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Số 66-02/HĐĐH/TTK/TT               PHẬT LỊCH 2550, Úc Châu ngày 12-01-2007

THƯ TRÌNH VIỆN HÓA ĐẠO

                             Kính gởi:
                             Hòa Thượng Thích Quảng Độ
                             Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
                             Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng,

Đất nước bị ập phủ một dấu mốc lịch sử nghiệt ngã kéo dài 31 năm, cơ chừng chưa thoát khỏi, cả quốc 
nội hải ngoại vẫn tiếp tục miệt mài cho vận mệnh của Tổ quốc, Dân tộc, Đạo pháp. Phật Giáo tại quê nhà trải 
dài cơn pháp nạn, tại xứ người cũng trải qua những lốc xoáy thăng trầm, mới hội tụ và cấu thành Giáo Hội các 
Châu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan ngày càng ổn định, 
đang chuẩn bị tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III vào trung tuần tháng 4 năm 2007.

GH hiện có 36 cơ sở Tự Viện hoạt động hài hòa đa dạng trên khắp liên bang. Về lễ nghi truyền thống, 
hoằng pháp, tu học, vừa có tính tông phong, qui củ thiền môn, vừa thích ứng khế cơ khế lý. Về xã hội từ thiện, 
xem như thể hiện tính từ bi sẵn có của Đạo Phật, và đồng loạt hưởng ứng nếu có những biến cố trọng đại xảy 
ra dù ở bất cứ nơi đâu. Một Khóa An Cư Kiết Hạ, một Khóa Tu Học Phật Pháp hằng năm, vẫn được duy trì 
và ngày càng khởi sắc. GH đã kết hợp Văn Phòng 2, tiếp nối Đại Hội Bất Thường tại Nguyên Thiều, tổ chức 
Lễ Suy Tôn Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thống, tuyên đọc và công bố 
văn kiện tuyển thỉnh Chư tôn Trưởng lão và Giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng Viện vào tháng 10-2003, cũng 
đã thỉnh cử 4 vị giáo phẩm vào Hội đồng thường trực văn phòng 2 Viện Hóa Đạo để điều phối tại hải ngoại 
và nối kết chặt chẽ tại quê nhà.

Để tăng trưởng đạo lực, làm chỉ hướng cho phụng sự, Giáo Hội kính trình và xin thọ nhận Đạo Từ  
khuyến giáo của Ngài Viện Trưởng cho Đại hội và nhiệm kỳ 3 thành tựu viên mãn, đồng kính dâng lời vấn an 
lên Đức Tăng Thống và Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện thời thời khinh an, thế nạn giai không, lãnh đạo 
Giáo Hội, chuyển hóa dân tộc, lợi lạc hữu tình.

Trân trọng kính trình
Khể thủ

Tổng Thư Ký

 (đã ký) 

Tỳ Kheo Thích Nhật Tân
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SỐ 63-02/HĐĐH/HC/TT PHẬT LỊCH 2550, ngày 10 tháng 01 năm 2007

THÔNG TƯ
Về việc Đại Hội Khoáng Đại III

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

Chiếu Hiến Chế của Giáo Hội và 2 phiên họp Định kỳ của Hội Đồng Điều Hành ngày 11-7-06 tại Chùa 
Pháp Bảo, ngày 02-01-07 tại Nam Úc, qui định: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III của Giáo Hội sẽ được triệu tập 
vào các ngày 11,12,13-4-2007 tại Chùa Phổ Quang, Tây Úc. Để Đại Hội được thành tựu viên mãn, kính yêu 
cầu Chư Tôn Đức và quí đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số Phật sự như sau:

01. Làm Bản Báo Cáo đầy đủ 4 năm qua trong phạm vi trách nhiệm, gởi về văn phòng Tổng Thư Ký 
trước ngày 30-02-2007.

02. Hiến Chế sẽ được tu chỉnh trong Đại hội này. Do đó, đính kèm theo đây 1 bản Hiến Chế đã ban hành 
ngày 01-9-2003, 1 bản do Tiểu Ban Tu Chính điều chỉnh ngày 01,02-01-2007 để theo dõi. Nếu có những đề 
nghị thêm bớt, xin ghi rõ ràng và gởi về văn phòng Tiểu Ban Tu Chính, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc tại Chùa 
Pháp Bảo, trước ngày 30-02-2007.

03. Về thành phần tham dự Đại Hội:

A) Chư Tôn Đức HĐGPTƯ, kính cung thỉnh quang lâm dự hội

B) Mỗi thành viên Tăng, Ni được quyền thân lâm phó hội.

C) Mỗi Tổng Vụ, Ni Bộ, cử một phái đoàn gồm có 2 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự thính.
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D) Mỗi đơn vị Tự Viện, Đoàn thể, cử một phái đoàn gồm có 3 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự thính. 
Đại biểu dự khuyết rất hoan nghinh, không giới hạn số lượng nhưng không được biểu quyết.

04. Lập danh sách theo Phiếu Tham Dự Đại Hội (đính kèm), gởi đến Thượng Tọa Thích Phước Nhơn, 
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, Chùa Phổ Quang, 19 Bradford Place, Marrangaroo, WA 6064. Tel 08-93433230; 
Fax 08-93431446. Để tiện việc sắp xếp tổ chức, xin gởi chậm nhất là ngày 30-02-2007.

05. Nếu Tự Viện nào muốn viết sơ lược sinh hoạt Tự Viện của mình (xin giới hạn trong 1 trang A4), 
gởi đến Ban Tổ Chức, hoặc Đại Đức Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Phổ Huân thuộc Ban Thư ký Hành 
chánh, sẽ được đăng trong Kỷ Yếu Đại Hội.

Cung thỉnh Chư Tôn Đức và quí Đạo hữu quang lâm phó hội.

Nhất tâm cầu nguyện Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III thập phần viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Nay thông tư,
Hội Chủ
(ấn ký)

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Nhaân loaïi hoâm nay cuõng nhö tröôùc ñaây 2511 naêm ñaõ töï soi vaøo 
mình ñeå phaùt giaùc ra raèng: mình ñang hieän höõu trong moät nghieäp 
dó khoå ñau, giöõa moät xaõ hoäi phi lyù baát oån,trong moät vuõ truï vaät lyù 
voâ nghóa ma saùt giôùi haïn khaét khe sinh maïng con ngöôøi. Taâm tra-
ïng naøy ñang voø xeù con ngöôøi, taïo ra moät nguoàn tö töôûng coâ ñôn 
tuyeät voïng! Moïi tinh thaàn giaù trò cuõ ñöông bò con ngöôøi boâi xoùa. 
Heä thoáng duy thaàn bò coi laø laïc haäu. Heä thoáng duy vaät taøn aùc 
phi nhaân ñaõ bò vöôït döôùi nhaän thöùc toaøn dieän cuûa nhaân loaïi tieán 
boä. Phong traøo hieän sinh cuûa thôøi ñaïi thì quan nieäm thaân phaän 
con ngöôøi hieän höõu ñaày khoå ñau tuyeät voïng, cuoäc ñôøi laø phi lyù, 
buoàn noân, chaúng coù chi laø hieän höõu ñích thöïc caû, vaø coøn ñaët 
con ngöôøi, cuoäc ñôøi tröôùc moät söï kieän ñaõ roài, ñeå phoù maëc cho 
hö voâ vaây khoán, choaùn ngôïp vuõ truï. Do ñoù, nhaân loaïi hieän nay 
ñöông trong voøng beá taéc, chöa tìm ñöôïc tö töôûng chæ ñaïo cho 
cuoäc soáng con ngöôøi, neân ñaõ, ñöông rôi vaøo traïng thaùi hoaøi nghi 
buoàn chaùn: con ngöôøi caûm thaáy mình soáng laïc loõng trong moät 
vuõ truï voâ thöôøng aûo hoùa, soáng baèng kieáp ngöôøi thoáng khoå mong 
manh, soáng giöõa moät xaõ hoäi baát coâng cuøng cöïc! Ñaïo Phaät nhaän 
raèng: Vaïn vaät chuùng sinh ñeàu coù Phaät tính. Con ngöôøi ñeàu coù 
khaû naêng thaønh Phaät. Do ñaáy, con ngöôøi trong ñaïo Phaät laø con 
ngöôøi cuûa moïi taàng lôùp xaõ hoäi, moïi quoác gia, moïi toân giaùo, treân maët ñaát vaø trong tam thieân ñaïi thieân 
theá giôùi. Maëc nhieân laø con ngöôøi ñaïo Phaät, khi chuùng sinh ñoù laø moät ngöôøi sinh hoaït treân ba chieàu 
höôùng, töï nhieân, taâm tö, sieâu vieät giôùi, vaø yù thöùc ñöôïc mình laø moät con ngöôøi hieän höõu. Roài nhaän traùch 
nhieäm veà söï hieän höõu cuûa mình ñeå töï chuû tu chöùng baèng theå hieän ba ñaïi haïnh BI, TRÍ, DUÕNG ñeå laøm 
saùng cho phaän ngöôøi, laøm ñeïp cho cuoäc ñôøi.

Lôøi cuûa Coá Hoøa Thöôïng Thích Ñöùc Nhuaän
Coá vaán Ban Chæ Ñaïo Vieân Hoùa Ñaïo
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SỐ 64-02/HĐĐH/HC/QĐ PHẬT LỊCH 2550

Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL

- Chiếu Hiến Chế Giáo Hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, ban hành ngày 01-9-
2003.
- Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Chùa Pháp Bảo ngày 11-07-2006, qui định 
thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ III.
- Chiếu biên bản phiên họp thường niên của Giáo Hội tại địa điểm Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 
6, Nam Úc, ngày 02-01-2007, thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các ngày 
11,12,13-4-2007 tại Tây Úc, Chùa Phổ Quang, 19 Bradford Place, Marrangaroo, WA 6064. Tel 
08-93433230; Fax 08-93431446.

Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội, gồm có:
- Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
- Phó Trưởng ban điều hành: Thượng Tọa Thích Thiện Hiền
- Phó Trưởng ban hành chánh: Thượng Tọa Thích Nhật Tân
- Tiểu ban Tu Chính Hiến Chế: HT. Thích Bảo Lạc, quí TT: Thích Quảng Ba, Thích 

Phước Nhơn, Thích Trường Sanh, Thích Nhật Tân, Thích Tâm Minh
- Ban Thư Ký và Hành Chánh: TT Nhật Tân, ĐĐ. Nguyên Tạng, ĐĐ. Phổ Huân, ĐĐ. 

Giác Tín.
- Ban Thủ Quỹ: Chùa Phổ Quang cúng dường chi phí Đại hội. Các thành viên cúng 



dường
dùng để in Kỷ yếu Đại hội và nhập vào Quỹ của Giáo Hội.
- Phát ngôn nhân Đại hội: HT Thích Bảo Lạc, Thượng Tọa Thích Trường Sanh
- Tham luận Đại hội: TT. Quảng Ba, TT Trường Sanh, Luật sư Lưu Tường Quang
- Xướng ngôn viên Đại hội: TT Thích Nhật Tân, ĐĐ. Thích Nguyên Tạng
- Tài liệu và kỷ yếu: HT. Thích Bảo Lạc,  ĐĐ Thích Nguyên Tạng, Thích Phổ Huân, 

Thích Giác Tín, NC. Giác Anh.
- Triển Lãm: TT Thích Thiện Hiền
- Ban Tiếp Tân: TT Thích Trường Sanh và quí Phật tử Chùa Phổ Quang
- Tiểu ban trần thiết: Sư Cô. TN Bảo Trường
- Tiểu ban trai soạn: Đạo hữu Diệu Hiền
- Tiểu ban hành đường: Đạo hữu Vạn Cao Nguyễn Thị Chín
- Tiểu ban vận chuyển: Đạo hữu Nguyễn Thanh Thiện
- Tiểu ban cư trú: Sư Cô TN. Hữu Tịnh
- Tiểu ban trật tự: Đạo hữu Vạn Tín Nguyễn Hòa
- Tiểu ban âm thanh và ánh sáng: Đạo hữu Trần Hoàng Nam, Trần Hoàng Phúc
- Tiểu ban y tế: Đạo hữu Vạn Bổn Nguyễn Ngọc Nghi
Điều 3: Các thành viên Hội đồng Điều hành, các Tổng Vụ, các cơ sở Thành viên và Ban 

Tổ Chức Đại hội Khoáng đại Kỳ III, chiếu nhiệm vụ thi hành.
Điều 4: Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ III sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Đại Hội kết thúc bế 

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

Làm tại Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc ngày 10 tháng 01 năm 2007
Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ,
(ấn ký)

 

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Kính gởi:
- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương “kính thẩm tường”
- Hội Đồng Điều Hành và các Tổng Vụ “để kính tường”
- Thành viên cơ sở Tự Viện “kính tường”
- Ban Tổ Chức Đại Hội “để thi hành”
- Hồ sơ lưu 
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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 08-84478477; Fax 08-82401758; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia

Tel 07-33721113; Mobile 0402-442431; Fax 07-33729988;
Email phapquangchua@yahoo.com.au; www.phatgiaoucchau.com

___________________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III

Thời gian từ Thứ Tư 11-04-2007 đến Thứ Sáu 13-04-2007
Địa điểm tổ chức: Chùa Phổ Quang, Tiểu bang Tây Úc

 Thứ Tư, ngày 11-4-2007:

08.00-10.00: Các Phái đoàn, các Đại biểu ghi danh Đại Hội
10.00-12.00: Phiên họp Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
14.00-17.00: Phiên họp Hội Đồng Tăng Ni
19.30-22.00: Họp Tiền Hội nghị.

Thứ Năm, ngày 12-4-2007:

09.30-12.00: Khoáng Đại 1 * Lễ Khai Mạc Đại hội (có chương trình riêng)
14.00-17.00: Khoáng Đại 2: Báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 2
Tham luận 1: Nghĩ về thống nhất nghi thức tụng niệm tiếng Việt
19.30-22.00: Khoáng Đại 3 * Tu chính Hiến Chế.
 
Thứ Sáu, ngày 13-4-2007:

08.30-09.30: Khoáng Đại 4
Tham luận 2: Đóng góp và xây dựng Giáo Hội PGVNTN tại xã hội phương Tây
09.45-12.00: Khoáng Đại 5
Hội Đồng Điều Hành tuyên bố mãn nhiệm Kỳ II
Tuyển thỉnh, công cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ III (2007-2011)
14.00-17.00: Khoáng đại 6:
14.00-15.00: Tham luận 3: Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt
15.15-17.00: Bàn thảo chương trình Phật sự cho nhiệm kỳ 3
17.00-18.00: Công bố Quyết Nghị Đại Hội
Hồi hướng và bế mạc Đại Hội (có chương trình riêng).
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DIEÃN VAÊN
Khai mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 3 của GHPGVNTN Hải 

Ngoại tại UĐL & TTL.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Thích Hộ Giác Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN Chủ Tịch Hội 
Đồng Điều Hành Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ.
Kính bạch Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL/ 
TTL.
Kính bạch Hòa Thượng Thích Trí Minh Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN HN tại 
Âu Châu.
Kính thưa Quý vị quan khách
Kính thưa Chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý đồng hương  -  Chư Phật tử 

Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa quý vị,
Lại một lần nữa GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL - TTL qua một nhiệm kỳ 4 năm - nhiệm kỳ III sắp 
mở ra trong chốc lát nữa, trước hết chúng tôi xin thay mặt HĐĐH tri niệm công đức chư Tôn Hòa 
Thượng Phó Viện Trưởng, HT Chứng minh, đã hoan hỷ đáp lời mời của Ban Tổ Chức Đại Hội, đồng 
thời xin nhiệt liệt chào mừng quý vị quan khách, quý vị Đại biểu, cùng toàn thể quý đồng hương và 
chư Phật tử, thể theo thư mời, thư triệu tập cùng có mặt trong giờ phút long trọng  hôm nay.
Thưa quý liệt vị,
Đại Hội kỳ 3 của GHPGVNTNHN Úc Châu lần này, tôi có một đôi điều muốn bày tỏ ở đây và cũng 
mong được Chư Tôn Đức, quý vị chia sẻ trong đạo tình của người con Phật.
Tiết trời thu hôm nay nhằm giữa tháng 4 dương lịch, nước Úc đang vào mùa thu mát mẻ, êm đềm, dễ 
chịu; có khác so với những ngày nắng hè oi bức, hạn hán, nóng cháy vừa qua, khiến cho lòng người 
rộng mở để đón nhận ngọn gió heo may đang trở về ngự trị khắp đó đây và như chào đón chúng ta ở 
khắp mọi nơi cùng về phó hội.
Miền Tây Úc mà ở đây tôi muốn nói là thuộc địa Tây Phương, mà các nước Tây Phương đạo Phật đã 
du nhập và có mặt từ 4, 5 thập kỷ nay. Cũng như quốc gia Úc Đại Lợi, GHPGVNTNHN tại Úc là một 
tổ chức còn non trẻ, chỉ mới hơn một thập niên qua và đang đi vào thập niên thứ hai. Về các mặt: cơ 
sở, đào tạo, giáo dục, hoằng pháp, cư sĩ, thanh niên, từ thiện xã hội, tăng sự, nghi lễ, ngoại giao, thông 
tin … nói chung, chưa có gì khởi sắc đáng tự hào. Bởi lẽ, còn một vài Tổng Vụ chưa thật sự đi vào nề 
nếp sinh hoạt; cũng như công việc đào tạo Tăng tài phải thật tế nhìn nhận là còn rất khiêm tốn. Vấn đề 
đào tạo có hai mặt trước mắt, như chúng ta đều biết, đó là:
-Nói đến kiến lập cơ sở: cho tới nay sau gần 50 năm mà Phật Giáo nói chung tại quốc độ này, vẫn chưa 
tạo dựng được một Phật học viện tầm cỡ, hay một Đại học Phật Giáo. Phải nói thế hệ đi trước chúng 
tôi xem như chuẩn bị về già, nhưng vẫn kỳ vọng ở thế hệ kế thừa là phải tâm nguyện làm sao thực hiện 
cho bằng được những trung tâm Phật Giáo có đủ điều kiện và phương tiện hiện đại để giúp đưa đạo 
Phật vào trong quảng đại quần chúng, cho nhiều người thấm nhuần Phật pháp ngõ hầu xây dựng an lạc 
bản thân và nền hoà bình cho nhân loại trong thế kỷ 21 này.
Chỉ có giáo dục mới duy trì đạo pháp được lâu dài bền vững và giúp con người cải thiện, bỏ 
ác làm lành, ngõ hầu xây dựng bản thân gia đình như một đơn vị nền tảng.
-Thứ đến đào tạo nhân tài: có thể nói mà không sợ nhầm rằng, 
ở đây, tre tàn nhưng măng chưa mọc, có phải 
đem giống Bồ Đề trồng nơi xứ 
tuyết, gốc rễ bị 
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tịt mầm, không đâm chồi nẩy lộc được chăng? Lớp tiền đạo chỉ biết lo xây dựng cơ sở mà không nhắm 
tới đào tạo? Những người trẻ theo nếp sống văn minh vật chất bị hấp lực mạnh không muốn đi tu? Môi 
trường ngôi chùa ở hải ngoại không thích hợp chăng? v.v…và v.v…Có cả hàng chục lý do đủ để trả lời 
những vấn đề nêu ra ở trên. Kết quả cho tới nay vẫn là một nan đề của bài toán khó, mà khó có ai một 
sớm một chiều giải quyết trọn đầy đủ. Ở đây Giáo Hội chỉ có một ưu tư hàng đầu trong vai trò đào tạo 
như thế, để mong được chư tôn đức Tăng Ni, quý vị trí thức, cùng toàn thể chư Phật tử chiêm nghiệm, 
gia tâm góp phần tích cực cho tâm nguyện chung của chúng ta được tựu thành.
Dĩ nhiên con đường còn dài, công việc của Giáo Hội còn bề bộn mà sức người có giới hạn, chúng tôi 
biết việc gì phải làm, nên làm, nhưng hoàn cảnh và điều kiện không cho phép nên cũng đành chịu bất 
lực đấy thôi. Trong tâm cảnh này tôi có 2 ý: muốn được bày tỏ một lời tri ân và một thỉnh nguyện, xin 
cảm niệm công đức của tất cả chư tôn đức Tăng Ni từ những ngày đầu thành lập Giáo Hội, quý vị đã 
là những thành tố, chất keo gắn chặt giữa Giáo Hội hải ngoại và Giáo Hội Mẹ tại quê nhà mà trong 
đó các bậc thầy trung kiên như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa 
Thượng Thích Thiện Hạnh v.v… là những cội tùng cao che bóng mát là chất xúc tác mạnh mẽ cho 
chúng ta nương tựa đi tới. Quý thầy, quý sư cô đã hy sinh đóng góp tài năng sức lực vô cùng cao quý 
cũng như quý Phật tử giới trí thức đã và đang tinh cần tu tập, nỗ lực góp phần cùng Giáo Hội đưa con 
thuyền Phật Giáo đi tới bến bờ quang huy, ở đây không thể nói lời tri ân qua ngôn từ mà diễn tả hết 
được. Ngưỡng nguyện chư Phật, chư Bồ Tát luôn gia hộ cho quí vị nhiều thắng duyên trên đường tu 
tập, trong đó quý vị đã hy hiến cho tiến trình phục vụ Giáo Hội nói riêng và làm hiển phát tuệ giác Phật 
đà cho nhân quần xã hội nói chung. Và sau cùng là một lời thỉnh nguyện: mong chư tôn đức Tăng Ni 
vẫn mãi đoàn kết trong tinh thần lục hòa cộng trụ, để củng cố xây dựng Giáo Hội ngày càng tốt đẹp 
hơn, mới góp phần xứng đáng phục vụ tha nhân được nhiều hơn; cũng như quý nam nữ Phật tử đã hết 
sức hỗ trợ, cộng tác cùng với Giáo Hội trong những năm qua, mong được tiếp tục như vậy để cho Giáo 
Hội có đủ cơ duyên đem đạo vào đời một cách nhịp nhàng hiệu quả.
Thưa liệt quý vị,
Đó là chỉ nói sơ qua vài nét, những gì Giáo Hội đã thực hiện, còn những công tác Phật sự chưa làm 
được, bởi một số điều kiện nội và ngoại duyên chưa thuận đủ chín muồi để thực hiện đấy thôi.
Thêm một lần nữa xin thay mặt HĐĐH chúng tôi vô cùng cám ơn Thượng Toạ Thích Phước Nhơn 
Viện chủ, Sư Cô Thích Nữ Bảo Sơn Trụ Trì và Ni chúng, Phật tử Thiền viện Phổ Quang - Tây Úc sẵn 
sàng dâng hiến phương tiện và mọi điều kiện thuận tiện, để Giáo Hội tổ chức Đại hội Giáo Hội nhiệm 
kỳ 3 được thành tựu như hôm nay. Giáo Hội cũng thành kính tri ân Hòa Thượng Viện trưởng Thích 
Quảng Độ ở quốc nội. Mặc dù đang sống cảnh thiếu tự do, khi nghe Giáo Hội Úc Châu tổ chức Đại 
Hội Khoáng Đại Ngài vẫn viết giáo từ sách tấn Tăng Ni và hàng cư sĩ Phật tử, làm toát ra đức vô uý, 
đại hùng của hàng chúng Trung tôn trong thời buổi pháp nhược ma cường này.
Đặc biệt chúng tôi xin tri ân Hòa Thượng Phó Viện Trưởng Thích Hộ Giác, chư Hòa Thượng  chứng 
minh đã vì mối đạo tình mà quang lâm, thật vô cùng cao quí. Sự hiện diện cuả quý Ngài như là một 
ánh hào quang làm gia tăng năng lượng để tứ chúng hăng say đóng góp vào việc Phật sự mà không nề 
gian lao khó nhọc.
Ngoài ra chúng tôi cũng tán thán công đức của các Phật tử trong các ban Trai soạn, Hành đường, Vận 
chuyển, Cư trú v.v… của chùa Phổ Quang đã hết lòng lo cho đại hội từ đầu đến cuối. Nguyện hồi 
hướng công đức của chư tôn đức Tăng Ni, toàn lực lo trang trải công việc Giáo Hội từ trước đến nay 
và từ nay cho chí những năm tháng tới, được nhiều thuận duyên trên đường hoằng pháp, thân tâm an 
lạc, đạo quả sớm viên thành và đồng cầu chúc tất cả quý vị trong năm và các năm kế, kiết tường như 
nguyện.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Úc Châu ngày 12 tháng 4 năm 2007

Hội Chủ
Hòa Thượng Thích Như Huệ 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện 90 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

ÑAÏO TÖØ
Chào mừng Đại hội kỳ III

GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Trưởng lão,
Kính bạch Chư Thượng tọa, Đại  đức Tăng, Ni,
Thưa toàn thể quí vị Cư sĩ Phật tử,

Thay mặt Hội đồng Lưỡng viện và nhân danh Viện Hóa Đạo, tôi kính lời chào mừng 
Đại hội kỳ III của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây 
Lan. Ba lần đại hội chứng tỏ cuộc hoằng dương Chánh Pháp và vận động giải trừ pháp nạn của 
Giáo hội tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan là những bước tiến vững chắc, thành công, đáp ứng sự 
chờ mong và hy vọng của Phật giáo đồ trong nước.

Tôi ngỏ lời tán thán công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan đã không ngừng phát triển, hồi sinh và chuyển hóa đời sống tâm linh cho 
Phật giáo đồ nơi đất khách.

Thưa quí liệt vị,
Trong Thông điệp Xuân Đinh Hợi vừa qua tôi đã trình bày hiện trạng, của Giáo hội 

trong nước. Tuy một phần còn u ám vì thế cuộc, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều hy vọng vì 
vận hội không ngừng biến chuyển theo chiều hướng tốt.

Sự kiện 20 Ban Đại diện thành lập tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và Cao nguyên 
Trung phần nói lên niềm hy vọng đó. Ấy là nhờ sự kiên trung bảo vệ Giáo hội của chư Tôn đức 
Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước, cũng như sự hậu thuẫn của công luận quốc tế và chính 
giới tại các cường quốc văn minh, dân chủ.

Hai mươi Ban Đại diện chưa là số nhiều, lại thường trực bị sách nhiễu. Tuy nhiên thử 
hỏi sự kiện này có thể xảy ra mười năm trước đây không? Do đó, cần tự hào hơn bi quan, cần 
tiến tới hơn phân vân dừng lại. Tiến trình hoằng pháp và bảo vệ Đạo trong lịch sử nước ta lúc 
nào cũng vậy chỉ có tiến chứ không thoái, mặc bao trở ngại, khó khăn. Họa nạn càng lớn, thì 
quyết tâm cấp cứu càng cao, bóng tối càng thâm u thì Chánh pháp càng rạng rỡ.

Trước hoàn cảnh ngày nay, trong cũng như ngoài nước, chúng ta cần nhất tâm thực hiện 
bức cẩm nang hoằng pháp năm điểm đã được Đức Cố Đệ Tam Tăng thống Thích Đôn Hậu đúc 
kết như một kinh nghiệm sống sau thời gian dài Ngài bị luân hiểm theo mệnh nước khổ đau và 
loạn tưởng. Ngài căn dặn rằng:

“Thứ nhất, cấp lãnh đạo phải củng cố bồ đề tâm; bồ đề tâm không củng cố thì không 
thể lãnh đạo ai được.

“Thứ hai, phải giữ gìn giới hạnh trang nghiêm; giới hạnh không trang nghiêm thì tự 
mình không được lợi ích, mà có nói cũng chẳng ai nghe.
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“Thứ ba, việc xiển dương Chánh pháp, gặp thời thì giảng diễn trước hàng vạn người, hàng 
ngàn người, hàng trăm người; không gặp thời thì chúng ta giảng cho 5 người, cho 10 người; nhiều 
lần, nhiều chỗ, hóa ra đông đúc.

 “Thứ tư, phải tìm người thừa kế là Tăng bảo ở tương lai; Phật dạy: Phật bảo, Pháp bảo 
nhờ Tăng bảo hoằng dương; thiếu Tăng bảo tức thiếu Phật và Pháp bảo.

 “Thứ năm, phải cố tâm thực hành pháp môn mình đã chọn cho tới chỗ kỳ cùng; không 
thể nay tham thiền, mai niệm Phật, mốt Mật tông… loay hoay chẳng đưa tới kết quả gì cho việc 
trên cầu trí giác dưới cứu chúng sinh”.

Tôi mong mỏi chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan nhớ kỹ và 
thực hiện năm điều ấy trong đời sống tu học hằng ngày.

Mỗi thời có khó khăn riêng, bởi vậy cần cảnh sách cho nhau để mỗi thời có một giải pháp 
thù ứng trước mọi nghịch chướng. Hiện nay, những kẻ không có đạo tâm đang tìm cách phân hóa, 
chia rẽ, ly gián Giáo hội. Họ mong sao cho giáo hội nghiêng ngửa để Tăng đoàn tan rã. Tăng đoàn 
tan rã hay chia rẽ, thì lấy ai truyền thừa nền giáo lý cứu khổ?

Bởi vậy, trong Thông điệp Xuân năm nay, tôi kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài 
nước cần thể hiện qua thân, khẩu, ý, cho những kẻ thiếu khoan dung biết rằng, các cuộc vận động 
xưa nay của Phật giáo chỉ nhắm đến những điều mà người dân nói chung, Phật tử nói riêng chưa 
được hưởng. Đó là tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và công bình xã hội.

Muốn thế, phải lấy đức tính Vô Úy làm đầu, để vượt mọi chướng duyên, nghịch cảnh, tư 
kiến. Mỗi người là một Ứng thân của Chánh pháp để viên thành thực tại  toàn giác và thực tại biến 
động. Thực tại toàn giác là hoàn mãn giác ngộ. Thực tại biến động là diệt trừ mê vọng, cuồng tín, 
nguyên nhân của mọi khổ đau, bức hiếp, bạo lực đối với mọi loài chúng sinh, quê hương và thế 
giới. Thực tại toàn giác như rường cột chống đỡ căn nhà khi mưa nắng. Thực tại biến động như 
loài mọt ruỗng phá rường cột.

Không có tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và công bình xã hội, thì đạo Phật không 
thể phát huy. Đạo Phật không thể phát huy, thì chính sách ngu dân còn băng hoại nhân tâm. Bằng 
đức tính Vô Úy mà thực hiện tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và công bình xã hội. Nhất tâm 
chận đứng mọi âm mưu biến tướng, phân hóa, hãm hại Giáo hội, hoàn thành chí nguyện phục vụ 
dân tộc và nhân loại.

Bởi thế, vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây 
Lan trong những ngày tháng tới rất quan trọng. Một Tăng đoàn hòa hợp là nền tảng vững mạnh 
cho Giáo hội. Xin Đại hội kỳ III hết sức quan tâm đến vấn đề nhân sự. Nhân sự có khả năng, tài 
đức, và thấm nhuần đường lối của Hội đồng Lưỡng viện. Có như vậy mới đứng vững trước phong 
ba bão táp, để gió chiều nào che chiều ấy, chứ không là gió chiều nào theo chiều đó. Làm sao cho 
Tiếng Nói của Chánh pháp và Dân tộc được thế giới lắng nghe và hậu thuẫn, được đồng bào các 
giới ở hải ngoại khắc cốt ghi tâm và không quên đất tổ.

Kính chúc Chư Tôn Trưởng lão, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, giới đức tiến tu, 
phước trí trang nghiêm, viên thành đạo quả; toàn thể quí Cư sĩ Phật tử bồ đề tâm kiên cố để đảm 
lãnh vai trò Hộ pháp và Hộ quốc.

Thanh Minh Thiền viện
Sài gòn ngày 10 tháng 3 năm 2007

Viện trưởng Viện Hóa Đạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Sa môn Thích Quảng Độ
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ÑAÏO TÖØ
CỦA HÒA THƯỢNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO, 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO 
GHPGVNTNHN TẠI HOA KỲ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bạch Hòa Thượng Hội chủ,
Kính bạch Hòa Thượng chứng minh,
Kính bạch Hòa Thượng phó chủ tịch,
Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni,
Kính thưa quý vị quan khách,
Thưa toàn thể chư quý Phật tử,

 Chúng ta vừa nghe Thượng Tọa Nhật Tân nhắc lại hơn 30 năm Phật Giáo ở Việt Nam chịu 
không biết bao nhiêu tủi nhục, đắng cay, khổ sở và gian truân, chết chóc cũng nhiều, cực khổ cũng lắm, tù đày 
không thể nào kể xiết, tán gia bại sản quả thật là nhiều. Và hình ảnh của Chư Bồ Tát đã hy sinh, không biết 
quý vị có mặt trong giây phút đó, quý vị cầm được nước mắt hay không? Chúng tôi đã khóc quá nhiều cho sự 
hy sinh vô cùng cao cả đó. Để rồi chúng ta có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 Rồi hơn 30 năm ở xứ người, tất cả cánh chim lạc đàn của chúng ta đã tìm về nhau, gặp nhau ở 
trong tình đạo. Ra đi thì lẽ dĩ nhiên không phải chết trong lòng một ít mà đã chết tất cả rồi. Chúng ta đã không 
đem gì theo được, chỉ sự may mắn thôi và thực sự nếu có đem theo thì chúng ta chỉ đem theo hai chữ tình tự. 
Đó là tình tự Dân Tộc và tình tự Đạo Pháp. Hai thứ tình tự này vẫn tiếp tục lưu tồn và uyển chuyển  ở trong 
dòng máu, trong hơi thở, và nhịp tim của tất cả chúng ta. Giờ chúng ta đã gặp nhau ở trong Đạo tràng của mười 
phương Chư Phật thì lẽ dĩ nhiên: 

Phật tại thế thời ngã trầm luân,
Kim  đắc nhân thân Phật diệt độ,
Áo não thử  thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân.
Vào thời Phật tại thế gian thì con vì nghiệp lang thang luân hồi, nay khi con có được thân người tiếc 

thay Phật đã vào nơi Niết Bàn. Thân phận chúng ta là thế đó, mặc dù về mặt trực tiếp hữu hạnh, hữu duyên, hữu 
phước, hữu đức chúng ta không được viên mãn, nhưng về mặt gián tiếp thì về điểm hữu hạnh, hữu phước, hữu 
duyên, hữu đức này chúng ta có. Mặc dù sanh sau đẻ muộn, muộn đến hơn 25 thế kỷ chúng ta mới có mặt nơi 
đây, nhưng mà không biết tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà chúng ta sinh ra kịp kim thân Đức Bổn sư còn, 
Xá lợi của Ngài còn, Bồ đề đại thọ còn, các ngôi Bảo tháp còn thì kể như chúng ta sinh ra kịp Ngài vậy. Nhưng 
mà, sinh ra kịp Ngài chúng ta phải làm gì khi  mà chúng ta là những đứa con quá muộn màng đối với Ngài?

 Thưa quý vị chỉ có cách duy nhất là chúng ta hãy cố gắng đi con đường của Ngài đi, hành những 
hạnh của Ngài hành, hoàn thành những sứ mệnh mà Ngài đã hoàn thành, và lưu lại hậu thế những gương sáng 
ngàn đời mà Ngài đã lưu lại trước đây. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng là những đứa con của Phật. Ngài 
nhìn thấy Tứ chúng tức là bốn đứa con Ngài: Tì kheo, Tì kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di đều là những hình ảnh 
của những đóa hoa sen còn ngâm mình trong bùn, hay là ra khỏi bùn ngâm mình trong nước, hay sắp sửa thoát 
khỏi mặt nước, và cuối cùng vươn thẳng khỏi mặt nước nở đẹp tỏa ngát hương thơm. Tuy thời gian, không 
gian có khác, nhưng bản chất của sen không khác:

 Cư trần bất nhiễm trần,
 Gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn.
Đây là bản chất của những người con Phật. Tất cả chúng ta hoan hỷ chứ không phải tự hào rằng mình 

đã là những đứa con ưu tú của Phật.
Thưa quý vị, đi theo con đường của Ngài là con đường gì? Đó là con đường từ bỏ. Trong cung Thái tử 

Sĩ Đạt Đa đã từ bỏ tất cả, bỏ đi ngày vàng đêm ngọc ở trong tay luyến ái của hiền thê, cắt ngang tình yêu mãnh 
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liệt của Phụ hoàng, xa lánh đứa con thơ trong lòng Mẹ. Con người hiên ngang tri kỷ đó đã vượt thành xuất gia 
tìm đạo, tất cả cho lý  tưởng siêu thoát.

Trong cuộc ra đi đó mặc dù nó vĩ đại, nhưng tất cả chúng ta phải nhìn nhận từ ngày biết đạo và dấn 
thân vô đường đạo, ta bỏ lại những gì của thế tục nhiễm ô, và phiền lụy. Chúng ta nhẹ bước thênh thang và 
từng bước, từng bước vững chắc đi trên con đường Đạo; hành trình trên thảo lộ này quả thật là có hoa thơm 
cỏ lạ, chim hót véo von, không ai bắt buộc chúng ta, mà tất cả chúng ta đã tự nguyện, dấn thân đi trên đạo lộ 
này. Thì thưa quý vị, dù buồn vui, gian khổ thế nào, dù khó khăn đến đâu tất cả chúng ta  phải cố giữ diện mạo 
làm sao cho gương mặt mình yên như bàn thạch, và tỏ lộ một khí sắc trầm lặng phi thường của Bồ Tát Quảng 
Đức tự thiêu giữa đại lộ Phan Đình Phùng ngày nào. Chúng tôi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Vì 
ai? Vì Phật sự, vì Phật giáo, lẽ dĩ nhiên trong đó có vì tất cả chúng ta. Ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở 
đây đừng bao giờ quên hình ảnh hy sinh vô cùng cao cả của Bồ Tát.

Chưa hết đâu, còn bao nhiêu Tăng, Ni, bao nhiêu Phật tử cũng đã hy sinh đem thân mình thắp lên ngọn 
đuốc để cầu cho Phật Giáo trường tồn, cho dân tộc được thanh bình, an cư lạc nghiệp. Quả thật những hình 
ảnh đó, không thể nào chúng ta có quyền quên, đó là những hình ảnh đi vào cuộc đời, đi vào sự sống và vào 
lịch sử, nhất là lịch sử của Phật giáo.

Thưa quý vị, tất cả trên đây, Chư Hòa Thượng, Chư Tăng Ni cũng đi theo con đường của Thái tử Sĩ 
Đạt Ta đi trước kia, chỉ có khác hình thức, nhưng mà nội dung không khác, cũng đã chấp nhận ra đi, chấp nhận 
dấn thân, từ bỏ, từ bỏ hết tất cả những gì gọi là đẹp đẽ, sang trọng của cuộc đời để lên đường đi tìm chân lý 
cứu khổ độ sinh.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng hiên ngang dũng mãnh tiến bước vào con đường ấy, chúng tôi nghĩ  
rằng các Ngài là hiện thân của Bồ Tát, mặc dù ở trong lục đạo, tất cả chúng ta đều có thực hành không ít thì 
nhiều pháp môn lục độ này của hạnh nguyện Bồ Tát. Đang đi trên con đường đó, đang hoàn thành sứ mệnh 
của những người sẽ thành Bồ Tát trong tương lai. Bồ Tát thực sự là tự độ, độ tha, tự giác giác tha và viên mãn 
giác tha. Đó là con đường đi và đến của Chư vị dám chấp nhận dấn thân hướng thiện, hướng thượng để thăng 
hoa cuộc đời mình giải thoát và giác ngộ. Quả thật chúng tôi không biết dùng ngôn từ gì để mà cung kính và 
tán dương cho đủ, cho vừa, cho phải vì nếu như không có sự hy sinh đó thì Giáo hội Tân Tây Lan Úc Đại Lợi 
có ngày hôm nay không? Nếu không có quý vị thì làm gì có đến 36 đơn vị của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, làm gì mà bây giờ đây có đại hội kỳ III. Mặc dù ở tận Perth xa xôi này, tất cả đều có mặt để dự 
kỳ đại hội này.

Thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị cũng đang tu hạnh đó, nên khổ cực cách gì, gian nan cách mấy quý vị 
cũng cố gắng khắc phục, khắc phục cho được để mà đi tới, để mà vươn lên. Đức tu của quý vị quả thật nếu mà 
Đức Bổn sư có nói được thì Ngài nói; “Ta rất là  mừng, Như Lai rất là mừng, đó là những đức tu của những 
đứa con ta nó thật là xứng đáng khả kính, khả ái”. Mặc dù Ngài không nói, nhưng chúng ta cảm nhận được 
rằng trong ánh mắt đó Ngài đã nói thật nhiều những gì mà đời sống chúng ta thể hiện đúng như chánh Pháp.

Và chúng tôi không dám làm mất thời giờ của quý vị, chỉ xin dám nói một điều là bao giờ Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan còn, bấy giờ là Phật Giáo Việt Nam còn, tinh thần 
văn hóa dân tộc Việt Nam còn, đất nước Việt Nam trên xứ người vẫn còn, và tất cả những gì mà người con 
Phật đã làm đang thể hiện ở trong dòng máu, nhịp tim, hơi thở của mình thì trong đó Đạo pháp, dân tộc, quê 
hương Việt Nam mãi mãi trường tồn, bất di bất dịch. 

Thành thật cảm ơn.
HT Thích Hộ Giác
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“Lời dạy của ta không phải đến để tin, mà đến để thấy và thực hành”. 
“My teaching is not to come and believe, but to come, see and practise”.

 - Lời Phật Thích Ca Mâu Ni -



 

HUAÂÁN TÖØ BEÁ MAÏC
CỦA HÒA THƯỢNG thượng HỘ hạ GIÁC

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bạch Hòa Thượng Hội Chủ,
Kính bạch Hòa thượng Chứng minh,
Kính bạch Hòa thượng Phó Hội Chủ, Phó Chủ Tịch Giáo Hội  Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu 
Châu,
Kính bạch Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni,
Kính thưa  toàn thể Chư quý Phật tử,

Chúng tôi biết quý vị mệt, nhưng dù sao đi nữa sự thành công của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan ngày hôm nay đã đem đến cho tất cả quý vị một niềm tin, sự phấn khởi, một 
sự hoan hỷ vô biên, chúng tôi nhận thấy ở gương mặt quý vị điều đó. Chúng tôi không dám làm mất thì giờ 
quý vị nhiều, chỉ xin quý vị cùng chúng tôi chắp tay thật nghiêm chỉnh và chúng ta niệm Phật để mà mừng sự 
thành công của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan mà thành phần Hội 
Đồng Điều Hành của Giáo Hội đã được tuyên đọc vừa rồi, và tất cả chúng ta ai cũng lắng lòng nghe, đón nhận 
bằng tất cả sự hoan hỷ, nhưng mà chúng ta im lặng. Không biết chúng ta hoan hỷ tới đâu, do đó nếu thực sự 
chúng ta hoan hỷ xin quý vị  hãy niệm Phật cùng chúng tôi.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thành thật cảm ơn quý vị. Chúng ta đã hoan hỷ thật sự, đón nhận thành phần lãnh đạo GHPGVNTN HN tại 
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

Chúng tôi vui mừng nhưng sau cái vui mừng đó có ưu tư và lo âu. Cái lo âu và ưu tư của chúng tôi rằng chiếc 
thuyền của Giáo hội  ngày hôm nay đã hoàn thành rồi, nhưng công cuộc chấp nhận dấn thân ra khơi chắc chắn 
phải gặp nhiều sóng to gió lớn. Chúng tôi nghĩ nó xóa đi được một phần lớn đó là Hòa Thượng Hội Chủ. Hòa 
Thượng Hội Chủ đã nói rằng “chấp nhận dấn thân ngày hôm nay chỉ vì một mục đích duy nhất là làm sao 
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Giáo Hội đoàn kết thật sự, dấn thân thật sự, phụng sự thật sự để đem đến sự an lạc cho tổ quốc, cho dân tộc 
Việt Nam, cho Phật giáo Việt Nam” 

Lời hứa hẹn như vậy, quả thật sắt son, quả thật đã tạo cho chúng ta một niềm tin vững chãi, và niềm tin đó sẽ 
là dấu ấn không bao giờ phai mờ trong ký ức của tất cả chúng ta. Chúng ta càng tin tưởng nhiều chừng nào thì 
chúng ta hãy cố gắng vì một cánh én không thể làm nỗi mùa xuân, mặc dù GHPGVNTN cũng nhìn nhận rằng 
có tài, có đức và có sự kết hợp chặt chẽ, nhưng nếu không có sự hỗ trợ nhân tài và tâm lực của tất cả quý vị thì 
Giáo Hội không thể thành tựu được công cuộc hoằng dương chánh pháp. Đức bổn sư Thích Ca từ phụ của tất 
cả chúng ta  nếu như không có  những đệ tử Thanh Văn của Ngài, không có  trên thì vua Bình Sa vương, Ba Tư 
Nặc dưới các vị  chẳng hạn như tỉ phú, triệu phú là ông Cấp Cô Độc, bà đại thí chủ Tì Xá Khư thì Ngài cũng 
không biết làm sao để hoàn thành sứ mệnh độ sanh của Ngài. Thế thì tất cả quý vị nếu mà hoan hỷ đối với sự 
thành tựu ngày hôm nay của GHPGVNTN thì quý vị cũng phải tiếp sức lại cho Giáo Hội cũng như đã từng 
tiếp sức. Vả lại  quý vị cảm nhận thấy rằng Giáo Hội đã gặp nhiều sự  khó khăn, bị trù, bị dập, bị đau, bị khổ, 
bị tù, bị đày ở quê nhà thì tất cả chúng ta thỉnh thoảng nên có một giây phút nào đó nghĩ về quê hương, nghĩ 
về các vị lãnh đạo tinh thần của mình để chúng ta không phải chỉ chạnh lòng thương mến mà nghĩ đến sự hy 
sinh cao cả vô bờ của các vị, để chúng ta đồng tiến lên, đồng hăng hái để hoằng dương chánh pháp. Vì lẽ chánh 
pháp lợi lạc cho chúng sanh thì đất nước dân tộc chúng ta chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng. Vả lại chư thiền đức ở 
trong Giáo Hội theo Đức Phật dạy không phải là những người thừa tự tài vật mà là những người thừa tự Pháp 
bảo. Cho nên chắc chắn con đường của quý vị đi là con đường thành tựu lợi lạc cho bản thân, cho tha nhân. 
Do đó chúng tôi càng nghĩ nhiều chừng nào thì cũng có lo nhưng mà lại cũng có tin tưởng. Và nhất là đối với 
Hòa Thượng Hội Chủ, chúng tôi biết Hòa Thượng rất kém sức khỏe. Mấy bữa rày Hòa Thượng cố gắng như 
vậy đuối sức, nhưng mà cho tới giờ phút này, quý vị thấy sau khi thành công của Đại hội, Hòa Thượng dường 
như có phần nào phấn khởi. Chỉ phấn khởi phần nào thôi chứ chưa có hoàn toàn, nhưng phấn khởi một phần 
nào đó cũng làm cho  tất cả chúng ta cảm thấy nhẹ lòng rồi.

Chúng tôi xin cầu mong là Hòa Thượng hãy lên đường, hãy ra đi dù đường xa xứ Phật, hãy lên đường đi dù 
cơm áo có lầm than, một chút tình thương là vĩnh cữu vô vàn, chân dung từ phụ đăng thuyền biển Đông Hải.

Nguyện cầu cho Hòa Thượng, cho GHPGVNTN HN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan vô biên còn sáng mãi, và 
chúng tôi xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ tất cả quý Phật tử có mặt ở đây nói riêng, không có 
mặt nói chung. Quý vị đã đóng góp quá nhiều rồi cho Giáo Hội chung, cho ngôi Chùa này nói riêng, và nhất 
là cho sự thành công của GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan trong những ngày qua và những gì 
chúng tôi tin tưởng quý vị sẽ đem hết nhân tài và tâm lực để ủng hộ cho Giáo Hội được hoàn thành sứ mệnh 
của mình trong suốt nhiệm kỳ này. Chúng tôi cầu ơn trên Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn chân cứng đá 
mềm, đời sống luôn được nhiều hạnh phúc và thân tâm thường an lạc, đạo niệm tinh chuyên, phước huệ trang 
nghiêm, tâm bồ đề kiên cố.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
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của HT. Thích Huyền Tôn
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh.

Trong Đại Hội Kỳ 3 của GHPGVNTNHN UDL TTL.

Kính bạch Chư Tôn các cấp,
Kính thưa chư quí Đại biểu, Quan khách và Thiện Nam Tín Nữ.

Kính thưa Đại Hội,
Kính Bạch quí ngài,
Kính thưa quí vị, và nhất là quí mến với chư Pháp Lữ đàn em.

Hôm Nay Tôi xin thưa  “MỘT VẤN ĐỀ  TỪ THIỆN”
Có đúng chăng, mỗi một người Xuất -Gia khi đã biết rõ thâm nghĩa cao quí của hai chữ ‘Xuất 
Gia” rồi, thì phải sống trọn vẹn trong hào quang Từ Bi Hỷ Xả cho đến suốt cuộc đời để phụng 
sự Hoằng Pháp và Lợi Sanh!
Từ đó chúng ta hiểu rằng, Đời sống của người Tăng Lữ là đời sống Từ Thiện! Nó có từ lúc 
khi cất bước ra khỏi ngưỡng cữa ba nhà! Chắc trong hội trường nầy và vươn ra, xa thẳm đến 
chư tôn huynh đệ pháp lữ Tăng, Ni trên điạ cầu, nếu thực tâm cầu đạo tất không ai phủ nhận 
điều đó.
Chấp nhận và thọ trì ý hướng đó, thì đừng bao giờ cho mình là nhất, đừng khoe khoang, đừng 
tự tôn, đừng tự tròng lên đầu một cái “vương miện” đồ giả lại đi rêu rao trong một vương 
quốc chỉ có đồ thật! Đừng bao giờ biến hai chữ Từ Thiện vốn có của người xuất-gia trở thành 
một “Thương Hiệu”. Nơi nào có tai ương, nơi đó có đệ tử của Từ Bi. Độ khổ phải tùy duyên 
ứng hiện, hoàn mãn là ẩn về nơi tịnh lặng! Nếu đem Từ Thiện vốn có tạo thành “Thương 
Hiệu” rồi dẫn đến phô trương  có Cơ Quan có nhân sự chóp bu...và có tự do thu xuất…thì từ 
đó sẽ xuất hiện những gương mặt đạo đức giả! Ma mãnh! Gian lận!  
Từ xưa cho tới nay, chính tôi đã từng trực diện với mấy nhân vật đạo đức khả ố đó. Và chúng 
là người có tên tuổi trong cái xã hội tuổi tên nầy.
Từ một bàn tay trắng chúng điều hành từ thiện, 3 năm sau chúng có một sản nghiệp. Vụ việc 
chỉ tạm kể từ (1964-67-68) bắt nguồn vì “ lòng hăng say từ thiện”?!  Như …Mậu-Hàm và  
những kế truyền tham lì hiện tại… Tuy trên thực tế có chút “lợi tha” nhưng kẻ tham lì chúng 
“tha lợi” cũng không ít! Đó là cái điều mà GH phải trừ khử ! Đó cũng là tệ nạn mà hàng Tăng 
lữ không thể chấp nhận đuợc.

Chỉ một vần đề nầy thôi, cái nhức nhối nầy ai cũng nhìn thấy, chỉ mong chư tôn tìm phương 
thuốc tốt cứu giúp kẻ “tham lì” quay về với lần bước chân ban đầu là quý lắm thay.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TAM BẢO TÔN

Chæ vaán
ñeà
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Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
P.O Box 719 Mt. Lawley WA 6929

Tel: 0500 88 88 00 – Email: cdnvtduc@hotmail.com

THÖ CHUÙC MÖØNG ÑAÏI HOÄI

Ngày 06 tháng 4 năm 2007
Kính thưa Thượng Tọa Thích Nhật Tân
Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
Được biết Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 3 của Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi – Tân Tây Lan sẽ được tổ chức vào 3 ngày 11, 12 13 
tháng 4 năm 2007 tại chùa Phổ Quang, Tây Úc, thay mặt 
cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, tôi xin chúc 
mừng chư Tăng Ni từ khắp nơi về Perth dự Đại Hội. Rất 
tiếc, vì quá bận rộn với công vụ trong thời điểm này, tôi 
không thể có mặt cùng quí vị trong Đại Hội.

Trước tình hình GHPGVNTN trong nước đã và 
đang bị đàn áp khốc liệt, tôi mong mỏi và tin tưởng rằng 
Giáo Hội PGVNTNHN Úc – TTL sẽ làm những gì có thể 
làm được để tranh đấu đòi hỏi quyền tự do hành đạo cho 
chư Tăng Ni trong nước. Kính chúc Đại Hội gặt hái được 
nhiều thành công.

Nay kính,

BS Nguyễn Mạnh Tiến
Chủ tịch CĐNVTD Úc châu
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Nói tới giải thưởng là chỉ mới 
đề cập phần sau của một tiến 
trình mà người đoạt giải đã 

phải miệt mài nhẫn nại, bền chí làm việc bất 
chấp mọi gian nguy thử thách. Có nhiều lúc 
kể cả hy sinh mạng sống cũng phải chấp nhận, 
miễn đem lại sự an ổn cho đồng bào mình nói 
riêng và cộng đồng nhân loại nói chung. Để 
nói lên tiếng nói của lương tâm như gióng lên 
hồi chuông báo thức cho mọi người biết quay 
nhìn lại, hầu từ bỏ những tham vọng, độc tài, 
xảo quyệt, lường đảo, ức chế, đe dọa, đàn áp, 
tra tấn, tù đày v.v… mà con người dưới chế 
độ phi nhân như thấp cổ bé miệng không phản 
ảnh được tâm trạng bị đàn áp. Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ là một trong những nhân vật 
can trường không sợ uy vũ của một chế độ hà 
khắc, công an trị như chính quyền Cộng sản 
Việt Nam hiện nay trên quê hương chúng ta.

Bản án tù không chung quyết 
(1982 – 1992)

Hòa Thượng Quảng Độ cùng Hòa 

Thượng Đức Nhuận, Thượng Tọa Tuệ Sỹ, 
Thượng Tọa Trí Siêu bị Cộng Sản Việt nam 
kết án tù chung thân, được các tổ chức Nhân 
Quyền Quốc Tế, các dân biểu, nghị sĩ quốc 
hội Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Canada, Á 
Châu… can thiệp, nên được giảm án còn 20 
năm. Hòa thượng Thích Quảng Độ 10 năm bị 
phát vãng về Bắc Việt - từ năm 1982 đến năm 
1992. Ngài bị cô lập trong ngôi chùa Long 
Khánh nhỏ bé, cùng với người mẹ già trên 70 
tuổi không ai săn sóc, giúp đỡ khi cần, Hòa 
Thượng đích thân lo cho từ mẫu những bữa ăn 
đạm bạc do chính tay Ngài nấu nướng để mẹ 
dùng trong hoàn cảnh khốn khó, mất tự do. 
Cũng trong thời gian ở tù Ngài làm thơ như để 
cười chế độ gian manh xảo trá, đùa bỡn chọc 
ghẹo ngay cả với tử thần:

Xà lim trông hệt cái nhà mồ
Mỗi lần mở cửa tôi ra vô
Thấy như chôn rồi mà vẫn sống
Tử thần tôi sợ con cóc khô!
Tử thần nghe vậy bèn xửng cổ
Nửa đêm đập cửa tôi mời “dô”
Sẵn có thuốc lào phèo mấy khói
Tử thần khoái trá cười hô hô…
(nói chuyện với tử thần)

vôùi 
giaûi nhaân quyeàn Rafto 2006
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Mặc dù là nhà tu hành, nhưng bị hành 
hạ cả thể xác, lẫn tinh thần tác giả tự đem mình 
ra để trào lộng qua bài thơ tự trào sau đây:

Quảng Độ là mi mi biết chưa
Vóc dáng xem ra kể cũng vừa
Mắt sáng cằm vuông râu rậm rạp
Trán cao đầu nhọn tóc lưa thưa
Chữ nghĩa lem nhem nhưng biếng học
Tính tình nóng nảy vẫn không chừa
Năm nay tuổi tác vừa năm chục
Tù ngục hai lần đã sướng chưa?
(Tự Trào)
Quảng Độ tên mi quê ở đâu?
Thái Bình, Tiên Hải, xã Thanh Châu
Dốt đặc cán mai mà lên mặt
Khôn nhà dại chợ lại lên râu
Nhìn đời “tiến bộ” giương mắt ếch 
Nghe đạo suy đồi vểnh tai trâu
Thôi về xếp áo đi tập hát
Theo làm nghề xiếc với ông bầu.
(Tự Trào 2)
Nhìn cảnh tiêu điều của ngôi chùa làng 

vắng vẻ khi đêm về với tiếng côn trùng rả rích, 
với những ngày đầu tiên ở chốn lưu đày, tác 
giả tức cảnh thành thi:

Dưới án quyển kinh sâu cuốn tổ
Trên tòa tượng Phật nhện giăng tơ
Câu đối mối xông mùn đắp kín
Hoành phi mọt đục bụi che mờ.
(Vịnh chùa Long Khánh)
Thế nhưng, tâm hồn của tác giả lúc nào 

cũng bay bổng trong không gian cao rộng…)
Ráng chiều giăng mắc ven trời
Buồm mây một cánh nhẹ trôi lững lờ
Đi tìm nơi đâu bến mơ
Không gian biển rộng cõi bờ mù khơi 
(Thuyền Đời)
hoặc: 
Đêm khuya ai gọi giữa tầng cao?
Cánh gió đua qua lá xạc xào
Cửa mắt xà lim ngăn gió lại
Sợ làm ta vỡ cuộc chiêm bao
(Ai gọi)

Mười lăm năm quản thúc tại Saigon từ 
1992 đến nay (2007): 

Trong 15 năm dài, Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ bị quản chế tại Thanh Minh Thiền 
Viện - Quận Phú Nhuận, có công an mặc 
thường phục canh gác theo dõi kiểm soát 
những người ra vô thăm viếng Ngài. Đây là 
nội dung thư của Hòa Thượng Quảng Độ gởi 
Thiếu Tá Lê Văn Lâm Trưởng phòng Quản lý 
Hành Chánh về trật tự xã hội.

Thưa Thiếu Tá,
“… Vào hồi 10 giờ 30 ngày 20/4/1992, 

tôi nhận được văn thư số 47/TL, PC13 đề ngày 
20/4/92, trong đó ông cho biết không thể giải 
quyết tiếp tục tạm trú tại thành phố cho tôi 
được nữa. Tôi xin có một vài ý kiến về việc 
này như sau:

Ai cũng biết, tôi đã ở thành phố Hồ Chí 
Minh và Trụ trì Thanh Minh Thiền Viện, số 
90 đường Trần Huy Liệu quận Phú Nhuận 
từ mười mấy năm trước năm 1975. Đến năm 
1979, tôi lại đưa cả bà mẹ tôi vào cùng ở với 
tôi. Nhưng tháng 2 năm 1982, bỗng nhiên mẹ 
con tôi bị đưa đi đày một cách vô lý, vô tội, 
tại một nơi đèo heo hút gió, giữa đồng không 
mông quạnh, cách thành phố này, một nghìn 
bảy trăm cây số. Vì thiếu thốn mọi phương 
tiện, rét buốt không đủ chiếu đắp, ăn uống 
thiếu chất dinh dưỡng, ốm đau không có thuốc 
men, nên mẹ tôi vì già yếu, không chống chỏi 
nổi, đã chết vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 14 
tháng 12 năm Ất Sữu (tháng 1 năm 1985) một 
cách đau thương sầu thảm. Tôi không bao giờ 
quên được cái chiều mùa đông giá lạnh cô 
đơn ấy.

Còn tôi, sau mười một năm bị đày ải, 
nay đã 66 tuổi và còn sống mà trở về được 
Thanh Minh Thiền Viện là nơi chùa cũ của 
tôi, cũng như con chim đã về được tổ ấm, thì 
tôi sẽ sống ở đây và cũng sẽ chết tại đây, chứ 
không muốn chết trong cảnh giá buốt thương 
đau như mẹ tôi nữa. Vậy, nếu cái ước muốn 
đơn giản ấy của tôi cũng là một cái tội đối 
với Nhà nước, thì ông cứ mang lệnh của Tòa 
án và của Viện kiểm soát đến bắt tôi đi, rồi 
sau đó, đưa ra xét xử công minh tại một phiên 
tòa và lên án rõ ràng 5 năm, 10 năm, 20 năm, 
hoặc chung thân hay tử hình, tôi sẽ yên tâm 



22 KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III   2322 KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III   23

chấp hành án lệnh”.
(thư đề ngày 21 tháng 4 năm 1992)
Mặc dù bị kìm kẹp theo dõi, sách nhiễu 

đủ điều, vào ngày 19 tháng 8 năm 1994, Hòa 
Thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư Ký Viện 
Hóa Đạo GHPGVNTN đã gởi đến ông Đỗ 
Mười, Tổng Bí Thư Đảng CSVN một cuốn 
sách do chính Hòa Thượng viết, tựa đề: “Nhận 
định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng 
Sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật Giáo 
Việt Nam” trong đó nêu lên 6 điểm sai lầm 
chính của CSVN như sau:

1- Dùng dân tộc Việt Nam trong cuộc 
chiến tranh cho ý thức hệ Cộng Sản Quốc Tế 
nhằm truyền bá chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn 
thế giới.

2- Thiết lập một chế độ độc tài, độc 
đảng đưa đến tình trạng lạm dụng quyền hành, 
tham ô thối nát, bắt giết người tùy hứng, khiến 
cho đất nước rơi vào tình trạng nghèo khó lạc 
hậu.

3- Kích động căm thù đấu tranh giai cấp 
khiến 700,000 người mất mạng và tài sản.

4- Hao phí công của, sức lực dân trong 
việc xây dựng rồi phá bỏ hợp tác xã nông 
nghiệp.

5- Phát động căm thù đấu tranh năm 
1954 và năm 1975 khiến hàng triệu người 
phải rời bỏ đất nước.

6- Phá hoại các di sản tinh thần và vật 
chất của tổ tiên Việt Nam, bỏ luân thường đạo 
lý.

Cùng với bản Nhận Định nói trên, Hòa 
Thượng Quảng Độ đã gởi đến ông Đỗ Mười, 
Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt nam một 
bức thư nêu rõ sự sai lầm của Đảng Cộng Sản 
đồng thời khẳng định là Đảng Cộng Sản không 
tồn tại lâu dài… (xem thư Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ gởi ông Đỗ Mười trang 300 quyển 
PGVN Biến cố và Tư liệu, do Văn Phòng II 
Viện Hóa Đạo Hoa Kỳ ấn hành năm 1999).

Giải nhân quyền Rafto năm 2006 

Trong một bức thư viết cho ông Võ Văn 
Ái (giám đốc PTTPGQT) có đoạn HT Thích 
Quảng Độ viết: 

“… Ngày 21-9-2006 vừa qua, Hội 
Đồng Chỉ Đạo Sáng hội Rafto của Na Uy tặng 
giải nhân quyền Rafto năm nay cho Giáo Hội, 
trong đó có sự vận động tích cực của Đạo hữu. 
Lý đáng ra tôi phải đại diện Giáo Hội đi nhận 
lãnh giải này vào ngày 4-11-2006, nhưng tôi 
rất ngại có thể chính quyền Cộng Sản Việt 
nam tìm cách ngăn chặn không cho tôi trở về 
nước…” Và trong một thư khác, Hòa Thượng 
gởi ông Chủ tịch của hội Rafto có đoạn: 

“…Tuy nhiên, nếu nhà cầm quyền Việt 
nam dám chân thật làm một bước tiến mới 
để tuyên bố phục hồi quyền sinh hoạt pháp 
lý cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất và bảo đảm quyền tự do tôn giáo trước 
ngày trao giải Rafto vào thượng tuần tháng 
11 này, và với sự bảo đảm cho tôi đi để (lãnh 
giải thưởng) rồi được trở về lại Việt Nam. Dĩ 
nhiên, tôi sẽ xét lại quyết định của tôi…”

Trong một thông báo của Ban Tổ Chức 
chào mừng Hòa Thượng Thích Quảng Độ 
nhận giải Rafto 2006 nhận định:

“…Đây là một giải thưởng có uy thế 
lớn về chính trị, thể theo Tuyên Ngôn của 
Hội Đồng Rafto là: trao cho một trong những 
người Việt Nam lỗi lạc nhất. Người đã hy 
sinh gian khổ gần suốt cuộc đời, trực diện 
với bạo quyền Cộng Sản nhằm đòi hỏi quyền 
làm người cho công chúng và trở thành biểu 
tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên 
trên toàn quốc Việt Nam, Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ. Ông Arne Lijedahl Lynngard, Chủ 
Tịch Hội Đồng sáng hội Rafto trong diễn văn 
trao giải ngày 4/11/06, có đoạn viết:

“… Hòa Thượng Thích Quảng Độ, một 
sĩ phu lãnh đạo và là thế lực kết hợp nơi quê 
hương Ngài. Là một Tăng sĩ Phật Giáo học giả 
và nhà văn, Hòa Thượng cống hiến suốt đời 
mình phục vụ tận tụy cho công lý thăng tiến, 
cũng như tiếp nối truyền thống bất bạo động, 
khoan dung và từ bi. Thông qua các kiến nghị 
chính trị, Hòa Thượng Thích Quảng Độ mời 
gọi nhà cầm quyền tham gia cuộc đối thoại 
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nhằm cải cách dân chủ, tính đa nguyên, tự do 
tôn giáo, nhân quyền và hòa giải dân tộc. Đây 
là điều đã tạo nên sức mạnh và phương hướng 
cho phong trào dân chủ” 

“Thế nhưng, Hòa Thượng phải trả một 
giá quá đắt. Tiêu phí mất 25 năm tù đày và 
hiện nay vào năm 77 tuổi, Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ vẫn còn bị quản chế. Nhưng cũng 
từ nơi quản chế ấy, Hòa Thượng tiếp tục cuộc 
đấu tranh. Là Viện Trưởng Viện Hóa Đạo của 
một Giáo Hội bị cấm đoán là Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ cũng được sự hậu thuẫn rộng 
rãi của các cộng đồng tôn giáo khác và những 
cựu đảng viên Cộng sản”.

“… Bằng cách tôn vinh giải Rafto lần 
thứ 20 cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 
chúng tôi đánh giá cao những khó khăn cực kỳ 
rộng lớn mà các nhà hoạt động dân chủ Việt 
Nam đang đối diện, với quyết tâm đấu tranh 
ôn hòa nhằm thay thế chế độ độc đảng cộng 
sản bằng một thể chế dân chủ, một nhà nước 
đa đảng xây dựng trên pháp quyền và tuân thủ 
các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Chúng tôi 
biết rằng các nhân dân chủ Việt Nam đang đối 
diện với hiểm nguy bị nhà cầm quyền đàn áp. 
Nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng mỗi dấu hiệu 
đoàn kết tương liên là một hậu thuẫn và củng 
cố cho các nhà dân chủ này…”

Các thư chúc mừng:

Một số ít những bức thư tiêu biểu sau 
đây, đại biểu cho các phong trào quần chúng 
Bắc - Trung - Nam (Việt Nam) như:

*Điện chúc mừng của giáo sư Hoàng 
Minh Chính, Tổng Thư Ký Đảng Dân chủ 
(XXI), viết từ Hà Nội ngày 25-9-2006:

“Thưa Đại lão Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ tôn kính, chúng tôi rất vui mừng 
vừa mới được bạn hữu tới thông báo hôm nay 
rằng: “Hội Đồng Chỉ Đạo Quỹ tài trợ Rafto 
cho một trong những người Việt Nam lỗi lạc 
nhất đã không ngừng bảo vệ dân chủ, tự do 

tôn giáo và nhân quyền là Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ”

“… Trước hết, chúng tôi được vinh 
danh cao quí như vậy …”

“…Giải thưởng lớn Rafto năm 2006 
chẳng những là sự vinh danh cao quí tấm 
gương đấu tranh bất khuất trước toàn dân của 
Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà đồng thời là 
sự biểu dương và hỗ trợ vô giá sự nghiệp đấu 
tranh của nhân dân Việt Nam vì tự do dân chủ 
hóa đất nước…”

*Thư chúc mừng của bác sĩ Nguyễn 
Đan Quế, cao trào Nhân bản viết từ Saigon 
ngày 26/9/2006:

“…Chúng tôi rất vui mừng và hãnh 
diện khi nhận được tin Quỹ Rafto của Na Uy 
đã quyết định trao tặng Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ giải nhân quyền quốc tế cao quí 
nhất của năm 2006. Đây là một tuyên dương 
và ghi nhận những đóng góp lớn lao của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất dưới sự 
lãnh đạo của Hòa Thượng cho tự do, dân chủ 
và nhân quyền, đặc biệt là cho quyền tự do tín 
ngưỡng ở Việt Nam”.

“ Giải Nhân Quyền Rafto 2006 cũng 
làm sáng tỏ thêm chính nghĩa đấu tranh của 
dân tộc ta trên trường quốc tế, qua hình ảnh 
của Ngài, một vị chân tu trong muôn vàn khó 
khăn, áp bức vẫn nguyện cứu khổ cho đạo 
pháp và cho dân tộc trong suốt hơn 30 năm 
qua…”

*Thư chúc mừng của khối 8406 ngày 
28.09.2006 

“Khối 8406 chúc mừng Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ: “Đoạt giải Nhân Quyền 
Quốc Tế Rafto 2006”

“… Không những Hòa Thượng xứng 
đáng với sự tuyên dương này mà lẽ ra còn 
phải được cộng đồng nhân loại tuyên dương 
hơn nữa, vì những đóng góp lớn lao của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự 
lãnh đạo của Hòa Thượng cho Nhân quyền, tự 
do, dân chủ và đặc biệt cho quyền Tự do Tôn 
giáo ở Việt Nam…

“Làm sao giúp Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất có chung được một nhận 



thức chuẩn xác để từ đó định hướng một thái độ hành xử sao cho thật hữu hiệu trước thảm nạn 
của Dân Tộc - thật là muôn vàn khó khăn, nhưng Hòa Thượng đã thật sáng suốt và can đảm 
khi ngay từ những năm đầu tiên sau 1975, Hòa Thượng đã công khai mạnh mẽ kêu gọi Đảng 
Cộng Sản Việt Nam phải lấy ngày 30 tháng 4 hằng năm làm ngày toàn dân Sám Hối. Vì vậy 
giải Nhân Quyền Rafto 2006 đã giúp làm sáng tỏ thêm chính nghĩa đấu tranh của Giáo Hội 
Ngài lãnh đạo giữa quốc dân đồng bào và Cộng Đồng Quốc Tế, qua hình ảnh một vị thiền sư 
quyết tâm kiên định tìm đường giải cứu cho đạo pháp và cho dân tộc, vượt qua muôn vàn khó 
khăn không chỉ từ phía đối phương mà còn ngay giữa lòng Giáo Hội Phật giáo của ngài trong 
suốt hơn 30 năm qua…”

*Thư chúc mừng của Đảng Thắng Tiến Việt Nam viết từ Huế ngày 3/10/2006 
“…Hòa Thượng không chỉ xứng đáng được Hội Đồng Chỉ Đạo Quỹ tài trợ Rafto tuyên 

dương mà lẽ ra còn đáng được Cộng Đồng nhân loại vinh danh hơn nữa, vì suốt 30 năm qua 
Hòa Thượng dũng cảm và kiên trì chống đối cách ôn hòa chế độ Cộng Sản Việt Nam, đã trở 
thành một trong những biểu tượng của cao trào dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc…” Thật 
vậy với lập trường hành hoạt và qua nhiều lần trả lời phỏng vấn, Hòa Thượng Thích Quảng Độ 
tự xem mình là một trong muôn ngàn sĩ phu Việt Nam đấu tranh cho công lý chứ không mục 
đích cho tôn giáo riêng tư.

Như phần mở đầu Hiến chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất năm 
1964 có đoạn viết: “...Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại của 
mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc”  

Mặc dù sau năm 1981, Nhà Nước đã lập thành một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hầu 
làm vô hiệu GHPGVNTN. Con thuyền của Giáo Hội đứng giữa phong ba bão táp như đang tới 
lúc nghiêng ngã, nhưng với lập trường như đã công bố trong bản hiến chương, Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ vẫn vững tay chèo qua bao nhiêu truân chuyên nghiệt ngã, đánh đổi cả thân 
mạng mới được thế giới vinh danh như ngày nay. Do sự hy sinh cao quí, quá can trường của 
Ngài cho đạo pháp và dân tộc.

Sa môn Thích Bảo Lạc

Giöõa boái caûnh ñaày khoå ñau phieàn luïy hieän nay, moãi chuùng ta haõy gaéng 
laø Boà Taùt Ñòa Taïng, khoâng ngaïi coù maët ngay taïi nguïc toái A tyø. Vôùi haïnh 
nguyeän lôùn lao nhö theá, chuùng ta môùi thaép saùng tinh thaàn cöùu ñoä, môùi 
thaéng löôùt moïi söï aùp cheá vaø môùi ñaùp öùng nhu caàu taâm linh cuûa moïi giôùi 
quaàn chuùng. Theá giôùi moãi ngaøy moät tieán boä nhöng Giaùo Hoäi chuùng ta thì 
luoân gaëp bao hieåm luaân, chöôùng naïn ; tuy nhieân, trong söù meänh ñoä sanh 
cao caû, ngöôøi Phaät töû luoân yù thöùc raèng, khoâng coù baát cöù theá löïc naøo coù 
theå trieät haï ñöôïc öôùc voïng theå hieän chaân lyù cuûa toaøn theå Phaät Giaùo ñoà 
trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùi gì thuoäc veà chaân lyù thì haèng vónh baát bieán, vaø ñaõ 
laø chaân lyù thì duø chæ coù moät, chaân lyù vaãn cöù laø chaân lyù, vì chaân lyù khoâng 
tính baèng con soá.

Lôøi cuûa Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä
Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo
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CHUÙC  MÖØNG  ÑAÏI  HOÄI  KYØ III
(Cuùng döôøng Ñaïi Hoäi kyø III cuûa GHPGVNTNHN, 

thaùng Tö 2007 taïi chuøa Phoå Quang, Taây UÙc) 

Moät thuôû naøo ñaây giöõa chuoãi ngaøy
Chim ca thaønh tieáng Phaùp höông bay
Gom chung nhöõng maûnh ñôøi ly bieät
Nguyeän öôùc thaønh hoa nôû saùng nay

Gioù ñeán töø ñoâng qua höôùng taây
Chim di phöông baéc ñeán phöông naày

AÂm vang noái tieáp trong loøng ñaát
Chuyeån ñeán trôøi cao naéng giöõa ngaøy

Em ñeán mang theo caû öôùc mô
Toâi naâng caønh queá cuûa tuoåi thô
Meï ôi caùnh eùn ngaøn phöông tuï
Gom heát taøi hoa soùng vôõ bôø

Voøng tay ñaõ noái roäng muoân phöông
Taêm toái qua ñi nhöõng neûo ñöôøng

Chim hoùt taàng khoâng maây nguõ saéc
Nhöõng maûnh hoàn ñôn heát ñoaïn tröôøng.

- Lâm Như Tạng 
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Kính möøng Ñaïi Hoäi Kyø III
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư tôn đức.
Kính thưa toàn thể đại biểu.
Kính thưa Đại hội.

Đại hội khoáng đại kỳ III Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
nhất Hải Ngoại được khai mạc trọng thể và trang nghiêm tại Nam 
bán cầu Úc Châu. Để tổng kết Phật sự thời gian qua và phát triển 
Phật sự mới, như bao lần đại hội khác.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại cũng như trong nước hiện nay là trụ cột 
chính làm nơi nương tựa của dân tộc và người Phật Tử Việt Nam; trong suốt chiều dài lịch sử, bất 
cứ ở vào hoàn cảnh nào đều cộng tồn trên quê hương Việt Nam. Phật giáo Việt Nam như một tiềm 
năng lớn của người dân Việt, vì vậy dù trong hoàn cảnh nào, trên quê hương Việt Nam Phật giáo 
Việt Nam đều có mặt để gánh vác, chia sẻ với dân tộc và quê hương yêu dấu. Sự thể nhập và vai 
trò của Phật giáo Việt Nam đã ghi lại những vết son nổi bật trong lịch sử. Những gì Phật Giáo Việt 
Nam đã làm, không những chỉ rạng danh cho dất nước, mà tạo thêm vẻ vang cho dân tộc.

Từ khi gót giày xâm lăng của thực dân Pháp và thế lực ngoại bang ngự trị suốt nhiều trăm năm trên 
quê hương Việt Nam; đã vơ vét cạn kiệt tài nguyên, của cải, tiêu diệt nhân tài Việt Nam. Chính sách 
kỳ thị Phật Giáo VN bằng đạo dụ số 10 đã được các tay sai Việt gian, vong bản thực thi rất đắc lực 
nhằm để triệt hạ Phật Giáo VN. Sự kiện năm 1963, vô cùng khốc liệt, hợp cùng thế lực ngoại lai, 
chối bỏ cội nguồn, tổ tiên tiếp tay tiêu diệt Phật giáo Việt Nam?!

Hiện nay, tại VN sự kiện lịch sử 1963 đã củng cố dưới một hình dạng khác tinh vi hơn, chỉ khác ở 
chủ thuyết mà thôi. Tiếp tục cấm đoán kỳ thị GHPGVNTN. Hàng bao nhiêu thế kỷ trong lịch sử, 
có vị Thiền Sư nào rời bỏ áo nâu sòng, chùa chiền, để khoác áo cẩm bào làm vua, hoặc xúi giục 
cướp chánh quyền, tạo phản tạo loạn hay chưa? Mà chỉ có vua tôi, công chúa, hoàng tử bỏ ngôi 
báu để trở thành tu sĩ. Tinh tấn tu hành mong cầu cho quốc thái dân an. Quốc sử đã để lại cho dân 
tộc Việt những gì không cần nói thêm nữa.

Kính thưa đại hội, giờ đây tại quê nhà GHPGVNTN vẫn bị trù dập, cấm đoán mọi hoạt động. 
Lưỡng viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo do nhị vị HT Thích Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ 
lãnh đạo, tiếp tục duy trì một GHPGVNTN duy nhất từ trước tới nay. Tiếng nói và uy tín của GH 
trên thế giới không còn là tiếng chuông gióng lên giữa đồng trống. Tiếng chuông ấy ngân vang 
khắp năm châu bốn biển. Trên thế giới chỉ biết duy nhất một GHPGVNTN từ xưa cho đến giờ mà 
thôi.

Dầu cho Giáo Hội nơi quê nhà có nghiệt ngã, bị bách hại tới đâu đi nữa. Giáo hội luôn phát huy 
đức tính từ bi trí dũng, duy trì Chánh pháp của Đức Phật, dìu dắt đồng bào Phật tử trong hoàn cảnh 
phân hóa giữa hai GH tại quê nhà. Thương kính thay cho những vị Tăng sĩ bị tù đày ngược đãi triền 
miên mà vẫn giữ lòng trung kiên vì GHPGVNTN. 

Buồn thay cho những vị thiếu đức hạnh, ham danh lợi, tiếp tay làm chia rẽ, phản bội công lao của 
GHPGVNTN và đồng bào Phật tử, đã trải qua bao nhiêu khổ đau, mất mát mới có được nền tảng 
Phật Giáo ngày nay. Có ai không biết sau khi chế độ Miền Nam Việt Nam sụp đổ; GHPGVNTN 
tiếp tục gánh chịu bao thương tổn cả thể chất lẫn tinh thần. Quí vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại 



26 KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III   2726 KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III   27

đức và Tăng ni, đồng bào Phật tử xả thân bảo vệ đạo pháp bảo vệ giáo hội, bị bắt bớ, tù đày. Lần 
Đại hội này của Giáo hội hải ngoại, cùng góp sức chia sẻ và tích cực hỗ trợ Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất tại quê nhà được phục hoạt trở lại. Đó là điều mong muốn duy nhất hiện nay của 
hàng Phật tử Việt Nam.

Thưa chư Tôn đức, thưa Đại hội, trong tâm tư chúng con, chúng tôi luôn hướng về quê hương; theo 
dõi từng ngày về tin tức của GH trong nước. Đồng thời, luôn gắn bó cùng Giáo hội tại Hải ngoại. Mỗi 
lần tụng kinh bái sám, chúng con chúng tôi nguyện cầu chư thiên Hộ Pháp, anh linh tử sĩ vì dân tộc, 
đạo pháp đã bỏ mình ngoài trận mạc, chết trong ngục tù, nơi trại cải tạo ác nghiệt, linh thiêng hướng 
thiện và soi sáng cho những thế lực vô minh sớm thức tỉnh trở về nẻo chánh. Sớm mang lại đời sống 
hài hòa, tốt đẹp giữa người và người, tạo sự cảm thông cho nhau hơn. Như vậy quê hương mới thật sự  
độc lập, tự do, hạnh phúc ấm no cho dân tộc VN. Đó cũng là lập trường không thay đổi của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam thống Nhất.

Trước khi dứt lời, chúng con thành thật tri ân chư tôn lảnh đạo GHPGVNTN Hải ngoại đã không 
ngừng phát triển hoằng dương chánh pháp trên xứ người. Để phát huy giáo pháp từ bi trí tuệ như 
biển cả của đức Thế Tôn.

Kính chúc Đại hội thành tựu viên mãn.

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ tát Ma Ha Tát

Perth, Australia ngày 11 tháng 4 năm 2007.

Thành viên Bảo Vương Tự.
Bảo Minh Đạo. 
Kính Lễ.

Phaät giaùo ñaõ coù maët treân queâ höông Vieät Nam ngoùt hai ngaøn naêm 
lòch söû truyeàn thöøa, cuøng chung caûnh thònh suy vui buoàn vôùi daân toäc 
vaø haønh ñoäng cuõng vì lyù töôûng an laïc haïnh phuùc ñích thöïc cuûa Daân 
toäc. Theá nhöng, ba möôi naêm qua, trong khi khaép caùc Chaâu luïc treân 
Theá giôùi, Giaùo Hoâäi Phaâät Giaùo Vieâät Nam Thoáng Nhaâát caøng ñöôïc nôû roä 
thaêng hoa thì, ôû ngay treân queâ höông Vieät Nam, Giaùo Hoäi chuùng ta 
laïi bò khuûng boá ñaøn aùp khoác lieät, töôûng chöøng nhö khoâng göôïng daäy 
ñöôïc. Nhöng Giaùo Hoäi khoâng nhöõng ñaõ khoâng mai moät cuøng naêm 
thaùng, maø traùi laïi caøng ñöôïc khaúng ñònh moät caùch kieân coá trong loøng 
ngöôøi vaø toàn taïi vónh haèng trong maïch nguoàn taâm linh cuûa nhöõng 
ngöôøi con Phaät chaân chính hieáu ñaïo.

Lôøi cuûa Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn Quang
Ñeä Töù Taêng Thoáng GHPGVNTN
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Hình aûnh trong Leã Khai Maïc Ñaïi Hoäi 
Khoaùng Ñaïi Kyø III taïi Chuøa Phoå Quang, Taây UÙc



28 KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III   2928 KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ III   29

Hình aûnh trong caùc Phieân hoïp Khoaùng Ñaïi 
taïi Ñaïi Hoäi Kyø III taïi Chuøa Phoå Quang, Taây UÙc
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Hình aûnh trong Leã Beá Maïc Ñaïi Hoäi 
Khoaùng Ñaïi Kyø III taïi Chuøa Phoå Quang, Taây UÙc 

taïi Tu Vieän Quaûng Ñöùc,
Melbourne
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taïi Tu Vieän Quaûng Ñöùc,
Melbourne

Hình aûnh Khoùa Tu Hoïc Phaät Phaùp 
UÙc Chaâu naêm 2004 
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Hình aûnh Khoùa Tu Hoïc Phaät Phaùp UÙc Chaâu 
naêm 2005 taïi  Thuû Ñoâ Canberra
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Hình aûnh 
Khoùa Tu Hoïc 
Phaät Phaùp
UÙc Chaâu 
naêm 2006
taïi  Adelaide, 
Nam UÙc
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Hình aûnh Khoùa An Cö Kieát Ñoâng taïi
 Chuøa Phaùp Baûo, Sydney, 2006
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Hình aûnh 
Khoùa An Cö 
Kieát Ñoâng 
taïi Chuøa Phaùp Hoa, 
Adelaide, 2007



Moät soá hình aûnh Chaân Dung Chö Toân Ñöùc trong Giaùo Hoäi

HT Thich Như Huệ HT Thích Huyền Tôn HT Thích Bảo Lạc

Thượng Tọa Tịnh Minh Thượng Tọa Quảng Ba Thượng Tọa Phước Nhơn

Thượng Tọa Nguyên Trực Thượng Tọa Trường Sanh Thượng Tọa Nhật Tân
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Moät soá hình aûnh Chaân Dung Chö Toân Ñöùc trong Giaùo Hoäi

Sư Cô Như Lan

Đại Đức Phổ Hương

Ni Trưởng Phước Trí

Thượng Tọa Quảng Nghiêm Thượng Tọa Thiện Hiền

Ni Trưởng Chơn Đạo

Thượng Tọa Tâm Phương Thượng Tọa Tâm Minh Thượng Tọa Tịnh Đạo
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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 08-84478477; Fax 08-82401758; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia

Tel 07-33721113; Mobile 0402-442431; Fax 07-33729988;
Email phapquangchua@yahoo.com.au; www.phatgiaoucchau.com

_____________________________________________________________

Quyết Nghị
của Đại Hội kỳ III

Đại hội khoáng đại kỳ III của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan (Giáo Hội) được triệu tập 3 ngày, từ 11 đến 13 tháng 4 năm 
2007, tại Phổ Quang Tịnh Nghiệp Đạo Tràng, thành phố Perth, Tây Úc, với sự tham dự của 
48 đại biểu là thành viên các Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Điều Hành và 
các Tự Viện từ khắp các Tiểu bang tại Úc-Tân Tây Lan, cùng hàng trăm quan khách, đồng 
bào Phật tử địa phương trong lễ khai mạc sáng ngày 12 tháng 4 năm 2007:

- Xác quyết ý nguyện kế thừa đường hướng tu học, phụng đạo ích đời của truyền 
thống Phật Giáo Việt Nam từ 2000 năm qua, Giáo Hội nhất tâm hòa quyện cùng Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất quê nhà, nguyện dấn thân chuyển vận chánh pháp để đem 
lại hòa bình, an lạc cho dân tộc và nhân loại.

- Ý hướng phụng sự dân tộc, đạo pháp, nhân loại thể hiện qua nỗ lực của thành viên 
Giáo Hội trong chí hướng kiên trì tu tập tự thân và chuyển vận từ bi trí tuệ và giá trị an lạc 
giải thoát đến mọi người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan và 
nhân loại. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây 
Lan, qua ba ngày tận tâm, hòa hợp thảo luận, Đại Hội đồng tâm tuyên bố quyết nghị 7 điểm 
sau đây: 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây 
Lan:
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1. Là một thành viên như các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Á châu và Canada, Giáo Hội xác nhận tư thế trực thuộc 
tinh thần với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội, đang được nhị vị 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ lãnh đạo.

2. Vận dụng từ bi, trí tuệ, hùng lực làm phương châm hành hoạt để đem lại an 
lạc hòa bình cho dân tộc và nhân loại.

3. Hội nhập vào quốc gia đa văn hóa Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan trong tiến trình 
xây dựng xã hội và phát triển đạo pháp.

4. Phát triển các chương trình giáo dục, đào tạo, từ thiện, văn hóa, xã hội để 
mang lại an vui và phúc lợi cho nhiều người trong cộng đồng xã hội.

5. Không chấp nhận chính sách độc tài, phi nhân của người cộng sản ở mọi nơi, 
mọi xứ.

6. Luôn đứng trên lập trường dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam thật sự có 
tự do, nhân quyền hầu duy trì nền đạo đức ngàn đời của tiền nhân.

7. Tích cực hỗ trợ công cuộc giải trừ pháp nạn của Giáo Hội quốc nội và nguyện 
cùng với các Giáo Hội tại hải ngoại chung sức thực hiện lý tưởng hoằng dương chánh 
pháp, lợi lạc nhân gian.

 Làm tại thành phố Perth, Tây Úc, ngày 13 tháng 4 năm 2007
Toàn thể Đại Hội đồng thanh quyết nghị.



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

---o0o---

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

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

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 

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

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, VP2 Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

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

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN

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

Viện Chủ Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (USA)
Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương,

VP2 Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ 

Hòa Thượng Thích Minh Tâm (France)
Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Hải Ngoại tại Âu Châu, Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Paris

  
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG 

(Nhiệm kỳ 2007- 2011)

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

Thượng Tọa Thích Tịnh Minh
Thượng Tọa Thích Quảng Ba

Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Thượng Tọa Thích Trường Sanh

Thượng Tọa Thích Nhật Tân
Thượng Tọa Thích Nguyên Trực

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2007- 2011)

Hội chủ: HT Thích Như Huệ
Phó Hội chủ điều hành: HT Thích Bảo Lạc
Phó Hội chủ Nội vụ: TT Thích Tịnh Minh

Phó Hội chủ Ngoại vụ: TT Thích Quảng Ba
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Phó Hội chủ kế hoạch: TT Thích Phước Nhơn
Phó Hội chủ đặc trách Tân Tây Lan: TT Thích Trường Sanh

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

Phó Tổng Thư ký: ĐĐ Thích Giác Tín
Chánh thủ quỹ: Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
Phó Thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Bảo Trường

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT Thích Bảo Lạc
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Tịnh Minh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Nguyên Trực
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng sự):

Phó Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni trưởng Thích Nữ Phước Trí
Phó Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Quảng Ba
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Tịnh Đạo

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: ĐĐ Thích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: ĐĐ Thích Viên Trí

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: TT Thích Trường Sanh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Thông
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Hạnh Hiếu
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH Lâm Như Tạng

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh niên GĐPT: TT Thích Phước Nhơn
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT: ĐĐ Thích Viên Tịnh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT:  ĐĐ Thích Đạo Hiển

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Quảng Nghiêm
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: NT Thích Nữ Chơn Đạo

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Thành Liên

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh: TT Thích Thiện Hiền
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: Ni Sư Tâm Lạc

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: Sc Thích Nữ Bảo Sơn
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: Sc Thích Nữ Bảo Trường

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư sĩ: TT Thích Tịnh Đạo
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ: ĐĐ Thích Hạnh Tri

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ:SC Thích Nữ Viên Thông
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ: SC Thích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ:  TT Thích Tâm Minh
Tổng Vụ phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Như Định
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Trí

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

-o0o-
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BAÙO CAÙO SINH HOAÏT PHAÂ ÄT SÖÏ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan
TỔNG VỤ HOẰNG PHÁP NHIỆM KỲ 2003-2007

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa Đại hội,
Tổng Vụ Hoằng Pháp xin được tường trình những công tác Phật sự của Tổng Vụ trong nhiệm kỳ 

2003-2007.

Vào ngày  29 – 31 tháng 8 năm 2003  Đại Hội diễn ra tại Chùa Pháp Quang được thành công viên 
mãn.

Đại Hội đã cung cử:   

HT. Thích Bảo Lạc        Tổng Vụ Trưởng
TT. Thích Tâm Phương            Tổng Vụ Phó
SC. Thích Nữ Bảo Sơn                     Tổng Vụ Phó
ĐH. Đồng Loại Trần Văn Trung     Tổng Vụ Phó

Suốt trong thời gian 4 năm qua Tổng Vụ Hoằng Pháp, cũng như các Tổng Vụ khác trong Giáo 
Hội đã nỗ lực hết khả năng của mình trong nhiệm vụ và trọng trách mà Đại Hội đã giao phó. Tuy nhiên 
vẫn còn phải tùy duyên, tùy hoàn cảnh, phương tiện và tình hình chung của Giáo Hội Trung Ương, cũng 
như từng Giáo Hội của địa phương đã, đang và sẽ có những kế hoạch cụ thể để giúp cho từng Tổng Vụ 
hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian 4 năm.

Nhìn tổng quát, thì từng Tổng Vụ trong 4 năm qua cũng chưa có đề ra những kế hoạch cụ thể để 
làm việc trong nhiệm kỳ qua, điều này ước nguyện từng Tổng Vụ cần xem lại cho nhiệm kỳ tới.

Tổng Vụ Hoằng Pháp đã thực hiện những công tác Phật sự sau đây:

 Đã thành lập được Giảng Sư Đoàn, nhưng chưa khả quan lắm, tuy nhiên Hòa Thượng Tổng 
Vụ Trưởng cùng một số vị Chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã đi Hoằng Pháp tại các nước Âu Châu nhiều 
lần trong nhiệm kỳ 4 năm qua.

 Hằng năm Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng có nhận lời giảng dạy cho Chư Tăng Ni Trẻ tại Phật 
Học Viện Quốc Tế tại Hoa Kỳ, cũng như thuyết pháp một số chùa tại Mỹ và Canada, việc làm này cũng 
nằm trong kế hoạch của Tổng Vụ Hoằng Pháp.

 Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng cũng tham gia cùng Chư Tôn Đức trong Giáo Hội vào Ban 
Giáo Thọ, soạn chương trình giáo án tu học những Mùa An Cư, cũng như những Khóa Tu Học Phật Pháp 
hằng năm của Giáo Hội.

 Tổng Vụ Hoằng Pháp cũng đã mở được 2 Khóa Học Phật Pháp tại chùa Pháp Bảo 2005-
2006. 
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 Những Khóa Tu Gieo Duyên tại chùa Pháp Bảo cũng nằm chung trong kế hoạch của Tổng 
Vụ.

 Để lưu truyền Phật Pháp được trường tồn Tổng Vụ đã in và tái bản:

Hàng chục cuốn sách đã được ấn tống rộng rãi đến khắp mọi nơi cho người muốn tìm hiểu 
nghiên cứu giáo pháp, thuộc các cơ sở thành viên trong Giáo Hội. Trong thời gian qua Tự Viện Pháp 
Bảo đã ấn tống 17 cuốn gồm kinh, luận và khảo cứu do chư Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài. Xin 
hồi hướng công đức của quý vị nguyện Tam Bảo chứng minh.

 Những Kinh sách Chùa Pháp Bảo đã in trong 4 năm qua:

-  Kinh Bát Nhã Nhân Vương Hộ Quốc Thần Bảo Ký (2003)  $3800.- Kinh Văn Thù Sám Hối 
Diệt Tội (2003) $2700.- Nhân Quả Hiển Nhiên  (2003) $2900.- Nghi Thức Tụng Niệm (tái bản) (2003) 
$6000.- Vượt Luân Hồi vào Tịnh Độ (2003) $3000.- Kinh Phật Địa (2004) $2700.

-  Kinh Kiết Tường & Tán Dương Công Đức Chư Phật (2003) $2500.
-  Đối Thoại Thiền tập 2 (2004) $4200 - Kinh Bảo Nữ Thỉnh Vấn (2004) $3300.- Đại Đường 

Tây Vực Ký (2004) $7200. - Nghĩ về Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân  (2005) $2800.- Hương 
Thơm Niệm Phật (Tái Bản) (2005) $3000.- Tinh Túy những bài Tán Phật Bồ Tát 1 & 2 (2005) $1700.- 
Tinh Hoa Bát Nhã Tâm Kinh (2005) $3600.                                            

-  Nhân Vương Bát Nhã (2006) $3000.- Vài Chuyện Bạn và Tôi Học Phật (2006) $4200.- Kinh 
Hoa Thủ (tái bản) (2006) $6500.                                                  

Hồi hướng công đức vô lượng đến quí đạo hữu đã phát tâm Ấn Tống $63,000 Úc Kim.

 Tu Viện Quảng Đức (TT. Thích Tâm Phương Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp):

-  Tu Viện Quảng Đức cũng  như những Tự Viện khác trong Giáo Hội đều nỗ lực, khéo tạo 
những phương tiện hữu hiệu nhất về mặt sinh hoạt cũng như tu học để cho lĩnh vực hoằng pháp, phổ 
biến ánh sáng của chánh pháp vào đời sống một cách thực tiễn. Tuy nhiên việc làm này không mấy dễ 
dàng trên xứ người, nhìn chung những khóa Tu Bát Quan Trai, những khóa tu học Phật pháp của từng 
chùa vẫn còn khiêm tốn chưa phát triển mạnh, Tu Viện Quảng Đức cũng nằm chung số phận, nhưng 
vẫn cố gắng đóng góp theo khả năng của mình để làm một viên gạch nhỏ bé cho nền móng Phật pháp 
của Giáo Hội.

-  Trong 4 năm qua Tu Viện Quảng Đức vẫn nỗ lực trong mọi lãnh vực sinh hoạt Phật sự chung, 
ngoài ra Tu Viện cũng cố gắng đóng góp về mặt hoằng pháp trên xứ người qua Trang Nhà Quảng Đức 
và ấn tống kinh sách v.v...Tu Viện Quảng Đức thành tâm cảm tạ và tán thán công đức của quý đồng 
hương Phật tử trong và ngoài Úc Châu đã phát tâm cúng dường tịnh tài với tổng số tiền $89,5000 cho 
công việc hoằng pháp trong 4 năm qua.

-  

 Chùa Phổ Quang Tây Úc, Sư Cô Thích Nữ Bảo Sơn Tổng Vụ Phó TVHP:

-  Sư Cô Thích Nữ Bảo Sơn hiện là trụ trì Chùa Phổ Quang Tây Úc, Sư Cô cũng đã cố gắng tổ 
chức đạo tràng Bát Quan Trai, Huân Tu Niệm Phật và thường xuyên chia sẻ những thời pháp có giá trị 
chuyên chở đời sống tâm linh cho những người Phật tử tại địa phương Tây Úc.

-  Sư Cô cũng đã tham dự những chuyến hoằng pháp ngoài nước Úc cùng Thượng Tọa Thích 
Phước Nhơn Phương Trượng Chùa Phổ Quang đi lưu giảng nhiều nơi tại Hoa Kỳ như Chùa Diệu Pháp, 
Đức Viên, An Lạc, Bửu Hưng, Cổ Lâm, Phật Bảo, Tịnh Luật, Chùa Việt Nam tại Canada và các Khóa 
Học Phật Pháp tại Âu Châu. Cũng như đã ấn tống được Kinh Vô Lượng Thọ tập 1 và 2.

 Đây cũng là những nỗ lực khiêm tốn trong nhiệm kỳ 4 năm của Sư Cô Thích Nữ Bảo 
Sơn đã đóng góp cho Tổng Vụ.
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 Chùa Pháp Hoa Nam Úc,  Tổng Vụ Phó Đồng Loại Nguyễn Văn Trung:

-  Ghi nhận công đức của Đạo Hữu Tổng Vụ Phó TVHP Đồng Loại Nguyễn Văn Trung đã 
nhiều lần thông phiên dịch Phật Pháp cho Phật tử người Úc, cũng như các em học sinh người Úc về 
tu học và tham quan chiêm bái Chùa Pháp Hoa Nam Úc.

-  Ngoài ra Đạo Hữu cũng phụ trách dạy Giáo Lý cho GĐPT Pháp Hoa, Lớp Giáo Lý Căn Bản 
Phật Pháp, và chia sẻ Hội Thảo Phật Pháp thường xuyên với Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Pháp 
Hoa.

Đạo hữu Đồng Loại Nguyễn Văn Trung năm nay đã tròn 80 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã 
về với Tây Phương Cực Lạc, nhưng riêng bác Đồng Loại đã tâm sự “chắc con nhờ chư Phật gia hộ 
và được sự thương mến của quí thầy nên con luôn được vui vẻ và an lạc trong Chánh Pháp để tu học 
và làm được một vài việc nhỏ cho Phật Pháp theo khả năng của mình”.

 Báo cáo tổng quát của tự viện thành viên trong Giáo Hội:
  
Nhìn chung các cơ sở tự viện của Giáo Hội trong hiện tại, chư tôn đức Tăng Ni đều có những 

nỗ lực hoằng pháp riêng theo từng hoàn cảnh, phương tiện của bổn tự địa phương, nhằm để hun đúc 
đời sống tâm linh, giữ vững niềm tin chánh pháp, cũng như truyền thống văn hóa Phật Giáo tại xứ 
người.

Để cho Tổng Vụ Hoằng Pháp làm việc được hiệu quả hơn, ngưỡng nguyện chư tôn thiền đức 
Tăng Ni thành tâm đóng góp những ý kiến xây dựng và đưa ra những đề nghị khả thi để thực hiện 
trong nhiệm kỳ tới.

Kính chúc Đại Hội được thành công viên mãn.

TM. Tổng Vụ Hoằng Pháp
TK Thích Tâm Phương (tổng kết)
 

Toâi tin raèng muïc ñích cuûa cuoäc soáng laø 
ñaït ñöôïc haïnh phuùc. Töø luùc môùi sinh 
ra, moïi ngöôøi ai cuõng muoán ñöôïc 
haïnh phuùc vaø khoâng muoán khoå 
ñau. Ñieàu ñoù khoâng phaûi do ñieàu 
kieän xaõ hoäi, giaùo duïc hay yù thöùc 
heä aûnh höôûng, maø töø trong tieàm 
thöùc cuûa con ngöôøi, chuùng ta chæ 
ñôn giaûn khao khaùt ñöôïc söï thoûa 
maõn.
                      
                      Lôøi cuûa Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma
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Tổ đình Pháp Hoa do Hòa Thượng Phương 
Trượng Thích Như Huệ sáng lập, là đơn vị Giáo 
Hội duy nhất của GHPGVNTNHN UĐL-TTL 

tại Nam Úc. Trong bao nhiêu năm qua, đơn vị Pháp 
Hoa luôn trung thành và sát cánh với Giáo Hội, để xây 
dựng Giáo Hội ngày càng được trưởng thành tại hải 
ngoại. Cũng nhờ oai lực của Giáo Hội mà đơn vị Pháp 
Hoa cũng đã thành tựu được một vài Phật sự đáng kể. 
Sau đây xin được sơ lược những Phật sự chính yếu 
đệ trình lên GH 
trong 4 năm qua 
(2003 – 2007).

Tăng, Ni 
chúng Pháp Hoa 
hiện nay có 5 
vị: HT Phượng 
Trượng Thích 
Như Huệ, ĐĐ 
Thích Viên Trí, 
ĐĐ Thích Viên 
Tịnh, ĐĐ Thích 
Viên Thành, SC Thích Nữ Viên Thông và sa di Thích 
Viên Từ. 

Về mặt xây dựng, sau một biến cố xảy ra vào 
ngày 26/6/03, chánh điện chùa Pháp Hoa đã bị hư hại 
đến 90%. Kể từ đó tất cả nhân lực và tài lực của chùa 
đã tập trung vào để tu bổ trở lại. Song song với tiến 
trình trùng tu này, chùa xây lại một cổng tam quan, 
cao lớn hơn. 

Sau một năm vất vả với công việc, hai công 

trình trên đã được hoàn tất và lễ khánh thành được 
long trọng tổ chức vào ngày 25, 26, 27/06/04 dưới sự 
chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Giáo 
Hội Úc Châu và có sự tham dự của các quan khách 
chính quyền cao nhất tại Nam Úc như Thủ hiến Mike 
Rann, và các bộ trưởng.

Về mặt tu học, tăng chúng sống khép mình 
trong giới luật, giữ nếp sống thiền môn quy củ, trú 

dạ lục thời. Chùa 
có mở lớp học 
Phật pháp cho tất 
cả thiện nam tín 
nữ để có dịp tìm 
hiểu thêm về giáo 
lý Phật Đà, hầu tu 
tập đúng với chánh 
pháp. Giáo thọ của 
lớp học bao gồm 
tất cả chư Tăng, Ni 
tại chùa và một vài 
đạo hữu trí thức. 

Lớp học đã được duy trì trong 3 năm qua. Thời gian 
học từ 7giờ 30 đến 9 vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. 
Ngoài ra, chùa còn có Đạo tràng Bát Quan Trai Giới, 
thọ bát mỗi tháng một lần. Số lượng giới tử tham gia 
từ 40 đến 80. Còn có Đạo tràng Liên hữu Niệm Phật 
là khóa tu mỗi tháng thứ bảy hằng tuần.

Về mặt tổ chức và sinh hoạt Phật sự, chùa có 
7 lễ lớn trong một năm: Tết Nguyên Đán, Phật Đản, 
Vu Lan, Vía Di Đà và 3 lễ vía Quan Âm vào 19 tháng 
2, tháng 6 và tháng 9. Trường Việt Ngữ Bồ Đề do HT 

Phương Trượng là hiệu 
trưởng đã thường xuyên 
sinh hoạt vào mỗi sáng 
Chủ Nhật hàng tuần. 
Trước khi học tiếng Việt, 
chùa còn tổ chức 2 lớp 
tập thể dục Taichi cho 
người lớn tuổi và trẻ em 
của trường. Đặc biệt, 
vào mùng 7/11/ÂL năm 
2005, chư tôn đức trong 
môn phái Chúc Thánh tổ 
chức Lễ Kỵ Tổ Minh Hải 
– Pháp Bảo. Đây là lễ kỵ 
Tổ được con cháu dòng 
Lâm Tế Chúc Thánh 
lần tiên tổ chức tại Hải 
Ngoại, và kể từ đây mỗi 
năm thay đổi lễ kỵ mỗi 

TOÅ ÑÌNH PHAÙP HOA
Nhieâäm kyø 2003 - 2007
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Nieäm Phaät
Thơ của HT Thích Đức Niệm

Loøng toâi ruõ saïch töø laâu
Taâm taâm nieäm nieäm vôùi caâu Di Ñaø

Tieâu tröø nghieäp chöôùng haèng sa
Chaân taâm theå hieän thoaùt ra luaân hoài.

Hoaøng hoân ngaõ boùng chaân trôøi
Thôøi gian kieáp soáng con ngöôøi bôùt ñi

Ñôøi ngöôøi ngaåm laïi ñöôïc gì
Traéng tay chaúng khaùc nhö khi ra ñôøi.

nơi. Trong lễ kỵ này có chư Tăng ở các nơi liên bang Úc Châu và các nước Đức và Việt Nam về tham dự. 
Ngoài ra, vào cuối năm 2006, chùa Pháp Hoa được đăng cai tổ chức khoá Tu Học Phật Pháp kỳ 6 của GH. 
Khóa tu học này được đánh giá là khóa tu học thành công nhất trong 5 khóa trước, kể cả về mặt tổ chức và số 
lượng người tham dự. 

Vấn đề sinh hoạt tuổi trẻ, Gia đình Phật tử Pháp Hoa đã được thành lập hơn 20 năm qua. Xuyên suốt 
thời gian như vậy, GĐPT luôn sinh hoạt lớn mạnh dưới sự chỉ đạo của GH địa phương. Nhưng tiếc thay, cách 
đây gần hai năm, có một số huynh trưởng muốn sinh hoạt độc lập, không chịu phụ thuộc với chùa, tách rời 
khỏi GH. Mặc dù đã được chư Tăng khuyên bảo quay trở lại, nhưng lập trường của họ không thay đổi. Cuối 
cùng, hậu quả đã có một số dọn ra ngoài thuê hall sinh hoạt, để lại một số đoàn sinh bơ vơ lại chùa. Trong 
thời gian này chư Tăng phải ra tay săn sóc, nhằm hồi sinh lại GĐPT Pháp Hoa. Mặc dù hôm nay GĐPT Pháp 
Hoa còn khiếm khuyết về huynh trưởng, nhưng nhờ sự tận tâm dạy dỗ của chư Tăng, nên cũng yên ổn đi vào 
nề nếp.

Hiện nay (4/2007), chùa Pháp Hoa đang trùng tu lại đoàn quán GĐPT để chuẩn bị cho mùa An cư Kiết 
đông năm nay của toàn Giáo Hội được tổ chức tại chùa Pháp Hoa.

Trên đây là tóm tắt những Phật sự chính yếu trong 4 năm qua tại chùa Pháp Hoa – Nam Úc xin được đệ 
trình lên Đại hội nhiệm kỳ III của Giáo Hội. Ngưỡng mong chư tôn đức chứng minh cho. Nguyện đem công 
đức hồi hướng cầu nguyện cho đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Nam Mô Công Đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Viên Trí kính ghi
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Nam mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa quí Đạo hữu
Kính thưa Đại Hội

Chúng con Tổng Thư Ký Ban 
Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại – Chùa 
Pháp Bảo tại New South Wales.

Kính xin lược tường sinh hoạt Phật sự của Tự Viện Pháp Bảo nhiệm kỳ 4 năm qua.
Kính thưa Đại Hội,
Người Việt tỵ nạn khi được định cư tại Úc Đại Lợi, đều muốn đem hết công sức của mình để 

được an cư lạc nghiệp, góp phần xây dựng quê hương thứ hai. Đặc biệt, người Phật tử Việt Nam, những 
người được thừa hưởng và học hỏi từ đức tính từ bi, trí tuệ của Đức Bổn Sư – luôn luôn muốn đóng góp 
từ vật chất đến tinh thần để tỏ lòng tri ân đất nước tươi đẹp đầy khoan dung đã cưu mang người xa xứ.

Từ ý hướng đó, chùa Pháp Bảo đã được xây dựng, cũng như lần lượt các chùa khác tiếp nối dựng 
xây trên khắp các Tiểu Bang nước Úc.

Sau đây là những Phật sự mà Giáo Hội NSW đã đóng góp trong thời gian qua:
- Về nhân sự:
Chùa Pháp Bảo hiện nay có tất cả bảy vị tu tập và hành đạo
- Về cơ sở tự viện:
Cơ sở chùa Pháp Bảo cho tới nay đã và đang trên đà phát triển Phật sự trong tương lai.
Về phần tu học là việc ưu tiên hàng đầu. Tại Tự Viện, Tăng, Ni chúng đều được tu học dưới sự 

hướng dẫn của Hòa Thượng Phương Trượng.
Các Phật tử cũng được hướng dẫn tu học qua 2 mục:
Tu Bát Quan Trai, Huân tu niệm Phật mỗi tháng.
- Tăng chúng và Phật tử Pháp Bảo vẫn thường tham dự các khóa tu của Giáo Hội và các khóa tu 

Gieo Duyên tại chùa, cũng như các nơi trên nước Úc.
- Năm 2006 khóa An Cư Kiết Hạ của toàn Giáo Hội đã được tổ chức tại Tự Viện Pháp Bảo.
- Tờ báo Pháp Bảo được liên tục ấn hành mỗi năm ba số, tờ báo mới nhất ấn hành vào dịp Tết 

Đinh Hợi là số báo 76 sau hơn 
26 năm liên tục và được đóng 
thành tập.

- Điểm đáng được tán 
thán là hàng chục các tác phẩm 
dịch thuật trước tác được in ấn 
và phổ biến rộng rãi.

Tại Thư viện có hàng 
ngàn cuốn sách, trong đó bao 
gồm bộ Đại Tạng Kinh Đại 
Chánh Tân Tu và Tục Tạng 
Kinh.

- Hàng năm tại chùa 
Pháp Bảo được sự quang lâm 
của Thượng Tọa Phương Trượng 
chùa Viên Giác và Thượng Tọa 
Đồng Văn chùa Tâm Giác - Đức 
Quốc; Quý Thầy tịnh tu tại Tu 
viện Đa Bảo, nơi đây cũng là 

nơi tu niệm trực thuộc chùa Pháp Bảo.

CHÙA PHÁP BẢO

Tường trình sinh hoạt 
từ 2002 đến 2006
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“Ñöøng tin töôûng vaøo moät ñieàu gì vì phong vaên. Ñöøng tin töôûng 
ñieàu gì vì vin vaøo moät taäp quaùn löu truyeàn. Ñöøng tin 

töôûng ñieàu gì vì côù ñöôïc nhieàu noùi ñi nhaéc 
laïi. Ñöøng tin töôûng ñieàu gì duø laø buùt tích cuûa 
thaùnh nhaân. Ñöøng tin töôûng ñieàu gì duø thoùi 
quen töø laâu khieán ta nhaän laø ñieàu aáy ñuùng. 
Ñöøng tin töôûng ñieàu gì do ta töôûng töôïng ra 
laïi nghó raèng moät vò toái linh ñaõ khai thò cho ta. 

Ñöøng tin töôûng baát cöù moät ñieàu gì chæ vin vaøo 
uy tín cuûa caùc thaày daïy caùc ngöôøi. Nhöng chæ 

tin töôûng caùi gì maø chính caùc ngöôøi ñaõ töøng traûi, kinh 
nghieäm vaø nhaän laø ñuùng, coù lôïi cho mình vaø ngöôøi 
khaùc. Chæ coù caùi ñoù môùi laø muïc ñích toái haäu thaêng 
hoa cho con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi. Caùc ngöôøi haõy laáy 
ñoù laøm chæ chuaån”.

 - Lôøi Phaät Thích Ca Maâu Ni -

- Các học sinh trường Trung, Tiểu học và sinh viên Đại học cũng đã viếng chùa tham 
quan học hỏi văn hóa Phật giáo Việt Nam

- Hằng năm Hòa thượng Phương trượng vẫn đi hoằng pháp và diễn giảng tại Hoa Kỳ, 
Canada và Âu Châu.

- Vào tháng 7 năm 2006, giới đàn Thập thiện và Bồ tát giới đã được tổ chức tại chùa 
Pháp Bảo nhân khóa An Cư Kiết Hạ. Có 25 giới tử Bồ tát giới và đặc biệt, có hai sa di thọ Tỳ 
kheo giới. Ngoài ra GĐPT Pháp Bảo hiện nay có số lượng khoảng 150 đoàn sinh sinh hoạt vào 
mỗi sáng chủ nhật từ 9.00 giờ sáng đến 13.00 chiều.

-Về công tác từ thiện xã hội
Ban từ thiện Đạo tràng Pháp Bảo không chỉ cứu trợ xây cầu, cất nhà, mỗ cườm mắt, 

cấp tiền gạo mà còn cung cấp sách vở, biếu máy niệm Phật tại các nơi: Huế, Đà Nẳng, Quảng 
Nam trong chuyến đi công tác từ thiện vào năm 2004 và Cần Thơ, Sa Đéc vào năm 2006.

- Ban Từ Thiện cũng đã góp phần cứu trợ bão lụt tại Quảng Nam và Tỉnh Bến Tre.
- Mỗi năm, Ban Từ Thiện Pháp Bảo giúp tiền bảo trợ cho Hội ung thư của Úc Đại Lợi 

(Australia Cancer Council) và yểm trợ chương trình in sách hướng dẫn an toàn cho học sinh 
tại NSW (Child Safety Handbook của Police Legacy)

Hướng phát triển tương lai
Cơ sở Pháp Bảo đã hoàn tất sinh hoạt tu tập từ nhiều năm qua; và hiện đã và đang củng 

cố cải tiến phương cách tu học hướng theo con đường chánh pháp.
Hiện cơ sở Pháp Bảo được Hội đồng Thành Phố địa phương, Chính phủ Tiểu Bang 

thừa nhận là di sản văn hóa nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo.
Vẫn theo định hướng xưa nay, Pháp Bảo luôn là nơi phát huy, phát triển đạo pháp góp 

phần xây dựng giáo lý giải thoát, hòa nhập vào nền văn hóa xã hội trên đất nước hòa bình thịnh 
vượng Úc Đại Lợi, đã đang cưu mang che chở người Việt chúng ta.

Ban Thư Ký tổng hợp
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Trong suốt bốn năm qua, nhiều vị 
tôn túc trưởng lão lần lượt thị tịch, 
đặc biệt nhất là Ngài Cố Trưởng 

Lão Hòa Thượng đương vi Tăng Thống 
GHPGLSTG Thượng Huyền Hạ Vi …..

Rất hy hữu là chúng con đã từng 
được thân cận hầu hạ thị giả ngài, được 
học ngài qua thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, 
với ngôn hành hiệp nhất. Đồng chơn nhập 
đạo, giới đức vẹn toàn, suốt trong như 
ngọc, tiếp tăng độ chúng, uy đức không 
lường. Thật là ân giáo dưỡng một đời nên 
huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp 
đền. Chúng con đã từng được ngài nung 
đúc ý chí, dìu dắt, nuôi nấng dạy dỗ, thế 
phát tế độ. GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi, 
Tân Tây Lan đã cùng với môn đồ hiếu 
quyến bổn tự Linh Sơn Melbourne chúng con kết hợp tổ chức Đại lễ truy niệm thật là vô cùng 
long trọng với sự nhiệt thành đông đủ tham dự của chư tôn đức giáo phẩm trong năm tiểu bang 
toàn Úc châu và Phật tử các nơi.

Ngoài ra, chúng con cũng có tổ chức lễ truy niệm cho cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 
cố Hòa Thượng Thích Đổng Minh, tại bổn tự Linh Sơn.

Ngoài nhiệm vụ, Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện của Giáo Hội, riêng bổn tự cũng có quyên 
góp cứu trợ các nơi như  Đà Nẵng, Vũng Tàu, Bến Tre, những  hoàn cảnh thương tâm cứu ngặt 
cứu bệnh như ở Phan Rang vùng quê, vùng xa, thiên tai hạn hán, bệnh tật..v..v.. 

Về giáo dục hoằng pháp: Kinh tụng bằng Anh ngữ nhật tụng cho người Úc, Mã Lai, 
Hồng Kông v.v... Các khóa thiền và giáo lý liên tục giảng dạy hướng dẫn 10 tuần một đợt mỗi 
năm các người Úc địa phương đến học hỏi. Kể cả, phục vụ tang lễ Anh ngữ.

Các nhóm sinh viên tại Uni La Trobe. Các trường trung tiểu học tại Melbourne mời đến 
giới thiệu, trình bày chủ thuyết Phật Giáo tại Surry Hill, Marist Marcellin với các học sinh. 
Hoặc các trường học đưa học sinh đến tham quan viếng chùa tìm hiểu học hỏi Phật pháp. 

Linh Sơn còn là thành viên hội đồng tôn giáo sắc tộc của Hội Đồng Thành Phố địa 
phương Darebin Council, hội họp chung, gây nhiều thiện cảm quý mến giữa họ với chùa và 
đóng góp xây dựng đạo đức văn hóa hài hòa Việt-Úc. 

Hàng năm đều được tờ báo địa phương Preston Leader đến chụp hình đăng tin giới thiệu 
sinh hoạt của chùa qua các lớp thiền.

Ban hoằng pháp đã in phổ biến nhiều ngàn băng giảng Phật Học Phổ Thông, nhiều 
băng giảng của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Huyền Vi, băng giảng kinh Bát Nhã, Bát Nhã giả 
huyễn, thiền thất khai thị lục, chia sẻ Phật pháp kinh nghiệm tâm linh với chư tăng ni qua các 
mùa an cư cùng với Giáo Hội, các khóa Sám Hối, Phật Thất, Bát Quan trai hướng dẫn Phật tử 
tại chùa thường xuyên mỗi tuần, mỗi tháng.

Ngày tết, văn hóa Việt Nam, lễ hội Trăng Rằm, tổ chức mỗi năm thu hút  nhiều ngàn 
người bà con về chùa tạo nên sợi dây thân ái, đầm ấm gia đình, cha mẹ quay quần yêu  thương, 
tay nắm tay các con, các cháu, gắn chặt với nhau trong các dịp tết lễ hội.   

Đó là sơ lược vài nét sinh hoạt tại chùa Linh Sơn – Melbourne, xin kính trình đại hội.         

CHÙA LINH SƠN 
(tiểu bang Victoria)
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  Quan Thế Âm Ni Tự
Kính bạch: Hòa Thượng chứng minh
Kính thưa: Đại hội
Kính thưa Chư Tôn Đức,

Chúng con thay mặt Ni chúng Quan Thế Âm Ni Tự 
trình bày lên Chư Tôn Đức tất cả những sinh hoạt trong bốn 
năm qua.

Sự hình thành và sự hoạt động của Hội càng ngày càng 
tăng tiến, đạo pháp được hoằng dương. Phật tử xa gần trong 
toàn tiểu bang Tây Úc hội về, từ vài gia đình lúc khởi đầu, đến 
nay đã có trên 300 gia đình tham dự sinh hoạt trong những ngày 
lễ hội.

Với thành phần Ni chúng khiêm nhượng, trong 4 năm 
qua nhờ hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp 

và chư Hòa Thượng, 
Thượng Tọa trong hàng 
giáo phẩm, Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam 
thống nhất, nên đã hộ 
trì Tam Bảo một cách 
vững mạnh, hướng dẫn 
Phật tử cùng thực hiện 
những công tác Phật sự 
như sau:

- Về Phật Pháp: Mỗi tối chúng con có khóa tụng niệm từ 7g00 – 8g00 - Chủ nhật hàng tuần mở khóa 
tu niệm Phật từ 8g30 sáng đến 4g00 chiều. Số Phật tử trên 20 vị - Cuối tháng 12 dương lịch hàng năm mở các 
khóa tu Phật thất 5 ngày (ăn ở tại Chùa) - Hàng tháng tổ chức tu Bát Quan Trai cho Phật tử. - Ấn tống kinh 
sách, băng cassette, CD,VCD, DVD các bài giảng pháp của Chư Tôn Đức Tăng Ni. - Hàng năm tổ chức các 
buổi Lễ Thượng và Hạ Nguyên, Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan.

- Về giáo dục: Thứ bảy hàng tuần mở lớp học Việt ngữ cho các em từ 1g00 – 2g30 chiều.
- Về xã hội: Tổ chức các cuộc lạc quyên cứu trợ bão lụt ở Việt Nam, cứu trợ sóng thần, giúp đỡ chữa 

mắt cườm cho đồng bào. Đóng góp sự trùng tu các chùa và phát quà cho những học sinh và những người tàn 
tật, nghèo khổ tại Việt Nam.

Đó là những việc làm của Hội chúng con đã thực hiện trong những năm qua.
Trước khi dứt lời, chúng con thay mặt Ni chúng thành tâm kính chúc chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng 

Tọa, Đại Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, Phật sự viên mãn, đạo quả viên thành.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Hội được thành công viên mãn.

                       NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tây Úc, ngày 11 tháng 4 năm 2007.

TM. Ni chúng Quan Thế Âm

TKN. Thích Nữ Chơn Đạo
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Chùa Diệu Âm tọa lạc tại vùng ST.Albans, 30 Willis St 
thuộc tiểu bang Victoria, do Sư Cô Thích Nữ Như Tuyết 
trụ trì.

Ngôi chùa được thành lập vào năm 2005. Đây là ngôi nhà 
“Cải gia vi tự”, cho nên chánh điện còn quá ư khiêm tốn, chỉ 
đủ chứa khoảng mười người. Tầng trên của bàn thờ Phật duy 
có Đức Bổn Sư độc tôn, còn từng dưới là Đức Di Đà, hiện 
nay là Tam Thánh Phật.

Bên ngoài, phía trước có thờ Đức Quan Âm lộ thiên. Toàn thân bạch y 
uyển chuyển trên tòa sen thanh tịnh, nét diện của Ngài trong sáng như 
vầng nhựt nguyệt lẫn ánh mắt hiền từ quán chiếu chúng sanh “Từ nhãn thị 
chúng sanh”, Ngài luôn tầm thinh cứu khổ ban vui cho nhân loại.

  “Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù
  Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu
  Hạo hạo hồng liên an túc hạ
   Loan loan thu nguyệt quái mi đầu…”

Về sinh hoạt nơi chùa Diệu Âm, một tháng hai kỳ vào ngày 14 và 30 âm 
lịch, có khóa lễ sám hối. Thỉnh thoảng vào cuối tuần tụng kinh Pháp Hoa 
hoặc Địa Tạng cầu an hoặc cầu siêu.

Những người hàng xóm lân cận thường tới lui chùa Diệu Âm tụng niệm 
và họ thấy thoải mái an lạc. Vì vậy, một vài người bảo rằng: “Chùa Diệu 
Âm nhỏ nhưng linh ứng lắm”.

Thật ra họ chỉ nói vậy thôi, chứ tất cả đều do tâm thành của họ có cảm 
tất có ứng “Linh bất linh tại ngã”. Và từ đó họ ban tặng cho Chùa hai câu 
thơ:

  “Diệu Âm chùa nhỏ trang nghiêm
  Rắc gieo pháp lạc trong tim mọi người”

TKN Thích Nữ Như Tuyết.

Chuøa
Dieâäu
AÂm
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T  
u Viện Quảng Đức, một ngôi chùa PG trong thành 
phố Moreland, do TT Thích Tâm Phương sáng lập 
từ năm 1990. Sau kỳ đại hội kỳ 2 tại Queensland 

tháng 8 năm 2003 đến nay đã thực hiện một số công tác 
Phật sự như sau:

1.Đại lễ khánh thành Tu Viện Quảng Đức và lễ suy tôn 
Đại Lão HT Thích Huyền Quang lên ngôi vị đệ tứ tăng 
thống, được long trọng tổ chức ngày 3 ngày 10, 11 và 12 
tháng 10 năm 2003, có khoảng gần 150 chư tôn đức Tăng 
Ni và 5000 đồng hương Phật tử trong và ngoài Úc châu 
về chứng minh tham dự lễ. Sau đại lễ này Tu Viện đã cho 

in một tập kỷ yếu dày 200 trang để 
lưu giữ tài liệu và hình ảnh sinh hoạt 
trong quá trình hình thành và đóng 
góp 13 năm của TV Quảng Đức vào 
đất nước Úc Đại Lợi.

2.Tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 4 và 
Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 5: Tu Viện Quảng Đức đã đảm 
nhận trách nhiệm đứng ra 
tổ chức hai khóa tu học 
quan trọng trong nhiệm kỳ 
qua là Khóa An Cư Kiết Hạ 
kỳ 5 của Giáo Hội từ ngày 
6 đến ngày 16 tháng 7 năm 
2004, và Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 4 được tổ 
chức ngay trong khuôn viên của TV Quảng Đức từ ngày 
1 đến ngày 5 tháng 1 năm 2005, quy tụ 130 Phật tử về 
tham dự. Sắp tới khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7 
cũng sẽ do TV Quảng Đức giữ vai trò tổ chức, lần này 
khóa tu sẽ được tổ chức tại vùng núi Kyneton, cách phi 
trường quốc tế Melbourne khoảng 45 phút lái xe, khóa tu 
sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 1 năm 2008

3.Tham gia công tác từ thiện xã hội:  với tinh thần 
“nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước 
phải thương nhau cùng”, Ban Xã Hội Từ Thiện Tu Viện 
Quảng Đức đã cùng chia cơm xẻ áo với đồng bào bị nạn 
bão lụt ở miền Trung, miền Nam, trong các cơn bão lụt 
thủy tai, phong tai trong các năm qua với sự đóng góp 
trên $40,000 Úc Kim, đặc biệt cơn bão Xangsane xảy ra 
vào 26/10/2006, TT Trụ Trì Thích Tâm Phương lúc đó 
chữa bệnh tại VN đã đến tận nơi Quảng Nam-Đà Nẵng- 
Thừa Thiên Huế, v.v.. để trao quà tình thương đến cho 
người bị nạn. Ngoài ra Ban Từ Thiện cũng đóng góp để 
mổ mắt cườm và giúp khám bệnh những đồng bào nghèo, 
trại mù, trại cô nhi: $4500 Úc Kim. Cúng Dường Trùng 
Tu Các Ngôi Chùa Tại Việt Nam: Cúng chùa Kim Sa 
Phan Thiết, chùa Phật Bửu Trà Vinh, Tòng Lâm Đá Lố 
Diên Khánh, chùa Kim Sơn Nha Trang, chùa Phổ Tịnh 
Nha Trang, Phổ Tế, Linh Sơn Nha Trang, Pháp Lâm Đà 
Nẵng, Từ Đàm Huế, Linh Sơn Pháp Ấn, Suối Dầu - Diên 
Khánh, Tòng Lâm Am Chúa Đại Điền. Tổng số tiền trong 

TU
VIEÄN
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4 năm qua hơn  $15.000 Úc Kim. Đặc biệt, Tăng Ni và Phật tử TV Quảng Đức đã đóng góp gần $20,000 Úc 
Kim để giúp đỡ chi phí thuốc men và bệnh viện phí cho Thầy Linh Quang, bị tai nạn xe rất nặng trong thời 
gian  đang hoằng pháp tại Nepal và Ấn Độ.

4.Hoằng pháp là bổn phận, lợi sinh là sự nghiệp: đó là mục đích của hàng đệ tử Phật, có thể nói mọi công 
việc hằng ngày của người xuất gia không đi ra ngoài công việc trên, vừa tu tập cho mình và mang ánh sáng 
giác ngộ, từ bi và trí tuệ đến cho người để giúp người bớt khổ tìm được nguồn vui. Với tinh thần đó mà Tu Viện 
Quảng Đức đã cho thành lập trang nhà Quảng Đức, và Ban Ấn Tống kinh sách, băng đĩa để phổ biến lời Phật 
dạy. Trong 4 năm qua, Ban Ấn Tống đã làm việc không mỏi mệt để phát tặng không cho đồng hương Phật tử 
tại Úc châu và trên thế giới 15 đầu kinh sách các loại và  20.000 CD niệm Phật, thuyết pháp đủ loại để cúng 
dường cho các ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa ở quê nhà VN. 

5. Kinh sách do Tu Viện Quảng Đức ấn tống từ  2003-2007: Trong 4 năm qua Tu Viện Quảng Đức vẫn nỗ 
lực trong mọi lãnh vực sinh hoạt Phật sự chung, ngoài ra Tu Viện cũng cố gắng đóng góp về mặt hoằng pháp 
trên xứ người qua Trang Nhà Quảng Đức và  ấn tống kinh sách v.v... 1. Chết Và Tái Sanh (in năm 2003: $3000) 
2. Hỏi Hay Đáp Đúng (xb 2003:$2500); 3.Pháp Sư Tịnh Không,Người Truyền Bá Giáo Lý Tịnh Độ (2003: 
$3000); 4. Ảnh Hưởng của Phật Giáo Trong Đời Sống Của Người Việt (xb 2003: $1000); 5.Triết Học Phật 
Giáo Ấn Độ (Xuất bản tại Mỹ, 2004: $1000; 6.Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tịnh Không (xb 2004: $7000) 7.Kỷ 
Yếu Quảng Đức 13 năm Hình Thành và Đóng Góp vào đất nước Úc (xb 2004: $12000); 8. Lịch Sử Đức Phật 
Thích Ca (truyện tranh, xb 2005: $3000); 8. Lịch Sử Đức Phật Thích Ca (truyện thơ, xb 2005: $3000); 9. Ân 
Nghĩa Sanh Thành (Xuất Bản Mùa Báo Hiếu năm 2005: $8000); 10. Kinh Nhật Tụng (xb 2005: $2000); 11. 
Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương (xb 2006: $6000) 12. Sức Mạnh của Lòng Từ (Tuyển tập tài liệu 
và hình ảnh về cuộc đời của Đức Đạt Lạt Ma, xb 2007: $7000. 13. Đã ấn tống hơn 20.000 băng CD niệm Phật 
và thuyết pháp: 2003-2007: $6000. 14. Máy niệm Phật 6 giọng niệm khác nhau (2007:$ 12000); 15. Trang 
Nhà Quảng Đức (www.quangduc.com) (hoằng  pháp qua hệ thống điện toán) thành lập từ năm 1999, dung 
chứa trên 100,000 văn bản tài liệu kinh sách các loại của 2 truyền thống Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông.  
Hiện tại đã có hơn 1 triệu độc giả khắp nơi trên thế giới truy cập vào trang nhà Quảng Đức để học hỏi Giáo Lý 

Phật Đà. Chi phí cho Trang Nhà Quảng Đức qua việc hoằng pháp 
này mỗi năm $2000 x 8 = $ 16,000 Úc. Tu Viện Quảng Đức thành 
tâm cảm tạ và tán thán công đức của quý đồng hương Phật tử 
trong và ngoài Úc Châu đã phát tâm cúng dường tịnh tài với tổng 
số tiền $89,500.00 cho công việc hoằng pháp trong 4 năm qua.

6.Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ: đây là niềm mơ 
ước ngàn đời của hàng đệ tử Phật, một lần trong đời của mình về thăm quê hương của Đức Phật, và niềm 
ước mơ này đã đến với 51 đệ tử của Tu Viện Quảng Đức, phái đoàn do ĐĐ Phó trụ trì TV Quảng Đức làm 
trưởng đoàn đã lên đường đúng vào ngày 7-11 và đã về đến Úc an toàn vào ngày 29-11-06 sau hai mươi hai 
ngày chiêm bái. Phái đoàn đã viếng thăm và đảnh lễ đầy đủ 4 Phật tích quan trọng trong cuộc đời của Đức 
Phật, đó là Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sanh,  Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật 
thành Đạo; Vườn Nai Lộc Uyển, nơi Phật nói bài pháp đầu tiên, Câu Thi Na, 
nơi Đức Phật nhập Niết bàn. Ngoài bốn thánh tích trên, phái đoàn đã lần 
lượt đến tận nơi, thấy tận mắt và đảnh lễ chiêm bái trên 20 thánh tích khác 
như: Linh Thứu Sơn, nơi Phật thuyết Bát Nhã Kinh 22 năm, Kỳ Viên Tịnh 
Xá tại thành Xá Vệ, Bảo Tháp tưởng niệm nơi trà tỳ kim thân Đức Phật, Bảo 
Tháp thờ Xá Lợi Phật (do Vua A Xà Thế xây dựng), Bảo Tháp thờ Tôn Giả A Nan, đặc biệt phái đoàn đã đến 
tận Dharamsala để đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Phái đoàn cũng đã viếng thăm và cúng dường 5 ngôi chùa VN 
trên đất Phật như: Chùa Việt Nam Phật Quốc và Chùa Linh Sơn ở Lâm Tỳ Ni, Chùa Linh Sơn ở thành Câu Thi 
Na; Chùa Kiều Đàm Di ở Tỳ Xá Ly, và Trung Tâm Tu Học Viên Giác – Bồ Đề Đạo Tràng. Phái đoàn đã góp 
lại $23.000 Úc Kim để cúng dường tất cả các nơi mà phái đoàn đến chiêm bái và đảnh lễ.

Quảng Tịnh Thiều Văn Bình
Cùng Ban Thư Ký (tổng hợp)

QUAÛNG

ÑÖÙC
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Kính bạch quý Ngài, kính thưa liệt quý vị,

 Thay mặt Chùa Phổ Quang, Giáo Hội Tây Úc và Ban Tổ Chức, chúng con hôm 
nay rất hân hoan và được vinh dự đón tiếp chư tôn Trưởng Lão Hòa thượng, chư Thượng 
tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng quý vị: Tổng bộ trưởng, Thượng nghị sỹ, Dân biểu, nghị viên 
Hội Đồng thành phố, đại diện các cấp chính quyền, Liên Bang, Tiểu Bang và Địa phương, 
quý vị đại diện các Tôn giáo bạn, Cộng đồng, hội đoàn và đoàn thể, và có lời chào mừng 
toàn thể quý Phật tử đến từ Hoa kỳ, Canada, Âu châu, Việt Nam, các Tiểu Bang miền đông 
cũng như đồng hương Phật tử Việt, Hoa, Úc tại Tiểu Bang Tây Úc.
 Sự hiện diện của quý ngài và quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức 
chúng con, trong ngày lễ trọng đại này. Ban Tổ Chức cảm nhận được sự lưu tâm và cảm 
mến đặc biệt từ nơi chư tôn đức và quý vị đối với Sư Phụ chúng con cũng như tứ chúng đệ 
tử tại Chùa Phổ Quang này. Và từ nơi sự ưu ái đặc biệt của quý ngài và quý vị, trong buổi 
lễ hôm nay khiến cho thầy trò chúng con tăng thêm nhiều nghị lực để hiến dâng và phụng 
sự Tam Bảo, cũng như phục vụ cho nhân sinh nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới.
 Chúng con thành kính tri ân và đê đầu đảnh lễ vấn an sức khoẻ chư tôn Đại Lão 
Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, không quản ngại thì giờ eo hẹp và đường 
sá xa xôi, đã đáp lời mời đến tham dự và chứng minh cho buổi lễ kỷ niệm này, và xin nhận 
nơi đây lòng tri ân thiết tha nhất của chúng tôi đối với quý vị quan khách đại diện các cấp 
chính quyền, quý hội đoàn, đoàn thể, cùng đồng hương Phật tử trong và ngoài nước Úc đã 
đến tham dự buổi lễ hôm nay. Quang cảnh Chùa Phổ Quang hôm nay, trong sự hân hoan 
và tràn đầy sinh lực, cũng như trang nghiêm và thanh tịnh hơn là nhờ vào sự nhất tâm cầu 
nguyện của chư tôn đức, cũng như sự có mặt của quý vị quan khách và đồng hương Phật 
tử.
 Thành tâm kính chúc chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, 
luôn là bóng cây che mát cho tứ chúng đệ tử, và là ruộng phước để chúng sanh gieo trồng. 
Kính chúc quý vị quan khách và đồng hương Phật tử thân tâm thường lạc, hạnh phúc viên 
mãn.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Trưởng Ban Tổ Chức Kỷ niệm 25 Năm Chùa Phổ Quang

Thích Nữ Bảo Sơn
Trụ Trì Chùa Phổ Quang

Lôøi chaøo möøng cuûa Ban Toå Chöùc
ÑAÏI LEÃ KYÛ NIEÄM 25 NAÊM CHUØA PHOÅ QUANG
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Kính bạch Hoà Thượng thượng Hộ hạ Giác, Tăng Thống GHPGNTVN, Phó Viện Trưởng 
Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch HĐĐH, GHPGVNTNHN Hoa Kỳ, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo,

Kính bạch Hòa thượng thượng Huyền hạ Tôn, Chứng minh Đạo sư, HĐCM, GHPGVNTNHN 
UĐL/TTL,
Kính bạch Hòa thượng thượng Như hạ Huệ, Hội Chủ GHPGVNTNHN UĐL/TTL,
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni,

Kính thưa chư vị Tổng, Bộ trưởng, Thượng nghị sỹ, Dân Biểu Liên Bang và Tiểu Bang, Nghị 
viên Hội Đồng Thành Phố, đại diện các cấp chánh quyền,
Kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo bạn, hội đoàn, đoàn thể, thân hào nhân sỹ,
Kính thưa quý vị đại biểu các Giáo Hội Tiểu Bang và chùa trên toàn liên bang Úc châu tham 
dự Đại Hội Khoáng Đại kỳ III, GHPGVNTNHN UĐL/TTL,

Kính thưa quý Phật tử trong các phái đoàn hành hương đến từ Hoa kỳ, Canada, Âu châu, Việt 
Nam và các tiểu bang miền đông nước Úc,
Kính thưa chư thiện hữu tri thức, cùng đồng hương Phật tử Úc, Việt, Hoa, trong và ngoài 
nước.

Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị,

Thay mặt, tứ chúng đệ tử xuất gia và tại gia, cùng Ban tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập 
cơ sở Phổ Quang, chúng con thành kính dâng lên chư tôn đức Tăng Ni, lời tri ân và cảm tạ sâu 
xa nhất; vì lòng từ bi mà các ngài đã ngàn dặm xa xôi đáp lời mời của Sư Phụ chúng con đến 
chứng minh và tham dự buổi lễ trọng đại này, khiến cho tứ chúng đệ tử tại đạo tràng chúng 
con được thấm nhuần pháp nhũ, và hình bóng của quý ngài làm cho buổi lễ trở nên trang 
nghiêm, long trọng và thành tựu viên mãn.

Chúng tôi cũng xin chân thành biết ơn sâu xa đối với quý vị quan khách, 
Tổng, Bộ trưởng, Thượng nghị sỹ, Dân biểu Liên Bang và Tiểu Bang, cũng 
như nghị viên Hội Đồng Thành Phố, các sở bộ, đại diện các cấp chánh quyền 
Liên Bang, Tiểu Bang và Hội Đồng Thành Phố; quý vị đại diện, cộng đồng, 
tôn giáo bạn, hội đoàn, đoàn thể, thân hào nhân sỹ cùng đồng hương Phật tử 
trong và ngoài nước, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức đến tham dự, chung 
vui và chia sẻ với chúng tôi trong ngày lễ kỷ niệm trọng đại này. Vì lòng 
ưu ái và thương mến mà quý ngài và quý vị đã có mặt trong buổi lễ hôm 
nay.

Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị,

Buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Phổ Quang và hoằng pháp tại hải 
ngoại của Sư Phụ chúng con / chúng tôi, đây cũng là dịp để các đệ tử xuất gia 
và tại gia chúng con / chúng tôi tỏ lòng tri ân đối với Người, và cũng đánh 
dấu một giai đoạn đóng góp tích cực của Người đối với Phật giáo Việt Nam 
nói riêng và cộng đồng Phật giáo nói chung.
Đại diện cho tứ chúng đệ tử xuất gia và tại gia cũng như Ban Tổ Chức, 

Lôøi Caûm Taï cuûa Ban Toå Chöùc
Leã Kyû Nieäm 25 naêm  thaønh laäp Chuøa Phoå Quang



chúng con cảm nhận biết ơn chân thành đối với chư tôn thiền đức và, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý 
vị quan khách, đại diện các cấp chánh quyền, quý hội đoàn, đoàn thể, Việt, Hoa, Úc, các phái đoàn đến từ 
Hoa kỳ, Canada, Âu châu, Việt Nam và các Tiểu Bang miền đông, cùng đồng hương Phật tử tại Tây Úc.
Thay mặt Sư Phụ và Ban Tổ Chức, chúng tôi chân thành cảm tạ chư Phật tử xa gần đã đóng góp tài lực cho 
buổi lễ kỷ niệm hôm nay được thành tựu viên mãn. Xin  tán thán công đức của quý Phật tử công quả trong 
các ban: ẩm thực, hành đường, trai soạn, trật tự, y tế, vận chuyển, tiếp tân, hành chánh, vệ sinh, phim ảnh, 
âm thanh, ánh sáng, hương đăng, trần thiết,...
Nguyện cầu chư Phật gia hộ chư tôn đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, và chúng tôi xin 
cầu chúc quý vị quan khách, cùng đồng hương Phật tử thân tâm thường an lạc, sự nghiệp thăng tiến; và 
mong rằng trong 2 ngày Đại Lễ vừa qua cũng như 3 ngày Đại Hội trước đó, Ban Tổ Chức, Giáo Hội, và 
chùa chúng con/chúng tôi có điều chi sơ suất, kính mong quý ngài và quý vị, niệm tình hoan hỷ.
 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha Tát

TM Ban Tổ Chức

Thích Nữ Bảo Trường
Trụ Trì Chùa Phổ Minh

Phó Ban Tổ Chức
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P h ật Giáo đã truyền thừa từ 26 thế kỷ qua, được như vậy là do Tăng già hoà hợp, Giáo 
Hội trang nghiêm và sự bền gan dũng chí của hàng đệ tử xuất gia, dâng trọn cuộc đời 
cho công cuộc hoằng dương Phật pháp cùng với sự hộ trì chánh pháp của hàng đệ tử tại 

gia. Trải qua 2 phiên họp định kỳ và thường niên của Hội Đồng Điều Hành nhân Khóa An Cư 
Kiết Hạ kỳ 7 tại Trường hạ Pháp Bảo, Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 6, cũng vì chia sẻ những hoạt 
động của Giáo Hội,  vì dấn thân cho bánh xe pháp vận chuyển và hành hoạt của Giáo Hội nói 
chung, chư tôn đức nói riêng, mỗi thành viên Tăng Ni cùng ‘tác Như lai sứ, hành Như Lai sự’, 
mỗi mỗi hành giả cùng đem hết bi tâm, nguyện lực phục vụ để con thuyền Giáo Hội được vận 
hành và tiếp chuyển, chư Tăng Ni Phật tử Phổ Quang đã không quản ngại, xin phát nguyện đứng 
ra nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Đại Hội Kỳ 3 này, cùng một lúc tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm 
hình thành và hoạt động của Chùa Phổ Quang, nên Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III của Giáo Hội đã 
được triệu tập tại Chùa Phổ Quang, vùng Marrangaroo, thành phố Perth, Tây Úc, trong 3 ngày 
11,12 và 13 tháng Tư năm 2007. Đại Hội kỳ này quy tụ 48 đại biểu của 18 tu viện, tự viện, tịnh 
xá, niệm Phật đường, đoàn thể cư sĩ  Phật tử từ NSW, VIC, QLD, SA, WA, ACT tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan. Tiền hội nghị đã diễn ra vào lúc 7 giờ 30 tối thứ tư 11/4/07 để chuẩn bị cho các 
thủ tục chính thức đi vào nghị trình Đại Hội.

Đúng 9.30 giờ sáng ngày Thứ năm, 12/4/07, Đại lễ khai mạc Đại Hội được long trọng cử 
hành. Về chứng minh Đại lễ có sự hiện diện của  HT Thích Huyền Tôn, Thành viên Hội Đồng 
Chứng minh; HT Hội Chủ Thích Như Huệ, HT Phó Hội Chủ Thích Bảo Lạc, TT Tịnh Minh, TT 
Quảng Ba, TT Phước Nhơn, TT Trường Sanh, TT Nhật Tân, TT Tịnh Đạo, TT Minh Hiếu, TT 
Tâm Phương, TT Thiện Hiền, ĐĐ Phổ Hương, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Viên Trí, 
ĐĐ Hạnh Hiếu, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiếu, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Đồng Thanh, ĐĐ Đạo Tấn, 
Ni Trưởng Chơn Đạo, SC Bảo Sơn, SC Bảo Trường, SC Viên Thông, SC Tịnh Ánh, SC Hữu 
Tịnh.

Về chư tôn đức ngoài Úc Châu về chứng minh lễ khai mạc đại hội có HT Thích Hộ Giác, 
Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch HĐĐH VP II Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ, HT 
Thích Trí Minh, Phó Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTNHN tại Âu Châu. TT Thích Viên Lý, Tổng 
Thư Ký HĐĐH GHPGVNTN tại Hoa Kỳ; TT Thích Giác Đẳng, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ 
Truyền Thông GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ. Về phía quan khách có Luật sư Lưu Tường Quang 
đến từ Sydney, và khoảng 100 đồng hương Phật tử xa gần về tham dự lễ.

Theo sau lễ chào quốc kỳ Úc, Việt và Phật giáo kỳ, một phút nhập từ bi quán tưởng nhớ 
đến các vị tiền bối hữu công, những vị anh hùng đã hy sinh vì lý tưởng tự do, là lời chào mừng 
của Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ chức Thích Phước Nhơn (Phương trượng chùa Phổ Quang). 
Thượng Tọa ngỏ lời cám ơn chư tôn đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử đã về tham dự Đại 
Hội. Thượng Tọa đã chia sẻ ý tưởng về Đại hội: “Cũng như Đại Hội kỳ 1, Kỳ 2, chắc chắn trong 
Đại Hội Kỳ 3 này, chúng ta sẽ đón nhận sự chỉ hướng từ những giáo chỉ của Hội Đồng Lưỡng 

Ñaïi Hoäi Khoaùng Ñaïi Kyø III Giaùo Hoäi 
Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát 
Haûi Ngoaïi taïi UÙc Ñaïi Lôïi -–Taân Taây 
Lan toå chöùc taïi Chuøa Phoå Quang, 

Perth thaønh coâng vieân maõn
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Viện, để hành hoạt sao cho tốt đẹp nhất, hòa ái nhất nhưng cũng cương nghị nhất, vững vàng 
nhất, kết hợp lan rộng tại Úc Châu nói riêng, các châu lục trên khắp thế giới nói chung. Mọi công 
tác để Đại Hội diễn ra và đi đến thành tựu, Ban tổ chức xin chân thành cảm kích sự chứng minh 
hoan hỷ bi lân, trên chư tôn trưởnglão, chư Hòa Thượng, chư tôn đức Tăng Ni từ các quốc gia 
và Úc Châu, Ban tổ chức xin cảm ơn tấm lòng của quí Phật tử đại biểu. Và đương nhiên, cảm ơn 
và tán thán công đức của toàn thể đồng hương, Phật tử tiểu bang nhà, đồng một lòng cúng dường 
Chư Phật, đồng một lòng hộ trì Tam Bảo, đồng một lòng cho Đại Hội Kỳ 3 và 25 năm Kỷ Niệm 
thành lập Chùa Phổ Quang, thành công tốt đẹp”.

Tiếp đó là phần diễn văn khai mạc đại hội do Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ 
tuyên đọc. HT đã ngỏ lời  tri ân và cảm niệm công đức của tất cả chư tôn đức Tăng Ni từ những 
ngày đầu thành lập Giáo Hội, tất cả là những thành tố, chất keo gắn chặt giữa Giáo Hội hải ngoại 
và Giáo Hội Mẹ tại quê nhà mà trong đó các bậc thầy trung kiên như Hòa Thượng Thích Huyền 
Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh v.v là những cội tùng 
cao che bóng mát cho chúng ta nương tựa và đi tới. Quý thầy, quý sư cô đã hy sinh đóng góp 
tài năng sức lực vô cùng cao quý cũng như quý Phật tử giới trí thức đã và đang tinh cần tu tập, 
nỗ lực góp phần cùng Giáo Hội đưa con thuyền Phật Giáo đi tới bến bờ quang huy, mà ở đây 
không thể nói lời tri ân qua ngôn từ mà diễn tả hết được. Cuối cùng Hòa Thượng cũng đã thỉnh 
nguyện: “mong chư tôn đức Tăng Ni vẫn mãi đoàn kết trong tinh thần lục hòa cộng trụ, để củng 
cố xây dựng Giáo Hội ngày càng tốt đẹp hơn, mới góp phần xứng đáng phục vụ tha nhân được 
nhiều hơn; cũng như quý nam nữ Phật tử đã hết sức hỗ trợ, cộng tác cùng với Giáo Hội trong 
những năm qua, mong được tiếp tục như vậy để cho Giáo Hội có đủ cơ duyên đem đạo vào đời 
một cách nhịp nhàng hiệu quả”.

Đến từ xứ Bắc Âu lạnh lẽo, Na Uy quốc, HT Thích Trí Minh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành GHPGVNTNHN tại Âu Châu và cũng là thay mặt HT Chủ tịch Thích Minh Tâm đã 
ngỏ lời chúc mừng sự lớn mạnh và sự làm việc bền bỉ của chư tôn đức tại Úc Châu để mang đạo 
vào đời, làm cho đời bớt khổ thêm vui. HT đã tán dương “ Vì đạo mà dấn thân, vì đời mà phục vụ 
của Chư tôn đức và đồng hương Phật tử Úc Châu, đã thể hiện rõ rệt trong kỳ đại hội này, trong 
giai đoạn pháp nhược ma cường như hiện nay mà chư tôn đức Úc Châu đã khéo léo lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội cho đến ngày hôm nay là một điều bất khả tư nghì”.

Từ thành phố Sydney, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự 
Do Liên Bang Úc Châu đã gởi thư chúc mừng đại hội: “Được biết Đại Hội Khoáng Đại kỳ 3 của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan sẽ được tổ 
chức vào ngày 11, 12, 13 tháng Tư năm 2007 tại Chùa Phổ Quang, Tây Úc, thay mặt cho Cộng 
Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, tôi xin chúc mừng chư Tăng Ni từ khắp nơi về Perth dự Đại 
Hội. Rất tiếc, vì quá bận rộn với công vụ trong thời điểm này, tôi không thể có mặt cùng quý vị 
trong Đại Hội. Trước tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trơng nước đã và đang 
bị đàn áp khốc liệt, tôi mong mỏi và tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan sẽ làm những gì có thể làm được để tranh đấu đòi hỏi 
quyền tự do hành đạo cho chư Tăng Ni trong nước”.

HT Thích Huyền Tôn, Hội Đồng Chứng Minh của Giáo Hội đã tán thán công đức tổ 
chức đại hội của TT Thích Phước Nhơn nhân lễ kỷ niệm 25 năm Chùa Phổ Quang, HT cũng 
nhấn mạnh đến nhiệm vụ chính của người xuất gia rằng “Xuất gia hoằng Phật đạo, thệ độ nhất 
thiết nhân, hay công việc của chư tôn đức Tăng Ni là hoằng dương chánh pháp, làm cho tiếng 
nói của Phật đà trải rộng đến muôn phương, làm cho chúng sanh đang mê đắm thức tỉnh quay 
về nẻo chánh để tu tập, để đạt được giác ngộ và giải thoát. Chúc nguyện cho Giáo Hội và 36 tự 
viện thành viên hoàn thành sứ mạng hoằng pháp lợi sinh của mình trong thời gian tới, cầu chúc 
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cho Đại hội thành công viên mãn”.

Từ Thanh Minh Thiền Viện – Sài Gòn  Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích 
Quảng Độ đã gởi chúc từ mừng Đại hội và tán thán công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, đã không ngừng phát triển, hồi sinh và chuyển 
hóa đời sống tâm linh của Phật giáo đồ nơi đất khách quê người. Trong đạo từ HT Viện Trưởng đã 
khuyến tấn hàng Tăng Ni, Phật Tử tại Úc Châu rằng: “Trước hoàn cảnh hiện nay, trong cũng như 
ngoài nước, chúng ta cần nhất tâm thực hiện bức cẩm nang hoằng pháp năm điểm đã được Đức 
cố đệ tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu đúc kết như một kinh nghiệm sống sau thời gian dài Ngài 
bị luân hiểm theo mệnh nước khổ đau và loạn tưởng. Ngài căn dặn rằng: “Thứ nhất, cấp lãnh đạo 
phải củng cố bồ đề tâm. Bồ đề tâm không củng cố thì không thể lãnh đạo ai được. Thứ hai, phải giữ 
gìn giới hạnh trang nghiêm. Giới hạnh không trang nghiêm thì không được lợi ích, mà có nói cũng 
chẳng ai nghe. Thứ ba, việc xiển dương chánh pháp, gặp thời thì giảng diễn trước hàng vạn người, 
hàng ngàn người, hàng trăm người. Không gặp thời thì chúng ta giảng cho năm người, mười người. 
Nhiều lần, nhiều chỗ, hóa ra đông đúc. Thứ tư, phải tìm người thừa kế là Tăng bảo ở tương lai. Phật 
dạy, Phật bảo, Pháp bảo nhờ Tăng bảo hoằng dương. Thiếu Tăng bảo tức thiếu Phật bảo và Pháp 
bảo. Thứ năm, phải cố tâm thực hành pháp môn mình đã chọn tới chỗ kỳ cùng. Không thể nay tham 
thiền, mai niệm Phật, mốt Mật tông… loay hoay chẳng đưa tới kết quả gì cho việc trên cầu tri giác 
dưới cứu chúng sinh. Tôi mong mỏi chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan 
nhớ kỹ năm điều ấy trong đời sống tu học hằng ngày” (do HT Thích Bảo Lạc tuyên đọc).

Cuối cùng là lời đạo từ của Hòa Thượng Thích Hộ Giác (USA), Phó Viện Trưởng Viện 
Hóa Đạo, đến từ Hoa Kỳ, HT cũng tán dương công đức làm việc Phật sự của chư tôn đức Tăng Ni 
trong Giáo Hội tại Úc Châu trong 30 năm qua trong sứ mạng “Truyền trì mạng mạch, tiếp dẫn hậu 
lai, báo Phật ân đức”. Hòa Thượng đã nhấn mạnh “Giáo Hội Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan, mặc dù gặp nhiều chướng duyên buổi ban đầu, nhưng với sự cố gắng trong chí 
nguyện và làm việc không mỏi mệt của chư tôn đức, chư Phật tử, nên đã vượt qua những khó khăn 
để có được những thành tựu nhất định trong công cuộc hoằng pháp. 36 tự viện thành viên của GH 
hiện nay đã cho thấy sự lớn mạnh của PGVN tại Úc Châu. Tôi xin được chia vui cùng quý ngài và 
quý vị. Và cầu chúc Giáo Hội nhiệm kỳ 4 năm tới thành tựu được nhiều Phật sự quan trọng để góp 
phần vào công cuộc chuyển vận giáo pháp, lợi lạc chúng sinh”.

Sau lễ khai mạc, Đại Hội đã tiến hành năm phiên khoáng đại để lắng nghe báo cáo sinh 
hoạt Phật sự trong nhiệm kỳ qua và biểu quyết các đề nghị tu chính hiến chế đã được Hội Đồng 
Điều Hành và các vị trụ trì tự viện duyệt xét đề nghị trong kỳ An cư Kiết Đông tại chùa Pháp Bảo, 
NSW từ 7-17/7/2006 và tại Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 6 tại Adelaide, 31/12/2006 đến 
ngày 4/1/2008, sao cho những hoạt động của GH thuận hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Đại biểu đại hội đã lắng nghe 3 bài tham luận tiêu biểu của đại hội. HT Thích Bảo Lạc 
đã trình bày tham luận về việc “Nghĩ về thống nhất nghi thức tụng niệm tiếng Việt”;  TT Thích 
Trường Sanh trình bày về “đóng góp và xây dựng Giáo Hội PGVNTN tại xã hội phương Tây”; 
Luật sư Phật tử Quảng Tường Lưu Tường Quang (cựu trưởng nhiệm SBS Radio) đã trình bày chủ 
đề “Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt”, tất cả ba bài tham luận đều nói lên một ước nguyện phát 
triển tự viện và sinh hoạt của Phật pháp trên xứ sở này.

Tất cả đại biểu đại hội đều xác quyết Giáo Hội Hải Ngoại đã lớn mạnh vượt trội sau tám 
năm với những thành quả đáng khích lệ, gây được kính trọng trong cộng đồng Việt Nam, xã hội tại 
Úc nói chung, cũng như từ chính giới Úc. GH hiện có 36 cơ sở tự viện hoạt động hài hòa đa dạng 
trên khắp liên bang. Về lễ nghi truyền thống, hoằng pháp, tu học, vừa có tính tông phong, qui củ 
thiền môn, vừa thích ứng khế cơ khế lý. Về xã hội từ thiện, xem như thể hiện tính từ bi sẵn có của 
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đạo Phật, và đồng loạt hưởng ứng nếu có những biến cố trọng đại xảy ra dù ở bất cứ nơi đâu. Khóa An 
Cư Kiết Hạ, Khóa Tu Học Phật Pháp hằng năm, vẫn được duy trì và ngày càng khởi sắc. GH đã kết hợp 
với Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo để tiếp tục làm việc và hỗ trợ Giáo Hội Mẹ tại quốc nội.

Trong phiên họp khoáng đại cuối cùng, Đại Hội đã tuyển thỉnh và công cử thành phần nhân sự 
để điều hành công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 4 năm của nhiệm kỳ 3 (2007-2011). Giáo Hội có 3 Hội 
Đồng, Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Hội Đồng Điều Hành. Hội Đồng 
Chứng Minh là chư Tôn Hòa Thượng được đại hội cung thỉnh để chứng minh về mặt tinh thần và tiêu 
biểu đạo hạnh trang nghiêm Giáo Hội. Hội Đồng này có 6 vị: Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Nguyên 
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; 
Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành, VP2 Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn, 
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN, Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh 
Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN; Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Đồng Sáng lập viên GHPGVNTN Úc 
Châu – Tân Tây Lan, Viện Chủ Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự; Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh 
Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, VP2 Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa 
Kỳ; Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hải Ngoại tại Âu 
Châu Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Paris, Pháp Quốc.

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có 9 vị, là chư tôn đức từ 25 tăng lạp trở lên, do Tăng Ni 
trong Giáo Hội suy cử và được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. Hội đồng này có trách nhiệm: giám 
sát, bảo vệ tinh thần thực thi hiến chế; duyệt xét, tấn phong, chế tài hàng giáo phẩm Tăng Ni trong 
Giáo Hội; chuẩn y kết quả các đại hội của Giáo Hội; chứng minh các kỳ Đại hội, Đại lễ, Đại Giới 
Đàn; ban hành những quyết nghị ấn định đường hướng hoạt động của Giáo Hội; thành lập và duy trì tư 
cách pháp nhân của Giáo Hội. Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương nhiệm kỳ 3 có các vị như sau: Hòa 
Thượng Thích Huyền Tôn; Hòa Thượng Thích Như Huệ; Hòa Thượng Thích Bảo Lạc; Thượng Tọa 
Thích Tịnh Minh; Thượng Tọa Thích Quảng Ba; Thượng Tọa Thích Phước Nhơn; Thượng Tọa Thích 
Trường Sanh; Thượng Tọa Thích Nhật Tân; Thượng Tọa Thích Nguyên Trực.

Hội Đồng Điều Hành, Hội Đồng này có trách nhiệm như sau: thi hành hiến chế và nội quy Giáo 
Hội; đôn đốc, khuyến khích, nâng đỡ Tăng Ni, Phật tử hành đạo, tu tập; thực thi các quyết nghị của 
các Đại Hội Giáo Hội; ban thông điệp vào các dịp đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán v.v...  Hội 
Chủ, Tổng Thư Ký và Chánh Thủ Quỹ thay mặt Hội Đồng Điều Hành duy trì chủ quyền, tài khoản, 
tài sản của Giáo Hội. Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nhiệm kỳ 2007-2011 gồm có: Hội chủ: HT 
Thích Như Huệ; Phó Hội chủ điều hành: HT Thích Bảo Lạc; Phó Hội chủ Nội vụ: TT Thích Tịnh 
Minh; Phó Hội chủ Ngoại vụ: TT Thích Quảng Ba; Phó Hội chủ kế hoạch: TT Thích Phước Nhơn; Phó 
Hội chủ đặc trách Tân Tây Lan: TT Thích Trường Sanh; Tổng Thư ký: TT Thích Nhật Tân; Phó Tổng 
Thư ký: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Giác Tín; Chánh thủ quỹ: Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc, Phó 
Thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Bảo Trường; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT Thích Bảo Lạc; Tổng 
Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Tịnh Minh; Tổng Vụ  Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Nguyên 
Trực; Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng sự): Phó Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni trưởng Thích 
Nữ Phước Trí; Phó Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Chơn Đạo; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng 
Pháp: TT Thích Quảng Ba; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Tịnh Đạo, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ 
Viên Trí; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: TT Thích Trường Sanh; Tổng Vụ Phó Tổng 
Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Thông; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích 
Hạnh Hiếu; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐH Lâm Như Tạng; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ 
Thanh niên GĐPT: TT Thích Phước Nhơn; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT: ĐĐ Thích Viên Tịnh; 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ TN GĐPT:  ĐĐ Thích Đạo Hiển; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: 
TT Thích Tâm Phương; Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tịnh Đạo; Tổng Vụ Phó 
Tổng vụ Từ Thiện Xã hội: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo; Tổng Vụ Phó Tổng vụ Từ Thiện Xã hội: 
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SC Thích Nữ Thành Liên; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh: TT Thích Thiện Hiền; Tổng Vụ Phó 
Tổng Vụ Tài chánh: Ni Sư Tâm Lạc; Tổng Vụ phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Bảo Sơn; Tổng 
Vụ phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Bảo Trường; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư sĩ: TT Thích Tịnh 
Đạo; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ: ĐĐ Thích Hạnh Tri; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ:SC Thích Nữ Viên 
Thông; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư sĩ: SC Thích Nữ Nguyên Khai; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ:  
TT Thích Tâm Minh; Tổng Vụ phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Như Định; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi 
lễ: ĐĐ Thích Viên Trí; Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Tịnh.

Sau ba ngày làm việc không mỏi mệt, Đại Hội đã giải quyết tất cả những việc cần giải quyết 
trong hòa hợp và tương kính. Nhiều chương trình Phật sự cho nhiệm kỳ 4 năm đã được bàn thảo, trong 
đó có các việc trước mắt như: Thực hiện tập Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại kỳ III (hạn chót các thành 
viên GH gởi bài vở, hình ảnh là 15/6/07); Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 8 (từ ngày 10-20/7/07) tại Chùa Pháp 
Hoa, Adelaide; Khóa Tu Học Phật Giáo Úc Châu kỳ 7 (từ ngày 3-7/1/08) tại Victoria; Ban Phát Thanh 
của Giáo Hội (TT Tâm Phương, Tu Viện Quảng Đức) sẽ giao lại Tổng Vụ Hoằng Pháp, người đảm trách 
là TT Thích Quảng Ba, TT Thích Tịnh Đạo và các vị liên hệ trong Tổng vụ sẽ làm việc. Về Tổng Vụ 
Thanh Niên Gia Đình Phật Tử sẽ do TT Thích Phước Nhơn triệu tập phiên họp trong thời gian tới để lo 
sắp xếp lại thành phần nhân sự để tiếp tục trong công tác hướng dẫn thanh thiếu niên VN (thế hệ thứ 2, 
thứ 3 sinh ra tại Úc) trở thành những người đệ tử Phật chân chánh, biết hộ trì và bảo vệ chánh pháp.

Lễ bế mạc đã được diễn ra thật trang nghiêm và cảm động lúc 21 giờ thứ sáu 13/4/07. Chư tôn 
đức Tăng Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng Điều Hành đã làm lễ phát nguyện trước Tam Bảo để nói lên tâm 
nguyện “thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh” của Giáo Hội. Một Nghị quyết Đại Hội 7 điểm đã 
được công bố ngay giờ lễ bế mạc. Nghị quyết này đã khẳng định rõ ràng đường hướng của Giáo Hội 
trong việc kế thừa mạng mạch và phát triển Đạo Pháp trên xứ người. Bảy điểm của Nghị Quyết như 
sau: 1. Là một thành viên như các Giáo Hôi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, 
Âu Châu, Á châu và Canada, Giáo Hội xác nhận tư thế trực thuộc tinh thần với Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội, đang được nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng 
Độ lãnh đạo.2. Vận dụng từ bi, trí tuệ, hùng lực làm phương châm hành hoạt để đem lại an lạc hòa bình 
cho dân tộc và nhân loại. 3. Hội nhập vào quốc gia đa văn hóa Úc đại lợi –Tân Tây Lan trong tiến trình 
xây dựng xã hội và phát triển đạo pháp. 4. Phát triển các chương trình giáo dục, đào tạo, từ thiện, văn 
hóa, xã hội để mang lại an vui và phúc lợi cho nhiều người trong cộng đồng xã hội. 5. Không chấp nhận 
chính sách độc tài, phi nhân của chế độ cộng sản ở mọi nơi, mọi xứ. 6. Luôn đứng trên lập trường dân 
tộc để xây dựng đất nước Việt Nam thật sự có tự do, nhân quyền hầu duy trì nền đạo đức ngàn đời của 
tiền nhân. 7. Tích cực hỗ trợ công cuộc giải trừ pháp nạn của Giáo Hội quốc nội và nguyện cùng với các 
Giáo Hội tại hải ngoại chung sức thực hiện lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc nhân gian.

Thế là Đại Hội Khoáng Đại kỳ III của Giáo Hội đã khép lại, nhưng các đề án hoạt động Phật sự 
trong nhiệm kỳ 2007-2011 lại mở ra trước mắt, trông chờ những đóng góp thiết thực của Giáo Hội vào 
xứ sở này. Đức Phật từng dạy thân người khó được, giáo pháp khó gặp. Dòng chảy của đời sống vẫn 
biến chuyển triền miên trong ba nẻo sáu đường, sự dị đồng nghiệt ngã giữa tâm địa phàm phu và tâm 
lượng thánh hiền, ngày càng rơi vào thời kỳ pháp nhược ma cường, thì Phật pháp lại càng khó khăn 
để thành tựu. Tự tu tự độ đã khó, mà việc độ tận độ tha, phải nói nếu không phát đại bồ đề tâm, Bồ tát 
nguyện, thì dễ dàng dừng lại, thối lui trước những trở lực, nghịch cảnh. Toàn thể đại biểu đại hội đều 
tin tưởng vào sự ổn định và phát triển của Giáo Hội trong thời gian tới để viên thành sứ mạng hoằng 
pháp lợi sinh, báo Phật ân đức.

 Hình ảnh và các văn kiện của đại hội đã được phổ biến tại trang nhà của Giáo Hội: www.
phatgiaoucchau.com & www.quangduc.com\

Phổ Trí (ghi nhanh)
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 HIẾN CHẾ GIÁO HỘI
 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

Kế thừa truyền thống phụng sự hòa bình, an lạc của Đạo Phật từ hai nghìn năm qua, Tăng Ni, 
Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nguyện thực hiện lý tưởng hoằng dương chánh pháp, 
lợi lạc quần sanh. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan không 
đặt sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại. 

Các tông phái, hệ phái Phật giáo Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan kết 
hợp thành một cơ chế để xiển dương đạo pháp, theo tôn chỉ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất (GHPGVNTN) tại quê nhà. 

Tiếp tục thực hiện tinh thần từ bi, lợi tha, lục hòa, hàng Tăng Ni, Phật tử bảo tồn và phát huy 
nền thống nhất Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. 

 

CHƯƠNG MỘT

DANH HIỆU - HUY HIỆU - GIÁO KỲ - GIÁO CA - KHUÔN DẤU 

Điều 1: Các tông phái, hệ phái, đoàn thể Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan 
kết hợp thành một tổ chức lấy danh hiệu là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, gọi tắt là Giáo Hội, viết tắt là GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL, tên Anh 
ngữ là The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand. 

Điều 2: Huy hiệu Giáo Hội là hình Pháp luân (có 12 căm theo hình). 

Điều 3: Giáo kỳ Giáo Hội là cờ Phật Giáo quốc tế 

Điều 4: Giáo ca là bài Phật Giáo Việt Nam của nhạc sĩ Lê Cao Phan 

Điều 5: Khuôn dấu Giáo Hội được quy định trong Nội quy.

 

CHƯƠNG HAI

MỤC ĐÍCH - TRỤ SỞ - THÀNH VIÊN 

Điều 6: Mục đích của Giáo Hội là điều hợp các tông phái, hệ phái Phật Giáo Việt Nam tại Úc 
Đại Lợi - Tân Tây Lan để hoằng dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại. 
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Điều 7: Trụ sở Giáo Hội đặt tại nơi vị Hội Chủ đương nhiệm. 

Điều 8: Thành viên của Giáo Hội là:

- Các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, là thường trú nhân hay công dân Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

- Các Tự Viện, Phật Học Viện, Tu Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường v.v...

- Các đoàn thể Cư sĩ Phật tử chấp nhận và thực thi Hiến Chế này. 

Điều 9: Giáo Hội chỉ yểm trợ tinh thần các thành viên trong mọi sinh hoạt hợp đạo pháp và 
luật pháp, nhưng không chịu trách nhiệm về mọi hành vi phạm pháp.

 

CHƯƠNG BA

HỆ THỐNG TỔ CHỨC - ĐIỀU HÀNH - NHIỆM KỲ

 

Điều 10: Giáo Hội có bốn cơ cấu: Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, 
Hội Đồng Tăng Ni,  Hội Đồng Điều Hành. 

Điều 11: Hội Đồng Chứng Minh là chư tôn Hòa Thượng thuộc Phật Giáo Việt Nam do Đại 
Hội Khoáng Đại cung thỉnh. 

Điều 12: 

a) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có 9 vị, là chư tôn từ 25 tăng lạp trở lên, do Hội Đồng 
Tăng Ni suy cử và được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. 

b) Các thành viên Hội Đồng này tuyển thỉnh vị Chánh Thư Ký để điều phối các sinh hoạt của 
Hội Đồng. Các thành viên khác trong Hội Đồng được kiêm nhiệm các chức vụ của Hội Đồng Điều 
Hành. 

Điều 13: Hội Đồng Tăng Ni là những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni thành viên Giáo Hội, từ năm (5) 
tăng lạp trở lên, đang hành đạo tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. 

Điều 14: Hội Đồng Điều Hành gồm có: 

-         Hội Chủ

-         Phó Hội Chủ Điều Hành

-         Phó Hội Chủ Nội Vụ

-         Phó Hội Chủ Ngoại Vụ

-         Phó Hội Chủ đặc trách Tân Tây Lan

-         Phó Hội Chủ Kế Hoạch

-         Tổng Thư Ký

-         2  Phó Tổng Thư Ký

-         Chánh Thủ Quỹ

-         Phó Thủ Quỹ
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-         Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự

-         Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (Trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự)

-         Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp

-         Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp

-         Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục

-         Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục

-         Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - Gia Đình Phật Tử  

-         Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - Gia Đình Phật Tử

-         Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội

-         Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội

-         Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh

-         Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh

-         Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ

-         Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ

-         Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ

-         Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ

 

Điều 15:

a)      Hội Chủ và 5 Phó Hội Chủ do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tuyển thỉnh trong số 
các thành viên thuộc Hội Đồng.

b)      Các chức vụ còn lại do Đại Hội Khoáng Đại bầu cử, nếu cần do Hội Đồng Giáo Phẩm 
Trung Ương mời và Đại Hội Khoáng Đại biểu quyết.

c)      Tổng Thư Ký, Chánh Thủ Quỹ và các Tổng Vụ Trưởng do Tăng Ni đảm nhiệm.

d)      Các chức vụ khác do Tăng Ni hay Cư sĩ đảm nhiệm.

 

Điều 16: Văn Phòng Thường Trực của Hội Đồng Điều Hành gồm:

-         Hội Chủ

-         Các Phó Hội Chủ

-         Tổng Thư Ký

 

Điều 17: Nhiệm kỳ:

a)      Hội Đồng Chứng Minh là vô hạn định, số thành viên do Đại Hội Khoáng Đại quyết 
định.
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b)      Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương là bốn (4) năm.

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

 

CHƯƠNG BỐN

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

 

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

 

Điều 19: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương:

-         Giám sát, bảo vệ tinh thần thực thi Hiến Chế

-         Duyệt xét, tấn phong, chế tài hàng giáo phẩm Tăng Ni trong Giáo Hội

-         Chuẩn y kết quả các Đại hội của Giáo Hội

-         Chứng minh các kỳ Đại hội, Đại lễ, Đại Giới Đàn

-         Ban hành những quyết nghị ấn định đường hướng hoạt động của Giáo Hội

-         Thành lập và duy trì tư cách pháp nhân của Giáo Hội.

 

Điều 20: Hội Đồng Tăng Ni có nhiệm vụ duy nhất là suy cử các thành viên Hội Đồng Giáo 
Phẩm Trung Ương tại mỗi kỳ Đại Hội Khoáng Đại của Giáo Hội.

 

Điều 21: Hội Đồng Điều Hành:

-      Thi hành Hiến Chế và Nội Quy Giáo Hội

-       Đôn đốc, khuyến khích, nâng đỡ Tăng Ni, Phật tử hành đạo, tu tập

-       Thực thi các quyết nghị của các Đại Hội Giáo Hội

-       Ban Thông điệp vào các dịp đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán v.v...

-       Hội Chủ, Tổng Thư Ký và Chánh Thủ Quỹ thay mặt Hội Đồng Điều Hành duy trì chủ 
quyền, tài khoản, tài sản của Giáo Hội.

 

CHƯƠNG NĂM

CHẾ TÀI - GIẢI NHIỆM - ĐIỀN KHUYẾT

 

Điều 22: Thành viên Giáo Hội có thể bị chế tài:
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a)      Nếu là thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương hay Hội Chủ, Phó Hội Chủ, thì 
sự chế tài chỉ thực hiện khi ít nhứt có ba (3) thành viên Hội Đồng gởi thư đề nghị lên HĐ Giáo 
Phẩm Trung Ương. Chánh Thư Ký của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương phải triệu tập một 
phiên họp Hội Đồng trong vòng một tháng để giải  quyết.

b)     Nếu là thành viên Hội Đồng Điều Hành thì sự chế tài chỉ thực hiện khi có ít nhất năm 
(5) thành viên Hội Đồng gởi thư đề nghị lên Hội Đồng Điều Hành. Tổng Thư Ký của Hội Đồng 
Điều Hành phải triệu tập một phiên họp Hội Đồng trong vòng một tháng để giải quyết.

c)     Thành viên Tăng Ni nếu vướng phải pháp luật, hay vi phạm giới luật, khi nhận được 
sự yêu cầu, Văn phòng Thường trực Hội Đồng Điều Hành tùy nghi thực hiện hình thức chế tài.

d)     Thành viên cơ sở hay thành viên Đoàn thể có thể bị Hội Đồng Điều Hành thực hiện 
hình thức chế tài thích hợp, nếu có sự yêu cầu.

e)     Các hình thức chế tài do Hội Đồng liên hệ quyết định.

 

Điều 23: Trường hợp thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Điều Hành 
khuyết tịch hoặc bị giải nhiệm thì Hội Đồng liên hệ điền khuyết vị khác.

 

CHƯƠNG  SÁU

TÀI SẢN

 

Điều 24: Tài sản của Giáo Hội:

-         Động sản và bất động sản hiến cúng cho Giáo Hội.

-         Động sản và bất động sản do Giáo Hội tự tạo.

 

Điều 25: Các thành viên Giáo Hội có tư cách pháp lý riêng, độc lập về hành chánh và tài 
chánh.

 

CHƯƠNG BẢY

ĐẠI HỘI  BẤT THƯỜNG - ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI

 

Điều 26: Hội Chủ và Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành phải triệu tập Đại Hội bất thường 
trong vòng hai (2) tháng, nếu nhận được thư yêu cầu của ít nhất phân nửa thành viên Hội Đồng 
Điều Hành hay phân nửa cơ sở Tự Viện trực thuộc.

 

Điều 27: Đại Hội Khoáng Đại do Hội Chủ triệu tập bốn (4) năm một lần:

-         Kiểm điểm Phật sự trong nhiệm kỳ qua. 
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-         Đặt kế hoạch và chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới. 

-         Cung thỉnh thêm thành viên Hội Đồng Chứng Minh, nếu cần.

-         Suy cử Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và công cử Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ mới.

 

Điều 28: Thành phần tham dự Đại Hội gồm có:

-         Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương

-         Hội Đồng Điều Hành

-         Toàn thể thành viên Tăng Ni trong Giáo Hội.

-         Đại biểu các thành viên Cơ sở và Đoàn thể.

 

CHƯƠNG TÁM

TU CHÍNH - BAN HÀNH - ÁP DỤNG HIẾN CHẾ 

Điều 29: Thành viên Giáo Hội có thể đề nghị tu chính Hiến Chế nhân các kỳ Đại Hội.

 

Điều 30: Các đề nghị tu chính Hiến Chế phải gởi đến Ban Tổ Chức một tháng trước kỳ Đại Hội và 
phải được hai phần ba tổng số Đại Biểu Đại Hội thông qua.

 

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

 

Điều 32: Bản Hiến Chế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan có tám (8) chương, ba mươi hai (32) điều, được tu chính tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ 
III của Giáo Hội từ ngày 11 đến 13 tháng 4 năm 2007, được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ 
ngày 14 tháng 4 năm 2007.

 

Phật Lịch 2550

Nay ban hành

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG

 Tây Úc, ngày 14 tháng 4 năm 2007

Đồng ký tên

 

 HT. Thích Huyền Tôn            HT. Thích Như Huệ                  HT. Thích Bảo Lạc

  TT. Thích Tịnh Minh               TT. Thích Quảng Ba                TT. Thích Phước Nhơn

  TT. Thích Trường Sanh            TT. Thích Nhật Tân                   TT Thích Nguyên Trực
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ÑAÏO TÖØ 
CUÛA Hoøa Thöôïng THÍCH NHÖ HUEÄ

HOÄI CHUÛ GHPGVNTN UÑL & TTL

TRONG LEÃ KYÛ NIEÄM 25 NAÊM 
NGAØY THAØNH LAÄP CHUØA PHOÅ QUANG

Kính bạch Chư Tôn Trưởng lão, chư  Hoà Thượng, 
Chư Thượng Toạ, Ðại Ðức Tăng, Ni
Kính bạch Thượng Tọa Thích Phước Nhơn, Viện chủ Phổ Quang tự
Kính thưa Quý vị quan khách, quý Ðạo hữu, Phật tử và bà con đồng 

hương

Trong bầu không khí trang nghiêm nồng thắm tình đồng hương, tươi đẹp, 
tình đạo vị thiết tha của lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập chùa Phổ Quang, tôi 
thay mặt GHPGVNTN hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, xin trân kính chào 
mừng và kính chúc chư tôn giáo phẩm, chư Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại đức 
tăng ni, trụ trì các tự viện được pháp thể khinh an, Kính chúc toàn thể quý liệt vị 
thân tâm an lạc, kính chúc buổi lễ kỷ niệm và Ðại hội khoáng đại Giáo hội thành 
công tốt đẹp.

Kính bạch chư tôn đức,
Kính thưa liệt quý vị,

Hai mươi lăm năm so với thời gian vô cùng, không gian vô tận, thì chẳng 
là bao, nhưng so với tuổi thọ một trăm năm của đời người thì đã hết một phần tư. 
Trong khoảng một phần tư đời người cũng là một phần tư thế kỷ đó, TT. Phước 
Nhơn nhờ vào đâu mà đã thành tựu công đức được như thế? Đó là điều tôi sẽ đề cập 
đến trong lời phát biểu hôm nay.

Ngược dòng thời gian, kể từ khi tất cả chúng ta, TT Phước Nhơn cũng như 
chư tôn đức, như liệt quý vị đồng hương, Phật tử, vì tương lai cho con cháu, mà giã 
từ quê hương thân yêu của mình để ra đi tìm tự do, trên hành trình ấy cũng đã vượt 
qua bao nỗi hiểm nguy, gian khổ, gần nửa triệu bà con ruột thịt của chúng ta phải 
bỏ thân nơi biển cả làm mồi cho cá. Chúng ta được may mắn thoát khỏi tử thần, đến 
bến bờ tự do, được chính phủ nhân đạo Úc Ðại Lợi, đầy tính nhân ái, mở rộng vòng 
tay tiếp đón cho định cư, được gầy dựng lại cuộc sống mới bằng hai bàn tay trắng 
và được hưởng mọi quyền tự do nhân bản của con người.

Kính bạch chư tôn đức,
Kính thưa liệt quý vị,

Chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm để làm gì - Phải chăng là để khoe khoang 
những thành tích của mình? Nếu chúng ta nghĩ như thế thì buổi lễ sẽ mất đi ý nghĩa 
tốt đẹp kỳ diệu của nó.

Nhìn lại quá khứ
Soi sáng cho hiện tại
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Và định hướng cho tương lai

là việc làm rất cần thiết và vô cùng quan trọng cho chúng ta ngày nay. Soi sáng bằng luật nhân quả, 
chúng ta thấy thật đúng như lời Phật dạy: “những gì chúng ta thành tựu, hưởng thụ ngày hôm nay đều là kết 
quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, và tất cả những gì chúng  ta có được ngày mai đều do kết 
quả của những gì chúng ta tác tạo ngày hôm nay”. Cùng trong  ý nghĩa đó, mỗi năm, mỗi nhiệm kỳ, mỗi mốc 
thời gian trọng đại, các cơ quan, đoàn thể đều có tổ chức lễ tổng kết để rút tỉa kinh nghiệm, ưu khuyết điểm. 
Lễ kỷ niệm của chúng ta hôm nay nằm ở mốc thời gian 25 năm xây dựng chùa Phổ Quang, và 8 năm thành 
lập Giáo hội thống nhất cả nước Úc,  một chặng thời gian không ngắn. 

Trong suốt hành trình ấy biết bao nhiêu khổ cực, biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống mảnh 
đất này, cây bồ đề mới trẩy cành xanh lá và tươi tốt như ngày hôm nay. Nhìn những thành tựu của Thượng Tọa 
và của Giáo hội đạt được như vậy đó, tất cả chúng ta không ai không hân hoan tán hỷ.

Đọc lịch sử và nhìn vào sự tôn vinh của hậu thế đối với Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, chúng ta đâu biết được 
Tổ sư đã trải qua biết bao nhiêu gian lao khổ sở để vượt hàng hải đến Trung Hoa và khi đặt chân đến đất 
Ngụy, Ngài còn phải chịu đựng biết bao nhiêu sự đố kỵ ganh ghét của con người. Ngay cả những người con 
Phật lúc bấy giờ cũng vì ganh tỵ, vì danh vọng mà hãm hại, chống  báng Ngài. Giáo hội và TT Phước Nhơn 
đây lúc ban đầu cũng lắm điều đắng cay nghiệt ngã. nhờ ẩn nhẫn và quyết tâm duy trì, vận động Phật tử gây 
dựng, phát triển đạo tràng tu học ngày càng quy mô như bây giờ, thật cả một quá trình gian lao thử thách mà 
Thượng tọa phải vượt qua. 

Nơi đây, thay mặt Giáo hội, Tôi xin chân thành cám ơn Chính phủ và nhân dân Úc Ðại Lợi đã cưu 
mang đồng bào Phật tử và bà con đồng hương Việt Nam chúng tôi được định cư và phát triển về mọi mặt. 

Tôi nhiệt liệt tán dương công đức của TT. Phước Nhơn, viện chủ 3 ngôi chùa tại Tây Úc, Sydney, 
Melbourne, tác giả của nhiều kinh sách xiển dương Phật pháp, tán thán Sư Cô Thích Nữ Bảo Sơn Trụ Trì, 
Ni chúng, và các hàng Phật tử đã góp phần thành tựu chung cho Giáo hội về những Phật sự vô cùng to lớn 
trong việc xây dựng và hoằng dương chánh pháp trên xứ Úc thân thương này. Đồng thời Giáo hội cũng chia 
sẻ những gian lao khổ cực mà TT. đã kinh qua trên 25 năm. Trong buổi lễ kỷ niệm này, tôi có lời khuyến tấn 
lớp anh chị em Tăng Ni trẻ, những người sẽ gánh vác, đảm đương Phật pháp ở tương lai, hãy vì sự nghiệp của 
chính mình, vì tương lai của Phật pháp mà tích cực dấn thân vào con đường phụng sự, sẵn sàng chịu đựng mọi 
gian khó, an trú trong hiện tại, đối đãi nhau bằng sự khiêm cung và những lời ái ngữ. Có như vậy Phật pháp 
mới hy vọng trường tồn và phát triển trong tương lai. 

 
Ðể kết thúc tôi xin có mấy vần thơ kính tặng TT. Phước Nhơn cũng như buổi lễ kỷ niệm hôm nay:

Hai mươi lăm năm nhìn lại
Một chặng đường không ít những chông gai
Với niềm tin, khối óc, đôi tay…
Người đã đặt Lạc bang  trên cõi thế
Người đã biết trần gian là dâu bể
Không từ lao gian khó cá nhân mình
Miễn làm sao soi sáng được nhân sinh
Đưa tất cả trở về vui tánh giác
Niệm hiệu Phật- rõ tự tâm Cực Lạc
Để mai ngày An dưỡng ….thắng hoa khai

Trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả chư tôn, liệt vị.

Hội Chủ,

Sa môn THÍCH NHƯ HUỆ
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Ñaïi Ñeá A Duïc,
Moät oâng vua hoä trì 

Phaät Phaùp
Thích Nguyeân Taïng

www.quangduc.com

 

“C hỉ có sự chiến thắng của Ðạo Pháp mới thực là một cuộc chiến thắng vô thượng; ai ai cũng 
nhờ cuộc chiến thắng ấy mà được an cư lạc nghiệp”. Đó là lời tuyên bố của Ðại đế A Dục 
(Asoka) sau khi ông trở về với Phật Giáo. “Trong lịch sử của thế giới có hàng ngàn vị vua và 

đại đế tự xưng là ‘ngôi cao’, ‘hoàng đế’, ‘quốc vương’ .v..v. Họ chỉ bừng sáng trong chốc lát rồi nhanh 
chóng lụi tàn. Nhưng Vua A Dục vẫn  tỏa sáng và tỏa sáng như một ngôi sao sáng, cho đến tận ngày hôm 
nay” (In the history of the world there have been thousands of kings and emperors who called themselves 
‘Their Highnesses’, ‘Their Majesties’ and ‘Their Exalted Majesties’ and so on. They shone for a brief moment, 
and as quickly disappeared. But Ashoka shines and shines brightly like a bright star, even unto this day)” [1] 
Truyền thuyết kể rằng[2], trên đường du hóa, Đức Phật Thích Ca gặp một cậu bé con nhà trâm anh ngồi giữa 
đường nhồi đất sét nặn giả làm thành trì sông núi. Cậu bé đem dâng cúng tất cả thành trì này cho Phật bằng 
cách bỏ hết vào bình bát của Ngài và nguyện sau này sẽ được thống trị muôn dân. Đức Phật tiếp nhận lời ước 
nguyện, và báo trước rằng mai kia mốt nọ cậu sẽ trở thành một vị vua ở Hoa Thị Thành[3] (Pataliputra) và là 
một ông vua tích cực hộ trì Phật Pháp. Kỳ diệu thay, hai trăm năm sau Phật nhập Niết bàn, cậu bé cúng dường 
đất sét năm xưa, nay tái sinh làm hoàng tử, rồi trở thành Vua A Dục, người về sau chinh phục bằng bàn tay sắt 
đẫm máu, cuối cùng trở thành đại đế của một cõi Ấn Độ, người đã từng được miêu tả như là “A Dục bạo chúa” 
(Chandashoka), và cũng là một “A Dục sùng đạo” (Dharmashoka).

Hoàng Đế A Dục, vị vua thứ ba của triều đại Mauryan, Ấn Độ, sinh năm 304 trước Tây Lịch (TTL) tại Thành 
Hoa Thị, kinh đô Ma Kiệt Đà, ông vốn là con cháu 9 đời của Vua Tần Bà Sa La [4]. Vua A Dục lên ngôi lúc 
35 tuổi (năm 269 TTL), trị vì được 38 năm và mất năm 232 TTL, thọ thế 73 tuổi. Ông được xem là ông vua 
vĩ đại nhất của quốc gia Ấn Độ, và là vị hoàng đế đầu tiên đã cai trị một đế chế rộng lớn từ 273 đến 232 TTL. 
Lúc còn là một hoàng tử, Vua A Dục luôn xuất sắc cả trong quân sự lẫn các môn học khác. Khi trưởng thành 
thì như một vị tướng cầm quân thông minh và chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Sau khi lên ngôi, vua A Dục đã 
mở ra những cuộc xâm lăng và mở rộng bờ cõi của mình trong tám năm sau đó, để rồi sở hữu một đế quốc 
rộng lớn từ Ấn Độ ngày nay, Pakistan, Bangladesh cho đến các vùng đất Afghanistan và Iran. Cố nhiên, hệ 
quả của những cuộc chinh phạt này là những cuộc chiến tranh chết chóc và đẫm máu. Cuộc chiến cuối cùng do 
Vua A Dục cầm quân đã diễn ra tại Kalinga, nằm trên bờ biển phía đông Ấn Độ (ngày nay là Orissa). Kết cuộc 
là Kalinga bị chiếm đoạt và tiêu diệt, khoảng 10 ngàn quân của vua A Dục thiệt mạng nhưng có đến 100,000 
người phía Kalinga đã bị giết một cách dã man và 150.000 người bị bắt làm tù binh. May mắn và kỳ diệu thay, 
sau cuộc chiến khốc liệt này, dù đang ở trên đỉnh cao của địa vị thống lãnh sơn hà đại địa của một cõi Ấn Độ,  
nhưng A Dục Vương đã nhận ra sai lầm của mình, ngai vàng này, giang sơn này đã có được từ sự tham lam, 
hung bạo và tàn sát của mình, chính nó được thiết lập bằng thảm họa của  chiến tranh, từ thương vong tang 
tóc, từ máu đổ thịt rơi cho hàng vạn người dân vô tội, nên ông đã quyết tâm trở về con đường thiện lành như 
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người xưa từng nói “phóng hạ đồ đao, lập địa 
thành Phật”, quăng bỏ con dao, ngay đó thành 
Phật. Thật vậy, Vua A Dục đã cải tà quy chánh, trở 
về con đường thiện lành, quy y Tam Bảo và nhanh 
chóng trở thành một ông vua hộ trì Phật Giáo một 
cách thành tín trong phần đời còn lại của mình. 
Ông đã lập nhiều bia đá, trụ đá tại những thánh 
tích nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng đi qua, 
chính vì thế mà tên tuổi của ông luôn gắn liền với 
lịch sử Phật giáo Ấn Độ.

Vua A Dục trở về với Phật Giáo[5]  

Vua A Dục tánh tình nóng nảy và bạo tàn, đến nỗi 
giết sạch những vị đại thần và thân quyến trước 
khi lên ngôi. Mặt khác Vua A Dục còn lập ra một 
chỗ gọi là: “Ái Lạc Viên”, thực ra đó là một “Ðịa 
ngục ở trần gian”, bên ngoài trang trí cực kỳ đẹp 
đẽ với ao sen, hòn non bộ, hoa thơm cỏ lạ, để cho 
nhân dân mặc tình đến đó mà thưởng thức giải trí, 
nhưng bên trong, thì có non đao rừng kiếm, lò lửa 
vạc dầu, và đủ các món khí cụ để hành hình con 
người một cách ghê gớm. Hễ người nào đi lạc vào 
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bên trong vườn Ái lạc đó, thì ngục tốt bắt giam 
và hành hình. Những thế nữ ở trong cung mà 
cãi cọ, xung đột với nhau, cũng bị bắt đem 
vào cho chủ ngục phân xử. Thật là một thảm 
trạng thống khổ của nhân gian, không thể kể 
xiết. Rồi một ngày nọ có một vị Tỳ kheo, 
nhân đi khất thực nơi thành Hoa Thị, vì 
không thông thạo đường xá nên lạc vào 
“Ái Lạc Viên”. Nhìn thấy cảnh tượng bên 
ngoài thì tốt đẹp lạ lùng, còn phía trong 
quả là một chốn địa ngục, Tỳ kheo hoảng 
kinh, toan kiếm đường trở ra, ai ngờ bị 
ngục tốt đón bắt lại. Thầy van nài mà 
bọn ấy không dung thứ, nên thầy bèn 
khóc òa. Chủ ngục thấy vậy liền hỏi: 
“Thầy là người tu hành, sao mà sợ 
chết đến nỗi khóc như con nít vậy?”. 
Thầy Tỳ kheo đáp: “Tôi chẳng phải 
sợ chết mà khóc, vì sợ mất sự lợi ích 
cả một đời người của tôi, nên mới bi 
ai như thế?”. Chủ ngục lại hỏi “Sự 
lợi ích ra làm sao, Thầy bày tỏ cho 
tôi nghe thử?” – “Số là tôi mới 
xuất gia, chưa chứng đặng 
đạo quả. Tôi nghĩ lại thân 
người khó đặng, Phật 

pháp khó gặp, nay rủi sa vào chỗ ác địa 
này, thế nào cũng phải hủy bỏ thân mạng, thì còn đâu mà tu học nữa, mà không tu học thì còn biết cơ hội 
nào để đạt được giải thoát và giác ngộ, do vậy mà tôi mới khóc, chứ tôi nào có sợ chết”. Thầy Tỳ kheo nói 
rồi, mới khẩn cầu với chủ ngục xin dung thứ cho Thầy sống sót trong bảy ngày, rồi sẽ hành hình sau đó cũng 
không muộn. Chủ ngục thấy người tu hành, cũng động tâm, nên y theo lời của Thầy cầu xin mà đình lại bảy 
ngày mới toan hạ thủ. Ngày đầu, thầy Tỳ kheo nhìn thấy những hình phạt rất độc ác: nào là người phụ nữ thân 
hình tốt đẹp mà bị bỏ vào cối quết, xương tan thịt nát, xem rất ghê sợ; nào là bọn ca nhi nhan sắc tuyệt trần, 
cũng bị quăng vào lò lửa, đứa thì rút tay co cổ, đứa thì hả miệng nhăn răng. Thầy Tỳ kheo thấy cảnh tượng ấy 
thì sanh lòng nhàm chán, mới nhớ lời Phật dạy rằng: “Sắc lịch dịu dàng dường như bọt nhóm, dung y đẹp 
đẽ mà đâu còn hoài”. Nhờ quán tưởng đến lời Phật dạy như thế mà Thầy tỏ ngộ, dứt hết các điều tạp nhiễm, 
liền chứng đặng quả A La Hán. Ðến ngày thứ tám, ngục tốt bèn bắt Thầy đem bỏ vào chảo dầu, rồi chất củi mà 
đốt. Song khi lửa hạ và củi thành tro mà dầu trong chảo vẫn không nóng. Chủ ngục thấy vậy nổi giận, đánh đập 
bọn ngục tốt, rồi hối chất thêm củi và chụm thêm vào mãi, nhưng khi xem lại trong chảo dầu vẫn thấy Thầy Tỳ 
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kheo ngồi kiết già trên hoa sen, xem dáng vẻ tự nhiên không hề lay động chút nào cả. Chủ ngục hoảng kinh, 
lật đật đến tâu tự sự cho vua A Dục rõ. Vua tánh nóng như lửa, khi nghe tin ấy liền tức tốc đi thẳng đến vườn 
Ái lạc. Vua vào đến nơi, thấy Thầy Tỳ kheo bay lên giữa hư không, biến đủ 18 phép thần thông, trên người 
phun nước, bên dưới thì lửa cháy rần rần.Vua A Dục đứng nhìn sững sốt một hồi, rồi tự nghĩ: “Mình với Thầy 
Tỳ kheo này cũng đồng là loài người, cớ sao Thầy lại đặng phép thần thông tự tại như thế, còn mình thì 
lo việc sát hại nhân dân, làm việc đại ác!”. Vua nghĩ như thế nên vội vàng quỳ xuống bạch với vị Tỳ kheo 
ấy rằng: “Ngưỡng mong Thánh giả chiếu cố đến tôi, xin hạ xuống nơi đây, tôi nguyện từ đây về sau bỏ 
dữ làm lành mà quy y với Ngài”. Vị Tỳ kheo đáp: “Hay thay! Hay thay! Nay đại vương đã tự hối mà biết 
quy hướng về Tam Bảo thì đó là phúc đức của muôn dân”. Thầy Tỳ kheo nói xong, liền dùng thần lực của 
mình mà trở về tịnh xá. Từ đó về sau, Vua trở về quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành, và tâm tánh từ bi, cứu người 
thương vật, nên được người đời ca tụng là Ðạt Ma A Dục Vương. Về sau lại nhờ Tổ Ưu Ba Cúc Ða (Upagupta)
[6] giáo hóa thêm, nên vua càng tín ngưỡng Phật pháp hơn nữa, chính vua đã phái 256 vị Cao tăng đi khắp 
trong xứ để truyền bá Phật giáo.

Vua A Dục, nhà chiêm bái Phật tích đầu tiên:

Có thể nói Vua A Dục là nhà chiêm bái Phật tích đầu tiên và là 
người có công để lại những dấu vết về những Phật tích ấy. Vào 
năm thứ 20 của triều đại mình, Vua A Dục đã cầu thỉnh Ngài Ưu 
Ba Cúc Đa đưa đi chiêm bái hết tất cả những Phật tích tại Ấn Độ. 
Vua A Dục cùng với hoàng gia Khổng Tước dưới sự hướng dẫn 
của Ngài Ưu Ba Cúc Đa đã thực hiện chuyến đi chiêm bái này 
trong vòng 265 ngày để đến tận nơi và chiêm bái hết tất cả những 
thánh tích tại Ấn Độ, từ Lâm Tỳ Ni cho đến Câu Thi Na, tại mỗi 
thánh tích vua A Dục đều cho xây dựng bảo tháp, bia đá và trụ 
đá để đánh dấu nơi mà Đức Phật đã từng lưu trú và thuyết giảng 
lúc còn tại thế. Chính nhờ những trụ đá, bia đá này mà ngày nay 
hàng đệ tử Phật mới biết chính xác về các Phật tích. Theo truyền 
thuyết kể rằng[7] Vua A Dục đã thu nhặt được xá lợi của Đức 
Phật từ bảy hoặc tám bảo tháp nguyên thủy, và sau đó được phân 
chia và cho xây dựng 84.000 bảo tháp nhỏ trên toàn vương quốc 
để tôn thờ.

Trụ đá Vua A Dục:

Nếu như triều đại A Dục đã nhanh chóng lụi tàn và lãng quên trong lịch sử Ấn Độ năm mươi năm sau đó, thì 
chính những bia đá, trụ đá của vua A Dục đã để lại những dấu vết không bao giờ bị xóa nhòa. Những chứng 
tích của vị vua khôn ngoan này đã được các nhà khảo cổ khai quật và tìm thấy rải rác trên khắp Ấn Độ cũng 
như ở các quốc gia Nepal, Pakistan và Afghanistan. Những trụ đá này được điêu khắc một cách tinh xảo đầy 
mỹ thuật; trên đó những lời Phật dạy được gìn giữ một cách cẩn thận để nhân dân có thể học hỏi và áp dụng 
vào đời sống của họ. Những gì mà Vua A Dục để lại là chữ viết, một đóng góp sớm nhất của nền văn minh 
thung lũng Ấn hà, một loại cổ ngữ của Harrapa, xưa hơn cả cổ ngữ Sanskrit, loại ngôn ngữ thường thấy ở các 
trụ đá mà ngày nay gọi là Prakrita. Ngoài những bài kinh Phật, các bản dịch sớm nhất từ các trụ đá, bia đá cho 
ta thấy nỗ lực của một vị quân vương hùng mạnh đã kiến thiết một quốc gia dựa trên nền tảng đạo đức  Phật 
Giáo với một chính sách an dân vượt lên trên mọi căn bệnh tham lam, sân hận và si mê của kiếp người. Đặc 
biệt qua những trụ đá, bia đá này, ta thấy Vua A Dục là một Phật tử thuần thành, thấm nhuần giáo lý Phật Đà, 
thực hành lời Phật dạy và đạt được những lợi ích thiết thực cho chính bản thân của ông, cuối cùng ông muốn 
đem sự lợi ích đó để chia sẻ với mọi con dân trong quốc độ của ông, bằng cách ra lệnh cho khắc huấn dụ của 
mình lên vách đá khắp nơi rằng “nếu quần chúng sau khi nghe được lời Phật dạy, thực hành, sẽ đạt được 
lợi ích trong Chánh Pháp”.

Quả thật vậy, hầu hết trên những bia ký và trụ đá, vua A Dục đã khuyến tấn người dân nên áp dụng lời 
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Phật dạy vào đời sống hằng ngày của mình thì 
sẽ được an lạc và hạnh phúc ngay trong hiện 
tại. Vua khuyên người dân thực hành “không 
sát sanh, hiếu kính cha mẹ và các bậc trưởng 
thượng, tôn trọng thầy cô giáo, cung kính cúng 
dường các Sa Môn, Bà La Môn, xử sự tốt với 
thân bằng quyến thuộc, chia sẻ với bạn bè, đối 
đãi nhân hậu với kẻ làm công, người giúp việc, 
giúp đỡ người già, người nghèo khó, kẻ khổ 
đau” [8]. Ngoài ra trong một bia ký khác, vua 
A Dục đã cho khắc bản Kinh Chân Hạnh Phúc 
(Mahamangala Sutta), đây là một bản kinh mà 
Phật dạy về đời sống đạo đức của hàng Phật tử 
tại gia, nếu áp dụng đúng thì hạnh phúc sẽ đến họ 
ngay trong đời sống hiện tại này: “Kẻ si mê nên 
tránh, bậc hiền đức phải gần; Chọn nơi lành 
mà ở và luôn giữ lòng thẳng ngay; Hiểu rộng 
và khéo tay, giữ tròn các giới luật, nói lời hòa ái; 
Cung dưỡng cha mẹ già, yêu mến vợ /chồng và 
con, không vương vấn phiền hà; Bố thí, giúp đỡ 
bà con, hành động không chê trách; Ngăn trừ 
điều ác xấu, dứt bỏ thói rượu chè, siêng năng 
trong Chánh Ðạo; Kính nhường và khiêm tốn, 
biết đủ và nhớ ơn, tùy thời học đạo lý; Nhẫn 
nhục vâng ý lành, viếng thăm bậc tu hành, tùy 
thời bàn luận đạo;  Trong sạch và siêng năng, 
suốt thông các chân lý, thực hiện vui Niết Bàn; 
Tiếp xúc với thế gian, giữ lòng không sa ngã, 
không sầu nhiễm bình an”  [9].

Tại thánh tích Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi Đức Phật giáng trần. Vua A Dục đã cho dựng một trụ đá cao 15 mét, 
hiện nay vẫn còn tại thánh tích này, có thể nói đây là trụ đá còn nguyên vẹn, được bao bọc bởi một hàng rào 
sắt để bảo hộ. Trên trụ đá này vẫn còn thấy hàng chữ  như sau: “Sau hai mươi năm lên ngôi, vua Priyadarsi 
(Vương hiệu của Vua A Dục), người được chư thiên yêu mến, đã thân hành viếng thăm và lễ bái nơi 
đây, bởi vì chính tại nơi này Ðức Phật Thích Ca đã được ra đời” [10]. (Twenty years after his coronation, 
King Priyadarsi, Beloved of the Gods, visited this place himself and worshipped here saying, here Buddha 
Sakyamuni was born).

Tại Vườn Lộc Uyển (Sanarth), nơi Đức Thế Tôn lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp đầu tiên, vua A Dục cũng 
đã đến chiêm bái và cho dựng một trụ đá rất lớn (đường kính 7 tấc, cao 15,25 mét) để đánh dấu nơi Đức Thế 
Tôn thiết lập Tam Bảo, mở đầu công cuộc truyền bá Chánh Pháp. Nghiệt ngã thay, trụ đá này đã bị quân Hồi 
Giáo của Mohammed Ghori xâm lăng và hủy diệt, trụ đá bị xô ngã và gãy thành nhiều khúc, chôn vùi dưới 
lòng đất cho đến khi nhà khảo cổ Kittoe đào bới lên vào năm 1934. Hiện phần trên của trụ đá với bốn con sư tử 
còn nguyên vẹn, nhưng được chính phủ Ấn Độ cho đem trưng bày trong Viện Bảo Tàng Khảo Cổ Lộc Uyển, 
còn năm khúc gãy khác được tôn trí ngay tại địa điểm khai quật (trong khuôn viên Vườn Lộc Uyển) dưới một 
mái che và bao bọc bởi một hàng rào sắt để gìn giữ bảo vật vô giá này, phần dưới trụ đá, có khắc hàng chữ 
bằng tiếng Brahmi: “Ðấng Thiên Nhơn sư đã dạy rằng: Giáo hội Tăng Ni không được chia rẽ. Nếu có vị 
Tỳ-kheo nào phá hoại Giáo hội, vị ấy phải mặc đại y và ở tại một chỗ thanh tịnh chí thành sám hối” … 
“Hàng cư sĩ tại gia mỗi ngày rằm hay mùng một phải đến dự họp kiểm thảo nhau để thêm phần tinh tấn về 
đạo nghiệp. Và các ngày lễ Phật, các quan chức phải đến dự lễ để được thêm phần tin tưởng về đạo đức. 
Các cấp quận, huyện, xã dù xa xôi thế nào, cũng phải truyền rộng chỉ thị này theo đúng nghĩa của nó cho 
dân chúng tuân theo”[11].
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Tại thành Tỳ Xá Ly (Vaishali), một thành phố quan trọng vào buổi đầu Phật giáo, nơi Đức Phật cho phép hàng 
nữ giới xuất gia, là quê hương của Cư Sĩ Duy Ma Cật, nơi Tôn Giả A Nan nhập niết bàn, hiện là Basarh cách 
Patna khoảng hơn 20 dặm về phía tây bắc, giữa sông Hằng và rặng Tuyết Sơn. Ngay bên cạnh Bảo Tháp tưởng 
niệm tôn giả A Nan, còn một trụ đá do Vua A Dục dựng lên để tưởng nhớ đến công đức hoằng pháp của Đức 
Phật tại nơi này. Hiện tại trụ đá tròn cao khoảng 10 thước, trơn láng, trên đầu có hình một con sư tử, dù không 
đẹp bằng trụ đá sư tử bốn đầu ở Sarnath, Vườn Lộc Uyển, nhưng vẫn còn nguyên vẹn trên đầu trụ đá.

 Trong khi đó, tại Sanchi, một thành phố miền trung Ấn Ðộ, cách Bom Bay khoảng 549 dặm, một địa điểm  ít 
khi được nhắc đến trong văn học Phật giáo, nhưng ngạc nhiên thay, chính Vua A Dục đã cho xây dựng một tu 
viện và một Ðại Bảo Tháp tại nơi này với lối kiến trúc lộng lẫy và đẹp mắt. Đáng chú ý nhất là trên cổng vào 
Ðại Tháp, có một bản chạm nổi hiếm thấy, mô tả sự chiêm bái của vua A Dục trước cội Bồ Ðề ở Bodhgaya. 
Tại sao Sanchi là nơi Đức Thế Tôn chưa từng đi qua mà lại có thánh tích này? Đơn giản là vì Sanchi vốn là quê 
vợ của Vua A Dục. Khi chưa lên ngôi, ông từng làm phó vương ở đây và kết hôn với bà Devi ở Vedisa, một thị 
trấn cách Sanchi khoảng vài dặm, do vậy mà đức vua muốn biến nơi đây thành một trung tâm sinh hoạt Phật 
Giáo để mang ánh sáng giác ngộ đến cho người dân ở ngôi làng này. Điều đặc biệt là ở Sanchi có rất nhiều trụ 
đá do Vua A Dục dựng tại khu thánh tích này. Hiện còn một Đại Bảo Tháp và một trụ đá khác do vua A Dục 
dựng lên tại cửa phía nam của ngôi Ðại tháp nhưng chỉ còn thân trụ và bảng đá, vì trụ đá này đã bị một người 
tên là Semindar phá hủy để làm dụng cụ ép mía đường.

Vua A Dục, người  có công tổ chức kết tập kinh điển lần thứ 3:

Vào khoảng 218 năm, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn tức là năm 254 TTL, Phật Giáo Ấn Độ vì được ủng 
hộ nhiệt tâm của Vua A Dục, dành mọi sự ưu đãi, tạo mọi điều kiện dễ dãi đối với tăng ni, từ vật chất đến tinh 
thần, đến nỗi có quá nhiều kẻ đã lợi dụng thời cơ này để mượn đạo tạo đời,  kẻ ngoại đạo trà trộn vào hàng tăng 
chúng, tạo ra sự lũng đoạn về mặt sinh hoạt  tu học, gây nhiều mối phân tranh, bất hòa hợp trong tăng chúng. 
Vua A Dục muốn chấn chỉnh lại đạo Phật nên ngài đã mở cuộc khảo hạch Tăng già và đuổi ra khỏi giáo đoàn 
những người không thông thuộc giáo lý.  Đức Vua đã cung thỉnh Ngài Mục Kiền Liên Đế Tu (Moggaliputta 
Tissa), vốn là người đã đắc tam minh, chứng đạt A la hán, làm chủ tọa và triệu tập 999 Tỳ kheo làu thông Tam 
Tạng,  để cùng tham dự Đại Hội kết tập Kinh Điển tại Hoa Thị Thành, nên gọi là cuộc kết tập của 1000 vị A 
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La hán. Kỳ kết tập nầy Ngài Mục Kiền Liên Đế Tu đưa ra “Thuyết sự”(Kathàvattnu), do chính ngài biên soạn, 
để giải thích và phân biệt rõ ràng về luận lý giữa ngoại đạo với Phật Giáo, tài liệu này sau đó được đưa vào 
Luận Tạng. Lần kết tập kỳ III kéo dài trong 9 tháng, kết quả là  Phật pháp trở lại thanh tịnh, mọi hỗn loạn, cấu 
uế đều được dẹp trừ.

Vua A Dục, người có công truyền bá Phật giáo qua Tích Lan.

Theo sau cuộc Kết Tập Kinh Điển lần thứ 3 (năm 254 TTL), Vua A Dục đã cử nhiều phái đoàn hoằng pháp ra 
nước ngoài như Tích Lan, Miến Điện, Mã Lai và Sumatra. Ngoài việc chăm lo đời sống ấm no cho người dân, 
thương dân như con cái, Vua A Dục còn chăm lo truyền bá ánh sáng của Chánh Pháp đến cho dân chúng trong 
và ngoài xứ Ấn. Vua A Dục đã hướng dẫn 
hai người con hoàng thái tử Mahinda (Ma 
Thẩn Ðà) và công chúa Singhamiha xuất 
gia làm tăng ni, gia nhập tăng đoàn tu học 
và sau đó được gởi sang Tích Lan để hoằng 
pháp vào khoảng giữa thế kỷ thứ 3 TTL. 
Phái đoàn hoằng pháp do ĐĐ Mahinda và 
Sư Cô Singhamiha  dẫn đầu đến Tích Lan 
để truyền đạo, đã mang theo ba tạng kinh 
điển và một cây Bồ Đề để trồng tại Tích 
Lan, cây Bồ Đề này hiện nay vẫn còn và 
là một biểu tượng thiêng liêng cao quý 
đối với Phật tử Tích Lan. Phái đoàn hoằng 
pháp này đã thành công khi cảm hóa được 
đức vua Tích Lan là Devanampiya Tissa 
tin theo Phật Pháp và trở thành người hộ 
trì Chánh Pháp tại Tích Lan qua việc phát 
tâm xây dựng một Đại Tự (Mahavihara) 
ở thủ đô Anuradhapura, mở đầu cho việc 
truyền bá ánh sáng Chánh Pháp trên xứ sở 
này, để rồi sau đó Phật Pháp được lan tỏa 
đi Miến Điện,Thái Lan và những quốc gia 
Á Châu khác.

 Lời kết: 

Dẫu là một ông vua, cai trị một đế chế 
rộng lớn, quyền uy sinh sát trong tay, 
nhưng kỳ thực A Dục Vương vẫn là một đệ tử Phật, một tín đồ thuần thành của Phật Giáo, một quân vương hộ 
trì Phật Pháp, ông đã làm hết mọi khả năng của mình để mang ánh sáng của trí tuệ và từ bi của Phật Giáo đến 
cho muôn loài. Việc ông cho xây tám vạn bốn ngàn bảo tháp để thờ xá lợi Phật trên khắp vương quốc để tương 
xứng với 84.000 pháp môn tu trong giáo lý Phật Đà, là một trong những nỗ lực gây sự chú ý của quần chúng 
vào Đạo Phật để họ quy ngưỡng về con đường lành, để tu tập, để đạt được giác ngộ và giải thoát.

Tấm gương bảo vệ và phát triển Chánh Pháp của A Dục Vương luôn tỏa chiếu sáng ngời đến khắp thế giới. 
Nhiều bậc quân vương Phật tử đã tiếp tục đi theo bước chân hào hùng của A Dục Vương, như Lương Võ Đế 
của Trung Hoa, Thánh Đức Thái Tử của Nhật Bản, Trần Nhân Tông của Việt Nam, Bhumibol của Thái Lan và 
hy vọng rằng sẽ có nhiều ông vua khác trong tương lai cũng sẽ kế thừa được công hạnh này.

Một niềm tự hào và hãnh diện khác là sau hơn hai ngàn năm trăm năm sau, những đóng góp của Vua A Dục 
vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của người dân Ấn Độ nói riêng và Phật giáo nói chung. Đáng chú ý 
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nhất là quốc huy và quốc kỳ của Ấn Độ. Hiện nay quốc huy của đất nước này chính là bản sao của Trụ đá Vua 
A Dục tại Vườn Lộc Uyển, còn quốc kỳ thì lấy Bánh Xe Pháp Luân (Dharmachakra) của Phật Giáo làm biểu 
tượng chính. Nếu triều đại của A Dục Vương đã dễ dàng biến mất vào sự lãng quên của lịch sử, thì chính trụ 
đá và bánh xe chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển của Vua A Dục vẫn là biểu tượng quen thuộc đối với một 
tỷ mốt người dân Ấn kể từ năm 1947. Nguyện cầu cho bánh xe Chánh Pháp sẽ lăn chuyển mãi về sau để mang 
ánh sáng giác ngộ từ bi và trí tuệ của Đức Phật đến cho mọi người mọi nhà.

 ________________________________________________________

[1] H.G. Wells (1866–1946).  A Short History of the World.  1922.

[2] John S. Strong: The Legend of King Ashoka (Princeton University Press), 1983.

[3] Hoa Thị Thành ( Pàtaliputra/ Kusumapura/ Pusapura/ The city of flowers) thuộc 
Kinh đô của xứ Ma Kiệt Ðà, hiện là Patna, nơi kiết tập kinh điển lần thứ ba, cũng là 
quê hương của Vua A Dục

[4] Bimbisara: Tần Bà Sa La (Bình Sa Vương): vị vua trị vì vương quốc cổ Ma Kiệt 
Ðà (543-493 TTL),  cùng thời với Phật Thích Ca. Ông là người đã xây dựng thành 
Vương Xá, lên vua lúc 15 tuổi, 30 tuổi quy y Phật và tích cực hộ trì Phật Pháp. Ông 
là vị thí chủ đầu tiên của Ðức Phật trong hàng vua chúa. Ông đã hiến ngôi Trúc Lâm 
Tịnh Xá cho Phật và Tăng đoàn.

 [5] Lược trích từ Tập Truyện Cổ PG tâp 1 của Thiện Dụng

[6] Upagupta, người về sau trở thành vị tổ thứ tư, một trong 28 vị tổ Phật giáo ở Ấn 
độ tên gọi khác của ngài là Mục Kiền Liên Đế Tu/Moggaliputta-Tissa)

[7] Tarthang Tulku (1994), Holy Places of the Buddha, Crystal Mirror, Volume Nine, 
Dharma Press, USA

[8] Thích Tâm Minh (2004) A Dục Vương, cuộc đời và sự nghiệp, NBX Tôn Giáo, 
VN

[9] Lược theo bản Việt dịch của HT Thích Thiện Châu

[10] Lumbini Development Trust, Genesis Publishing, Kathmandu, Nepal/1988

[11]  Minh Châu, Thiện Châu, Huyền Vi và Pàsadika (1964), Ðường về xứ Phật, VN



Kính möøng Ñaïi Hoäi Khoaùng Ñaïi Kyø III Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi taïi UÙc 
Ñaïi Lôïi – Taân Taây Lan toå chöùc 11-13 thaùng 4 naêm 2007 taïi Chuøa Phoå Quang, Perth, Australia, 
thaønh coâng vieân maõn

Söù giaû Nhö Lai vaân taäp veà
Truøng döông bao quaûn caùch sôn kheâ

Taêng huy Phaät nhöït raïng bôø Giaùc
Thöôøng chuyeån Phaùp luaân khuaát beán meâ

Ñaïo löïc hoaèng khai troøn ñaïi nguyeän
Bi taâm phoå ñoä veïn caâu theà

Cung an tuyeån thænh haøng Toân Ñöùc
Daãn chuùng ñoàng tu vui Luïc Hueà

Luïc Hoøa thanh tònh hoäi Taêng-giaø 
Tieáp daãn chuùng sinh höôùng Phaät-ñaø

Vaän chuyeån thuyeàn Töø thôøi nhöôïc phaùp
Truyeàn thöøa ñeøn Trí thuôû cöôøng ma

Trang nghieâm Giôùi Haïnh töøng vi teá
Cuûng coá Giaùc Taâm moãi saùt-na
Kheá lyù kheá cô phöông nhaäp theá

Höông thieàn huyeàn dieäu toûa bay xa...

Giuùp 
ñôøi 
hieån 
ñaïo
Taâm Quang
Brisbane 2007

Phaùp 
AÂm 
Baát 
Tuyeät
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Treân ñænh nuùi Tu Di
vaøo moät ñeâm traêng huyeàn aûo

toâi ñöùng nhìn vuõ truï bao la
giöõa khoaûng thaùi hö voâ cuøng voâ taän

toâi thaáy haèng trieäu trieäu thieân haø
khaép trong ba nghìn ñaïi thieân theá giôùi

töø nhöõng tinh caàu am vang voïng tôùi
toâi nghe tieáng nhaïc maàu nhieäm tuyeät vôøi

muøi höông trôøi kyø dieäu
treân maët ñaïi döông

aùnh traêng phaûn chieáu
lung linh ngôøi saùng

troâng nhö bieåc ngoïc löu li
vaø treân nhöõng baõi caùt vaøng
aùnh traêng traûi daøi baùt ngaùt

nhö nhöõng taám thaûm khoång loà
deät baèng muoân öùc trieäu haït kim sa

Roài ñöa maét nhìn quanh theá giôùi Sa baø
treân maët ñòa caàu

toâi thaáy ñænh nuùi Linh Sôn 
ñang chìm trong nhöõng phuùt giaây thaàn bí

töø trôøi Ñao lò ñeán cung Daï ma
töø coõi Phi phi töôûng ñeán cung Ñaâu suaát ñaø

vaø töø nhieàu coõi khaùc
soá löôïng haèng sa

toâi thaáy taát caû trôøi, roàng, A Tu la
ñeâm nay

ñeàu ñeán ñaây tuï hoäi
ñeå nghe phaùp aâm cuûa Phaät thuôû naøo

ñang coøn vang doäi
khaép nuùi röøng tòch mòch thaâm u

thôøi gian nhö ngöøng ñoïng laïi
saùt na laø khoaûng thieân thu

Linh Sôn ñeâm nay
laø Linh Sôn trong quaù khöù xa xöa

vaø treân toøa sö töû nguy nga
toâi thaáy Ñöùc Phaät

tay caàm lieân hoa
trong moät phuùt giaây kyø tuyeät

khai thò dieäu phaùp Thöôïng thöøa
giöõa voâ löôïng thieân long Thaùnh chuùng

im laëng bao truøm ñaïi chuùng
toâi chæ thaáy Ca Dieáp Toân giaû móm cöôøi

nuï cöôøi thaàn bí
cuõng nhö Linh Sôn thaàn bí ñeâm nay 

roài sau naøy
vaãn taïi nôi ñaây

moät trieäu naêm traêm nghìn naêm tôùi
khi Boà taùt Di Laëc ra ñôøi

Linh Sôn seõ laø ñaïo traøng cuûa Long hoa phaùp hoäi
nuùi röøng huøng vó Linh Sôn

ñôøi ñôøi vang doäi DOØNG PHAÙP AÂM BAÁT TUYEÄT
 

Xuaân Maäu Ngoï (1978)
(trích töø taäp Thô Tuø)

Phaùp 
AÂm 
Baát 
Tuyeät
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Ñối với các bậc xuất gia - nhất là các vị cao tăng uyên thâm Hán học - thì văn 
chương thi phú và họa thi là một trong những thú tiêu khiển thanh tao ngoài thời 
gian công phu tu tập và sinh hoạt lao động để tự lực mưu sinh ... 

Một buổi sáng Chúa Nhật đầu tháng ba dương lịch vừa qua, như thường lệ, tôi đến ngôi 
chùa Bảo Vương gần nhà để học Pháp, tụng kinh và ăn cơm chay.  Vừa bước vào, tôi đã 
gặp ngay sư phụ, chỉ kịp chấp tay cung kính chào: “A Di Đà Phật” thì sư phụ đã ‘khoe’ 
ngay với tôi: 

- Đêm qua thầy mới họa ba bài thơ Đường luật của hòa thượng Quảng Độ ở Việt-Nam và 
hòa thượng Tín Nghĩa bên Hoa Kỳ. Dũng lại đây thầy đọc cho nghe. 
Tôi ngoan ngoản bước tới đứng cạnh bên sư phụ để nghe ngài đọc thơ và diễn giải mấy 
bài thơ Đường của 3 vị hòa thượng: Quảng Độ ở Việt-Nam, Tín Nghĩa bên Hoa Kỳ và 
Huyền Tôn tại Úc. 

Bài thơ khởi xuất đầu tiên là của ngài Quảng Độ đã được sáng tác từ lâu lắm rồi, có tựa 
đề ‘Vuốt Râu’, nói về bộ râu dài và đẹp như Quan Vân Trường của ngài Quảng Độ. Ngài 
Tín Nghĩa, trụ trì Chùa TừĐàm Hải Ngoại bên Dallas, Texas, Hoa Kỳ đã xướng họa hai 
bài, có đăng trong Tạp Chí Nguồn Sống số 7 & 8 tháng 01/1987 do chư Tăng miền Bắc 
California chủ trương. Mới đây hòa thượng Quảng Độ trong nước có gửi thư yêu cầu ngài 
Tín Nghĩa gửi lại bài thơ Vuốt Râu mà tác giả (ngài Q. Độ) đã bị thất lạc và không còn 
nhớ, đồng thời cũng muốn ngài Tín Nghĩa gửi luôn mấy bài thơ họa cho Ngài thưởng lãm. 
Đại đức Nguyên Tạng, phó trụ trì Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne, đã gửi mấy bài thơ 
này của hai ngài Quảng Độ và Tín Nghĩa đến thỉnh hòa thượng Huyền Tôn, trụ trì Bảo 
Vương Tự (Melbourne) để xướng họa cho vui. Đó là lý do mà ngày Chúa Nhật hôm đó tôi 
đã được sư phụ đọc và diễn giải cho nghe bảy bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật của ba 
vị hòa thượng đang sống ở ba nơi khác nhau trên quả địa cầu. 

Nhận thấy phong trào thơ Đường luật đang được khởi xướng và hướng dẫn trong diễn đàn 
Topica - bởi con chim đầu đàn của Trung-Thu là chị Ngọc Anh. Tôi định viết bài này ngay 
từ lúc đó, dùng bảy bài thơ Đường của ba vị hòa thượng – sau khi đã xin phép sư phụ -để 
phổ biến đến anh chị em Trung-Thu như một minh họa thêm cho những giảng giải của chị 
Ngọc Anh. Tiếc là, ngay sau đó tôi đã phải bay qua Los Angeles để thăm viếng và sống bên 
cạnh cha già những ngày cuối đời ông, cũng như phụ với anh chị để lo tang lễ cho Cha, 
nên đến hôm nay bài viết này mới được thực hiện. Hy vọng rằng bảy bài họa Đường thi 
của ba vị hòa thượng sẽ mang đến sự thưởng lãm thích thú cho mọi người, cũng như góp 
phần làm sáng tỏ thêm về nghệ thuật và kỷ thuật sáng tác thơ Đường. 

Melbourne, April 23, 2006. 

LTD 

Hoïa thô Ñöôøng 
cuûa 3 vò Hoøa Thöôïng
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Bài Đường thi khởi đầu của Hòa Thượng Quảng Độ 
(Thanh Minh Thiền Viện, Sài-Gòn) 

 
Trên đời quí nhất có bộ râu,

Khi buồn ta vuốt để tiêu sầu,

Dưới cằm một bụi vừa ngang rốn,

Trên má hai chòm tiếp với đầu.

Trông kỹ in tuồng như Đạt Mạ,

Nhìn qua có vẻ giống Quan Hầu.

Râu ta nào phải là râu cọp?

Buồn thì cứ vuốt có sao đâu.

 

Ba bài họa thi của Hòa thượng Tín Nghĩa 
(Từ Đàm Hải Ngoại, Dallas, Hoa-Kỳ) 

Tín Nghĩa. Kính họa 1. 
Nam nhi chi chí , kiếp mày râu, 
Có vuốt nhưng tâm chẳng vướng sầu, 
Vùng vẫy dọc ngang luôn gắng sức, 
Hiên ngang xuôi ngựoc đoạt công đầu. 
Xả buông danh lợi như Đạt Mạ, 
Ghi khắc tuổi tên tựa Quan Hầu. 
Bảy nổi ba chìm bao sờn chí ? 
Hơn thua thắng bại sá gì đâu ? 

Tín Nghĩa. Kính họa 2. 
Mười năm quản thúc thấy dài râu, 

Nằm vuốt bao đêm, chẳng vướng sầu, 
Giáo Hội hết lòng, lo số một 

Nhân Dân quyết chí, vượt hàng đầu. 
Tâm luôn buông xả như Đạt Mạ, 

Ý vẫn khắc ghi tựa Quan Hầu. 
Quản chế bao năm tâm bất động, 

Tấm lòng son sắt , có sao đâu ?

Tín Nghĩa. Kính họa 3. 
Mỹ Nhiêm Công (1) đẹp với bộ râu, 
Nhưng vẫn đêm đêm dạ vướng sầu, 

Tào Tháo bao phen lo nác óc, 
Trương Liêu (2) mấy bận dụ về đầu. 

Thái Bình (3) luyện chí như Đạt Mạ, 
Dung Đạo (4) thi ân chỉ Quan Hầu. 

Tù tội thân tâm đều bất động, 
Râu dài cứ vuốt ngại gì đâu ? 

 …….Vài lời con kính vấn an và chúc thọ Hòa-thượng. Con 
bái tạ và hạ bút. 

Kính bái, 

Con , Thích Tín Nghĩa. 

(trong thư có giải thích các số 1,2,3, 4 nhưng tôi xin gác lại)

Vuoát
Raâu



...Bần Tăng tôi, thì Đại-Đức Thích Nguyên Tạng có thỉnh tôi họa thử? Nhưng nghĩ chuyện 
qua lâu rồi…! Nay HT Tín-Nghĩa đã họa các vần “Bình”, nên tôi xin họa luôn cả vận Bình 
và vận “Trắc “ thử xem sao.  Xin Hòa-Thượng Viện Trưởng “hàm tiếu” nhẹ cho. 
Kính lễ Ngài Trú Dạ Tự Tại. 

Ba bài họa thi của hòa thượng Huyền Tôn, Bảo Vương Tự, 
Melbourne, Úc châu 

HT. Bảo-Vương kính họa 1: 
Quảng Độ nghiêm trang chẳng tại râu!

Chẳng vướng thương đau chẳng vướng sầu,

Râu bạc dài ra cong tới rốn,

Tóc sương vén gọn thẳng mé đầu.

Uy nghiêm đỉnh túc như Đạt Mạ,

Quắc thước cân đai sánh Quan Hầu.

Nói nhẹ lời thiêng oai hơn cọp! 

Trông trời hột cát đã sao đâu?

Họa 2 : 
Khám lạnh nhiều năm mặt phủ râu,

Quái quỉ vươn lên khắp cõi sầu, 

Đêm ngủ hai tay xoè lên rốn,

Ngày thức đôi chân xếp dưới đầu. (?)

Ngồi thẳng tham thiền in Đạt Mạ,

Đứng trông sừng sững tợ Quan Hầu.

Nói năng sấm sét thua chi cọp?

Khám đường mục nát chẳng bền đâu! 

Họa 3: 
Trong tù ai chẳng để dài râu,

Có chi bận bịu có chi sầu,

Bọn ma ngày trước khom dưới rốn,

 Lũ quỉ hôm nay ngẩng chót đầu. 

Tung sơn diện bích Ngài Đạt Mạ, 

Ngũ quan trảm tướng đó Quan Hầu.

Râu thầy tuy chẳng như râu cọp? 

Râu ngài ngài vuốt ngại gì đâu!

HT. Bảo-Vưong.

Thöông quaù Burma!...
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Maùu ñaõ ñoå trong khuoân vieân töï vieän,
Xaùc chö taêng guïc cheát giöõa chieáu thieàn.
Maûnh y vaøng thaám ñoû noãi oan khieân,
OÂi thöông quaù ngöôøi daân hieàn coâ theá...

Theà thuùc thuû khoanh tay cho cuoàng baïo,
Sinh töû naøy ñaâu khaùc giaác chieâm bao.
Quaân chính phuû cöù thaúng tay taøn saùt,
Baèng duøi cui, suùng ñaïn aùt tieáng gaøo...

Ñôøi taêng só hy sinh cho Phaät giaùo,
Vì chuùng sinh daãu phaûi taém maùu ñaøo.
Cho leõ phaûi, cho töï do daân chuû,
Cöù hieân ngang böôùc tôùi, ngaång ñaàu cao... 

Bao ngöôøi khoùc baøng hoaøng thöông Taêng baûo,
Caøng nhaän chaân ñöôïc huyeãn aûo cuoäc ñôøi.
Höôùng veà Burma, loøng traên trôû xoân xao,
Voán töông sinh neân thi thieát ngheïn ngaøo...

Coù tuoåi treû cang cöôøng ñang guïc ngaõ,
Giöõa phoá ñoâng, côn baõo toá vuït qua.
Baát baïo ñoäng, phoù maëc cho nhaân quaû,
Coâng nghieäp naøo! Ñau thöông quaù Burma!...

Daãu cöôøng quyeàn voâ tình nhö soûi ñaù,
Hung haêng nhö thuù döõ giöõa röøng giaø.
Chieàu laëng buoàn maùu nhuoäm ñoû ca-sa,
Trong baïo chuùa haún boàn choàn taác daï...

Mong Burma trôøi bình minh loù raïng,
Daãu ñoùi ngheøo vaãn chaân chaát an hoøa.
Tin chaân lyù voâ löôïng quang toaû saùng,
AÙnh ñuoác töø bi chaùnh phaùp nôû hoa...

Tueä Kieân
Oct 7, 2008

Thöông quaù Burma!...
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P hật pháp từ thế gian lưu xuất, từ vạn pháp khởi sinh, đúng như lời Lục Tổ Huệ Năng 
dạy “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác…” có nghĩa không thể rời bỏ thế 
gian mà tìm được giác ngộ. Thật vậy, đây chính là chân lý mà Đấng Đạo sư 

đã tìm ra và chứng đạo. Ngày nay người con Phật dù ở hoàn cảnh, không gian nào 
cũng có thể tìm thấy giáo lý giải thoát giác ngộ và ngay từ tâm của con người chiêu 
cảm. Suy ra thế kỷ 21 này cho mãi đến ngàn sau, giáo lý giải thoát của Như 
Lai càng cấp bách dẫn dắt con người sớm nhận thức được hoàn cảnh, tâm cảnh 
chúng sanh; như thế có thể dung thông được đời sống vật chất đang đè nặng 
lên đời sống kiếp người hiện nay và tương lai.

Trên tinh thần học tu hoằng truyền giáo lý Như Lai, Giáo 
Hội PGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan duy 
trì định kỳ tu học hằng năm. Năm nay là năm thứ 6 được tổ chức 
tại Tiểu Bang Nam Úc (Adelaide), từ ngày 31/12/2006 đến ngày 4/1/2007. 
Chương trình sinh hoạt như sau: một buổi họp diễn ra tại phòng khách chùa Pháp Hoa cách nơi tổ chức hơn 
50 km. Buổi họp bàn thảo phân ban điều hành, cung cử chư Tăng Ni đảm nhiệm phần vụ điều hành khóa học. 
Buổi họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trong sự hòa hợp hoan hỷ. Chủ nhật hôm sau là ngày đầu khai giảng khóa 
học, Chư Tăng Ni cùng Phật tử tất cả tiến về địa điểm tổ chức khóa học, để chuẩn bị ổn định chỗ ở trước lễ 
khai mạc. Nhắc đến đây chúng tôi xin được cảm niệm tri ân công đức Ban Tổ Chức và quý Phật tử địa phương 
Nam Úc, đã chu toàn lo lắng hoàn tất việc thiết trí trang hoàng, mọi việc đã hoàn chỉnh đầy đủ để đón chào học 
viên đến từ phương xa.

Đúng 10.15 giờ sáng tại hội trường của trung tâm Woodhouse, chư Tăng Ni cùng Phật tử tề tựu đông đủ 
gần kín hết cả hội trường. Về tham dự và chứng minh khóa học gồm có:  Hòa Thượng Thích Như Huệ Hội chủ 
GHPGVNTNHN tại UĐL -TTL, HT Thích Bảo Lạc Phó Hội Chủ, HT.Thích Tâm Linh đến từ Việt Nam, TT 
Thích Quảng Tâm đến từ Việt Nam, Thượng Tọa Thích Như Điển Tổng Thư Ký GHPGVNTN tại Âu châu, TT 
Thích Quảng Ba Phó Hội Chủ, TT Thích Phước Nhơn, Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, TT Thích Quảng 
Thuận trụ trì chùa Trúc Lâm Việt Nam, TT Thích Minh Hiếu, trụ trì Thiền viện Minh Quang, TT Thích Trường 
Sanh Phó Hội Chủ, TT Thích Hạnh Tuấn, trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, Hoa Kỳ, TT Thích Tâm Minh, trụ 
trì chùa Trúc Lâm Sydney Úc Châu, TT Thích Thiện Hiền, phó trụ trì chùa Huyền Quang, ĐĐ Nguyên Tạng, 
phó trụ trì TV Quảng Đức, ĐĐ Phổ Hương, chùa Huyền Quang, ĐĐ Thích Giác Tín tăng chúng chùa Huyền 
Quang, ĐĐ Thích Hạnh Hiếu trụ trì chùa Minh Giác, ĐĐ Thích Viên Trí, trụ trì Pháp Hoa và là trưởng ban 
tổ chức khóa học này, ĐĐ Thích Viên Tịnh phó trụ trì Pháp Hoa. ĐĐ Thích Phổ Huân, trụ trì chùa Pháp Bảo, 
ĐĐ Thích Đạo Hiển trụ trì chùa Nguyên Thiều, ĐĐ Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Đạo Tấn, ĐĐ Thích Hạnh 
Phẩm, tăng chúng chùa Thiên Ấn, ĐĐ Thích Minh Hội, tăng chúng Thiền viện Minh Quang, Ni Sư Thích Nữ 
Giải Thiện từ VN, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thế, Sư Cô Thích Nữ Viên Thông, Ni chúng chùa Pháp Hoa, Sư Cô 
Thích Nữ Minh Hạnh, Niệm Phật Đường Hoa Sen Xanh. Ni Cô Thích Nữ Giác Anh, Sư Chú Thích Viên Từ, 
Sư Chú Hạnh Bổn.

Điều khiển chương trình lễ khai mạc do ĐĐ Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng thư ký của Giáo Hội.  Đầu 
tiên Thầy sơ lược lý do buổi lễ và chào mừng chư tôn thiền đức, cùng quý Phật tử đã vì chung lo đạo pháp 
trường tồn mà hoan hỷ cùng về tham gia tu học. Số học viên tu học năm nay được ghi nhận trên 200 Phật tử, 
chư tôn đức Tăng Ni trên 30 vị cũng nhiều hơn các khóa trước. Tổng cộng tất cả là 235 vị, đúng là điểm đáng 
được ghi nhận tán dương. Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, tiếp theo là diễn văn khai 

Khoùa hoïc Phaät phaùp UÙc Chaâu kyø 6
taïi Adelaide thaønh coâng vieân maõn
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mạc do ĐĐ Thích Viên Trí Trưởng Ban Tổ Chức tuyên đọc. Trước hết Thầy có lời cung đón cảm tạ tri ân chư 
tôn đức đã đoái hoài quang lâm đến vùng đất được xem như đồng quê xa xôi này. Quý Ngài đã vì sứ mạng 
hoằng truyền giáo pháp Như Lai nên không ngại tuổi tác, đường xa đến khuyến khích ủng hộ tinh thần tu 
học cho khóa học mà về tham dự chứng minh đông đủ. Đại Đức cũng nhấn mạnh rằng “Ban Tổ Chức thật rất 
cảm động và hết sức vui mừng khi nhìn thấy quý vị khăn gói từ các tiểu bang xa xôi đến đây tham dự tu học. 
Chư Tăng Ni có bổn phận truyền thừa Phật Pháp thì quý Phật tử nên phát tâm tu học. Thân người khó được. 
Nhưng nay mình đã được thân người,  phải lo tu tập vun bồi phước đức, trí huệ hầu giải thoát khổ đau sanh 
tử luân hồi. Hình ảnh ham tu ham học của quý vị là niềm khích lệ, hỗ trợ tinh thần cho hàng Tăng Ni hoằng 
pháp lợi sanh.  Khóa Tu Học mang hai ý nghĩa Tu tập và Học  hành. Cổ nhân có câu “Tu không học là tu mù, 
học không tu là đãy sách”. Cho nên lý thuyết và thực hành phải được dung thông với nhau mới đúng là  người 
đệ tử Phật. Quý Phật tử cố gắng lắng đọng tâm tư, xả bỏ tất cả những lo âu phiền muộn trong đời thường, tập 
sống chung với nhau những ngày giữa núi rừng thật thảnh thơi, an lạc. Tuy chỉ có năm ngày thật ngắn ngủi, 
nhưng chú tâm vào chánh niệm, quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích làm tư lương trên bước đường tu tập 
giải thoát của mình”.

Sau phần diễn văn là phần tuyên bố Ban Điều Hành do Thuợng Tọa Thích Quảng Ba phụ trách; tiếp 
theo sau là công bố nội quy tu học trong 5 ngày tại vùng đất trại do TT Thích Thiện Hiền tuyên đọc. Tiếp sau 
là lời huấn từ của Hòa Thuợng Thích Bảo Lạc, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp. Hòa Thượng nhắc 
nhở đề cao việc tu học Phật của người Phật tử, nhất là người Phật tử tại gia. Những khóa học giáo lý như thế 
này thật quan trọng, nhằm giúp cho việc hành trì Phật pháp không đi sai lệch với giáo pháp Như Lai. Tiếp 
theo sau là lời phát biểu của ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt 
Tự Do tại Nam Úc, ông đã có lời ca ngợi tinh thần cầu học và chân thành chia sẻ 
với tất cả, qua ý thức đời sống ngắn ngủi của con người chóng qua như ánh 
chớp, và dù như vậy con người vẫn sống một cách có ý nghĩa khi làm 
việc lợi ích đến mọi người, điển hình khóa tu học kỳ 6 này thực 
sự là cơ hội hiếm thấy để giúp đồng hương Phật tử tu học trong 
những ngày nghỉ lễ tết Tây lịch. Cuối cùng là lời đạo từ của Hòa 
Thượng Hội Chủ, Thích Như Huệ. Hòa Thượng khẳng định việc quan 
trọng phải học mới thành nhân, và phải tu mới thành đạo. Người tu đạo giải 
thoát có liên hệ đến việc học và hành trì. Như người thượng trí không cần 
học mà vẫn thành, người trung trí muốn thành tất phải học, 
và người hạ trí dù có dạy vẫn không dễ thấy đạo. Vậy việc 
học Phật là đương nhiên phải cầu học tiến tu mới thành tựu 
được đạo quả, mới có an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện tại và mai sau. Lễ 
khai mạc chấm dứt bằng lời cảm tạ của Ban Tổ Chức, và khóa học Phật Pháp Úc Châu 
kỳ 6 đã bắt đầu từ giờ phút ấy, với các thời khóa đã được ấn định. Địa điểm và cảnh trí khóa học năm nay thật 
tuyệt đẹp, không thua gì năm thứ hai thứ ba tổ chức tại Oxford, Wollongong, tiểu bang NSW. Nhưng theo cái 
nhìn khách quan thì nơi đây hiện lên được cảnh hùng vĩ thiên nhiên, dù không phải rừng cao núi thẳm, nhưng 
những cây cổ thụ, to lớn đến năm sáu người ôm, có vài cây tàng nhánh của chúng, bóng đổ xuống phủ trùm 
cả một không gian như một ngôi nhà thiên nhiên của trời đất. Dưới bóng mát cổ thụ, có nơi một số hoa thật 
lớn thật đẹp, như để hài hòa tô điểm, để khách tham quan đôi khi tránh khỏi giựt mình với hình thù gốc cây lạ 
thường to lớn kia. Và có lẽ với những cỏ cây hoa lá lạ thường nơi này càng cho người học Phật thấy rằng, vũ 
trụ vạn pháp duyên sinh phát khởi theo tâm cảnh của chúng sanh trong từng quốc độ, và vạn vật chung quanh 
đó càng đẹp hơn, khi tâm thức con người hiền hòa, tươi vui, hạnh phúc.

Không gian phòng ốc sinh hoạt, tu học, chỗ nghỉ ngơi, được ban tổ chức chọn lựa, tương đối hợp lý; từ 
nơi phòng học, thọ trai đến nhà nghỉ, cách nhau đến vài ba trăm thước, tạo cơ hội cho học viên tản bộ, chiêm 
ngưỡng cảnh trí không gian thiên nhiên nơi này. Thời gian đi bách bộ đủ để tư duy suy niệm, cứ mỗi giờ phút 
trôi qua, khóa học càng ngắn lại, như tuổi thọ ngắn ngủi của kiếp người, theo bài học vô thường Phật dạy. Về 
nội dung và hình thức giáo trình giảng dạy khóa học năm nay lại có phần thay đổi. Bài học không phải chỉ là 
bài giảng theo chủ đề sáng tạo tự phát của vị giảng sư, mà là những bài Kinh, những tư liệu có tính cách lịch sử 
hoằng truyền Phật Pháp như Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo, và học tập về những vị đại cư sĩ Phật 
tử Đế Vương A Dục của Ấn Độ, Thánh Đức Thái Tử của Nhật Bản và Vua Trần Nhân Tông của Việt Nam. 
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Hai bài kinh Tứ Thập Nhi Chương, Di Giáo dù rất phổ thông trong giới Phật học, nhưng nội dung súc 
tích cụ thể thiết thực, vượt không gian thời gian, là nền tảng tối quan trọng cho người học Phật gìn giữ 
được thực chất tu học tự thân. Hai kinh này do các vị giáo thọ sau đây hướng dẫn: HT Huyền Tôn, TT 
Phước Nhơn, TT Tâm Minh, TT Hạnh Tuấn, TT Minh Hiểu, TT Thiện Hiền, ĐĐ Phổ Huân, ĐĐ Viên 

Trí, ĐĐ Đạo Hiển, Ni Sư Giải Thiện… về phần hội thảo Phật Pháp, trả lời những thắc mắc của học 
viên năm nay được tổ chức ba buổi, mỗi buổi là 2 tiếng rưỡi đồng hồ, do các giảng sư sau đây phụ 
trách: Nhóm 1: HT Bảo Lạc,TT Quảng Ba,TT Phước Nhơn,TT Tâm Minh, TT Minh Hiếu; nhóm 

2: TT Như Điển, TT Thiện Hiền, ĐĐ Phổ Hương, ĐĐ. Nhuận Chơn, NS Giải Thiện; nhóm 3: 
HT Huyền Tôn, TT Trường Sanh, TT Nhật Tân, TT Hạnh Tuấn,  ĐĐ Hạnh Phẩm.

Về phần lịch sử Hoàng Đế Phật tử A Dục, đã được ĐĐ Thích Nguyên Tạng 
hướng dẫn lớp A ngay trong ngày đầu tiên của khóa học, bài giảng “Đại Đế A Dục, 

một ông vua hộ trì Phật Pháp” đã được Đại Đức giảng sư trình bày qua chương trình 
slide show, với nhiều hình ảnh minh họa đẹp mắt, giúp cho học viên hiểu rõ hơn về vị 
vua này. Đây là lần đầu chương trình giảng dạy Khóa học Phật Pháp Úc Châu được áp 

dụng kỹ thuật minh họa hình ảnh trong khi diễn giảng, nhằm đáp ứng nhu cầu kiến 
thức học Phật phù hợp với thời đại khoa học vi tính ngày nay. A Dục Vương vốn 
là một vị vua thứ ba của triều đại Mauryan, sinh năm 304 trước Tây Lịch (TTL), 

lên ngôi năm 35 tuổi, trị vì gần bốn mươi năm và băng hà năm 232 TTL, thọ thế 
năm 73 tuổi. A Dục Vương (Asoka) được xem là ông vua vĩ đại nhất của quốc gia Ấn Độ 

và là vị hoàng đế đầu tiên đã cai trị một đế chế rộng lớn từ 273 đến 232 TTL. Vua A Dục là người chinh phục 
bằng bàn tay sắt đẫm máu, đã từng được miêu tả như là “A Dục bạo chúa” cũng là một “A Dục sùng đạo” khi 
trở về với Phật Giáo. Sau 8 năm chinh phục và thống nhất toàn cõi Ấn Độ, Vua A Dục đã tạo ra cảnh chiến 
tranh tương tàn và đẫm máu, hàng trăm ngàn người bị giết, hàng ngàn người khác bị bỏ tù.  Tuy nhiên nhờ có 
căn lành từ trước, nên A Dục Vương đã thức tỉnh và cảm thấy ghê tởm tận cùng về cảnh chiến tranh và chết 
chóc, gây ra thống khổ cho người dân vô tội, nên đã quyết định chấm dứt đao binh và quay về với con đường 
thiện lành, quy y Tam Bảo và trở thành một ông vua hộ trì Phật Pháp đắc lực. Vua A Dục là người đầu tiên 
chiêm bái Phật tích Ấn Độ chân thành nhất, vì ông đã để lại những trụ đá, bia đá tại những thánh tích mà người 
đời sau tìm về dấu tích ban đầu của PG. Vua A Dục là người có công tổ chức Đại Hội Kiết Tập Kinh Điển lần 
thứ 3… Đại Đức Nguyên Tạng cũng nhấn mạnh rằng nếu triều đại của A Dục Vương đã dễ dàng biến mất vào 
sự lãng quên của lịch sử, thì chính trụ đá và bánh xe chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển của Vua A Dục vẫn 
là biểu tượng quen thuộc đối với một tỷ mốt người dân Ấn kể từ năm 1947.

Thượng Tọa Như Điển trình bày về công hạnh của Ngài Thánh Đức Thái Tử ở Nhật Bản. Ông sanh vào 
cuối thế kỷ thứ 6 đến đầu thế kỷ thứ 7 tại Nhật. Những hiện tượng biểu hiện năng lực phi thường của Ông 
từ khi còn nhỏ cho đến lớn như sau: 2 tuổi, không ai bảo, xoay về hướng đông lạy 3 lạy, đúng vào 
ngày 14 tháng 2 ngày Phật nhập niết bàn; khi tiếp xúc vấn đề có thể phân biệt 10 ý kiến khác nhau 
của 10 người cùng một lúc; lúc 5 tuổi có lần có người hỏi: hoa đào và cây tùng cây nào đẹp hơn? 
Ông trả lời hoa đào tuy đẹp nhưng không bền bằng tùng, do vậy ông  thích cây tùng hơn; ông đoán 
biết ngày băng hà của thiên hoàng và mẫu hậu. Đặc biệt khi làm vua, ông đặt ra điều thứ 2 trong hiến 
pháp rằng: Tất cả các thần dân quy y Tam Bảo, vì Phật pháp sẽ giúp cho mọi người bỏ ác làm 
lành, sửa những điều bất chánh, trở thành chân chánh. Người dân Nhật cho rằng ông ta là hiện 
thân đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Về phần Vua Trần Nhân Tông được TT Thích Trường Sanh hướng dẫn. Vua 
Trần Nhân Tông (1258-1308), con của vua Trần Thánh Tông, sinh 1258, lên ngôi năm 
20 tuổi, nhưng đến năm 41 tuổi thì nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông và lên 
núi Yên Tử xuất gia tại Chùa Hoa Yên, lấy hiệu là Hương Vân Đầu Đà, về sau đổi lại 
là Trúc Lâm Đầu Đà. Thật vậy, Trần Nhân Tông là một ông vua đi tu đắc đạo, trở thành 
vị Thiền sư sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm, ông cũng là một vị anh hùng dân tộc, người có 
những đóng góp to lớn cho đất nước, cho lịch sử và đặc biệt cho Phật Giáo VN. Đối 
với đời, vua đã chu tất nhiệm vụ an quốc trị dân, đối với đạo, ngài là một tu sĩ, từng 
xây dựng một nền tảng Giáo Hội cho PGVN. Thật xứng đáng là một bậc minh quân, 
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một thiền sư chứng đạo mà Phật tử VN ngày nay nên kính ngưỡng và tôn thờ.
Riêng lớp thiếu nhi năm nay, con số các em tham dự lên đến 47 em, do Ni Cô Giác Anh phụ trách, 

cùng sự phụ giúp của Thượng Tọa Quảng Ba, Thượng Tọa Hạnh Tuấn, Đại Đức Nguyên Tạng cùng các anh 
chị Thiện Chơn, Thiện Hỷ, Thiện Đào, Diệu Hạnh…. Các em vừa học vừa vui chơi, tuy sự tiếp thu của các em 
chưa được khả quan lắm, nhưng ít ra các em vẫn nhận được chủng tử học Phật từ khóa học này. Hy vọng rằng 
cứ mỗi năm con số các em nhỏ sẽ tăng và thầy cô phụ trách có thêm chương trình sinh hoạt giảng dạy sinh 
động hơn. Thiết nghĩ việc lưu tâm đến thế hệ trẻ nơi hải ngoại là điều vô cùng quan trọng, vì rồi đây không lâu 
thế hệ ông bà, cha mẹ các em sẽ không còn nữa, vậy Phật giáo bấy giờ phải truyền cho ai? Nếu nói cho người 
bản xứ, lại càng không đúng, vì hiện nay quý thầy cô trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chúng ta đã không 
nghĩ đến, thì làm sao ngày tương lai có thể làm được? Và nếu có thể làm được, thì tồn tại bao lâu? Cho nên 
các em nhỏ bây giờ là tương lai cho Phật Giáo Hải Ngoại vậy. Mong rằng không riêng gì quý tu sĩ mà hàng 
cư sĩ, ông bà, cha mẹ các cháu, nên cùng nhau lưu tâm nghĩ đến vấn đề này.

Nhận xét thêm khóa học Phật pháp năm nay, lần đầu được tổ chức ở tiểu bang xa, nơi cộng đồng Phật 
tử người Việt quá ít, khoảng 15 ngàn người so với hai tiểu bang Sydney, Melbourne, trên dưới khoảng 60 ngàn 
người cho mỗi tiểu bang. Tuy nhiên, thật tình mà nói, mọi việc hầu như khả quan đáng ca ngợi hơn các lần tổ 
chức khóa học trước. Nhất là phần tham dự của học viên lên đến con số trên 200 người. Đặc biệt việc ẩm thực 
thật thịnh soạn, chu đáo, xin chân thành cảm niệm và tán thán công đức quý vị Ban Trai Soạn và quý Phật tử 
Nam Úc, và nhất là thành kính tri ân Hòa Thượng Hội Chủ thượng Như hạ Huệ, Ngài là yếu tố chính để khiến 
hàng Phật tử tề tựu về đông đảo như vậy. Cũng như thành kính cảm tạ công đức của Đại Đức Viên Trí Trưởng 
Ban, quý Thầy, quý Sư Cô Chùa Pháp Hoa đã hết mình lo cho khóa học. Và đặc biệt, khóa học được mừng 
đón TT Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký Giáo Hội và HT Thích Huyền Tôn, trong Hội Đồng Chứng Minh vì 
Phật sự đã đến sau vài hôm.

Việc vui việc học nào rồi cũng đến hồi kết thúc, đó là định luật vô thường của thế gian. Trước ngày 
bế mạc, một buổi văn nghệ được nhanh chóng tổ chức chung vui, chia mừng sự thành tựu khóa học năm nay. 
Như mọi năm từ thầy cô đến Phật tử đều hăng say hưởng ứng. Không phải như các năm trước, chỉ vui văn 
nghệ vài bài ca trước giờ bế mạc; năm nay mục văn nghệ thiền trà chính thức có chương trình điều khiển sống 
động, với hai vị MC hoạt náo năng động tài tình, đó là Thượng Tọa Thích Trường Sanh và Thượng Tọa Thích 
Nhật Tân. Chương trình văn nghệ đủ các tiết mục ca, kịch, thơ, hò và cổ nhạc. Từ học viên đến quý thầy cô 
đều hoan hỷ vui hòa đóng góp vui vẻ. Văn nghệ kéo dài đến 11.00 giờ khuya, kết thúc sau gần 3 tiếng đồng 
hồ, dù vậy tiết mục vẫn còn nhưng đành phải chịu khất lại năm sau.

Hôm sau thứ năm ngày 4/1/2007, buổi lễ bế mạc kết thúc khóa học được tổ chức cũng tại hội trường 
nơi diễn ra lễ khai mạc trước đó năm ngày. Khung cảnh trang nghiêm không kém ngày đầu khai mạc. Tuy 
nhiên cảm xúc chia tay đã nhen nhúm vào lòng mọi người, để hẹn gặp lại nhau trong khóa học kỳ 7 cuối năm 
2007 tại Melbourne. Như mọi năm phần hành chánh như sau: báo cáo các phần vụ của Ban Tổ Chức, lời cảm 
tạ của Trưởng Ban, lời phát biểu của học viên, cuối cùng là lời đạo từ của Hòa Thượng chứng minh thượng 
Huyền hạ Tôn. Hòa Thượng dù tuổi cao già yếu, nhưng vì tình đạo, tình Thầy trò huynh đệ, đã không ngại 
chướng duyên có mặt trong hai ngày cuối của khóa học, giảng dạy một ngày cho học viên; và trong lễ bế mạc. 
Ngài lại ân cần sách tấn khuyến tu đến tất cả, hầu mong tinh thần học Phật của người đệ tử Phật ngày càng 
dũng mãnh hơn. Đặc biệt trong lễ bế mạc, ngoài việc mỗi người được trao một giấy chứng nhận tham dự khóa 
học, quý học viên còn được Ban Tổ Chức tặng mỗi vị một DVD 1000 hình ảnh và một Cd-MP3 gồm 15 bài 
giảng được ghi nhận tại khóa tu học để làm hành trang kỷ niệm về sau, và kinh sách nghiên cứu, những hình 
ảnh khác có thể xem ở hai trang website: www.quangduc.com và www.lamtechucthanh.net

Lễ bế mạc hoàn mãn đúng 12 giờ trong niềm hoan hỷ xen lẫn chút tình quyến luyến chia tay giữa 
huynh đệ thầy trò, thậm chí cả không gian cảnh vật sau năm ngày đã lưu lại chút ân tình ghi sâu vào tâm người 
và  cảnh vật, thật đúng là:  “Nam Úc khóa tu đã tự thành, Tăng Ni Phật tử chúc mừng vui, Hẹn sau sẽ đến mùa 
tu tới, Khăn gói gặp nhau ở Melbourne”.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chúc Khâm - Phổ Trí - Đạo Nguyên (ghi nhanh)
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Chùa Bảo Vương
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
29Shakespeare Drive
Delahey, VIC 3037
Tel: (03) 9362 1128
Email:  htbaovuong@aanet.com.au
 
Chùa Pháp Hoa
Khai Sơn Hòa Thượng Thích Như Hụê
Trụ Trì ĐĐ Thích Viên Trí
20 Butler Ave
Pennington, SA 5013
Tel: (08) 8847 8477, Fax (08) 8240 1758
Email: phaphoanamuc@yahoo.com
Website: http://www.lamtechucthanh.net

Chùa Pháp Bảo
Viện chủ Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Trụ Trì ĐĐ Thích Phổ Huân
148-154 Edensor Rd
St Johns Park, NSW 2176
Tel: (02) 9610 5452
Fax: (02) 9823 8748
Email: chuaphapbao@yahoo.com.au

Tu Viện Đa Bảo
Khai sơn: HT Thích Bảo Lạc
90 – Lot 106 O’ Hares Rd
Wedderburn – NSW 2560
Phone (02) 4634 1047

Chùa Thiên Đức
TT Thích Tịnh Minh
123 Craigiciea Ave
St. Albans, VIC 3021
Tel: 03. 9864 0539

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

THÀNH VIÊN GIÁO HỘI
(33 tự viện)

Chùa Phổ Quang
Viện chủ Thượng Tọa Thích Phước Nhơn

Trụ Trì Sư Cô Thích Bảo Sơn
19 Bradford Place

Marangoroo, WA 6064
Tel: (08) 9343 3230

Email: phoquangtu@yahoo.com.au
 

Chùa Pháp Quang
Thượng Tọa Thích Nhật Tân

12 Freeman Rd
Durack, QLD 4077

Tel: (07) 3372 1113, Fax: (07) 3372 9988
Email: thnhattan@yahoo.com.au

Website: www.thonhacmacgiang.com

 Chùa Huyền Quang
Thượng Tọa Thích Bổn Ðiền

188 Chapel Rd South
Bankstown, NSW 2200

Tel: (02) 9707 3347

 Tu Viện Vạn Hạnh
Thượng Tọa Thích Quảng Ba

32 Archibald St, Lyneham
Canberra, ACT 2602

Tel: (02) 6257 5517, Fax (02) 6257 7733
Email: quangba@tpg.com.au

 
Tu Viện Quảng Ðức

Trụ Trì TT Thích Tâm Phương
Phó Trụ Trì ĐĐ Thích Nguyên Tạng

85-105 Lynch Rd
Fawkner, VIC 3060
Tel: (03) 9357 3544
Fax (03) 9357 3600

Email: quangduc@tpg.com.au
Website: www.quangduc.com 
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Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Ðạo
Thích Nữ Phước Trí
128 Nollamara Ave
Nollamara, WA 6061
Tel: (08) 9349 8887, 
Fax (08) 9349 8394

 Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Tịnh Ðạo
33-35 Radford Rd
Reservoir, VIC 3073
Tel: (03) 9462 1799

 Chùa Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Lưu
89 Rowe Terrace
Darra, QLD 4076
Tel: (07) 3375 4268

 Chùa Phật Quang
Sư Cô Thích Nữ Chân Kim
176 Rupert St
W. Footscray. VIC 3012
Tel: (03) 9687 4920

 
Chùa Trúc Lâm
Trụ Trì TT Thích Tâm Minh
13 Winspear Ave
Bankstown, NSW 2200
Tel: (02) 9708 6339

 
Chùa A Di Đà
Trụ Trì TT Thích Nguyên Trực
52 Bareena St
Caley Vale, NSW 2166
Tel: 02. 8704 6317.

Chùa Minh Giác
ĐĐ Thích Hạnh Hiếu
42 St. Johns Road
Cabramatta, NSW 2166
Tel: (02) 9724 3480
Email:  hanhieupham@yahoo.com.au

Chùa Minh Giác
ĐĐ Thích Hạnh Tri

564 The Horsley Drive
Smithfield, NSW 2164

Tel: (02) 9726 1030

Chùa Thiên Ấn
Thượng Tọa Thích Như Ðịnh

71 Delamere St
Canley Vale, NSW 2166

Tel: (02) 9726 6964

Tu Viện Nguyên Thiều
Khai Sơn: TT Thích Quảng Ba

Trụ Trì: ĐĐ Thích Đạo Hiển
155 De Boulevarde

Fairfield Heights, NSW 2165
Tel: 02. 9726 2661

 

Chùa Phước Hậu
Trụ Trì TT Thích Quảng Nghiêm

292 Cabramatta Road,
 Cabramatta NSW 2166 

Tel: 02 9754 2092 

 

Thiền Viện Vạn An
Trụ trì ĐĐ Thích Thông Ánh

215 - 223 Redmayne Road,
Horsley Park NSW 2164

Tel; 02 9260 1870
 

Chùa Phổ Minh
Khai Sơn: TT. Thích Phước Nhơn

Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Bảo Trường
Phó Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ánh

55 - 59 Northam Ave,
Bankstown, NSW, 2200

Tel: & Fax: 61 2 9709 6556
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Chùa Phổ Hiền
Khai Sơn: TT. Thích Phước Nhơn
Trụ Trì: Đại Đức Thích Đồng Thanh
74 McLauhglin St,
Ardeer   Vic.  3022
Tel: & Fax: 61 (03) 9363 2982
Email: dongthanhvn2003@yahoo.com

Chùa Phước Trí
Sư Cô Thích Nữ Như Lan
18 Erica St
Springvale, Vic 3171
Tel: 03. 9562 3230
Email: phuoctritemple@yahoo.com

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
78 Cyprus St
Lalor, Victoria. Australia
Tel: 03. 9402 6274
Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com

Chùa Hưng Long
ĐĐ Thích Nhuận Kim
 179 Gladstone St,
 Cabramatta, NSW 2166
Tel:(02) 9726 0394 & 0422 432 494.
Email: thichnhuankim@yahoo.com.au

Tu Viện Thiên Quang
ĐĐ Thích Thiện Đạt
32 Bend Rd
Keysborough
VIC. 3173. Australia
Tel: (03) 9701 8488  Fax:  (03) 9701 9808

Chùa Diệu Âm
Sư Cô Thích Nữ Như Tuyết

30 Willis St
St.Albans, VIC 3021

Tel: 9382 9977 

Chùa Liên Hoa 
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc 

210 Livingstore Rd, Marrickville. 
NSW 2204

Tel: (02) 9559 6789
 

Tịnh Xá Minh Đăng Quang
Sư Cô Thích Nữ  Thành Liên

5 Coventry Road
Cabramatta NSW 2166 

Tel: (02) 9723 0668

Thiền viện Minh Quang 
30 – 32 Chadderton St,
Canly Vale NSW 2166

TT Thích Minh Hiếu 
Tel: (02) 9723 8700. Fax (02) 9723 8701

NEW ZEALAND / AUCKLAND:

 Chùa Giác Nhiên
70A Avenue Rd

Otahuhu-Auckland
NEW ZEALAND
Tel: (09) 276 1747
Fax: (09) 276 1712

Trụ Trì: TT Thích Trường Sanh
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Phöông Danh 
Cuùng Döôøng Kyû Yeâáu

 
Chùa Bảo Vương  $300
Chùa Pháp Hoa  $500 
Chùa Quan Âm  $500 

Chùa Pháp Quang  $300
Tu Viện Vạn Hạnh  $200

Tu Viện Quảng Đức  $200
Tu Viện Nguyên Thiều  $200

Tự Viện Pháp Bảo: $250
Chùa Linh Sơn (Melbourne): $1000

Chùa Giác Nhiên (New Zealand)  $200
Chúc Hằng – Chúc Bính  $300

Tâm Mãn  $100
Tâm Quang  $50

Số tiền thiếu được trích từ quỹ Giáo Hội 
như qui định trong phiên họp HĐĐH tại 

Khóa Học Adelaide – Nam Úc 
tháng 1 vừa qua.



Cố vấn: 
HT. Thích Bảo Lạc

Biên tập nội dung: 
Thích Nguyên Tạng

Đánh máy vi tính: 
Thích Phổ Huân 

Giác Anh  
Thanh Phi

Quảng Thanh

Sửa bản in: 
Thanh Nghiệp 

Vĩnh Thoại

Nhiếp ảnh: 
Thích Giác Tín

Hoàng Lan

Trình bày:
Quảng Tuệ Duyên
Quảng Tuệ Minh
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