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Houston, Texas, đã cùng 

với Phật-Tử vượt thắng mọi khó-khăn, phiền-toái, khổ tâm, cố gắng không ngừng, viên-thành một 

cơ-sở, biểu-trưng nền văn-hóa và Phật-Giáo Việt-Nam trên đất mới, là một công nghiệp đáng tán-

thán. 

 Mới hai năm khai-sinh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới với 14 Thành-Viên 

cơ-bản, lần lượt trong sự hưởng ứng, tán thành tôn-chỉ, mục-đích của Giáo-Hội, 5 Thành-Viên 

khác đã gia nhập Giáo-Hội, để cùng chung sức hoàn-thành sứ-mạng của Giáo-Hội trong tinh-thần 

quốc-gia và Phật-giáo Việt-Nam là một Phật-sự rất khích lệ. 

 Xa quê là một nỗi buồn vô tận. Xa quê, giữ được hồn quê là một ưu-tư thường-trực của 

những người mang nặng tình quê. 

 Đời hay đạo, trước sự tồn-vong và hưng-thịnh trong lẽ sống tinh-thần và vật-chất của người 

Việt khắp nơi trên thế-giới, đòi hỏi một sự quyết tâm, một tổ-chức tương-đối khế-hợp, dần dần 

thanh-tịnh-hóa mọi mặc-cảm, liên-kết-hóa các tổ-chức và, thực-hiện-hóa các nhu-cầu cần-thiết, 

đem lại tiện-ích cho hiện-đại, và ước-vọng của tương-lai. 

 Trong sự duy-trì và phát-triển, dù là nơi chùa Phật-Quang, tổ-chức Giáo-Hội Phật-Giáo 

Việt-Nam Trên Thế-Giới, hay các tổ-chức Phật-Giáo, các tôn-giáo, các đoàn-thể Việt-Nam khác 

trên thế-giới, thiết-tưởng, tất cả chúng ta đều ý-thức trách nhiệm đều quan-tâm đến những trở-ngại 

của tiền-đồ phải tiến và, đều mong mỏi hoàn-thành trách-nhiệm cho đại-nghĩa, hẳn là chúng ta 

phải cố gắng: 
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 - Hỷ-xả mọi dị-biệt, tạo dựng một quyết tâm, tránh lời thị-phi dùng lời xây-dựng và, dốc 

toàn lực vào ý-nguyện chung. 

 - Cảnh-giác mọi âm-mưu mai-phục, lũng-đoạn, phá-hoại nội-bộ có thể được phát-xuất từ 

cá-nhân hay tổ-chức có dụng-tâm,  

 - Giữ-gìn hay tạo lập môi-trường theo nếp sống gương mẫu của dân-tộc cho người sau, cho 

đạo-giáo cùng những phong-tục, tập-quán tốt đẹp của dòng Việt, 

 - Tôn trọng pháp-luật, tận hiến khả-năng cho sự phồn-vinh của nơi an-trụ, 

 - Tạo sự thông-cảm và tin-tưởng với các dân-tộc tại nơi mình cư-ngụ, 

 - Gây dựng nền móng vững chắc về: kinh-tế, văn-hóa, giáo-dục, xã-hội, đặc-biệt hướng 

tâm về đồng-bào ruột thịt của chúng ta bị mất tích trong khi đi tìm tự-do, đang sống không hy-

vọng định-cư tại các trại tỵ nạn và đang lênh-đênh trên biển cả. 

 - Hội-nhập đời sống chính-trị địa-phương, chung sức nâng cao đời sống tinh-thần và vật-

chất cho dân chúng, bảo đảm đời sống cho bản-thân và tập-thể. 

 “Giữ vững chân-tâm. Tạo cho mình, cho tổ-chức thành một hòn đảo kiên-cố, để không bị 

các gió đời lay động” là một phương-thức bất-biến trong phong-thái an-định và tăng-trưởng cho 

cá-thể và tổ-chức. 

 Cầu mong cơ-sở chùa Phật-Quang, tổ-chức Giáo-Hội, cũng như các tổ-chức, đều được 

củng-cố, phát-triển, làm đẹp cho đời, cho đạo và đem lại sự quang-phục Việt-Nam trong ngày mai. 

 Cầu nguyện Tam-Bảo gia-hộ thế-giới thanh-bình, Quý Ngài, Quý-vị hiện-diện cùng tất cả 

chúng-sinh được an vui trong tinh-thần xây-dựng. 
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TUYÊN NGÔN 

của 

ĐẠI HỘI KỲ II 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 

 Sau 11 năm xa quê, trên một triệu người Việt tại hải-ngoại đa số là Phật-Tử đã phấn đấu 

không ngừng để ổn định đời sống vật-chất và tinh-thần, mặc dầu phải đối phó với bao nghịch 

duyên trong cảnh ly hương buồn tủi. 

 Nhận thấy yếu-tố đoàn-kết là sinh-lộ duy nhất của người Việt quốc-gia hiện nay, 14 tổ-

chức PGVNTTG đã nhóm họp Đại-Hội và thành-lập GHPGVNTTG tại Canada hồi tháng 11 năm 

1984. 

 Sau hai năm hoạt-động, thêm 5 tổ-chức đã tán thành tôn-chỉ và mục-đích của Giáo-Hội. 

 Trong những ngày 17, 18, 19 và 20 tháng 10 năm 1986, Đại-Hội kỳ 2 GHPGVNTTG đã 

chánh thức nhóm họp tại chùa Phật-Quang tại Houston, Texas. 

 Nhằm mục-đích góp phần đem lại một số nếp sống hài-hòa, an lành cho người Việt-Nam 

tại hải-ngoại và chuẩn-bị một tương-lai xán-lạn cho toàn thể dân-tộc Việt trong tinh-thần từ-bi 

giải-thoát của đấng Như-Lai, Đại-Hội đã chú-trọng đến ba vấn-đề lớn: Hoằng-Pháp, Thanh-Niên 

và Gia-Đình Phật-Tử và Xã-Hội. 

 Trong cuộc sống ly-hương đầy ưu-tư, khắc khoải, Đại-Hội kêu gọi toàn-thể Thành-Viên 

Giáo-Hội nỗ-lực đẩy mạnh công-cuộc bảo tồn và phát huy những truyền-thống cao đẹp của dân-

tộc, nêu cao uy-tín của người Việt tại hải-ngoại và đồng thời trang-bị tinh-thần cho đồng-hương 

đủ sức chống lại làn sóng bạo lực duy-vật, vô thần, nếp sống sa-đọa sự tồn vong của văn-minh 

nhân-loại. 

 Đối với quê-hương thứ hai người Việt tại bất cứ quốc-gia nào, Đại-Hội chủ-trương Phật-

Tử nên có một thái-độ cởi mở, thân thiện, chân-thành đóng góp vào việc nâng-cao đời sống vật-

chất và tinh-thần tại quốc-gia đó trong tinh-thần tương-kính, tương-thân. 

 Đại-Hội nguyện nêu cao ngọn đuốc từ-bi, trí-tuệ, khiến toàn-thể có cơ-duyên thâm hiểu lý 

nhân-quả chi-phối mọi hiện-tượng tính cách vô-thường của vạn pháp để có thể bình-tĩnh chịu đựng 

trước nghịch cảnh mà cùng nhau cố kết bằng sợi dây thiêng-liêng vô hình với Giáo-Hội, gia-đình, 

bằng-hữu, truyền-thống và quê-hương hầu có thể tận-tụy hy-sinh cho tổ-quốc, bảo vệ tự-do cho 

con người, hòa-bình cho thế-giới. 

                                                                              Làm tại chùa Phật-Quang tại Houston, Texas 

                                                                                                  Ngày 20 tháng 10 năm 1986 
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THÀNH PHẦN CÁC CƠ QUAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI, 

NHIỆM KỲ II, bởi Giáo Chỉ số 11, ngày 11-11-1986 

 

A. HỘI-ĐỒNG LÃNH-ĐẠO 

 

- Chủ-Tịch:              Đạo-Hữu Hoàng-Văn-Huệ, đại-diện Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại 

               Texas đảm trách 

- Đệ I Phó-Chủ-Tịch:   Đạo-Hữu Bửu-Phúc (Bernard FUCH), đại-diện Hội Phật-Giáo  

               Pháp-Việt đảm trách. 

 

- Đệ II Phó-Chủ-Tịch:  Đạo-Hữu Phạm-Đình-Khuyên, đại-diện Cộng-Đồng Phật-Giáo  

    Philadelphia đảm trách. 

 

B. BAN CHẤP-HÀNH 

 

- Tổng-Thư-Ký:             Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu, đại-diện Hội Phật-Tử Việt-Nam 

                                       Oregon đảm-trách. 

- Đệ I Phó-Tổng T.K:     Đạo-Hữu Nguyễn-Vân, đại-diện Hội Phật-Giáo Tương-Tế Miền  

    Nam California (chùa Trúc-Lâm-Yên-Tử) đảm-trách. 

- Đệ II Phó-Tổng T.K:    Đạo-Hữu Phan-Siêu, đại-diện Hội Phật-Giáo Việt-Nam chùa  

                                        Chân-Quang (Vancouver) đảm-trách. 

- Tổng-Thủ-Quỹ:            Đạo-Hữu Đặng-Văn-Khản, đại-diện Hội Phật-Giáo Việt-Nam chùa  

                                        Hương-Tích (Santa-Ana) đảm-trách. 

 

C. BAN KIỂM-SOÁT 

 

Phật-Tử Lâm-Thu-Dung, đại-diện Hội Việt-Nam Quán-Âm-Phổ-Tế (L.A.) đảm-trách. 

 

D. CÁC TỔNG-VỤ 

 

- TỔNG-VỤ HOẰNG-PHÁP: 

 - Đại-Đức Thích-Chân-Tịnh, đại-diện Hội Việt-Nam Quán-Âm Phổ-Tế (L.A.) cùng sự 

hiệp-trợ của Cố-Vấn-Đoàn và Giảng-Viên-Đoàn gồm có: 

 - Quý Thượng-Tọa, Đại-Đức: Thích-Thanh-Đạm, Thích-Tâm-Thọ, Thích-Thanh-Tâm, 

Thích-Khế-Đạo, Thích-Nguyên-Anh, 

 - Quý-vị Cư-sĩ: Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu, Đạo-Hữu Nguyễn-Văn-Phú, Đạo-Hữu 

Nguyễn-Cao-Thanh, Đạo-Hữu Nguyễn-Gia-Thụy và Đạo-Hữu Nguyễn-Trí-Thuận. 
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- TỔNG-VỤ PHẬT-SỰ: 

 Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu, đại-diện Hội Phật-Tử Việt-Nam Oregon, đảm-trách. 

- TỔNG-VỤ THANH-NIÊN và GIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ: 

 Đạo-Hữu Phạm-Đình-Khuyên, đại-diện Cộng-Đồng Phật-Giáo Philadelphia đảm-trách. 

Đạo-Hữu Nguyễn-Đóa phụ-tá. 

- TỔNG-VỤ XÃ-HỘI và TƯƠNG-TRỢ: 

 Sư Cô Giác-Nghiêm, đại-diện Cộng-Đồng Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Hoa-Kỳ 

(chùa Giác-Hoàng) đảm-trách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NGOÄ COÁ TRI 

 

 Kim thieân ngoä coá tri, 

 Töông ñaéc baát tö nghì. 

 Phaät phaùp mieân tröôøng taïi, 

 Chuùng sinh an laïc kyø. 

 

Ngaøy nay gaëp laïi coá tri, 

Ñoàng taâm hôïp chí khoâng chi nghó baøn. 

Phaùp maàu löu maõi theá gian, 

Mong an vui laïi muoân vaøn chuùng sinh. 

  

         UÙc-Chaâu : Thaùng 12 naêm 1992 

         Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 
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ĐẠO TỪ KHAI-MẠC  

ĐẠI-HỘI KỲ III  

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

tại Nice, France, ngày 3-9-1998 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

 Kính bạch chư tôn Hòa-Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, 

 Kính thưa Quý vị Đại-Biểu các Thành-Viên trong Giáo-Hội, 

 Kính thưa Quý vị Quan khách, 

 Kính thưa toàn thể đồng bào Phật-Tử, 

 

 Kính bạch Quý Ngài, 

 Kính thưa Quý vị, 

  

 Thay mặt Giáo-Hội, chúng tôi trân-trọng kính lời tri ân công-đức sự hiện-diện của Quý 

Ngài và Quý vị trong Đại-lễ khai-mạc Đại-Hội kỳ III, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-

Giới, hôm nay. 

 Vì lẽ sống tinh-thần của người Phật-tử Việt-Nam ly hương, từ Đại-Hội kỳ II tại chùa Phật-

Quang (Texas), Hoa-Kỳ và, đến Đại-Hội kỳ III tại chùa Từ-Quang (Nice), Pháp Quốc hôm nay, 

thời gian trôi qua rất nhanh, sự trở ngại không thể không có, nhưng Giáo-Hội đã ghi được những 

điểm đáng khích-lệ. Từ 14 Thành-Viên cơ-bản của Đại-Hội kỳ I, nay đã tăng thêm 7 Thành-Viên 

khác gia-nhập Giáo-Hội; tiếng nói PHÁP ÂM của Giáo-Hội vẫn liên tục có mặt và ngày thêm khởi 

sắc; giáo-pháp của Phật được hoằng truyền sâu rộng, người tu học có phần đông đảo hơn, nam-nữ 

Phật-Tử phát tâm xuất-gia, hiến thân trọn đời cho lý tưởng Phật-Đà đã có niềm hy vọng, và sự 

kiến-thiết tự viện nơi các thành viên trong Giáo-Hội được tiến-triển, trang-nghiêm hơn. 

 Với Đại-Hội năm nay, chúng ta đồng tâm-nguyện: "Đoàn-kết để phụng-sự Đạo-pháp, Dân-

tộc và Nhân-loại". 

 Đoàn-kết là trọng-điểm thành công trong mọi tổ-chức cũng như trong Giáo-Hội chúng ta. 

Đoàn-kết bằng tinh-thần hỷ-xả dưới ánh sáng trí-tuệ của đức Phật. Chúng ta hãy hỷ-xả mọi dị-biệt 

để cùng chung xây-dựng. Chúng ta hãy thức-tỉnh và sáng suốt trước mọi dụng tâm chia rẽ, mai-

phục,  lũng-đoạn và phá hoại của những người đời bất thiện. Chúng ta đoàn-kết với mọi người 

Việt quốc-gia không phân-biệt tông-giáo, chính-kiến, miễn là cùng chung một lý tưởng phụng-sự 
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quốc-gia, dân-tộc, đem lại tình yêu thương nhân-loại và hòa bình chân-thực cho thế-giới. Đoàn-

kết với tất cả mọi sắc-tộc nơi quê-hương mới của chúng ta, để cùng chung xây-dựng một cộng 

đồng hòa hảo và tiến-bộ. 

 Phụng-sự Đạo-pháp là bổn-phận tất yếu của những Phật-tử đã có đức-tin chân-chính đối 

với Phật, Pháp, Tăng. Phụng-sự đạo-pháp bằng sự tu và hành theo đúng lời Phật dạy, thanh-tịnh-

hóa thân-tâm mình, hướng-dẫn người cùng tiến trên con đường chân-chính mà đức Phật đã chỉ 

dạy. Phụng-sự đạo-pháp bằng tận-lực củng-cố và phát-triển cơ-cấu của Tổ-Chức, đem lời đức Phật 

tới tất cả mọi người Việt xa quê với tất cả những ai muốn tìm hiểu và tu tiến theo Phật-pháp. 

 Phụng-sự dân-tộc là bổn-phận thiêng-liêng của người Việt ly-hương, mà chúng ta không 

thể quên được. Chúng ta cùng chung với tất cả người đồng hương, cùng giữ-gìn và phát-huy 

truyền-thống tốt đẹp của dân-tộc. Chúng ta hãy triển-khai song song nếp sống của ta và nếp sống 

của quê hương mới, làm sáng danh dân Việt trong mọi lãnh-vực, mà vẫn dung-hòa với các sắc tộc 

nơi an-cư. Chúng ta biết ơn sự giúp đỡ của xứ sở bằng cách tôn-trọng pháp-luật, tham-gia sinh-

hoạt nâng cao đời sống vật-chất và tinh-thần của cộng-đồng. Phụng-sự dân-tộc còn là giữ gìn và 

trau giồi Việt-ngữ trong gia-đình, trong tập-thể đồng-hương, là giúp đỡ các đồng-bào đang sống 

mòn mỏi, cơ-cực trong các trại tỵ-nạn. Phụng-sự dân-tộc còn có nghĩa là không quên nghiên-cứu 

mọi sinh-hoạt quốc-gia, một cách có hệ-thống, để khi cần đến là kịp thời cống hiến cho công cuộc 

phục-hưng đất nước. 

 Phụng-sự nhân-loại, đó là thâm-tâm của người Phật-Tử trong sự tri-ân, báo ân, trước những 

nhu-cầu tinh-thần và vật-chất mà nhân-loại đã đem lại cho chúng ta trong lẽ sống còn và thăng-

tiến. Chúng ta hãy tích-cực hoằng-dương Phật-pháp, gieo trồng hạt giống trí-tuệ, từ-bi, hỷ-xả, tăng-

cường lòng thương yêu đồng loại, giữ-gìn môi-trường sinh-hoạt toàn cầu và bảo vệ hòa-bình chân-

chính cho tất cả. 

 Qua những tâm nguyện trên, Đại-Hội hy-vọng vào thành tâm cầu nguyện và thiện-chí đóng 

góp những sáng-kiến, những kinh-nghiệm của tất cả, hầu kiện-toàn cơ-cấu tổ-chức, hòa đồng cùng 

các tổ-chức khác, đem lại sự lợi-ích lớn lao cho đạo-pháp, dân-tộc và nhân-loại.  

 Cầu nguyện Quý Ngài và Quý vị hiện diện được thân-tâm an-lạc, cát-tường như ý và pháp 

giới chúng-sinh đều được đạo quả vô-thượng. 

 Chúng tôi long-trọng tuyên bố khai-mạc Đại-Hội kỳ III, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam 

Trên Thế-Giới. 

 

   NAM-MÔ HOAN-HỶ-TẠNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT 
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TUYÊN NGÔN 

của 

ĐẠI-HỘI KỲ III  

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

nhóm họp tại chùa TỪ-QUANG, Nice từ 01 tới 05 tháng 09 năm 1988 

 

 Đại-Hội kỳ III Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới nhóm họp tại chùa Từ-Quang, 

Nice (Pháp Quốc) từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 09 năm 1988 gồm có đại-biểu chính thức của các tổ-

chức Phật-Giáo tại Canada, Pháp-quốc và Hoa-Kỳ là: 

   1/ Cộng-Đồng Giáo-Hội Phật-Giáo Tại Hoa-Kỳ, Chùa Giác-Hoàng, 

 5401 N.W. 16 St. Washington D.C. 20011 U.S.A. 

   2/ Hội Phật-Giáo Pháp-Việt, Chùa Hồng-Hiên, 

 Angle RN 7 et CD 37, 83600 Fréjus, FRANCE. 

   3/ Hội Phật-Giáo Quán-Âm, Chùa Quán-Âm, 

 20 rue des Frères Petit, 95400, Champigny-sur-Marne, FRANCE. 

   4/ Hội Phật-Giáo Thế-Giới Phụng-Sự Xã-Hội Tại Pháp, Chùa Từ-Quang, 

 32, Avenue du Dr. Ménard 06000, Nice, FRANCE. 

   5/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam Gia-Nã-Đại Ottawa, Chùa Từ-Ân, 

 152 Bayview Road, Ottawa, Ontario, CANADA. 

   6/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam Phụng-Sự Xã-Hội New Jersey, Chùa Giác-Viên, 

 341, 4th St. 3rd Floor, Jersey City N.J. 07302 U.S.A. 

   7/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam Tại Canada, Chùa Liên-Hoa, 

 715, Provencher Blvd. Brossard, Québec J4W 1Y5 CANADA. 

   8/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam Tại Texas, Chùa Phật-Quang, 

 701 Arizona St., South Houston, Texas 77578, U.S.A. 

   9/ Hội Phật-Tử, Chùa A Di-Đà, 

 1120 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1H9 CANADA. 

   10/ Hội Phật-Tử Việt-Nam Oregon, Chùa Nam-Quang, 

 3423 Lombard, Portland, Oregon, 97217, U.S.A. 

   11/ Hội Việt-Nam Quán-Âm Phổ-Tế, Chùa Quán-Âm, 

 3033 West Leeward Ave, Los Angeles, California, 90005 U.S.A. 

   12/ Tổ-Đình Từ-Quang, 

 1978, Parthenais St. Montréal, Québec, H2K 3S3 CANADA. 
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   13/ Hội Phật-Giáo Tương-Tế Miền Nam California, Chùa Trúc-Lâm Yên-Tử, 

 1924, West 2nd. St. Santa Ana, CA 92703 U.S.A. 

   14/ Hội Chùa Phật-Giáo Việt-Nam Tại Vancouver, Chùa Chân-Quang, 

 1080 E. 12th. Ave. Vancouver B.C V5T 2J6 CANADA, Tel. (604) 879-6503 

   15/ Hội Phật-Giáo Chùa Hương-Tích Tại Santa Ana, 

 5009, West, 5th St. Santa Ana, CA 92703 U.S.A, Tel. (714) 554-7837 

   16/ Hội Phật-Giáo Việt-Nam North Carolina, Chùa Liên-Hoa 

 4939, Farm Pond Lane, Charlotte, N.C. 28212 U.S.A. 

 Sau khi thảo-luận đã quyết nghị chấp thuận bản Tuyên Ngôn như sau: Nhờ hồng ân Tam 

Bảo gia hộ trước sự chí thành cầu nguyện và tích cực hoạt động của các nhà lãnh đạo có tinh thần 

trách nhiệm và thiện chí khắp nơi, tình hình thế giới đang tiến vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên 

của chính nghĩa tự do và hòa bình chân chính 

    Ý thức rõ trách nhiệm trước lịch sử trong giai đoạn định đoạt sự tồn vong của nền văn minh 

nhân loại, 16 hội đoàn tham gia Đại Hội kỳ III Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới long 

trọng và thiết tha kêu gọi toàn thể các hội đoàn tổ chức Phật Giáo và Phật tử trên toàn thế giới hãy 

xiết chặt cánh tay từ ái theo đúng kim ngôn Phật dạy, nói lên ý chí và tâm nguyện liên kết thành 

một tổ chức thích ứng với hoàn cảnh mới ngỏ hầu phục vụ đạo pháp, dân tộc và nhân loại một 

cách hữu hiệu, đồng thời hoàn thành sứ mạng lịch sử trọng đại của mình. 

    Đại Hội nêu cao vai trò lịch sử và trách nhiệm nặng nề của lớp người lớn tuổi đối với giới 

trẻ Việt-Nam tại hải ngoại trong việc duy trì và phát huy những truyền thống của dân tộc qua việc 

tổ chức những lớp dạy Việt ngữ, những cuộc thi Việt ngữ, những lớp học nhằm phổ biến giáo lý, 

nghi lễ, phương pháp cũng như tạo không khí tu tập tốt đẹp nhất. 

    Đối với các tôn giáo bạn, đại-hội quan niệm tôn-giáo là vườn hoa của nhân loại tô điểm 

cho cuộc đời thêm tươi đẹp và mong mỏi được dịp sẽ cùng nhau thảo luận thành lập một lực lượng 

tinh thần chung cho toàn thể nhân loại. Tôn giáo phải mãi mãi là một nhân tố tạo sự cảm thông, 

tương kính tương thân giữa các dân tộc. 

    Đại-hội kêu gọi các thế lực chính trị hiện đang dùng bạo lực và đàn áp để thi hành chính 

sách hãy suy gẫm lịch sử cổ kim để thấy tính cách vô vọng của chủ nghĩa phi nhân của mình mà 

kịp thời thay đổi. 

    Đại-hội yêu cầu Liên Hiệp Quốc, Hội Nhân Quyền Quốc Tế, Hội Ân Xá Quốc Tế và tất cả 

các tổ chức văn hóa xã hội quốc tế hãy nghiêm khắc, buộc nhà đương quyền Cộng Sản Việt-Nam 

phải chấm dứt mọi khủng bố và lập tức trả tự do cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tù nhân chính 

trị và nghệ sĩ Việt-Nam còn bị đày đọa giam cầm tại Việt-Nam. 

    Đại-hội cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Cao Ủy Tị Nạn phải có biện pháp tích 

cực hữu hiệu ngăn ngừa nạn hải tặc ngày một gia tăng tại biển Đông. 

    Đại-hội cảm ơn Đức Tăng Hoàng, Quốc Vương, Thủ Tướng và chính-phủ Thái Lan đã 

giúp đỡ dân tỵ nạn trong những năm đầu của làn sóng tỵ nạn và đồng thời thỉnh cầu chính phủ 

Thái tiếp tục nêu cao ngọn đuốc từ bi, đối xử nhân đạo đối với những con người đau khổ phải rời 

bỏ quê hương đi tỵ nạn. 
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    Đại-hội cảm ơn chính phủ Pháp quốc, Hoa-Kỳ và các quốc gia tự do khác đã nêu cao gương 

bác ái, đã tích cực giúp đỡ, từ khởi thủy của phong trào tỵ nạn và thỉnh cầu các quốc gia này hãy 

tiếp tục viết nên những trang sử làm vẻ vang cho thế giới tự do qua việc tích cực bảo vệ và giúp 

đỡ các thuyền nhân lênh đênh ngoài biển khơi qua việc thâu nhận và cho định cư mau chóng những 

người còn đang sống cơ cực trong các trại tỵ nạn. 

    Đại-hội thiết tha kêu gọi giới truyền thông hãy dùng ngòi bút và tiếng nói mạnh mẽ của 

mình trước cộng đồng thế giới để nhân quyền và nhân phẩm khắp nơi được tôn trọng, để sớm chấm 

dứt những cảnh bạc đãi, vô nhân mà thuyền nhân tỵ nạn Việt-Nam đang phải gánh chịu để đem lại 

sự an ủi nhân đạo tối thiểu cho người đáng thương ấy. 

    Sau hết với tất cả thân tâm thanh tịnh, đại-hội kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể 

người Việt trong và ngoài nước biết tha thứ cho nhau, biết đoàn kết thương yêu nhau, chuẩn bị cho 

ngày Đại đoàn tụ dân tộc trong tinh thần từ bi của đức Phật. 

                                                              Làm tại chùa Từ-Quang, Nice, Pháp-quốc 

                                                                                                  Ngày 4 tháng 9 năm 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑAÏO DUYEÂN 

 

 

  Ñaïo duyeân coù töï bao giôø, 

  Hoa taâm böøng nôû laø cô hoäi laønh. 

  Taïm chung trong coõi nhaân sinh, 

  Ñaïo cao, nghóa caû taän tình lo toan. 

  Caûm chi khoå cöïc gian nan, 

  Thaân taâm an laïc, nieát-baøn laø ñaây ! 

 

               Vancouver : 29.8.2005 
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THÀNH PHẦN CÁC CƠ QUAN LÃNH ĐẠO TRUNG-ƯƠNG 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

nhiệm kỳ III, bởi Giáo Chỉ số 26, ngày 6-10-1988. 

 

A. HỘI-ĐỒNG LÃNH-ĐẠO 

 

- Chủ-Tịch:   Đạo-Hữu Bửu-Phúc 

- Đệ I Phó-Chủ-Tịch:  Đạo-Hữu Nguyễn-Văn-Phú 

- Đệ II Phó-Chủ-Tịch:  Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu 

- Đệ III Phó-Chủ-Tịch: Đạo-Hữu Nguyễn-Cao-Thanh 

 

B. BAN CHẤP HÀNH 

 

- Tổng-Thư-Ký:  Đạo-Hữu Nguyễn-Trí-Thuận 

- Đệ I Phó-Tổng-Thư-Ký: Đạo-Hữu Thẩm-Đình-Quán 

- Đệ II Phó-Tổng-Thư-Ký: Đạo-Hữu Phan-Siêu 

- Đệ III Phó-Tổng-Thư-Ký: Đạo-Hữu Bùi-Văn-Thỉnh 

- Đệ IV Phó-Tổng-Thư-Ký: Đạo-Hữu Nguyễn-Lộc 

- Tổng-Thủ-Quỹ:  Đạo-Hữu Đặng-Văn-Dục 

- Phụ-Tá Tổng-Thủ-Quỹ: Đạo-Hữu Vũ-Văn-Thái 

 

C. BAN KIỂM-SOÁT 

 

- Đạo-Hữu Nguyễn-Đức-Thái (chùa A-Di-Đà, Toronto) 

- Đạo-Hữu  Nguyễn-Ngọc-Hoan (Tổ-Đình Từ-Quang) 

 

D. CÁC TỔNG-VỤ 

 

* TỒNG-VỤ HOẰNG-PHÁP: 

 

 - Tổng-Vụ-Trưởng:  Đại-Đức Thích-Chân-Tịnh 

 - Tổng-Vụ-Phó:  Đạo-Hữu Nguyễn-Cao-Thanh 

 - Phụ-Tá TV Hoằng-Pháp: Ni-Sư Thích-Nữ Giác-Hương 

    Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu 

    Đạo-Hữu Nguyễn-Văn-Phú 

    Đạo-Hữu Nguyễn-Gia-Thụy 
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* TỔNG-VỤ PHẬT-SỰ: 

 

 - Tổng-Vụ-Trưởng:  Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu 

 - Phụ-Tá TV Phật-Sự: Các Đạo-Hữu Nguyễn-Đức-Thái, Đặng-Văn-Khản, Vũ- 

    Quân-Tùng, Phạm-Gia-Trinh, Nguyễn-Văn-San, Nguyễn- 

    Thị-Sinh. 

 

* TỔNG-VỤ THANH-NIÊN & GIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ: 

 

 - Tổng-Vụ-Trưởng:  Đạo-Hữu Nguyễn-Đóa 

 - Phụ-Tá TV TNGĐPT: Đạo-Hữu Phan-Siêu 

 

* TỔNG-VỤ XÃ-HỘI: 

 

 - Tổng-Vụ-Trưởng:   Ni-cô Thích-Nữ Chân-Định 

 - Phụ-Tá TV Xã-Hội:  Các Đạo-Hữu Vũ-Văn-Thái, Đỗ-Thúy-Hiền, Nguyễn-Thị-Quý,  

    Lâm-Thu-Dung, Nguyễn-Thị-Cúc, Phan-Thế-Nghiệp 

 

 

 

 

 

   XUAÂN MÔÙI 

 

 

  Xuaân môùi caàu mong caûnh thaùi bình, 

  Ñôøi theâm töôi saùng, ñaïo quang vinh. 

  Ngheøo cuøng, khuûng boá khoâng coøn nöõa, 

  Nhaân loaïi an vui, moïi söï thaønh. 

 

         Xuaân Quyù-Muøi (2003) 

               Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 
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ĐẠO TỪ 

KHAI MẠC ĐẠI HỘI KỲ IV 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

tại HYATT HOTEL 

CHERRY HILL, NEW JERSEY, U.S.A., ngày 2-7-1990 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ  

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên-Thế-Giới 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni 

Kính thưa Quý vị quan khách, 

Kính thưa Quý vị Đại biểu các Thành viên trong Giáo Hội, 

Kính thưa đồng bào Phật tử, 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 Thay mặt Giáo Hội, chúng tôi trân trọng kính lời tri ân công đức về sự hiện diện của Quý 

Ngài và Quý vị trong Đại lễ khai mạc Đại-Hội kỳ 4, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. 

Với mỗi nhiệm kỳ hai năm quá ngắn, Phật sự của Giáo Hội, nhìn vào phần sâu và rộng của tổ chức, 

quả thực chưa có gì đáng kể. Nhưng, nhìn về khía cạnh lý tưởng của những người xa quê hương, 

vi đạo pháp, vì quốc gia, vì chúng sinh, thì đây là một điểm đáng khích lệ. Khích lệ, vì trước tâm 

tư giao động, trước hoàn cảnh tang thương, thiếu thốn nhiều mặt, chống đỡ nhiều phía, mà vẫn 

dám dấn thân giữ gìn và bồi đắp những gì được gọi là chỗ tựa của lẽ sống con người, đó là đạo 

giáo, là văn hóa, là truyền thống của ngàn xưa lưu lại. 

    “Đoàn kết và xây dựng” là mục tiêu của Đại Hội năm nay. 

     Trong kinh có chép: “Một thời kia Đức Phật Thích Ca Mưu Ni đi qua vùng đất Tỳ Xá Ly 

(Vaisali) thuộc bộ tộc Ly Xa (Licchavi), dòng Sát Đế Lỵ (Ksatriya), Ngài chứng kiến cảnh tranh 

chấp vì một dòng nước của dân hai bên bờ một con sông, đã làm cho máu đổ thịt rơi và một số 

người chết. Trước thảm trạng ấy, Ngài nói với nhân dân tại đây rằng: “Chưa ai tạo được sự sống, 
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mà ai cũng nhân danh sự sống để tiêu diệt sự sống của nhau. Hãy để cho dòng sống tự nhiên vươn 

lên. Không ai dành riêng lẽ sống cho mình, thì mạch sống tự nhiên sẽ lưu lộ”. 

     Vào một trường hợp khác, cũng bộ tộc Ly Xa (Licchavi), Ngài đã chỉ giáo cho mấy pháp 

khiến cho dân tộc này được lớn mạnh và không bị suy giảm. 

     Khi nào dân chúng nơi đây không ban hành những luật lệ ngang trái và sống đúng truyền 

thống dân tộc đã có từ xưa, thì dân tộc này được lớn mạnh và không bị suy giảm. 

    Khi nào dân chúng nơi đây biết tôn trọng những bậc trưởng lão và nghe theo lời dạy của 

những vị ấy, thì dân tộc này được lớn mạnh và không bị suy giảm. 

    Khi nào dân chúng nơi đây không làm những việc cưỡng ép trái với luân thường đạo lý, 

thì dân tộc này được lớn mạnh và không bị suy giảm.” 

    Qua những lời giáo huấn của đức Phật, nhìn vào sự thực của thế giới chúng ta, cũng như 

của Việt Nam chúng ta, chúng ta phải sửng sốt mà than rằng: “Thế giới của chúng ta, Việt Nam 

của chúng ta chưa thấm nhuần được bao nhiêu chân ngôn bất hủ của đức Phật.” 

    Nhân danh tinh thần đoàn kết và xây dựng cho tổ chức, cho quốc gia, cho cộng đồng nhân 

loại:  

      - Chúng tôi hy vọng Quý vị Đại biểu đại diện các thành viên trong Giáo Hội, nhất tâm 

hướng về mục tiêu “đoàn kết và xây dựng”, tận lực làm việc, tìm ra những phương thức thực tiễn, 

thích ứng với những hướng đi mới của thế giới ngày nay và thế kỷ 21, khiến cho tổ chức Giáo Hội, 

đại khối Phật giáo, sẽ làm được gì lợi ích cho xứ sở mới, cho quốc gia dân tộc và nhân loại. 

      - Chúng tôi mong mỏi Quý Ngài và Quý vị hiện diện đã biểu lộ tinh thần tương thân, tương 

kính qua cuộc Đại lễ hôm nay, sẽ giữ gìn mãi tinh thần ấy trong lòng quý Ngài và Quý vị, để rồi 

tinh thần ấy sẽ thể hiện trong mọi trường hợp, mọi phương sở, đem lại sự hiểu biết, sự liên kết, 

xây dựng lợi ích chung cho toàn thể nhân loại. 

      - Chúng tôi mong mỏi các tổ chức Phật giáo, các tôn giáo bạn, các đoàn thể quốc gia Việt 

Nam đều biểu hiện được tinh thần liên kết, xây dựng, nói lên tiếng nói hữu hiệu đối với quốc tế, 

hỗ trợ đồng bào trong nước đòi quyền sống, quyền tự do dân chủ của người dân, chung sức quang 

phục và xây dựng lại đất nước, đồng thời tích cực giúp đỡ và giải quyết tình trạng đồng bào còn 

kẹt tại các trại tỵ nạn miền Đông Nam Á. 

      - Chúng tôi muốn nói với Quý vị lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như Quý vị 

đương nắm giữ guồng máy chính quyền tại Việt Nam rằng: “Quý vị đã hiểu rõ, đã thấy rõ hơn ai 

hết sự tan nát của đất nước, sự khốn cùng của đồng bào dưới chế độ vô sản chuyên chính: Quý vị 

đã nhìn thấy cao trào nổi dậy đòi quyền sống của nhân dân các nước Đông Âu cũng như các nơi 

khác trên thế giới. Quý vị cũng thừa hiểu rằng, hiện tình thế giới đang chuyển sang tinh thần hòa 

hài, thi đua kinh tế, khoa học kỹ thuật, đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn cầu, và nó không còn 

chấp nhận tình trạng tranh đấu giai cấp sát máu và vô sản chuyên chính như xưa nữa. Bởi những 

ảnh hiện đó, toàn thể những người yêu chuộng tự do hòa bình cũng như chúng tôi, đều mong mỏi 

rằng Quý vị nên thức thời, thực tâm rút lui khỏi độc quyền cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam, 

trao lại quyền chính trị cho toàn dân, hủy bỏ các trại cải tạo, trả tự do cho tất cả các người đang bị 

giam cầm, trả lại tài sản cho tư nhân, cho các tôn giáo đoàn thể, và thực tâm xóa bỏ hận thù, lập 

lại tự do dân chủ thực sự cho quốc gia Việt Nam, để mọi người chung sức xây dựng lại đất nước, 

đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân và góp phần xây dựng an bình cho cộng đồng nhân loại.” 
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      - Nhân đây, chúng tôi cũng như tất cả những người yêu chuộng tự do, thành thực tán dương 

công đức của tất cả các cá nhân, chính quyền, nhất là tại Hoa Kỳ và Liên Xô, đã tạo điều kiện 

mang lại sự hòa dịu cho thế giới; nhân dân các nước Đông Âu cũng như nhiều nước khác đã đi 

tiên phong trong việc đòi quyền sống cho con người. Chúng tôi rất mong tinh thần thông cảm và 

xây dựng an bình xã hội, các siêu cường, cũng như tất cả các quốc gia khác trên toàn cầu dùng ảnh 

hưởng của mình, khuyến cáo nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hãy trao trả lại quyền chính trị 

cho nhân dân Việt Nam, đem lại hạnh phúc cho nhân dân và hòa bình lâu dài cho thế giới. 

    Tới đây một lần nữa, chúng tôi thành thực tri ân công đức của tất cả Quý Ngài, Quý vị. 

Chúng tôi thành thực tán dương công đức của Ban Điều Hợp Tổ Chức Đại Hội kỳ 4, Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, cùng các thành viên trong Giáo Hội tại miền Đông Hoa Kỳ, 

đã mạnh dạn đứng ra tổ chức Đại Hội kỳ này, với sự trang nghiêm và lớn lao hy hữu, đem lại vẻ 

vang chung cho người Việt Nam chúng ta. Nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới 

thanh bình, quốc gia phục hưng và chúng sinh an lạc. Cầu nguyện anh linh những vị đã khuất vì 

đạo giáo, vì quốc gia, vì tự do được tiêu dao nơi chân cảnh và tất cả mọi người được an vui hạnh 

phúc. 

    Chúng tôi thay mặt Giáo Hội, long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội Kỳ 4, Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. 

     

NAM MÔ NHÂN THIÊN GIÁO-CHỦ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 
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TUYÊN NGÔN ĐẠI HỘI KỲ IV  

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Đại Hội kỳ 4 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới nhóm họp tại New Jersey, Hoa 

Kỳ kể từ ngày 1 đến 4 tháng 7 năm 1990, quy tụ các thành viên trong Giáo Hội, đồng thanh quyết 

nghị Tuyên Ngôn như sau: 

 Với lòng chí thành cầu nguyện, tích cực hoạt động và kiên quyết đấu tranh của các tôn 

giáo, dân tộc, đoàn thể và cá nhân trên thế giới, nhân loại đang  bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ 

nguyên của Tự Do và Hòa Bình chân chính. 

  Đại Hội long trọng tán dương công đức của: 

 - Các tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước đã đoàn kết để mưu cầu hòa bình, an lạc cho 

Việt Nam và thế giới; 

 - Các dân tộc đã can đảm đứng lên xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị; 

 - Các đoàn thể và cá nhân đã anh dũng hy sinh đòi quyền sống; 

 - Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tích cực bảo vệ nhân quyền và cố gắng ổn định tình hình thế 

giới 

 Ý thức rõ trách nhiệm trong giai đoạn này của nhân loại, Đại Hội kỳ 4 Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Trên Thế Giới:  

      - Kêu gọi toàn thể Phật tử cùng chung sức với đồng bào các giới, trong và ngoài nước: 

 . Giữ gìn và bồi đắp đạo giáo, văn hóa, truyền thống đoàn kết; 

 . Tiếp tục mạnh dạn dấn thân hỗ trợ phong trào đòi quyền sống, quang phục và xây dựng 

lại đất nước. 

     - Đòi hòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam:  

 . Lập tức trả lại Tự Do cho những người đã và đang tranh đấu cho cao trào nhân bản, dân 

chủ tại Việt Nam: 

 . Hủy bỏ các trại cải tạo: 

  . Trả lại quyền Tự Do Chính Trị cho toàn dân, lập lại nền Tự Do Dân Chủ thực sự. 

      - Kêu gọi các cá nhân, đoàn thể, chính quyền, nhất là tại Hoa Kỳ và Liên Xô, tiếp tục tạo 

điều kiện thuận tiện mang lại hòa bình cho thế giới: 

      - Kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia liên hệ giải quyết  gấp rút vấn đề Người Tỵ Nạn 

Đông Dương; 

      - Kêu gọi các cơ quan ngôn luận, truyền thông, phổ biến tin tức rộng rãi và đầy đủ để tiếp 

tay hỗ trợ các phong trào đòi nhân quyền. 

 Toàn thể người Việt hãy xóa bỏ hận thù, cùng góp sức xây dựng một ngày mai quang vinh 

cho Tổ Quốc. 

 Đại Hội kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho dân tộc Việt Nam và cho toàn thể nhân loại sớm 

hưởng cảnh thái hòa, hạnh phúc. 

      Làm tại New Jersey, ngày 4 tháng 7 năm 1990 

                                                                                        Các Đại biểu đồng ký tên 
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THÀNH PHẦN CÁC CƠ QUAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI, 

nhiệm kỳ IV, bởi Giáo chỉ số 52, ngày 4-7-1990 

 

A. HỘI-ĐỒNG LÃNH-ĐẠO 

 

- Chủ-Tịch:     Đạo-Hữu Bửu Phúc 

- Đệ I Phó-Chủ-Tịch:   Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu 

- Đệ II Phó-Chủ-Tịch:   Đạo-Hữu Nguyễn-Cao-Thanh 

- Đệ III Phó-Chủ-Tịch:  Đạo-Hữu Phạm-Đình-Khuyên 

 

B. BAN CHẤP-HÀNH 

 

- Tổng-Thư-Ký:   Đạo-Hữu Nguyễn-Đóa 

- Đệ I Phó-Tổng-Thư-Ký:  Đạo-Hữu Thẩm-Đình-Quán 

- Đệ II Phó-Tổng-Thư-Ký:  Đạo-Hữu Phan-Siêu 

- Đệ III Phó-Tổng-Thư-Ký:   Đạo-Hữu Nguyễn-Lộc 

- Đệ IV Phó-Tổng-Thư-Ký:  Đạo-Hữu Nguyễn-Quang-Ngọc 

- Tổng-Thủ-Quỹ:   Đạo-Hữu Đặng-Văn-Dục 

- Phụ-Tá Tổng-Thủ-Quỹ:  Đạo-Hữu Vũ-Văn-Thái 

 

C. BAN KIỂM-SOÁT 

 

Đạo-Hữu Nguyễn-Ngọc-Hoan và Đạo-Hữu Lâm-Thu-Dung 

 

D. CÁC TỔNG-VỤ 

 

* TỔNG-VỤ HOẰNG-PHÁP: 

 

- Tổng-Vụ-Trưởng:   Thượng-Tọa Thích-Quảng-Thanh 

- Cố-Vấn Tổng-Vụ Hoằng-Pháp: Thượng-Tọa Thích-Thanh-Đạm 

- Giảng-Sư-Đoàn:   Thượng-Tọa Thích-Minh-Nguyện 

     Thượng-Tọa Thích-Minh-Đức 

     Đại-Đức Thích-Minh-Trí 

- Phụ-Tá TV Hoằng-Pháp:  Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Văn-Phúc 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Cao-Thanh 

     Đạo-Hữu Đào-Đức-Hoành 
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* TỔNG-VỤ PHẬT-SỰ: 

 

- Tổng-Vụ-Trưởng:    Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu 

- Phụ-Tá Tổng-Vụ Phật-Sự:  Các Đạo-Hữu: Nguyễn-Văn-San, Nguyễn- 

     Thị-Sinh, Lưu-Thị-Sự 

 

* TỔNG-VỤ THANH-NIÊN & GIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ 

 

- Tổng-Vụ-Trưởng:   Đạo-Hữu Nguyên-Kim, Nguyễn-Đóa 

- Cố-Vấn TV TN & GĐPT:  Thượng-Tọa Thích-Quảng-Thanh 

 

* TỔNG-VỤ XÃ-HỘI: 

 

- Tổng-Vụ-Trưởng:   Ni-Cô Thích-Nữ Chân-Định 

- Phụ-Tá Tổng-Vụ Xã-Hội:   Các Đạo-Hữu Vũ-Văn-Thái, Nguyễn-Thị-Quý, 

     Lâm-Thu-Dung, Nguyễn-Thị-Cúc, Phan-Thế-Nghiệp 

 

* TỔNG-VỤ KẾ-HOẠCH: 

 

- Tổng-Vụ-Trưởng:   Đạo-Hữu Phạm-Đình-Khuyên 

 

 

 

 

 

 

   NHẮN NHỦ ĐỒNG BÀO, PHẬT-TỬ 
 

    Nghiệp-vận nên ta phải lánh quê, 

    Đạo-tình, nhân-nghĩa trọn muôn bề. 

    Nước non gấm vóc đâu xao lãng! 

    Đạo-pháp cao siêu dám bỏ bê! 

    Tương ái, tương thân, chung đóng góp, 

    Tham danh, tham lợi, quyết không hề! 

    Một lòng vì nước, vì tôn-giáo, 

    Vinh-dự Việt-Nam rạng biển đề! 

 

      Phật-Quang, Úc-châu: 1-1-1994 
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TUYÊN NGÔN 

của 

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

nhóm họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montréal, Canada từ 24 đến 26-10-1991 

 

 Đại-Hội Thường Niên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới nhóm họp tại Tổ-

Đình Từ-Quang, Montréal, Canada, từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm 1991, quy tụ các thành viên 

trong Giáo-Hội, đồng thanh quyết nghị như sau: 

 Với tinh thần tích cực dấn thân hy sinh của các tôn giáo, đoàn thể và cá nhân trên thế giới, 

nhân loại đang bước vào kỷ nguyên mới: nhân phẩm, tự do, quyền sống của dân tộc và nhân loại 

được tôn trọng. 

 Trước những biến chuyển dồn dập khắp nơi trên thế giới rất thuận tiện cho việc đổi mới 

quê hương, Đại-Hội, với chân tâm thanh tịnh, chí thành hướng về công cuộc liên kết Phật-Giáo 

Việt-Nam tại quốc nội cũng như quốc ngoại, thiết tha kêu gọi chư Tôn Đức Tăng già và Cư sĩ hải 

ngoại phát tâm tùy theo khả năng và hoàn cảnh, trợ lực tu bổ các tự viện đổ nát tại quê nhà, giúp 

đỡ chư Tăng, Ni và Phật-tử quốc nội có phương tiện tu học theo đúng tinh thần Phật-Giáo. 

 Trước nạn thiếu thuốc men và nhân sự chuyên môn trầm trọng, nhiều bệnh nhân tại Việt 

Nam đã bị thiệt mạng một cách oan uổng. Đại-Hội long trọng kêu gọi: 

 1/ Các tôn giáo: Thiên Chúa, Tin Lành, Cao-Đài, Hòa Hảo và Phật-giáo trong và ngoài 

nước thành lập phái đoàn liên tôn viếng thăm quê nhà, đem thuốc men trao cho Hội-Đồng Liên 

Tôn Việt Nam tại Sài-gòn và Bệnh Xá Liên Tôn Việt-Nam tại các tỉnh. Nhân sự là các tu sĩ và tín 

đồ Phật-giáo cùng chung sức phục vụ đồng bào quốc nội. 

 2/ Các lực lượng tinh thần trên thế giới, tổ chức Liên Hiệp Quốc, và chính phủ hỗ trợ cho 

công tác nhân đạo này. 

 Trước tình trạng hầu như tuyệt vọng của người tỵ nạn tại các trại Đông Nam Á bị coi là “tỵ 

nạn kinh tế” và bị ép buộc trở về Việt Nam, nơi  mà cả thế giới thấy rõ là quyền sống con người 

không được bảo đảm, nhân phẩm con người bị chà đạp. 

 Đại Hội thiết tha thỉnh cầu: 

 - Tổ chức Liên Hiệp Quốc và các quốc gia liên hệ hãy giải quyết vấn đề người tỵ nạn Đông 

Dương trong tinh thần nhân đạo, công bằng và sáng suốt, tránh những biện pháp quyết liệt xô đẩy 

người tỵ nạn đến bước đường cùng phải tìm cái chết trong đau thương, tủi nhục. 

 Bản Tuyên Ngôn này làm tại Montréal, ngày 27 tháng 10 năm 1991. 
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TUYÊN NGÔN 

của 

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

nhóm họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montréal, Canada từ 16 đến 18-10-1992 

 

 Đại Hội thường niên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới nhóm họp tại Tổ-Đình 

Từ-Quang, Montréal, Québec, Canada từ 16 đến 18 tháng 10 năm 1992, đã thảo luận và đồng 

thanh chấp thuận những điều sau đây: 

 1. Nỗ lực tham gia công cuộc củng cố và phát triển Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới và Giáo 

Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới là hai tổ chức biểu tượng cho tinh thần đoàn kết thống nhất của 

Phật Giáo Thế Giới. 

 2. Biểu lộ niềm tin vững mạnh nơi lý tưởng và khả năng của Phật Giáo trong công cuộc 

xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc. 

 3. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc cùng tất cả các tổ chức và cá nhân yêu chuộng tự do, dân chủ 

trên thế giới, Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới và Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới tận dụng 

uy lực của mình để đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội tức khắc trả tự do và khôi phục danh dự cùng 

quyền công dân cho tất cả những người đã và đang bị giam cầm vì lý do tôn giáo, chính trị, các 

văn nghệ sĩ, công chức, cán bộ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũ cũng như tất cả các người 

dân vô tội khác. 

 4. Thỉnh cầu các quốc gia liên hệ và Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc hãy ngưng ngay việc 

cưỡng ép người dân tỵ nạn hiện còn đang mắc kẹt tại trại tỵ nạn Đông Nam Á trở về Việt Nam, 

nơi mà quyền sống và phẩm giá con người không được tôn trọng. 

 5. Thỉnh cầu Chư Tôn Đức Tăng Già và Phật Tử khắp nơi trên thế giới nhất tâm cầu nguyện 

và hỗ trợ cho dân tộc Việt Nam sớm được sống an vui tự do, thoát khỏi cảnh tù đầy, lầm than, đói 

khổ hiện nay. 

    Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 18.10.1992 
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ĐẠO TỪ 

KHAI MẠC ĐẠI HỘI KỲ V 

 GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montréal, Canada, ngày 3-7-1993 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu, 

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật 

 

Kính bạch chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa Đại-Đức Tăng, Ni, 

Kính thưa Quý vị Đại-diện các Giáo-Hội, các Tự-Viện, các Hội-Đoàn, Quý vị tân-khách, 

Kính thưa Quý vị trong các cơ-quan Trung-Ương Lãnh-Đạo Giáo-Hội, 

Kính thưa Quý vị Đại-diện, Đại-biểu các Thành-Viên trong Giáo-Hội, 

Kính thưa Quý vị Trong Ban Tổ-Chức Đại-Hội, cùng toàn thể đồng bào, Phật-Tử. 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Hôm nay, Đại-Hội kỳ 5, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới được chính thức 

khai mạc. Nhân-danh Giáo-Hội, chúng tôi thành-thực tri ân công-đức của Quý Ngài và Quý vị đã 

hoan hỷ quang lâm, chứng minh và tham dự đại-lễ và Đại-Hội. 

 Sau biến-cố đau thương 30-4-1975, người Phật-Tử Việt-Nam tản mác khắp nơi, đã quy-tụ 

cùng nhau - dù là đơn-vị bé nhỏ - gây tình tương-thân, tương-trợ và tạo nên những cơ-sở đạo-giáo, 

những cộng-đồng, nhằm duy-trì, phát-huy văn-hóa dân-tộc và truyền bá chính-pháp của Phật, là 

một vấn-đề cần thiết. 

 Cùng trong mục-đích ấy, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới được thành lập 

ngày 11 tháng 11 năm 1984. Trải qua bao sự khó khăn, với những quyết tâm thực-hiện tôn-chỉ, 

mục-đích của Giáo-Hội, ngày nay tổ-chức Giáo-Hội đã có 29 Thành-Viên rải-rác tại Canada, các 

Tiểu-Bang Hoa-Kỳ, Pháp Quốc và Úc-châu. 

 Tiếp nối tinh thần của 4 kỳ Đại-Hội, trước tình thế chuyển-hóa của đất nước, của thế-giới, 

Đại-Hội hôm nay, chúng ta nên đề ra những công tác thiết thực: 

 1. Chân thành liên kết với các Tổ-Chức Phật-Giáo Việt-Nam trên thế-giới, 

 2. Củng-cố và phát-triển tổ chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày một 

vững mạnh hơn. 

 3. Thực hiện các chương trình Văn-Hóa, Giáo-Dục, Xã-Hội, 
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 4. Chuẩn bị cho dự án yểm trợ việc tái thiết Tự-viện, đào tạo Tăng tài cho Phật-giáo quê 

nhà, khi nền dân-chủ, tự-do được phục hồi thực sự, 

 5. Yêu cầu nhà cầm quyền Việt-Nam trả tự-do cho các Tăng-sĩ, Phật-tử và các giới đồng 

bào còn bị giam cầm, 

 6. Nhất tâm cầu nguyện cho nền tự-do, dân-chủ sớm được thực-hiện trên đất nước Việt-

Nam. 

 Chín năm có mặt của tổ-chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới trên trái đất 

này, đã chứng minh được hoài bão của nó, nó chỉ vì đạo-pháp, quốc-gia, nhân-loại, vì lợi tha mà 

thôi. Việc lợi sinh còn nhiều, bước đường đi còn dài, dù đạo-giáo, quốc-gia, xã-hội, cũng đòi hỏi 

nơi tất cả chúng ta phải chân thành liên-kết hòa-hợp mới có thể xây-dựng và hoàn thành sự-nghiệp 

theo tâm nguyện của mình được. 

 Nhất tâm cầu nguyện Phật-pháp trường tồn, thế-giới thanh bình, chúng-sinh an-lạc. Nhất 

tâm cầu nguyện Việt Nam sớm thoát ách Cộng-sản, nhân-dân được ấm-no, hạnh-phúc. Nhất tâm 

cầu nguyện Đại-Hội thành công viên-mãn, Quý Ngài và Quý vị cùng bảo quyến được thân tâm an 

lạc, mọi điều tốt đẹp. Nhất tâm cầu nguyện anh-linh các vị đã hy-sinh cho quốc-gia, đạo-giáo và 

tự-do được tiêu dao nơi Chân-cảnh. 

 Chúng tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại-Hội kỳ 5, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên 

Thế-Giới. 

 

NAM MÔ NHÂN THIÊN GIÁO-CHỦ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 
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TUYÊN NGÔN 

của 

ĐẠI-HỘI KỲ V 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

nhóm họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montréal, Canada 

từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7 năm 1993 

 

 Đại Hội kỳ V Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới họp tại Tổ Đình Từ Quang, 

Montréal, Canada từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7 năm 1993, gồm các đại biểu từ các tiểu bang Hoa 

Kỳ, Canada, các quốc gia Âu châu, Úc châu, đồng thanh quyết nghị: 

 1/ Tán dương công đức của Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới và Giáo Hội Tăng Già Thế Giới 

đã cố gắng tìm phương cách xoa dịu những thống khổ tại các quốc gia còn bị đọa đày, áp bức như 

ở Việt nam; 

 2/ Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc và các quốc gia, ý thức trách nhiệm trước lịch sử nhân loại, 

hãy cương quyết buộc nhà cầm quyền Hà-Nội phải tôn trọng nhân quyền và lập tức trả tự do cho 

tất cả các Tăng sĩ và Phật tử cũng như những người đang bị giam cầm vì tranh đấu cho lý tưởng 

tự do, dân chủ; 

 3/ Thỉnh cầu các quốc gia liên hệ và Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc hãy cảm thông những 

nỗi khổ vô biên của người tỵ nạn hiện còn đang kẹt tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á mà ngưng 

ngay việc cưỡng ép họ trở về nơi mà quyền sống và phẩm giá con người không được bảo đảm; 

 4/ Kêu gọi các tôn giáo, các tổ chức chính trị và toàn thể đồng bào tại nước ngoài hãy cảnh 

giác trước âm mưu thâm độc của Cộng Sản hãy cùng nhau tích cực yểm trợ sự quật khởi của đồng 

bào trong nước, giải thể cho kỳ được chế độ phi nhân đã và đang gây đau thương tang tóc cho dân 

tộc ta; 

 5/ Kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội hãy sớm phản tỉnh trước thực tế vô vọng của chế độ lỗi 

thời, mà ngưng ngay mọi hành động nhằm tiếp tục đưa dân tộc vào cảnh lầm than lâu dài dưới chế 

độ xâm thực kinh tế; 

 6/ Kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, một mực tin tưởng mãnh liệt nơi lẽ tất 

thắng của chủ nghĩa tự do, nơi tương lai xán lạn của dân tộc, hãy sát cánh bên nhau, đoàn kết can 

trường phấn đấu trong tinh thần bi, trí, dũng cho ngày mai quang vinh của đất nước, cho tự do, ấm 

no, hạnh phúc của đồng bào. 

 

     Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 5 tháng 7 năm 1993 

       Các Đại biểu đồng ký tên 
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THÀNH PHẦN CÁC CƠ QUAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Nhiệm-kỳ 5, bởi Giáo-chỉ số 97, ngày 15/7/1993 

và Giáo-Chỉ số 98, ngày 23/8/1993 

 

A. HỘI-ĐỒNG TĂNG GIÀ TỐI CAO 

 

* CỐ-VẤN:     Hòa-Thượng Thích-Tường-Vân, 

     Hòa-Thượng Thích-Giác-Nhiên, 

     Hòa-Thượng Thích-Thắng-Hoan, 

     Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn, 

     Thượng-Tọa Thích-Tịnh-Đức. 

 

- Thượng-Thủ kiêm Chủ-Tịch Hội-Đồng Tăng-Già Tối Cao: 

     Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

- Phó-Chủ-Tịch:   Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

- Phó-Chủ-Tịch:   Hòa-Thượng Thích-Giác-Tâm 

- Chánh-Thư-Ký:   Thượng-Tọa Thích-Tâm-Thọ 

- Phó-Thư-Ký:    Đại-Đức Thích-Giác-Chân 

- Tổng-Vụ Tăng-Sự:   Thượng-Tọa Thích-Thanh-Đạm 

- Phụ-Tá TV TS:   Đại-Đức Thích-Lệ-Huệ 

     Đại-Đức Thích-Chân-Thể 

 

* TỔNG VỤ HOẰNG PHÁP: Thượng-Tọa Thích-Quảng-Thanh 

* PHỤ TÁ TV HP:   Đại-Đức Thích-Chân-Thuận, 

     Kỹ-Sư Tuệ-Hải, Trần-Mộng Châu, 

     Giáo-Sư Hoằng-Hữu, Nguyễn-Văn-Phú, 

     Giáo-Sư Vô Ngại, Nguyễn-Cao-Thanh,   

     Bác-Sĩ Đào-Đức-Hoành, 

     Bác-Sĩ Nguyễn-Thế-Huy, 

     Giáo-Sư Vũ-Văn-Thái, 

     Giáo-Sư Đào-Đức-Hoàng, 

     Đạo-Hữu Thiện-Nhựt, Huỳnh-Hữu-Hồng 
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* TỔNG-VỤ THANH-NIÊN &  

   GIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ:   Thượng-Tọa Thích-Tâm-Thọ 

* PHỤ TÁ TV TN & GĐPT: Đạo-Hữu Nguyễn-Đóa, 

     Đạo-Hữu Phạm-Đình-Khuyên, 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Phương, 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Sa, 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Hữu-Tiến 

 

*TỔNG VỤ PHẬT SỰ:   Thượng Tọa Thích-Minh-Nguyện 

* PHỤ TÁ TV PS:    Đại-Đức Thích-Chân-Pháp 

     Sư Cô Thích-Nữ Chân-Huệ 

     Sư-Cô Thích-Nữ Thanh-Yên 

     Đạo-Hữu Đỗ-Đình-Đôn 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Tiến-Định 

     Đạo-Hữu Phạm-Lai 

     Đạo-Hữu  Nguyễn-Chu 

     Đạo-Hữu  Nguyễn-Thị-Sinh 

     Đạo-Hữu Lưu-Thị-Sự 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Hữu-Tiến 

     Đạo-Hữu Nghiêm-Thị Nhật 

 

* TỔNG VỤ XÃ HỘI &  

   TƯƠNG TRỢ:   Sư Cô Thích-Nữ Chân-Định 

* PHỤ TÁ TV XH & TT:  Sư Cô Thích-Nữ Chân-Kim 

     Sư Cô Thích-Nữ Chân-Phước 

     Sư Cô Thích-Nữ Chân-Đức 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Quang-Ngọc 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Thị-Cúc 

     Đạo-Hữu Lâm-Thu-Dung 

     Đạo-Hữu Lưu-Thị-Sự 

 

* TỔNG VỤ KẾ HOẠCH:  Thượng-Tọa Thích-Thiện-Đăng 

* PHỤ TÁ TV KH:   Đạo-Hữu Trần-Phiên 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Đức-Ninh 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Tấn-Khang 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Văn-San 

 

* TỔNG VỤ NGHIÊN CỨU &  

   PHÁT TRIỂN:    Đại-Đức Thích-Minh-Trí 

* PHỤ TÁ TV NC & PT:  Đại-Đức Thích-Chân-Chánh 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

 

37 

 

     Đại-Đức Thích-Chân-Lý 

     Sư Cô Thích-Nữ Chân-Kim 

     Đạo-Hữu Nguon Fung 

     Đạo-Hữu Lý-Văn-Toàn 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Văn-Quý 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Văn-Tám 

     Đạo-Hữu Hoàng-Văn-Hùng 

     Đạo-Hữu Trần-Thị-Xuân-Chi 

 

* TỔNG VỤ VĂN HÓA &  

   GIÁO DỤC:   Đại-Đức Thích-Phước-Nghĩa 

* PHỤ TÁ TV VH & GD:  Kiến-Trúc-Sư Lê-Văn-Giệp 

     Giáo-Sư Nguyễn-Cao-Thanh 

     Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Phú 

     Giáo-Sư Đào-Đức-Hoàng 

 

B. HỘI-ĐỒNG ĐIỀU-HÀNH 

 

- Chủ-Tịch:    Đạo-Hữu Trần-Mộng-Châu 

- Đệ I Phó-Chủ-Tịch:   Đạo-Hữu Nguyễn-Cao-Thanh 

- Đệ II Phó-Chủ-Tịch:   Đạo-Hữu Phạm-Đình-Khuyên 

- Tổng-Thư-Ký:   Đạo-Hữu Tuệ-Bảo Vũ-Văn-Thái 

- Phó-Tổng-Thư-Ký:   Đạo-Hữu Nguyễn-Duy-Nội 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Quang-Ngọc 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Lộc 

     Đạo-Hữu Phan-Siêu 

     Đạo-Hữu Phan-Viết-Phú 

- Tổng-Thủ-Quỹ:   Đạo-Hữu Đặng-Văn-Dục 

- Phó-Tổng-Thủ-Quỹ:   Đạo-Hữu Nguyễn-Trọng-Huân-Phong 

- Tổng-Ủy-Viên Giao-Tế:  Đạo-Hữu Thẩm-Đình-Quán 

- Tổng-Ủy-Viên Kiểm-Soát:  Đạo-Hữu Đào-Đức-Hoàng (Montréal) 

- Tổng-Ủy-Viên Kiểm-Soát:   Đạo-Hữu Trần-Bích-Hà (Vancouver) 

- Cố-Vấn-Đoàn:   Quý Đạo-Hữu Thẩm-Đình-Quán,  Hoàng-Văn-Huệ, Bửu- 

     Phúc, Nguyễn-Gia-Thụy, Trần-Đình-Nhiễm, Đặng-Văn- 

     Khản, Lê-Huy-Hộ, Hạ-Bá-Phúc, Trần-Thế-Vinh, Nguyễn- 

     Trí-Thuận, Nguyễn-Văn-Tám, Nguyễn-Văn-San, Vũ-Khắc- 

     Anh. 

 

C. VĂN PHÒNG THƯỢNG-THỦ 

 

Chánh-Văn-Phòng:   Đại-Đức Thích-Chân-Lý 
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TUYÊN-NGÔN 

của 

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Nhóm họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montréal, Canada trong hai ngày 9 và 10 tháng 7 năm 

1994 gồm có đại biểu thành viên Giáo-Hội thuộc Âu Châu, Úc Châu và các tiểu bang Hoa-Kỳ, 

Canada sau khi thảo luận, biểu quyết đã đồng thanh nhận định: 

 1/ Trước những biến chuyển dồn dập thay đổi cục diện toàn cầu, dân-tộc Việt-Nam cũng 

như toàn thể nhân loại đang đứng trước một khúc quanh quan trọng có khả năng định đoạt vận 

mệnh của nhiều thế hệ. 

 2/ Chế độ áp bức, tù đầy những tu sĩ và tín đồ các tôn giáo trái ngược với chủ trương từ bi 

của Phật-giáo, là đi ngược lại với lòng dân, và sớm muộn sẽ phải bị đào thải. 

 3/ Những người biết coi thường cái chết, chấp nhận mọi gian nguy để đi tìm tự do, và 

những chiến sĩ đã từng chiến đấu trong hàng ngũ quốc gia Việt-Nam phải được coi là tỵ nạn chính 

trị. 

 4/ Những nhà lãnh đạo quốc gia vì quyền lợi phe phái quên đi quyền lợi lâu dài của dân 

tộc đều đã đi đến thất bại. Lịch sử cũng đã hùng hồn chứng minh rằng những nhà lãnh đạo quốc 

gia nào cương quyết tôn trọng và trung thành với những lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền chung 

cục đều đã thắng lợi. 

 5/ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới luôn luôn chủ trương hòa hợp các tôn giáo, 

hỗ trợ và tranh đấu cho nhân quyền. 

 Do những nhận định trên, Đại-Hội quyết nghị: 

 a. Kêu gọi Tổ Chức Liên Hiệp Quốc, Chính Phủ và Quốc Hội các quốc gia tự do, Tổng 

Hội Phật-Giáo Quốc Tế, Giáo-Hội Tăng-Già Thế-Giới, và các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền 

trên thế giới hãy gia tăng áp lực nhà cầm quyền Hà-Nội tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho tất 

cả các tù nhân các tôn giáo và chính trị. 

 b. Kêu gọi lương tâm của toàn thể nhân loại hãy cảm thông với những nỗi thống khổ vô 

biên của dân tộc Việt Nam suốt trên nửa thế kỷ nay, và cùng chung góp sức đem lại nhân quyền 

cho nhân dân Việt-Nam. 

 c. Kêu gọi nhân dân Hoa-Kỳ và nhân dân các quốc gia tự do hãy tiếp tục đấu tranh cho 

nhân quyền theo đúng truyền thống của mình. 
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 d. Kêu gọi giới lãnh đạo Cộng-Sản Việt-Nam, hãy sáng suốt ý thức rõ tình trạng tuyệt vọng 

của chủ nghĩa lỗi thời, tức khắc trả tự do cho Hòa-Thượng Thích-Huyền-Quang, quý Thượng-Tọa 

Thích-Trí-Siêu, Thích-Tuệ-Sỹ, Thích-Không-Tánh, quý Đại-Đức Thích-Hạnh-Đức, Thích-Trí-

Tựu, Thích-Hải-Tạng, Thích-Hải-Tịnh, Thích-Hải-Chánh... Giáo-sư Đoàn-Viết-Hoạt, Bác-sĩ 

Nguyễn-Đan-Quế, chiến sĩ Lý-Tống cùng tất cả các tù nhân tôn giáo, chính trị Việt-Nam. 

 e. Tán thán công đức hóa giải những ngộ nhận, chia rẽ giữa Việt-Nam Quốc-Tự và Ấn-

Quang từ 30 năm nay, thể hiện qua bản Tuyên Cáo Chung với sự đồng thuận ký kết giữa Hòa-

Thượng Thích-Tâm-Châu, Thượng-Thủ GHPGVNTTG và Hòa-Thượng Thích-Hộ-Giác, đại diện 

văn phòng II, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.  

         Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, 

           Ngày 10 tháng 7 năm 1994 

 

 

 

 

 

 

 

   TAÏO DUYEÂN COÂNG ÑÖÙC 

   Caûm nieäm ngaøy an vò Toân töôïng 

    Chuøa Chaân-Quang, Vancouver , 

     ngaøy 19.10.2003 

 

 

   Caûnh giôùi Chaân-Quang rôïp boùng hoa, 

   Cung nghinh toân-töôïng ngöï leân toøa. 

   Tình thöông, trí saùng lan traøn khaép, 

   Muoân loaïi an vui höôûng thaùi hoøa. 

 

   Moät nieäm taâm thaønh cuûa thaäp phöông, 

   Taïo duyeân coâng ñöùc phuùc khoân löôøng. 

   Nguyeän caàu sinh töû luaân hoài saïch, 

   Cuøng chöùng Voâ sinh, nhaäp theå thöôøng. 

 

              Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 
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TUYÊN NGÔN 

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Nhóm họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Quebec 

Canada vào hai ngày 08 và 09 tháng 07 năm 1995 

 

NHẬN ĐỊNH RẰNG: 

 

 1) Tình trạng của đồng bào trong nước, tự do bị tước đoạt, nhân quyền bị chà đạp, nhất là 

các tu sĩ Phật giáo hiện còn bị giam giữ cũng như hoàn cảnh của đồng bào tỵ nạn tại các trại Đông 

Nam Á bị ngược đãi và cưỡng bách hồi hương quả là bi đát. 

 2) Ảnh hưởng thực tế chính trị và kinh tế của các nước nhất là của Hoa Kỳ với Việt Nam 

có một tầm vóc quan trọng; 

 3) Nhu cầu kết hợp toàn thể người Việt quốc gia trước tình biến chuyển trên thế giới rất là 

cấp thiết; 

 

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 1995 GHPGVNTTG LONG TRỌNG 

 

 1) Kêu gọi toàn thể các tôn giáo, đảng phái, hội đoàn hãy cương quyết giữ vững lập trường 

quốc gia dân tộc và tích cực đấu tranh cho việc phục hồi nhân quyền cùng các tự do căn bản, nhất 

là tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận tại Việt Nam. 

 2) Kêu gọi các quốc gia tự do trên thế giới ý thức rõ trách nhiệm lịch sử đối với các thế hệ 

hiện tại và tương lai, hãy đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội phải lập tức trả tự do cho các 

tu sĩ và tín đồ Phật giáo và các tôn giáo khác, cùng các chiến sĩ quốc gia đấu tranh cho nhân quyền 

ở Việt Nam. 

 3) Kêu gọi nhà đương quyền Cộng sản Hà Nội hãy sớm ý thức tính cách lỗi thời, lạc hậu, 

bất lực và vô vọng của Chủ Nghĩa Cộng sản trong việc giải quyết mọi vấn đề quốc kế dân sinh mà 

giải thể càng sớm càng tốt chế độ Cộng sản. 

 4) Kêu gọi tất cả ngươi Việt trong cũng như ngoài nước tỉnh thức hãy đề cao cảnh giác, 

một lòng đoàn kết và phát huy những giá trị tâm linh và những truyền thống văn hóa tốt đẹp của 

dân tộc coi đây là một sứ mạng thiêng liêng và là lẽ sống còn của người Việt tự do. 

 5) Tán dương công đức của tất cả những hội đoàn tổ chức quốc gia và cá nhân từ Hoa Kỳ, 

Canada, Úc Châu, Âu Châu đã đáp lại nhu cầu kết hợp lịch sử, tổ chức thành công cộng đồng 

người Việt quốc gia hải ngoại trong hai ngày 01 và 02 tháng 07 năm 1995 tại San Jose, California 

để có một tiếng nói thống nhất và một sức mạnh tổng hợp ngõ hầu đối phó kịp thời tình hình đang 

biến chuyển quốc nội và quốc tế. 

Làm tại Montreal, ngày 09 tháng 07 năm 1995 
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ĐẠO TỪ KHAI-MẠC ĐẠI-HỘI KỲ 6 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Tại chùa Chân-Quang, Vancouver, B.C, Canada. 

Phật-lịch 2540, ngày 30 tháng 06 năm 1996 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch chư tôn Hòa-Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, 

Kính thưa Quý vị Đại-diện các Giáo-Hội, các Tôn-Giáo, Chính Quyền  

các Hội-đoàn và Quý vị tân-khách, 

Kính thưa Quý Ngài và Quý vị lãnh-đạo các cơ quan Trung Ương và các cấp Giáo-Hội, 

Kính thưa Quý Ngài và Quý vị Đại Biểu các phái đoàn các Thành-Viên, cùng đồng-bào, Phật-tử, 

 

 Hôm nay, Đại-lễ khai mạc Đại-Hội kỳ 6, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, 

chúng tôi vô cùng cảm động và hoan hỷ được thấy sự quang lâm chứng minh, tham dự Đại lễ và 

Đại-Hội, của chư tôn Hòa-Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, Quý Ngài Đại-diện các Giáo-

Hội, các Tôn Giáo, Chính quyền, các Hội-đoàn, các phái đoàn cùng đồng-bào, Phật-tử.  Chúng tôi 

thay mặt Giáo-Hội trân trọng chào mừng và thành thực tri ân công-đức Quý Ngài và Quý vị. 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Giáo lý của đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni được tuyên thuyết và lưu truyền tới nay đã gần hai 

mươi sáu thế kỷ và truyền vào Việt-Nam cũng được gần mười tám thế kỷ. Tùy theo căn cơ hội 

nhập, giáo-lý ấy đã đem lại nếp sống từ bi, trí-tuệ và tự chủ cho con người, và cũng đem lại tinh-

thần hòa ái, đoàn kết và xây-dựng cho tổ-chức cộng đồng quốc-gia, xã-hội. Quốc gia Việt-Nam và 

Phật-giáo Việt-Nam, qua bao sự biến thiên của lịch-sử, hai bên cùng chung ảnh hưởng, trách-

nhiệm và sự thăng, trầm của những biến thiên ấy. 

 Biến cố 30 tháng 04 năm 1975, Cộng-Sản miền Bắc đã chà đạp lên Hiệp Định Paris, tung 

quân cưỡng chiếm miền Nam Việt-Nam, tạo nên làn sóng tỵ nạn của người Việt khắp nơi trên thế-

giới. Người Việt tỵ nạn Cộng-Sản tại khắp nơi, dù họ chỉ thoát được tấm thân thiếu hạnh-phúc, 

nhưng tâm họ vẫn ôm ấp một gia tài quý báu là : phong tục, tập quán và đạo-giáo mà họ đã có từ 

ngàn xưa. 

 Nương vào tinh-thần nhân đạo, các nước tự-do trên thế-giới như: Canada, Hoa-Kỳ, Pháp, 

Úc v.v... đã nhiệt tình bảo lãnh và nâng đỡ người Việt tỵ nạn, được định cư, gây dựng lại sự nghiệp, 

duy trì và phát huy truyền thống văn-hóa dân-tộc. Nghĩ tới công đức ấy, nhân danh một trong 

những vị lãnh-đạo tinh-thần đạo-giáo người Việt, tôi thành thật ngỏ lời biết ơn sâu xa Chính Phủ 

và nhân-dân Canada, cũng như Chính Phủ và nhân-dân các nước trên thế-giới, đã giúp đỡ người 

Việt từ trước tới nay. 

 Tại nơi đất mới, người Việt tỵ nạn, cố-gắng ổn định đời sống, cố-gắng hội nhập vào nếp 

sinh-hoạt mới, cố-gắng học hỏi để cầu tiến và cũng cố-gắng liên lạc cùng nhau, thành lập những 

cộng đồng nhỏ, tương trợ nhau, duy trì truyền thống văn-hóa và đạo-giáo của mình.  Tổ chức Phật-

giáo Việt-Nam trên đất mới được phục sinh trong giai đoạn này. 
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 Từ năm 1975 đến năm 1978, các Hội và các Chùa được hình thành tại nhiều nơi.  Ngày 05 

và ngày 06 tháng 05 năm 1979, một tổ-chức nhằm mục đích thắt chặt tình đoàn kết giữa các hàng 

Tăng sĩ Việt-Nam hải ngoại và liên lạc với các Hội đoàn Phật-tử, để duy trì và hoằng dương chính-

pháp, được thành lập tại chùa Giác-Hoàng, Thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, một tổ-chức Phật-

giáo với danh nghĩa: “Giáo Hội Tăng Già Phật-Giáo Việt-Nam Hải Ngoại”, và sau đổi thành: 

“Giáo Hội Tăng Già Việt-Nam Trên Quốc Tế.” 

 Mở rộng sự liên kết các tổ-chức Phật-giáo Việt-Nam - không phân biệt xuất-gia, tại gia - 

cùng chung một lý-tưởng phụng sự Phật-pháp, trong tinh-thần quốc-gia Việt-Nam, Đại-Hội Thân 

Hữu Các Tổ-Chức Phật-giáo Việt-Nam đã nhóm họp tại chùa Liên-Hoa, Brossard, Quebec, 

Canada, ngày 11 tháng 11 năm 1984, hình thành “Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới” 

 Gần mười hai năm sinh-hoạt, trải qua năm kỳ Đại-Hội, dù gặp nhiều trở ngại, khó khăn, 

thiếu thốn về mọi mặt, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới vẫn cố-gắng không ngừng, 

thực hiện tôn chỉ, mục đích và làm trọn sứ mạng thiêng liêng của mình : 

- Gạt mọi kiến chấp, tiên phong trong sự hóa giải và liên-kết với các giáo phái Phật-giáo, 

cũng như các tôn-giáo bạn, đem lại sinh khí vui hòa, cộng tác. 

- Lăn mình vào sự can thiệp, giúp đỡ đồng-bào tỵ nạn tại các trại, cũng như hòa mình trong 

sự tranh đấu cho pháp nạn, cho quốc nạn, cho tự-do, dân chủ, nhân quyền trong nước. 

- Tích cực phổ biến Phật-pháp và phát-triển tổ-chức - từ 12 thành viên cơ bản lên tới 30 

thành viên hiện hữu. 

 Bước sang Đại-Hội kỳ 6 và cũng là cơ duyên chuẩn bị cho tiến trình của thiên niên kỷ sắp 

tới của nhân loại.  Chắc hẳn, Quý Ngài, Quý vị và chúng tôi, chúng ta đều phải suy tư về sự duy 

trì và phát-triển tinh-thần từ-bi, hỷ-xả, bình đẳng, dân chủ, nhân quyền và nhân đạo, trước sự tiến 

triển vượt bậc của thời đại kỹ thuật.  Thực vậy, đối với đất nước Việt-Nam nhỏ bé của chúng ta, 

đến giờ này vẫn còn bị đặt dưới ách thống trị của Cộng-Sản tham tàn, thiếu nhân tính, thiếu tỉnh 

thức; người dân chưa được ngóc đầu lên, để nhìn lên bầu trời tự-do, phát-triển của nhân loại, làm 

sao mà tiến kịp được!  Người Việt tại hải ngoại, có hoàn cảnh, có khả năng, nhưng tinh-thần nhất 

trí chưa được tôi luyện sắc bén, để đem tâm xây-dựng chung!  Riêng về Phật-giáo Việt-Nam, lòng 

tin của tín đồ Phật-giáo trong nước, ngày nay vững mạnh hơn xưa, nhưng cấp lãnh-đạo của Phật-

giáo, không sao tránh khỏi được sự phân hóa của Cộng-Sản, làm sao liên-kết mà tiến lên được!  

Phật-giáo Việt-Nam hải ngoại, qua hai mươi mốt năm lưu lạc, tranh đấu và xây-dựng, tuy được 

gọi là tạm ổn, nhưng còn thiếu nhiều về nhân lực, vật lực, tài lực, và căn bệnh trầm kha của sự 

thiếu nhất trí vẫn chưa chữa được lành mạnh hẳn, làm sao đủ sức vượt tiến được! Tuy nhiên, “Nhất 

thiết duy tâm tạo”, nếu chúng ta thực tâm tỉnh thức, hỷ xả và hòa đồng thực sự, chúng ta sẽ vượt 

qua các trở ngại và đạt thành ý-nguyện, không khó khăn lắm! 

 Đối với Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, lúc nào chúng ta cũng giữ đức 

khiêm cung với tất cả. Thiếu thốn về mọi mặt, nhưng chúng ta chỉ có một tấm lòng kiên trung 

không lùi, đối với đạo pháp, đối với quốc-gia, dân-tộc.  Phát xuất từ tấm lòng kiên trung ấy, chúng 

ta chân thành: 

- Cầu nguyện cho các nhà lãnh-đạo đảng Cộng-Sản Việt-Nam sớm thức tỉnh trước vận 

mệnh của đất nước, tự-do, hạnh-phúc của nhân-dân và danh dự trước tiến trình của nhân loại, tuyên 

bố giải thể đảng Cộng-Sản Việt-Nam. 

- Cầu nguyện cho các vị lãnh-đạo các giáo phái Phật-giáo trong và ngoài nước – dù lớn, dù 

nhỏ – đều hướng về đạo, thức tỉnh trước sự sống còn và tiến triển của đạo, vượt bỏ mọi mặc cảm, 

mọi kỳ thị, mọi trở ngại, tiến đến chỗ liên-kết thực sự, có đại diện, có trách-nhiệm đồng đều, để 

cùng chung lo gánh vác Phật sự. 

- Chân thành hợp tác cùng các giáo phái Phật-giáo, các tôn-giáo bạn, đem lại sự thăng tiến 

và lợi lạc cho quốc-gia, đạo-giáo và nhân loại. 
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- Cố gắng đào tạo nhân tài đem đạo vào đời và thực-hiện các công vụ về văn-hóa, giáo dục, 

từ thiện xã-hội. 

- Cố gắng thực-hiện việc hướng dẫn các trình độ tu học Phật-pháp. 

 Nhất tâm cầu nguyện cho đất nước, cho đạo-giáo Việt-Nam sớm thoát khỏi ách Cộng-Sản; 

Hòa-Thượng Thích-Huyền-Quang, Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ cùng chư Thượng-Tọa, Đại-

Đức, cùng các vị vì lý-tưởng quốc-gia, đạo-giáo, tự-do bị giam cầm, sớm trở về tự-do và tất cả các 

vị đã mất được tiêu dao nơi Chân-cảnh. 

 Một lần nữa, nhân danh Giáo-Hội, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý 

Ngài và Quý vị.  Chúng tôi cũng xin tri ân công-đức của chư tôn đức Tăng, Ni, chư Phật-tử trong 

Ban Tổ-Chức Đại-Hội, đã tận lực phục vụ cho sự thành tựu trang nghiêm của Đại-Hội.  Chúng tôi 

xin tuyên bố khai-mạc Đại-Hội kỳ 6, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới. 

 

NAM MÔ NHÂN THIÊN GIÁO-CHỦ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

 

 

 

 

 

 

  TIN XUÂN 
 

   Guồng máy huyền-vi khéo chuyển vần, 

   Tường Đông ngọn gió báo tin xuân. 

   Rung rinh lá dãi màu xanh thắm, 

   Phơi phới hoa khoe sắc trắng ngần. 

   Ríu rít trên cành oanh chuốt giọng, 

   Nhởn nhơ ngoài nội bướm phô thân. 

   Ngàn thông đượm phủ màn sương sớm, 

   Điểm hạt mưa bay lắng bụi trần. 

 

   Điểm hạt mưa bay lắng bụi trần, 

   Trên đường sinh-hoạt, rộn chen chân. 

   Đàn văn inh ỏi rao tài nghệ, 

   Trường lợi xôn xao tính cổ phần. 

   Trang điểm nét xuân lòng náo nức, 

   Lo toan mùi tết dạ bần thần. 

   Khá khen ai khéo bày ra thế! 

   Ngợp ánh Xuân-Dương được mấy lần? 

 

     Mùa Xuân Nhâm-Thân (1992)  
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TUYÊN NGÔN ĐẠI HỘI KỲ 6 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Nhóm họp tại Chùa Chân-Quang, Vancouver, B.C, Canada 

Từ ngày 29-06-1996 đến ngày 04-07-1996 

 

NHẬN ĐỊNH RẰNG: 

 

 1- Ngày 30-04-1975, Cộng sản miền Bắc đã chà đạp Hiệp Định Paris, tung quân cưỡng 

chiếm miền Nam Việt Nam, khiến cho người Việt vốn gắn bó với quê cha đất Tổ, đã phải bỏ nước 

ra đi. 

 2- Trong khi toàn thể nhân loại đang tiến bước trên đường xây dựng tự do, dân chủ thì 

trong nước ta, dưới ngụy quyền Cộng sản, nhân quyền, tự do và tín ngưỡng bị chà đạp, nhất là các 

tu sĩ, nhân sĩ và tín đồ Phật giáo cùng các tôn giáo khác vẫn còn bị Cộng sản Việt Nam giam giữ 

tù đày. 

 3- Hiện nay Cộng sản Việt Nam đang tung ra nhiều quỷ kế để chia rẽ hàng ngũ quốc gia. 

 4- Đấu tranh chính trị, kinh tế phải đi song song với việc tài bồi văn hóa, phải giữ vững 

những giá trị tâm linh mới tạo được một cộng đồng xứng đáng. 

 5- Lịch sử chứng minh rằng, dân tộc Việt Nam khi đoàn kết sẽ không một sức mạnh nào 

có thể làm suy nhược được. 

 

ĐỒNG QUYẾT NGHỊ: 

 

 1- Thành thật tri ân chính phủ Canada và các quốc gia tự do như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Úc 

… đã nhiệt tình giúp đỡ người tỵ nạn cho đến ngày nay. 

 2- Thỉnh cầu các quốc gia thông cảm những nỗi đau khổ, xót xa của người Việt tỵ nạn, 

ngưng cưỡng bách họ hồi hương. 

 3- Kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy cứu xét hồ sơ người tỵ nạn hợp cách ngay tại chỗ, thay 

vì gửi trả họ về Việt Nam, một biện pháp vừa tốn kém, lại không hợp tình hợp lý.  

 4- Đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sớm ý thức vô vọng, bất lực, lạc hậu của 

chế độ độc tài đã được chứng minh tại Liên Xô và Đông Âu nay đã sụp đổ, mà giải thể chế độ 

cộng sản tại Việt Nam. 

 5- Để chứng minh thiện chí, nhà đương quyền cộng sản Việt Nam hãy trả tự do vô điều 

kiện cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và các tu sĩ, nhân sĩ, tín 

đồ Phật giáo và các tôn giáo khác cùng đồng bào đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ. 
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 6- Kêu gọi quý vị lãnh đạo các cơ quan chính quyền các quốc gia tự do và các tổ chức quốc 

tế hãy dùng mọi ảnh hưởng buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền tại 

Việt Nam. 

 7- Kêu gọi các giới đồng bào hãy đề cao cảnh giác, tìm hiểu cặn kẽ rồi đưa ra trước công 

luận, để thấy rõ bộ mặt thực của những cán bộ cộng sản len lỏi vào các tổ chức quốc gia hải ngoại, 

hầu có thái độ thích ứng. 

 8- Kêu gọi đồng bào trong cũng như ngoài nước hãy tin tưởng nơi giá trị bất diệt của văn 

hóa Việt Nam, vun bồi và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là tại hải ngoại, 

để xây dựng một nếp sống thăng bằng về vật chất và tâm linh. 

 9- Kêu gọi các hội đoàn, các tổ chức đấu tranh hãy đoàn kết chặt chẽ, đẩy mạnh, kiện toàn 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, để bảo vệ chính nghĩa tượng trưng bằng lá cờ Quốc 

gia. 

 Làm tại Chùa Chân-Quang, Vancouver, B.C, Canada 

 Ngày 01 tháng 07 năm 1996 

 

 

 

 

 

 

   

  Vĩnh Kết Tâm Đồng 
 

 

    Bạch-Vân-san kết nghĩa, 

    Vong tuế dĩ tâm đồng. 

    Cứu thế truyền Đại-thặng, 

    Lợi sinh phiến Từ-phong. 

    Đạo an nhân hạnh phúc, 

    Tề đăng Chính-Giác phong. 

 

     Bổn-Đạo, Ưu-Đàm, Tâm-Châu 

      Đồng nguyện ký 

       Penang 28-7-1967 
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THÀNH PHẦN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Nhiệm Kỳ 1996-2000 

được tấn phong bởi Giáo Chỉ số 132, ngày 24 tháng 07 năm 1996 

 

A. THƯỢNG-THỦ:   Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

- PHÓ-THƯỢNG-THỦ:  Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

     Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn 

     Hòa-Thượng Thích-Giác-Tâm 

 

B. HỘI-ĐỒNG TĂNG-GIÀ TỐI CAO: 

- CỐ-VẤN:    Hòa-Thượng Thích-Giác-Nhiên 

     Thượng-Tọa Thích-Tâm-Thành 

     Thượng-Tọa Thích-Chơn-Thành 

 

- Thượng-Thủ kiêm Chủ-Tịch Hội-Đồng Tăng-Già Tối Cao: 

     Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

- Phó-Chủ-Tịch:   Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

- Phó-Chủ-Tịch:   Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn 

- Phó-Chủ-Tịch:   Hòa-Thượng Thích-Giác-Tâm 

- Chánh-Thư Ký:   Thượng-Tọa Thích-Tâm-Thọ 

- Phó-Thư-Ký:   Đại-Đức Thích-Chân-Thể 

 

- TỔNG-VỤ TĂNG-SỰ:  Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

Phụ Tá TVTS:   Thượng-Tọa Thích-Lệ-Huệ 

     Đại-Đức Thích-Phước-Nghĩa 

     Đại-Đức Thích-Chân-Lý 

     Đại-Đức Thích-Chân-Minh 

 

- TỔNG-VỤ HOẰNG-PHÁP: Thượng-Tọa Thích-Quảng-Thanh 

Phụ Tá TVHP:   Thượng-Tọa Thích-Minh-Trí 

     Đại-Đức Thích-Chân-Thuận 

     Đại-Đức Thích-Chân-Bổn 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

 

47 

 

     Kỹ-Sư Tuệ-Hải, Trần-Mộng-Châu 

     Giáo-Sư Hoằng-Hữu, Nguyễn-Văn-Phú 

     Giáo-Sư Vô Ngại, Nguyễn-Cao-Thanh 

     Bác-Sĩ Tuệ-Minh, Đào-Đức-Hoành 

     Bác-Sĩ Tuệ-Quang, Nguyễn-Thế-Huy 

     Bác-Sĩ Nguyễn-Thành-Long 

     Kỹ-Sư Tuệ-Bảo, Vũ-Văn-Thái 

     Giáo-Sư Trí-Quang, Đào-Đức-Hoàng 

     Đạo-Hữu Thiện-Nhựt, Huỳnh-Hữu-Hồng 

 

- TỔNG-VỤ THANH-NIÊN &  

   GIA-ĐÌNH PHẬT TỬ:  Thượng-Tọa Thích-Tâm-Thọ 

Phụ Tá TVTN & GĐPT:  Đạo-Hữu Nguyên-Kim, Nguyễn-Đóa 

     Đạo-Hữu Minh-Tấn, Võ Trung-Tín 

     Đạo-Hữu Nguyên-Sa 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Hữu-Tiến 

 

- TỔNG VỤ PHẬT-SỰ:  Thượng-Tọa Thích-Minh-Nguyện 

Phụ Tá TVPS:   Thượng-Tọa Thích-Chân-Bảo 

     Đại-Đức Thích-Chân-Hòa 

     Đại-Đức Thích-Chân-Pháp 

     Đại-Đức Thích-Chân-Hỷ 

     Sư-Cô Thích-Nữ Chân-Huệ 

     Sư-Cô Thích-Nữ Chân-Quý 

     Đạo-Hữu Lê-Kim-Thái 

     Đạo-Hữu Lâm-Quang-HIền 

     Đạo-Hữu Lê-Viết-Xuân 

     Đạo-Hữu Đỗ-Đình-Đôn 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Tiến-Định 

     Đạo-Hữu Phạm-Lai 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Chu 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Thị-Cúc 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Thị-Sinh 

     Đạo-Hữu Đỗ-Thị-Mỹ 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Thị-Oanh 

 

- TỔNG-VỤ XÃ-HỘI & 

   TƯƠNG-TRỢ:   Thượng-Tọa Thích-Minh-Đức 

Phụ Tá TVXH & TT:  Ni-Sư Thích-Nữ Giác-Hương 

     Ni-Sư Thích-Nữ Thanh-Ngọc 

     Sư-Cô Thích-Nữ Chân-Kim 
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     Sư-Cô Thích-Nữ Chân-Định 

     Sư-Cô Thích-Nữ Chân-Phước 

     Sư-Cô Thích-Nữ Tánh-Không 

     Sư-Cô Thích-Nữ Trực-Liên 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Quang-Ngọc 

     Đạo-Hữu Lâm-Thu-Dung 

     Đạo-Hữu Lưu-Thị-Sự 

     Đạo-Hữu Đào-Thị-Cúc 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Thị-Anh 

     Đạo-Hữu Bùi-Thị-Hường 

     Đạo-Hữu Đàm-Thị-Lợi 

 

- TỔNG-VỤ KẾ-HOẠCH:  Thượng-Tọa Thích-Thiện-Đăng 

Phụ Tá TVKH:   Đạo-Hữu Trần-Phiên 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Đức-Ninh 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Tấn-Khang 

 

- TỔNG-VỤ NGHIÊN-CỨU &  

  PHÁT-TRIỂN:   Thượng-Tọa Thích-Minh-Trí 

Phụ Tá TVNC &PT:   Đại-Đức Thích-Chân-Chánh 

     Đại-Đức Thích-Chân-Hiếu 

     Sư-Cô Thích-Nữ Chân-Kim 

     Đạo-Hữu Hoàng-Văn-Hùng 

     Đạo-Hữu Nguon Fung 

     Đạo-Hữu Lý-Văn-Toàn 

 

- TỔNG-VỤ VĂN-HÓA,  

  GIÁO-DỤC:   Thượng-Tọa Thích-Quảng-Thanh 

Phụ Tá TVVHGD:   Giáo-Sư Nguyễn-Cao-Thanh 

     Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Phú 

     Kỹ-Sư Vũ-Văn-Thái 

     Giáo-Sư Đào-Đức-Hoàng 

     Nhạc-Sĩ Thu-Hoài-Nguyễn 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Bá-Triệu 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Đại-Lý 

 

C. HỘI-ĐỒNG ĐIỀU-HÀNH: 

 

- Chủ-Tịch:    Đạo-Hữu Nguyễn-Cao-Thanh 

- Phó-Chủ-Tịch I:   Đạo-Hữu Phạm-Đình-Khuyên 

- Phó-Chủ-Tịch II:   Đạo-Hữu Đặng-Văn-Dục 
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- Tổng-Thư-Ký:   Đạo-Hữu Tuệ-Bảo, Vũ-Văn-Thái 

- Phó-Tổng-Thư-Ký:   Đạo-Hữu Nguyễn-Duy-Nội 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Quang-Ngọc 

     Đạo-Hữu Nguyễn-Lộc 

     Đạo-Hữu Phan-Siêu 

     Đạo-Hữu Phan-Viết-Phú 

- Tổng-Thủ-Quỹ:   Đạo-Hữu Nguyễn-Hữu-Tiến 

- Phó-Tổng-Thủ-Quỹ:  Đạo-Hữu Nguyễn-Trọng-Huân-Phong 

- Tổng-Ủy-Viên-Giao-Tế:  Đạo-Hữu Thẩm-Đình-Quán 

- Tổng-Ủy-Viên-Kiểm-Soát:  Đạo-Hữu Đào-Đức-Hoàng 

- Cố-Vấn:    Quý Đạo-Hữu: Thẩm-Đình-Quán, Hoàng-Văn-Huệ, Bửu- 

     Phúc, Trần-Mộng-Châu, Nguyễn-Trí-Thuận, Nguyễn-Gia- 

     Thụy, Phan-Thế-Nghiệp, Phạm-Khắc-Lập, Nguyễn-Văn- 

     San, Lưu-Khắc-Hiển, Vũ-Khắc-Ánh, Vũ-Văn-Hoa. 

 

D. VĂN PHÒNG THƯỢNG-THỦ: 

 

- Chánh-Văn-Phòng:   Đại-Đức Thích-Chân-Bổn 

- Thư-Ký Văn-Phòng:  Đại-Đức Thích-Chân-Minh 

     Đạo-Hữu Nguyên-Kim, Nguyễn-Đóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MOÄT NIEÄM TRI AÂN 

 

 

   Töø thuôû xa xöa, thuôû khôûi sinh, 

   Nhaân kia, duyeân noï ñöôïm bao tình. 

   Trong doøng sinh töû, giaây lieân heä, 

   Moät nieäm tri aân, moät nieäm thaønh. 

 

     Vu-Lan, thaùng 7 naêm AÁt-Daäu (2005) 
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TUYÊN NGÔN 

của 

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN 1997 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Canada 

ngày 28 và 29 tháng 06 năm 1997 

 

NHẬN ĐỊNH RẰNG: 

 

 1- Chính sách đàn áp, khủng bố, chà đạp nhân quyền, ngược đãi tôn giáo, những bản án 

phi lý, bất công, những cuộc bầu cử gian lận tại Việt Nam chỉ làm ngưng trệ công cuộc phát triển 

dân chủ, kéo dài những nỗi thống khổ của dân tộc, đe dọa nền hòa bình thế giới; 

 2- Dân tộc Việt Nam theo truyền thống văn hóa ngàn năm, rất nặng tình gắn bó với quê 

cha đất tổ, nên chỉ chịu rời bỏ quê hương trong trường hợp hết sức đau lòng vì chính trị hà khắc; 

 3- Một quốc gia chỉ phát triển, một dân tộc chỉ hạnh phúc trong không khí thực sự tự do 

dân chủ; 

 4- Trong một quốc gia văn minh, chính quyền đều nỗ lực bảo tồn, phát huy những giá trị 

đạo đức, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, người dân đều có khuynh hướng tìm một đời 

sống thăng bằng về vật chất và tâm linh; 

 5- Công dân một nước phải được sinh sống tự do, thoải mái mới có thể đóng góp hữu-hiệu 

vào sự tiến bộ của quốc gia. Các chế độ độc tài trước sau cũng sẽ bị đào thải; 

 6- Đồng bào, Phật tử trong và ngoài nước cần sáng suốt, nắm vững tinh thần đất nước và 

thế giới, tránh đua theo hoặc phục vụ những tà kiến, tà hạnh; 

 

ĐỒNG QUYẾT NGHỊ: 

 

 1- Trân trọng tri ân Quốc Hội Âu Châu đã nghiêm khắc lên án những vi phạm nhân quyền 

tại Việt Nam; 

 2- Tha thiết đề nghị Quốc Hội và chính quyền các quốc gia, các tổ chức quốc tế hãy đồng 

loạt lên tiếng cảnh cáo nhà cầm quyền Việt Nam như Quốc Hội Âu Châu đã làm; 

 3- Thỉnh cầu các quốc gia đối xử nhân đạo với tất cả người Việt Nam tỵ nạn chính trị và 

tránh cưỡng bách họ trở về nơi mà đời sống con người không được tôn trọng và bảo đảm; 

 4- Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho Hòa Thượng Thích Huyền 

Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thượng Tọa Thích Trí Siêu, 

Thượng Tọa Thích Không Tánh, Thượng Tọa Thích Nhật Ban, Đại Đức Thích Trí Lực, Cư Sĩ Nhật 
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Thường và Nữ Cư Sĩ Đồng Ngọc cùng tất cả các nhà lãnh đạo và tín đồ các tôn giáo, tất cả những 

người can đảm phô bày trước công luận những vụ vi phạm nhân quyền; 

 5- Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam sớm ý thức tính cách lỗi thời, tàn ác của chế độ độc 

tài hiện nay trước thực tế lịch sử thế giới mà giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam; 

 6- Thành khẩn kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước hãy giữ vững lòng tin nơi 

tương lai sáng ngời của dân tộc và nơi giá trị siêu việt của văn hóa, đạo đức truyền thống. 

 

Làm tại Tổ Đình Từ Quang, ngày 29 tháng 06 năm 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gặp Trận Mưa Rào 
 

 

     Ào ào gió táp mưa sa, 

     Đường mông mênh nước xe rà rà chân. 

     Bên lầu cây đứng tần ngần, 

     Chân trời ảm đạm khách phân-vân sầu. 

     Lạnh-lùng quán đợi rầu rầu, 

     Vẳng nghe vọng tiếng chim đâu kêu hoài. 

     Nơi đây hoa khóc, kia cười, 

     Trận mưa là thế, việc đời ai hay? 

 

       Singapore 30-12-1967 
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ĐẠO TỪ KHAI MẠC  

ĐẠI-HỘI THƯỜNG-NIÊN  
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Phật-lịch 2542, ngày 11 tháng 07 năm 1998 

 

 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

 

 

Kính bạch chư Tôn-đức Tăng Ni, 

Kính thưa Quý vị lãnh-đạo các cơ quan Trung Ương,  

Đại-diện các Thành-Viên, cùng chư Phật-tử, 

 

 Hôm nay, ngày mở đầu khóa họp thường niên của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên 

Thế-Giới. Thay mặt Giáo-Hội, tôi trân trọng chào mừng chư Tôn đức Tăng, Ni, Quý vị đại diện 

các Thành-Viên và chư Phật-tử. 

 Chúng ta có thắng duyên, mỗi năm một lần, chúng ta được gặp mặt nhau trong tinh-thần 

đạo bạn, sách tấn nhau trong sự tu học, trao đổi nhau những kinh-nghiệm Phật sự, để chúng ta đủ 

nghị lực trong sự tu tập và hành đạo, làm cho chí nguyện phụng sự Phật-pháp, phụng sự Giáo-Hội 

của chúng ta mỗi ngày thêm thắm thiết và kết-quả. 

 Qua sự tiến bộ của thời đại cũng như qua những tạp loạn của nhân sinh, chúng ta nhận thấy 

giáo-lý của đức Phật cần được phổ biến sâu rộng trong quảng đại quần chúng, làm ngọn đèn chỉ 

đường cho những người lạc lõng, và chúng ta phải có một phương án thực tế để giúp đỡ cho đạo 

và cho đời, đạt tới kết-quả cụ thể hơn nữa. Về mặt hình thức tổ-chức của Giáo-Hội chúng ta được 

coi là tạm khả quan, nhưng vẫn còn mong được hoàn chỉnh hơn. Về công việc làm của Giáo-Hội 

chúng ta vẫn chưa được đầy đủ nhân sự, đầy đủ phương tiện để đạt đích như sự mong muốn. Đó 

là, trách-nhiệm của Giáo-Hội thường niên năm nay, chúng ta phải tìm ra phương-thức thực-hiện. 

 Ngưỡng nguyện Tam-Bảo từ bi gia hộ Đại-Hội thành công viên mãn, chư Tôn-đức Tăng, 

Ni cùng chư Phật-tử thường tinh tiến. 

 

NAM MÔ GIÁC-HÀNH-ĐỊA BỒ-TÁT 
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 1998 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 
 Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, 

Canada trong 2 ngày 11 và 12-07-1998, quy-tụ đại-biểu các Thành-Viên Giáo-Hội thuộc Âu-Châu, 

Úc-Châu và các tiểu-bang Hoa-Kỳ, Canada, … sau khi thảo-luận, đã: 

 

NHẬN-ĐỊNH 

 

 1) Trong khi thế-giới đang tiến mạnh trên đường xây-dựng chế-độ thực sự tự-do dân-chủ, 

pháp-trị, ngõ hầu mưu cầu hạnh-phúc cho toàn dân thì đảng Cộng-Sản Việt-Nam tuy ngoài mặt 

kêu gọi đổi mới nhưng thực-chất vẫn tiếp tục thống-trị nhân-dân bằng chính-sách độc-tài đảng-trị, 

cầm tù các thành-phần có can-đảm lên tiếng nói đòi hỏi tự-do cho dân cho nước; đồng thời thành 

lập các tổ-chức quốc-doanh trong lãnh-vực tôn-giáo đặc-biệt là trong các gia-đình Phật-tử để dễ 

bề khống-chế, đàn-áp; 

 2) Các tổ-chức Quốc-Tế Nhân-Quyền đang chung sức long-trọng kỷ-niệm 50 năm Liên-

Hiệp Quốc công-bố Bản Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền; 

 3) Dân-tộc Việt-Nam với non 5000 năm văn-hiến với những trang sử oai-hùng, nay vì quốc 

nạn Cộng-Sản, đã bị liệt xuống hàng lạc hậu nhất thế-giới; 

4) Sức mạnh lớn lao của dân-tộc Việt-Nam chỉ phát huy được trong tự-do dân-chủ thực sự; 

 5) Người Việt-Nam vốn gắn bó với quê hương đã phải bỏ nước ra đi tìm tự-do chỉ vì không 

chịu nổi chế-độ hà-khắc của Cộng-Sản; 

 6) Yếu-tố quyết-định trong cuộc đấu tranh chính-trị và kinh-tế là yếu-tố văn-hóa. Dân-tộc 

Việt-Nam có một nền văn-hóa ưu-việt nhưng bị chế-độ Cộng-Sản kềm-kẹp không phát huy được. 

Nay, nếu sớm phục-hưng tự-do dân-chủ, dân-tộc Việt-Nam sẽ có đủ khả năng đáp ứng những nhu-

cầu của thế-kỷ XXI; 

 7) Hòa-bình của thế-giới chỉ được bảo-đảm lâu dài, kinh-tế chỉ phát-triển khi nhân-Quyền 

được tôn-trọng, tự-do được bảo-vệ. Hơn lúc nào hết không những sự an vui mà cả sự sống còn của 

nhân-loại tùy thuộc vào hòa-bình thế-giới nhất là vào lúc cả những quốc-gia dân-chủ từng chủ-

trương trung-lập cũng thử vũ-khí hạch-nhân. 

 

QUYẾT-ĐỊNH 

 

 1) Kêu gọi đồng-bào trong và ngoài-nước hãy giữ vững niềm tin vào giá-trị bất diệt của 

văn-hóa Việt-Nam, vào lẽ tất thắng của chính-nghĩa quốc-gia, luôn luôn đề cao cảnh-giác trước 

âm-mưu của Cộng-Sản nhằm phân-hóa hàng ngũ chúng ta. 

 2) Kêu gọi các cộng-đồng, tổ-chức, mặt-trận, hội-đoàn người Việt quốc-gia hải-ngoại tiếp 

tay đẩy mạnh chiến-dịch Nhân-Quyền 1998, yểm-trợ đồng-bào trong nước, giải-thể chế-độ Cộng-

Sản, vận-động các quốc-gia tự-do tranh-đấu cho nhân-quyền tại Việt-Nam. 
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 3) Đòi hỏi nhà cầm-quyền Cộng-Sản Việt-Nam sớm giải-thể chế-độ Cộng-Sản, lập tức trả 

tự-do không điều-kiện cho Hòa-Thượng Thích-Huyền-Quang, Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ và 

tất cả  tu-sĩ, nhân-sĩ và các tù nhân chính-trị. 

 4) Nhiệt-liệt tán-dương việc thành-lập và kết-hợp các cộng-đồng Việt-Nam hải-ngoại để 

có một tiếng thống-nhất, một sức-mạnh tổng-hợp hầu yểm-trợ đắc-lực công-cuộc đấu-tranh cho 

nhân-quyền, tự-do ở trong nước. 

 5) Kêu gọi các nhà văn-hóa, giáo-dục, các chiến-sĩ cầm bút, các cơ-quan truyền-thông cùng 

đoàn-kết để bảo-tồn và phát-huy những truyền-thống văn-hóa tốt đẹp của dân-tộc, xóa bỏ tận gốc 

rễ văn-hóa của Cộng-Sản đã gây bao đau thương cho dân-tộc. 

 6) Kêu gọi các quốc-gia đặc-biệt là Hoa-Kỳ hãy dùng uy-tín, ảnh-hưởng của mình buộc 

Cộng-Sản Việt-Nam phải tôn-trọng nhân-quyền, điều-kiện căn-bản trong mọi việc giao-thương. 

 7) Kêu gọi Đại-Hội-Đồng Liên-Hiệp-Quốc biểu-quyết tuyên-xưng thế-kỷ 21 là : “Thế-kỷ 

Hài-Hòa Tôn-Giáo, Tôn-vinh Nhân-quyền” để xây-dựng ấm no, hạnh-phúc cho toàn thể nhân-loại. 

 

   Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang ngày 12 tháng 07 năm 1998 

     Các đại-biểu cùng ký tên 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Thăm Vườn Rau 

     Cảm Vịnh 
 

    Tâm hòa vũ trụ bao la, 

    Hồn lâng lâng bạn cỏ hoa chung lời. 

    Gió mây lờ lững vui trôi, 

    Trên bờ suối lượn ta cười thiên nhiên. 

 

      Malaysia 26-7-1967 
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ĐẠO TỪ KHAI MẠC  

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Tại Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 17, 18-07-1999 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Hôm nay mở đầu khóa họp thường niên năm 1999 của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên 

Thế-Giới, tôi xin kính lời chào mừng tất cả Quý Ngài và Quý vị hiện diện. 

 Lại một năm trôi qua, Đại-Hội thường niên đã tới, nhắc nhở chúng ta, kiểm điểm lại bổn 

phận, kiểm điểm lại Phật sự mà chúng ta có trách nhiệm được Giáo-Hội giao phó. 

 Một năm qua, việc duy trì và phát-triển Giáo-Hội được coi như bình thường. Nhưng vấn-

đề nhân sự và phương tiện hoạt động đối với Giáo-Hội chúng ta, chưa bao giờ được thấy là đầy đủ 

như ý. Phật sự càng ngày càng nhiều. Thiện sự càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Chúng ta phải 

nỗ lực vào tất cả mọi mặt, hầu đẩy mạnh công việc củng cố và phát-triển Giáo-Hội trong thiên 

niên kỷ mới. 

 Sau giờ phút này, Giáo-Hội đặt trọn vẹn niềm tin vào lòng nhiệt thành của Quý Ngài và 

Quý vị. Quý Ngài và Quý vị hãy xem xét lại công việc Giáo-Hội, tìm ra những phương pháp thích 

ứng cho chương trình hoạt động ngắn hạn về mọi mặt của Giáo-Hội, và đặt định ngay việc tổ-chức 

Đại-Hội khoáng đại kỳ VII vào năm 2000 sắp tới. Giáo-Hội nên lưu tâm và khích lệ công việc 

xây-dựng Tu Viện Phật-Quang, Hoa Viên Việt-Nam và Bảo Tàng Viện Việt-Nam tại Úc-châu. 

Đây là một huân-nghiệp lâu dài và vẻ vang cho danh nghĩa Việt-Nam. 

 Thành thực tán dương công-đức sự hiện diện của chư Tôn-đức Tăng Ni cùng chư Phật-tử 

các nơi về tham-dự Đại-hội. 

 Cầu nguyện Tam-Bảo gia hộ Phật sự viên thành, Quý Ngài và Quý vị cùng chư Phật-tử 

được an vui dưới bóng từ quang của đức Phật. 

 Tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại-Hội Thường Niên năm 1999 của Giáo-Hội Phật-Giáo 

Việt-Nam Trên Thế-Giới . 
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 1999 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, 

Canada trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7 năm 1999, quy tụ các Thành Viên Giáo Hội thuộc Âu Châu, 

Úc Châu và các Tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, … . Sau khi thảo luận, đã: 

 

Nhận Định 
 

 1) Thế giới chỉ hòa bình, nhân loại chỉ an lạc khi các nhà lãnh đạo các quốc gia dứt khoát 

chống lại mọi chế độ áp bức, độc tài, tham nhũng và cương quyết hỗ trợ mọi lực lượng xây dựng 

tự do, dân chủ; 

 2) Kinh tế chỉ phát triển, dân tộc chỉ hạnh phúc trong một chế độ thực sự tự do. Trên nửa 

thế kỷ nắm trọn quyền sinh sát, đảng Cộng Sản Việt Nam đã tỏ ra hoàn toàn bất lực, không giải 

quyết nổi vấn đề quốc kế dân sinh mà còn gây ra biết bao tang tóc đau thương cho Đất Nước; 

 3) Sức mạnh văn hóa, chính trị, kinh tế của trên 2 triệu người Việt quốc gia hải ngoại, có 

khả năng yểm trợ đắc lực công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do ở trong nước và góp phần 

xây dựng một nước Việt Nam thật sự hạnh phúc, phú cường; 

 4) Trước nguy cơ suy sụp, tan rã, CSVN đang tìm cách gây chia rẽ hàng ngũ quốc gia tại 

hải ngoại; 

 5) Thời gian đã không làm suy yếu tiềm năng chiến đấu chống Cộng Sản độc tài toàn trị. 

Sự dấn thân hy sinh vượt sức dự liệu của đồng bào các giới nhất là giới trẻ hăng hái tham gia các 

cuộc biểu tình liên tiếp khắp nơi, không kể thời tiết khắc nghiệt, chống vụ treo cờ CS và hình Hồ 

Chí Minh ở Nam California, đã nói lên tinh thần kiên trì quyết liệt đấu tranh của đồng bào hải 

ngoại cho chính nghĩa tự do; 

 6) Toàn thể người Việt quốc gia hải ngoại, cùng góp tâm lực, trí lực, thể lực, tài lực để tạo 

một sức mạnh tổng hợp, một tiếng nói chung khiến quốc tế kính nể, đối phương phải khuất phục 

hầu chuẩn bị toàn dân đón mừng một thiên niên kỷ mới, thiên niên kỷ của thái hòa, thịnh trị. 

 

Quyết Định 

 
 1) Kêu gọi các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, hãy đặt vất đề tôn trọng nhân quyền, là điều 

kiện tiên quyết trong mọi cuộc giao thương với Cộng Sản, dùng uy tín, ảnh hưởng của mình tích 

cực hỗ trợ tiếng nói tự do, dân chủ, nhân quyền, buộc Cộng Sản Việt Nam lập tức trả tự do không 

điều kiện cho tất cả tu sĩ, nhân sĩ và các tù nhân chính trị; 

 2) Kêu gọi những đồng bào đã lầm lẫn tham gia và phục vụ trong hàng ngũ Cộng Sản sớm 

phản tỉnh và trở về hàng ngũ dân tộc để cùng chung sức xây dựng lại Quê Hương đã quá điêu linh 

vì nạn độc tài trên nửa thế kỷ qua; 
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 3) Kêu gọi các Cộng Đồng tại hải ngoại phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi ý kiến, 

lấy quyết định chung, cùng đối phó thích thời với diễn biến thời cuộc; 

 4) Kêu gọi đồng bào đề cao cảnh giác, tỉnh táo trước âm mưu Cộng Sản chia rẽ hàng ngũ 

Quốc gia, hàng ngũ Phật giáo;  

 5) Tán dương tinh thần dấn thân của đồng bào các giới, nhất là giới trẻ, hy sinh vì đại nghĩa 

dân tộc, quyết liệt tranh đấu cho lý tưởng tự do, dân chủ; 

 6) Kêu gọi các Cộng Đồng, tổ chức, hội đoàn, cơ quan, quý thân hào, nhân sĩ, góp sức vận 

động đoàn kết toàn dân tìm phương thế hữu hiệu nhất sớm giải trừ quốc nạn hiện nay. 

 

    Làm tại Tổ Đình Từ Quang ngày 18 tháng 07 năm 1999 

        Các đại biểu cùng ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cảm Ngày 

      Về Quê 

 

 

    Mấy tuần sứ-mạng công du, 

    Sớm hôm dõi bóng mây mờ cố hương. 

    Lòng hân hoan, ngấn lệ vương, 

    Nước non ghi, đón tình thương ngày về. 

 

      Saigon 27.1.1968 
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2000 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Đại Hội Thường Niên 2000 Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 15 và 16 

tháng 07 năm 2000 tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montréal, Canada quy tụ đại biểu từ các tỉnh bang 

Canada, các Tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu sau khi thảo luận, đồng ý  

 

Nhận Định 

 
 1. Việc bảo vệ sinh mệnh và tài sản, nhất là sinh mệnh của đồng bào phải đặt lên ưu tiên 

hàng đầu của bất cứ chính quyền nào còn chút lương tri. 

 2. Trên 75 triệu đồng bào trong nước đã đau khổ quá lâu vì nạn độc tài toàn trị. Giải thể 

chế độ này là điều kiện tiên quyết để cứu dân khỏi ách lầm than, cơ cực hiện nay; chế độ độc tài 

phải tan rã và nhường chỗ cho chế độ dân chủ, tự do trước áp lực của toàn thể các quốc gia tự do; 

 3. Sư phê bình công khai và thẳng thắn của các chính sách tầm vóc quốc gia và quốc tế 

nghiêm khắc lên án chế độ độc tài có tác dụng mạnh mẽ sớm giải trừ chế độ phi nhân tàn bạo đã 

gây quá nhiều tang tóc đau thương cho cả một dân tộc; 

 4. Hạnh phúc và sự phồn vịnh của một quốc gia chỉ bền vững khi đặt căn cứ nơi những giá 

trị tinh thần và đạo đức, nơi tín nghĩa thủy chung. Sự hiện hữu của một chế độ đàn áp tôn giáo, chà 

đạp nhân quyền không những gây trở ngại cho công cuộc phát triển chung của nhân loại mà còn 

là một mối đe dọa thường trực nền hòa bình thế giới; 

 5. Lịch sử dân tộc và nhân loại phải trung thực ghi lại công đức hy sinh bảo vệ dân tộc, đạo 

pháp, nhân phẩm, nhân quyền, và thắp sáng ngọn đuốc soi đường cho mọi người noi theo chính 

đạo. 

 6. Công cuộc kiến thiết các cơ sở văn hóa có tính cách quy mô và trường cửu có giá trị trân 

trọng quốc hoa, quốc uy, và quốc hồn tại hải ngoại, nói lên thiện chí góp phần phong phú hóa nền 

văn hóa của quê hương thứ hai đồng thời biểu lộ niềm tri ân sâu xa đối với các quốc gia địa phương; 

 7. Các tông phái Phật giáo Việt Nam chỉ làm tròn nghĩa vụ lịch sử đối với quê hương và 

đạo pháp khi vượt qua được mọi bức tường ngăn cách, thực sự gắn bó nhau trong hình thức cũng 

như tinh thần lục hòa không những giữa các hàng xuất gia mà kể cả hàng tại gia. 

 

Quyết Nghị 

 
 1. Đòi hỏi nhà cầm quyền cộng-sản Hà Nội, kể từ nay hủy bỏ chính sách phi nhân đem 

thanh niên Việt-Nam giúp các quốc gia khác dưới danh hiệu “nghĩa vụ quốc tế” để bảo toàn xương 

máu của đồng bào Việt-Nam; 
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 2. Thống thiết kêu gọi các cộng đồng, đảng phái, tổ chức đấu tranh, hội đoàn quốc gia hãy 

xóa bỏ mọi dị biệt, tạo hòa khí, triệu người như một, nhất tâm đoàn kết, cùng nhau quyết tâm góp 

tim óc vào việc sớm có một Hội Nghị Diên Hồng thuở xưa để tìm đường hướng cứu quốc và kiến 

quốc; 

 3. Tán thành hành động sáng suốt của Thủ Tướng Canada Jean Chretien và quý vị lãnh đạo 

chính phủ các quốc gia tự do đã có biện pháp chế tài thích nghi đối với chế độ độc tài cộng sản Hà 

Nội coi thường nhân phẩm, chà đạp nhân quyền; 

 Ca ngợi lập trường của Thượng Nghị Sĩ McCain Mỹ Quốc dứt khoát chống cộng sản độc 

tài, đã cực lực lên án ngay tại Việt-Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, chế độ cộng-sản Việt-

Nam, từ ý thức hệ, kinh tế, nạn tham nhũng, hối lộ, đến những tội ác tày trời hại hàng triệu lương 

dân vô tội, phải vùi thân trong rừng sâu, dưới lòng biển cả, hoặc trong những trại tù cải tạo. 

 4. Kêu gọi chính quyền và các tổ chức kinh doanh trên thế giới hãy đặt vấn đề tôn trọng 

nhân quyền và tự do tôn giáo như điều kiện tiên quyết trong mọi giao thương với cộng sản Việt 

Nam; 

 5. Kêu gọi các cộng đồng, tổ chức, hội đoàn tích cực vận động trao giải thưởng Nobel Hòa 

Bình cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất, một bậc thạc đức chân tu đã coi thường ngay cả mạng sống trước mọi uy hiếp 

của bạo quyền, kiên trì đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho dân chủ tại Việt Nam trong bao thập niên 

qua; 

 6. Tán thán công đức chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử đã nhiệt tình góp tâm lực, trí lực, 

tài lực, vật lực, xây dựng Hoa Viên Việt Nam và Bảo Tàng Viện Việt Nam tại Melbourne, Úc 

Châu; 

 7. Tán dương công đức Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam đã thể hiện 

tinh thần chân thành đoàn kết thống nhất Phật Giáo, không phân biệt tông phái, qua việc long trọng 

tổ chức, nhân ngày Quốc Tổ Canh Thìn, Lễ Tuyên Dương Công Đức các cư sĩ lão thành đã một 

đời dốc lòng tu tập hộ đạo. 

 

    Làm tại Montréal, Canada ngày 16 tháng 7 năm 2000 

      Các đại biểu đồng ký tên 
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ĐẠO TỪ KHAI MẠC ĐẠI HỘI KỲ 7 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

tại Tu-Viện Phật-Quang, Úc-châu, ngày 26 tháng 11 năm 2000 

 

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT 

 

- Kính  bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, 

- Kính thưa Quý vị Đại diện các cơ quan chính quyền, các Giáo Hội, các tôn giáo, các đoàn thể và  

Quý vị tân khách, 

- Kính thưa  Quý vị trong các cơ quan Trung ương, Quý vị Đại biểu đại diện các Thành viên trong 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, 

- Kính thưa Quý vị trong Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 7 GHPGVN Trên Thế Giới, các Võ đường, tổ 

chức Hướng Đạo, các Gia Đình Phật Tử, cùng đồng bào, đồng hương Phật tử. 

 

- Kính bạch Quý Ngài, 

- Kính thưa Quý vị, 

 

Thay mặt  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, chúng tôi xin gửi lời chào mừng 

Quý Ngài và Quý vị. Chúng tôi thành thực tri ân công đức Quý Ngài và Quý vị đã bớt thì giờ quý 

báu, đường xá xa xôi, quang lâm chứng minh, tham dự đại lễ và đại hội này. Chúng tôi cũng thành 

thực tri ân công đức chính phủ và nhân dân Úc đã dành nhiều ưu ái cho người Việt tỵ nạn được 

định cư, xây dựng lại sự nghiệp và chung góp phần thịnh vượng cho xứ sở định cư và đặc biệt cho 

đại lễ cùng đại hội hôm nay. 

 

- Kính bạch Quý Ngài, 

- Kính thưa Quý vị, 

 

 Đức Phật là hiện thân của từ bi, trí tuệ. Phật pháp là hương vị giải thoát.  Đức Phật và Phật 

pháp đem lại cho chúng sinh một tình thương vô lượng, sự hiểu biết chân chính và một lẽ sống an 

lạc. Phật giáo truyền vào Việt Nam đã gần hai mươi thế kỷ, đã hòa đồng cùng dân tộc và cùng 

gánh chịu sự thăng trầm của dân tộc. 

Sau biến cố đau thương tháng 4 năm 1975, vì ách nạn Cộng sản, hàng triệu người Việt đã 

lìa bỏ quê hương, đi tìm tự do tại khắp nơi trên thế giới. Với hai bàn tay trắng, tại nơi định cư, 

đồng bào Phật tử gặp bao nỗi khó khăn, vất vả, nhưng, vẫn không quên nếp sống văn hóa và nền 

đạo giáo của mình. Từ một căn nhà nhỏ quy tụ nhau lại để tụng kinh niệm Phật, hàn huyên tâm sự, 
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tiến đến lập Hội, làm chùa trong những năm đầu hội nhập. Năm 1979, thành lập Giáo Hội Tăng 

Già Việt-Nam Trên Quốc Tế tại chùa Giác Hoàng, Washington D.C., U.S.A.  Năm 1984, đổi thành 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới tại chùa Liên Hoa, Canada.   

 Với mục đích của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới là duy-trì, phát triển Phật 

pháp và truyền thống văn hóa Việt Nam. Qua bao năm sinh hoạt, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Trên Thế Giới đã cùng với các Giáo Hội, các Hội đoàn quốc gia, tích cực việc hộ trợ đồng bào tỵ 

nạn và tranh đấu tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. 

Nhìn qua tình hình thế giới hiện nay, chúng ta đều nghĩ rằng, thế giới vẫn chưa thực sự ổn 

định và thanh bình. Nhìn vào đất nướcViệt Nam, dưới sự thống trị của chế độ vô sản chuyên chính, 

tự do, dân chủ và nhân quyền bị áp chế. Rình rập, cưỡng bức, tù đày, chết chóc, tham nhũng, cửa 

quyền luôn luôn đem lại cho người dân Việt Nam chịu vô vàn thống khổ.  

Đại Hội năm nay của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới là Đại Hội “Hỷ Xả và 

Xây Dựng”. Đại Hội mong mỏi :  Trên tình nhân loại, mọi người nên hỷ xả những sai sót, những 

thù hận có thể có lẫn nhau đối với cá nhân, sắc tộc hay quốc gia, biết thương yêu nhau, đùm bọc 

nhau, giúp đỡ nhau, cùng sống một đời sống an bình và hạnh phúc. Trên tình xã hội, bất cứ ở 

phương sở nào, người người nên tôn trọng kỷ luật, làm trọn bổn phận, đem hết khả năng để phục 

vụ xã hội, đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người và phồn vinh cho xứ sở nơi định cư. Trên đạo 

nghĩa của tổ chức, dù đạo hay đời, nên tôn trọng sắc thái riêng biệt trong chủ trương của nhau, 

không nên phê bình chỉ trích và ngầm hại nhau, nên một lòng tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát 

triển, hầu cùng đạt mục đích, lợi ích chung cho xã hội trong đời này và đời sau. Trên tình nghĩa 

quê hương, là người Việt, dù trong nước hay ngoài nước, ai cũng đều có chung bổn phận đối với 

quê hương, có chung nỗi vui, buồn trước sự tiến, lùi, sướng, khổ của đất nước, của người dân. Đại 

Hội mong mỏi nhà cầm quyền vô sản chuyên chính tại Việt Nam, hãy biết thương nước, thương 

dân trước xu thế tự do, dân chủ trên toàn thế giới, hủy bỏ độc quyền lãnh đạo trong điều 4 Hiến 

pháp, để cho mọi người dân có quyền tham gia công việc đất nước, đem lại ấm no, tự do, dân chủ 

cho toàn dân. 

Tóm lại, Đại Hội năm nay hướng tâm về tinh thần Hỷ Xả và Xây Dựng. Đại Hội chân thành 

cầu nguyện thế giới thanh bình, chúng sinh an lạc, các tổ chức đạo, đời cùng chung sức xây dựng 

cho xã hội được an vui, hạnh phúc trong tinh thần chân, thiện, mỹ. Và, cầu nguyện cho anh linh 

những vị đã mất cho lý tưởng quốc gia, đạo giáo, tự do được an vui  nơi chân cảnh. 

Một lần nữa, thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới cảm ơn Quý Ngài, 

cảm ơn Quý vị, cảm ơn Ban Tổ chức, cảm ơn các Võ đường, tổ chức Hướng Đạo, các Gia Đình 

Phật tử, các vị đã đóng góp công, của cho Đại Hội này. Tán dương công đức Sư Cô Thích Nữ 

Chân Kim, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, đã tận tụy hy sinh, không ngại tuổi trẻ, không quản gian 

lao, thiếu thốn, cực khổ, cố gắng kiến lập Tu viện, Bảo tàng viện, Hoa viên Việt Nam và đảm trách 

tổ chức Đại Hội này, biểu trưng lòng chân thành đối với đạo pháp và dân tộc.  

Giờ đây, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc Đại Hội kỳ 7, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Trên Thế Giới hôm nay. 

Trân trọng kính chào Quý Ngài và Quý vị. 

 

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT.  
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI HỘI KỲ VII 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Từ 24 đến 28 tháng 11 năm 2000 tại Tu Viện Phật Quang, Melbourne, Úc Châu quy tụ đại 

biểu từ các tỉnh bang Canada, các tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu sau khi thảo luận, đồng 

ý 

 

 

Nhận Định 

 

 1. Thế-giới đã sang làn sóng thứ ba của thời đại tin học với những tiến bộ vượt bực, những 

phát minh tân kỳ nhờ chế độ dân chủ cởi mở khích lệ mọi người phát huy sáng kiến và trọn hưởng 

công lao nghiên cứu sáng tác của mình; 

 Nền thịnh vượng của một quốc gia phải đi đôi với chế độ thực sự tự do, dân chủ. Chế độ 

độc tài toàn trị đã tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đời sống 

con người; 

 2. Những thiệt hại về nhân mạng, tài sản do lũ lụt tại Việt-Nam quá lớn lao, hậu quả của 

thiên tai này sẽ còn vô cùng bi thảm hơn về đời sống xã hội và phương diện môi sinh cho cả dân 

tộc và nhân loại nếu thiếu sự cứu trợ cấp thời và liên tục của đồng bào hải ngoại và thế giới; 

 3. Quốc nạn và pháp nạn chỉ giải trừ khi toàn dân Việt, triệu người như một, làm sống lại 

tinh thần đại đoàn kết của Hội-Nghị Diên-Hồng thuở trước; 

 4. Nhân loại sẽ vững tiến trên bước đường xây dựng hòa bình, an lạc khi long trọng nhìn 

nhận công lao của những nhân vật đã từng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống tranh đấu bất bạo động 

cho nhân phẩm được nâng cao, nhân quyền được tôn trọng; 

 5. Cuộc đầu tư lâu dài chỉ an toàn dưới một chế độ thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhân 

quyền; 

 6. Toàn cầu hóa, xu hướng tất nhiên của thời đại tin học, có sở trường và sở đoản. Khoa 

học kỹ thuật tiến hành song song với đạo học giúp các nhà lãnh đạo thấu triệt lý trùng trùng duyên 

khởi, không tìm cái lợi ngắn hạn của riêng dân tộc mình mà còn nghĩ tới cái lợi trường cửu của 

toàn cầu để tránh những đổ vỡ đáng tiếc; 

 7. Thực tế hỗ tương ảnh hưởng giữa các quốc gia trên toàn thế giới không cho phép các 

nhà lãnh đạo sáng suốt thực hiện những công trình chỉ có lợi ngắn hạn cho các quốc gia mình mà 

có hại lâu dài cho toàn cầu trong đó có quốc gia mình; 

 8. Gánh nặng nợ nần của các quốc gia nghèo khó không cho các quốc gia này có cơ hội tự 

giải quyết nổi các nạn thất học, đói khổ, bệnh tật, sẽ trở thành mối nguy cơ cho nền an ninh thế 

giới; 

 9. Hòa bình thế giới, an lạc của nhân loại tùy thuộc thái độ tương kính, tương nhượng, 

tương thân, tương trợ giữa các dân tộc, các thành phần xã hội, các tôn giáo. 
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Quyết Nghị 

 

 1. Đòi nhà cầm quyền Việt-Nam thực thi Công Ước Quốc Tế về quyền dân sự và chính trị 

mà họ đã ký kết năm 1966, trả lại quyền cho người dân được tự do quyết định về chế độ chính trị 

và để chứng minh thiện chí, ngay bây giờ và vô điều kiện trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, 

lương tâm và tôn giáo đồng thời hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp Cộng-sản giành độc quyền lãnh đạo đất 

nước; 

 2. Kêu gọi đồng bào hải ngoại tiếp tục công cuộc cứu trợ và đồng thời đòi hỏi nhà cầm 

quyền Việt Nam ngưng ngay việc cản trở cứu trợ đồng bào trong nước đang lâm cảnh màn trời 

chiếu đất điêu linh đói khổ vì nạn lũ lụt khủng khiếp nhất trên bốn thập niên qua; 

 3. Kêu gọi toàn thể đồng bào quyết tâm góp tim óc sớm có một hội nghị như Hội Nghị 

Diên Hồng thủa trước, đồng tâm tìm đường cứu quốc và kiến quốc, cho toàn dân có thể hãnh diện 

sánh vai cùng các dân tộc tiến bộ trên thế giới; 

 4. Kêu gọi các cộng đồng, tổ chức, hội đoàn, tiếp tục vận động trao giải thưởng Nobel Hòa 

Bình cho Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt 

Nam Thống Nhất, một bậc thạc đức chân tu đã coi thường ngay cả mạng sống trước mọi uy hiếp 

của bạo quyền, kiên trì đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho dân chủ tại Việt Nam trong bao năm qua; 

 5. Yêu cầu chính phủ và các giới kinh doanh đặt vấn đề tôn trọng nhân quyền và tự do tôn 

giáo trước khi đầu tư tại Việt Nam; 

 6. Tán dương công đức Đại-Hội 21 Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới đã lấy chủ đề: “Phật 

Giáo và vấn đề Toàn Cầu Hóa”, giúp thế giới thấy rõ tính siêu việt và thực tế của Phật Giáo trong 

việc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến toàn cầu hóa, nhấn mạnh đến tính hỗ tương ảnh hưởng 

đến các quốc gia; 

 7. Yêu cầu các quốc gia xét lại việc xây các đập ngăn nước và xây cất các khu kỹ nghệ tại 

thượng lưu các sông chảy qua các quốc gia khác, gây lụt lội về mùa mưa, hạn hán về mùa nắng, 

và ô nhiễm môi sinh, như sông Mekong chảy từ Trung Hoa qua Thái Lan, Cam Bốt, Việt Nam; 

 8. Yêu cầu các nước giàu có miễn nợ cho quốc gia nghèo khổ, tạo thiện duyên cho các tôn 

giáo thế giới cộng tác với các cơ quan chính quyền chung sức làm dịu bớt những nỗi thương đau 

của nhân loại; 

 9. Thỉnh cầu các nhà lãnh đạo chính quyền, tôn giáo, kinh doanh thay đổi thái độ đối đầu 

bằng thái độ hợp tác giải quyết mọi vấn đề đang đe dọa sự an lạc của nhân loại như bạo động, ma 

túy, bệnh tật, nghèo đói, tranh chấp, thất học. 

 

   Làm tại Melbourne Úc Châu, ngày 28 tháng 11 năm 2000 

      Các Đại Biểu đồng ký tên 
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ĐẠO TỪ KHAI MẠC 

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN  
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, QC, Canada 

Ngày 14 và 15 Tháng 07 Năm 2001 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ  

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên-Thế-Giới 

 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni, 

Kính thưa chư Phật tử, 

 

 Sau tám tháng, kể từ ngày Đại-Hội kỳ 7, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên-thế Giới họp 

tại Úc-châu, hôm nay chư Tôn-Đức Tăng, Ni, Quý vị lãnh đạo Giáo-Hội tại Trung-Ương, cùng 

Quý vị đại diện các thành viên trong Giáo-Hội và chư Phật tử khắp nơi, đã về đây nghiên tu an cư 

và tham dự Đại-Hội Thường Niên này, thực là công-đức vô lượng. 

Nhìn lại thành quả tốt đẹp của Đại-Hội kỳ 7 tại Úc-châu vừa qua; nhìn lại tinh thần đoàn-

kết, thân thương và hỷ lạc của sự nghiên tu, giữa hai chúng xuất-gia và tại gia, trong những ngày 

vừa qua, chứng tỏ rằng, hễ có tâm chân thành vì đạo, sẽ có sự linh ứng gia hộ của chư Phật, Bồ-

tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

Đối với Phật sự của Giáo-Hội trong nhiệm khóa mới này, chúng ta hãy đặt trọng tâm vào 

việc hoàn chỉnh tổ chức Giáo-Hội, hướng tâm vào việc giúp đỡ và đào tạo nhân tài, phổ biến Phật-

pháp vào khắp giai tầng xã-hội, thực hiện việc giáo dục và từ thiện xã-hội. Chỉ có phương thức 

vững trong, đẹp ngoài một cách chân thực, mới mong Phật-pháp trường tồn, đem lại lợi ích thiết 

thực cho chúng sinh. 

Thành thực tán dương công-đức Quý Ngài và Quý vị. Nhất tâm cầu nguyện Tam-bảo từ bi 

gia hộ: Phật-pháp trường tồn, thế giới thanh bình, chúng sinh an lạc, Phật sự viên thành, Quý Ngài 

và Quý vị thường an lạc. 

 

NAM MÔ CÔNG-ĐỨC-TẠNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT 
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TUYÊN NGÔN 

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2002 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2002, quy tụ Đại biểu từ các Tỉnh bang Canada, 

các Tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu 

sau khi thảo luận, đồng ý 

 

Nhận Định 

 
 1. Danh dự của Tổ Quốc, sự sống còn của dân tộc, giang sơn gấm vóc từ Ải Nam Quan tới 

Mũi Cà Mau, do công lao huyết hãn của bao thế hệ tiếp nối nhau kiên trì xây đắp nên, cần phải 

bảo vệ bằng mọi giá; 

 2. Vì hòa bình và an ninh toàn cầu, thế giới cần biết rõ tội ác ngất trời của CSVN đối với 

dân tộc Việt Nam, và tìm phương cách ngăn chặn; 

 3. Để giải thoát 80 triệu đồng bào khỏi gông cùm Cộng sản, sự kết hợp chặt chẽ và phối 

hợp nỗ lực của toàn thể các thành phần quốc gia và quốc tế là một điều kiện tất yếu; 

 4. Ý thức rõ trách nhiệm trước lịch sử, đối diện nguy cơ CSVN bán đất, bán nước, một số 

các cộng đồng, hội đoàn, tổ chức tại hải ngoại đã sẵn sàng quên đi những dị biệt để sát cánh cùng 

nhau đoàn kết tranh đấu cho mục đích chung; 

 5. Chỉ khi quảng đại quần chúng khắp nơi trên thế giới biết rõ bộ mặt thực của CSVN, mới 

tích cực hỗ trợ công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của người Việt quốc gia; 

 6. Trên nửa thế kỷ cầm quyền với biết bao sai lầm và tội ác, người Cộng Sản, nếu còn 

lương tri và còn chút tình thương nước, nên thành tâm sám hối và có thái độ dứt khoát trở về với 

quốc gia dân tộc; 

 7. Như lịch sử đã chứng minh Đất nước hưng, suy cùng với sự hưng suy của Phật Giáo; 

 8. Trong suốt 2000 năm, các bậc cao tăng Việt Nam không tham gia chính quyền nhưng 

tham gia chính sự chỉ với mục đích cứu dân giúp nước. 

 

Quyết Nghị 

 
 1. Kêu gọi các Cộng đồng, Hội đoàn, Tổ chức đấu tranh tiếp tục phổ biến rộng rãi nội dung 

Tuyên Ngôn ngày 4-1-2002 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, về việc tập đoàn 

CSVN nhượng lãnh thổ và lãnh hải cho Trung Cộng: 

 2. Để góp phần thực thi bản Tuyên ngôn nói trên, kêu gọi các cá nhân và tổ chức hiệp lực 

truy tố CSVN trước công luận thế giới: 

 - về tội chống nhân loại qua hành vi khủng bố, phản bội dân tộc VN với việc bí mật dâng 

hiến lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Cộng; 

 - về tội diệt chủng trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất tại Miền Bắc năm 1955-1957; 

 - về tội ác chiến tranh qua vụ tàn sát tập thể trong Tết Mậu Thân, năm 1968 tại Huế; 

 - về tội xâm lăng Miền Nam VN năm 1959 vi phạm Hiệp định Genève, và năm 1975 vi 

phạm hiệp định Ba Lê. 
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 3. Kêu gọi toàn thể đồng bào, các Cộng đồng, Hội đoàn, Tổ chức, các nhân vật quốc gia và 

quốc tế, các cơ quan truyền thông đặc biệt là các đài phát thanh hằng ngày nhắc nhở tội ác của 

CSVN, tạo nên một phong trào mạnh mẽ đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam; 

 4. Kêu gọi đồng bào cư ngụ tại các quốc gia trên thế giới kết hợp với dân chúng địa phương 

lập các Hội thân hữu phổ biến sách báo vạch trần tội ác tầy trời của CSVN, tạo thành một phong 

trào quần chúng toàn cầu tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam; 

 5. Tán dương công đức của các Tổ chức, Đảng phái, Hội đoàn, các thân hào, nhân sĩ, đã vì 

chính nghĩa tự do, dân chủ, nêu cao tinh thần Diên Hồng, tinh thần đoàn kết cố hữu của dân tộc, 

kết hợp thành một khối ngõ hầu tiến hành cuộc đấu tranh hữu hiệu hơn; 

 6. Đòi hỏi đảng CSVN sớm thức tỉnh, vì sự an nguy và danh dự của chính bản thân và của 

đất nước, can đảm giao quyền lại cho nhân dân tổ chức bầu cử tự do dưới sự giám sát của Liên 

Hiệp Quốc; 

 7. Để giúp phần giải trừ quốc nạn và pháp nạn, tha thiết kêu gọi các giáo phái Phật giáo, 

nhất tâm liên kết chặt chẽ để tích cực góp phần giải trừ quốc nạn và pháp nạn; 

 8. Nhiệt liệt tán đồng 8 điểm xây dựng dân chủ cho Việt Nam của Hòa-Thượng Thích-

Quảng-Độ, Viện-Trưởng Viện Hóa-Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

 

    Làm tại Montréal, Canada, ngày 21 tháng 7 năm 2002 

      Các Đại biểu đồng ký tên   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cố Gắng 
 

 

    Thân vương huyễn mộng kiếp phù sinh, 

    Giải thoát trần ai hướng đạo-trình. 

    Mười luật, linh đan khuôn tự giác, 

    Ba thừa, diệu dược nhuận hàm-linh. 

    Thanh-trừ phiền-não, tâm-thành vững, 

    Đại-phá tham sân, tuệ-kiếm lành. 

    Cơ đến bừng soi dây tự-tính, 

    Tâm thông thần, thể rọi chân-hình. 

 

      Xuân-Dương: tháng 7-1939 
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ĐẠO TỪ KHAI MẠC 

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN  
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Quebec, Canada 

Phật-lịch 2547, ngày 14 tháng 06 năm 2003 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch chư Tôn-đức Tăng, Ni, 

Kính thưa Quý vị trong Hội-Đồng Điều-Hành Giáo-Hội Trung-Ương, 

Kính thưa Quý vị Đại-diện các Thành viên trong Giáo-Hội, 

Kính thưa toàn thể Quý Phật-tử, 

 

 Hôm nay, ngày khai mạc Đại-Hội Thường Niên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-

Giới, Phật-lịch 2547 ( 14.06.2003 ), thay mặt Giáo-Hội, tôi thành thực kính lời chào mừng và tán 

thán công-đức Quý Ngài và Quý vị. 

 Thông thường, Đại-Hội Thường Niên của Giáo-Hội nhằm mục đích kiểm điểm Phật sự đã 

qua và đặt định chương trình Phật-sự mới. 

 Vài năm vừa qua, thế giới có nhiều biến động, bởi sự thiếu hiểu biết, thiếu thông cảm, chất 

thành tâm phẫn hận, thù ghét, gây ra tai nạn khủng bố tại nhiều nơi, làm cho nền an ninh bị xáo 

trộn, sự lưu thông hết sức khó khăn và nền kinh tế bị suy thoái trầm trọng.  

 Tuy vậy, với tinh thần vì đạo, biết tri túc, quyết tâm duy trì và mở mang việc Phật, cho nên, 

một số nơi, việc hoằng pháp vẫn đều đặn, một số nơi, việc xây dựng tự viện vẫn cố gắng thực hiện. 

Chùa A-Di-Đà (Toronto) đã hoàn thành xong ngôi chính điện. Chùa Phật-Quang (Melbourne, 

Australia) sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, ngôi chính điện và lầu bảo-tàng, với quy mô đồ sộ, 

theo mỹ-thuật văn hóa Đông-phương.  

 Năm nay, Quý Ngài và Quý vị vân tập về đây : 

 - Chúng ta hãy đem tâm chân thành cầu nguyện cho nạn độc tài toàn trị, tai nạn khủng bố, 

tệ nạn tham nhũng, đói thiếu, bệnh tật trên thế giới, sớm chấm dứt, và sớm đem lại an bình, hạnh 

phúc và bình đẳng cho nhân loại. 

 - Chúng ta quyết tâm cùng toàn thể nhân dân trong nước và ngoài nước, đòi hỏi nhà cầm 

quyền Cộng-sản Việt-Nam hủy bỏ điều 4 Hiến-Pháp, tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền, trả tự 

do cho mọi người dân bị giam cầm và trả lại những tài sản cho họ. 

 - Chúng ta đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng-sản Việt-Nam trả tự do vô điều kiện cho Hòa-

Thượng Thích-Huyền-Quang, Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ cùng các vị Tu-sĩ khác. Và, trả lại 

trọn vẹn khu đất Việt-Nam Quốc-tự, phục hồi sự sinh hoạt Phật sự cho Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-

Nam Thống Nhất. 
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 - Chúng ta nghiên cứu, trù bị tổ chức Đại-Hội kỳ 8, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên 

Thế-Giới vào khoảng tháng 11 năm 2004.  

 - Chúng ta sửa soạn đại lễ kỷ-niệm năm thứ 20 thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam 

Trên Thế-Giới vào năm 2004 : 

 a)- Nghiên cứu, điều chỉnh và bổ chính Hiến-Chương và Nội-Quy Giáo-Hội Phật-Giáo 

Việt-Nam Trên Thế-Giới cho thích hợp với hoàn cảnh và thời gian mới. 

 b)- Kiện toàn tổ chức. 

 c)- Đào tạo nhân-tài. 

 d)- Đem Phật giáo vào quần chúng. 

 e)- Tập-thành quyển Kỷ-Yếu, kỷ niệm 20 năm của Giáo-Hội. 

 Đại-Hội thường niên năm nay diễn ra với thời gian không nhiều – vì lễ an vị Phật chùa A-

Di-Đà, Toronto -, nhưng với tấm lòng chân thành vì Phật-sự, vì Giáo-Hội, tôi tin tưởng Quý Ngài 

và Quý vị sẽ hoàn thành các quyết nghị một cách tốt đẹp. 

 Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi chứng minh gia hộ cho Phật sự hanh thông, chư tôn đức 

Tăng Ni cùng chư Phật tử thường an lạc. 

 Tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại-Hội Thường Niên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam 

Trên Thế-Giới hôm nay. 

 

NAM MÔ HOAN-HỶ-TẠNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp Ngữ 
 

Niêm hoa vi tiếu, 

Diệu chỉ chân truyền. 

Vô vật vô tâm, 

Thị đạo thị thiền. 

 

Pháp Ngữ 
 

Mỉm cười nhìn ngắm hoa sen, 

Linh-Sơn diệu-chỉ chân-truyền mãi ghi. 

Vật, tâm không bợn chi chi, 

Đạo, thiền đồng thể vô-vi một màu. 

 

Seoul: 27-11-1968 

 

 

 

 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUYÊN NGÔN  

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2003 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

Ngày 14 và 15 tháng 06 năm 2003, quy tụ Đại biểu từ các Tỉnh bang Canada, 

các tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu, 

sau khi thảo luận, đồng ý 

 
Nhận định 

 
 1- Dân tộc Việt Nam, với dòng máu anh hùng bất khuất, tất phải có phản ứng quyết liệt, 

thái độ dứt khoát đối với chế độ chuyên quyền độc đảng, độc tài toàn trị chà đạp tự do dân chủ, 

đàn áp tôn giáo: 
 2- Các bậc chân tu thạc đức Phật giáo, trong suốt 2000 năm lịch sử, dấn thân hy sinh tranh 

đấu, góp phần đề ra đường lối cứu dân giúp nước, chỉ vì lòng đại bi thương xót đồng bào lầm than, 

tuyệt đối không vì động cơ nào khác; 

 3- Hiện tình thế giới cho thấy rõ ảnh hưởng vô cùng lớn lao của tôn giáo trong vấn đề tạo 

sự cảm thông và hợp tác giữa các dân tộc; 

 4- Để công cuộc tranh đấu chung sớm có hiệu quả, toàn thể đồng bào trong và ngoài nước 

cũng như thế giới được thường xuyên nhắc nhở và hiểu rõ tội ác của Cộng sản trong suốt nửa thế 

kỷ qua; 

 5- Tính cách thiêng liêng và giá trị tâm lý quan trọng của lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà hàng 

triệu người kể cả chiến sĩ các quốc gia đồng minh đã từng anh dũng hy sinh để bảo vệ, cần được 

trân trọng giữ gìn vì danh dự và tương lai của toàn dân; 

 6- Tiếng Việt còn, dân tộc Việt còn, văn hóa Việt do công lao xây đắp của bao thế hệ, là 

nguồn sống an vui, phong phú của người Việt ở khắp nơi; 

 7- Thế giới chỉ hòa bình, nhân dân chỉ an lạc khi nạn độc tài và nạn khủng bố không còn 

có mặt trên quả địa cầu; 

 8- Hòa bình đích thực là hòa bình trong tự do và công lý; 

 

Quyết Nghị 
 

 1- Đòi nhà cầm quyền Việt Nam hãy lập tức trả tự do thực sự cho tất cả tù nhân chính trị, 

lương tâm và tôn giáo trong đó có nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, 

đồng thời hủy bỏ điều 4 Hiến pháp Việt Nam; 
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 2- Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thực thi 8 điểm xây dựng dân chủ cho Việt Nam của 

Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bắt đầu bằng việc trả lại trọn vẹn khu đất Việt-Nam Quốc-Tự và 

phục hồi các sinh hoạt Phật-sự của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất; 

 3- Thỉnh cầu các địa phương tích cực hoạt động tạo sự cảm thông hợp tác thật sự giữa các 

tôn giáo; 

 4- Đề nghị các Hội Đoàn, các Tổ chức Đấu tranh, các cơ quan truyền thông thường xuyên 

mạnh mẽ tố cáo CSVN trước công luận thế giới về tội chống nhân loại qua hành vi khủng bố, phản 

bội dân tộc Việt Nam với việc bí mất dâng hiến lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Cộng, về tội diệt 

chủng, tội ác chiến tranh và tội xâm lăng Miền Nam Việt Nam; 

 5- Kêu gọi các cá nhân và tổ chức các nơi trên thế giới hiệp lực vận động chính quyền địa 

phương nhìn nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng tự do, dân chủ là lá cờ chính thức của người 

Việt tỵ nạn hải ngoại; 

 6- Đề nghị các cơ sở tôn giáo đẩy mạnh việc tổ chức và mở rộng các lớp Việt Ngữ để bảo 

tồn và phát huy văn hóa dân tộc; 

 7- Kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế hãy nhất trí hợp tác cương quyết tạo áp 

lực để giải thể các chế độ độc tài toàn trị và loại trừ mọi hình thức khủng bố; 

 8- Nhiệt liệt tán dương tinh thần can đảm của các nhà lãnh đạo và tất cả các chiến sĩ đã và 

đang hy sinh chiến đấu để xây dựng một nền hòa bình đích thực và lâu dài trong tự do và công lý 

cho nhân loại. 

 

    Làm tại Montreal, Canada ngày 15 tháng 06 năm 2003 

      Các Đại biểu đồng ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Chữ Đồng 
  

Cùng chí cùng tâm cùng cội nguồn, 

Cùng nương diệu-pháp mọi loài tôn. 

Cùng làm nguyện lớn, thương cùng khắp, 

Cùng thảnh-thơi vào đại-giác-môn. 

 

Ipoh: 26-7-1967 
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ĐẠO TỪ KHAI MẠC 

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Tại Tổ-Đình Từ-Quang, PL 2548, ngày 17 tháng 07 năm 2004 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ 

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Hôm nay, ngày khai mạc Đại-Hội Thường Niên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-

Giới.  

 Thay mặt Giáo-Hội, chúng tôi xin kính lời chào mừng Quý Ngài và Quý vị. 

 Là Đại-Hội thường niên năm thứ hai mươi của Giáo-Hội, đánh dấu một sức mạnh tinh thần 

không ngừng của chư tôn-đức Tăng, Ni và Phật-tử, đã tận tâm duy trì và phát triển Giáo-Hội.  

 Tuy vậy, tổ chức Phật-giáo còn bị pháp-nạn, nhân dân Việt-Nam chưa thoát đau khổ và 

thế-giới chưa an bình, tâm niệm của chúng ta, chưa cho phép chúng ta được không suy nghĩ tới. 

Chúng ta phải suy nghĩ, phải đóng góp tâm tư, đóng góp khả năng, đóng góp hành động vào những 

việc lợi đời, lợi đạo. 

 Đi vào nội dung Đại-Hội Thường Niên năm nay, chúng ta chân thành : 

 - Cố gắng ấn hành tập kỷ-yếu 20 năm thành Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới.      

 - Hộ trợ Đại-Hội kỳ 8, vào ngày 26 tháng 11 năm 2004 cho được viên mãn. 

 - Kiện toàn cơ cấu tổ chức từ Trung-Ương đến các Thành-viên. 

 - Hướng trọng tâm vào việc hộ trợ tăng-tài, hướng dẫn giới trẻ biết Phật-pháp, biết tiếng 

 Việt và phổ biến giáo lý của Phật vào các sắc dân địa phương. 

 - Lưu tâm về Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Thiện-Sinh. 

 - Cảnh tỉnh Người Việt tỵ nạn về Nghị Quyết số 36 của Cộng-sản Việt-Nam. 

 Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ Đại-Hội Thường Niên thành tựu viên mãn, chư tôn đức 

Tăng Ni, chư Phật tử thường an lạc và nhiều sự tốt đẹp như ý. 

 

NAM MÔ HOAN-HỶ-TẠNG BỒ-TÁT 
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2004 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

Ngày 17 và 18 tháng 07 năm 2004, quy tụ Đại biểu từ các Tỉnh bang Canada 

các tiểu bang Hoa Kỳ, Âu châu và Úc Châu, 

sau khi thảo luận, đồng ý 

 

 

Nhận Định: 

 

 1.- Đại bộ phận Dân-tộc Việt-Nam chịu ảnh hưởng sâu xa của đạo Từ Bi Trí Tuệ trong 

công cuộc xây dựng đất nước từ 20 thế kỷ nay; 

 2.- Lịch sử thế giới và lịch sử Dân tộc ghi nhận lòng can đảm phi thường của hàng triệu 

thuyền nhân và con cháu thuyền nhân Việt-Nam đã hy sinh hết thảy vì tự do cũng như công lao 

không nhỏ của họ trong công cuộc góp phần xây dựng một đời sống xứng đáng, tốt đẹp hơn tại 

quê hương thứ hai. Tám mươi triệu đồng bào trong nước trông mong đồng bào hải ngoại tiếp tục 

góp phần tranh đấu để sớm giải thoát quê hương khỏi ách nô lệ cộng-sản; 

 3.- Người Việt tỵ nạn là công dân của quốc gia đang cư trú và đương nhiên phải được quốc 

gia này bảo vệ; 

 4.- Thế-giới chỉ hòa bình, nhân dân chỉ an lạc, khi các chính phủ đều thượng tôn luật pháp; 

 5.- Dân tộc Việt Nam rất hiếu hòa, đồng thời rất sáng suốt trong tư tưởng, và cương quyết 

trong hành động, sẵn sàng hy sinh để đòi tự do, dân chủ cho dân tộc; 

 6.- Dân tộc Việt Nam luôn luôn nhớ ơn các quốc gia đã tích cực ủng hộ công cuộc tranh 

đấu cho tự do dân chủ của quê hương mình. 

 7.- Cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam sẽ sớm có kết quả khi đồng 

bào các giới biết sống tỉnh thức, không bị mắc mưu chia rẽ của đối phương; 

 8.- Chủ nghĩa khủng bố để áp đặt quyền lực chỉ đem lại bất an, thống khổ và chết chóc, 

trực tiếp đe dọa an ninh và sự sống còn của nhân loại; 

 9.- Những tệ trạng xã hội như buôn bán trẻ em, phụ nữ đang xẩy ra tại Việt Nam là một tội 

ác không thể tha thứ được; 

 10.- Thế giới chỉ tồn tại trong hòa bình và thịnh vượng khi các quốc gia biết nghĩ đến sự 

sống còn của quốc gia khác trong công cuộc khai thác tài nguyên; 

 11.- Thông cảm và hợp tác là điều kiện tiên quyết để đồng bào trong và ngoài nước sớm 

hoàn tất sứ mệnh lịch sử đối với Quê hương và Dân tộc. 
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Quyết Nghị: 

 
 1.- Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, muốn thật sự tiến tới hòa hợp hòa giải, 

hãy thực thi ba ước nguyện của dân tộc Việt Nam đã được cố Thượng Tọa Thích Chân Hỷ, Cố 

Vấn Trụ Trì Chùa Liên Hoa, Charlotte, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ, thuộc Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, đã thống thiết tỏ bầy qua cuộc hy hiến sắc thân vào 5 giờ sáng ngày 

24 tháng 12 năm 2003: 

 - Toàn dân Việt Nam được tự do tôn giáo và tín ngưỡng; 

 - Toàn dân Việt Nam được tự do, dân chủ; 

 - Tổ quốc Việt Nam được toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải; 

 2.- Kêu gọi đồng bào người Việt quốc gia tỵ nạn khắp nơi trên thế giới hãy đề cao cảnh 

giác trước âm mưu xảo trá của cộng-sản qua nghị-quyết 36 của họ nhằm mục đích phân hóa, kiểm 

soát, ép buộc, mua chuộc để lợi dụng đồng bào cũng như để vô hiệu hóa tình trạng tỵ nạn chính trị 

của đồng bào; 

 3.- Thỉnh cầu chính phủ nơi có người Việt tỵ nạn đang cư trú áp dụng các biện pháp mạnh, 

kể cả việc trục xuất cán bộ, viên chức cộng-sản khi họ có hành động vi phạm chủ quyền quốc gia 

địa phương bằng sự đe dọa đời sống bình yên của đồng bào tỵ nạn; 

 4.- Yêu cầu các quốc gia có người Việt tỵ nạn đang cư trú buộc cộng-sản Việt Nam phải 

tôn trọng quốc tế công pháp, các công ước quốc tế, nhất là các hiệp định tôn trọng nhân quyền, các 

quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận; 

 5.- Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hãy lập tức trả tự do cho Hòa-Thượng 

Huyền-Quang, Hòa-Thượng Quảng-Độ cũng như cho các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, trả lại 

các tự viện, các cơ sở giáo dục, văn hóa, xã hội cho các Giáo Hội, phục hồi sinh hoạt bình thường 

của các Giáo Hội; 

 6.- Tỏ bày lòng tri ân Quốc Hội Hoa Kỳ, Cộng Đồng Âu Châu, và các Tổ Chức Quốc Tế 

đã ra nghị quyết lên án Cộng Sản Việt Nam vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo, tri ân Ngoại Trưởng 

Hoa Kỳ đã đặt ngay vấn đề nhân quyền Việt Nam với phái đoàn quốc phòng Cộng Sản Việt Nam 

khi họ đến Hoa Kỳ. 

    

    Làm tại Montreal, Canada ngày 18 tháng 07 năm 2004 

      Các Đại biểu đồng ký tên 
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ĐẠO-TỪ KHAI MẠC 

ĐẠI-HỘI KỲ 8 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

TẠI ANAHEIM CONVENTION CENTER 

800 W. Katella Avenue, Anaheim, California 92802, U.S.A. 

Phật-lịch 2548, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2004 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ  

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam trên Thế-Giới 

 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

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

Kính thưa Quý Ngài lãnh đạo các Giáo-Hội, các cơ quan công-quyền, các Hội-đoàn,  

đoàn thể các giới, Quý vị tân khách, 

Kính thưa Quý vị lãnh đạo các cơ quan Trung-Ương, lãnh đạo các Thành-Viên trong Giáo-Hội, 

Kính thưa các cơ quan Truyền-thông, Báo-chí, 

Kính thưa Quý vị Đại biểu, cùng toàn thể đồng bào, đồng hương, Phật-tử, 

 

 Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi xin trân trọng kính lời 

chào mừng và tri ân công đức Quý Ngài và Quý vị đã không quản ngại không gian, thời gian, hoan 

hỷ quang lâm chứng minh và tham dự Đại-Hội kỳ 8 của Giáo-Hội chúng tôi ngày hôm nay. 

 Là một trong những vị lãnh đạo tinh thần đạo-giáo Việt-Nam, chúng tôi cũng xin ngỏ lời 

cảm ơn Quốc-Hội, Chính-Phủ và nhân dân Hoa-Kỳ, cũng như Quốc-Hội, Chính-Phủ và nhân dân 

các nước trên thế giới đã bảo lãnh, nâng đỡ người Việt tỵ nạn công sản tại khắp nơi, được an cư, 

lạc nghiệp, đóng góp vào việc duy trì đạo giáo, truyền thống văn hóa, và chung góp phần phồn 

vinh cho các quốc gia địa phương và thế-giới.  

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Do biến cố tháng 04 năm 1975, người Việt lánh nạn cộng sản, đã có mặt tại nhiều nơi trên 

thế giới. Với hai bàn tay trắng, với tấm lòng sắt đá vì tự do, vì tinh-thần dân tộc và đạo giáo, họ đã 

vượt qua nhiều trở ngại để sinh tồn và tái tạo sự nghiệp. 

 Ngay sau khi tới được bến bờ tự do, chư vị Tăng, Ni và Phật-tử tại gia đã quy tụ nhau lại 

từng nhóm, để duy trì nếp sống của Phật-giáo. Từ một nhóm trở thành Phật Đường, thành Hội, 

thành chùa, và cuối cùng là thành Giáo-Hội. Tổ chức Giáo-Hội ứng hợp theo hoàn cảnh, hệ phái, 

ý nguyện tu học cũng như phương tiện hóa đạo được hình thành, với những danh xưng khác nhau. 
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 Tháng 06 năm 1979, Giáo-Hội Phật-Giáo Tăng-Già Việt-Nam Hải Ngoại được thành lập 

tại chùa Giác-Hoàng, thủ-đô Hoa-Thịnh-Đốn, Hoa-Kỳ.  

 Muốn có sự chung vai gánh vác của các vị xuất gia cũng như các hàng Phật tử tại gia, trong 

việc duy trì và phát triển Phật-Giáo, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế giới được lập nên tại 

chùa Liên-Hoa, Brossard, Quebec, Canada, ngày 11 tháng 11 năm 1984. 

 Hai mươi năm qua, bản-thân của Giáo-Hội đối với sự liên kết các Tổ-Chức Phật-giáo, các 

tôn-giáo bạn và các cộng-đồng, đoàn thể quốc gia Việt-Nam, vẫn được thể-hiện tốt đẹp. 

 Hai mươi năm qua, các Thành-Viên được công nhận trong Giáo-Hội đã lên tới con số 40 

và, đã cố gắng thực hiện các công tác từ-thiện, văn hóa, giáo dục, tu học và truyền bá Phật-pháp, 

bằng nhiều phương tiện, cũng đạt đích khả quan. 

 Hai mươi năm qua, tiếng nói của Giáo-Hội đã có mặt trong mọi tình huống, cầu nguyện 

cho hòa bình thế-giới, cầu nguyện cho Việt-Nam được an bình, tự do, dân chủ không còn nạn cộng 

sản chuyên chế, toàn trị. 

 Bước sang tuổi thứ hai mươi mốt của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng 

tôi mong mỏi, sự sinh hoạt trong Giáo-Hội được khởi sắc hơn; sự liên kết đối với các tổ-chức phục 

vụ cho nhân loại được an vui, hạnh-phúc, cho nhân dân Việt-Nam sớm có tự do, dân chủ thực sự, 

được thành tựu hơn.  

 Chúng tôi cũng cầu mong các tổ chức của người Việt quốc gia trên thế-giới – trong đó có 

Giáo-Hội Phật-Giáo – đem hết thành tâm, thiện chí, xây dựng những cơ cấu để bảo tồn tiếng Việt, 

để duy trì, phát huy truyền thống văn hóa dân-tộc, để tương trợ tha nhân, để đào tạo nhân tài, và 

để nhận thức, dấn thân, ứng thời hành hoạt trong việc phục vụ xứ sở, phục vụ thế-giới hòa bình, 

và phục hưng nước Việt trong tương lai. 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Một lần nữa, chúng tôi thành thực tri ân công đức Quý Ngài và Quý vị. Chúng tôi thành 

thực cảm ơn và tán dương công đức Thượng-Tọa Thích-Quảng-Thanh, Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-

Vụ Hoằng-Pháp kiêm Trưởng Ban Tổ-Chức Đại-Hội kỳ 8, cùng tất cả Quý vị trong Ban Tổ-Chức, 

các Chuyên Ban, các Gia-Đình Phật-tử, các cơ quan Truyền Thông, Báo-Chí, các cơ-quan An 

Ninh, các Văn-Nghệ-Sĩ, các nhà hảo-tâm đã tích-cực ủng hộ cho tổ chức Đại-Hội này. 

 Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ-bi gia hộ Quý Ngài và Quý vị được nhiều sự như ý và Đại-

Hội thành công viên mãn. 
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GIÁO-CHỈ SỐ 238/VP/TT 

THƯỢNG-THỦ 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Chiếu Tuyên-Ngôn Đại-Hội thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 

11 tháng 11 năm 1984, 

 Chiếu Hiến-Chương Tu-Chính lần thứ 4 của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, 

ngày 14 tháng 11 năm 2004, 

 Chiếu Đặc-Hứa-Trạng của Bộ-Tiêu-Thụ và Pháp-Nhân-Vụ, Chính-Phủ Canada, ngày 25 

tháng 03 năm 1991, 

 Chiếu Biên Bản Đại-Hội suy tôn ngôi vị Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên 

Thế-Giới, ngày 11 tháng 11 năm 1984,  

 Chiếu Quyết-Nghị Đại-Hội kỳ 8, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới trong 3 

ngày: 26, 27, 28 tháng 11 năm 2004 tại chùa Bảo Quang: 713 North Newhope Street, Santa Ana, 

California 92703, U.S.A bầu cử và đề cử các cơ-quan Trung-Ương Giáo-Hội nhiệm-khóa 2004-

2008, 

 Chiếu nhu cầu Phật-sự, 

 

 Điều 1: Nay tấn phong thành phần các cơ-quan Trung-Ương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-

Nam Trên Thế-Giới nhiệm khóa 2004-2008 với thành phần như sau: 

 

THÀNH-VIÊN CÁC CƠ-QUAN TRUNG-ƯƠNG 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Nhiệm -khóa 2004-2008 

Được bầu cử và đề cử trong Đại-Hội kỳ 8, tại chùa Bảo-Quang 

713N Newhope Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A 

Phật-lịch 2548, ngày 28 tháng 11 năm 2004. 

 

 

I. THƯỢNG-THỦ 

 

  Thượng-Thủ   : Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

  Phó-Thượng-Thủ  : Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

  Phó-Thượng-Thủ  : Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn 

  Phó-Thượng-Thủ  : Hòa-Thượng Thích-Giác-Tâm 
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II. HỘI-ĐỒNG CHỨNG-MINH 

 

   Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

   Hòa-Thượng Thích-Hộ-Giác 

   Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

   Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn 

   Hòa-Thượng Thích-Như-Huệ 

   Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm 

 

III. HỘI-ĐỒNG LÃNH-ĐẠO 

 

 Chủ-Tịch  : Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

 Phó-Chủ-Tịch  : Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

 Chánh-Thư-Ký : Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thọ 

 Thành-viên  : Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn 

 Thành-viên  : Hòa-Thượng Thích-Giác-Tâm 

 Thành-viên  : Hòa-Thượng Thích-Trí-Hiền 

 Thành-viên  : Hòa-Thượng Thích-Nhật-Minh 

 

IV. HỘI-ĐỒNG ĐIỀU-HÀNH 

 

- Chủ-Tịch       : HT Thích-Thanh-Đạm 

- Phó-Chủ-Tịch      : TT Thích-Quảng-Thanh 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự Tây-Bắc Hoa-Kỳ : TT Thích-Chân-Lý 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự  Đông-Bắc Hoa-Kỳ : HT Thích-Tâm-Thọ 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự Đông-Nam Hoa-Kỳ : TT Thích-Chân-Thuận 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự Miền-Trung Hoa-Kỳ : ĐĐ Thích-Chân-Tôn 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự Miền-Đông Canada : ĐĐ Thích-Chân-Bổn 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự Miền-Tây Canada : ĐĐ Thích-Chân-Hòa 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự Âu-Châu  : ĐĐ Thích-Chân-Minh 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự Úc-Châu   : TKN TN Chân-Kim 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Phật-sự Lưu-Động  : ĐĐ Thích-Chân-Văn 

- Phó-Chủ-Tịch Đặc-Trách Hành-Chánh tại Trung-Ương : Đh Vũ-Văn-Thái 

- Tổng-Thư-Ký Hội-Đồng Điều-Hành   : Đh Vũ-Văn-Thái 

- Phó-Tổng-Thư-Ký HĐĐH tại Trung-Ương   : Đh Đào-Đức-Hoàng 

- Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Tây Nam Hoa-Kỳ   : Đh Nguyễn-Quang-Ngọc 

- Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Tây Bắc Hoa-Kỳ   : Đh Phan-Đình-Công 

- Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Đông Bắc Hoa-Kỳ  : Đh Nguyễn-Như-Khuê 

- Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Đông-Nam Hoa-Kỳ  : Đh Nguyễn-Lộc 

- Phó-Tổng-Thư-Ký Miền-Trung Hoa-Kỳ   : Đh Nguyễn-Duy-Nội 

- Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Đông Canada   : Đh Dương-Minh-Chấn 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

78 

 

- Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Tây Canada   : Đh Nguyễn-Văn-Sương 

- Phó-Tổng-Thư-Ký tại Úc-châu    : Đh Trần-Văn-Cang 

- Phó-Tổng-Thư-Ký tại Âu-châu    : Đh Nguyễn-Trí-Thuận 

- Tổng-Thủ-Quỹ      : ĐĐ Thích-Chân-Thể 

- Phó-Tổng-Thủ-Quỹ      : TKN TN Chân-Lộc 

- Tổng-Ủy-Viên Kiểm-Soát     : Đh Đào-Đức-Hoàng 

- Phó-Tổng-Ủy-Viên Kiểm-Soát    : ĐĐ Thích-Chân-Thân 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Phật-Sự    : HT Thích-Tâm-Thọ 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Hoằng-Pháp   : TT Thích-Quảng-Thanh 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Tăng-Sự   : HT Thích-Thanh-Đạm 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Ni-Bộ    : Sư Bà TN Giác-Hương 

- Cố-vấn Tổng-Vụ Thanh-Niên và GĐPT   : HT Thích-Trí-Hiền 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Thanh-Niên và GĐPT  : ĐĐ Thích-Chân-Tôn 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Văn-Hóa, Giáo-Dục  : TKN TN Minh Nghiêm 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Xã-Hội & Tương-Trợ  : ĐĐ Thích-Chân-Pháp 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Pháp-Chế   : TT Thích-Từ-Hạnh 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ-Kế-Hoạch   : HT Thích-Nhật-Minh 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ-Nghiên-Cứu & Phát Triển : TT Thích-Minh-Trí 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Truyền-Thông   : ĐĐ Thích-Chân-Hiếu 

- Tổng-Vụ-Trưởng Tổng-Vụ Kinh-Tế, Tài-Chánh  : TT Thích-Chân-Lý 

- Phụ-Tá Tổng-Vụ Phật-sự     : TT Thích-Tâm-Vân 

          TT Thích-Minh-Chiếu 

          TT Thích-Chơn-Minh 

          TT Thích-Giác-Sĩ 

          ĐĐ Thích-Minh-Thiện 

          Đh Đặng-Văn-Dục 

          Đh Nguyễn-Sa 

- Phụ-Tá Tổng-Vụ Hoằng-Pháp    : TT Thích-Tâm-Hoàn 

          ĐĐ Thích-Chân-Tôn 

          ĐĐ Thích-Chân-Tuệ 

          Đh Nguyễn-Văn-Phú 

Quý Đạo-Hữu: Huỳnh-Hữu-Hồng, Nguyễn-Thành-Long, Đào-Đức-Hoàng, Đỗ-Hữu-Trạch, 

Khiếu-Đức-Long, Đặng-Tấn-Hậu, Minh-Châu, Vũ-Văn-Thái. 

- Phụ-Tá Tổng-Vụ Tăng-Sự     : TT Thích-Chân-Tâm 

          ĐĐ Thích-Chân-Thể 

          ĐĐ Thích-Chân-Hiếu 

          ĐĐ Thích-Chân-Minh 

- Phụ-Tá Tổng-Vụ Ni-Bộ     : Ni-Sư TN Thanh-Ngọc 

          TKN TN Chân-Kim 

          TKN TN Minh-Huệ 

- Phó-Tổng-Vụ Thanh-Niên và GĐPT   : Htr. Nguyễn-Đóa 
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- Phụ-Tá Tổng-Vụ Văn-Hóa & Giáo-Dục   : TKN TN Minh-Tâm 

- Phụ-Tá Tổng-Vụ Xã-Hội     : TKN TN Tánh-Không 

          TKN TN Chân-Giác 

          TKN TN Chân-Hậu 

          TKN TN Chân Hạnh 

 

V. HỘI-ĐỒNG ĐẠI-DIỆN 

 

- Chủ-Tịch Hội-Đồng Đại-Diện    : Gs Nguyễn-Cao-Thanh 

- Phó-Chủ-Tịch Hội-Đồng Đại-Diện    : Bs Nguyễn-Thành-Long 

- Thư-Ký Hội-Đồng Đại-Diện    : Gs Đào-Đức-Hoàng 

- Thành-Viên trong Hội-Đồng Đại-Diện là các vị Phật-tử, Nhân-sĩ, Trí-thức, Đạo-tâm, Công-đức, 

do các địa-phương tuyển thỉnh (có phụ-bản phương-danh). 

 

VI. VĂN-PHÒNG THƯỢNG-THỦ 

 

- Văn-Phòng-Trưởng      :  ĐĐ Thích-Chân-Bổn 

- Thư-Ký Văn-Phòng      : Quý ĐĐ Thích-Chân-Thể, Thích-

Chân-Hòa, Thích-Chân-Hiếu,  Thích-Chân-Minh, Thích Chân-Hải 

 

Điều 2: Nhiệm-vụ các chức vụ trong các cơ-quan Trung-Ương y theo sự quy định trong Hiến-

Chương và Nội-Quy của Giáo-Hội 

Điều 3: Các Chức-vụ trong các cơ-quan Trung-Ương Giáo-Hội chiếu nhiệm-vụ thi-hành Giáo-chỉ 

này 

Điều 4: Giáo-Chỉ này có hiệu-lực kể từ ngày ký. 

Làm tại chùa Bảo-Quang, PL 2548, ngày 28 tháng 11 năm 2004 

 

 

 

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

 

 

 

NƠI NHẬN: 

 - Các Chức-vụ trong các cơ-quan Trung-Ương 

 "để thi hành" 

 - Các Thành-Viên trong Giáo-Hội 

 "để biết" 
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ĐẠO-TỪ KHAI MẠC 

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN  
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Ngày 15-16 tháng 07 năm 2006 

Tại Tổ-Đình Từ-Quang: 2176 Ontario East, Montreal, QC, Canada 

của  

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch chư  tôn-đức Tăng, Ni, 

Kính thưa chư vị Phật-tử, 

 

 Đây là Đại-Hội Thường Niên kỳ 1 trong nhiệm khóa 8 (2004-2008), của Giáo-Hội Phật-

Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới. Nhân danh Giáo-Hội, chúng tôi trân trọng ngỏ lời chào mừng tới 

chư vị lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện các Thành-viên cùng chư Phật-tử, đã quang lâm 

trụ sở Trung-Ương Giáo-Hội, để trao đổi những kinh nghiệm thực hiện Phật-sự trong năm qua và 

đặt định bước tiến cho năm tới. 

 Tất cả chúng ta đều ý thức rằng, qua bao sự khó khăn, Giáo-Hội chúng ta còn duy trì được 

tới ngày nay là do sự gia hộ của Tam Bảo, do sự quyết tâm của chư tôn-đức Tăng, Ni và các hàng 

Phật-tử có tín tâm và có sự hiểu biết của chúng ta. Giáo-Hội chúng ta tuy mới góp mặt với đời 

chưa đầy 22 năm, với nhân số không đông đảo lắm, nhưng có quyết tâm phụng sự đạo pháp và 

quốc gia dân tộc, nên đối với các Giáo-Hội bạn, với quần chúng xã hội, không đến nỗi bị lãng 

quên. Sự việc ấy, được chứng minh qua các Đại-Hội khoáng đại của Giáo-Hội. 

 Gần một năm, sau Đại-Hội kỳ 8, niềm tin của các Thành viên, của các Phật-tử thêm vững 

vàng, Phật-sự được tiến đều, đặc biệt tổ chức Gia-Đình Thiện-Sinh Phật-Tử được chỉnh đốn tại 

một số nơi đáng khích lệ. 

 Tiếp nối thành quả cũ, Đại-Hội thường niên năm nay, chúng ta đặt ra vài điểm để chúng ta 

thực hành : 

 1)- Khuyến khích Hội-Đồng Điều-Hợp Trung-Ương Gia-Đình Thiện-Sinh Phật-tử đẩy 

mạnh hơn nữa việc chỉnh đốn tổ chức Gia-Đình Thiện-Sinh Phật-tử tại các nơi, cho tổ chức có 

sinh hoạt đều đặn và có sự hướng dẫn nghiêm túc. 

2)- Tự thân các Thành-Viên trong Giáo-Hội cần củng cố, cải tiến thêm, và cần phải hiểu 

rõ tinh-thần tập thể hơn nữa, hầu thích ứng với sự chuyển đổi nhanh chóng của thời đại. 

3)- Gây dựng tinh thần tham gia và ủng hộ Đại-Hội kỳ 9 tại chùa Hồng-Hiên, Fréjus, Pháp-

quốc vào trung tuần tháng 7 năm 2008. 

Đất nước chưa có dân-chủ tự do, đạo giáo chưa được an tâm hành đạo, thế giới chưa được 

thanh bình an lạc, Giáo-Hội chúng ta hẳn còn phải dấn thân vì đạo, vì đời và tự thân chúng ta cần 

phải tu tiến hơn lên và làm trọn nghĩa vụ người con Phật. 

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Giáo-Hội trường tồn, Phật-sự tốt đẹp và tất cả các Phật-

tử và chúng sinh thường an lạc. 

 

NAM MÔ PHỔ-HIỀN-VƯƠNG BỒ- TÁT 
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ĐẠO-TỪ KHAI MẠC  

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN  
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Quebec, Canada 

Phật-lịch 2551, ngày 14 tháng 07 năm 2007 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ 

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Hôm nay, ngày khai mạc Đại-Hội Thường Niên, Phật-lịch 2551 (2007) của Giáo-Hội Phật-

Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, và cùng là giờ khai mạc khóa Hội-Thảo của Huynh-Trưởng Gia-

Đình Phật-Tử Việt-Nam Trên Thế-Giới.  

Nhân danh Giáo-Hội, tôi thành-thực kính lời thỉnh an tới chư tôn Hòa-Thượng, chư 

Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, Quý vị lãnh đạo Giáo-Hội Trung-ương, các Thành-viên, Quý 

anh, chị Huynh-Trưởng cao niên, Quý anh, chị Huynh-trưởng trong Hội-Đồng Điều-Hợp, cùng tại 

các cấp của Gia-Đình, và chư Phật-tử hiện diện. 

Đây là thời-điểm đáng mừng, và cũng là thời-điểm bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ nhiều 

về sự duy trì và phát triển Phật-giáo trên thế-giới. 

Đối với tổ chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ra đời trong lúc xa quê, 

mong thích-ứng với hoàn cảnh, nâng đỡ phần nào niềm tin đạo pháp của chư Tăng, Ni và Phật-tử 

Việt-Nam trong lúc còn nhiều bỡ ngỡ và thử thách. 23 năm qua, tuy chưa được gọi là trọn vẹn, 

Giáo-Hội đã làm trọn thiên-chức của mình đối với đạo, đối với đời. Từ nay trở đi, chắc chắn chúng 

ta hướng về phương án chỉnh đốn nội bộ, đào tạo nhân tài và củng cố tổ chức.  

Nhìn về tương lai, lớp trẻ có lòng tin vững chắc, có khả năng học vấn uyên bác về đạo về 

đời, là sự đáng tin-tưởng cho tổ chức Phật-Giáo chúng ta. Tổ-chức Gia-Đình Phật-Tử Việt-Nam 

được rèn luyện trên, dưới sáu chục năm trường. Gặp hoàn cảnh xa quê, tuy có nhiều sự khó khăn 

trong sinh hoạt, nhưng là cơ may cho Gia-Đình, có hoàn cảnh tiến mạnh, phát huy lý-tưởng Sen 

Trắng trên địa bàn thế-giới. Nhằm mục đích ấy, Hội-Đồng Điều-Hợp Lâm Thời Gia-Đình Phật-

Tử Việt-Nam Trên Thế-Giới đã khéo léo tổ chức khóa Hội-Thảo Huynh-Trưởng trong dịp Nghiên 

Tu An-Cư này là điều rất ứng hợp, để chư tôn-đức Tăng, Ni có tâm huyết, cùng chung góp phần 

hiểu biết của mình, cống hiến cho tổ-chức Gia-Đình Phật-Tử trên thế-giới sớm được thực-hiện và 

phát triển. 

Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo từ-bi gia hộ tổ-chức Giáo-Hội được trường tồn, tổ chức 

Gia-Đình Phật-tử được tiến mạnh và chư tôn-đức Tăng, Ni cùng chư Phật-tử thường an-lạc. 

 

NAM MÔ ĐẠI-HOAN-HỶ BỒ-TÁT 
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ĐẠO TỪ KHAI MẠC 

ĐẠI-HỘI KỲ 9 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Tại Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 18 tháng 07 năm 2008 

của 

Trưởng-lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ 

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi thành-thực tỏ lời cảm 

niệm công-đức chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, quý vị lãnh đạo các 

cơ-quan Trung-Ương, quý vị Đại-biểu đại-diện các Thành-viên, các Gia-Đình Thiện-sinh Phật-tử, 

cùng chư Phật-tử, đã hoan-hỷ về tham-dự Đại-Hội kỳ 9, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-

Giới tại Tổ-Đình Từ-Quang ngày hôm nay. 

 Trước hiện-tình phân-hóa trầm trọng của tổ-chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống 

Nhất Hải Ngoại, bởi Giáo-chỉ số 9, từ trong nước gửi ra. Không rõ nguyên nhân từ đâu nảy sinh 

ra Giáo-Chỉ này. Giáo-Chỉ này ra đời, những chức sắc cao cấp trong tổ-chức, có công từ trước tới 

nay, đều bị trục xuất – không nêu lý do – và tạo thành một phong-trào, đả phá từ vị Tăng này đến 

vị Tăng khác, từ chùa này đến chùa khác, đều bị chụp mũ cho là cộng-sản. Đi đến đâu cũng chỉ 

thấy một cảnh sắc ngao ngán, tan nát, đố kỵ mà thôi! Bởi sự đau buồn chung cho danh nghĩa Phật-

giáo, nên Đại-Hội này được coi là thu hẹp và thầm lặng! 

 Hôm nay, Đại-Hội của Giáo-Hội chúng ta đã mở, chúng ta hãy đem tâm thanh-tịnh cầu 

nguyện cho danh-nghĩa Phật-Giáo Việt-Nam được an bình, tận tâm kiểm điểm các Phật-sự đã qua 

và góp nhiều sáng kiến vào chương trình xây dựng tương lai vững vàng cho Giáo-Hội chúng ta. 

 Chúng ta là những người bất hạnh, sinh vào thời loạn, ở trong nước đã gánh chịu bao sự 

gian truân tang tóc, ra ngoài nước, ngậm ngùi bao nỗi thương nhớ quê hương, lo cho lẽ sống bình 

thường, lo cho việc giữ gìn văn hóa, đạo-giáo, dân tộc, và còn phải chống đỡ bao nạn ganh ghét, 

lợi dụng và kỳ thị. Nhưng, chúng ta vững tin vào Tam Bảo, vào nhân quả, cố gắng lo cho bản thân, 

lo cho chính-nghĩa quốc gia, dân tộc và đạo-giáo. Tôn-chỉ, mục đích của Giáo-Hội chúng ta, không 

ngoài bản-hoài của chúng ta. Chúng ta hãy vượt qua mọi chướng duyên, thực hiện nó, đạt tới đích 

viên mãn. 

 Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ Phật-pháp trường tồn, thế-giới thanh bình, chúng 

sinh an-lạc, đại-hội thành công viên mãn và tất cả âm dương được lợi lạc. 

 Thay mặt đại-chúng, chúng tôi tuyên bố khai mạc Đại-Hội ngày hôm nay. 

 

NAM MÔ HOAN-HỶ-TẠNG BỒ-TÁT 
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THÀNH PHẦN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Nhiệm khóa 2008-2012 

 

GIÁO-CHỈ Số 284/VP/TT 

 

 Chiếu Tuyên Ngôn Đại-Hội thành lập Giáo-Hội và ban hành Hiến-Chương Giáo-Hội Phật-

Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984, 

 Chiếu Đặc-Hứa-Trạng của Bộ-Tiêu-Thụ và Pháp-Nhân-vụ, Chính-phủ Canada, ngày 25 

tháng 03 năm 1991. 

 Chiếu Biên Bản Đại-Hội suy tôn ngôi vị Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên 

Thế-Giới, ngày 11 tháng 11 năm 1984, 

 Chiếu Quyết-Nghị Đại-Hội kỳ 9, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, trong 3 

ngày 18, 19, 20 tháng 07 năm 2008 tại Tổ-Đình Từ-Quang: 1978 Parthenais, Montreal, Quebec, 

Canada H2K 3S3, lưu nhiệm, bổ sung và tăng cường nhân sự trong các cơ quan Trung-Ương Giáo-

Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới nhiệm khóa 2008-2012, 

 Chiếu nhu cầu Phật-sự, 

 

 Điều 1: Nay tấn phong thành phần các cơ-quan Trung-Ương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-

Nam Trên Thế-Giới nhiệm khóa 2008-2012 với thành phần như sau: 

 

I. THƯỢNG-THỦ 

 

  Thượng-Thủ  : Trưởng-Lão Hòa Thượng Thích-Tâm-Châu 

  Phó-Thượng-Thủ : Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

  Phó-Thượng-Thủ : Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn 

  Phó-Thượng-Thủ : Hòa-Thượng Thích-Giác-Tâm 

 

II. HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 

  

   Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

   Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

   Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn 

   Hòa-Thượng Thích-Giác Tâm 

   Hòa-Thượng Thích-Trí-Hiền 
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III. HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO 

 

 Chủ-Tịch   : Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

 Phó-Chủ-Tịch   : Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm 

 Chánh-Thư-Ký  : Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thọ 

 Thành-viên   : Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn 

 Thành-viên   : Hòa-Thượng Thích-Giác-Tâm 

 Thành-viên   : Hòa-Thượng Thích-Trí-Hiền 

 Thành-viên   : Hòa-Thượng Thích-Chơn-Minh 

 

IV. HỘI ĐỒNG ĐIỀU-HÀNH 

 

Chủ-Tịch:       : HT Thích-Thanh-Đạm 

Phụ-Tá Chủ-Tịch      : HT Thích-Chơn-Minh 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Tây-Nam Hoa-Kỳ  : HT Thích-Nhật-Minh 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Tây-Bắc Hoa-Kỳ  : HT Thích-Chơn-Minh 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Đông-Bắc Hoa-Kỳ : HT Thích-Tâm-Thọ 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Đông-Nam Hoa-Kỳ : ĐĐ Thích-Chân-Minh 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Miền Trung Hoa-Kỳ : TT Thích-Chân-Tôn 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Miền Đông Canada : ĐĐ Thích-Chân Bổn 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Miền Tây Canada  : TT Thích-Chân-Hòa 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Âu-châu   : ĐĐ Thích-Tâm-Đức 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự Úc-châu   : TKN TN Chân-Kim 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Phật-sự lưu động   : TT Thích-Chân-Lý 

           TT Thích-Chân-Văn 

Phó-Chủ-Tịch Đặc-trách Hành-Chánh Trung-Ương  : Đh Vũ-văn Thái 

Tổng-Thư-Ký Hội-Đồng Điều-Hành Trung-Ương  : Đh Vũ-văn Thái 

Phó-Tổng-Thư-Ký HĐĐH Trung-Ương   : Đh Đào-đức-Hoàng 

Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Tây Nam Hoa-Kỳ   : Đh Nguyễn-quang-Ngọc 

Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Tây Bắc Hoa-Kỳ kiêm 

Chánh Văn-Phòng Phụ-Tá Chủ-Tịch HĐ Điều-hành  : Đh Phạm-hữu-Độ 

Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Đông Bắc Hoa-Kỳ kiêm 

Chánh-Văn-Phòng Chủ-Tịch HĐ Điều-Hành   : Đh Vũ-đình-Long và 

          Đh Nguyễn-đức-Côn 

Phó-Tổng-Thư-Ký Miền Đông Nam Hoa-Kỳ  : Đh Nguyễn-Lộc 

Phó-Tổng-Thư-Ký Miền-Trung Hoa-Kỳ   : Đh Hoàng-Văn-Huệ 

Phó-Tổng-Thư-Ký Miền-Đông Canada   : Đh Dương-Minh Chấn 

Phó-Tổng-Thư-Ký Miền-Tây Canada   : ĐĐ Thích-Tuệ-Hiển 

Phó-Tổng-Thư-Ký tại Âu-châu    : Đh Nguyễn-Trí-Thuận 

Tổng-Thủ-Quỹ      : TT Thích-Chân-Thể 

Phó-Tổng-Thủ-Quỹ      : TKN TN Chân-Lộc 
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Tổng Ủy-viên Kiểm-Soát     : Đh Đào-Đức-Hoàng 

Phó-Tổng-Ủy-viên Kiểm-Soát    : ĐĐ Thích-Chân-Thân 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Hoằng-Pháp   : TT Thích-Chân-Văn 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Tăng-sự    : HT Thích-Thanh-Đạm 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Ni-bộ    : Sư Bà TN Giác-Hương 

Cố vấn Tổng-vụ Thanh-Niên và GĐPT   : HT Thích-Trí-Hiền 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Thanh-niên và GĐPT  : TT Thích-Chân-Tôn 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Văn-Hóa, Giáo-Dục  : TKN TN Minh-Nghiêm 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Xã-Hội và Tương-Trợ  : ĐĐ Thích-Chân-Pháp 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Pháp-chế    : ĐĐ Thích-Tâm-Đức 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Kế-Hoạch    : TT Thích-Minh-Trí 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Nghiên-Cứu và Phát-triển  : ĐĐ Thích-Chân-Tuệ 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Truyền-Thông   : TT Thích-Chân-Hiếu 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Kinh-Tế, Tài Chánh  : TKN TN Chân-Kim 

Phụ-Tá Tổng-vụ Phật-sự     :  HT Thích-Giác-Sĩ,  

           TT Thích-Minh-Chiếu,  

           ĐĐ Thích-Chân-Tường 

           ĐĐ Thích-Chân-Hòa 

           Đh Đặng-Văn-Dục 

           Đh Nguyễn-Sa 

           Đh Bùi-Kim-Anh 

Phụ-Tá Tổng-Vụ Hoằng Pháp    : TT Thích-Tâm-Hoàn 

           ĐĐ Thích-Chân-Huy 

Quý Đạo-Hữu:    Nguyễn-Văn-Phú, Huỳnh-hữu-Hồng, Nguyễn-thành-Long, Đào-đức-Hoàng, Đỗ-

hữu-Trạch, Khiếu-đức-Long, Đặng-tấn-Hậu, Minh-Châu, Vũ-văn-Thái. 

Phụ-Tá Tổng-vụ Tăng-Sự     : TT Thích-Chân-Thể 

           TT Thích-Chân-Hiếu 

           ĐĐ Thích-Chân-Minh 

           ĐĐ Thích-Chân-Huy 

Phụ-Tá Tổng-Vụ Ni-bộ     : Ni-sư TN Thanh-Ngọc 

           TKN TN Chân-Kim 

Phó-Tổng-Vụ Thanh Niên và GĐPT    : Htr. Nguyễn-Đóa 

Phụ-Tá Tổng-vụ Thanh Niên và GĐPT   : Htr. Tuệ-Linh 

Phụ -Tá Tổng-vụ Văn Hóa Giáo-Dục    : TKN TN Minh-Tâm 

           Đh Khiếu-đức-Long 

           Đh Lê-Quảng-Trị 

Phụ-Tá Tổng-vụ Xã-Hội: Ni-sư Chân-Kim, Ni-sư Chân-Quý, cùng Quý Sư Cô: Chân-Ngọc, Chân-

Bình, Chân-Dung, Chân-Hậu, Chân-Hạnh, Chân-Giác, Chân-Phụng, Chân-Lương, Giác-Nguyên, 

Chân-Liễu, Chân-Thảo, Chân-Xuân, Chân-Thủy, Chân-Cơ, Phước-Huệ, Phước-An, Liên-Hương, 

Chân-Toàn, Chân-Thái, Chân-Hằng, Nhựt-Hành, và Quý Đạo-hữu: Diệu-Đạo, Diệu-Viên, Diệu-
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Niệm, Ngọc-Trang, Ngô-thị Ngọc-Trang, Tịnh-Thanh, Tịnh-Hòa, Chân-Nguyên-Chân, Đỗ-văn-

Bật... 

 

V. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN 

 

Chủ-Tịch Hội-Đồng Đại-Diện    : Bs. Nguyễn-thành-Long 

Phó-Chủ-Tịch Hội-Đồng Đại-Diện    : Gs Nguyễn-văn-Phú 

Thư-Ký Hội-Đồng Đại-Diện     : Gs Đào-đức-Hoàng 

 Thành-viên trong Hội-Đồng Đại-Diện là các vị Phật-tử, Nhân-sĩ, Trí-thức, Đạo-tâm, Công-

đức, do các địa phương tuyển thỉnh (có phụ bản phương danh). 

 

VI. VĂN-PHÒNG THƯỢNG-THỦ 

 

Văn-phòng-trưởng      : ĐĐ Thích-Chân-Bổn 

Các vị Phụ-Tá Văn Phòng     :Thích-Chân-Hiếu,Thích-Chân-Minh 

 

Điều 2: Các chức-vụ trong các cơ-quan Trung-Ương, thi hành nhiệm-vụ y theo những điều quy 

định trong Hiến-Chương và Nội Quy của Giáo-Hội 

Điều 3: Các chức-vụ trong các cơ-quan Trung-Ương Giáo-Hội, chiếu nhiệm-vụ thi hành Giáo-chỉ 

này. 

Điều 4: Giáo-Chỉ này có hiệu-lực kể từ ngày ký. 

 

Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, Phật-lịch 2552, ngày 20 tháng 07 năm 2008 

 

 

 

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

 

 

 

 

 

NƠI NHẬN: 

 - Các chức-vụ trong các cơ-quan Trung-Ương 

               “để thi hành” 

 - Các Thành-Viên trong Giáo-Hội “để biết” 
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI-HỘI KỲ 9 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

Các phái đoàn Đại-Diện Thành-Viên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới từ các Tỉnh-

bang Canada, các Tiểu-bang Hoa-Kỳ, Úc-Châu và Pháp-quốc, họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, 

Montreal, Quebec, Canada, ngày 18, 19 và 20 tháng 07 năm 2008, sau khi thảo luận, đã đi đến: 

 

NHẬN ĐỊNH: 

 

 1/ Đại-Lão Hòa-Thượng Thích-Huyền-Quang, Đệ Tứ Tăng-Thống Giáo-Hội Phật-Giáo 

Việt-Nam Thống Nhất mới viên-tịch là sự mất mát lớn lao cho Giáo-Hội Thống Nhất, các Tổ-

Chức Phật-giáo, các Phật-tử và nhân-dân Việt-Nam. 

 2/ Biến-động nội-bộ Phật-giáo vừa qua, ảnh hưởng sâu rộng không tốt đến sự sinh-hoạt 

Phật-sự tại các chùa và sự đoàn-kết của Tăng-đoàn hải ngoại. 

 3/ Bước vào thiên-niên-kỷ thứ 3, nhân loại gặp nhiều tai biến: khủng bố, chiến tranh, động 

đất, sóng thần, bão lụt, trái đất bị ô nhiễm và nóng dần. 

 4/ Nước Việt-Nam có duyên may được làm Ủy-viên không thường trực của Hội-Đồng Bảo-

An Liên-Hiệp-Quốc. Nhưng nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam không biết vận dụng duyên may 

của mình để bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ và giành lại các hải đảo Hoàng-sa và Trường-sa, đang bị 

Trung-Hoa xâm chiếm. 

 5/ Nước Việt-Nam có duyên may được Liên-Hiệp-Quốc tổ-chức Đại-lễ Vesak tại Việt-

Nam. Nhưng nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam không thấm nhuần được tinh-thần từ-bi, trí-tuệ 

của đức Phật, vẫn cứ giam hãm Giáo-Hội Phật-Giáo Thống Nhất cũng như các tôn-giáo khác 

không được tự do sinh-hoạt, báo-chí không được tự do phát biểu và nhân dân không được hưởng 

trọn vẹn nhân quyền. 

 6/ Mặc dù Việt-Nam đã được gia-nhập Tổ-chức Thương Mại thế-giới, nhưng nhà cầm 

quyền cộng sản Việt-Nam vẫn tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc giải quyết các vấn đề quốc kế dân 

sinh, mà còn sinh ra tệ-nạn tham-nhũng, gây bao nhiêu tang tóc cho dân lành, đưa đất nước đến 

chỗ bất ổn. 

 7/ Nhà cầm quyền cộng sản Việt-Nam đang gây phân hóa các Tổ-Chức của người Việt 

khắp nơi tại hải ngoại. Nhưng, những dụng tâm ấy, không thể làm lay chuyển ý-chí người Việt hải 

ngoại. Mỗi khi các nhà lãnh-đạo cộng-sản Việt-Nam ra nước ngoài là gặp ngay những đoàn biểu 

tình chống đối của người Việt hải ngoại. Và, ngay ở trong nước, cũng có những đoàn thanh niên 
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dám biểu-tình đòi các hải đảo của Tổ-Quốc, những dân oan dám biểu tình đòi hỏi những quyền lợi 

chính đáng của mình. Người Việt hải ngoại hoan nghinh tinh thần ấy. 

 

QUYẾT NGHỊ 

 

 1/ Toàn thể chư Tôn-đức Tăng, Ni và đại biểu các Thành-viên trong Đại-Hội kỳ IX Giáo-

Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp tại Tổ-Đình Từ-Quang, xúc động sâu xa trước sự 

viên-tịch của Đại-Lão Hòa-Thượng Thích-Huyền-Quang, đệ tứ Tăng-Thống Giáo-Hội Phật-Giáo 

Việt-Nam Thống-Nhất, Đại-Hội Giáo-Hội thành thực gửi lời chia buồn cùng quý Ngài Lãnh-Đạo 

Giáo-Hội Thống-Nhất trong và ngoài nước. Nhất tâm cầu nguyện Giác-Linh Cố-Đại-Lão Hòa-

Thượng cao đăng Phật-quốc. 

 2/ Vấn đề biến động trong Phật-giáo vừa qua, được coi là nhất thời. Chúng ta tin tưởng, 

tinh thần vì đạo-pháp, vì dân tộc của đại-khối Tăng, tín-đồ Phật-giáo sẽ dần dần khôi-phục. 

 3/ Nhất tâm cầu nguyện, tất cả mọi vấn đề xẩy ra trên thế giới được giải quyết bằng đối 

thoại, đem lại sự thông cảm, hài hòa, để xây dựng một thế-giới thanh bình, nhân loại được an vui, 

hạnh phúc và nuôi dưỡng trái đất được lâu dài. 

 4/ Hoan-nghinh tinh thần vì nước của Luật-sư Trần-Thanh-Hiệp và Giáo-sư Nguyễn-Ngọc-

Bích đã đưa vấn đề Trung-Hoa xâm chiếm đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa của Việt-Nam ra Liên-

Hiệp-Quốc. Yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt-Nam hãy sốt sắng để cho Liên-Hiệp-Quốc giải 

quyết ngay vấn đề này, ngõ hầu, hai hòn đảo của Việt-Nam được trả về Việt-Nam. 

 5/ Yêu cầu nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam thực sự thực hiện bản Tuyên Ngôn Quốc 

Tế Nhân Quyền để cho Giáo-Hội Việt-Nam Thống Nhất cũng như các đạo-giáo khác, các công 

dân, được hưởng quyền tự do của mình. 

 6/ Yêu cầu nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam hãy diệt trừ tận gốc nạn tham nhũng, trả lại 

tài sản cho các tôn giáo, ruộng đất cho nhân dân và thực tâm đem lại phúc lợi đồng đều cho mọi 

người. 

 7/ Yêu cầu tất cả người Việt tỵ nạn cộng-sản, hãy đề cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ trong 

các Cộng-Đồng, xây dựng Cộng Đồng hưng thịnh, đem lại sự phồn vinh cho quốc-gia mình ở và 

giúp đỡ vào sự phục hưng đất nước Việt-Nam trong tương lai không cộng-sản. 

 

Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Canada, ngày 20 tháng 7 năm 2008 

Các Đại-biểu đồng ký tên 
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2009 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Các Phái-đoàn Thành-Viên của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế Giới họp tại Tổ 

Đình Từ-Quang Montréal, Canada trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2009, sau khi thảo luận, 

đã công bố Bản Tuyên-Ngôn sau đây. 

 

Xét rằng: 

 

 1. Bạo lực và nghèo đói trên Thế-Giới không những không giảm đi mà còn tăng lên, tạo ra 

nhiều điều tang-thương cho nhân loại. 

 2. Công cuộc  bảo vệ môi sinh tuy đã được các chính-quyền trên thế-giới và các tổ chức 

tư-nhân chủ-ý nghiên-cứu và thi-hành nhưng kết quả chưa đáp ứng được nhu cầu cấp-bách của 

tình-thế, nhất là tại các nước nghèo. 

 3. Trung-Quốc đơn-phương vẽ lại bản-đồ biển Đông, vi-phạm chủ-quyền các nước láng-

giềng. 

 4. Cộng-sản Việt-Nam không những đã e sợ, nhân-nhượng cộng-sản Trung-Quốc về lãnh-

thổ và lãnh-hải, mà còn đàn-áp những người yêu nước tại quốc-nội đã can-đảm lên tiếng bảo-vệ 

sự toàn-vẹn lãnh-thổ và lãnh-hải của Tổ-Quốc. 

 5. Việc khai thác mỏ "bô-xít" trên vùng Cao-nguyên Trung-Phần và việc để ngỏ cửa cho 

công-nhân Trung-Quốc tự-do vào Việt-Nam sẽ gây thiệt hại nặng-nề và lâu dài đến môi-sinh, an-

ninh quốc-phòng và sẽ đưa đến đại họa đồng-hóa dân-tộc cực-kỳ nguy-hiểm. 

 6. Trong nhiều năm qua, Đại-lão Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ ở trong nước đã kiên-trì 

đấu-tranh cho tự-do tôn-giáo, bảo-vệ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất trước âm-mưu 

của chính-quyền cộng-sản nhằm đưa Phật-Giáo-đồ Việt Nam dưới quyền thao-túng của họ. 

 

Quyết Nghị: 

 

 1. Yêu cầu Liên-Hiệp-Quốc, các cơ-quan quốc-tế và chính-quyền các quốc gia dùng mọi 

cách để ngăn chặn, triệt-tiêu bạo lực và nghèo đói. 

 2. Yêu cầu Liên-Hiệp-Quốc, các cơ-quan quốc-tế và chính-quyền các quốc-gia đẩy mạnh 

việc thực-hiện các chương-trình bảo-vệ môi-sinh. 

 3. Đòi hỏi nhà cầm-quyền Trung-Quốc phải bỏ ngay đường lối quyết-định đơn-phương của 

nước lớn và phải giải-quyết mọi vấn-đề lãnh-thổ, lãnh-hải trên căn-bản công-lý quốc-tế. 
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 4. Mạnh mẽ đòi hỏi đảng cộng-sản Việt-Nam tích-cực trong việc chống xâm-lăng phương 

Bắc bằng cách giải-thể đảng cộng-sản, đặt quyền lợi tối thượng của Tổ-Quốc lên trên quyền-lợi 

của đảng-phái; thực-thi dân-chủ tự-do để huy-động tiềm-lực tinh-thần và vật chất của toàn dân, 

của quốc-gia; ngưng ngay sự đàn áp và trả tự-do cho các nhà tranh-đấu cho quyền-lợi tối cao của 

Đất Nước và quyền tự-do của con người. 

 5. Mạnh mẽ đòi hỏi đảng cộng-sản Việt-Nam phải hủy-bỏ ngay việc khai-thác mỏ "bô-xít" 

trên vùng Cao-nguyên Trung-Phần, trả tất cả các công-nhân Trung-Quốc về nước họ. 

 6. Nhiệt-liệt tán-dương lòng vô-úy và sự kiên-trì của Đại-lão Hòa-Thượng Thích-Quảng-

Độ; trong sự đấu tranh đòi phục hoạt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất và nhân-quyền, 

dân-chủ, tự-do cho Việt-Nam. 

 

    Làm tại Montréal, Canada, ngày 19 tháng 7 năm 2009 

      các đại-biểu đồng ký tên 

 

 

 

 

 

 

    

 

Giao Cảm 

Tặng Bổn-Đạo Pháp-Sư 

và Ưu-Đàm Pháp-Sư 

 

Huyền năng giao cảm khôn lường, 

Mờ mờ sự vật lạc đường mông lung. 

Hoa cây, sông nước thương cùng, 

Vầng ô dõi bóng, mây lồng thiên không. 

Bắc-phương ngựa Bắc kêu ròng, 

Cành Nam chim vẫn một lòng hướng Nam. 

Lầu Đông trăng rọi cô-tâm, 

Ly-Tao mộng trổi âm-thầm tặng ai. 

 

Kuala Lumpur: 23-12-1967 
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ĐẠO-TỪ KHAI MẠC 

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN  
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

Tại Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 17.7.2010 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ  

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Hôm nay ngày mở đầu cho Đại-Hội Thường Niên năm thứ 26 của Giáo-Hội Phật-Giáo 

Việt-Nam Trên Thế-Giới. Thay mặt Giáo-Hội, chúng tôi thành-thực tỏ lời tán-dương công-đức 

chư tôn-đức Tăng, Ni, quý vị lãnh đạo các cơ-quan Trung-Ương, các Thành-Viên, Tổ-Chức Gia-

Đình Thiện-Sinh Phật-tử, cùng chư Phật-tử, đã hoan-hỷ về tham-dự Đại-Hội. 

 Qua một năm, hôm nay, Quý vị vân-tập về đây, với mục-đích tường-trình những Phật-sự 

đã làm, cùng nhau trao đổi những kinh-nghiệm quý báu trong khi phục-vụ Phật-sự và hoạch định 

chương trình phục-vụ chung trong năm tới.  

Biết rằng, tổ chức của Giáo-Hội chúng ta, địa phương nào cũng nằm trong hoàn cảnh tri-

túc, nền tài-chánh không được dồi dào, tất cả đều tùy thuộc vào sự phát tâm hỷ-cúng của Phật-tử, 

nên không sao tiến nhanh được. Đó là, chưa kể đến tình-trạng kinh-tế toàn cầu suy thoái, thiên tai, 

bão lụt nhiều nơi, cũng ảnh hưởng không ít đến sự sinh-hoạt của tổ-chức chúng ta.  

Tuy vậy, với một lòng vì đạo, vì quần-chúng, chư tôn-đức Tăng Ni cùng chư Phật-tử đã cố 

gắng gìn giữ những lời răn của đức Phật, khắc-phục mọi khó khăn, trang nghiêm nơi tự-viện địa-

phương, và tùy theo hoàn cảnh đã làm những công việc từ-thiện, cũng là công-đức đáng tán thán. 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh tâm chân-thành của đại-chúng hiện diện và rủ tâm 

từ-bi, gia-hộ cho đại-hội được kết-quả tốt. Nhất tâm cầu nguyện âm siêu, dương thái, Phật-pháp 

trường tồn, thế-giới thanh bình, chúng sinh an-lạc. 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 
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QUYẾT NGHỊ  

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN 2010 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Các cơ-quan Trung-Ương và Đại-diện các Thành-Viên trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-

Nam Trên Thế-Giới, họp Đại-Hội Thường Niên, tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montréal, Québec, 

Canada trong ba ngày 16, 17 và 18 tháng 7 năm 2010. Sau khi thảo luận các Phật-sự, Đại-Hội đã 

quyết-nghị các điểm về đối ngoại và đối nội như sau: 

 

A. PHẦN ĐỐI NGOẠI 

 

 1. Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới giữ vững lập-trường liên-kết các tổ-chức 

Phật-giáo Việt-Nam trên Thế-Giới, phụng-sự Phật-pháp trong tinh thần quốc-gia Việt-Nam. 

 2. Liên-lạc với các Giáo-Hội Phật-giáo, tìm ra phương-thức hóa-giải, để dần dần đi đến 

chỗ hòa-hợp và xây-dựng. 

 3. Tâm-niệm của mỗi vị Tăng, Ni, Phật-tử tại các chùa trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-

Nam Trên Thế-Giới là luôn luôn cầu nguyện cho thế-giới thanh-bình, chúng-sinh an-lạc, nhân-dân 

Việt-Nam sớm có tự-do, dân-chủ, nhân-quyền, an-vui, hạnh-phúc. 

 4. Chung nguyện cùng các Giáo-Hội, các đoàn thể quốc-gia, đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng-

sản Việt-Nam sớm hủy bỏ điều 4 Hiến-Pháp, ngưng việc bắt bớ giam cầm, thả những nhà bất đồng 

chính-kiến và cương quyết cùng toàn dân phản-đối nhà cầm quyền Trung-Cộng âm mưu đồng-hóa 

và xâm chiếm lãnh thổ và lãnh-hải nước Việt-Nam. 

 5. Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới luôn luôn ủng hộ lập-trường của Hòa-

Thượng Thích-Quảng-Độ, Viện-Trưởng Viện-Hóa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-

Nhất trong nước và cầu nguyện Hòa-Thượng đầy đủ sức khỏe, trí-tuệ, lãnh-đạo cuộc tranh đấu đến 

thành công. 

 

B. PHẦN ĐỐI NỘI 

 

 1. Mỗi vị Tăng, Ni và Phật đều có trách nhiệm chung sức vào sự củng cố và phát triển các 

Thành viên trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới. 

 2. Đại-Chúng-hóa tổ-chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới bằng cách: 

    - Cung thỉnh chư tôn Hòa-Thượng, chư vị lãnh-đạo các Giáo-Hội Phật-Giáo vào Hội-Đồng 

Chứng-Minh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới. 
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    - Vinh-tặng chức-vị Hội-Viên Vinh-Dự của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

cho các hàng Phật-tử khắp nơi. 

 3. Chuẩn-bị Đại-Hội Khoáng-Đại kỳ 10, tu-chính Hiến-Chương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-

Nam Trên Thế-Giới vào năm 2012. 

 4. Trụ-sở Trung-Ương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới đặt tại Tổ-Đình Từ-

Quang, 2176 Ontario East, Montreal, Quebec H2K 1V6, Canada. Trụ-sở Đại-diện Giáo-Hội tại 

miền Đông Hoa-Kỳ là Tu-Viện Viên-Quang, 1044 Galway Lane, Clover, SC 29710, USA. Trụ-sở 

Đại-diện Giáo-Hội tại miền Tây Hoa-Kỳ là Chùa Bảo-Quang, 713 Newhope St., Santa Ana, CA 

92703, USA. 

 5. Chư Tăng, Ni và Phật-tử tích-cực ủng-hộ Tu-Viện Viên-Quang hầu mong hoàn thành 

phần nào, để làm nơi Tăng, Ni và Phật tử tu học. 

 6.  Nếu điều-kiện và hoàn cảnh thuận-lợi, có thể tổ-chức đại-lễ cầu nguyện tại Tu-viện 

Viên-Quang, nhân mùa kỷ niệm Bồ-tát Quán-Thế-Âm, trong tháng 9 âm-lịch. 

 7. Tấn-phong hàng Giáo-Phẩm để duy-trì Giáo-Hội và làm cột-trụ, gương mẫu cho hậu-

học. Đại-Hội hoan-hỷ Tấn-phong Thượng-Tọa Thích-Giác-Quang, Thượng-Tọa Thích-Nhật-

Quang, Thượng-Tọa Thích-Huệ-Minh, Thượng-Tọa Thích-Minh-Chiếu lên hàng Hòa-Thượng. 

 

   Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, Phật-lịch 2554, ngày 18 tháng 07 năm 2010 

  Các đại-biểu đồng ký tên 

  

 

 

 

 

 

   Chân Thành 
 

    Trò đời diễn xuất muôn hình, 

    Chân-tâm lặng kết viên-thành mục-tiêu. 

    Ngầm gieo chướng ngại trăm chiều, 

    Đường quang-minh vẫn bước đều bình an. 

    Ánh dương rọi, bóng mây tan, 

    Sáng danh đại-nghĩa vững vàng muôn thu. 

    Lòng trong tạo dựng nên, hư, 

    Tùng xanh vẫn đứng cười trừ nghiêm Đông. 

  

      Saigon: 19-6-1969 
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN 2011 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 

 Các phái-đoàn Thành-Viên của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp đại-hội 

Thường-Niên năm 2011 tại Tổ-Đình Từ-Quang Montreal Canada, trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 

7 năm 2011, sau khi duyệt xét hiện tình đất nước, đã thảo luận và công-bố bản Tuyên-ngôn sau 

đây. 

 

Xét rằng: 

 

 1. Chế-độ độc-tài tham-nhũng tại một số quốc-gia Bắc Phi gây ra sự nghèo đói, bất công, 

đã là nguyên-nhân chính của các cuộc nổi dậy tự phát để chống bạo-quyền, qua phong-trào Cách-

mạng Hoa Nhài, được sự ủng-hộ của những người yêu chuộng tự-do trên Thế-Giới; 

 2. Trung-cộng – sau khi xâm-chiếm một phần lãnh-thổ và lãnh-hải của nước ta với sự đồng-

lõa của nhà cầm-quyền cộng-sản Việt Nam – đã ngày càng lộ rõ tham-vọng bành-trướng bá-quyền 

với bản đồ hình Lưỡi bò 9 điểm trên vùng Biển Đông, vi-phạm hải-phận các nước láng giềng và 

hải-phận quốc tế, tạo nên tình-trạng tranh-chấp đa quốc-gia, đe dọa an-ninh vùng đông Nam Á-

Châu; 

 3. Nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam đã nhiều lần tỏ ra thái-độ khiếp-nhược, không dám 

có phản-ứng thích-đáng để bảo-vệ lãnh-hải khi tàu Trung-cộng ngang nhiên vi-phạm hải-phận, cắt 

cáp, bắn giết, giam cầm ngư-dân; trong khi các nước láng-giềng đã có những phản ứng quyết-liệt 

trước sự gây hấn của Trung-cộng tại Biển Đông; 

 4. Nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam vẫn tiếp-tục cõng rắn cắn gà nhà qua việc mở cửa 

ngõ để đón kẻ thù phương Bắc xâm nhập lãnh-thổ quốc-gia, ngụy-trang dưới hình-thức dân-sự, 

kinh-tế, du-lịch, đầu-tư, xây đô-thị Tàu và nhiều mánh-khóe tinh-vi, thâm-độc khác; 

 5. Tuổi trẻ Việt-Nam, trong và ngoài nước, nhận thức được nguy-cơ đồng-hóa của kẻ thù 

truyền kiếp, đã đứng lên đề-xướng cộng cuộc chống Trung-cộng xâm-lược qua các cuộc biểu-tình 

tại Sài-Gòn, Hà-Nội, Hải-Phòng và nhiều đô-thị khác trên Thế-Giới. 

 Do những nhận xét trên, các đại-biểu đồng-thanh 

 

Quyết nghị: 

 

 1. Triệt-để ủng-hộ mọi cuộc cách-mạng có mục-đích đem lại tự-do và nhân-quyền; 

 2. Cực-lực phản-đối và tố-cáo trước công-luận toàn Thế-Giới tham-vọng bá quyền, bành-

trướng đế-quốc của phương Bắc mà dân-tộc Việt Nam từ hơn 20 thế kỷ qua đã là nạn-nhân; 
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 3. Trân-trọng thỉnh cầu Liên-Hiệp-quốc và các quốc-gia tự-do khẩn-cấp can-thiệp để giải-

quyết các cuộc tranh chấp tại Biển đông một cách hòa-bình hầu tránh những đổ máu, tàn hại sinh-

linh nhiều nước; 

 4. Mạnh-mẽ tố-cáo và nghiêm-khắc lên án hành-vi mãi-quốc cầu-vinh của nhà cầm-quyền 

cộng-sản Việt-Nam, trước dã-tâm xâm-lược của kẻ thù truyền kiếp; đồng thời khẩn-thiết kêu gọi 

lòng ái-quốc của toàn dân Việt, trước nguy cơ mất nước và bị đồng-hóa của giòng giống Lạc-

Hồng; can-đảm đứng lên nhận lãnh trách-nhiệm giải-thể chế-độ cộng-sản để xây-dựng lại một 

nước Việt Nam thịnh-vượng, thật-sự có tự-do, dân chủ; 

 5. Nhiệt-liệt tán dương lòng yêu nước của Tuổi trẻ Việt Nam, đã vượt thoát áp-lực tuyên 

truyền lừa bịp, mị dân của đảng cộng sản để dũng cảm đứng lên nhận trách-nhiệm tiên-phong, mở 

đường cho công cuộc chống nguy cơ xâm-lăng, đồng-hóa dân Việt của Hán-tộc. Mãnh liệt tin 

tưởng và tinh-thần tranh đấu chống nội thù, ngoại xâm của Tuổi trẻ Việt Nam ngày càng cao, để 

huy-động toàn-dân trong công cuộc cứu nước, chống xâm-lăng, noi gương anh dũng của tiền-nhân. 

 

    Làm tại Montreal, Canada ngày 17 tháng 7 năm 2011 

      Các đại-biểu đồng ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

   Trí Đức 

 

    Trí hướng quần sinh đạt giác-nguyên, 

    Đức truyền nhân loại liễu chân thuyên. 

    Tam quan, lục độ hành như nguyện, 

    Cứu cánh tiêu-dao tối thượng thiền. 

 

      Trí Đức 

 

     Trí hướng quần sinh tới giác-nguyên, 

     Đức truyền nhân loại rõ chân-thuyên. 

     Tam quan, lục độ làm như nguyện, 

     Kết-quả, tiêu-dao tối thượng thiền. 

        

       Singapore: 2-5-1966 
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ĐẠO-TỪ KHAI MẠC 

ĐẠI-HỘI KỲ 10  
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

- Kỷ niệm Quốc khánh Hoa-Kỳ 

- An vị chư tôn tượng - Cầu siêu, chẩn tế - Nghiên-tu an-cư 

Tại Tu-viện Viên-Quang : 1038-1044 Galway Lane, Clover, S.C, 29710, U.S.A.  

Phật-lịch 2556, ngày 4 tháng 7 năm 2012 

của  

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ 

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 

Kính bạch chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức, 

Kính thưa chư vị Ni-trưởng, Ni-sư, Ni-chúng, 

Kính thưa Quý vị lãnh-đạo Giáo-Hội Trung-Ương và các Thành-viên, 

Kính thưa Quý vị đại-diện các Thành-viên, đại-diện Cộng-Đồng, các tổ chức xã hội, truyền thông, 

báo chí, cùng đồng bào, đồng hương, Phật-tử, 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính lời 

chào mừng chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức, chư vị Ni-trưởng, Ni-sư, Ni-chúng, 

cùng toàn thể Quý vị đã quang lâm chứng minh và tham đự đại lễ ngày hôm nay. 

 Ngày hôm nay, ngày kỷ-niệm Quốc-khánh Hoa-kỳ, thay mặt Giáo-Hội, chúng tôi thành 

thực tri ân công-đức Chính-phủ và nhân dân Hoa-kỳ – cũng như Chính-phủ và nhân dân các quốc 

gia tự-do trên thế-giới – đã tận tình nâng đỡ người Việt-Nam tỵ nạn, hội nhập nền tự do, dân chủ, 

thăng hoa đời sống và duy trì được nếp sống văn hóa của mình.  

 Sống trên đất nước tự-do, dân-chủ, mong duy-trì nền văn hóa và đạo giáo của mình, Giáo-

Hội Tăng-Già Việt-Nam Trên Quốc-Tế được hình thành tại chùa Giác-Hoàng, Washington D.C. 

năm 1979 và được chuyển hóa thành Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới tại chùa Liên-

Hoa vùng Montreal, tỉnh-bang Quebec, Canada năm 1984. Suốt 33 năm hiện diện với đời, Giáo-

Hội đã cố gắng duy-trì, phát-triển và chung góp được phần nào vào việc an bình lẽ sống đạo-giáo 

và tinh-thần quang phục đất nước của người quốc-gia Việt-Nam. 

 Muốn cho tổ chức của Giáo-Hội được lâu dài, cần có cơ sở, ổn định đời sống đạo-vị, mở 

mang phẩm chất nhân-tài, Tu-viện Viên-Quang được hiện hữu trên khu đất rừng, 23 mẫu Anh, và 

được khai phá gần bốn năm trường. Với sự cố gắng vượt bực, trên khu rừng hoang-vu thuở trước, 
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một số hình thức nơi Tu-viện đã được tạm thành : Bảo-pháp-đường, Đại-giác-điện, Thích-Ca Phật-

đài, Di-Đà Phật-đài, Quán-Âm linh-đài, Tứ-động-tâm : vườn Lâm-tỳ-ni, Bồ-đề đạo-tràng, vườn 

Lộc-uyển, Niết-bàn đạo-tràng, 10 bảo tháp thiền-quán – hôm nay an vị - cùng với những cây cao, 

những dòng suối, những ao hồ, những cây cầu, những con đường thiền-hành mang đầy đạo-vị, 

thực là hạnh-phúc ! Hy-vọng, Tu-viện Viên-Quang của Giáo-hội Phật-Giáo Việt-Nam là nơi tiến 

đạo nghiêm thân, là nơi tăng-trưởng an-tịnh, tăng-trưởng trí-tuệ, là nơi hưu-dưỡng thân tâm lúc 

niên cao, của chư Tăng, Ni và Phật-tử. Cầu mong mục đích ấy sẽ thành-tựu. 

 Với niềm vui hiếm có như ngày hôm nay, chư tôn-đức Tăng, Ni, Quý tân-khách và Phật-

tử hiện diện, cũng như chúng tôi, chúng ta nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ : 

- Hiệp-chủng-quốc Hoa-kỳ mãi mãi là một quốc-gia cường thịnh, nêu cao tấm gương nhân-

quyền, tự-do, dân-chủ trên thế-giới. 

- Thế-giới sớm chấm dứt mọi loại chiến-tranh, thực hiện sự hiểu biết và tình thương yêu 

chân thật. Thương yêu trái đất, thương yêu con người, thương yêu muôn vật, bỏ tham, sân, si, xây 

dựng bằng tinh-thần từ bi hỷ xả, đem lại thanh bình thịnh vượng, ấm no hạnh-phúc cho nhân loại. 

- Tu-viện Viên-Quang tiếp tục sự nghiệp xây dựng, đạt tới đích viên mãn. Mùa Nghiên tu 

An-cư, tứ chúng an-hòa, đạo-căn tăng-trưởng. 

- Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới cần thanh-nghiêm tổ chức, cải-tiến nhân-

sự, đào-tạo nhân-tài, thiết lập các cơ-cấu hưu-dưỡng, học-vấn, từ-thiện v.v…, đem lại sự lợi lạc 

cho đời và cho đạo. 

- Đất nước Việt-Nam sớm tiến sang tự-do, dân-chủ, nhân-quyền, thoát ly thể-chế Cộng-

sản, đem lại an bình, hạnh-phúc cho toàn dân. 

- Cầu siêu bạt độ, chẩn-tế cô hồn, tướng sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư gia tiên tổ,  pháp 

giới vong linh, siêu sinh Tịnh-độ. 

- Chư tôn-đức Tăng, Ni, chư vị hiện diện được an vui, hạnh-phúc. 

 

NAM MÔ HOAN-HỶ-TẠNG BỒ-TÁT 

 

 

 

 

   Phục Vụ Xã Hội 
 

    Khâm tuân Phật-chỉ báo hồng ân, 

    Tương thử thâm tâm phụng sát trần. 

    Lục Độ quảng thi khai Giác-đạo, 

    Nhị Nghiêm phổ bị độ mê-tân. 

    Tầm thanh tật chí an tha niệm, 

    Bất thỉnh nhi lai bạt khổ nhân. 

    Kham-Nhẫn liên sinh vô hạn giới, 

    Diệu-hương phiêu mãn nguyện bân-hân. 

 

      Singapore: 16-1-1968 
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TUYÊN NGÔN  

ĐẠI-HỘI KỲ 10 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 Các phái-đoàn Thành-Viên của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp đại hội 

kỳ X năm 2012 tại Tu-Viện Viên-Quang, South Carolina, Hoa Kỳ trong ba ngày 4, 5, và 6  tháng 

7 năm 2012. Sau khi duyệt xét hiện tình đất-nước, đã thảo luận và công bố bản Tuyên-Ngôn sau 

đây: 

 
Xét Rằng: 

 
 1. Tham vọng bành-trướng đất đai của Trung-cộng không hề giảm thiểu sau khi đã cướp 

một phần lãnh-thổ và lãnh-hải của Việt-Nam với sự đồng lõa của nhà cầm-quyền cộng-sản trong 

nước. Bá-quyền Bắc-Kinh mới đây đã ngang nhiên nhượng quyền khai thác dầu hỏa trên những 

lãnh hải hiện đang dưới sự tranh chấp giữa các quốc-gia vùng đông Nam-á-Châu; 

 2. Nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam vẫn tỏ thái-dộ khiếp-nhược, không dám có phản-

ứng quyết-liệt để bảo-vệ lãnh-hải quốc-gia mặc dù được sự phù trợ của các nước láng giềng và các 

quốc gia tự-do; 

 3. Nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam vẫn tiếp-tục đàn áp tôn giáo, dung dưỡng cán bộ 

tham nhũng, cướp nhà, cướp đất của người dân trong nước, không tôn trọng những luật lệ mà chính 

nhà cầm quyền đặt ra; 

 4. Để chen vai với các tôn-giáo bạn trong việc mưu cầu an vui trong cuộc sống, Phật-Giáo 

Việt-Nam cần chú trọng hơn về các vấn đề thiết thực liên-hệ đến nhân-sinh, xã-hội, giáo-dục để 

giữ vững tín tâm nơi Phật-pháp trước những thách thức mới. 

 

Do những nhận xét trên, các đại biểu đồng thanh 

 

Quyết Nghị: 

 

 1. Cực-lực phản-đối và tố-cáo trước công-luận toàn Thế-Giới những hành động vi-phạm 

chủ quyền lãnh hải quốc-gia Việt-Nam của Trung Cộng; 

 2. Trân-trọng thỉnh cầu Liên-Hiệp-quốc can-thiệp để giải-quyết các cuộc tranh chấp tại 

Biển Đông một cách hòa-bình hầu tránh những đổ máu, tàn hại sinh-linh đồng-bào; 

 3. Đòi hỏi nhà cầm quyền Việt-Nam tôn-trọng những quyền tự do căn bản của người dân, 

chống mọi áp-chế, lũng đoạn của tập đoàn tham nhũng, đem ấm no hạnh phúc cho mọi người; 

 4. Giáo-Hội, qua các Tổng-vụ và các vị Trụ Trì cùng tất cả chư Tăng, Ni, cần đặt những 

chương trình hành động thiết thực, khả thi cho cơ quan mình, trao đổi kinh-nghiệm với các cơ 

quan bạn và cố gắng hoạt-động hơn nữa để quảng bá Phật-Pháp, giữ vững tín tâm nơi Tam Bảo và 

nâng đỡ đồng bào địa phương về xã hội, giáo-dục và nhân sinh. 

 

     Làm tại Clover, South Carolina ngày 06 tháng 07 năm 2012 

       Các đại-biểu đồng ký tên 
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GIÁO-CHỈ SỐ 325/VP/TT 
 

 

 Chiếu Tuyên Ngôn Đại-Hội thành lập Giáo-Hội và ban hành Hiến-Chướng Giáo-Hội Phật-

Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984. 

 Chiếu Đặc-Hứa-Trạng của Bộ Tiêu-Thụ và Pháp-nhân-vụ, Chính-phủ Canada, ngày 25 

tháng 03 năm 1991, 

 Chiếu Biên bản Đại-Hội suy-tôn ngôi vị Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên 

Thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984, 

 Chiếu quyết-nghị Đại-Hội kỳ 10, Giáo-Hội Phật-Giáo Trên Thế-Giới trong 3 ngày 4, 5, 6 

tháng 7 năm 2012 tại Tu-Viện Viên-Quang: 1038-1044 Galway Lane, Clover, South Carolina, 

29710, U.S.A lưu nhiệm, bổ sung và tăng cường nhân-sự trong các cơ-quan Trung-Ương Giáo-

Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới nhiệm-khóa 2012-1016. 

 Chiếu nhu cầu Phật-sự, 

 

Điều 1: Nay tấn phong thành phần các cơ-quan Trung-Ương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên 

Thế-Giới nhiệm-khóa 2012-2016 với thành phần như sau: 

 

 

I. THƯỢNG-THỦ 

   

Thượng-Thủ:     Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm Châu 

Phó-Thượng-Thủ:    Hòa-Thượng Thích-Chơn-Thành 

 

II. HỘI-ĐỒNG CHỨNG MINH 

 

Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích Tâm Châu   

Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn     

Hòa-Thượng Thích-Chơn-Thành     

Hòa-Thượng Thích-Như-Huệ     

Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm 

Hòa-Thượng Thích-Phước-Thuận 

Hòa-Thượng Thích-Pháp-Tánh 

Hòa-Thượng Thích-Bổn-Đạt 

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Quang 

Hòa-Thượng Thích-Nhật-Quang 
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III. HỘI-ĐỒNG LÃNH-ĐẠO 

       

Chủ-Tịch:      Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Phó-Chủ-Tịch:     Hòa-Thượng Thích-Chơn-Thành 

Chánh-Thư-Ký:     Hòa-Thượng Thích-Chơn-Minh 

Thành-viên:      Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thọ 

Thành-viên:      Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh 

 

IV. - HỘI-ĐỒNG ĐIỀU-HÀNH 

 

Cố-vấn Hội-Đồng Điều-Hành:   Hòa-Thượng Thích-Chơn-Thành 

Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành:   Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh 

Phó-Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành:  Thượng-Tọa Thích-Chân-Tôn 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Nghi-Lễ:   Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thọ 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Tăng-Sự:   Hòa-Thượng Thích-Chơn-Minh 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ TN & GĐPTTS:  Thượng-Tọa Thích-Chân-Tôn 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Hoằng-Pháp:  Thượng-Tọa Thích-Chân-Văn 

Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Từ-Thiện Xã-Hội:  Thượng-Tọa Thích-Chân-Pháp 

Tổng-vụ-trưởng Đặc-trách Ni-bộ:   Ni-trưởng Thích-nữ Như-Liên 

Tổng-vụ-phó đặc-trách Ni-bộ:   Ni-trưởng Thích-nữ Chân-Lưu 

Tổng-Thư-Ký Hội-Đồng Điều-Hành:   Đh. Vũ-Văn-Thái 

 

V. – HỘI-ĐỒNG ĐẠI-DIỆN 

 

Chủ-Tịch Hội-Đồng Đại-Diện:   Bác-sĩ Nguyễn-Thành-Long 

 

VI. – VĂN PHÒNG THƯỢNG-THỦ TẠI CANADA 

 

Văn-phòng-trưởng:     Thượng-Tọa Thích-Chân-Bổn 

 

Điều 2: Các chức-vụ cần tăng bổ trong các Hội-Đồng sẽ được bổ sung trong các Giáo-Chỉ sau. 

Điều 3: Tất cả các chức-vụ trong các Hội-Đồng, thi hành nhiệm-vụ theo Hiến-Chương và Nội-

Quy của Giáo-Hội. 

Điều 4: Các chức-vụ trong các cơ-quan Trung-Ương chiếu nhiệm-vụ thi-hành Giáo-Chỉ này. 

Điều 5: Tất cả các Giáo-Chỉ, Quyết-Định nào trái với Giáo-Chỉ này đều không còn giá-trị. Giáo-

Chỉ này có hiệu-lực kể từ ngày ký. 

 

Làm tại Tu-viện Viên-Quang ngày 06 tháng 07 năm 2012 

 

 

 

 

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 
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TUYÊN NGÔN 

ĐẠI-HỘI THƯỜNG NIÊN 2013 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

 

 Các phái-đoàn Thành-Viên của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp Đại hội 

thường niên năm 2013 tại Trung-Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California, 

trong 2 ngày 05 và 06 tháng 7 năm 2013. Sau khi duyệt xét hiện tình thế-giới và đất-nước, đã thảo 

luận và tuyên bố bản Tuyên Ngôn như sau: 

 

Xét Rằng: 

 

 1. Tình hình Thế-giới đang trên con đường đi đến hiểm nạn của Chiến Tranh. Chính phủ 

Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng bành trường bá quyền trên biển Đông, vi phạm hải-phận 

các nước láng giềng, tạo nên tình trạng tranh chấp đa quốc gia, đe dọa an ninh vùng Đông Nam 

Châu Á và Thế-giới. 

 2. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nhắm mắt không phản ứng thích đáng để bảo vệ 

lãnh hải mà còn qua Trung Quốc để triều cống và nhận lệnh, trong khi những nước láng giềng đã 

có những phản ứng quyết liệt trước sự gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông. 

 3. Nhà cầm quyền Cộng-sản Việt Nam đón kẻ thù phương Bắc xâm nhập lãnh thổ quốc 

gia, đã đưa một số tạm cư qua Việt Nam, một nửa là quân-đội và một nửa là phạm nhân, ngụy 

trang dưới hình thức quân sự, kinh tế, du lịch, đầu tư. Hơn 90% năng lượng quan trọng của quốc 

gia đều do các nhà thầu Trung Quốc nắm giữ. 

 4. Tình hình Phật giáo trong nước và Hải ngoại đang đi đến sự phân hóa vì những dị biệt 

của quá-khứ. 

 

Do những nhận xét trên, các đại biểu đồng thanh 

 

Quyết Nghị: 

 

 1. Cực lực phản đối và tố cáo trước công luận toàn thế giới tham vọng bá quyền, bành 

trướng đế quốc của Trung Quốc. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc và các quốc gia tự do khẩn cấp tìm 

giải pháp để giải quyết các cuộc tranh chấp tại biển Đông một cách hòa bình hầu tránh những đổ 

máu, tàn hại sinh linh nhiều nước. 

 2. Mạnh mẽ tố cáo và nghiêm khắc lên án hành vi mãi-quốc cầu-vinh của nhà cầm quyền 

cộng sản Việt Nam, bị lệ thuộc phương Bắc từ chính trị, kinh tế cho đến giáo dục. 

 3. Trước dã tâm xâm lược của kẻ thù truyền kiếp, đồng thời khẩn thiết kêu gọi lòng ái quốc 

của toàn dân Việt trước nguy cơ mất nước và bị đồng hóa của dòng giống Lạc Hồng; hãy đứng lên 

nhận trách nhiệm giải thể chế độ Cộng Sản để xây dựng lại một nước Việt Nam thịnh vượng, thực 

sự có tự do, dân chủ. 
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 4. Tinh thần lục hòa là chìa khóa chính của sự tu học, tăng già là đoàn thể hòa hợp như 

nước với sữa, có như vậy thì mới kiện toàn được tăng đoàn bình đẳng, vô tranh và thanh tịnh để 

rồi đem tinh thần này phục vụ cho chúng sanh, tịnh hóa xã hội tiến đến một thế giới hòa bình và 

chúng sanh an lạc. 

 

Làm tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang ngày 06 tháng 07 năm 2013 

Toàn thể Đại biểu đồng ký tên 

 

 

 

 

 

   NGUỒN ĐẠO TUÔN TRÀN 

 

    Non thieâng maây toûa nôi nôi, 

    Khí thanh hoøa dòu raïng ngôøi khoâng-gian. 

    Tònh-minh nguoàn ñaïo tuoân traøn, 

    Höông sen aûnh hieän aùnh vaøng Nhö-lai. 

 

    An vui thaám ñöôïm muoân loaøi, 

    Soùng im than thôû, vang cöôøi nhôûn nhô. 

    Khung trôøi haït naéng gieo thô, 

    Traêng ñem moäng ñeïp xoùa môø khoå ñau. 

 

    Chim ca ríu-rít tan saàu, 

    Laãy löøng hoa nôû saéc maøu xinh töôi. 

    Rung rinh vang doäi ñaát trôøi, 

    Lung-linh caûnh saéc suoái ñoài reo vui. 

 

    Chaân-nhö ngoâi baùu tuyeät vôøi, 

    Saéc, khoâng moät theå, muoân ñôøi an nhieân. 

    Ñeán, ñi töï taïi voâ duyeân, 

    Nieát-baøn giaûi thoaùt, bình yeân, thanh-nhaøn. 

 

          Tu-vieän Vieân-Quang : 28.10.2013 

 

 

 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAO TẾ XÃ HỘI 
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TUYÊN NGÔN THÀNH LẬP 

GIÁO-HỘI TĂNG-GIÀ PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM HẢI NGOẠI 

 

 - Dựa theo truyền thống giới luật và sứ mạng của Giáo-Hội Tăng-Già Phật-Giáo đã được 

Đức Thế-Tôn thành lập từ trên 2500 năm nay, chúng tôi, những Tăng-sĩ Việt-Nam Hải-Ngoại 

thuộc các tông phái Đại-thừa, Nguyên Thủy và Khất-Sĩ đã cùng nhau đại-hội và quyết định thành 

lập Giáo-Hội Tăng-Già Phật-Giáo Việt-Nam Hải Ngoại. 

 - Giáo-Hội Tăng-Già Phật-Giáo Việt-Nam Hải-Ngoại là tổ chức quy tụ các vị Tăng-Già 

Việt-Nam Hải-Ngoại không phân biệt tông phái, đang lãnh đạo các tổ chức Giáo-Hội hay đang tu 

học trong các tu viện. 

 - Giáo-Hội Tăng-Già Phật-Giáo Việt-Nam Hải Ngoại là tổ chức điều hợp hướng dẫn và 

lãnh đạo các sinh hoạt Phật-giáo của Chư Tăng và tín đồ Phật-Giáo Việt-Nam Hải-Ngoại. Khuyến 

thỉnh và duy trì một niềm tin chân chính và vững chắc vào tiền đồ Đạo Pháp và Dân Tộc. 

 - Giáo-Hội Tăng-Già Phật-Giáo Việt-Nam Hải-Ngoại là tổ chức xúc tiến việc tu học cho 

chư Tăng và tín đồ Phật-Giáo Việt-Nam Hải-Ngoại; thành lập các tu viện, các giáo đoàn truyền 

giáo vào các quốc gia trên thế giới. 

 - Trụ sở của Giáo-Hội Tăng-Già Phật-Giáo Việt-Nam Hải-Ngoại đặt tại Chùa Phật-Giáo 

Việt-Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. 

     Làm tại Hoa-Thịnh-Đốn 

     Ngày 6 tháng 5 năm 1979 
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GIÁO-HỘI TĂNG-GIÀ PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM HẢI-NGOẠI 

Trụ sở 5401 16th Street N. W. Washington D.C. 20011 

Tél. (202) 829-2423 

 

Số 001/TTK/79    Phật lịch 2523, Ngày 08 tháng 05 năm 1979 

 

THÔNG-BẠCH 

 

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

  Quý vị Hội Trưởng các Hội Đoàn Phật tử Việt Nam tại Hải ngoại 

  

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Chúng tôi trân trọng thông bạch cùng quý Ngài và quý vị: Ngày 5 và 6 tháng 5 năm 1979, 

tại chùa Phật giáo Việt-Nam vùng Hoa-Thịnh-Đốn (Hoa Kỳ), Đại-Hội Chư-Tăng Việt-Nam đã 

được triệu tập. Sau thời gian hội thảo Đại Hội đã đạt tới các quyết nghị: 

 - Suy tôn một số Quý Thượng Tọa lên ngôi vị Hòa Thượng 

 - Thành lập “Giáo-Hội Tăng-Già Phật-Giáo Việt-Nam Hải-Ngoại”, nhằm mục đích thắt 

chặt tình đoàn kết giữa các hàng Tăng-sĩ Việt-Nam Hải-Ngoại và liên lạc với các Hội-đoàn Phật-

tử để duy trì và hoằng dương chính pháp. 

 - Giáo-Hội Tăng-Già Phật-Giáo Việt-Nam tại Hải-Ngoại có một Hội-Đồng Giáo-Phẩm 

đảm trách Phật-sự và hiện nay do Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu giữ ngôi vị Thượng-Thủ. 

 - Trụ sở chính của Giáo-Hội đặt tại vùng Hoa-Thịnh-Đốn số 5401 16th Street N.W., 

Washington D.C. 20011, điện thoại số (202) 829-2423. 

 Đây là bước đầu của sự hợp nhất tổ chức Phật-Giáo Việt-Nam Hải-Ngoại, rất mong Quý 

Ngài và Quý vị, vì tiền đồ Phật-giáo, phát hoan hỷ tâm, liên lạc và chung góp sáng kiến để tổ chức 

Giáo-Hội hoàn thành sứ mạng được giao phó. 

        Nay thông bạch, 

       T.M. Hòa-Thượng Thượng-Thủ 

        Tổng Thư Ký 

 

 

       Thượng-Tọa Thích-Giác-Đức 
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TUYÊN NGÔN 

CỦA LIÊN HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

NAM  MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

 

 Suốt dòng lịch sử non hai ngàn năm kể từ ngày giáo lý của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mưu 

Ni đem ánh sáng Từ-Bi, Trí-Tuệ soi rạng quê hương Việt Nam đến nay, dân tộc Việt-Nam đã được 

tắm gội rất nhiều ân đức do những chân lý cao siêu, tuyệt vời ấy đem lại khiến đời sống người dân 

Việt trở nên phong phú, ý nghĩa hơn. 

 Nhờ thấm nhuần giáo lý từ bi, hỷ xả, dân tộc Việt-Nam từ hai mươi thế kỷ nay đã đóng 

góp một phần không nhỏ vào công đức xây dựng một xã hội hạnh phúc, an vui. 

 Phật-Giáo Việt-Nam đã cùng thịnh, suy, thăng trầm với cuộc thăng trầm, thịnh suy của dân 

tộc. 

 Phật-tử Việt-Nam đã từng hy sinh đóng góp viết nên những trang sử oanh liệt, sáng chói 

làm vẻ vang cho quê hương và đạo pháp. 

  Sau biến cố đau thương tháng 4 năm 1975, trên một triệu người Việt vốn nặng tình với 

quê hương đã gạt lệ ra đi tìm lẽ sống tự do tại khắp bốn phương trời. Tới nay thấm thoát đã 13 năm 

trôi qua, 13 lần vũ trụ thay màu đổi sắc, con người ly hương cũng đã trải qua những năm tháng 

đắng cay, tủi hận nơi xứ lạ quê người. Nhu cầu liên-kết Phật-giáo càng trở nên vô cùng quan trọng 

và khẩn thiết. 

 Ý thức rõ trách nhiệm trọng đại của chư Tăng, Ni trong việc hướng dẫn tinh-thần Phật-tử, 

tạo không khí thuận lợi cho toàn thể, đóng góp hữu hiệu hơn vào công việc hoằng pháp, phụng sự 

quê hương, Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới đã từ lâu tỏ niềm khát vọng được sát cánh 

bên nhau trong tinh thần lục-hòa của Phật Giáo. 

 Nhờ ơn thập phương Thường Trụ Tam-Bảo gia hộ, thuận duyên đã đến với Phật tử Việt-

Nam để được trông thấy niềm khát vọng chính đáng ấy thể hiện. 

 Nhân Đại Hội kỳ thứ 16 của Phật-tử Liên Hữu Thế Giới nhóm họp tại chùa Tây Lai, 

Hacienda Heights, California, Hoa-Kỳ, chư Tăng Ni khắp nơi vân-tập về đây cũng đã họp vào 

ngày 21 tháng 11 năm 1988 và những ngày kế tiếp tại chánh điện chùa Tây Lai. 

 Dâng trọn niềm tin lên Đấng Từ Phụ, nguyện theo dấu chân Ngài, triệt để thực hành giáo 

lý từ bi, trước Đại Hùng Bảo Điện Tây Lai Tự, chư Tăng Ni hiện diện đều một lòng tạo một khối 

liên kết nhằm mục đích hỗ trợ tinh thần, chỉnh đốn tổ chức, đào tạo Tăng tài, ngõ hầu đóng góp 
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tích cực hơn vào công cuộc bảo tồn và phát huy những truyền thống cao đẹp của dân tộc qua việc 

duy trì và hoằng dương Phật pháp trên Thế giới. 

 Nhằm mục đích cao cả nêu trên, Chư Tôn Giáo Phẩm Việt-Nam đã đồng thanh thành lập 

một tổ chức tạm thời mệnh danh: 

LIÊN HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ LIÊN HỘI hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng đối với quê 

hương Việt Nam và đạo pháp trong các giai đoạn cực kỳ khó khăn và tế nhị hiện nay của dân tộc. 

 Liên Hội thiết tha kêu gọi các Giáo Hội, Hội Đoàn cùng toàn thể Tăng Ni và Phật tử khắp 

nơi trên thế giới vốn nặng lòng thương đời, mến đạo, tích cực hỗ trợ cho Phật sự viên thành, chuẩn 

bị cho ngày Đại Đoàn tụ, Đại Hoan hỷ của Dân tộc Việt-Nam trong một tương lai không xa. 

 

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT 

Làm tại Tây Lai Tự ngày 26 tháng 11 năm 1988 

 

(Bản Tuyên-Ngôn này mang chữ ký của chư Hòa-Thượng, Thượng-Tọa: Thích-Tâm-Châu, Thích-

Phước-Huệ, Thích-Huyền-Vi, Thích-Thiền-Định, Thích-Giác-Nhiên, Thích-Tường Vân, Thích-

Mãn-Giác, Thích-Hộ-Giác, Thích-Thiện-Thanh, cùng nhiều vị Thượng-Tọa, Đại-Đức khác cùng 

ký). 
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“KHÔNG MỘT NGƯỜI VIỆT NAM NÀO SẼ PHẢI TRỞ VỀ VIỆT NAM  

KHI ĐÃ ĐƯỢC CAO ỦY TỴ NẠN LIÊN HIỆP QUỐC XÉT LÀ TỴ NẠN” 

 

 Trên đây là lời xác quyết của Tòa Bố Chánh đại diện Chính Phủ Hương Cảng nêu trong 

văn thư chính thức đề ngày 22-7-1991 phúc đáp Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu, Thượng-Thủ 

Giáo- Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới. Ngày 18.6.1991, Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

đã gửi đến Toàn Quyền lãnh đạo Chính Phủ Hương Cảng một văn thư tha thiết kêu gọi Chính Phủ 

Hương Cảng đối xử nhân đạo với các thuyền nhân Việt Nam, nội dung đại lược như sau: 

 Chúng tôi tha thiết kêu gọi Ngài và quý Chính Phủ đối xử nhân đạo với các thuyền nhân 

Việt Nam 

 Thể theo tinh thần từ bi của Đức Phật cũng như tinh thần các quyết nghị Liên Hiệp Quốc 

và người tỵ nạn, chúng tôi tin rằng tất cả những người Việt Nam đã phải liều mình ra đi đặt được 

chân đến đất tự do phải được hưởng quy chế tỵ nạn và được đãi ngộ xứng đáng trong khi chờ đợi 

định cư tại một đệ tam quốc gia, nhất là không bị buộc trở về nơi mà còn đang xảy ra nhiều vụ chà 

đạp chính trị. 

 “Chúng tôi tha thiết nguyện cầu cho Ngài, bảo quyến và dân chúng Hương Cảng được 

phước trí trang nghiêm trong đời hiện tại và vị lai, quý Ngài đã từ bi hoan hỷ cứu trợ những người 

Việt Nam đau khổ quá nhiều, đau khổ hơn những dân tộc khác vì tai ách Cộng Sản”. 

 Trong bức công văn khá dài của Tòa Bố Chánh chính phủ Hương Cảng chính thức phúc 

đáp Hòa Thượng Thích-Tâm-Châu, nội dung đại lược như sau: 

 “Chúng tôi được phép đại diện Toàn Quyền Hương Cảng kính phúc quý văn thư đề ngày 

18.6.1991. 

 “Chính sách của Chính Phủ Hương Cảng đặt trên cơ sở vững chắc của Kế hoạch Hành 

Động Toàn Diện đã được chấp thuận tại Hội Nghị Quốc Tế về tỵ nạn Đông Dương nhóm tại 

Geneve tháng sáu 1989. Theo Kế Hoạch này những người Việt di cư không còn tự động được cấp 

quy chế tỵ nạn như những người khác đi tìm nơi dung thân trên thế giới, bây giờ họ phải qua thủ 

tục xác định tư cách tỵ nạn. Thủ tục áp dụng tại Hongkong được thiết lập và thi hành phối hợp với 

Văn Phòng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc. Theo Kế Hoạch trên, những người đi tìm đất dung 

thân mà được xác định là tỵ nạn thật sự chiếu theo các điều khoản của Điều Ước Liên Hiệp Quốc 

năm 1951 và Nghị Định Thư 1967 thì sẽ được sẵn sàng đi định cư; những người không đủ tiêu 

chuẩn Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc về quy chế tỵ nạn thì phải trở về Việt Nam khi các công 

việc được sắp xếp xong xuôi cho họ có thể trở về với những  biện pháp đảm bảo an ninh và kiểm 

soát thích nghi. Chính Phủ Hongkong cam kết thi hành triệt để công bằng các thủ tục xác định tư 

cách tỵ nạn. Tôi có thể bảo đảm với Hòa Thượng rằng không một người nào sẽ phải trở về Việt 

Nam khi đã được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc xét là tỵ nạn. 

 “Tôi cảm thông mối quan tâm ưu tư của Hòa-Thượng về vấn đề này nhưng tôi phải xin 

Hòa-Thượng xét cho hoàn cảnh khó khăn của các quốc gia đầu tiên tiếp nhận những người đi tìm 

đất dung thân. Hongkong đã tiếp nhận khoảng 188.000 người Việt Nam di cư từ  năm 1975. Không 

có một người nào tới đây lại từ chối. Tình trạng này đã tạo một gánh nặng lớn lao cho một cộng 
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đồng nhỏ bé. Hiện tại khoảng 20% những người đi tìm đất dung thân được hưởng quy chế tỵ nạn. 

Sự kiện này gợi ý rằng khoảng 48.000 người đi tìm đất dung thân hiện thời ở Hongkong sẽ không 

có đủ tư cách hưởng qui chế tỵ nạn. Theo điều khoản của Kế Hoạch Hành Động, những người này 

sẽ không được đi định cư và họ sẽ trở về Việt Nam. Để họ trong những trại cấm chật chội trong 

một thời gian vô hạn định không gọi là nhân đạo được. 

 “Tôi tri ân Hòa Thượng đã ưu tư quan tâm đến vấn đề người Việt Nam di cư mà chúng tôi 

phải đối phó tại Hong Kong. Từ năm 1979, chúng tôi đã chi phí trên 3.000 triệu bạc Hongkong 

(448 triệu bạc Canada) để lo nơi ăn chốn ở trông nom cho tất cả những người từ Việt Nam sang 

đây. Cao Ủy Tỵ Nạn theo truyền thống đã hoàn lại một số nhỏ sở phí, nhưng vì những khó khăn 

tài chánh hiện tại cũng không thể thực hiện được việc bồi hoàn này trong hai năm qua. Kết quả là 

Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc thiếu chúng tôi 298 triệu bạc Hongkong (448 triệu bạc Canada) 

không kể những chi phí mà chúng tôi phải gánh chịu. Nếu Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ở trong 

tình trạng tài chánh khá hơn thì sẽ có thể cùng chúng tôi cải thiện công việc săn sóc và cung cấp 

dịch vụ chu đáo hơn cho người Việt Nam tạm cư tại Hongkong. Có thể Hòa Thượng cũng có ý 

muốn yêu cầu Chính Phủ Canada tìm cách giúp đỡ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc vượt qua 

những khó khăn tài chánh và tăng gia ngân khoản tài trợ chương trình tỵ nạn những nơi như 

Hongkong. 

 “Trân trọng kính chào Hòa-Thượng” 

 Ngay sau khi nhận được phúc thư của Chính Phủ Hương Cảng, Hòa Thượng Thích-Tâm-

Châu đã gởi bản sao văn thư trên kèm theo một văn thư mới gửi tới các vị lãnh đạo chính phủ các 

quốc gia tự do trên thế giới đồng thời gửi tới Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và Cao Ủy Tỵ Nạn 

L.H.Q đại lược nội dung như sau: 

 “Chúng tôi hân hạnh kính gửi bản sao văn thư đề ngày 27.7.1991 của đại diện Toàn Quyền 

Hương Cảng trả lời văn thư ngày 18.6.1991 của tôi kêu gọi đối xử nhân đạo với thuyền nhân Việt 

Nam tại Hương Cảng. 

 “Với lòng khâm phục sâu xa những truyền thống cao quý nêu cao đức từ bi của chính phủ 

và nhân dân quý quốc mà cả thế giới đều biết rõ. Chúng tôi thâm thiết tin tưởng rằng quý Ngài sẽ 

không từ nan một nỗ lực nào để làm dịu vơi những nỗi thống khổ vô biên của những người đã liều 

thân vượt biển trốn cảnh đọa đầy Cộng Sản với mục đích duy nhất là được trông thấy ánh sáng và 

được thở không khí tự do. 

 “Chắc Ngài cũng đồng ý với chúng tôi rằng những người may mắn, sáng suốt, có sức nhìn 

xa trông rộng trong chế độ tự do sẽ tìm ra phương thức thích nghi và nhân đạo hơn, để giải quyết 

vấn đề những thuyền nhân đã đau khổ quá lâu, chứ không phải áp dụng phương cách giữ họ vô 

hạn định trong những trại cấm chật chội, hoặc trả họ về trong tăm tối vĩnh cửu của cả một nước 

Việt Nam đã biến thành trại cải tạo khổng lồ đầy dẫy những cảnh đọa đầy chính trị tàn nhẫn. 

 “Chúng tôi tha thiết hy vọng và tin tưởng rằng những sử gia tương lai sẽ có dịp hãnh diện 

ghi lại chính sách hào hiệp, đại độ, cao viễn của quý chính phủ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Quý 

Ngài trong việc giải quyết tình trạng hết sức đau lòng của thuyền nhân Việt Nam. 

 “Nhân dịp này chúng tôi xin gửi tới quý Ngài lời chào thắm thiết cùng nồng nhiệt, chúc 

quý Ngài thành công rực rỡ trong sứ mạng cao cả nhất trên thế gian hiện nay”. 
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Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ 

Bộ Ngoại Giao 

Washington DC 20520 

 

        15-8-1991 

  

 Kính gửi: Hòa-Thượng Thích Tâm Châu 

 Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 

 1978 Parthenais, Montreal 

 Quebec, H2K 3S3, Canada 

 

 Kính thưa Hòa Thượng: 

  

 Tổng Thống Hoa Kỳ đã ủy nhiệm cho chúng tôi phúc đáp quý văn thư đề ngày 18-6-1991. 

Chúng tôi đoan chắc với Ngài là Tổng Thống của chúng tôi hoàn toàn chia sẻ mối quan tâm của 

Ngài về vấn đề đối xử nhân đạo với các người tỵ nạn Việt Nam tại Đông Nam Á. 

 Hiện nay, vấn đề tỵ nạn Việt Nam nằm trong khuôn khổ chương trình CPA, đã được hơn 

50 quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, đồng thỏa thuận tại Geneve tháng 6 năm 1989. Chương trình CPA 

được Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc thi hành. 

 Hoa Kỳ ủng hộ chương trình CPA, đặc biệt về nguyên tắc tỵ nạn ưu tiên và các thủ tục 

công bằng để chấp nhận tỵ nạn. Theo chương trình CPA, Hoa Kỳ đã thỏa thuận nhận tới 50 phần 

trăm người tỵ nạn. 

 Hoa Kỳ chỉ chấp nhận hồi hương tự ý. Chúng tôi phản đối việc hồi hương cưỡng bách, 

trong tình thế Việt Nam hiện nay. 

 Hoa Kỳ cũng tiếp tục cố gắng mở rộng các chương trình O.D.P để việc di dân từ Việt Nam 

được bảo đảm. 

 Trong khuôn khổ cộng đồng quốc tế, Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển sự 

đối xử nhân đạo với các người tỵ nạn Việt Nam tại Đông Nam Á và Hồng Kông. 

 

 Xin trân trọng cảm tạ lời cầu nguyện của Ngài cho chúng tôi. 

  

 Trân trọng, 

 (Ký tên) 

 Sarah E. Moten, Ed. D. 

 Phụ tá Bộ Trưởng Tỵ Nạn Quốc Tế 

 Văn Phòng Chương Trình Tỵ Nạn 
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LIÊN HIỆP QUỐC 

PHỦ CAO ỦY TỴ NẠN 

 

          19-8-1991 

 91-KL-1548 

 

 Kính gửi: Hòa-Thượng Thích Tâm Châu 

 Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 

 1978 Parthenais, Montreal, Québec, H2K-3S3, Canada. 

 

 Kính Thưa Hòa Thượng, 

 

 Chúng tôi hân hạnh phúc đáp quý văn thư đề ngày 18 tháng 6 năm 1991 bày tỏ mối quan 

tâm về vấn đề người tỵ nạn Việt Nam ở khắp nơi. 

 Người Việt Nam tỵ nạn đến Mã Lai Á, sau ngày 14 tháng 3 năm 1989, đều phải qua thủ 

tục phân loại do Chính Phủ Mã Lai Á định đoạt theo thỏa ước 1951 về vấn đề quy chế tỵ nạn và 

theo thể thức 1967. Thủ tục này phù hợp với chương trình CPA (Comprehensive Plan of Action) 

đã được chấp nhận tại Hội Nghị Quốc Tế về Tỵ Nạn Đông Dương ở Geneve năm 1989 (ICIR). 

 Trong trường hợp không được chấp nhận qui chế tỵ nạn, mỗi người đều có quyền xin tái 

xét trường hợp của mình. 

 Việc định cư tại đệ tam quốc gia chỉ được tiến hành cho những người được coi là tỵ nạn. 

 Những người không được chấp nhận, sẽ được khuyến khích tự ý xin hồi hương. 

 Trong suốt thời gian ở Mã Lai Á, người mới đi tìm tự do hoặc đã được chấp nhận, đều 

được sự bảo trợ của Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc và hưởng sự hướng dẫn của các nhân 

viên Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ và các sự giúp đỡ về xã hội trong các trại tạm cư. 

 Chúng tôi rất cảm kích mối lưu tâm của Quý Ngài và xin trân trọng kính chào Ngài. 

 

 

 (Ký tên) 

 

 Sten A. Bronee 

 Phụ Tá Đại Diện 
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Phủ Thủ-Tướng Bí-Thư 

10 Downing Street 

London SW1A 2AA 

         19-8-1991 

 

 Kính thưa Ngài, 

 Thủ Tướng đã ủy nhiệm chúng tôi trân trọng cảm tạ Ngài về văn thư đề ngày 15-8-1991, 

về vấn đề những khó khăn của người tỵ nạn Việt Nam tại Hongkong. 

 Vấn đề tỵ nạn Việt Nam là một vấn đề ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và Chính Phủ Anh 

Cát Lợi đã, đang và sẽ cố gắng làm hết sức để giải quyết thỏa đáng. 

  Chúng tôi xin ghi nhận mối quan tâm của Ngài đối với những người tỵ nạn, nhưng trên 

thực tế, từ vài năm qua, một số lớn những người Việt Nam đến Hongkong, dường như không hẳn 

là người tỵ nạn chạy trốn những sự đàn áp mà có thể là những người tỵ nạn kinh tế đi tìm một đời 

sống cao hơn cho gia đình họ. 

  Chúng tôi luôn luôn vẫn chủ trương là những người tỵ nạn chính thức phải được chấp nhận 

và đảm bảo, còn những người tỵ nạn kinh tế, như Ô. Tang đã trình bày trong thư, được trả về Việt 

Nam. 

 Chúng tôi đã được chính phủ Việt Nam bảo đảm là những người trở về sẽ không bị trả thù 

vì đã ra đi.  Trên 10.000 người đã trở về Việt Nam cho đến nay và Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp 

Quốc (Cơ Quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm soát vấn đề tỵ nạn) không nhận được dấu hiệu có 

sự ngược đãi và đàn áp. 

 Xin nói thêm, để giúp đỡ những người trở về Việt Nam, từ tháng 2 năm nay Ủy Ban Âu 

Châu đã khởi sự một chương trình giúp đỡ việc tái hội nhập, sẽ đem lại một nền tảng quan trọng 

cho tương lai.  

 Như Ô. Tang đã đề cập, chính sách của chúng tôi dựa trên căn bản chương trình CPA, và 

chúng tôi tin tưởng rằng sự thi hành đúng đắn chương trình ấy là phương pháp nhân đạo nhất để 

giải quyết vấn đề. Chúng tôi cố gắng duy trì CPA vì nếu không được áp dụng trọn vẹn chương 

trình này sẽ tan rã, và những người không được chấp nhận sẽ trở về xứ sở của họ. 

 Trong chiều hướng này, chúng tôi đang nghiên cứu, một cách khẩn cấp, việc thực hiện một 

Trung Tâm Quốc Tế (IMC) tỵ nạn tại Việt Nam, do Quốc Tế quản trị, để đón nhận những người 

trở về. 

 Chúng tôi dự trù Trung Tâm IMC sẽ là trung tâm tự do, do Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ và 

cơ quan quốc tế về Di Dân, đứng ra điều hành, từ đó, bất cứ ai nếu họ tỏ ý muốn, đều được giúp 

đỡ trở lại nguyên quán. 

      Nay kính, 

      (Ký tên) 

      J.S. Wall  
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BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ 

WASHINGTON, D.C. 20520 

  

         12-6-1992 

 

 Kính gửi Hòa Thượng Thích Tâm Châu 

 Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 

 1978 Parthenais 

 Montreal, Québec H2K 3S3 

 

 Kính thưa Hòa Thượng, 

 Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Hòa Thượng đã gửi văn thư ngày 16 tháng 5 đến Tổng 

Thống Bush để bày tỏ sự quan tâm của Hòa Thượng về vấn đề dân tỵ nạn Việt Nam Hồng Kông 

và tại những quốc gia tạm trú tại Đông Nam Á Châu. 

 Chính Phủ chúng tôi chia sẻ mối quan tâm của Ngài về số phận những người Việt Nam tại 

các trại tỵ nạn. Chính mối quan tâm này đã thúc đẩy Hoa Kỳ họp với 50 quốc gia khác để lập nên 

chương trình CPA vào giữa năm 1989. Chương trình CPA này bảo đảm duy trì quyền tạm trú tại 

các đệ nhất quốc gia trong vùng này. 

 Chương trình CPA cũng dự trù một hệ thống để xác định những người tỵ nạn hay không 

phải tỵ nạn, theo định nghĩa của luật quốc tế. Nếu ai được thủ tục phân loại xác định là tỵ nạn, 

người ấy sẽ được đi định cư tại đệ tam quốc gia. Nếu không được xác nhận, sẽ không được định 

cư và có thể phải trở về Việt Nam. 

 Chính Phủ Hong Kong đã gửi  trả về một số các người tỵ nạn tình nguyện trở về Việt Nam 

một lần rồi lại trở lại Hong Kong lần thứ hai. Vì hoàn cảnh đặc biệt của những trường hợp này, 

Hoa Kỳ không phản đối việc trả họ về Việt Nam. Mặc dù vậy, đối với những người còn lại, hiện 

đang ở trong các trại tạm trú, Hoa Kỳ tiếp tục phản đối việc cưỡng bách hồi hương trong hoàn 

cảnh hiện hữu tại Việt Nam. 

 Chúng tôi cũng ủng hộ việc tình nguyện hồi hương cho những người không được quy chế 

tỵ nạn. Cho đến nay trên 21,000 người đã trở về Việt Nam và theo phúc trình của Phủ Cao Ủy Tỵ 

Nạn Liên Hiệp Quốc, không có bằng chứng việc ngược đãi những người trở về. Chúng tôi thiết 

tưởng tự nguyện hồi hương có thể là giải pháp nhân đạo cho những người bị loại, hiện đang uổng 

phí thời gian cho đời của họ và của con cái họ trong hoàn cảnh tạm bợ tại các trại tỵ nạn. 

 Chúng tôi xin cam đoan với Hòa Thượng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cộng tác với các quốc gia 

khác để tìm kiếm giải pháp tốt đẹp cho vấn đề những người tỵ nạn còn trong các trại tạm trú. 

   

           Trân trọng, 

 

      Sarah E. Moten, Ed. D 

      Phụ tá Ngoại Trưởng 
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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

Lower Albert Road 

Hồng Kông 

 

          16-6-1992 

 

 Văn thư số SRD 901/9/C 

 

 Kính gửi: Hòa Thượng Thích Tâm Châu 

   Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 

   1978 Parthenais 

   Montreal, Québec 

   H2K 3S3 Canada 

 

 Kính thưa Hòa Thượng, 

 

 Chúng tôi xin được đại diện ông Thống Đốc, phúc đáp quý văn thư đề ngày 16-5-1992 gửi 

cho chính phủ Hồng Kông. 

 Trước hết, chúng tôi xin cảm tạ Hòa Thượng đã lưu tâm đến vấn đề người tỵ nạn Việt nam. 

Chúng tôi xin được phép trình bày sự cần thiết phải giải quyết một cách nhân đạo vấn đề người tỵ 

nạn đã có từ 17 năm nay. 

 Chính Phủ Hồng Kông đã cố gắng tối đa từ năm 1975 để cung cấp an ninh và nơi tạm trú 

cho gần 200,000 người từ Việt Nam đến. Mặc dù vẫn có các khó khăn vì vấn đế quá đông dân cư. 

Chúng tôi vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm quốc tế bằng cách cung cấp thực phẩm, quần áo, thuốc 

men và nơi tạm trú cho tất cả những người Việt Nam tỵ nạn đã đến Hồng Kông. Cho đến nay chưa 

một người nào bị từ chối. Để chứng tỏ điều đó, riêng năm 1991, 95% những người tỵ nạn Việt 

Nam đã đến Hồng Kông, khoảng trên 20,000 người. Từ năm 1975, chúng tôi đã chi phí trên 300 

triệu đô la Hồng Kông ( khoảng 385 triệu đô la Hoa Kỳ) riêng cho người tỵ nạn Việt Nam tại Hồng 

Kông. Nhưng sự cố gắng thông cảm của cộng đồng chúng tôi không thể bảo đảm được mãi. 

 Tháng 6 năm 1989, một chương trình tổng hợp Quốc Tế (A comprehensive Plan of Action, 

"CPA"), đã được 75 Chính Phủ đồng chấp thuận tại Geneve. Theo chương trình này, tất cả những 

người di dân Việt Nam đến Hồng Kông sau ngày 16-6-1988 đều phải qua thủ tục phân loại để phân 

biệt những người tỵ nạn với người di dân bất hợp pháp. Chỉ có những người được xác nhận là tỵ 

nạn theo đúng tinh thần của quy ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 và thỏa ước Quốc Tế năm 1967 

về qui chế tỵ nạn mới được đi định cư, đối với những người khác, chẳng còn chọn lựa nào khác 

hơn là phải trở về Việt Nam. 

 Chính Phủ Hồng Kông chúng tôi cam kết thi hành đúng đắn chương trình phân loại để phân 

biệt những người chính thức là tỵ nạn. Chương trình này tuy không hoàn hảo, nhưng có tính chất 

công bằng và thực tế để thi hành các điều khoản của thỏa ước năm 1951. Nhân viên thuộc Phủ Cao 
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Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tham gia chặt chẽ vào chương trình phân loại và chính họ 

lấy quyết định tối hậu về qui chế của người tỵ nạn. 

 Hiện nay, còn khoảng 54,000 người Việt Nam tại các trại tạm trú ở Hồng Kông. Đa số 

những người này không có hy vọng được đi định cư, vì họ không phải là những người được coi là 

tỵ nạn. Để họ kéo dài thời gian ở các trại tạm trú một cách vô hạn định không phải là giải pháp tốt 

đẹp cho họ. Phải có những sự sắp xếp để họ trở về một cách an toàn và nối lại đời sống bình thường 

của họ tại Việt Nam. 

 Tiếp theo những cuộc thương thảo tại Hà Nội, một thỏa ước đã được ký kết giữa các chính 

phủ Anh, Hồng Kông và Việt Nam ngày 29-10-1991. Thỏa ước này xác nhận chính phủ Việt Nam 

nhận lại tất cả những người không được quy chế tỵ nạn hiện còn ở các trại tại Hồng Kông và phác 

họa thủ tục hồi hương. 

 Trong quí văn thư có đề cập đến việc hồi hương của một nhóm tạm gọi là trở lại hai lần 

(có nghĩa là những người di dân bất hợp pháp, đã tình nguyện trở lại Việt Nam một lần và được  

hưởng sự trợ cấp hồi hương của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, rồi trở lại Hồng Kông một lần 

nữa). Việc hồi hương nhóm người này đã được giải quyết theo các điều khoản của thỏa ước 29-

10-1991. Có 59 người được hồi hương thuộc nhóm 320 người trở lại 2 lần và gia đình họ đã đến 

Hồng Kông lần thứ nhì trong các tháng vừa qua. Nhóm 59 người (và thêm 16 người vừa được hồi 

hương ngày 10 tháng 12) này là những người không tình nguyện hồi hương lần nữa, được sự bảo 

trợ của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR). Tất cả những người còn lại trong nhóm 320 

người đã tình nguyện và chúng tôi tin tưởng đó là cách giải quyết thỏa đáng nhất cho tất cả mọi 

phía. Việc hồi hương 59 người này đã được thi hành theo đúng thủ tục Quốc Tế về việc hoàn trả 

những người di dân bất hợp pháp. Không có một nhân viên nào mang vũ khí thi hành nhiệm vụ 

này. Tất cả đã chứng tỏ quan tâm và tự chế đối với những người không sẵn sàng hợp tác trong 

chuyến hồi hương của họ. Chuyến hồi hương này được thi hành dưới sự theo dõi rộng rãi của báo 

chí Quốc Tế. Các chuyến hồi hương trong tương lai cũng sẽ được thi hành như vậy theo tinh thần 

cùng một thỏa ước và cho tất cả những người được sắp hạng di dân không phải tỵ nạn. 

 Chính phủ Hồng Kông chúng tôi biết rõ những người Việt Nam phải trở về, đều cần được 

đảm bảo an ninh và không bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không trả về bất cứ một người Việt Nam nào 

mà chúng tôi hoặc Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đã nhận là người tỵ nạn thật sự. 

Chính phủ Việt Nam đã cam kết rằng di dân trả về Việt Nam sẽ không bị ngược đãi và họ dành 

cho Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) mọi sự dễ dàng trong việc trông nom những người 

trở về, để những sự bảo đảm an ninh được hoàn toàn tôn trọng. Trong hai năm qua, có đến 18,000 

người Việt Nam đã trở về từ Hồng Kông với cam kết đảm bảo an ninh. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp 

Quốc (UNHCR) vẫn còn tiếp tục quan sát sự tiến triển của họ sau khi hồi hương. Cho đến nay 

chưa thấy có một trường hợp ngược đãi nào được dẫn chứng. 

 Chúng tôi hy vọng điều trình bày trên chứng tỏ được những khó khăn của chính phủ Hồng 

Kông và những nỗ lực của chúng tôi để giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. 

 

 Trân trọng, 

 Jacky Lum 

 T.L. Bộ Trưởng An Ninh 
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THÔNG BẠCH 

 

Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni Việt Nam Trên Thế Giới 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật 

Kính bạch quý Ngài, 

 

 Thể theo lời mời của Hòa-Thượng Thích-Phước-Huệ, Tăng Giáo Trưởng, kiêm Viện 

Trưởng Viện Hoằng Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, 

kiêm Viện Chủ Phước Huệ Tòng Lâm, số 369 Victoria Street, Wetherill Park, NSW 2164, 

Australia, tham dự đại lễ Khánh Thành chùa Phước Huệ và hội thảo về vấn đề liên kết các Tổ Chức 

Phật Giáo Việt Nam trên thế giới vào các ngày 27, 28, và 29 tháng 12 năm 1991. 

 Cuộc hội thảo về vấn đề liên kết các tổ chức Phật Giáo Việt Nam trên thế giới được tổ chức 

tại chùa Phước Huệ từ 8 giờ tối đến 1 giờ khuya của ngày 27 và 28 tháng 12 năm 1991, với sự hiện 

diện của Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu, Hòa-Thượng Thích-Phước-Huệ, Hòa-Thượng Thích-

Huyền-Vi, Hòa-Thượng Thích-Mãn-Giác, Hòa-Thượng Thích-Giác-Nhiên, (Hòa-Thượng Thích-

Hộ-Giác đến trễ), Hòa-Thượng Thích-Huyền-Tôn, Thượng-Tọa Thích-Chơn-Điền, Thượng-Tọa 

Thích-Thiện-Thanh, Thượng-Tọa Thích-Như-Huệ, Thượng-Tọa Thích-Bảo-Lạc, Thượng-Tọa 

Thích-Phước-Bổn, Thượng-Tọa Thích-Thiện-Viện, Thượng-Tọa Thích-Minh-Mẫn, ( Thượng-Tọa 

Thích-Trí-Chơn có mặt tại chùa Phước-Huệ nhưng không dự), Đại-Đức Thích-Phước-Nhơn, Đại-

Đức Thích-Quảng-Ba, Đại-Đức Thích-Trường-Sanh, Đại-Đức Thích-Thiện-Tâm, Đại-Đức Thích-

Nguyên-Trực, Đại-Đức Thích-Nhật-Tân, Đại-Đức Thích-Tịnh-Minh, Đại-Đức Thích-Tâm-

Phương, Đại-Đức Thích-An-Thiên, Đại-Đức Thích-Nhựt-Tôn, Đại-Đức Thích-Tâm-Minh, Đại-

Đức Thích-Quảng-Nghiêm, Đại-Đức Thích-Trí-Hải, Đại-Đức Thích-Phước-Tấn, Đại-Đức Thích-

Minh-Trí, Đại-Đức Thích-Thành-Như, Đại-Đức Thích-Tịnh-Giác, Đại-Đức Thích-Thiện-Pháp... 

với 8 Ni Sư và nhiều Sư Cô cùng tham dự. 

 Qua hai buổi hội thảo, Đại Tăng đã nhận xét đại cương như sau: 

    - Nhờ công đức của Chư Tôn Đức Tăng, Ni, và các Phật-tử hữu tâm phát triển Phật-Giáo 

Việt-Nam tại nước ngoài tương đối khả quan, mặc dù chưa được liên kết chặt chẽ. 

    - Sau những ngày hội nhập vào xã hội mới, Chư Tôn Đức Tăng Già đã nghĩ ngay đến 

việc liên kết các Tổ chức Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới vào những năm 1979, 1983, 1984, 

1988, nhưng vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn như ý muốn. 

    - Trước tình hình biến chuyển của trào lưu thế giới, trước nhu cầu cấp thiết của dân tộc 

và đạo pháp, của Tăng, Ni và tín đồ Phật Giáo Việt nam trong và ngoài nước, cần phải có một tổ 

chức liên kết, hầu đáp ứng cho các vấn đề lợi ích chung. 

  Từ những nhận xét trên Đại Tăng đã đi đến quyết định: 

 1/ Tạm thời tổ chức một cơ cấu lấy danh xưng là HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ VIỆT NAM 

TRÊN THẾ GIỚI (Vietnamese Sangha in the World). Cơ cấu tổ chức nầy có thể được điều chỉnh 

bởi Đại Hội chính thức trong tương lai. 
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 2/ Hội Đồng Tăng Già Việt Nam Trên Thế Giới tuyệt đối tôn trọng các tổ chức Phật Giáo 

Việt Nam hiện hữu tại hải ngoại và nhất tâm hỗ trợ tinh thần, vật chất trong sự duy trì và phát triển 

Phật Giáo. 

 3/ Hội Đồng Tăng Già Việt Nam Trên Thế Giới, trong tương lai, chính thức dự định sẽ có 

bản Hiến Chương, Nội Quy và có hai cơ quan - Hội Đồng Chỉ Đạo và Giáo Đoàn Điều Hành - để 

chung lo Phật sự. 

 4/ Mục đích của Hội Đồng Tăng Già Việt Nam Trên Thế Giới là: 

    a) Liên kết chư Tăng, Ni Việt Nam tại nước ngoài để sách tấn nhau trên đường tu học và 

hoằng pháp. 

    b) Duy trì bản thể Tăng Già và đào tạo Tăng, Ni, 

    c) Yểm trợ sự phục hưng Phật Giáo Việt Nam trong nước. 

 5/ Xúc tiến công việc của Hội Đồng Tăng Già Việt Nam Trên Thế Giới, tạm thời, Đại Tăng 

thiết lập một Văn Phòng Liên Lạc, do Thượng-Tọa Thích Thiện Thanh đảm trách, và Thượng Tọa 

Thích Minh Mẫn phụ tá, văn phòng liên lạc đặt tại Chùa Phật Tổ: 

 905 Orange Avenue 

 Long Beach, CA. 90813- U.S.A. 

 Tél: (310) 599-5100. 

 6/ Văn phòng liên lạc có nhiệm vụ: 

    - Phổ biến, nhận xét và quyết nghị của Đại Tăng trong cuộc hội thảo ngày 27 và 28 tháng 

12 năm 1991 tại Chùa Phước Huệ, Úc Châu, tới toàn thể Tôn Đức Tăng, Ni trên thế giới. 

    - Kính thỉnh tôn ý của Chư Tôn Đức Tăng, Ni về tổ chức Hội Đồng Tăng Già Việt Nam 

Trên Thế Giới. 

    - Thu thập các tôn ý của Chư Tôn Đức Tăng, Ni. 

    - Tường trình các ý kiến và thỉnh thị tôn ý của các bậc Tôn Túc Trưởng Lão để triệu tập 

một Đại Hội Chính Thức. 

 7/ Văn Phòng Liên Lạc sẽ chấm dứt ngay nhiệm vụ khi Hiến Chương, Nội Quy được đại 

hội chấp thuận, và sau khi Hội Đồng Tăng Già Việt Nam Trên Thế Giới chính thức được Đại Hội 

bầu cử. 

 Với tất cả nhận xét và quyết định trên của Đại Tăng trong hai buổi hội thảo tại chùa Phước 

Huệ, Úc Châu, nhân danh Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc, xin trân trọng thông bạch tới chư 

Tôn Đức Tăng Già chứng minh và xin được thỉnh tôn ý của Quý Ngài về vấn đề liên kết nêu trên. 

Khi Chư Tôn Đức nhận được bản tường trình này, xin cho biết tôn ý, nếu Chư Tôn Đức yên lặng 

không trả lời, xem như mặc nhiên chấp nhận. Chúng tôi tin tưởng, Quý Ngài sẽ dành nhiều thiện 

cảm về Phật sự chung này. 

 Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức Tăng, Ni được pháp thể khinh an, vạn sự 

viên thành, và vạn duyên thắng ý. 

       California, ngày 12 tháng 1 năm 1992 

        Tỳ Kheo Thích Thiện Thanh 

         (đã ký) 
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GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

1978 PARTHENAIS, MONTRÉAL, QUÉBEC H2K 3S3 CANADA 

Tél (514) 525-8122 - (514) 521-8624 

 

THÔNG ĐIỆP 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu, 

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Tăng Già Thế Giới 

 

 Kính gửi:  Đại Hội thứ 18 Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới và 

   Đại Hội thứ 9 Tổng Hội Thanh Niên Phật tử Thế Giới 

 nhóm họp từ ngày 27.10.92 tới 3.11.92 tại Fo Kuang Shan, Taiwan, THDQ 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật 

 

 Trong bầu không khí trang nghiêm, phấn khởi của Trung Hoa Dân Quốc cường thịnh, nhân 

dân Trung Hoa tại Đài Loan được hưởng tự do, no ấm, các vị lãnh đạo lỗi lạc của Phật Giáo Thế 

Giới từ khắp nơi cùng nhau hội ngộ, hàn huyên tâm sự và đồng thời chứng minh những thành quả 

vĩ đại mà Phật tử Trung Hoa Dân Quốc nỗ lực đóng góp xây dựng một quốc gia thái bình, thịnh 

trị.  

 Nhóm họp Đại Hội tại Taiwan năm nay sau những biến cố có khả năng biến đổi đời sống 

nhân loại trong năm qua, thật sự có một ý nghĩa trọng đại. Tinh thần quả cảm, lòng kiên trì phấn 

đấu soi sáng bởi ngọn đuốc từ bi, trí huệ đã thay hẳn đời sống của người dân tại đảo quốc này. Đại 

Hội khiến thế giới đặc biệt quan tâm đến sức mạnh của tự do, dân chủ trong công cuộc kiến thiết 

một quốc gia thật sự phú cường. 

 Sự hiện diện và đóng góp ý kiến của các phái đoàn Phật Giáo từ khắp bốn bể năm châu vân 

tập về đây với đề tài của Đại Hội: “Phát triển bằng hòa-hợp và hợp tác” sẽ là những bông hoa 

quý tô điểm cho vườn hoa Taiwan thêm phần khởi sắc thắm tươi và cho vườn hoa nhân loại thêm 

rực rỡ, huy hoàng. 

 Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng Phật Giáo bất cứ vào không gian thời gian nào luôn 

luôn giúp cho các dân tộc sống hòa hợp và hợp tác, và do đó là động cơ mạnh mẽ khích lệ quốc 

gia phát triển, không phải chỉ về phương diện vật chất. Sự phát triển các giá trị tâm linh, tinh thần 

mới thật sự phát triển con người toàn diện, bảo đảm hòa bình, hạnh phúc lâu dài cho nhân loại. 

 Với cái nhìn bao chùm toàn thể chúng sinh, Phật Giáo tích cực tạo môi trường cho các quốc 

gia sống tự do, no ấm, biến nhân gian thành Tịnh Độ, thể hiện đại nguyện của Ngài Địa Tạng 

Vương Bồ Tát “Địa ngục mà còn chúng sinh thì Ta chẳng thành Phật”. 
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 Tôi thành khẩn cầu chúc Đại Hội thành công trong sứ mạng phổ biến đạo Từ Bi khắp nơi 

trên hoàn vũ để một ngày không xa toàn thể nhân loại đều sống hòa hợp và hợp tác cùng nhau 

chung sức phát triển một cộng đồng biết hỷ xả, tha thứ cho nhau, để cho vô tận thế hệ tương lai 

biết tương trợ, tương kính, tương thân và do đó được hưởng mãi cảnh Nghiêu Thuấn thái hòa. 
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DIỄN TỪ 

Ngày Tự Do Tín Ngưỡng và Nhân Quyền cho Việt Nam, 

tổ chức tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ, Washington, D.C. hồi 6 giờ chiều ngày 4-1-1993 

của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ  

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

Kính thưa Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần, 

Kính thưa Quý vị Đại-Diện Hành-Pháp và Lập Pháp Hoa-Kỳ, 

Kính thưa Ban Tổ-Chức, 

Kính thưa toàn thể đồng bào, Phật tử, 

  

Kính thưa Quý liệt-vị, 

 

 Chúng tôi trân trọng chào mừng Quý liệt vị hiện diện trong NGÀY TỰ DO TÍN NGƯỠNG 

và NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM hôm nay. 

 Từ Úc Châu trở về Canada, chúng tôi nhận được thiệp mời tham dự ngày hôm nay của Ban 

Tổ-Chức. Nhận thấy, sự tổ chức này, có mục đích hướng về tự do tín ngưỡng và nhân quyền cho 

Việt Nam, nên chúng tôi cố gắng đến tham dự, mong chung góp phần nhỏ nào vào sự giải thoát 

nỗi nhức-nhối triền-miên của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. 

 Tự do tín ngưỡng và nhân quyền là quyền lợi thiêng liêng nhất của con người sống trên trái 

đất, là bảo vật vô giá của nhân loại hằng khao khát, và phải chịu bao gian lao cơ cực mới tạo dựng 

nên được. 

 Nhân loại tiến bộ, tự do được thực hiện. Nhưng đau xót thay, TỰ-DO không có mặt gần 

năm chục năm trên miền Bắc Việt Nam, và đặc biệt là TỰ-DO không có mặt tại miền Nam Việt 

Nam trong mười tám năm nay. Sự vắng mặt của Tự-Do trên đất nước Việt Nam đã đem lại bao 

tang thương, tủi nhục cho dân tộc, cho đạo giáo và cho đồng bào Việt-Nam chúng ta. Nói sao cho 

hết nỗi khổ sở cùng cực của người dân Việt bị sống dưới chế độ vô-sản chuyên-chính. Cho tới nay, 

đại khối Cộng-Sản đã tan rã gần hết, nhưng con người cộng sản Việt-Nam vẫn chưa chịu tỉnh thức 

nỗi tang tóc của đất nước, sự khốn cùng của đồng bào, vẫn nhẫn tâm bám chặt lấy chủ nghĩa lỗi 

thời, kéo dài sự khốn khổ, bần cùng của nhân dân và thẳng tay đàn áp những người, những khối, 

đòi quyền sống, đòi quyền tự do, trong đó có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang phát 

động phong trào đòi tự do chung cho toàn dân, do Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Quyền-Viện-

Trưởng Viện-Hóa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất lãnh-đạo. 

 Hưởng ứng cao trào tranh đấu của Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất trong nước, các tôn-

giáo, các tổ-chức cộng-đồng Việt-Nam tại hải-ngoại, nhất tề đứng lên yểm trợ tinh thần cuộc tranh 
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đấu của Phật-Giáo, đòi hỏi giải thể đảng Cộng-Sản Việt-Nam, đem lại tự do, dân chủ thật sự cho 

Việt-Nam. 

 Nhân danh Nguyên-Viện-Trưởng Viện-Hóa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-

Nhất, đương kiêm Thượng-Thủ-Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi thành 

thực kính lời tri ân tất cả các tôn giáo bạn, các tổ chức cộng đồng người Việt quốc-gia tại hải ngoại. 

 Trong dịp này, chúng tôi cũng hy vọng rằng, vấn đề liên kết các tôn giáo, các tổ chức cộng 

đồng Việt Nam tại hải ngoại, cần cấp thời kiện toàn vững mạnh, cần có những đề án hoạt động 

hữu hiệu cho tương lai, hầu đáp ứng kịp thời, đúng lúc, và đúng theo nguyện vọng của nhân dân 

Việt-Nam, là giải thể đảng Cộng-Sản, tái tạo chế độ tự do nhân chủ cho tất cả. 

 Giờ phút này đây, Quý liệt-vị và chúng tôi, cũng như nhân dân Việt-Nam đều kỳ vọng 

rằng: cơ VẠN THẮNG có thể sẽ chuyển hóa Việt Nam trong năm Quý Dậu (1993), đem lại vận 

hội mới cho Việt-Nam, ngăn chặn những âm mưu chiến tranh có thể đột biến, và đem lại sự an 

bình cho nhân loại. Chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện! 

 Nhất tâm cầu nguyện cho Việt-Nam sớm thoát khỏi ách Cộng Sản. Nhất tâm cầu nguyện 

cho Anh-Linh các vị đã hiến thân cho đại nghĩa Quốc-Gia, cho đạo-giáo và cho lý tưởng tự do 

được tiêu dao nơi Chân-Cảnh. 

 Thành thực tri ân và kính chào Quý liệt-vị. 
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THƯ CHÚC TẾT 

của 

Các Vị Lãnh-Đạo Tinh-Thần Tại Hải-Ngoại 

 

Gửi đồng bào ở quê nhà và ngoài nước, 

 

 Đồng bào thân mến, 

 Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Thân, chúng tôi trân trọng gửi đến đồng bào ở quê nhà và tại hải 

ngoại lời chúc mừng tốt lành nhất. 

 Trước nỗi thống khổ của nhân dân và tiền đồ đen tối của Tổ Quốc, là những tu sĩ đã nguyện 

hiến đời mình cho lý tưởng giải thoát và cứu rỗi, chúng tôi không thể nào làm ngơ trước nỗi đau 

khổ của đồng bào và thảm cảnh điêu linh của đất nước. 

 Đà tiến hóa của nhân loại trước ngưỡng cửa của Thế kỷ 21 đòi hỏi nơi tất cả chúng ta, 

những Dân Việt, vốn mang truyền thống kiêu hùng nhưng khiêm cung, với ý chí sắt đá nhưng hòa 

đồng, một cái nhìn bao dung, thực tiễn và trách nhiệm. Tinh thần cục bộ, giáo điều, độc tôn, độc 

đảng không thể giúp giải quyết những vấn đề trọng đại và cấp bách hiện nay. 

 Chúng tôi chân thành chia sẻ nỗi ưu tư của đồng bào và nguyện xin làm hết sức mình vì 

phúc lợi của nhân dân. 

 Cầu xin các Đấng Thiêng Liêng và nguyện xin Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ độ trì cho Tổ 

Quốc thân yêu của chúng ta và nòi giống Tiên Rồng sớm thoát cảnh điêu linh hiện nay. 

 

 Thân mến, 

 

 Hòa Thượng Thích Tâm Châu 

 Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 

 

 Đức Ông Giacôbê Phan Văn Đài 

 

 Thượng Tọa Thích Đức Niệm 

 Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tại Hoa Kỳ 

 

 Tu Sĩ Thái Hòa 

 Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại 

 

 Mục Sư Trần Minh Hải 

 Hội Thánh Tin Lành Hoa Thịnh Đốn 

 

 Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng 

 Hội Thánh Chúa Cứu Thế Việt Nam 
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 Đạo Trưởng Minh Lý Đỗ Vạn Lý 

 Cao Đài Giáo Việt Nam Hải Ngoại 

 

 Mục Sư Trần Minh Hải 

 Hội Thánh Tin Lành Hoa Thịnh Đốn 

 

 Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng 

 Hội Thánh Chúa Cứu Thế Việt Nam 

 

 Đạo Trưởng Minh Lý Đỗ Vạn Lý 

 Cao Đài Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
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TUYÊN CÁO CHUNG 

 

 Chúng tôi: Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên 

Thế Giới, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa 

Thượng Thích Hộ Giác Đại Diện Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, đã có hội ý cùng chư tôn giáo 

phẩm trong văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 

Hoa Kỳ, tại Canada và các Châu. 

 - Xét rằng: Cuộc tranh đấu cho bình đẳng tôn giáo năm 1963 và cuộc đấu tranh xây dựng 

cơ chế dân chủ cho đất nước Việt Nam năm 1966, đã có điểm lợi cho đất nước, cho đạo pháp, 

nhưng cũng có những điểm bất lợi cho nội bộ Giáo Hội, vì Giáo Hội chưa kịp hoàn chỉnh vấn đề 

tổ chức, cũng như nhân sự. 

 - Xét rằng: Trong thời gian dài của chiến tranh ý thức hệ tại Việt Nam, hầu hết các tổ chức 

tôn giáo, đoàn thể cách mạng, chính trị cũng như trong guồng máy chính quyền, đều bị những 

người có ác ý, dụng tâm lũng đoạn, gây mâu thuẫn và chia rẽ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất cũng bị trong âm mưu ấy mà có ra Việt Nam Quốc Tự và có Ấn Quang. 

 - Xét rằng: Sự chia rẽ giữa Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang vẫn âm ỉ suốt 30 năm qua và 

đột biến bởi Quyết Định của Hòa Thượng Thích Phước Huệ và sự đáp lại bằng Bạch Thư của Hòa 

Thượng Thích Tâm Châu trong tháng 12 năm 1993 vừa qua. 

 - Xét rằng: Sự đột biến trong tháng 12 năm 1993, đều là sự không ngờ của cả mọi phía. 

Nhưng, đó cũng là cơ duyên phát hiện, hầu sớm thanh bạch hóa những ngộ nhận để đem lại sự 

lành mạnh cho tổ chức của Giáo Hội sau này. 

 - Xét rằng: Thời điểm lành mạnh hóa tổ chức Giáo Hội cần được thể hiện, hầu đẩy mạnh 

tinh thần đoàn kết đấu tranh cho tự do tín ngưỡng và nhân quyền tại Việt Nam chóng đạt thành ý 

nguyện. 

  Với những nhận xét trên, chúng tôi quyết định: 

 1/ Đối với những sự việc xảy ra trong quá khứ, đều coi là nghiệp vận của cá nhân, của tổ 

chức chung chịu và đến giờ phút này đều hỷ xả tất cả. 

 2/ Mong mỏi Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử trong nước và ngoài nước cùng 

chia sẻ ý niệm của Tuyên Cáo Chung này, đồng bào nhất trí trong tinh thần xây dựng Quốc Gia và 

Đạo Pháp hầu tránh được sự lợi dụng của ngoại nhân. 

             

     Làm tại chùa Bát Nhã 

    Calgary, Canada ngày 26 tháng 6 năm 1994 

 

 Hòa Thượng Thích Tâm Châu (đã ký) Hòa Thượng Thích Hộ Giác (đã ký) 
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GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

ORDRE  BOUDDHIQUE VIETNAMESE MONDIAL 

1978 Rue Parthenais, Montréal, QC, H2K-3S3, Canada, Tél: (514) 525-8122 

 

 

 

LỜI TUYÊN BỐ 

của 

Thượng-Thủ  

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

 Cuộc nổi dậy đòi triệt-tiêu những chứng-tích quan-liêu, hống-hách, tham-nhũng, hối mại 

quyền-thế, bóc lột và áp-bức của cán-bộ Cộng-sản đối với nhân-dân các tỉnh Thái-Bình, Xuân-Lộc 

và nhiều nơi trên đất nước Việt-Nam, chứng tỏ chủ-nghĩa Cộng-sản không còn sức mê-hoặc trong 

sự tuyên-truyền xảo-trá là đem lại độc-lập, tự-do, hạnh-phúc cho nhân-loại nói chung và cho nhân- 

dân Việt-Nam nói riêng nữa. Thế-giới đã chối bỏ chủ-nghĩa Cộng-sản, Nhân-dân Việt-Nam đã 

chán ghét chủ-nghĩa Cộng-sản đến cực độ. 

 Đối với cuộc tranh-đấu của nhân-dân trong nước, nhân-danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-

Nam Trên Thế-Giới tôi long-trọng tuyên bố: 

  1/ Triệt-để ủng-hộ tinh-thần tranh đấu của nhân-dân các tỉnh Thái-Bình, Xuân-Lộc và 

nhiều nơi trên đất nước Việt-Nam. Đồng thời, cũng ủng-hộ tinh-thần tranh đấu cho quyền lợi của 

đất nước và nhân-dân của các nhà trí-thức, các đảng-viên Cộng-sản thức tỉnh. 

  2/ Để thỏa mãn những đòi hỏi của nhân-dân cũng như của các tôn-giáo, yêu cầu nhà cầm 

quyền Cộng-sản Việt-Nam: 

    - hủy bỏ điều 4 Hiến-Pháp, 

    - giải-thể đảng Cộng-sản Việt-Nam, 

    - bầu cử tự-do dưới sự giám sát quốc-tế, để xây-dựng thể-chế dân-chủ, tự-do 

      cho Việt-Nam, 

    - trả tự-do cho tất cả những người bị giam cầm vì lý-tưởng tự-do và đạo-giáo, 

     - trả lại tất cả tài-sản của các tôn-giáo. 

     

    Canada, ngày 18 tháng 10 năm 1997 

 

         

 

Hòa Thượng Thích-Tâm-Châu 
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MỘT ĐIỂM LINH QUANG 

 
 Nhân dịp Phật-Tử Diệu-Hạnh Phương-Dung cùng các vị thiện tâm đứng ra tổ chức đại lễ 

cung nghinh Ngài Dalai Lama tới thăm Phật-Tử Việt-Nam tại Miền Nam California ngày 

26.06.2000. Vì Phật-sự bận rộn không tới tham dự được, xin gởi lời tán thán công-đức Phật-Tử 

Diệu-Hạnh, Phương-Dung cùng Ban Tổ-Chức và kính chúc Ngài Dalai Lama được đạo thể khinh 

an, trường thọ, để lãnh đạo đất nước và nhân dân Tây Tạng sớm được độc lập tự do. Đây là một 

điểm linh-quang đem lại lợi lạc cho quần sinh. 

 

 

 

 Tất cả chúng sinh đều có Phật-tính. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. 

 

 Từ vô thủy đến nay, chúng sinh bị vô minh che lấp, bị luân hồi sinh tử không ngừng. Nhất 

niệm an tịnh, soi sáng lại mình, mê trở thành giác, thức biến thành trí, phiền não thành bồ-đề, một 

điểm linh-quang đột nhiên hiển hiện. 

 

 Thành quả đột biến ấy, do công phu tu tập từ nhiều đời, nhiều kiếp. Hoặc do túc duyên, 

như lời Phật dạy, từ bảy ngày tới bảy năm, quả chánh-giác có thể chứng ngộ. 

 

 Nhanh hay chậm, đều do nơi tự thân. Tự trang-nghiêm bằng ba vô-lậu-học: giới, định, tuệ. 

Mở rộng tâm bồ-đề bằng từ bi hỷ xả, lục độ, vạn hạnh. Tinh-tiến không lùi, công-đức không mất, 

vào thời điểm nào đó, điểm linh quang ấy sẽ đem lại an lành cho mình và cho chúng-sinh. 

 

 Cầu mong tất cả, vượt thắng mọi phiền-não, khơi mở và chứng ngộ tri-kiến Phật nơi bản-

lai-tâm thanh-tịnh của mình. 

 

 

 

 

      

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Montreal, ngày 6 tháng 6 năm 2000 
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GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

ORDRE BOUDDIQUE VIETNAMIEN MONDIAL 

1978 PARTHENAIS MONTREAL, QUEBEC H2K 3S3 CANADA 

TEL: (514) 525-8122 

 

         Ngày 26 tháng 3 năm 2001 

 

Kính gửi Ngài Kofi A. Annan, 

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc 

United Nations Plaza 

New York, N.Y.      10017 

 

Kính thưa Các Hạ: 

    Nhân danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới cùng các thành viên tại Canada, 

Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu, chúng tôi xin bày tỏ sự mạnh mẽ chống đối Chính Phủ Taliban của 

A-Phú-Hãn đã ra lệnh phá hủy Di Sản Văn Hóa Phật Giáo 2000 năm tại quốc gia này. 

    Những hậu quả trầm trọng lâu dài đối với toàn thế giới do hành động tai hại phản tôn giáo, 

phản văn hóa, ngay cả phản Hồi Giáo, chống môi sinh của cái gọi là phong trào ái quốc Hồi giáo 

khó mà lường được. Đây quả là tấm thảm kịch lớn lao của thế kỷ gây ra không những cho thế giới 

Phật Giáo mà còn cho cả toàn thể cộng đồng quốc tế văn minh muốn được sống trong hòa hợp, an 

vui. 

    Do đó chúng tôi thành khẩn kêu gọi Ngài vì nền hòa bình thế giới, vì hạnh phúc và sự an 

toàn của thế hệ hiện nay và tương lai, dùng biện pháp mạnh mẽ hơn bằng cách nêu vấn đề này 

trong một phiên họp bất thường Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc do Ngài đặc biệt triệu tập tạo cơ 

hội cho cả thế giới nghiêm cẩn nghiên cứu phương cách ngăn ngừa sự phá hủy thêm nữa di sản 

văn hóa của nhân loại do công khó của bao thế hệ thiện chí kiên trì xây dựng nên vì lý tưởng từ bi 

hỷ xả khiến cho đời người đáng sống. 

    Chúng tôi xin được nhân dịp này kính gửi đến Ngài lời chào kính mến và kính chúc Ngài 

thành công rực rỡ trong sứ mệnh cao cả nhất trên thế gian này. 

 

                                                                    Trân trọng, 

      (Ấn ký) 

                                                                     Hòa Thượng Thích Tâm Châu 

              Thượng Thủ GHPGVNTTG 

 

Bản sao kính gửi:  Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới 

                              Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới 

 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

128 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

ORDRE BOUDDIQUE VIETNAMIEN MONDIAL 

1978 PARTHENAIS MONTREAL, QUEBEC H2K 3S3 CANADA 

TEL: (514) 525-8122 

       

      Ngày 26 tháng 3 năm 2001 

 

Kính gửi  Ngài Koichiro Matsuura, 

    Tổng Giám Đốc Tổ Chức Văn Hóa Liên Quốc 

      7, Place de Fontenoy, 75352, Paris, France 

 

Kính thưa Các Hạ: 

 

 Chúng tôi đặc biệt hân hạnh kính gửi đến Ngài lá thư này nhân danh Giáo Hội Phật Giáo 

Việt Nam Trên Thế Giới cùng các Thành Viên tại Canada, Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu tỏ bày 

việc chúng tôi mạnh mẽ phản kháng chính phủ Taliban của A-Phú-Hãn đã ra lệnh phá hủy Di Sản 

Văn Hóa Phật Giáo 2000 năm nơi quốc gia này. 

 Chúng ta không thể dễ dàng lường trước được những hậu quả trầm trọng lâu dài đối với  

toàn thế giới do những hành động phá hoại có tính chất khủng bố tôn giáo, phản văn hóa, ngay cả 

phản Hồi giáo, chống môi sinh của cái gọi là phong trào ái quốc Hồi giáo. Hành vi hủy diệt văn 

hóa này chắc chắn là tấn thảm kịch to lớn của thế kỷ gây ra không những cho thế giới Phật Giáo 

mà còn cho toàn thể cộng đồng quốc tế văn minh muốn chung sống hòa thuận, an vui. 

 Nhân danh hòa bình thế giới, hạnh phúc và sự an toàn của thế hệ hiện tại và tương lai, 

chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Ngài hoan hỷ triệu tập một đại hội đặc biệt đại diện các Bộ Văn hóa 

của tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc để nghiên cứu phương cách ngăn ngừa những hành vi 

điên rồ trọng tội tương tự khỏi xảy ra. Chúng tôi xin được phép đề nghị Tổ Chức Văn Hóa Liên 

Hiệp Quốc ấn hành vào dịp này một tài liệu phổ biến trên toàn thế giới nhấn mạnh đến phần tích 

cực đóng góp của tất cả các tôn giáo kể cả của Hồi giáo trong việc kính trọng tín ngưỡng của tha 

nhân và bảo tồn văn hóa của nhau. Để thể hiện tính quan trọng của biến cố này, chúng tôi xin đề 

nghị UNESCO công bố thập niên kể từ năm nay là Thập Niên Hỷ Xả bắt đầu bằng việc Phật tử 

tha thứ cho tội ác của đám người quá khích và người Taliban thành thực công khai sám hối. 

 Chúng tôi xin được nhân dịp này chân thành kính gửi lời chào và kính chúc Ngài thành 

công rực rỡ trong sứ mệnh cao cả nhất trên thế gian này. 

         Trân trọng, 

         (Ấn ký) 

         Hòa Thượng Thích Tâm Châu 

         Thượng Thủ GHPGVNTTG 

Bản sao kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, 

        Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới. 
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   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

   Organisation des Nations Unies pour l' éducation, la science et la culture 

 

1, rue Miollis 

75732 Paris Cedex 15,  

France                                                 The Assistant Director-General for Culture                        

Telephone:  +33(0)1 45 68 43 74/ 75 

Telefax:       +33(0)1 45 68 55 91/ 90 

 

 

 

Ref.: CLT/CH/APA/675                                                                            9 April 2001 

 

 

 

Dear Sir, 

    I should like to thank you for your letter of 26 March 2001, addressed to the Director-

General, in which you express your deep concern for the cultural heritage of Afghanistan and 

which was forwarded to me for response. 

    All the efforts that we deployed, by all the means that were open to us, to save the Buddhas 

at Bamiyan were in vain, and we now know that they have been completely destroyed. Confronted 

with this crime against culture, my emotion is profound, but we must, I  believe, continue to react, 

to attempt to preserve what is left of the Afghan cultural heritage. As far as I am concerned, I 

intend to engage myself unceasingly in this task. 

    We are studying the proper ways of reacting to these crimes agaisnt cultural heritage. Thus, 

the Afghanistan question has been inscribed on the schedule of the next Executive Board and on 

the programme of the forthcoming World Heritage Bureau Meeting. 

    An in-depth study is being carried out by UNESCO to examine possible means of 

prevention and sanctions of crimes cultural property, within the framework of the existing 

International Conventions, in particular those of 1954 and 1972. An additional appeal for 

international funding is also being prepared for the safeguarding  of the Afghan cultural heritage. 

The main proposed objectives under this fund would be the assessment of damage and emergency 

consolidation of monuments. We will also conclude contracts with NGOs to support the taking 

into custody of Afghan cultural property available on the art market, in particular objects looted 

from museums, and to bring them into safe places, in order to return them to Afghanistan when 

peace will have come back. Moreover, another appeal will be launched to the international art 

dealers, collectors and museums not to purchase objects illicitly exported from Afghanistan. 
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    We plan to organize an international conference of Islamic religious leaders, to examine 

the position of the Moslem world towards the preservation of non-islamic heritage. This 

conference will be jointly organised with OIC, ISESCO and ALECSO. 

    I should also like to emphasize that UNESCO is not only concerned by the preservation of 

the Afghan cultural heritage, but also by the human rights and the situation of women in this 

country, as well as the present famine and the catastrophic living conditions in the refugee camps. 

    I count on the support of all those, who, like you, believe in the values of reason, 

intelligence and culture. 

 

         Yours sincerely, 

 

          

          Mounier Bouchenaki 

 

 

M. Ven. Thich Tam Chau 

Supreme Patriarch 

World Vietnamese Buddhist Order 

1978 Rue Parthenais 

Montréal, QC H2K-3S3 

CANADA 
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PT Tổng Giám Đốc Văn Hóa 

UNESCO 

 

Tham Chiếu: CLT/CH/APA/675                                      Ngày 9 tháng 4 năm 2001 

 

Kính gửi Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 

Thượng Thủ GHPGVNTTG 

1978 Rue Parthenais 

Montréal, QC H2K-3S3 CANADA 

 

Kính bạch Hòa Thượng: 

    Tôi xin được cảm tạ Hòa Thượng về quý thư đề ngày 26 tháng 3 năm 2001, gửi ông Tổng 

Giám Đốc, trong đó Ngài bày tỏ mối quan tâm sâu xa đối với di sản văn hóa Afghanistan; lá thư 

được chuyển đến tôi để kính hồi âm. 

    Tất cả những nỗ lực đã thực hiện bằng mọi phương tiện hiện hữu để cứu vãn những pho 

tượng Phật tại Bamiyan đã vô hiệu và giờ đây tôi biết rằng những pho tượng ấy đã bị hoàn toàn 

phá hủy. Trực diện với tội ác chống văn hóa, mối cảm xúc của tôi thật sâu xa, nhưng tôi tin rằng 

chúng ta phải tiếp tục phản ứng, để cố bảo tồn cái gì còn lại của di sản văn hóa A-Phú-Hãn. Về 

phần tôi, tôi quyết định dấn thân không ngừng nghỉ vào công tác này. 

    Chúng tôi đang nghiên cứu phương cách thích hợp phản ứng lại những tội ác chống di sản 

văn hóa. Do đó, vấn đề Afghanistan đã được ghi vào chương trình nghị sự sắp tới của Hội Đồng 

Chấp Hành và trong chương trình Phiên Họp kế đây của Cơ Quan Di Sản Thế Giới. 

    Một cuộc nghiên cứu sâu xa đang được UNESCO thực hiện để cứu xét phương tiện khả thi 

ngăn ngừa và chế tài tội ác phá hoại tài sản văn hóa, trong khuôn khổ những Hiệp Định quốc tế, 

đặc biệt những hiệp định năm 1954 và 1972. Một công văn kêu gọi quốc tế tài trợ cũng đang được 

chuẩn bị để gìn giữ di sản văn hóa A-Phú-Hãn. Mục tiêu chính yếu đề nghị cho ngân khoản này 

sẽ là lượng định thiệt hại và cấp thời trùng tu các công trình kiến trúc. Chúng tôi cũng kết thúc các 

giao kèo với các tổ chức không phải chính phủ để hỗ trợ việc bảo quản tài sản văn hóa hiện hữu 

trên thị trường mỹ thuật phẩm, nhất là những phẩm vật trong bảo tàng viện đã bị lấy đi, để đem 

cất giữ ở nơi an toàn, ngõ hầu trả lại Afghanistan khi hòa bình vãn hồi. Ngoài ra còn phát động 

cuộc kêu gọi các nhà buôn mỹ nghệ phẩm quốc tế, các nhà sưu tầm và các bảo tàng viện đừng mua 

những phẩm vật xuất cảng bất hợp pháp từ A-Phú-Hãn. 

    Chúng tôi dự tính tổ chức một đại hội quốc tế các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo để cứu 

xét lập trường của thế giới Hồi giáo đối với việc duy trì di sản không phải Hồi giáo. Đại Hội này 

sẽ được cùng tổ chức với các tổ chức văn hóa OIC, ISESCO và ALECSO. 
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    Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Tổ Chức Văn Hóa Liên Hiệp Quốc không phải chỉ quan 

tâm đến việc duy trì di sản văn hóa A-Phú-Hãn mà còn để ý đến vấn đề nhân quyền và tình cảnh 

phụ nữ trong xứ này cũng như hiện tình đói khổ và điều kiện sinh hoạt bi thảm trong các trại tỵ 

nạn. 

    Tôi trông đợi vào sự hỗ trợ của tất cả quý Ngài, cũng như Hòa Thượng, tin tưởng nơi giá 

trị của lẽ phải, sự khôn ngoan và văn hóa. 

     

      Trân trọng kính chào Hòa Thượng, 

      (đã ký) 

                                                     Mounir Bouchenaki 
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GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 
CHÙA CHÂN-QUANG 

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

CHÂN QUANG TEMPLE 

1795 East 1 st Avenue, Vancouver, B.C. V5N 1A9, Canada. 

 Tel: (604) 251-4808 Fax: (604) 251-2178 

 

 

 

THÔNG BẠCH 

 

  Số 1149/VP/TT 

  Ngày 12.09.2001 

 

    Kính gửi: Quý Ngài và Quý vị Lãnh-Đạo 

          các Thành-viên trong GHPGVNTTG 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Vào khoảng 9 giờ 30 sáng (giờ miền Đông) ngày 11 tháng 09 năm 2001, một biến cố quan 

trọng xẩy ra trên đất nước Mỹ: 2 tòa lâu đài tại New York bị 2 phi cơ dân-vận do không tặc cướp 

đoạt phá hủy, một phần Ngũ-Giác-đài cũng bị một phi-cơ khác bị cướp đoạt phá hủy và một phi-

cơ khác bị rớt xuống vùng phi trường Pittsburgh. Tất cả tai nạn khủng khiếp và bất ngờ trên đã 

gây ra sự xúc-động cùng tột, thiệt hại nhân mạng một cách oan uổng và làm đau thương cho bao 

gia đình bị tan nát. 

 Trước sự thương tâm này, tôi khẩn thiết kính thỉnh Quý Ngài và Quý vị hãy tổ chức các 

khoá lễ cầu siêu và cầu an cho những người đã mất được sinh về nơi an lành, những người thoát 

nạn được phục hồi sinh-lực và ổn định sự nghiệp. Và mong tất cả mọi người đem tinh thần từ bi 

hỷ xả để xây dựng nền thanh bình cho nhân loại. 

 Ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh: âm dương lợi lạc, thế giới an bình, chư tôn đức Tăng 

Ni, chư Phật-tử thường tinh-tấn. 

 

       Nay thông bạch, 

     Thượng-Thủ GHPGVNTTG 

 

 

 

 

     Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

ORDRE BOUDDIQUE VIETNAMIEN MONDIAL 

1978 PARTHENAIS MONTREAL, QUEBEC H2K 3S3 CANADA 

TEL: (514) 525-8122 

 

 

September 13, 2001 

 

President Bush 

The White House, 

Washington, D.C 

 

Dear Mr. President: 

 

 On behalf of the World Vietnamese Buddhist Order with member associations in various 

states in the United States of America, Canada, Europe and Australia, may we express our 

profound sadness to you on the recent tragedy caused by the atrocious acts of terrorism resulting 

in the loss of many innocent American lives. 

 In order for freedom, democracy and civilization to survive, not only the entire American 

nation but the whole free world stand firmly with you to eliminate terrorism and all the causes of 

suffering from the face of the earth. 

 All the temples in our Order are preparing to hold prayer-meeting for the peaceful repose 

of the departed victims, for the inner peace of the families of the victims, and for the ever-growing 

strength of America in heroically overcoming all adversities and calamities. 

 History has eloquently proved as you have said that “America has stood down enemies 

before, and we will do so this time. None of us will forget this day, yet we go forward to defend 

freedom and all that is good and just in the world.” 

 May we take this opportunity to convey to you, Mr. President, our warmest regards and 

heartfelt wishes for the splendid success of your noblest mission on earth. 

 

Your Respectfully, 

 

 

 

 

The Most Venerable Thich Tam Chau 

The Supreme Patriarch 
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GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL 
1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3, Canada, Tél: (514) 525-8122 

2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada,  

Tél & Fax: (514) 521-9446 

 

 

Tuyên Ngôn 
của 

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

Về việc tập đoàn Cộng Sản Việt-Nam nhượng đất Tổ cho Trung Cộng 

 

Nhận Định 

 

 1. Lãnh thổ và lãnh hải của bất cứ quốc gia nào dù ở trình độ tiến hóa sơ khai nhất cũng 

được trân trọng giữ gìn và bảo vệ vì là di sản thiêng liêng bất khả xâm phạm, kết quả công lao 

huyết hãn của bao thế hệ kiên trì xây đắp nên; 

 2. Trải năm ngàn năm từ ngày lập quốc, dân tộc Việt Nam với lòng yêu nước nhiệt thành 

đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương cần cù giữ gìn từng tấc đất, kiến tạo một giang sơn 

cẩm tú từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, để lại nguyên vẹn cho thế hệ kế tiếp; 

 3. Chỉ có những người vong bản, hoàn toàn thiếu ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ đối với 

quốc gia, không nghĩ gì tới công đức của Tiền nhân, danh dự của dân tộc, quyền lợi của Đất nước 

mới đang tâm nhượng phần di sản vô giá của Tổ Tiên để lại cho ngoại bang; 

 4. Một chính quyền đã tỏ ra trong một thời gian quá lâu, không những bất lực trong việc 

giải quyết mọi vấn đề quốc kế dân sinh, lại còn tham nhũng, và tai hại hơn nữa còn phản bội Tổ 

quốc, nhẫn tâm bán nước cầu vinh, chính quyền đó nếu còn tồn tại sẽ gây nhiều hậu quả tai hại 

khôn lường cho dân tộc và nhân loại; 

 5. Hòa bình thế giới chỉ được duy trì, công lý chỉ được đảm bảo khi các hiệp ước được ký 

kết trong tinh thần bình đẳng quyền lợi và nghĩa vụ giữa các chính quyền do dân chúng bầu lên 

trong một cuộc tuyển cử công khai và hợp pháp; 

 6. Làm ngơ trước hành động khủng bố và phản bội không những gây nguy hại cho nền an 

ninh chung trong hiện tại mà còn tạo mầm loạn không thể tránh khỏi trong tương lai; 

 7. Sức mạnh của toàn dân đoàn kết là yếu tố quyết định cho việc giải quyết thỏa đáng quốc 

nạn và pháp nạn do tập đoàn cộng sản gây ra với biết bao tang tóc đau thương dân tộc đã phải chịu 

đựng từ trên nửa thế kỷ nay; 

 

Quyết Nghị 

 

 1. Đòi hỏi tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam phải công khai hóa các mật ước và hiệp 

ước họ đã ký kết với Bắc Kinh từ năm 1945 đến nay liên quan đến mọi lãnh vực đặc biệt là vấn đề 

lãnh thổ và lãnh hải; 
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 2. Kêu gọi những ai còn có chút lòng đối với quê hương, kể cả những thành phần vì hoàn 

cảnh lịch sử bị đứng trong hàng ngũ cộng sản, hãy có thái độ cương quyết dứt khoát đối với việc 

tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam nhượng đất, bán nước này; 

 3. Kêu gọi toàn dân nay đã thấy rõ bộ mặt thực của cộng sản lừa bịp, mị dân, bán nước cầu 

vinh, hãy cùng đứng lên cho tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam biết rằng họ không còn lý do 

tồn tại thêm một ngày nào nữa; 

 4. Kêu gọi các Cộng đồng, Hội đoàn, Tổ chức đấu tranh chân thực kết hợp thành một tổ 

chức chung vận động toàn dân giải thể chế độ cộng sản phi nhân, phản quốc; 

 5. Yêu cầu các quốc gia tự do tích cực hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong việc quyết liệt phủ 

nhận giá trị Hiệp Ước Về Biên Giới Trên Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký ngày 30 tháng 12 

năm 1999 nhượng 789 cây số vuông dọc theo biên giới trong đó có cả Ải Nam Quan, một địa danh 

ghi bao dấu tích lịch sử anh hùng của dân tộc Việt Nam nay không còn nữa với lễ cắm mốc biên 

giới Việt Trung ngày 27 tháng 12 năm 2001, phủ nhận Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ ký ngày 

25 tháng 12 năm 2000 khiến Việt Nam mất đi trên 11 ngàn cây số vuông trên Vịnh Bắc Việt; 

 6. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc hãy dùng uy tín của mình khuyến cáo các quốc gia, đặc biệt 

là Trung cộng và Việt cộng hãy ngừng ngay các hành động khủng bố và phản bội qua việc ký kết 

các hiệp ước bất bình đẳng gây thiệt hại cho nhân dân Việt Nam; 

 7. Kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước trước tình trạng Tổ Quốc lâm nguy, hãy 

quên đi mọi thành kiến dị biệt, nêu cao tinh thần đoàn kết hỗ trợ công cuộc triệu tập Hội Nghị Diên 

Hồng thành công để cùng nhau sử dụng sức mạnh và uy tín tổng hợp sớm giải thể chế độ độc tài 

toàn trị, phản dân, hại nước, giúp tạo cơ hội cho thế hệ hôm nay và ngày mai có thể hãnh diện sống 

xứng đáng với năm ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam oai hùng bất khuất. 

 

Làm tại Montreal Canada, ngày 4 tháng Giêng năm 2002 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 

Thượng-Thủ 

 

 

 

 

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

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL 
1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3, Canada, Tél: (514) 525-8122 

2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada,  

Tél & Fax: (514) 521-9446 

 

 

LỜI KÊU GỌI 
của 

   Hòa-Thượng Thượng-Thủ 

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

Văn thư số 1177/VP/TT      Ngày 21 tháng 05 năm 2002 

 

    Kính gửi:  Quý vị Lãnh-đạo các Cộng-Đồng cùng đồng bào,  

      đồng hương, Phật-tử Việt-Nam 

 

Kính thưa Quý-vị, 

 

 Vào buổi sáng, ngày 22 tháng 04 năm 2002, chúng tôi rất hân-hạnh được tiếp chuyện ông 

Nguyễn-hữu-Luyện cùng một số quý vị trí-thức, nhân-sĩ tại Montreal, tới thăm Tổ-Đình Từ-

Quang. Trong dịp này, chúng tôi được sự trình bày và được xem một số tài liệu mà ông Nguyễn-

hữu-Luyện cùng một số quý vị trí-thức, nhân-sĩ, đang khiếu tố tại tòa án, về việc cơ sở William 

Joiner Center (WJC), thuộc viện Đại-học Massachusetts, tổ chức nghiên-cứu và tập thành sử liệu, 

đối với vấn-đề người Việt tỵ nạn. Chủ trương này có tính cách mờ ám, thiên vị, có ảnh hưởng bất 

lợi lâu dài cho chính nghĩa của những người Việt tỵ nạn Cộng-sản. 

 Chủ trương này, do cơ sở William Joiner Center thực hiện một chương trình “tìm hiểu và 

phác họa về sự thực và môi sinh của người Việt tỵ nạn hải ngoại”. Chủ trương này đã và đang thực 

hiện, trong đó có những bàn tay cán bộ cao cấp của Cộng-Sản trong và ngoài nước. Mục đích thầm 

kín của chủ trương này là muốn xóa nhòa vấn đề tỵ nạn Việt-Nam, làm cho những người tỵ nạn 

đương thời hay những con cháu sau này, mang mặc cảm là tỵ nạn kinh-tế. 

 Ông Nguyễn-hữu-Luyện là một chiến sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa can trường, biết được âm 

mưu đen tối ấy, ông đã cùng các vị trí-thức, nhân sĩ can đảm, đứng nguyên-đơn khiếu tố cơ sở 

WJC. 

 Với việc làm đầy nghĩa-khí, đem lại danh-dự chung cho tập thể người Việt tỵ nạn Cộng 

sản, chúng tôi xin ngỏ lời kêu gọi các Cộng-Đồng, cùng toàn thể đồng bào, đồng hương, Phật tử 

nên tích cực ủng hộ vấn đề này, hầu mau chóng đạt tới đích tốt đẹp. Quý vị có tinh thần ủng hộ 

nên liên lạc với các Ủy Ban Vận-Động của từng địa phương đã thiết lập. 

 Nguyện cầu Tam-Bảo gia hộ sự an-lạc và như nguyện cho tất cả chúng ta 

Nay trân trọng kêu gọi 

 

 

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 
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Số 1191/VP/TT    Từ-Quang, ngày 04 tháng 02 năm 2003 

 

 

    Kính gửi:  Chư Tôn-đức Tăng Ni, 

      Quý Ngài và Quý vị lãnh-đạo các Thành-Viên 

      trong GHPGVNTTG cùng chư Phật-tử. 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Qua tin tức của các đài truyền hình, truyền thanh, vào 09 giờ sáng ngày 01 tháng 02 năm 

2003, tức ngày 01 tháng Giêng năm Quý-Mùi, phi thuyền không gian Columbia của Hoa-Kỳ bị tai 

nạn trên vùng trời Texas, khi sắp hạ cánh xuống đất, khiến cho bảy phi-hành gia bị hỏa thiêu. Tin 

buồn này làm cho cả thế giới xúc động. 

 Riêng Phật-Giáo chúng ta cũng không tránh khỏi sự xúc-động ấy. Giáo-Hội chân thành cầu 

mong chư Tôn-đức Tăng Ni, chư Phật-tử, trong thời khóa hằng ngày, hằng đêm nên nhất tâm cầu 

nguyện cho chân-linh bảy vị đã hy-sinh vì lợi ích khoa học, là lợi ích chung cho nhân loại, được 

sinh về nơi an lành, và gia-quyến của các vị ấy bớt bi-lụy, thường an lạc. Đồng thời, chúng ta cầu 

nguyện cho thế giới thanh bình, chúng sinh an lạc. 

 Nhân dịp đầu xuân Quý-Mùi, một lần nữa, chúng tôi cầu chúc chư Tôn-đức Tăng, Ni, chư 

Phật-tử thường tinh-tiến. 

 

Kính thư, 

 

 

 

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

   

 

 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

 

139 

 

 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL 
1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3, Canada, Tél: (514) 525-8122 

2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada,  

Tél & Fax: (514) 521-9446 

 

 

THÔNG BẠCH 

      

       Số 1193/VP/TT 

       Ngày 09 tháng 02 năm 2003 

 

   Kính gửi: đồng bào, đồng hương, Phật-tử. 

 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, Cộng sản miền Bắc phá hủy Hiệp-định Paris, cưỡng chiếm 

miền Nam, nền Cộng Hòa Việt-Nam sụp đổ, cảnh-tượng di cư, tỵ nạn, bắt bớ, tù đầy, hành hạ, 

chết chóc, sợ hãi, đói khổ cùng cực của nhân dân miền Nam hiện ra, không bút nào tả xiết. Đời 

sống của các anh em thương phế binh Quân-Lực Việt-Nam Cộng Hòa còn thảm thương hơn nữa ! 

 Thấu hiểu tình cảnh bi đát ấy của các anh em thương phế binh, Gia-Đình Mũ Đỏ, Chi-Hội 

Canada, hằng năm vẫn quyên góp, gửi về giúp đỡ anh em, hầu vơi bớt phần nào sự cơ cực. 

 Năm nay, anh em trong Chi-Hội cho chúng tôi biết. Chúng tôi vô cùng cảm động. Nhân 

danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế Giới và Tổ Đình Từ-Quang, chúng tôi nhiệt liệt ủng 

hộ nghĩa cử ấy. 

 Chúng tôi kêu gọi đồng bào, đồng hương, Phật-Tử, chúng ta cùng sống ở miền Nam trước 

đây, chúng ta đã thấy rõ sự hy sinh gian khổ, chiến đấu dũng cảm của anh em chiến-binh và hiểu 

rõ thảm trạng đau thương của nhân dân miền Nam sau ngày đổi đời, nên phát tâm ủng hộ, cổ động 

cho việc làm của Gia-Đình Mũ Đỏ Việt-Nam. 

 Quý vị nào phát tâm ủng hộ cho anh em thương phế binh, xin liên lạc: 

  Gia-Đình Mũ Đỏ, Chi-Hội Canada: 895 Hills, Saint-Laurent, 

  Quebec, H4M 2W7, Canada, Tel: (514) 855.0969 

 Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ đồng bào, đồng hương, Phật-tử trong và ngoài nước được ổn 

định, được an vui và mong mỏi có ngày sum họp tươi sáng hơn. 

 

      Nay thông bạch, 

     Thượng-Thủ Giáo-Hội PGVNTTG 

 

 

 

 

     Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu   
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Số 1199/VP/TT                       Phật-lịch 2547, ngày 19 tháng 07 năm 2003 

      

    Kính gửi: Hòa Thượng Thích-Mãn-Giác 

    Hội-Chủ Tổng-Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Hoa-Kỳ. 

 

Thưa Hòa Thượng, 

 Hôm qua, tại Tu-Viện Thanh-Quang, tôi được Hòa-Thượng gọi điện thoại thăm và ngỏ lời 

mời tôi tham dự lễ kỷ niệm 40 năm, ngày “Phật-Giáo Nhập Cuộc”, được tổ chức vào ngày 23 

tháng 08 năm 2003, địa điểm tại vùng Westminster, California, U.S.A. 

 Tôi rất cảm động được Hòa Thượng niệm tình, gọi điện thoại đến ba lần - theo Hòa Thượng 

cho biết - mời tôi tham dự buổi lễ kể trên. Tôi thành thực cảm ơn Hòa-Thượng. Nhưng, xin Hòa 

Thượng cho tôi được vắng mặt trong buổi lễ ấy. Lý do đơn giản trong sự vắng mặt này, vì tôi quá 

xúc động. 

 Tôi quá xúc động, vì nghiệp-vận xui nên, bắt tôi là người có trách nhiệm trong mùa pháp 

nạn ấy. Mùa pháp nạn ấy, bản thân tôi cùng chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào, Phật tử cùng bị lao 

tù, hành hạ, chết chóc khổ sở. Và, cho tới nay, Giáo Hội Thống Nhất, không những không được 

phục hưng, lại còn bị giam hãm trong nhà tù lớn của Cộng-sản, Tăng, Ni, đồng bào, Phật tử bị tù 

đày, chết chóc, tự do, dân chủ không có, tâm tôi không an, làm sao tôi có thể tham dự buổi lễ ấy. 

 Tôi chỉ muốn khóc lên, trong sự tự cảm thấy tủi nhục của mình! Tám mươi ba năm ở đời, 

chưa làm gì được cho đất nước và đạo pháp! 

 Mong Hòa-Thượng thông cảm và hỷ xả. 

 Cầu chúc Hòa-Thượng vô lượng an lạc. 

        

      Kính thư, 

 

       

 

     Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 
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Số 1212/VP/TT            Phật lịch 2547 

     Tổ Đình Từ Quang ngày 08 tháng 08 năm 2003 

 

     Kính gửi: Hòa Thượng Thích-Huyền Quang 

     Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống 

     Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

 

Thưa Hòa Thượng, 

 Tôi vừa đi làm Phật sự tại Mỹ về, được xem lá thư đề ngày 27 tháng 7 năm 2003 từ Tu 

Viện Nguyên Thiều của Hòa Thượng. 

 Nội dung lá thư, Hòa Thượng nói lên nỗi lòng vì đạo và thỉnh tôi tham-dự vào Hội Đồng 

Giáo Phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

 Đối với tôi, từ tháng 04 năm 1975 tới nay, việc tranh đấu - bằng cách này hay bằng cách 

khác - cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước, cho đạo giáo Việt-Nam nói chung, và cho sự 

tranh đấu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Hòa Thượng cùng Hòa Thượng Quảng 

Độ lãnh đạo nói riêng, tôi vẫn không ngừng nghỉ. 

 Quốc nạn và Pháp nạn tại Việt Nam còn nhiều gian lao. Muốn biểu lộ tinh thần đoàn kết 

trong sự tranh đấu và xây dựng tương lai của Giáo Hội, Hòa Thượng cùng Chư Tôn Giáo Phẩm, 

không e ngại về phần đối nội và đối ngoại, thỉnh tôi tham dự vào Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 

Ương, tôi xin nhận lời. Tôi nhận lời ở trong ngôi vị tượng trưng - vì xa nước, tuổi cao - tùy theo 

hoàn cảnh, khả năng, giúp được gì cho quốc gia, đạo pháp, tôi sẽ cố gắng. 

 Cầu nguyện đảng Cộng-sản Việt Nam sớm giải thể, đất nước được thanh bình tự do, đạo 

giáo được phục hồi, Hòa Thượng cùng chư Tôn-Đức Tăng, Ni, đồng bào Phật tử thường an lạc. 

 

      Kính thư, 

 

 

            

                                                         Hòa Thượng Thích-Tâm-Châu 
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Số 1221/VP/TT 

 

LỜI TUYÊN BỐ 
của 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng Thủ  

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 

Về việc nhà cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam 

Đàn áp Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất 

 

 Được tin từ đài phát thanh “Á-Châu Tự Do”, vào ngày 08, ngày 09 tháng 10 năm 2003, 

nhà cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam đã ra lệnh cho Công-An, chặn bắt Đại-Lão Hòa-Thượng 

Thích-Huyền-Quang, Xử Lý Viện Tăng Thống, Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ, Viện-Trưởng 

Viện-Hóa Đạo cùng một số Thượng-Tọa lãnh đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, 

trên đường từ Bình-Định về Saigon. 

 Trước mưu mô xảo trá, bất nhân của nhà cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam, nhân danh Giáo-

Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới: 

 1. Cực lực lên án hành động tàn nhẫn, thiếu lương tri, chà đạp hiến-pháp, chà đạp nhân 

phẩm, nhân quyền, tự do, của nhà cầm quyền Cộng-sản Việt-Nam. 

 2. Yêu cầu trả tự do ngay cho hai Hòa Thượng cùng chư Thượng Tọa lãnh đạo Giáo-Hội 

Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất. 

 3. Hãy gạt bỏ những tri-kiến lầm lẫn, đen tối bởi những chủ trương ngang trái đối với dân 

tộc và nhân dân Việt-Nam, nhà cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam cho phục hồi sinh hoạt và trao trả 

tài sản cho Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất. 

 4. Giải thể đảng Cộng-Sản, hòa-đồng cùng các tôn-giáo, các đoàn thể, nhân dân, chung sức 

xây dựng nền dân chủ, tự do, đem lại phú cường và ấm no, hạnh phúc cho đất nước và nhân dân 

Việt-Nam. 

Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 10 tháng 10 năm 2003 

 

Thượng-Thủ 

Giáo-Hội PGVN Trên Thế-Giới 

 

 

 

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 
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CHÙA PHẬT-QUANG 

176 Rupert Street, West Footscray, Victoria 3012, Australia 

 

 

THƯỢNG-THỦ 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 

 

THÔNG BẠCH 

Số 1277/VP/TT 

Ngày 27 tháng 12 năm 2004 

 

Kính gửi chư Tôn-Đức Tăng Ni 

cùng đồng bào, đồng hương Phật-tử 

 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý vị, 

 

 Hôm nay tại chùa Phật-Quang, Victoria, Australia, chúng tôi được nghe, được xem đài 

truyền thanh, truyền hình cho biết: Sáng chủ nhật 26 tháng 12 năm 2004, đột khởi một trận động 

đất dưới đáy biển vùng Sumatra, Indonesia, khiến cho sóng thần vọt lên cao 10 thước tây, lôi cuốn 

bao sinh mạng, tài sản cư dân ven biển 7 nước Á-châu: Sri Lanka, Ấn-Độ, Bangladesh, Mã-Lai, 

Thái-Lan, Miến-Điện và Indonesia. 

 Trước thiên tai khủng khiếp ấy, chúng tôi kính xin Quý Ngài và Quý vị hãy tâm niệm kính 

lời chia buồn các gia đình nạn nhân, hãy dành những phút tưởng niệm, những khóa lễ cầu siêu cho 

những người không may đã mất, cầu an cho những người bị tai nạn và tùy theo khả-năng, hoàn 

cảnh - liên lạc với Hội Hồng Thập Tự - gửi giúp tiền tài hay vật dụng, hầu an ủi phần nào trong sự 

mất mát to lớn này. 

 Cầu nguyện anh linh các người đã mất được siêu thoát và các nơi bị tai nạn sớm phục hồi 

nếp sống như xưa. 

 

Nay thông bạch, 

 

 

 

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 
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TU VIỆN VIÊN QUANG 
1038-1044 GALWAY  LANE, CLOVER, SC 29710 - USA. 

Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com 

_______________________________________________________ 

 

TUYÊN BỐ 
        Văn thư số 1405/VP/TT 

 

 Chúng tôi vô cùng cảm động, qua internet, hơn một tuần lễ nay, thanh niên, sinh-viên trong 

nước và các đoàn thể người Việt tại nước ngoài, đã nhất tề đứng lên phản đối nhà cầm quyền 

Trung-Quốc, ngang nhiên xâm chiếm hai đảo Trường-sa và Hoàng-sa của Việt Nam vào quận 

hành-chính Tam-Sa, thuộc tỉnh Hải-Nam, Trung-quốc. 

 Tuy đang bận Phật-sự tại Hoa-Kỳ, với thái-độ chính-trị, chúng tôi: 

 1)- Nhiệt liệt ủng hộ tinh-thần đấu tranh bất khuất của nhân-dân Việt-Nam trong nước và 

ngoài nước. 

 2)- Mong mỏi nhân dân Việt-Nam trong nước và ngoài nước một lòng đoàn kết, liên tục 

đấu tranh không mệt mỏi, đòi hỏi nhà cầm quyền Trung-Quốc ngưng ngay việc sát nhập hai đảo 

Trường-sa và Hoàng-sa vào tỉnh Hải-Nam và đem vấn đề này ra tòa án Quốc-tế phân giải. 

 3)- Mong mỏi các Giáo-Hội, các Hội-đoàn Phật-giáo Việt-Nam tại nước ngoài tích cực 

ủng-hộ và tham gia vào cao trào đòi hỏi đất đai cho Tổ-quốc, vì kinh nghiệm hàng ngàn năm Bắc 

thuộc của ông cha chúng ta cho biết “đất nước mất tự-chủ, đạo-giáo cũng không có tự-chủ”. 

 4)- Mong mỏi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các châu lục, hoan 

hỷ nâng Văn Phòng II Viện Hóa Đạo lên trên, nắm vững pháp lý địa phương, an-định mọi mặt, 

tích-cực tiến-triển mọi Phật-sự và tích-cực ủng hộ cao trào tranh đấu giành lại đất đai cho Tổ-Quốc 

Việt-Nam. 

 5)- Nhân dân trong nước và ngoài nước Việt-Nam, tích cực đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng-

sản Việt-Nam phải công khai sám hối các lỗi lầm chính-trị quá khứ, chung sức cùng toàn dân giành 

lại đất đai trên bộ và ngoài biển cho Tổ-Quốc Việt-Nam; đồng thời, hủy bỏ điều 4 Hiến-Pháp, hủy 

bỏ các hình-luật vi hiến, tôn trọng đa nguyên, đa đảng, tự do, dân chủ, hầu gây lại sức mạnh toàn 

dân cho cuộc tranh đấu lâu dài với bá-quyền phương Bắc. 

 

Nay tuyên bố, 

Làm tại tu-Viện Viên-Quang, Clover, South-Carolina, U.S.A, 

ngày 15 tháng 12 năm 2007. 

 

 

 

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN 

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand 

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

Tel: 08-8447 8477 ; Email: phaphoanamuc@gmail.com ; Website: www.phatgiaoucchau.com   

Văn Phòng Tổng Thư Ký: Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia    

Tel 07-3372 1113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Emailthnhattan@yahoo.com.au 

 

 
 Số 11-04/HĐĐH/HC/CNT                                PHẬT LỊCH 2556, Úc Châu ngày 15 tháng 6 năm 2012 

 

 

 

 

CHÚC NGUYỆN THƯ 
 

 

 

Kính gởi: 

- Hòa Thượng Thượng Thủ 

- Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và Tín đồ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Trên Thế Giới 

   

Kính bạch Hòa Thượng Thượng Thủ cùng quý vị, 

 

 Tiếp nhận Thông Bạch số 1685/VP/TT đề ngày 28-5-2012 của Ngài về việc tổ chức Đại lễ 

Khánh thành Đại Giác Điện, an vị đại tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Bồ Tát Quán 

Âm, các tôn tượng Tứ Động Tâm tại Tu Viện Viên Quang, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ vào 

ngày 04 tháng 7 năm 2012.  

 

 Đang Mùa An Cư Khóa XIII của Phật Giáo Úc Châu diễn ra từ ngày 03 đến 13 tháng 7 

năm 2012 tại Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra, nên rất tiếc Chư Tôn trong Giáo Hội không thể 

thân lâm đến tham dự được. Tuy nhiên, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 

Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan chúng tôi, toàn thể Chư Tôn và Thất Chúng an cư vô cùng hoan hỷ tán 

thán, thống nhiếp và nhất tâm Chúc Nguyện: 

 

 - Đại Lễ Khánh Thành Đại Giác Điện, An vị các đại tôn tượng Chư Phật Bồ Tát và Tứ 

Động Tâm tại Tu viện Viên Quang của quý Giáo Hội sẽ thành tựu đại thành công, thập phần viên 

mãn. Với hành trạng và cuộc đời của Ngài Thượng Thủ, xuất thân Bắc Hà, di hành Nam Việt, và 

gần Tứ thập niên hải ngoại tha phương, đến nay tuổi hạc đã hơn Cửu thập thượng thượng trưởng 

lão. Một đời người cả thế kỷ đã cống hiến phụng hiến cho Đạo Pháp, cho Dân Tộc, cho Quê Hương 

một cách toàn vẹn, vậy mà: 37 năm vong quốc ly hương, xây dựng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Trên Thế Giới, châu lục nào cũng có Tự Viện, quốc độ nào cũng có Đạo Tràng, tiếp Tăng độ 

Chúng, nỗ lực và nỗ lực không ngừng, cống hiến và cống hiến vô biên, để cho Phật Pháp được 

xiển dương, đi đâu và đến đâu cũng kiệt hiệt đường đường dõng dạc: Tổ Quốc - Dân Tộc - Phật 

Giáo là một thực thể trường tồn hòa-hóa-tương-dung-bất-đoạn-diệt-phân-ly đã 2000 năm lịch sử 

Phật Giáo cùng 5000 năm lịch sử Dân Tộc và thừa tiếp trường tồn, dù có kinh qua với bất cứ thăng 

trầm vinh nhục nào, thời kỳ nào, chế độ nào, ngoại công, nội kích. 

mailto:phaphoanamuc@gmail.com
http://www.phatgiaoucchau.com/
mailto:thnhattan@yahoo.com.au
http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.vuonlam.us/1_TrongSongGio/01_GiaoChi%26ThongBachCungSo9_files/BanhXePhapLuan.png&imgrefurl=http://www.vuonlam.us/GiuaBaDao.htm&usg=__F1_tW9hkJDoZ-s-TNbvnFnenB3M=&h=214&w=215&sz=19&hl=en&start=4&sig2=kLSDnvuyfqzmE8epV1ApFQ&zoom=1&tbnid=OpBC506T2TLu1M:&tbnh=106&tbnw=106&ei=D-ceTvrSHoT6mAWI49C1Aw&prev=/search?q%3Dbanh%2Bxe%2Bphap%2Bluan%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D534%26output%3Dimages_json%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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 - Giai đoạn cuối đời còn kiến lập Tu Viện Viên Quang rộng 23 mẫu giữa rừng núi mênh 

mông, có đồi, có suối, cây to, bóng mát, chim hót, gió reo. Đại Giác Điện, Bảo Pháp Đường, các 

đại Tôn Tượng, Tứ Động Tâm bằng đá trắng, để thạch trụ muôn đời, đứng cùng hoàn vũ. 

 

 - Ngài là Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, và là Thành viên Hội 

Đồng Chứng Minh của Giáo Hội tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, một lần nữa tôi và Chư Tôn Đức 

kính chúc Hòa Thượng pháp thể thường nhiên, pháp lực miên trường và chúc nguyện Đại Lễ 

Khánh Thành châu viên khánh mãn. 

 

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO 

 

                                                                                                  Kính chúc nguyện, 

                                                                   Hội Chủ GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi Tân Tây Lan 

 

 

 

                                                                                                   (Ấn ký) 

     

 

 

                                                                                    Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ 
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Giáo-H¶I PhÆt-giáo viŒt-nam trên th‰-Gi§i 
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER  

TU VIỆN VIÊN QUANG 
1038-1044 GALWAY  LANE, CLOVER, SC 29710 - USA. 

Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com 

_______________________________________________________ 

 

    Tu-vieän Vieân-Quang, ngaøy 02 thaùng 7 naêm 2012 

       Vaên-thö soá 1698/VP/TT 

 

    Kính göûi :  Hoøa-Thöôïng Thích-Nhö-Hueä 

      Hoäi-Chuû Giaùo-Hoäi PGVNTN Haûi Ngoaïi 

      UÙc-Ñaïi-Lôïi - Taân-Taây-Lan 

 
 

Kính baïch Hoøa-Thöôïng, 

 

 Giaùo-Hoäi chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc Chuùc-Nguyeän-Thö ñeà ngaøy 15 thaùng 6 naêm 2012 cuûa 

Hoøa-Thöôïng göûi, chuùc-nguyeän cho ñaïi-leã, ngaøy 4.7.2012 cuûa Tu-vieän Vieân-Quang. 

 Vôùi nhöõng ngoân-töø chaân-thaønh huyeàn-dieäu ñaày ñaïo-vò trong chuùc-nguyeän-thö, ñaõ taïo 

neân yù-nieäm caûm-ñoäng saâu xa vaø taùn thaùn voâ cuøng cuûa chö Toân-ñöùc. Giaùo-Hoäi chuùng toâi thaønh-

thöïc göûi lôøi caûm ôn Hoøa-Thöôïng. 

 Cuøng trong dòp naøy, laø Ñaïi-Hoäi kyø 10, Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi, 

chuùng toâi cung thænh Hoøa-Thöôïng hoan hyû cuøng tham-döï laø Thaønh-vieân Hoäi-Ñoàng Chöùng-Minh 

Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi, haàu taïo neân tinh-thaàn lieân-keát laâu daøi cho Phaät-

Giaùo Vieät-Nam treân xöù ngöôøi. Kính mong Hoøa-Thöôïng hoan hyû. 

 Caàu nguyeän Tam Baûo töø bi gia hoä Hoøa-Thöôïng thaân taâm an laïc, Phaät-söï hanh thoâng. 
 

Kính thö, 

Thöôïng-Thuû GHPGVNTTG 

 

 

 

Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 

 

 

 

 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

148 

 

 

Chùa BÒ ñŠ 
Asian American Buddhist Association 

1114-1120 South 13th Street, Philadelphia, PA 19147 (917) 

952-6396 

ñÎa chÌ thÜ tín : P.O Box 25164, Philadelphia, PA 19147 
 

 
 

THƯ CHÚC MỪNG 
PhÆt lÎch 2556 ngày 2 tháng 7  næm 2012 

 

Nam Mô B°n  SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt 
 

 

Kính båch ñåi Lão Hòa ThÜ®ng ThÜ®ng Thû  

Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam Trên Th‰ Gi§i 
 

 

TrÜ§c h‰t chúng con, toàn th‹ cÜ sï thu¶c H¶i ñÒng Quän TrÎ chùa BÒ ñŠ và PhÆt Tº xin 

Çê ÇÀu Çänh lÍ kính chúc Hòa ThÜ®ng pháp th‹ khinh an, chúng sanh dÎ Ç¶. 

Chúng con ÇÜ®c bi‰t ngày 4 tháng 7 næm 2012, ñåi H¶i PhÆt Giáo Kÿ X ÇÜ®c t° chÙc tr†ng 

th‹ tåi Tu ViŒn Viên Quang ti‹u bang South Carolina. 

Chúng con xin kính chúc ñåi H¶i ÇÜ®c thành công viên mãn.  

Nay kính båch 

T. M. H¶i ñÒng Quän TrÎ  

H¶i trÜªng 

PhÆt tº Phúc Vïnh TrÀn Quán NiŒm 
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ÑIEÄN-TÍN PHAÂN ÖU 

cuûa Tröôûng-Laõo Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 

Thöôïng-Thuû 

Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi 

Tu-Vieän Vieân-Quang 

1038-1044 Galway Lane, Clover, S.C. 29710, U.S.A. 

Tel : (803) 222.6629 

 

Kính göûi: HT Tröôûng Ban Toå-Chöùc Tang Leã 

Coá-Hoøa-Thöôïng Thích-Hoä-Giaùc 

Chuøa Phaùp-Luaân : 13913 S. Post Oak Rd,  

Houston, TX 77045, U.S.A. Tel. (713) 433.4364 

 

TOÂI VOÂ CUØNG XUÙC ÑOÄNG, HAY TIN HOØA-THÖÔÏNG THÍCH-HOÄ-GIAÙC VIEÂN-

TÒCH HOÀI 6g20 SAÙNG NGAØY 05 THAÙNG 12 NAÊM 2012 TAÏI CHUØA PHAÙP LUAÂN, 

HOUSTON, TEXAS, HOA-KYØ.  

TOÂI CHAÂN THAØNH GÖÛI LÔØI PHAÂN ÖU CUØNG CHÖ TOÂN ÑÖÙC TAÊNG GIAØ GIAÙO 

HOÄI NGUYEÂN THUÛY CUØNG TOÂNG MOÂN PHAÙP QUYEÁN, ÑAÕ MAÁT ÑI MOÄT VÒ THAÏCH-

TRUÏ TRONG GIAÙO HOÄI.  

TOÂI NHAÁT TAÂM CAÀU NGUYEÄN GIAÙC LINH COÁ HOØA THÖÔÏNG VÓNH BIEÄT SA 

BAØ, THEÅ NHAÄP VOÂ DÖ NIEÁT BAØN. 

 

AI NIEÄM : HOØA-THÖÔÏNG THÍCH-TAÂM-CHAÂU 

 Ngaøy 06 thaùng 12 naêm 2012 
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THÖ TÍN PHAÂN ÖU 

Trung-Töôùng Linh-Quang-Vieân, phaùp-danh Töø-Vaân 

Sinh ngaøy 11 thaùng 11 naêm 1918 

Taï theá hoài 16g16 ngaøy 17 thaùng 01 naêm 2013 

(nhaèm ngaøy Moàng 06 thaùng Chaïp naêm Nhaâm-Thìn) 

Höôûng thoï 96 tuoåi 

cuûa 

Tröôûng-laõo Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 

Thöôïng-Thuû Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi 

 

  Thö göûi : Caùc con, caùc chaùu cuøng thaân-quyeán. 

   (Kính nhôø HT Thích-Taâm-Thoï chuyeån ñaït) 

 

Thaày voâ cuøng xuùc ñoäng, ñöôïc tin Trung-Töôùng Linh-Quang-Vieân, phaùp-danh 

Töø-Vaân, sinh ngaøy 11 thaùng 11 naêm 1918, taï theá hoài 16g16 ngaøy 17 thaùng 01 naêm 2013 

(nhaèm ngaøy Moàng 6 thaùng Chaïp naêm Nhaâm-Thìn), höôûng thoï 96 tuoåi.  

Leõ ra, Thaày quang laâm hoä-nieäm cho Chaân-linh Coá-Trung-Töôùng, nhöng vì Phaät-

söï taïi Toå-Ñình Töø-Quang (Canada), Thaày ñaëc-cöû Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Thoï, Trụ-

Trì chuøa Giaùc-Hoaøng thay maët Thaày chuû-trì tang-leã cho Coá-Trung-Töôùng. 

Thaày thaønh-thöïc göûi lôøi chia buoàn cuøng caùc con, caùc chaùu, thaân baèng quyeán-thuoäc 

cuûa Coá-Trung-Töôùng, ñaõ maát moät ngöôøi cha, moät ngöôøi oâng, moät ngöôøi thaân, moät ngöôøi 

göông maãu trong gia-ñình toâng-toäc, moät ngöôøi trung kieân, duõng-löôïc, ñaày nhieät huyeát, 

ñaày khí-phaùch trong vieäc gìn giöõ töøng taác ñaát cho Toå-quoác, vôùi muïc-ñích khoâng ñeå cho 

Coäng-saûn laøm tan naùt ñaát nöôùc. 

Tröôùc linh-saøng Trung-Töôùng, Thaày coù maáy lôøi taâm-söï.  

Trung-Töôùng! Töø laâu, Thaày haèng caàu nguyeän cho TrungTöôùng ñuû söùc khoûe, soáng 

laâu, ñeå cuøng moïi ngöôøi trôû veà queâ höông, phuïc höng tinh-thaàn quoác gia Vieät-Nam, ñem 

laïi thanh-bình, aám no, haïnh-phuùc laâu daøi cho nhaân daân. Nhöng, vaän nöôùc noåi troâi, con 

ngöôøi coù haïn, Trung Töôùng khoâng theå cöôõng ñöôïc ñònh luaät voâ thöôøng, ñaõ töø-giaõ coõi ñôøi 

giaû taïm, ñeå laïi bao noãi thöông tieác cho nhöõng ngöôøi coøn laïi! 

Giôø ñaây, Thaày mong thöùc-thaàn cuûa Trung-Töôùng boû laïi moïi öu tö cho ñôøi, saùng 

suoát, tònh-taâm, höôùng veà ngoâi Tam Baûo, nieäm danh-hieäu ñöùc Phaät A-Di-Ñaø, sinh veà nôi 

Cöïc-Laïc, caàu nguyeän cho ñaát nöôùc Vieät-Nam, thoaùt khoûi cheá-ñoä Coäng-saûn, toaøn daân 

quyeát taâm, khoâng ñeå tham taâm cuûa Trung-coäng xaâm chieám ñaát nöôùc chuùng ta! 

 

Ai-nieäm! 

Tu-vieän Vieân-Quang, ngaøy 18 thaùng 01 naêm 2013 
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Giáo-H¶I PhÆt-giáo viŒt-nam trên th‰-Gi§i 

World Vietnamese Buddhist Order 
TU VIỆN VIÊN QUANG 

Vien-Quang Monastery 
1038-1044 GALWAY  LANE, CLOVER, SC 29710 - USA. 

Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com 

   _________________________________________________________ 

 

 

THÖ TÍN PHAÂN ÖU 

Cuï Vuõ-Khaéc-Anh, phaùp-danh Trí-Minh 

Sinh-quaùn Phöôïng-Trì, Yeân-Moâ, Ninh-Bình, Vieät-Nam, taï theá luùc 11 giôø saùng  

ngaøy 12. 01. 2013 (nhaèm ngaøy Moàng 1 thaùng Chaïp naêm Nhaâm-Thìn) 

taïi Seattle, Washington State, Hoa-kyø, thoï 91 tuoåi 

cuûa 

Tröôûng-Laõo Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 

Thöôïng-Thuû Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieâït-Nam Treân Theá-Giôùi 

 

Thö göûi : Phaät-töû Vuõ-Vaên-Hoa 

 

Thaày voâ cuøng xuùc-ñoäng, ñöôïc tin : Cuï Vuõ-khaéc-Anh, phaùp-danh Trí-Minh taï theá taïi 

Seattle, Washington State, Hoa-kyø, luùc 11 giôø saùng ngaøy 12 thaùng 01 naêm 2013 (nhaèm ngaøy 

Moàng 01 thaùng Chaïp naêm Nhaâm-Thìn), höôûng thoï 91 tuoåi. Thaày thaønh thöïc göûi lôøi chia buoàn 

cuøng baø Vuõ-khaéc-Anh cuøng caùc con, caùc chaùu noäi, ngoaïi vaø thaân baèng quyeán-thuoäc. Ñoàng thôøi, 

caàu sieâu-ñoä Chaân-linh Phaät-töû Vuõ-Khaéc-Anh, phaùp-danh Trí-Minh ñöôïc sieâu-thoaùt. 

Thaày thöông nhôù, Phaät-töû Vuõ-khaéc-Anh, laø ngöôøi Phaät-töû chí thaønh vaø laø ngöôøi Quoác-

gia chaân-chính. Phaät-töû Vuõ-khaéc-Anh laø giôùi-töû taïi-gia nôi Thaày. Suoát ñôøi theo chí-höôùng cuûa 

Thaày : phuïc-höng tinh-thaàn quoác-gia khoâng Coäng-saûn vaø phaùt-trieån lyù-töôûng Phaät-giaùo, ñem laïi 

phuùc-lôïi cho xaõ-hoäi. Phaät-töû Vuõ-khaéc-Anh theo Thaày ñi toå-chöùc caùc chi-hoäi Phaät-Giaùo Theá-

Giôùi Phuïng-Söï Xaõ-Hoäi taïi Vieät-Nam, nay coøn löu laïi ngoâi chuøa Töø-Taân taïi Ngaõ Tö Baûy Hieàn, 

Saigon. Phaät-töû Vuõ-khaéc-Anh ñaõ theo chaân caùc vò töû-ñaïo, daán thaân khoâng quaûn ngaïi trong thôøi-

gian tranh-ñaáu cho bình ñaúng toân-giaùo naêm 1963. Vaän ñaát nöôùc noåi troâi, nghieäp con ngöôøi nghieät 

ngaõ. Moäng öôùc chöa thaønh, voâ thöôøng ñaõ ñònh!  

 Thöông thay! 

Sinh töû laø ñònh-luaät, khoâng ai traùnh khoûi! Giôø ñaây, töø nôi xa, moät laàn nöõa Thaày chia buoàn 

cuøng tang-quyeán. Thaày mong tang-quyeán haõy theo goùt ngöôøi thaân ñaõ maát, quyeát taâm phuïng-söï 

lyù-töôûng quoác-gia vaø Phaät-giaùo. Moät laàn nöõa, Thaày caàu nguyeän Chaân-linh Phaät-töû Vuõ-khaéc-

Anh, phaùp-danh Trí-Minh, boû laïi moïi öu-tö cho ñôøi, nhaát taâm töôûng nhôù ñeán hình-aûnh ñöùc Boån-

sö  Thích-Ca Möu-Ni Phaät, ñöùc Phaät A-Di-Ñaø, nhaát taâm nieäm Phaät, sinh veà caûnh Cöïc-Laïc. Caàu 
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mong nhaø caàm quyeàn Coäng-saûn Vieät-Nam, haõy nghó ñeán cha oâng mình, kòp thôøi chuyeån höôùng, 

giaûi theå chuû nghóa Coäng-saûn, quyeát taâm cuøng nhaân-daân trong, ngoaøi nöôùc Vieät-Nam, choáng aâm 

möu xaâm chieám ñaát nöôùc cuûa Trung-coäng, giöõ gìn troïn veïn laõnh thoå, laõnh haûi cuûa Toå-quoác vaø 

ñem laïi thanh-bình, an vui haïnh-phuùc laâu daøi cho nhaân daân Vieät-Nam. 

 

 

Tu-vieän Vieân-Quang, ngaøy 15.1.2013 

 

 

 

 Hoøa Thöôïng Thích Taâm Chaâu 
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Tu-vieän Vieân-Quang, ngaøy 7 thaùng 9 naêm 2013 

            Vaên thö soá 1743/VP/TT 

 

 

   Kính göûi : 

    - HT Thích-Taùnh-Thieät, HT Thích-Nhö-Ñieån, 

    Laõnh-ñaïo Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo AÂu chaâu, 

    - TT Thích-Quaûng-Ñaïo, NS TN Dieäu-Traïm, 

    Phaùp-quyeán Coá-Hoøa-Thöôïng Vieän-Chuû Khaùnh-Anh. 

 

 

Kính baïch Quyù Hoøa-Thöôïng, 

Thöa Thöôïng-Toïa vaø Ni-sö, 

 

 Ñöôïc xem thö cung thænh chöùng-minh leã Chung Thaát Coá-Hoøa-Thöôïng Thích-Minh-Taâm 

vaøo ngaøy 22 thaùng 9 naêm 2013 taïi chuøa Khaùnh-Anh (môùi), Phaùp-quoác. Thaâm taâm, quyeát söûa 

soaïn ñeå ñi. Khoâng ngôø, taám theû cho thuoác cuûa Chính-phuû heát haïn phaûi xin taám theû môùi, khoâng 

ñöôïc pheùp xuaát ngoaïi. Raát buoàn vaø raát tieác! 

 Vì hoaøn caûnh “baát khaû khaùng”, toâi khoâng theå tôùi chöùng-minh ñaïi leã ñöôïc, xin kính lôøi 

caùo loãi cuøng Quyù Hoøa-Thöôïng, Quyù Thöôïng-Toïa, Ni-Sö cuøng Ñaïi-Taêng vaø ñaïi-chuùng. Moät laàn 

nöõa, toâi xin nhaát taâm caàu nguyeän Giaùc-linh Hoøa-Thöôïng Thích-Minh-Taâm an-nhieân töï taïi nôi 

caûnh-giôùi chaân-nhö. 

 Hoøa-Thöôïng Thích-Minh-Taâm vieân-tòch, caùc vò Hoøa-Thöôïng khaùc vieân-tòch, vieäc keá 

thöøa, laõnh-ñaïo choã hy-voïng duy-trì, phaùt-trieån vaø lieân-keát Phaät-giaùo Vieät-Nam taïi haûi-ngoaïi, 

thöïc ñaùng lo nghó! Phaät-giaùo Vieät-Nam trong nöôùc, do Coäng-saûn toå chöùc, thao-tuùng. Phaät-giaùo 

Thoáng Nhaát, bò goø eùp, laõnh-ñaïo boác ñoàng, thieáu saùng suoát, thieáu nhaãn-naïi, hay bò ma-quaân mai-

phuïc xuùi giuïc, taïo ra nhöõng ma-thuaät kinh ñoäng, thieáu ñaïo-ñöùc, maát nhaân-taâm, laøm cho Phaät-

giaùo bò khinh-khi vaø ñaõ tan raõ caøng theâm tan raõ! Ma-thuaät laõnh-ñaïo qua Giaùo-chæ soá 9, ma-thuaät 

laõnh-ñaïo qua vieäc töø chöùc, loaïi ngöôøi, maø töø tröôùc tôùi nay, trong Phaät-giaùo chöa töøng thaáy! Than 

oâi, thöïc-chaát Phaät-giaùo coøn gì khoâng? Than sao cho xieát, chæ coøn mong coù söï cöùu vôùt cuûa chö 

Phaät, Boà-taùt, chö Thieân, Thieän-thaàn vaø nhöõng vò xuaát-gia, taïi-gia coù yù-thöùc, coù traùch-nhieäm maø 

thoâi! 
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 Tôùi ñaây, moät laàn nöõa, toâi xin thaønh thöïc caùo loãi. Caàu mong ñaïi-leã ñöôïc aâm, döông lôïi-

laïc, chö Toân-ñöùc Taêng, Ni vaø ñaïi-chuùng “thöôøng an laïc”. 

 

 

Kính thö, 

 

 

 

 

Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 
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Tu-vieän Vieân-Quang, South Carolina, U.S.A. 

Phaät-lòch 2557, ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2013 

Vaên thö soá 1743/VP/TT 

 

Thö göûi : Ni-Sö Khieát-Minh 

Chuû-trì Vietnam Mahaprajapati Nunnery 

Vishwashanti Pagoda Road 

Vaisahali, Bihar 844128, India 

 

 Ni-Sö, 

 

 Thaày nhaän ñöôïc thieäp cung thænh chöùng-minh ñaïi leã khaùnh thaønh baûo thaùp Ni Toå Kieàu-

Ñaøm-Di vaøo ngaøy 23.10.2013 cuûa Ni-Sö ñaõ laâu, nay môùi coù thö phuùc-ñaùp, vì quaù nhieàu Phaät-

söï. 

 Naêm nay Thaày 93 tuoåi roài, söùc khoûe khoâng cho pheùp ñi xa, Thaày göûi lôøi taùn-thaùn coâng-

ñöùc Ni-Sö. Ni-Sö laø moät vò nöõ-tu Vieät-Nam can-ñaûm, hieáu-haïnh, thaân tôùi nôi phaùt tích Ni-boä taïi 

nöôùc AÁn-Ñoä, taïo döïng baûo thaùp cuùng döôøng vaø cô sôû ñeå tieáp ñoä nhöõng ngöôøi tôùi sau, thöïc laø 

coâng-ñöùc voâ löôïng. 

 Goïi laø chuùt tònh-taøi nhoû “moät nghìn Myõ-kim”, Thaày göûi sang Ni-Sö, tuøy-hyû vaøo Phaät-söï 

chung naøy. Ni-Sö hoan hyû. 

 Nhaát taâm caàu nguyeän Tam Baûo töø-bi gia-hoä ñaïi-leã thaønh-töïu vieân-maõn, chö Toân-ñöùc 

Taêng, Ni vaø ñaïi-chuùng trong ñaïi-leã ñeàu ñöôïc höôûng phaàn phaùp-laïc. Caàu nguyeän Ni-Sö coù nhieàu 

söùc khoûe, ñeå tieáp tuïc söù-maïng hoaèng phaùp ñoä sinh. 

 

Nay thö, 

Thöôïng-Thuû 

Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi 

 

 

 

Tröôûng-Laõo Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 
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TAÂM THÖ NGOÛ 

Ngaøy 12 thaùng 09 naêm 2013 

 

 

Kính göûi : Hoøa-Thöôïng Thích-Quaûng-Ñoä 

 

Thöa Hoøa-Thöôïng, 

 

 Vì nghieäp-vaän cuûa Quoác-gia vaø Phaät-giaùo, Hoøa-Thöôïng vaø toâi, anh em chuùng ta bò xa 

caùch nhau 39 naêm roài. Naêm nay, Hoøa-Thöôïng ñaõ 86 tuoåi vaø toâi ñaõ 93 tuoåi. Trong nöôùc Hoøa-

Thöôïng bò tuø ñaøy, ngoaøi nöôùc, toâi coi nhö keû löu ñaøy. Hoøa-Thöôïng vaø toâi ñeàu laø ngöôøi thöông 

nöôùc, thöông ñaïo, nhöng xa caùch nhau. Trong nöôùc, hoaøn caûnh, taâm-huyeát vaø hoaït-ñoäng cuûa 

Hoøa-Thöôïng toâi voâ cuøng kính-phuïc vaø thöông kính. Ngoaøi nöôùc, toâi cuõng coá gaéng ñem heát taâm 

chaân-thaønh cuûa mình ñeå phuïng-söï, nhöng cuõng chaúng ñi ñeán ñaâu! 

 Toâi thöông kính Hoøa-Thöôïng Huyeàn-Quang cuõng nhö Hoøa-Thöôïng.  Töø  naêm 2007 cho 

tôùi nay, bao nhieâu bieán coá laøm baêng hoaïi toå chöùc Giaùo-Hoäi xaåy ra, toâi thaàm bieát coù nhöõng quyû-

keá cuûa nhöõng keû naèm vuøng phaù hoaïi. Ñaõ nhieàu laàn toâi xin ñieän-thoaïi vaø goïi ñieän thoaïi cho Hoøa-

Thöôïng khoâng ñöôïc, toâi nhôø ngöôøi thaân vôùi Hoøa-Thöôïng, thöa chuyeän cuøng Hoøa-Thöôïng, khoâng 

hieåu coù ñeán tai Hoøa-Thöôïng khoâng? 

 Nay bieán coá khoâng hay laïi xaåy ra cho Giaùo-Hoäi, khoâng coøn caùch naøo caû, toâi xin pheùp 

Hoøa-Thöôïng, xin göûi böùc taâm-thö ngoû naøy tôùi Hoøa-Thöôïng, Hoøa-Thöôïng xem vaø tuøy yù lieäu 

ñònh, ñeå taâm-tö vaø ñaïo-tình cuûa toâi ñoái vôùi Hoøa-Thöôïng khoâng bò aùy-naùy : 

 Xeùt thaáy vieäc töø chöùc vaø loaïi ngöôøi vöøa qua, chöa haún laø do Hoøa-Thöôïng taïo ra, nhöng 

noù xaåy ra vôùi ngoâi vò cuûa Hoøa-Thöôïng, vieäc naøy coù sai laàm : 

 1)- Vieäc xeùt xöû ngöôøi phaïm toäi Ba-la-di, chæ ôû nôi 20 vò ñaïi-taêng hoäi hoïp, thaåm xeùt vaø 

taãn xuaát trong noäi boä, khoâng ai coù quyeàn coâng khai beâu xaáu cho toaøn theå theá-giôùi bieát. 

 2)- Vieäc taãn xuaát moät vò taêng phaïm toäi do nôi Taêng-luaät, khoâng ñeán noãi moät vò Taêng-

Thoáng baát löïc, phaûi töø chöùc. Vaø, neáu vò aáy ôû trong cöông vò haønh-chaùnh, duøng luaät haønh-chaùnh 

maø xöû-trò, vieäc gì phaûi duøng ñeán vieäc töø-chöùc vaø nhaän chöùc laïi, cho toån thöông ñeán uy-tín caù-

nhaân vaø danh nghóa Giaùo-Hoäi. 

 Theo thieån yù cuûa toâi, ngay thôøi-ñieåm naøy, Hoøa-Thöôïng neân :  
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 1)- Ra moät taâm-thö nhaän xeùt söï laàm laãn trong bieán coá vöøa qua. 

 2)- Quyeát taâm loaïi tröø nhöõng keû giaùn-ñieäp naèm vuøng xuùi giuïc chia reõ, phaù-hoaïi. 

 3)- Ra moät Thoâng-baïch hoùa giaûi nhöõng vieäc ñaõ qua, mong Giaùo-Hoäi Thoáng Nhaát trong 

nöôùc vaø ngoaøi nöôùc hyû-xaû vaø sôùm lieân-keát trôû laïi. 

 4)- Vì söï gian lao ñaõ laâu vaø söùc khoûe giaø suy, khuyeân Hoøa-Thöôïng neân veà höu, chuyeån 

quyeàn xöû-lyù cho Hoøa-Thöôïng Thích-Thieän-Haïnh ñaûm-traùch. 

 Treân ñaây laø nhöõng ñeà-nghò phaùt xuaát töø taâm chaân thaønh cuûa toâi ñoái vôùi Hoøa-Thöôïng, 

mong Hoøa-Thöôïng thoâng caûm vaø quyeát-ñònh. Caàu chuùc Hoøa-Thöôïng ñaày ñuû söùc khoûe, nghò-

löïc vaø saùng suoát, giaûi-quyeát nan-ñeà naøy cuûa ñôøi. 

 

 

Taâm thö, 

 

 

 

 

Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 
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ÑOÂI LÔØI TAÂM HUYEÁT 

Vaên thö soá 1760/VP/TT – Ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2013 

 

 

Kính göûi :   Hoøa-Thöôïng Thích-Quaûng-Ñoä, 

Ñoàng kính göûi:  Chö Toân Hoøa-Thöôïng, Chö Thöôïng-Toïa, Ñaïi-Ñöùc Taêng, Ni cuøng chö  

   Phaät-töû trong, ngoaøi nöôùc. 

 

Kính baïch Quyù Ngaøi, Kính thöa Quyù vò, 

 

 Trong maáy tuaàn nay, söïï dieãn bieán xaåy ra trong Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Thoáng 

Nhaát ñaõ laøm cho dö-luaän xoân-xao vaø taâm-can chö toân-ñöùc Taêng Ni vaø Phaät-töû khoâng keùm phaàn 

chua xoùt vaø tuûi nhuïc. 

 Taâm-huyeát vaø duõng-khí cuûa Hoøa-Thöôïng Thích-Huyeàn-Quang vaø Hoøa-Thöôïng Thích-

Quaûng-Ñoä, rieâng caù nhaân chuùng toâi, luoân luoân khaâm-phuïc vaø thöông kính. Vaø, coù leõ, moïi giôùi 

ngöôøi Vieät coù tinh-thaàn quoác-gia khoâng Coäng-saûn, cuøng moät yù-nieäm nhö chuùng toâi. 

 Taâm-huyeát, duõng-khí cuûa hai Ngaøi laø moät vieäc, nhöng, khi hai Ngaøi ñem öùng-duïng cho 

toå-chöùc vaø ñieàu-haønh, khoâng ñaày ñuû trí-tueä xa roäng, thieän-xaûo phöông-tieän vaø loøng töø bi voâ-

chaáp, seõ khoâng ñem laïi thaønh-töïu nhö yù nguyeän vaø coøn thöông toån cho danh-nghóa Phaät-Giaùo 

moät caùch khoâng löôøng. 

 Qua Giaùo-chæ soá 9 naêm 2007, qua vieäc xöû-trò phaïm-nhaân, qua vieäc chaám döùt chöùc-vuï 

Vieän-Tröôûng Vieän Hoùa-Ñaïo vaø Chuû-Tòch Vaên Phoøng II Vieän Hoùa-Ñaïo, ñaõ chöùng-minh söï nhaän 

xeùt cuûa chuùng toâi. 

 Chuùng toâi khoâng daùm traùch Hoøa-Thöôïng Thích-Quaûng-Ñoä, maø chæ traùch Phaät-giaùo  

thieáu-nhaân söï ñöôïc reøn luyeän ñeå öùng theá, hoùa-ñaïo vaø thay theá. Hoøa-Thöôïng Thích-Quaûng-Ñoä 

coøn laø con ngöôøi, bò giam-haõm laâu ngaøy, khi töø-bi, trí-tueä vaø ñònh-löïc chöa vöõng vaøng, taäp-khí 

deã phaùt khôûi. Moät oâng chuû gia-ñình, bò doàn neùn laâu ngaøy, noä-khí xung thieân, thì vôï con, baùt ñóa 

bò chòu traän vaø coù theå, nhaø bò chaùy, laø thöôøng tình! 

 Tröôùc tình-traïng bi-ñaùt, khoù giaûi quyeát cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát 

hieän nay, vì coøn moät chuùt hôi höôùng vôùi Giaùo-Hoäi Thoáng Nhaát, chuùng toâi xin maïn pheùp laïm baøn 

vaø ñeà-nghò : 
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 1)- Vì thaân-theå quaù suy nhöôïc vaø taâm trí quaù caêng thaúng laâu ngaøy, xin Hoøa-Thöôïng 

Thích-Quaûng-Ñoä höu-trí, giao quyeàn xöû lyù Vieän Taêng-Thoáng cho Hoøa-Thöôïng Thích-Thieän-

Haïnh. 

 2)- OÂng Voõ-vaên-AÙi neân töø nhieäm moïi chöùc-vuï trong Giaùo-Hoäi Thoáng Nhaát vaø chæ giuùp 

Giaùo-Hoäi trong vieäc thoâng tin. 

 3)- Hoøa-Thöôïng Thích-Thieän-Haïnh ñaûm-traùch coâng vieäc Vieän Taêng-Thoáng, yeâu caàu chö 

vò ñaûm-traùch caùc chöùc-vuï nôi Vieän Hoùa-Ñaïo vaø Vaên Phoøng 2, hoan hyû trôû laïi nhieäm-sôû, chung 

lo coâng vieäc. 

 4)- Quyeát-ñònh caûi toå cô caáu vaø lieân-hieäp laïi vôùi Giaùo-Hoäi Thoáng Nhaát taïi caùc chaâu-luïc 

ngoaøi nöôùc. Ñoù laø ñeà-nghò noâng caïn cuûa chuùng toâi, tuøy Quyù Ngaøi lieäu-ñònh. 

 Ngöôõng nguyeän Tam Baûo töø bi chöùng minh gia-hoä cho Phaät-Giaùo ñöôïc an-ñònh. Chö 

Toân-ñöùc Taêng-giaø vaø Phaät-töû thöôøng an-laïc. 

 

Kính thö, 

Nguyeân-Vieän-Tröôûng Vieän Hoùa-Ñaïo GHPGVNTN 

Thöôïng-Thuû Giaùo-Hoäi PGVN Treân Theá-Giôùi 

 

 

 

 

Tröôûng-Laõo Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 
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Giáo-H¶I PhÆt-giáo viŒt-nam trên th‰-Gi§i 

World Vietnamese Buddhist Order 

TU VIỆN VIÊN QUANG 

Vien-Quang Monastery 
1038-1044 GALWAY  LANE, CLOVER, SC 29710 - USA. 

Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com 

_____________________________________________________ 

 
CAÛM NIEÄM COÂNG ÑÖÙC 

Tu-Vieän Vieân-Quang, ngaøy 09 thaùng 1 naêm 2014 

Vaên thö soá 1764/VP/TT 

 

Kính göûi : Quyù Ngaøi Laõnh-Ñaïo, chö Toân-ñöùc Taêng Ni 

cuøng chö vò Cö-só : 

- Giaùo-Hoäi PGVN Thoáng Nhaát AÂu-Chaâu, 

- Giaùo-Hoäi PGVNTN UÙc-ñaïi-lôïi - Taân-taây-lan, 

- Giaùo-Hoäi PGVN Thoáng Nhaát Hoa-Kyø, 

- Giaùo-Hoäi PGVN Thoáng Nhaát Canada. 

 
 

NAM MOÂ BOÅN SÖ THÍCH CA MÖU NI PHAÄT 

 

Kính baïch Quyù Ngaøi, 

Kính thöa Quyù vò, 

 

Hoâm qua (8.1.2014), chuùng toâi ñöôïc ñoïc baûn “Tuyeân Boá Chung” cuûa Quyù Giaùo-Hoäi, 

chuùng toâi voâ cuøng caûm khích. 

 Vôùi tö caùch laø moät laõo-taêng : 

 -  Nguyeân Phoù-Hoäi-Chuû Toång-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam, 

 -  Nguyeân Chuû-Tòch UÛy-Ban Lieân-Phaùi Baûo-Veä Phaät-Giaùo naêm 1963,  

 - Nguyeân Tröôûng Ban Toå-Chöùc Ñaïi-Hoäi thaønh laäp Giaùo-Hoäi Phaät Giaùo Vieät-Nam Thoáng 

Nhaát taïi chuøa Xaù-Lôïi, Saigon ngaøy 31.12.1963 - 4.1.1964, 

-  Nguyeân Vieän-Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo Giaùo-Hoäi PGVN Thoáng Nhaát naêm 1964, 

-  Ñöông kim Thöôïng-Thuû Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Treân Theá-Giôùi, 

 Chuùng toâi thaønh thöïc caûm-nieäm coâng ñöùc vaø taùn döông tinh thaàn truy tö, kieân-trì vaø 

hoaèng truyeàn ñaïo-thoáng cuûa Quyù Ngaøi vaø Quyù vò. 

 Qua baûn  “Tuyeân Boá Chung”, chuùng toâi : 

 1)- Hoan-hyû ngoân-töø xieån-minh “Lôøi môû ñaàu” Hieán-Chöông GHPGVNTN. 

 2)- Taùn ñoàng boán (4) ñieåm trong Tuyeân Boá Chung. 
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 3)- Xin quyeát taâm thöïc hieän Hieán-Chöông GHPGVNTN naêm 1964 laøm neàn taûng, ñaëc 

bieät laø nhieäm-kyø cuûa ngoâi vò toái cao, haàu traùnh söï bieán ñoäng cuûa nhaân söï vaø nhaân taâm trong thôøi 

bieán loaïn. 

 Ngöôõng nguyeän Tam Baûo töø bi gia hoä cho neàn taûng Giaùo-Hoäi ñöôïc vöõng vaøng laâu daøi, 

Phaät-söï caùc nôi ñöôïc toát ñeïp, töù chuùng ñeä töû Phaät thöôøng an laïc. 

 

 

Kính thö, 

 

 

  

 

Hoøa-Thöôïng Thích-Taâm-Chaâu 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT  

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂU  

615 N. Gilbert Rd. Irving, Texas 75061-6240 * Tel: (972) 986-1019 
_____________________________________________ 

 Phật lịch 2557 

THƯ CẢM TẠ  
  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

  
Nhất tâm kính lễ Đại lão Hòa thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế 

Giới, 

  

Kính bạch Hòa thượng, 

 

Văn Phòng Điều Hợp chúng con vừa nhận được thư “Cảm Niệm Công Đức” đề ngày 09 

tháng 01 năm 2014 với ấn ký của Hòa thượng, do văn phòng Tu Viện Viên Quang chuyển đến. 

Hòa thượng là bậc thượng thủ của Tăng đoàn hải ngoại, là chứng nhân lịch sử đã góp nhiều 

tâm trí và công sức suốt gần thế kỷ qua đối với Phật giáo, và đặc biệt là hơn nửa thế kỷ cho việc 

hợp nhất các tập đoàn Phật giáo ba miền để thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, dẫn đến sự 

hình thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất năm 1964. Chính từ vị thế này, lời cảm 

niệm công đức và tán dương tinh thần của Hòa thượng đối với “Tuyên Bố Chung” của 4 Giáo 

Hội PGVNTN là một chia sẻ sâu sắc, khích lệ thật lớn lao đối với hàng hậu học chúng con. 

Thay mặt toàn thể 217 thành viên chính thức ký tên của GHPGVNTN Âu châu, Úc Đại Lợi 

– Tân Tây Lan, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, chúng con xin nhất tâm đảnh lễ tri ân lời vàng của Hòa 

thượng. 

Kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, và cửu trụ thế gian để tiếp tục 

làm bóng mát cho Tăng đoàn hải ngoại. 

 

Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Lịch Đại Tổ Sư tác đại chứng minh. 

 

Irving, ngày 10 tháng 01 năm 2014 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu 

Chánh Văn Phòng  

 

Sa Môn Thích Tín Nghĩa 
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ĐẠO-TỪ CHỨNG-MINH 
ĐẠI LỄ KHÁNH-THÀNH CHÙA TAM BẢO 

của 
Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 

Thượng-Thủ Giáo-Hôi Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới 

 
NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT 

 
Kính bạch chư Tôn-đức Tăng, Ni, 

Kính thưa Quý vị Đại-Diện cơ-quan Công-quyền, 

Kính thưa Quý vị Đại-diện tôn-giáo, đoàn thể, truyền thông,  

Kính thưa Ban Tổ-Chức cùng đồng bào, đồng hương, Phật-tử, 

 
Kính bạch Quý Ngài,  

Kính thưa Quý vị, 

 
Hôm nay, chúng tôi rất may mắn được Sư Bà Trụ-Trì cung thỉnh về nơi đây, chứng 

minh Đại-lễ khánh thành chùa Tam Bảo và được cùng Quý Ngài và Quý vị hiện diện, chung 

lời cầu nguyện cho địa-phương, cho khắp nơi được mọi sự an lành như ý. 

Trên hết, chúng tôi xin kính lời tri ân công-đức Chính-Phủ và nhân dân Hoa-kỳ đã tận 

tình nâng đỡ người Việt khắp nơi, được an cư lạc nghiệp và duy-trì được nếp sống văn hóa 

truyền thống của dân-tộc mình. 

Chúng tôi cũng thành thực tán dương công-đức Sư Bà Trụ-Trì, Ban Hộ-Tự và chư Phật-

tử chùa Tam Bảo, kể từ năm 1984 tới nay - gần ba mươi năm - đã bỏ bao nhiêu tâm-huyết, 

sức lực, tiền tài, nhẫn-nhịn, chịu đựng, mới có ngày hôm nay. 

Hôm nay, chúng ta đáng chung vui. Nhưng, chúng ta cũng phải nhìn về phía trước, 

còn nhiều thử thách, nhiều chướng-duyên trong sự duy-trì và phát triển ngôi chùa! 

“Tất cả do tâm”. Chúng ta hãy tôi luyện tâm của chúng ta, luôn luôn được an-tịnh, tràn 

đầy từ bi hỷ xả, không chấp “cái ta, của ta”, biết hòa đồng cùng tất cả, các phiền não sẽ không 

vướng, các chướng ngại sẽ không còn, và nhờ chư Phật, Bồ-tát, Thánh-chúng gia-hộ, Phật-sự 

gì cũng được như nguyện. 

Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia-hộ chùa Tam Bảo được ổn-định, phát-triển 

lâu dài, Sư Bà được trường thọ, đại-chúng thường tinh-tiến, tất cả chư vị hiện diện cùng quyến-

thuộc được an vui, hạnh-phúc. 

 
NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC-SƯ PHẬT 
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GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI 
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 

 

TU-QUANG  BUDDHIST  ORDER  /  ORDRE  BOUDDHIQUE  TU-QUANG 

2176 Rue Ontario Est, Montreal, QC. H2K-1V6, Canada  

1978 Rue Parthenais, Montreal, QC H2K-3S3, Canada 

Tel : (514) 525-8122 

 

Toå-Ñình Töø-Quang, Phaät-lòch 2557, ngaøy 23 thaùng 01 naêm 2014 

Vaên thö soá 1766/VP/TT 

 

 

 

Thö göûi : Tyø-Kheo Thích-Vieân-Lyù 

T/L Taêng Ñoaøn PGVN Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi  

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683, U.S.A. 

 

 

Thöa Quyù Thaày, 

 

 Vaøo 21 giôø, ngaøy 22 thaùng 01 naêm 2014, vaên phoøng chuùng toâi coù nhaän ñöôïc Thö Cung 

Thænh, Phaät-lòch 2557, ngaøy 22 thaùng 01 naêm 2014 cuûa Quyù Thaày. 

 “Phaät-Giaùo Vieät-Nam trong vaø ngoaøi nöôùc ñang trong tình-caûnh khaù phöùc taïp vaø ñen toái, 

tröôùc hieän tình nhö theá, trong tinh-thaàn luïc-hoøa-kính, chuùng con coá gaéng keát-hôïp vôùi nhau trong 

moät Taêng-Ñoaøn vôùi danh xöng Taêng Ñoaøn Phaät-Giaùo Vieät-Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi ñeå tieáp 

tuïc söù-meänh cuûa nhöõng tröôûng-töû Nhö-Lai trong thôøi kyø phaùp nhöôïc ma cöôøng”. 

 “Ñeå öôùc voïng saâu thaúm cuûa chuùng con ñöôïc töïu  thaønh vieân ma õn, chuùng con thaønh taâm  

ñeâ ñaàu ñaûnh leã Ñöùc Tröôûng-Laõo Hoøa-Thöôïng Thöôïng-Thuû hoan hyû bi-maãn laøm Chöùng-Minh 

Ñaïo-Sö cho Taêng-Ñoaøn cuûa chuùng con”. 

 Ñoïc qua nhöõng doøng taâm-huyeát neâu treân cuûa Quyù Thaày, chuùng toâi khoâng theå khoâng xuùc 

ñoäng, leä öùa traøn mi! A-Di-Ñaø Phaät, ai sinh moät nieäm khoâng laønh, gaây theâm ñau khoå, taïo thaønh 

bi thöông! 

 Vôùi baûn-hoaøi, taän taâm phuïng söï Phaät-phaùp, phuïc-vuï chuùng sinh, caàu nguyeän, ñaát nöôùc 

Vieät-Nam ñöôïc toaøn veïn, phuù cöôøng, Phaät-giaùo Vieät-Nam ñöôïc phuïc-höng laâu daøi. Khoâng vì 

lôïi danh, tranh chaáp, chæ vì ñaïo-tình vôùi tình thöông voâ uùy, töï coi nhö oâng lính giaø chöõa chaùy, 

chuùng toâi hoan-hyû nhaän lónh ngoâi vò laõnh-ñaïo tinh-thaàn Chöùng Minh Ñaïo-Sö Taêng Ñoaøn Phaät-

Giaùo Vieät-Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi. 

 Chuùng toâi xin coù ñoâi lôøi cuøng Quyù Thaày : 

 1)-  Thöïc taâm hoøa hôïp, xaây döïng, ñeà phoøng nhöõng aùc-ma chia reõ, phaù hoaïi. 
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 2)- “Haï taâm ö nhaát thieát”- Haï thaáp mình xuoáng, hoøa hôïp vôùi taát caû moïi ngöôøi, moïi Giaùo-

Hoäi, moïi Giaùo-phaùi, moïi toå chöùc Phaät-Giaùo, lieân keát, taïo thaønh moät löïc-löôïng haûi ngoaïi, haàu 

ñaùp öùng nguyeän voïng cuûa nhaân daân vaø ñaïo-giaùo trong nöôùc. 

 Ngöôõng nguyeän Tam Baûo chöùng minh, töø bi gia hoä töù chuùng an hoøa, Phaät-söï vieân thaønh, 

nhö nguyeän. 

 

Kính thö, 

 

 

 

 

Tröôûng-laõo  Thích-Taâm-Chaâu 
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Giáo-H¶I PhÆt-giáo viŒt-nam trên th‰-Gi§i 

World Vietnamese Buddhist Order 

TU VIỆN VIÊN QUANG 

Vien-Quang Monastery 
1038-1044 GALWAY  LANE, CLOVER, SC 29710 - USA. 

Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com 

_________________________________________________ 

 

Tu-vieän Vieân-Quang, ngaøy 23 thaùng 4 naêm 2014 

Vaên thö soá 1781/VP/TT 

 

 

 

Kính göûi : Hoøa-Thöôïng Thích-Vieân-Lyù  

Vieän-Chuû Chuøa Ñieàu-Ngöï 

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683, U.S.A. 

 

 

Thöa Hoøa-Thöôïng, 

 

 Thaønh-thöïc caûm ôn Hoøa-Thöôïng ñaõ cung thænh toâi quang laâm chöùng minh Ñaïi leã kyû-

nieäm Phaät-ñaûn vaø ñaët ñaù xaây chuøa Ñieàu-Ngöï vaøo ngaøy 11 thaùng 5 naêm 2014. 

 Raát tieác, vaøo ngaøy aáy, toâi phaûi chuû trì ñaïi leã Phaät-ñaûn taïi Toå-Ñình Töø-Quang, Montreal, 

Quebec, Canada, neân toâi khoâng theå hieän dieän taïi chuøa Ñieàu-Ngöï ñöôïc, mong Hoøa-Thöôïng cuøng 

ñaïi-chuùng thoâng caûm vaø hoan-hyû. 

 Tuy khoâng hieän dieän, nhöng toâi nhaát taâm caàu nguyeän Phaät-söï nôi Ñieàu-Ngöï ñöôïc hanh- 

thoâng vieân-maõn. Toâi cuõng khuyeán thænh chö toân-ñöùc Taêng, Ni vaø chö Phaät-töû xa gaàn, cuøng thaønh 

taâm caàu nguyeän cuõng nhö tích-cöïc cuùng-döôøng, khuyeán-hoùa, hoä trôï cho Phaät-söï chuøa Ñieàu-Ngöï 

ñöôïc sôùm thaønh coâng nhö nguyeän. 

 Bieát raèng, vaøi naêm qua, nhöõng bieán coá khoâng hay, lieân-tuïc xaåy ra cho Phaät-giaùo chuùng 

ta. Chuùng ta khoâng ñaùng quan taâm, maø chuùng ta chæ cho raèng, ñoù laø nghieäp-löïc nhaân quaû chung 

töø thuôû xa xöa, chuùng ta vui loøng traû, traû cho xong. Coøn nay, vì vieäc Phaät laø vieäc chung, troàng 

nhaân toát seõ haùi quaû toát, chuùng ta vaãn hoan hyû laøm, khoâng chuùt ñaén ño, e ngaïi! 

 Ñöùc Phaät daïy, theá gian laø voâ thöôøng, taâm thöùc laø voâ thöôøng. Vui, buoàn, hoøa, giaän, ñöôïc, 

maát, khen, cheâ, khoûe, yeáu, treû, giaø, giaàu, ngheøo, soáng, cheát, sinh ra ñôøi, soáng vôùi ñôøi, khoâng ai 

traùnh khoûi! Chuùng ta neân soáng vôùi cuoäc soáng an bình vui veû! 

 Rieâng caù-nhaân toâi, soáng daøi treân 94 naêm tröôøng, laøm vieäc khoâng ngöng nghæ. Nhöng, tôùi 

nay, thöïc caûm thaáy giaø suy, khoâng theå coá gaéng nhieàu hôn nöõa. Do vaäy, toâi xin nhöôøng laïi ngoâi 

vò “Chöùng Minh Ñaïo-Sö”, Taêng Ñoaøn Phaät-Giaùo Vieät-Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi cho chö toân-
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ñöùc khaùc. Toâi hoan-hyû Chöùng-Minh Phaät-Söï cho Taêng-Ñoaøn. Mong ñaïi-chuùng hoan-hyû. 

 Nhaát taâm caàu nguyeän Tam Baûo töø bi gia hoä Phaät-phaùp tröôøng toàn, Taêng-ñoaøn hoøa-hôïp, 

theá-giôùi thanh-bình, aâm döông lôïi laïc. 

 

 

Kính thö, 

 

 

 

Tröôûng-laõo Thích-Taâm-Chaâu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢM TƯỞNG 
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CHÚC TỪ DÂNG LÊN  

HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ 

 
 

Thích Nữ Như Liên 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Thời gian thấm thoát đã 30 năm kể từ ngày Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế Giới 

ra đời, góp phần vào sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Việt tha hương trên thế giới, và cũng 

là một đóng góp của người Việt tha phương vào sinh hoạt tôn giáo quốc tế. Ba mươi năm trong 

đời người có thể là rất dài, nhưng ba mươi năm đối với Giáo Hội của một tôn giáo đã có trên 2.600 

năm đúng là quá ngắn ngủi để nhìn trước nhìn sau. Tuy nhiên, Giáo Hội hẳn đã qua thời gian chia 

sẻ với nhau cái khó cực kỳ của buổi ban đầu, đã dắt dìu nhau đi trong những đoạn đường kế tiếp 

đầy chướng ngại gian khổ để không lùi bước trước những thử thách. Nay là lúc cùng nhau trăn trở 

định hướng cho những năm trước mặt có thể còn nhiều thách đố hơn nữa. 



Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập GHPGVNTTG 1984-2014 

170 

 

 Đến từ một ngôi chùa nhỏ bé và còn chập chững ở một thành phố mang một tên có vẻ 

hoang sơ Salt Lake City, chúng tôi xin được góp lời chúc mừng Giáo Hội trong ngày lễ hội kỷ 

niệm trọng đại này. Chùa Tam Bảo tại Hồ Muối xin được phép hòa nhập trong niềm vui chung, 

gởi lời chúc mừng đến tất cả quí chùa, quí Hòa Thượng, quí Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, quí 

Phật tử trong Giáo Hội. Là những ngưòi con Phật được Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu 

của Giáo Hội dẫn dắt, chúng tôi không làm sao nói lên cho hết thâm tình của Chùa Tam Bảo, của 

các Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử đồng hương dưới mái chùa đối với công đức cao cả của Ngài.   

 Trong dịp kỷ niệm 30 năm này, chính là lúc chúng ta cầu nguyện để nói lên sự cảm tạ Đức 

Phật từ bi đã gia hộ cho chúng ta được tồn tại, đứng vững, và mở rộng được chốn Tam Bảo tiếp 

đón ngày càng đông đảo những người con Phật đến với chúng ta để nương nhờ cửa Phật. Và chúng 

con cũng xin được dâng lên Hòa Thượng Thượng Thủ những lời vấn an và chúc thọ, cầu nguyện 

Đức Phật hộ trì để Ngài có thể tiếp tục lãnh đạo, dẫn dắt tất cả chúng con đi đúng, đi ngay trên con 

đường Phật đạo hầu có thể phụng sự đắc lực chúng sanh trong một giai đoạn thử thách cùng cực 

hiện nay mà chúng ta đang thấy diễn ra nơi nơi. 

  

 Chùa Tam Bảo của chúng tôi được hình thành muộn màng, từ một hai năm đầu tiên của 

thập niên 90, xuất phát từ nhu cầu đời sống tinh thần, tôn giáo của những đồng hương Phật tử 

muốn đến với Tam Bảo, cần có nơi tu tập, nghe kinh, học đạo, và sinh hoạt Phật sự chung như một 

cách cúng dường để giải tỏa những áp lực căng thẳng, những muộn phiền ưu tư, những cảm giác 

trống vắng, lạc loài trong cuộc sống tha hương mà quê hương ngày càng nhạt nhòa, mỏi mòn trong 

trí nhớ. Ý thức được tâm tình đó, chúng tôi đã thấy trách nhiệm của mình không nhỏ để cho mái 

chùa đủ sự ấm cúng, gần gũi với các đạo hữu lui tới.  

 

 Những Phật tử đã đem công sức dựng lên mái chùa này cũng hiểu một cách đương nhiên 

không thể quan niệm một chùa, dù độc lập, nhưng có thể đứng tự lập được. Định chế tôn giáo nào 

cũng phải thuộc vào một hệ thống để có thể phát huy được, phát triển được. Nếu chúng ta nhìn đến 

những trở ngại ngôn ngữ, những khác biệt thế hệ và khác biệt văn hóa và nhu cầu truyền bá tư 

tưởng, phổ biến kinh sách… cho những thế hệ sinh ra và lớn lên ở bên này, thì quả thật chẳng sai 

khi trong lòng mang nỗi áy náy “lực bất tòng tâm”.  

 

 Bởi thế, được sự giáo huấn của Hòa Thượng Thượng Thủ, chúng tôi vẫn hằng tâm mở rộng 

những quan hệ Phật sự với các chùa khác để có thể được chia sẻ, và cùng nhau tìm giải pháp chung, 

hành động chung cho những vấn đề chung. Được sự dẫn dắt của Hòa Thượng Thượng Thủ đúng 

là một cơ duyên. Hòa Thượng Thượng Thủ là vị lãnh đạo Phật giáo lâu đời nhất mà nhiều thế hệ 

của chúng ta còn nhớ - bắt đầu từ phong trào tranh đấu của Phật giáo vào năm 1963 cho sự bình 

đẳng tôn giáo và chống kỳ thị Phật giáo trong chính quyền, chính trị. Không chỉ là người lãnh đạo 

hầu như duy nhất hàng đầu của 50 năm trước còn với chúng ta 50 năm sau, Ngài còn là một hình 

ảnh chói sáng trong tâm khảm, trong lý tưởng của mỗi chúng ta khi nghĩ lại đoạn đường đầy gian 

khổ, nghiệt ngã, nghiệp chướng mà Phật giáo VN đã trải qua như một định mệnh trong hơn cả 

chục năm sau đó, khiến cho sự phân hóa, chia rẽ, thù nghịch, nghi kỵ làm cho hàng triệu người 

chúng ta cứ chông chênh trên bờ vực. Hòa Thượng Tâm Châu đã tìm cách chống đỡ, cứu vãn tình 

thế, lèo lái con thuyền Phật giáo giữa bão táp phong ba, để cho chúng ta phần nào được bình yên, 

giữ được chính mình trước cơn lốc thời đại đó. Và khi cộng đồng tha hương của chúng ta với hàng 

triệu người đang đứng trước một khoảng trống tinh thần và tôn giáo lớn lao, Ngài đã không quản 

sức yếu thế cô, cùng với lớp hậu tấn can đảm lập ra giáo hội này để một mặt chúng ta giữ được 
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bản chất tôn giáo dân tộc của mình, một mặt đứng ngoài những chuyện thế sự chính trị hoang 

tưởng để tập trung vào xây dựng cuộc đời mới.  

 

 

 
  

 Chùa Tam Bảo chúng tôi luôn luôn nhớ đến tấm lòng ưu ái không bờ bến của Ngài. Chỉ 

trong thời gian ba năm qua, Ngài tuổi đã trên 90, vẫn không quản ngại đường xá xa xôi, sức khỏe 

bất cập, mà đến với Tam Bảo trong dịp khánh thành trùng tu, mở rộng chánh điện của chùa vào 

tháng tư 2012 và trong dịp lễ Phật Đản 2013 - 2014. Có nhiều Phật tử ở đây biết Ngài. Cũng không 

ít người nghe tiếng Ngài từ khi còn ở trong nước. Có những người trẻ chưa hề nghe hay biết gì về 

Ngài. Thế nhưng khi được diện kiến Ngài, ai cũng xúc động vì nhiều nỗi. Và câu chuyện truyền 

tụng trong cộng đồng Phật tử nhỏ bé ở thành phố Salt Lake City này về cuộc đời như huyền thoại 

của Ngài từ những ngày ở ngoài miền Bắc đất nước còn chịu Pháp thuộc, đến công đức của Ngài 

từ những ngày của Viện Hóa Đạo Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tự trên đường Trần Quốc Toản, 

Saigon, ngài đã chẳng bao giờ thoát ra khỏi bể khổ của chúng sinh để giúp mọi người quay lại nhìn 

bờ. 

 Gần đây, Ngài đã tỏ ý cần thời gian an dưỡng trong tuổi già. Chúng ta đều hiểu trong nỗi 

ray rứt về trách nhiệm và những nỗ lực chưa đủ của mình trước những hy sinh to lớn của Ngài khi 

ở tuổi cửu thập gần bách tuế vẫn phải cáng đáng trách nhiệm Thượng Thủ của Giáo Hội. Để cho 

xứng đáng với sự hy sinh vô hạn đó của Ngài, để cho Ngài được an tâm thanh thản, đây là lúc 

những lớp hậu tấn chúng ta phải chứng tỏ được tinh thần đoàn kết và nguyện làm hết sức mình để 

tiếp nối sự nghiệp chung xây dựng, phát triển Giáo Hội.  

 Nay là lúc chúng ta phải suy nghĩ đến chuyện tiến về phía trước, vì qui luật tiến hóa chẳng 

cho phép chúng ta được phép hài lòng trong thế đứng yên, an nhiên tĩnh tọa trong khi thời cuộc 

xoay vần đến chóng mặt khắp nơi nơi. Đối với những thế hệ sau này, trở ngại ngôn ngữ như chuyện 
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phá núi, nhưng cũng không bằng với sự chuyển tiếp, truyền đạt thông điệp của Phật Tổ về đạo từ 

bi, cứu nạn, cứu khổ trong một cuộc đời đầy nghiệp chướng và vô thường, sắc sắc không không, 

cho những lớp trẻ vẫn quen với văn hóa đặt nền tảng trên chủ nghĩa cá nhân và sự lôi cuốn của nền 

văn minh vật chất, cùng sự căng thẳng của một thế giới rơi vào một thời tối đen đầy nghi kỵ, thù 

hận, và đầy ác tâm sát tính. 

 Với một năng lực rất giới hạn nhưng trước một cộng đồng Phật tử không đông, chúng tôi   

đã cố sức xây dựng một mái nhà Phật giáo nho nhỏ ấm cúng, và sự thành tựu nhỏ bé này là công 

sức của tất cả mọi người, đủ mọi thành phần, mọi trình độ, mọi giới tính, mọi thế hệ… Trước con 

đường đầy dẫy những thử thách trước mặt, chúng tôi cũng chỉ biết làm như thế, ra sức kêu gọi sự 

chung sức của tất cả, góp công, góp của, góp trí tuệ, góp thì giờ… để cùng nhau tìm giải đáp cho 

những bài toán của mình. Chúng ta đều phải cố quên cái “ngã” khi nhìn hình ảnh bao trùm của 

Đức Từ Phụ trên cao. 

 Với tinh thần đó, khảo hướng đó, Chùa Tam Bảo nguyện đem sức mình đóng góp xứng 

đáng vào sự nghiệp chung xây dựng đại gia đình Phật giáo của chúng ta - với sự soi đường dẫn lối 

của Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Châu Thượng Thủ GHPGVNTTG.  

 Nguyện cầu Hồng đức Tam Bảo luôn luôn phù hộ cho chúng ta vững mạnh trên con đường  

tu tập và phụng sự tha nhân. 
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