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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được 
thành lập năm 1999 tại Sydney với nhiệm kỳ 4 năm sinh hoạt Phật Sự. Ðến nay đã trải 
qua 20 năm thăng trầm hành hoạt với 5 kỳ Ðại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức tại 

Chùa Pháp Bảo (1999), Chùa Pháp Quang (2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa 
(2011), Tu Viện Quảng Đức (2015) và lần thứ hai, Ðại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 lại được tổ chức tại 
Tu Viện Quảng Ðức, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019. 

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

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

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

Ban Biên Tập

Lời Ngỏ
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       Số 50-5/HĐĐH/HC/QĐ                                                                                                                   Phật lịch 2562

QUYẾT ĐỊNH 
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI

Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5, ban hành ngày 10/05/2015.
- Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 19 ngày 16/07/2018, qui định thời gian, địa 
điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ VI.

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các ngày 20, 21 và 22 tháng 09  năm 2019 tại 
tiểu bang Victoria, Tu Viện Quảng Ðức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia; Tel: 03. 9357 3544; Email: 
quangduc@quangduc.com
Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ VI, gồm có:
- Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
- Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Tâm Phương
- Phó Trưởng ban điều hành: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín
- Ban Tu Chính Hiến Chương: HT Thích Bảo Lạc (Trưởng Ban), HT Thích Quảng Ba (Thư Ký), HT Thích Minh 
Hiếu, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh. 
- Ban Thư Ký và Hành Chánh: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, 
TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Đh. Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh Quảng Tịnh Thiều Văn Bình, Đh. 
Nguyên Nhật Thơ, Đh. Hải Hạnh.
- Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Viên Thông, 
Ðh Hồng Hạnh, Ðh Diệu Hòa.
- Phát ngôn nhân Đại hội: HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích Trường Sanh.
- Tham luận Đại hội: Luật Sư Đào Tăng Dực.
- Xướng ngôn viên Đại hội: HT Thích Nhật Tân, TT Thích Nguyên Tạng (Anh ngữ).
- Tài liệu và kỷ yếu: HT Thích Bảo Lạc (cố vấn), TT Thích Nguyên Tạng, 
TT Thích Phổ Huân, TT Thích Viên Tịnh, SC TN Giác Anh, Ðh Diệu Ánh, Đh Thanh Phi,  Đh Quảng Thiện 
Duyên, Đh Quảng Duy Minh.
- Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Như Ðịnh.
- Ban Triển Lãm: TT Thích Viên Tịnh, ÐÐ Thích Hạnh Phẩm.
- Ban Tiếp Tân: HT Thích Quảng Ba, TT Nguyên Tạng, Ðh Nguyên Lượng, Ðh Quảng Tịnh Thiều Bình, Ðh Steve 
Nguyên Thiện Bảo.
- Ban trần thiết: TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Đăng Từ, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa, Ðh Tâm Quang (Hiền); Ðh 
Nguyên Đức Pháp (Chương), Đh Minh Cường, Đh Quảng Minh Thạnh, Đh Hữu Pháp, Đh Lệ An, Đh Việt Hưng, 
Đh Thanh Phi, Đh Quảng Diệu Trí, Đh. Quảng Thiện.

 

Số 50-5/HĐĐH/HC/QĐ                                               Phật lịch 2562 

 

QUYẾT ĐỊNH  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI 

Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan 
 
 
- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5, 
ban hành ngày 10/05/2015. 
- Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 19 
ngày 16/07/2018, qui định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ 
VI. 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Điều 1: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các 
ngày 20, 21 và 22 tháng 09  năm 2019 tại tiểu bang Victoria, Tu Viện Quảng 
Ðức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia; Tel: 03. 9357 3544; Email: 
quangduc@quangduc.com 
 
Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ VI, gồm có: 
- Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Huyền Tôn 
- Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Tâm Phương 
- Phó Trưởng ban điều hành: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín 
- Ban Tu Chính Hiến Chương: HT Thích Bảo Lạc (Trưởng Ban), HT Thích 
Quảng Ba (Thư Ký), HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích 
Tâm Minh.  
- Ban Thư Ký và Hành Chánh: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín,  
TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Đh. Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh 
Quảng Tịnh Thiều Văn Bình, Đh. Nguyên Nhật Thơ, Đh. Hải Hạnh. 
- Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Viên Thông,  
Ðh Hồng Hạnh, Ðh Diệu Hòa. 
- Phát ngôn nhân Đại hội: HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích 
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- Ban Hương Đăng & Cắm Hoa: NS Thích Nữ Thể Viên, SC Thích Nữ Hạnh Chiếu, Đh Hồng Hạnh, Đh Thanh Phi, 
Đh. Diệu Hoàng (Mai-Phát), Đh Thục Đức, Đh Kim Chi.
- Ban Trai Soạn: NS Thích Nữ Nhật Liên, SC Thích Nữ Chúc Học, SC Thích Nữ Viên Minh, SC Thích Nữ Hạnh 
Chiếu & Phật tử Tu Viện Quảng Đức.
- Ban ẩm thực: Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Ðh Nguyên Như, Ðh Huệ Thiền, Ðh Quảng Hạnh, Ðh Ngọc Phước, 
Ðh Thiện Kim, Ðh Quảng Liên (Tím), Ðh Diệu Hiền, Đh Nguyên Thanh, Đh Nguyên Quảng Hương; Đh Hạnh 
Kim & Nhóm Thân Hữu GĐPT Quảng Đức.
- Ban đón rước: ÐÐ Thích Thông Hiếu, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Phổ Huệ, Ðh Tâm Từ, Ðh Thục 
Hà, Ðh Nguyên Nhật Thường. 
- Ban cung nghinh: TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Ðạo Hiển, Ðh Quảng Tịnh & Ban Quảng Ðức Ðạo Ca
- Ban cư trú: TT Thích Nhuận Chơn, Ðh Nguyên Thiện Hạnh, Ðh Diệu Chơn, Ðh Nguyên Ðà, Ðh Nguyên Giác.
- Ban an ninh và trật tự: TT Thích Hạnh Tri, Ðh Nguyên Dũng, Huynh Trưởng GÐPT Quảng Ðức.
- Ban bảo trợ tài chánh: NS Thích Nữ Chân Kim, Ðh Ðức Nghiêm, Ðh Nguyên Từ, Đh Hoàng Lan (Tiệm Bánh 
Mì); Ðh Quảng Hương, Ðh Lệ Mỹ, Ðh Nguyên Nhật Tín, Đh Nguyên Hằng, Đh Nguyên Khôi, Anh Chị Minh Trí-
Huệ Hoà; Đh Hạnh Kim & Nhóm Thân Hữu GĐPT Quảng Đức.
-  Ban âm thanh và ánh sáng: Đh Nguyên Tâm (Thiều Đức), Ðh Quảng Đại Tâm (Công Đạo).
- Ban quay phim & nhiếp ảnh:  Đh Thiện Hưng, Đh Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên, Đh Thục Ðức Giác Trí, Đh 
Nguyên Nhật Khánh, Jordan Lê Quảng Thiện Hùng, Đh Bình Phong Nguyên Quảng Tường.
-  Ban y tế: Bác Sĩ Ðăng Khoa.
- Ban thị giả: SC Thích Nữ Hạnh Chiếu, Ðh Thanh Phi, Ðh Tâm An, Đh Lệ An, Đh Lệ Mỹ, Đh Quảng Diệu Trí, Đh 
Quảng Thiện, Đh Diệu Trí Bình Phương.
- Ban vệ sinh và môi trường: Ðh Quảng Minh Thạnh, Ðh Trung Trực,  
Ðh Minh Ðăng, Ðh Hưng Việt.
Điều 3: Khuyến thỉnh các Thành viên Hội Đồng Thường Trực, các Tổng Vụ, các Đơn vị Tự viện thành viên, cùng 
tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Đại hội Khoáng đại Kỳ VI, thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này. 
Điều 4: Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI, chiếu nhiệm vụ thi hành và sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Đại 
Hội kết thúc.
Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Làm tại Adelaide, ngày 31 tháng 12 năm 2018
Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ, 

HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO LẠC

Kính gởi :
- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương “kính thẩm tường”.
- Hội Đồng Điều Hành và các Tổng Vụ “để kính tường”.
- Thành viên Tăng Ni, đơn vị Tự Viện “kính tường”.
- Ban Tổ Chức Đại Hội “để thi hành”.
- Hồ sơ lưu. 
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Số 50-5/HĐĐH/HC/QĐ                                               Phật lịch 2562 

 

QUYẾT ĐỊNH  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI 

Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan 
 
 
- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5, 
ban hành ngày 10/05/2015. 
- Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 19 
ngày 16/07/2018, qui định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ 
VI. 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Điều 1: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các 
ngày 20, 21 và 22 tháng 09  năm 2019 tại tiểu bang Victoria, Tu Viện Quảng 
Ðức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia; Tel: 03. 9357 3544; Email: 
quangduc@quangduc.com 
 
Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ VI, gồm có: 
- Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Huyền Tôn 
- Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Tâm Phương 
- Phó Trưởng ban điều hành: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín 
- Ban Tu Chính Hiến Chương: HT Thích Bảo Lạc (Trưởng Ban), HT Thích 
Quảng Ba (Thư Ký), HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích 
Tâm Minh.  
- Ban Thư Ký và Hành Chánh: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín,  
TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Đh. Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh 
Quảng Tịnh Thiều Văn Bình, Đh. Nguyên Nhật Thơ, Đh. Hải Hạnh. 
- Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Viên Thông,  
Ðh Hồng Hạnh, Ðh Diệu Hòa. 
- Phát ngôn nhân Đại hội: HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích 

       Số 53-5/HĐĐH/HC/TT                                  Phật lịch: 2563, Úc Châu ngày 20 tháng 02 năm 2019

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

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

Chiếu Hiến Chương Giáo Hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5, ban hành ngày 
10/05/2015. Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 19 ngày 
16/07/2018, qui định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ VI như sau: Đại Hội 
Khoáng Đại Kỳ VI của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 09 năm 2019 tại 
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060. 

Để Đại Hội được thành tựu viên mãn, kính thỉnh Chư Tôn Đức và quý Đạo hữu hoan hỷ thực 
hiện một số Phật sự như sau:

1/Viết Báo Cáo sinh hoạt Phật sự đầy đủ 4 năm qua trong phạm vi trách nhiệm của Văn phòng Hội 
Đồng Thường Trực, các Tổng Vụ, các Tự Viện thành viên, gởi về Ban Tổ Chức Đại Hội, trước ngày 
30/07/2019, Ban Tổ Chức sẽ in ra kẹp trong Hồ sơ Đại Hội phát cho mỗi Đại biểu tham dự, để giảm 
thiểu thời gian báo cáo hay tường trình.

2/Thành phần tham dự Đại Hội:

a) Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Điều Hành, kính cung thỉnh quang 
lâm tham dự Đại hội.

b) Thành viên Tăng, Ni trong Giáo Hội, được quyền thân lâm phó hội.

c) Mỗi Tổng Vụ, Ni Bộ, cử một Phái đoàn gồm có 2 Đại biểu chính thức, 2 Đại biểu dự thính.

d) Mỗi đơn vị Tự Viện, Đoàn thể Cư sĩ, cử một Phái đoàn gồm có 3 Đại biểu chính thức, 2 Đại biểu 
dự thính.
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e) Đại biểu chính thức được quyền phát biểu, biểu quyết. Đại biểu dự thính, được quyền phát biểu 
nhưng không được biểu quyết. Đại biểu dự khuyết rất hoan nghinh, không giới hạn số lượng, có thể 
phát biểu nhưng không được biểu quyết. 

3 - Lập danh sách và Phiếu Hồi Báo Tham Dự Đại Hội kỳ 6 (do Ban Tổ Chức gởi đi), về cho Ban Tổ 
Chức trễ nhất là ngày 30/7/2019, để tiện việc đưa đón, sắp xếp.

4 - Mỗi Tự viện thành viên viết một bài ngắn gọn về sinh hoạt Phật sự và lựa chọn 30 hình ảnh tiêu 
biểu thuộc tự viện của mình trong bốn năm qua, gởi về cho Ban Triển Lãm & Ban Kỷ Yếu trước 
ngày 30/7/2019, để trang trí Đại hội và thực hiện Kỷ Yếu ngay sau Đại Hội.  

Cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và quý Đạo hữu hoan hỷ quang lâm phó hội.

Nhất tâm cầu nguyện Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 được thập phần viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

       Làm tại Sydney, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Hội Chủ,

Hội Đồng Điều Hành 

HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO LẠC

Just as a gorgeous blossom,
brilliant and sweet-scented,
so fruitful the well-spoken words
of one who acts as well

Dhammapala #52

   Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương ;
Cũng vậy, lời khéo nói,

Có làm, có kết quả

Kinh Pháp Cú số 52
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Phật lịch: 2563, Tu Viện Quảng Đức, ngày 20/02/2019

THƯ CUNG THỈNH
THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Kính gởi: Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng, Hòa Thượng Hội Chủ, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni cùng 
quý Đạo hữu, lãnh đạo các cấp Giáo Hội. 

Như Chư Tôn Ðức đã biết, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân 
Tây Lan được thành lập năm 1999 tại Sydney với nhiệm kỳ 4 năm sinh hoạt Phật Sự. Ðến nay đã trải 
qua 20 năm thăng trầm hành hoạt với 5 kỳ Ðại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức tại Chùa Pháp Bảo 
(1999), Chùa Pháp Quang (2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa (2011), Tu Viện Quảng 
Đức (2015) và nay Ðại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 sẽ được tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, từ ngày 20 đến 
ngày 22 tháng 9 năm 2019. (Xin xem thêm Quyết Ðịnh Tổ Chức Ðại Hội Khoáng Đại kỳ 6  đã được 
Văn Phòng Thư Ký gởi đến quý tự viện).

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

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, chúng con, chúng tôi, kính gởi thư này cung thỉnh Chư Tôn Ðức 
Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Hòa Thượng, Chư Ni Trưởng, Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni 
cùng quý Ðạo hữu Phật tử tại gia hoan hỷ nhín chút thời gian quý báu cùng về tham dự Ðại Hội theo 
ngày giờ trên. Kèm đây là Phiếu Hồi Báo, kính mong quý Ngài cùng quý vị hoan hỷ hồi báo trước 
ngày 30/07/2019.

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

Trân trọng kính mời,
TM. Ban Tổ Chức Ðại Hội Khoáng Đại kỳ 6,

Trưởng Ban,

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
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THƯ MỜI
THAM DỰ LỄ KHAI MẠC

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Kính gởi quý Ðồng Hương Phật tử gần xa,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 
1999 tại Sydney với nhiệm kỳ 4 năm sinh hoạt Phật Sự. Ðến nay đã trải qua 20 năm thăng trầm hành 
hoạt với 5 kỳ Ðại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức tại Chùa Pháp Bảo (1999), Chùa Pháp Quang 
(2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa (2011), Tu Viện Quảng Đức (2015) và nay Ðại Hội 
Khoáng Đại Kỳ 6 sẽ được tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019. 
(Xin xem thêm Quyết Ðịnh Tổ Chức Ðại Hội Khoáng Đại kỳ 6  đã được Văn Phòng Thư Ký gởi đến 
quý tự viện).

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một Giáo Hội kế 
thừa truyền thống phụng sự hòa bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, Tăng Ni, Phật tử Việt 
Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện lý tưởng hoằng dương chánh 
pháp, lợi lạc quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan, đồng kết hợp thành một cơ chế để xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự Dân Tộc 
và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. GHPGVNTNHN UÐL-TTL không đặt 
sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại. Tăng 
Ni và Phật tử trong GHPGVNTNHN UÐL-TTL nỗ lực thực hiện hạnh nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa 
để bảo tồn và phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của GHPGVNTNHN UÐL-TTL,  thành tâm kính 
mời quý Ðồng Hương Phật Tử gần xa, nhín chút thời gian quý báu cùng về tham dự  Lễ Khai Mạc Ðại 
Hội vào lúc 10.30am ngày thứ Bảy, 21/9/2019 tại Hội Trường Tu Viện Quảng Ðức, số 105 Lynch Rd, 
Fawkner, Vic 3060. (Sau buổi lễ, xin mời quý quan khách dùng cơm trưa thân mật cùng với Tu Viện).

Kính chúc nguyện quý vị cùng gia quyến thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông, sở cầu như nguyện.

Trân trọng kính mời,
TM. Ban Tổ Chức Ðại Hội Khoáng Đại kỳ 6,

Trưởng Ban,

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương                                                                                              
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CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI

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

Địa điểm tổ chức Đại Hội:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 03 9357 3544

�ứ Sáu, ngày 20/09/2019:
09.00am-04.00pm: Các Phái đoàn, các Đại biểu ghi danh Đại Hội
09.00am-11.00am: Phiên Họp của Văn Phòng �ường Trực 
11.30am-12.00pm: �ọ trai
02.00pm-04.00pm: Phiên Họp của Hội Đồng Giáo Phẩm 
05.00pm-05.30pm: Dược �ực
06.00pm-08.00pm: Phiên họp Hội Đồng Tăng Ni
08.00pm-10.30pm: Họp Tiền Hội Nghị
 
�ứ Bảy, ngày 21/09/2019:
07.00am: Ðiểm tâm
08.00am-10.00am: Khoáng Đại 1 – Báo cáo Phật sự nhiệm kỳ V (2015-2019)
10.30am-12.30pm: Khoáng Đại 2 – Lễ Khai Mạc Đại Hội & Lễ An Vị tôn tượng Bồ Tát 
Địa Tạng & Bồ Tát Quan Âm (có chương trình riêng)
01.00pm-01.30pm: �ọ Trai
02.00pm- 03.30pm: Khoáng Đại 3: “Phương Hướng Bảo Vệ và Phát Triển PGVN tại Úc 
Châu” (Luật Sư  Đào Tăng Dực)
04.00pm-05.30pm: Khoáng Đại 4 – Tu chính Hiến Chương Giáo Hội
06.00pm-07.00pm: Dược �ực
07.30pm- 08.30pm: Khoáng Đại 5 – Tu chính Nội Quy Giáo Hội
09.00pm-10.30pm: Khoáng Đại 6: 
 - Hội Đồng Điều Hành tuyên bố mãn nhiệm Kỳ V (2015-2019)
 - Tuyển thỉnh, công cử, bầu cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ VI (2019-2023)

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019:
07.00am: Ðiểm tâm
08.00am-11.00am: Khoáng Đại 7: (tiếp tục Khoáng Đại 6)
-Tuyển thỉnh, công cử, bầu cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ VI (2019-2023)
 -Bàn thảo Chương trình Phật sự cho nhiệm kỳ VI
- Đúc kết Quyết Nghị Đại Hội kỳ VI
12.00pm-01.00pm: �ọ Trai
01.30pm-03.00pm: Khoáng Đại 8: Lễ Bế Mạc Đại Hội (có chương trình riêng) 
05.pm: Dược �ực và hoàn mãn

14
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BAN TỔ CHỨC
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6

(Từ ngày 20 đến 22 tháng 09  năm 2019 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu)

- Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Huyền Tôn.
- Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Tâm Phương.
- Phó Trưởng ban điều hành: TT Thích Nguyên Tạng, 
TT Thích Giác Tín.
- Tiểu ban Tu Chính Hiến Chương: HT Thích Bảo Lạc, 
HT Thích Quảng Ba, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích 
Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh.
- Ban Thư Ký và Hành Chánh: TT Thích Nguyên Tạng, 
TT Thích Giác Tín, TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích 
Hạnh Phẩm, Đh Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh Quảng 
Tịnh Thiều Văn Bình, Đh Nguyên Nhật Thơ, Đh Hải 
Hạnh.
- Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ 
Viên Thông, Đh Hồng Hạnh, Đh Diệu Hòa.
- Phát ngôn nhân Đại hội: HT Thích Bảo Lạc, HT 
Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh.
- Tham luận Đại hội: Luật Sư Đào Tăng Dực.
- Xướng ngôn viên Đại hội: TT Thích Nguyên Tạng, Đh 
Angela Sherma (Anh ngữ).
- Tài liệu và kỷ yếu: HT Thích Bảo Lạc (cố vấn), TT 
Thích Nguyên Tạng, TT  Thích Phổ Huân, TT Thích 
Viên Tịnh,  ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, SC TN Giác Anh, 
Đh Diệu Ánh, Đh Thanh Phi, Đh Quảng Thiện Duyên, 
Đh Quảng Duy Minh.
- Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Như 
Định.
- Ban Triển Lãm: TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích 
Hạnh Phẩm, ĐĐ Đăng Nghĩa, Đh Thanh Phi, Đh 
Quảng Duy Minh.
- Ban Tiếp Tân: HT Thích Quảng Ba, TT Nguyên Tạng, 
Đh Nguyên Lượng, Đh Quảng Tịnh Thiều Bình, Đh 
Steve Nguyên Thiện Bảo.
- Tiểu ban trần thiết: TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Đăng 
Từ, ĐĐ Đăng Nghĩa, ĐĐ Hiền Tâm, Đh Tâm Quang 
(Hiền), Đh Nguyên Đức Pháp (Chương), Đh Minh 
Cường, Đh Quảng Minh Thạnh, Đh Hữu Pháp, Đh 
Quảng Ngộ, Đh Việt Hưng, Đh Thanh Phi, Đh Quảng 
Diệu Trí, Đh Quảng Thiện.
- Tiểu ban Hương Đăng & Cắm Hoa & Trái Cây: Đh 
Thanh Phi, Đh Kim Ngọc ( Hường), Đh. Diệu Hoàng 
(Mai), Đh Nguyên Cảnh, Đh Thục Đức, Đh Kim Chi, 
Đh Diệu Trí (Phương), Đh Quảng Diệu Thiện (Huyền).
- Tiểu ban Trai Soạn: NS Thích Nữ Nhật Liên,  SC 
Thích Nữ Hạnh Chiếu, SC Thích Nữ Viên Minh & Phật 
tử Tu Viện Quảng Đức.
- Tiểu ban ẩm thực: Đh Nguyên Như, Đh Quảng Hạnh, 
Đh Thiện Kim, Hoa, Đh Huệ Thuyền, Đh Quảng Liên 

(Tím), Đh Quảng An, Đh Tâm Mỹ, Đh Tâm Hương, Đh 
Diệu Hiền, Đh Nguyên Đà, Đh Tâm Huệ, Đh Nguyên 
Thanh, Đh Nguyên Quảng Hương, Đh Hạnh Kim & 
Nhóm Thân Hữu GĐPT Quảng Đức, Đh Quảng Tịnh 
& Ban Quảng Đức Đạo Ca, Đh Mai Thiện Bảo, Đh 
Nguyên Nhật Mỹ, Đh Nguyên Nhật Lâm, Đh Khánh 
Xuân, Đh Diệu Yến, Đh Đồng Túy, Đh Diệu Trí Bình 
Phương, Đh Quảng Diệu Thiện, Đh Khánh Trúc, Đh 
Phương Thúy, Đh Liên Huệ, Đh Quảng Diệu Hạnh, Đh 
Hòa Ngọc....
-Tiểu ban đón rước: SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC 
Thích Nữ Phổ Huệ, Đh Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh 
Tâm Từ, Đh Thục Hà, Đh Nguyên Nhật Thường, Đh 
Hòa Ngọc, Đh Minh Đăng, Đh Minh Thanh, Đh Tuệ 
Lộc (Khánh), Đh Quảng Từ Chris Dunk.
- Tiểu ban cung nghinh: TT Thích Nhuận Chơn, TT 
Thích Đạo Hiển, Đh Quảng Tịnh & Ban Quảng Đức Đạo 
Ca; Đh Quảng Nguyên Trinh Tạ & GĐPT Quảng Đức.
- Tiểu ban cư trú: TT Thích Nhuận Chơn, Đh Nguyên 
Thiện Hạnh, Đh Diệu Chơn, Đh Nguyên Đà, Đh 
Nguyên Giác, Đh Quảng Diệu Trí, Đh Quảng Thiện.
- Tiểu ban an ninh và trật tự: TT Thích Hạnh Tri, 
Đh Nguyên Dũng, Đh Tuệ Hoàng Đức Huy & Huynh 
Trưởng GĐPT Quảng Đức.
- Tiểu ban bảo trợ tài chánh: NS Thích Nữ Chân Kim, 
Đh Đức Nghiêm, Đh Nguyên Từ, Đh Hoàng Lan (Tiệm 
Bánh Mì); Đh Quảng Hương, Đh Lệ Mỹ, Đh Nguyên 
Nhật Tín, Đh Nguyên Hằng, Đh Nguyên Khôi, Anh 
Chị Minh Trí-Huệ Hoà; Đh Hạnh Kim & Nhóm Thân 
Hữu GĐPT Quảng Đức.
-  Tiểu ban âm thanh và ánh sáng: Đh Quảng Đại Tâm 
(Công Đạo), Đh Nguyên Tâm (Thiều Đức).
- Tiểu ban quay phim & nhiếp ảnh: Đh Thiện Hưng, 
Đh Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên, Đh Bình Phong 
Nguyên Quảng Tường, Đh Thục Đức Giác Trí, Đh 
Nguyên Nhật Khánh, Jordan Lê Ngộ Đại Hùng.
- Tiểu ban y tế: Bác Sĩ Đăng Khoa, Bác Sĩ Nguyễn Duy 
Thịnh, Đh Tâm Tịnh (Hồng).
- Tiểu ban thị giả: SC Thích Nữ Hạnh Chiếu, Đh Thanh 
Phi, Đh Tâm An, Đh Nguyên Cảnh, Đh Lệ An, Đh Lệ 
Mỹ, Đh Quảng Diệu Trí, Đh Quảng Thiện, Đh Diệu Trí 
Bình Phương.
- Tiểu ban vệ sinh và môi trường: Đh Quảng Minh 
Thạnh, Đh Quảng Diệu Trí, Đh Quảng Ngộ, Đh Quảng 
Thiện, Đh Trung Trực,  Đh Minh Đăng, Đh Hưng Việt, 
Đh Minh Hiền.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI

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

Địa điểm tổ chức Đại Hội:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 03 9357 3544

�ứ Sáu, ngày 20/09/2019:
09.00am-04.00pm: Các Phái đoàn, các Đại biểu ghi danh Đại Hội
09.00am-11.00am: Phiên Họp của Văn Phòng �ường Trực 
11.30am-12.00pm: �ọ trai
02.00pm-04.00pm: Phiên Họp của Hội Đồng Giáo Phẩm 
05.00pm-05.30pm: Dược �ực
06.00pm-08.00pm: Phiên họp Hội Đồng Tăng Ni
08.00pm-10.30pm: Họp Tiền Hội Nghị
 
�ứ Bảy, ngày 21/09/2019:
07.00am: Ðiểm tâm
08.00am-10.00am: Khoáng Đại 1 – Báo cáo Phật sự nhiệm kỳ V (2015-2019)
10.30am-12.30pm: Khoáng Đại 2 – Lễ Khai Mạc Đại Hội & Lễ An Vị tôn tượng Bồ Tát 
Địa Tạng & Bồ Tát Quan Âm (có chương trình riêng)
01.00pm-01.30pm: �ọ Trai
02.00pm- 03.30pm: Khoáng Đại 3: “Phương Hướng Bảo Vệ và Phát Triển PGVN tại Úc 
Châu” (Luật Sư  Đào Tăng Dực)
04.00pm-05.30pm: Khoáng Đại 4 – Tu chính Hiến Chương Giáo Hội
06.00pm-07.00pm: Dược �ực
07.30pm- 08.30pm: Khoáng Đại 5 – Tu chính Nội Quy Giáo Hội
09.00pm-10.30pm: Khoáng Đại 6: 
 - Hội Đồng Điều Hành tuyên bố mãn nhiệm Kỳ V (2015-2019)
 - Tuyển thỉnh, công cử, bầu cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ VI (2019-2023)

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019:
07.00am: Ðiểm tâm
08.00am-11.00am: Khoáng Đại 7: (tiếp tục Khoáng Đại 6)
-Tuyển thỉnh, công cử, bầu cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ VI (2019-2023)
 -Bàn thảo Chương trình Phật sự cho nhiệm kỳ VI
- Đúc kết Quyết Nghị Đại Hội kỳ VI
12.00pm-01.00pm: �ọ Trai
01.30pm-03.00pm: Khoáng Đại 8: Lễ Bế Mạc Đại Hội (có chương trình riêng) 
05.pm: Dược �ực và hoàn mãn



LỜI CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL - TTL
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ 20-22/9/2019

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Trưởng Lão Hòa �ượng thượng 
Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng HĐGP 
Trung Ương,
Kính bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHP-
GVNTHHN UĐL-TTL,
Đồng kính lên Chư Tôn Hòa �ượng, Chư 
�ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
Kính thưa các cấp chính quyền liên bang, tiểu 
bang, đại diện các Dân biểu, Nghị sĩ, Nghị viên 
các thành phố,
Kính thưa Luật Sư Đào Tăng Dực, Chủ tọa 
thuyết trình chính thức Khoáng Đại 2 của Đại 
Hội,
Kính thưa các vị Đại biểu thành viên của Giáo 
Hội trên toàn liên bang Úc châu, các vị Đại biểu 
thuộc 42 Tự Viện thành viên về tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan phát 
thanh, truyền hình, báo chí; quý anh chị Ban 
Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam tại Úc Châu; cùng quý thân hào nhân sĩ 
và quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến,
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Ban Tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 
Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 

SPEECH AT THE OPENING
Ceremony of the 6th General Congress of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 

Australia & New Zealand to be held at 
QuangDuc Monastery on September 20th-22nd, 

2019

Namo Sakya Muni Buddha
Greetings to Patriarch Most Venerable �ich 
Huyen Ton, Head of the Central Sangha 
Council
Greetings to Head of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
Also greetings to Most Venerables, Senior 
Venerables, Venerables, Monks and Nuns who 
are parts of the Executive Council of the Uni�ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand
Greetings to the religious leaders
Greetings to honoured representatives of 
councilors from all the states and the federal 
government of Australia
Greetings to Lawyer Dao Tang Duc, Keynote 
Speaker at the 6th General Congress
Greetings to honoured representatives of the 
Congregation from all over Australia and from 
42 temple members of the Congregation who 
are here today for this 6th General Congress 
hosted by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand
Greetings to representatives of all the radios, 
televisions, newspapers, to members of the 
Directive Committee, to the Heads of the 
Vietnamese Buddhist Family in Australia, to 
all dear ladies and gentlemen, and all the 
Buddhist laity
Dear All,
On behalf of the Organising Committee of the 

20 đến 22 tháng 9/ 2019, chúng con xin thành 
kính đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni. 
Xin hân hoan chào đón và tri ân sự có mặt của 
tất cả quý vị, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, 
nhín chút thời giờ quí báu, quang lâm chứng 
minh Lễ Khai Mạc và chúc mừng cho những 
ngày Đại Hội được thành công viên mãn.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, đã được 
thành lập bằng những chí nguyện, hoài bão 
của Chư Tôn �iền Đức ngay từ những ngày 
đầu tiên lưu vong trên xứ người.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa 
bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện 
lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để 
xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự 
Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 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.
Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan nỗ lực thực hiện hạnh 
nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và 
phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.
Cũng nhờ tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Bi, và Đại Trí mà những bậc Cao Tăng �ạc 
Đức đã lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất trải qua hơn 6 thập niên với 
4 đời Tăng �ống: Trưởng lão Hòa �ượng 
�ượng Tịnh hạ Khiết, thượng Giác hạ Nhiên, 
thượng Đôn hạ Hậu và thượng Huyền hạ 

6th General Congress hosted by the Uni ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand hosted 
byQuangDuc Monastery on September 20th - 
22nd, we would like to pay respect to the 
Honoured Monks and Nuns. We would like to 
welcome you all and thank you for all your 
valuable time spent to be present today to 
witness the Opening Ceremony and for all the 
wishes you have extended for the Congress to 
be successful.
Dear the Honored Monks and Nuns,
Dear All,
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
been established with all the best inspiration 
and wills of the Honored Monks and Nuns in 
our very  rst days in this country.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
inherited the Buddhist tradition of creating 
peace during the past 2,500 years through the 
vows made by Vietnamese Monks, Nuns and 
the laity in Australia and New Zealand to 
propaganda the true Dharma to bene t all 
beings. All the cultivators of all schools and 
streams of Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand should work together to in a 
united mechanism to promote the Dharma 
and serve our People in the spirit preserved by 
the Overseas Vietnamese United Buddhist 
Congregation.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand 
does not consider its existence as separate but 
as part of our People and the human race.
Monks and Nuns of the Uni ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New 
Zealand have made their best eorts to 
practise compassion, conducted contribution 
and promote six harmonies to preserve and 
enhance Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand.
�anks to their Great Courage, Great Power, 
Great Compassion And Great Wisdom that 

Quang; cùng các bậc Trưởng lão cao minh, lỗi 
lạc đại trí như HT �iện Minh, HT Trí �ủ, 
HT �iện Siêu, HT Quảng Độ và HT Tuệ Sỹ. 
Các Ngài cũng chỉ vì sự sống còn của Giáo 
Hội �ống Nhất và Dân tộc Việt hơn 4000 
năm văn hiến mà phải chịu nhiều sự thăng 
trầm, vượt qua nhiều bước ngoặt, ngõ rẽ, 
xuyên suốt trong chiều dài lịch sử nước nhà.
Nhưng giai đoạn đáng ghi nhớ nhất là: Từ 
năm 1961 đến năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất đã gánh chịu gian khổ 
cùng vận mệnh của dân tộc và đạo Pháp. Rồi 
một bước ngoặt, một ngã rẽ khác không kém 
phần đớn đau cho Giáo Hội và dân tộc, đó là 
từ năm 1975 đến nay trong và ngoài nước, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
vẫn mãi mãi chịu nhiều thăng trầm trên bước 
đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong 
và ngoài nước.
Dù như vậy, nhưng bổn phận, trách nhiệm và 
hạnh nguyện phụng hiến đời mình cho Đạo 
pháp và Dân tộc của người Trưởng Tử Như 
Lai nên:
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Kính thưa chư liệt quý vị, Đại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6 của Giáo Hội lần này cũng là tiếp nối và 
kiện toàn, nhìn lại một chặng đường hơn 40 
năm qua ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có 
mặt trên đất nước này, cũng là đúc kết những 
thành quả của 4 năm qua, và vạch ra con 
đường phụng sự hành đạo trên xứ người của 
giai đoạn từ 2019 đến 2023…
�iển nghĩ đây cũng là một giai đoạn đầy khó 
khăn và thách đố mà Giáo Hội cần phải tìm ra 
nhiều phương pháp khả thi hữu hiệu để kiện 
toàn nhiều mặt, cũng như toàn thể Chư Tôn 
�iền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội phải sáng 
suốt, hy sinh, dấn thân để cùng lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội trong giai đoạn này. Khi 
mà vật chất và mạng lưới toàn cầu hóa nhiều 
tinh vi của điện toán đã ít nhiều làm mờ ảo và 
lôi cuốn một số người nhẹ dạ khả tin từ hình 
ảnh, hay những bài viết được xuyên tạc, sao 
chép, làm lay động khiến không ít người con 

senior monks and nuns have led �e Overseas 
Vietnamese United Buddhist Congregation 
during the past 60 years through 4 Heads 
being Most Venerables Tinh Khiet, Giac 
Nhien, Don Hau and Huyen Quang; and other 
greatly wise Senior Monks such as Most 
Venerable �ien Minh, Most Venerable Tri 
�u, Most Venerable �ien Sieu, Most Senior 
Venerable Quang Do and Most Senior 
Venerable Tue Si.�ey have been putting up 
with lots of obstacles and experiencing many 
ups and downs during our country’s history 
 ghting the survival of �e United Vietnam 
Buddhist Congregation and the Vietnamese 
People who have inherited 4,000 years 
culture.
However, the most unforgettable and di�cult 
period for the United Vietnam Buddhist 
Congregation was from 1961 to 1975 when 
our People and Buddhism went through 
hardest times. But even a�er 1975, they 
continued to encounter so many di�culties 
serving the Dharma and our People.
In spite of that, they have made vows to 
dedicate thei lives to the Dharma and our 
People as sons of the Buddha.�ey are 
determined that:
Although there have been countless 
hardships
We wholeheartedly sacri�ce for the Dharma.
Dear All.
�is 6thGeneral Congress of the 
Congregation is the continuation and 
supplementation of �e Buddhism’s or the 
Congregation own’s journey of 40 years in this 
country. �is is the opportunity to look at our 
past 4 years of operation and establish the 
direction for the next 4 years of serving and 
cultivation in this nation between 2019 and 
2023…
It comes in to my narrowed-minded thoughts 
that this is another challenging period for 
which the Congregation must work out 
feasible measures to improve all aspects of our 
operations. �e Congregation’s members 

Phật hoang mang thiếu đi niềm tin chánh tín.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề ra phương cách 
làm thế nào cho mọi tầng lớp nhân quần trong 
xã hội biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
môi trường thiên nhiên chung quanh luôn 
được lành mạnh và trong sạch.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề cao giáo lý đầy 
nhân bản Từ Bi và Trí Tuệ siêu việt của Đức 
Phật; giáo lý đó là giáo lý của Hòa Bình và 
Nhân Ái.
- Đại Hội Phật Giáo là để tập họp được nhiều 
trí tuệ có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, 
bao dung độ lượng trong mọi phật sự. Hoằng 
pháp lợi sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích 
duy nhất là bảo tồn mạng mạch và phát triển 
gia tài Pháp Bảo thiêng liêng, để viên thành 
chí nguyện “�ượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh”.
Cuối cùng, tất cả chúng ta nên y theo lời Phật 
dạy là tụ họp, hội luận, bàn thảo trong tinh 
thần tương kính, tương thuận, hòa ái, an vui, 
đoàn kết; và ra về giải tán, bế mạc cũng trong 
tương kính, tương thuận, tương sám an vui, 
đoàn kết. Đó là tôn chỉ chuẩn mực của người 
con Phật.
Kính thưa chư liệt quí vị,
Mặc dù Ban Tổ Chức của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng rất nhiều để chu toàn về việc 
cung đón, nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi, cùng 
nhiều mặt khác, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều 
thiếu sót. Ngưỡng nguyện Chư Tôn �iền 
Đức, cùng quý đại biểu, quan khách niệm tình 
vì công việc Phật sự chung mà bỏ qua cho.
�ay mặt Ban Tổ Chức xin trân trọng hân 
hoan chào mừng chư liệt quý vị, kính chúc 
chư liệt quý vị khỏe mạnh trong cuộc sống 
và nhất là các vị đại biểu nhiều an lạc đóng 
góp những thiết thực lợi đạo ích đời trong 
những ngày Đại Hội.
�ân ái trân trọng kính chào chư liệt quý vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
TK. �ích Tâm Phương

should act with wisdom and great dedication 
to be able to steer its wheel during this hard 
time.  �e attractions of material and 
globalization via internet has given much rise 
to delusion and lessening of faith in the true 
Dharma.
- �e Buddhist Congress is to develop 
approaches for all kinds of people to learn to 
become good social members, protect human 
race and the nature and to create a healthy 
and clean environment.
- �e Buddhist Congress is to promote the 
Buddha’s Supreme Dharma of Compassion 
and Wisdom passed on by the Buddha that is 
highly human and alwayspromotes peace.

- �e Buddhist Congress is to pull together 
the people with creativity, right understand-
ing, great determination and compassion to 
conduct all the Buddhist activities. All is for 
the purpose of Buddhist propagation to bene-
 t all beings; to promote and preserve the 
sacred Dharma in order to realize our vows of 
“Looking up to Buddha for enlightenment 
and helping all beings to liberate”.

Finally, we should obey the Buddha’s teach-
ings that is to meet, discuss with respect, 
harmony, unity and happiness and the same 
when closing up and farewell. �ese are stan-
dard behaviors to be followed by the Buddha’s 
disciples.
Dear All,
Although we have tried our best to provide 
the welcoming, meetings, catering and 
accommodation, etc … but we might have 
made some mistakes so we wish to have your 
kind understanding and forgiveness.
On behalf of the Organizing Committee, we 
welcome you all and wish you good health 
and peace. we hope you will make good con-
tributions during the days of the Congress.
With kindest and best regards,

Head of the Organizing Committee
Senior Venerable �ich Tam Phuong

LỜI CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL - TTL
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ 20-22/9/2019

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Trưởng Lão Hòa �ượng thượng 
Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng HĐGP 
Trung Ương,
Kính bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHP-
GVNTHHN UĐL-TTL,
Đồng kính lên Chư Tôn Hòa �ượng, Chư 
�ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
Kính thưa các cấp chính quyền liên bang, tiểu 
bang, đại diện các Dân biểu, Nghị sĩ, Nghị viên 
các thành phố,
Kính thưa Luật Sư Đào Tăng Dực, Chủ tọa 
thuyết trình chính thức Khoáng Đại 2 của Đại 
Hội,
Kính thưa các vị Đại biểu thành viên của Giáo 
Hội trên toàn liên bang Úc châu, các vị Đại biểu 
thuộc 42 Tự Viện thành viên về tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan phát 
thanh, truyền hình, báo chí; quý anh chị Ban 
Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam tại Úc Châu; cùng quý thân hào nhân sĩ 
và quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến,
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Ban Tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 
Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 

SPEECH AT THE OPENING
Ceremony of the 6th General Congress of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 

Australia & New Zealand to be held at 
QuangDuc Monastery on September 20th-22nd, 

2019

Namo Sakya Muni Buddha
Greetings to Patriarch Most Venerable �ich 
Huyen Ton, Head of the Central Sangha 
Council
Greetings to Head of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
Also greetings to Most Venerables, Senior 
Venerables, Venerables, Monks and Nuns who 
are parts of the Executive Council of the Uni�ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand
Greetings to the religious leaders
Greetings to honoured representatives of 
councilors from all the states and the federal 
government of Australia
Greetings to Lawyer Dao Tang Duc, Keynote 
Speaker at the 6th General Congress
Greetings to honoured representatives of the 
Congregation from all over Australia and from 
42 temple members of the Congregation who 
are here today for this 6th General Congress 
hosted by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand
Greetings to representatives of all the radios, 
televisions, newspapers, to members of the 
Directive Committee, to the Heads of the 
Vietnamese Buddhist Family in Australia, to 
all dear ladies and gentlemen, and all the 
Buddhist laity
Dear All,
On behalf of the Organising Committee of the 

20 đến 22 tháng 9/ 2019, chúng con xin thành 
kính đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni. 
Xin hân hoan chào đón và tri ân sự có mặt của 
tất cả quý vị, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, 
nhín chút thời giờ quí báu, quang lâm chứng 
minh Lễ Khai Mạc và chúc mừng cho những 
ngày Đại Hội được thành công viên mãn.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, đã được 
thành lập bằng những chí nguyện, hoài bão 
của Chư Tôn �iền Đức ngay từ những ngày 
đầu tiên lưu vong trên xứ người.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa 
bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện 
lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để 
xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự 
Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 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.
Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan nỗ lực thực hiện hạnh 
nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và 
phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.
Cũng nhờ tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Bi, và Đại Trí mà những bậc Cao Tăng �ạc 
Đức đã lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất trải qua hơn 6 thập niên với 
4 đời Tăng �ống: Trưởng lão Hòa �ượng 
�ượng Tịnh hạ Khiết, thượng Giác hạ Nhiên, 
thượng Đôn hạ Hậu và thượng Huyền hạ 

6th General Congress hosted by the Uni ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand hosted 
byQuangDuc Monastery on September 20th - 
22nd, we would like to pay respect to the 
Honoured Monks and Nuns. We would like to 
welcome you all and thank you for all your 
valuable time spent to be present today to 
witness the Opening Ceremony and for all the 
wishes you have extended for the Congress to 
be successful.
Dear the Honored Monks and Nuns,
Dear All,
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
been established with all the best inspiration 
and wills of the Honored Monks and Nuns in 
our very  rst days in this country.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
inherited the Buddhist tradition of creating 
peace during the past 2,500 years through the 
vows made by Vietnamese Monks, Nuns and 
the laity in Australia and New Zealand to 
propaganda the true Dharma to bene t all 
beings. All the cultivators of all schools and 
streams of Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand should work together to in a 
united mechanism to promote the Dharma 
and serve our People in the spirit preserved by 
the Overseas Vietnamese United Buddhist 
Congregation.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand 
does not consider its existence as separate but 
as part of our People and the human race.
Monks and Nuns of the Uni ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New 
Zealand have made their best eorts to 
practise compassion, conducted contribution 
and promote six harmonies to preserve and 
enhance Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand.
�anks to their Great Courage, Great Power, 
Great Compassion And Great Wisdom that 

Quang; cùng các bậc Trưởng lão cao minh, lỗi 
lạc đại trí như HT �iện Minh, HT Trí �ủ, 
HT �iện Siêu, HT Quảng Độ và HT Tuệ Sỹ. 
Các Ngài cũng chỉ vì sự sống còn của Giáo 
Hội �ống Nhất và Dân tộc Việt hơn 4000 
năm văn hiến mà phải chịu nhiều sự thăng 
trầm, vượt qua nhiều bước ngoặt, ngõ rẽ, 
xuyên suốt trong chiều dài lịch sử nước nhà.
Nhưng giai đoạn đáng ghi nhớ nhất là: Từ 
năm 1961 đến năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất đã gánh chịu gian khổ 
cùng vận mệnh của dân tộc và đạo Pháp. Rồi 
một bước ngoặt, một ngã rẽ khác không kém 
phần đớn đau cho Giáo Hội và dân tộc, đó là 
từ năm 1975 đến nay trong và ngoài nước, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
vẫn mãi mãi chịu nhiều thăng trầm trên bước 
đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong 
và ngoài nước.
Dù như vậy, nhưng bổn phận, trách nhiệm và 
hạnh nguyện phụng hiến đời mình cho Đạo 
pháp và Dân tộc của người Trưởng Tử Như 
Lai nên:
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Kính thưa chư liệt quý vị, Đại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6 của Giáo Hội lần này cũng là tiếp nối và 
kiện toàn, nhìn lại một chặng đường hơn 40 
năm qua ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có 
mặt trên đất nước này, cũng là đúc kết những 
thành quả của 4 năm qua, và vạch ra con 
đường phụng sự hành đạo trên xứ người của 
giai đoạn từ 2019 đến 2023…
�iển nghĩ đây cũng là một giai đoạn đầy khó 
khăn và thách đố mà Giáo Hội cần phải tìm ra 
nhiều phương pháp khả thi hữu hiệu để kiện 
toàn nhiều mặt, cũng như toàn thể Chư Tôn 
�iền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội phải sáng 
suốt, hy sinh, dấn thân để cùng lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội trong giai đoạn này. Khi 
mà vật chất và mạng lưới toàn cầu hóa nhiều 
tinh vi của điện toán đã ít nhiều làm mờ ảo và 
lôi cuốn một số người nhẹ dạ khả tin từ hình 
ảnh, hay những bài viết được xuyên tạc, sao 
chép, làm lay động khiến không ít người con 

senior monks and nuns have led �e Overseas 
Vietnamese United Buddhist Congregation 
during the past 60 years through 4 Heads 
being Most Venerables Tinh Khiet, Giac 
Nhien, Don Hau and Huyen Quang; and other 
greatly wise Senior Monks such as Most 
Venerable �ien Minh, Most Venerable Tri 
�u, Most Venerable �ien Sieu, Most Senior 
Venerable Quang Do and Most Senior 
Venerable Tue Si.�ey have been putting up 
with lots of obstacles and experiencing many 
ups and downs during our country’s history 
 ghting the survival of �e United Vietnam 
Buddhist Congregation and the Vietnamese 
People who have inherited 4,000 years 
culture.
However, the most unforgettable and di�cult 
period for the United Vietnam Buddhist 
Congregation was from 1961 to 1975 when 
our People and Buddhism went through 
hardest times. But even a�er 1975, they 
continued to encounter so many di�culties 
serving the Dharma and our People.
In spite of that, they have made vows to 
dedicate thei lives to the Dharma and our 
People as sons of the Buddha.�ey are 
determined that:
Although there have been countless 
hardships
We wholeheartedly sacri�ce for the Dharma.
Dear All.
�is 6thGeneral Congress of the 
Congregation is the continuation and 
supplementation of �e Buddhism’s or the 
Congregation own’s journey of 40 years in this 
country. �is is the opportunity to look at our 
past 4 years of operation and establish the 
direction for the next 4 years of serving and 
cultivation in this nation between 2019 and 
2023…
It comes in to my narrowed-minded thoughts 
that this is another challenging period for 
which the Congregation must work out 
feasible measures to improve all aspects of our 
operations. �e Congregation’s members 

Phật hoang mang thiếu đi niềm tin chánh tín.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề ra phương cách 
làm thế nào cho mọi tầng lớp nhân quần trong 
xã hội biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
môi trường thiên nhiên chung quanh luôn 
được lành mạnh và trong sạch.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề cao giáo lý đầy 
nhân bản Từ Bi và Trí Tuệ siêu việt của Đức 
Phật; giáo lý đó là giáo lý của Hòa Bình và 
Nhân Ái.
- Đại Hội Phật Giáo là để tập họp được nhiều 
trí tuệ có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, 
bao dung độ lượng trong mọi phật sự. Hoằng 
pháp lợi sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích 
duy nhất là bảo tồn mạng mạch và phát triển 
gia tài Pháp Bảo thiêng liêng, để viên thành 
chí nguyện “�ượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh”.
Cuối cùng, tất cả chúng ta nên y theo lời Phật 
dạy là tụ họp, hội luận, bàn thảo trong tinh 
thần tương kính, tương thuận, hòa ái, an vui, 
đoàn kết; và ra về giải tán, bế mạc cũng trong 
tương kính, tương thuận, tương sám an vui, 
đoàn kết. Đó là tôn chỉ chuẩn mực của người 
con Phật.
Kính thưa chư liệt quí vị,
Mặc dù Ban Tổ Chức của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng rất nhiều để chu toàn về việc 
cung đón, nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi, cùng 
nhiều mặt khác, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều 
thiếu sót. Ngưỡng nguyện Chư Tôn �iền 
Đức, cùng quý đại biểu, quan khách niệm tình 
vì công việc Phật sự chung mà bỏ qua cho.
�ay mặt Ban Tổ Chức xin trân trọng hân 
hoan chào mừng chư liệt quý vị, kính chúc 
chư liệt quý vị khỏe mạnh trong cuộc sống 
và nhất là các vị đại biểu nhiều an lạc đóng 
góp những thiết thực lợi đạo ích đời trong 
những ngày Đại Hội.
�ân ái trân trọng kính chào chư liệt quý vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
TK. �ích Tâm Phương

should act with wisdom and great dedication 
to be able to steer its wheel during this hard 
time.  �e attractions of material and 
globalization via internet has given much rise 
to delusion and lessening of faith in the true 
Dharma.
- �e Buddhist Congress is to develop 
approaches for all kinds of people to learn to 
become good social members, protect human 
race and the nature and to create a healthy 
and clean environment.
- �e Buddhist Congress is to promote the 
Buddha’s Supreme Dharma of Compassion 
and Wisdom passed on by the Buddha that is 
highly human and alwayspromotes peace.

- �e Buddhist Congress is to pull together 
the people with creativity, right understand-
ing, great determination and compassion to 
conduct all the Buddhist activities. All is for 
the purpose of Buddhist propagation to bene-
 t all beings; to promote and preserve the 
sacred Dharma in order to realize our vows of 
“Looking up to Buddha for enlightenment 
and helping all beings to liberate”.

Finally, we should obey the Buddha’s teach-
ings that is to meet, discuss with respect, 
harmony, unity and happiness and the same 
when closing up and farewell. �ese are stan-
dard behaviors to be followed by the Buddha’s 
disciples.
Dear All,
Although we have tried our best to provide 
the welcoming, meetings, catering and 
accommodation, etc … but we might have 
made some mistakes so we wish to have your 
kind understanding and forgiveness.
On behalf of the Organizing Committee, we 
welcome you all and wish you good health 
and peace. we hope you will make good con-
tributions during the days of the Congress.
With kindest and best regards,

Head of the Organizing Committee
Senior Venerable �ich Tam Phuong
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Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL - TTL
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ 20-22/9/2019

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Trưởng Lão Hòa �ượng thượng 
Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng HĐGP 
Trung Ương,
Kính bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHP-
GVNTHHN UĐL-TTL,
Đồng kính lên Chư Tôn Hòa �ượng, Chư 
�ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
Kính thưa các cấp chính quyền liên bang, tiểu 
bang, đại diện các Dân biểu, Nghị sĩ, Nghị viên 
các thành phố,
Kính thưa Luật Sư Đào Tăng Dực, Chủ tọa 
thuyết trình chính thức Khoáng Đại 2 của Đại 
Hội,
Kính thưa các vị Đại biểu thành viên của Giáo 
Hội trên toàn liên bang Úc châu, các vị Đại biểu 
thuộc 42 Tự Viện thành viên về tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan phát 
thanh, truyền hình, báo chí; quý anh chị Ban 
Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam tại Úc Châu; cùng quý thân hào nhân sĩ 
và quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến,
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Ban Tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 
Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 

SPEECH AT THE OPENING
Ceremony of the 6th General Congress of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 

Australia & New Zealand to be held at 
QuangDuc Monastery on September 20th-22nd, 

2019

Namo Sakya Muni Buddha
Greetings to Patriarch Most Venerable �ich 
Huyen Ton, Head of the Central Sangha 
Council
Greetings to Head of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
Also greetings to Most Venerables, Senior 
Venerables, Venerables, Monks and Nuns who 
are parts of the Executive Council of the Uni�ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand
Greetings to the religious leaders
Greetings to honoured representatives of 
councilors from all the states and the federal 
government of Australia
Greetings to Lawyer Dao Tang Duc, Keynote 
Speaker at the 6th General Congress
Greetings to honoured representatives of the 
Congregation from all over Australia and from 
42 temple members of the Congregation who 
are here today for this 6th General Congress 
hosted by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand
Greetings to representatives of all the radios, 
televisions, newspapers, to members of the 
Directive Committee, to the Heads of the 
Vietnamese Buddhist Family in Australia, to 
all dear ladies and gentlemen, and all the 
Buddhist laity
Dear All,
On behalf of the Organising Committee of the 

20 đến 22 tháng 9/ 2019, chúng con xin thành 
kính đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni. 
Xin hân hoan chào đón và tri ân sự có mặt của 
tất cả quý vị, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, 
nhín chút thời giờ quí báu, quang lâm chứng 
minh Lễ Khai Mạc và chúc mừng cho những 
ngày Đại Hội được thành công viên mãn.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, đã được 
thành lập bằng những chí nguyện, hoài bão 
của Chư Tôn �iền Đức ngay từ những ngày 
đầu tiên lưu vong trên xứ người.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa 
bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện 
lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để 
xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự 
Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 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.
Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan nỗ lực thực hiện hạnh 
nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và 
phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.
Cũng nhờ tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Bi, và Đại Trí mà những bậc Cao Tăng �ạc 
Đức đã lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất trải qua hơn 6 thập niên với 
4 đời Tăng �ống: Trưởng lão Hòa �ượng 
�ượng Tịnh hạ Khiết, thượng Giác hạ Nhiên, 
thượng Đôn hạ Hậu và thượng Huyền hạ 

6th General Congress hosted by the Uni ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand hosted 
byQuangDuc Monastery on September 20th - 
22nd, we would like to pay respect to the 
Honoured Monks and Nuns. We would like to 
welcome you all and thank you for all your 
valuable time spent to be present today to 
witness the Opening Ceremony and for all the 
wishes you have extended for the Congress to 
be successful.
Dear the Honored Monks and Nuns,
Dear All,
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
been established with all the best inspiration 
and wills of the Honored Monks and Nuns in 
our very  rst days in this country.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
inherited the Buddhist tradition of creating 
peace during the past 2,500 years through the 
vows made by Vietnamese Monks, Nuns and 
the laity in Australia and New Zealand to 
propaganda the true Dharma to bene t all 
beings. All the cultivators of all schools and 
streams of Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand should work together to in a 
united mechanism to promote the Dharma 
and serve our People in the spirit preserved by 
the Overseas Vietnamese United Buddhist 
Congregation.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand 
does not consider its existence as separate but 
as part of our People and the human race.
Monks and Nuns of the Uni ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New 
Zealand have made their best eorts to 
practise compassion, conducted contribution 
and promote six harmonies to preserve and 
enhance Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand.
�anks to their Great Courage, Great Power, 
Great Compassion And Great Wisdom that 

Quang; cùng các bậc Trưởng lão cao minh, lỗi 
lạc đại trí như HT �iện Minh, HT Trí �ủ, 
HT �iện Siêu, HT Quảng Độ và HT Tuệ Sỹ. 
Các Ngài cũng chỉ vì sự sống còn của Giáo 
Hội �ống Nhất và Dân tộc Việt hơn 4000 
năm văn hiến mà phải chịu nhiều sự thăng 
trầm, vượt qua nhiều bước ngoặt, ngõ rẽ, 
xuyên suốt trong chiều dài lịch sử nước nhà.
Nhưng giai đoạn đáng ghi nhớ nhất là: Từ 
năm 1961 đến năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất đã gánh chịu gian khổ 
cùng vận mệnh của dân tộc và đạo Pháp. Rồi 
một bước ngoặt, một ngã rẽ khác không kém 
phần đớn đau cho Giáo Hội và dân tộc, đó là 
từ năm 1975 đến nay trong và ngoài nước, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
vẫn mãi mãi chịu nhiều thăng trầm trên bước 
đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong 
và ngoài nước.
Dù như vậy, nhưng bổn phận, trách nhiệm và 
hạnh nguyện phụng hiến đời mình cho Đạo 
pháp và Dân tộc của người Trưởng Tử Như 
Lai nên:
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Kính thưa chư liệt quý vị, Đại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6 của Giáo Hội lần này cũng là tiếp nối và 
kiện toàn, nhìn lại một chặng đường hơn 40 
năm qua ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có 
mặt trên đất nước này, cũng là đúc kết những 
thành quả của 4 năm qua, và vạch ra con 
đường phụng sự hành đạo trên xứ người của 
giai đoạn từ 2019 đến 2023…
�iển nghĩ đây cũng là một giai đoạn đầy khó 
khăn và thách đố mà Giáo Hội cần phải tìm ra 
nhiều phương pháp khả thi hữu hiệu để kiện 
toàn nhiều mặt, cũng như toàn thể Chư Tôn 
�iền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội phải sáng 
suốt, hy sinh, dấn thân để cùng lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội trong giai đoạn này. Khi 
mà vật chất và mạng lưới toàn cầu hóa nhiều 
tinh vi của điện toán đã ít nhiều làm mờ ảo và 
lôi cuốn một số người nhẹ dạ khả tin từ hình 
ảnh, hay những bài viết được xuyên tạc, sao 
chép, làm lay động khiến không ít người con 

senior monks and nuns have led �e Overseas 
Vietnamese United Buddhist Congregation 
during the past 60 years through 4 Heads 
being Most Venerables Tinh Khiet, Giac 
Nhien, Don Hau and Huyen Quang; and other 
greatly wise Senior Monks such as Most 
Venerable �ien Minh, Most Venerable Tri 
�u, Most Venerable �ien Sieu, Most Senior 
Venerable Quang Do and Most Senior 
Venerable Tue Si.�ey have been putting up 
with lots of obstacles and experiencing many 
ups and downs during our country’s history 
 ghting the survival of �e United Vietnam 
Buddhist Congregation and the Vietnamese 
People who have inherited 4,000 years 
culture.
However, the most unforgettable and di�cult 
period for the United Vietnam Buddhist 
Congregation was from 1961 to 1975 when 
our People and Buddhism went through 
hardest times. But even a�er 1975, they 
continued to encounter so many di�culties 
serving the Dharma and our People.
In spite of that, they have made vows to 
dedicate thei lives to the Dharma and our 
People as sons of the Buddha.�ey are 
determined that:
Although there have been countless 
hardships
We wholeheartedly sacri�ce for the Dharma.
Dear All.
�is 6thGeneral Congress of the 
Congregation is the continuation and 
supplementation of �e Buddhism’s or the 
Congregation own’s journey of 40 years in this 
country. �is is the opportunity to look at our 
past 4 years of operation and establish the 
direction for the next 4 years of serving and 
cultivation in this nation between 2019 and 
2023…
It comes in to my narrowed-minded thoughts 
that this is another challenging period for 
which the Congregation must work out 
feasible measures to improve all aspects of our 
operations. �e Congregation’s members 

Phật hoang mang thiếu đi niềm tin chánh tín.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề ra phương cách 
làm thế nào cho mọi tầng lớp nhân quần trong 
xã hội biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
môi trường thiên nhiên chung quanh luôn 
được lành mạnh và trong sạch.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề cao giáo lý đầy 
nhân bản Từ Bi và Trí Tuệ siêu việt của Đức 
Phật; giáo lý đó là giáo lý của Hòa Bình và 
Nhân Ái.
- Đại Hội Phật Giáo là để tập họp được nhiều 
trí tuệ có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, 
bao dung độ lượng trong mọi phật sự. Hoằng 
pháp lợi sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích 
duy nhất là bảo tồn mạng mạch và phát triển 
gia tài Pháp Bảo thiêng liêng, để viên thành 
chí nguyện “�ượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh”.
Cuối cùng, tất cả chúng ta nên y theo lời Phật 
dạy là tụ họp, hội luận, bàn thảo trong tinh 
thần tương kính, tương thuận, hòa ái, an vui, 
đoàn kết; và ra về giải tán, bế mạc cũng trong 
tương kính, tương thuận, tương sám an vui, 
đoàn kết. Đó là tôn chỉ chuẩn mực của người 
con Phật.
Kính thưa chư liệt quí vị,
Mặc dù Ban Tổ Chức của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng rất nhiều để chu toàn về việc 
cung đón, nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi, cùng 
nhiều mặt khác, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều 
thiếu sót. Ngưỡng nguyện Chư Tôn �iền 
Đức, cùng quý đại biểu, quan khách niệm tình 
vì công việc Phật sự chung mà bỏ qua cho.
�ay mặt Ban Tổ Chức xin trân trọng hân 
hoan chào mừng chư liệt quý vị, kính chúc 
chư liệt quý vị khỏe mạnh trong cuộc sống 
và nhất là các vị đại biểu nhiều an lạc đóng 
góp những thiết thực lợi đạo ích đời trong 
những ngày Đại Hội.
�ân ái trân trọng kính chào chư liệt quý vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
TK. �ích Tâm Phương

should act with wisdom and great dedication 
to be able to steer its wheel during this hard 
time.  �e attractions of material and 
globalization via internet has given much rise 
to delusion and lessening of faith in the true 
Dharma.
- �e Buddhist Congress is to develop 
approaches for all kinds of people to learn to 
become good social members, protect human 
race and the nature and to create a healthy 
and clean environment.
- �e Buddhist Congress is to promote the 
Buddha’s Supreme Dharma of Compassion 
and Wisdom passed on by the Buddha that is 
highly human and alwayspromotes peace.

- �e Buddhist Congress is to pull together 
the people with creativity, right understand-
ing, great determination and compassion to 
conduct all the Buddhist activities. All is for 
the purpose of Buddhist propagation to bene-
 t all beings; to promote and preserve the 
sacred Dharma in order to realize our vows of 
“Looking up to Buddha for enlightenment 
and helping all beings to liberate”.

Finally, we should obey the Buddha’s teach-
ings that is to meet, discuss with respect, 
harmony, unity and happiness and the same 
when closing up and farewell. �ese are stan-
dard behaviors to be followed by the Buddha’s 
disciples.
Dear All,
Although we have tried our best to provide 
the welcoming, meetings, catering and 
accommodation, etc … but we might have 
made some mistakes so we wish to have your 
kind understanding and forgiveness.
On behalf of the Organizing Committee, we 
welcome you all and wish you good health 
and peace. we hope you will make good con-
tributions during the days of the Congress.
With kindest and best regards,

Head of the Organizing Committee
Senior Venerable �ich Tam Phuong
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Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL - TTL
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ 20-22/9/2019

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Trưởng Lão Hòa �ượng thượng 
Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng HĐGP 
Trung Ương,
Kính bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHP-
GVNTHHN UĐL-TTL,
Đồng kính lên Chư Tôn Hòa �ượng, Chư 
�ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
Kính thưa các cấp chính quyền liên bang, tiểu 
bang, đại diện các Dân biểu, Nghị sĩ, Nghị viên 
các thành phố,
Kính thưa Luật Sư Đào Tăng Dực, Chủ tọa 
thuyết trình chính thức Khoáng Đại 2 của Đại 
Hội,
Kính thưa các vị Đại biểu thành viên của Giáo 
Hội trên toàn liên bang Úc châu, các vị Đại biểu 
thuộc 42 Tự Viện thành viên về tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan phát 
thanh, truyền hình, báo chí; quý anh chị Ban 
Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam tại Úc Châu; cùng quý thân hào nhân sĩ 
và quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến,
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Ban Tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 
Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 

SPEECH AT THE OPENING
Ceremony of the 6th General Congress of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 

Australia & New Zealand to be held at 
QuangDuc Monastery on September 20th-22nd, 

2019

Namo Sakya Muni Buddha
Greetings to Patriarch Most Venerable �ich 
Huyen Ton, Head of the Central Sangha 
Council
Greetings to Head of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
Also greetings to Most Venerables, Senior 
Venerables, Venerables, Monks and Nuns who 
are parts of the Executive Council of the Uni�ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand
Greetings to the religious leaders
Greetings to honoured representatives of 
councilors from all the states and the federal 
government of Australia
Greetings to Lawyer Dao Tang Duc, Keynote 
Speaker at the 6th General Congress
Greetings to honoured representatives of the 
Congregation from all over Australia and from 
42 temple members of the Congregation who 
are here today for this 6th General Congress 
hosted by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand
Greetings to representatives of all the radios, 
televisions, newspapers, to members of the 
Directive Committee, to the Heads of the 
Vietnamese Buddhist Family in Australia, to 
all dear ladies and gentlemen, and all the 
Buddhist laity
Dear All,
On behalf of the Organising Committee of the 

20 đến 22 tháng 9/ 2019, chúng con xin thành 
kính đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni. 
Xin hân hoan chào đón và tri ân sự có mặt của 
tất cả quý vị, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, 
nhín chút thời giờ quí báu, quang lâm chứng 
minh Lễ Khai Mạc và chúc mừng cho những 
ngày Đại Hội được thành công viên mãn.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, đã được 
thành lập bằng những chí nguyện, hoài bão 
của Chư Tôn �iền Đức ngay từ những ngày 
đầu tiên lưu vong trên xứ người.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa 
bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện 
lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để 
xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự 
Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 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.
Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan nỗ lực thực hiện hạnh 
nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và 
phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.
Cũng nhờ tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Bi, và Đại Trí mà những bậc Cao Tăng �ạc 
Đức đã lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất trải qua hơn 6 thập niên với 
4 đời Tăng �ống: Trưởng lão Hòa �ượng 
�ượng Tịnh hạ Khiết, thượng Giác hạ Nhiên, 
thượng Đôn hạ Hậu và thượng Huyền hạ 

6th General Congress hosted by the Uni ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand hosted 
byQuangDuc Monastery on September 20th - 
22nd, we would like to pay respect to the 
Honoured Monks and Nuns. We would like to 
welcome you all and thank you for all your 
valuable time spent to be present today to 
witness the Opening Ceremony and for all the 
wishes you have extended for the Congress to 
be successful.
Dear the Honored Monks and Nuns,
Dear All,
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
been established with all the best inspiration 
and wills of the Honored Monks and Nuns in 
our very  rst days in this country.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
inherited the Buddhist tradition of creating 
peace during the past 2,500 years through the 
vows made by Vietnamese Monks, Nuns and 
the laity in Australia and New Zealand to 
propaganda the true Dharma to bene t all 
beings. All the cultivators of all schools and 
streams of Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand should work together to in a 
united mechanism to promote the Dharma 
and serve our People in the spirit preserved by 
the Overseas Vietnamese United Buddhist 
Congregation.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand 
does not consider its existence as separate but 
as part of our People and the human race.
Monks and Nuns of the Uni ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New 
Zealand have made their best eorts to 
practise compassion, conducted contribution 
and promote six harmonies to preserve and 
enhance Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand.
�anks to their Great Courage, Great Power, 
Great Compassion And Great Wisdom that 

Quang; cùng các bậc Trưởng lão cao minh, lỗi 
lạc đại trí như HT �iện Minh, HT Trí �ủ, 
HT �iện Siêu, HT Quảng Độ và HT Tuệ Sỹ. 
Các Ngài cũng chỉ vì sự sống còn của Giáo 
Hội �ống Nhất và Dân tộc Việt hơn 4000 
năm văn hiến mà phải chịu nhiều sự thăng 
trầm, vượt qua nhiều bước ngoặt, ngõ rẽ, 
xuyên suốt trong chiều dài lịch sử nước nhà.
Nhưng giai đoạn đáng ghi nhớ nhất là: Từ 
năm 1961 đến năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất đã gánh chịu gian khổ 
cùng vận mệnh của dân tộc và đạo Pháp. Rồi 
một bước ngoặt, một ngã rẽ khác không kém 
phần đớn đau cho Giáo Hội và dân tộc, đó là 
từ năm 1975 đến nay trong và ngoài nước, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
vẫn mãi mãi chịu nhiều thăng trầm trên bước 
đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong 
và ngoài nước.
Dù như vậy, nhưng bổn phận, trách nhiệm và 
hạnh nguyện phụng hiến đời mình cho Đạo 
pháp và Dân tộc của người Trưởng Tử Như 
Lai nên:
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Kính thưa chư liệt quý vị, Đại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6 của Giáo Hội lần này cũng là tiếp nối và 
kiện toàn, nhìn lại một chặng đường hơn 40 
năm qua ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có 
mặt trên đất nước này, cũng là đúc kết những 
thành quả của 4 năm qua, và vạch ra con 
đường phụng sự hành đạo trên xứ người của 
giai đoạn từ 2019 đến 2023…
�iển nghĩ đây cũng là một giai đoạn đầy khó 
khăn và thách đố mà Giáo Hội cần phải tìm ra 
nhiều phương pháp khả thi hữu hiệu để kiện 
toàn nhiều mặt, cũng như toàn thể Chư Tôn 
�iền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội phải sáng 
suốt, hy sinh, dấn thân để cùng lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội trong giai đoạn này. Khi 
mà vật chất và mạng lưới toàn cầu hóa nhiều 
tinh vi của điện toán đã ít nhiều làm mờ ảo và 
lôi cuốn một số người nhẹ dạ khả tin từ hình 
ảnh, hay những bài viết được xuyên tạc, sao 
chép, làm lay động khiến không ít người con 

senior monks and nuns have led �e Overseas 
Vietnamese United Buddhist Congregation 
during the past 60 years through 4 Heads 
being Most Venerables Tinh Khiet, Giac 
Nhien, Don Hau and Huyen Quang; and other 
greatly wise Senior Monks such as Most 
Venerable �ien Minh, Most Venerable Tri 
�u, Most Venerable �ien Sieu, Most Senior 
Venerable Quang Do and Most Senior 
Venerable Tue Si.�ey have been putting up 
with lots of obstacles and experiencing many 
ups and downs during our country’s history 
 ghting the survival of �e United Vietnam 
Buddhist Congregation and the Vietnamese 
People who have inherited 4,000 years 
culture.
However, the most unforgettable and di�cult 
period for the United Vietnam Buddhist 
Congregation was from 1961 to 1975 when 
our People and Buddhism went through 
hardest times. But even a�er 1975, they 
continued to encounter so many di�culties 
serving the Dharma and our People.
In spite of that, they have made vows to 
dedicate thei lives to the Dharma and our 
People as sons of the Buddha.�ey are 
determined that:
Although there have been countless 
hardships
We wholeheartedly sacri�ce for the Dharma.
Dear All.
�is 6thGeneral Congress of the 
Congregation is the continuation and 
supplementation of �e Buddhism’s or the 
Congregation own’s journey of 40 years in this 
country. �is is the opportunity to look at our 
past 4 years of operation and establish the 
direction for the next 4 years of serving and 
cultivation in this nation between 2019 and 
2023…
It comes in to my narrowed-minded thoughts 
that this is another challenging period for 
which the Congregation must work out 
feasible measures to improve all aspects of our 
operations. �e Congregation’s members 

Phật hoang mang thiếu đi niềm tin chánh tín.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề ra phương cách 
làm thế nào cho mọi tầng lớp nhân quần trong 
xã hội biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
môi trường thiên nhiên chung quanh luôn 
được lành mạnh và trong sạch.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề cao giáo lý đầy 
nhân bản Từ Bi và Trí Tuệ siêu việt của Đức 
Phật; giáo lý đó là giáo lý của Hòa Bình và 
Nhân Ái.
- Đại Hội Phật Giáo là để tập họp được nhiều 
trí tuệ có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, 
bao dung độ lượng trong mọi phật sự. Hoằng 
pháp lợi sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích 
duy nhất là bảo tồn mạng mạch và phát triển 
gia tài Pháp Bảo thiêng liêng, để viên thành 
chí nguyện “�ượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh”.
Cuối cùng, tất cả chúng ta nên y theo lời Phật 
dạy là tụ họp, hội luận, bàn thảo trong tinh 
thần tương kính, tương thuận, hòa ái, an vui, 
đoàn kết; và ra về giải tán, bế mạc cũng trong 
tương kính, tương thuận, tương sám an vui, 
đoàn kết. Đó là tôn chỉ chuẩn mực của người 
con Phật.
Kính thưa chư liệt quí vị,
Mặc dù Ban Tổ Chức của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng rất nhiều để chu toàn về việc 
cung đón, nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi, cùng 
nhiều mặt khác, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều 
thiếu sót. Ngưỡng nguyện Chư Tôn �iền 
Đức, cùng quý đại biểu, quan khách niệm tình 
vì công việc Phật sự chung mà bỏ qua cho.
�ay mặt Ban Tổ Chức xin trân trọng hân 
hoan chào mừng chư liệt quý vị, kính chúc 
chư liệt quý vị khỏe mạnh trong cuộc sống 
và nhất là các vị đại biểu nhiều an lạc đóng 
góp những thiết thực lợi đạo ích đời trong 
những ngày Đại Hội.
�ân ái trân trọng kính chào chư liệt quý vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
TK. �ích Tâm Phương

should act with wisdom and great dedication 
to be able to steer its wheel during this hard 
time.  �e attractions of material and 
globalization via internet has given much rise 
to delusion and lessening of faith in the true 
Dharma.
- �e Buddhist Congress is to develop 
approaches for all kinds of people to learn to 
become good social members, protect human 
race and the nature and to create a healthy 
and clean environment.
- �e Buddhist Congress is to promote the 
Buddha’s Supreme Dharma of Compassion 
and Wisdom passed on by the Buddha that is 
highly human and alwayspromotes peace.

- �e Buddhist Congress is to pull together 
the people with creativity, right understand-
ing, great determination and compassion to 
conduct all the Buddhist activities. All is for 
the purpose of Buddhist propagation to bene-
 t all beings; to promote and preserve the 
sacred Dharma in order to realize our vows of 
“Looking up to Buddha for enlightenment 
and helping all beings to liberate”.

Finally, we should obey the Buddha’s teach-
ings that is to meet, discuss with respect, 
harmony, unity and happiness and the same 
when closing up and farewell. �ese are stan-
dard behaviors to be followed by the Buddha’s 
disciples.
Dear All,
Although we have tried our best to provide 
the welcoming, meetings, catering and 
accommodation, etc … but we might have 
made some mistakes so we wish to have your 
kind understanding and forgiveness.
On behalf of the Organizing Committee, we 
welcome you all and wish you good health 
and peace. we hope you will make good con-
tributions during the days of the Congress.
With kindest and best regards,

Head of the Organizing Committee
Senior Venerable �ich Tam Phuong
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Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL - TTL
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ 20-22/9/2019

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Trưởng Lão Hòa �ượng thượng 
Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng HĐGP 
Trung Ương,
Kính bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHP-
GVNTHHN UĐL-TTL,
Đồng kính lên Chư Tôn Hòa �ượng, Chư 
�ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
Kính thưa các cấp chính quyền liên bang, tiểu 
bang, đại diện các Dân biểu, Nghị sĩ, Nghị viên 
các thành phố,
Kính thưa Luật Sư Đào Tăng Dực, Chủ tọa 
thuyết trình chính thức Khoáng Đại 2 của Đại 
Hội,
Kính thưa các vị Đại biểu thành viên của Giáo 
Hội trên toàn liên bang Úc châu, các vị Đại biểu 
thuộc 42 Tự Viện thành viên về tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan phát 
thanh, truyền hình, báo chí; quý anh chị Ban 
Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam tại Úc Châu; cùng quý thân hào nhân sĩ 
và quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến,
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Ban Tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 
Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 

SPEECH AT THE OPENING
Ceremony of the 6th General Congress of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 

Australia & New Zealand to be held at 
QuangDuc Monastery on September 20th-22nd, 

2019

Namo Sakya Muni Buddha
Greetings to Patriarch Most Venerable �ich 
Huyen Ton, Head of the Central Sangha 
Council
Greetings to Head of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
Also greetings to Most Venerables, Senior 
Venerables, Venerables, Monks and Nuns who 
are parts of the Executive Council of the Uni�ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand
Greetings to the religious leaders
Greetings to honoured representatives of 
councilors from all the states and the federal 
government of Australia
Greetings to Lawyer Dao Tang Duc, Keynote 
Speaker at the 6th General Congress
Greetings to honoured representatives of the 
Congregation from all over Australia and from 
42 temple members of the Congregation who 
are here today for this 6th General Congress 
hosted by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand
Greetings to representatives of all the radios, 
televisions, newspapers, to members of the 
Directive Committee, to the Heads of the 
Vietnamese Buddhist Family in Australia, to 
all dear ladies and gentlemen, and all the 
Buddhist laity
Dear All,
On behalf of the Organising Committee of the 

20 đến 22 tháng 9/ 2019, chúng con xin thành 
kính đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni. 
Xin hân hoan chào đón và tri ân sự có mặt của 
tất cả quý vị, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, 
nhín chút thời giờ quí báu, quang lâm chứng 
minh Lễ Khai Mạc và chúc mừng cho những 
ngày Đại Hội được thành công viên mãn.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, đã được 
thành lập bằng những chí nguyện, hoài bão 
của Chư Tôn �iền Đức ngay từ những ngày 
đầu tiên lưu vong trên xứ người.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa 
bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện 
lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để 
xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự 
Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 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.
Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan nỗ lực thực hiện hạnh 
nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và 
phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.
Cũng nhờ tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Bi, và Đại Trí mà những bậc Cao Tăng �ạc 
Đức đã lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất trải qua hơn 6 thập niên với 
4 đời Tăng �ống: Trưởng lão Hòa �ượng 
�ượng Tịnh hạ Khiết, thượng Giác hạ Nhiên, 
thượng Đôn hạ Hậu và thượng Huyền hạ 

6th General Congress hosted by the Uni ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand hosted 
byQuangDuc Monastery on September 20th - 
22nd, we would like to pay respect to the 
Honoured Monks and Nuns. We would like to 
welcome you all and thank you for all your 
valuable time spent to be present today to 
witness the Opening Ceremony and for all the 
wishes you have extended for the Congress to 
be successful.
Dear the Honored Monks and Nuns,
Dear All,
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
been established with all the best inspiration 
and wills of the Honored Monks and Nuns in 
our very  rst days in this country.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
inherited the Buddhist tradition of creating 
peace during the past 2,500 years through the 
vows made by Vietnamese Monks, Nuns and 
the laity in Australia and New Zealand to 
propaganda the true Dharma to bene t all 
beings. All the cultivators of all schools and 
streams of Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand should work together to in a 
united mechanism to promote the Dharma 
and serve our People in the spirit preserved by 
the Overseas Vietnamese United Buddhist 
Congregation.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand 
does not consider its existence as separate but 
as part of our People and the human race.
Monks and Nuns of the Uni ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New 
Zealand have made their best eorts to 
practise compassion, conducted contribution 
and promote six harmonies to preserve and 
enhance Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand.
�anks to their Great Courage, Great Power, 
Great Compassion And Great Wisdom that 

Quang; cùng các bậc Trưởng lão cao minh, lỗi 
lạc đại trí như HT �iện Minh, HT Trí �ủ, 
HT �iện Siêu, HT Quảng Độ và HT Tuệ Sỹ. 
Các Ngài cũng chỉ vì sự sống còn của Giáo 
Hội �ống Nhất và Dân tộc Việt hơn 4000 
năm văn hiến mà phải chịu nhiều sự thăng 
trầm, vượt qua nhiều bước ngoặt, ngõ rẽ, 
xuyên suốt trong chiều dài lịch sử nước nhà.
Nhưng giai đoạn đáng ghi nhớ nhất là: Từ 
năm 1961 đến năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất đã gánh chịu gian khổ 
cùng vận mệnh của dân tộc và đạo Pháp. Rồi 
một bước ngoặt, một ngã rẽ khác không kém 
phần đớn đau cho Giáo Hội và dân tộc, đó là 
từ năm 1975 đến nay trong và ngoài nước, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
vẫn mãi mãi chịu nhiều thăng trầm trên bước 
đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong 
và ngoài nước.
Dù như vậy, nhưng bổn phận, trách nhiệm và 
hạnh nguyện phụng hiến đời mình cho Đạo 
pháp và Dân tộc của người Trưởng Tử Như 
Lai nên:
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Kính thưa chư liệt quý vị, Đại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6 của Giáo Hội lần này cũng là tiếp nối và 
kiện toàn, nhìn lại một chặng đường hơn 40 
năm qua ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có 
mặt trên đất nước này, cũng là đúc kết những 
thành quả của 4 năm qua, và vạch ra con 
đường phụng sự hành đạo trên xứ người của 
giai đoạn từ 2019 đến 2023…
�iển nghĩ đây cũng là một giai đoạn đầy khó 
khăn và thách đố mà Giáo Hội cần phải tìm ra 
nhiều phương pháp khả thi hữu hiệu để kiện 
toàn nhiều mặt, cũng như toàn thể Chư Tôn 
�iền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội phải sáng 
suốt, hy sinh, dấn thân để cùng lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội trong giai đoạn này. Khi 
mà vật chất và mạng lưới toàn cầu hóa nhiều 
tinh vi của điện toán đã ít nhiều làm mờ ảo và 
lôi cuốn một số người nhẹ dạ khả tin từ hình 
ảnh, hay những bài viết được xuyên tạc, sao 
chép, làm lay động khiến không ít người con 

senior monks and nuns have led �e Overseas 
Vietnamese United Buddhist Congregation 
during the past 60 years through 4 Heads 
being Most Venerables Tinh Khiet, Giac 
Nhien, Don Hau and Huyen Quang; and other 
greatly wise Senior Monks such as Most 
Venerable �ien Minh, Most Venerable Tri 
�u, Most Venerable �ien Sieu, Most Senior 
Venerable Quang Do and Most Senior 
Venerable Tue Si.�ey have been putting up 
with lots of obstacles and experiencing many 
ups and downs during our country’s history 
 ghting the survival of �e United Vietnam 
Buddhist Congregation and the Vietnamese 
People who have inherited 4,000 years 
culture.
However, the most unforgettable and di�cult 
period for the United Vietnam Buddhist 
Congregation was from 1961 to 1975 when 
our People and Buddhism went through 
hardest times. But even a�er 1975, they 
continued to encounter so many di�culties 
serving the Dharma and our People.
In spite of that, they have made vows to 
dedicate thei lives to the Dharma and our 
People as sons of the Buddha.�ey are 
determined that:
Although there have been countless 
hardships
We wholeheartedly sacri�ce for the Dharma.
Dear All.
�is 6thGeneral Congress of the 
Congregation is the continuation and 
supplementation of �e Buddhism’s or the 
Congregation own’s journey of 40 years in this 
country. �is is the opportunity to look at our 
past 4 years of operation and establish the 
direction for the next 4 years of serving and 
cultivation in this nation between 2019 and 
2023…
It comes in to my narrowed-minded thoughts 
that this is another challenging period for 
which the Congregation must work out 
feasible measures to improve all aspects of our 
operations. �e Congregation’s members 

Phật hoang mang thiếu đi niềm tin chánh tín.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề ra phương cách 
làm thế nào cho mọi tầng lớp nhân quần trong 
xã hội biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
môi trường thiên nhiên chung quanh luôn 
được lành mạnh và trong sạch.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề cao giáo lý đầy 
nhân bản Từ Bi và Trí Tuệ siêu việt của Đức 
Phật; giáo lý đó là giáo lý của Hòa Bình và 
Nhân Ái.
- Đại Hội Phật Giáo là để tập họp được nhiều 
trí tuệ có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, 
bao dung độ lượng trong mọi phật sự. Hoằng 
pháp lợi sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích 
duy nhất là bảo tồn mạng mạch và phát triển 
gia tài Pháp Bảo thiêng liêng, để viên thành 
chí nguyện “�ượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh”.
Cuối cùng, tất cả chúng ta nên y theo lời Phật 
dạy là tụ họp, hội luận, bàn thảo trong tinh 
thần tương kính, tương thuận, hòa ái, an vui, 
đoàn kết; và ra về giải tán, bế mạc cũng trong 
tương kính, tương thuận, tương sám an vui, 
đoàn kết. Đó là tôn chỉ chuẩn mực của người 
con Phật.
Kính thưa chư liệt quí vị,
Mặc dù Ban Tổ Chức của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng rất nhiều để chu toàn về việc 
cung đón, nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi, cùng 
nhiều mặt khác, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều 
thiếu sót. Ngưỡng nguyện Chư Tôn �iền 
Đức, cùng quý đại biểu, quan khách niệm tình 
vì công việc Phật sự chung mà bỏ qua cho.
�ay mặt Ban Tổ Chức xin trân trọng hân 
hoan chào mừng chư liệt quý vị, kính chúc 
chư liệt quý vị khỏe mạnh trong cuộc sống 
và nhất là các vị đại biểu nhiều an lạc đóng 
góp những thiết thực lợi đạo ích đời trong 
những ngày Đại Hội.
�ân ái trân trọng kính chào chư liệt quý vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
TK. �ích Tâm Phương

should act with wisdom and great dedication 
to be able to steer its wheel during this hard 
time.  �e attractions of material and 
globalization via internet has given much rise 
to delusion and lessening of faith in the true 
Dharma.
- �e Buddhist Congress is to develop 
approaches for all kinds of people to learn to 
become good social members, protect human 
race and the nature and to create a healthy 
and clean environment.
- �e Buddhist Congress is to promote the 
Buddha’s Supreme Dharma of Compassion 
and Wisdom passed on by the Buddha that is 
highly human and alwayspromotes peace.

- �e Buddhist Congress is to pull together 
the people with creativity, right understand-
ing, great determination and compassion to 
conduct all the Buddhist activities. All is for 
the purpose of Buddhist propagation to bene-
 t all beings; to promote and preserve the 
sacred Dharma in order to realize our vows of 
“Looking up to Buddha for enlightenment 
and helping all beings to liberate”.

Finally, we should obey the Buddha’s teach-
ings that is to meet, discuss with respect, 
harmony, unity and happiness and the same 
when closing up and farewell. �ese are stan-
dard behaviors to be followed by the Buddha’s 
disciples.
Dear All,
Although we have tried our best to provide 
the welcoming, meetings, catering and 
accommodation, etc … but we might have 
made some mistakes so we wish to have your 
kind understanding and forgiveness.
On behalf of the Organizing Committee, we 
welcome you all and wish you good health 
and peace. we hope you will make good con-
tributions during the days of the Congress.
With kindest and best regards,

Head of the Organizing Committee
Senior Venerable �ich Tam Phuong

LỜI CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL - TTL
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ 20-22/9/2019

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Trưởng Lão Hòa �ượng thượng 
Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng HĐGP 
Trung Ương,
Kính bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHP-
GVNTHHN UĐL-TTL,
Đồng kính lên Chư Tôn Hòa �ượng, Chư 
�ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
Kính thưa các cấp chính quyền liên bang, tiểu 
bang, đại diện các Dân biểu, Nghị sĩ, Nghị viên 
các thành phố,
Kính thưa Luật Sư Đào Tăng Dực, Chủ tọa 
thuyết trình chính thức Khoáng Đại 2 của Đại 
Hội,
Kính thưa các vị Đại biểu thành viên của Giáo 
Hội trên toàn liên bang Úc châu, các vị Đại biểu 
thuộc 42 Tự Viện thành viên về tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan phát 
thanh, truyền hình, báo chí; quý anh chị Ban 
Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam tại Úc Châu; cùng quý thân hào nhân sĩ 
và quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến,
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Ban Tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 
Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 

SPEECH AT THE OPENING
Ceremony of the 6th General Congress of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 

Australia & New Zealand to be held at 
QuangDuc Monastery on September 20th-22nd, 

2019

Namo Sakya Muni Buddha
Greetings to Patriarch Most Venerable �ich 
Huyen Ton, Head of the Central Sangha 
Council
Greetings to Head of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
Also greetings to Most Venerables, Senior 
Venerables, Venerables, Monks and Nuns who 
are parts of the Executive Council of the Uni�ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand
Greetings to the religious leaders
Greetings to honoured representatives of 
councilors from all the states and the federal 
government of Australia
Greetings to Lawyer Dao Tang Duc, Keynote 
Speaker at the 6th General Congress
Greetings to honoured representatives of the 
Congregation from all over Australia and from 
42 temple members of the Congregation who 
are here today for this 6th General Congress 
hosted by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand
Greetings to representatives of all the radios, 
televisions, newspapers, to members of the 
Directive Committee, to the Heads of the 
Vietnamese Buddhist Family in Australia, to 
all dear ladies and gentlemen, and all the 
Buddhist laity
Dear All,
On behalf of the Organising Committee of the 

20 đến 22 tháng 9/ 2019, chúng con xin thành 
kính đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni. 
Xin hân hoan chào đón và tri ân sự có mặt của 
tất cả quý vị, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, 
nhín chút thời giờ quí báu, quang lâm chứng 
minh Lễ Khai Mạc và chúc mừng cho những 
ngày Đại Hội được thành công viên mãn.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, đã được 
thành lập bằng những chí nguyện, hoài bão 
của Chư Tôn �iền Đức ngay từ những ngày 
đầu tiên lưu vong trên xứ người.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa 
bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện 
lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để 
xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự 
Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 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.
Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan nỗ lực thực hiện hạnh 
nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và 
phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.
Cũng nhờ tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Bi, và Đại Trí mà những bậc Cao Tăng �ạc 
Đức đã lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất trải qua hơn 6 thập niên với 
4 đời Tăng �ống: Trưởng lão Hòa �ượng 
�ượng Tịnh hạ Khiết, thượng Giác hạ Nhiên, 
thượng Đôn hạ Hậu và thượng Huyền hạ 

6th General Congress hosted by the Uni ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand hosted 
byQuangDuc Monastery on September 20th - 
22nd, we would like to pay respect to the 
Honoured Monks and Nuns. We would like to 
welcome you all and thank you for all your 
valuable time spent to be present today to 
witness the Opening Ceremony and for all the 
wishes you have extended for the Congress to 
be successful.
Dear the Honored Monks and Nuns,
Dear All,
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
been established with all the best inspiration 
and wills of the Honored Monks and Nuns in 
our very  rst days in this country.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
inherited the Buddhist tradition of creating 
peace during the past 2,500 years through the 
vows made by Vietnamese Monks, Nuns and 
the laity in Australia and New Zealand to 
propaganda the true Dharma to bene t all 
beings. All the cultivators of all schools and 
streams of Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand should work together to in a 
united mechanism to promote the Dharma 
and serve our People in the spirit preserved by 
the Overseas Vietnamese United Buddhist 
Congregation.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand 
does not consider its existence as separate but 
as part of our People and the human race.
Monks and Nuns of the Uni ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New 
Zealand have made their best eorts to 
practise compassion, conducted contribution 
and promote six harmonies to preserve and 
enhance Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand.
�anks to their Great Courage, Great Power, 
Great Compassion And Great Wisdom that 

Quang; cùng các bậc Trưởng lão cao minh, lỗi 
lạc đại trí như HT �iện Minh, HT Trí �ủ, 
HT �iện Siêu, HT Quảng Độ và HT Tuệ Sỹ. 
Các Ngài cũng chỉ vì sự sống còn của Giáo 
Hội �ống Nhất và Dân tộc Việt hơn 4000 
năm văn hiến mà phải chịu nhiều sự thăng 
trầm, vượt qua nhiều bước ngoặt, ngõ rẽ, 
xuyên suốt trong chiều dài lịch sử nước nhà.
Nhưng giai đoạn đáng ghi nhớ nhất là: Từ 
năm 1961 đến năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất đã gánh chịu gian khổ 
cùng vận mệnh của dân tộc và đạo Pháp. Rồi 
một bước ngoặt, một ngã rẽ khác không kém 
phần đớn đau cho Giáo Hội và dân tộc, đó là 
từ năm 1975 đến nay trong và ngoài nước, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
vẫn mãi mãi chịu nhiều thăng trầm trên bước 
đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong 
và ngoài nước.
Dù như vậy, nhưng bổn phận, trách nhiệm và 
hạnh nguyện phụng hiến đời mình cho Đạo 
pháp và Dân tộc của người Trưởng Tử Như 
Lai nên:
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Kính thưa chư liệt quý vị, Đại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6 của Giáo Hội lần này cũng là tiếp nối và 
kiện toàn, nhìn lại một chặng đường hơn 40 
năm qua ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có 
mặt trên đất nước này, cũng là đúc kết những 
thành quả của 4 năm qua, và vạch ra con 
đường phụng sự hành đạo trên xứ người của 
giai đoạn từ 2019 đến 2023…
�iển nghĩ đây cũng là một giai đoạn đầy khó 
khăn và thách đố mà Giáo Hội cần phải tìm ra 
nhiều phương pháp khả thi hữu hiệu để kiện 
toàn nhiều mặt, cũng như toàn thể Chư Tôn 
�iền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội phải sáng 
suốt, hy sinh, dấn thân để cùng lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội trong giai đoạn này. Khi 
mà vật chất và mạng lưới toàn cầu hóa nhiều 
tinh vi của điện toán đã ít nhiều làm mờ ảo và 
lôi cuốn một số người nhẹ dạ khả tin từ hình 
ảnh, hay những bài viết được xuyên tạc, sao 
chép, làm lay động khiến không ít người con 

senior monks and nuns have led �e Overseas 
Vietnamese United Buddhist Congregation 
during the past 60 years through 4 Heads 
being Most Venerables Tinh Khiet, Giac 
Nhien, Don Hau and Huyen Quang; and other 
greatly wise Senior Monks such as Most 
Venerable �ien Minh, Most Venerable Tri 
�u, Most Venerable �ien Sieu, Most Senior 
Venerable Quang Do and Most Senior 
Venerable Tue Si.�ey have been putting up 
with lots of obstacles and experiencing many 
ups and downs during our country’s history 
 ghting the survival of �e United Vietnam 
Buddhist Congregation and the Vietnamese 
People who have inherited 4,000 years 
culture.
However, the most unforgettable and di�cult 
period for the United Vietnam Buddhist 
Congregation was from 1961 to 1975 when 
our People and Buddhism went through 
hardest times. But even a�er 1975, they 
continued to encounter so many di�culties 
serving the Dharma and our People.
In spite of that, they have made vows to 
dedicate thei lives to the Dharma and our 
People as sons of the Buddha.�ey are 
determined that:
Although there have been countless 
hardships
We wholeheartedly sacri�ce for the Dharma.
Dear All.
�is 6thGeneral Congress of the 
Congregation is the continuation and 
supplementation of �e Buddhism’s or the 
Congregation own’s journey of 40 years in this 
country. �is is the opportunity to look at our 
past 4 years of operation and establish the 
direction for the next 4 years of serving and 
cultivation in this nation between 2019 and 
2023…
It comes in to my narrowed-minded thoughts 
that this is another challenging period for 
which the Congregation must work out 
feasible measures to improve all aspects of our 
operations. �e Congregation’s members 

Phật hoang mang thiếu đi niềm tin chánh tín.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề ra phương cách 
làm thế nào cho mọi tầng lớp nhân quần trong 
xã hội biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
môi trường thiên nhiên chung quanh luôn 
được lành mạnh và trong sạch.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề cao giáo lý đầy 
nhân bản Từ Bi và Trí Tuệ siêu việt của Đức 
Phật; giáo lý đó là giáo lý của Hòa Bình và 
Nhân Ái.
- Đại Hội Phật Giáo là để tập họp được nhiều 
trí tuệ có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, 
bao dung độ lượng trong mọi phật sự. Hoằng 
pháp lợi sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích 
duy nhất là bảo tồn mạng mạch và phát triển 
gia tài Pháp Bảo thiêng liêng, để viên thành 
chí nguyện “�ượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh”.
Cuối cùng, tất cả chúng ta nên y theo lời Phật 
dạy là tụ họp, hội luận, bàn thảo trong tinh 
thần tương kính, tương thuận, hòa ái, an vui, 
đoàn kết; và ra về giải tán, bế mạc cũng trong 
tương kính, tương thuận, tương sám an vui, 
đoàn kết. Đó là tôn chỉ chuẩn mực của người 
con Phật.
Kính thưa chư liệt quí vị,
Mặc dù Ban Tổ Chức của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng rất nhiều để chu toàn về việc 
cung đón, nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi, cùng 
nhiều mặt khác, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều 
thiếu sót. Ngưỡng nguyện Chư Tôn �iền 
Đức, cùng quý đại biểu, quan khách niệm tình 
vì công việc Phật sự chung mà bỏ qua cho.
�ay mặt Ban Tổ Chức xin trân trọng hân 
hoan chào mừng chư liệt quý vị, kính chúc 
chư liệt quý vị khỏe mạnh trong cuộc sống 
và nhất là các vị đại biểu nhiều an lạc đóng 
góp những thiết thực lợi đạo ích đời trong 
những ngày Đại Hội.
�ân ái trân trọng kính chào chư liệt quý vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
TK. �ích Tâm Phương

should act with wisdom and great dedication 
to be able to steer its wheel during this hard 
time.  �e attractions of material and 
globalization via internet has given much rise 
to delusion and lessening of faith in the true 
Dharma.
- �e Buddhist Congress is to develop 
approaches for all kinds of people to learn to 
become good social members, protect human 
race and the nature and to create a healthy 
and clean environment.
- �e Buddhist Congress is to promote the 
Buddha’s Supreme Dharma of Compassion 
and Wisdom passed on by the Buddha that is 
highly human and alwayspromotes peace.

- �e Buddhist Congress is to pull together 
the people with creativity, right understand-
ing, great determination and compassion to 
conduct all the Buddhist activities. All is for 
the purpose of Buddhist propagation to bene-
 t all beings; to promote and preserve the 
sacred Dharma in order to realize our vows of 
“Looking up to Buddha for enlightenment 
and helping all beings to liberate”.

Finally, we should obey the Buddha’s teach-
ings that is to meet, discuss with respect, 
harmony, unity and happiness and the same 
when closing up and farewell. �ese are stan-
dard behaviors to be followed by the Buddha’s 
disciples.
Dear All,
Although we have tried our best to provide 
the welcoming, meetings, catering and 
accommodation, etc … but we might have 
made some mistakes so we wish to have your 
kind understanding and forgiveness.
On behalf of the Organizing Committee, we 
welcome you all and wish you good health 
and peace. we hope you will make good con-
tributions during the days of the Congress.
With kindest and best regards,

Head of the Organizing Committee
Senior Venerable �ich Tam Phuong
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LỜI CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL - TTL
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ 20-22/9/2019

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Trưởng Lão Hòa �ượng thượng 
Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng HĐGP 
Trung Ương,
Kính bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHP-
GVNTHHN UĐL-TTL,
Đồng kính lên Chư Tôn Hòa �ượng, Chư 
�ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
Kính thưa các cấp chính quyền liên bang, tiểu 
bang, đại diện các Dân biểu, Nghị sĩ, Nghị viên 
các thành phố,
Kính thưa Luật Sư Đào Tăng Dực, Chủ tọa 
thuyết trình chính thức Khoáng Đại 2 của Đại 
Hội,
Kính thưa các vị Đại biểu thành viên của Giáo 
Hội trên toàn liên bang Úc châu, các vị Đại biểu 
thuộc 42 Tự Viện thành viên về tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan phát 
thanh, truyền hình, báo chí; quý anh chị Ban 
Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam tại Úc Châu; cùng quý thân hào nhân sĩ 
và quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến,
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Ban Tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 
Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 

SPEECH AT THE OPENING
Ceremony of the 6th General Congress of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 

Australia & New Zealand to be held at 
QuangDuc Monastery on September 20th-22nd, 

2019

Namo Sakya Muni Buddha
Greetings to Patriarch Most Venerable �ich 
Huyen Ton, Head of the Central Sangha 
Council
Greetings to Head of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
Also greetings to Most Venerables, Senior 
Venerables, Venerables, Monks and Nuns who 
are parts of the Executive Council of the Uni�ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand
Greetings to the religious leaders
Greetings to honoured representatives of 
councilors from all the states and the federal 
government of Australia
Greetings to Lawyer Dao Tang Duc, Keynote 
Speaker at the 6th General Congress
Greetings to honoured representatives of the 
Congregation from all over Australia and from 
42 temple members of the Congregation who 
are here today for this 6th General Congress 
hosted by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand
Greetings to representatives of all the radios, 
televisions, newspapers, to members of the 
Directive Committee, to the Heads of the 
Vietnamese Buddhist Family in Australia, to 
all dear ladies and gentlemen, and all the 
Buddhist laity
Dear All,
On behalf of the Organising Committee of the 

20 đến 22 tháng 9/ 2019, chúng con xin thành 
kính đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni. 
Xin hân hoan chào đón và tri ân sự có mặt của 
tất cả quý vị, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, 
nhín chút thời giờ quí báu, quang lâm chứng 
minh Lễ Khai Mạc và chúc mừng cho những 
ngày Đại Hội được thành công viên mãn.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, đã được 
thành lập bằng những chí nguyện, hoài bão 
của Chư Tôn �iền Đức ngay từ những ngày 
đầu tiên lưu vong trên xứ người.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa 
bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện 
lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để 
xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự 
Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 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.
Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan nỗ lực thực hiện hạnh 
nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và 
phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.
Cũng nhờ tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Bi, và Đại Trí mà những bậc Cao Tăng �ạc 
Đức đã lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất trải qua hơn 6 thập niên với 
4 đời Tăng �ống: Trưởng lão Hòa �ượng 
�ượng Tịnh hạ Khiết, thượng Giác hạ Nhiên, 
thượng Đôn hạ Hậu và thượng Huyền hạ 

6th General Congress hosted by the Uni ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand hosted 
byQuangDuc Monastery on September 20th - 
22nd, we would like to pay respect to the 
Honoured Monks and Nuns. We would like to 
welcome you all and thank you for all your 
valuable time spent to be present today to 
witness the Opening Ceremony and for all the 
wishes you have extended for the Congress to 
be successful.
Dear the Honored Monks and Nuns,
Dear All,
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
been established with all the best inspiration 
and wills of the Honored Monks and Nuns in 
our very  rst days in this country.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
inherited the Buddhist tradition of creating 
peace during the past 2,500 years through the 
vows made by Vietnamese Monks, Nuns and 
the laity in Australia and New Zealand to 
propaganda the true Dharma to bene t all 
beings. All the cultivators of all schools and 
streams of Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand should work together to in a 
united mechanism to promote the Dharma 
and serve our People in the spirit preserved by 
the Overseas Vietnamese United Buddhist 
Congregation.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand 
does not consider its existence as separate but 
as part of our People and the human race.
Monks and Nuns of the Uni ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New 
Zealand have made their best eorts to 
practise compassion, conducted contribution 
and promote six harmonies to preserve and 
enhance Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand.
�anks to their Great Courage, Great Power, 
Great Compassion And Great Wisdom that 

Quang; cùng các bậc Trưởng lão cao minh, lỗi 
lạc đại trí như HT �iện Minh, HT Trí �ủ, 
HT �iện Siêu, HT Quảng Độ và HT Tuệ Sỹ. 
Các Ngài cũng chỉ vì sự sống còn của Giáo 
Hội �ống Nhất và Dân tộc Việt hơn 4000 
năm văn hiến mà phải chịu nhiều sự thăng 
trầm, vượt qua nhiều bước ngoặt, ngõ rẽ, 
xuyên suốt trong chiều dài lịch sử nước nhà.
Nhưng giai đoạn đáng ghi nhớ nhất là: Từ 
năm 1961 đến năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất đã gánh chịu gian khổ 
cùng vận mệnh của dân tộc và đạo Pháp. Rồi 
một bước ngoặt, một ngã rẽ khác không kém 
phần đớn đau cho Giáo Hội và dân tộc, đó là 
từ năm 1975 đến nay trong và ngoài nước, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
vẫn mãi mãi chịu nhiều thăng trầm trên bước 
đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong 
và ngoài nước.
Dù như vậy, nhưng bổn phận, trách nhiệm và 
hạnh nguyện phụng hiến đời mình cho Đạo 
pháp và Dân tộc của người Trưởng Tử Như 
Lai nên:
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Kính thưa chư liệt quý vị, Đại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6 của Giáo Hội lần này cũng là tiếp nối và 
kiện toàn, nhìn lại một chặng đường hơn 40 
năm qua ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có 
mặt trên đất nước này, cũng là đúc kết những 
thành quả của 4 năm qua, và vạch ra con 
đường phụng sự hành đạo trên xứ người của 
giai đoạn từ 2019 đến 2023…
�iển nghĩ đây cũng là một giai đoạn đầy khó 
khăn và thách đố mà Giáo Hội cần phải tìm ra 
nhiều phương pháp khả thi hữu hiệu để kiện 
toàn nhiều mặt, cũng như toàn thể Chư Tôn 
�iền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội phải sáng 
suốt, hy sinh, dấn thân để cùng lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội trong giai đoạn này. Khi 
mà vật chất và mạng lưới toàn cầu hóa nhiều 
tinh vi của điện toán đã ít nhiều làm mờ ảo và 
lôi cuốn một số người nhẹ dạ khả tin từ hình 
ảnh, hay những bài viết được xuyên tạc, sao 
chép, làm lay động khiến không ít người con 

senior monks and nuns have led �e Overseas 
Vietnamese United Buddhist Congregation 
during the past 60 years through 4 Heads 
being Most Venerables Tinh Khiet, Giac 
Nhien, Don Hau and Huyen Quang; and other 
greatly wise Senior Monks such as Most 
Venerable �ien Minh, Most Venerable Tri 
�u, Most Venerable �ien Sieu, Most Senior 
Venerable Quang Do and Most Senior 
Venerable Tue Si.�ey have been putting up 
with lots of obstacles and experiencing many 
ups and downs during our country’s history 
 ghting the survival of �e United Vietnam 
Buddhist Congregation and the Vietnamese 
People who have inherited 4,000 years 
culture.
However, the most unforgettable and di�cult 
period for the United Vietnam Buddhist 
Congregation was from 1961 to 1975 when 
our People and Buddhism went through 
hardest times. But even a�er 1975, they 
continued to encounter so many di�culties 
serving the Dharma and our People.
In spite of that, they have made vows to 
dedicate thei lives to the Dharma and our 
People as sons of the Buddha.�ey are 
determined that:
Although there have been countless 
hardships
We wholeheartedly sacri�ce for the Dharma.
Dear All.
�is 6thGeneral Congress of the 
Congregation is the continuation and 
supplementation of �e Buddhism’s or the 
Congregation own’s journey of 40 years in this 
country. �is is the opportunity to look at our 
past 4 years of operation and establish the 
direction for the next 4 years of serving and 
cultivation in this nation between 2019 and 
2023…
It comes in to my narrowed-minded thoughts 
that this is another challenging period for 
which the Congregation must work out 
feasible measures to improve all aspects of our 
operations. �e Congregation’s members 

Phật hoang mang thiếu đi niềm tin chánh tín.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề ra phương cách 
làm thế nào cho mọi tầng lớp nhân quần trong 
xã hội biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
môi trường thiên nhiên chung quanh luôn 
được lành mạnh và trong sạch.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề cao giáo lý đầy 
nhân bản Từ Bi và Trí Tuệ siêu việt của Đức 
Phật; giáo lý đó là giáo lý của Hòa Bình và 
Nhân Ái.
- Đại Hội Phật Giáo là để tập họp được nhiều 
trí tuệ có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, 
bao dung độ lượng trong mọi phật sự. Hoằng 
pháp lợi sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích 
duy nhất là bảo tồn mạng mạch và phát triển 
gia tài Pháp Bảo thiêng liêng, để viên thành 
chí nguyện “�ượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh”.
Cuối cùng, tất cả chúng ta nên y theo lời Phật 
dạy là tụ họp, hội luận, bàn thảo trong tinh 
thần tương kính, tương thuận, hòa ái, an vui, 
đoàn kết; và ra về giải tán, bế mạc cũng trong 
tương kính, tương thuận, tương sám an vui, 
đoàn kết. Đó là tôn chỉ chuẩn mực của người 
con Phật.
Kính thưa chư liệt quí vị,
Mặc dù Ban Tổ Chức của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng rất nhiều để chu toàn về việc 
cung đón, nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi, cùng 
nhiều mặt khác, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều 
thiếu sót. Ngưỡng nguyện Chư Tôn �iền 
Đức, cùng quý đại biểu, quan khách niệm tình 
vì công việc Phật sự chung mà bỏ qua cho.
�ay mặt Ban Tổ Chức xin trân trọng hân 
hoan chào mừng chư liệt quý vị, kính chúc 
chư liệt quý vị khỏe mạnh trong cuộc sống 
và nhất là các vị đại biểu nhiều an lạc đóng 
góp những thiết thực lợi đạo ích đời trong 
những ngày Đại Hội.
�ân ái trân trọng kính chào chư liệt quý vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
TK. �ích Tâm Phương

should act with wisdom and great dedication 
to be able to steer its wheel during this hard 
time.  �e attractions of material and 
globalization via internet has given much rise 
to delusion and lessening of faith in the true 
Dharma.
- �e Buddhist Congress is to develop 
approaches for all kinds of people to learn to 
become good social members, protect human 
race and the nature and to create a healthy 
and clean environment.
- �e Buddhist Congress is to promote the 
Buddha’s Supreme Dharma of Compassion 
and Wisdom passed on by the Buddha that is 
highly human and alwayspromotes peace.

- �e Buddhist Congress is to pull together 
the people with creativity, right understand-
ing, great determination and compassion to 
conduct all the Buddhist activities. All is for 
the purpose of Buddhist propagation to bene-
 t all beings; to promote and preserve the 
sacred Dharma in order to realize our vows of 
“Looking up to Buddha for enlightenment 
and helping all beings to liberate”.

Finally, we should obey the Buddha’s teach-
ings that is to meet, discuss with respect, 
harmony, unity and happiness and the same 
when closing up and farewell. �ese are stan-
dard behaviors to be followed by the Buddha’s 
disciples.
Dear All,
Although we have tried our best to provide 
the welcoming, meetings, catering and 
accommodation, etc … but we might have 
made some mistakes so we wish to have your 
kind understanding and forgiveness.
On behalf of the Organizing Committee, we 
welcome you all and wish you good health 
and peace. we hope you will make good con-
tributions during the days of the Congress.
With kindest and best regards,

Head of the Organizing Committee
Senior Venerable �ich Tam Phuong

LỜI CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL - TTL
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ 20-22/9/2019

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Trưởng Lão Hòa �ượng thượng 
Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng HĐGP 
Trung Ương,
Kính bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHP-
GVNTHHN UĐL-TTL,
Đồng kính lên Chư Tôn Hòa �ượng, Chư 
�ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
Kính thưa các cấp chính quyền liên bang, tiểu 
bang, đại diện các Dân biểu, Nghị sĩ, Nghị viên 
các thành phố,
Kính thưa Luật Sư Đào Tăng Dực, Chủ tọa 
thuyết trình chính thức Khoáng Đại 2 của Đại 
Hội,
Kính thưa các vị Đại biểu thành viên của Giáo 
Hội trên toàn liên bang Úc châu, các vị Đại biểu 
thuộc 42 Tự Viện thành viên về tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan phát 
thanh, truyền hình, báo chí; quý anh chị Ban 
Hướng dẫn, Ban Huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam tại Úc Châu; cùng quý thân hào nhân sĩ 
và quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến,
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Ban Tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 
Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 

SPEECH AT THE OPENING
Ceremony of the 6th General Congress of the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 

Australia & New Zealand to be held at 
QuangDuc Monastery on September 20th-22nd, 

2019

Namo Sakya Muni Buddha
Greetings to Patriarch Most Venerable �ich 
Huyen Ton, Head of the Central Sangha 
Council
Greetings to Head of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
Also greetings to Most Venerables, Senior 
Venerables, Venerables, Monks and Nuns who 
are parts of the Executive Council of the Uni�ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of Australia 
& New Zealand
Greetings to the religious leaders
Greetings to honoured representatives of 
councilors from all the states and the federal 
government of Australia
Greetings to Lawyer Dao Tang Duc, Keynote 
Speaker at the 6th General Congress
Greetings to honoured representatives of the 
Congregation from all over Australia and from 
42 temple members of the Congregation who 
are here today for this 6th General Congress 
hosted by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand
Greetings to representatives of all the radios, 
televisions, newspapers, to members of the 
Directive Committee, to the Heads of the 
Vietnamese Buddhist Family in Australia, to 
all dear ladies and gentlemen, and all the 
Buddhist laity
Dear All,
On behalf of the Organising Committee of the 

20 đến 22 tháng 9/ 2019, chúng con xin thành 
kính đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni. 
Xin hân hoan chào đón và tri ân sự có mặt của 
tất cả quý vị, đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, 
nhín chút thời giờ quí báu, quang lâm chứng 
minh Lễ Khai Mạc và chúc mừng cho những 
ngày Đại Hội được thành công viên mãn.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, đã được 
thành lập bằng những chí nguyện, hoài bão 
của Chư Tôn �iền Đức ngay từ những ngày 
đầu tiên lưu vong trên xứ người.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hòa 
bình, an lạc của Đạo Phật hơn 2.500 năm qua, 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan cùng nhau phát nguyện thực hiện 
lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh. Các tông phái, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để 
xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự 
Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 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.
Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Viêt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan nỗ lực thực hiện hạnh 
nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa để bảo tồn và 
phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan.
Cũng nhờ tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại 
Bi, và Đại Trí mà những bậc Cao Tăng �ạc 
Đức đã lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất trải qua hơn 6 thập niên với 
4 đời Tăng �ống: Trưởng lão Hòa �ượng 
�ượng Tịnh hạ Khiết, thượng Giác hạ Nhiên, 
thượng Đôn hạ Hậu và thượng Huyền hạ 

6th General Congress hosted by the Uni ed 
Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia & New Zealand hosted 
byQuangDuc Monastery on September 20th - 
22nd, we would like to pay respect to the 
Honoured Monks and Nuns. We would like to 
welcome you all and thank you for all your 
valuable time spent to be present today to 
witness the Opening Ceremony and for all the 
wishes you have extended for the Congress to 
be successful.
Dear the Honored Monks and Nuns,
Dear All,
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
been established with all the best inspiration 
and wills of the Honored Monks and Nuns in 
our very  rst days in this country.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  has 
inherited the Buddhist tradition of creating 
peace during the past 2,500 years through the 
vows made by Vietnamese Monks, Nuns and 
the laity in Australia and New Zealand to 
propaganda the true Dharma to bene t all 
beings. All the cultivators of all schools and 
streams of Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand should work together to in a 
united mechanism to promote the Dharma 
and serve our People in the spirit preserved by 
the Overseas Vietnamese United Buddhist 
Congregation.
�e Uni ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand 
does not consider its existence as separate but 
as part of our People and the human race.
Monks and Nuns of the Uni ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia & New 
Zealand have made their best eorts to 
practise compassion, conducted contribution 
and promote six harmonies to preserve and 
enhance Vietnamese Buddhism in Australia 
and New Zealand.
�anks to their Great Courage, Great Power, 
Great Compassion And Great Wisdom that 

Quang; cùng các bậc Trưởng lão cao minh, lỗi 
lạc đại trí như HT �iện Minh, HT Trí �ủ, 
HT �iện Siêu, HT Quảng Độ và HT Tuệ Sỹ. 
Các Ngài cũng chỉ vì sự sống còn của Giáo 
Hội �ống Nhất và Dân tộc Việt hơn 4000 
năm văn hiến mà phải chịu nhiều sự thăng 
trầm, vượt qua nhiều bước ngoặt, ngõ rẽ, 
xuyên suốt trong chiều dài lịch sử nước nhà.
Nhưng giai đoạn đáng ghi nhớ nhất là: Từ 
năm 1961 đến năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất đã gánh chịu gian khổ 
cùng vận mệnh của dân tộc và đạo Pháp. Rồi 
một bước ngoặt, một ngã rẽ khác không kém 
phần đớn đau cho Giáo Hội và dân tộc, đó là 
từ năm 1975 đến nay trong và ngoài nước, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
vẫn mãi mãi chịu nhiều thăng trầm trên bước 
đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong 
và ngoài nước.
Dù như vậy, nhưng bổn phận, trách nhiệm và 
hạnh nguyện phụng hiến đời mình cho Đạo 
pháp và Dân tộc của người Trưởng Tử Như 
Lai nên:
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Kính thưa chư liệt quý vị, Đại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6 của Giáo Hội lần này cũng là tiếp nối và 
kiện toàn, nhìn lại một chặng đường hơn 40 
năm qua ngôi nhà Phật Giáo hay Giáo Hội có 
mặt trên đất nước này, cũng là đúc kết những 
thành quả của 4 năm qua, và vạch ra con 
đường phụng sự hành đạo trên xứ người của 
giai đoạn từ 2019 đến 2023…
�iển nghĩ đây cũng là một giai đoạn đầy khó 
khăn và thách đố mà Giáo Hội cần phải tìm ra 
nhiều phương pháp khả thi hữu hiệu để kiện 
toàn nhiều mặt, cũng như toàn thể Chư Tôn 
�iền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội phải sáng 
suốt, hy sinh, dấn thân để cùng lèo lái con 
thuyền của Giáo Hội trong giai đoạn này. Khi 
mà vật chất và mạng lưới toàn cầu hóa nhiều 
tinh vi của điện toán đã ít nhiều làm mờ ảo và 
lôi cuốn một số người nhẹ dạ khả tin từ hình 
ảnh, hay những bài viết được xuyên tạc, sao 
chép, làm lay động khiến không ít người con 

senior monks and nuns have led �e Overseas 
Vietnamese United Buddhist Congregation 
during the past 60 years through 4 Heads 
being Most Venerables Tinh Khiet, Giac 
Nhien, Don Hau and Huyen Quang; and other 
greatly wise Senior Monks such as Most 
Venerable �ien Minh, Most Venerable Tri 
�u, Most Venerable �ien Sieu, Most Senior 
Venerable Quang Do and Most Senior 
Venerable Tue Si.�ey have been putting up 
with lots of obstacles and experiencing many 
ups and downs during our country’s history 
 ghting the survival of �e United Vietnam 
Buddhist Congregation and the Vietnamese 
People who have inherited 4,000 years 
culture.
However, the most unforgettable and di�cult 
period for the United Vietnam Buddhist 
Congregation was from 1961 to 1975 when 
our People and Buddhism went through 
hardest times. But even a�er 1975, they 
continued to encounter so many di�culties 
serving the Dharma and our People.
In spite of that, they have made vows to 
dedicate thei lives to the Dharma and our 
People as sons of the Buddha.�ey are 
determined that:
Although there have been countless 
hardships
We wholeheartedly sacri�ce for the Dharma.
Dear All.
�is 6thGeneral Congress of the 
Congregation is the continuation and 
supplementation of �e Buddhism’s or the 
Congregation own’s journey of 40 years in this 
country. �is is the opportunity to look at our 
past 4 years of operation and establish the 
direction for the next 4 years of serving and 
cultivation in this nation between 2019 and 
2023…
It comes in to my narrowed-minded thoughts 
that this is another challenging period for 
which the Congregation must work out 
feasible measures to improve all aspects of our 
operations. �e Congregation’s members 

Phật hoang mang thiếu đi niềm tin chánh tín.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề ra phương cách 
làm thế nào cho mọi tầng lớp nhân quần trong 
xã hội biết sống tốt, biết bảo vệ con người và 
môi trường thiên nhiên chung quanh luôn 
được lành mạnh và trong sạch.
- Đại Hội Phật Giáo là để đề cao giáo lý đầy 
nhân bản Từ Bi và Trí Tuệ siêu việt của Đức 
Phật; giáo lý đó là giáo lý của Hòa Bình và 
Nhân Ái.
- Đại Hội Phật Giáo là để tập họp được nhiều 
trí tuệ có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, 
bao dung độ lượng trong mọi phật sự. Hoằng 
pháp lợi sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích 
duy nhất là bảo tồn mạng mạch và phát triển 
gia tài Pháp Bảo thiêng liêng, để viên thành 
chí nguyện “�ượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh”.
Cuối cùng, tất cả chúng ta nên y theo lời Phật 
dạy là tụ họp, hội luận, bàn thảo trong tinh 
thần tương kính, tương thuận, hòa ái, an vui, 
đoàn kết; và ra về giải tán, bế mạc cũng trong 
tương kính, tương thuận, tương sám an vui, 
đoàn kết. Đó là tôn chỉ chuẩn mực của người 
con Phật.
Kính thưa chư liệt quí vị,
Mặc dù Ban Tổ Chức của chúng con, chúng 
tôi đã cố gắng rất nhiều để chu toàn về việc 
cung đón, nơi hội họp, chỗ nghỉ ngơi, cùng 
nhiều mặt khác, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều 
thiếu sót. Ngưỡng nguyện Chư Tôn �iền 
Đức, cùng quý đại biểu, quan khách niệm tình 
vì công việc Phật sự chung mà bỏ qua cho.
�ay mặt Ban Tổ Chức xin trân trọng hân 
hoan chào mừng chư liệt quý vị, kính chúc 
chư liệt quý vị khỏe mạnh trong cuộc sống 
và nhất là các vị đại biểu nhiều an lạc đóng 
góp những thiết thực lợi đạo ích đời trong 
những ngày Đại Hội.
�ân ái trân trọng kính chào chư liệt quý vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
TK. �ích Tâm Phương

should act with wisdom and great dedication 
to be able to steer its wheel during this hard 
time.  �e attractions of material and 
globalization via internet has given much rise 
to delusion and lessening of faith in the true 
Dharma.
- �e Buddhist Congress is to develop 
approaches for all kinds of people to learn to 
become good social members, protect human 
race and the nature and to create a healthy 
and clean environment.
- �e Buddhist Congress is to promote the 
Buddha’s Supreme Dharma of Compassion 
and Wisdom passed on by the Buddha that is 
highly human and alwayspromotes peace.

- �e Buddhist Congress is to pull together 
the people with creativity, right understand-
ing, great determination and compassion to 
conduct all the Buddhist activities. All is for 
the purpose of Buddhist propagation to bene-
 t all beings; to promote and preserve the 
sacred Dharma in order to realize our vows of 
“Looking up to Buddha for enlightenment 
and helping all beings to liberate”.

Finally, we should obey the Buddha’s teach-
ings that is to meet, discuss with respect, 
harmony, unity and happiness and the same 
when closing up and farewell. �ese are stan-
dard behaviors to be followed by the Buddha’s 
disciples.
Dear All,
Although we have tried our best to provide 
the welcoming, meetings, catering and 
accommodation, etc … but we might have 
made some mistakes so we wish to have your 
kind understanding and forgiveness.
On behalf of the Organizing Committee, we 
welcome you all and wish you good health 
and peace. we hope you will make good con-
tributions during the days of the Congress.
With kindest and best regards,

Head of the Organizing Committee
Senior Venerable �ich Tam Phuong
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DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI

 của Hòa �ượng Hội Chủ �ích Bảo Lạc,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư tôn Trưởng lão Hội Đồng 
Chứng Minh,

Hòa �ượng �ích Huyền Tôn, Tăng Giáo 
Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, 
cùng Chư Tôn Hòa �ượng, �ượng Tọa, Ni 
Trưởng, Ni Sư,

Chư Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa �ượng Nghị Sĩ Jason Wood, Đại 
Diện �ủ Tướng Úc Scott Morrison, Dân Biểu 
Liên Bang Đảng Lao Đông Ông Peter Khalil, 
Bà �ị Trưởng Moreland Natalies Abound,

Kính thưa Quý Quan Khách, Quý Cơ Quan 
Truyền �ông Báo Chí,

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật tử gần xa,

Kính thưa liệt quý vị,

Trong nhiệm kỳ V, bốn năm đã trôi qua, 
chúng tôi từng cố gắng hết sức để hoàn tất 
trọng trách của mình, nhưng chắc hẳn không 
sao giải quyết được hết những công việc mang 
tính lâu dài, quan trọng cần thực hiện để đáp 
lại sự tin tưởng của hàng Tăng Già và quần 
chúng Phật tử nói chung. Nhân tiện chúng tôi 
có đôi điều muốn chia sẻ với Đại Hội.

Mỗi lần nhìn lên di ảnh Bồ Tát Quảng Đức và 
các bậc �ầy Tổ được tôn thờ nơi Tổ Đường, 
chúng ta thật vô cùng xúc động trước phước 

OPENING SPEECH 
By MOST VENERABLE THICH BAO LAC

PRESIDENT OF THE  EXECUTIVE COUNCIL
Homage to Sakya Muni Buddha,
Most Venerables in the Council of Elders,
Most Venerables, Venerables, Monks & Nuns 
Lay Buddhists,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
My four-year term has passed, I have tried my best to 
ful�l my duties, but probably I could not �nish all the 
projects of long term importance to meet the 
expectations of the Sangha and the Buddhist 
community as a whole. On this occasion, I would like 
to share with you some of my re�ections.
Every time I look up at the portraits of the 
Bodhisattva �ich Quang Duc, our Patriarchs and 
Masters on the Ancestors Altar, I feel deeply moved at 
their honorable looks and noble virtues in serving all 
sentient beings, how great they are ! �en, looking 
back at myself I feel so embarrassed at my limited 
ability and inadequate merits, and I’m ashamed of 
myself every time I face with di culties. Our great 
Masters are there on the Altar, always in silence, yet 
they are a source of in�nite encouragement for me in 
my hard time .
While carrying out the duties of a Buddhist leader, I 
have drawn  some lessons from my own experiences :
- You should keep doing what needs to be done 
instead of waiting until someone asks you to do. 
You should deal with monastic matters as quickly 
as possible, in order of urgency and priority, as if 
you are trying to extinguish a �re burning on your 
head.

- When you receive support from others, either 
material or spiritual, you should show your joy and 
appreciation and transfer the merits to your 
supporters.

tướng trang nghiêm, với công hạnh lợi tha 
của quý Ngài vĩ đại làm sao, thật là cao cả quá! 
Còn nhìn lại mình cảm thấy thấp kém, tài sơ 
đức mỏng, thế là tự tủi thân mỗi lần gặp khó. 
Các Ngài ngồi đó lặng thinh không nói nhưng 
là lực động viên sâu lắng, là niềm an ủi vô biên 
cho chúng ta mỗi khi gặp chướng duyên, 
nghịch cảnh.

Trong lúc thi hành Phật sự chúng tôi rút tỉa ra 
được đôi điều:

-Việc chờ người, thay vì người chờ việc; giải 
quyết việc như lửa cháy đầu, ưu tiên theo 
trường hợp cấp bách.

-Được trợ duyên vật chất, tinh thần tỏ niềm 
hoan hỷ đón nhận trân quí, hồi hướng tri ân.

-Công việc thành tựu như ý là nhờ sự hợp tác 
của nhiều người chứ không phải của một cá 
nhân.

-Biết nhận lỗi, sửa đổi sai lầm, không buồn 
phiền trách móc, ngược lại còn cảm ơn người 
chỉ lỗi cho ta.

-Lắng nghe, chia sẻ mọi an nguy, bất trắc cùng 
chư pháp lữ, thiện hữu như của chính mình.

-Khi Phật giáo bị xúc phạm, dốc lòng bảo vệ 
bằng cách tìm hiểu qua các phương tiện để lấy 
lại sự công bằng.

Nhìn lại thời gian qua chúng tôi học tôi luyện 
thêm nội lực, ý chí vững mạnh, kiên cường; 
thứ đến là bài học nhẫn nhục để ngày càng 
thấm đẫm hơn công ơn giáo dưỡng của �ầy 
Tổ. Một phần khác cũng phải quán xét lại 
hạnh nguyện đã phát còn đủ sức vươn lên hay 
đã bị hao mòn, cạn kiệt theo năm tháng. Và 
tin chắc rằng, khi chánh báo đầy đủ trang 
nghiêm hoàn hảo thời y báo như môi trường, 
hoàn cảnh cũng tốt đẹp tương ứng.

Tổ chức Giáo Hội do tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách rất tự do dân chủ, nên cũng khó 
nhất quán trọn vẹn là điều mà chúng tôi cố 
gắng với khả năng, làm gạch nối giữa tổ chức 
và các thành viên để Tăng già hòa hợp như 
nước với sữa. Đó chính là nguyên tắc chung 
cho cộng đồng Tăng lữ. Bởi lẽ, Giáo Hội này 

- If your projects have been successfully carried out, it 
is thanks to the cooperation and contributions from 
many people, not from a single one.

- If you are to blame for something that went wrong, 
you should accept your responsibilities, express your 
willingness to correct your faults, and thank those 
who have reproached you, instead of feeling hurt and 
trying to blame others.
- You should always listen to your Dharma 
companions, be considerate of their welfare and share 
their problems as if they are your own.
- When the reputation of Buddhism is abused or 
damaged, you should do your best to protect your 
faith by all means, to bring back justice to your 
religion.

Looking back the past four years, I learned many 
lessons that have strengthened my will power and 
determination.  �e lessons of forbearance have 
deepened my understanding of the teachings of our 
Patriarchs and Masters. On the other hand, I must 
re�ect on my vows to see if I’m still able to realize 
them or if they are fading away over time. I �rmly 
believe that when I have created enough good karmas 
conducive to admirable results, the environment and 
conditions will respond favorably to me.

Our Congregation is organized and run by a Central 
Executive Council, but individual temple or 
monastery manages their own internal a�airs on the 
principles of freedom and democracy, so it is not easy 
to gain unanimous consensus on everything. I’ve 
tried my best to be a bridge to connect the Central 
Executive Council with all its members so that the 
Sangha can be as harmonious as water and milk. �is 
is the general principle of harmony for all the Sangha 
that our Congregation has inherited from the 
teachings of our Patriarchs and Masters to maintain 
and develop the Buddha’s Dharma. How lo�y our 
ancestors’ virtues and merits are! �ey are like the 
brightest moon in the sky without being tainted by a 
cloud of delusion.

Our Congregation is unanimously united in our 
goals, our Sangha together with lay Buddhists have 
joined e�orts in training monks and nuns, organizing 
Ordination Ceremonies to transfer the Discipline 
Code, guiding meditation and Dharma teachings, 
and giving advices on Buddhist matters… To 
consolidate our Congregation, which includes 
di�erent sects, associations and Buddhist groups, we 
have organized regular Dharma retreats for monks, 
nuns and lay Buddhists, set up Uposatha Day in the 
states where there are enough number of monks and 
nuns and favorable conditions for this practice.

kế thừa di ý của �ầy Tổ duy trì đạo pháp. 
Quả thật công đức tiền nhân như vầng trăng 
tỏ vằng vặc sáng không hề bị mây vô minh 
phủ che khuất lấp, cao đẹp thay!
Giáo Hội trước sau như một, Tăng, Ni, tín đồ 
sát cánh cùng nhau, đào tạo người xuất gia, tổ 
chức giới đàn truyền trao giới pháp, hướng 
dẫn tu tập, cố vấn chỉ đạo v.v…để kiện toàn tổ 
chức mà trong đó có nhiều giáo phái, hội 
đoàn, đoàn thể kết hợp thành nhằm mục đích 
Trang Nghiêm Giáo Hội, như chúng ta đã giữ 
thế đứng ổn định bằng cách tổ chức tu học 
cho Tăng Ni và tín đồ Phật tử, thực hành lễ Bố 
Tát tại các tiểu bang có đông Tăng Ni và thuận 
tiện việc tập chúng. �ành phần ban lãnh đạo 
biết khắc phục những khó khăn theo tinh 
thần phụng sự để phát triển đạo pháp. Song 
song đó để phát huy đạo pháp, Giáo Hội cũng 
đã và đang thực hiện các phương tiện truyền 
thông trang nhà Phật Giáo Úc Châu, ấn hành 
kinh sách, đặc san, kỷ yếu, sáng tác, diễn 
giảng, phiên dịch… là những Phật sự cần đầu 
tư nhân sự, tài chánh nhiều hơn để phụng sự 
chúng sanh, mà một nhiệm kỳ làm không 
xong qua các nhiệm kỳ kế cần phải tiếp tục 
thực hiện theo khả năng và điều kiện để Phật 
sự chung đạt được hiệu quả. Sự thành tựu là 
nhờ công lao, trí tuệ của nhiều người hợp lại 
theo tinh thần hòa hợp chúng hầu đủ sức 
mạnh làm nên mọi việc, trong đó chúng ta 
phải hy sinh tình riêng tôn trọng nghĩa chung, 
nên trân quí để xây dựng và phát triển.

Đức �ế Tôn từng dạy chúng xuất gia trong 
luật �ập Tụng, trong chúng ta chưa ai từng 
không bị chỉ trích, kể cả Ngài! Ôi, bạch Đức từ 
phụ lời Ngài nhẹ nhàng làm sao! Và cao 
thượng quá! Ngài xem những lời chỉ trích 
như gió thoảng mây bay giữa bầu trời; còn đối 
với chúng con nghe như đá cuội đè nặng trên 
vai, rồi tự chuốc lấy khổ sở buồn phiền làm 
ảnh hưởng tiêu cực dòng sinh mệnh đạo 
pháp. Như tôi đã chia sẻ với Hòa �ượng Như 
Huệ, cựu Hội Chủ rằng, vai trò Hội Chủ 
không đơn giản, phải là người đủ nhuệ khí và 
bản lãnh mới điều hành việc đối nội và đối 
ngoại của tổ chức trôi chảy, để Giáo Hội được 
yên bình và phát triển. Ngược lại, người chủ 
soái phải chịu mọi hậu quả khôn lường trước 

Our leaders of the Sangha know how to overcome 
di culties in serving the Buddhist community and 
spreading the Buddha’s Dharma. In addition, to 
develop the transmission of the Dharma more 
e�ectively, our Congregation has been working hard 
to establish Vietnamese Buddhist channels through 
the media, the Vietnamese Buddhist Websites, and 
publish Buddhist scriptures, books, magazine, 
creative writings, Dharma commentaries and 
translations. �ese are important tasks that require 
much more input of human and �nancial resources, 
and if we cannot ful�l these duties in one term, we 
must continue to realize these goals in the next terms 
within our abilities and conditions to achieve the best 
results for our Congregation.

Our projects can only be realized thanks to the 
contributions of time, money, energy and brainpower 
from many people on the principles of harmony that 
give us strength to be successful in everything we do. 
�erefore, we should try to sacri�ce our own personal 
interests, and treasure the Sangha harmony for the 
building and development of our Buddhist community 
as a whole.

�e Blessed One taught monks and nuns in the 
Discipline Code (Patimokkha or 
Sarvāstivāda-Vinaya) that none of us can avoid being 
criticized, including the Buddha himself! How gentle 
and kind our Compassionate Father’s words were! 
Our Great Father considered criticism as light as a 
breeze or a �oating cloud in the sky, whereas we take 
others’ criticism as a heap of heavy stones weighing 
on our shoulders, causing considerable distress for 
ourselves ! �is has a negative impact on the course of 
our mission in the transmission of the Dharma.

As I  shared my views with the late President of the 
Executive Council, Most Venerable �ich Nhu Hue, 
that the role of the President is not simple, it requires 
the leader a lot of courage, strong will and determina-
tion to be able to manage skillfully the internal and 
external a�airs of the organization for the peaceful 
development of the Congregation. On the other 
hand, the leader must be responsible for all the unex-
pected consequences before the Congregation and 
history. �is is what I always remind myself of. In the 
role of a leader, I must carry on my shoulders many 
responsibilities , so I must always control my feelings, 
know how to share good and bad times with my 
Dharma  friends, encourage them and always be 
available to support them so that everybody can work 
together in harmony. �is is the right direction to go 
in accordance with the Dharma, and also an expres-
sion of gratitude to the Buddha and our Patriarchs.
�e Buddhists should always bear in mind four kinds 

Giáo Hội và lịch sử. Lời này nay cho tôi tự răn 
nhắc. Mang sứ mạng nặng trĩu trên đôi vai 
trong vai trò lãnh đạo phải tự chế, chia sẻ, 
động viên, thân cận, tương trợ để mọi người 
cùng làm việc với nhau là hướng đi đúng 
chánh pháp, đó cũng là báo ân Phật Tổ trong 
muôn một.
Người Phật tử niệm ân và báo ân, trong đó có 
ân quốc gia nơi ta nương tựa làm việc. Nhờ 
nền tự do dân chủ như Úc Đại Lợi mà chúng 
ta sinh sống, làm việc cũng như hành đạo một 
cách công bằng… nên phải có bổn phận và 
trách nhiệm tô bồi, bảo vệ quốc gia dân tộc 
độc lập, cường thịnh trong cộng đồng nhân 
loại. Cũng như Đại hội lần này, nếu không có 
đơn vị đứng ra tổ chức, Giáo Hội cũng khó 
thực hiện được những Phật sự quan trọng và 
lâu dài.
Nhân đây thay mặt Giáo Hội chúng tôi xin tán 
dương công đức nhị vị �ượng Tọa �ích 
Tâm Phương và �ích Nguyên Tạng là 
Phương trượng và Trụ trì Tu Viện Quảng Đức 
đã hoan hỷ đảm trách tổ chức Đại hội Khoáng 
Đại Kỳ 6 và hiến cúng mọi mặt như phòng xá, 
ẩm thực, trang hoàng tổ chức để Đại Hội năm 
nay được thành tựu viên mãn. Giáo Hội cũng 
tán dương công đức quý Phật tử nhiệt tình hết 
lòng cúng dường tịnh tài, công quả trong các 
ban của Ban Tổ Chức để đạt được kết quả tốt 
đẹp như thế này. Nguyện cầu hồng ân Tam 
Bảo gia hộ quý �ầy cùng toàn thể Phật tử 
đạo tràng Tu Viện Quảng Đức thân tâm an 
lạc, Bồ đề tâm kiên cố để phụng sự Phật pháp.
Cuối cùng xin thành tâm cảm niệm ân đức 
Chư Tôn Hòa �ượng, �ượng Tọa, Đại Đức 
Tăng Ni, đại diện chính phủ liên bang, địa 
phương, quý Hội đoàn, đoàn thể, quý vị đại 
biểu toàn liên bang Úc Châu, Tân Tây Lan 
theo lời mời của Ban Tổ Chức đồng về phó 
hội làm cho Đại hội thêm trang nghiêm, 
trọng thể.
Kính chúc quý Ngài đạo thọ miên trường để 
Giáo Hội nương nhờ pháp lực, đồng kính 
chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên 
thành và vì đạo tình Linh Sơn muôn thuở mà 
chung vai gánh vác cơ đồ Phật giáo bất diệt 
giữa dòng đời sinh diệt.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

of great gratitude, in which we must remember to pay 
the debt of gratitude to our second homeland where 
we live and work. �anks to the freedom and democ-
racy of Australia that we can have equal opportunities 
and social justice to carry out our mission to propa-
gate the Buddha Dharma. �erefore we have the 
duties and responsibilities to contribute to the devel-
opment and prosperity of our second homeland and 
protect our  democracy and independence in the 
global community.
We also would like to express our gratitude to the 
Organizing Committee of this Conference, without 
your great support our Congregation cannot realize 
many Buddhist projects of long term importance. 
On this special occasion, on behalf of the Congrega-
tion, I would like to warmly praise the merits of the 
Founder, Venerable �ich Tam Phuong,  and the 
Abbot, Venerable �ich Nguyen Tang, of Quang Duc 
Buddhist Monastery, who are happy to organize the 
Sixth  Conference of �e Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand at their 
Monastery. �e two Venerables have provided  every-
thing we need for the Conference, from accommoda-
tion to daily meals and decorations of the Great 
Buddha  Hall, so that this year conference can be 
perfectly successful. 

�e Congregation also would like to acknowledge the 
merits of the lay Buddhists who have donated their 
energy, time and money in di�erent sectors of the 
Organizing Committee to make this Conference a 
great success. 
May the Triple Gem bless the Venerables and all the 
lay Buddhists of Quang Duc   Monastery.  May all of 
you be well and happy. May your Bodhicitta be 
unshakable in serving the Buddha’s  Dharma.
Finally, I greatly appreciate the  kindness of all the 
Most Venerables, Venerables, Monks and Nuns,  Rep-
resentatives of the Federal Government, the State and 
Local governments, the Media, the delegates, repre-
sentatives of the Vietnamese community, societies 
and organizations, who have attended the Confer-
ence and contributed to the solemnity and success of 
this Conference.
We wish the Sangha the longevity of your noble path, 
so that our Congregation can bene�t from your inner 
power. May all of you be well and happy and soon 
attain your ultimate liberation; and for the sake of our 
special Dharma friendship, you will stand shoulder to 
shoulder  with us to keep turning the  Dharma Wheel 
in this world amid the ups and downs of life.

Namo Bodhisattva of Happiness !
Most Venerable �ich Bao Lac
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DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI

 của Hòa �ượng Hội Chủ �ích Bảo Lạc,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư tôn Trưởng lão Hội Đồng 
Chứng Minh,

Hòa �ượng �ích Huyền Tôn, Tăng Giáo 
Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, 
cùng Chư Tôn Hòa �ượng, �ượng Tọa, Ni 
Trưởng, Ni Sư,

Chư Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa �ượng Nghị Sĩ Jason Wood, Đại 
Diện �ủ Tướng Úc Scott Morrison, Dân Biểu 
Liên Bang Đảng Lao Đông Ông Peter Khalil, 
Bà �ị Trưởng Moreland Natalies Abound,

Kính thưa Quý Quan Khách, Quý Cơ Quan 
Truyền �ông Báo Chí,

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật tử gần xa,

Kính thưa liệt quý vị,

Trong nhiệm kỳ V, bốn năm đã trôi qua, 
chúng tôi từng cố gắng hết sức để hoàn tất 
trọng trách của mình, nhưng chắc hẳn không 
sao giải quyết được hết những công việc mang 
tính lâu dài, quan trọng cần thực hiện để đáp 
lại sự tin tưởng của hàng Tăng Già và quần 
chúng Phật tử nói chung. Nhân tiện chúng tôi 
có đôi điều muốn chia sẻ với Đại Hội.

Mỗi lần nhìn lên di ảnh Bồ Tát Quảng Đức và 
các bậc �ầy Tổ được tôn thờ nơi Tổ Đường, 
chúng ta thật vô cùng xúc động trước phước 

OPENING SPEECH 
By MOST VENERABLE THICH BAO LAC

PRESIDENT OF THE  EXECUTIVE COUNCIL
Homage to Sakya Muni Buddha,
Most Venerables in the Council of Elders,
Most Venerables, Venerables, Monks & Nuns 
Lay Buddhists,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
My four-year term has passed, I have tried my best to 
ful�l my duties, but probably I could not �nish all the 
projects of long term importance to meet the 
expectations of the Sangha and the Buddhist 
community as a whole. On this occasion, I would like 
to share with you some of my re�ections.
Every time I look up at the portraits of the 
Bodhisattva �ich Quang Duc, our Patriarchs and 
Masters on the Ancestors Altar, I feel deeply moved at 
their honorable looks and noble virtues in serving all 
sentient beings, how great they are ! �en, looking 
back at myself I feel so embarrassed at my limited 
ability and inadequate merits, and I’m ashamed of 
myself every time I face with di culties. Our great 
Masters are there on the Altar, always in silence, yet 
they are a source of in�nite encouragement for me in 
my hard time .
While carrying out the duties of a Buddhist leader, I 
have drawn  some lessons from my own experiences :
- You should keep doing what needs to be done 
instead of waiting until someone asks you to do. 
You should deal with monastic matters as quickly 
as possible, in order of urgency and priority, as if 
you are trying to extinguish a �re burning on your 
head.

- When you receive support from others, either 
material or spiritual, you should show your joy and 
appreciation and transfer the merits to your 
supporters.

tướng trang nghiêm, với công hạnh lợi tha 
của quý Ngài vĩ đại làm sao, thật là cao cả quá! 
Còn nhìn lại mình cảm thấy thấp kém, tài sơ 
đức mỏng, thế là tự tủi thân mỗi lần gặp khó. 
Các Ngài ngồi đó lặng thinh không nói nhưng 
là lực động viên sâu lắng, là niềm an ủi vô biên 
cho chúng ta mỗi khi gặp chướng duyên, 
nghịch cảnh.

Trong lúc thi hành Phật sự chúng tôi rút tỉa ra 
được đôi điều:

-Việc chờ người, thay vì người chờ việc; giải 
quyết việc như lửa cháy đầu, ưu tiên theo 
trường hợp cấp bách.

-Được trợ duyên vật chất, tinh thần tỏ niềm 
hoan hỷ đón nhận trân quí, hồi hướng tri ân.

-Công việc thành tựu như ý là nhờ sự hợp tác 
của nhiều người chứ không phải của một cá 
nhân.

-Biết nhận lỗi, sửa đổi sai lầm, không buồn 
phiền trách móc, ngược lại còn cảm ơn người 
chỉ lỗi cho ta.

-Lắng nghe, chia sẻ mọi an nguy, bất trắc cùng 
chư pháp lữ, thiện hữu như của chính mình.

-Khi Phật giáo bị xúc phạm, dốc lòng bảo vệ 
bằng cách tìm hiểu qua các phương tiện để lấy 
lại sự công bằng.

Nhìn lại thời gian qua chúng tôi học tôi luyện 
thêm nội lực, ý chí vững mạnh, kiên cường; 
thứ đến là bài học nhẫn nhục để ngày càng 
thấm đẫm hơn công ơn giáo dưỡng của �ầy 
Tổ. Một phần khác cũng phải quán xét lại 
hạnh nguyện đã phát còn đủ sức vươn lên hay 
đã bị hao mòn, cạn kiệt theo năm tháng. Và 
tin chắc rằng, khi chánh báo đầy đủ trang 
nghiêm hoàn hảo thời y báo như môi trường, 
hoàn cảnh cũng tốt đẹp tương ứng.

Tổ chức Giáo Hội do tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách rất tự do dân chủ, nên cũng khó 
nhất quán trọn vẹn là điều mà chúng tôi cố 
gắng với khả năng, làm gạch nối giữa tổ chức 
và các thành viên để Tăng già hòa hợp như 
nước với sữa. Đó chính là nguyên tắc chung 
cho cộng đồng Tăng lữ. Bởi lẽ, Giáo Hội này 

- If your projects have been successfully carried out, it 
is thanks to the cooperation and contributions from 
many people, not from a single one.

- If you are to blame for something that went wrong, 
you should accept your responsibilities, express your 
willingness to correct your faults, and thank those 
who have reproached you, instead of feeling hurt and 
trying to blame others.
- You should always listen to your Dharma 
companions, be considerate of their welfare and share 
their problems as if they are your own.
- When the reputation of Buddhism is abused or 
damaged, you should do your best to protect your 
faith by all means, to bring back justice to your 
religion.

Looking back the past four years, I learned many 
lessons that have strengthened my will power and 
determination.  �e lessons of forbearance have 
deepened my understanding of the teachings of our 
Patriarchs and Masters. On the other hand, I must 
re�ect on my vows to see if I’m still able to realize 
them or if they are fading away over time. I �rmly 
believe that when I have created enough good karmas 
conducive to admirable results, the environment and 
conditions will respond favorably to me.

Our Congregation is organized and run by a Central 
Executive Council, but individual temple or 
monastery manages their own internal a�airs on the 
principles of freedom and democracy, so it is not easy 
to gain unanimous consensus on everything. I’ve 
tried my best to be a bridge to connect the Central 
Executive Council with all its members so that the 
Sangha can be as harmonious as water and milk. �is 
is the general principle of harmony for all the Sangha 
that our Congregation has inherited from the 
teachings of our Patriarchs and Masters to maintain 
and develop the Buddha’s Dharma. How lo�y our 
ancestors’ virtues and merits are! �ey are like the 
brightest moon in the sky without being tainted by a 
cloud of delusion.

Our Congregation is unanimously united in our 
goals, our Sangha together with lay Buddhists have 
joined e�orts in training monks and nuns, organizing 
Ordination Ceremonies to transfer the Discipline 
Code, guiding meditation and Dharma teachings, 
and giving advices on Buddhist matters… To 
consolidate our Congregation, which includes 
di�erent sects, associations and Buddhist groups, we 
have organized regular Dharma retreats for monks, 
nuns and lay Buddhists, set up Uposatha Day in the 
states where there are enough number of monks and 
nuns and favorable conditions for this practice.

kế thừa di ý của �ầy Tổ duy trì đạo pháp. 
Quả thật công đức tiền nhân như vầng trăng 
tỏ vằng vặc sáng không hề bị mây vô minh 
phủ che khuất lấp, cao đẹp thay!
Giáo Hội trước sau như một, Tăng, Ni, tín đồ 
sát cánh cùng nhau, đào tạo người xuất gia, tổ 
chức giới đàn truyền trao giới pháp, hướng 
dẫn tu tập, cố vấn chỉ đạo v.v…để kiện toàn tổ 
chức mà trong đó có nhiều giáo phái, hội 
đoàn, đoàn thể kết hợp thành nhằm mục đích 
Trang Nghiêm Giáo Hội, như chúng ta đã giữ 
thế đứng ổn định bằng cách tổ chức tu học 
cho Tăng Ni và tín đồ Phật tử, thực hành lễ Bố 
Tát tại các tiểu bang có đông Tăng Ni và thuận 
tiện việc tập chúng. �ành phần ban lãnh đạo 
biết khắc phục những khó khăn theo tinh 
thần phụng sự để phát triển đạo pháp. Song 
song đó để phát huy đạo pháp, Giáo Hội cũng 
đã và đang thực hiện các phương tiện truyền 
thông trang nhà Phật Giáo Úc Châu, ấn hành 
kinh sách, đặc san, kỷ yếu, sáng tác, diễn 
giảng, phiên dịch… là những Phật sự cần đầu 
tư nhân sự, tài chánh nhiều hơn để phụng sự 
chúng sanh, mà một nhiệm kỳ làm không 
xong qua các nhiệm kỳ kế cần phải tiếp tục 
thực hiện theo khả năng và điều kiện để Phật 
sự chung đạt được hiệu quả. Sự thành tựu là 
nhờ công lao, trí tuệ của nhiều người hợp lại 
theo tinh thần hòa hợp chúng hầu đủ sức 
mạnh làm nên mọi việc, trong đó chúng ta 
phải hy sinh tình riêng tôn trọng nghĩa chung, 
nên trân quí để xây dựng và phát triển.

Đức �ế Tôn từng dạy chúng xuất gia trong 
luật �ập Tụng, trong chúng ta chưa ai từng 
không bị chỉ trích, kể cả Ngài! Ôi, bạch Đức từ 
phụ lời Ngài nhẹ nhàng làm sao! Và cao 
thượng quá! Ngài xem những lời chỉ trích 
như gió thoảng mây bay giữa bầu trời; còn đối 
với chúng con nghe như đá cuội đè nặng trên 
vai, rồi tự chuốc lấy khổ sở buồn phiền làm 
ảnh hưởng tiêu cực dòng sinh mệnh đạo 
pháp. Như tôi đã chia sẻ với Hòa �ượng Như 
Huệ, cựu Hội Chủ rằng, vai trò Hội Chủ 
không đơn giản, phải là người đủ nhuệ khí và 
bản lãnh mới điều hành việc đối nội và đối 
ngoại của tổ chức trôi chảy, để Giáo Hội được 
yên bình và phát triển. Ngược lại, người chủ 
soái phải chịu mọi hậu quả khôn lường trước 

Our leaders of the Sangha know how to overcome 
di culties in serving the Buddhist community and 
spreading the Buddha’s Dharma. In addition, to 
develop the transmission of the Dharma more 
e�ectively, our Congregation has been working hard 
to establish Vietnamese Buddhist channels through 
the media, the Vietnamese Buddhist Websites, and 
publish Buddhist scriptures, books, magazine, 
creative writings, Dharma commentaries and 
translations. �ese are important tasks that require 
much more input of human and �nancial resources, 
and if we cannot ful�l these duties in one term, we 
must continue to realize these goals in the next terms 
within our abilities and conditions to achieve the best 
results for our Congregation.

Our projects can only be realized thanks to the 
contributions of time, money, energy and brainpower 
from many people on the principles of harmony that 
give us strength to be successful in everything we do. 
�erefore, we should try to sacri�ce our own personal 
interests, and treasure the Sangha harmony for the 
building and development of our Buddhist community 
as a whole.

�e Blessed One taught monks and nuns in the 
Discipline Code (Patimokkha or 
Sarvāstivāda-Vinaya) that none of us can avoid being 
criticized, including the Buddha himself! How gentle 
and kind our Compassionate Father’s words were! 
Our Great Father considered criticism as light as a 
breeze or a �oating cloud in the sky, whereas we take 
others’ criticism as a heap of heavy stones weighing 
on our shoulders, causing considerable distress for 
ourselves ! �is has a negative impact on the course of 
our mission in the transmission of the Dharma.

As I  shared my views with the late President of the 
Executive Council, Most Venerable �ich Nhu Hue, 
that the role of the President is not simple, it requires 
the leader a lot of courage, strong will and determina-
tion to be able to manage skillfully the internal and 
external a�airs of the organization for the peaceful 
development of the Congregation. On the other 
hand, the leader must be responsible for all the unex-
pected consequences before the Congregation and 
history. �is is what I always remind myself of. In the 
role of a leader, I must carry on my shoulders many 
responsibilities , so I must always control my feelings, 
know how to share good and bad times with my 
Dharma  friends, encourage them and always be 
available to support them so that everybody can work 
together in harmony. �is is the right direction to go 
in accordance with the Dharma, and also an expres-
sion of gratitude to the Buddha and our Patriarchs.
�e Buddhists should always bear in mind four kinds 

Giáo Hội và lịch sử. Lời này nay cho tôi tự răn 
nhắc. Mang sứ mạng nặng trĩu trên đôi vai 
trong vai trò lãnh đạo phải tự chế, chia sẻ, 
động viên, thân cận, tương trợ để mọi người 
cùng làm việc với nhau là hướng đi đúng 
chánh pháp, đó cũng là báo ân Phật Tổ trong 
muôn một.
Người Phật tử niệm ân và báo ân, trong đó có 
ân quốc gia nơi ta nương tựa làm việc. Nhờ 
nền tự do dân chủ như Úc Đại Lợi mà chúng 
ta sinh sống, làm việc cũng như hành đạo một 
cách công bằng… nên phải có bổn phận và 
trách nhiệm tô bồi, bảo vệ quốc gia dân tộc 
độc lập, cường thịnh trong cộng đồng nhân 
loại. Cũng như Đại hội lần này, nếu không có 
đơn vị đứng ra tổ chức, Giáo Hội cũng khó 
thực hiện được những Phật sự quan trọng và 
lâu dài.
Nhân đây thay mặt Giáo Hội chúng tôi xin tán 
dương công đức nhị vị �ượng Tọa �ích 
Tâm Phương và �ích Nguyên Tạng là 
Phương trượng và Trụ trì Tu Viện Quảng Đức 
đã hoan hỷ đảm trách tổ chức Đại hội Khoáng 
Đại Kỳ 6 và hiến cúng mọi mặt như phòng xá, 
ẩm thực, trang hoàng tổ chức để Đại Hội năm 
nay được thành tựu viên mãn. Giáo Hội cũng 
tán dương công đức quý Phật tử nhiệt tình hết 
lòng cúng dường tịnh tài, công quả trong các 
ban của Ban Tổ Chức để đạt được kết quả tốt 
đẹp như thế này. Nguyện cầu hồng ân Tam 
Bảo gia hộ quý �ầy cùng toàn thể Phật tử 
đạo tràng Tu Viện Quảng Đức thân tâm an 
lạc, Bồ đề tâm kiên cố để phụng sự Phật pháp.
Cuối cùng xin thành tâm cảm niệm ân đức 
Chư Tôn Hòa �ượng, �ượng Tọa, Đại Đức 
Tăng Ni, đại diện chính phủ liên bang, địa 
phương, quý Hội đoàn, đoàn thể, quý vị đại 
biểu toàn liên bang Úc Châu, Tân Tây Lan 
theo lời mời của Ban Tổ Chức đồng về phó 
hội làm cho Đại hội thêm trang nghiêm, 
trọng thể.
Kính chúc quý Ngài đạo thọ miên trường để 
Giáo Hội nương nhờ pháp lực, đồng kính 
chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên 
thành và vì đạo tình Linh Sơn muôn thuở mà 
chung vai gánh vác cơ đồ Phật giáo bất diệt 
giữa dòng đời sinh diệt.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

of great gratitude, in which we must remember to pay 
the debt of gratitude to our second homeland where 
we live and work. �anks to the freedom and democ-
racy of Australia that we can have equal opportunities 
and social justice to carry out our mission to propa-
gate the Buddha Dharma. �erefore we have the 
duties and responsibilities to contribute to the devel-
opment and prosperity of our second homeland and 
protect our  democracy and independence in the 
global community.
We also would like to express our gratitude to the 
Organizing Committee of this Conference, without 
your great support our Congregation cannot realize 
many Buddhist projects of long term importance. 
On this special occasion, on behalf of the Congrega-
tion, I would like to warmly praise the merits of the 
Founder, Venerable �ich Tam Phuong,  and the 
Abbot, Venerable �ich Nguyen Tang, of Quang Duc 
Buddhist Monastery, who are happy to organize the 
Sixth  Conference of �e Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand at their 
Monastery. �e two Venerables have provided  every-
thing we need for the Conference, from accommoda-
tion to daily meals and decorations of the Great 
Buddha  Hall, so that this year conference can be 
perfectly successful. 

�e Congregation also would like to acknowledge the 
merits of the lay Buddhists who have donated their 
energy, time and money in di�erent sectors of the 
Organizing Committee to make this Conference a 
great success. 
May the Triple Gem bless the Venerables and all the 
lay Buddhists of Quang Duc   Monastery.  May all of 
you be well and happy. May your Bodhicitta be 
unshakable in serving the Buddha’s  Dharma.
Finally, I greatly appreciate the  kindness of all the 
Most Venerables, Venerables, Monks and Nuns,  Rep-
resentatives of the Federal Government, the State and 
Local governments, the Media, the delegates, repre-
sentatives of the Vietnamese community, societies 
and organizations, who have attended the Confer-
ence and contributed to the solemnity and success of 
this Conference.
We wish the Sangha the longevity of your noble path, 
so that our Congregation can bene�t from your inner 
power. May all of you be well and happy and soon 
attain your ultimate liberation; and for the sake of our 
special Dharma friendship, you will stand shoulder to 
shoulder  with us to keep turning the  Dharma Wheel 
in this world amid the ups and downs of life.

Namo Bodhisattva of Happiness !
Most Venerable �ich Bao Lac
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DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VI

 của Hòa �ượng Hội Chủ �ích Bảo Lạc,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư tôn Trưởng lão Hội Đồng 
Chứng Minh,

Hòa �ượng �ích Huyền Tôn, Tăng Giáo 
Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, 
cùng Chư Tôn Hòa �ượng, �ượng Tọa, Ni 
Trưởng, Ni Sư,

Chư Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa �ượng Nghị Sĩ Jason Wood, Đại 
Diện �ủ Tướng Úc Scott Morrison, Dân Biểu 
Liên Bang Đảng Lao Đông Ông Peter Khalil, 
Bà �ị Trưởng Moreland Natalies Abound,

Kính thưa Quý Quan Khách, Quý Cơ Quan 
Truyền �ông Báo Chí,

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật tử gần xa,

Kính thưa liệt quý vị,

Trong nhiệm kỳ V, bốn năm đã trôi qua, 
chúng tôi từng cố gắng hết sức để hoàn tất 
trọng trách của mình, nhưng chắc hẳn không 
sao giải quyết được hết những công việc mang 
tính lâu dài, quan trọng cần thực hiện để đáp 
lại sự tin tưởng của hàng Tăng Già và quần 
chúng Phật tử nói chung. Nhân tiện chúng tôi 
có đôi điều muốn chia sẻ với Đại Hội.

Mỗi lần nhìn lên di ảnh Bồ Tát Quảng Đức và 
các bậc �ầy Tổ được tôn thờ nơi Tổ Đường, 
chúng ta thật vô cùng xúc động trước phước 

OPENING SPEECH 
By MOST VENERABLE THICH BAO LAC

PRESIDENT OF THE  EXECUTIVE COUNCIL
Homage to Sakya Muni Buddha,
Most Venerables in the Council of Elders,
Most Venerables, Venerables, Monks & Nuns 
Lay Buddhists,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
My four-year term has passed, I have tried my best to 
ful�l my duties, but probably I could not �nish all the 
projects of long term importance to meet the 
expectations of the Sangha and the Buddhist 
community as a whole. On this occasion, I would like 
to share with you some of my re�ections.
Every time I look up at the portraits of the 
Bodhisattva �ich Quang Duc, our Patriarchs and 
Masters on the Ancestors Altar, I feel deeply moved at 
their honorable looks and noble virtues in serving all 
sentient beings, how great they are ! �en, looking 
back at myself I feel so embarrassed at my limited 
ability and inadequate merits, and I’m ashamed of 
myself every time I face with di culties. Our great 
Masters are there on the Altar, always in silence, yet 
they are a source of in�nite encouragement for me in 
my hard time .
While carrying out the duties of a Buddhist leader, I 
have drawn  some lessons from my own experiences :
- You should keep doing what needs to be done 
instead of waiting until someone asks you to do. 
You should deal with monastic matters as quickly 
as possible, in order of urgency and priority, as if 
you are trying to extinguish a �re burning on your 
head.

- When you receive support from others, either 
material or spiritual, you should show your joy and 
appreciation and transfer the merits to your 
supporters.

tướng trang nghiêm, với công hạnh lợi tha 
của quý Ngài vĩ đại làm sao, thật là cao cả quá! 
Còn nhìn lại mình cảm thấy thấp kém, tài sơ 
đức mỏng, thế là tự tủi thân mỗi lần gặp khó. 
Các Ngài ngồi đó lặng thinh không nói nhưng 
là lực động viên sâu lắng, là niềm an ủi vô biên 
cho chúng ta mỗi khi gặp chướng duyên, 
nghịch cảnh.

Trong lúc thi hành Phật sự chúng tôi rút tỉa ra 
được đôi điều:

-Việc chờ người, thay vì người chờ việc; giải 
quyết việc như lửa cháy đầu, ưu tiên theo 
trường hợp cấp bách.

-Được trợ duyên vật chất, tinh thần tỏ niềm 
hoan hỷ đón nhận trân quí, hồi hướng tri ân.

-Công việc thành tựu như ý là nhờ sự hợp tác 
của nhiều người chứ không phải của một cá 
nhân.

-Biết nhận lỗi, sửa đổi sai lầm, không buồn 
phiền trách móc, ngược lại còn cảm ơn người 
chỉ lỗi cho ta.

-Lắng nghe, chia sẻ mọi an nguy, bất trắc cùng 
chư pháp lữ, thiện hữu như của chính mình.

-Khi Phật giáo bị xúc phạm, dốc lòng bảo vệ 
bằng cách tìm hiểu qua các phương tiện để lấy 
lại sự công bằng.

Nhìn lại thời gian qua chúng tôi học tôi luyện 
thêm nội lực, ý chí vững mạnh, kiên cường; 
thứ đến là bài học nhẫn nhục để ngày càng 
thấm đẫm hơn công ơn giáo dưỡng của �ầy 
Tổ. Một phần khác cũng phải quán xét lại 
hạnh nguyện đã phát còn đủ sức vươn lên hay 
đã bị hao mòn, cạn kiệt theo năm tháng. Và 
tin chắc rằng, khi chánh báo đầy đủ trang 
nghiêm hoàn hảo thời y báo như môi trường, 
hoàn cảnh cũng tốt đẹp tương ứng.

Tổ chức Giáo Hội do tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách rất tự do dân chủ, nên cũng khó 
nhất quán trọn vẹn là điều mà chúng tôi cố 
gắng với khả năng, làm gạch nối giữa tổ chức 
và các thành viên để Tăng già hòa hợp như 
nước với sữa. Đó chính là nguyên tắc chung 
cho cộng đồng Tăng lữ. Bởi lẽ, Giáo Hội này 

- If your projects have been successfully carried out, it 
is thanks to the cooperation and contributions from 
many people, not from a single one.

- If you are to blame for something that went wrong, 
you should accept your responsibilities, express your 
willingness to correct your faults, and thank those 
who have reproached you, instead of feeling hurt and 
trying to blame others.
- You should always listen to your Dharma 
companions, be considerate of their welfare and share 
their problems as if they are your own.
- When the reputation of Buddhism is abused or 
damaged, you should do your best to protect your 
faith by all means, to bring back justice to your 
religion.

Looking back the past four years, I learned many 
lessons that have strengthened my will power and 
determination.  �e lessons of forbearance have 
deepened my understanding of the teachings of our 
Patriarchs and Masters. On the other hand, I must 
re�ect on my vows to see if I’m still able to realize 
them or if they are fading away over time. I �rmly 
believe that when I have created enough good karmas 
conducive to admirable results, the environment and 
conditions will respond favorably to me.

Our Congregation is organized and run by a Central 
Executive Council, but individual temple or 
monastery manages their own internal a�airs on the 
principles of freedom and democracy, so it is not easy 
to gain unanimous consensus on everything. I’ve 
tried my best to be a bridge to connect the Central 
Executive Council with all its members so that the 
Sangha can be as harmonious as water and milk. �is 
is the general principle of harmony for all the Sangha 
that our Congregation has inherited from the 
teachings of our Patriarchs and Masters to maintain 
and develop the Buddha’s Dharma. How lo�y our 
ancestors’ virtues and merits are! �ey are like the 
brightest moon in the sky without being tainted by a 
cloud of delusion.

Our Congregation is unanimously united in our 
goals, our Sangha together with lay Buddhists have 
joined e�orts in training monks and nuns, organizing 
Ordination Ceremonies to transfer the Discipline 
Code, guiding meditation and Dharma teachings, 
and giving advices on Buddhist matters… To 
consolidate our Congregation, which includes 
di�erent sects, associations and Buddhist groups, we 
have organized regular Dharma retreats for monks, 
nuns and lay Buddhists, set up Uposatha Day in the 
states where there are enough number of monks and 
nuns and favorable conditions for this practice.

kế thừa di ý của �ầy Tổ duy trì đạo pháp. 
Quả thật công đức tiền nhân như vầng trăng 
tỏ vằng vặc sáng không hề bị mây vô minh 
phủ che khuất lấp, cao đẹp thay!
Giáo Hội trước sau như một, Tăng, Ni, tín đồ 
sát cánh cùng nhau, đào tạo người xuất gia, tổ 
chức giới đàn truyền trao giới pháp, hướng 
dẫn tu tập, cố vấn chỉ đạo v.v…để kiện toàn tổ 
chức mà trong đó có nhiều giáo phái, hội 
đoàn, đoàn thể kết hợp thành nhằm mục đích 
Trang Nghiêm Giáo Hội, như chúng ta đã giữ 
thế đứng ổn định bằng cách tổ chức tu học 
cho Tăng Ni và tín đồ Phật tử, thực hành lễ Bố 
Tát tại các tiểu bang có đông Tăng Ni và thuận 
tiện việc tập chúng. �ành phần ban lãnh đạo 
biết khắc phục những khó khăn theo tinh 
thần phụng sự để phát triển đạo pháp. Song 
song đó để phát huy đạo pháp, Giáo Hội cũng 
đã và đang thực hiện các phương tiện truyền 
thông trang nhà Phật Giáo Úc Châu, ấn hành 
kinh sách, đặc san, kỷ yếu, sáng tác, diễn 
giảng, phiên dịch… là những Phật sự cần đầu 
tư nhân sự, tài chánh nhiều hơn để phụng sự 
chúng sanh, mà một nhiệm kỳ làm không 
xong qua các nhiệm kỳ kế cần phải tiếp tục 
thực hiện theo khả năng và điều kiện để Phật 
sự chung đạt được hiệu quả. Sự thành tựu là 
nhờ công lao, trí tuệ của nhiều người hợp lại 
theo tinh thần hòa hợp chúng hầu đủ sức 
mạnh làm nên mọi việc, trong đó chúng ta 
phải hy sinh tình riêng tôn trọng nghĩa chung, 
nên trân quí để xây dựng và phát triển.

Đức �ế Tôn từng dạy chúng xuất gia trong 
luật �ập Tụng, trong chúng ta chưa ai từng 
không bị chỉ trích, kể cả Ngài! Ôi, bạch Đức từ 
phụ lời Ngài nhẹ nhàng làm sao! Và cao 
thượng quá! Ngài xem những lời chỉ trích 
như gió thoảng mây bay giữa bầu trời; còn đối 
với chúng con nghe như đá cuội đè nặng trên 
vai, rồi tự chuốc lấy khổ sở buồn phiền làm 
ảnh hưởng tiêu cực dòng sinh mệnh đạo 
pháp. Như tôi đã chia sẻ với Hòa �ượng Như 
Huệ, cựu Hội Chủ rằng, vai trò Hội Chủ 
không đơn giản, phải là người đủ nhuệ khí và 
bản lãnh mới điều hành việc đối nội và đối 
ngoại của tổ chức trôi chảy, để Giáo Hội được 
yên bình và phát triển. Ngược lại, người chủ 
soái phải chịu mọi hậu quả khôn lường trước 

Our leaders of the Sangha know how to overcome 
di culties in serving the Buddhist community and 
spreading the Buddha’s Dharma. In addition, to 
develop the transmission of the Dharma more 
e�ectively, our Congregation has been working hard 
to establish Vietnamese Buddhist channels through 
the media, the Vietnamese Buddhist Websites, and 
publish Buddhist scriptures, books, magazine, 
creative writings, Dharma commentaries and 
translations. �ese are important tasks that require 
much more input of human and �nancial resources, 
and if we cannot ful�l these duties in one term, we 
must continue to realize these goals in the next terms 
within our abilities and conditions to achieve the best 
results for our Congregation.

Our projects can only be realized thanks to the 
contributions of time, money, energy and brainpower 
from many people on the principles of harmony that 
give us strength to be successful in everything we do. 
�erefore, we should try to sacri�ce our own personal 
interests, and treasure the Sangha harmony for the 
building and development of our Buddhist community 
as a whole.

�e Blessed One taught monks and nuns in the 
Discipline Code (Patimokkha or 
Sarvāstivāda-Vinaya) that none of us can avoid being 
criticized, including the Buddha himself! How gentle 
and kind our Compassionate Father’s words were! 
Our Great Father considered criticism as light as a 
breeze or a �oating cloud in the sky, whereas we take 
others’ criticism as a heap of heavy stones weighing 
on our shoulders, causing considerable distress for 
ourselves ! �is has a negative impact on the course of 
our mission in the transmission of the Dharma.

As I  shared my views with the late President of the 
Executive Council, Most Venerable �ich Nhu Hue, 
that the role of the President is not simple, it requires 
the leader a lot of courage, strong will and determina-
tion to be able to manage skillfully the internal and 
external a�airs of the organization for the peaceful 
development of the Congregation. On the other 
hand, the leader must be responsible for all the unex-
pected consequences before the Congregation and 
history. �is is what I always remind myself of. In the 
role of a leader, I must carry on my shoulders many 
responsibilities , so I must always control my feelings, 
know how to share good and bad times with my 
Dharma  friends, encourage them and always be 
available to support them so that everybody can work 
together in harmony. �is is the right direction to go 
in accordance with the Dharma, and also an expres-
sion of gratitude to the Buddha and our Patriarchs.
�e Buddhists should always bear in mind four kinds 

Giáo Hội và lịch sử. Lời này nay cho tôi tự răn 
nhắc. Mang sứ mạng nặng trĩu trên đôi vai 
trong vai trò lãnh đạo phải tự chế, chia sẻ, 
động viên, thân cận, tương trợ để mọi người 
cùng làm việc với nhau là hướng đi đúng 
chánh pháp, đó cũng là báo ân Phật Tổ trong 
muôn một.
Người Phật tử niệm ân và báo ân, trong đó có 
ân quốc gia nơi ta nương tựa làm việc. Nhờ 
nền tự do dân chủ như Úc Đại Lợi mà chúng 
ta sinh sống, làm việc cũng như hành đạo một 
cách công bằng… nên phải có bổn phận và 
trách nhiệm tô bồi, bảo vệ quốc gia dân tộc 
độc lập, cường thịnh trong cộng đồng nhân 
loại. Cũng như Đại hội lần này, nếu không có 
đơn vị đứng ra tổ chức, Giáo Hội cũng khó 
thực hiện được những Phật sự quan trọng và 
lâu dài.
Nhân đây thay mặt Giáo Hội chúng tôi xin tán 
dương công đức nhị vị �ượng Tọa �ích 
Tâm Phương và �ích Nguyên Tạng là 
Phương trượng và Trụ trì Tu Viện Quảng Đức 
đã hoan hỷ đảm trách tổ chức Đại hội Khoáng 
Đại Kỳ 6 và hiến cúng mọi mặt như phòng xá, 
ẩm thực, trang hoàng tổ chức để Đại Hội năm 
nay được thành tựu viên mãn. Giáo Hội cũng 
tán dương công đức quý Phật tử nhiệt tình hết 
lòng cúng dường tịnh tài, công quả trong các 
ban của Ban Tổ Chức để đạt được kết quả tốt 
đẹp như thế này. Nguyện cầu hồng ân Tam 
Bảo gia hộ quý �ầy cùng toàn thể Phật tử 
đạo tràng Tu Viện Quảng Đức thân tâm an 
lạc, Bồ đề tâm kiên cố để phụng sự Phật pháp.
Cuối cùng xin thành tâm cảm niệm ân đức 
Chư Tôn Hòa �ượng, �ượng Tọa, Đại Đức 
Tăng Ni, đại diện chính phủ liên bang, địa 
phương, quý Hội đoàn, đoàn thể, quý vị đại 
biểu toàn liên bang Úc Châu, Tân Tây Lan 
theo lời mời của Ban Tổ Chức đồng về phó 
hội làm cho Đại hội thêm trang nghiêm, 
trọng thể.
Kính chúc quý Ngài đạo thọ miên trường để 
Giáo Hội nương nhờ pháp lực, đồng kính 
chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên 
thành và vì đạo tình Linh Sơn muôn thuở mà 
chung vai gánh vác cơ đồ Phật giáo bất diệt 
giữa dòng đời sinh diệt.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

of great gratitude, in which we must remember to pay 
the debt of gratitude to our second homeland where 
we live and work. �anks to the freedom and democ-
racy of Australia that we can have equal opportunities 
and social justice to carry out our mission to propa-
gate the Buddha Dharma. �erefore we have the 
duties and responsibilities to contribute to the devel-
opment and prosperity of our second homeland and 
protect our  democracy and independence in the 
global community.
We also would like to express our gratitude to the 
Organizing Committee of this Conference, without 
your great support our Congregation cannot realize 
many Buddhist projects of long term importance. 
On this special occasion, on behalf of the Congrega-
tion, I would like to warmly praise the merits of the 
Founder, Venerable �ich Tam Phuong,  and the 
Abbot, Venerable �ich Nguyen Tang, of Quang Duc 
Buddhist Monastery, who are happy to organize the 
Sixth  Conference of �e Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand at their 
Monastery. �e two Venerables have provided  every-
thing we need for the Conference, from accommoda-
tion to daily meals and decorations of the Great 
Buddha  Hall, so that this year conference can be 
perfectly successful. 

�e Congregation also would like to acknowledge the 
merits of the lay Buddhists who have donated their 
energy, time and money in di�erent sectors of the 
Organizing Committee to make this Conference a 
great success. 
May the Triple Gem bless the Venerables and all the 
lay Buddhists of Quang Duc   Monastery.  May all of 
you be well and happy. May your Bodhicitta be 
unshakable in serving the Buddha’s  Dharma.
Finally, I greatly appreciate the  kindness of all the 
Most Venerables, Venerables, Monks and Nuns,  Rep-
resentatives of the Federal Government, the State and 
Local governments, the Media, the delegates, repre-
sentatives of the Vietnamese community, societies 
and organizations, who have attended the Confer-
ence and contributed to the solemnity and success of 
this Conference.
We wish the Sangha the longevity of your noble path, 
so that our Congregation can bene�t from your inner 
power. May all of you be well and happy and soon 
attain your ultimate liberation; and for the sake of our 
special Dharma friendship, you will stand shoulder to 
shoulder  with us to keep turning the  Dharma Wheel 
in this world amid the ups and downs of life.

Namo Bodhisattva of Happiness !
Most Venerable �ich Bao Lac
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 của Hòa �ượng Hội Chủ �ích Bảo Lạc,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư tôn Trưởng lão Hội Đồng 
Chứng Minh,

Hòa �ượng �ích Huyền Tôn, Tăng Giáo 
Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, 
cùng Chư Tôn Hòa �ượng, �ượng Tọa, Ni 
Trưởng, Ni Sư,

Chư Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa �ượng Nghị Sĩ Jason Wood, Đại 
Diện �ủ Tướng Úc Scott Morrison, Dân Biểu 
Liên Bang Đảng Lao Đông Ông Peter Khalil, 
Bà �ị Trưởng Moreland Natalies Abound,

Kính thưa Quý Quan Khách, Quý Cơ Quan 
Truyền �ông Báo Chí,

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật tử gần xa,

Kính thưa liệt quý vị,

Trong nhiệm kỳ V, bốn năm đã trôi qua, 
chúng tôi từng cố gắng hết sức để hoàn tất 
trọng trách của mình, nhưng chắc hẳn không 
sao giải quyết được hết những công việc mang 
tính lâu dài, quan trọng cần thực hiện để đáp 
lại sự tin tưởng của hàng Tăng Già và quần 
chúng Phật tử nói chung. Nhân tiện chúng tôi 
có đôi điều muốn chia sẻ với Đại Hội.

Mỗi lần nhìn lên di ảnh Bồ Tát Quảng Đức và 
các bậc �ầy Tổ được tôn thờ nơi Tổ Đường, 
chúng ta thật vô cùng xúc động trước phước 

OPENING SPEECH 
By MOST VENERABLE THICH BAO LAC

PRESIDENT OF THE  EXECUTIVE COUNCIL
Homage to Sakya Muni Buddha,
Most Venerables in the Council of Elders,
Most Venerables, Venerables, Monks & Nuns 
Lay Buddhists,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
My four-year term has passed, I have tried my best to 
ful�l my duties, but probably I could not �nish all the 
projects of long term importance to meet the 
expectations of the Sangha and the Buddhist 
community as a whole. On this occasion, I would like 
to share with you some of my re�ections.
Every time I look up at the portraits of the 
Bodhisattva �ich Quang Duc, our Patriarchs and 
Masters on the Ancestors Altar, I feel deeply moved at 
their honorable looks and noble virtues in serving all 
sentient beings, how great they are ! �en, looking 
back at myself I feel so embarrassed at my limited 
ability and inadequate merits, and I’m ashamed of 
myself every time I face with di culties. Our great 
Masters are there on the Altar, always in silence, yet 
they are a source of in�nite encouragement for me in 
my hard time .
While carrying out the duties of a Buddhist leader, I 
have drawn  some lessons from my own experiences :
- You should keep doing what needs to be done 
instead of waiting until someone asks you to do. 
You should deal with monastic matters as quickly 
as possible, in order of urgency and priority, as if 
you are trying to extinguish a �re burning on your 
head.

- When you receive support from others, either 
material or spiritual, you should show your joy and 
appreciation and transfer the merits to your 
supporters.

tướng trang nghiêm, với công hạnh lợi tha 
của quý Ngài vĩ đại làm sao, thật là cao cả quá! 
Còn nhìn lại mình cảm thấy thấp kém, tài sơ 
đức mỏng, thế là tự tủi thân mỗi lần gặp khó. 
Các Ngài ngồi đó lặng thinh không nói nhưng 
là lực động viên sâu lắng, là niềm an ủi vô biên 
cho chúng ta mỗi khi gặp chướng duyên, 
nghịch cảnh.

Trong lúc thi hành Phật sự chúng tôi rút tỉa ra 
được đôi điều:

-Việc chờ người, thay vì người chờ việc; giải 
quyết việc như lửa cháy đầu, ưu tiên theo 
trường hợp cấp bách.

-Được trợ duyên vật chất, tinh thần tỏ niềm 
hoan hỷ đón nhận trân quí, hồi hướng tri ân.

-Công việc thành tựu như ý là nhờ sự hợp tác 
của nhiều người chứ không phải của một cá 
nhân.

-Biết nhận lỗi, sửa đổi sai lầm, không buồn 
phiền trách móc, ngược lại còn cảm ơn người 
chỉ lỗi cho ta.

-Lắng nghe, chia sẻ mọi an nguy, bất trắc cùng 
chư pháp lữ, thiện hữu như của chính mình.

-Khi Phật giáo bị xúc phạm, dốc lòng bảo vệ 
bằng cách tìm hiểu qua các phương tiện để lấy 
lại sự công bằng.

Nhìn lại thời gian qua chúng tôi học tôi luyện 
thêm nội lực, ý chí vững mạnh, kiên cường; 
thứ đến là bài học nhẫn nhục để ngày càng 
thấm đẫm hơn công ơn giáo dưỡng của �ầy 
Tổ. Một phần khác cũng phải quán xét lại 
hạnh nguyện đã phát còn đủ sức vươn lên hay 
đã bị hao mòn, cạn kiệt theo năm tháng. Và 
tin chắc rằng, khi chánh báo đầy đủ trang 
nghiêm hoàn hảo thời y báo như môi trường, 
hoàn cảnh cũng tốt đẹp tương ứng.

Tổ chức Giáo Hội do tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách rất tự do dân chủ, nên cũng khó 
nhất quán trọn vẹn là điều mà chúng tôi cố 
gắng với khả năng, làm gạch nối giữa tổ chức 
và các thành viên để Tăng già hòa hợp như 
nước với sữa. Đó chính là nguyên tắc chung 
cho cộng đồng Tăng lữ. Bởi lẽ, Giáo Hội này 

- If your projects have been successfully carried out, it 
is thanks to the cooperation and contributions from 
many people, not from a single one.

- If you are to blame for something that went wrong, 
you should accept your responsibilities, express your 
willingness to correct your faults, and thank those 
who have reproached you, instead of feeling hurt and 
trying to blame others.
- You should always listen to your Dharma 
companions, be considerate of their welfare and share 
their problems as if they are your own.
- When the reputation of Buddhism is abused or 
damaged, you should do your best to protect your 
faith by all means, to bring back justice to your 
religion.

Looking back the past four years, I learned many 
lessons that have strengthened my will power and 
determination.  �e lessons of forbearance have 
deepened my understanding of the teachings of our 
Patriarchs and Masters. On the other hand, I must 
re�ect on my vows to see if I’m still able to realize 
them or if they are fading away over time. I �rmly 
believe that when I have created enough good karmas 
conducive to admirable results, the environment and 
conditions will respond favorably to me.

Our Congregation is organized and run by a Central 
Executive Council, but individual temple or 
monastery manages their own internal a�airs on the 
principles of freedom and democracy, so it is not easy 
to gain unanimous consensus on everything. I’ve 
tried my best to be a bridge to connect the Central 
Executive Council with all its members so that the 
Sangha can be as harmonious as water and milk. �is 
is the general principle of harmony for all the Sangha 
that our Congregation has inherited from the 
teachings of our Patriarchs and Masters to maintain 
and develop the Buddha’s Dharma. How lo�y our 
ancestors’ virtues and merits are! �ey are like the 
brightest moon in the sky without being tainted by a 
cloud of delusion.

Our Congregation is unanimously united in our 
goals, our Sangha together with lay Buddhists have 
joined e�orts in training monks and nuns, organizing 
Ordination Ceremonies to transfer the Discipline 
Code, guiding meditation and Dharma teachings, 
and giving advices on Buddhist matters… To 
consolidate our Congregation, which includes 
di�erent sects, associations and Buddhist groups, we 
have organized regular Dharma retreats for monks, 
nuns and lay Buddhists, set up Uposatha Day in the 
states where there are enough number of monks and 
nuns and favorable conditions for this practice.

kế thừa di ý của �ầy Tổ duy trì đạo pháp. 
Quả thật công đức tiền nhân như vầng trăng 
tỏ vằng vặc sáng không hề bị mây vô minh 
phủ che khuất lấp, cao đẹp thay!
Giáo Hội trước sau như một, Tăng, Ni, tín đồ 
sát cánh cùng nhau, đào tạo người xuất gia, tổ 
chức giới đàn truyền trao giới pháp, hướng 
dẫn tu tập, cố vấn chỉ đạo v.v…để kiện toàn tổ 
chức mà trong đó có nhiều giáo phái, hội 
đoàn, đoàn thể kết hợp thành nhằm mục đích 
Trang Nghiêm Giáo Hội, như chúng ta đã giữ 
thế đứng ổn định bằng cách tổ chức tu học 
cho Tăng Ni và tín đồ Phật tử, thực hành lễ Bố 
Tát tại các tiểu bang có đông Tăng Ni và thuận 
tiện việc tập chúng. �ành phần ban lãnh đạo 
biết khắc phục những khó khăn theo tinh 
thần phụng sự để phát triển đạo pháp. Song 
song đó để phát huy đạo pháp, Giáo Hội cũng 
đã và đang thực hiện các phương tiện truyền 
thông trang nhà Phật Giáo Úc Châu, ấn hành 
kinh sách, đặc san, kỷ yếu, sáng tác, diễn 
giảng, phiên dịch… là những Phật sự cần đầu 
tư nhân sự, tài chánh nhiều hơn để phụng sự 
chúng sanh, mà một nhiệm kỳ làm không 
xong qua các nhiệm kỳ kế cần phải tiếp tục 
thực hiện theo khả năng và điều kiện để Phật 
sự chung đạt được hiệu quả. Sự thành tựu là 
nhờ công lao, trí tuệ của nhiều người hợp lại 
theo tinh thần hòa hợp chúng hầu đủ sức 
mạnh làm nên mọi việc, trong đó chúng ta 
phải hy sinh tình riêng tôn trọng nghĩa chung, 
nên trân quí để xây dựng và phát triển.

Đức �ế Tôn từng dạy chúng xuất gia trong 
luật �ập Tụng, trong chúng ta chưa ai từng 
không bị chỉ trích, kể cả Ngài! Ôi, bạch Đức từ 
phụ lời Ngài nhẹ nhàng làm sao! Và cao 
thượng quá! Ngài xem những lời chỉ trích 
như gió thoảng mây bay giữa bầu trời; còn đối 
với chúng con nghe như đá cuội đè nặng trên 
vai, rồi tự chuốc lấy khổ sở buồn phiền làm 
ảnh hưởng tiêu cực dòng sinh mệnh đạo 
pháp. Như tôi đã chia sẻ với Hòa �ượng Như 
Huệ, cựu Hội Chủ rằng, vai trò Hội Chủ 
không đơn giản, phải là người đủ nhuệ khí và 
bản lãnh mới điều hành việc đối nội và đối 
ngoại của tổ chức trôi chảy, để Giáo Hội được 
yên bình và phát triển. Ngược lại, người chủ 
soái phải chịu mọi hậu quả khôn lường trước 

Our leaders of the Sangha know how to overcome 
di culties in serving the Buddhist community and 
spreading the Buddha’s Dharma. In addition, to 
develop the transmission of the Dharma more 
e�ectively, our Congregation has been working hard 
to establish Vietnamese Buddhist channels through 
the media, the Vietnamese Buddhist Websites, and 
publish Buddhist scriptures, books, magazine, 
creative writings, Dharma commentaries and 
translations. �ese are important tasks that require 
much more input of human and �nancial resources, 
and if we cannot ful�l these duties in one term, we 
must continue to realize these goals in the next terms 
within our abilities and conditions to achieve the best 
results for our Congregation.

Our projects can only be realized thanks to the 
contributions of time, money, energy and brainpower 
from many people on the principles of harmony that 
give us strength to be successful in everything we do. 
�erefore, we should try to sacri�ce our own personal 
interests, and treasure the Sangha harmony for the 
building and development of our Buddhist community 
as a whole.

�e Blessed One taught monks and nuns in the 
Discipline Code (Patimokkha or 
Sarvāstivāda-Vinaya) that none of us can avoid being 
criticized, including the Buddha himself! How gentle 
and kind our Compassionate Father’s words were! 
Our Great Father considered criticism as light as a 
breeze or a �oating cloud in the sky, whereas we take 
others’ criticism as a heap of heavy stones weighing 
on our shoulders, causing considerable distress for 
ourselves ! �is has a negative impact on the course of 
our mission in the transmission of the Dharma.

As I  shared my views with the late President of the 
Executive Council, Most Venerable �ich Nhu Hue, 
that the role of the President is not simple, it requires 
the leader a lot of courage, strong will and determina-
tion to be able to manage skillfully the internal and 
external a�airs of the organization for the peaceful 
development of the Congregation. On the other 
hand, the leader must be responsible for all the unex-
pected consequences before the Congregation and 
history. �is is what I always remind myself of. In the 
role of a leader, I must carry on my shoulders many 
responsibilities , so I must always control my feelings, 
know how to share good and bad times with my 
Dharma  friends, encourage them and always be 
available to support them so that everybody can work 
together in harmony. �is is the right direction to go 
in accordance with the Dharma, and also an expres-
sion of gratitude to the Buddha and our Patriarchs.
�e Buddhists should always bear in mind four kinds 

Giáo Hội và lịch sử. Lời này nay cho tôi tự răn 
nhắc. Mang sứ mạng nặng trĩu trên đôi vai 
trong vai trò lãnh đạo phải tự chế, chia sẻ, 
động viên, thân cận, tương trợ để mọi người 
cùng làm việc với nhau là hướng đi đúng 
chánh pháp, đó cũng là báo ân Phật Tổ trong 
muôn một.
Người Phật tử niệm ân và báo ân, trong đó có 
ân quốc gia nơi ta nương tựa làm việc. Nhờ 
nền tự do dân chủ như Úc Đại Lợi mà chúng 
ta sinh sống, làm việc cũng như hành đạo một 
cách công bằng… nên phải có bổn phận và 
trách nhiệm tô bồi, bảo vệ quốc gia dân tộc 
độc lập, cường thịnh trong cộng đồng nhân 
loại. Cũng như Đại hội lần này, nếu không có 
đơn vị đứng ra tổ chức, Giáo Hội cũng khó 
thực hiện được những Phật sự quan trọng và 
lâu dài.
Nhân đây thay mặt Giáo Hội chúng tôi xin tán 
dương công đức nhị vị �ượng Tọa �ích 
Tâm Phương và �ích Nguyên Tạng là 
Phương trượng và Trụ trì Tu Viện Quảng Đức 
đã hoan hỷ đảm trách tổ chức Đại hội Khoáng 
Đại Kỳ 6 và hiến cúng mọi mặt như phòng xá, 
ẩm thực, trang hoàng tổ chức để Đại Hội năm 
nay được thành tựu viên mãn. Giáo Hội cũng 
tán dương công đức quý Phật tử nhiệt tình hết 
lòng cúng dường tịnh tài, công quả trong các 
ban của Ban Tổ Chức để đạt được kết quả tốt 
đẹp như thế này. Nguyện cầu hồng ân Tam 
Bảo gia hộ quý �ầy cùng toàn thể Phật tử 
đạo tràng Tu Viện Quảng Đức thân tâm an 
lạc, Bồ đề tâm kiên cố để phụng sự Phật pháp.
Cuối cùng xin thành tâm cảm niệm ân đức 
Chư Tôn Hòa �ượng, �ượng Tọa, Đại Đức 
Tăng Ni, đại diện chính phủ liên bang, địa 
phương, quý Hội đoàn, đoàn thể, quý vị đại 
biểu toàn liên bang Úc Châu, Tân Tây Lan 
theo lời mời của Ban Tổ Chức đồng về phó 
hội làm cho Đại hội thêm trang nghiêm, 
trọng thể.
Kính chúc quý Ngài đạo thọ miên trường để 
Giáo Hội nương nhờ pháp lực, đồng kính 
chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên 
thành và vì đạo tình Linh Sơn muôn thuở mà 
chung vai gánh vác cơ đồ Phật giáo bất diệt 
giữa dòng đời sinh diệt.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

of great gratitude, in which we must remember to pay 
the debt of gratitude to our second homeland where 
we live and work. �anks to the freedom and democ-
racy of Australia that we can have equal opportunities 
and social justice to carry out our mission to propa-
gate the Buddha Dharma. �erefore we have the 
duties and responsibilities to contribute to the devel-
opment and prosperity of our second homeland and 
protect our  democracy and independence in the 
global community.
We also would like to express our gratitude to the 
Organizing Committee of this Conference, without 
your great support our Congregation cannot realize 
many Buddhist projects of long term importance. 
On this special occasion, on behalf of the Congrega-
tion, I would like to warmly praise the merits of the 
Founder, Venerable �ich Tam Phuong,  and the 
Abbot, Venerable �ich Nguyen Tang, of Quang Duc 
Buddhist Monastery, who are happy to organize the 
Sixth  Conference of �e Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand at their 
Monastery. �e two Venerables have provided  every-
thing we need for the Conference, from accommoda-
tion to daily meals and decorations of the Great 
Buddha  Hall, so that this year conference can be 
perfectly successful. 

�e Congregation also would like to acknowledge the 
merits of the lay Buddhists who have donated their 
energy, time and money in di�erent sectors of the 
Organizing Committee to make this Conference a 
great success. 
May the Triple Gem bless the Venerables and all the 
lay Buddhists of Quang Duc   Monastery.  May all of 
you be well and happy. May your Bodhicitta be 
unshakable in serving the Buddha’s  Dharma.
Finally, I greatly appreciate the  kindness of all the 
Most Venerables, Venerables, Monks and Nuns,  Rep-
resentatives of the Federal Government, the State and 
Local governments, the Media, the delegates, repre-
sentatives of the Vietnamese community, societies 
and organizations, who have attended the Confer-
ence and contributed to the solemnity and success of 
this Conference.
We wish the Sangha the longevity of your noble path, 
so that our Congregation can bene�t from your inner 
power. May all of you be well and happy and soon 
attain your ultimate liberation; and for the sake of our 
special Dharma friendship, you will stand shoulder to 
shoulder  with us to keep turning the  Dharma Wheel 
in this world amid the ups and downs of life.

Namo Bodhisattva of Happiness !
Most Venerable �ich Bao Lac

Translated into English: Prof. Tran Nhu Mai
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ĐẠO TỪ
của Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Hòa �ượng, Chư �ượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý vị đại biểu Đại Hội cùng về tham dự Đại Hội.
Kính thưa chư liệt quý vị,
�ay mặt Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Giáo Phẩm của Giáo Hội tôi xin thành tâm chào mừng, chào đón Chư Tôn 
và liệt quý vị đã hoan hỷ về với Đại Hội Khoáng Đại lần thứ 6 của GHPGVNTNHN UĐL - TTL.
Cách nay gần 10 năm, Lão Tăng tôi nhớ lại năm đó là năm 2011, Tân Mão, VL 4890,  nhằm mùa Phật-Đản 2635. Quý �ầy 
kêu gọi đăng ký đi �ái Lan để dự lễ Tam Hợp ( Lễ Vesak) do tổ chức Liên Hiệp Quốc chủ trương. Lễ Tam Hợp có nghĩa 
là lễ mừng tổng hợp ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức �ế Tôn:
1/ Mừng Phật Đản Sanh
2/ Mừng Phật �ành Đạo
3/Tưởng Niệm Phật Nhập Niết Bàn 
�ời điểm đó Đại Lễ Vesak 2011 không hề ghi “Phật Đản lần thứ 2635” (tính từ năm Phật Đản sanh 624 năm trước Tây 
Lịch), thậm chí họ cũng không ghi số năm Phật lịch 2555 (tính từ lúc Phật nhập Niết Bàn năm 544 trước Tây Lịch), họ chỉ 
ghi trên băng rôn “Vesak 2011”. Lão Tăng tôi sửng sốt, xót xa, viết bài than thở với hàng Tăng Ni gần xa nhưng không ai 
có ý kiến gì.
Rồi từ đó đến nay, năm nào cũng tổ chức mừng ngày Lễ Tam Hợp và vẫn chưa có sự thay đổi thống nhất. Gần đây nhất là 
ngày Đại lễ Tam Hợp năm 2019 vừa qua được tổ chức tại Việt Nam, xuyên suốt qua những bài tường thuật, những ghi 
nhận của hệ thống truyền thanh, truyền hình, YouTube… sự kiện này được nhắc đến với nhiều tên gọi khác nhau: Đại lễ 
Phật Đản LHQ Vesak 2019, Đại lễ Phật Đản Vesak 2019, Đại lễ Phật Đản lần thứ 16 năm 2019, Đại lễ Vesak 2019 v.v… Qua 
đó chúng ta thấy niên đại Đản Sanh chính thức của Đức Phật, tính từ năm 624 trước Tây lịch đến nay 2019 là 2643 năm, 
không được nhắc đến. Sự thiếu sót này có tầm quan trọng không nhỏ, bởi cứ như thế thì ngàn năm sau không ai còn nhớ 
chính xác niên đại Phật Đản sanh nữa.
Do đó nhân dịp Đại Hội kỳ 6 này, tôi xin nhắc thêm một lần nữa, theo đúng tinh thần Đại lễ  Vesak là Đại lễ mừng chung 
cho cả ba sự kiện Phật Đản Sanh, Phật �ành Đạo và Phật nhập Niết Bàn, chứ không riêng cho sự  kiện nào, cho nên để 
cho hợp lý và thống nhất cách gọi một cách rõ ràng, Lão Tăng tôi đề nghị sự kiện Đại lễ Vesak này chúng ta nên gọi là:
Đại lễ Vesak năm 2019
Phật Đản: 2643; Phật lịch: 2563 
Kính mong quý vị liễu tri và không nên tiếp tục đi theo dấu vết sai lầm như các năm qua nữa.
Cung kính chào Đại Hội và toàn thể chư quý vị.
Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Từ �ị Di Lặc Tôn Phật

Melbourne, Phật lịch 2563, Việt lịch: 4898, Nông lịch: Kỷ Hợi-2019
Tăng Giáo Trưởng,

Hòa �ượng �ích Huyền Tôn
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DHARMA MESSAGE
From The Most Venerable ThichHuyen Ton
President of the Central Sangha Council

To The Sixth Conference of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia & New Zealand
at QuangDuc Monastery

NamoSakya Muni Buddha
Most Venerables, Venerable Monks and Nuns,
All the representatives attending the Conference,
Ladies and Gentlemen,
On behalf of the Council of Elders and the Central Sangha Council, I sincerely welcome all the Venerable Sangha and representatives 
attending the Sixth Conference of the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congregation  of Australia & New Zealand.
Nearly ten years ago, I remember it was the year  2011 (of Western / Gregorian calendar, the Lunar Year of the Cat,  the Vietnam-
ese calendar  4890 ), and  on the occasion of the Buddha’s Birthday 2635 , the Venerable Monks in Australia called the Buddhist 
devotees to travel to �ailand to attend the UN Vesak Day organized by the United Nations. Vesak Day means the celebration of 
three most important events in the Buddha’s life :
1/ Celebration of the Buddha’s Birthday
2/ Celebration of the Buddha’s Enlightenment Day
3/ Commemoration of the Buddha’s Parinirvana ( /Passing Away) Day.
At that point of time, the Vesak Day OrganizingCommittee did not mention “ the Buddha’s Birthday  2635” ( counted from the 
day the Buddha was born in the year 624 , before the Western Calendar ( B.C.). �ey even did not mention the Buddha Calendar 
2555 ( counted from the day the Buddha Parinirvana in the year 544 before the Western Calendar ), they only wrote on the 
banner “ Vesak 2011”. �is made me so upset and disappointed that I wrote a letter to express my concerns  to my fellow monks 
and nuns near and far, but nobody had any opinions about it.
From that time up to now, every year they celebrate Vesak Day but nothing has changed signi�cantly, �e latest Vesak Day 
celebration in 2019  just took place in VietNam.
�rough all the reports, records of the media and YouTube video clips …, this event was mentioned with di�erent names: UN 
Vesak Day Celebration 2019, Vesak  Celebration 2019, Celebration of Vesak Day 2019, �e Sixteenth Celebration of the Buddha’s 
Birthday 2019,etc...
Looking at all those reports and records, we see that the o�cial year 2643 of the Buddha’s Birthday (counted from the year 624 
before Western Calendar up to now 2019) was not mentioned. �is omission is of signi�cant importance, because if it is repeated 
year a�er year, then a thousand years later nobody can remember exactly the year of the Buddha’s Birthday .
�erefore on the occasion of the Sixth Conference this year, I would like to remind all of you once again, that the spirit of the 
Vesak Day is to celebrate all three events, the  Buddha’s Birthday, the Buddha’s Enlightenment Day and the Buddha’ s Parinirvana 
Day, it’s not to celebrate one single event. Hence, we should unanimously agree to use a clear and logical expression  for this great 
event, and I suggest we mention it as :
Celebration of Vesak Day 2019
�e  Buddha’s Birthday  2643 ; Buddha’s Calendar 2563
I hope all of you would understand and support my suggestion and not to follow the incorrect way asin the past years.
With my best wishes to the Conference and all its participants . 
Namo Compassionate Maitreya Buddha

Melbourne, Buddha Calendar 2563, Vietnamese calendar 4898, Lunar Calendar : Year of the Pig
President of the Central Sangha Council,

Most Venerable �ich Huyen Ton
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THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI KỲ 6
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 

TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN

Kính gởi: 
- Hòa �ượng �ích Bảo Lạc
  Hội Chủ GHPGVNTN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
- �ượng Tọa �ích Tâm Phương
 Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch quí Ngài, 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hoa Kỳ nhất tâm cầu nguyện Đại Hộị Kỳ 
6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây 
Lan được thành công viên mãn. 

Địa dư có khác nhưng chúng ta chỉ có một. Do vậy, trải qua biết bao biến động 
nghiệt ngã, nhưng hai Giáo Hội Hoa Kỳ và Úc Châu - Tân Tây Lan luôn luôn sát 
cánh với nhau. 

Sức khỏe tôi quá yếu ở tuổi 92, không thể về tham dự Đại hội được nhưng tôi và 
Giáo Hội Hoa Kỳ luôn luôn đứng bên cạnh  Giáo Hội Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

Giáo Hội Hoa Kỳ xin nhất tâm hướng về Đại Hội Kỳ 6.

California, ngày 04 tháng 09 năm 2019 - Phật Lịch 2563
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng

Sa môn �ích �ắng Hoan
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LETTER OF CONGRATULATIONS 
The Sixth Conference of the Unified Vietnamese Buddhist

Congregation of Australia & New Zealand

To:
- Most Venerable �ichBao Lac, President of the Executive Council of the UVBC of 
AUS & NZ
- Venerable �ich Tam Phuong, Head of the Organizing Committee of the 6th Con-
ference of the UVBC of AUS &NZ

NamoSakya Muni Buddha
Venerable Sirs,

�e Vietnamese American United Buddhist Congregation unanimously prays for 
the great success of the Sixth Conference of the Uni�ed Vietnamese Buddhist Con-
gregation of Australia & New Zealand.

Although we live in di�erent  continents, we are one on our noble path. �at’s  why 
a�er  having gone through so many severely di�cult circumstances, our  Vietnam-
ese American United Buddhist Congregation and the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand  still stand shoulder to shoulder to 
support one another.

At the age of 92, I’m so frail that I cannot travel to Australia to attend the Sixth Con-
ference , but I and our VAUBC always stand by the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand in any circumstances.

�e Vietnamese American United Buddhist Congregation will unanimously focus 
our minds to wish all the best to the Sixth Conference. 

California, 04/09/ 2019 - Buddha Calendar 2563
For the Central Sangha Council,

Chief Secretary of the Central O�ce

Bhikkhu�ich �ang Hoan
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ĐIỆN THƯ CHÚC MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

Kính gửi: Hòa �ượng �ích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
�ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan; �ượng Tọa �ích Tâm Phương, Trưởng Ban Tổ 
Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại 
Lợi – Tân Tây Lan,

Nam mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật

Nhận được �ư Cung �ỉnh chứng minh và tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 
2019 tại Tu viện Quảng Đức, bản thân rất lấy làm vinh dự có được cơ hội chứng kiến và hòa nhập cùng 
một Tăng đoàn vững mạnh sau 20 năm dài hành hoạt, từ 1999 đến 2019.

Tôi cũng được biết từ 38 năm trước, chư vị Trưởng lão Tăng-già và chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ tại Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan đã sớm vun bồi, gầy dựng nền móng cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
tại xứ này qua tổ chức Tổng Hội Phật Giáo Úc Châu và Tân Tây Lan (1980), rồi đến Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (1987), vượt qua bao chướng ngại của nhân tâm và thời 
cuộc, nội tại và ngoại tại, để có được một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại 
Lợi - Tân Tây Lan hòa hiệp, hưng thịnh theo đúng tinh thần và hình ảnh biểu tượng Chúng Trung Tôn mà 
Đức Phật và Lịch Đại Tổ Sư huấn thị, nêu gương.

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của quý Giáo Hội năm nay là viên dung 20 năm với sự tích cực của toàn thể 
thành viên Tăng Ni và Cư sĩ trong sự kiện toàn tổ chức, củng cố nhân sự để hoằng dương Chánh Pháp. 
Tất nhiên, con đường trước mắt chúng ta, các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất tại hải ngoại, vẫn 
còn dài và còn nhiều thử thách, nhưng chúng ta đều tin tưởng dưới sự sáng soi của Đức Phật và Lịch Đại 
Tổ Sư, chúng ta đã đi đúng hướng và tiếp tục đảm nhiệm chính nghĩa hoằng dương Phật đạo tại xứ người.

Cùng với toàn thể thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hoa Kỳ, tôi xin thành tâm kính 
lễ Đại Tăng Hòa Hiệp của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6, chia sẻ những ưu tư thao thức của quý liệt vị đối với 
tiền đồ Phật Pháp, và xin kính chúc Đại Hội thành tựu viên mãn.
Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể châu viên, chúng sinh dị độ; đồng thời kính chúc quý Cư sĩ 
thành viên Giáo Hội thân tâm thường lạc, Bồ đề tâm kiên cố.
              Phật lịch 2563, Hoa Kỳ ngày 30 tháng 3 năm 2019
                  Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ
   Chủ tịch,

     Sa môn �ích Tín Nghĩa

LETTER  OF  CONGRATULATIONS 
The Sixth Conference of the Unified Vietnamese Buddhist

Congregation of Australia & New Zealand
To : - Most Venerable �ichBao Lac, President of the Executive Council of the UVBC of AUS& NZ
- Venerable �ich Tam Phuong, Head of the Organizing Committee of the 6th Conference of the UVBC of AUS&NZ
NamoSakya Muni Buddha

I’m very honouredto receive the Invitation to attend and witness the Sixth Conference of the UVBC of AUS 
&NZ to be held at QuangDuc Buddhist Monastery from the 20th to the 22nd of September, 2019. �is is a good 
opportunity for me to integrate into a robust Sangha a�er 20 years in operation, from 1999 to 2019.
I also know that 38 years ago, the Most Venerables, Venerable Monks and Nuns and lay Buddhist in Australia 
built up and developed the foundation for the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congregation in this country 
through the Federation of Australian Buddhist Associations ( 1980), then the United Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia and New Zealand (1987). A�er overcoming considerable obstacles in human psyche  
and political problems, both from inner and outer conditions, �nally the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congre-
gation of Australia and New Zealand came into being in harmony and prosperity , in accordance with the spirit 
and symbolic image of a Harmony Sangha and Four-Fold Assembly that the Buddha and our Great Patriarchs 
have taught us and set their own examples for us to follow.
�e Sixth Conference of your Congregation this year is a great accomplishment a�er 20 years of intensive 
e�orts from all Monks, Nuns and lay Buddhists to consolidate your organization and human resources in order 
to spread  the Buddha Dharma e�ectively.
Of  course, for all Vietnamese Buddhist Congregations overseas, the way ahead is still very long and challeng-
ing, but if we are con�dent that in the light of the Buddha and our Great Patriarchs’ teachings, we are going in 
the right direction, and we continue to take  responsibilities for the transmission of  the Buddha Dharma in our 
second homeland.
Together with all members of the Vietnamese American United Buddhist Congregation, we sincerely pay our 
respects to all the Harmony Sangha of the Sixth Conference, and would like to share with you all your concerns 
about the future of the Buddha Dharma. We warmly wish  the Sixth Conference a great success.
May all the Most Venerables, Venerable Monks and Nuns be well and happy to continue your noble mission of 
serving all sentient beings.
May all the lay Buddhists and members of the Congregation be well and happy. May your Bodhi Mind be 
unshakable.
   Buddha Calendar 2563, USA 30/03/2019
   �e Central Executive Council of the VAUBC
   President,

   Bhikkhu�ich Tin Nghia
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ĐIỆN THƯ CHÚC MỪNG
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

Kính gửi: Hòa �ượng �ích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
�ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan; �ượng Tọa �ích Tâm Phương, Trưởng Ban Tổ 
Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại 
Lợi – Tân Tây Lan,

Nam mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật

Nhận được �ư Cung �ỉnh chứng minh và tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 
2019 tại Tu viện Quảng Đức, bản thân rất lấy làm vinh dự có được cơ hội chứng kiến và hòa nhập cùng 
một Tăng đoàn vững mạnh sau 20 năm dài hành hoạt, từ 1999 đến 2019.

Tôi cũng được biết từ 38 năm trước, chư vị Trưởng lão Tăng-già và chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ tại Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan đã sớm vun bồi, gầy dựng nền móng cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
tại xứ này qua tổ chức Tổng Hội Phật Giáo Úc Châu và Tân Tây Lan (1980), rồi đến Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (1987), vượt qua bao chướng ngại của nhân tâm và thời 
cuộc, nội tại và ngoại tại, để có được một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại 
Lợi - Tân Tây Lan hòa hiệp, hưng thịnh theo đúng tinh thần và hình ảnh biểu tượng Chúng Trung Tôn mà 
Đức Phật và Lịch Đại Tổ Sư huấn thị, nêu gương.

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của quý Giáo Hội năm nay là viên dung 20 năm với sự tích cực của toàn thể 
thành viên Tăng Ni và Cư sĩ trong sự kiện toàn tổ chức, củng cố nhân sự để hoằng dương Chánh Pháp. 
Tất nhiên, con đường trước mắt chúng ta, các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất tại hải ngoại, vẫn 
còn dài và còn nhiều thử thách, nhưng chúng ta đều tin tưởng dưới sự sáng soi của Đức Phật và Lịch Đại 
Tổ Sư, chúng ta đã đi đúng hướng và tiếp tục đảm nhiệm chính nghĩa hoằng dương Phật đạo tại xứ người.

Cùng với toàn thể thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hoa Kỳ, tôi xin thành tâm kính 
lễ Đại Tăng Hòa Hiệp của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6, chia sẻ những ưu tư thao thức của quý liệt vị đối với 
tiền đồ Phật Pháp, và xin kính chúc Đại Hội thành tựu viên mãn.
Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể châu viên, chúng sinh dị độ; đồng thời kính chúc quý Cư sĩ 
thành viên Giáo Hội thân tâm thường lạc, Bồ đề tâm kiên cố.
              Phật lịch 2563, Hoa Kỳ ngày 30 tháng 3 năm 2019
                  Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ
   Chủ tịch,

     Sa môn �ích Tín Nghĩa

LETTER  OF  CONGRATULATIONS 
The Sixth Conference of the Unified Vietnamese Buddhist

Congregation of Australia & New Zealand
To : - Most Venerable �ichBao Lac, President of the Executive Council of the UVBC of AUS& NZ
- Venerable �ich Tam Phuong, Head of the Organizing Committee of the 6th Conference of the UVBC of AUS&NZ
NamoSakya Muni Buddha

I’m very honouredto receive the Invitation to attend and witness the Sixth Conference of the UVBC of AUS 
&NZ to be held at QuangDuc Buddhist Monastery from the 20th to the 22nd of September, 2019. �is is a good 
opportunity for me to integrate into a robust Sangha a�er 20 years in operation, from 1999 to 2019.
I also know that 38 years ago, the Most Venerables, Venerable Monks and Nuns and lay Buddhist in Australia 
built up and developed the foundation for the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congregation in this country 
through the Federation of Australian Buddhist Associations ( 1980), then the United Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia and New Zealand (1987). A�er overcoming considerable obstacles in human psyche  
and political problems, both from inner and outer conditions, �nally the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congre-
gation of Australia and New Zealand came into being in harmony and prosperity , in accordance with the spirit 
and symbolic image of a Harmony Sangha and Four-Fold Assembly that the Buddha and our Great Patriarchs 
have taught us and set their own examples for us to follow.
�e Sixth Conference of your Congregation this year is a great accomplishment a�er 20 years of intensive 
e�orts from all Monks, Nuns and lay Buddhists to consolidate your organization and human resources in order 
to spread  the Buddha Dharma e�ectively.
Of  course, for all Vietnamese Buddhist Congregations overseas, the way ahead is still very long and challeng-
ing, but if we are con�dent that in the light of the Buddha and our Great Patriarchs’ teachings, we are going in 
the right direction, and we continue to take  responsibilities for the transmission of  the Buddha Dharma in our 
second homeland.
Together with all members of the Vietnamese American United Buddhist Congregation, we sincerely pay our 
respects to all the Harmony Sangha of the Sixth Conference, and would like to share with you all your concerns 
about the future of the Buddha Dharma. We warmly wish  the Sixth Conference a great success.
May all the Most Venerables, Venerable Monks and Nuns be well and happy to continue your noble mission of 
serving all sentient beings.
May all the lay Buddhists and members of the Congregation be well and happy. May your Bodhi Mind be 
unshakable.
   Buddha Calendar 2563, USA 30/03/2019
   �e Central Executive Council of the VAUBC
   President,

   Bhikkhu�ich Tin Nghia
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

                                                                                                             Paris, 29/03/2019

 CHÚC TỪ
V/v Chúc Mừng Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI của GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Kính gởi:
- Hoà �ượng Hội Chủ HĐĐH GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
- Chư Tôn Hoà �ượng, �ượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni trong HĐĐH GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan

Nam Mô Bổn Sư �ích Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Hoà �ượng, chư �ượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể quý Đại Biểu tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI
Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi rất hân hạnh được nhận thư từ văn phòng Hội Chủ & �ư Ký HĐĐH GHPGVNTNHN Úc 
Đại Lợi - Tân Tây Lan, mời tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI vào các ngày 20-21- 22/9/ 2019 tại Tu 
Viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu; nhưng tiếc thay, vì không gian cách trở và thời gian khác biệt, 
nên chúng tôi không thể thân lâm đến Đại Hội tham dự và chia sẻ Phật sự cùng với HĐĐH GHPGVNT-
NHN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan được.

Nhân đây, trong tình Linh Sơn �ích Tử, tình Pháp lữ Liên Châu, chúng tôi thay mặt HĐĐH GHP-
GVNTN Âu châu thành kính chúc mừng Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI của HĐĐH GHPGVNTNHN Úc 
Đại Lợi - Tân Tây Lan, thành tựu mỹ mãn trong tinh thần hoà hợp Tăng Già và tứ chúng đồng tu. Với 
nhiệm kỳ VI tất cả Phật sự được viên thành và phát huy tinh hoa Phật pháp đượm nhuần trong tâm thức 
chúng hữu tình tại xứ Úc và Tân Tây Lan. Cũng như mạng mạch Đạo Pháp và Dân Tộc luôn được duy 
trì và lưu chuyển trong tâm thức người con Phật Việt Nam trên xứ người.

�ành tâm kính chúc Chư Tôn Hoà �ượng, chư �ượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng 
Ni phước trí dung thông, Phật sự viên thành.

Kính chúc quý nam nữ Cư Sĩ Phật tử vô lượng an lành và thành tựu như nguyện.

Kính Chúc
HĐĐH GHPGVNTN ÂU CHÂU

 Đệ nhất Chủ Tịch Đệ nhị Chủ Tịch

 

 Hòa �ượng �ích Tánh �iệt                     Hòa �ượng �ích Như Điển
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

                                                                                                                    Paris, 29/03/2019 

LETTER OF CONGRATULATIONS
�e Sixth Conference of the Uni�ed Vietnamese Buddhist

Congregation of Australia& New Zealandat QuangDuc  Monastery

To: �e President of �e Central Executive Council, and all the Most Venerables, Venerable Monks & 
Nuns in  the UVBC of AUS & NZ

NamoSakya Muni Buddha,
Most Venerables, Venerable Monks and Nuns,
All the representatives attending the 6th Conference,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
We are very honoured to receive the Invitation from the Secretary of the Central O�ce to attend the 
Sixth Conference of the UVBC of AUS &NZ  to be held at QuangDuc Monastery from the 20th to the 
22nd of September 2019. Unfortunately, due to the long distance and di�erence in time zones between 
Europe and Australia, we cannot attend the Conference  and share monastic duties with the Central 
Executive Council of the UVBC of AUS &NZ.

On this occasion, for our Special Friendship of the Buddha’s Disciples, the Intercontinental Dharma 
Brotherhood , and on behalf of the Central Executive Council of the UVBC in Europe, we sincerely send 
you our letter of congratulations on the great success of the  Sixth Conference of the UVBC of AUS &NZ, 
in the spirit of Sangha harmony and Four-fold Assembly. With the Sixth Term, we trust that all your 
monastic duties will be successfully ful�lled,  and you can develop the best of the Buddha Dharma in the 
minds of the Buddhists in Australia and New Zealand. At the same time, you can always maintain your 
noble services to the Dharma and the People and transfer this ideal to the minds of the Vietnamese Bud-
dhists in their second homeland.

We sincerely wish all the Most Venerables, Venerable Monks and Nuns a perfect mind with wisdom and 
compassion, and  the great accomplishments of your monastic duties.

We wish all the lay Buddhists immeasurable peace, happiness  and best achievements.

�e Central Executive Council
of the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congregation in Europe

 �e First President, �e Second President,

 Most Venerable �ichTanh�iet Most Venerable �ichNhuDien
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MESSAGE FROM PETER KHALIL MP 
FEDERAL MEMBER FOR WILLS

It is my pleasure to send my best regards to the member s 
and friends of the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congre-
gation of Australia and New Zealand on the special 
occasion of the 6th General Congress, which is being held 
at the wonderfulQuangDuc Monastery here in my 
electorate of Wills.
I am in awe of the strength and dedication of the 
Buddhist community and their values. Values that 
honour peace, tranquillity and liberation and that can 
only come from a culture with a 2600-year old history. 
Around two thirds of Vietnamese descendants in 
Australia are Buddhists, most deeply committed to be 
tolerant, self-disciplined, socially engaged and provid-
ing service for public welfare. I am proud to represent 
an area in the Federal Parliament that so many of this 
generous community have chosen to call home, my 
electorate of Wills. 
�e philanthropic work of this community and the past 
and present members of this congregation travelsacross 
borders and oceans, and sees no religion, race or 
background as a barrier. �e sel�essness truly knows no 
bounds. Last two decades the Congregation has provided 
relief to people doing it tough. From drought stricken 
farmers in regional Queensland, to �ood victims in 
Myanmar. �e National Commission for Social and 
Charitable Services’ funds have helped rebuild cities and 
towns a�er disasters in Nepal, the Philippines, India, 
China and Japan, just to name a few. 
�ere is also a di�erence that is felt at a local level, in the 
religious festivals, cultural celebrations, language 
programs, meditation and Dhamma studies that work to 
keep the traditions and principles of Buddhism alive. 
�e contribution of the Buddhist community has become 
a signi�cant part of our wonderful multicultural 
story.Our diversity makes us who we are and it is a 
strength. We must continue to not just tolerate it; but 
embrace it as part of being Australian.
I extend my warm wishes again to the congregation at 
this 6th General Congress and wish you all the best in 
your endeavours.
Sincerely,
Peter Khalil MP
Federal Member for Wills

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ LIÊN BANG

ÔNG PETER KHALIL
Tôi rất vinh dự gởi lời chào trân trọng nhất đến các thành 
viên và bạn bè của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan nhân dịp Đại 
Hội kỳ 6 được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức tuyệt vời 
này, ở ngay trong khu vực bầu cử của tôi .
Tôi rất kinh ngạc về sức mạnh, sự cống hiến và những giá 
trị của Cộng Đồng Phật giáo. Các giá trị tôn vinh nền hòa 
bình, yên tĩnh và giải thoát và điều đó đã đến từ một nền 
văn hóa tâm linh có chiều dài lịch sử với 2600 năm.
Khoảng hai phần ba con cháu người Việt định cư tại Úc là 
Phật tử, sự cam kết sâu sắc nhất là lòng khoan dung, sự tự 
giác, dấn thân xã hội và cung cấp dịch vụ cho lợi ích 
chung. Tôi tự hào là một dân biểu liên bang trong Quốc 
hội Liên bang, đại diện cho nhiều cư dân đã chọn  địa hạt 
Wills là nhà của mình nơi cử tri đoàn của tôi làm việc.
Công việc từ thiện xã hội của Tu Viện Quảng Đức nói 
riêng và các thành viên của Giáo Hội Phật Giáo này nói 
chung đã vượt khỏi biên giới và đại dương Úc Châu, và 
không xem tôn giáo, chủng tộc hay hoàn cảnh nào là rào 
cản. Trái tim vị tha của quý vị thực sự không có giới hạn. 
Trong hai thập niên qua, Tổng Vụ Từ �iện Xã Hội của 
quý vị đã cứu trợ cho những mảnh đời khó khăn, từ 
những người nông dân bị hạn hán ở khu vực Queensland, 
cho đến nạn nhân bị lũ lụt ở Miến Điện, quý vị cũng đã 
giúp xây dựng lại các nhà tình thương sau những thảm 
họa thiên tai ở Nepal, Philippines, và Nhật Bản v.v...
Ngoài ra còn có một số sinh hoạt khác được cảm nhận ở 
cấp địa phương như các lễ hội văn hóa, chương trình dạy 
tiếng Việt, thiền tập và học hỏi giáo lý để giúp bảo tồn 
truyền thống tâm linh và  Phật giáo.
Quả thật sự đóng góp của cộng đồng Phật giáo đã trở 
thành một phần quan trọng trong câu chuyện đa văn hóa 
tuyệt vời của chúng ta. Sự đa dạng ấy là một thế mạnh của 
chúng ta, chúng ta cần phải tiếp tục gìn giữ và phát triển 
như là một phần của quốc gia Úc chúng ta.
Một lần nữa, tôi xin gởi lời chúc mừng nồng nhiệt Đại 
Hội Kỳ 6 và cầu chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong 
nỗ lực của các bạn.
Trân trọng,
�ượng Nghị Sĩ Peter Khalil
�ành Viên Quốc Hội Liên Bang Úc
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MESSAGE
FROM THE PREMIER

It is a pleasure to send my very best wishes 
to everyone attending the Sixth Synod of the 
Uni�ed Vietnamese Buddhist Congregation 
of Australia-New Zealand.

As home to people from every corner of the 
world, Victoria is renowned for its multicul-
tural and multifaith identity.

It’s that same diversity that is central to who 
we are – and why our state simply wouldn’t 
be all that it is without the countless contri-
butions of our Vietnamese communities.

On behalf of our Government, I would like 
to thanks the Congregation for everything 
you do in making our state better, stronger 
and fairer.

I wish you every success for your upcoming 
Sixth Sydnod.

�e Hon. Daniel Andrews MP
Premier

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA THỦ HIẾN VICTORIA

Tôi rất hoan hỷ gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất 
cả chư Tôn Đức và quý Phật tử đang tham dự 
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam 
ống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
Đại Lợi-Tân Tây Lan.

Là mái ấm của mọi người đến từ khắp nơi trên 
thế giới, tiểu bang Victoria xưa nay nổi tiếng với 
bản sắc đa văn hóa và đa tín ngưỡng.

Sự đa dạng là tâm điểm và đó cũng là bản sắc 
của chúng ta. Điều đó cũng cho biết lý do tại sao 
tiểu bang Victoria ngày càng phát triển với sự 
đóng góp không thể kể hết của cộng đồng Việt 
Nam ở đây.


ay mặt Chính phủ tiểu bang, tôi muốn cảm 
ơn Giáo Hội về tất cả những gì mà các bạn đã 
cống hiến cho tiểu bang chúng ta ngày càng tốt 
hơn, mạnh mẽ hơn và công bằng hơn.

Tôi xin cầu chúc Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 
thành công viên mãn.

�e Hon. Daniel Andrew

�ủ Hiến Tiểu Bang Victoria.

1 Treasury Place
Melbourne Victoria 3002 Australia
Telephone: +613 9651 5000

The Hon Daniel Andrews MP
Premier of Victoria
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MESSAGE FROM CR. NATALIES ABBOUD
MAYOR OF MORELAND CITY COUNCIL

I send my congratulations and best wishes to all 
the members and friends attending the sixth 
General Congress of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia and 
New Zealand.

�e Buddhist community is a valued and integral 
part of our richly diverse population in More-
land. �e General Congress is an opportunity for 
the Buddhist community to come together to 
celebrate the positive outcomes from the congre-
gation’s vital community activities and services 
that have made a di�erence in the lives of many. 

I’m delighted that in 2019 the sixth General 
Congress is being held in the City of Moreland. 
�e Buddhists’ 2600-year old tradition of 
peace, tranquillity and liberation is very much 
welcomed in our city - and these values of 
harmony and goodwill are re�ected in Coun-
cil’s values and in our e�orts to build strong, 
resilient and harmonious multicultural com-
munities in Moreland.

At Council, we recognise and celebrate that the 
Buddhist congregation are so socially-engaged; 
providing a range of services to bene�t our whole 
community through a wide range of programs. 

On behalf of the City of Moreland, thank you to 
the Buddhist congregation around Australia and 
New Zealand for all your civic contributions – 
where you have generously fostered a sense of 
purpose, wellbeing, and connectedness in so 
many communities. May you enjoy this special 
event and, may your congregation prosper and 
grow now and into the future.

Cr. Natalies Abboud
Mayor of Moreland

THƯ CHÚC MỪNG CỦA NGHỊ VIÊN 
NATALIES ABBOUD

THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ MORELAND
Tôi xin gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả 
các thành viên và bạn bè thân hữu tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan.
Phật giáo là một phần giá trị và không thể thiếu 
trong cư dân đa dạng và phong phú thuộc thành 
phố Moreland của chúng tôi. Đại hội kỳ 6 là cơ 
hội để cộng đồng Phật tử cùng nhau đón mừng 
những kết quả tích cực từ những hoạt động mà 
quý vị đã đóng góp để tạo ra sự khác biệt trong 
cuộc sống của nhiều người.
Tôi rất hoan hỷ khi biết rằng Đại hội kỳ 6 năm 
2019 được tổ chức ngay tại thành phố Moreland 
này. Phật giáo với 2600 năm, đã mang lại hòa 
bình, an lạc và giải thoát cho nhân loại, luôn 
được hoan nghênh trong thành phố Moreland, 
và  những giá trị hòa hợp và thiện chí này được 
xem là tương đồng với các giá trị của Hội đồng 
thành phố của chúng tôi, trong nỗ lực xây dựng 
các cộng đồng đa văn hóa mạnh mẽ, kiên cường 
và hài hòa  trong thành phố Moreland.
�ành phố Moreland chúng tôi thừa nhận và 
chúc mừng Giáo Hội Phật Giáo luôn gắn kết với 
xã hội, cung cấp các dịch vụ để mang đến lợi ích 
cho cộng đồng thông qua các chương trình hoạt 
động Phật sự của Giáo Hội.
�ay mặt thành phố Moreland, chúng tôi xin có 
lời cảm ơn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan vì tất 
cả những đóng góp của quý vị vào xã hội Úc.
Xin cầu chúc các bạn vui hưởng trong dịp đặc 
biệt này và cầu chúc Giáo Hội của quý vị  an bình, 
thịnh vượng và ngày càng phát triển. 

Nghị Viên Natalies Abboud
�ị Trưởng �ành Phố Moreland

MESSAGE FROM
MINISTER FOR MULTICULTURAL AFFAIRS

Congratulations to the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia and 
New Zealand for your 6th Synod to be held 
in Melbourne.
Victoria is one of the most multicultural 
states in the world and the Vietnamese 
Buddhist community has contributed 
immensely to this. �e Buddhist universal 
values of peace, wisdom and acceptance, 
represent many of the values that contribute 
directly to a harmonious multicultural 
society. 
�e Victorian Government acknowledges 
the e�orts of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia and 
New Zealand and hope all attending the 6th 
Synod are inspired to continue the good 
work your community makes to our State.
On behalf of the Victoria Government, I 
wish participants a memoriable time. May 
you be blessed with serenity, happiness and 
good health.
Hon Richard Wynne MP
Minister for Multicultural A�airs
Victoria State Government

THƯ CHÚC MỪNG 
CỦA BỘ TRƯỞNG ĐA VĂN HÓA SỰ VỤ

 TIỂU BANG VICTORIA

Xin thành tâm chúc mừng Đại Hội kỳ 6 của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan của các bạn 
được tổ chức tại Melbourne.
Victoria là một trong những tiểu bang đa văn 
hóa nhất trên thế giới và cộng đồng Phật giáo 
Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cho việc này. 
Các giá trị phổ quát của Phật giáo về hòa bình, 
trí tuệ và sự hòa nhập, là đại diện cho nhiều giá 
trị đóng góp trực tiếp cho một xã hội đa văn hóa 
của chúng ta.
Chính phủ tiểu bang Victoria công nhận những 
nỗ lực đóng góp của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân 
Tây Lan và hy vọng tất cả những người tham dự 
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 được truyền nhiều 
cảm hứng để tiếp tục công việc tốt đẹp mà cộng 
đồng của các bạn đã giúp tạo nên sức mạnh cho 
tiểu bang này.
�ay mặt Chính Phủ tiểu bang Victoria, tôi cầu 
chúc quý đại biểu tham dự một kỳ Đại Hội đáng 
ghi nhớ. Xin thành tâm cầu chúc quý vị được 
bình an, hạnh phúc và sức khỏe.
Hon Richard Wynne MP
Bộ Trưởng Đa Văn Hóa Sự Vụ
Chính Quyền Tiểu Bang Victoria

Hon Richard Wynne MP

1 Treasury Place
Melbourne Victoria 3002
GPO Box 4912
Melbourne Victoria 3001
Telephone: (03) 9651 5000
Facsimile: (03) 9651 5054
Email: premier@dpc.vic.gov.au
DX210753

Minister for Multicultural A�airs
Minister for Planning
Minister for Housing
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MESSAGE FROM CR. NATALIES ABBOUD
MAYOR OF MORELAND CITY COUNCIL

I send my congratulations and best wishes to all 
the members and friends attending the sixth 
General Congress of the Uni�ed Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia and 
New Zealand.

�e Buddhist community is a valued and integral 
part of our richly diverse population in More-
land. �e General Congress is an opportunity for 
the Buddhist community to come together to 
celebrate the positive outcomes from the congre-
gation’s vital community activities and services 
that have made a di�erence in the lives of many. 

I’m delighted that in 2019 the sixth General 
Congress is being held in the City of Moreland. 
�e Buddhists’ 2600-year old tradition of 
peace, tranquillity and liberation is very much 
welcomed in our city - and these values of 
harmony and goodwill are re�ected in Coun-
cil’s values and in our e�orts to build strong, 
resilient and harmonious multicultural com-
munities in Moreland.

At Council, we recognise and celebrate that the 
Buddhist congregation are so socially-engaged; 
providing a range of services to bene�t our whole 
community through a wide range of programs. 

On behalf of the City of Moreland, thank you to 
the Buddhist congregation around Australia and 
New Zealand for all your civic contributions – 
where you have generously fostered a sense of 
purpose, wellbeing, and connectedness in so 
many communities. May you enjoy this special 
event and, may your congregation prosper and 
grow now and into the future.

Cr. Natalies Abboud
Mayor of Moreland

THƯ CHÚC MỪNG CỦA NGHỊ VIÊN 
NATALIES ABBOUD

THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ MORELAND
Tôi xin gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả 
các thành viên và bạn bè thân hữu tham dự Đại 
Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi-Tân Tây Lan.
Phật giáo là một phần giá trị và không thể thiếu 
trong cư dân đa dạng và phong phú thuộc thành 
phố Moreland của chúng tôi. Đại hội kỳ 6 là cơ 
hội để cộng đồng Phật tử cùng nhau đón mừng 
những kết quả tích cực từ những hoạt động mà 
quý vị đã đóng góp để tạo ra sự khác biệt trong 
cuộc sống của nhiều người.
Tôi rất hoan hỷ khi biết rằng Đại hội kỳ 6 năm 
2019 được tổ chức ngay tại thành phố Moreland 
này. Phật giáo với 2600 năm, đã mang lại hòa 
bình, an lạc và giải thoát cho nhân loại, luôn 
được hoan nghênh trong thành phố Moreland, 
và  những giá trị hòa hợp và thiện chí này được 
xem là tương đồng với các giá trị của Hội đồng 
thành phố của chúng tôi, trong nỗ lực xây dựng 
các cộng đồng đa văn hóa mạnh mẽ, kiên cường 
và hài hòa  trong thành phố Moreland.
�ành phố Moreland chúng tôi thừa nhận và 
chúc mừng Giáo Hội Phật Giáo luôn gắn kết với 
xã hội, cung cấp các dịch vụ để mang đến lợi ích 
cho cộng đồng thông qua các chương trình hoạt 
động Phật sự của Giáo Hội.
�ay mặt thành phố Moreland, chúng tôi xin có 
lời cảm ơn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống 
nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan vì tất 
cả những đóng góp của quý vị vào xã hội Úc.
Xin cầu chúc các bạn vui hưởng trong dịp đặc 
biệt này và cầu chúc Giáo Hội của quý vị  an bình, 
thịnh vượng và ngày càng phát triển. 

Nghị Viên Natalies Abboud
�ị Trưởng �ành Phố Moreland
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LỜI CẢM TẠ
CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch Hòa �ượng Tăng Giáo Trưởng trong 
Hội Đồng Chứng Minh,
Kính Bạch Hòa �ượng Hội Chủ GHPGVNTN Hải 
Ngoại tại UÐL-TTL,
Kính bạch Chư Tôn Hòa �ượng, Chư �ượng Tọa, 
Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý vị đại biểu cùng về tham dự 
Đại Hội,
Kính thưa quý liệt vị,
Lễ Khai Mạc Ðại Hội Khoáng Ðại kỳ VI của Giáo 
Hội tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức đến đây là 
thập phần viên mãn, dưới bầu không khí trang 
nghiêm, chan hòa ánh đạo, thay mặt Ban Tổ 
Chức, chúng con thành kính cảm tạ:
Chư Tôn đức Trưởng lão Hòa �ượng trong Hội 
Đồng Chứng Minh, Hội Ðồng Giáo Phẩm, Hội 
Ðồng Ðiều Hành, chư Tôn Đức thành viên Hội 
Ðồng Tăng Ni, chư vị Trụ Trì các Tự Viện, Tịnh 
Xá, Tịnh �ất, Niệm Phật Ðường trên toàn liên 
bang Úc. Mặc dù Phật sự đa đoan nhưng quý Ngài 
vì tiền đồ của Phật Pháp, vì sự hòa hợp và thanh 
tịnh của bản thể Tăng già, đặc biệt là vì sự ổn định 
và phát triển của Phật Giáo tại quốc gia này mà 
quý Ngài, quý vị đã về đây dự Ðại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6. Với đạo tình ấy chúng con xin khắc dạ ghi 
lòng, thành kính cảm tạ và ngưỡng nguyện Tam 
Bảo gia hộ cho quý Ngài cùng quý vị Pháp thể 
khinh an, pháp lạc vô biên và pháp duyên vô ngại.
Chúng con thành kính cảm tạ Trưởng Lão Hòa 
�ượng �ích �ắng Hoan, Chánh �ư Ký 
HÐGP; HT �ích Tín Nghĩa, Chủ Tịch HÐÐH 
thuộc GHPGVNTN Hoa Kỳ; HT �ích Tánh 

ACKNOWLEDGMENTS
FROM THE ORGANISING COMMITTEE

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

Namo Sakya Muni Buddha
Most Venerable, Senior Venerable,
Venerable Monks and Nuns,
Distinguished Guests,
Friends in the Dharma,
Ladies and Gentlemen,
�e Opening Ceremony of the 6th National 
Conference of the Uni�ed Vietnamese Buddhist 
Congregation of Australia & New Zealand has 
been successfully completed. On behalf of the 
Organizing Committee, in this formal 
atmosphere and under the halo of the light of 
Buddha, we would like to thank you for your 
participation.
To Most Venerables, Senior Venerables, 
Venerable Monks and Nuns of the Central 
Sangha Council, the Executive Council, the 
Sangha Member Council, Abbots and Abbesses 
from all the temples and monasteries around 
the Australia, we acknowledge that most of you, 
have suspended your busy works to attend this 
conference. For propagating the 
Buddha-Dharma and especially for the stability 
and development of Buddhism in this country, 
which is due to the harmony and purity of the 
Sangha, from my heart, I sincerely thank you, 
for your dedication and pray the Triple Gems 
bless you and bring to you peace and happiness 
on the way of devotion for Buddhism.
We respectfully thank the Most Venerable 

�iệt, HT �ích Như Điển đồng Chủ Tịch 
HÐÐH Giáo Hội PGVNTN Âu Châu; HT �ích 
Bổn Ðạt, Chủ Tịch HÐÐH GHPGVNTN 
Canada, đã gởi thư chúc mừng và chia sẻ niềm vui 
Phật sự và hoằng Pháp lợi sinh của GH Úc Châu.
�ành kính cảm tạ �ủ Tướng Scott Morrison, 
từ thủ đô Canberra và �ủ Hiến tiểu bang 
Victoria, ông Danniel Andrew đã gởi thư chúc 
mừng Đại Hội.
Chân thành cảm tạ Dân biểu liên bang, ông Peter 
Khalil, Member for Wills; �ị trưởng thành phố 
Moreland, bà Natalies Abboud… đã đến tham dự 
lễ và phát biểu trong lễ khai mạc hôm nay; các vị 
lãnh đạo các tôn giáo bạn, các hội đoàn, đoàn thể, 
quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí 
đến tham dự, ghi nhận và đưa tin về sự kiện trọng 
đại này.
�ành tâm cảm tạ quý Phật tử Tu Viện Quảng 
Đức, Tu Viện Từ Ân, Ban Quảng Đức Đạo Ca, 
Nhóm �ân Hữu Phụ Huynh GĐPT Quảng Đức 
trong Ban Trai soạn, Ban Hành đường, Ban Cư 
trú, Ban �iết trí trang hoàng, Ban Âm thanh ánh 
sáng, Ban Cung đón cùng nhiều tiểu ban 
khác…đã làm việc cật lực trong những ngày qua 
để hỗ trợ cho Ðại Hội kỳ 6 của Giáo Hội.
�ành tâm cảm tạ đông đảo quý đồng hương Phật 
tử gần xa về dự lễ hôm nay, kính chúc quý vị thân 
tâm thường lạc, luôn hiện thân là những người hộ 
pháp đắc lực, hộ trì Tam Bảo mãi ở thế gian và 
luôn sống an lành trong hào quang của Chư Phật.
Kính bạch chư Tôn Ðức,
Kính thưa chư liệt quý vị,
Mặc dù Ban Tổ chức địa phương của chúng con, 
chúng tôi đã cố gắng nhiều mặt về việc tổ chức 
như cung đón, thiết trí trang hoàng nơi hội họp, 
chỗ nghỉ ngơi cùng nhiều phần việc khác, nhưng 
chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót, 
ngưỡng mong chư Tôn �iền Ðức Tăng Ni cùng 
liệt quý vị niệm tình thứ lỗi cho.
�ành kính chúc nguyện chư Tôn Ðức Tăng Ni 
pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, kính 
chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, thân tâm an 
lạc và thành đạt mọi ý nguyện trong công cuộc 
phụng sự nhân sinh và xã hội ngày càng phồn 
vinh hạnh phúc.

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

Tỳ Kheo �ích Nguyên Tạng

�ich �ang Hoan, the Chief Secretary of the 
Central Sangha Council, the Most Venerable 
�ich Tin Nghia, President of  Executive 
Council of United Vietnamese Buddhist 
Congregation in USA, the Most Venerable 
�ich Tanh �iet, the Most Venerable �ich 
Nhu Dien, Presidents of  Executive Council of 
United Vietnamese Buddhist Congregation in 
Europe, the Most Venerable �ich Bon Dat, 
President of  Executive Council of United 
Vietnamese Buddhist Congregation in Canada 
who have sent congratulatory letters to our 
conference.
We also thank the Honourable Mr Scott 
Morrison, Prime Minister of Australia and the 
Honourable Daniel Andrews, the Premier of 
Victoria for sending their letters of  
congratulations to our conference.
Federal Senator, the Honourable Peter Khalil, 
Member for Wills, the Mayor of the City of 
Moreland,  Ms. Natalies Abboud, for taking 
time to attend the ceremony and addressing this 
great event.
To all of the support teams of Organising 
Committee, including the Hospitality (Quang Duc 
Monastery, Tu An Monastery) Administration, 
Transport, Reception, Decoration and many other 
teams ... who have worked so hard in recent days to 
support for this conference.
And �nally to thank you, our fellow Buddhists 
from throughout Victoria and Australia, for 
attending the opening ceremony. We wish that 
you will attain a peaceful mind and healthy body. 
May you always embody the powerful guardian, 
upholding, supporting and maintaining the Triple 
Gems forever in this world.
Although our Organizing Committee have 
tried our best to provide all the facilities for this 
conference as well as accommodation for 
monastics from interstate, we know that 
everything is not perfect as we wish. We 
apologise for any inconvenience this may cause.
May the Lord Buddha bless you all.
�ank you very much.

Senior Venerable �ich Nguyen Tang
Deputy-Head of the Organizing Committee 
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Hội Đồng Chứng Minh,
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Kính thưa quý liệt vị,
Lễ Khai Mạc Ðại Hội Khoáng Ðại kỳ VI của Giáo 
Hội tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức đến đây là 
thập phần viên mãn, dưới bầu không khí trang 
nghiêm, chan hòa ánh đạo, thay mặt Ban Tổ 
Chức, chúng con thành kính cảm tạ:
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bang Úc. Mặc dù Phật sự đa đoan nhưng quý Ngài 
vì tiền đồ của Phật Pháp, vì sự hòa hợp và thanh 
tịnh của bản thể Tăng già, đặc biệt là vì sự ổn định 
và phát triển của Phật Giáo tại quốc gia này mà 
quý Ngài, quý vị đã về đây dự Ðại Hội Khoáng Đại 
kỳ 6. Với đạo tình ấy chúng con xin khắc dạ ghi 
lòng, thành kính cảm tạ và ngưỡng nguyện Tam 
Bảo gia hộ cho quý Ngài cùng quý vị Pháp thể 
khinh an, pháp lạc vô biên và pháp duyên vô ngại.
Chúng con thành kính cảm tạ Trưởng Lão Hòa 
�ượng �ích �ắng Hoan, Chánh �ư Ký 
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bless you and bring to you peace and happiness 
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luôn sống an lành trong hào quang của Chư Phật.
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Kính thưa chư liệt quý vị,
Mặc dù Ban Tổ chức địa phương của chúng con, 
chúng tôi đã cố gắng nhiều mặt về việc tổ chức 
như cung đón, thiết trí trang hoàng nơi hội họp, 
chỗ nghỉ ngơi cùng nhiều phần việc khác, nhưng 
chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót, 
ngưỡng mong chư Tôn �iền Ðức Tăng Ni cùng 
liệt quý vị niệm tình thứ lỗi cho.
�ành kính chúc nguyện chư Tôn Ðức Tăng Ni 
pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, kính 
chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, thân tâm an 
lạc và thành đạt mọi ý nguyện trong công cuộc 
phụng sự nhân sinh và xã hội ngày càng phồn 
vinh hạnh phúc.
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�ich �ang Hoan, the Chief Secretary of the 
Central Sangha Council, the Most Venerable 
�ich Tin Nghia, President of  Executive 
Council of United Vietnamese Buddhist 
Congregation in USA, the Most Venerable 
�ich Tanh �iet, the Most Venerable �ich 
Nhu Dien, Presidents of  Executive Council of 
United Vietnamese Buddhist Congregation in 
Europe, the Most Venerable �ich Bon Dat, 
President of  Executive Council of United 
Vietnamese Buddhist Congregation in Canada 
who have sent congratulatory letters to our 
conference.
We also thank the Honourable Mr Scott 
Morrison, Prime Minister of Australia and the 
Honourable Daniel Andrews, the Premier of 
Victoria for sending their letters of  
congratulations to our conference.
Federal Senator, the Honourable Peter Khalil, 
Member for Wills, the Mayor of the City of 
Moreland,  Ms. Natalies Abboud, for taking 
time to attend the ceremony and addressing this 
great event.
To all of the support teams of Organising 
Committee, including the Hospitality (Quang Duc 
Monastery, Tu An Monastery) Administration, 
Transport, Reception, Decoration and many other 
teams ... who have worked so hard in recent days to 
support for this conference.
And �nally to thank you, our fellow Buddhists 
from throughout Victoria and Australia, for 
attending the opening ceremony. We wish that 
you will attain a peaceful mind and healthy body. 
May you always embody the powerful guardian, 
upholding, supporting and maintaining the Triple 
Gems forever in this world.
Although our Organizing Committee have 
tried our best to provide all the facilities for this 
conference as well as accommodation for 
monastics from interstate, we know that 
everything is not perfect as we wish. We 
apologise for any inconvenience this may cause.
May the Lord Buddha bless you all.
�ank you very much.

Senior Venerable �ich Nguyen Tang
Deputy-Head of the Organizing Committee 
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chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót, 
ngưỡng mong chư Tôn �iền Ðức Tăng Ni cùng 
liệt quý vị niệm tình thứ lỗi cho.
�ành kính chúc nguyện chư Tôn Ðức Tăng Ni 
pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, kính 
chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, thân tâm an 
lạc và thành đạt mọi ý nguyện trong công cuộc 
phụng sự nhân sinh và xã hội ngày càng phồn 
vinh hạnh phúc.

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

Tỳ Kheo �ích Nguyên Tạng

�ich �ang Hoan, the Chief Secretary of the 
Central Sangha Council, the Most Venerable 
�ich Tin Nghia, President of  Executive 
Council of United Vietnamese Buddhist 
Congregation in USA, the Most Venerable 
�ich Tanh �iet, the Most Venerable �ich 
Nhu Dien, Presidents of  Executive Council of 
United Vietnamese Buddhist Congregation in 
Europe, the Most Venerable �ich Bon Dat, 
President of  Executive Council of United 
Vietnamese Buddhist Congregation in Canada 
who have sent congratulatory letters to our 
conference.
We also thank the Honourable Mr Scott 
Morrison, Prime Minister of Australia and the 
Honourable Daniel Andrews, the Premier of 
Victoria for sending their letters of  
congratulations to our conference.
Federal Senator, the Honourable Peter Khalil, 
Member for Wills, the Mayor of the City of 
Moreland,  Ms. Natalies Abboud, for taking 
time to attend the ceremony and addressing this 
great event.
To all of the support teams of Organising 
Committee, including the Hospitality (Quang Duc 
Monastery, Tu An Monastery) Administration, 
Transport, Reception, Decoration and many other 
teams ... who have worked so hard in recent days to 
support for this conference.
And �nally to thank you, our fellow Buddhists 
from throughout Victoria and Australia, for 
attending the opening ceremony. We wish that 
you will attain a peaceful mind and healthy body. 
May you always embody the powerful guardian, 
upholding, supporting and maintaining the Triple 
Gems forever in this world.
Although our Organizing Committee have 
tried our best to provide all the facilities for this 
conference as well as accommodation for 
monastics from interstate, we know that 
everything is not perfect as we wish. We 
apologise for any inconvenience this may cause.
May the Lord Buddha bless you all.
�ank you very much.

Senior Venerable �ich Nguyen Tang
Deputy-Head of the Organizing Committee 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI

STT ĐẠO HIỆU ĐƠN VỊ TỰ VIỆN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
1              HT. Thích Huyền Tôn Chùa Bảo Vương (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

2              HT. Thích Bảo Lạc Chùa Pháp Bảo  (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

3              HT. Thích Tịnh Minh Chùa Thiên Ðức (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

4              HT. Thích Quảng Ba Tu Viện Vạn Hạnh (ACT) Đại Biểu Tăng Ni

5              HT. Thích Trường Sanh Chùa Giác Nhiên ( NZL) Đại Biểu Tăng Ni

6              HT. Thích Minh Hiếu Tổ Đình Minh Quang  (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

7              HT. Thích Bổn Ðiền Chùa Huyền Quang  (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

8              HT. Thích Nguyên Trực Chùa A Di Đà  (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

9              TT. Thích Tâm Minh Chùa Trúc Lâm  (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

10           TT. Thích Tâm Phương Tu Viện Quảng Ðức (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

11           TT. Thích Thiện Hiền Chùa Huyền Quang  (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

12           TT. Thích Phổ Hương Chùa Long Quang  (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

13           TT. Thích Nguyên Tạng Tu Viện Quảng Ðức (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

14           TT. Thích Giác Tín Chùa Giác Hoàng (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

15           TT. Thích Ðạo Thông Chùa Hưng Long (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

16           TT Thích Ðạo Nguyên Chùa Trí Ðức (NZL) Đại Biểu Tăng Ni

17           TT Thích Minh Hội Tổ Đình Minh Quang (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

18           TT. Thích Phổ Huân Chùa Pháp Bảo (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

19           TT. Thích Hạnh Tri Chùa Minh Giác (SYD) Đại Biểu Tăng Ni

20           TT.Thích Viên Trí Chùa Pháp Hoa (SA) Đại Biểu Tăng Ni

21           TT. Thích Viên Tịnh Chùa Bảo Minh (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

22           TT. Thích Đạo Hiển Tu Viện Nguyên Thiều (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

23           ÐÐ. Thích Hạnh Phẩm Tu Viện Từ Ân (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

24           ÐÐ. Thích Viên Thành Chùa Pháp Hoa (SA) Đại Biểu Tăng Ni

25           ĐĐ. Thích Minh Dung Thiền Viện Minh Quang (WA) Đại Biểu Tự Viện

26           ĐĐ. Thích Minh Hỷ Thiền Viện Minh Quang (SA) Đại Biểu Tự Viện

27           ĐĐ. Thích Đăng Từ Tu Viện Quảng Đức (VIC) Đại Biểu Tự Viện

28           ÐÐ. Thích Thông Tuệ Tu Viện Minh Giác  (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

29           NT.Thích Nữ Phước Trí Quán Thế Âm Ni Tự (WA) Đại Biểu Tăng Ni

30           NT.Thích Nữ Chơn Ðạo Quán Thế Âm Ni Tự (WA) Đại Biểu Tăng Ni

31           NS.Thích Nữ Tâm Lạc Chùa Liên Hoa (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

32           NS.Thích Nữ Như Tuyết Chùa Diệu Âm (VIC) Đại Biểu Tăng Ni
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33           NS.Thích Nữ Chân Kim Chùa Phật Quang (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

34           NS. Thích Nữ Huệ Khiết Chùa Báo Ân (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

35           NS.Thích Nữ Nhật Liên Chùa Bồ Ðề (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

36           NS. Thích Nữ Viên Thông Chùa Quan Âm (SA) Đại Biểu Tăng Ni

37           NS.Thích Nữ Thảo Liên Tịnh Xá Thanh Lương (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

38           NS.Thích Nữ Thể Viên Chùa Bảo Vương (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

39           SC.Thích Nữ  Nguyên Khai NPÐ An Lạc Hạnh (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

40           SC.Thích Nữ An Thảo TX Minh Ðăng Quang (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

41           SC. Thích Nữ Thành Liên TX Minh Ðăng Quang (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

42           SC. Thích Nữ Viên Minh Chùa Phật Quang (VIC) Đại Biểu Tự Viện

43           SC. Thích Nữ Hạnh Chiếu Tu Viện Từ Ân (VIC) Đại Biểu Tự Viện

44           SC.Thích Nữ Huệ Nhẫn Chùa Liên Hoa (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

45           SC.Thích Nữ Hạnh Liên Tịnh Xá Thanh Lương (NSW) Đại Biểu Tăng Ni

46           SC. Thích Nữ  Đạo Tịnh Tu Viện Vạn Hạnh (ACT) Đại Biểu Tăng Ni

47           SC. Thích Nữ Giác Anh Chùa Pháp Bảo (NSW) Đại Biểu Tự Viện

48           SC Thích Nữ Phổ Huệ Chùa Pháp Vân (VIC) Đại Biểu Tăng Ni

49           SC. Thích Nữ Tịnh Hiển Chùa Long Quang (NSW) Đại Biểu Tự Viện

50           SC. Thích Nữ Thông Nhã Thiền Viện Vĩnh Đức (NSW) Đại Biểu Tự Viện

51           Sa Di Ni TN Hạnh Nghiêm Chùa Diệu Âm (VIC) Đại Biểu Tự Viện

Chư Tôn Đức Ban Tổ Chức cùng Ban Công Quả và Ban Rước Lễ Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI của Giáo Hội,
tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 20, 21, 22 tháng 9 năm 2019
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ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU CƯ SĨ

STT HỌ & TÊN PHÁP DANH ĐƠN VỊ TƯ CÁCH ĐẠI 
BIỂU

1 Tiến sĩ Lâm Như Tạng Như Tạng Tổng Vụ Văn Hóa GH Đại biểu chính thức
2 Trần Văn Dũng Nguyên Tâm Tổng Vụ Văn Hóa GH Đại biểu chính thức
3 Vũ Thị Hưng Nhật Cát Tổng Vụ Hoằng Pháp Đại biểu Dự thính
4 Nguyễn Thị Nga Quảng Thanh Tổng Vụ Hoằng Pháp Đại biểu Dự thính
5 Nguyễn Chí Sơn Thục Hà Tổng Vụ Từ Thiện Đại biểu chính thức
6 Đặng Minh Chung Nguyên Giác Tổng Vụ Từ Thiện Đại biểu chính thức
7 Trang Ngọc Hương Giác Hương Tổng Vụ Nghi Lễ Đại biểu chính thức
8 Đỗ Thị Kim Dung Giác Hóa Tổng Vụ Nghi Lễ Đại biểu chính thức
9 Trần Thị Thu Nguyệt Quảng Oánh Tổng Vụ Nghi Lễ Đại biểu chính thức

10 Huỳnh Kim Hóa Quảng Giải Tổng Vụ Thanh Niên Đại biểu chính thức
11 Nguyễn Quốc Toàn Vạn Thắng Tổng Vụ Thanh Niên Đại biểu chính thức
12 Phạm Thanh Hùng Nguyên Dũng Tổng Vụ Thanh Niên Đại biểu Dự thính
13 Nguyễn Thái Hùng Quảng Trí Tổng Vụ Thanh Niên Đại biểu Dự thính
14 Diệp Khôi Minh Hoàng Tổng Vụ Thanh Niên Đại biểu Dự thính
15 Nguyễn Duy Hùng Bảo Minh Từ Chùa Bảo Vương, VIC Đại biểu chính thức
16 Nguyễn Văn Hà Tâm Thanh Chùa Bảo Vương, VIC Đại biểu chính thức
17 Lê Thị Khả Ái Bảo Tường Kính Chùa Bảo Vương, VIC Đại biểu chính thức
18 Lê Hồng Châu Bảo Tâm Đạo Chùa Bảo Vương, VIC Đại biểu Dự thính
19 Hoàng Công Dân Nguyên Kỉnh Chùa Bảo Vương, VIC Đại biểu Dự thính
20 Trần Tú Hoài Hồng Hạnh Tu Viện Quảng Đức, VIC Đại biểu chính thức
21 Thiều Văn Bình Quảng Tịnh Tu Viện Quảng Đức, VIC Đại biểu chính thức
22 Nguyễn Văn Dũng Tâm Từ Tu Viện Quảng Đức, VIC Đại biểu chính thức
23 Nguyễn Văn Độ Nguyên Lượng Tu Viện Quảng Đức, VIC Đại biểu Dự thính
24 Nguyễn Ngọc Yến Thanh Phi Tu Viện Quảng Đức, VIC Đại biểu Dự thính
25 Hồ Văn Thanh Hữu Long Chùa Giác Hoàng, VIC Đại biểu chính thức
26 Nguyễn Văn Lượng Nguyên Hùng Chùa Giác Hoàng, VIC Đại biểu chính thức
27 Lưu Phượng Linh Huệ Linh Chùa Giác Hoàng, VIC Đại biểu chính thức
28 Võ Thị Lệ Đồng Thể Chùa Giác Hoàng, VIC Đại biểu Dự thính
29 Gip Xuân Trang Huệ Linh Chùa Giác Hoàng, VIC Đại biểu Dự thính
30 Huỳnh Trung Ngàn Đồng Thanh Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu chính thức
31 Nguyễn Đình Hậu Nhựt Thuần Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu chính thức
32 Myer Nguyễn Nhuận Minh Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu chính thức
33 Phan Thị Mười Diệu Hoa Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu Dự thính
34 Trần Thị Lệ Trung Mỹ Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu Dự thính
35 Đoàn Trần Duyên Anh Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu Dự thính
36 Nguyễn Văn San Thiện Bảo Chùa Bảo Minh, VIC Đại biểu chính thức
37 Phùng Chí Thành Tuệ Trung Chùa Bảo Minh, VIC Đại biểu chính thức
38 Nguyễn Đình Phúc Phúc Lý Chùa Bảo Minh, VIC Đại biểu chính thức
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39 Nguyễn Lê Hoàng Bảo Trí Ngộ Chùa Bảo Minh, VIC Đại biểu Dự thính
40 Nguyễn Ngọc Lượm Thiện Trí Tu Viện Từ Ân, VIC Đại biểu chính thức
41 Trần Tài Đồng Đức Tu Viện Từ Ân, VIC Đại biểu chính thức
42 Nguyễn Văn Nước Nguyên Bảo Tu Viện Từ Ân, VIC Đại biểu chính thức
43 Hầu Thị Xuân Hoa Tịnh Hương Chùa Huệ Quang, VIC Đại biểu chính thức
44 Phạm Thị Loan Chơn Như Nguyện Chùa Huệ Quang, VIC Đại biểu chính thức
45 Nguyễn Thị Thu Lan Đồng Huệ Chùa Huệ Quang, VIC Đại biểu chính thức
46 Phạm Thị Bích Thuận Diệu Thảo Chùa Diệu Âm, VIC Đại biểu chính thức
47 Lê Thị Hồng Yến Diệu Tịnh Chùa Diệu Âm, VIC Đại biểu chính thức
48 Lê Thị Thanh Vân Nguyên Thành Chùa Diệu Âm, VIC Đại biểu dự thính
49 Phạm Thị Mười Nhật Hạnh Chùa Bồ Đề, VIC Đại biểu chính thức
50 Châu Thanh Nhàn Diệu Tịnh Chùa Bồ Đề, VIC Đại biểu chính thức
51 Nguyễn Thị Một Như Hiền Chùa Bồ Đề, VIC Đại biểu chính thức
52 Nguyễn Thị Phương Mai Huệ Mai Chùa Bồ Đề, VIC Đại biểu dự thính
53 Nguyễn Thị Mai Lộc Quảng Xuân Chùa Bồ Đề, VIC Đại biểu dự thính
54 Võ Thị Hồng Mai Thiện Bảo NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Đại biểu chính thức
55 Dương Mỹ Lệ Quảng Thiện NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Đại biểu chính thức
56 Phạm Lữ Diễm Hà Hòa Ngọc NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Đại biểu chính thức
57 Mai Thanh Thủy Liên Thủy NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Đại biểu dự thính
58 Nguyễn Thị Oanh Nguyên Nhật Mỹ NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Đại biểu dự thính
59 Bùi Thị Kim Loan Giác Liên Thanh Chùa Pháp Vân, VIC Đại biểu chính thức
60 Nguyễn Mai Minh Phượng Chúc Hoa Chùa Pháp Vân, VIC Đại biểu chính thức
61 Dương Hoàng Bảo Huệ Dũng Chùa Pháp Vân, VIC Đại biểu chính thức
62 Huỳnh Thanh Đào Khánh Đào Chùa Pháp Vân, VIC Đại biểu Dự thính
63 Lê Thị Mỹ Phước Diệu Phước Chùa Pháp Vân, VIC Đại biểu Dự thính
64 Phan Thị Ngọc Dung Hải Hạnh Chùa Pháp Hoa, SA Đại biểu chính thức
65 Trần Hồng Hải Giác Định Chùa Bắc Linh, SA Đại biểu chính thức
66 Nguyễn Từ Kim Thoa Giác Tâm Chùa Quan Âm, SA Đại biểu chính thức
67 Nguyễn Thị Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên Chùa Quan Âm, SA Đại biểu chính thức
68 Hoàng Thúy Bình Diệu Hòa Tu Viện Vạn Hạnh Đại biểu chính thức
69 Phạm Thị Hoàng Hà Diệu Trí Tu Viện Vạn Hạnh Đại biểu chính thức
70 Phan Bảo Lộ Thiện Phước Tu Viện Vạn Hạnh Đại biểu chính thức
71 Lê Thị Hoa Diệu Tịnh Tu Viện Vạn Hạnh Đại biểu dự thính
72 Du Ngọc Lang Hiếu Ngọc TV Minh Quang, WA Đại biểu chính thức
73 Huỳnh Thị Tuyết Hồng Nhật Diệu TV Minh Quang, WA Đại biểu chính thức
74 Nguyễn Thị Phượng Nhật Trí TV Minh Quang, WA Đại biểu Dự thính
75 Lâm Hoa Thanh Diệu Thành TV Minh Quang, WA Đại biểu Dự thính
76 Trần Thị Xuân Mai Nhật Hân TV Minh Quang, WA Đại biểu Dự thính
77 Hà Huy Thịnh Giác Tịnh TV Minh Quang, WA Đại biểu Dự thính
78 Lê Anh Tuấn Hùng Minh TV Minh Quang, SA Đại biểu chính thức
79 Nguyễn Thị Kim Nhung Huệ Mỹ TV Minh Quang, SA Đại biểu chính thức
80 Nghiêm Văn Lâm Thiện Hiệp TV Minh Quang, SA Đại biểu chính thức
81 Ms Nguyễn T Tuyết Bạch Tâm Huệ Chùa Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức
82 Ms Nguyễn T Hoàng Chúc Quyên Chùa Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức
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83 Mr Kevin B Võ Thanh Tín Chùa Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức
84 Ms Trương Thanh Nga Huyền Duyên Chùa Pháp Bảo, NSW Dự thính
85 Mr Đặng T Khải Thanh Nguyên Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức
86 Miss Nguyễn M Joyce Thanh Kim Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức
87 Miss Nguyễn M Grace Thanh Mỹ Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức
88 Nguyễn Thị Ngọc Dung Diệu Hòa TV Minh Quang, NSW Đại biểu chính thức
89 Nguyễn Thị Ngọc Hiên Diệu Ánh TV Minh Quang, NSW Đại biểu chính thức
90 Lưu Thị Hiệp Diệu Hiền TV Minh Quang, NSW Đại biểu chính thức
91 Huỳnh Thanh Dân Thiện Bảo TV Minh Quang, NSW Đại biểu dự thính
92 Phạm Thị Tiếng Tâm Nguyện TV Minh Quang, NSW Đại biểu dự thính
93 Phạm Quốc Thuần Quảng Đạm Chùa Huyền Quang, NSW Đại biểu chính thức
94 Võ Thị Nga Quảng Hỷ Chùa Huyền Quang, NSW Đại biểu chính thức
95 Võ Văn Đà Nhuận Tiến Chùa Huyền Quang, NSW Đại biểu chính thức
96 Trần Bình Nam Hữu Bình TV Nguyên Thiều, NSW Đại biểu chính thức
97 Đoàn Tấn Khánh Minh Thành Chùa Hưng Long, NSW Đại biểu chính thức
98 Ngô Văn Tấn Quảng Đạt Chùa Hưng Long, NSW Đại biểu chính thức
99 Trương Đình Ngọc Yến Nguyên Như Chùa Long Quang, NSW Đại biểu chính thức

100 Daniel Bishop Nguyên Thiện Chùa Long Quang, NSW Đại biểu chính thức
101 Nguyễn Thinh Hảo Thuyền Mỹ Chùa Liên Hoa, NSW Đại biểu chính thức
102 Nguyễn Thị Thu Anh Nguyên Nghĩa Chùa Liên Hoa, NSW Đại biểu chính thức
103 Mr. La Văn Khôn Thiện Đức TX Thanh Lương, NSW Đại biểu chính thức
104 Mr. Kha Văn Dũng Thiện Tài TX Thanh Lương, NSW Đại biểu chính thức
105 Ms. Kha Kim Hoàng Ngọc Dương TX Thanh Lương, NSW Đại biểu chính thức
106 Trần Kiều Oanh Chánh Hiện Chùa Pháp Quang, QLD Đại biểu chính thức
107 Trần Huỳnh Thoại Điền Diệu Thiện Chùa Pháp Quang, QLD Đại biểu chính thức
108 Bùi Chế Linh Thiện Quang Chùa Pháp Quang, QLD Đại biểu chính thức
109 Văn Trọng Tiên Diệu Từ Chùa Pháp Quang, QLD Đại biểu  Dự thính
110 Tiền Lạc Quan Minh Trọng Hội PGVN Bắc Úc Đại biểu chính thức
111 Đặng Văn Dồn Tuệ Đăng Chùa Giác Nhiên, NZL Đại biểu chính thức
112 Trần Vĩnh Chinh Nguyên Tường Chùa Giác Nhiên, NZL Đại biểu chính thức
113 Ngô Thị Phúng Nguyên Hằng Chùa Giác Nhiên, NZL Đại biểu chính thức
114 Nguyễn Hoàng Mai Diệu Hoàng Chùa Giác Nhiên, NZL Đại biểu dự thính
115 Lê Thị Sinh Nguyên Quý Chùa Trí Đức, NZL Đại biểu chính thức
116 Lê Văn Phương Nguyên Pháp Chùa Trí Đức, NZL Đại biểu chính thức
117 Ngô Thị Thiệp Quảng Thuận Chùa Trí Đức, NZL Đại biểu  Dự thính

Buddhas just proclaim the Path
but you’re the ones to strive.
Contemplatives who tread the Path
are freed from Mara’s bonds.

Dhammapala #276

  Ngươi hãy nhiệt tình làm,
Như Lai chỉ thuyết dạy.

Người hành trì thiền định
Thoát trói buộc ác Ma.

Kinh Pháp Cú số 276
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6
DANH SÁCH PHẬT TỬ CÔNG QUẢ 

STT PHÁP DANH CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ
1             Cụ Bạch Vân Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
2             Cụ Diệu Phước Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
3             Nguyên Như Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
4             Quảng Niệm Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
5             Quảng Hạnh Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
6             Ngọc Hoa Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
7             Nguyên Thanh Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
8             Hạnh Kim &Nhóm Thân Hữu GĐPT Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
9             Huệ Thuyền Ban Ẩm Thực/Vận chuyển TV Quảng Đức

10         Quang Tuyến Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
11         Diệu Hường (Nguyệt) Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
12         Diệu Hiền Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
13         Nguyên Nhật Ðịnh Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
14         Quảng Diệu Hạnh Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
15         Nguyên Yên (Lan) Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
16         Thiện Kim Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
17         Hoa-Nhân Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
18         Nguyên Thảo Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
19         Long Tuyền Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
20         Lệ Phước Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
21         Quảng Hương Ban Ẩm Thực/Hành Đường TV Quảng Đức
22         Thiện Duyên (Công Lý) Ban Ẩm Thực/Vận chuyển TV Quảng Đức
23         Diệu Mỹ Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
24         Diệu Lý (Hoài Thi) Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
25         Ngọc Lâm Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
26         Diệu Toàn Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
27         Quảng Liên Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
28         Nguyên Nhật Thanh Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
29         Nguyên Tuệ Châu Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
30         Ðồng Túy Ban Ẩm Thực/Hành Đường TV Quảng Đức
31         Nguyên Nhật Lâm Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
32         Diệu Hữu Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
33         Quảng An Ban Ẩm Thực/Hành Đường TV Quảng Đức
34         Tâm Mỹ Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
35         Tâm Huệ Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
36         Nguyên Quảng Hương Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
37         Diệu Yến Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
38         Liên Huệ Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
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39         Thiện Bảo Mai Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
40         Nguyên Nhật Mỹ Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
41         Nguyên Nhật Tịnh Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
42         Nguyên Nhật Tú Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
43         Quảng Thi Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
44         Nguyên Nhật Phúc Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
45         Nguyên Quảng Kim Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
46         Khánh Xuân Ban Ẩm Thực TV Quảng Đức
47         Diệu Chơn Ban Ẩm Thực/Cư Trú TV Quang Đức
48         Nguyên Đà Ban Ẩm Thực/Cư Trú TV Quảng Đức
49         Nguyên Thiện Hạnh Ban Ẩm Thực/Cư Trú TV Quảng Đức
50         Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Ban An Ninh Trật Tự TV Quảng Đức
51         Tuệ Hoàng Đức Huy & HTr. GĐPT Ban An Ninh Trật Tự TV Quảng Đức
52         Thiện Hưng Đặng Đạo Ban Nhiếp Ảnh TV Quảng Đức
53         Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên Ban Nhiếp Ảnh TV Quảng Đức
54         Bình Phong Nguyên Quảng Tường Ban Nhiếp Ảnh TV Quảng Đức
55         Thục Đức Giác Trí Ban Rước Lễ/ Nhiếp Ảnh TV Quảng Đức
56         Mỹ Hạnh Nguyên Nhật Khánh Ban Livestream TV Quảng Đức
57         Quảng Tịnh (Thiều Bình) Ban Thông Tin Báo Chí TV Quảng Đức
58         Huệ Hương (Phương Huỳnh) Ban Thông Tin Báo Chí TV Quảng Đức
59         Hồng Hạnh Ban Thủ Quỹ TV Quảng Đức
60         Nguyên Giác Ban Thủ Quỹ TV Quảng Đức
61         Diệu Nghiêm Ban Thủ Quỹ TV Quảng Đức
62         Thanh Phi Ban Thị Giả/Trang Trí TV Quảng Đức
63         Quảng Diệu Trí Ban Thị giả/Hương Đăng TV Quảng Đức
64         Quảng Thiện (Mỹ Lệ) Ban Thị giả/Hương Đăng TV Quảng Đức
65         Diệu Trí (Bình Phương) Ban Thị giả/Ẩm Thực TV Quảng Đức
66         Quảng Diệu Thiện Ban Thị giả /Ẩm Thực TV Quảng Đức
67         Lệ An Ban Thị giả/Ẩm Thực TV Quảng Đức
68         Hưng Việt Ban Trang Trí/Môi Trường TV Quảng Đức
69         Minh Hiền Ban Trang Trí/Môi Trường TV Quảng Đức
70         Trung Trực Ban Trang Trí/Môi Trường TV Quảng Đức
71         Quảng Ngộ Ban Trang Trí/Môi Trường TV Quảng Đức
72         Quảng Minh Thạnh Ban Trang Trí/Môi Trường TV Quảng Đức
73         Tâm Quang (Hiền) Ban Trang Trí TV Quảng Đức
74         Nguyên Đức Pháp (Chương) Ban Trang Trí TV Quảng Đức
75         Minh Cường Ban Trang Trí TV Quảng Đức
76         Hữu Pháp Ban Trang Trí TV Quảng Đức
77         Lê Văn Châu Ban Trang Trí TV Quảng Đức
78         Nguyên Quý (Thạch) Ban Trang Trí TV Quảng Đức
79         Nguyên Lượng Ban Tiếp Tân TV Quảng Đức
80         Nguyên Hải Ban Tiếp Tân TV Quảng Đức
81         Steve Nguyên Thiện Bảo Ban Đón Rước/Tiếp Tân TV Quảng Đức
82         Tâm Từ Ban Đón Rước/Tiếp Tân TV Quảng Đức
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83         Thục Hà Ban Đón Rước/Ẩm Thực TV Quảng Đức
84         Nguyên Nhật Thường Ban Đón Rước/Ẩm Thực TV Quảng Đức
85         Hòa Ngọc Ban Đón Rước/Ẩm Thực TV Quảng Đức
86         Minh Đăng Ban Đón Rước/Môi Trường TV Quảng Đức
87         Quảng Tịnh (KP) Ban Rước Lễ/Hành Đường TV Quảng Đức
88         Nguyên Nhật Thơ Ban Rước Lễ/Hành Đường TV Quảng Đức
89         Nguyên Nhật Diệu Ban Rước Lễ/Ẩm Thực TV Quảng Đức
90         Lệ Mỹ Ban Rước Lễ/Thị Giả TV Quảng Đức
91         Tịnh Châu Ban Rước Lễ/Hành Đường TV Quảng Đức
92         Khánh Trúc Ban Rước Lễ/Hành Đường TV Quảng Đức
93         Hữu Thu Ban Rước Lễ/Ẩm Thực TV Quảng Đức
94         Tâm Hương Ban Rước Lễ/Ẩm Thực TV Quảng Đức
95         Nguyên Hỷ Ban Rước Lễ/Ẩm Thực TV Quảng Đức
96         Tâm Nhân Ban Rước Lễ/Hành Đường TV Quảng Đức
97         Nguyễn Thị Yến Ban Rước Lễ/Hành Đường TV Quảng Đức
98         Quảng Nguyên Ban Rước Lễ/Hành Đường TV Quảng Đức
99         Quảng Thoại Ban Rước Lễ/Hành Đường TV Quảng Đức

100      Quảng Diệu Hương Ban Hương Đăng TV Quảng Đức
101      Thiện Tịnh Ban Hương Đăng TV Quảng Đức
102      Diệu Liên Ban Hương Đăng TV Quảng Đức
103      Kim Ngọc Ban Hương Đăng (Hoa) TV Quảng Đức
104      Diệu Hoàng Ban Hương Đăng (Hoa) TV Quảng Đức
105      Nguyên Cảnh Ban Hương Đăng (Hoa)
106      Nguyên Nhật Thu (Ken) Ban Hương Đăng ( Trái cây) TV Quảng Đức
107      Nguyên Nhật Huyền Ban Hương Đăng (Trái cây) TV Quảng Đức
108      Kim Chi Ban Hương Đăng  (Trái Cây) TV Quảng Đức
109      Bác Sĩ Ðăng Khoa Ban Y Tế TV Quảng Đức
110      Bác Sĩ Nguyễn Duy Thịnh Ban Y Tế TV Minh Quang
111      Thiện Bảo Ban Y Tế TV Minh Quang
112      Tâm Nguyện Ban Y Tế TV Minh Quang
113      Công Ðạo Quảng Đại Tâm Ban Âm Thanh/Livestream TV Quảng Đức
114      Nguyên Tâm (Ðức Trần) Ban Âm Thanh/Livestream TV Quảng Đức
115      Ngọc Hân Ban Phát Hành TV Quảng Đức
116      Tâm An Ban Phát Hành TV Quảng Đức
117      Diễm Phương Ban Phát Hành TV Quảng Đức

Neither in sky nor surrounding by sea,
nor by dwelling in a mountain cave,
nowhere is found that place in earth
where one’s from evil kamma free.

Dhammapala #127

  Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,

Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp.

Kinh Pháp Cú số 127
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Just because articulate
one’s not skilled in Dhamma;
but one who’s heard even little
and Dhamma in the body sees,
that one is skilled indeed,
not heedless of the Dhamma.

Dhammapala # 259

 Không phải vì nói nhiều,
Mới xứng danh trì pháp,

Những ai tuy nghe ít,
Nhưng thân hành đúng pháp,

Không phóng túng chánh pháp,
Mới xứng danh trì pháp.

Kinh Pháp Cú số 259
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU
BẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNHBẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH
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HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘITRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU
BẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNHBẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH

G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N
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HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

1.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích Huyền Tôn
2.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích �ắng Hoan

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

1.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)
2.Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

3.Hòa �ượng �ích Quảng Ba
4.Hòa �ượng �ích Trường Sanh
5.Hòa �ượng �ích Minh Hiếu
6.Hòa �ượng �ích Bổn Điền

7.Hòa �ượng �ích Nguyên Trực
8.�ượng Tọa �ích Tâm Minh

9.�ượng Tọa �ích Tâm Phương (Chánh �ư Ký)

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

*VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

Phó Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa �ượng �ích Trường Sanh

Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: Hòa �ượng �ích Quảng Ba

*HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

Phó Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa �ượng �ích Trường Sanh

Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Phó Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Viên Tịnh
Phó Tổng �ư Ký: Đại Đức �ích Hạnh Phẩm
Chánh �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Như Tuyết

Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ �ể Viên
Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Nhật Liên

*CÁC TỔNG VỤ:
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT �ích Quảng Ba

Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Minh Hội
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Hạnh Tri
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�ư Ký: �ượng Tọa �ích Nhuận Chơn
�ủ Quỹ: Đại Đức �ích �ông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: �ượng Tọa �ích Tâm Minh
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Nguyên

�ư ký: Sư Cô �ích Nữ Giác Anh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí

Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Tịnh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ �anh Niên - GĐPT: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: Đại Đức �ích �ông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ �iện Xã hội: �ượng Tọa �ích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: Ni Sư �ích Nữ Huệ Khiết

Tổng Vụ Phó: Sư Cô �ích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh: Ni Sư �ích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó: Ni Sư �ích Nữ Viên �ông

Tổng Vụ Phó: SC �ích Nữ �ành Liên

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: �ượng Tọa �ích Đạo �ông
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Tịnh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: �ượng Tọa �ích �iện Hiền
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Như Định
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển

*VỤ NI BỘ: (TRỰC THUỘC TỔNG VỤ TĂNG SỰ)
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng �ích Nữ Phước Trí

Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng �ích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư �ích Nữ Như Tuyết

�ư ký: Ni Sư �ích Nữ Chân Kim
Phó �ư ký: Sư Cô �ích Nữ Giác Anh

�ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Nhật Liên
Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Trí Lưu

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

1.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích Huyền Tôn
2.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích �ắng Hoan

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

1.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)
2.Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

3.Hòa �ượng �ích Quảng Ba
4.Hòa �ượng �ích Trường Sanh
5.Hòa �ượng �ích Minh Hiếu
6.Hòa �ượng �ích Bổn Điền

7.Hòa �ượng �ích Nguyên Trực
8.�ượng Tọa �ích Tâm Minh

9.�ượng Tọa �ích Tâm Phương (Chánh �ư Ký)

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

*VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

Phó Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa �ượng �ích Trường Sanh

Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: Hòa �ượng �ích Quảng Ba

*HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

Phó Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa �ượng �ích Trường Sanh

Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Phó Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Viên Tịnh
Phó Tổng �ư Ký: Đại Đức �ích Hạnh Phẩm
Chánh �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Như Tuyết

Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ �ể Viên
Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Nhật Liên

*CÁC TỔNG VỤ:
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT �ích Quảng Ba

Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Minh Hội
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Hạnh Tri

�ư Ký: �ượng Tọa �ích Nhuận Chơn
�ủ Quỹ: Đại Đức �ích �ông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: �ượng Tọa �ích Tâm Minh
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Nguyên

�ư ký: Sư Cô �ích Nữ Giác Anh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí

Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Tịnh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ �anh Niên - GĐPT: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: Đại Đức �ích �ông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ �iện Xã hội: �ượng Tọa �ích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: Ni Sư �ích Nữ Huệ Khiết

Tổng Vụ Phó: Sư Cô �ích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh: Ni Sư �ích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó: Ni Sư �ích Nữ Viên �ông

Tổng Vụ Phó: SC �ích Nữ �ành Liên

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: �ượng Tọa �ích Đạo �ông
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Tịnh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: �ượng Tọa �ích �iện Hiền
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Như Định
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển

*VỤ NI BỘ: (TRỰC THUỘC TỔNG VỤ TĂNG SỰ)
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng �ích Nữ Phước Trí

Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng �ích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư �ích Nữ Như Tuyết

�ư ký: Ni Sư �ích Nữ Chân Kim
Phó �ư ký: Sư Cô �ích Nữ Giác Anh

�ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Nhật Liên
Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Trí Lưu
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HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

1.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích Huyền Tôn
2.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích �ắng Hoan

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

1.Trưởng Lão Hòa �ượng �ích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)
2.Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

3.Hòa �ượng �ích Quảng Ba
4.Hòa �ượng �ích Trường Sanh
5.Hòa �ượng �ích Minh Hiếu
6.Hòa �ượng �ích Bổn Điền

7.Hòa �ượng �ích Nguyên Trực
8.�ượng Tọa �ích Tâm Minh

9.�ượng Tọa �ích Tâm Phương (Chánh �ư Ký)

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

*VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

Phó Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa �ượng �ích Trường Sanh

Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: Hòa �ượng �ích Quảng Ba

*HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Bảo Lạc

Phó Hội Chủ: Hòa �ượng �ích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa �ượng �ích Trường Sanh

Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Phó Tổng �ư Ký: �ượng Tọa �ích Viên Tịnh
Phó Tổng �ư Ký: Đại Đức �ích Hạnh Phẩm
Chánh �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Như Tuyết

Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ �ể Viên
Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Nhật Liên

*CÁC TỔNG VỤ:
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT �ích Quảng Ba

Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Minh Hội
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Hạnh Tri
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�ư Ký: �ượng Tọa �ích Nhuận Chơn
�ủ Quỹ: Đại Đức �ích �ông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: �ượng Tọa �ích Tâm Minh
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Nguyên

�ư ký: Sư Cô �ích Nữ Giác Anh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí

Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Tịnh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ �anh Niên - GĐPT: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: Đại Đức �ích �ông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ �iện Xã hội: �ượng Tọa �ích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: �ượng Tọa �ích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: Ni Sư �ích Nữ Huệ Khiết

Tổng Vụ Phó: Sư Cô �ích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh: Ni Sư �ích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó: Ni Sư �ích Nữ Viên �ông
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Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư �ích Nữ Như Tuyết

�ư ký: Ni Sư �ích Nữ Chân Kim
Phó �ư ký: Sư Cô �ích Nữ Giác Anh

�ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Nhật Liên
Phó �ủ Quỹ: Ni Sư �ích Nữ Trí Lưu
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QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI
Hơn 26 thế kỷ trước, Đức �ế Tôn đã vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì sự an lạc, giải thoát cho 
muôn loài chúng sanh. Ngài từ bỏ ngai vàng điện ngọc, tìm đạo để cứu độ chúng sanh. Kế tục lý tưởng 
giải thoát đó, hàng đệ tử Phật cần tiếp tục duy trì mạng mạch Phật Pháp cho đến hôm nay.

Phật Giáo du nhập vào đất Việt Giao Châu từ những bước chân đầu tiên của Lịch Đại Tổ Sư, từ đó 
Phật Giáo đã hòa nhập vào sự phát triển theo lịch sử thăng trầm cùng dân tộc VN.

Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan 
đã minh định rõ lập trường:  “Giáo Hội không đặt sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt mà đặt mình 
trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại”.

Ngày nay đất nước đang đứng trước nguy cơ xâm lược của ngoại bang cường quốc Phương Bắc Trung 
Cộng. Mang trên mình sứ mạng của người đệ tử Phật và cũng là một con dân của đất nước, không cho 
phép chúng ta bình tâm tọa thị, nhìn cơ đồ của tổ quốc đang bị điêu linh, sự bất nhẫn nhìn kẻ mạnh 
hiếp kẻ yếu, sự bất công của tàn bạo, độc tài, chà đạp giá trị nhân phẩm con người.

Toàn thể Đại Biểu tham dự Đại hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất 
Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2019 tại Tu Viện Quảng Đức, 
Melbourne Victoria:

ĐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ
1. Tri ân và bảo vệ đất nước Úc Đại Lợi đã cưu mang. Chúng ta nên đóng góp tâm lực vun bồi và phát 
triển ngày càng hưng thịnh theo tinh thần của Phật Giáo.

2. Giáo Hội đẩy mạnh chương trình đào tạo, huấn luyện, tu học, hoằng dương đạo pháp, hướng dẫn tu 
tập cho quần chúng biết quy hướng Tam Bảo.

3. Giáo Hội khuyến thỉnh toàn thể Phật tử giữ vững niềm tin, duy trì đạo đức hầu xây dựng bản thân và 
xã hội.

4. Giáo Hội lên án hành động xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam do phía Trung Cộng âm mưu 
chủ động.

5. Giáo Hội yêu cầu Nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích tất cả tù nhân chính trị, các nhà tranh đấu cho 
nhân quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo và sớm thực hiện thể chế đa nguyên, pháp trị.

6. Giáo Hội dấn thân, liên kết, hổ trợ các phong trào người Việt Nam tại Úc và khắp nơi, tranh đấu cho 
nhân quyền và các quyền tự do căn bản khác.

Làm tại Melbourne ngày 22 tháng 9 năm 2019
Toàn thể Đại Biểu Đại hội Khoáng Đại Kỳ 6

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam �ống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Châu-Tân Tây Lan

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 Bảo, 148-154 Edensor Rd, St.Johns Park, NSW 2176,  Australia

Tel: 02. 9610 5452; Email: phapbao@bigpond.net.au
* Văn Phòng Tổng Thư Ký: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060, Australia   

Tel: 03. 9357 3544. Email: giaohoiucchau@gmail.com , www.phatgiaoucchau.com

CONGRESS RESOLUTIONS
More than 26 centuries ago, the Enlightened One had at heart the best interests of gods and humans, 
the internal peace and deliverance of all sentient beings. He le� his royal life of luxury in search for the 
way of salvation for sentient beings. In the footstep of his liberation ideal, Buddhist followers need to 
maintain the life blood of the Dharma today and beyond.
Buddhism reached the ancient Vietnamese land of Giao Chau through the footsteps of our early Great Patri-
archs. Since then Buddhism had penetrated and progressed with the ebbs and �ows of our nation’s history.
�e Constitution of the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand has 
stated explicitly:
“�e Congregation does not place its existence in isolation from, but within the continued existence 
of our nation and humankind”
Today, our nation is facing the perils of invasion from a hegemonic northern Communist China. As 
duty-bound Buddhist followers and Vietnamese citizens we cannot allow ourselves to watch, from the 
sides, the possible destruction of our national heritage, the spectacles of the oppressors crushing the 
oppressed, the injustices �owing from cruelty, dictatorship and violation of human values and dignity.
All delegates participating in the Sixth Congress of the Uni�ed Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia-New Zealand from 20 to 22 September 2019 at the QuangDuc Monastery, Melbourne city, 
in the State of Victoria

IN UNISON RESOLVED:
1. To express our gratitude and defend Australia as the country that has given us shelter and protection. 
We shall contribute our mental and physical strength to nurture, develop and bring about greater pros-
perity to Australia in accordance with the spirit of Buddhism.
2. �e Congregation will accelerate programs to train, educate, promote the Dharma and to provide spiri-
tual guidance so that the people would take refuge in the �ree Jewels
3. �e Congregation encourages Buddhist followers to keep their faith, maintain moral standards in order 
to improve self and society.
4. �e Congregation condemns the invasion of land, sea areas of Vietnam by Communist Chinese malev-
olent policies.
5. �e Congregation demands that the Hanoi Government releases all political prisoners, human rights 
activists and religious leaders and speedily implement political reforms to achieve pluralist democracy 
and the rule of law.
6. �e Congregation will engage, liaise with and support movements by Vietnamese in Australia and in 
other places which struggle for human rights and other basic freedoms.

Melbourne on 22 September 2019
All delegates of the Sixth Congress

�e Uni�ed Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

HÌNH ẢNH CÁC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

BẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNHBẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
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phatgiaoucchau.com  -  quangduc.com

HÌNH ẢNH CÁC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘITRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6BẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNHBẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U

www.phatgiaoucchau.com www.quangduc.com

HÌNH ẢNH CÁC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI
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HÌNH ẢNH CÁC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘITRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U

www.quangduc.comwww.phatgiaoucchau.com
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6BẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNHBẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U

www.phatgiaoucchau.com www.quangduc.com

HÌNH ẢNH CÁC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI
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HÌNH ẢNH CÁC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘITRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U

www.quangduc.comwww.phatgiaoucchau.com
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6BẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNHBẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U

www.phatgiaoucchau.com www.quangduc.com

HÌNH ẢNH CÁC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI
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HÌNH ẢNH CÁC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘITRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U

www.quangduc.comwww.phatgiaoucchau.com
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM TẠI ĐẠI HỘI KỲ VI

www.phatgiaoucchau.com www.quangduc.com

T Ạ I  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  M E L B O U R N E ,  Ú C  C H Â U .  T Ừ  N G À Y  2 0  Đ Ế N  2 2 / 0 9 / 2 0 1 9 .  P H Ậ T  L Ị C H :  2 5 6 3 .  N Ô N G  L Ị C H :  K Ỷ  H Ợ I
T H À N H  T Â M  C U N G  N G H I N H  C H Ư  T Ô N  T H I Ề N  Đ Ứ C  T Ă N G  N I ,  Q U Ý  Q UA N  K H Á C H  V À  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  P H Ậ T  T Ử

T Ạ I  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  M E L B O U R N E ,  Ú C  C H Â U .  T Ừ  N G À Y  2 0  Đ Ế N  2 2 / 0 9 / 2 0 1 9 .  P H Ậ T  L Ị C H :  2 5 6 3 .  N Ô N G  L Ị C H :  K Ỷ  H Ợ I
T H À N H  T Â M  C U N G  N G H I N H  C H Ư  T Ô N  T H I Ề N  Đ Ứ C  T Ă N G  N I ,  Q U Ý  Q UA N  K H Á C H  V À  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  P H Ậ T  T Ử

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  L A NG I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  L A N
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HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM TẠI ĐẠI HỘI KỲ VI

www.quangduc.com
At Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia. From 20 to 22 September 2019. Buddha Era: 2563. Eastern Calendar: Year of Pig

Welcome All Most Venerables, Senior Venerables, Venerable Monks, Nuns, Distinguishes Guests and Vietnamese Buddhists
At Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia. From 20 to 22 September 2019. Buddha Era: 2563. Eastern Calendar: Year of Pig

Welcome All Most Venerables, Senior Venerables, Venerable Monks, Nuns, Distinguishes Guests and Vietnamese Buddhists

THE 6TH GENERAL CONGRESS OF THE CONGREGATIONTHE 6TH GENERAL CONGRESS OF THE CONGREGATION
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand

www.phatgiaoucchau.com

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI KỲ VI
www.phatgiaoucchau.com www.quangduc.com

T Ạ I  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  M E L B O U R N E ,  Ú C  C H Â U .  T Ừ  N G À Y  2 0  Đ Ế N  2 2 / 0 9 / 2 0 1 9 .  P H Ậ T  L Ị C H :  2 5 6 3 .  N Ô N G  L Ị C H :  K Ỷ  H Ợ I
T H À N H  T Â M  C U N G  N G H I N H  C H Ư  T Ô N  T H I Ề N  Đ Ứ C  T Ă N G  N I ,  Q U Ý  Q UA N  K H Á C H  V À  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  P H Ậ T  T Ử

T Ạ I  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  M E L B O U R N E ,  Ú C  C H Â U .  T Ừ  N G À Y  2 0  Đ Ế N  2 2 / 0 9 / 2 0 1 9 .  P H Ậ T  L Ị C H :  2 5 6 3 .  N Ô N G  L Ị C H :  K Ỷ  H Ợ I
T H À N H  T Â M  C U N G  N G H I N H  C H Ư  T Ô N  T H I Ề N  Đ Ứ C  T Ă N G  N I ,  Q U Ý  Q UA N  K H Á C H  V À  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  P H Ậ T  T Ử

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  L A NG I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  L A N
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LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI KỲ VI
www.quangduc.com

At Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia. From 20 to 22 September 2019. Buddha Era: 2563. Eastern Calendar: Year of Pig
Welcome All Most Venerables, Senior Venerables, Venerable Monks, Nuns, Distinguishes Guests and Vietnamese Buddhists

At Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia. From 20 to 22 September 2019. Buddha Era: 2563. Eastern Calendar: Year of Pig
Welcome All Most Venerables, Senior Venerables, Venerable Monks, Nuns, Distinguishes Guests and Vietnamese Buddhists

THE 6TH GENERAL CONGRESS OF THE CONGREGATIONTHE 6TH GENERAL CONGRESS OF THE CONGREGATION
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand

www.phatgiaoucchau.com

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI KỲ VI
www.phatgiaoucchau.com www.quangduc.com

T Ạ I  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  M E L B O U R N E ,  Ú C  C H Â U .  T Ừ  N G À Y  2 0  Đ Ế N  2 2 / 0 9 / 2 0 1 9 .  P H Ậ T  L Ị C H :  2 5 6 3 .  N Ô N G  L Ị C H :  K Ỷ  H Ợ I
T H À N H  T Â M  C U N G  N G H I N H  C H Ư  T Ô N  T H I Ề N  Đ Ứ C  T Ă N G  N I ,  Q U Ý  Q UA N  K H Á C H  V À  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  P H Ậ T  T Ử

T Ạ I  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  M E L B O U R N E ,  Ú C  C H Â U .  T Ừ  N G À Y  2 0  Đ Ế N  2 2 / 0 9 / 2 0 1 9 .  P H Ậ T  L Ị C H :  2 5 6 3 .  N Ô N G  L Ị C H :  K Ỷ  H Ợ I
T H À N H  T Â M  C U N G  N G H I N H  C H Ư  T Ô N  T H I Ề N  Đ Ứ C  T Ă N G  N I ,  Q U Ý  Q UA N  K H Á C H  V À  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  P H Ậ T  T Ử

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  L A NG I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  L A N
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

TIỆC CHAY MỪNG ĐẠI HỘI
www.phatgiaoucchau.com www.quangduc.com

T Ạ I  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  M E L B O U R N E ,  Ú C  C H Â U .  T Ừ  N G À Y  2 0  Đ Ế N  2 2 / 0 9 / 2 0 1 9 .  P H Ậ T  L Ị C H :  2 5 6 3 .  N Ô N G  L Ị C H :  K Ỷ  H Ợ I
T H À N H  T Â M  C U N G  N G H I N H  C H Ư  T Ô N  T H I Ề N  Đ Ứ C  T Ă N G  N I ,  Q U Ý  Q UA N  K H Á C H  V À  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  P H Ậ T  T Ử

T Ạ I  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  M E L B O U R N E ,  Ú C  C H Â U .  T Ừ  N G À Y  2 0  Đ Ế N  2 2 / 0 9 / 2 0 1 9 .  P H Ậ T  L Ị C H :  2 5 6 3 .  N Ô N G  L Ị C H :  K Ỷ  H Ợ I
T H À N H  T Â M  C U N G  N G H I N H  C H Ư  T Ô N  T H I Ề N  Đ Ứ C  T Ă N G  N I ,  Q U Ý  Q UA N  K H Á C H  V À  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  P H Ậ T  T Ử

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  L A NG I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  L A N
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TIỆC CHAY MỪNG ĐẠI HỘI
www.quangduc.com

At Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia. From 20 to 22 September 2019. Buddha Era: 2563. Eastern Calendar: Year of Pig
Welcome All Most Venerables, Senior Venerables, Venerable Monks, Nuns, Distinguishes Guests and Vietnamese Buddhists

At Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia. From 20 to 22 September 2019. Buddha Era: 2563. Eastern Calendar: Year of Pig
Welcome All Most Venerables, Senior Venerables, Venerable Monks, Nuns, Distinguishes Guests and Vietnamese Buddhists

THE 6TH GENERAL CONGRESS OF THE CONGREGATIONTHE 6TH GENERAL CONGRESS OF THE CONGREGATION
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand

www.phatgiaoucchau.com

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand
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KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI KỲ VI THÀNH CÔNG
Kính dâng Chư Tôn Đức Tăng Ni & Quý Phật tử thuộc Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL

Trong Kinh Tương Ưng I dạy rằng:
“Này các Thầy Tỳ-kheo, hãy lên đường thuyết 
pháp, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sinh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người, mỗi 
Thầy hãy đi về một hướng”.

26 thế kỷ đằng đẵng trôi qua
Lời Thế Tôn dạy ngỡ như hôm trước
Tứ chúng khắc tâm vâng theo Đức Phật
Y giáo phụng hành đền đáp Tứ Ân

Bao lần pháp nạn đổ trên quê hương
Ngọn đuốc Chánh pháp vẫn luôn ngời sáng
Nhờ chư Tôn Đức thường khai Bảo tạng
Soi đường dẫn dắt đặng vén mê mờ

Từ ngôi Pháp tòa cho đến ngục tù
Trích huyết chép kinh không từ mệt mỏi
Quý Ngài hoằng pháp tâm nguyện bất thối
Giúp buông chấp trước gội cởi não phiền

Ất Mão nhớ mãi cuối tháng Tư đen
Điêu tàn khói lửa con tim rên xiết
Kẻ mừng thống nhất người khóc ly biệt
Bất kể sống chết triệu người lên đường

Giã từ huynh đệ Tổ đình quê hương
Biển cả mênh mông vượt trùng dương sóng
Thuyền nan chao đảo giông tố gió lộng
Đâu đây ẩn hiện bóng Mẹ Quan Âm

Tầm thanh cứu khổ Bồ tát dẫn đường
Đất liền hiện ra sau màng bọt nước
Tạ ơn Tam Bảo Thiên thần Hộ pháp
Cập bờ xứ Úc nhận làm quê hương

Trải bao khó khăn gây dựng đạo tràng
Đâu có Tăng đoàn, tức có lời Phật
Mái chùa che chở hồn thiêng dân tộc
Tứ chúng đồng tu thật hạnh phúc thay

Tăng Ni Phật tử đã cùng đắp xây
Bốn Đời Tăng Thống sâu dày công đức

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Xứ Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan

1999 ghi khắc trong tâm
Tại chùa Pháp Bảo, Đại Hội thứ nhất
Rồi đến Pháp Quang, Phổ Quang lần lượt
Pháp Hoa, Quảng Đức, cứ mỗi bốn năm

Đã hai thập niên, trải dòng thời gian
Hôm nay tứ chúng lại cùng vân tập
Đại diện Chính Phủ, quan chức có mặt
Tuyên dương công đức Phật Giáo Tăng đoàn

Nhị vị Thượng Tọa đọc lời tri ân (1)
Biết ơn đất nước tự do xứ Úc
Nơi đa văn hóa phát triển, hòa hợp
Lá cờ Phật giáo đã được tung bay

Đại Hội Khoáng Đại lần thứ 6 này
Diễn trong ba ngày tuyệt vời tháng Chín
Một trăm tám bốn đại biểu hiện diện
41 Tu viện cùng Niệm Phật đường

Kỷ niệm xứ Úc mừng 30 năm
Phật Giáo Việt Nam trưởng thành lớn mạnh
Truyền đăng Tục diệm luôn là chí nguyện
Từ Bi Trí Tuệ, khuyến tấn năng tu

Hòa Bình Nhân Ái là lời đạo từ
Đề ra phương án để mà phụng sự
Bảo vệ môi trường, nhắc nhở Phật tử
Hoằng pháp lợi sanh, sứ mạng sáng soi

Thượng cầu Phật đạo, nguyện này chẳng ngơi
Hạ hóa chúng sanh, tâm hằng thôi thúc
Bảo tồn mạng mạch, để không mai một
Theo dấu chân Phật, xả mình dấn thân

Quyết Nghị 6 điểm là kim chỉ nam
Bảo vệ, tri ân cưu mang xứ Úc
Đóng góp xây dựng, hoằng dương đạo pháp
Tranh đấu nhân quyền, độc lập tự do

Chiếc bánh Sinh nhật thật là bất ngờ
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Mừng 20 năm Giáo Hội thành lập
Hai mươi ngọn nến lung linh ấm áp
Năm trăm Phật tử vân tập ăn mừng

Menu bữa trưa tên các món ăn:
Gỏi & Bánh Phồng Chánh Ngữ, Khai Vị Chánh Kiến
Súp Chánh Tư Duy, Tráng Miệng Chánh Niệm
Bánh Bèo Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn Bánh Mì

Thêm Bánh Bột Lọc Chánh Nghiệp ngon ghê
Ai nấy hoan hỷ nhâm nhi thưởng thức
Buổi Lễ thành công nhờ Ban Tổ Chức
Cùng các cư sĩ góp sức bao ngày

Cuộc vui chóng tàn, đến lúc chia tay
Chí nguyện xuất gia như hai câu đối
Hòa Thượng Tuệ Sỹ ưu ái tặng gởi
Chốn cũ dặm dài, nhớ mãi Quê Cha (2).

Montreal, Canada 20/03/2020
Niệm Đức Nghiệp Huân Dương

* Chú thích:

(1) Thượng Tọa Thích Tâm Phương và Thượng Tọa Thích 
Nguyên Tạng
(2) Hòa Thượng Tuệ Sỹ viết tặng Tu Viện Quảng Đức 2 câu 
đối, nói lên chí nguyện của người xuất gia, thân tuy tại thế gian 
nhưng tâm luôn hướng thượng với chí nguyện xuất trần, dù 
sống tha phương nơi hải ngoại nhưng tâm vẫn một lòng hoài 
vọng với quê hương:
“Chốn cũ dặm dài man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, 
chiếc lá thuyền nan, vá áo chép kinh đất khách.
Đức tu mấy bước mù xa, tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, 
hoa trời trăng nước, ngân hà dằng dặc quê cha”.W

Q

TỪNG HẠT MA NI
Kính dâng Chư Tôn Đức trong Đại Hội kỳ 6

Sáng nay nắng nhẹ trong xuân sớm
Từng hạt Ma ni ẩn hiện về
Sắc màu huyền diệu trong cõi tịnh
Giữa chốn an bình rạng quang minh.

Hương giới thơm lừng giữa ban mai
Sen thơm từng nhụy tỏa liên đài
Lung linh tinh thể trong ba cõi
Giữa chốn dương trần vẫn đẹp xinh.

Đây chốn Già Lam nét uy linh
Tăng thân hòa hợp mãi kiên trinh
Sáng trong tâm nguyện Hùng Bi Trí
Cho đời tươi đẹp mãi khương ninh.

TV Quảng Đức, sáng ngày 22/9/2019
Thích Hạnh Phẩm

BẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNHBẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N

Đ Ạ I  H Ộ I  K H O Á N G  Đ Ạ I  K Ỳ  6   ;   T h ờ i  g i a n :   2 0 - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 9  -  T U  V I Ệ N  Q U Ả N G  Đ Ứ C ,  Ú C  C H Â U

www.phatgiaoucchau.com www.quangduc.com
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Tường thuật
ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
 tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, thành tựu viên mãn

Trong Kinh Tương Ưng I dạy rằng: “Này các 
Thầy Tỳ-kheo, hãy lên đường thuyết pháp, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng 

thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho chư thiên và loài người, mỗi Thầy hãy đi 
về một hướng” . Thật vậy, từ khi Đức Thế Tôn vận 
chuyển  bánh xe chánh pháp tại Lộc Giả Uyển cho 
đến ngày nay đã gần 26 thế kỷ. Sự truyền thừa ấy 
được tiếp nối liên tục không ngừng nghỉ, không bị 
ngăn ngại bởi biên cương của thời gian, không bị 
ngăn che bởi rào cản của ngôn ngữ hay mọi sự chi 
phối của cuộc đời để góp phần cho sự bình an hạnh 
phúc xã hội.

Tiếp nối mạng mạch truyền thừa của Chư vị Lịch 
Đại Tổ Sư đã kế tục mạng mạch Phật Pháp qua nhiều 
thế hệ, đặc biệt là sự ảnh hưởng đạo phong và uy 
đức vang dội của Bốn Đời Tăng Thống, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
Đại Lợi -Tân Tây Lan từ khi thành lập năm 1999 tại 
chùa Pháp Bảo và đã tiếp tục tổ chức Đại Hội lần 
thứ 2 (2003) tại chùa Pháp Quang, Queensland; lần 
thứ 3 (2007) tại chùa Phổ Quang, Tây Úc; lần thứ 4  
(2011) tại chùa Pháp Hoa, Nam Úc; lần thứ 5 (2015) 
và lần thứ 6 (2019) đều tổ chức tại Tu Viện Quảng 
Đức, Victoria.

Từ con số khởi điểm của Đại Hội Khoáng Đại thứ 
nhất với 23 cơ sở tự viện, đến Đại Hội 6 lần này với 
tổng số là 42 đơn vị (41 cơ sở tự viện và 1 Hội đoàn 
cư sĩ Phật Tử), đây cũng là một minh chứng hùng 
hồn cho sự phát triển và lớn mạnh của Giáo Hội.

Với chí nguyện cao cả tiếp nối ngọn đèn chánh pháp 
ở thế gian, do nghiệp vận của quê hương nhưng quý 
Ngài vẫn luôn mang trong lòng tâm nguyện phụng 
sự Đạo Pháp và dân tộc. Tu Viện Quảng Đức tại Úc 
Châu mang tên của một vị Bồ Tát Việt Nam đã gắn 
liền và sẽ bất diệt trong dòng lịch sử Phật giáo Việt 
Nam. Từ khi được thành lập đến nay gần 3 thập kỷ 
qua, ngôi Già Lam Quảng Đức cùng đồng hành với 
vận mệnh Phật Giáo Việt Nam 2000 năm lịch sử.

Từ khi quyết định Đại Hội ban hành, chư Tôn Đức 
Ban Tổ Chức từng bước chu toàn các khâu chuẩn bị 
với tinh thần cao nhất để tiến tới một Đại Hội thành 
tựu tốt đẹp.

Tu Viện Quảng Đức liên tiếp hai lần được Giáo 
Hội giao phó trách nhiệm tổ chức Đại Hội. Thượng 
Tọa Trưởng Ban Tổ Chức Thích Tâm Phương,  và 
Thượng Tọa Phó Ban Tổ Chức Thích Nguyên Tạng, 
tuy đảm trách nhiều vai trò Phật sự nhưng quý Ngài 
vì sự nghiệp chung của Giáo Hội mà gánh vác trọng 
trách này. Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng hy 
hiến phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc, nhị vị Thượng 
Tọa đã đem hết tâm lực lo cho Đại Hội. Mặc dù bề 
bộn công việc Phật sự, nhưng Thượng Tọa Trưởng 
Ban luôn trực tiếp và chăm lo từng công việc cho 
hoàn thiện nhất. Nhìn quang cảnh Đại Hội, từ cổng 
Tam quan đến hội trường, đâu đâu cũng tươm tất và 
đẹp mắt.

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, trong vai trò Phó 
Tổng Thư Ký GH, Thầy luôn để tâm vào công việc 
từ in ấn cẩm nang Đại Hội, cho đến những bảng tên 
của từng Phật tử công quả cũng được đầy đủ, thật là 
đức tính siêng năng, cần mẫn, quan tâm, khiến người 
khác phải hâm mộ. Bên cạnh đó, để chào đón đại 
biểu, Thượng Tọa chủ biên trang nhà Quảng Đức đã 
tạo nên diễn đàn thi ca xướng họa của quý thi hữu 
khắp nơi để chào mừng Đại Hội như là một phần góp 
thêm cho không khí sinh động và tầm quan trọng 
của Đại Hội.

Như đã ấn định, Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo 
Hội được tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne, 
Victoria, trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019. 
Đại Hội quy tụ 184 đại biểu của 39 Tu viện, Thiền 
viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường, đoàn thể 
Cư sĩ  Phật tử từ NSW, VIC, QLD, SA, ACT, Darwin 
và Tân Tây Lan.
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Tiền Hội Nghị vào lúc 18 giờ thứ Sáu 20/9/2019 để 
chuẩn bị cho các thủ tục chính thức đi vào Đại Hội. 
Đặc biệt là phiên họp của Văn Phòng Thường Trực, 
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Tăng 
Ni để cung thỉnh 9 vị cho Hội Đồng Giáo Phẩm, 
được Hội Đồng Tăng Ni ủy thác trọng trách duy trì 
pháp lý và giám sát mọi công tác Phật sự của Giáo 
Hội. Tiếp theo 9 vị Giáo phẩm này đã tác pháp yết ma 
để cung thỉnh ngôi vị Hội Chủ, hai vị Phó Hội Chủ, 
và vị Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, những chức 
vụ quan trọng cho GH theo tinh thần Hiến Chương 
để điều hướng mọi Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

Đúng 10 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy 21/9/2019, Đại 
lễ Khai mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 long trọng cử 
hành, buổi lễ do TT Thích Nguyên Tạng và Đạo hữu 
người Úc Angela Scherma điều hợp chương trình. 
Về chứng minh Đại lễ có sự hiện diện của HT Thích 
Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng; Hòa Thượng Thích 
Bảo Lạc, Hội chủ GH; HT Thích Tịnh Minh, HT 
Thích Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT 
Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, HT Thích 
Nguyên Trực; TT Thích Thiện Tâm, Chủ Tịch Hội 
Đồng Điều Hành GHPGVNTN Úc Đại Lợi, Viện 
Chủ Chùa Hoa Nghiêm, cùng 65 chư Tôn Đức Tăng 
Ni và 126 đại biểu cư sĩ Phật tử. Về phía quan khách 
chính quyền Úc: Thượng Nghị Sĩ Rosemary Wil-

mot, đại diện cho Thủ Tướng Úc Scott Morrison; 
Tổng Trưởng Di Trú, Quốc Tịch và Sắc Tộc Liên 
Bang, David Coleman; Thượng Nghị Sĩ Liên bang, 
Peter Khalil; đại diện Thủ Lãnh Đảng Lao Động Liên 
Bang, Anthony Albanese; Dân biểu Frank McGuire 
(vùng Broadmeadows) đại diện Thủ Hiến Victoria, 
Ông Daniel Andrew; Bà Natalie Abboud, Thị Trưởng 
Thành Phố Moreland; Ông Simon Kearney, Chủ tịch 
Hiệp Hội Vesak tại Victoria. Về phía Truyền Thông 
Ðại Chúng có Ông Nguyễn Hồng Anh, Chủ Bút Tivi 
Tuần San; Ông Hồ Công Quyền, Chủ Bút Tuần Báo 
Nhân Quyền; Cô Kim Hoàng, Vietface Tivi Australia 
v.v...  và khoảng 300 đồng hương Phật tử trong và 
ngoài tiểu bang Victoria về tham dự lễ.

Theo sau lễ chào Quốc kỳ Úc, Việt và Phật Giáo, một 
phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ công ơn chư vị 
Thánh tử đạo, những vị tiền bối hữu công, những vị 
anh hùng hy sinh vì lý tưởng tự do, một phút nhập từ 
bi quán cũng để tưởng niệm Giác Linh Đức Trưởng 
Lão HT Thích Như Huệ (1934-2016), vị Hội Chủ 4 
nhiệm kỳ của Giáo Hội (1999-2015). Kế tiếp là lời 
chào mừng của Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ chức 
Thích Tâm Phương. Thượng Tọa ngỏ lời cám ơn chư 
Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử về tham dự. 
Trong lời chào mừng Thượng Tọa chia sẻ và nhấn 
mạnh: “Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội lần 
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này cũng là tiếp nối và kiện toàn, nhìn lại một chặng 
đường hơn 40 năm qua của PGVN tại Úc Châu, cũng 
là đúc kết những thành quả của GH trong nhiệm kỳ 
4 năm qua, và vạch ra con đường phụng sự, hành đạo 
trên xứ người của nhiệm kỳ 6 từ 2019 đến 2023…Đại 
Hội nhằm mục đích đề ra phương án làm thế nào cho 
mọi tầng lớp nhân quần trong xã hội biết sống tốt, 
biết bảo vệ con người và môi trường thiên nhiên. Đại 
Hội là để đề cao giáo lý đầy nhân bản Từ Bi, Trí Tuệ, 
Hòa Bình và Nhân Ái. Đại Hội là để tập họp được 
nhiều trí tuệ, có năng lực sáng tạo, hiểu biết một cách 
chân chánh; có nhiều nghị lực phụng sự từ bi, bao 
dung, độ lượng trong mọi Phật sự, hoằng pháp lợi 
sanh, tất cả cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là bảo 
tồn mạng mạch và phát triển gia tài Pháp Bảo thiêng 
liêng, để viên thành chí nguyện “Thượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sanh”.

Tiếp theo là diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Hội 
Chủ Thích Bảo Lạc, như hồi trống Bát Nhã vang lên, 
tuy mang đậm cảm xúc nhưng luôn toát lên một nội 
tâm phong phú và trí tuệ mẫn tiệp, diễn văn khái 
quát một quá trình hành đạo, đúc kết những tinh 
hoa sống trở thành những lời pháp ngữ truyền trao, 
mang đậm nét Quê hương Đạo Pháp và trách nhiệm 
của một bậc Thầy hướng đạo, Hòa Thượng đã và 
đang hoạch định, chỉ đạo Phật sự của Giáo Hội Úc 
Châu ngày càng phát triển. Trong suốt nhiệm kỳ 5 
trôi qua, Ngài đã chỉ đạo điều hành, kết hợp được 
sức mạnh của tập thể Tăng Già tại Úc, làm cho Phật 
giáo Việt Nam càng lúc càng hưng thịnh,“Giáo Hội 
trước sau như một, Tăng, Ni, tín đồ sát cánh cùng 
nhau, đào tạo người xuất gia, tổ chức giới đàn truyền 
trao giới pháp, hướng dẫn tu tập, cố vấn chỉ đạo v.v… 
để kiện toàn tổ chức mà trong đó có nhiều giáo phái, 
hội đoàn, đoàn thể kết hợp thành nhằm mục đích 
trang nghiêm Giáo Hội…”.  Bên cạnh đó Hòa Thượng 
khuyến tấn: “ Người Phật tử niệm ân và báo ân, trong 
đó có ân quốc gia, nơi ta nương tựa làm việc. Nhờ 
nền tự do dân chủ như Úc Đại Lợi mà chúng ta sinh 
sống, làm việc cũng như hành đạo một cách công 
bằng… nên phải có bổn phận và trách nhiệm tô bồi, 
bảo vệ quốc gia dân tộc độc lập, cường thịnh trong 
cộng đồng nhân loại”. Đặc biệt trong diễn văn, Hòa 
Thượng Hội Chủ còn đưa ra kế hoạch Phật sự cho 
nhiệm kỳ 6 “Giáo Hội tiếp tục và phát triển mạnh 
trong việc tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ giữa năm, 
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu cuối năm, hoàn 
chỉnh trang nhà Phật Giáo Úc Châu, ấn hành kinh 
sách, đặc san, kỷ yếu, sáng tác, diễn giảng, phiên 
dịch… là những Phật sự cần đầu tư nhân sự, tài 
chánh nhiều hơn để phụng sự chúng sanh mà một 

nhiệm kỳ làm không xong, qua các nhiệm kỳ kế cần 
phải tiếp tục thực hiện theo khả năng và điều kiện 
để Phật sự chung đạt được hiệu quả. Sự thành tựu 
là nhờ công lao, trí tuệ của nhiều người hợp lại theo 
tinh thần hòa hợp chúng hầu đủ sức mạnh làm nên 
mọi việc, trong đó chúng ta phải hy sinh tình riêng, 
tôn trọng nghĩa chung, nên trân quí để xây dựng và 
phát triển.”

Tiếp đó, đến từ thủ đô Canberra, thay mặt cho Thủ 
Tướng Chính Phủ Úc Scott Morris, Tổng Trưởng Di 
Trú Liên Bang David Coleman, bà Rosemary Wilmot 
tuyên đọc thư chúc mừng: “Úc Châu là một xứ sở đa 
văn hóa thành công và hài hòa nhất trên thế giới. Sự 
đa dạng là một trong những thế mạnh và là di sản 
văn hóa của quốc gia chúng ta. Cứ mỗi bốn năm, Đại 
Hội của Giáo Hội là thời gian để đúc kết lại cống hiến 
của Phật Giáo cho xã hội Úc, là một cơ hội để chiêm 
ngưỡng lại những lời dạy của Đức Phật về hòa bình, 
an lạc và hạnh phúc cho nhân sinh vạn loại. Hiện 
tại, có hơn 560.000 người Úc xác nhận mình là Phật 
tử, trong đó có khoảng 200.000 người đang cư trú 
tại tiểu bang Victoria. Thay mặt chính phủ liên bang 
Úc, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng Đại hội kỳ 6 của 
Giáo Hội thành công viên mãn.”

Theo sau là lời phát biểu của Dân Biểu Liên Bang 
Úc Ông Peter Khalil: “Công việc từ thiện xã hội của 
Tu Viện Quảng Đức nói riêng và các thành viên của 
Giáo Hội Phật Giáo này nói chung đã vượt khỏi biên 
giới và đại dương Úc Châu, và không xem tôn giáo, 
chủng tộc hay hoàn cảnh nào là rào cản. Trái tim vị 
tha của quý vị thực sự không có giới hạn. Trong hai 
thập niên qua, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của quý vị 
đã cứu trợ cho những mảnh đời khó khăn, từ những 
người nông dân bị hạn hán ở khu vực Queensland, 
cho đến nạn nhân bị lũ lụt ở Miến Điện, quý vị cũng 
đã giúp xây dựng lại các nhà tình thương sau những 
thảm họa thiên tai ở Nepal, Philippines, và Nhật Bản 
v.v…Tôi rất ngạc nhiên về sức mạnh, sự cống hiến và 
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những giá trị của Cộng Đồng Phật giáo. Các giá trị 
tôn vinh nền hòa bình, yên tĩnh và giải thoát và điều 
đó đã đến từ một nền văn hóa tâm linh có chiều dài 
lịch sử với 2600 năm. Tôi rất vinh hạnh được mời 
tham dự, và xin cầu chúc Đại Hội kỳ 6 được tổ chức 
tại Tu Viện Quảng Đức tuyệt vời này, ở ngay trong 
khu vực bầu cử của tôi được thành công như ý”.

Tiếp theo là lời phát biểu của Dân biểu  Frank Mc-
Guire, đại diện cho Thủ Hiến Tiểu Bang Victoria, 
Ông Daniel Andrew, tuyên đọc thư chúc mừng của 
Thủ Hiến: “Là mái ấm của mọi người đến từ khắp nơi 
trên thế giới, tiểu bang Victoria xưa nay nổi tiếng với 
bản sắc đa văn hóa và đa tín ngưỡng. Sự đa dạng là 
tâm điểm và đó cũng là bản sắc của chúng ta. Điều 
đó cũng cho biết lý do tại sao tiểu bang Victoria ngày 
càng phát triển với sự đóng góp không thể kể hết của 
cộng đồng Việt Nam ở đây. Thay mặt Chính phủ tiểu 
bang, tôi muốn cảm ơn Giáo Hội về tất cả những gì 
mà các bạn đã cống hiến cho tiểu bang chúng ta ngày 
càng tốt hơn, mạnh mẽ hơn và công bằng hơn. Tôi 
xin cầu chúc Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 thành công 
viên mãn.”

Dân biểu Frank McGuire cũng đọc thư chúc mừng 
của Bộ Trưởng Sắc Tộc Sự Vụ Hon Richard Wynne: 
“Xin thành tâm chúc mừng Đại Hội kỳ 6 của Giáo 
Hội được tổ chức tại Melbourne. Victoria là một 
trong những tiểu bang đa văn hóa nhất trên thế giới, 
và cộng đồng Phật giáo Việt Nam đã đóng góp rất 
nhiều cho việc này. Các giá trị phổ quát của Phật giáo 
về hòa bình, trí tuệ và sự hòa nhập, là đại diện cho 
nhiều giá trị đóng góp trực tiếp cho một xã hội đa 
văn hóa của chúng ta. Chính phủ tiểu bang Victoria 
công nhận những nỗ lực đóng góp của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-
Tân Tây Lan và hy vọng tất cả những người tham dự 
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 được truyền nhiều cảm 
hứng để tiếp tục công việc tốt đẹp mà cộng đồng của 
các bạn đã giúp tạo nên sức mạnh cho tiểu bang này.”.

Thị Trưởng thành phố Moreland, bà Natalie Abboud 
phát biểu chúc mừng: “Phật giáo là một phần giá trị 
và không thể thiếu trong cư dân đa dạng và phong 
phú thuộc thành phố Moreland của chúng tôi. Đại 
hội kỳ 6 là cơ hội để cộng đồng Phật tử cùng nhau 
đón mừng những kết quả tích cực từ những hoạt 
động mà quý vị đã đóng góp để tạo ra sự khác biệt 
trong cuộc sống của nhiều người. Tôi rất hoan hỷ khi 
biết rằng Đại hội kỳ 6 năm 2019 được tổ chức ngay 
tại Thành phố Moreland này. Phật giáo với hơn 2600 
năm, đã mang lại hòa bình, an lạc và giải thoát cho 
nhân loại, luôn được hoan nghênh trong thành phố 

Moreland, những giá trị hòa hợp và thiện chí này 
được xem là tương đồng với các giá trị của Hội đồng 
thành phố của chúng tôi, trong nỗ lực xây dựng các 
cộng đồng đa văn hóa mạnh mẽ, kiên cường và hài 
hòa trong thành phố Moreland. Thay mặt Thành phố 
Moreland, chúng tôi xin có lời cảm ơn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-
Tân Tây Lan vì tất cả những đóng góp của quý vị vào 
xã hội Úc. Xin cầu chúc các bạn vui hưởng trong dịp 
đặc biệt này và cầu chúc Giáo Hội của quý vị an bình, 
thịnh vượng và ngày càng phát triển. ”.

Từ Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh 
Văn Phòng Hội Ðồng Giáo Phẩm, đã gởi thư chúc 
mừng Đại Hội: “Địa dư có khác nhưng chúng ta chỉ 
có một. Do vậy, trải qua biết bao biến động nghiệt 
ngã, nhưng hai Giáo Hội Hoa Kỳ và Úc Châu - Tân 
Tây Lan  luôn luôn sát cánh với nhau. Sức khỏe tôi 
quá yếu ở tuổi 92, không thể về tham dự Đại Hội 
được, nhưng tôi và Giáo Hội Hoa Kỳ luôn luôn đứng 
bên cạnh Giáo Hội Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. Giáo 
Hội Hoa Kỳ nhất tâm  hướng về Úc Châu cầu xin 
Phật Tổ gia hộ Đại Hội kỳ 6 được thành công viên 
mãn.”.

HT Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành 
GHPGVNTN Hoa Kỳ cũng có thư chúc mừng: “Đại 
Hội Khoáng Đại Kỳ VI của GH Úc Châu năm nay là 
viên dung 20 năm với sự tích cực của toàn thể thành 
viên Tăng Ni và Cư sĩ trong sự kiện toàn tổ chức, 
củng cố nhân sự để hoằng dương Chánh Pháp. Tất 
nhiên, con đường trước mắt chúng ta, các Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại, vẫn 
còn dài và còn nhiều thử thách, nhưng chúng ta đều 
tin tưởng dưới sự sáng soi của Đức Phật và lịch đại 
Tổ Sư, chúng ta đã đi đúng hướng và tiếp tục đảm 
nhiệm chính nghĩa hoằng dương Phật đạo tại xứ 
người. Cùng với toàn thể thành viên Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, tôi xin thành 
tâm kính lễ Đại Tăng Hòa Hiệp của Đại Hội Khoáng 
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Đại Kỳ 6, chia sẻ những ưu tư thao thức của quý liệt 
vị đối với tiền đồ Phật Pháp, và xin kính chúc Đại 
Hội thành tựu viên mãn.”

Từ Pháp Quốc, nhị vị Hòa Thượng đồng Chủ Tịch 
HĐĐH Giáo Hội PGVN Thống Nhất Âu Châu, HT 
Thích Tánh Thiệt và HT Thích Như Điển, đã gởi thư 
chúc mừng Đại Hội: “Trong tình Linh Sơn Thích Tử, 
tình Pháp lữ Liên Châu, chúng tôi thay mặt HĐĐH 
GHPGVNTN Âu châu thành kính chúc mừng Đại 
Hội Khoáng Đại Kỳ VI của GHPGVNTN Hải Ngoại 
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, thành tựu mỹ mãn trong 
tinh thần hòa hợp Tăng Già và tứ chúng đồng tu. Với 
nhiệm kỳ VI, tất cả Phật sự được viên thành và phát 
huy tinh hoa Phật pháp đượm nhuần trong tâm thức 
chúng hữu tình tại xứ Úc và Tân Tây Lan. Cũng như 
mạng mạch Đạo Pháp và Dân Tộc luôn được duy trì 
và luân chuyển trong tâm thức người con Phật Việt 
Nam trên xứ người”.

Phần cuối cùng của lễ khai mạc, chư Tôn Đức Tăng 
Ni được cung thỉnh rời hội trường, cùng toàn thể 
Phật tử lên Chánh Điện để tụng kinh cầu nguyện, 
cúng ngọ Phật, làm lễ sái tịnh an vị hai tôn tượng Bồ 
Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm. Hai pho tượng đúc 
bằng đồng thau, cao 1,9m vừa được gởi bằng đường 
tàu sang từ Xưởng Đúc Đồng Đắc An, Nha Trang, 
Việt Nam. Sau lễ sái tịnh và hồi hướng công đức, một 
tiết mục không thể thiếu đó là chụp hình lưu niệm 
trước tiền đình Chánh điện. Trước đó, trong lúc Chư 
Tôn Đức đang làm lễ thì bên ngoài mưa như trút 
nước, nhưng thời kinh vừa xong thì trời quang mây 
tạnh và nắng rực chiếu sáng cả một góc trời Faw-
kner, như để giúp cho Ban Tổ Chức có được những 
hình ảnh tuyệt đẹp. Thật đúng là Phật Pháp nhiệm 
mầu, rõ ràng chư Thiên lai đáo và mang đến vầng 
thái dương như để ủng hộ và chúc mừng Đại Hội kỳ 
6 được thành tựu viên mãn.

Sau lễ khai mạc Đại Hội, quý đại biểu đã làm việc 
cật lực trong 2 ngày với chương trình dày đặc với 8 
phiên khoáng đại, toàn thể đại biểu đã đem hết cả 
tâm huyết của mình để tu chính Hiến Chương, Nội 
Quy, báo cáo những sinh hoạt, thành quả trong 4 
năm qua và đưa ra những đề án Phật sự cho 4 năm 
tới, đặc biệt trong đó có buổi tham luận với chủ đề “ 
Phương Hướng bảo Vệ và Phát Triển PGVN tại Úc” 
do Luật Sư Đào Tăng Dực thuyết trình. Hai khoáng 
đại cuối cùng, quý đại biểu suy tôn cung thỉnh Hội 
Đồng Chứng Minh, đề cử và bỏ phiếu kín công cử 
ra Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Hội Đồng 
Điều Hành để điều hành Phật sự, hoằng pháp lợi 
sinh trong nhiệm kỳ VI (2019-2023), kết quả như 

sau:  Hội Ðồng Chứng Minh: 1.Trưởng Lão Hòa 
Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Châu), 2.Trưởng 
Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ). Hội 
Ðồng Giáo Phẩm Trung Ương: 1.Trưởng Lão Hòa 
Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng), 
2.Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, 3.Hòa Thượng Thích 
Quảng Ba, 4.Hòa Thượng Thích Trường Sanh, 5.Hòa 
Thượng Thích Minh Hiếu, 6.Hòa Thượng Thích Bổn 
Điền, 7.Hòa Thượng Thích Nguyên Trực, 8.Thượng 
Tọa Thích Tâm Minh, 9.Thượng Tọa Thích Tâm 
Phương (Chánh Thư Ký). Hội Ðồng Ðiều Hành: Hội 
Chủ: HT Thích Bảo Lạc; Phó Hội Chủ: HT Thích 
Quảng Ba; Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: HT 
Thích Trường Sanh; Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên 
Tạng; Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ 
Thích Hạnh Phẩm; Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ 
Tâm Lạc; Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Thể Viên, NS 
Thích Nữ Nhật Liên; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng 
Sự: HT Thích Quảng Ba; Tổng Vụ  Phó: TT Thích 
Viên Trí; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT 
Thích Tâm Minh; Tổng Vụ Phó: TT Thích Nguyên 
Tạng, TT Thích Đạo Nguyên; Thư ký: SC Thích Nữ 
Giác Anh; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo 
Dục: TT Thích Đạo Hiển; Tổng Vụ Phó: TT Thích 
Viên Trí, TT Thích Viên Tịnh; Tổng Vụ Trưởng Tổng 
Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Viên Trí, Tổng 
Vụ Phó: TT Thích Đạo Hiển; Tổng Vụ Trưởng Tổng 
Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương; Tổng 
Vụ Phó: TT Thích Hạnh Tri, TT Thích Viên Trí, SC 
Thích Nữ Nguyên Khai;. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ 
Tài chánh: NS Thích Nữ Huệ Khiết; Tổng Vụ Phó: 
NS Thích Nữ Viên Thông, SC Thích Nữ Thành 
Liên; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT Thích 
Đạo Thông; Tổng Vụ Phó: TT Thích Đạo Hiển, TT 
Thích Viên Tịnh;  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: 
TT Thích Thiện Hiền; Tổng Vụ Phó: TT Thích Như 
Định, TT Thích Hạnh Tri,  TT Thích Đạo Hiển. Vụ 
Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự):Vụ Trưởng: 
Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí; Vụ phó: Ni Trưởng 
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Thích Nữ Chơn Đạo; Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như 
Tuyết; Chánh Thư ký: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim, 
Phó Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh; Chánh Thủ 
Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên; Phó Thủ Quỹ: Ni Sư 
Thích Nữ Trí Lưu.

Trong lễ bế mạc Đại Hội kỳ 6 vào lúc 13 giờ chiều 
Chủ Nhật 22/9/2019, tại Chánh Ðiện Tu Viện 
Quảng Ðức, buổi lễ được diễn ra thật nhẹ nhàng 
và trang nghiêm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Cư sĩ 
trong Hội Đồng Điều Hành đã làm lễ phát nguyện 
trước Tam Bảo, thể hiện chí nguyện hoằng Pháp 
lợi sinh và báo tứ trọng ân. Một Quyết Nghị Đại 
Hội gồm 6 điểm được công bố ngay giờ bế mạc. 
Quyết Nghị khẳng định rõ đường hướng của Giáo 
Hội trong việc kế thừa mạng mạch và phát triển 
Đạo Pháp như sau: 1/ Tri ân và bảo vệ đất nước 
Úc Đại Lợi đã cưu mang. Chúng ta nên đóng góp 
tâm lực vun bồi và phát triển ngày càng hưng 
thịnh theo tinh thần của Phật Giáo. 2/ Giáo Hội 
đẩy mạnh chương trình đào tạo, huấn luyện, tu 
học hoằng dương đạo pháp, hướng dẫn tu tập cho 
quần chúng biết quy hướng Tam Bảo. 3/ Giáo Hội 
khuyến thỉnh toàn thể Phật tử giữ vững niềm tin, 
duy trì đạo đức hầu xây dựng bản thân và xã hội. 4/ 
Giáo Hội lên án hành động xâm lấn lãnh thổ, lãnh 
hải Việt Nam do phía Trung Cộng âm mưu chủ 
động. 5/ Giáo Hội yêu cầu Nhà cầm quyền Hà Nội 
phóng thích tất cả tù nhân chính trị, các nhà tranh 
đấu cho nhân quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo và 
sớm thực hiện thể chế đa nguyên, pháp trị. 6/ Giáo 
Hội dấn thân, liên kết, hỗ trợ các phong trào người 
Việt Nam tại Úc và khắp nơi tranh đấu cho nhân 
quyền và các quyền tự do căn bản khác.

Đặc biệt, trước lễ bế mạc, đúng giờ Ngọ trai Chủ 
Nhật 22/9/2019, trong tiệc chay mừng Đại Hội Viên 
mãn, chúng đệ tử Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức 
cũng đồng thời âm thầm tổ chức Mừng Chu Niên 20 
năm (1999-2019) của Giáo Hội, tiệc chay quy tụ hơn 
500 đồng hương Phật tử tại Victoria về tham dự để 
chào mừng Đại Hội kỳ 6 và cũng để chúc mừng sinh 
nhật 20 tuổi của Giáo Hội. Trên sân khấu đại chúng 
nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật với 20 ngọn nến, biểu 
trưng cho 20 năm hành hoạt của GH, được thắp lên, 
một hình ảnh đẹp lung linh, kỳ diệu, ấm áp và cảm 
động. HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn, và 
HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc trong lời đạo từ, cho biết 
bản thân quý Ngài và chư Tôn Đức trong GH rất ngạc 
nhiên khi nhìn thấy chiếc bánh mừng sinh nhật GH 
trong dịp đặc biệt này, vì TT Trưởng Ban không hề 
báo trước là có thêm tiết mục này cho đến giờ phút 
cuối cùng. Tiệc chay (MC Quảng Tịnh & Nguyên 

Nhật Thơ) còn có chương trình văn nghệ giúp vui 
của các Ca Sĩ địa phương, đặc biệt quý Thầy và quý 
Phật tử tiểu bang xa ngạc nhiên và thích thú khi đọc 
Menu bữa trưa với các món ăn lạ mắt như “Khai Vị 
Chánh Kiến (Right Understanding Light meal), Súp 
Chánh Tư Duy (Right Thought Soup), Gỏi & Bánh 
Phồng Chánh Ngữ (Right Speech Raw-Vegetables), 
Bánh Bột Lọc Chánh Nghiệp (Right Action Clear 
Flour Cake), Bánh Bèo Chánh Mạng (Right Lively 
Rice Cake), Cà Ri - Bánh Mì Chánh Tinh Tấn (Right 
Effort Curry & Bread ), Tráng Miệng Chánh Niệm ( 
Right Mindfulness Dessert).

Đại Hội được thành công viên mãn trong nhiều 
phương diện khẳng định được vai trò, trách nhiệm 
và thành tựu Phật sự của Giáo Hội trong suốt 
chặng đường từ khi hội nhập vào xã hội Úc đến 
hôm nay. Biết bao hy hiến của chư Tôn Đức và quý 
Phật tử được khơi dậy trong tâm nguyện của người 
con Phật, dấn thân phụng sự chúng sanh. Đặc biệt 
chư Tôn Đức Tăng Ni khi rời xa quê hương đều 
mang chí nguyện của mình để đền đáp ân đức Tam 
Bảo, Thầy Tổ. Chắc hẳn những ân tình hoài niệm 
về quê hương đất nước, về những ân đức sâu dầy 
luôn dạt dào trong huyết quản, hơi thở và nhịp đập 
con tim. Xin mượn hai câu đối của Hòa Thượng 
Tuệ Sỹ viết tặng Tu Viện Quảng Đức, để đúc kết 
bài tường thuật này như để nói lên chí nguyện của 
người xuất gia, thân tuy tại thế gian nhưng tâm 
luôn hướng thượng với chí nguyện xuất trần, dù 
sống tha phương nơi hải ngoại nhưng tâm vẫn một 
lòng hoài vọng với quê hương: “Chốn cũ dặm dài 
man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá 
thuyền nan, vá áo chép kinh đất khách. Đức tu mấy 
bước mù xa, tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, 
hoa trời trăng nước, ngân hà dằng dặc quê cha”.

Mong rằng Nhiệm kỳ VI (2019-2023), được toàn 
thể chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng quý Cư Sĩ Phật tử, 
tiếp tục nỗ lực gia tâm, dấn thân đóng góp để Giáo 
Hội chúng ta ngày càng ổn định, vững mạnh, góp 
phần xây dựng con người và xã hội tại Úc Châu 
nói riêng, hải ngoại nói chung, và không quên Đất 
nước Việt Nam chưa có tự do, dân chủ, lãnh thổ 
Việt Nam đang bị cắt xén, đe dọa. Nhất tâm phụng 
hiến, đồng nguyện tri hành hợp nhất theo tinh 
thần Phật Giáo: “Đạo Pháp, Dân Tộc, Nhân sinh 
an lành, Hòa Bình thế giới”. Mong lắm thay.

Nam Mô A Di Ðà Phật
Phổ Trí - Thị Lạc  (ghi nhanh)

Thiện Hưng - Hoàng Lan - Thục Đức (hình ảnh)
Xin xem thêm hình ảnh:phatgiaoucchau.com và quangduc.com
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TRÁCH NHIỆM HOẰNG PHÁP LÀ SỨ MỆNH
CỦA NGƯỜI XUẤT GIA TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Tỳ kheo Thích Nguyên Trực

I. Sứ mệnh cao cả của người xuất gia

Người xuất gia là người luôn lập hạnh đời sống thanh 
tịnh, diệt trừ phiền não, nhiếp phục ma quân, trên đền 
đáp bốn ân và dưới cứu khổ ba đường như Tổ Qui Sơn 
đã dạy: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm 
hình dị tục; thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma 
quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu.” Nghĩa là: Luận 
người xuất gia, phải đi đến bực Đại thừa, tâm hình 
khác tục, nối thạnh dòng Phật, đánh dẹp ma quân, đền 
trả bốn ân, cứu giúp ba cõi.

Từ đó người xuất gia nỗ lực “Nội cần khắc niệm chi 
công, ngoại hoằng bất tránh chi đức”, tức bên trong 
thì tu tập chánh niệm, bên ngoài thì thể hiện đức tính 
không tranh đua hơn thua với đời, để hoàn thành sứ 
mạng cao cả hay trách nhiệm duy nhất là tự giác ngộ 
lấy mình, để có thể đem lại trí tuệ giác ngộ cho người 
khác, tự giải thoát lấy mình để có thể cứu vớt người 
khác.

Người phát đại tâm xuất gia đương nhiên sống đời 
sống phạm hạnh, đem mình làm gương lành, dẫn lối 
cho nhân gian, làm mô phạm, đạo đức cho tín đồ và 
tiếp nối ngọn đèn chánh pháp của Đức Như Lai lưu 
truyền khắp nơi. Đó là vai trò và trách nhiệm của người 
tu sĩ. Vai trò và trách nhiệm ấy rất là thiêng liêng và 
giá trị hơn cả những mặt hàng kinh tế hiện đại khác. 
Cho nên trong Kinh Sa-môn quả đức Phật dạy rằng: 
“Với đời sống phạm hạnh, nghiêm trì giới luật, vị Tỳ-
kheo không gây khổ đau cho mình, cho tha nhân, cho 
mọi loài, ngược lại, còn đem đến sự bình an, không sợ 
hãi, hạnh phúc cho tất cả. Người sống như vậy có đáng 
được cung kính và cúng dường hay không? Đó là kết 
quả thiết thực hiện tại của người xuất gia. Vị tu sĩ từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, từ bỏ 
sân hận, lòng từ bi mẫn thương xót tất cả các loài hữu 
tình… Đó là kết quả thiết thực hiện tại của vị Sa-môn”.
Thật vậy, Tăng Ni ngày nay sống trong môi trường xã 
hội đầy dẫy sự quyến rũ của vật dục, tình cảm mà tâm 
hồn người xuất gia không hề bị dao động, đó quả là 
một hành trình vô cùng khó khăn và đầy thử thách. 
Vì thế hình ảnh của người xuất gia cũng có nghĩa là 
người có chí nguyện vững chãi, có định lực kiên trì, có 
phẩm chất kham nhẫn trước nghịch cảnh của cuộc đời. 
Chính vì vậy mà hình ảnh và vai trò của người xuất gia 
trở nên cao quý. Giới Phật tử tại gia hết lòng cung kính, 
hết lòng hộ trì đoàn thể xuất gia cũng chính vì lẽ ấy.

Tất cả những người xuất gia và tại gia nghĩ đến sự hưng 
suy của Đạo Phật trong sự nghiệp truyền bá chánh pháp 

của Như Lai đều mong muốn Phật Pháp và chân lý của 
Đức Như Lai hưng thịnh, nhưng làm sao để góp phần 
tạo sự hưng thịnh đó? Đây là bài toán khó, là một ẩn 
số, nếu không có bàn tay của những người tu sĩ nhiệt 
huyết. Ở đây chúng tôi viết bài nầy không có tham vọng 
trình bày một phương pháp để một Tăng sĩ nào đó làm 
cho Phật Pháp hưng thịnh, mà chúng tôi muốn trình 
bày một vài suy nghĩ cho vấn đề nầy, ngõ hầu có thể góp 
phần giúp các vị Tăng Ni trẻ hôm nay suy nghĩ thêm về 
giai đoạn Phật giáo ở thế kỷ 21. 

II. Sứ mệnh hoằng pháp của người Tăng Sĩ

Sứ mệnh hoằng pháp thật quan trọng, vì đây là tiền đề 
để Phật Pháp lưu truyền. Chính ngay từ thời Phật cho 
đến nay, dù ở bất cứ quốc gia nào, thời đại nào, sinh 
hoạt trong GH hay hệ phái nào, đều có vai trò vô cùng 
trọng yếu trong tất cả các sinh hoạt của Phật giáo, trong 
đó tất nhiên phải kể đến hoằng pháp.

Sau khi Đức Phật chứng thành đạo quả, nếu Ngài 
không vận chuyển bánh xe Chánh Pháp lần đầu tiên tại 
vườn Nai, nếu bốn chúng đệ tử của Ngài suốt 26 thế kỷ 
qua không tiếp tục thực hành và truyền bá giáo lý, thì 
Phật giáo sẽ không tồn tại, và không có Phật pháp để 
chúng ta học tập, hành trì cho đến ngày nay.

Tư tưởng của đạo Phật được Đức Thế Tôn khởi nguồn 
đã hòa nhập vào nền văn hóa Việt một cách sâu rộng, 
góp phần làm phong phú nền tảng văn hóa dân tộc. Kể 
từ đó trở đi, qua các thời đại từ mở nước và dựng nước, 
đạo Phật luôn hài hòa với các hệ tư tưởng khác, với tinh 
thần khoan dung, cởi mở, từ bi và trí tuệ. Chư vị Tổ sư 
nhiều đời đã bảo tồn, truyền lưu Phật pháp, hy sinh cả 
sinh mệnh của mình, để hôm nay Tăng Ni chúng ta 
được kế thừa.

Với tâm nguyện xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần sống 
đời sống thanh đạm, kế thừa đức tính từ bi, vô ngã vị 
tha mà chư Tổ đã cất bước vân du đến những vùng đất 
xa xôi, những quốc độ để truyền thừa giáo pháp không 
quản gian lao, không từ khó nhọc. vì thế hơn 26 thế kỷ 
Phật giáo luôn ôn hòa, không giọt máu nào đổ xuống vì 
sự truyền bá chánh pháp, không có sự cảm hóa bằng vũ 
lực hay bất kỳ một phương tiện cưỡng bách nào khác, 
không có ý mưu đồ xâm lăng chiếm đoạt. Phật giáo đi 
đến đâu chỉ mang ánh sáng từ bi, đạo đức chiếu soi đến 
đó và tạo dựng hòa bình an lạc cho dân tộc xứ ấy. Phật 
giáo đã có những đóng góp to lớn cho sự tiến hóa của 
nhiều quốc gia tại châu Á. Hiện nay Châu Âu, Châu 
Mỹ, Châu Phi… ít nhiều đã có dấu chân Phật giáo. Có 
những quốc gia hưng thịnh rồi suy tàn. Có những đế 
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quốc được xây dựng trên bạo lực và cường quyền đã 
trở nên thịnh vượng rồi cũng bị tan rã, nhưng vương 
quốc chánh pháp do Đức Phật lập ra bằng tình thương, 
lòng từ bi và tuệ giác vẫn đang phồn thịnh và sẽ tiếp tục 
thịnh vượng trên thế gian này. Sứ mệnh hoằng pháp 
thật quan trọng, và không phải là việc riêng của một 
người xuất gia nào.

Người xuất gia học Phật, thân không hằng ngày phụng 
dưỡng mẹ cha, chí chưa đền ơn Tổ quốc, nương tựa 
cửa thiền chỉ mong sớm kệ chiều kinh, ăn vừa đủ no, 
mặc không quá ấm, chấp lao phục dịch không để uổng 
phí thời gian. Vì thế, kẻ xuất trần phải rạng bày dấu 
chân chư Tổ, hoằng dương tông chỉ Phật gia, tinh cần 
từ ái, không hơn thua tranh giành nọ kia, để xứng đáng 
là người Thích tử thiền môn và là nơi nương tựa tinh 
thần cho bốn chúng. Tự nghĩ mỗi việc làm, mỗi lời nói 
cho đến mọi ý nghĩ đều là những sức mạnh gieo vào 
bầu không khí của pháp giới duyên sinh. Đó là những 
gì căn bản và cốt yếu của đạo Phật mà bản thân người 
xuất gia phải thực hiện.

Đức Phật đã từng dạy các vị Tỳ kheo hãy lên đường 
truyền bá Chánh pháp với lời lẽ thật cảm động như 
sau:“Này các Tỳ kheo!... Hãy lên đường vì lợi lạc của 
nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân 
mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời 
và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người 
cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngả, hãy 
truyền bá chánh pháp... Hãy phất lên ngọn cờ của bậc 
thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang 
lại sự tốt đẹp cho người khác; được vậy, là các ông 
đã hoàn tất nhiệm vụ”.([1])Lời dạy tha thiết này trở 
thành tuyên ngôn, là cương lĩnh nêu rõ động cơ và 
mục đích của việc hoằng pháp mà Tăng Ni trẻ ngày 
nay cần thực hiện.

Trong hoàn cảnh hiện nay, tại hải ngoại, hơn bao giờ 
hết, người Tăng sĩ PGVN cần nỗ lực thắp sáng di sản 
quý báu của tiền nhân, để báo đáp thâm ân hóa độ 
của Đức Phật và ân đức giáo dưỡng của Thầy Tổ, đồng 
thời làm hiển lộ hạnh nguyện của tập thể Tăng Già 
Việt Nam.

Thực tế ngày này sự có mặt của Phật giáo tại xã hội Úc 
Châu là điều cần thiết. Các nhà Xã hội học cho rằng 
hầu hết giới trẻ từ các gia đình theo Phật giáo đều có 
nền tảng về đời sống tâm linh và ít phạm pháp. Do đó, 
rất cần thiết để lập một chương trình giáo dục Phật 
giáo cho các cộng đồng sắc tộc ở tại đây. Đành rằng, 
giáo dục tôn giáo là nhiệm vụ của nền giáo dục phổ cập 
của quốc gia. Tuy nhiên sự hướng dẫn đời sống văn hóa 
và đạo đức này sẽ tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
giới trẻ nếu các tổ chức Phật giáo đứng ra đảm trách.

Vấn đề căn nguyên của Phật giáo tại Úc là câu chuyện 
hấp dẫn về một tôn giáo Từ bi – Trí tuệ đang tồn tại 
cho dù không có nhiều lợi thế. Làm thế nào mà một 
tôn giáo đã ra đời hơn 2.600 năm, trước Cơ Đốc giáo 
500 năm, trước Islam giáo 1.000 năm, vẫn tương thích 
với đời sống hiện đại của nước Úc? Tất cả các tôn giáo 
cổ đang lụi tàn trước thực tế hiện tại, như tín ngưỡng 
thờ mặt trời của người Ai Cập cổ đại, tục hiến tế người 
của người Maya Nam Mỹ và tôn giáo cổ Xen-tơ thời 
Trung cổ của người Anh, thế nhưng Phật giáo lại tồn 
tại lâu hơn tất cả. Phật giáo không tuyên truyền một 
niềm tin thờ cúng lạ lẫm, hay tìm kiếm người cải đạo 
giống như sự hăng hái của Phúc âm. Phật giáo không 
đưa ra những giáo điều của một tà đạo, cũng không ráo 
riết tìm cách cải đạo. Những người Úc theo đạo Phật 
là hoàn toàn tự nguyện, là những người đã tự nguyện 
cải đạo, họ đến với đạo Phật vì tìm thấy một niềm an 
vui nội tâm. Những người Úc đến với Phật giáo thường 
là những học giả ở độ tuổi trung niên được giáo dục 
nghiêm túc, họ bị hấp dẫn bởi cảm giác bình yên nội 
tâm. Vì thế, vùng đất mãi chìm đắm trong thế giới vật 
chất của nó dường như là sức hấp dẫn Phật giáo truyền 
bá đến đây. Có thể nó giống như những cặp mắt của 
người xưa mà chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy. Điều hấp 
dẫn đáng nói ở đây là mặc dù số lượng Phật tử mới tăng 
lên trong thời gian gần đây trên khắp nước Úc, nhưng 
Phật giáo thực sự đã giữ một vai trò trong lịch sử nước 
Úc vào một giai đoạn nào đó. Nó chẳng phải là sự tăng 
đột biến bởi làn sóng người nhập cư. Thực tế, có một 
số nhà nhân loại học đã giả thiết rằng PG có thể là tôn 
giáo ngoại nhập đến Úc sớm nhất trước khi người da 
trắng đến định cư.

Phật giáo đã và đang phát triển rất nhanh tại Úc, là tôn 
giáo lớn thứ hai sau Thiên Chúa giáo, tôn giáo cố hữu 
tại quốc gia này. Theo thống kê mới nhất thì những 
người theo đạo Phật là hơn 500,000 người. Hiện nay 
đã có trên 300 chùa chiền, thiền viện và tổ chức Phật 
giáo, thuộc đủ các giáo phái, tông môn (Nguyên Thủy, 
Đại Thừa, Mật Tông…), đủ các sắc tộc (Trung Hoa, Tây 
Tạng, Thái, Miến Điện, Lào, Việt Nam…) tại Úc châu, 
trong số này có 41 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN chính thức 
của GIÁO HỘI PGVNTNHN tại UĐL-TTL Nhiệm kỳ 
5 (2015-2019).[2]

Số lượng người Úc ngày càng hướng về với Phật giáo 
ngày một nhiều, đây là một tín hiệu vui. Tuy nhiên, họ 
đã gặp khó khăn trong việc học hỏi và thực hành giáo 
lý nhà Phật, do bất đồng về ngôn ngữ và va chạm hàng 
rào văn hóa giữa các sắc tộc. Do vậy, các hội đoàn Phật 
giáo tại Úc, nhất là của người Úc phải chủ động phối 
hợp với các hội đoàn Phật giáo thuộc các sắc tộc khác 
để cùng nhau giải quyết những khó khăn, bế tắc trong 
quá trình truyền bá. Đó là nỗi trăn trở không phải của 
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riêng ai, mà chính các vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam tại Úc 
phải suy nghĩ, phải tìm cách để phát huy và truyền bá 
lời Phật dạy rộng rãi cho các cộng đồng khác nhiều hơn 
là chỉ khu biệt trong nội bộ sắc tộc của mình.

III. Trách nhiệm của vị Trụ Trì

Muốn cho Phật pháp được lan rộng đến nhân quần xã 
hội, cần phải nhờ những “sứ giả Như Lai” hoằng truyền, 
nhận lãnh sứ mạng tiếp Tăng độ chúng, truyền trao 
giáo pháp của Đức Phật cho chúng sanh, hầu chuyển 
hóa tâm thức, tạo dựng một đời sống an lạc và hạnh 
phúc ngay tại thế gian. Những vị ấy phải có tâm nguyện 
dấn thân phụng sự đạo pháp, phục vụ nhân sinh trên 
tinh thần vô ngã vị tha.

Vị Trụ Trì là sứ giả trong việc hoằng dương Phật pháp, 
bởi lẽ, ngôi chùa là nơi quy tụ quần chúng Phật tử, gắn 
bó với mọi hoạt động của con người và xã hội. Sự tuyên 
dương Chánh pháp chịu ảnh hưởng rất lớn bởi công 
năng tu tập và hiệu quả gánh vác các hoạt động Phật 
sự địa phương của vị Trụ Trì. Ở góc độ thực tế, vai trò 
của vị Trụ Trì đã trở thành tác nhân trung tâm của mọi 
vận động Phật sự và chuyển tải nội dung Phật pháp vào 
xã hội, giúp cho giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa 
khắp nơi, đến với nhiều đối tượng khác nhau. 

Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng, cũng không 
hẳn là một tôn giáo. Phật giáo gần với Tâm Lý học và là 
một Triết học trong đó có cả một nền đạo đức tu luyện 
tâm tánh. Ông Albert Einstein nói rằng: “Tôn giáo 
tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo này sẽ vượt 
trên một Thượng Đế được nhân cách hóa, không còn 
có những giáo lý hay thần học. Một tôn giáo vừa cho 
thiên nhiên vừa cho tâm linh con người, dựa trên sự 
chiêm nghiệm mọi sự thể trong thiên nhiên trong tâm 
linh, hài hòa hợp nhất. Phật giáo đạt đến điều nói trên. 
Nếu có một tôn giáo nào thích nghi được với nhu cầu 
hiện đại của Khoa học thì tôn giáo đó phải là Phật giáo”.

Vì thế, Ngôi chùa cần được coi như là một cơ sở truyền 
bá Phật pháp chứ không phải chỉ thuần túy đáp ứng 
nhu cầu tín ngưỡng. Vị Trụ Trì có nhiều thuận lợi và ưu 
thế, có tính chủ động cao trong sứ mệnh hoằng pháp. 
Một vị Trụ Trì phải là một nhà hoằng pháp hữu hiệu, 
nên phải biết rõ vai trò quan trọng của mình và bối 
cảnh xã hội, nhu cầu của tín đồ và sự vận động bánh xe 
pháp như thế nào để chuyển đổi cơ chế sinh hoạt cho 
phù hợp với thời đại.

Do vậy, vai trò của vị Trụ Trì đã trở thành trung tâm 
chuyển tải nội dung Phật pháp, khởi nguồn tuệ giác 
trong mỗi con người và cũng là trung tâm vận động 
mọi Phật sự ở nơi địa phương khi cần thiết. Muốn 
hoàn thành trách nhiệm, vai trò của vị Trụ Trì trong 
sự nghiệp phụng sự đạo pháp và dân tộc, điều kiện 
tiên quyết là khi thực hiện mọi Phật sự phải đúng theo 

Chánh pháp và giới luật của Phật. Nghiêm trì giới luật 
là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của 
vị Trụ Trì. Đạo hạnh uy nghiêm mới có thể làm chỗ 
nương tựa vững chắc cho Tứ chúng noi theo tu tập và 
đảm đương vai trò sứ mạng hoằng pháp độ sanh.

Khi giới luật được giữ gìn một cách thanh tịnh thì tính 
cách ly trần thoát tục của một bậc xuất gia hiện bày. 
Mọi người khi nhìn vào đạo hạnh sáng ngời của vị Trụ 
Trì sẽ phát tâm quy hướng Phật pháp. Do đó, việc giữ 
gìn giới luật của vị Trụ Trì không chỉ lợi ích cá nhân mà 
còn làm lợi ích cho rất nhiều người. Đây là một trong 
những yếu tố quan trọng tạo nên sự cảm hóa quần 
chúng đến với đạo Phật, dẫn đến thành công trong quá 
trình hoằng dương Chánh pháp. Nếp sống chuẩn mực 
trong đời sống phạm hạnh của vị Trụ Trì cũng phản 
chiếu tấm gương cao đẹp đến với mọi người. Hình ảnh 
và nếp sống đạo hạnh của vị Trụ Trì sẽ là một bài thuyết 
pháp vô ngôn sinh động, đầy tính thuyết phục để cảm 
hóa mọi người trở về với Chánh pháp. Thân giáo là 
một biểu tượng mẫu mực gây được ấn tượng đạo hạnh 
trên bước đường cảm hóa tha nhân. Trong cuộc sống 
thường nhật, quần chúng Phật tử thường quan sát và 
nhận xét vị Trụ Trì ở nhiều góc độ, từ hình dáng, cử 
chỉ cho đến phong cách ứng xử, trình độ tu tập cũng 
như phương pháp hành trì... Có những vị Trụ Trì tuy 
khả năng thuyết giảng không được thông lợi, hoạt bát, 
nhưng chính thân giáo của vị ấy với uy đức thanh cao là 
bài pháp vô ngôn chuyển hóa biết bao con người quay 
về nẻo giác. Tự thân của người mang sứ mệnh hoằng 
pháp phải luôn tu dưỡng bản thân, hoàn chỉnh nhân 
cách của mình để làm mô phạm cho mọi người xung 
quanh. Nếu không có một đời sống mẫu mực thì không 
thể tạo cho đồ chúng niềm tin tưởng và khiến họ thực 
hành theo những gì mình hướng dẫn, con đường giáo 
hóa sẽ không mang lại kết quả gì. Điều cần thiết phải 
có nơi vị Trụ Trì chính là trí và đức. Thông qua những 
hoạt động thường ngày, vị ấy thể hiện được cung cách 
của một bậc xuất trần thượng sĩ, giải quyết mọi việc 
bằng cái tâm tu tập và hành trì lời Phật dạy, tạo nên 
nguồn năng lượng chuyển hóa an lạc cho mọi người.

Mỗi ngôi chùa là một trung tâm văn hóa, giáo dục của 
Phật giáo, mà vị Trụ Trì đóng vai trò tâm linh chủ đạo 
trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức sinh hoạt của trung 
tâm đó. Cần duy trì thường xuyên những buổi thuyết 
giảng vào các khóa tu định kỳ, những ngày Sám hối tại 
chùa, hoặc lồng ghép vào các chương trình lễ hội như 
Phật đản, Vu lan, các ngày lễ vía, giỗ Tổ, ngày truyền 
thống... nhằm tạo sinh khí cho phong trào tu học nơi 
mỗi tự viện và là cách truyền bá Phật pháp sâu rộng 
từ mỗi cơ sở tự viện nơi địa phương. Thiết lập đạo 
tràng tu tập là một trong những mục tiêu của Giáo hội 
nói chung và của mỗi vị Trụ Trì nói riêng nhằm đáp 
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ứng nhu cầu tu học của Phật tử hiện nay, rèn luyện lối 
sống lành mạnh, những phương pháp thực tập có lợi 
ích thiết thực cho sự chuyển hóa thân tâm, nhân rộng 
nguồn năng lượng bình an cho cộng đồng.

Với mục đích chuyển tải tư tưởng của Đức Phật đi 
vào đời sống thực tiễn, vị Trụ Trì không chỉ truyền 
bá Phật pháp qua kiến thức Phật học phổ quát trên lý 
thuyết văn tự mà phải bằng sự thực nghiệm tự thân 
trải nghiệm công phu tu tập. Khi muốn chỉ dạy cho 
người khác một phương pháp tu tập nào đó, đòi hỏi 
người Trụ Trì phải là người có quá trình công năng 
tu tập, đạo lực thăng tiến, đã có hành trì qua phương 
pháp thực nghiệm mới có khả năng ứng dụng một 
cách nhuần nhuyễn để chuyển hóa và tháo gỡ những 
vướng mắc cho người khác. Những phương pháp 
hướng dẫn đó phải đúng theo lời Phật dạy, thực tế và 
mang đến lợi ích thiết thực trong hiện tại và tương lai. 
Vị Trụ Trì phải có quá trình tu học lâu dài, chuyên sâu 
nghiên cứu kinh điển và hành trì giáo pháp. Nếu vị ấy 
không có sự dụng công nhất định trong nghiên cứu 
và tu tập sẽ là một thiếu sót lớn, sứ mạng hoằng pháp 
cũng khó mà thành tựu.

Ngày nay, tín đồ Phật tử nhiều người có trình độ Phật 
pháp rất sâu sắc. Do đó, vị Trụ Trì cũng cần phải trang 
bị cho chính mình một kiến thức về mọi lãnh vực cần 
thiết cho trách nhiệm của mình, thông suốt nội điển, 
am hiểu ngoại điển, phải có kinh nghiệm tiếp Tăng độ 
chúng, biết cách tổ chức tu học trong thiền môn, kiến 
thức thẩm mỹ về xây dựng chùa, cách trần thiết nơi 
thờ tự... Dù rằng, vị Trụ Trì đa đoan Phật sự nhưng 
phải dành thời gian nghiên cứu thêm kiến thức phổ 
thông và nội điển, ngoại điển để theo kịp sự phát triển 
và đổi mới của thời đại, thực hiện tôn chỉ của đạo Phật 
là: “Duy tuệ thị nghiệp”, dùng trí tuệ làm sự nghiệp để 
thức tỉnh chính mình và thức tỉnh chúng sanh để cùng 
mưu cầu hạnh phúc cho muôn loài, để Phật giáo Việt 
Nam tại hải ngoại nhập thế.

Nhìn lui về quá khứ hơn ba thập niên ty nạn và định cư 
tại Úc nói riêng và hải ngoại nói chung, hiện nay Phật 
Giáo Việt Nam tại hải ngoại đã đặt nền móng vững 
chắc và hoạt động khởi sắc. Chùa chiền và các cơ sở 
tu học đã được thiết lập khắp các tiểu bang, nơi nào có 
người Việt định cư. Tăng Ni đa số theo làn sóng người 
tỵ nạn đã đến đây, thành lập GH và bắt tay đẩy mạnh 
phong trào tu học Phật cho quần chúng ngày càng đa 
dạng hơn, có quy củ hơn, và quy tụ nhiều người hơn. 
Một số Tăng Ni khiêm tốn khác cũng đã được đào tạo 
tại hải ngoại để cung ứng nhu cầu Phật sự cấp bách. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc cùng 
với Giáo Hội PGVNTN các Châu khác còn nỗ lực vận 
động tái lập tự do tôn giáo, nhân quyền cho Việt Nam.

Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ, vì sao? So với sự 
truyền bá Phật giáo do chư Tăng các nước như Trung 
Hoa, Đài Loan, Tây Tạng, Thái Lan… Tại Úc hay các 
nước Phương Tây, Âu, Mỹ, Châu Phi… PGVN tại hải 
ngoại thua xa, bằng nhiều hình thức chư Tăng các nước 
đã tiếp xúc, khuyến hóa hòa nhập tại xứ sở, bản địa độ 
không biết bao nhiêu người bản xứ xuất gia. Trong khi 
đó Tăng Ni Việt Nam ở nước ngoài hiện nay cũng khá 
đông, nhất là Tăng Ni trẻ, nhưng mấy ai chịu dấn thân 
hành đạo, chịu học tiếng bản xứ, chịu dịch kinh điển 
để truyền bá ngôn ngữ tại nước mình cư trú, cứ mãi lo 
kêu gọi tổ chức gây quỹ xây chùa, thu hút Phật tử người 
Việt chùa khác về chùa mình, lớp trước thì lo đấu tranh 
kêu gọi phục hoạt GH PGVNTN trong nước, đấu tranh 
tự do nhân quyền cho Việt Nam, lớp sau thì tu hành 
nửa vời, mãi lo lợi dưỡng, không thu hút được những 
người Việt trẻ thế hệ 80, 90 ... về Chùa, nếu như thế hệ 
người Việt trước và sau 75, họ già đi, họ không còn đủ 
sức khoẻ, con cháu lo làm ăn không đưa họ đến chùa, 
thử hỏi thế hệ này mất đi thì còn bao nhiêu người gốc 
Việt đến chùa? Chưa kể chư Tôn Đức Tăng Ni Việt lớn 
tuổi tại hải ngoại mà đa phần là nhất Tăng nhất tự mất 
đi thì ai tiếp nối kế thừa? Duy trì ngôi chùa Việt tại hải 
ngoại? Vì vậy chúng tôi kêu gọi sự tự thân nỗ lực của 
Tăng Ni trẻ Việt Nam tại hải ngoại, ngoài tinh tấn hành 
trì giới luật, cần trau dồi thêm tiếng bản địa, tiếp hóa 
người bản xứ hướng họ theo mình xuất gia, dịch kinh 
điển ra ngôn ngữ nơi mình cư trú, mặc dù văn hóa và 
ngôn ngữ khác biệt, nhưng Phật pháp không phân biệt 
Nam Bắc tông phái, ngôn ngữ, GH và Tăng Ni thường 
xuyên tổ chức các khoá tu học thu hút người dân bản 
xứ, chứ không phải như hiện nay 1 năm GH PGVN tại 
hải ngoại tổ chức 1 hay 2 khoá mà thôi.

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, nguyên 
Hội Chủ GHPG VNTNHN Tại UĐL- TTL từng huấn 
từ Tăng Ni chúng ta: “… Chúng ta đang sống trong nhà 
lửa, trong một thế giới nhiễu nhương và đầy sự bất an, 
cho nên GHPGVNTNHN UĐL-TTL ra đời, với hoài 
bão hóa giải những nỗi bất hòa và tập trung được sức 
mạnh của Tăng Đoàn Việt Nam tại Úc mà Hoằng Pháp 
Độ Sanh, trong một thời gian nhiều biến động và đầy 
thử thách. Nhưng nhờ hiểu được chữ Nhẫn, áp dụng 
lời Phật dạy, sống ‘hài hòa và tùy duyên’ vào Phật sự và 
cuộc sống hằng ngày của Chư Thiền Đức Tăng Ni trong 
Giáo hội, cho nên đến hôm nay, qua bốn nhiệm kỳ với 
hơn mười sáu năm trời đầy gian truân, vẫn trường tồn 
và trưởng thành. Từ năm ba ngôi chùa, nay đã phát 
triển hơn bốn mươi tự viện, hàng trăm Tăng, Ni thành 
viên và hàng trăm ngàn Phật tử sinh hoạt ở nhiều đạo 
tràng tu tập, trên toàn liên bang.

… Hiểu được nguyên lý ‘trùng trùng duyên khởi’ nên 
chúng ta đã quyết chọn phương pháp sống ‘hài hòa và 
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tùy duyên’ để hành đạo. Nhờ hài hòa và tùy duyên mà 
Giáo hội chúng ta mỗi ngày một vững mạnh và phát 
triển, nhờ hài hòa và tùy duyên mà mỗi thành viên 
trong Giáo hội mỗi ngày một tôn trọng, thông hiểu 
nhau để gắn kết thêm hơn và cũng nhờ hài hòa và tùy 
duyên mà những người muốn chứng tỏ ‘bản ngã’ nếu 
không biết quay đầu, sẽ lần hồi bị đào thải, và sẽ  ‘ngộ’ 
ra rằng, muốn tiến tu phải ‘quán chiếu lại nội tâm, làm 
triệt tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp lực của mình’ 
thì mới mong đạt đến giác ngộ, giải thoát …” 
(Trích trong Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 
V (2015), tại Tu Viện Quảng Đức, Melboure,)

Vì vậy, Chư Tăng Ni Việt Nam tại hải ngoại luôn luôn 
tâm nguyện phục vụ chúng sanh là cúng dường chư 
Phật, lấy tinh thần lục hòa Tăng lữ làm phương tiện 
hoằng dương Chánh Pháp, cùng các Giáo Hội PG-
VNTN Hải Ngoại tại các Châu khác chung hòa theo 
đường hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất tại quê nhà, trong sứ mạng kế thừa đạo nghiệp 
để báo đáp hồng ân chư Phật, giữ gìn mạng mạch Phật 
Pháp để truyền lưu nơi thế gian, lãnh trách nhiệm “tác 
Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, muốn cho Chánh pháp 
trường tồn thì phải lấy giới làm Thầy. Ba đời chư Phật 
đều nương vào giới luật mà tu tập cho đến khi thành 
tựu đạo quả. Nghiêm trì, tuân thủ các giới cấm, con 
người sẽ ‘sanh phùng trung quốc’, sanh ra với tướng 
mạo, đạo hạnh đoan chánh, thừa tự gia tài Chánh pháp 
để lại, có cuộc sống Tịnh độ an nhàn ngay tại trần gian. 

IV. Kết luận

Nhân Đại lễ kỷ niệm Đức Phật Đản sinh năm nay, Phật 
lịch 2563, và Đại Hội Khoáng Đại kỳ VI Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL, 
Tăng Ni chúng ta cần trầm tư về đại nguyện và tinh 
thần “đi vào đời” của Đức Từ Phụ Bổn Sư, noi gương 
dấn thân vì đạo của chư vị lịch đại Tổ sư, để từ đó nỗ 
lực tu học, ứng dụng mô phạm vào đời sống của từng 
cá nhân tu sĩ, cộng đồng, trong các vai trò xã hội mà 
chúng ta tham dự. Trầm tư để có nhận thức đúng, có 
chính kiến như thật. Đó là chất liệu của tư duy, lời nói 
và hành động có Phật chất; được như thế thì những 
đóng góp của chúng ta vào cuộc đời mới phần nào 
xứng đáng với danh xưng, niềm tự hào là người con 
Phật.

Với đại nguyện và tinh thần “đi vào đời” của Đức 
Thế Tôn, chúng ta có những hành xử đúng, có Chính 
nghiệp, Chính mệnh, có những suy nghĩ, lời nói và 
hành vi không gây tổn hại cho người khác, cho môi 
trường sinh thái; đồng thời còn xây dựng vì sự tiến bộ, 
ổn định, an lạc chung của cộng đồng, xứ sở, rộng hơn 
nữa là khu vực và thế giới.

Với chí nguyện phụng sự chánh pháp, Tăng Ni trẻ ngày 
nay nên nguyện suốt đời nương theo quí Tôn đức, cố 
gắng trau dồi trí tuệ và đạo hạnh để xứng đáng là đứa 
con trung thành của Giáo hội và là Trưởng Tử Như Lai, 
để khỏi hổ với hai chữ Thích Tử và đền đáp phần nào 
trong muôn một ân đức Thầy Tổ, quí vị tiền bối, cùng 
thâm ân giáo dưỡng của Chư Tôn Đức.

Trong kinh A Hàm có nói về mục đích đản sinh của 
Đức Phật Thích Ca: ‘Một chúng sinh duy nhất, một con 
người phi thường đã xuất hiện trên thế gian này, vì lợi 
ích cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích 
và hạnh phúc cho muôn loài.’ Phụng sự, đó là sự sống 
của Phật giáo. Một câu trong Kinh Hoa Nghiêm cô đọng 
tư tưởng này: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư 
Phật”. Đây chính là thông điệp mà đức Bổn Sư muốn 
truyền lại cho Tăng Ni chúng ta. Phật dạy:“Chư Tăng 
tắm mình trong Chánh pháp, thực hành Chánh pháp, 
suy nghĩ công cuộc hoằng pháp lợi sanh, Chư Tăng 
ấy không bao giờ phí tổn cuộc đời”. Thế nên, Tăng Ni 
ngày nay cần xác định rõ mục đích, nhiệm vụ của mình 
về hoằng pháp, nhất là giới trẻ, để góp phần xây dựng 
Chánh Pháp của Đức Như Lai. Hãy sống và cống hiến 
trọn vẹn cuộc đời mình cho tinh thần Đạo pháp. Đây 
là trách nhiệm và bổn phận chung của mỗi sứ giả Như 
Lai để báo ơn Phật trong muôn một.

Để kết luận bài nầy chúng tôi xin trích dẫn lời nói của 
Hòa Thượng Hoặc Am Thể trong Thiền Lâm Bảo Huấn 
(trang 494) dạy: “Đạo đức là gốc của tòng lâm, nếu 
người làm Trụ Trì mà không có đạo đức thì đem gì để 
giáo hóa, người làm Trụ Trì thiếu phần học vấn thì còn 
có thể học tập thêm nhưng nếu đạo đức không có thì 
chùa chiền (tòng lâm) sẽ bị mai một hoang phế”.

Trước yêu cầu mới, các hoạt động Phật sự, từ hoạt động 
hoằng pháp, giáo dục Tăng, Ni, hướng dẫn Phật tử, đến 
hoạt động nghi lễ, văn hóa, kinh tế, từ thiện xã hội, 
nghiên cứu Phật học, truyền thông, kiến trúc… đòi hỏi 
Tăng Ni trẻ ngày nay có đủ đạo hạnh, tri thức Phật học, 
kiến thức xã hội và tinh thần dấn thân phục vụ, ra sức 
gánh vác nhiệm vụ của Giáo hội, góp phần xây dựng 
Giáo hội, phát huy mạnh mẽ phương châm: “Trưởng 
dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”  để hoằng 
dương Chánh pháp, lợi lạc quần sinh.

_______________________________________

[1]Mahàvagga – Đại Phẩm, Luật tạng, chương Trọng yếu, 
tụng phẩm thứ 2, đoạn 32. Xem bản dịch của Indacanda 
Nguyệt Thiên, http://www.budsas.org/uni/u-luat-daipham/
dp-00.htm.

[2]41 chùa, Thiền viện thuộc GH PGVNTNHN tại UĐL - TTL  
ở rải rác nhiều nơi: New South Wales có 18; Victoria có 13; 
Tiểu bang Nam Úc có 3, Lãnh thổ ACT có 1, Tiểu bang Tây Úc 
có 2; Tiểu bang Queensland có 2; Tân Tây Lan có 2
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Bài tham luận
PHƯƠNG HƯỚNG BẢO VỆ VÀ

PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI ÚC CHÂU
Luật sư Đào Tăng Dực, Pháp danh: Chúc Phán

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Hòa Thượng Hội Chủ,
Kính Chư Tôn Đức,
Kính Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức,
Kính thưa quý vị đại biểu,
I. Dẫn nhập:

Phật tử chúng ta có thể luôn hãnh diện vì tôn giáo 
của mình là một hệ thống tư tưởng từ bi và trí tuệ vô 
lượng, hoàn toàn phi giáo điều, không giam nhốt tâm 
linh con người trong phạm vi khống chế của bất cứ 
một thần linh hay thượng đế nào, trừ nghiệp lực của 
chính bản thân.

Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ vượt thoát nghiệp lực này, 
nếu theo đúng con đường của Đức Phật vạch ra cho 
chúng ta đi, hàm chứa qua Tứ Điệu Đế và Bát Chánh 
Đạo.

Trong thế kỷ 21, khi nghiên cứu về chính trị và xã hội, 
có 2 điều nổi bật làm chúng ta khâm phục và ngưỡng 
mộ nhất nơi Đức Bổn Sư vì tuệ giác vượt thời gian 
của Ngài.

Điều nổi bật thứ nhất là Ngài chọn con đường không 
thành lập một Giáo Hội tập quyền (centralisation of 
powers), mà chọn sự hình thành những Tăng đoàn 
phạm hạnh, sinh hoạt độc lập để truyền trao giáo 
pháp.

Điều nổi bật thứ hai là Ngài đã làm một cuộc cách 
mạng vĩ đại, đi ngược với truyền thống trọng nam kh-
inh nữ của thời đại và cho phép giới nữ gia nhập hàng 
ngũ Tăng đoàn. Điều mà nhiều tôn giáo Trung Đông 
cũng như Âu Châu đến kỷ nguyên này vẫn chưa đủ 
can đảm và trí tuệ để thực hành.

1. Tăng đoàn thay vì Giáo Hội:

Khi quy y Tam Bảo, theo lời dạy của Đức Bổn Sư, là 
chúng ta quy y với 3 thực thể nền tảng của Phật Giáo. 
Đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tăng Bảo tức 
là Tăng đoàn, gồm Chư Tôn Đức bằng xương bằng 
thịt, như là những trưởng tử của Đức Như Lai.

Đức Bổn Sư quy định rằng chúng ta quy y Tam Bảo 
chứ không quy y Giáo hội nào cả.

Duyệt lại lịch sử của những tôn giáo chính của nhân 
loại, chúng ta thấy có 2 khuynh hướng tương đối cực 
đoan:

Một là thành lập những Giáo hội chặt chẽ, tập quyền, 
có một hệ thống quyền lực căn cứ trên đẳng cấp, kỷ 
luật và những giáo điều cũng như hình phạt nghiêm 
khắc đối với tín đồ và những kẻ ngoại đạo. Điển hình 
là Giáo Hội Công Giáo thời Trung Cổ và Cận Kim, 
các Giáo hội Tin Lành, Các Giáo hội Hồi Giáo, Khổng 
Giáo (ở mức độ giới hạn hơn) thời phong kiến tại 
Đông Á. Đó là khuynh hướng tập trung quyền lực 
hay gọi tắc là tập quyền (centralisation of powers).

Hai là chủ trương hoàn toàn không có tổ chức và 
khuôn khổ nào cả, điển hình nhất là Lão Giáo tại 
Đông Á thời phong kiến cũng như ngày nay. Đó là 
khuynh hướng vô vi (non-action) của Lão Tử và các 
hệ thống tư tưởng Hư Vô (nihilism).

Khi đối diện với 2 chọn lựa như thế, Đức Bổn Sư đã 
dùng tuệ giác của mình, chối bỏ cả 2 cực đoan và 
chọn lựa con đường trung đạo thứ 3.

Cách đây 2600 năm, Ngài đã thấy trước rằng, nếu 
thành lập một Giáo hội chặt chẽ với một cấu trúc 
quyền lực mạnh, tập trung, thì giáo hội sẽ phát triển 
nhanh, nhưng trong lịch sử sẽ trở thành một định chế 
xã hội đôi khi khống chế cả nhà nước lẫn xã hội dân 
sự, gây khổ đau cho nhân loại.

Điều này sẽ đi ngược với lòng từ bi vô lượng của Chư 
Phật. Ngài cương quyết từ chối đề xuất này.

Cũng cách đây 2600 năm, Ngài đã thấy trước rằng, 
chủ trương hoàn toàn vô vi, phi khuôn khổ như Lão 
Giáo, sẽ không đủ khả năng lưu truyền chánh pháp và 
phổ độ chúng sinh được. Bằng chứng là Lão Giáo đã 
hầu như hoàn toàn mai một như một tôn giáo và hệ 
thống tư tưởng.

Cái còn lại chẳng qua là Lão Tử Đạo Đức Kinh và 
một vài áng văn chương bóng bẩy của Trang Tử trong 
Trang Tử Nam Hoa Kinh như là những diễm cảm 
nghệ thuật. 

Như vậy thì con đường trung đạo của Đức Bổn Sư 
là gì?

BẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNHBẢN THỂ CỦA TĂNG GIÀ LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH
G I Á O  H Ộ I  P H Ậ T  G I Á O  V I Ệ T  N A M  T H Ố N G  N H Ấ T  H Ả I  N G O Ạ I  T Ạ I  Ú C  Đ Ạ I  L Ợ I  -  T Â N  T Â Y  LA N
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Đó là Ngài không chủ trương một Giáo hội đầy quyền 
lực, có tiềm năng khuynh đảo chính quyền và xã hội 
dân sự. Nhưng Ngài chủ trương những Tăng đoàn 
phạm hạnh, độc lập lẫn nhau và hoằng dương chánh 
pháp sau khi Ngài viên tịch.

Cũng chính vì chủ trương này mà nhiều thế hệ Tăng 
lữ, từ Đức Phật cho đến chư Tổ, các Thánh tăng, từ 
Ấn Độ đến Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây 
Tạng và Việt Nam đã phát huy tư tưởng Phật Đà và 
lưu truyền đến chúng ta ngày hôm nay.

Chư Tăng đã thi hành công tác phổ độ chúng sanh, 
trao truyền Phật pháp này trong tinh thần hòa bình, 
từ bi vô lượng của Chư Phật và trong suốt hành trình 
nhiều thiên niên kỷ, không có bất cứ giọt máu nào 
của chúng sanh đổ xuống, nhân danh Phật Giáo cả.

2. Cách mạng giải phóng phụ nữ trên bình diện tâm 
linh:

Một trong những bất công nền tảng của nhân loại là 
bất công về giới tính, từ thuở bình minh lịch sử cho 
đến bây giờ.

Bất công này hiện hữu tại Tây Phương cho đến đầu 
thế kỷ 20 và tuy có nhiều cải tổ nhưng vẫn còn bàng 
bạc đến bây giờ, nhất là trong các tôn giáo lớn.

Tại Đông Á thì tệ hại không kém Tây Phương thời 
Trung Cổ, vì truyền thống Khổng Giáo, ngày nay 
đang cố gắng bắt kịp Tây Phương.

Tại Trung Đông và các quốc gia Hồi Giáo thì tệ hại 
hơn nhiều. Người phụ nữ vẫn bị xem là công dân hạng 
nhì và không được bình đẳng với nam giới trong xã 
hội lẫn trên bình diện tôn giáo.

Tại Nam Á thì Bà La Môn Giáo, ngoài các giai cấp 
khắc nghiệt ra, còn phân biệt đối xử với người phụ 
nữ, mặc dầu Ấn Độ cũng như Đông Á, đang cố gắng 
bắt kịp Tây Phương.

Trên bình diện này, khi Đức Phật chấp nhận cho giới 
nữ gia nhập hàng ngũ Tăng đoàn phạm hạnh của 
Ngài, thì Ngài đã đi trước những lãnh đạo tôn giáo và 
tư tưởng gia khác của nhân loại hằng ngàn năm.

Chúng ta sẽ bàn luận thêm về tư tưởng cách mạng về 
bình quyền phụ nữ của Ngài ở đoạn sau.

3. Như vậy, trách nhiệm của người Phật Tử trong kỷ 
nguyên mới là gì?

Đó là nắm bắt tinh thần khai phóng của Đấng Từ 
Phụ, cập nhật hóa những sách lược tâm linh của 
Ngài, khai triển những sách lược này trong thời đại 
mới hầu góp phần phổ độ chúng sanh trong Tam Giới 
hiệu năng hơn.

II. Trên bình diện cấu trúc điều hành

Tại Việt Nam, trước thời kỳ Thực Dân Pháp đô hộ bắt 
đầu năm 1884, các tôn giáo truyền thống như Phật 
Giáo, Lão Giáo và Khổng Giáo sinh hoạt hầu như 
không có tổ chức. Ngoại trừ Khổng Giáo có một giai 
cấp quan lại, thì không có tổ chức nào gọi là Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam cả. Chỉ có những chùa chiền và 
những Tăng sĩ hay Tăng đoàn độc lập. Lão Giáo thì 
càng vô tổ chức hơn nữa.

Tuy nhiên, khi Đông Á tiếp xúc với nền văn hóa Tây 
Phương thì xã hội, trong đó có sinh hoạt tôn giáo 
cũng biến chuyển theo. Tại Việt Nam, dưới sự đô hộ 
của người Pháp và sau đó miền Bắc dưới sự cai trị của 
người Cộng Sản, lẫn miền Nam dưới Đệ Nhất và Đệ 
Nhị Cộng Hòa, từ từ các Giáo hội Phật giáo toàn quốc 
được thành lập. Dĩ nhiên ngoài Bắc thì trở thành một 
ngoại vi cho đảng CSVN, theo đúng chủ trương xâm 
nhập xã hội dân sự của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. 
Trong Nam thì Giáo Hội Phật Giáo cũng đã trực diện 
với những vấn nạn chính trị phức tạp.

Ngộ biến thì phải tòng quyền. Chúng ta phải nhận 
định ngay rằng, tại Việt Nam,  việc đoàn ngũ hóa các 
tôn giáo bản địa (như Phật Giáo, Cao Đài và Hòa 
Hảo) như những thành phần của xã hội dân sự, đối 
trọng với chính quyền, là một khuynh hướng hầu 
như bất khả vãn hồi của tiến trình dân chủ hóa và 
canh tân đất nước.

Tuy nhiên chúng ta cần ý thức những khuyết điểm 
trong lịch sử đoàn ngũ hóa Thiên Chúa Giáo (Christi-
anity) tại Tây Phương từ thời Trung Cổ (Middle Ages) 
đến thời Ánh Sáng (Age of enlightenment), hoặc hiện 
tượng đoàn ngũ hóa Hồi Giáo tại Bắc Phi và Trung 
Đông, từ thời Trung Cổ cho đến bây giờ, hầu rút tỉa 
những bài học và tránh những thái quá đau thương 
đẫm máu, phát xuất từ tiến trình định chế hóa các tôn 
giáo nêu trên.

Câu hỏi nghiêm túc chúng ta phải đặt ra là:

Trong hoàn cảnh bất khả kháng như thế, làm sao 
chúng ta có thể tiếp tục đi con đường trung đạo đầy 
tuệ giác của Đức Thế Tôn, hầu tránh vết xe đổ của 
những tôn giáo khác?

Câu trả lời của dành cho chúng ta là:

Muốn tránh những vết xe sai lầm của các tôn giáo 
Tây Phương và Trung Đông, một Giáo Hội Phật Giáo 
toàn quốc lý tưởng nhất nên mang các đặc tính nền 
tảng sau đây:
(1) Vị Giáo Chủ hay Pháp Chủ chỉ giữ vị trí biểu tượng 
và nghi lễ;
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(2) Trung ương chỉ giữ quyền liên hệ đến sự huấn luyện 
Tăng lữ và duy trì phẩm hạnh Tăng đoàn;
(3) Quyền hành của Trung Ương sẽ do một Hội Đồng 
Giáo Phẩm, bao gồm những Tăng Sĩ đại diện từ địa 
phương, hành xử;
(4) Cấu trúc Giáo hội phải trao nhiều quyền tự trị cho 
các cơ sở địa phương càng gần dân càng tốt (như thành 
phố, quận, huyện và tỉnh);
(6) Địa phương có toàn quyền quản trị tài sản bao gồm 
bất động sản và mọi hình thức tài sản khác;
(7) Trung ương chỉ sở hữu những tài sản trực thuộc 
trung ương, hầu có khả năng duy trì và phát huy trách 
nhiệm của mình.
Tóm lại, phải luôn luôn tránh khuynh hướng trung 
ương tập quyền (centralisation of powers) và phải 
luôn chủ trương phân quyền (decentralisation of 
powers) đến các cơ sở địa phương càng nhiều càng 
tốt. Lý do vì chính tại các địa phương, với những 
Tăng, Ni và Tăng đoàn phạm hạnh, độc lập, không bị 
ràng buộc bởi những cấu trúc quyền lực, mới có khả 
năng trao truyền thông điệp tâm linh cao cả của Đức 
Thế Tôn, mà không bị cuốn hút vào những tranh chấp 
chính trị, giữa những định chế khác nhau thuộc xã 
hội dân sự hoặc nhà nước.

A. Cấu trúc điều hành tổng quát tại Úc Châu:

Tuy chịu nhiều áp lực thành lập những Giáo hội chặt 
chẽ, trong kỷ nguyên mới và như tại Úc Đại Lợi là 
trong môi trường xã hội hoàn toàn mới, nhưng tuệ 
giác của chư Tăng tại Úc Đại Lợi làm chúng ta phải 
kính phục.

Hầu như từ khi được thành lập đến giờ, yếu tố địa 
phương phân quyền của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây 
Lan tuyệt cao và các chùa và tự viện địa phương đều 
là những Tăng, Ni tương đối độc lập, tùy duyên phát 
huy chánh pháp hầu phổ độ chúng sinh.

1. Giáo Hội Trung Ương Cấp Liên Bang

Giáo hội cấp liên bang hầu như đáp ứng tất cả 7 đặc 
tính nền tảng nêu ra ở trên hầu tránh những khuyết 
điểm của những định chế tôn giáo tập trung quyền 
lực.

Chính vì thế, trên phương diện điều hành, chúng ta 
không cần điều chỉnh gì trừ một vài chi tiết thêm như 
sau:

(1). Cần thành lập tại Trung Ương một “Tổng vụ 
phiên dịch Việt- Anh” phụ trách chuyển ngữ kinh 
điển và các văn kiện. Mục đích sẽ được khai triển 
trong phần sách lược tiếp theo.

(2). Cần thành lập một Tổng vụ Tin Học và truyền 
thông:

- Một trong những trách nhiệm quan trọng là huấn 
luyện về tin học hiện đại cho các cấu trúc hạ tầng 
hoặc các vị trong hàng Giáo phẩm

- Mục đích sẽ được khai triển trong phần sách lược 
tiếp theo.

(3). Cần thành lập một Ban cố vấn trung ương cho 
Giáo Hội: Quy tụ giới cư sĩ tại gia và thành phần lãnh 
đạo trong các Gia Đình Phật Tử hầu đoàn ngũ hóa 
chất xám Phật Giáo, hộ trì cho chư Tăng.

2. Giáo hội cấp Tiểu Bang

Tuy quốc gia Úc Đại Lợi có 3 cấp chính quyền gồm 
Liên bang, Tiểu bang và các cấp chính quyền Địa 
phương. Tuy nhiên nhìn về góc cạnh Phật Giáo, 
chúng ta chưa nhìn thấy sự cần thiết của một cấp 
Giáo hội tiểu bang.

Hầu như các chùa và tự viện là những đơn vị địa 
phương và có thể trực tiếp liên hệ và hoạt động với 
Giáo Hội Trung Ương mà không cần qua một Giáo 
hội tiểu bang nào.

Dĩ nhiên nếu các chùa hoặc tự viện trong một tiểu 
bang cảm thấy có nhu cầu thì việc thành lập một Giáo 
hội cấp tiểu bang sẽ tùy duyên mà hình thành.

3. Các chùa và tự viện địa phương

Các chùa và tự viện địa phương này mới là nền tảng 
của Giáo Hội, chứ không phải Giáo Hội Trung Ương.

Các thực thể địa phương, trên nguyên tắc là những 
Tăng đoàn phạm hạnh, truyền trao giáo pháp phổ độ 
chúng sanh.

Trên phương diện luật pháp, các thực thể này sở hữu 
tài sản và có quyền quyết định độc lập về mọi phương 
diện, trong phạm vi luật pháp.

(1) Có cần đăng ký (incorporate) hay không?

Các thực thể không bắt buộc phải đăng ký nhưng khi 
đăng ký sẽ có trách nhiệm và quyền lợi:

a. Trách nhiệm: Phải report với các cơ quan công 
quyền hằng năm (i.e Fair Trading (NSW), ATO, 
ACNC)

b. Quyền lợi: Trách nhiệm hữu hạn, sở hữu tài sản 
trực tiếp.

Dù có đăng ký hay không, các thực thể này nên tu 
chính nội quy để thực thi các điều sau đây:

a. Đổi tên các Ban Trị Sự thành Ban Hộ Trì Tam Bảo 
dù chùa có đăng ký với tư cách pháp nhân hay không.
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b. Chỉ có các vị tu sĩ xuất gia mới có thể trở thành Chủ 
tịch Ban Hộ Trì Tam Bảo.

c. Chủ tịch/tu sĩ xuất gia có quyền phủ quyết các 
quyết định của ban Hộ Trì Tam Bảo.

d. Ban HTTB này sẽ có ít nhất 3 nhân sự sau đây:

(i) Chủ tịch

(ii) Thư ký/thủ quỹ

(iii) Ủy viên tin học

e. Nhiệm kỳ của Ban HTTB nên ấn định khoảng 5 
năm thay vì 1 năm theo các nội quy mẫu để duy trì sự 
ổn định trong Phật Sự.

Tại NSW thì đăng ký dưới dạng Incorporation với 
Fair Trading của tiểu bang trên nguyên tắc, chỉ có thể 
sở hữu tài sản lên đến 2 triệu Úc Kim.

4. Một khi các tự viện có tài sản vượt qua ngưỡng 
cửa tài sản 2 triệu Úc Kim, thì phải đăng ký với sắc 
luật Corporations của Liên Bang như một Company 
Limited by Guaranty.

Một chùa ở Sydney vừa qua khỏi trục trặc pháp lý và 
đã  tái đăng ký dưới dạng một Company Limited by 
guaranty. Đây là một bài học mà các chùa và tự viện 
cần học hỏi khi chúng ta có thời gian.

Đây là một bài học mà các chùa và tự viện cần học hỏi 
khi chúng ta có thời gian.

B. Tương quan vận hành giữa các cấp trong 
Giáo hội:

1. Cấp địa phương gồm các chùa hoặc tự viện độc 
lập:

a. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi 
chùa hoặc tự viện là làm danh sách các Phật tử quy y 
và sau đó thành lập danh sách cử tri địa phương.

b. Gởi danh sách Phật tử quy y và danh sách cử tri địa 
phương về cho Giáo Hội trung ương hầu Giáo Hội có 
thể kết tập.

Đây là một công tác vô cùng quan trọng vì chúng ta 
sinh hoạt trong một môi trường dân chủ hiến định, 
pháp trị và đa nguyên. Các ứng cử viên Nghị viên 
thành phố, Dân biểu tiểu bang hay liên bang tranh 
nhau từng phiếu một. Sở hữu những thống kê này 
vô cùng quan trọng, cộng với hệ thống truyền thông 
cổ điển và mạng xã hội chúng ta xây dựng, sẽ đem lại 
nhiều lợi thế hầu phát triển Phật Giáo tại Úc.

2. Sự quan trọng của các phương tiện thông tin hiện 
đại trong sự vận hành của Giáo Hội như video con-
ferencing:

Một trong những khuyết điểm của những người 
hoạt động xã hội, chính trị và tôn giáo tại Úc Châu 
là khoảng cách giữa người và người, địa phương và 
địa phương quá xa. Tuy nhiên, trong thời đại tin học, 
chúng ta có thể vượt qua dễ dàng nếu sử dụng những 
phương tiện tin học hiện đại. Họp giữa Chư Tôn từ 
các tiểu bang hay thành phố khác nhau qua Skype, 
Zoom v.v… hoặc những phương tiện video confer-
encing khác, vừa rẻ tiền, vừa tiện dụng, sẽ huy động 
được tiềm năng của Chư Tôn Đức và Phật Tử phát 
huy diệu dụng của khoa học hầu phụng sự Phật Pháp.

Trên thực tế ngày hôm nay Chúc Phán có thể trình 
bày quan điểm của mình qua Video Conferencing mà 
không cần phải bay xuống Melbourne từ Sydney.

III. Trên bình diện đường hướng bảo vệ và phát 
triển Phật Giáo

Một cách tóm lược, đường hướng của chúng ta, theo 
đúng tinh thần từ bi và trí tuệ của Chư Phật gồm 2 
yếu tính chính:

1. Một là kiện toàn sức mạnh nội tại của chính mình, 
qua sự loại bỏ những khuyết điểm nội tại và phát huy 
những ưu điểm, nhưng không bao giờ có những động 
thái nhằm mục tiêu làm suy giảm uy tín của các tôn 
giáo khác.

2. Hai là quảng bá những ưu điểm từ bi và trí tuệ 
kiệt xuất của Phật Pháp nhưng không đả phá những 
khuyết điểm của các tôn giáo khác.

A. Đường hướng bảo vệ Phật Giáo

1. Ưu tiên bảo vệ uy tín của hàng giáo phẩm:

Một trong những hy sinh của Chư Tôn Đức khi trở 
thành Trưởng tử của Như Lai là sự kiện chúng ta chấp 
nhận không có một Giáo hội mạnh, tập quyền. Cũng 
vì thế khi quý Ngài bị các thế lực vô minh bôi nhọ 
hay phỉ báng, thì uy tín các Ngài không được bảo vệ 
chu đáo.

Điều này sẽ được điều chỉnh nếu chúng ta theo đúng 
sách lược xây dựng một cấu trúc và sách lược truyền 
thông nghiêm túc, một mặt phát huy chánh pháp, mặt 
khác bảo vệ chư Tăng.

2. Hóa giải những âm mưu đánh phá Phật Giáo từ 
những thế lực vô minh:

Tuy Phật giáo không xem bất cứ chúng sinh nào trong 
Tam Giới là kẻ thù, nhưng nhiều thế lực vô minh có 
thể thù ghét Phật giáo. Chính vì thế chúng ta vẫn cần 
những kế hoạch hầu hóa giải những âm mưu đánh 
phá Phật giáo từ những thế lực vô minh đó.

Phật giáo sẽ chiến thắng vì 2 yếu tố tất yếu:
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a. Một là những khám phá mới mẻ nhất của Khoa 
Học, từ Vật Lý Vũ Trụ (Astro-physics) đến Vật Lý 
Lượng Tử (Quantum Physics) đều phản ảnh đúng tư 
tưởng Phật Đà và ánh sáng của khoa học chiếu rọi 
tới những hóc hẻm xa xôi nhất của vũ trụ vô cùng 
vô tận, cũng sẽ là môi trường tốt cho ánh sáng của 
Tứ Điệu Đế và Bát Chánh Đạo phát huy, hầu phổ độ 
chúng sinh.

b. Hai là, cuộc cách mạng tin học đem sự thật, nhất là 
sự thật lịch sử nhân loại, sự thật lịch sử Việt Nam, đến 
từng con người cá thể và sự thật này sẽ hóa giải mọi 
âm mưu đánh phá Phật Giáo.

3. Hướng dẫn Phật tử về tu tập Phật pháp:

Phật pháp tuy là một hệ thống tư tưởng uyên thâm, 
nhưng khác với những hệ thống tư tưởng thuần lý 
thuyết Tây Phương ở chỗ, Phật Pháp muốn viên thành 
phải thực tập và chứng nghiệm. Chính vì thế các khóa 
tu hành vô cùng cần thiết, nhất là thiền định là một 
trong những kỹ năng then chốt trong Bát Chánh Đạo.

4. Hướng dẫn Phật tử về lịch sử khai quốc và kiến 
quốc của dân tộc, vai trò của Phật giáo trong suốt 
chiều dài lịch sử và các pháp nạn Phật giáo trải qua:

Đây là khía cạnh sự thật lịch sử mà các Phật tử phải 
nắm bắt trước khi tiếp tay với chư Tôn Đức trong 
công tác hóa giải những đánh phá từ các thế lực vô 
minh.

5. Tổ chức thường xuyên ở cấp địa phương, hoặc tiểu 
bang, hoặc liên bang các buổi lễ vinh danh những 
danh nhân Phật Giáo trong lịch sử, từ thời khai quốc 
đến nay như Thiền Sư Vạn Hạnh, Đức Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông, Bồ Tát Thích Quảng Đức, Thiền 
sư Thích Nhất Hạnh, Thiền Sư Thích Thanh Từ, mời 
không những Phật tử mà luôn cả những người ngoại 
quốc tham dự.

Trong xã hội đa văn hóa Úc Đại Lợi, chúng ta có 
quyền và có bổn phận vinh danh những nhân vật có 
công lao với tôn giáo của mình, cũng như các tôn giáo 
khác có quyền làm như thế đối với những danh nhân 
của họ. Việc làm của chúng ta không những được luật 
pháp bảo vệ mà còn xây dựng một cộng đồng Phật 
giáo mạnh, phồn vinh và góp phần xây dựng Úc Đại 
Lợi như một quốc gia ân nhân của chúng ta.

B. Đường hướng phát huy Phật Giáo:

1. San định và cập nhật hóa kinh điển sử dụng tại 
các chùa và tự viện, để phù hợp với sinh hoạt của 
Giáo Hội.

a. Tất cả những quan điểm về thần thoại hoặc phép lạ 
cần xem xét lại cho phù hợp

b. Những ý niệm phân biệt giới tính

Phật Giáo cần ứng dụng phương tiện của thời đại để 
tuyên dương giáo pháp phù hợp căn cơ, trình độ hiểu 
biết của con người giữa thời đại tin học, ngõ hầu đẩy 
mạnh phòng trào tu học, hoằng pháp trong quảng đại 
quần chúng mới chuyển tải Phật pháp đến mọi người, 
mọi nhà trong xã hội nhân sinh.

2. Dịch ra Việt Ngữ tất cả các bài kinh chữ Phạn 
hoặc chữ Hán trong nghi thức tụng niệm:

Tâm nguyện của Đức Bổn Sư cũng như Chư Phật là 
chúng sinh phải hiểu và chứng được chân lý hầu đạt 
đến giác ngộ viên mãn, thành Phật như quý Ngài.

Chính vì thế thông hiểu áo nghĩa của kinh điển là nền 
tảng của Phật Pháp.

Đọc và tụng kinh mà không hiểu lời của chính mình 
đọc và tụng là gì, tự nó là một phi lý và phản lại ý 
nguyện của Chư Phật và Chư Bồ Tát.

Ngày hôm nay, nhiều chùa chiền và tự viện đã hiểu 
việc này nên một số các kinh điển được dịch ra tiếng 
Việt. Nhiều kinh điển không những được dịch tiếng 
Việt mà còn được dịch ra văn vần rất hay và dễ nhớ.

Tuy nhiên sự kiện này chưa được đồng nhất trên khắp 
mọi nơi. Ngay cả cuốn Nghi Thức Tụng Niệm của 
Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất tại NSW cũng 
chưa được chuyển ngữ sang tiếng Việt toàn bộ.

Một số Kinh hoặc thần chú hoặc chân ngôn dưới đây 
cần được chuyển dịch sang tiếng Việt hầu các Phật 
Tử có thể hiểu được những chân lý chư Phật, chư Bồ 
Tát và chư Tổ giảng dạy. Có như thế chúng ta mới có 
thể nâng cao tầm hiểu biết và sự tu chứng thật sự của 
Phật Tử khi tụng kinh:
a. Chú Đại Bi đang bằng tiếng Phạn hay Pali.
b. Bát Nhã Tâm Kinh đang bằng chữ Hán.
c. Bài Bạt Nhứt thế nghiệp chướng căn bản đắc sinh 
tịnh độ Đà La Ni đang bằng chữ Phạn hay Pali.
d. Tiêu tai cát tường thần chú đang bằng chữ Phạn 
hay Pali.
e. Kinh A di Đà bằng chữ Hán.
f. Kinh Phổ Môn bằng chữ Hán.
g. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát 
Phổ Môn Phẩm và các chân ngôn bằng tiếng Phạn 
hoặc Pali và chữ Hán.
3. Song ngữ hóa Việt-Anh tất cả mọi kinh điển khi 
có phương tiện, nhất là cuốn nghi thức tụng niệm

Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của 
người Phật tử và nhất là hàng ngũ chư Tôn Đức là 
quảng đại Phật Pháp hầu phổ độ chúng sinh, không 
giới hạn màu da hay chủng tộc. Chính vì thế kinh 
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sách Phật Giáo, nhất là những bài kinh nhật tụng như 
trong cuốn Nghi Thức Tụng Niệm, sau khi đã chấn 
chỉnh loại bỏ những yếu tố huyền thoại hoặc thần 
quyền, những hình phạt rùng rợn hoặc những ngọc 
ngà châu báu xa hoa, những ý niệm kỳ thị nữ giới, cần 
phải được chuyển dịch sang Anh Ngữ, vì ngôn ngữ 
này, trong kỷ nguyên mới sẽ là ngôn ngữ toàn cầu.

Thêm vào đó, các Giáo Hội Phật Giáo tại Úc hoặc Hoa 
Kỳ có trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp, phổ độ 
chúng sinh ngay tại các quốc gia đã cưu mang mình.

Dĩ nhiên khi chuyển dịch như thế chúng ta cũng giúp 
các thế hệ người Việt trẻ tại 2 quốc gia này hiểu biết 
thêm về Phật pháp qua Anh Ngữ.

Nghi thức Tụng Niệm là một hành trang tinh thần 
quan trọng của người Phật Tử. Chính vì thế sau khi 
cải tổ, trong các chùa và tự viện Úc Châu sẽ chỉ còn 
sử dụng một ấn bản (version) duy nhất song ngữ 
Anh-Việt, không còn Hán Tự hay Phạn Tự, ngôn ngữ 
trong sáng và hiện đại mà mọi Phật Tử, từ già đến trẻ, 
từ Việt đến Tây Phương, khi đọc hay tụng kinh này, sẽ 
hiểu thêm, mở mang trí tuệ và hãnh diện vì tôn giáo 
của mình theo.

4. Giảng dạy Phật pháp cho giới trẻ Việt Nam và 
cho những người ngoại quốc bằng Anh Ngữ:

Đây là một công tác cần thiết và tích cực hơn, ngoài 
chuyển dịch kinh sách qua Anh Ngữ, để phát huy 
Phật Pháp và phổ độ chúng sinh. Tuy nhiên chỉ có 
thể hoàn tất nếu chúng ta đạt được 3 điều căn bản. 
Một là san định các kinh sách để cập nhật hóa bằng 
cách loại bỏ những mê tín dị đoan, hai là chuyển ngữ 
qua Anh Văn và ba là khuyến khích đào tạo những tu 
sĩ thông thạo Anh Ngữ. Tuy chưa làm được bây giờ 
nhưng chúng ta phải nghĩ tới và từng bước thực hiện.

5. Chuẩn bị thành lập Viện Phật Học để sau đó trở 
thành Đại Học Phật Giáo tại Úc Châu:

Đây là hoài bão của nhiều Phật Tử và nhiều chư Tôn 
Đức không những tại Úc Châu mà trên toàn thế giới.

Phật Pháp là một hệ thống tư tưởng uyên bác và khác 
hẳn với những tôn giáo bình thường, Phật Giáo mang 
yếu tính phi giáo điều và khai phóng cho tâm linh.

Tư tưởng Phật Đà trong Duy Thức Luận, Thiền Luận 
và ngay cả Tịnh Độ Tông chưa bao giờ xung khắc với 
bất cứ khám phá nào mới mẻ nhất của khoa học, từ 
Vật Lý Vũ Trụ (Astro-physics) đến Vật Lý Lượng Tử 
(Quantum physics) và luôn mang mùi vị giải thoát.

Hơn bất cứ tôn giáo nào khác, Phật Giáo cần phải có 
một Phật Học Viện và sau đó một Đại Học Phật Giáo 
tại Úc Châu để tích cực phổ độ chúng sinh hơn.

6. Thành lập mạng lưới truyền thông có hệ thống 
cho Phật Giáo Úc Châu:

Trong kỷ nguyên tin học, quyền lực lớn nhất một cá 
nhân hay tập thể có được là quyền lực đến từ truyền 
thông. Muốn bảo vệ và phát triển Phật Giáo mà không 
xây dựng cũng như kiện toàn một mạng lưới truyền 
thông có hệ thống là một điều không thể. Chính vì 
thế, trong phạm vi khả năng của Giáo Hội, tùy duyên 
mà vận hành, nhưng chúng ta phải cố gắng gầy dựng 
và kiện toàn mạng lưới truyền thông này.

Có 2 loại truyền thông chính:

(1) Truyền thông cổ điển gồm:

a. Cơ quan báo chí (Online hay in print)

Tuy chúng ta chưa có một tờ báo Phật Giáo in print, 
nhưng chúng ta đã có tờ báo online Trang Nhà Quảng 
Đức là một thành công lớn trên mặt trận truyền 
thông. Nếu chúng ta có thêm một tờ báo in print thì 
tiếng nói của Giáo Hội sẽ vô cùng mạnh mẽ và sẽ là 
một đóng góp lớn cho xã hội dân sự Úc Châu.

b. Đài Phát Thanh

Trong xã hội dân chủ, các đài phát thanh giữ một vai 
trò quan trọng vì tính phổ thông không ràng buộc 
không gian và thời gian. Thính giả có thể nghe trong 
lúc lái xe, khi nằm thiu thỉu ngủ v..v…Ngày hôm nay, 
với những kỹ thuật tân tiến, thành lập một đài phát 
thanh không tốn kém bao nhiêu. Một cá nhân cũng 
có thể làm được nếu có đầy đủ quyết tâm. Muốn đỡ 
tốn kém thì:

- Bắt đầu bằng phát thanh trên internet (Website, 
Youtube, Facebook…)

- Sau đó phát thanh trên làn sóng trực tiếp về Việt 
Nam và tại địa phương

c. Đài truyền hình:

Cũng là một phần của thông tin truyền thống nhưng 
phức tạp và tốn kém hơn nhiều. Chỉ khi nào Giáo Hội 
có đầy đủ điều kiện mới thực hiện được

(2) Truyền thông qua mạng xã hội:

Ngoài truyền thông cổ điển nêu trên, truyền thông 
qua mạng xã hội không kém phần quan trọng, nếu 
không nói là còn quan trọng hơn nữa.

Mạng xã hội bao gồm những phương tiện social 
media như: Facebook, Twitter, Minds, Youtube, Các 
Blogs, Các website khác nhau, Emails v..v…

Nếu chúng ta biết kết hợp thành hệ thống sẽ là một 
mạng thông tin vô cùng có sức mạnh.
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Social media đã lật đổ nhiều chế độ độc tài và sức 
mạnh hầu như vô giới hạn.

Một ưu điểm của Social media là không tốn kém 
nhiều. Mỗi cá nhân hoặc tập thể chỉ cần bỏ một 
chút công sức là thực hành được.

Một ví dụ chẳng hạn Giáo Hội khuyến khích:

a. Mỗi chùa hoặc tự viện mở 1 Facebook account để 
phổ biến tin tức và Phật sự trong phạm vi của mình

b. Mỗi cá nhân Phật tử cũng mở một facebook ac-
count để phổ biến tin tức và Phật sự mình tham 
gia cũng như những nhu cầu thông tin cá nhân của 
mình

c. Giáo hội liên kết tất cả những Facebook accounts 
đó thành một mạng lưới tương đối có hệ thống.

Chỉ bằng 3 tác động đơn giản nêu trên, khả năng 
phát huy thông tin, phát huy quan điểm của Giáo 
Hội, của Tăng Đoàn và vận động quần chúng, có 
thể vượt lên trên sức mạnh của hằng chục tờ báo 
cộng lại.

Đó là chỉ mới nói tới Facebook. Nếu thêm vào các 
phương tiện khác nêu trên như Youtube, Websites, 
Twitter, emails … và Giáo Hội phối hợp thêm nữa 
thì sức mạnh không thể nghĩ bàn.

Hàng Giáo phẩm của chúng ta sẽ không bao giờ 
còn bị hiếp đáp, mạ lỵ trên thông tin đại chúng, mà 
phải im lặng ngậm ngùi nữa.

7. Vấn đề bình đẳng giới tính:

Đức Thế Tôn đã khởi đầu cho cuộc cách mạng khai 
phóng cho người phụ nữ thì trách nhiệm của chúng 
ta là phải hoàn tất cuộc cách mạng đó để hoàn tất 
tâm nguyện của Ngài.

Nếu Giáo Hội tại Úc Châu khởi đầu thì các Giáo 
hội khác tại Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada và ngay tại 
Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan không biết chừng sẽ cải tổ theo. Tuy Ngài có 
tuệ giác và đủ uy tín khi còn sinh tiền, hầu cho 
phép người nữ xuất gia, mà không bị các quyền lực 
xã hội thuở xưa chống đối quá mạnh. Nhưng Ngài 
cũng phải tùy duyên hóa độ. Chính vì thế Ngài 
phải chấp nhận tương đối phân biệt nam nữ khi 
quy định giới luật cho Tỳ Kheo Ni nhiều hơn Tỳ 
Kheo Tăng.

Theo bài pháp của Đại đức Tiến sĩ Thiện Minh 
thuyết giảng tại Thiền viện Bồ Đề, phường 8, Tp. 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tu nữ Quang 
Duyên ghi chép:

“Có thống kê như sau: Theo giới luật Phật giáo Bắc 
tông, Tăng có 250 giới, Ni có 348 giới. Phật giáo 
Nguyên thủy về Tăng có 227 giới, Ni có 311 giới. 
Theo Hán tạng và Pali tạng, bên Ni có các điều giới 
nhiều hơn Tăng. Phật giáo Nguyên thủy từ thời Kiều 
Đàm Di mẫu cho tới ngày nay truyền thừa lại thì sự 
giữ giới của Tỳ kheo Ni như sau:
Một là, 8 pháp bất cộng trụ (Parajika)
Hai là, 17 pháp tăng tàn (Sanghadisesa)
Ba là, 30 điều ưng xả đối trị (Nissaggiya Pacittiya)
Bốn là, 166 giới ưng đối trị (Pacittiya)
Năm là, 8 Bất định (Patidesaniya)
Sáu là, 75 ưng học pháp (Sekhiya)
Bảy là, 7 Diệt tránh (Adhikaranasamatha Dhamma)
Tổng cộng 311 giới.”

Ngay từ ngày khai đạo, Đức Thế Tôn đã có tuệ 
nhãn để nhìn xuyên thấu một bất công xã hội 
mà các tôn giáo khác đến ngày nay vẫn chưa giải 
quyết được trọn vẹn. Đó là tính bình đẳng tuyệt 
đối giữa chúng sinh, con người, không phân biệt 
màu da và nhất là không phân biệt giới tính. 

Cuộc cách mạng Kỹ Nghệ tại Âu Châu đã khai sáng 
một kỷ nguyên mới đem lại phồn vinh và thịnh trào 
cho nền văn minh Tây Phương kể từ thế kỷ 18 đến 
nay. Chính yếu là vì cuộc cách mạng kỹ nghệ đã giải 
phóng trí tuệ và sức lao động của người phụ nữ Tây 
Phương.

IV. Kết luận:

Khi nào chúng ta cải tổ được như trên, trở nên một 
thực lực mạnh trong xã hội dân sự, có một cấu trúc 
Giáo hội tuy phân quyền nhưng hoạt động hiệu 
năng, nhất là sở hữu những công cụ truyền thông 
hùng mạnh thì không còn ai chèn ép Giáo hội được 
nữa.

Phật Giáo như một con khổng tượng đang ngủ và 
khi nó thức giấc, sẽ đem lại hòa bình vĩnh cửu cho 
nhân loại và chúng sinh Tam Giới.

Nêu trên là thiển ý của một Phật tử tuy đã quy y Tam 
Bảo nhưng không hiểu biết nhiều về Phật Pháp.

Dĩ nhiên có điều đúng và có điều sai. Hoặc có điều 
chưa thi hành được trong thời điểm này, nhưng 
trong tương lai có thể.

Nếu có điều mạo phạm mong Chư Tôn Đức niệm 
tình tha thứ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Thường Hoan Hỉ Bồ Tát Ma Ha Tát.
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Đuốc Tuệ Nam Bán Cầu
Kính dâng Hòa Thượng Hội Chủ cùng Chư 
Tôn Đức và quý Phật tử gần xa đang về dự 
Đại Hội Kỳ 6 tại Tu Viện Quảng Đức
 
Pháp Bảo ban sơ Đại Hội đầu
Pháp Quang kế tiếp bốn năm sau
Phổ Quang Tây Úc lần Ba nhóm
Kỳ Bốn Pháp Hoa Nam Úc Châu
Năm, Sáu tiếp liền nơi Quảng Đức
Bốn ba tự viện hợp hòa nhau
An cư tu học mùa đông hạ
Hoằng Pháp lợi sanh lập hạnh sâu

Phật Pháp trời Nam đã nẩy mầm
Thời gian thắm thoát hai mươi năm
Đạo tràng xứ xứ thành danh thắng
Tự viện nơi nơi phát diệu âm
Giáo Hội Đạo vàng gieo ánh sáng
Thiền môn lý nhiệm thấm chơn tâm
Lục hòa tứ chúng đồng tu tập
Ban rải từ bi ý uyên thâm.

Nam Mô A Di Đà Phật
Darwin, tháng 9 năm 2019
Tâm Quang Tiền Anh Thơ
*Ghi chú: các chữ tô đậm trong bài là danh hiệu 
của các Chùa tổ chức các kỳ đại hội

Đáp Hoạ Y Vận
Bài Thơ: ĐUỐC TUỆ NAM BÁN CẦU
Đại Hội diễn ra Pháp Bảo đầu.
Bốn năm, lần thứ, Pháp Quang sau.
Lần ba, Tây Úc, Phổ Quang hợp.
Nam Úc, Pháp Hoa, rạng Úc Châu.
Quảng Đức, sáng danh kỳ năm, sáu.
Lục hoà Tứ chúng kết tình nhau.
Nghiêm thân, tấn đức, An cư, Hạ.
Tự lợi, Lợi tha, nguyện khắc sâu.

***
Phật Giáo Việt nam đã nẩy mầm
Bồ Đề toả ngát, trải nhiều năm
Khai duyên Phật Pháp, xây Chùa, Tháp,
Hoằng Đạo truyền ban, chuyển Pháp âm.
Tăng chúng Việt nguyền khêu đuốc sáng,
Tinh thần Phật tử nguyện thành tâm.
Bảo, Huy Chánh pháp, ngày hưng thịnh,
Giáo lý Từ Bi: Phép thậm thâm.

Fresno, 18/ 9/ 2019
HT Thích Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

Ngời Ánh Lửa Thiêng
Dưới ngọn lửa thiêng xin cúi đầu
Vinh danh Bồ tát mãi ngàn sau
Đạo tràng thanh tịnh Tăng Ni nhóm
Tu Viện danh lam tỏa năm châu
Hai lần Đại hội thêm công đức
Mấy bận an cư nhắc nhở nhau
Quảng Đức thấm nhuần trời Xuân Hạ
Thơm hương hải ngoại báo ân sâu.
Nam bán cầu xưa vốn có mầm
Ẩn tàng trong cõi mộng trăm năm
Mở khai Pháp bảo duyên thù thắng
Kế tục sáu kỳ vọng cổ âm
Năm chốn đạo tràng thêm rực sáng
Bốn phương tín thí khởi nguồn tâm
Úc châu một thuở truyền kinh tập
Tứ chúng đồng tu phước thậm thâm.

Nam Mô A Di Đà Phật,
Tổ Đình Minh Quang, Sydney 17-9-2019
Nguyệt Tử Khách Thích Minh Hiếu

Đuốc Tuệ Trời Nam
Pháp Bảo ban sơ khởi đăng trình
Pháp Quang kế tục hiển trí minh
Phổ Quang tiếp sức hòa tâm nguyện
Pháp Hoa kỳ bốn vẹn uy linh
Quảng Đức oai hùng trang sử Phật
Hai lần Năm Sáu nguyện kiên trinh
Tăng Ni Thiện Tín tâm hòa hợp
Phật Pháp chung lòng đắp dựng xây.
Bốn Ba Tự Viện tợ chung nhà
Mừng thay Phật Pháp trổ đơm hoa
Hai mươi năm trọn không ngừng nghỉ
Đạo tràng khắp chốn Pháp âm ca
Giáo Hội trang nghiêm Tăng thanh tịnh
Đạo Vàng tỏa rạng ngút ngàn xa
Kính mừng Đại Hội Viên Thành tựu
Đuốc Tuệ Trời Nam mãi thăng hoa.

Nam mô A Di Đà Phật
Tu Viện Từ Ân, Melbourne ngày 16 tháng 9 năm 2019
Thích Hạnh Phẩm
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Đuốc Tuệ Soi Đường
Đại Hội xuyên năm phút khởi đầu
Đến nay tròn đủ sáu năm sau
Dõi bước Úc Châu Giáo Hội nhóm
Thắng phước cùng nhau nguyện tiếp thâu
Đuốc tuệ soi đường Chư Tôn Đức
Ân Thầy nghĩa Bạn kết hòa nhau
Chánh niệm an cư Xuân qua Hạ
Hướng chúng cùng vui khắc niệm sâu.

Phật Pháp phương Nam vẫn khởi mầm
Hai mươi năm trời đẹp tiếng tăm
Đạo tràng tu học luôn thù thắng
Tự viện cùng nhau chuyển Pháp âm
Ánh đạo muôn đời thường chói sáng
Tăng Già hòa hợp báo Phật ân
Tứ chúng đồng tu cùng huân tập
Hướng Phật từ bi uyển ý thâm.

Dallas Texas, 16-9-2019
Tánh Thiện

Trời Nam Đuốc Tuệ rọi Chân Tâm 
Chín chín tuyên ngôn  khởi sự  đầu (1999)
Nhiệm kỳ Đại hội những lần sau 
 Bốn năm thay thế ... tân nhân sự 
 Cứ thế sáu lần nơi Úc Châu 
Còn nhớ khởi đầu hai ba viện (23)
Đến nay đã được bốn ba khâu (43) 
Vai trò hoằng pháp ưu tiên hạnh 
Đào tạo Tăng sinh liễu đạo sâu 

Ước nguyện nơi nơi tưới tẩm mầm 
Đạo tràng khởi phát hai mươi năm 
Khoá tu tiếp nối liền kiết hạ 
Phật pháp trao truyền diệu diệu âm 
Định lực kiên trì tìm Ánh Đạo 
Trời Nam đuốc tuệ rọi chân tâm
Rạng bày trách nhiệm cầu Tứ chúng 
Luôn phát Bồ đề phạm hạnh thâm.

Huệ Hương 
Melbourne 16/9/2019 

VÔ TẬN ĐĂNG “Ô Thước Kiều”

Nương theo Pháp Phật để quay đầu
Học đạo bây giờ chẳng đợi sau
Giáo lý đại bi lan thế giới
Già Lam mạng mạch tỏa năm châu
Từ quang QUẢNG ĐỨC khai lân mẫn
Bát nhã Thiền Đường mở giúp nhau
Liễu liễu thường tri nên diệu dụng
BÁN CẦU NAM bén rễ thâm sâu

BÁN CẦU NAM Đất đã ươm mầm
Khai triển đạo tràng mấy chục năm
Đại hội kinh cầu Lan Nhã vọng
Tứ hoằng thệ nguyện Hải Triều âm
Chư Tôn vân tập hằng vô niệm
Đệ tử hộ trì chẳng khởi tâm
Vô tận đăng soi đường diệu pháp
Rõ nguồn ngũ uẩn phải hành thâm.

Quảng Trị 17-9-2019
Đệ Tử Như Thị kính họa

MỪNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM
tại ÚC CHÂU
Kính dâng Chư Tôn Đức và quý Phật tử gần xa 
đang về dự Đại Hội Kỳ 6 tại Tu Viện Quảng Đức

Phật Giáo Úc Châu buổi khởi đầu
Dựng xây Giáo Hội vững ngàn sau
Tăng già hòa hợp liên bang hội
Tứ chúng tịnh thanh hợp bốn Châu
Hội Chủ bốn kỳ Ngài Pháp Hoa (1)
Kỳ năm Pháp Bảo thệ cùng nhau
Chúng sanh độ tận toàn trách nhiệm  
Giáo Pháp Phật Đà truyền bá sâu

Nam bán cầu Tam Bảo phát triển mầm
Xiển dương Phật Pháp tiến từng năm
Trúc Lâm, Thiên Ấn nay hoành tráng
Quảng Đức, Huyền Quang chuyển Pháp âm 
Thiền Viện Minh Quang đồng dựng khắp
Nơi Chùa Minh Giác cũng hợp tâm
An Cư Tu Học mỗi ngày phát
Lợi ích quần sanh nguyện thậm thâm.

Pháp Hoa – Nam Úc, 17 tháng 9 năm 2019
Thích Viên Thành
*Ghi chú: (1) Từ khi thành lập 1999 cho đến 2015 suốt bốn 
nhiệm kỳ, TLHT Thích Như Huệ, Viện Chủ Tổ Đình Pháp Hoa 
– Nam Úc là sáng lập viên Giáo Hội cũng là Hội Chủ liên tục 
trong 16 năm, vì bệnh duyên Ngài từ chức và toàn Giáo Hội đã 
bầu HT Thích Bảo Lạc, Viện Chủ Chùa Pháp Bảo-Syney lên 
làm Hội Chủ kể từ nhiệm kỳ thứ 5, năm 2015 đến nay.



PHẬT PHÁP CHÁNH TRUYỀN
 Quảng độ chúng sanh, chóng hồi đầu
Tựa nương Tam Bảo suốt đời sau
Đại Thừa luân chuyển an bốn biển
Trung Đạo thuận hòa định năm Châu
Nhiếp phục tà căn lìa quả khổ
Phát huy chánh hạnh kết thân nhau
Pháp Bảo rạng ngời bừng Đuốc Tuệ
Mười phương quy ngưỡng cảm ân sâu.
****
Nhân thiện từ đây sẽ nẩy mầm
Sen hồng thơm ngát nở quanh năm
Từ bi, hỷ xả năng thanh tịnh
Phật pháp chánh truyền vọng pháp âm.
Chí nguyện song tu tăng phước huệ
Niệm trì, tĩnh lự đặng khai tâm
Nương nhờ bóng mát Chư Tôn Đức.
Hành giả đê đầu thọ ân thâm.

Minh Đạo Phương Biên
17.9.2019.

CƠ ĐỒ GIÁO HỘI

Pháp Bảo khai hoa nở nhuỵ đầu.
Pháp Quang tiếp tục bốn năm sau.
Lần ba Đại Hội về Tây Úc.
Phổ Quang chùa đẹp của Úc châu
Nam Úc Pháp Hoa sau kỳ bốn.
Quảng Đức năm, sáu nối liền nhau.
Tự viện chung nhau hòa hợp sống.
Tu học bao năm vững tin sâu.
Diệu pháp bao năm đã ươm mầm
Rộng sâu trí huệ tiến từng năm.
Bốn mùa thời tiết Xuân lại đến.
Hai mươi năm rồi...chuyển Pháp âm
Tam Bảo vững yên cùng hoa nở.
Thi chuyển pháp mầu đến mỗi Tâm
Cơ đồ Giáo Hội nhiều sức sống.
Thường tròn hướng thiện vững bền thâm.

Tổ Đình Minh Quang,
Sydney, 17 tháng 9 năm 2019
Thích Minh Hội

DUY TRÌ CHÁNH PHÁP
Giáo hội ngày nay đã trổ mầm
Cao Tăng xây dựng thật nhiều năm.
Duy trì chánh pháp lan vầng đạo
Giữ vững thiền môn tỏa pháp âm.
Hạnh nguyện Chư Tôn tròn vẹn ý
Đền ơn Phật Tổ được an tâm.
Tăng Ni Phật tử đồng hoan hỉ
Phật Pháp muôn đời quả thậm thâm.

Tâm Minh

ĐẠI HỘI GIÁO HỘI KỲ SÁU

Giáo pháp lưu truyền giữa cõi đời
Tăng già nguyện lực chẳng nề vơi
Giáo Hội kế thừa nền chánh pháp
Cơ đồ phụng sự há buông lơi
Mừng đại biểu đáp lời tham dự
Đại Hội 6 (VI) pháp sự chào mời
Báo ân Phật Tổ khơi nguồn giác
Ánh đạo vàng tỏa rạng muôn nơi.

Sông Thu
Thiền Lâm Pháp Bảo 27/8/2019,
Họa bài Mừng Đại Hội Giáo Hội của Thầy Viên Thành.

PHẬT KHAI

Cửa Phật hoằng khai rõ giáo đầu,
Lưu truyền khắp chốn dẫn đời sau.
Bảo, Quang tiếp khởi vun mầm đạo,  (*)
Hoa, Phổ nối liền trải pháp châu.  (*)
Quảng Đức bao năm cùng viện gởi,
Nẻo Thiền vạn hạnh thuận Người trao.
An cư Kiết hạ, lòng thanh tịnh,
Lợi lạc quần sanh quyết nguyện sâu.

17/9/2019
Minh Đạo
***
(*) Pháp Bảo - Pháp Hoa-Phổ Quang -Pháp Quang
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Đèn Từ Soi Sáng Mãi Úc Châu
Đại Hội năm nay chẳng phải đầu
Sang năm kế tiếp cũng không sau
Pháp Quang, Pháp Bảo, Phổ Quang nhóm
Tiếp đến Pháp Hoa Nam Úc Châu
Đạo tràng luân chuyển về Quảng Đức
Địa điểm năm nay cũng hợp nhau
An cư sách tấn ngày đông hạ
Hoằng Pháp lợi sanh đạo nhiệm mầu
                            ***
Đạo Phật ngàn xưa đã gieo mầm
Đến nay không biết được bao năm
  Song nghe Phật Pháp rất thù thắng
Như hải triều dâng tiếng vọng âm
Thắp mãi đèn Từ thêm tỏa sáng
Luôn soi đuốc Tuệ cõi Chân Tâm
Con nguyền trọn kiếp siêng tu tập
Hồi hướng công đức đấng Tứ Ân.

Nam Mô A Di Đà Phật
Germany, tháng 9 năm 2019
Cư Sĩ Đan Hà

Đài Sen Đuốc Tuệ Luôn Bừng Sáng
Pháp Bảo tiên phong đã mở đầu
Liền theo các tự viện đi sau
Đạo tràng Đại Hội nay Lần Sáu
Quảng Đức thư mời khắp cả châu 
Phật tử nghe tin đồng phát nguyện
Chư Tôn triệu tập phải cùng nhau
Xuôi miền Nam Úc về tu học
Giáo lý nhiệm mầu Phật Pháp sâu.
***
Bán cầu Nam Úc cấy thêm mầm
Tính ngót đến nay mấy chục năm
Đại hội đầu tiên công mở lối
Phật tràng kế tục được vang âm
Đài Sen đuốc tuệ luôn bừng sáng
Phật tử lòng từ khởi dậy tâm
Chánh Đạo soi đường người lạc lối
Chư Tôn pháp nhủ thật uyên thâm.

Strasbourg-Pháp 18.09.2019
Diệu Đạo/Song Phượng

THÀNH TỰU SỨ MẠNG
Cảm họa bài “Chào Mừng Đại Hội”của Thầy Viên 
Thành.
Thành Kính cúng dường chư Tôn Thiền Đức.

Quảng bá thiền tâm độ chúng đời
Đức truyền an ngự, khổ dần vơi
Hoằng dương chánh pháp, hoa từ nở
Hoá chuyển phàm duyên, nghiệp ác  lơi
Giáo Hội Tăng Ni xây nguyện đắp 
Thiền môn Quảng Đức thỉnh cầu mời 
Lục hoà chăm gắng thơm vườn đạo
Tuệ nhật tăng huy ánh rạng ngời...!

California, 25-08-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền

TIẾP NỐI HÀNH TRẠNG DẤN THÂN
Thành tâm kính tặng, để nói lên niềm cảm phục cho sự 

chu đáo, quan tâm từng việc nhỏ của nhị vị Viện Chủ và 

Trụ Trì TV Quảng Đức, đã chu toàn mọi việc về ăn ở, 

những tiện nghi sinh hoạt cho Đại Hội kỳ 6.

Ngài Quảng Đức hiến thân tồn Đạo Pháp

Nơi Melbourne Chùa Quảng Đức noi gương

Sự kiện lớn đảm trách rất kiên cường

Vừa phụng sự cũng nhằm tạo động lực...

Melbourne 21/9/2019

Thích Viên Thành
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Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội nhiệm kỳ V  (2015-
2019) đã từng bước tiến triển trong mọi Phật sự, từ tu 
học, hoằng pháp, hành hoạt, ứng thời, mẫn thế cho đến 
từ thiện xã hội, nhân sinh, phúc lợi cộng đồng, theo 
tinh thần nhập mà xuất - xuất mà nhập của Phật Giáo 
Úc Châu.

AN CƯ & KHÓA TU HỌC:
Hai Phật sự quan trọng hàng đầu của Giáo Hội trong 
nhiệm kỳ 5 là tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ giữa năm 
cho hàng xuất gia và khóa Tu Học Phật Pháp cuối năm 
cho hàng đệ tử tại gia. Giáo Hội cùng Tổng Vụ Tăng Sự 
và 5 tự viện thành viên đã tổ chức 5 kỳ An Cư Kiết Hạ 
theo thời gian và các địa điểm như sau:
- Trường Hạ Pháp Bảo kỳ 16 (từ 01 đến 11/07/2015)
- Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17 (từ 05 đến 15/07/2016)
- Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 18 (từ 10 đến 20/07/2017)
- Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 19 (từ 10 đến 20/07/2018)
- Trường Hạ Thiên Ấn kỳ 20 (từ 10 đến 20/07/2019)
Giáo Hội, cùng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Tổng Vụ Cư Sĩ 
và Tổng Vụ Văn Hóa-Giáo Dục đã tổ chức 4 Khóa Tu 
Học Phật Pháp Úc Châu theo thời gian và các địa điểm 
như sau:
-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 (2015) tại 
Sydney (TBTC: HT Minh Hiếu)
-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 (2016) tại 
Victoria (TBTC: TT Giác Tín)
-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 (2017) tại 
Victoria (TBTC: TT Nguyên Tạng)
-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 (2018) tại 
Adelaide (TBTC: TT Viên Trí)
Giáo Hội, cùng Tổng Vụ Nghi Lễ đã tổ chức nhiều buổi 
lễ Cầu An, Cầu Siêu, Truy Niệm khác nhau mỗi khi sự 
biến vô thường xảy ra ở trong Đạo, hay mỗi biến cố xảy 
ra ở bên ngoài.

Tổng Vụ Tài Chánh hoạt động khá hy hữu, Tổng Vụ 
Thanh Niên Gia Đình Phật Tử gần như đứng yên, Tổng 
Vụ Từ Thiện Xã Hội có những hoạt động đáng kể, nhất 
là mỗi khi xảy ra thiên tai nhân họa bất thường. 
Giáo Hội đã đón nhận thêm 5 Thành viên Tự Viện mới 
thành lập như sau:
- Chùa Bồ Đề, St albans, VIC (Ns Nhật Liên)
- Thiền Viện Vĩnh Đức, Sydney, NSW (TT Thích 
Hạnh Hiếu)
- Chùa Bắc Linh, Adelaide, Nam Úc (TT Thích 
Viên Trí)
- Chùa Pháp Vân, Melbourne, Victoria (SC Phổ Huệ)

- Hội Phật Giáo VN Bắc Úc (Đh Quảng Ngạn Phạm 
Văn Quang)
Như vậy, khởi đầu từ nhiệm kỳ 01 (1999-2003), có 23 
cơ sở tự viện thành viên đồng tự nguyện đứng chung, 
hình thành Giáo Hội, góp mặt hoạt động chung, nhưng 
sau đó, theo thời gian, có những đơn vị ngưng sinh 
hoạt có những đơn vị mới gia nhập. Hiện nay, Giáo Hội 
chúng ta có tất cả 43 tự viện thành viên trên toàn liên 
bang Úc Châu - Tân Tây Lan (xem danh sách địa chỉ tự 
viện đính kèm cuối bản báo cáo này). 

PHẬT SỰ NĂM 2015:
1/ Từ 20 đến 30/7/2015: Giáo Hội Âu Châu có mời HT 
Bảo Lạc, HT Quảng Ba, HT Trường Sanh giảng dạy tại 
Khóa Tu Học kỳ 27 tại Đức; - 2/ Ngày 16-8-2015: Phái 
đoàn GHPG Úc Châu (gồm 15 vị) tham dự Lễ Hiệp Kỵ 
Lịch Đại Tổ Sư, Giới Đàn Khánh Anh và Lễ Đại Tường 
HT Thích Minh Tâm (1948-2013) tại Chùa Khánh Anh, 
Pháp Quốc. HT Như Huệ, HT Bảo Lạc, HT Quảng Ba 
được cung thỉnh trong Hội đồng Thập Sư, HT Trường 
Sanh khảo hạch Giới tử trong Giới đàn này; - 3/ Trong 
tháng 8-2015: HT Quảng Ba, TT Tâm Phương đại diện 
GH đến dự Tang lễ HT Pháp Chủ Thích Giác Nhiên và 
HT Thượng Thủ Thích Tâm Châu; - 4/ Ngày 28-8-2015: 
GH đã tổ chức lễ Truy Niệm HT Thích Tâm Châu tại 
TV Quảng Đức. - 5/ Ngày 20-9: GH cùng TV Minh 
Quang NSW tổ chức Lễ Truy Niệm Chung Thất Cố HT 
Thích Giác Nhiên; - 6/ Ngày 3-10-2015: GH tham dự lễ 
đặt đá xây dựng Chùa Trúc Lâm, Sydney; - 7/ Ngày 26-
11-2015: GH dự Lễ Truy Niệm Bách Nhật HT Thượng 
Thủ Thích Tâm Châu tại Chùa Phật Quang do Ni Sư 
Chân Kim tổ chức tại Melbourne. - 8/ Ngày 4-11-2015: 
HT Hội Chủ đến Chicago, USA, dự Tang lễ HT Hạnh 
Tuấn. 9/ HT Bảo Lạc & HT Quảng Ba tham dự Lễ Kỷ 
Niệm 40 năm người Việt định cư tại Úc (1975-2015) 
do CĐNVTD/NSW tổ chức tại Bankstown ngày 28-11-
2015. 10/ Chư Tôn GH đồng chứng minh tham dự Lễ 
Hoa Đăng cúng dường Khánh đản Đức Phật A Di Đà 
tại TV Minh Quang. Khóa Tu Học 15 cũng có tổ chức 
Đêm Hoa Đăng mang ý nghĩa này và được đề nghị duy 
trì vào mỗi Khóa Tu Học PP về sau.
- Tin vui: GH hiện tại có thêm 4 đơn vị thành viên mới: 
Thiền Lâm Pháp Bảo (HT đương vi Hội chủ); Thiền 
viện Vĩnh Đức (ĐĐ Hạnh Hiếu); TV Minh Quang Tây 
Úc (HT Minh Hiếu); TV Minh Quang Nam Úc (HT 
Minh Hiếu), tổng cộng hiện tại GH có tất cả 41 đơn vị 
tự viện thành viên, là số lượng nhiều nhất của GH từ 
khi thành lập từ năm 1999. GH công bố và trao quyết 

TƯỜNG TRÌNH PHẬT SỰ 
TRONG NHIỆM KỲ 5 (2015-2019)

CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
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định cho các đơn vị thành viên mới này vào Lễ Bế Mạc 
Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 15 này vào sáng 2-1-2016.

* Ban Thủ Quỹ (Phó Thủ Quỹ: NS Viên Thông báo 
cáo): Trong 6 tháng qua, phần chi: $12, 273 (chi tiết:  
cúng dường Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư:$1000; cúng dường Lễ 
Khánh Thành Chùa Khánh Anh: $2,500 và góp phần 
$500 cùng GH Liên Châu thực hiện một tấm Hoành để 
cúng dường lễ Khánh Thành Chùa Khánh Anh, Paris, 
Pháp Quốc; Lệ phí làm hồ sơ khai thuế GH: $220; đóng 
cho NSW Fair Trading: $53; phụ vé TT Tâm Phương đi 
Canada dự Tang lễ HT Tâm Châu: $2000; phúng điếu 
Tang lễ HT Hạnh Tuấn: $2000; BTC Khóa Tu Học kỳ 
16 (Victoria) mượn: $4000; phần thu: Niên liễm của 
thành viên: $ 2,400; GĐPT Thiện Chơn (Darwin) cúng 
dường: $1000, tổng cộng số tiền cũ và mới thu: $53,400; 
Hiện tồn quỹ: $49,357 (Năm 2015).

PHẬT SỰ NĂM 2016:
1/ Ngày 17-5-2016, Giáo Hội Liên Châu đồng ký Bản 
Lên Tiếng về việc nhiễm độc môi trường do Formosa 
gây ra tại Vũng Áng – Hà Tĩnh, Việt Nam.

1/ Ngày 16-7-2016: Hầu hết chư Tôn Đức trong GH dự 
lễ Khánh thành chùa Huệ Quang (ĐĐ Thông Hiếu trụ 
trì) tại Victoria.

2/ Ngày 22/7/2016: HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc dự 
phiên họp của NSW Buddhist Council do Đạo hữu Bri-
an White (Chủ tịch Hội) mời đến tham dự phiên họp 
đặc biệt để giúp phát triển Phật Pháp tại NSW và Úc 
Châu (Không phải đại diện cho Giáo hội).

3/ Ngày 23/7/2016: HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc, HT 
Quảng Ba và chư Tôn Đức dự lễ Khánh thành Ni Viện 
Thiện Hòa (NS Phước Hoàn Trụ trì) tại Sydney.

4/ Ngày 18/9/2016: HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc, TT 
Nhật Tân, TT Tâm Phương dự lễ huý nhật cố HT Thích 
Huyền Vi do GH Linh Sơn Thế Giới tổ chức tại Chùa 
Linh Sơn Brisbane (NS Trí Lưu Trụ trì).

5/ Ngày 27/8/2016: HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền 
Tôn và HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc dự Lễ Vu Lan Báo 
Hiếu, cùng Lễ Khánh Thành TV Minh Quang, Perth, 
Tây Úc (HT Minh Hiếu khai sơn, TT Minh Hội Trụ trì), 
theo thư mời của Ban Tổ chức lễ.

6/ Ngày 7-9/10/2016: HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc, HT 
Quảng Ba, HT Minh Hiếu, TT Nguyên Tạng, TT Giác 
Tín, TT Nhuận Chơn, TT Minh Thường, ĐĐ Viên Trí,  
ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Thông Hiếu, NS Viên Thông, SC 
Thảo Liên, SC Đạo An và 2 Phật tử TV Minh Quang về 
tham dự ngày Về Nguồn và Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư 
ký 10 do GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada tổ chức 
tại Tu Viện Phổ Đà Sơn (Trưởng Ban Tổ Chức: HT Bổn 
Đạt, Trụ Trì kiêm Chủ tịch GHPGVNTN Hải Ngoại tại 

Canada).

7/ Ngày 15-16/10/ 2016: HT Tăng Giáo Trưởng Thích 
Huyền Tôn, HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba, TT 
Phó Tổng Thư Thích Nguyên Tạng dự Đại Hội Huynh 
Trưởng GĐPTVN Hải Ngoại tại Bangkok, Thái Lan với 
tư cách Giáo thọ Trại Vạn Hạnh, không phải đại diện 
Giáo Hội.

8/ HT Hội Chủ ra Thông Bạch số 22-5/ HĐĐH/TB 
ngày 20-10-2016 kêu gọi cứu trợ và cầu nguyện nạn 
nhân thiên tai lũ lụt tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên, miền Trung VN.

9/ Ngày 20-11-2016, HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc  gởi 
Thông Tư 23-5/HĐĐH/TT kêu gọi Phật tử tiếp tục 
đóng góp cứu trợ và tham dự buổi cơm chay gây quỹ 
do TT Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện, TT Thích Tâm 
Phương tổ chức tại Sydney ngày 11-12-2016.

10/ Ngày 30-11-2016, HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc gởi 
Văn Thư cho Ủy Ban Nhân Quyền về Luật Kỳ Thị Chủng 
Tộc (ban hành năm 1975), điều 18C nghiêm cấm mọi 
hình thức sỉ nhục, chửi bới, nhục mạ hoặc hăm dọa 
trên cơ bản sắc tộc; điều 18D nêu ra các trường hợp 
ngoại lệ không bị chế tài, vì tự do ngôn luận như sáng 
tác nghệ thuật, tranh luận khoa học, và những lời bình 
luận công bằng về các vấn đề liên hệ đến công ích, miễn 
là lời nói và hành động hợp lý và thành tâm. Ủy Ban 
này sẽ do Thủ Tướng Úc Malcol Turnbull thành lập để 
duyệt xét lại, có thể nới rộng hoặc thay đổi 2 điều trên.

11/ HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc ký văn thư số 24-5/
HĐĐH/TB ngày 27/12/2016, Thông Bạch Mừng Xuân 
Đinh Dậu 2017.
* Ban Thủ Quỹ: (Ni Sư Như Tuyết báo cáo): Phần chi: 
23/9/2016: Đóng lệ phí sở thuế Accounting services: 
$220; đóng cho NSW Fair Trading: $54; Chi in các con 
dấu của các Tổng vụ của HĐĐH (TT Nguyên Trực 
làm giúp): $900, tổng chi: $1,174. Về phần thu: ngày 
15/7/2016: TT Hóa Chủ Trường Hạ Quảng Đức cúng 
dường: $2,160; Tiền thu niên liễm của thành viên tự 
viện: $3,150. Tổng thu” $5,310. Hiện tại tồn quỹ: $38, 
330 (Năm 2016).
Phiên họp đúc kết: HT Chứng Minh Đạo Sư viên tịch, 
thiếu một người ký tên vào cheque để rút tiền; HĐĐH 
đồng thuận và mời Ni Sư Thể Viên Phó Thủ Quỹ thay 
thế có thể ký checque của GH cùng với HT Hội Chủ 
Thích Bảo Lạc và NS Chánh Thủ Quỹ TN Như Tuyết 
(TT Nguyên Tạng giúp lo thủ tục và văn bản tiếng Anh 
để NS Thể Viên hoàn tất việc này).

PHẬT SỰ NĂM 2017:
Thông Bạch Tết Đinh Dậu 2017; HT Quảng Ba tham 
dự ngày Tết truyền thống Việt Nam do Cộng Đồng 
Người Việt Tự Do NSW tổ chức tại Fairfield; điện thư 
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Phân ưu Thân mẫu của HT Thích Bổn Đạt mãn phần; 
Bản Lên Tiếng 42 năm quốc nạn quốc tang (30/4/1975-
30/4/2017) đăng báo VL; HT Bổn Điền tham dự lễ thắp 
nến tưởng niệm Thuyền Nhân tại Banktown; TT Thích 
Phổ Hương tham dự đêm thắp nến cầu nguyện ngày 
30/04 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt 
Tự Do NSW; Thông Tư lễ tấn phong Giáo phẩm (đăng 
báo VL); Thông Bạch Phật Đản 2641 - PL:2561; HT 
Quảng Ba, HT Trường Sanh đến Melbourne cùng chư 
Tôn Đức tại Vic tham dự Tang lễ và tán thán công đức 
đạo hữu Hồ Công Lộ mãn phần; điện thư Phân ưu Thân 
mẫu LS Lê Đình Hồ mất tại Hoa Kỳ (đăng báo VL); 
Ngày 9/7/2017, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng 
Ba chứng minh tham dự Đại Hội Khoáng Đại Giáo 
Hội Phật Giáo Nam Úc, (đơn vị chùa Pháp Hoa) Ngày 
12/7/2017 chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni 
Sư Đại Đức Tăng Ni thay mặt GH chứng minh tham 
dự Lễ Đại Tường Cố Đại Lão HT Thích Giác Nhiên tại 
Thiền Viện Minh Quang Syd; Ngày 15/7 GH tổ chức lễ 
suy tôn, tấn phong 15 chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Sư 
Cô lên ngôi vị Giáo phẩm: Hòa Thượng (3 vị), Thượng 
Tọa (8 vị), Ni Sư (4 vị); Ngày 16/7/2017 thực hiện Lễ 
nhập Linh Lợi vào Bảo Tháp cố HT Chứng Minh Đạo 
Sư Giáo Hội và Lễ Tưởng nguyện bốn đời Tăng Thống 
+ Tiểu tường cố HT Phương trượng Tổ đình Pháp Hoa;
GH quyết định Chùa Bắc Linh của TT Thích Viên Trí là 
Thành Viên Tự Viện của GH (đến nay GH có 42 Thành 
Viên Tự Viện chính thức trực thuộc).
Ba Nhân viên đại diện Chính Phủ Úc đến thăm Trường 
Hạ và trình bày phương cách thành lập Hội Bất Vụ Lợi, 
vấn đề khai thuế hợp pháp theo luật khai thuế của Úc. 
xin ghi nhận công đức đối ngoại của HT Thích Quảng 
Ba trong vấn đề này. Thực hiện 2 kỷ yếu tưởng niệm HT 
Chứng Minh Đạo Sư và Trường Hạ Pháp Hoa.

PHẬT SỰ NĂM 2018:
- 30/6/2018: Giáo Hội tổ chức cuộc họp báo tại 
trung tâm sinh hoạt CĐNV Tự Do/NSW, bày tỏ 
mối quan ngại về 3 đặc khu kinh tế là Vân Đồn, 
Bắc Văn Phong (Nha Trang) và đảo Phú Quốc (tỉnh 
Kiên Giang) mà nhà nước CS Việt Nam cho Trung 
Cộng thuê dài hạn. Cuộc họp báo đã được các cơ 
quan truyền thông, những nhà tranh đấu cho nhân 
quyền và tự do dân chủ của Việt Nam, biểu đồng 
tình cùng tiếng nói chung của Giáo Hội. Sau đó, 
một Thư Kiến Nghị 4 điểm: 1/ Về 3 đặc khu kinh 
tế, 2/ Các điều khoản sai trái khác, 3/ Về chủ quyền 
lãnh thổ Việt Nam và số 4/ Luật An Ninh mạng, do 
Hòa Thượng Hội Chủ ký gửi quốc hội và chính phủ 
CHXHCNVN vào ngày như nêu trên.
- HĐĐH và các thành viên GH dự lễ Khánh thành 
Chùa Trúc Lâm (Sydney) do TT Tâm Minh mời vào 

ngày 16/9/2018. HT Hội Chủ thay mặt GH ban Đạo 
từ trong dịp lễ, tán thán công đức xây chùa của TT 
Tâm Minh và kêu gọi Phật tử gia tâm ủng hộ cho Phật 
sự Chùa Trúc Lâm được hoàn thành viên mãn.
- Ngày 19/9/2018, HT Hội Chủ có bài phát biểu về 
vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, do 
CĐNVTD liên bang Úc Châu tổ chức tại tòa Quốc 
Hội Canberra, gồm đảng cầm quyền và đảng đối lập 
với trên 30 dân biểu, nghị sĩ ủng hộ lập trường Quốc 
gia của người Việt tại Úc Đại Lợi. Ngoài Hòa Thượng 
Hội Chủ tham dự, còn có TT Thích Nguyên Tạng, 
PTTK Giáo Hội cũng có mặt để biểu dương tinh thần 
quốc gia dân tộc và đạo pháp. Phóng viên đài VOA, cô 
Ngọc Hân viết bài tường thuật khá đầy đủ.
- Ngày 28, 29, 30/9/2018 HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc, 
HT PHC Thích Quảng Ba, TT Tâm Phương, TT Viên 
Trí,  NS Huệ Khiết, SC Thích Nữ Nguyên Khai đã 
tham dự ngày Về Nguồn lần thứ 11 tại Chùa Khánh 
Anh, Pháp quốc do GHPGVNTN Âu châu tổ chức; 
cũng như lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sư, tham luận về công 
hạnh các bậc tiền bối là HT Thích Thiện Hòa và Sư 
Bà Thích Nữ Diệu Không đã đóng góp tích cực trong 
phong trào chấn hưng Phật giáo vào thế kỷ 20.
- Chủ nhật, ngày 30/9/2018 GHPGVNTN Liên Châu 
tổ chức cuộc biểu tình tại công trường Tự Do, Paris, 
Pháp quốc sau khi lễ hiệp kỵ Tổ Sư hoàn mãn. Chư 
Tôn Hòa Thượng và Tăng Ni phái đoàn Úc đều tham 
gia cuộc biểu tình, để phản đối nhà cầm quyền CSVN 
về vấn đề 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Bắc Vân Phong 
và Phú Quốc cũng như Luật An Ninh Mạng.
- Ngày 23/10/2018, HĐTT mời một phiên họp với 
Ban chấp hành CĐNVTD- NSW về việc tổ chức lễ 
tưởng niệm ông Ngô Đình Diệm tại văn phòng cộng 
đồng tại Cabramatta, HT  Hội Chủ Thích Bảo Lạc, 
HT Thích Quảng Ba, HT Bổn Điền, TT Tâm Minh, 
TT Thiện Hiền, TT Minh Hội và Luật sư Lưu Tường 
Quang cùng tham dự.
Ngày 28/10/2018, Giáo Hội ra Thông tư số 48-05/
HĐĐH/HC/TT bày tỏ lập trường và đường hướng 
của GH về pháp nạn năm 1963 để giải tỏa ngộ nhận 
của ngoại đạo và nhất là của giới Phật tử không am 
tường thời cuộc, nhìn sai về vị trí và vai trò của Phật 
giáo nói chung và GHPGVNTN nói riêng. Đồng thời 
GH mời một phiên họp bất thường mở rộng tại Chùa 
Pháp Bảo gồm có: HT Bảo Lạc, HT Quảng Ba, HT 
Bổn Điền, HT Nguyên Trực, TT Tâm Minh, TT Đạo 
Thông, TT Phổ Hương, TT Đạo Hiển, TT Phổ Huân, 
TT Hạnh Tri, LS Lưu Tường Quang, LS Đào Tăng 
Dực, TS Lâm Như Tạng và LS Nguyễn Quốc Toàn, 
nhằm tìm phương sách cho việc CĐ tổ chức lễ tưởng 
niệm ông Ngô Đình Diệm vào ngày 4/11/2018.
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Cuộc họp đề ra 3 phương án:- Giai đoạn ngắn hạn; - 
Trung hạn và  Lâu dài. Việc trước nhất đã thực hiện 
Thông tư khẩn như đã nêu trên. Trung gian, định mời 
cộng đồng người Việt liên bang, tiểu bang NSW họp  
vào ngày 1/12/18, không thực hiện được. Chỉ có giai 
đoạn 3, hội nghị đề cử TT Tâm Minh thực hiện và TT 
đang tiến hành công việc.
- Ngày 1/12/18, HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc đồng ký 
tên cùng với GH Âu Châu và các Châu khác, cũng 
như hơn 50 hội đoàn, tổ chức khác qua thư kháng 
nghị gởi chính phủ Pháp, phản đối chính quyền vùng 
Bussy-Saint-Georges bán đất cho Trung Cộng lập một 
khu biệt lập Việt Kinh để đồng hóa người Việt với tộc 
Kinh của Trung Hoa.
- Chánh văn phòng GHPG Liên châu nhiệm kỳ 2 năm 
từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 9/2020 do Giáo hội Úc 
Châu đảm nhận.
Năm 2020 ngày Về nguồn 12 (Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư) 
do GH Úc châu nhận và đơn vị Tu Viện Quảng Đức, 
Melbourne đảm nhận tổ chức nhân dịp mừng Chu 
Niên 30 năm (1990-2020) của TVQĐ.
- Ngày 22/11/2018, văn phòng Tổng thư ký ra Thông tư 
khẩn số 49-05/HĐĐH/TTK/TT về việc cầu an cho HT 
Thích Quảng Độ, vừa về tới SG từ Thái Bình. Sau hơn 
1 tháng Ngài bị áp lực phải rời khỏi Thanh Minh Thiền 
Viện để về nguyên quán Thái Bình. Sau đó Hòa Thượng 
thấy không ổn nên tự ý bỏ về lại miền Nam, VN.
Các Thông bạch và Quyết định:
- Thông bạch số 45-05/HĐĐH/HC/TB  Lễ Vu Lan 
báo hiếu tháng 8 năm 2018
-Điện thư Phân ưu Thân phụ ĐĐ Thích Thông Hiếu 
(đề ngày: 30/10/2018)
- Điện thư Phân ưu gởi Ban Tang Lễ Môn Đồ Pháp 
Quyến Cố HT Thích Nguyên Trực, gởi đi ngày 12-11-
2018
- Quyết định số 50/05/HĐĐH/HC/QĐ về việc tổ 
chức Đại Hội kỳ 6 của Giáo Hội từ ngày 20-22/9/2019 
tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne.
- Quyết định số 51-05/HĐĐH/HC/QĐ về việc tổ chức 
KTHPP kỳ 19 tại Canberra từ ngày 27-31/12/2019 
đề ngày 31/12/2018. Ngân quỹ Giáo Hội cho tới 
31/12/2018 hiện còn là $79,195.

PHẬT SỰ NĂM 2019:
- Thông bạch số 52-05/HĐĐH/HC/TB Xuân Kỷ Hợi 
2019 đề ngày 15/01/2019
-Thông Tư về việc tổ chức Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6, 
số 53-5, gởi đi ngày 20-02-2019

- Thư Cung Thỉnh Hội Đồng Chứng Minh và các 
Giáo Hội Liên Châu dự Đại Hội kỳ VI (gởi ngày 
20/02/2020)

- Điện thư Phân ưu gởi Tang quyến Luật Sư Đào 
Tăng Dực (Phụ thân của Luật Sư là Cụ Ông Đào 
Tăng Đĩnh qua đời tại Houston ngày 23-04-2019), 
gởi điện thư đi ngày 26-4-2019
-Thông Bạch Phật Đản 2643 (PL 2563, TL 2019) của 
Giáo Hội, số 55-5, gởi đi ngày 01-05-2019
- Thư Mời Chính Khách Liên Bang, Tiểu Bang và Địa 
Phương Úc dự Đại Hội kỳ VI (gởi ngày 20/05/2020)
-Điện Thư Phân Ưu gởi Ban Tang Lễ Môn Đồ Pháp 
Quyến Cố HT Thích Quảng Thanh, số 56-5, gởi đi 
ngày 11-6-2019)
- Chư Tôn HT Bảo Lạc, Quảng Ba, Trường Sanh 
trong ngôi vị Đàn Đầu và Tôn Chứng Sư trong Đại 
Giới Đàn Quán Thông (29-30/6/2019) tại Chùa Viên 
Giác, Đức Quốc do Giáo Hội PGVNTN Âu Châu 
và HT Như Điển cung thỉnh, và cũng trong Dịp Lễ 
Mừng Chu Niên 40 năm thành lập Chùa Viên Giác 
và Khánh tuế 70 năm HT Thích Như Điển (27-
29/6/2020), còn có các vị HT Minh Hiếu, TT Nguyên 
Tạng, TT Giác Tín, TT Nhuận Chơn, TT Viên Trí, 
ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Viên Thành đến tham dự và 
chúc mừng.
-Giáo Hội cử HT Thích Minh Hiếu (đang đi Phật sự 
tại Mỹ) đại diện Giáo Hội phúng viếng & Cầu nguyện 
Giác Linh HT Quảng Thanh tại Chùa Bảo Quang 
sáng ngày 16/6/2019.
Kết thúc Nhiệm kỳ V bốn năm (2015-2019): Trên 
đây chỉ là sơ lược một vài nét Phật sự chính của Giáo 
Hội và Hội Đồng Điều Hành. Kính mong Nhiệm kỳ 
6 (2019-2023), sẽ được toàn thể chư Tôn Đức Tăng 
Ni, cùng quý Cư Sĩ Phật tử, chúng ta tiếp tục nỗ lực 
gia tâm, dấn thân đóng góp để Giáo Hội chúng ta 
ngày càng ổn định, vững mạnh, góp phần xây dựng 
con người và xã hội tại Úc Châu nói riêng, hải ngoại 
nói chung, và không quên Đất nước Việt Nam chưa 
có tự do độc lập, Dân tộc Việt Nam chưa có dân chủ 
nhân quyền, lãnh thổ Việt Nam bị cắt xén, đe dọa. 
Nhất tâm phụng hiến, đồng nguyện tri hành theo 
chân tinh thần Phật Giáo: Đạo Pháp – Dân Tộc – và 
Nhân sinh an lành - Hòa Bình thế giới.
 

Nam Mô A Di Đà Phật
Văn Phòng Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội

TK.Thích Nguyên Tạng (báo cáo)
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Tổng Vụ Tăng Sự: HT. Thích Bổn Điền, TT. Thích Giác Tín, TT. Thích Đạo Thông; 
Vụ Ni Bộ: NT. Thích Nữ Phước Trí, NT. Thích Nữ Chơn Đạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp: HT. Thích Minh Hiếu, TT. Thích Như Định, TT. Thích Nguyên Tạng     
Tổng Vụ Cư Sĩ: HT. Thích Nguyên Trực, TT. Thích Phổ Hương, ĐĐ. Thích Thông Hiếu       
Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: HT. Thích Trường Sanh, TT. Thích Đạo Hiển, TT. Thích Đạo Nguyên, Đạo 
hữu TS. Lâm Như Tạng
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TỔNG VỤ TĂNG SỰ - TỔNG VỤ HOẰNG PHÁP
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Nhiệm Kỳ: 2015-2019
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Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử  tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 17, tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức,
từ ngày 05 đến 15 tháng 07 năm 2016 (Bính Thân, PL 2560)

Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử  tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18, tổ chức tại Tổ Đình Pháp Hoa,
từ ngày 10  đến 20 tháng 07 năm 2017 (Đinh Dậu, PL 2561)
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BÁO CÁO CỦA TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI
Nhiệm Kỳ 2015-2019

Sáng cho người thêm niềm vui
Chiều giúp người bớt khổ.

Biết sống vì người, sống vì yêu thương người khác. 
Đó là tôn chỉ và giáo lý của tình thương và lòng từ 
bi của những người con Phật. Từ những ý niệm 
trên, cùng với sự xót xa vô bờ bến của những 
người con Phật trên toàn liên bang Úc Châu đối 
với những hoàn cảnh tang thương, mà hơn 25 ngôi 
Chùa, Tu Viện thuộc GHPGVNTN Hải Ngoại Úc 
Đại Lợi -Tân Tây Lan đã thể hiện lòng từ bi của 
mình, không phân biệt màu da chủng tộc.

Khi được biết các cơ quan truyền thông báo chí 
trên toàn cầu đã loan tin về Cơn Địa Chấn (Động 
đất) tại Nepal vào ngày 25/4/2015 đã làm cho hơn 
10.000 người chết và sập đổ gần nửa triệu căn nhà 
của đất nước này. Tiếng kêu cứu của các cơ quan  
truyền thông trên toàn thế giới. Cũng như tiếng 
vọng sâu lắng tự trong tâm khảm của những người 
đệ tử Phật. Đạo Phật đi đến đâu, hòa bình đi đến 
đó, Phật Giáo đi đến đâu, Từ bi nhân bản, tình 
người đến đó. Đúng như vậy, hạnh nguyện cưu 
mang, thuyền từ lướt sóng, sáng đạo cứu đời.

Lúc bấy giờ một phái đoàn của Giáo Hội gồm 9 
vị lên đường: HT Quảng Ba, HT Nhật Tân, HT 
Nguyên Trực. TT Giác Tín, Ni Sư Tâm Lạc, Ni Sư 
Huệ Khiết, Sư Cô Nguyên Khai và chúng tôi là 
Thích Tâm Phương đã đến Nepal. Phái đoàn thay 
mặt Giáo Hội Úc Châu gởi đến tận tay cho gần 10 
ngàn  đồng bào Nepal bị nạn, từ thực phẩm, cũng 
như xây dựng và sửa chữa một vài trường Học, 
trạm xá, và một số nhà với số tiền là $306,141 Úc 
Kim cho đợt 1. Tôi còn nhớ tại Phòng Khách Tu 
Viện Quảng Đức lúc 6 giờ chiều ngày 9/6/2015, 9 
vị trong Phái đoàn họp mặt và đếm tiền, có quay 
phim chụp hình. HT Quảng Ba chịu trách nhiệm 
giữ $100.000 Úc kim HT, HT Nhật Tân chịu trách 
nhiệm giữ $100,000 Úc kim và chúng tôi Tổng Vụ 
Trưởng giữ $106,141 Úc kim.

Và đợt 2 Tổng vụ Từ Thiện Úc Châu, lên đường 
thêm 1 lần nữa cùng với Giáo Hội Hoa Kỳ, gồm có 
HT Nguyên Trí, HT Nguyên An, HT Thông Hải. 
Giáo Hội Âu Châu có TT Quảng Đạo. Lần thứ 2 
này TVTT Úc Châu có HT Nhật Tân, HT Nguyên 

Trực, và chúng tôi (TT Tâm Phương). Lần này, 
GH Úc Châu góp phần với Giáo Hội Hoa kỳ và Âu 
Châu $30,000 Úc kim. Tổng cộng ủy lạo tại Nepel 
2 đợt là $336,141 Úc kim .

Từ Thiện tại quê nhà Việt Nam, Tổng Vụ Từ Thiện 
Xã Hội luôn luôn cập nhật và kịp thời giúp đỡ theo 
phương tiện và khả năng có thể. Vào giữa tháng 
10/2016 đến đầu tháng 1/2017, những cơn lũ quét 
và lụt lớn tại các tỉnh miền Trung như Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Để kịp thời cứu trợ khẩn cấp, vào trung tuần tháng 
12, HT Minh Hiếu, Ni Sư Huệ Khiết cùng chúng 
tôi cứu trợ đợt 1 $25,000 Úc Kim.

Và đợt 2 cùng với 2 Giáo Hội Hoa Kỳ và Âu Châu 
đã lên đường vào ngày 4/1/2016. Phái đoàn Úc có 
HT Minh Hiếu, Ni Sư Huệ Khiết; nhóm Hương 
Từ Bi có Đạo Hữu Giác Quí; Đài Truyền Hình VF 
Australia có Đạo Hữu Kim Hoàng Nguyên Nhật 
Viên. Đợt cứu trợ lần thứ 2 này Giáo Hội Úc Châu 
mang theo $100,000 Úc kim,  cùng chung với Giáo 
Hội Hoa Kỳ gồm HT Thông Hải, HT Nhật Huệ và 
nhiều vị khác; Giáo Hội Âu Châu có TT Viên Tịnh 
đại diện. Lần này Phái đoàn đã đi qua 8 tỉnh miền 
Trung để cứu trợ, và tặng tiền xây 25 căn nhà tình 
thương và sửa 4 trường mẫu giáo, cũng như trao 
quà tận tay cho gần 7 gia đình với số tiền hơn 6 Tỷ 
VN, mà hình ảnh và chi tiết đã có cập nhật trong 
những năm qua.

Rồi đến tháng 9/ 2017, cơn bão Damry đã phá các 
tỉnh miền Trung, như Thừa Thiên, Huế, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa.

Đợt 1, TT Nguyên Tạng thay mặt Tổng Vụ Từ 
Thiện Úc Châu phối hợp cùng Giáo Hội Hoa Kỳ có 
HT Thông Hải, cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh Khánh 
Hòa bị tàn phá nặng, Tu Bông Vạn Giã, Ninh Hòa, 
với số tiền $ 20,000 Úc Kim và $ 20,000 Mỹ kim.

Sang đợt 2, một Phái đoàn 4 vị gồm có HT Nhật 
Tân, HT Nguyên Trực, Ni Sư Huệ Khiết cùng 
chúng tôi lên đường với số tiền là  $90.000 Úc kim.    



117116

phatgiaoucchau.com  -  quangduc.com

Phái đoàn này cũng đã đi qua 6 tỉnh miền Trung 
bị bão lũ nặng như Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Ngoài ra các tỉnh phía Nam mà Phái đoàn không 
đi, ít bị tàn phá hơn, thì Phái đoàn xây nhà tình 
thương cho mỗi tỉnh 2 căn: Tại Phan Thiết, Bình 
Thuận, Tổng Vụ TT gởi $100 triệu do HT Bổn 
Điền chịu trách nhiệm; tại Ninh Thuận, TT Phổ 
Hương cho xây 2 căn $100 triệu; tại Bình Định, 
TT Nhuận Chơn xây 2 căn $100 triệu. Ở Huế Ni 
Sư Huệ Khiết, HT Khế Chơn và HT Trường sanh 
cũng xây giùm 1 căn $50 triệu.

Miền Tây xây 4  căn do HT Thông Hải, HT Nhật 
Huệ phụ trách.

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quí Đại 
biểu,

Tổng kết trong 4 năm qua, Tổng Vụ Từ Thiện Xã 
Hội đã được sự ủng hộ của các tự viện thành viên 
trong Giáo Hội, Tổng vụ xin được báo cáo những 
phần cụ thể đã được những phái đoàn thực hiện, 
và Chư Tôn cũng đã nhận báo cáo trong những kỳ 
họp Giáo Hội định kỳ mỗi 6 tháng trong những 
năm qua.

Cụ thể  Tổng Vụ Từ Thiện đã cứu trợ:

Năm 2015 $336,141 Úc Kim.
Năm 2016 $125,000 Úc Kim
Năm 2017 $110,000 Úc Kim

Tổng Cộng nhiệm kỳ  2014- 2019  Tổng Vụ đã thay 
mặt Giáo Hội và hơn 35 Tự viện cùng chung tay 
làm việc từ thiện chung với số tiền $568,141 Úc 
Kim. Trong hiện tại quỹ còn được $4000.

Tu Viện Quảng Đức Melbourne ngày 20/09/2019
TM. Tổng Vụ Trưởng  TVTTXH

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
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CHÙA BẢO VƯƠNG
Phương Trượng:Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư.
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Thể Viên

Phó Thủ Quỹ GH
2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032

Tel: 03.9266 1282; 0432 242 775
Email: hthuyenton@gmail.com
Email: tnvienthe@gmail.com

Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng đạo hiệu Thích 
Huyền Tôn, sinh năm Mậu Thìn 1928 tại làng 
Châu Nhai, Sơn Tịnh, bên dòng sông Trà Khúc, 

tỉnh Quảng Ngãi, xuất gia từ lúc 6 tuổi với Hòa Thượng 
Tăng Can đạo hiệu Chơn Trung tại Tổ Đình Thiên Ấn 
trên núi Thình Thình, tỉnh Quảng Ngãi, Ngài từng theo 
học Phật học Đường Tây Thiên, rồi ra làm Giáo Sư Phật 
học tại các Phật Học Đường Bảo Lâm (Mỹ Khê, Quảng 
Ngãi), Phật Học Đường Kim Liên (Tịnh Giang, Quảng 
Ngãi), rồi làm chánh đại diện PG tỉnh Gia Định. Năm 
1979, HT bị ép làm việc cho Cục R, nên Ngài phải rời 
bỏ quê hương và đến tỵ nạn tại đảo Pula Bidong Malay-
sia, năm 1980 HT đến định cư tại Melbourne và cùng 
với HT Phước Huệ, HT Như Huệ, HT Bảo Lạc... có mặt 
tại Úc đầu thập niên 80, Ngài cùng với Chư Tôn Đức 
soạn thảo Hiến Chương và thành lập GHPGVNTN Tại 
Úc Châu và làm việc cho đến ngày nay.

Với tâm nguyện“ Hoằng pháp là sự nghiệp, lợi sanh là 
lẽ sống” và từ tinh thần này, ngay từ ngày đầu tiên định 

cư, Hòa Thượng đã thành lập Chùa Đại Bi Quan Âm ở 
vùng Footscray, đây là ngôi chùa đầu tiên và là tiền thân 
của Chùa Quang Minh hiện nay. Năm 1992, HT cho lập 
ngôi chùa thứ 2 lấy tên Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự tại 
vùng Essendon, sau đó, năm 2006, dời về vùng Delahay 
rồi năm 2011, tiếp tục dời về địa điểm hiện này là vùng 
Ardeer, tại nơi này, đất lành chim đậu, HT đã xin giấy 
phép và khởi công xây dựng Phật Điện Bảo Vương này, 
sau 2 năm xây dựng gian khổ và gặp không ít khó khăn, 
nhờ sự gia hộ của Chư Phật mười phương, chánh điện 
Chùa Bảo Vương đã hoàn tất và lễ An Vị Phật lạc thành 
đã tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 
2017, nhằm ngày 20 tháng 7 âm lịch Đinh Dậu, Phật 
lịch 2561, Việt lịch: 4896.

Từ mùa Vu Lan 2019, HT đã công cử người cháu ruột 
của Ngài là Ni Sư Thích Nữ Thể Viên đảm nhận vai trò 
Trụ trì để tiếp tục lo Phật sự . Địa chỉ liên lạc: 2A Mc 
Laughlin St ARDEER VIC 3032;Tel: 03-92661282.
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Là một trong những ngôi chùa Việt đầu tiên ở Úc được 
thành lập từ năm 1981, chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân 
Tây Lan. Tự viện Pháp Bảo tọa lạc vùng Bonnyrigg, và 
Thiền Lâm Pháp Bảo thuộc vùng Wallacia, Tây Nam 
Sydney, tiểu bang New South Wales.

Vị Thầy Trụ Trì từ lúc khai sơn, nay là Hòa Thượng 
Phương Trượng, HT thượng Bảo hạ Lạc, người đã 
thiết lập xây dựng ngôi chùa theo phong cách Thiền, 
hợp với thiên nhiên cây cảnh; cũng như đã xây đắp 
đời sống tâm linh nghiêm tịnh cho bốn chúng Phật 
tử trung kiên với đạo.

Vị Trụ Trì hiện tại, Thượng Tọa Thích Phổ Huân là vị 
tu sĩ xuất gia tại ngôi chùa Pháp Bảo với tâm nguyện 
giác ngộ giải thoát và hướng dẫn thiện nam tín nữ tìm 
về chân tánh đúng theo chánh pháp.

Vị quyền Trụ Trì hiện nay, Sư cô Thích Nữ Giác Anh, 
cũng là vị tu sĩ trẻ xuất gia tại ngôi Pháp Bảo với hạnh 
nguyện chứng đạo giải thoát và luôn sách tấn đạo 
tràng công phu hành trì pháp môn Tịnh Độ.

Trải qua hơn 30 năm tu tập hành trì, Tăng Ni Phật 
tử Tự viện Pháp Bảo đồng tâm chung sức phát triển 
và hộ trì ngôi Tam Bảo nên đạo tràng Pháp Bảo ngày 
càng đông đảo và tu hành nghiêm túc với những 
Phật sự như sau:

I/Nhân Sự: Tự viện Pháp Bảo có tổng cộng 8 vị Tăng 
Ni:
- Hòa Thượng Phương trượng Thích Bảo Lạc
- Thượng Tọa Thích Phổ Huân
- Sư Cô Thích Nữ Giác Anh
- Sư Cô Thích Nữ Giác Duyên
- Sư Cô Thích Nữ Giác Trí
- Sư Cô Thích Nữ Giác Niệm
- Sư chú Sa di Thanh Ngộ
- Tịnh hạnh nhân Cô Diệu Lai
II/ Sinh hoạt Phật sự:

Ngoài 2 khóa tu chính do GHPGVNTNHN UĐL-
TTL tổ chức là An Cư Kiết Hạ và Khóa tu Phật Pháp 
cuối năm mà Phật tử Pháp Bảo thường tùng hạ và 
tham dự tại bổn tự hay các chùa khác tại Sydney hoặc 
các tiểu bang khắp nơi nước Úc. Bổn tự còn có các 
khóa tu như sau:

1- Khóa tu Bát Quan Trai: Tổ chức một ngày một 
đêm vào hai ngày cuối tuần của tuần lễ đầu tiên mỗi 

tháng.

2- Khóa 12 tiếng: Tổ chức bắt đầu từ 7:30 giờ tối ngày 
thứ Bảy và hoàn mãn lúc 7:30 sáng hôm sau Chủ 
Nhật tại Thiền Lâm Pháp Bảo vào tuần lễ thứ hai mỗi 
tháng. Khóa này do Thượng Tọa Phổ Huân hướng 
dẫn.

3- Khóa niệm Phật huân tu Tịnh Độ: Do Sư Cô Giác 
Anh hướng dẫn được tổ chức vào tuần lễ thứ ba của 
mỗi tháng, khóa chuyên niệm Phật cầu sanh Tịnh 
Độ. Bắt đầu từ 9:30 giờ sáng đến 5:00 chiều. Phật tử 
còn thực tập thiền định và tụng Kinh A Di Đà, đồng 
thời cũng có một thời giảng pháp giữa khóa tu do Sư 
Cô phụ trách.

4- Khóa tu chung: Khóa tu được tổ chức 4 đến 5 lần 
trong năm tại Thiền Lâm Pháp Bảo, từ 9:30 am đến 
5:00 pm, số người tham dự thường từ 70 đến trên 100 
người, với chương trình tu tập như: Tọa thiền, kinh 
hành, thiền hành, và hai thời pháp thoại.

5- Khóa tu Gieo Duyên: Mỗi năm vào giữa tháng 12, 
Tự Viện Pháp Bảo tổ chức Khóa tu Gieo Duyên kéo 
dài 10 ngày, đã thực hiện 21 kỳ kể từ năm 1999. Thời 
khóa mỗi ngày gồm 5 thời: Công phu sáng và tối, tọa 
thiền, thiền hành và học giáo lý hai buổi sáng chiều. 
Trong 10 ngày có 2 ngày tu tại Thiền Lâm và tại công 
viên gần chùa, số học viên từ 70 đến 80.

6- Khóa chuyên tu: Khóa chuyên tu đầu tiên được 
tổ chức 7 ngày vào năm 2013 tại Lithgow. Những 
năm sau đó, để đáp ứng nhu cầu chỗ nghỉ ngơi cho 
số lượng đông hơn, nên Chùa đã thuê cơ sở tại Ber-
ry Sport and Recreation Centre, cách chùa Pháp Bảo 
khoảng 150 km vùng Wollongong. Khóa tu được tổ 
chức liên tiếp trong 3 năm 2015, 2016, 2017 diễn ra 
một cách nghiêm tịnh. Năm 2018 Khóa tu chuyển về 
Thiền Lâm Pháp Bảo. Khóa tu đặt nặng phần hành 
hơn phần học. Ban Giáo Thọ gồm chư Tăng Ni tại 
Tự Viện và một vài vị Giảng sư thỉnh mời như Hòa 
Thượng Minh Hiếu, Thượng Tọa Tâm Minh.

7- Ban Hộ Niệm: Gồm có 200 hội viên. Hội thường 
cử người đến thăm các đạo hữu cao niên, hoặc lâm 
bệnh, nhằm an ủi khuyến tấn tu niệm để chuẩn bị 
cho vô thường sinh tử, đúng với tinh thần của Ban 
Hộ Niệm. Và khi hội viên mãn phần, Hội cùng quý 
Thầy Cô đã chia sẻ phân ưu cùng gia đình, cũng như 
trì tụng kinh cầu siêu cho Hương linh được an nhiên 
siêu thoát.

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA
TỰ VIỆN PHÁP BẢO VÀ THIỀN LÂM PHÁP BẢO SYDNEY

NHIỆM KỲ 2015 - 2019
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8- Lễ sám hối hồng danh: Mỗi tháng tại chùa đều 
đặn 2 lần lạy sám hối. Trước giờ sám hối nửa tiếng, 
các Phật tử thường đông đủ đến nghe pháp lúc 19:00 
giờ. Ngoài quý Thầy Cô tại Tự viện luân phiên thuyết 
giảng, thỉnh thoảng quý vị khách Tăng cũng được 
thỉnh mời trong trường hợp nếu đủ nhân duyên. 
Nhân Lễ sám hối, chúng cư sĩ Bồ Tát giới cũng về 
Chùa để tụng Giới.

9- Khóa lễ công cộng: Mỗi sáng Chủ Nhật, lúc 10:15 
am thường có khóa lễ cúng Linh cho các gia đình 
có người thân quá vãng. Sau đó là giờ pháp thoại 30 
phút, tiếp theo là nghi thức tụng kinh cầu an, cầu siêu 
với đông đủ quý Phật tử đến chùa tham dự. Khóa lễ 
hoàn mãn gần 12 giờ trưa, cũng đúng thời điểm quý 
Phật tử được mời lưu lại dùng cơm chung do chùa 
thiết đãi, hoặc các Phật tử phát tâm cúng dường.

10- Đại lễ: Có 3 kỳ Đại lễ quan trọng luôn luôn thu hút 
rất đông Phật tử tham dự, con số trên dưới 2000 người 
mỗi lần. Đó là Đại lễ Phật Đản, lễ Vu Lan và Lễ Hội Tết 
Nguyên Đán với chương trình Nghinh xuân, múa lân 
đốt pháo, tụng Kinh Pháp Hoa. Điểm đặc biệt cứ mỗi 
Xuân về quý đồng hương Phật tử Việt Nam viếng chùa 
lễ Phật đều được nhận 1 bao lì xì, đó là phần lộc Xuân 
chúc lành đến cá nhân và thân quyến.

11- Công phu sáng tối: Một việc nhẫn nại kiên trì là 
mỗi ngày, hàng tháng, hàng năm, khóa công phu hai 
thời, thời 6 giờ sáng và 7 giờ tối diễn ra không gián 
đoạn của chư Tăng Ni Pháp Bảo, cùng với sự tham 
dự thường xuyên của một số Phật tử thuần thành.

12-Kỷ niệm Chu Niên GĐPT Pháp Bảo: Mỗi năm 
vào mùa Vu Lan, Ban Huynh Trưởng gia đình Phật 
tử Pháp Bảo đều tổ chức Lễ Chu Niên. Năm nay 2019 
được 38 năm, đây là một kỳ công của đoàn thể Phật 
tử trẻ trên bước đường phụng sự lý tưởng đào tạo thế 
hệ tương lai tu tập đạo giải thoát.

13- Lễ hiệp kỵ: Suốt 3 năm 2015, 2016 và 2017 Chùa 
Pháp Bảo tri ân báo đức các bậc Thầy Tổ đã duy trì 
mạng mạch Phật pháp qua nhiều thời đại và thể hiện 
đạo tình Linh Sơn cốt nhục, chùa đã tổ chức lễ Hiệp 
Kỵ lịch đại Tổ Sư. Ngày Về Nguồn vào tháng 9 năm 
2014. Lễ Giổ Tổ Minh Hải của môn phái Chúc Thánh 
năm 2015, lễ tưởng niệm HT Minh Tâm, H.T Như 
Huệ…

Đặc biệt, năm 2015, nhân Đại Hội Khoáng Đại kỳ V 
của Giáo Hội PGVNTNHN UĐL-TTL, triệu tập tại 
chùa Quảng Đức, Melbourne vào tháng 5 năm 2015, 
Hòa Thượng Phương Trượng chùa Pháp Bảo được 
cung thỉnh vào chức vị Hội Chủ GHPGVNTNHN 
UĐL- TTL nhiệm kỳ 4 năm với một trọng trách cao 

cả và nặng nề.

Và đặc biệt trong khóa An Cư Kiết Hạ lần thứ 18 của 
Giáo Hội, ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại chùa Pháp 
Hoa Nam Úc, một buổi lễ tấn phong hàng Giáo phẩm 
của Giáo Hội cho 15 vị Tăng Ni.

Đại Đức Trụ Trì chùa Pháp Bảo đã được tấn phong 
lên Giáo phẩm Thượng Tọa, đó là Thượng Tọa Thích 
Phổ Huân.

14. Hai vị tân xuất gia:

Nhân dịp lễ khai mạc khóa tu Gieo Duyên kỳ 16 tại 
chùa Pháp Bảo, một giới đàn được tổ chức cho Sư 
chú Thanh Ngộ đã xuất gia 3 năm được thọ 10 giới 
Sa Di và 32 vị Phật tử thọ giới Thập Thiện, 25 vị thọ 
giới Bồ Tát tại gia. Và lễ Phật Đản 2018, đạo hữu Hồ 
Thị Nguyên pháp danh Diệu Lai, phát tâm xuất gia và 
hiện đang tu tập tại Pháp Bảo tự.

15. Đại Giới Đàn Quán Thông:

 - Hòa Thượng Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo 
Thích Bảo Lạc Đại Giới Đàn Quán Thông tại Chùa 
Viên Giác, Đức Quốc cung thỉnh ngôi vị Đàn Đầu 
Hòa Thượng cho trên 100 giới tử, gồm xuất 37 vị và 
tại gia Bố tát giới 71 vị vào ngày 29 và 30 tháng 6 năm 
2019.

III/ Về từ thiện xã hội.

Ngoài việc tu tập hành trì, chư Tăng Ni và Phật tử 
đạo tràng Pháp Bảo cũng tích cực trong các công tác 
xã hội từ thiện.

1. Trận hỏa hoạn lớn nhất nước Úc từ hơn 60 năm qua 
đã xảy ra hôm 17/10/2013 tại vùng Lithgow, Blue Moun-
tains, làm thiệt hại hàng trăm mẫu tây rừng và vài chục 
căn nhà. Chùa Pháp Bảo và quý Phật tử đã phát tâm 
cúng dường năm ngàn đô ($5,000.00) để sở cứu hỏa có 
phương tiện trang bị dụng cụ trong công tác chữa cháy.

2. Cơn bão lũ kinh hoàng tràn vào miền Trung Phi 
Luật Tân – Haiyan vào tháng 11/2013 làm thiệt mạng 
hàng chục ngàn người, hư hại nhà cửa, đồ đạc, gia súc 
lên tới hàng tỷ đô la. Phái đoàn cứu trợ của Giáo Hội 
PGVNTNHN UĐL-TTL đã lên đường với số tiền 
trên $400,000.00 và Pháp Bảo góp phần $12,210.00 
đưa đến tận tay các nạn nhân.

3. Học bổng HIỀN MẪU do Hòa Thượng Phương 
trượng chùa Pháp Bảo Sydney khởi xướng từ thập 
niên 90 của thế kỷ trước, được tiến hành 23 năm mà 
không cần kêu gọi, không cần phát triển hơn. Thật là 
một công đức vô lượng! Học bổng này cấp phát cho 
học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi, và thêm ba sinh 
viên đại học.
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4. Chuyến hành hương Ấn Độ, do Thầy Cô chùa 
Pháp Bảo hướng dẫn tổ chức đã cúng dường hơn 
4,000 chư Tăng Tây Tạng tại ngôi chùa lớn Sera Jey 
Monastery tại thành phố Mysore, tận cùng Nam Ấn 
vào tháng 3 năm 2015, với số tiền $103,000 do Phật 
tử phát tâm.

5. Chuyến hành hương Ấn Độ cũng do Thầy Cô chùa 
Pháp bảo hướng dẫn tổ chức vào tháng 1 năm 2019 
cúng dường trên 5,000 Tăng Ni Tây Tạng tại 4 ngôi 
chùa Sera Jey Tibetan University, Sera Mey Monas-
tery, Tashi Lungpo Monastery và Namdroling Nun-
nery Monastery với số tiền là $165,000 cũng đều do 
sự phát Bồ Đề Tâm rộng rãi của quý Phật tử.

Ngoài ra việc giúp đỡ cho thương phế binh VNCH 
những người nghèo khổ bất hạnh… tại Việt Nam 
cũng như giúp những trẻ em lâm bệnh Leukemia tại 
Úc, hay cùng với các Bác sĩ với cộng đồng tỵ nạn tại 
Úc trang bị thiết bị cho các bệnh viện Bankstown, 
Liverpool, Fairfield … Phật tử Pháp Bảo đều hưởng 
ứng nhiệt tình đóng góp tịnh tài để trả ơn phần nào 
cho đất nước đã cưu mang người Việt tỵ nạn.

IV/ Về văn hóa và hoằng pháp:

Trung bình mỗi năm chùa Pháp Bảo ấn tống từ hai tác 
phẩm, trong 4 năm qua những quyển đã ấn tống như:

- Nghi thức lễ Khánh Đản tái bản năm 2016

- Pháp Vị Cam Lồ của HT Bảo Lạc, ấn tống 2016

- Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân Phụ Mẫu tái bản năm 2017

- Đạo Đức học Phật Giáo Đại Thừa của HT Bảo Lạc ấn 
tống năm 2018

Riêng tờ báo Pháp Bảo ra mỗi năm 3 số, cho tới số 
100 vào năm 2015; và từ năm 2016 tới nay vẫn duy 
trì tờ đặc san, nhưng chỉ ấn hành mỗi năm một số và 
hiện là số 104 (năm 2019), gồm những bài viết chọn 
lọc, những bài thơ đạo vị của chư Tăng Ni và Phật tử 
đóng góp; và đồng thời tờ báo cũng thông tin Phật sự 
để độc giả tiện theo dõi các sinh hoạt của 2 cơ sở tu 
học này. Về hoằng pháp, HT Phương Trượng đi sang 
các nước: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Hòa Lan... cũng như 
nhiều chùa tại Úc, Tân Tây Lan qua hàng chục buổi 
giảng cho hàng ngàn Phật tử khắp nơi. TT Phổ Huân 
giảng pháp mỗi Chủ Nhật tại Pháp Bảo, cũng như 
các ngày Sám hối và gần đây tại chùa Giác Hoàng 
(Vic) nhân lễ Phật Đản năm 2019; cũng như chùa 
Huyền Quang (Sydney) lễ Vu Lan ngày 11/8/2019. Sư 
cô TN Giác Anh phụ trách lớp học Phật Pháp cho 2 
lớp thanh và thiếu niên vào mỗi Chủ Nhật, giúp cho 
lớp trẻ tinh tấn tu tập, cũng như hiểu giáo lý sâu hơn 
qua song ngữ Anh Việt. Sư Cô và Thầy Cố Vấn giáo 

hạnh còn đến với GĐPT Pháp Bảo qua Khóa Tu  ở 
Thiền Lâm và chùa Pháp Bảo trong những bài pháp 
thích hợp giới trẻ học Phật.

V/ Về cơ sở vật chất:

Tự viện Pháp Bảo đã được sửa sang phần nào để thích 
nghi với nhu cầu của Phật tử thường xuyên đến chùa 
chiêm bái tu học. Và nhất là đồ án xây tháp vãng sanh 
5 tầng đã được HĐ Thành phố Fairfield chấp thuận và 
đang tiến hành, để thay cho ngôi tháp nhỏ vừa xuống 
cấp, vừa không còn chỗ dung chứa tro cốt.  Hiện nay 
phần giấy phép đồ án xây cất đã được chấp thuận, chỉ 
còn chờ phần chi tiết vật liệu bên trong. Hy vọng Phật 
sự quan trọng này sẽ được thuận duyên thành tựu 
trong một ngày rất sớm.

Ngoài ra do nhu cầu tu học, các khóa tu ngày càng 
khởi sắc, nên chư Tăng Ni đã quyết định di dời Tu 
Viện Đa Bảo vùng Lithgow Blue Mountains về vùng 
Wallacia chỉ cách Pháp Bảo hơn nửa tiếng lái xe.

Cơ sở mới này được đặt tên là Thiền Lâm Pháp Bảo, 
đã được chính thức sinh hoạt vào ngày 29/9/2014 và 
được chư Tăng Ni làm lễ an vị Phật cho cơ sở mới vào 
ngày 3/10/2014.

Và hiện nay Thiền Lâm Pháp Bảo đã sinh hoạt tu học 
trải qua hơn 4 năm. Nơi này đang dần dần trở thành 
một trung tâm tu học, cho những khóa tu ngắn hạn 
từ 1 ngày, đến khóa tu dài hạn 3 ngày và 7 ngày. Một 
Phật sự quan trọng hiện đã và đang được hoàn tất, đó 
là Thích Ca Phật Đài với Tôn tượng Đức Phật cao 8,2 
mét bằng đá marble trắng. Và ngày lễ an vị được tổ 
chức vào ngày 19/10/2019 năm nay.

Hiện tại Thiền Lâm đang có 2 dãy nhà ở, phòng học, 
Chánh điện tạm, và awning đủ cho khóa tu hơn trăm 
người xử dụng. Chánh điện mới có diện tích 27m x 
16m sẽ xây vào năm 2020 để tạm có phương tiện cho 
Khóa An Cư của toàn Giáo Hội sẽ được tổ chức vào 
năm 2021, nếu mọi việc thuận duyên tốt đẹp.

Đó là đôi nét tường trình về sinh hoạt Phật sự của Tự 
Viện Pháp Bảo và Thiền Lâm Pháp Bảo nhân Đại Hội 
Khoáng Đại nhiệm kỳ lần thứ VI bắt đầu.

Xin thành tâm kính chúc Đại Hội thành công viên 
mãn để hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh của Chư 
Tôn Đức cũng như tâm nguyện hộ trì Tam Bảo của 
người con Phật luôn dũng mãnh trong ánh hào quang 
từ bi trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Ban Thư Ký - Tự Viện Pháp Bảo & Thiền Lâm 
Pháp Bảo, NSW.
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TU VIỆN VẠN HẠNH
Tu Viện Trưởng: Hòa Thượng Thích Quảng Ba

Phó Hội Chủ Giáo Hội
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

32 Archibald St, LYNEHAM, ACT 2602
Tel: 02.62575517; 0412.224553

Email: thichquangba@gmail.com

1- Mở đầu: Chúng tôi, TK T. Quảng Ba, do có sự 
thỉnh cầu của vài gia đình Phật tử mới biết sau lần 
thăm Canberra đầu tiên 14/11/1983 [do chùa Phước 
Huệ thu xếp, chỉ mới 12 ngày sau khi định cư đến Úc 
diện nhân đạo, tri ân sự bảo trợ dù không tốn kém gì 
của Tổng Hội PGVN Úc Đại Lợi], và có vài lời khuyến 
khích của Ngài Hội Chủ Tổng Hội, dịp về làm lễ Cầu 
An đầu năm [18/1 Giáp Tý, CN 19/2/1984] tại Griffin 
Centre, Canberra City, cho chừng 25-30 cư dân Việt, 
đa số là tỵ nạn đến từ Lào, Việt và chưa là Phật tử, 
nên chúng tôi đã chấp nhận thử thách ‘về Canberra 
lập Chùa’ quá cam go nầy [không kém bất trắc mấy, 
so với lần đầu tháng 9/1976, khi từ quê Bình Định về 
thăm VHĐ, được Ngài Quảng Độ và Huyền Quang 
khuyến khích đi nhận trông coi GH Phú Bổn, vốn đã 
bị Thầy Chánh Đại Diện trước 1975 bỏ trống nhiệm 
sở theo đoàn di tản QK2 từ Kotum chạy ngang qua 
đây; khi mình đến nhận tháng 10/1976, với 2 pháp đệ 
Nguyên Tú và Viên Lý, thì cơ sở, đất đai, chùa chiền, 
trường học .. .của GH Phú Bổn sắp bị NNCS trưng 
thu, Phật tử không còn quá 3-4 người!?!? Số phận 
chăng?].

2- Gầy dựng: Sau 2-3 tháng tìm kiếm khó khăn, xem 
qua hơn 40 nhà, đến tháng 4/1984, mới có cặp chồng 
Tiệp vợ Phi đồng ý cho thuê căn nhà số 33 Archibald 
St, Lyneham để làm nơi tu niệm, được cho mời vài 
Phật tử đến tu học, tạm đặt tên Tu viện Vạn Hạnh, 
chùa Việt Nam thứ 7 trên đất Úc [chỉ là tạm để chờ 
duyên lành từ từ hội tụ để xây chùa chính, nhưng do 
gặp nhiều chướng ngại khác nhau, Chùa đã phải di 
chuyển thêm 5 lần đến các căn nhà thuê/ mua khác 
quanh vùng Canberra Inner North nữa]. Qua hơn 5 
năm đầu, mãi đến khi xây được Tu viện Vạn Hạnh, 
tháng 4/1989 dọn vào, thì Thầy trò Vạn Hạnh đã phải 
dọn Chùa tổng cộng 7 lần. Và căn nhà đầu tiên đặt 
tên TV Vạn Hạnh [lấy chí nguyện Dân Tộc-Đạo Pháp 
của Quốc sư Vạn Hạnh làm gương sáng] ấy, xây trên 
lô đất 16,650sqm thuê vĩnh viễn $0.10/năm của De-
partment of Territories, từ 7/1987 [nhưng đến 6/2013 
GH Canberra đã mua hẳn title], mới chỉ là dự án đầu 
tiên trong 16 đồ án lớn nhỏ, đã tiếp tục xây xong từ 
1992 đến nay, gần 30 năm qua. Đến nay, 6/2020, GH 

Canberra, tuy thành lập được pháp lý độc lập và sơ 
khỏi gầy dựng chùa viện từ hơn 36 năm trước, vẫn 
đang còn 4 đồ án chót, nhưng lớn nhất: Chánh Điện, 
Bảo Tháp, Học viện & Thư viện, là chưa xây xong, 
đang còn dở dang; cộng với số nợ cũ khá lớn, vẫn tiếp 
tục trả nhiều năm sắp tới, như đã trả gần chục triệu 
suốt 32 năm qua.

Nhưng, nếu chỉ tính riêng, -số Tăng Ni mà VH đã 
giúp nhận về xuất gia, y chỉ hay bảo trợ đến Úc từ 
khắp nơi, -số thuyền nhân Đông dương được VH 
nhọc công bảo trợ đến Canberra, -số chuyến/ngày 
hoằng pháp của VH trong Úc và hải ngoại, -số công 
tác & tài khoản từ thiện lớn nhỏ VH đã làm được cho 
Úc & khắp nơi, -số tác động và đóng góp được cho sự 
phục hoạt GNPGVNTN, và nhân quyền, tự do dân 
chủ … cho VN mà VH đã liên lỉ, kiên trì thực hiện 
được, -số ảnh hưởng của PG nói chung, và PGVN nói 
riêng, VH đã đóng góp mở mang được cho xứ Úc & 
hải ngoại, -số người Úc-Việt-sắc tộc nhờ nỗ lực của 
tập thể thầy trò VH giúp đỡ mà hướng đến Phật pháp, 
… tuy không đáng là bao so với tất cả những gì thấy 
được đã diễn tiến, biến đổi trên đất Úc 40 năm qua, 
nhưng thực tế là vượt qua rất xa các ước mong, đòi 
hỏi mà ai đó có thể toan tính được, nhất là trong điều 
kiện y báo, chánh báo quá hạn chế tại địa phương 
Canberra.

3- Tham gia các Giáo  Hội: Lướt qua những gì đã 
làm hơn 36 năm qua, những Phật sự chung/riêng mà 
Tu viện Vạn Hạnh đã tham gia hay tổ chức: sơ khởi, 
từ thời Tổng Hội PGVN Úc đại lợi, vốn chính thức 
thành lập đầu 1983 [tại Đại Hội Khoáng Đại của TH 
nầy vào 7/1987, trong trách nhiệm Trưởng Ban Tu 
Chính Nội Quy, chúng tôi đề xướng đổi tên TH thành 
Giáo Hội PGVN Thống Nhất tại UĐL-TTL, và tuy 
gặp nhiều bất đồng trong phần thảo luận, nhưng cuối 
cùng cũng đã thuyết phục được hầu hết Đại biểu bỏ 
phiếu đồng thuận với đề xuất nầy, thế là trong khắp 
vài trăm cơ sở PGVN có mặt khắp Hải ngoại năm ấy 
1987, tức sau 15 năm lưu vong, Úc là nơi có tổ chức 
PGVN đầu tiên xác nhận lập trường, lý tưởng nương 
theo tinh thần và truyền thống Đạo Pháp-Dân Tộc 
của GHPGVNTN quê nhà làm tiêu hướng chủ đạo để 
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hành hoạt cho GH tại Úc], cá nhân chúng tôi chính 
thức tham gia TH nầy từ 15/11/1983, ngày nhận bổ 
nhiệm vai trò Chánh Văn Phòng Tổng Hội và TVT 
Cư Sĩ-Thanh Niên, đến giữa 1995, là thời điểm cơ chế 
GH vừa nhắc, tuy mới vận hành chỉ được 3 nhiệm 
kỳ: 1983-1987, 1987-1991 và 1991-1995, bỗng gặp 
chướng duyên quá lớn nên GH ấy đã tê liệt, không 
thể tồn tại được. Nên lần nữa, đại đa số chư Tôn đức 
khắp nơi đã chung tay đồng lòng tái lập cơ chế mới, từ 
tháng 9/1999, lấy tên là Giáo Hội PGVN Thống Nhất 
Hải Ngoại tại UĐL-TTL, thì Tu viện Vạn Hạnh lần 
nữa, là một trong mười mấy tự viện đầu tiên đóng vai 
thành viên sáng lập ra Giáo Hội chúng ta ngày nay.

Suốt 5 nhiệm kỳ qua, 1999 đến 2019, Tu viện Vạn 
Hạnh vẫn kiên trì duy trì tư cách là một thành viên tự 
viện, cùng với 4-7 (tùy năm) thành viên Tăng Ni, cho 
và trong GH nầy, và đã liên tục cùng nhau [42 Tự viện 
khác, con số tại Đại hội kỳ VI, tháng 9/2019] đóng 
góp vào sự phát triển, hòa hợp, hưng thịnh của nền 
PGVN tại Úc trong mọi phương diện, mọi công tác.

Nhưng, cần lưu tâm, theo Hiến Chương và trong 
thực tế, cơ chế Giáo Hội ở đây, hoàn toàn không là 
cơ chế chỉ đạo hay tập quyền, mà GH ở đây tự giới 
hạn mình trong vai trò khiêm tốn là liên kết và điều 
hợp một số ít các hoạt động chung giữa các Thành 
viên [như: An cư, Khóa tu học, giới đàn, từ thiện v.v.., 
nếu có thành viên nào cần/muốn tham gia; hoàn toàn 
không có tính cưỡng chế, chỉ khi cần và chỉ khi có thể 
[luôn phải có sự đồng thuận chung cho từng sự kiện; 
không bất cứ ai, dù với chức danh gì], được chuyên 
quyền và thao túng]. GH Canberra & Tăng đoàn Vạn 
Hạnh, y như tất cả thành viên Tự viện và Tăng Ni 
khác, do vậy, qua Hiến Chương-Nội Quy, lý tất, chưa 
từng đồng ý để cơ chế GH chung được đan xen vào 
trách nhiệm tự quản, và vào quyền tự lập của bất cứ 
thành viên nào về: hành chánh, pháp lý, tài chánh, 
nhân sự, cung cách và chương trình hoằng pháp…, 
cũng như quyền và trách nhiệm tổ chức Phật sự tại 
địa phương và khắp nơi, đúng theo tinh thần Giới 
Luật xưa nay, và theo các điều khoản hiện hành của 
luật pháp Úc.

4- Vài hoạt động chính: Về phần tại địa phương 
Canberra, suốt tháng 2/1984, hơn 36 năm qua, hay 
nếu chỉ tính trong nhiệm kỳ 5, 2015-2019, Giáo Hội 
PGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại thủ đô Canberra 
& VPC [The United Vietnamese Buddhist Congre-
gation of Canberra & Surrounding Districts, Inc., từ 
2000 có ABN là 20.648.948.015], cùng các đơn vị hoạt 
động như: [a] Tu viện Vạn Hạnh, cùng các nhóm sinh 
hoạt trực thuộc, như [b] Vạn Hạnh Sangha [Tăng 

đoàn Vạn Hạnh, bao gồm Viện Trưởng và các Tăng 
Ni thường trụ tại Vạn Hạnh], [c] Australian Buddhist 
Relief [Cơ quan Cứu Tế PG Úc châu], [d] Austral-
ian Budhist Press [Cơ quan Truyền Thông PG Úc 
châu], [e] Sakyamuni Buddhist Centre, [f] Karuna 
Vegie House, [g] Rahula Community Lodge, [h] Nir-
vana-Van Lang NRAS Village, [i] Ban Xã Hội- Từ 
Thiện, [j] Ban Hộ Niệm VH, [k] Đạo Tràng Tu Học 
Vạn Hạnh, v.v.. đã tùy duyên, hoặc rất thường xuyên/
định kỳ, các nhóm khác hoặc chỉ là bất định kỳ, nhưng 
tất cả đều đã [dưới đây chỉ là bản liệt kê giản lược một 
số trong khá nhiều hoạt động suốt 4 năm theo nhiệm 
kỳ V của GH, chỉ là viết theo trí nhớ ngắn hạn, không 
chiếu theo sổ sách lưu trữ, nên có lẽ chỉ phản ảnh 
chừng 50-60% thực tế] cố gắng:

[a] Duy trì bồi đắp mối quan hệ hài hòa, tương kính 
giữa 2 giới Tăng-Tục, Xuất gia-Tại gia, Đạo-Đời … 
sao cho ngày càng gần gũi, đạo tình gắn kết;

[b] Khuyến khích mọi người tinh tấn tham dự tu học 
nghiêm túc qua khóa lễ dài 3 giờ đều đặn mỗi sáng 
Chủ Nhật [có từ 20-50 Phật tử trong những tuần bình 
thường; lên đến số 50-100 trong mấy ngày Chuyên 
Tu/năm hay các kỳ giỗ Tổ & vía Phật, Bồ Tát, hay 
đến vài ba trăm Phật tử đến dự các Đại Lễ Vu Lan, 
Phật Đản thường niên; đông đảo nhất vẫn là đêm 
đón Giao Thừa, luôn có trên số nghìn cư dân Can-
berra và Đồng hương Việt-Hoa … từ 5pm đến quá 
nửa đêm, luân phiên đến viếng Chùa, tham dự thanh 
trai & văn nghệ, thưởng ngoạn múa Lân, đốt pháo, 
nhận quà, hái lộc, v.v..]: 20p Lễ Vạn Phật sám hối-
thù ân, 40p học/giảng Kinh [hiện đang học Pháp Cú, 
mỗi buổi 4-6 câu, song song 2 bản dịch: Pali-Việt & 
Phạn/Hán-Việt], 60p tụng kinh Đại Thừa, Niệm Phật 
Hồi hướng… [25 năm qua, đạo tràng luân phiên tụng 
nhiều lần các bộ: Ma ha Bát Nhã, Niết Bàn, Bảo Tích, 
Pháp Hoa, v.v…], giờ còn lại: bài giảng & thông tin 
Phật sự, Tiến linh/ tuần thất, và thọ trai chung…

[c] Nỗ lực hoằng pháp ra xã hội Úc, khi có điều kiện 
thuận hợp: Đi thăm các Trường/ Nhóm/ Hội, hay cho 
các nhóm học sinh cấp 1-2-3 từ nhiều trường công, 
hay tư, tại ACT hay NSW, đến viếng chùa nghe pháp, 
hỏi đạo, v.v...

[d] Bảo trợ các kỳ Hội Nghị Thường Niên của Aus-
tralian Sangha Association [Hội Đồng Tăng Già Úc 
châu], cả tổ chức đoàn chư Tăng Ni khất thực tại 
Gamera Place, Civic…

[e] Ứng phó các pháp sự tang-tế cho Đồng hương 
Việt Nam & Đạo hữu sắc tộc, tại Canberra & Tiểu 
bang khi được yêu cầu;
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[f] Mở rộng các công tác từ thiện- cứu tế- xã hội vùng 
Canberra & quê nhà,

[g] Ban Bảo Trợ trường kỳ ủng hộ quỹ đời sống cho 
mấy trăm Tăng Ni sinh Trung Cấp PH Nguyên Thiều, 
Bình Định; ủng hộ các Phật sự của các Tổ đình/Chùa-
Viện ở quê nhà; cúng dường quý Ngài cao Tăng, lão 
Ni khi bệnh yếu, viên tịch, v.v...

[h] Đón tiếp nhiều đoàn/nhóm khách Đồng hương 
liên bang hay hải ngoại đến thăm, vài đoàn xin lưu trú 
lại một vài hôm; tổ chức chiếu phim, hội thảo bầu cử, 
lễ Tri ân Cựu Thủ tướng Malcolm Fraser, v.v...

[i] Cho phép các nhóm Phật tử Vipassana, Bhutan, 
v.v... sử dụng các Hội trường, Phật điện, Tăng xá, và 
nhiều tiện nghi khác mà Vạn Hạnh có, để họ tổ chức 
các giờ tu học, thiền tọa, tụng niệm… cho nhóm họ, 
luôn cả bảo trợ cư trú ngắn hạn cho nhiều Sư Tăng, 
Cư sĩ từ chính quốc đến hoằng pháp, chúc phước, 
biểu diễn nghi lễ và văn hóa cổ  truyền, vv.v…[36 
năm qua, VH đã giúp nhiều nhóm Phật tử sơ khởi 
gầy dựng hoạt động, đều mượn cơ sở của Vạn Hạnh, 
như các Nhóm Tibet: Gelupa, Red Tara, Sakya, Ning-
ma, Sri Lanka, Thailand, Taiwan, v.v..., nhờ đây các 
nhóm từ từ phát triển lên, tiến đến mở Hội, lập Chùa, 
thỉnh Tăng sang trụ trì hoằng pháp theo tông phái, 
ngôn ngữ gốc của nhóm mình];

[j] Tham gia nhiều Phật sự quốc tế: Lễ Vesak Liên 
Hiệp Quốc do International Council for UN Day 
of Vesak, Bangkok; nhiều Khoáng đại và Hội nghị 
của International Buddhist Congregation, Delhi 
[Co-President], của International Therevada Bud-
dhist Conference tại Mandalay-Mayanmar, của Va-
jrayana International Conference ở Thimphu-Bhu-
tan; tham dự Tang lễ Tăng Thống Bangladesh ở 
Chittagong, v.v…

[k] Nhận lời mời đến hoằng pháp & tham dự Phật sự 
tại nhiều Chùa thuộc các GH hải ngoại ở Âu-Mỹ-Á 
châu như: Về Nguồn-Hiệp Kỵ Lịch đại Tổ sư 2016, 
Ottawa-Canada; Tôn chứng Giới Đàn Quán Thông, 
Chùa Viên Giác, Đức, 3/2018; hay tham dự các Tang 
lễ: HT Thích Minh Tâm, Paris; HT Thích Tịnh Hạnh, 
Taiwan; HT Thích Minh Tuyền, Tokyo, v.v...

[l] Tổ chức các cuộc hành hương cho nhiều Tăng Ni, 
Phật tử các nước, đồng thời tham dự thuyết trình Đại 
hội PG Kim Cang Thừa, tại Bhutan, Myanmar, Thái… 
đầu năm 2019;

[m] Nhận trách nhiệm tổ chức các Khóa An cư [3,12, 
15] hay các Khóa Tu học của Giáo Hội Úc Châu [5,14 
và 19], 2 khóa sau với 550 và 740 Tăng Ni Phật tử xa 
gần về tham dự;

[n] Quyên góp, tham gia và hướng dẫn các phái đoàn 
cứu tế Động đất Nepal 2015, Bush Fire 2019 tại NSW, 
v.v…

[o] Nhận thiết tiểu giới đàn truyền Sa di cho vài 
chúng Điệu các Chùa huynh đệ, và cung thỉnh Thập 
sư về VH truyền Thập Thiện giới cho gần 40 Phật tử 
Canberra & các nơi;

[p] Tổ chức chuyến thăm Việt Nam, đầu tiên sau 
33.5 năm rời VN [15/3/1983], dài 17 ngày, từ 11-
27/9/2016, để: [1] dự Húy Kỵ Bổn sư và [2] phổ tiến 
Tổ Tiên, Phụ Mẫu, … đều tại Tổ đình Hưng Long, 
[3] cùng 14 Tăng-Ni-Phật tử Úc & Việt Nam, thuê 
xe đi viếng  thăm và chiêm bái #170: hơn 40 Tổ đình, 
hơn 100 chùa-viện, 10+ Trường TCPH & Học Viện, 
hơn mấy chục Bảo Tháp Tổ Sư & viếng thăm 5-7 chục 
quý Ngài Cao Tăng/Cao Ni, … tại 20 tỉnh thành, từ 
Huế vào đến Bình Dương-Saigon, Đồng Nai, Long 
Thành-Bà Rịa, suốt khắp các tỉnh duyên hải Trung 
phần & Cao nguyên, trừ Lâm Đồng. May mắn, cả có 
hẹn và không hẹn, đã đến hầu thăm được chư Tôn túc 
lãnh đạo GHPGVNTN, như: Quý Ngài Đệ ngũ Tăng 
Thống Thích Quảng Độ, TLHT Thích Trí Quang, quý 
Ngài giáo phẩm cao cấp của GHPGVNTN: HT Thích 
Thiện Hạnh, HT Thích Tuệ Sỹ, HT Thích Viên Định, 
HT Thích Nhật Ban, HT Thích Không Tánh, HT 
Thích Đồng Tu, HT Thích Tâm Trí, HT Thích Minh 
Chiếu, v.v… và nhiều Trưởng Lão trong Tông môn, 
hay một số quý Ngài Cao Tăng & Pháp Hữu khác: quý 
Ngài TL Thích Thiện Duyên, HT Thích Phước Sơn, 
quý HT ở Huế tình thân như HT Hải Ấn, HT Khế 
Chơn, HT Thanh Đàm, HT Trí Tựu, v.v.. May mắn 
lần chót được hội kiến các Ngài, vốn không bao lâu 
sau đó đã viên tịch: Ni Trưởng TN Tâm Hoa, TLHT 
Thích Thiện Bình, TLHT Thích Như Ý, HT Thích 
Trung Hậu, … 

[q] Tiếp tục bảo lãnh để gia tăng số Chúng thường 
trú tại Tu viện Vạn Hạnh: 4 năm qua đã nhận thêm 
quý ĐĐ Đạo Tuyên, 9/2019, ĐĐ Đạo Trì, 7/2017, các 
Sư Cô Đạo Minh, Đạo Hiền 11/2017, Sc Đạo Nghĩa 
9/2018. Hiện tại Tu viện có 3 TK Tăng & 9 TK Ni. Với 
tất cả Tăng Ni, tu sinh, tập sự và công quả dài hạn, Tu 
viện chu cấp tứ sự, đời sống, đi lại, bảo hiểm, luôn cả 
học phí ngoại điển, hướng dẫn tu trì & học tập nội 
điển; 

[r] Tiếp tục bảo tồn truyền thống Thiền Môn PGVN 
qua việc tổ chức An cư Cấm túc Nội viện 8-9 tuần [2 
tháng] mỗi năm, từ sau Phật đản đến trước Vu Lan, 
mỗi ngày Tăng chúng nghiêm túc hành trì, từ 4.45am 
đến 10pm, gần giống chương trình An cư tại các Tổ 
đình nhỏ ở quê nhà trước 1975: 5am công phu sáng 
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[luân phiên hàng tuần tụng Lăng nghiêm 4/7, Đại Bi 
sám pháp t.5, Quy Sơn Cảnh sách t.4; Kinh Di Giáo 
t.3]; 6.15am tiểu thực có tụng Bát Đại Nhân Giác và 
nghe Kinh Trung A Hàm, trước và sau bữa; 8.30am 
học Anh văn; 11.45am cúng Quá Đường, 3pm lễ tụng 
Sám Pháp [Thủy Sám & Lương Hoàng], tuần 5 lần: 
5.30pm dược thực; 7pm Giờ học Kinh-Luật-Luận 
[nghỉ thứ Năm & CN].

5- Xây cất Cơ sở:

[a] Giai đoạn 2015-2019: Nhờ xin ký được Agree-
ment 5+3 năm từ 2010 với Bộ Di Trú để nhận Phật 
tử công quả từ VN qua giúp hoàn thành số việc dở 
dang [giữa 2008-2010 chỉ xây được 30% Chánh điện, 
25% Bảo Tháp, 10% Thư viện và Học viện; sau đó kẹt 
tài chánh, phải ngưng 5 năm, đến giữa 2015, tuyển 
dụng Minh Kiên lo đưa các đợt công quả qua, giám 
sát công trường, xây tiếp 4.5 năm, đến cuối 2919 
phải ngưng, không rõ bao lâu, vì lại cạn tài chánh]. 
Tại  tháng 11/2019, khi tạm nghỉ: 4 công trình theo 
thứ tự trên, đã xong: CĐ 80%, BT 80%, HV 30%, TV 
vẫn 10%.

[b] Giai đoạn 2021-2023: Khi thuận duyên đến, sẽ cố 
gắng hoàn tất 4 công trình chính đang dở dang, tại 
Vạn Hạnh; và sau đó, là các công trình phụ, nhưng 
lần lượt vẫn phải làm, ưu tiên 1 là nâng cấp Cư Xá 
Rahula, mở rộng thêm 400-800sqm, sẽ tốn $2-3mil; 
và nhiều hạng mục nhỏ hơn, ít tốn hơn [có thể chỉ từ 
1/2 đến 4/5 trăm nghìn mỗi hạng mục, tùy theo cách 
làm], như:

[1] Đổ concrete hay bitumen [bỏ màu xanh lá cây 
rừng, xanh thẫm] nơi tất cả parking lots,

[2] Nới rộng drive-way hiện tại rộng 4.5m thành 6m, 
xe chạy ra vô được 2 lanes an toàn,

[3] Lót gạch toàn bộ sân bãi, trừ những nơi định làm 
sân cỏ, hồ đường đi bộ, v.v..;

[4] Xây bờ thành bao bọc 3 phía tả, hữu và hậu lô 
đất, cao 2.3m, có hoa văn nhẹ, kín vừa, gắn trụ cắm 
cờ và đèn đá hay hoa sen, bắt điện chạy theo 4 bên, 
bên trong bờ thành xây bồn cách chân tường 80cm, 
để trồng các loại hoa, kiểng, rau quả, trái, …tùy đoạn;

[5] Thiết kế đèn chiếu sáng và hệ thống nước cứu hỏa 
trên toàn lô đất,

[6] Thiết kế & xây dựng khu vườn tượng & cảnh quan 
xung quanh Centenary Bell Tower, và World Peace 
Pagoda;

[7] Đặt làm các phù điêu/ tượng đài/ bia-biểu, v.v… 
bằng đá & gỗ, để gắn quanh 3 mặt của Bảo Tháp Hòa 
Bình, và những nơi khác, theo các chủ đề đã định;

[8] Hoàn tất ít nhất 2-3 nhà kho, để thu xếp những vật 
dụng linh tinh gọn gàng, vào.

[9] Gắn trang thiết bị cho Thư viện để di chuyển hơn 
25,000 đầu kinh sách [Anh-Việt-Hoa] đang có [tiếp 
tục bổ túc mỗi quý/tháng], sớm hệ thống hóa theo 
tiêu chuẩn public library,  để xin phép hoạt động;

[10] Tiến hành thí điểm Buddhahood-Giác Tánh 
Monastic College từ 1-2 năm sau Khánh thành [thỉnh 
Giáo thọ + Ban Điều hành + tuyển sinh khắp nơi, với 
học bổng 50%-95%];

[11] Trong 1-3 năm sau khi công trình chính xong, 
gắng đầu tư nguồn nhiệt lượng sạch [có battery] đủ 
mức tự cấp cho tiêu dùng, nhằm tiết kiệm phần nào 
cho $70,000/ bill điện-gas mỗi năm;

[12] Đang và sẽ có nhu cầu ngày càng lớn từ cộng 
đồng VN & Phật tử đa sắc tộc, để Canberra cần lập 
một Female Ordained Monastics Convent & một 
Avalokitesvara Retirement Village, nhưng sẽ là rất 
khó khăn để ai đó khởi sự, vì phí tổn rất cao & nhiều 
khó khăn trong điều hành, nên GH Canberra cần 
phải cầu nguyện chí thành trước, thật lâu, mới mong 
tìm nguồn đối tác cho một khởi sự suôn sẻ. Nếu giả 
sử có thể xả thân nhọc sức làm được, thì tất cả cũng 
chỉ là để “đản hữu lợi ích, vô bất hưng sùng” trong 
lâu dài cho mọi người, cho cộng đồng, thêm phần 
làm cho Tam Bảo được trường tồn, chứ hoàn toàn 
không là sở hữu riêng cho cá nhân nào, dù là trong 
hay ngoài Tăng đoàn Vạn Hạnh, vì như phát nguyện 
36.5 năm qua, Thầy trò chúng tôi [có lúc lên đến 30, 
hay hơn, cả Tăng, tục], ai cũng đang và sẽ sống theo 
thanh quy ‘đồng quân’, theo môn phong cũ ‘thanh 
bần thủ đạo’, không ai có dù chỉ một niệm ngã sở và 
ngã ái, vì ai cũng đã quán chiếu được rất rõ, là thọ 
mạng riêng của mỗi người đều chỉ là rất ngắn ngủi, 
phù du, chỉ có thiểu dục, tri túc, tàm-quý và làm gì 
cũng cố tránh mọi cơ hiềm như pháp, theo lời Phật 
Tổ dạy, mới có thể giúp chúng ta sống được một đời 
an lạc và hữu ích;

[13-14-15, v.v…] Xin tạm ngưng, dù còn nhiều mục, 
vì đã đủ dài cho Kỷ Yếu.

Kính chúc toàn thể chư Tôn Giáo Phẩm GH tại Úc, 
quý Huynh Đệ Tăng Ni GH nhà và các GH bạn, trong 
nước và khắp nơi hải ngoại, ai nấy cũng sẽ vững tay 
chèo chống ‘tâm an, thân lạc’ trước thế cuộc đảo điên, 
đạo tình thiếu vắng.

Nam Mô Thế Tự Tại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Canberra 2/6/2020.
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CHÙA PHÁP HOA
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Viên Trí

Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên GĐPT/ TVP TV Từ Thiện XH
20 Butler Ave, PENNINGTON, SA 5013 - Tel: 08.84478477; 0435.373800

Email: vientri15@yahoo.com.au

Chùa Pháp Hoa ban đầu chỉ là một ngôi nhà nhỏ “cải 
gia vi tự” tại số 83 Addison Road khu Rosewater, 
được hình thành bởi một số cư sĩ Phật tử nhiệt tâm. 

Vào năm 1982, bấy giờ, Hòa Thượng Thích Như Huệ, đến 
Nam Úc từ Nhật Bản theo diện nhà truyền giáo. Ngài đến 
Trụ Trì tại ngôi chùa đơn sơn này, chỉ trong một thời gian 
ngắn, số lượng Phật tử ngày càng đông. Vì lý do đó, nên 
Hòa thượng đã quyết định mua một lô đất diện tích 5000 
m2 ở số 20 Butler Avenue, Pennington, nằm cách trung 
tâm thành phố Adelaide (thủ phủ của tiểu bang South Aus-
tralia) 10 km về hướng Tây Bắc, để tạo lập nên ngôi Phạm 
Vũ Pháp Hoa huy hoàng, được coi là ngôi Chùa trước tiên 
và lớn nhất trong cộng đồng Người Việt tại Nam Úc và 
cũng là nơi được Chính phủ đưa vào danh bạ danh lam 
thắng cảnh cho khách tham quan du lịch, học tập của địa 
phương Nam Úc, đóng góp được nhiều văn hóa tín ngưỡng 
sắc tộc vào sinh hoạt chung, rất nhiều khởi sắc.
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Chùa Pháp Hoa vào ngày 
19/03/1984 (17/02/Giáp Tý). Đồ án do chính Hòa Thượng 
phát họa và đề nghị vẽ kiểu. Sau 5 năm thi công, Chùa được 
khánh thành vào ngày 23/12/1989 (26/11/Kỷ Tỵ).
Sơ đồ của Chùa gồm:
Cổng Tam quan, trước mặt Chánh điện là tôn tượng Quán 
Thế Âm lộ thiên; bên phải là Tháp HT khai sơn, Nhà cô 
hồn; trái là Carpark.
1/ Chánh Điện: Gian giữa thờ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, 2 
bên là Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát. 2 chái thờ 
Linh và Cốt.
2/ Hậu Liêu: Gồm 3 phần, gian giữa là Tổ Đường, gian 
bên phải gồm văn phòng BTS, (cũng là VP Hội Chủ GH-
PGVNTNHN UĐL-TTL từ năm 1999 đến 2016), phòng 
khách, phòng Phương Trượng, Tăng đường và phòng 
Khách Tăng. 
3/ Pháp Xá: Là khu đa năng, dùng làm hội trường lớn chứa 
khoảng 300 chỗ ngồi, 3 phòng khách vãng lai, 1 phòng tập 
thể nam, 1 phòng tập thể nữ, 1 phòng cho người bệnh, 1 
nhà bếp và khu vệ sinh tập thể nam, nữ.
4/ Khu cuối cùng, ở giữa là Đoàn quán GĐPT Pháp Hoa, 
(Thư viện và Trường Việt Ngữ Bồ Đề) bên trái là kho, bên 
phải là Tháp Tam Bảo, khánh thành năm 2011, nơi thờ 
Linh và Cốt (mới)
Hòa Thượng  khai sơn thượng NHƯ hạ HUỆ, là hiện thân 
của sự “hòa hợp” trong Tăng đoàn, cũng là người sáng lập, 
lèo lái con thuyền Chánh pháp khắp Liên Châu và đặc biệt 
là GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan này, vững 
vàng vượt qua phong ba bão táp, để hôm nay phát triển 
vươn lên. Chùa Pháp Hoa và hàng chúng đệ tử cũng nương 
vào đó mà “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” được mọi 
điều hanh thông. 

Hình bóng Hòa Thượng Ân sư tuy vắng, nhưng Linh giác 
Hòa Thượng luôn dõi theo chúng đệ tử để phù hộ, từ đó 
sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn mỗi ngày một phát 
triển, để hoàn thành được nhiều Phật sự quan trọng: Tại 
đạo tràng Chùa Pháp Hoa và Giáo Hội Nam Úc, trong Lễ 
Tiểu Tường của Hòa Thượng, đã kết hợp Mùa An Cư của 
Giáo Hội năm 2017 thành công mỹ mãn.
Vào giữa năm 2018 là Lễ Đại Tường của Hòa Thượng với 
sự tham dự đầy đủ của Chư Tôn Thiền Đức trong Giáo 
Hội, với mùa An Cư Kiết Hạ kỳ 19 cũng được thành tựu 
viên mãn.
Trong tinh thần phấn khởi ấy, Chùa Pháp Hoa cũng đã 
nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp 
kỳ 18 vào đầu năm 2019, với thành công ngoài sức tưởng 
tượng.
Các Đạo tràng thuộc Chùa Pháp Hoa cũng dần dần ổn 
định và đang trên đà củng cố, phát triển, hàng năm với 12 
kỳ Thọ Bát Quan Trai, 24 kỳ Sám Hối, 7 lễ hội, trong đó có 
ngày Tết truyền thống là nhiều hoạt động vui chơi nhất, với 
hàng ngàn người về chung vui và dự lễ đón giao thừa.
Chia đều trong năm, thường theo ngày Vía Quan Âm cũng 
có những Khóa Tu Học Một Ngày An Lạc, đạt được những 
kết quả khả quan. Xin kính trình báo lên Giáo Hội và Chư 
Tôn Giáo Phẩm cùng Đại Hội liễu tri. 
Kế thừa và Trụ Trì Chùa Pháp Hoa trong hiện tại là TT 
Thích Viên Trí, ngoài ra TT cũng đang xây dựng và Trụ Trì 
Chùa Bắc Linh -  Buckland Temple, 99 Reedy Road, Buck-
land Park, SA 5120 ở vùng phía Bắc Nam Úc. (Trước đây từ 
năm 2010 là Tăng Xá Bắc Linh) nơi đây là vùng Farm nên 
bà con rất cần Thầy hướng dẫn tu tập và sinh hoạt vào mỗi 
thứ Sáu hằng tuần và các Lễ: Tết Nguyên Đán, Phật Đản, 
Vu Lan (sau Chùa Pháp Hoa 1 tuần).
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Chùa Bắc Linh vào ngày 05-05-
2019 dưới sự chứng minh và chú nguyện của HT Hội Chủ 
Thích Bảo Lạc và HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba, cùng 
Chư Tôn Thiền Đức trong Giáo Hội và địa phương.
Ngoài Tăng xá đã có 3 Toilet, Chùa đã xây dựng thêm một 
Nhà Sinh Hoạt Đa Năng có nhà bếp, có thể dung chứa 
khoảng gần 100 Phật tử đến tu tập trong nhiều kỳ có cả các 
sắc tộc khác; và đã hoàn thành khu nhà vệ sinh với 8 toilet 
và 4 phòng tắm, sắp đưa vào sử dụng.
Nền móng đã được xây dựng vững chắc, sẵn sàng cho việc 
tiếp tục xây dựng Chánh điện, khi nào có ngân khoản. 
Nay kính trình.

TK Thích Viên Thành
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CHÙA BẮC LINH
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TU VIỆN KIM CANG
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn

Chánh Thư Ký Tổng Vụ Tăng Sự
100A Heatherton Rd, Narre Warren North, VIC 3804

Tel: 0423.555558 - Email: thichnhuanchon@gmail.com

Tu Viện Kim Cang toạ lạc tại số 100A Heatherton Road, Narre Warren North, Vic 
3804, do TT Thích Nhuận Chơn thành lập vào tháng 9 năm 2010, thành viên  Giáo 

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

Tu Viện Kim Cang là một trong những ngôi chùa Việt Nam mới thành lập tại vùng Đông 
Nam Melbourne, tuy không nằm trong vùng có nhiều cư dân người Việt Nam sinh sống 
nhưng với khung cảnh rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh, cây cối xanh tươi là nơi thật sự lý 
tưởng cho những Phật tử hữu duyên thực hành lời Phật dạy sau những ngày làm việc mệt 
nhọc căng thẳng.

Với tâm nguyện báo đền ân đức Tam bảo và đất nước Úc thân thương. Tu Viện Kim Cang 
với sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn thực hành lời dạy của Phật đem 
đến nhiều thiết thực cho Phật tử, những buổi tụng kinh, niệm Phật, pháp thoại được tổ 
chức đều đặn, đặc biệt Đạo Tràng Tu Viện Kim Cang luôn hưởng ứng một cách tích cực 
những Phật sự trong cộng đồng.
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CHÙA GIÁC NHIÊN
Hòa Thượng Thích Trường Sanh

Phó Hội Chủ Giáo Hội
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm

70A Avenue Rd, Otahuhu, Auckland, New Zealand
Tel: + 64.9.276 1747;  Fax: 64.9.276 1745;

Viber: +64. 21029 76553
Email: chuagiacnhien@yahoo.com

1-Dẫn Nhập:
Từ khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan thành lập, đã 
bổ nhiệm Đại Đức Thích Trường Sanh sang đất 
nước Tân Tây Lan vào năm 1991 để lãnh đạo Hội 
Phật Giáo tại thành phố Auckland và Hội Phật 
Giáo tại vùng thủ đô Wellington, đến nay 2019 là 
đã 28 năm. Tại Tân Tây Lan vào thời điểm ấy chỉ 
lập Hội chứ chưa có chùa và Thầy, sau đó Thầy 
Trường Sanh đã kiến tạo ngôi chùa Giác Nhiên. 
Giác Nhiên là Đạo hiệu của Đức Đệ Nhị Tăng 
Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất từ năm 1973-1979. Ngài là đương kim Trụ 
Trì Tổ đình Thuyền Tôn tại cố đô Huế, Việt Nam. 
Ngôi chùa Tổ này được Tổ sư Liễu Quán người 
miền Trung Việt Nam đã đắc truyền Tổ đạo với 
Tổ sư Minh Hoằng-Tử Dung, khai sơn Tổ đình 
Từ Đàm tại Huế. Từ Đàm là ngôi chùa lịch sử 
thống nhất Phật giáo ba miền Bắc - Trung - Nam 
vào những năm 1950-1952; là nơi đấu tranh cho 
tự do tín ngưỡng vào năm 1963, trong thời kỳ 
Đệ Nhất Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Và 
Thầy Trường Sanh là đệ tử của cố Đại Lão Hòa 
Thượng Thích Giác Nhiên, cho nên xưng danh 
Đạo hiệu của Thầy mình để nương nhờ ân đức 
của Thầy Tổ mà hành đạo ở nơi xứ người.

2- Chương trình sinh hoạt-tu học:
Cũng như tất cả những ngôi chùa khác ở trong 
nước và sau năm 1975, các ngôi chùa Việt Nam 
đã có mặt tại hải ngoại. Ngôi chùa Giác Nhiên đã 
sinh hoạt hằng tuần, hằng tháng và hằng năm theo 
truyền thống Phật Giáo Bắc Tông: Tết Nguyên Đán, 
Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, thuyết giảng hằng tuần, 
Đạo tràng Bát Quan Trai, các khóa lễ Cầu an, Cầu 
siêu và tiếp đón chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật 
tử từ Việt Nam và các Châu lục đến giảng dạy và 
thăm viếng. Tại Chùa Giác Nhiên có Thầy Trụ Trì 
và quý Thầy Cô thường trú trong chùa thay nhau 
giảng dạy và điều hành các Phật sự cho các Phật 
tử tại địa phương; Thầy Trường Sanh còn đi tham 

dự các Phật sự tại Âu châu, Mỹ châu, Canada và 
Ngài cũng là thành viên của GHPGVNTNHN tại 
Úc Đại Lợi –Tân Tây Lan nên thường xuyên qua lại 
Úc để hành hoạt Phật sự.

3- Về mặt xây dựng cơ sở:
Mặc dù đã có ngôi chùa, nhưng diện tích Chánh 
điện và phòng ốc đang còn hạn hẹp. Cho nên ngày 
17/6/2018, Thầy Trụ Trì đã cung thỉnh chư Tôn 
Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong 
Hội Đồng Điều hành Giáo Hội Úc Châu – Tân Tây 
Lan làm lễ đặt đá xây dựng công trình, ngõ hầu 
có nhiều phương tiện để làm Phật sự. Chùa Giác 
Nhiên là ngôi chùa đầu tiên tại thành phố Auck-
land, Tân Tay Lan, kính mong chư Tôn Đức Tăng 
Ni thành tâm chú nguyện và các thiện nam, tín nữ 
Phật tử các nơi hoan hỷ phát tâm cúng dường như 
bức tâm thư kêu gọi vào ngày 16/1/2019.

4- Phần tổng kết:
Nhân dịp Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 được tổ chức 
vào những ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019 tại 
Tu Viện Quảng Đức, tiểu bang Victoria, Úc châu, 
Đại Hội đã kêu gọi các tu viện, tự viện, tịnh xá, 
tịnh thất v.v… viết bản tường trình về sự sinh hoạt 
của bổn tự… Chúng tôi viết lên vài dòng để đóng 
góp cho sinh hoạt chung của Phật giáo Việt Nam 
tại hải ngoại.

HT Thích Trường Sanh.
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Tổ đình Minh Quang hệ phái Khất Sĩ thuộc Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, được xây dựng trên 20 
năm, tọa lạc tại Canley Vale, NSW.

Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ Thiền 
Viện Minh Quang, Ngài đã khai sơn, hình thành và 
phát triển ngôi Tam Bảo. Thiền Viện Minh Quang 
chánh thức được đặt tên năm 1998, khởi công năm 
2003, khánh thành và an vị các tôn tượng năm 
2005, năm 2007 Thiền Viện Minh Quang đã trùng 
tu và lấp đặt thêm 8 cây đèn Chân lý bằng đá hoa 
cương mỗi cây cao 1,8m. Năm 2009 an vị tượng 
Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng gỗ cao 3m. Năm 2017 
an vị Tôn tượng Đức Phật Thuyết Pháp bằng đá 
quý và Bảo tháp cố HT Pháp Sư Thích Giác Nhiên 
trong khuôn viên Thiền Viện. Năm 2018 an vị 
Tượng Đức Phật Thích Ca và Tượng Thiên Thủ 
Thiên Nhãn bằng đồng vàng tại Chánh điện, do 
Hòa Thượng người Laos phát tâm cúng dường.

Trụ trì Tổ Đình Thiền Viện Minh Quang, Sydney 
hiện nay là đệ tử truyền thừa của HT Thích Minh 
Hiếu -Thượng Tọa Thích Minh Hội đã được tấn 
phong năm 2017 dưới sự chứng minh của chư Tôn 
Thiền Đức trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tây Lan, 
vào ngày Rằm tháng Tư năm Đinh Dậu.

Xuất phát từ Tổ đình Minh Quang, nhiều ngôi 
Thiền Viện đã được thành lập tại các tiểu bang 
khác như Adelaide, Perth…theo nhu cầu tu học 
và phát triển phục vụ cộng đồng. Năm 2018, Hòa 
Thượng Viện Chủ tìm được một nơi tĩnh lặng tu 
học dành cho Ni giới tại Brisbane, Qld để thành lập 
ngôi Già Lam như một Ni Viện trực thuộc Tổ đình 
Thiền Viện Minh Quang. Hiện nay, có hai Sư Cô và 
một Sa Di Ni tu học cùng Phật tử địa phương hằng 
ngày chăm sóc tại nơi đây.

Chương trình tu học cho tất cả các Thiền Viện, 
bao gồm Tổ đình Minh Quang, Sydney và liên 
bang đều có những sinh hoạt tu tập theo đường 
hướng Khất Sĩ, nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, 
học Phật, Giảng Pháp và Sám Hối tạo những thuận 

duyên trên con đường hoằng pháp cho nền Phật 
Giáo Khất Sĩ Hải Ngoại nói riêng, cho Phật Giáo 
Úc Châu nói chung.

Sinh hoạt từ năm 2015 đến 2018
Nhân sự và trách nhiệm:

Ngoài việc tu tập giáo dưỡng duy trì Giới Luật trong 
hàng Phật tử, Thiền Viện Minh Quang còn có sinh 
hoạt Gia Đình Phật Tử Bồ Đề Minh Quang, dạy 
tiếng Việt cho trên 100 em sinh ra và lớn lên tại Úc 
Châu vào mỗi Chủ Nhật, ngoài học tiếng Việt các 
em được chư Tăng Ni giảng thêm về giáo lý đạo 
đức, thiện pháp và thực tập thiền.

Ban Hộ Niệm Thiền Viện Minh Quang phụ trách 
thăm viếng Phật tử nằm bệnh viện, nursing home, 
với lòng từ bi mẫn, chư Tăng, Ni và Phật tử sẵn 
sàng đến trợ niệm người sắp mất, cầu siêu tại nhà 
quàn, tụng kinh và đưa linh cữu hỏa thiêu hay an 
táng. Hương Linh được khắc bảng tên, pháp danh, 
ngày, tháng, năm mất để phụng thờ nhang khói tại 
điện thờ Cửu Huyền có Tượng Địa Tạng Vương 
Bồ Tát, nơi hậu đường Thiền Viện Minh Quang. 
Bên trái bàn thờ Tổ Sư Minh Đăng Quang, vị khai 
sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, bên phải là bàn 
thờ Sư Tổ Đạt Ma.

Từ năm 2015 đến nay, trong ban hộ niệm có những 
vị đã xuất gia, có vị gia đình chuyển đến tiểu bang 
khác, đến nay ban hộ niệm chỉ còn 24 thành viên.

Hiện nay, Tăng Đoàn Minh Quang có 14 vị và 4 cơ 
sở, Đông, Tây, Nam, Bắc Úc. Ngoài Hòa Thượng 
Viện Chủ và Thượng Tọa Trụ Trì Thích Minh Hội 
tại Tổ đình, Chư Tôn Đức Tăng Ni Khất Sĩ, do HT 
Viện Chủ phân công và bổ nhiệm, không lưu trú 
nhất định một trụ xứ nào, mà thường xuyên luân 
phiên hoằng pháp tại các Thiền Viện liên bang, 
cũng như đảm nhận công việc hoằng Pháp và các 
Phật sự tại các trú xứ địa phương.

Phật sự và hoằng Pháp

Năm 2015 Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện 
Minh Quang đã nhận trách nhiệm của Giáo Hội 
PGVNTNHN/UĐL-TTL giao tổ chức khóa Tu 

TỔ ĐÌNH MINH QUANG, SYDNEY 
Viện Chủ: Hòa Thượng Thích Minh Hiếu

Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Minh Hội

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự
28-32 Chadderton St, CANLEY VALE, NSW 2166
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Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15, khóa tu học được tổ 
chức tại Narrabeen, North Sydney, cùng sự tham 
dự của hơn 50 Chư Tôn Đức Tăng Ni và hơn 500 
học viên toàn liên bang. Nhờ sự hỗ trợ tận tình 
của Chư Tôn Thiền Đức trong Giáo Hội, cũng như 
sự đóng góp của tất cả Phật tử Thiền Viện Minh 
Quang nói riêng và toàn thể Phật tử liên bang nói 
chung, mà khóa tu học Phật Pháp cuối năm đã 
hoàn thành tốt đẹp.

Mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đều 
tổ chức các khóa tu học Phật Pháp hay An Cư Kiết 
Đông, Phật tử Thiền Viện Minh Quang cũng theo 
Thầy tham dự tu học hay tùng hạ, được tổ chức tại 
bổn tự hay tại các tiểu bang trên nước Úc.

Mỗi tối thường nhật từ 6.00pm đến 8.00pm, Chư 
Tăng Ni và Phật tử toạ thiền, trì kinh, thiền hành, 
dưới ánh nến lung linh xuyên qua 10 pho tượng 
Đại đệ tử Phật, vị Giám trai và 3 vị Tổ Sư Thiền, 
như đưa mắt vô lượng từ ái nhìn đàn con hậu học 
đang thực hành thiền quán hay từng bước chân 
nhẹ nhàng trong tĩnh lặng.

Ngày 14, 29 hay 30 Âm lịch mỗi nửa tháng, Phật tử 
về tụng Giới Bồ Tát, Sám Hối và lễ lạy Hồng danh 
Chư Phật, sau thời Sám Hối Phật tử cũng được 
nghe một thời Pháp khuyến tấn ngắn và vài thông 
báo Phật sự.

Giảng Pháp vào mỗi sáng Chủ Nhật cách một tuần, 
các Phật tử về nghe giảng, ôn tập học hỏi để trau 
dồi kiến thức Phật pháp, thắc mắc hay tìm hiểu 
Giáo lý kinh điển. Thỉnh thoảng Chư Tăng Ni ở 
hải ngoại ghé thăm Thiền Viện, cũng có một thời 
Pháp cho Phật tử, ngoài ra Thiền Viện có thư viện 
nhỏ, Phật tử có thể đến sưu tầm, nghiên cứu học 
tập hay mượn sách.

Khóa tu Bát Quan Trai 24 giờ, mỗi thứ Bảy cách 
một tuần (9.00am hôm nay đến 9.00am hôm sau), 
khóa lễ thọ giới, tụng kinh, học pháp, thiền hành, 
thiền tọa.

Đặc biệt năm 2017 Thiền Viện Minh Quang có 
tổ chức 3 khóa Huân Tu An Lạc mỗi khóa 3 ngày. 
Khóa 1: Từ ngày 14/04/2017 đến 16/04/2017. Khóa 
2: Từ 10/06/2017 đến 12/06/2017. Khóa 3: Từ ngày 
30/09/17 đến 02/10/2017. Phật tử tham dự khá 
đông từ 40 đến 45 vị, nhiều Phật tử ở lại chùa suốt 
khóa, có Phật tử tối về sáng đến sớm, vài Phật tử 
xin dự khuyết vì bận việc làm, hoặc cha mẹ bệnh 

đơn chiếc xin tham dự 2 ngày hoặc 1 ngày. Phật 
tử được chư Tăng Ni hướng dẫn tu học, giáo lý cơ 
bản, cách tọa thiền, đi kinh hành, đi thiền hành, 
nghe bộ Chơn Lý, tụng kinh Đại thừa, hỏi và đáp 
thắc mắc. Trong khóa thứ 3 Phật tử xin học Kinh 
Vạn Phật và đã lễ lạy được 1,000 lạy dù có nhiều vị 
đã lớn tuổi.

Mỗi năm, hàng ngàn Phật tử về Thiền Viện Minh 
Quang đón Xuân, dự Lễ Tất niên, đón Giao thừa, 
tết Nguyên Đán đốt pháo, múa Lân và hương khói 
cầu nguyện, chúc Tết lẫn nhau thật ấm lòng cho 
những người con xa xứ. Ngoài ra, Phật tử còn tham 
dự các ngày Đại lễ hằng năm, như Đại Lễ Phật Đản, 
Lễ tưởng niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang, Lễ Dâng 
Y, Lễ Vu Lan, Lễ vía Đức Quan Thế Âm, từ tháng 
6/2016 AL cũng là ngày tưởng niệm Pháp Sư Thích 
Giác Nhiên, Lễ Vía Phật A Di Đà, Lễ Phật Thích Ca 
thành đạo. Riêng năm 2015 khác với mọi năm, Lễ 
Hội Truyền Đăng cúng dường Phật A Di Đà có sự 
tham dự của Chư Tôn Thiền Đức Sydney, làm tăng 
thêm phần trang nghiêm long trọng.

Từ Thiện Xã Hội
Động đất Nepal 2015:

Noi theo hạnh từ bi của Đức Bổn Sư Thích Ca với 
tấm lòng vị tha bác ái của người con Phật, Phật tử 
Thiền Viện Minh Quang đã đóng góp gởi:

 -Ban Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội PGVNTNHN 
Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, cứu trợ động đất Nepal: 
$60,000

 -Giáo Hội PGTGKS-Việt Nam cứu trợ động đất 
Nepal: $20,000.

Ngoài ra Chư Tăng Ni và Phật tử đã cúng dường 
thêm 10 căn nhà tình thương.

Lũ lụt Việt Nam năm 2016:

Chia sẻ sự đau thương hoạn nạn, với thiện tâm của 
người con Phật, Thiền Viện Minh Quang Sydney, 
Nam Úc, Tây Úc đã cố gắng đóng góp gởi Ban Từ 
Thiện Xã Hội Giáo Hội PGVNTNHN UĐL-TTL: 

Đợt 1: $16,000 - Đợt 2: $15,000

Đóng góp Giáo Hội PGTGKS-VN tại quê nhà 
$10,000

Để trợ giúp nạn nhân gặp khó khăn, trước những 
trận mưa bão liên tục, mưa lũ tàn khốc tiếp tục 
tàn phá các tỉnh miền Trung, Việt Nam đã gây chết 
chóc tang thương, chết hàng chục người, mất tích 
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hằng trăm người, mùa màng, trâu bò, nhà cửa, 
ruộng vườn, đắm chìm trong biển nước. HT Viện 
Chủ Thích Minh Hiếu, TT. Thích Tâm Phương, Ni 
Sư Huệ Khiết và Chư Tăng Ni đại diện cho Giáo 
Hội Phật Giáo Úc Châu, Mỹ Châu, Âu Châu đã liên 
tục cùng nhau về đến Việt Nam, cứu giúp khẩn cấp 
hầu an ủi phần nào sự mất mát đau thương của 
đồng bào gặp khó khăn.

Bão lũ Việt Nam năm 2017:

Lại một lần nữa, các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam 
lại phải hứng chịu liên miên những trận mưa bão, 
thiên tai lũ lụt, đường phố sạt lở. Phật tử Thiền 
Viện Minh Quang đã gởi Ban Từ Thiện Xã Hội - 
Giáo Hội PGVNTNHNUĐL-TTL: $5,000.

Cùng lúc đó Phật tử của 3 Thiền Viện tại Sydney, 
Tây Úc, Nam Úc đã nỗ lực đóng góp đợt 1 và đợt 
2: $65,000.

Với Hạnh nguyện Bồ Tát, các Ngài đã không quản 
ngại những cơn mưa to gió lớn, bão táp lạnh lẽo, 
đường sá sạt lở, HT. Thích Minh Hiếu (Úc Châu), 
HT. Thích Minh Hồi (Hoa Kỳ) cùng Chư Tôn Đức 
Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ và Phật tử thiện nguyện 
Việt Nam đã không ngại khó khăn cực nhọc ủy lạo 
cứu giúp đồng bào nạn nhân 4 tỉnh, Bắc, Trung 
Bắc, Nam, Trung Nam bộ (Quảng Trị, Quảng Bình, 
Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa 
Bình). Ngày 10 đến 12/11/2017 cơn bão lũ 12 dữ 
dội ập đến, phố cổ Hội An nhấn chìm trong biển 
nước. HT.Thích Minh Hiếu và HT.Thích Minh 
Hồi đã ủng hộ thêm cho Quảng Nam và Huế, 
Duy Phước, Duy Vinh, Duy Xuyên, Điện Bàn, 
Điện Trung, Điện Quang, Đại Lộc, Đại Minh, Đại 
Phong (có thể xem chi tiết và hình ảnh trên Web: 
www.quangduc.com).

Cứu trợ năm 2018:

Tháng 3 năm 2018, nhân chuyến hành hương ba 
nước: Bhutan, Kathmandu và Ấn Độ, HT Viện 
Chủ đã hướng dẫn phái đoàn Phật tử trao 1,500 
gói quà gồm có mền, xà bông, thực phẩm khô, 
thêm những gói áo quần đồng phục cho học sinh. 
Những gói quà cứu trợ được đưa đến tận tay nạn 
nhân những vùng thung lũng xa xôi đã hứng trọn 
trận động đất kinh hoàng rúng động thế giới năm 
2015, tập trung 3 địa điểm tại Kathmandu, Nepal 
tổng cộng $15,000.  Phái đoàn vẫn tiếp tục bố thí 
những người khốn khó tại Ấn Độ dọc theo lộ trình 
hành hương chiêm bái.

Ngoài ra HT Thích Minh Hiếu đã đóng góp gởi 
TT Thích Tánh Tuệ $5,000 để làm 12 giếng nước 
(trước 10 giếng, sau 2 giếng), tại Ấn Độ, ngõ hầu 
giúp dân nghèo bớt nhọc nhằn, lao khổ phần nào 
khi đi lấy nước trong mùa Hạ khắc nghiệt.

Tháng 9/2018 Phật tử TV Minh Quang đã góp 
phần cứu trợ: $10,000 đến hai tiểu bang khô hạn 
tại Úc Đại Lợi. Tiểu bang New South Wales và Tiểu 
bang Queensland nơi quê hương thứ hai của chúng 
ta bị hạn hán nặng nhất.

Tại Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Việt Nam, 
phát xuất thiện tâm và lòng từ bi trắc ẩn của người 
con Phật. Tăng Ni và Phật tử Thiền Viện Minh 
Quang đã đóng góp $100,000 để xây dựng 7 cái 
cầu bằng xi măng cốt sắt, thay thế những cầu tre 
lắc lư, những cây gỗ tròn mục và những nơi không 
có cầu, hầu giúp đồng bào, trẻ thơ, học trò, cụ già, 
những người nghèo khổ an toàn khi qua lại trong 
những khu vực nhiều sình lầy kênh rạch.

Cũng trong tháng 9/2018 Phật tử Thiền Viện Minh 
Quang đã đóng góp trực tiếp $15,000 cũng như gởi 
về TV Quảng Đức giúp Sư Cô Vạn Tánh trị liệu 
cháy bỏng nằm bệnh viện Chợ Rẫy, Việt Nam.

Cơ sở vật chất

Gần 20 năm qua, Tổ Đình Thiền Viện Minh Quang 
cũng đã có vài nơi được tu bổ, sửa chữa như thay hệ 
thống giây điện, hệ thống đèn, lắp ráp solar, cam-
era, air condition nơi nhà đa dụng chỗ sinh hoạt và 
giảng pháp, sửa chữa nhà bếp, bồn rửa chén, ống 
nước, mái chùa, mái ngói, nóc chùa, phòng ốc, sơn 
sửa đánh bóng lại tất cả hiện vật bằng gỗ, chỉnh 
trang lại cảnh quang trong khuôn viên chùa, lấp 
đặt thêm những tảng đá thư pháp, những vần thơ 
Chánh pháp, sửa lại bờ rào…hầu duy trì, bảo tồn 
sắc thái, văn hóa dân tộc Việt, cho ngôi nhà Phật 
Pháp luôn trang nghiêm rạng rỡ tại nước Úc.

Chân thành kính chúc Đại Hội Kỳ 6 viên mãn 
tốt đẹp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
TM. Ban Hành Chánh TVMQ

Diệu Ánh
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HÌNH ẢNH SINH HOẠT TU HỌC 
TẠI THIỀN VIỆN MINH QUANG, PERTH, TÂY ÚC
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HÌNH ẢNH SINH HOẠT TU HỌC 
TẠI THIỀN VIỆN MINH QUANG, ADELAIDE, NAM ÚC
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1. Duyên Khởi : 
Vào ngày 28/05/1992 (Nhâm Thân) Hoà Thượng 
Thích Bổn Điền từ trại tị nạn đảo Galang của Nam 
Dương (Indonesia) đến định cư tại Úc Đại Lợi. Đến 
ngày  28/11/1992, vì nhu cầu Phật sự và tu học, Thầy 
đến thành phố Bankstown thuộc tiểu bang New 
South Wales, chính thức thành lập ngôi chùa tại số 
188 Chapel Road, South Bankstown, NSW 2200, là 
ngôi chùa đầu tiên tại thành phố này đã 27 năm.

2. Danh Hiệu :
Ngôi chùa được đặt tên là Huyền Quang, nhằm mục 
đích để Tôn kính đạo hạnh và công hạnh của Đại lão 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đệ tứ Tăng Thống 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đến ngày 
20 tháng 1 năm 2013 (nhằm ngày mùng 9 tháng 12 
năm  Nhâm Thìn, nhân ngày húy kỵ của Hòa Thượng  
Thích Đức Nhuận, nguyên chánh Thư Ký Viện Tăng 
Thống. Bắt đầu khởi công đặt viên đá đầu tiên đại 
trùng tu toàn bộ, theo nét văn hóa Việt Nam được  
xây 2 tầng, bên trên là Chánh điện và nơi cư trú của 
chư Tăng, tầng dưới dành cho sinh hoạt Phật sự.

3. Hiện Tại :
Công trình xây dựng chùa Huyền Quang đã hoàn tất, 
mỹ mãn. Lễ Khánh Thành được long trọng tổ chức 
vào ngày 17/11/2017. Với diện tích ngôi chùa khoảng 
750 mét vuông nhưng Ngài đã thiết lập và xây dựng 
ngôi Tam Bảo rất trang nghiêm, thanh tịnh thuần hoá 
nét Việt , nhằm mục đích hướng dẫn và xây dựng tín 
đồ Phật Tử chánh tín tại Úc Đại Lợi . Trải qua 27 năm 
tu học và hành trì, quý Tăng và Phật Tử chung tay 
phát triển và hộ trì ngôi Tam Bảo đã trở thành Ngôi 
Già Lam nghiêm tịnh giữa thành phố Bankstown .

4. Về nhân sự:
Hiện tại có 3 vị Tỳ Kheo  và chú Sa Di đang cư trú: 
- Hòa Thượng Thích Bổn Điền, trụ trì kiêm Thành 
Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan
- TT Thích Thiện Hiền phó trụ trì kiêm Tổng Vụ 
Trưởng Nghi Lễ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan
- Đại Đức Thích Đăng Nghĩa

- Chú Sa di Giác Pháp đệ tử xuất gia của HT Trụ trì 
Thích Bổn Điền
Thành phần sinh hoạt gồm:
- Ban Tương Trợ Phật Tử Chùa Huyền Quang.
- Ban Hộ Niệm Phật Tử Chùa Huyền Quang.

5. Phật sự sinh hoạt trong năm:
-Mỗi tối thường nhật thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu: từ 
7pm-8 pm thời khoá nhật tụng và ngồi thiền, sám 
hối.
- Chủ nhật hàng tuần nguyên ngày là thời khoá tu 
học và nghe pháp.
- Tham dự và tu học vào khoá an cư, tu học của GH-
PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tổ chức 
hàng năm
- Tổ chức những ngày lễ lớn trong năm: Phật Đản, Vu 
Lan, tết Nguyên Đán,...
- Phật Tử Bổn Tự phát tâm riêng tổ chức gây quỹ cứu 
trợ Việt Nam.
- Kế hoạch sẽ tổ chức thọ Bát Quan Trai mỗi giữa 
tháng .

6. Cơ sở vật chất:
Gần 27 năm qua, Ngôi chùa Huyền Quang đã được Hoà 
Thượng xây dựng hoàn tất và tương đối đầy đủ phương 
tiện cho Phật Tử về tu học và lễ lạy hàng tuần. Ngôi 
chùa với diện tích rất khiêm tốn ngay giữa trung tâm 
thành phố sầm uất Bankstown, nhưng đậm nét sắc thái 
nghiêm tịnh, thanh cảnh và thuần văn hoá Việt Nam 
giữa xứ Úc Đại Lợi.
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.
Đó là niềm vinh hạnh, duyên lành và hạnh phúc của 
những người đệ tử Phật lưu vong, luôn mang hạnh 
nguyện tu học giải thoát nương vào ánh hào quang từ 
bi và trí tuệ của Chư Phật và Chư Bồ Tát.
Kính chúc Đại Hội Kỳ VI tại Tu Viện Quảng Đức 
thành công viên mãn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
TM Ban Thư Ký Chùa Huyền Quang

Phật tử Quảng Đạm Phạm Quốc Thuần

CHÙA HUYỀN QUANG
Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Bổn Điền 

Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Phó Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Thiện Hiền

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ
188 Chapel Rd South, BANKSTOWN, SW 2200. Tel:02.97073347
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CHÙA PHÁP QUANG
Trụ Trì: HT Thích Nhật Tân

12 Freeman Road, Durack, QLD 4077. Australia
Tel : 61.7.3372 1113  

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

Pháp Quang là một trong những ngôi 
chùa Phật giáo hình thành, làm nơi quy 
hướng tín ngưỡng, lễ bái, tu học, sinh 

hoạt sớm nhất tại thành phố Brisbane, tiểu 
bang Queensland, do thầy Nhật Tân sáng lập. 
Từ năm 1982, qua một thời gian thuê mướn 
nhà dùng phương thức “cải gia vi tự” ở các 
vùng Corinda, Darra, Oxley thì tháng 11 năm 
1987, chùa chính thức dời về trụ xứ tại Dur-
ack. Mãi đến năm 1997, chùa mới được khởi 
công xây dựng. Đại lễ khánh thành chùa được 
tổ chức long trọng, trang nghiêm vào 2 ngày 
01,02/5/1999. 

Từ cổng Tam quan nhìn vào, tôn tượng đức 
Phật A Di Đà được tôn trí ngay mặt trước 
ngôi Chánh điện, tôn tượng Bồ tát Quán Thế 
Âm tôn trí ở mặt bên. Điện Phật được bài trí 
trang nghiêm. Hương án giữa thờ tượng đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai bên thờ chư vị 
Bồ tát: Quán Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù và 
Phổ Hiền. Phía trước thờ ngài Hộ Pháp và 
Tiêu Diện.

Lễ thường xuyên hàng tuần vào 3 giờ chiều 
mỗi thứ Bảy, những ngày Đại lễ như Phật Đản, 
Vu Lan sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng Chủ 
Nhật nào đó tùy theo thời gian. Tết Nguyên 
Đán thực hiện đúng theo ngày tháng âm lịch, 
tức là 30 Tết sám hối cuối năm, tổ chức Tất 
Niên, vui Xuân đêm 30 Tết cho đến 10 giờ tối 

“tống cựu nghinh tân”, đốt pháo, múa lân, chúc 
Tết; đúng 12 giờ 1 giây của Đêm 30, Cúng Giao 
Thừa và sau đó bắt đầu Chương trình Tết đến 
Rằm Thượng Nguơn.

Thầy Nhật Tân, khi Tổng Hội trở thành Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của 
thập niên 1980, 1990, giữ chức vị Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên một thời. Sau 
đó Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan khởi 
lập vào năm 1999, Thầy Nhật Tân là Tổng Vụ 
Trưởng Tài Chánh nhiệm kỳ 1 và ba nhiệm kỳ  
giữ chức Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành từ 
năm 2003 đến 2019, và cuộc họp của Hội Đồng 
Giáo Phẩm Trung Ương của Giáo Hội tại Khóa 
An Cư Vạn Hạnh 2012, đảm nhận thêm cương 
vị Chánh Thư Ký HĐGPTƯ của Giáo Hội, tuy 
nhiên vì sức khỏe không cho phép và Phật sự 
quá đa đoan nên sau đó đã xin rút lui chức vụ 
Chánh Thư Ký này.

Dù lớn hay nhỏ vẫn là hình bóng mái chùa và 
Pháp Quang, là ngôi chùa Việt Nam thứ năm 
xây cất thành tựu sau Pháp Bảo, Pháp Hoa, 
Chánh Giác, Phước Huệ, để góp mặt vào sự 
nghiệp hoằng hóa lợi sanh và là công trình 
kiến tạo, di tích văn hóa Phật Giáo, Dân Tộc 
như một bông hoa hiến tặng cho Đạo cho Đời 
và truyền trao thế hệ.
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CHÙA A DI ĐÀ
Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Nguyên Trực

Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
52 Bareena St, CANLEY VALE, NSW 2166

Tel: 02.87046317; 0412.637962
www.chuaadida.com; nguyentructhich@gmail.com

Từ bao đời nay, đạo Phật đã trở thành một tôn 
giáo truyền thống của người Việt. Dù sống ở 

đâu, hình ảnh một ngôi chùa thân thương luôn gợi 
nhắc người Việt hướng về cội nguồn. Vì vậy phần 
lớn chư Tăng Ni Việt Nam ở nước ngoài dù khó 
khăn trăm bề, đã noi gương chư Tổ kiến lập tự viện, 
để những ngôi chùa này không chỉ là nơi sinh hoạt 
tín ngưỡng của kiều bào, mà còn là địa chỉ tâm linh, 
là nơi giác ngộ tinh thần, là nơi gửi gắm tâm hồn 
của những người con xa xứ, cũng là danh lam thắng 
cảnh của nước sở tại và đặc biệt là nơi giữ gìn nét 
văn hóa truyền thống, bảo tồn tiếng Việt đối với 
những người con sống xa Tổ quốc.
Chùa A Di Đà do chúng tôi (Hòa Thượng Thích 
Nguyên Trực) thành lập từ năm 2000, nằm trên 
tầng 2 của khu vực nơi để cầu nguyện cho những 
người quá cố (gọi là nhà quàn). Do một người Phật 
tử gốc ‘Ý’ (Italy) phát tâm hỷ cúng cơ sở của Ông để 
lập nên ngôi tự viện vào ngày mùng 8 tháng 10 năm 
Canh Thìn (nhằm ngày 3 Tháng 11 năm 2000), tại 
địa chỉ 113 Cabramatta Road vùng Cabramatta tiểu 
bang New South Wales, Australia.
Nhớ lại, đầu thập niên 1980 sau cái mốc thời gian 
1975 Quốc biến Dân vong, làn sóng người vượt 
biển tìm đất sống, người tu sĩ như chúng tôi cũng 
không ngoại lệ, cùng với dòng người Việt vượt biên 
và đến được trại tỵ nạn Philippines, tiếp đó có nhân 
duyên được Hòa Thượng Bảo Lạc bảo lãnh chúng 
tôi tới đại lục Úc Đại Lợi.
Vào đầu tháng 4 năm 1989 Chúng tôi chính thức 
được định cư tại quốc gia Úc Đại Lợi “Australia” 
tiểu bang New South Wales, thành phố Sydney, 
chúng tôi đã đến ở tại chùa Pháp Bảo (Sydney) do 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Trụ Trì. Lần đầu tiên 
chúng tôi hội nhập vào một đất nước xa lạ, đất nước 
đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa chủng tộc và mọi sinh 
hoạt đều khác biệt với quê hương Việt Nam.
Trải qua 11 năm chúng tôi ở tại chùa Pháp Bảo cùng 
với Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, duy trì nếp sống tu 
hành của một Tăng sĩ Phật giáo, cùng nhau hướng 
dẫn Phật tử tu học, kết nối đồng hương xa quê với 
nhau, cùng nhau giữ gìn truyền thống văn hóa Việt, 

góp phần xây dựng đạo đức, lành mạnh nhân sinh, 
an bình xã hội, cho thế giới gần nhau, nhân loại hòa 
bình.
Hồi tưởng lại đời tu sĩ chúng tôi có những bước 
ngoặc lớn đã thay đổi cuộc đời tu hành đến ngày 
hôm nay. Dấu ngoặc thứ nhất lúc còn ấu thơ vào 
năm… tuổi đã xa gia đình xuất gia đầu Phật, và dấu 
ngoặc thứ hai vào năm… tuổi chính quyền CS ưu 
tiên cho học tập cải tạo trại giam A30, sau đó xa 
xứ đến đất nước Úc tu tập hành đạo, nhưng chúng 
tôi luôn đau đáu trong lòng muốn đem đạo Pháp 
phát triển rộng rãi tại Úc Châu, cho nên thời gian 
11 năm ở tại ngôi chùa Pháp Bảo, nhưng trong lòng 
luôn phát nguyện và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ 
có một nơi chốn để kiến tạo và xây dựng thêm một 
ngôi chùa Việt Nam, vừa là nơi tu hành vừa là nơi 
để người con Việt xa xứ về sinh hoạt tu học. Nhưng 
quả thật không đơn giản như những gì mình 
nghĩ. Khi mà chúng tôi đến xứ sở này với hai bàn 
tay trắng, một gói hành lý xách tay hết sức khiêm 
nhường, và xa lạ về tất cả mọi mặt: Ngôn ngữ, văn 
hóa và mọi sự sinh hoạt ở một quốc gia phú cường 
này. Bằng mọi quyết tâm, vượt qua mọi thử thách, 
một thời gian khá dài chúng tôi cùng một số Phật 
tử tín tâm cũng kiến lập được một nơi để sinh hoạt 
về tâm linh.
Vào ngày mùng 8 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm 
ngày 3 tháng 11 năm 2000, chính thức thượng bảng 
hiệu Chùa A Di Đà tại địa chỉ 113 Cabramatta Road 
vùng Cabramatta tiểu bang New South Wales, thuộc 
hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan và tên tiếng 
Anh là “The Unified Vietnamese Buddhist Congre-
gation of Australia- New Zealand”. Với danh xưng 
tôn hiệu của Đức Phật cõi Tây phương: “Vô lượng 
quang, Vô lượng thọ, Vô lượng công đức”. Bên trong 
Chánh điện, các Phật tử hay du khách đều ấn tượng 
với những bức tượng có khuôn mặt, hình dáng hiền 
hòa, chất phác mang đậm nét văn hóa dân tộc Việt 
Nam.
Vào đầu tháng 12 năm 2000, nhân ngày Lễ vía Đức 
Phật A Di Đà chúng tôi đã tổ chức lễ khánh thành 



151150

phatgiaoucchau.com  -  quangduc.com

An vị Tôn Tượng, được tổ chức trang nghiêm trọng 
thể với trên 30 vị chư Tôn Đức Tăng Ni khắp các 
tiểu bang tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, thuộc Giáo 
hội Thống nhất Hải ngoại đồng về tham dự. Sau đó 
vào tháng 4 năm 2001, chúng tôi nhận trách nhiệm 
của Giáo hội tổ chức cuộc họp báo Hội nghị của 
Giáo hội và Văn phòng II tại Hoa Kỳ được tổ chức 
tại Chùa A Di Đà.
Chúng tôi tưởng rằng như thế hẳn là ổn định nơi tu 
học và hành đạo rồi, nhưng không ngờ chỉ một thời 
gian ngắn do sự điều hành thương nghiệp thua lỗ 
của Ông Tony nên bị ngân hàng phát mãi. Cơ sở nơi 
chúng tôi sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng và chúng tôi 
chờ thông báo chính thức sẽ phải dọn đi hay không 
dọn đi... và biết đi đâu bây giờ? Vì chúng tôi đâu có 
sự chuẩn bị trước. Thật là một vấn đề nan giải cho 
bản thân chúng tôi, rồi việc gì đến cũng phải đến. 
Sau khi không thương lượng được với ngân hàng, 
chúng tôi nhận tin chính thức đó là vào thứ Ba, 6 
tháng 11 năm 2001, cơ sở này đã bị đấu giá để trả 
nợ ngân hàng.
Vào thứ bảy ngày 10 Tháng 11 năm 2001, Chúng tôi 
báo tin một số Phật tử đến Chùa phụ giúp di dời. 
Hôm đó là ngày bầu cử Chính quyền Liên bang, 

thế là cuộc đời Tăng sĩ của chúng tôi có nhiều diễn 
biến bất ngờ và đột ngột, vì chúng tôi không bao giờ 
nghĩ đến điều tệ hại này, làm chúng tôi phân vân và 
trăm mối tơ vò, rồi tự hỏi: Đi và ở đâu bây giờ? Thuê 
nhà kho chứa đồ? Hay tìm nhà Phật tử gởi đồ? Rồi 
không biết cuộc đời tu sĩ của tôi phiêu bạt về đâu?
Cũng trong thời gian này chúng tôi nhận được lời 
mời về Tiểu bang Nam Úc vì có một ngôi Chùa họ 
thỉnh chúng tôi Trụ trì, cách nơi chúng tôi sinh 
hoạt gần 1.500 cây số. Lúc đó chúng tôi cũng muốn 
rời Sydney để đi về nơi đó nhưng lại có nhiều diễn 
biến bất ngờ. Với tâm nguyện vì sự phát triển của 
đạo pháp, vì mang lợi lạc đến cho tất cả mọi người, 
chúng tôi nhận thấy được rằng, hôm nay hội đủ túc 
duyên, chúng ta cùng đến một hòn đảo rất là yên 
tĩnh. Chúng ta có túc duyên cùng hít thở chung bầu 
không khí nơi đây, cùng ăn, cùng uống, cùng kinh 
hành. Nếu không có duyên sâu đời trước thì chưa 
chắc chúng ta ngồi đây được yên ổn để tu tập.
Căn cứ vào lời nói của Ông Albert Einstein: “Tôn 
giáo tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo 
này sẽ vượt trên một Thượng Đế được nhân cách 
hóa, không còn có những giáo lý hay thần học. Một 
tôn giáo vừa cho Thiên nhiên vừa cho Tâm linh con 
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người, dựa trên sự chiêm nghiệm mọi sự thể trong 
thiên nhiên trong tâm linh, hài hòa hợp nhất. Phật 
giáo đạt đến điều nói trên. Nếu có một tôn giáo nào 
thích nghi được với nhu cầu hiện đại của Khoa học 
thì tôn giáo đó phải là Phật giáo”.
Với sự nhiệt tâm tha thiết của một số Phật tử vì 
Đạo pháp và cảm mến cá nhân chúng tôi, không 
muốn chúng tôi rời tiểu bang Sydney. Những Phật 
tử này đã bàn và quyết tâm tìm mua một cơ sở để 
xây dựng lại ngôi Chùa. Thế là Thầy trò chúng tôi 
đi tìm và sau đó đồng ý mua lại ngôi nhà ở số 52 
đường Bareena thuộc vùng Canley Vale Tiểu bang 
New South Wales, cách nơi chốn cũ không xa lắm, 
chúng tôi nhận thấy địa điểm này rất thuận lợi để 
bà con Phật tử về sinh hoạt và tu học. Địa điểm nằm 
giữa hai vùng Cabramatta và Canley Vale, cũng gần 
trạm xe bus và trạm xe lửa của hai vùng này, đi bộ 
đến Chùa rất thuận tiện. Và nơi đây đã trở  thành 
nơi lý tưởng để mọi người về tu học, chế tác niềm 
hỷ lạc, bình an và hài hòa trong đời sống.
Thầy trò chúng tôi đã ký giấy tờ hợp đồng và mua 
lại nơi này vào ngày mùng 8 tháng 10 năm Tân Tỵ 
nhằm ngày 22 tháng 11 năm 2001. Sau thời gian 
hoàn tất mọi thủ tục mua bán giữa hai bên. Ngày 18 
tháng Giêng năm Nhâm ngọ nhằm ngày 1 tháng 3 
năm 2002, chúng tôi lấy chìa khoá chính thức vào 
lúc 3 giờ 50 phút chiều.
Chúng tôi thiết nghĩ rằng đời người xuất gia không 
phải khi sinh ra là bắt đầu cho một cuộc sống, và 
mất đi là kết thúc vĩnh viễn cuộc sống ấy. Có một 
chuỗi liên kết trùng trùng nối tiếp nhau của những 
đời sống, những cảm giác, những tư tưởng, những 
hành nghiệp và tri giác. Cũng như có một trăm mùa 
Xuân mà trong giới hạn một đời người, chúng ta có 
thể được trải qua. Các mùa Xuân có vẻ tờ tợ như 
nhau, nhưng thực ra thì rất khác, là do cảm nhận 
của mỗi chúng ta, thay đổi theo hoàn cảnh, tâm 
trạng và tuổi tác. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, 
mọi thành tựu đời sống hạnh phúc hay hiện tượng 
khổ đau con người đều do tâm tạo. Đó là biểu hiện 
tính chất vận hành nhân quả khách quan mà đức 
Phật đã dạy: “Là người tu học chân chính cần phải 
luôn sáng suốt để hiểu rằng, đến với đạo Phật là học 
theo gương hạnh của Phật, còn những ai đi lệch ra 
con đường chánh pháp, chúng ta không nên vì vậy 
mà đau khổ hay bỏ mất sự nghiệp tu hành rồi đánh 
mất tài sản tâm linh quý báu của mình”. Sống đúng 
với tinh thần của đạo Phật, nối tiếp bước đường tu 

học hoằng pháp của các bậc Tổ sư để bảo vệ và duy 
trì đạo pháp”.
Sau đó tiến hành bản vẽ xây cất ngôi Chánh điện 
gởi đến hội đồng thành phố Fairfield, kéo dài gần 
8 tháng và chính thức khởi công xây dựng ngày 1 
tháng 9 năm 2002.
Vào tháng 3 năm 2003 ngôi Tự viện Chùa A Di Đà 
hoàn chỉnh về mọi vấn đề, chính thức sinh hoạt 
Tôn giáo. Buổi lễ cầu nguyện đầu tiên của Thầy trò 
chúng tôi hôm đó vào ngày Chủ nhật Mùng 4 tháng 
2 năm Nhâm ngọ nhằm ngày 17 tháng 3 năm 2002.
So với các ngôi Chùa Việt Nam tại Úc, Chùa A Di 
Đà rất khiêm tốn, ngôi Chánh điện tuy không lớn 
lắm nhưng trang nghiêm, thể hiện cảnh Tịnh Độ 
nhơn gian và mọi người đến thăm viếng lễ Phật 
cảm thấy tâm hồn an lạc, khi cảm nhận mọi cảnh 
vật xung quanh ngôi chùa này. Nhất là chiêm bái 
Tượng Bồ tát Quan Âm trước Chùa cảm thấy tâm 
hồn lắng động, thư thái và thiền vị, quên đi những 
phiền muộn bận rộn trong đời sống thế gian.
Chùa A Di Đà nơi này chính thức sinh hoạt về Tôn 
giáo thuần túy, hướng dẫn Phật tử tu học và lễ công 
cộng vào mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần.  Ngoài 
khoá lễ Sám hối 1 tháng 2 lần; và hàng đêm vào lúc 
19g00 đều có khoá lễ hành trì, tín đồ Phật tử tham 
gia tụng niệm khá đông.
Trong năm, ngoài 2 Đại Lễ: Phật Đản vào tháng Tư, 
Vu Lan vào tháng Bảy, còn tổ chức các buổi lễ khác 
như: Lễ Vía Phật A Di Đà 17/11; Lễ Vía Bồ Tát Quan 
Âm 19/2, 19/6, 19/9, và Tết Nguyên Đán, v.v…
Phật môn an nhẫn thả tu hành
Tăng Già hòa hiệp đạo xương minh
Tứ chúng cộng tuyên hưng chánh pháp
Xứ xứ âu ca kiến thái bình.
Dịch nghĩa:
Cửa Phật tùy duyên mãn tu hành
Tăng Già hòa hiệp đạo hiển minh
Bốn chúng hết lòng bồi chánh pháp
Xứ xứ hân hoan rộn thái bình.
Từ lúc thành lập, ngôi chùa vẫn sinh hoạt đều đặn 
cho đến nay. Tuy không phô trương nhưng sinh 
động và phồn thịnh, tín đồ Phật tử đến sinh hoạt tu 
học rất lục hòa, an lạc thấm tình đạo vị.
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TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
Viện Chủ: Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Chánh Thư Ký HĐGP Trung Ương.
Kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Tổng Thư Ký GHPGVNTN HN UĐL-TTL.

Kiêm Tổng Vụ Phó TV Hoằng Pháp.
105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060

Ngược dòng thời gian, TT Thích Tâm Phương đến 
trại tỵ nạn  Malaysia vào năm 1986. Đầu năm 

1987 được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Úc Đại Lợi bảo lãnh qua định cư tại Sydney, Văn 
phòng của Giáo hội Chùa Phước Huệ.Tháng 3/1987 
TT được Giáo Hội bổ nhiệm về Trụ trì Chùa Quang 
Minh tại 177 Morris St, Sunshine. Năm 1989 mua 
miếng đất mới (vị trí Chùa Quang Minh bây giờ).

Nhưng vì sức khỏe không thuận duyên để tiếp tụ Trụ 
trì Chùa Quang Minh, nên TT Tâm Phương đã xin 
nghỉ. Sau đó thành lập ngôi Quảng Đức Tự  nhỏ bé 
với căn nhà 3 phòng, ngụ tại Vùng Broadmeadows. 
Sau 5 năm sinh hoạt và tịnh dưỡng tại đây, hoàn cảnh 
rất khó khăn với dân cư hàng xóm về chỗ đậu xe làm 
trở ngại giao thông.

Và rồi qua những tháng ngày nhẫn chịu sự khó khăn, 
người con Phật tại đây được Chư Phật gia hộ duyên 
lành hội đủ, tạo mãi được ngôi trường tiểu học cũ 
vào tháng 6 năm 1996,  ngôi Chùa Quảng Đức nhỏ bé 
được thuyên chuyển về vị trí mới, tọa lạc tại 85-105 
Lynch Rd, Fawkner Vic3060. Australia, với diện tích 
8,500m2.

Suốt chặng đường dài 30 năm, những người con Phật 
đồng cam cộng khổ với Thầy Viện Chủ  Thích Tâm 
Phương và Thầy Trụ Trì Thích Nguyên Tạng. Ba mươi 
năm là một khoảng thời gian dài để thực hiện hoài 
bão và chí nguyện bằng cả mồ hôi và nước mắt của 
nhị vị Thượng Tọa cùng nhiều người con Phật tại 
đây, hầu xây dựng, trùng hưng một chốn Tòng Lâm 
trang nghiêm để cúng dường Chư Phật, đền ơn Thầy 
Tổ. Đồng thời hồi hướng công đức đến những người 
con Phật bốn phương, đã vì Phật Pháp trường tồn 
nhân sinh an lạc mà không quản ngại cúng dường tài 
chánh và công sức, để làm nên ngôi Tam Bảo khiêm 
tốn trong trang nghiêm như hiện tại.

Quá trình xây dựng Tu Viện Quảng Đức:
- 1997-1998: Xây dựng Cổng Tam Quan và hàng rào.
- 2000-2003: Xây dựng Chánh điện và tổ chức lễ 
Khánh thành.
- 2006-2008: Xây dựng Tăng Xá (14 phòng ngủ)
- 2008-2010: Xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân

- 2012-2014: Xây dựng Phượng Trượng Đường và 
Pháp xá (12 phòng ngủ).
- 2015-2017: Xây dựng Nhà bếp, Trai đường và Khu 
vệ sinh công cộng.
- 2018-2020: Xây dựng Cư xá (13 phòng ngủ), Văn 
phòng và Đoàn quán GĐPT, để kịp: Mừng Đón Chu 
Niên 30 năm (1990-2020) Khai Sơn Xây Dựng Tu 
Viện Quảng Đức và Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần 
thứ 12. Dự định Tổ Chức vào tháng 10/2020, nhưng 
đại dịch Vũ Hán Covid 19 bùng phát trên toàn cầu 
với hơn 215 Quốc gia, nên hai Phật sự quan trọng này 
được dời lại vào ngày 21-24/10/ 2021.

BÁO CÁO PHẬT SỰ TẠI 
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC 

NHIỆM KỲ V (2015-2019)
8-10/5/2015: Đại Hội Khoáng Đại kỳ V của GHPG-
VNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL được long trọng tổ 
chức tại TV Quảng Ðức, quy tụ 117 đại biểu của 37 
tự viện thành viên. Kết quả Ðại Hội, TT Viện Chủ 
Thích Tâm Phương được công cử là 1 trong 9 vị thành 
viên HĐGPTƯ kiêm Tổng Vụ Trưởng TVTTXH; TT 
Trụ Trì Thích Nguyên Tạng được tái cử làm Phó Tổng 
Thư Ký kiêm Tổng Vụ Phó TVHP của Giáo Hội trong 
nhiệm kỳ 2015-2019.

6-15/6/2015: TT Tâm Phương cùng Chư Tôn Đức 
trong GH đã đến Nepal cứu trợ nạn nhân động đất 
với tổng số tiền là $304.900 Úc kim.

01/12/2015: 25 Thầy, Cô giáo Trường Tiểu học Tho-
mastown đã viếng thăm, TT Trụ Trì Thích Nguyên 
Tạng đã tiếp phái đoàn, giới thiệu tổng quát về giáo 
điển của Đạo Phật và sinh hoạt của TV Quảng Đức. 

28/12/15-2/1/2016: TT Tâm Phương, TT Nguyên 
Tạng và 53 Phật tử TVQĐ về dự Khóa tu học PPUC 
kỳ 15 do HT Thích Minh Hiếu làm Trưởng ban tổ 
chức, tại Narrabeen, NSW. Quy tụ 43 Tăng Ni và 507 
Phật tử trên toàn liên bang Úc Châu.

17/2/2016: Tại phiên họp định kỳ tại Altona, TT 
Nguyên Tạng được mời vào Ủy Ban Cố Vấn Cộng 
Đồng (Community Advisory Committee, 9 người) 
của Hệ Thống Nghĩa Trang Victoria (gồm có 18 địa 
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điểm: Fawkner, Altona, Burwood, Coburg, Keilor, 
Lilydale, Lawn…) 

15/3/2016: TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đến dự 
Hội Nghị Tăng Già Úc Châu (Australian Buddhist 
Sangha) tổ chức tại Chùa Nam Thiên, Wollongong, 
NSW.

22/3-22/6/2016: TT Tâm Phương đã có chuyến 
hoằng pháp tại Hoa Kỳ, đặc biệt dự lễ Khánh thành 
Tu Viện Chơn Không của HT Thích Thông Hải ở 
Honolulu, Hawaii.

25/6-30/6/2016: TT Tâm Phương & TT Nguyên 
Tạng về dự Lễ Tang Đức Trưởng Lão HT Thích Như 
Huệ, Hội Chủ GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL 
từ năm 1999 đến năm 2015. Ngài viên tịch lúc 9 giờ 
25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) 
tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. Trụ thế: 83 tuổi, 60 
Hạ lạp

5-15/7/2016: Thầy Viện Chủ & Thầy Trụ Trì cùng 
Phật tử TV Quảng Đức tổ chức An Cư Kiết Đông kỳ 
thứ 17 của Giáo Hội tại TVQĐ. Có 70 Chư Tôn Đức 
Tăng Ni và 150 Phật tử về tham dự. 

20/8/2016: TT Nguyên Tạng đã về chứng minh và 
thuyết giảng tại Lễ Vu Lan 2016 tại Chùa Quốc Tế, 
Darwin, Bắc Úc.

01/10/2016:  Bắt đầu xây dựng Nhà Bếp và Khu Vệ 
Sinh công cộng. Công trình dự kiến hoàn tất vào cuối 
năm 2018.

30/10/2016: TVQĐ tổ chức văn nghệ gây quỹ xây 
dựng Nhà Bếp, có ca sĩ Mai Quốc Huy và Diễm Liên 
đến từ Hoa Kỳ.

12/11/2016: Ủy Lạo thương về miền Trung (Đợt 1): 
TT Thích Tâm Phương (Tổng Vụ Trưởng TVTT) 
cùng chư Tôn Đức GH Úc và Hoa Kỳ đã ủy lạo cho 
400 đồng bào (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn gồm: 1 
cái áo ấm, 1thùng mì gói và $300.000 tại 5 xã: Hương 
Minh, Hương Thọ...thuộc Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

21/11-12/12/2016: TT Nguyên Tạng hướng dẫn 
Hành hương chiêm bái Phật Tích Ấn Độ lần 4, có 70 
người tham dự.

29/12/16-2/1/2017: TT Viện Chủ & TT Trụ Trì cùng 
100 Phật tử thuộc TVQĐ tham dự Khóa tu học PPUC 
kỳ 16  tổ chức tại Kyneton, Victoria do TT Giác Tín, 
Trụ Trì Chùa Giác Hoàng làm Trưởng ban tổ chức. 
Khóa tu học quy tụ 450 người gồm Chư Tôn Đức 
Tăng Ni và đồng hương Phật tử trên toàn liên bang 
Úc Châu.

5-12/1/2017: TT Tâm Phương cùng chư Tôn Đức GH 
Úc và Hoa Kỳ đã lên đường cứu trợ đợt 2 tại các tỉnh 
miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.. 
Phái Đoàn đã trao quà Xuân cho 7.000 người gồm 
tiền mặt, thực phẩm, vật dụng; phái đoàn ủng hộ tài 
chánh để xây sửa 4 Trường Mẫu Giáo, và 16 căn nhà 
tình thương cho các tỉnh bị nạn thiên tai này.

10-20/7/2017: TT Viện Chủ và TT Trụ Trì cùng 7 
Phật tử  đã về tham dự Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ thứ 
18 của Giáo Hội được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, 
Nam Úc.

22-30/08/2017: TT Viện Chủ đến Nhật dự lễ Tang 
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền. Ngài 
sinh ngày 8/9/1938 (Mậu Dần) tại Bắc Bình, Bình 
Thuận. Viên tịch ngày 22/8/2017 tại Tokyo, Nhật Bản, 
trụ thế: 80 tuổi, 60 Hạ lạp.

9/9/2017: Lễ Vu Lan, TT Viện Chủ Thích Tâm 
Phương chứng minh và thuyết giảng tại Chùa Quốc 
Tế, Darwin, Bắc Úc.

11-12/12//2017: Trong hai ngày 11-12/12/2017, TT 
Nguyên Tạng, HT Thông Hải cùng 9 vị Sư đến từ Tích 
Lan, đã đến các Chùa: Báo Ân, Thanh Lương, Long 
Cảnh, Pháp Bảo ở Khánh Hòa, Nha Trang, để trao 
quà cứu trợ trong đợt bão Damrey số 12. Đợt 1 này 
phái đoàn đã gởi tặng 1.400 phần quà với tổng số tiền 
khoảng 600 trăm triệu đồng VN.

24-28/12/2017: Khóa tu học PPUC kỳ 17 tổ chức tại 
Portsea, Victoria, do TT Nguyên Tạng làm Trưởng 
ban tổ chức. Khóa tu quy tụ 53 chư Tôn Đức và 471 
học viên từ 28 tự viện thành viên. TT Viện Chủ cùng 
90 Phật tử  TVQĐ cùng tham dự 

2-16/4/2018: TV Quảng Đức và Triumph Tours tổ 
chức chuyến Hành Hương Chiêm Bái Danh Lam 
Phật Giáo tại Hàn Quốc & Nhật Bản nhân mùa Anh 
Đào nở, từ ngày 2/4 đến ngày 16/4/2018, đoàn có 33 
thành viên tham dự.

1/5/2018: Bắt đầu đổ nền móng xây dựng Cư Xá 
Quảng Đức, 2 tầng gồm: 12 phòng và 1 Đoàn quán 
GĐPT Quảng Đức. Công trình dự kiến sẽ hoàn tất 
vào cuối năm 2019.

1/7/2018: Kỷ Niệm Chu Niên 21 tuổi của Gia Đình 
Phật tử Quảng Đức, với sự khai sáng của TT Tâm 
Phương, Cố Vấn Giáo Hạnh TT Nguyên Tạng, Gia 
Trưởng HTr Nguyên Dũng. 

9-19/7/2018: TT Viện Chủ & TT Trụ Trì về tham dự 
Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ thứ 19 của Giáo Hội, được tổ 
chức  tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc, cũng như dự Lễ 
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Đại Tường của Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ 
(1934-2016). Có tất cả 67 Chư Tôn Đức Tăng Ni & 
126 Phật tử về tham dự năm nay. 

27-30/9/2018: Ngày Về Nguồn và Hiệp Kỵ chư Lịch 
Đại Tổ Sư lần 11 tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc. 
Thượng tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương đã đến dự 
và nhận trách nhiệm tổ chức ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ 
chư Lịch Đại Tổ Sư kỳ thứ 12 tại Tu Viện Quảng Đức, 
Melbourne, Úc châu nhân lễ Kỷ niệm 30 năm (1990-
2020) thành lập Tu Viện Quảng Đức.

06/10/2018: Lúc 10:00 sáng, khai giảng Lớp Thiền 
Tập & Yoga tại Tu Viện Quảng Đức, và từ đó đến nay 
vẫn tiếp tục  vào mỗi thứ Bảy hàng tuần từ 10am đến 
11:30am. 

09/11/2018: TT Viện Chủ Thích Tâm Phương cùng 
quý Phật tử tại Sài gòn đã đến thăm Sư cô Vạn Tánh, 
đang điều trị tại Bệnh viện 1A Lý Thường Kiệt, P. 7, 
Quận Tân Bình, Sài Gòn / khoa chỉnh hình và phục 
hồi chức năng. TT Tâm Phương đã trao cho Sư Bà 
Như Tịnh số tiền $20.000 Úc Kim (hai mươi ngàn 
dollar Úc) và Thân phụ của SC Vạn Tánh $ 6.320. 
Úc Kim (sáu ngàn ba trăm hai mươi dollar Úc), tổng 
cộng là $26.320 Úc Kim mà chư Tôn Đức và Đồng 
Hương Phật tử Úc Châu đã đóng góp qua Tu Viện 
Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức sau khi phổ 
biến tin tức Sư Cô bị cháy phỏng. 

15-17/11/2018: Khóa tu Thanh Lọc Thân Tâm, 3 
ngày (15,16,17/11/2018) do TT Tâm Thành, là 1 bác 
sĩ y khoa hướng dẫn. Đã có hơn 51 Phật tử hành trì 
pháp môn thanh lọc này trong 3 ngày: chỉ uống nước 
trái cây, rau, củ quả, tuyệt đối không ăn món gì khác. 
Kết quả sau 3 ngày ai cũng an lạc, khỏe mạnh, nhẹ 
nhàng và xuống ký, đúng theo nghĩa đen là thanh lọc 
thật sự. 

24/11/2018: Lúc 6:00pm Nhóm Thân Hữu Phụ Huy-
nh GĐPT Quảng Đức khai mạc Tiệc Chay gây quỹ, 
với hơn 500 đồng hương về tham dự. Kết quả được 
đồng hương ủng hộ $23,735 để phụ giúp vào công 
trình xây dựng Cư Xá Quảng Đức và Đoàn Quán 
GĐPTQĐ. 

29/11/2018: 12 giờ trưa, quý Thầy Cô giáo và 50 em 
học sinh thuộc trường Tiểu Học Fawkner, đã viếng 
thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật, TT Nguyên Tạng 
đã tiếp phái đoàn và giảng giải giáo lý cơ bản và 
hướng dẫn các em ngồi thiền. 

07-09/12/2018: Khóa Tu Huân Tu Tịnh Độ tổ chức 
trong 3 ngày tại TV Quảng Đức từ thứ Sáu đến Chủ 
nhật, giảng sư gồm có: HT Huyền Tôn, HT Dewan-

anda, TT Tâm Phương, TT Minh Bá, TT Nguyên 
Tạng, TT Giác Tín và TT Viên Tịnh.

28/12/18-2/1/2019: Khóa tu học PPUC kỳ 18 chức 
tại Adelaide do TT Viên Trí làm trưởng ban tổ chức. 
TT Nguyên Tạng cùng 77 Phật tử thuộc TV Quảng 
Đức đã phát tâm về tham dự trong 5 ngày. 

17/2/2019: Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019: Tu Viện Quảng 
Đức đã đón 87 xe bus từ những phái đoàn hành 
hương thập tự đến viếng thăm. 

19/4/2019: TT Trụ Trì và là Cố Vấn Giáo Hạnh, 
Thích Nguyên Tạng đã đến dự Lễ Khai Mạc Trại Như 
Dũng kỳ 6 của GĐPT Quảng Đức tại Clifford Park, 
trại quy tụ 60 huynh trưởng và đoàn sinh, do bác Gia 
Trưởng Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng và Liên 
Đoàn Trưởng Tuệ Hoàng Trần Đức Huy hướng dẫn.

9-10/5/2019: Trong hai ngày đoàn làm phim “Hun-
gry Ghost” của SBS Tivi đã đến quay phim tại Tu 
Viện Quảng Đức. 

24/5/2019: Lễ Chú Nguyện Rót Đồng Đúc 2 pho 
tượng Bồ Tát Quan Âm và Địa Tạng tại cơ sở đúc 
đồng Đắc An, Nha Trang ( 2 tôn tượng sẽ được gởi 
tàu về Úc và an vị tôn thờ tại ngôi Đại hùng Bảo điện 
Tu Viện Quảng Đức)

01-30/6/2019: Nhân dịp trên đường sang Châu Âu 
dự Lễ Mừng Chu niên 40 năm thành lập Chùa Viên 
Giác và Mừng Khánh Tuế 70 tuổi HT Thích Như 
Điển, TT  Nguyên Tạng đã tháp tùng cùng phái đoàn 
Hoằng Pháp của HT Như Điển đến thuyết giảng tại 
Chùa Đôn Hậu (Na Uy), Chùa Liên Tâm (Phần Lan), 
Chùa Phổ Hiền (Pháp), Chùa Viên Minh (Thụy Sĩ) 
và Chùa Linh Thứu & Chùa Viên Giác (Đức Quốc).

23/6/2019: Tiệc Chay Văn Nghệ Gây Quỹ Ủng Hộ 
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội, được trang 
trọng khai mạc lúc 12 giờ trưa tại Happy Reception, 
199 Sunshine Rd, Tottenham, Vic 3032. Tel: (03) 9370 
2795. 

4/7/2019: TT Nguyên Tạng cùng quý Phật tử địa 
phương Nha Trang đã đến thăm ủy lạo và tặng 230 
phần quà tình thương cho quý bệnh nhân tâm thần 
và khuyết tật (người lớn và trẻ em) tại Đồng Đế, nội 
thành Nha Trang. Tổng số tiền hơn 35 triệu đồng, 
mỗi người được tặng 1 hộp bánh quy bơ, 4 lon sữa 
tươi và 1 bao thư tiền mặt 100 VNĐ.

10-20/7/2019: Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương, 
Thầy Trụ Trì Thích Nguyên Tạng và Thầy Đăng Từ đã 
về tham dự Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ thứ 20 của Giáo 
Hội, được tổ chức tại Chùa Thiên Ấn, Sydney do TT 
Như Định làm Hóa chủ.
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CHÙA TRÚC LÂM
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp

13 Winspear Ave, BANKSTOWN, NSW 2200
Tel: 02.97086339; 0422.310225

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, 
Đại Đức Tăng,
Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Ni,
Kính thưa Quý vị quan khách, thưa toàn thể đồng hương Phật tử 
hiện diện,
Thưa quý liệt vị,
Trước hết thay mặt chùa Trúc Lâm chúng con xin đảnh lễ cung ng-
hinh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm Đại Lễ Khánh Thành 
Chùa Trúc Lâm.
Chúng tôi xin hân hoan đón chào quý quan khách và quý đồng 
hương Phật tử về tham dự Đại Lễ hôm nay.
Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị,
Từ độ ra đi vượt ngàn sóng gió trên biển khơi như bao nhiêu người 
con dân nước Việt, với nỗi lòng rời xa quê hương đành bỏ lại sau 
lưng, chỉ mang theo một mảnh tình quê, với hình ảnh thôn xưa xóm 
cũ. Với lũy tre bờ ruộng, đồi sắn, nương khoai qua bao năm đã nuôi 
dưỡng chúng con từ khi mới chào đời cho đến ngày khôn lớn. Tuổi 
thơ đùa giỡn vô tư, hồn thả trên đồng nghe vi vu ngọn gió thông reo 
buổi sớm mai trong rừng Thiền u tịch của Tổ Đình Trúc Lâm, nơi cố 
đô xứ Huế. Nhìn bảng lảng mây chiều in bóng dưới dòng nước chảy 
quanh co, róc rách qua khe đá, trước cảnh chùa xưa thuở nọ, mà 
đã ngấm ngầm un đúc trong con một hột mầm xuất gia cửa Phật.
Rồi một ngày như nhân duyên đã đến. Ôn Trúc Lâm (tức HT Thích 
Mật Hiển) với hình nghi đĩnh đạc, dung mạo trang nghiêm, Ôn đã 
bảo ban khai đạo cho con trở thành một chú tiểu ở chùa.
Năm tháng trôi qua, tương rau độ nhật đạm bạc với ruộng vườn. 
Bỗng chốc gặp buổi loạn ly đạo pháp bị suy vi, chùa chiền bị bức 
ngặt, cuộc đời Tăng sĩ cũng phải bị dập vùi theo thời cuộc! Chúng 
con trôi nổi đó đây từ Trung vào Nam năm 1982, rồi phải vượt biên 
trong giai đoạn bị thanh lọc năm 1989, và cuối cùng được định cư 
tại xứ Úc này từ năm 1991.
Nhìn về xa xăm với chạnh niềm non nước, chúng con mãi canh 
cánh trong lòng một mảnh vỡ lịch sử của quê Cha đất Tổ và nghĩ 
tới ơn Thầy, nên đem tâm tư để ở nơi đây. Tuy đất khách quê người 
phương trời xa lạ, dù ngàn trùng vẫn cảm thấy quê hương. Từ 
những hình ảnh đó, nghĩa tình đó mà ngôi chùa tên Trúc Lâm được 
xuất hiện ở vùng đất phương Nam này vào năm 1993.
Chùa Trúc Lâm được tạo lập và duy trì trong một điều kiện vô cùng 
khó khăn đầy nghiệt ngã. Khởi đầu là mướn nhà để lập chùa, với 
hoàn cảnh tài chánh rất khiêm tốn, bước đầu bỡ ngỡ của một người 
mới đến Úc. Sau 2 năm thuê mướn, bàn thờ Phật phải di chuyển 2 
lần đây đó. Đến năm 1995, mới mua căn nhà đầu tiên ngay tại chỗ 
này, và đã gặp phải nhiều biến động xảy ra, trải qua 2 lần kiếp nạn.
Kiếp nạn lần 1, ban sơ khi thuở hàn vi còn thuê mướn thì không có 
sự tranh chấp, đến lúc di chuyển về căn nhà đã được mua, đêm đầu 
tiên giữa điện Phật thì nội ma ngoại chướng kéo đến bao vây; đòi 
hỏi Đại Hội phân chia quyền hạn và lập thành chức phận ban bệ, 
không ngoài mục đích vì danh và lợi, sự việc kéo dài suốt hai năm, 
xáo trộn vô cùng cay đắng. Để rồi đánh mất hết tình Thầy trò, tuyệt 
nghĩa đạo bạn.
Kiếp nạn lần 2, là vào khoảng thập niên 1990 trở đi, khi mà Phật 
Giáo Việt Nam tại các nước hải ngoại đang trên đà phát triển, có các 

tổ chức Phật Giáo muốn mệnh danh là Chánh Thống, muốn dành 
lấy chánh nghĩa trong đại đa số quần chúng, nên đã trù dập chụp 
mũ những Tăng Ni nào là thành viên thuộc những tổ chức Phật 
Giáo khác. Vì vậy mà cuối năm 2009, một lần nữa Chùa Trúc Lâm 
lại gặp phải một tai họa khôn lường, bởi kiếp nạn sư tử trùng thực 
sư tử nhục. Ảnh hưởng đó kéo dài cho đến tận hôm nay.
Mặc dù dòng đời sóng gió đảo điên, lòng người ly tán, gặp cảnh 
chướng duyên, nhưng sự sinh hoạt của Chùa vẫn được kiên trì và 
phát triển.
Sự tồn tại của ngôi Chùa Trúc Lâm từ đó đến nay đã vượt qua biết 
bao điều gai góc chướng nạn, là nhờ vào sự hộ trì Tam Bảo của các 
Phật tử còn lưu lại sinh hoạt hằng tuần, những Phật tử công phu 
kinh kệ hằng đêm, những Phật tử xa gần còn vững sáng niềm tin nơi 
Phật Pháp. Quí Phật tử công quả tận lực gánh vác Phật sự tại chùa, 
đã không nề hà khó nhọc, có những lúc đến sớm về khuya, miệt mài 
trong nắng dãi mưa dầu, gác bỏ việc gia duyên thế sự để chăm lo 
công việc của Chùa. Nhờ đó mà tạo thành một động lực cho sự tồn 
vong Chùa Trúc Lâm từ thuở ngả nghiêng cho đến hôm nay.
Chân lý muốn hiển bày phải trải qua nhiều công phu tu luyện. 
Chánh quả muốn chứng đắc phải chịu nhiều thử thách cam go. 
Chánh nghĩa muốn chứng minh cũng phải chịu nhiều hy sinh gian 
khổ. Kết quả nào cũng phải trả một giá tương xứng của nó, dù trong 
lúc 2 kiếp nạn xảy ra, nhưng đủng đỉnh Chùa cũng mua được 3 căn 
nhà, mới có đủ diện tích và tiêu chuẩn để xây. Quả đúng là mưu sự 
tại nhân, thành sự tại thiên.
Nhờ có đủ nhân duyên thù thắng, nên giấy phép xây dựng được 
HĐTP chấp thuận rất nhanh. Tiến độ thi công từ ngày khởi sự 
mùng 9 tháng 10 năm 2016 đến mùng 9 tháng 4 năm 2018 là hoàn 
tất từ công trình xây dựng cho đến pháp lý, đúng 1 năm 6 tháng.
Chúng con biết rằng, mọi sự hoàn thành mỹ mãn hôm nay, đều nhờ 
vào sức gia trì của Tam Bảo, có sự che chở của Long thần Hộ pháp 
già lam, có sự giúp đỡ âm thầm của chư vị Hương linh, Âm linh quá 
vãng. Tất cả sức gia bị đó, được chuyển tải xuyên qua sự lân mẫn 
của Chư Tôn Đức Tăng Ni và sự đóng góp cúng dường của quý Phật 
tử. Tất cả những hỗ trợ đó đã tạo thành một vật thể được hiển bày 
là ngôi Chùa Trúc Lâm hôm nay, thật trọn vẹn cho bổn nguyện của 
chúng con hằng ấp ủ.
Chúng con xin nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo.
Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền Tam Bảo, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng 
Tọa, Đại Đức Tăng Ni.
Nhất tâm đảnh lễ thập phương công đức Hộ pháp Long thiên già 
lam Thánh chúng
Nhứt tâm đảnh lễ vô lượng công đức quá cố chư Hương linh, Âm 
linh liệt vị âm thầm ủng hộ.
Nhứt tâm đảnh lễ vô lượng công đức hiện tại chư thiện nam tín nữ 
Phật tử đã đắc lực hộ trì.
Nam mô Vô Tận Tam Bảo Tôn tác đại chứng minh.
(Diễn Văn Khai Mạc Đại Lễ Khánh Thành Chùa Trúc Lâm, Sydney, 
Úc Châu,
Chủ Nhật, 16-9-2018 do TT Trụ Trì Thích Tâm Minh diễn đọc)
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CHÙA THIÊN ẤN
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Như Định

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
71 Delamere St, CANLEY VALE, NSW 2166

Tel: 02.87043362; 0431.313247

Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành 
lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wol-
longong, tiểu bang New South Wales, cho đến 

ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa 
chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fair-
field. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere 
St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, 
Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích 
tổng quát là 3,600m2.

Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình 
Thiên Ấn, Quảng Ngãi, là quê hương của Thầy Trụ Trì 
Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, 
phía dưới là sông Trà Khúc. Chùa Thiên Ấn, Quảng 
Ngãi là ngôi chùa nổi tiếng trong lịch sử PGVN, do vì 
ngôi Già Lam này không những được tôn xưng ngôi 
vị Tổ đình mà đối với quần chúng Phật tử, ngôi chùa 
này có sự gắn bó bền chặt trong tâm linh, tình cảm, thể 
hiện qua các giai thoại như Giếng Phật, Chuông Thần 
và nhiều câu ca dao sâu nặng nghĩa tình được truyền 
miệng từ đời này qua đời khác như câu “ Ông Thầy đào 
giếng trên non. Đến khi có nước không còn tăm hơi”. 
Chùa Thiên Ấn, Quảng Ngãi được khởi công xây dựng 
vào năm 1694 và hoàn thành vào cuối năm 1695 (năm 
Chính Hòa thứ 15), đời Lê Huy Tông (Chúa Nguyễn 
Phúc Chu đàng trong). Tổ khai sơn chùa là Thiền sư 
Pháp Hóa, pháp hiệu là Phật Thông (1670 - 1754), gốc 
người tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa, Trụ trì tại Tổ đình 
41 năm, viên tịch giờ Ngọ, ngày 17 tháng 01 năm Giáp 

Tuất, thọ thế 84 tuổi, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chúc 
Thánh.

Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu đã chính thức an vị 
Phật vào ngày 15-5-1993 (Quý Dậu). Năm 1994 (Giáp 
Tuất), xây hồ sen, dựng tôn tượng Quan Âm lộ thiên và 
xây núi “ Phổ Đà” để tạo cho viên cảnh Già Lam thêm 
phần mỹ quan. Năm 1995 đến 1997, xây các bức phù 
điêu nói lên tính đặc trưng giáo lý Đạo Phật, do điêu 
khắc gia Võ Đình Khoa thực hiện. Ngoài ra, các Ban Từ 
thiện, Ban Nghiên cứu Giáo lý và Dịch thuật, Gia Đình 
Phật Tử... cũng đã được hình thành và đang hoạt động 
trong chiều hướng phát triển tốt đẹp.

Chùa đã được các Phật tử tích cực ủng hộ cũng như 
đóng góp xây dựng trong suốt thời gian qua, khung 
cảnh chùa ngày nay với những cây xanh tươi làm cho 
người cảm thấy tươi mát tâm hồn và an nhiên thanh 
thoát, với Đức Quan Âm lộ thiên soi bóng từ quang 
xuống mặt nước hồ trong vắt, núi Phổ Đà cây cảnh 
chen đua khoe màu vươn lên tận đỉnh cao, tô điểm cho 
chùa trở nên một ngôi đạo tràng đầy thiền vị.  

Đến đầu năm 2013, TT Như Định khởi công xây dựng 
Chánh điện Chùa Thiên Ấn (dài 36 m, ngang 14m), 
Tăng Xá (dài 32, ngang 9m, hai tầng). Năm 2019, sau 
bảy năm dài gian khổ xây dựng, mặc dù công trình xây 
dựng chưa hoàn tất, nhưng TT Thích Như Định đã 
phát tâm nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Khóa An Cư 
Kiết Hạ kỳ 20 của GH từ ngày 10 đến 20 tháng 07 năm 
2019, quy tụ 72 Tăng Ni và 150 Phật tử tại gia trong và 
ngoài NSW về tham dự tu học.
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CHÙA LONG QUANG
Thượng Tọa Thích Phổ Hương

88 ST Johns Road, CABRAMATTA, NSW 2166 - Tel: 0432.126234 - Email: nguyenthich@gmail.com

“Mái Chùa che chở hồn Dân Tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông.
Chùa là văn hoá quê hương, là nơi thể hiện tình thương giống nòi.”. ( Thơ 
Huyền Không)
Chùa Long Quang Sydney là một nơi sinh hoạt về truyền thống văn hoá 
dân tộc Việt Nam, là nơi tu học theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa 
(Bắc Tông) Thiền Tịnh song tu. Tăng Ni và Tín đồ Phật tử cùng nhau tu 
học và thực tập theo những lời Đức Phật dạy, thanh lọc thân tâm để đem 
lại sự lợi lạc bình an cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội thêm tốt đẹp. 
Đồng thời niệm Phật và thực hiện những nghi lễ văn hóa Phật Giáo Việt 
Nam, cầu nguyện cho âm siêu dương thái.
I.)  Nhân duyên đặt chân đến Úc Đại Lợi
Chúng tôi là một Tu sĩ Phật Giáo, pháp danh Nguyên Thích, Pháp Tự Phổ 
Hương. Pháp Hiệu Phước Đức. Vào đầu thập niên 80’s từ một vùng quê hẻo 
lánh ven biển đầy nắng gió, địa phương đó gọi là thị trấn Liên Hương, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tôi đặt chân vào đất Sài Gòn tu học được sự 
hướng dẫn của HT Thích Nhựt Hiếu ( hiện nay Trụ Trì Chùa Long Huê, Gò 
Vấp). Chúng tôi nương nhờ nơi ngôi Chùa Long Huê nuôi dưỡng cho tôi tu 
học. Đồng thời lúc bấy giờ Trụ Trì Chùa Long Huê là Hòa Thượng Thích 
Bổn Điền (hiện đang Trụ Trì Chùa Huyền Quang tại Sydney Úc Đại Lợi). 
Được sự cho phép của Bổn Sư nơi quê nhà, Tôi thành tâm bái thỉnh HT 
Thích Bổn Điền hoan hỷ nhận Tôi làm đệ tử. Ngài nhận lời thỉnh cầu làm Sư 
Phụ Y Chỉ Sư và đặt Pháp Tự là Phổ Hương.
Vào năm 1995 Thầy Tịnh Đạo đã làm giấy tờ bảo lãnh chúng tôi sang Úc 
để cùng nhau lo Phật sự. 3 tháng sau chúng tôi đã khám sức khỏe và cấp 
bách làm Hộ chiếu nhưng thủ tục làm Hộ chiếu rất khó khăn, mãi đến năm 
1997 tôi mới được cấp Hộ chiếu và mọi việc giấy tờ bảo lãnh phải làm lại từ 
đầu. Việc gì đến cũng sẽ đến. Tôi đặt chân đến sân bay Melbourne vào ngày 
07/12/1997. Chúng Tôi làm việc Phật sự tại Chùa Linh Sơn đến tháng 11 năm 
1998. Cuối năm 1998 chúng tôi về Chùa Huyền Quang, Sydney cùng nhau lo 
Phật Sự với Thầy Y Chỉ cho đến ngày 10 tháng 6 năm 2012.
II.) Nhân Duyên Thành Lập Chùa Long Quang Sydney
Sống và làm việc Phật sự với Sư Phụ Y Chỉ Sư suốt thời gian dài 14 năm. Đến 
lúc chúng tôi nghĩ  mình cũng đã trưởng thành và nhớ về Tổ Đình Long Quang, 
Phan Rí Cửa, nơi từ thuở lên 7 xuất gia tu học. Chúng tôi lúc đầu chỉ nghĩ rằng 
với khả năng tài hèn đức mọn của mình không thể tạo dựng được một ngôi 
Chùa, chỉ tạo dựng nên một Tịnh Thất nho nhỏ để tu thôi.
Tục Ngữ Việt Nam có câu: “Vạn sự khởi đầu nan”. Thật vậy, chúng tôi thuê 
với hợp đồng 6 tháng căn nhà nhỏ rất cũ, số 18 Stanley St, Bankstown 
NSW 2200. Vào ngày 8/6/2012 dọn dẹp sạch sẽ, Chủ Nhật ngày 10/6/2012 
chúng tôi dọn vào. Căn nhà thuê chúng tôi đặt danh hiệu là Tịnh Thất 
Long Quang. Thời gian 4 tháng trôi qua, nỗ lực để vượt qua mọi chi phí 
trang trải cho đời sống. Một hôm tôi gặp chủ nhà và hỏi thăm có thể ký 
hợp đồng thêm 6 tháng tiếp theo. Ông ta trả lời không cho thuê nữa. Thật 
lo lắng thay! Thời gian trôi qua như tên bắn. Lúc bấy giờ Chúng tôi khó 
khăn mọi mặt, thể xác lẫn tinh thần. May thay nhờ sự gia tâm của Tam 
Bảo và Long Thiên Hộ Pháp cho tôi thêm sức mạnh. Vì thế chúng tôi quyết 
định kêu gọi Phật tử cho mượn tiền không lấy lời và vay ngân hàng để mua 
nhà thành lập Chùa Long Quang.
Cơ duyên đã đến, vào ngày 20/10/2012 chúng tôi cùng quý Phật tử auction 
mua được căn số 28A đường Glassop St, Yagoona, NSW 2199 với diện tích 
ngang 12.80 mét, dài 48 mét, tổng cộng khoảng 619 mét vuông. Sau đó thuê 
thợ sửa sang lại làm Chánh Điện và phòng ốc gọn gàng suốt hơn 2 tháng mới 
xong. Chính thức dọn về ở, đón Tết Xuân Quý Tỵ 2013. Tại ngôi Chùa mới 
này Tôi hướng dẫn Phật tử tu học. Thành lập Đạo tràng niệm Phật vào mỗi 
thứ Bảy hằng tuần từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều. Tụng kinh bái sám, Cầu An 
và Cầu Siêu, cúng Thất chư Hương Linh vào mỗi Chủ Nhật lúc 11 giờ trưa 
sau đó Phật tử dùng cơm trưa với Chùa.
III.) Phát Triển Trong Nghịch Duyên
Thời gian trôi qua chúng tôi cùng Phật tử sinh hoạt tạm ổn và thiết lễ 
tưởng niệm kính mừng ngày Phật Đản sanh lần thứ 2637, PL: 2557, DL 
2013 thì căn nhà nhỏ này bị hàng xóm báo cáo lên Bankstown Council. 
Council đến Chùa làm việc và Hội Đồng thành phố Bankstown ra quyết 
định ngưng sinh hoạt vì căn nhà này không đủ tiêu chuẩn thành lập nơi 
thờ cúng công cộng.

Lại một lần nữa thử thách sự kiên nhẫn của người con Phật, chúng tôi phải 
bán căn nhà 28A này và đến 20/10/2013 chúng tôi mua được căn nhà số 
62 đường Alick St, Cabramatta NSW 2166. Diện tích bề ngang 15.40 mét, 
bề dài 52.80 mét. Tổng cộng khoảng 800 mét vuông. Bỏ nhiều công sức và 
thuê thợ đến sửa chữa lại căn nhà. Căn Garage riêng biệt sửa làm Chánh 
Điện, khu nhà bếp riêng, khu phòng ở riêng, tuy nhỏ nhưng gọn gàng và  
ngăn nắp, đổ bê tông cho sạch sẽ và làm thêm mái che cho có nơi Phật tử 
sinh hoạt dùng cơm. Bao nhiêu công sức của quý Phật tử ủng hộ từ tịnh 
tài cho đến công quả tô bồi cả thể xác lẫn tinh thần của người con Phật 
cũng đến ngày tươi đẹp.
Sau khi Chùa Long Quang Sydney sự sinh hoạt đi vào nề nếp tạm ổn 
định chúng tôi làm đơn thành lập Hội Từ Thiện với tên là: Long Quang 
Buddhist Charity Association Incorporated. Đã được Traiding NSW chấp 
thuận vào ngày 1 tháng 10 năm 2014.  Đồng thời làm Văn thư kính trình 
lên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại UĐL – TTL 
xin gia nhập vào Giáo Hội. Chùa Long Quang đã được Giáo Hội chấp 
thuận và ra Quyết Định vào ngày 30 tháng 12 năm 2014.
Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi, ngôi Chùa Long Quang nhỏ bé lại gặp 
nghịch duyên thêm lần nữa. Vào khoảng tháng 5/2016 sau khi đón mừng 
Phật Đản lần thứ 2640, PL 2560. Thì cũng bị hàng xóm báo cáo lên Fair-
field Council và họ xuống chụp hình bắt tháo dỡ mái che và cắt bỏ hết 400 
mét vuông bê tông trả lại hiện trường như khi mua nhà. Đây là một sự đau 
khổ với chúng tôi và Phật tử, đồng thời đóng tiền phạt. Tưởng chừng như 
sự kiên nhẫn của chúng tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Trong thời gian 
vừa tốn tiền làm lại, trả lại hiện trường nhà cũ, đồng thời ngưng sinh hoạt 
thật là ...... Tôi vẫn còn thiếu nợ Ngân hàng với số tiền gần 400 ngàn đô.
Có phải chăng Tam Bảo và Long Thiên Hộ Pháp thử thách chúng tôi như 
trong kinh Pháp Hoa phẩm Hóa Thành Dụ (theo nghĩa Tục Đế) căn 28A 
Glassop, Yagoona và căn 62 Alick St, Cabramatta chưa phải là nơi Chùa 
Long Quang trú ngụ vĩnh viễn nên bắt buộc chúng tôi phải đi tiếp tục. 
Chúng tôi lần này quyết định tiếp tục đi tìm nơi nào mà được phép xây 
dựng những nơi thờ phượng công cộng. Chúng tôi gặp được căn nhà ho-
ang cũ đã hơn 80 năm, mục nát, số 88 đường ST Johns Road, Cabramatta. 
bề ngang 20 mét, bề dài 60 mét, tổng cộng 1200 mét vuông. Tôi cùng quý 
Phật tử vào xem thì không Phật tử nào đồng ý cho tôi mua căn nhà này, vì 
số tiền quá lớn đối với khả năng và  bởi sự mục nát của căn nhà không thể 
tưởng tượng được. Nhưng Tôi quyết định mua bởi vì địa điểm này được 
phép xây nơi thờ tự công cộng. Trong vòng 1 tháng làm sao mượn đâu ra 
$240 ngàn đô để làm giấy tờ vay Ngân Hàng $800 ngàn. Ôi !!! khó khăn 
quá!. Nhờ sự thương tình và tin tưởng của vài huynh đệ Tăng, Ni và quý 
Phật tử trong vòng 4 tuần chúng tôi đã có số tiền trên và được Ngân Hàng 
approval cho vay thêm $800 ngàn nữa, mua được căn nhà hiện tại, chúng 
tôi lại tiếp tục sửa sang và trú ngụ nơi này từ tháng 8 năm 2016 đến nay.
IV.) Định Hướng Tương Lai.
Từ ngày mua căn nhà số 88 St Johns Road, Cabramatta, chúng tôi quyết 
định nghĩ đến tương lai cho ngôi Chùa Long Quang. Tôi đã thuê Kiến 
Trúc Sư, Kỹ sư v.v...  lập bản vẽ một ngôi Chùa nhỏ gọn vừa đủ, có nơi cho 
chúng tôi cùng Phật tử tu học, nộp lên Council xin giấy phép xây dựng, 
(bởi vì ngôi nhà này toàn bộ mái nhà và vách tường sử dụng vật liệu độc 
hại Fibro không thể chống chọi lâu dài với thời gian) trời mưa dột nhiều 
chỗ không thể sửa chữa.
Nhưng khốn đốn thay phải kiên trì nhẫn nại, trải qua gần 4 năm và chỉnh 
sửa bản vẽ 4 lần, cuối cùng mọi sự ước nguyện và mong cầu của chúng tôi 
và quý Phật tử đạt như ý nguyện. Ngôi Chùa Long Quang được Council 
Approval chính thức xây dựng mới hoàn toàn theo bản vẽ 2 tầng, Tổng 
diện tích xây dựng 800 mét vuông. ( tầng trệt 400 mét vuông, tầng lầu 400 
mét vuông)
Chùa Long Quang hiện tại có 2 vị: 1 Tăng (chúng tôi) và 1 Sư Cô (em ruột 
). Tương lai dự định sẽ bảo lãnh thêm một vài Tăng Ni trẻ bất cứ nơi nào 
có đủ cơ duyên, sống chung hòa hợp để cùng phát triển Phật Giáo Việt 
Nam đến với cộng đồng xã hội Úc.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Cẩn ghi
Trụ Trì Thích Phổ Hương
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CHÙA GIÁC HOÀNG
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Giác Tín

124 Light Wood Rd, NOBLE PARK, VIC 3174
Tel: 0432.655852

Website: chuagiachoang.org
Email: thichgiactin@gmail.com

Chùa Giác Hoàng tọa lạc tại số 124 Lightwood 
Road, Noble Park VIC 3174 miền Đông Nam 

Melbourne, là ngôi Chùa Phật Giáo trực thuộc 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan do TT Thích 
Giác Tín thành lập.

Chùa được hình thành đầu năm 2011, sau hai lần 
di dời, hoàn tất pháp lý sinh hoạt vào tháng 01 năm 
2015 tại địa điểm hiện tại. Mùa Phật Đản năm Ất 
Mùi (2015), Chùa Giác Hoàng long trọng tổ chức 
Lễ An Vị Kim Thân Chư Phật, Bồ Tát, Lễ Hoàn 

Nguyện Thù Ân Tam Bảo, Trai Đàn Chẩn Tế với sự 
chứng minh của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo 
Lạc cùng đông đảo chư Tôn Đức Tăng Ni khắp liên 
Bang Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

Vốn nằm trong khu Trung Tâm của người Việt tại 
Vùng Đông Nam Melbourne nên chùa Giác Hoàng 
tổ chức nhiều sinh hoạt đời sống tâm linh cho Phật 
tử, thời khóa Tịnh Độ mỗi tối, ngày tu học cuối 
tuần, những buổi pháp thoại hằng tuần, những 
ngày Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan…được tổ chức 
trang nghiêm và có hàng trăm Phật tử về tham dự.
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CHÙA HƯNG LONG
Sydney, Úc Châu

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Đạo Thông
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ

179 Gladstone St, CABRAMATTA, NSW 2166
Tel:02.97260394; 0422.432494

Email: thichnhuankim@yahoo.com.au

Để tưởng nhớ công ơn Thầy Tổ là nơi xuất gia 
đầu tiên, Tổ đình Hưng Long- Bình Định do Tổ 
Hải Sỹ - Lãnh Vân khai sơn và du hóa cách đây 

gần 200 năm và đặc biệt 100 năm lại đây được chư vị Tổ 
Sư tiếp nối truyền thừa Trú Trì để hoằng dương Phật 
Pháp, hóa độ quần sanh, và là trung tâm giáo dục Phật 
Giáo cho thế hệ chư Tăng Ni trẻ ở quê nhà trong những 
năm khó khăn nhất của đất nước trước sau năm 1975. 
Do phước duyên thù thắng được sự bảo lãnh của Hòa 
Thượng Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh tại Can-
berra năm 2000 và Chùa Hưng Long Úc Châu ra đời.

Chùa Hưng Long thành lập ngày đầu tiên là 02/4/2005 
tại nhà mướn 175 Gladstone St Cabramatta NSW Aus-
tralia. Ngôi nhà mướn chỉ có 3 phòng và dùng phòng 
khách làm Chánh điện cho sinh hoạt của Đạo Tràng 
Niệm Phật. Số lượng Phật tử tham dự niệm Phật ngày 
càng đông đảo, nhưng môi trường chật hẹp nhỏ bé 
không đáp ứng nhu cầu này.

Do vậy để có nơi ổn định rộng rãi, trang nghiêm và 
thanh tịnh cho quý Phật tử an tâm niệm Phật và tu học 
trong giáo lý Phật Đà. Cho nên Chùa Hưng Long đã cố 
gắng mua căn nhà kế bên và Đạo Tràng Niệm Phật Chùa 
Hưng Long trên cơ sở mới ra đời ngày 12/08/2005, với 
diện tích là 1000 mét vuông, tọa lạc số 179 Gladstone St 
Cabramatta NSW 2166 Australia.

Sau 2 năm (2017-2018) khởi công xây dựng và sửa chữa 
theo yêu cầu, hội đồng thành phố đã cấp giấp phép làm 
cơ sở sinh hoạt tôn giáo. Bây giờ Chùa Hưng Long đã 
xây dựng và sửa chữa hoàn tất và chính thức sinh hoạt 
hợp pháp, xin chân thành

cảm ơn tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần 
xa đã ủng hộ tinh thần cũng như vật chất trong thời 
gian qua, để cho Phật sự sớm viên thành.

Ðạo Tràng Chùa Hưng Long là nơi chuyên giảng dạy 
kinh điển giáo lý Tịnh Độ Tông và chuyên hành trì tu 
tập Pháp Môn Niệm Phật; để đạt được sự an lạc, thanh 
tịnh của tâm hồn, và nhằm thăng hoa cuộc sống con 
người với 3 mục đích chính là “Đoạn ác tu thiện, phá 
mê khai ngộ, chuyển phàm lên thánh” và luôn ước 
nguyện với  3 sự mong cầu là “Cầu phước, cầu huệ và 
cầu vãng sanh cõi Cực Lạc”

Ðạo Tràng chuyên tu niệm Phật của Chùa Hưng Long 
được tổ chức hằng tuần:

- Khóa Tu Niệm Phật & Lớp Giảng Kinh mỗi Chủ nhật 
10-3 giờ chiều.

- Khóa Lạy Vạn Phật & Niệm Phật mỗi thứ Bảy 10-12 
giờ trưa.

- Khóa Trì Kinh Vô Lượng Thọ & Niệm Phật mỗi tối 
6.30-8.00 giờ tối & Khóa Lăng Nghiêm 6-7.30 giờ sáng.

- Khóa Đại Sám Hối mỗi tháng 2 kỳ là tối 14, 29 & 30 
âm lịch, vào lúc 6.30-8.00 giờ tối.

- Khóa tu Phật Thất 3 ngày đầu năm: 11, 12, 13/4/2020 
& 3 ngày cuối năm 19, 20, 21/12/2020. Lúc 10-3.00 giờ 
chiều.

Sau đây vài hình ảnh sinh hoạt của Chùa Hưng 
Long:
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TU VIỆN MINH GIÁC
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu; Tri Sự: Đại Đức Thích Thông Tuệ

42 St Johns St, CABRAMATTA, NSW 2166. Tel: Tel: 02.97243480
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THIỀN VIỆN VĨNH ĐỨC
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu; Tri Sự: Đại Đức Thích Thông Tuệ

34 Allenby Rd, ROSEMORE, NSW 2557. Tel: Tel: 02.96067167
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CHÙA MINH GIÁC
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện XH

564 The Horsley Dr, Smithfield, NSW 2164
Tel: 02.97261030

Chùa Minh Giác do Cố Hòa Thượng Thích An 
Thiên ( 1950-2002) sáng lập vào năm 1996 tại 
Smithfield, tiểu bang New South Wales. HT 

Thích An Thiên, thế danh Võ Thanh Mẫn, pháp danh 
Như Mẫn, tự Giải Kính, sanh năm Canh Dần (1950 
thay vì 1955 như giấy tờ). Thân phụ là ông Võ Nghĩa 
và Thân mẫu là bà Lê thị Do, Ông bà có 6 người con, 
4 trai và 2 gái và Hòa Thượng là trưởng nam. Sanh 
quán tại Mộ Đức - Quảng Ngãi. Vốn xuất thân trong 
gia đình thâm tín Phật Pháp, Hòa Thượng đã xuất 
gia học đạo vào năm 1962 với Hòa Thượng Bổn sư 
thượng Trí hạ Hưng, Viện chủ Tổ đình Thiền Lâm 
tại Sài Gòn, VN. Học vị mà Hòa Thượng đã đạt được 
về thế học cũng như đạo học như sau: Tú tài toàn 
phần (1973); Thọ Tỳ Kheo giới (1973); Du học Nhật 
Bản (1974); Cử nhân Kinh tế - Đại học Komazawa, 
Tokyo (1980); Cao học Phật giáo (1984);Tiến sĩ Phật 
học tại Đại học Rissho Đông Kinh - Nhật Bản (1988). 
Sau khi tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ Phật học, Hòa 
Thượng đã được Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
nhất tại NSW (Chùa Pháp Bảo) bảo lãnh định cư và 
hành Phật sự tại Úc. Hồ sơ di trú đã được Bộ Di Trú 
chấp thuận và Hòa Thượng đã lên đường đến Syd-
ney vào giữa năm 1991, lưu trú tại chùa Pháp Bảo và 
cùng cộng tác Phật sự với HT Thích Bảo Lạc từ 1991 
cho đến năm 1996. Đầu năm 1996, Hòa Thượng thấy 
cơ duyên đầy đủ và được sự đồng thuận mọi mặt, 
nên ra lập chùa Minh Giác từ ngày đó và làm Hội 
trưởng cũng như Trụ trì ngôi chùa này cho đến ngày 
viên tịch.

Kế thế Trụ trì Chùa Minh Giác từ 2002 đến 2006 
là ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, từ 2006 đến nay (2020) là 

ĐĐ Thích Hạnh Tri, hai Thầy đều là đệ tử của cố HT 
Thích Quảng Tâm (Sư huynh của HT An Thiên). Sự 
tiếp nối vị trí Trụ trì Chùa Minh Giác từ ĐĐ Hạnh 
Hiếu (Sư huynh) sang ĐĐ Hạnh Tri (Sư đệ) vào năm 
2006 là trải qua một quá trình dàn xếp khó khăn và 
tế nhị, vì ĐĐ Hạnh Hiếu muốn ra lập một cơ sở mới 
(Tu Viện Minh Giác hiện nay), do đó ĐĐ Hạnh Tri 
phải tạo mãi lại ngôi Minh Giác này với giá 345.000 
Úc Kim với mục đích muốn gìn giữ ngôi chùa lịch sử 
mà cố HT An Thiên đã dày công tạo lập với tổng diện 
tích là 1018m2.

TT Hạnh Tri một thân một mình ẩn nhẫn với bao 
khó khăn để duy trì ngôi chùa này và nhận thấy 
Chánh điện hiện tại quá chật hẹp không đủ sức cung 
ứng cho sinh hoạt với số lượng Phật tử mỗi ngày một 
đông, Thầy đã khởi công xây dựng Chánh Điện mới 
và khu Tăng phòng vào năm 2013. Vì không có tiền 
để trả cho thợ mộc và thợ hồ, do đó 99% công việc 
xây dựng là do Thầy Trụ Trì Hạnh Tri đích thân thi 
công. Kinh phí xây dựng trên dưới khoảng 700.000 
Úc kim. Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, được sự gia 
trì của Chư Tôn Đức và sự phát tâm của đàn việt, sau 
hơn bốn năm dài gian khổ xây dựng, ngôi Phạm vũ 
Minh Giác đã hoàn thiện viên mãn. Đại Lễ Khánh 
Thành Chùa Minh Giác đã long trọng tổ chức vào 
ngày Chủ Nhật, 14/4/2019 (nhằm10/3/Kỷ Hợi), tất 
cả Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội & đông đảo 
Phật tử đồng hương Úc Châu về tham dự cầu nguyện 
và chúc mừng.
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TU VIỆN NGUYÊN THIỀU
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT

155 The Boulevarde, FAIRFIELD HEIGHTS, NSW 2165
Tel: 02.97262661 - Email: thichdaohien@gmail.com

Tu Viện Nguyên Thiều Sydney nằm về phía Tây của 
thành phố Sydney, tiểu bang NSW, Úc Đại Lợi. Tu 

Viện tọa lạc tại số 155 The Boulevarde, Fairfiled Heights 
NSW 2165, do TT Thích Đạo Hiển  thành lập từ năm 
2006, nhưng trước đó đã di dời nhiều địa điểm, vì chỉ 
là những chỗ thuê mướn tạm thời để sinh hoạt tu học 
chứ chưa ổn định.

Bản hiệu Tu Viện Nguyên Thiều là tên được đặt để nhớ 
đến Tu Viện Nguyên Thiều tại Bình Định- Việt Nam. 
Nơi đó chư Tôn Đức trong bổn xứ đã chung sức khai 
sơn vùng đồi núi gần chân núi Bánh Ít, rồi lấy tên Tổ Sư 
Nguyên Thiều đặt tên, vì Tổ Sư Nguyên Thiều là người 
có công khai sáng Phật giáo Bình Định và cũng là người 
mở mang Phật giáo Đàng trong.

Tổ Sư Nguyên Thiều đến Việt Nam bằng đường thủy, 
cập bến Thị Nại, phủ Quy Ninh- Đại Việt. Nay là thành 
Phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định- Việt Nam. Ngài lập 
chùa Thập Tháp Di Đà và còn nhiều chùa khác trong cả 
nước Việt Nam.

Tổ Sư họ Tạ, húy Nguyên Thiều, tự Hoán Bích, hiệu 
Siêu Bạch. Ngài sinh ngày 15/5 năm Mậu Tý, tức là ngày 
8/7/1648 tại huyện Trình Hưng, phủ Triều Châu, Quảng 
Đông- Trung Hoa. Tổ sư là đời thứ 69 truyền thừa từ tổ 
Ma Ha Ca Diếp tại Ấn Độ, và là thứ 33 theo truyền phái 
Lâm tế - Nghĩa huyền; và đời thứ 12 từ ngài Vạn Phong 
-Thời ủy của pháp phái Thiên Đồng ở Trung Hoa.

Để  báo ân phần nào của Tổ đức và tri niệm công đức 
của Chư Tôn Đức tỉnh Bình Định đã dày công xây dựng 
Tu Viện Nguyên Thiều, là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ 
Tăng Ni để thừa đương Phật Pháp trong nước cũng như 

nước ngoài. Do đó, cái tên Tu Viện Nguyên Thiều Syd-
ney được ra đời.

Trải qua nhiều năm để tạo dựng và chuyển từ Hội Tu 
Viện Vạn Hạnh sang Hội Tu Viện Nguyên Thiều, từ căn 
nhà nhỏ hơn một ngàn mét vuông tại thành phố Fair-
fied Heights. Nhưng mọi sinh hoạt gặp nhiều chướng 
duyên và  cản trở của hàng xóm, một lần nữa chúng 
tôi quyết định đổi sang 124 Mcburney Rd, Cabramatta 
NSW 2166. Nơi đây, chúng tôi đã xin được giấy phép 
của Hội đồng thành phố Fairfield, để xây dựng và sinh 
hoạt như một ngôi chùa Việt Nam, tu học theo truyền 
thống Phật giáo Đại thừa.

Chương trình tu học vẫn giữ như truyền thống của Phật 
giáo Đại thừa Việt Nam, mỗi ngày hai thời chánh: Tịnh độ 
và Công phu bái sám cùng với Tiểu Mông Sơn Thí Thực 
mỗi ngày. Sáng thứ 7 mỗi tuần thời khóa sinh hoạt tu học, 
chia sẻ Phật Pháp cùng Phật tử từ 10.30 am đến 2pm.

Ngoài công tác Phật sự tham gia chung của Giáo Hội 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi Tân Tây 
Lan, chúng tôi còn tham gia các hoạt động xã hội; nhà 
tù, trại dưỡng lão, bệnh viện… nhằm đưa lời Phật dạy 
vào nơi chốn đau khổ lầm than. Nhằm xiển dương tinh 
thần nhập thế Phật giáo Đại thừa trong xã hội mới này.

Nhân đây chúng tôi có lời cảm niệm công đức của tất 
cả Chư Tôn Đức và Phật tử gần xa đã ủng hộ tinh thần 
lẫn vật chất, để cho Tu Viện Nguyên Thiều từng bước 
được ổn định những nét cơ bản. Mặc dù công trình xây 
dựng chưa khởi công, nhưng vẫn biết điều đó là một 
thử thách rất lớn cho sứ mạng hoàn tất công trình xây 
dựng này. Rất mong Chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật 
tử gia tâm và ủng hộ.
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CHÙA TRÍ ĐỨC
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp
321 Massey Rd, Mangere East, Auckland

Tel: 64.9.2762211
Email: chuatriduc@yahoo.co.nz

Chùa Trí Đức do Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên sáng 
lập vào ngày 05 tháng 07 năm 2005 để đáp ứng nhu cầu 
tu học và sinh hoạt của người Việt Nam sống tại Auck-
land, New Zealand, và được chính phủ New Zealand 
cấp giấy phép sinh hoạt dưới tên tiếng Anh “Vietnamese 
Buddhist Association of Auckland, New Zealand Inc.”

Chùa Trí Đức là một trung tâm tu học của người Việt 
Nam và người bản xứ tại Auckland, New Zealand. Chùa 
không những là nơi thờ tự, tu tập và sinh hoạt Phật giáo, 
mà còn là nơi để người Việt định cư, du học sinh hội 
tụ về để giúp đỡ lẫn nhau trong tình đồng hương. Kể từ 
ngày thành lập cho đến nay, Chùa đã và đang tham gia 
vào các công tác từ thiện xã hội, hòa chung sống với các 
cộng đồng sắc tộc, tôn giáo khác và đặc biệt là giúp đỡ 
các gia đình mới định cư, du học có cuộc sống ổn định. 
Người đến với Chùa không những có được niềm an lạc 
hạnh phúc trong lời kinh tiếng kệ, mà còn cảm thấy nhẹ 
nhàng, thoải mái, bình an và thắm đậm tình người.

Năm 2014, Chùa Trí Đức gia nhập và trở thành một 
thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.

Trong Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 (2015 -2019) của Giáo 
Hội tổ chức tại tu Viện Quảng Đức năm 2015, Đại Đức 
Thích Đạo Nguyên được đề cử giữ chức vụ Tổng Vụ 
Phó Tổng Vụ Văn Hoá Giáo Dục.

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2017, trong khoá An Cư của 
Giáo Hội tổ chức tại Chùa Pháp Hoa – Adelaide, Đại 
Đức Thích Đạo Nguyên được Giáo Hội tấn phong lên 
Giáo phẩm Thượng Tọa.

Dưới đây là tổng kết sinh hoạt của Chùa trong 4 năm 
qua (2015 – 2019)

1. Sinh Hoạt tại Chùa Trí Đức:

- Chùa mở cửa từ 8g sáng đến 8g tối hàng ngày với 
những sinh hoạt thường nhật như: 2 thời công phu 
(sáng – chiều), tọa thiền, tư vấn, giúp đỡ điền đơn, 
thông dịch, hỗ trợ người mới định cư và du học sinh có 
cuộc sống ổn định tại New Zealand.

- Chùa cũng mở cửa sinh hoạt Chủ Nhật hàng tuần như 
tụng kinh, thuyết pháp, thực tập Thiền và các lễ Cầu an, 
Cầu siêu. 

- Đặc biệt 2 tuần một lần vào ngày thứ Bảy chùa có 
khoá tu thiền Chánh Niệm - Day of Mindfulness cho 
các Phật tử Tây phương và người trẻ Việt Nam về thực 

tập thư giản, thiền hành, ăn cơm trong chánh niệm, trở 
về với chính mình và chăm sóc chuyển hóa niềm đau 
nỗi khổ của bản thân. 

- Hàng năm chùa cũng tổ chức các lễ lớn như tết 
Nguyên Đán, Phật Đản, Vu Lan và các ngày Vía Chư 
Phật, Chư Đại Bồ Tát.

2. Về từ thiện xã hội và sinh hoạt với các cộng đồng 
khác tại Auckland.

- Chùa thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn Thiền và 
giáo dục các tù nhân hiểu rõ thêm về lỗi lầm trong quá 
khứ, và hướng dẫn họ chuẩn bị cho một cuộc sống tốt 
đẹp và có ích cho xã hội trong tương lai. 

- Chùa làm việc chung với Asian Family Services cung 
cấp các dịch vụ như: Tư Vấn các vấn đề xã hội, gia đình, 
vợ chồng, con cái; giáo dục cộng đồng; truyền thông 
trong gia đình; sống tốt học tập tốt cho du học sinh; 
kế hoạch hành động phục hồi cuộc sống; kiềm chế tức 
giận; phòng tránh các tệ nạn xã hội, cờ bạc.

- Chùa cũng giúp đỡ cảnh sát thăm viếng và hỗ trợ các 
gia đình bị nạn.

- Ngoài ra chùa còn tham gia chương trình giảng dạy 
Happy Family in New Zealand – Cuộc Sống Gia Đình 
Hạnh Phúc ở NZ cho những người tỵ nạn mới đến New 
Zealand. 

3. Sinh hoạt chung với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan.

- Chùa luôn tham dự các khoá An Cư Kiết Đông và 
giảng dạy các Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu; cùng 
Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục soạn thảo giáo trình giảng 
dạy cho Khóa Tu Học PPUC Kỳ 18. 

- Tham dự và cầu nguyện Lễ Khánh Thành, Phật Đản, 
Vu Lan tại các Chùa trực thuộc Giáo Hội.

- Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Tại Chùa Viên Giác, Đức Quốc 
và thăm viếng Chư Tôn Đức Giáo Hội Âu Châu.

- Đón tiếp Chư Tôn Đức Giáo Hội Úc Châu, Âu Châu, 
Mỹ Châu thăm viếng Chùa Trí Đức tại Auckland.

Nói chung Chùa Trí Đức là nhịp cầu bắc nối giữa người 
Việt và người Việt, cộng đồng Việt Nam với các cộng 
đồng khác ở New Zealand. Đến với Chùa Trí Đức quý 
vị sẽ có một cảm giác gần gũi, thân thương, bình an, ấm 
áp như chính gia đình mình.
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CHÙA BẢO MINH 
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
Phó Tổng Thư Ký GH/ TVP TV Cư Sĩ

321-323 Kingston Rd, Clarinda, Vic 3169, Tel: 03.85550604
Email: chuabaominhvic@gmail.com

Chùa Bảo Minh do TT. Thích Viên Tịnh làm 
Trụ Trì là một cơ sở thuộc Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 

Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, hiện còn sơ khai tại 
vùng Đông Nam Melbourne, Australia. Chùa được 
thành lập từ năm 2010 dưới sự chứng minh của 
Hòa thượng Bổn sư thượng Hạnh hạ Niệm. 

Qua những năm tháng tô bồi, chỉnh trang khuôn 
viên tự viện, làm thêm vài phần nhỏ tuy chưa 
được bao nhiêu để được đúng tầm vóc một cơ 
sở sinh hoạt tôn giáo địa phương. Tuy nhiên 
chùa nay cũng tạm khang trang, sạch sẽ và trang 
nghiêm hơn, đáp ứng được phần nào sự sinh 
hoạt tu học, tụng kinh, lễ Phật, giảng pháp, tu 
Bát Quan Trai và tổ chức các ngày Đại lễ trong 
Phật giáo. 

Qua thời gian sinh hoạt tu học và truyền bá Phật 
pháp tại địa phương, Phật tử thập phương càng 
ngày càng biết đến cơ sở nhiều hơn, số lượng Phật 
tử về chùa sinh hoạt mỗi lúc mỗi đông hơn vào các 
ngày tu học như Bát Quan Trai, Sám hối hay các 
khóa tu, cũng như các Đại lễ của chùa, nên cơ sở 
hiện tại có phần chật hẹp và giới hạn, vì hiện tại 
Chánh điện chùa vẫn còn trưng dụng các phòng 
ở trong ngôi nhà. Chính vì điều này nên lúc nào 
Thầy Trụ Trì cũng trăn trở với ước nguyện cố gắng 
làm sao xây dựng được ngôi Chánh điện khang 
trang để thờ Phật và các sinh hoạt tu học có đủ chỗ 
ngồi cho quý Phật tử của chùa trong tương lai.

Giữa năm 2015, chùa đã được hội đồng thành phố 
Kingston Council cấp giấy phép chính thức công 
nhận là một cơ sở tôn giáo (Place of worship) trong 
khu vực địa phương.

Sinh hoạt tu học của chùa Bảo Minh theo thời 
khóa thiền môn quy củ của một ngôi chùa hệ 
Bắc tông Phật giáo, nên chùa tụng kinh, lễ Phật, 
hành trì hằng đêm lúc 7 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 
7 trong tuần. Ngày Chủ nhật hằng tuần sinh hoạt 
trong ngày từ 9 giờ sáng. Mỗi tháng có một ngày tu 
tập Bát Quan Trai giới-Một Ngày An Lạc bắt đầu 
từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào ngày Chủ Nhật 
đầu tháng. Các ngày Sám hối, lễ Vía vẫn giữ theo 
truyền thống xưa nay trong thiền môn theo âm 
lịch. Mỗi năm các ngày Đại lễ như Phật Đản, Vu 
Lan, tết Nguyên Đán....chùa vẫn tổ chức một cách 
long trọng vào dịp cuối tuần được chọn thuận theo 
hoàn cảnh địa phương.

Nói chung chùa Bảo Minh luôn tiếp nối sự nghiệp 
hoằng pháp lợi sanh theo con đường Phật dạy và 
chư Tổ Sư để lại hầu đáp ứng nhu cầu tu học của 
hàng Phật tử địa phương, đem lại lợi lạc cho hữu 
tình và mọi loài chúng sanh, góp phần xây dựng 
đạo pháp hưng thịnh nơi xứ người và góp phần 
cho xã hội được bình an, thế giới được hòa bình, 
chúng sanh được an lạc.
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Chùa Huệ Quang tọa lạc về hướng Tây, cách trung 
tâm thành phố Melbourne, Australia 10km; 
cách sân bay Quốc Tế Melbourne 20km, lái xe 

20min, được Tỳ Kheo Thích Thông Hiếu thành lập 
vào năm 2008. Khu Sunshine được hiểu là “Ánh sáng 
mặt trời - Ánh sáng của Trí Tuệ” và chùa Huệ Quang 
được hình thành trong ý nghĩa đó. Lúc đầu, chùa được 
sinh hoạt trong căn nhà, sau đó được chính quyền địa 
phương chính thức cấp giấy phép xây dựng Chùa ngày 
12/12/2012.  Lễ đặt đá xây dựng vào ngày 13/03/2013 
được Hòa Thượng Thích Như Huệ và đông đảo Chư 
Tôn Đức chứng minh chú nguyện. Công trình hoàn tất 
mỹ mãn và đông đủ Chư Tôn Đức về chứng minh Đại 
Lễ Khánh Thành vào ngày 16/06/2016 và chính thức 
đi vào hoạt động. Ngoài những sinh hoạt cơ bản như 
những ngôi chùa Việt khác, chùa Huệ Quang được sự 
hướng dẫn của Tỳ Kheo Thích Thông Hiếu, với phương 
pháp tu Thiền một cách đặc biệt, và sự sinh hoạt đầy 
năng động bằng những buổi thiền tập dã ngoại, nên 
vì vậy chùa phát triển thêm một cơ sở rộng lớn để có 

không gian thiền hành, đó là Trung Tâm Thiền Phật 
Giáo Thiền Viện Quang Chiếu cách chùa 30 phút lái xe.

Thiền Viện Quang Chiếu là Trung Tâm Thiền Phật 
Giáo, tọa lạc về hướng Tây cách trung tâm thành phố 
Melbourne, Australia, 49km, lái xe 35min, cách sân bay 
Quốc Tế Melbourne 33km, lái xe 27min. Thiền Viện 
nằm trên diện tích đất 12 acre có trên 300 cây thông 
tùng hơn 100 năm tuổi, hậu dựa đỉnh đồi, tiền hướng 
nhìn thấy Melbourne City. Được Tỳ Kheo Thích Thông 
Hiếu thành lập vào ngày 07/ 07/ 2017. Do lớp Thiền tu 
học hơn 10 năm tại Chùa Huệ Quang, không gian chùa 
chật hẹp trong lòng của phố thị vì vậy mọi người ước 
nguyện có thêm một nơi yên tịnh để tu tập thiền định 
và Thiền Viện Quang Chiếu được hình thành trong ý 
nghĩa đó. Sinh hoạt tu học mãi đến ngày 20/02/2020 
Chính Quyền Địa Phương chính thức cấp giấy phép đi 
vào các hoạt động Phật Giáo và là Trung Tâm Thiền 
Phật Giáo. Thiền Viện Quang Chiếu là một trong 
những ngôi Thiền Viện người Việt Nam đầu tiên được 
thành lập tại vùng miền Tây của Melbourne, Australia.

CHÙA HUỆ QUANG
Trụ Trì: Đại Đức Thích Thông Hiếu

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
10 Service St, SUNSHINE, VIC 3020

Tel: 0421.448708 - Email: huequangaustralia@yahoo.com.au
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Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Đồng Hương Phật Tử xa gần,

Tu Viện Từ Ân chính thức thành lập tại địa chỉ 26 
Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804  vào ngày 
19 tháng 09 năm Tân Mão (15 tháng 10 năm 2011),  
và gia nhập thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tân Tây 
Lan ngày 1/12/2011

Vì đây là một cơ sở mới và xa khu sinh sống của Cộng 
Đồng Người Việt tại miền Đông Melbourne nên bước 
đầu để ổn định và duy trì cơ sở hết sức khó khăn.

Nhờ ơn Tam Bảo gia hộ và chư Tôn Đức Tăng Ni 
thương tưởng cũng như sự hộ trì của quý Phật tử, Tu 
Viện Từ Ân từng bước đi vào sinh hoạt và tạm ổn định.

Sinh hoạt của Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân chủ yếu sinh 
hoạt vào ngày Chủ Nhật, Sám hối theo truyền thống 
vào ngày Sóc Vọng, mỗi năm hai ngày Đại Lễ Phật 

Đản và Vu Lan đều có được sự quang lâm của chư 
Tôn Đức Giáo Phẩm trong Giáo Hội về chứng minh 
thuyết giảng.

Bằng tất cả tấm lòng, đạo tràng Tu Viện Từ Ân cố gắng 
hưởng ứng đóng góp những Phật sự quan trọng của 
Giáo Hội như: An Cư kiết Đông, Khóa Tu Học Phật 
Pháp Úc Châu kỳ 16, 17 tại Tiểu Bang Vic, Tổ chức lễ 
húy nhật lần thứ 271 Tổ Sư Minh Hải Pháp Bảo…

Đặc biệt tháng 6 năm 2019, được sự giúp đỡ, hướng dẫn 
của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện 
Quảng Đức, bản thân chúng con, Thích Hạnh Phẩm đã 
được tháp tùng đi Châu Âu dự lễ mừng Chu Niên và 40 
năm thành lập chùa Viên Giác và Mừng Khánh Tuế 70 
tuổi của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển, 
và cũng trong dịp này chúng con được tháp tùng phái 
đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ của Hòa Thượng Thích Như 
Điển, thuyết pháp một số chùa tại Châu Âu.

Melbourne, ngày 16 tháng 9 năm 2019
Tỳ Kheo Thích Hạnh Phẩm

TU VIỆN TỪ ÂN
Trụ Trì: Tỳ Kheo Thích Hạnh Phẩm

Phó Tổng Thư Ký GH
26 Jacques Rd, NARRE WARREN NORTH, VIC 3804

Tel: 0606.608886; 0406 608 886
www.tuvientuan.com; hanhphamthich@gmail.com
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QUÁN THẾ ÂM NI TỰ
Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí

Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo

Vụ Phó Vụ Ni Bộ
128 Nollamarra Ave, Nollamarra, WA 6062.

Tel: 08.93498887 - Email: quantheamnitu.au@gmail.com

Chùa Quan Thế Âm tọa lạc số 126-128-130 Nollamara 
Avenue, khu vực Nollamarra, thuộc tiểu bang Tây Úc, 
dưới sự lãnh đạo của nhị vị Ni Trưởng: Ni Trưởng 

Thích Phước Trí – Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ Bắc Tông Úc Châu 
và Ni Trưởng Thích Chơn Đạo - Vụ Phó Vụ Ni Bộ Bắc Tông 
Úc Châu.
Lịch sử thành lập: Chùa Quan Thế Âm được thành lập cuối 
năm 1993, khởi đầu chỉ là một ngôi nhà số 128 được nhị vị 
Ni Trưởng thuê làm Chánh điện, cho Phật tử hằng ngày có 
nơi quy tụ tu dưỡng tâm linh sau một ngày lao động vất vả. 
Năm 1995 chùa mua được căn nhà số 126, tiếp đến năm 1998 
chùa đã mua căn nhà số 128 (nhà đầu tiên thuê làm chùa). 
Do Phật tử tu tập ngày càng đông, sau khi đã mua được 2 
căn nhà liên tiếp nhau, chùa có kế hoạch xây dựng Đại Hùng 
Bảo Điện. Nhờ sự gia hộ của Chư Phật, chùa chính thức khởi 
công xây dựng năm 2003, công trình xây dựng hoàn tất giữa 
năm 2004, đánh dấu quá trình phát triển của chùa Quan Thế 
Âm. Cũng chính từ đây Phật tử tu tập ngày càng đông đảo, 
cùng tu tập phát triển trí tuệ qua các khóa tu học tập trung 
tại chùa.
Đầu năm 2013 chùa có cơ hội tiếp tục mua căn nhà số 130 
làm Ni xá, tổng diện tích chùa hiện nay hơn 2000 m2, khuôn 
viên chùa mở rộng, trang nghiêm và thanh tịnh, hòa quyện 
với cây cảnh thiên nhiên tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, lan tỏa 
năng lượng bình an cho khách thập phương mỗi khi viếng 
chùa. Hiện nay chư Tôn Đức Ni tại chùa có 4 vị: 2 Ni Trưởng 
và 2 Sư Cô. Đầu năm 2016 chùa đã mua thêm căn nhà số 
1 Slindon street, Nollamarra để làm chỗ đậu xe cho những 
ngày lễ lớn trong năm.
Kiến trúc:
“Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu
Đàn tín quy y tăng phước huệ”
Cổng Tam quan, tam giải thoát môn “ KHÔNG -VÔ 
TƯỚNG -VÔ NGUYỆN” được xây dựng đơn giản có bánh 
xe chuyển pháp luân phía trên, với ý nghĩa Phật pháp tăng 
huy, pháp luân thường chuyển. Chánh điện được bài trí đơn 

giản, nhưng không kém phần trang nghiêm, Tôn tượng Đức 
Bổn Sư Thích Ca được tôn trí ở vị trí trung tâm, tượng Bồ tát 
Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí hai bên. Phía sau Hậu 
Tổ, tôn tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma được đặt chính giữa, Giác 
linh chư vị Trưởng lão Hòa thượng Tăng Ni được an trí hai 
bên.
“ Cành dương hóa hiện cõi nhân thiên
Cam lồ nước mát giải nghiệp duyên
Thần thông vi diệu ngời công hạnh
Cứu vớt nhân sinh tục lụy phiền”
Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm lộ thiên bằng đá trắng được an 
trí chính giữa khuôn viên chùa, nổi bật giữa nền trời xanh, 
mây trắng tạo nên mỹ quan cho ngôi già lam.
Sinh hoạt Phật Pháp: Phương châm “Chuyên lòng niệm Phật 
cầu về Tây Phương” chùa thường xuyên mở các khóa tu, 
hướng dẫn và khuyến tấn Phật tử tinh tấn tu tập. Hằng năm 
chùa tổ chức khóa tu Phật thất cho quý vị đồng hương Phật 
tử hữu duyên tập trung về chùa tu tập và bồi dưỡng tâm linh, 
phát triển trí tuệ. Thời khóa tu học sinh hoạt hằng tuần: Tụng 
Kinh Thủy Sám, Lạy Phật, Kinh Hành, Tọa Thiền, Niệm Phật. 
Hằng ngày khóa lễ Tịnh Độ tụng Kinh Pháp Hoa. Sám hối 
hồng danh mỗi nửa tháng. Mỗi đầu tháng tổ chức khóa tu 
Bát Quan Trai Giới cho hơn 40 Phật tử. Vào các ngày vía Bồ 
Tát Quan Thế Âm, (19/2, 19/6, 19/9) chùa tổ chức lạy Ngũ 
Bách Danh, lạy vía và lễ hội hoa đăng. 
Mỗi năm chùa tổ chức 4 Đại lễ: Thượng nguơn, Phật Đản, 
Vu Lan và Hạ Nguơn, Phật tử tham dự rất đông đảo. Mùa Hạ 
năm 2018, chùa Quan Thế Âm đã tổ chức thành công KHÓA 
AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ NI lần đầu tiên tại ÚC CHÂU. Chùa 
cũng tham gia đóng góp giúp đỡ cho các tổ chức từ thiện 
tại Tây Úc nói riêng và nước Úc nói chung. Số người Việt 
sống tại Tây Úc cũng khá đông, chùa Quan Thế Âm đã đóng 
góp vào việc trưởng dưỡng đạo tâm và giáo dục đạo đức cho 
Phật tử, phát triển cuộc sống an lành sau những bôn ba cuộc 
đời. Hiện nay chùa thường xuyên đón tiếp nhiều Phật tử, du 
khách đến sinh hoạt, tham quan và chiêm bái. 
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CHÙA LIÊN HOA
MỘT BƯỚC ĐI LÀ MỘT KINH NGHIỆM SỐNG ĐẸP

Kể từ khi Phật Giáo được truyền vào Việt Nam, 
giáo lý của Đức Phật đã trở thành lý tưởng 
sống cho đại đa số quần chúng, từ thành thị 

cho đến thôn quê, đến nay trải qua bao thế kỷ, tinh 
thần Phật giáo vẫn là sức sống, giúp cho người con 
Phật vượt qua mọi khó khăn giữa cuộc đời đầy biến 
động và phiền não này. Cho nên cây đa, bến nước, 
chùa làng, phong cảnh Bụt là nơi bến đỗ tâm linh 
cho tất cả nhân sinh, nhiều dấu ấn quan trọng từ tín 
ngưỡng, văn hóa, đến phong tục tập quán, từ thế giới 
quan đến nhân sinh quan được đượm nhuần trong 
tinh thần giác ngộ giải thoát. Những tinh hoa giáo lý 
của đạo Phật đã in sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của dân 
tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử gần 20 thế 
kỷ qua. Sự hiện diện của Phật giáo như dòng suối mát 
thấm sâu vào lòng đất, không cuốn trôi những kỳ hoa 
dị thảo, vẫn hiền hòa năng động làm cho sức sống của 
cỏ cây vạn vật xanh tươi, vì đạo Phật là đạo của từ bi 
& trí tuệ. Vì vậy hình ảnh ngôi chùa đã trở thành một 
hình ảnh gần gũi thiêng liêng là nơi tiêu biểu cho chân 
như, và truyền bá tư tưởng Phật Pháp, là nơi tu học 
chung cho Tăng tín đồ Phật tử. Muốn thực hiện tốt 
bổn phận và trách nhiệm của người con Phật “hoằng 
pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” trước hết phải có 
nơi chốn ổn định để gắn liền với chí nguyện “thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”.

Ngày xưa Tăng đoàn thời Đức Phật đi du hóa các nơi 
chỉ nghỉ dưới gốc cây, trong rừng núi, miếu hoang, 
nhà trống và không chỗ nào nhất định, bởi bi nguyện 
của Đức Thế Tôn không bao giờ ngừng bước du hóa 
truyền bá Phật Pháp khắp mọi nơi, thế nhưng đối với 
các vị Tỳ kheo chưa giải thoát chưa được lậu tận, Ngài 
luôn khuyên nên ở một chỗ để hạ thủ công phu tu tập 
cho được rốt ráo, do vậy Tịnh Xá ra đời, kiến lập đạo 
tràng làm nơi sinh hoạt và tu học, làm chỗ nương tựa 
đạo đức tâm linh cho mọi người hướng đến đời sống 
cao thượng. Và rồi bắt đầu xây dựng Tự Viện Trúc 
Lâm do Vua Bình Sa Vương, đệ tử đầu tiên của Phật 
phát tâm xây cất cúng dường, rồi đến Kỳ Viên Tịnh Xá 
do trưởng giả Cấp Cô Độc hỷ cúng, để cho chư Tăng 
có nơi nương ở để tu tập và hành đạo, nơi nào có dấu 
chân Phật đi qua nơi đó nhiều đạo tràng được thành 
lập. Đối với người Việt Nam sau biến động năm 1975, 
mọi người bỏ nước ra đi xây dựng quê hương mới, 

hơn 40 năm tha phương đất khách, cuộc sống tạm ổn 
thì cội nguồn tâm linh của người dân Việt Nam lại 
hiện về. Hình ảnh cây đa chùa làng như ẩn hiện đâu 
đây, vì: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn 
đời của tổ tông”. Cũng trong ý nghĩ này, một số Phật 
tử và quý Cô đã mạnh dạn hoạt động Phật sự, mướn 
nhà lập chùa, lúc đầu mướn một căn nhà nhỏ tại số 22 
Ohara st Marrickvike, sau hai năm tích cực phụng sự, 
chùa mua được căn nhà đầu tiên số 210 Livingstone 
rd Marrickvike, cải gia vi tự làm nơi sinh hoạt hằng 
tuần cho Phật tử. Trong thời gian này, Thầy trò phải 
may vá tất bật với bao công việc. Từ 3h sáng đến 10h 
đêm vì chỉ sợ không đủ tiền trả cho ngân hàng. Thế 
gian thì miệt mài kinh sử, tu sĩ thì miệt mài vá với 
may, kể ra cũng ích lợi lắm vì trả được home loan cho 
chùa, làm công tác từ thiện xã hội v.v... nghĩ lại cũng 
đâu đến nỗi tệ phải không các bạn? Rồi 7 năm sau đó 
nhân duyên hội tụ, mua được căn nhà bên cạnh để 
mở rộng chùa. Vui thì có vui vì chùa rộng rãi hơn, 
nhưng lo nhiều vì lấy đâu ra tiền để trả ngân hàng, 
tôi chỉ biết khấn Hộ Pháp giúp cho phương hướng 
đang bế tắc. Liền sau đó chùa sang lò bánh mì và hứa 
với Tam Bảo chùa chỉ làm trong 3 năm thôi, tạm đốt 
gian đoạn để trả nợ cho chùa. Và cũng từ ngày đó bao 
nhiêu oan nghiệt đổ ra, mọi người mỉa mai chê trách 
đủ điều, “tu mà còn tham tiền”. Thật ra họ đâu có hiểu, 
tu sĩ cũng cần phải ăn, trả bill, trả home loan cho chùa, 
công tác từ thiện các nơi, đâu phải sống như cây chùm 
gửi nương nhờ đâu, ở đời sống sao cho vừa lòng người 
“ở rộng người cười, ở hẹp người chê” đôi lúc cũng bị 
phiền não lắm. Thế mới biết rằng nếu chúng ta không 
biết tu, không biết quán chiếu, thì dễ bị ảnh hưởng 
bởi những người chung quanh tác động, mà ít khi 
chúng ta nhận ra được những điều thay đổi trong tâm 
lý bình thường của mình. Nếu chúng ta bị mọi người 
làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình, thì thông 
điệp nhắn gửi theo tinh thần Phật giáo là phải thương 
yêu những người xuất hiện trong đời mình một cách 
vô điều kiện. Thật vậy, chính những khốn khổ xảy ra 
là thước đo sự bình an tâm hồn mình, giúp cho mình 
quán chiếu nhiều hơn, nếu như để chúng thị phi làm 
chúng ta tê liệt tinh thần, thì chúng ta sẽ không tiếp 
tục làm được việc gì khác hơn, học hỏi từ những kinh 
nghiệm khổ giúp cho mình có một cách nhìn đúng 
đắn về chân lý sống, về những sự kiện đi qua trong 
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cuộc đời. Đôi khi mình tự hỏi mình: Mình có quan 
trọng hóa mọi vấn đề không? Vì thường chúng ta cứ 
nghĩ cả thế giới đang nhìn mình, điều này có đúng 
không? Giả sử họ có khinh mình thì sao nào? Chúng 
ta hãy sống theo cách tốt nhất mà mình có thể, trong 
những giai đoạn khó khăn người tu đạo có thể học 
được cái gì từ tình huống này?
Như Phật dạy, biết quân bình và nhẫn nại, tự tại và 
mỉm cười, buông xả từng bước một đi qua sẽ dễ khắc 
phục hơn. Chính chân lý này đã giúp Thầy trò Liên 
Hoa vượt qua được thị phi khen chê của cuộc đời. 
Xin đảnh lễ tỏ lòng biết ơn đến Tam bảo, Hộ Pháp 
long thiên đã âm thầm trợ giúp. Đúng hẹn 3 năm phải 
sang shop bánh mì, Thầy trò phải nấu đồ chay để bỏ 
shop vì còn nợ. Có thể nói rằng chùa Liên Hoa hình 
thành cũng do túc duyên và bằng sự nỗ lực không 
mệt mỏi của quý Cô cũng như bà con Phật tử gần xa 
phát tâm công quả cho chùa, trong những ngày làm 
đồ chay phải thức khuya, dậy sớm; trồng từng bó rau 
tiết kiệm cho chùa. Thâm tình đạo vị và những ưu ái 
mà quý Phật tử đã dành cho Chùa Liên Hoa, Thầy trò 
chúng tôi sẽ không bao giờ quên những tháng ngày 
cực khổ của bước đầu khai sơn lập địa, xin luôn trân 
trọng, cảm niệm và tri ân. Rồi nhân duyên không cho 
phép chùa cửu trụ tại vùng Marrickville, chùa phải 
tạm dời đến 595 Canterbury Road, Belmore, đã nói 
tạm thì không thể lâu dài vì zone này không cho phép 
xây chùa, do đó chùa cùng một số Phật tử thực hiện 
việc đi tìm đất. Lúc đầu chúng tôi định đến vùng đất 
Castle Hill xa xôi để tìm đất, nhưng sau đó lại tìm đến 
vùng núi đồi rất đẹp tại Wollongong, lúc đó tôi có cảm 
tưởng như gã cùng tử lang thang sắp trở về quê hương 
cũ. Sau khi xem đất, ai cũng thích cảnh trí thiên nhiên 
của núi rừng yên tĩnh nên quyết định mua, và họp bàn 
nhiều dự án xây dựng, chúng tôi nghĩ mọi công trình 
xây cất sẽ rất mỹ quan tốt đẹp như ý, những ước mơ 
đang dệt sau những tháng ngày chờ đợi giấy tờ, lại bị 
túi tham của con người giành giật vì quyền lợi, mọi 
việc bất thành vì không muốn tranh giành hơn thua, 
Thầy trò lại thấp thỏm đi tìm đất khác.
Bạn cũng biết tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên thôi 
đúng không? Lúc này chúng tôi nghĩ Wollongong đã 
có Chùa Nan Tiên rất đồ sộ nguy nga, Phật Pháp cần 
phát triển ở những nơi khác chưa có, tôi liền nghĩ đến 
Western Sydney và sau đó chúng tôi tìm đến số 935 
Mulgoa Road, Vùng Mulgoa một khu đất 50 mẫu  khá 
yên tỉnh nằm ngay trên đồi, nghe nói xưa kia là một 
khu công viên “The Notre Dam” nổi tiếng, hằng tuần 
có cả ngàn người đến thưởng ngoạn. Từ đầu đường 
vào đến cổng cũng khá dài, một điều thú vị khi đến 
đó chúng ta nghe có tiếng chim lạ hót rất hay, cảnh trí 
nên thơ và tĩnh mặc, miếng đất nằm sâu bên trong rất 

thích hợp làm nơi tu học và retire village. Và sau đó 
chúng tôi bắt tay vào lo việc thương lượng giá cả và 
tìm hiểu đất đai có cho phép xây chùa không? Bạn có 
biết những gì xảy ra sau đó không? Nếu bạn mà biết, 
chắc chắn bạn sẽ nói tôi là số con rệp, xui xẻo không ai 
bằng, chướng duyên trắc trở đủ điều, thôi về nhà trùm 
chăn mà ngủ một giấc cho quên sự đời là vừa đúng 
không? Chắc chắn phải trùm rồi, sau mười tháng chờ 
đợi chỉ vì một lý do là chính phủ quyết định lấy đất 
National Park kế làm nghĩa trang cho vùng Mulgoa và 
những vùng lân cận. Lại một lần nữa thất vọng buồn 
quá đi thôi đúng “đời là vạn ngày sầu, biết tìm đâu 
đất chùa”. Bạn thử nghĩ xem đời đã không có gì vui, 
mà còn ở bên cạnh thành phố buồn nữa thì chịu sao 
nổi. Thành phố buồn đường đi đã mỏi, người lưa thưa 
sỏi đá ưu buồn chết được đúng không? Và chúng tôi 
quyết định không mua. Đã thất vọng lại gặp một chiều 
mưa sau đó, làm não lòng người lữ khách, tôi cầm bút 
viết như trút hết tâm trạng của mình vào bài thơ cái gì 
gọi là “Mộng phù vân”.
Gói tròn tâm nguyện trả hư không
Gởi đến núi non tận suối nguồn
Lực bất tùng tâm đành gác lại
Chỉ tại mình không phước, tuệ không
Không tròn tâm nguyện lợi tha nhân
Thẹn với nhân sinh hổ đất trời
Mang mang tâm sự sầu thế thế
Thức trắng đêm trường dạ chẳng nguôi
Quẳng gánh lo đi đến chốn này
Một kiếp đi về nửa kiếp vây
Thôi thì thế thế xoay vần thế
Bỏ lại sau lưng những tháng ngày
Chẳng màng thế sự ẩn thôn trang
Vui thú điền viên với cây đàn
Cội tùng bách thảo qua ngày tháng
Ngồi đếm sao rơi nhặt lá vàng
Chỉ một mình ta với am tranh
Tri kỷ tìm đâu được mấy người
Đất khách không người không bằng hữu
Riêng một góc trời không thế gian
Sắc sắc không không giữa cuộc đời
Ngàn năm dâu bể áng mây trôi
Cuộc đời dẫu biết phù du mộng
Vẫn tiếc mộng trần giữa cuộc say
Thôi thì thế thế xoay vần thế
Vẫn tiếc mộng trần giữa cuộc say. Phật ơi!

Nếu nguyện chưa thành phải làm sao? Thế thì phải 
tiếp tục tìm đất khác, thế là cánh cò cổng nắng cổng 
mưa, Thầy trò lặn lội ba mùa gió sương. Lần thứ ba 
chúng tôi tìm được miếng đất số 2859- 2901 đường 
Northern vùng Ludeham. Chúng tôi tới lui nhiều lần, 
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có những lúc ăn trưa dưới gốc cây bên vệ đường, có 
khi vào công viên ngồi ăn, y như những người ‘home-
less’ không nhà. Tôi thường nói đùa cho mọi người 
vui đã là tu sĩ ‘lang thang tự’ thì đâu cũng là nhà, chấp 
nhận thương đau biết làm sao hơn? Như Nguyễn 
Du đã nói: “Đã mang lấy nghiệp vào thân, thì đừng 
trách lẫn trời gần trời xa”. Một ngày buồn vui lẫn lộn 
thật khó quên trong cuộc đời. Miếng đất ở Ludeham 
khoảng gần 20 mẫu, chúng tôi đầu tư khá nhiều ý 
tưởng để xây chùa tạo cảnh. Một năm trôi qua chờ đợi 
chồng tiền nhưng tất cả tan biến theo với ý niệm đổi 
thay thường tình của thế nhân, ông chủ nâng giá và 
bán cho người khác. Thôi sang ngang rồi còn ôm bao 
nhiêu ước nguyện, mình nghe nghèn nghẹn không 
khóc ra lời, phút cận kề của sanh tử, vì tất cả sắp đến 
ngày lễ đặt đá mà đất không có ăn nói làm sao với mọi 
người đây. Trên đời này có ai học được chữ ngờ, mọi 
việc tưởng chừng như nắm chắc trong tay thế mà như 
phù du chợt tan biến trong phút chốc. Tội nghiệp các 
Phật tử lúc nào cũng động viên tôi và cật lực tìm đất 
cho chùa. Tôi rất thầm niệm ơn quý vị.

Xin hỏi bạn một câu, bạn có bao giờ cảm giác, khi bạn 
chờ đợi một cái gì đó bằng tất cả những nhiệt huyết 
của mình, mà nó không bao giờ đến thì bạn phải xử lý 
thế nào? Tìm vui trong ca nhạc hay lãng phí thời gian 
đi xem phim, tán gẫu với bạn bè cho qua ngày tháng, 
hay ra biển ngồi thẩn thờ, hoặc thu mình vào một góc 
nhỏ để than thân trách phận, vì mình thật vô duyên 
kém may mắn đúng không? Mình xin kể một câu 
chuyện của Tiến sĩ Robert Schuller, trong một cuộc 
đối thoại với một người đàn ông:

Ông ta nói: Thế là hết, tôi xong đời rồi, tất cả tiền đã 
hết, tôi đã mất tất cả.
Tiến sĩ Robert đáp: Anh vẫn còn nhìn thấy chứ?
Ông ta đáp: Vâng tôi vẫn còn nhìn thấy.
Tiến sĩ hỏi tiếp: Anh còn đi được không?
Ông ta đáp: Vâng tôi vẫn còn đi được mà.
Hỏi: Dĩ nhiên anh vẫn còn nghe được, nếu không anh 
đã không gọi điện thoại cho tôi.
Đáp: Vâng tôi vẫn nghe được như thường.

Tiến sĩ nói: Vậy tôi cho cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền 
mất thôi. Một điều chúng ta cần nhắc mình: “Điều tồi 
tệ nhất xảy ra, sẽ rất khó chịu, nhưng không có ng-
hĩa là đến ngày tận thế”. Một nguyên lý cho chúng ta 
học được từ chỗ bi quan, tưởng chừng như mọi thứ sẽ 
kết thúc, nhưng không, chỉ cần thay đổi cách nhìn lạc 
quan, thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Chúng tôi học được một 
điều là hãy làm điều gì khác, trong khi chờ đợi cái gì 
đó xảy ra, vì khi chúng ta đặt kỳ vọng vào một điều gì, 
nếu điều đó không đến sẽ làm cho ta khổ vì thất vọng, 
cái gì đã đi qua thì cho qua luôn. Hãy sống và làm cho 

hiện tại có buồn phiền than trách cũng không thay đổi 
được tình huống, cuộc đời có bao giờ hoàn hảo như 
mình muốn, chúng ta chỉ có mặt trên hành tinh này, 
trong một khoảng thời gian chừng mực thôi, hãy tận 
dụng thời gian này làm gì cho tha nhân, tập buông xả 
và sống thật an lạc, có vậy cuộc sống dễ thở hơn. Như 
câu chuyện vừa kể thất bại trong cuộc đời, không có 
nghĩa là bầu trời sẽ sụp đổ. Chúng ta sống, chúng ta 
có thể ước mơ đủ thứ, muốn thực hiện phải kiên trì và 
mạnh dạn, đây là sức mạnh giúp ta thành công trong 
đời. Con người lớn lên như ông bà mình thường nói 
“Cái khó bó cái khôn” là vậy. Nói thế cho mình rút ra 
những bài học kinh nghiệm trong cuộc đời: Hãy đón 
nhận những thất bại và chấp nhận để học hỏi, chúng 
ta phải biết rằng, thành công không có chỗ cho sự ù lì 
và lười biếng, thành công đơn giản là vấn đề có được 
dựa trên cơ sở của thất bại. Chúng ta chỉ có một cuộc 
đời để sống, nếu đi hết quãng đời với muôn vàn câu 
hỏi: Tại sao? Tại sao? Thì thật sự chúng ta sẽ không 
làm được cái gì cả, ngoại trừ dậm chân tại chỗ.

“Có oằn mình đớn đau mới hiểu đời đá vàng, ô hay! 
Đời sao phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng 
ngày dài bình yên. Ô hay! Tại sao ta đến chốn này, 
quay cuồng mãi hoài có gì vui?” Bài ca quên tựa, Tuấn 
Ngọc hát rất hay, tại sao phải quay cuồng trong danh 
lợi, trong hỷ, nộ, ái ố, trong buồn phiền? Nhạc sĩ còn 
tỉnh thức như thế, còn chúng ta tại sao phải dừng lại 
vì những chuyện không đâu, đâu có ích gì cho ước 
mơ, cho hoài bão của mình đúng không? Người đời 
thường hay nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở; đời 
mất vui khi ước nguyện chưa thành”. Thế nên chúng 
tôi phải tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của mình, tiếp 
tục tìm đất số 20 Eldington Road, Kemps Creek, cho 
đến 386 Park Road, Luddham, 344, 323 Park Road, 
Luddham, 545 Bringelly Road, Rossmore, 110 Wol-
stenholme Avenue, Greendale, 1026 Spring Creek 
Road, Mount Hunter, 88-89 Nepean Gorge Drive, 
Mulgoa.

Tất cả những địa điểm đi qua đều không như ý mình 
muốn, được cái này thì mất cái kia, rất mệt mỏi đúng 
như câu nói mà chúng tôi hay nói đùa với nhau trong 
lúc đi kiếm đất: “Trời đất bao la mà không có chỗ cắm 
dùi”, nhưng không vì thế mà để cho chí nguyện bị mai 
một, vì chúng tôi quan niệm rằng: Một cây lớn bắt đầu 
từ hạt giống, nỗ lực kiên trì ngày hôm nay sẽ tác dụng 
tốt cho ngày mai, vì cuộc sống là một quá trình tạo 
dựng cho những lý tưởng quy định của mình trong 
nhiều thời gian trước, khi cảm nhận được cái đẹp của 
đời thì ta tiếp tục làm cho cuộc đời thi vị hơn đúng 
không?

“Sau cơn mưa trời lại sáng”
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CHÙA DIỆU ÂM
Trụ Trì: NS Thích Nữ Như Tuyết

Chánh Thủ Quỹ Giáo Hội
30 Willis St, ST ALBANS, VIC 3021. Tel: 0478 393 747

Email: dieuamtemple@yahoo.com

Diệu Âm là tên gọi của một vị Bồ Tát ở trong Kinh 
Pháp Hoa, phẩm thứ hai mươi bốn, lúc tụng đến 
phẩm này chúng con càng hiểu nhiều hơn về Bồ 

Tát Diệu Âm. Ngài trồng nhiều cội công đức, có sức thần 
thông quảng đại, biến hiện, ứng hóa tam thập nhị thân 
như Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, đại từ, đại bi, tùy theo chỗ 
đáng độ mà thị hiện thân hình để hóa độ, do cảm ứng đạo 
giao nên con đảnh lễ chọn danh diệu là Chùa Diệu Âm.

Sau này cũng có người hỏi tại sao chúng con không để 
Chùa Vạn Thạnh như ở quê nhà? Lý do là vì Thầy Tổ 
không muốn chúng con lập chùa ở nước ngoài. Thầy biết 
sức khoẻ và khả năng không kham nổi. 

Chúng con vẫn nhớ lời Thầy dạy năm xưa: “Con cố gắng 
thu xếp mọi việc rồi về Việt Nam lo phụ Tổ Đình để Thầy 
yên tâm. Ở đây chùa có sẵn an ổn tu hành, còn bên xứ 
người việc hành đạo cũng như xây cất chùa vô cùng khó 
khăn vất vả”.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi việc rồi cũng tùy thuộc 
vào nhân duyên. Phật tử gần xa cũng như bà con quyến 
thuộc muốn có được ngôi chùa ổn định để họ tới lui cùng 
tu tập.

Vào năm 2005, chúng con quyết định mua căn nhà tại 
số 30 Willis St, vùng St-Albans, Vic 3021 để làm chùa. Vì 
nằm trong khu dân cư yên tịnh, nên sự sinh hoạt cũng rất 
khiêm tốn, chỉ ở cuối tuần tụng kinh cầu an hoặc cầu siêu 
và mỗi nửa tháng Sám hối vào tối 14 và 30. Thỉnh thoảng 
có lễ Thọ Bát Quan Trai, cũng như đặc biệt hàng năm có 
Chư Tôn Đức Tăng Ni về Bố Tát.

Hiện tại có một đệ tử xuất gia, thọ giới Sa Di pháp danh 
Hạnh Nghiêm ở chung phụ lo Tam Bảo.

Mặc dù ngôi Chùa nhỏ Diệu Âm đã thành lập mười mấy 
năm rồi, thế nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong vấn đề 
sinh hoạt.

Nguyện cầu chư Phật, Bồ Tát gia hộ chúng con tìm được 
một nơi thích hợp tùy vào khả năng dù lớn hay nhỏ, giấy 
phép ổn định để việc hành đạo được dễ dàng hơn, và cũng 
để đền đáp phần nào công ơn huấn dục của Thầy Tổ:
Quê Hương Chùa Tổ một thời
Ân Sư huấn dục rạng ngời lưu danh
Xứ người sương bạc phủ quanh
Nguyện hương sen tỏa ngát xanh giữa đầm.
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CHÙA BÁO ÂN
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh

Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
12 Church St, CABRAMATTA, NSW 2166 - Tel: 0466.554929

Email: baoantemple@gmail.com

Chúng tôi, Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Huệ Khiết 
sinh ra ở Cố Đô Huế, trong một gia đình 
thuần tín Phật Giáo. Từ nhỏ, dưới sự dẫn dắt 

của song thân, chúng tôi đã trở về quy y Tam Bảo, 
được Hòa Thượng Thích Khế Chơn, Trú trì Chùa 
Thiên Minh, Huế,  truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới. 
Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, duyên lành hội 
đủ, chúng tôi đã được sự đồng ý của song thân, di 
chuyển vào Nam và phát tâm đầu sư xuất gia với Sư 
Bà Thích Nữ Như Từ, Trú trì Chùa Thiên Chánh, Bà 
Quẹo, Sài Gòn. Vậy nhưng, vì thủ tục tạm trú tạm 
vắng của những năm sau 75 vô cùng khó khăn, buộc 
chúng tôi phải kinh qua mấy bận ngược xuôi. Một 
thời gian sau, nhân duyên đã đưa chúng tôi trở về 
làm đệ tử của Sư Bà Thích Nữ Từ Nhẫn, Trú trì Chùa 
Phước Viên, Hàng Xanh, Sài Gòn. Cuối thập niên 
80, khi phong trào di cư ra nước ngoài đang nở rộ 
trên khắp mảnh đất hình chữ S, chúng tôi đã theo 
đoàn người tỵ nạn vượt biển, đến lưu trú tại hòn đảo 
Galang của Indonesia. Sau một thời gian ngắn, năm 
1990 chúng tôi được Chính Phủ Úc Châu bảo lãnh 
sang định cư. Hai năm sau, vào năm 1992, chúng tôi 
lên đường sang Đài Loan du học và điểm đến là Phật 
học viện Phật Quang Sơn của Đại Sư Tinh Vân.

Sau thời gian dài du học ở Đài Loan, cuối năm 2008 
chúng tôi quay trở về Úc. Đầu năm 2009, được sự 
động viên của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử, 
cũng như sự giúp đỡ tịnh tài của người thân và Thiện 
Tín xa gần, chúng tôi đã tìm mua được mảnh đất với 
diện tích hơn 900 m2 với mái nhà đơn sơ để có nơi 
trú ngụ. Năm 2010, vì nhận thấy căn nhà cũ chật hẹp 
và hư hỏng nhiều nơi, cũng như vì nhu cầu sinh hoạt 
của Ni chúng và Phật tử, chúng tôi quyết định phá 
bỏ, đồng thời phát tâm khởi công kiến tạo tổng thể 
kiến trúc của chùa, bao gồm ngôi Chánh Điện, Tổ 
Đường, Ni Xá và các công trình phụ cận.

Trải qua gần 10 năm, với bao gian nan vất vả, từ 
chuyện xin thủ tục đến vấn đề vật tư, xây dựng v.v..., 
nhưng với tâm huyết của chúng tôi, người thân và 
Thiện Tín xa gần, cũng như sự gia hộ của chư Phật, 
Bồ Tát cùng những lời chỉ dạy, động viên của chư 
Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Phật sự kiến tạo ngôi chùa 
đã được thành tựu viên mãn. Sau khi thỉnh ý chư Tôn 
Trưởng Lão, chúng tôi đã lấy tôn hiệu Báo Ân làm 

tên gọi của chùa, như một cử chỉ nhắc nhở bản thân 
luôn luôn nhớ, nghĩ và tìm cách đáp đền những ân 
đức mà suốt cả cuộc đời tu học chúng tôi đã và đang 
thọ nhận. Với ý niệm cao đẹp đó, Chùa Báo Ân theo 
nhân duyên đã hiện diện trên đất nước Úc châu xinh 
đẹp này.

Chùa Báo Ân với kiến trúc đơn giản, tuy mang phong 
dáng hiện đại theo kiểu Úc châu với tường ngay vách 
thẳng, nhưng cũng hội tụ nét cổ kính độc đáo của 
kiến trúc Đông phương với mái ngói âm dương đỏ 
thắm và phân thành hai phần riêng biệt. Phần trước 
là ngôi Chánh Điện cao 5m, với bộ Tam Thánh Tây 
Phương cao 2m50 được tôn trí ở giữa, mang vẻ uy 
nghiêm và thiền vị, làm nơi chiêm bái, tu tập hằng 
ngày của Ni Chúng và Phật Tử. Phần sau được xây 
thành hai tầng: Tầng trên là Tàng Kinh Các, tôn trí 
Đại Tạng Kinh, là một thư viện Phật giáo thu nhỏ, 
làm nơi học tập và nghiên cứu giáo điển. Tầng dưới, 
phần giữa là Hậu Tổ, nơi tôn thờ lịch đại Tổ Sư; hai 
bên là Ni Xá, nơi sinh hoạt của Ni Chúng và Phật tử. 
Ngoài ra, trong khuôn viên chùa cũng được chúng 
tôi cất dựng nhà ăn, nhà vệ sinh và bãi đậu xe. Dọc 
quanh các bức tường bày trí rất nhiều chậu cảnh với 
đủ loại cây, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, làm 
cho khuôn viên chùa trở nên xinh đẹp và tươi mát.

Chùa Báo Ân với cảnh trí tươi đẹp, nằm trong khu 
dân cư Cabramatta, đặc biệt gần với ga xe lửa Cab-
ramatta và đại lộ chính Cabramatta, nên rất thuận lợi 
cho việc đi lại của Thiện Tín, Phật Tử và du khách 
gần xa đến chiêm bái và tu học. Chùa có lịch trình 
tu học, Sám hối, tụng kinh và sinh hoạt hàng tuần, 
các ngày Rằm, Mồng Một hàng tháng, cũng như các 
dịp tết Nguyên Đán, Đại Lễ Phật Đản, Khóa An Cư, 
Thắng Hội Vu Lan, Lễ Phật Thành Đạo v.v…

Với tâm nguyện truyền đăng tục diệm, báo Phật ân 
đức, toàn thể Ni chúng chùa Báo Ân luôn mong mỏi 
nhận được sự thương tưởng, chỉ dạy của chư Tôn 
Thiền Đức Tăng Ni, sự trở về chiêm bái, tu tập của 
Thiện Tín và Phật Tử xa gần. Nguyện làm thiện hữu 
của nhau trên bước đường hướng đến đạo quả an 
vui, giải thoát của mười phương Phật Tổ.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT- MA HA HÁT
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CHÙA PHẬT QUANG
Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Chân Kim

Chánh Thư Ký Vụ Ni Bộ
176 Rupert St, West Footscray, Vic 3011

Tel: 03.96874920; 0413.941696
Email : phat.quang.temple@gmail.com

Website: www.phatquangtemple.org

Chùa Phật Quang tọa lạc vùng West Footscray, miền 
Tây của Melbourne, khu đông dân cư  người Việt. 

Ni Sư Chân Kim là Đệ Tử xuất gia tu học với Ni Trưởng 
Thích Huyền Tông (Viện Chủ Bình Quang Ni Tự - Tỉnh 
Phan Thiết), Pháp Hiệu là Thích Nữ Hạnh Thắng.

Ngày 20/ 08/ 1990 Sư định cư đến Úc Châu theo diện 
Đoàn Tụ gia đình.

Ngày 18-07-1991, Ba mẹ và chị thứ Tám của Sư, mua 
ngôi nhà Số 176 Rupert St. W. Footscray, 3 phòng ngủ, 
$87,000 cho Sư để có nơi tu học với vài Phật Tử lân cận. 
Từ đó, cải gia vi tự Hiệu là Kiều Đàm Ni Tự.

Ngày 21-01-1992, Ân duyên nhiều kiếp, hội đủ duyên 
lành, Sư cầu Pháp Trưởng Lão Hòa Thượng thượng 
Tâm Hạ Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Trên Thế Giới, được Ngài chấp thuận Pháp Tử và 
đặt Pháp danh Thích Nữ Chân Kim, hiệu Chùa là phật 
Quang.

Ngày 5-09-1994, Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, nhờ Âm 
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng và Quý phật tử ủng hộ 
mua được căn nhà bên cạnh chùa $113,000.Tháng ngày 
trôi qua, Phật tử về tu học càng ngày càng đông, nhu 
cầu sinh hoạt của Chùa không đủ phương tiện.

Năm 2002 khởi công xây dựng Chánh Điện, kiến trúc 
Á Đông, mái ngói xanh uốn cong, bốn góc chùa có điêu 
khắc Rồng và Phụng.  

Cổng Tam Quan “Không, Vô Tướng và Vô Nguyện” 
theo Truyền Thống, trên mái Cổng Tam Quan chạm 
khắc Lưỡng Long Chầu Nguyệt và hàng rào gỗ chạm 
khắc những hình ảnh cổ tích xưa bao xung quanh. 
Trang trí trụ hàng rào, đèn bằng đá theo phong cách 
Nhật Bản. Ngày Tết, hàng rào Chùa có treo một hàng cờ 
vuông năm màu, đây là lá Cờ Truyền Thống của nước 
Đại Việt xưa, thời Vua Hùng Vương. Đại Lễ Phật Đản 
và Vu Lan Chùa treo Cờ Phật Giáo. Chùa Phật Quang 
được mọi người gọi là ngôi Chùa Gỗ, cổ kính.

Trong khuông viên Chùa: Bên phải Chánh điện có Hồ 
Sen Thanh Lương tôn thờ Đức Phật Bổn Sư Nhập Niết 
Bàn, kế đó là Trai đường. Bên trái của Chánh điện là Hồ 
Tịnh Tâm tôn thờ Đức Quán Thế Âm Lộ Thiên. Hành 
lang Chùa có những hàng cột gỗ quý, điêu khắc rồng 
phụng, biểu tượng cho Long Thiên hộ trì Phật Pháp. 
Kiến trúc chùa bao gồm tầng lầu và tầng trệt. Tầng lầu 
thờ Đức Phật Bổn Sư, được điêu khắc theo mẫu Đức 

Phật Bổn Sư tại Tháp Đại Giác ở Ấn Độ, dọc theo 2 
bức tường là tủ tôn trí kinh sách, hai bên thờ Đức Hộ 
Pháp và Ngài Tiêu Diện. Nơi này, cũng là nơi Tàng 
Kinh Các của Chùa và Thiền Điện (Chánh điện Phật 
Tử Tu Thiền). Tầng trệt Chính giữa Đức Bổn Sư, hai 
bên Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bên cạnh Ngài 
Địa Tạng, án thờ Ni Trưởng Thích Huyền Tông (1918 
– 2014). Bên cạnh Ngài Quán Thế Âm, án thờ Trưởng 
Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (1921-2015). Phần 
sau Hậu Tổ hai bên thờ Hương Linh Nam Nữ, và những 
vị tiền bối hữu công đối với Chùa.

Không gian bên ngoài: Trước mặt Chùa có bãi đậu xe 
công cộng của ga xe lửa, parking được 197 chỗ, trước 
mặt Chùa là trạm xe lửa Tottenham, sau lưng Chùa là 
trạm xe bus 220 đi bộ 5 phút đến Chùa.  

Ngày 27-10-2018, nhằm ngày kỷ niệm Vía Đức Phật 
Quán Thế Âm 19/9 Năm Mậu Tuất, Chùa đấu giá mua 
căn nhà bên cạnh Chùa $ 870.000. Hiện nay diện tích 
của Chùa là 2000m2.

Đặc biệt sinh hoạt của Chùa: Hướng dẫn Phật tử tu vào 
ngày Rằm và Mùng Một, nhằm mục đích duy trì ngày 
truyền thống của Phật Giáo được tồn tại ở Hải Ngoại.

-10g00 tụng Kinh Thập Thiện và Ma lợi Chi Thiên.

-12g00 khoản đãi cơm chay gieo duyên đến 2g00 chiều.

Thù thắng hơn nữa, hằng năm, Chùa Tổ Chức Đại Lễ 
Phật Đản đúng Rằm tháng Tư và Đại Lễ Vu Lan đúng 
Rằm tháng Bảy, không di chuyển vào cuối tuần, Tổ 
Chức Đại Lễ đúng ngày Rằm.

Hàng tuần: 10g00 AM mỗi thứ Bảy Tu Học. 10g00 AM 
thứ Bảy đầu tháng Tu Bát Quan Trai.

Đại Nhân Duyên Chùa Phật Quang y giáo phụng hành 
nhị vị Ni Trưởng Thích Phước Trí và Thích Chơn Đạo, 
Viện Chủ & Phó Viện Chủ Quán Thế Âm Ni Tự, tiểu bang 
Perth. Tổ Chức An Cư Ni Bộ Úc Châu Lần Thứ II từ ngày 
10-20/06/2019 tức ngày mùng 8 -18 tháng 5 năm Kỷ Hợi.

Từ Thiện Chùa thành lập Hội Tương Tế Phật Quang, 
nhằm mục đích tương trợ, đặc biệt cho Quý đồng 
hương Phật tử, có thân nhân ở Việt Nam gia nhập Hội.

Chùa Phật Quang quang cảnh trang nghiêm, thuận tiện 
xe lửa, xe bus cho Nam Nữ Phật tử và du khách đến tu 
học, chiêm bái, tham quan.
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CHÙA BỒ ĐỀ
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên

Phó Thủ Quỹ GH/ Chánh Thủ Quỹ Vụ Ni Bộ
30 Charles St, ST ALBANS, VIC 3021

Tel: 0422.313922
Email: ngoclien1205@yahoo.com

Chùa Bồ Đề do Ni Sư Nhật Liên khai sơn sau 
khi tạo mãi ngôi nhà số 30 Charles St, St 
Albans Vic 3021 vào tháng 1 năm 2008. Sau 

nhiều năm, hội đủ duyên lành ngày 12/11/2017  
chùa Bồ Đề long trọng tổ chức Lễ Đặt Đá xây dựng 
Đại hùng bảo điện tại số 68B -70 East Esplanade, St 
Albans Vic 3021, được sự quang lâm chứng minh 
của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc và đông 
đảo chư Tôn Đức Tăng Ni.

Hiện tại công trình cơ bản đã gần xong, hy vọng 
sẽ hoàn tất trong năm 2021. Với phương châm 
“Phụng Sự Chúng Sanh tức Cúng Dường Chư 
Phật”, chùa Bồ Đề luôn phát huy tính thiết thực 
Giáo Lý Phật trong xã hội hiện tại, rất được nhiều 
Phật tử về nương tựa tu học, mỗi buổi tối trong 
tuần đặc biệt là ngày Chủ Nhật, những ngày lễ lớn 

như  Phật Đản,Vu Lan, Tết Cổ Truyền số lượng 
Phật tử rất đông đảo.

Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên luôn giúp đỡ một cách 
nhiệt tình những Phật tử hoặc thân nhân gia đình 
có hữu sự tật bệnh, tang chế… với tâm nguyện 
những hạt giống Hiểu Biết Yêu Thương luôn lan 
tỏa khắp nơi.
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CHÙA QUAN ÂM
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
21 Hanson Road, WOODVILLE NORTH, SA 5012

Tel: 08.83472519; 0405.692 991
Email: vienthong666@yahoo.com.au

Chúng con Tỳ Kheo Ni Thích Viên Thông được 
sang Úc định cư vào năm 2002 do cố Hòa 
Thượng Y Chỉ Sư thượng Như hạ Huệ bảo 

lãnh. Bước đầu sang Úc con được nương tựa và tu 
tập tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc, dưới sự hướng dẫn 
của cố Hòa Thượng Viện chủ. Với tâm nguyện thiết 
tha của con là được có một ngôi chùa Ni tại tiểu bang 
Nam Úc để hướng dẫn Phật tử xa gần có hữu duyên 
về chùa Ni tu học (nhất là nữ Phật tử).

Được sự cho phép của cố Hòa Thượng, vào tháng 5 
năm 2008 con tạo mãi một ngôi nhà tại số 21 Hanson 
Road, Woodville North, SA với diện tích gần 700 m2. 
Con thiết nghĩ, tại xứ sở quê người việc xây dựng 
một ngôi Tam Bảo là biết bao mồ hôi, nước mắt và 
tâm huyết của vị Trụ Trì cũng như thập phương Phật 
tử xa gần vun đắp lên. Vì vậy, Chùa tuy nhỏ nhưng 
vẫn duy trì được nếp sống thiền môn, hàng ngày vẫn 
sớm tối kệ kinh hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới 

- Định – Tuệ; hàng tháng có một kỳ Thọ Bát Quan 
Trai để hướng dẫn Phật tử tu tập hạnh xuất gia, gieo 
duyên lành, tạo phước đức để mang lại an lạc cho tự 
thân cũng như gia đình và xã hội.

Đến năm 2017, Chùa mua thêm ngôi nhà bên cạnh, 
số 19 Hanson để mở rộng thêm diện tích sinh hoạt. 
Ngôi Chánh Điện được sửa lại từ gara khoảng hơn 
100 m2 nhưng thật trang nghiêm và ấm cúng. Chùa 
hiện đang xin phép để xây dựng lại Ngôi Tam Bảo, 
ngõ hầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như là nơi 
nương tựa tinh thần cho người Phật tử tu học và chia 
sẻ buồn vui trong cuộc sống, cũng là nơi duy trì văn 
hóa dân tộc.

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chúng con 
sớm được sở nguyện tùy tâm. Chúng con nguyện 
đem công đức này hồi hướng cho Phật pháp được 
xương minh, thế giới được hòa bình,  chúng sanh 
được an lạc và hạnh phúc.
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TỊNH XÁ THANH LƯƠNG
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên

37 Canberra St, ST JOHNS PARK, NSW 2176
Tel: 02.87121730; 0470.340711

Email: tinhxathanhluong@gmail.com

Vào tháng Giêng năm Giáp Ngọ (2014) Tỷ kheo 
Ni Thảo Liên và Tỷ kheo Ni Hạnh Liên đồng 
sáng lập Tịnh Xá Thanh Lương như một nhân 

duyên hy hữu “cải gia vi tự”, tôn tạo ngôi chùa nhỏ từ 
căn hộ được tạo mãi với diện tích gần 700 m2 . Sau khi 
dọn vào, Tịnh Xá bắt đầu xây dựng cổng Tam quan, Hòn 
non bộ, hồ bán nguyệt để tôn trí tượng đài Bồ Tát Quan 
Âm Lộ Thiên. Phòng khách khá rộng được chỉnh trang 
thành Chánh Điện thờ Phật. Sân trước, sân sau, phòng 
ở, nhà bếp v.v...Tất cả như được sắp xếp một cách hài 
hòa, nhỏ nhắn, gọn gàng. Đối diện TX là một khu local 
shopping. Chủ nhật Shop đóng cửa là một tiện ích cho 
TX sinh hoạt. Chúng con, chúng tôi thiết nghĩ Phật Tổ 
đã từ bi thương xót cho chư Ni chúng con tay yếu chân 
mềm, tuổi đời mỗi ngày một lớn, nên ban cho một ngôi 
Tam Bảo như vậy là lý tưởng nhất, để hàng Phật tử xuất 
gia và tại gia có nơi tu tập và lễ bái.

Sau đây là những sinh hoạt khiêm tốn của TX: Hằng 
đêm Phật tử tề tựu tụng kinh; Sám hối vào ngày Rằm và 
30 hàng tháng. Ngày 1 tháng 2 hàng năm chư Ni và Phật 

tử làm lễ Tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang 
vắng bóng; Rằm tháng 4, tháng 7, tháng 12 hàng năm 
chư Ni và Phật tử đồng tham dự. Ngoài ra mỗi năm một 
lần cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni ở NSW và ACT 
hoan hỷ quang lâm tham dự lễ Bố Tát tụng Bồ Tát giới. 
Ngoài ra, vấn đề quan trọng nhất vẫn là kinh phí để duy 
trì và phát triển TX, nên mỗi 2 tháng, TX có phát hành 
thức ăn chay gây quỹ cho Phật tử Take away. Như tâm 
nguyện ban sơ, những bước đi chậm rãi, an hòa trong 
tinh thần từ bi và trí tuệ mà Đức Thế Tôn hằng tuyên 
thuyết. Hy vọng sau khi chúng con, chúng tôi qua đời, 
Tịnh Xá này mãi mãi là đóa sen Thanh Lương ẩn mình 
trên đất nước Úc Đại Lợi thân yêu, đã nuôi dưỡng thân 
và tâm của những người con Phật Việt Nam tu học và 
hành đạo hôm nay và mai sau. Chúng con xin thành 
kính đảnh lễ tri ân: chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, 
Tổ Sư Minh Đăng Quang, Quê hương thứ nhất Việt 
Nam, Quê hương thứ hai Úc Đại Lợi cùng chư Tôn đức 
Tăng Ni Và Quý Phật tử gần xa đã, đang và sẽ ủng hộ 
cho ngôi Tịnh Xá ngày một phát triển, ngõ hầu đền đáp 
công ơn trong muôn một.
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CHÙA LINH SƠN
Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu
Phó Thủ Quỹ Vụ Ni Bộ

89 Rowe Tce, DARRA, QLD 4076
Tel: 07.33754268 ;  Email: linhson.brisbane@gmail.com

Chùa được thành lập từ năm 1985, do Sư Cô Trí 
Lợi từ Pháp sang Úc, khởi đầu là một mái Chùa 
đơn sơ, vốn được dựng nên từ một căn nhà gỗ cũ 

xiêu vẹo. Đáp lại nguyện vọng của Phật tử đồng hương 
xa gần, ngôi nhà được “cải gia vi tự”. Ngôi Đại Hùng 
Bửu Điện được trang hoàng và trần thiết rất uy nghiêm. 
Khoảng hai năm sau, thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử 
xa gần, Hòa Thượng Hội Chủ Thích Huyền Vi đã cử 
Sư Cô Trung Chính làm Phật sự và Trụ trì Chùa. Hòa 
Thượng Hội Chủ đã nhiều lần sang du hóa và hoằng 
pháp cho Phật tử nơi đây. Năm 1992 nhờ thuận duyên, 
Sư Cô Trung Chính cùng quý Sư Cô đã tích cực vận 
động sự đóng góp tài lực và nhân lực dựng nên ngôi 
chùa khang trang đầu tiên tại Brisbane với kiến trúc có 
sắc thái dân tộc. Sau năm 1994, Sư Cô Trung Chính rời 
Úc sang Pháp dự các khóa tu học. Sư Cô Trí Lợi và Sư 
Cô Trí Bửu lãnh trách nhiệm lo cho chùa. Vì tuổi tác 
quá cao và Phật sự đa đoan, hai Cô không gánh vác nổi 
nên đã thỉnh nguyện Hòa Thượng Hội Chủ cử người 
sang lo Phật sự. Đáp lời thỉnh nguyện, Hòa Thượng Hội 
Chủ đã chính thức cử Sư Cô Trí Lưu sau 5 năm tu học 

ở Linh Sơn Viện tại Paris về Trụ trì chùa Linh Sơn tại 
Brisbane cho đến nay. Cứ mỗi hai năm Hoà Thượng 
Hội Chủ sẽ du hoá tại Úc, như Ngài đã làm Phật sự và 
hoằng Pháp thường xuyên khắp các chùa Linh Sơn trên 
toàn thế giới.

Trong năm 2000, Chùa đã hoàn tất ngôi Thư Viện, để 
giúp cho Phật tử có nơi nghiên cứu và trau giồi Phật 
học. Hằng tuần đều có Phật tử về chùa làm công quả, 
trùng tu và xây dựng cảnh già lam mỗi ngày thêm trang 
nghiêm và tươi đẹp hơn. Sinh hoạt thường xuyên của 
chùa gồm có: Tổ chức Thọ Bát hằng tháng (từ chiều 
thứ Bảy đến chiều Chủ Nhật), sinh hoạt hằng tuần vào 
chiều Chủ Nhật, cúng Rằm, các Lễ Vía, v.v… Hằng năm 
Chùa có tham gia An Cư và các khóa Tu học Phật Pháp 
do Giáo Hội tổ chức. Chùa cũng tạo thuận duyên cho 
quý vị khách Tăng đến bố thí Pháp. Chùa cũng thường 
xuyên tổ chức những buổi gây quỹ ủy lạo nạn nhân 
thiên tai như sóng thần Tsunami, lũ lụt Queensland, 
cháy rừng, cũng như gây quỹ ủng hộ các bệnh viện tại 
Brisbane.
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NIỆM PHẬT ĐƯỜNG AN LẠC HẠNH
Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
80 Cyprus St, LALOR, VIC 3075

Tel: 03.94026274
Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh được Sư Cô Nguyên 
Khai thành lập vào năm 2004 ở Lalor, vùng ngoại ô 
phía Bắc Melbourne, nơi có nhiều gia đình Việt-Úc 

sinh sống. Ngôi chùa là một phần thiết yếu trong đời sống 
tâm linh của những người con đất Việt xa xứ, nhất là với 
những phụ nữ trẻ vừa phải đi làm lo tài chánh cho gia đình, 
lại phải nuôi dạy con cái trong một xã hội mà hoàn cảnh, 
ngôn ngữ và văn hóa khác biệt. Vì sự cần cầu chung của tất 
cả Phật tử trong vùng, nên song song với việc tu học, hành trì 
và áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống hằng 
ngày cho các bậc Cha Mẹ, NPĐ An Lạc Hạnh đặc biệt chú ý 
đến việc giáo dục các em thanh thiếu niên.

Lớp học Phật Pháp và Phong Tục Văn Hóa Việt Nam được 
thành lập với ước mong giúp đỡ, hướng dẫn, để thế hệ trẻ 
Việt Nam giữ vững được đạo đức, bản sắc văn hóa dân tộc. 
Xã hội Tây Phương là một xã hội mà tự do cá nhân được tôn 
trọng hàng đầu, sự tự do ấy khiến con em chúng ta ngày càng 
rời xa truyền thống gia đình, tự cách ly mình khỏi sự ràng 
buộc về bổn phận đối với Ông Bà Cha Mẹ, vốn dĩ là truyền 
thống của người Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đến nay. 
Lớp học Phật Pháp hướng đến mục đích là làm sao để con 
em chúng ta có một cuộc sống hòa nhập vào thế giới phương 

Tây, trở thành những công dân có ích cho xã hội, nhưng bên 
cạnh đó vẫn giữ được truyền thống Á đông, biết kính trọng 
Ông Bà Cha Mẹ, có lòng từ bi và thương yêu mọi người, mọi 
loài, biết áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống hằng ngày, hầu 
giúp cho các em có một đời sống tinh thần lành mạnh, một 
nghị lực vững vàng, giúp các em vượt qua những khó khăn và 
những cám dỗ trong cuộc sống, như trong Kinh Phước Đức, 
Đức Phật đã dạy:

“Sống trong môi trường tốt, đã tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh, là phước đức lớn nhất”.

Lớp học đã sinh hoạt được 8 năm thì phải tạm ngưng với lý 
do vì ở trong khu dân cư nên không được tiếp tục sinh hoạt 
cộng đồng.“Every journey begins with a single step”. Chúng 
tôi ước nguyện một ngày nào đó thuận duyên sẽ được di dời 
đến một nơi đủ tiêu chuẩn để có thể đáp ứng được yêu cầu 
của hội đồng thành phố sở tại. (Chúng ta đang sống ở Tây 
phương, nên tất cả đều phải theo luật lệ). Đệ tử chúng con 
ước nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội cũng như 
Đồng Hương Phật tử gần xa tiếp tục quan tâm và ủng hộ cho 
NPĐ An Lạc Hạnh tiếp tục vững bước trên lộ trình “Thượng 
Cầu Hạ Hóa”.
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CHÙA PHÁP VÂN
Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ

192 Sunshine Ave, KEALBA, VIC 3021
Tel: 0432.456977 - Email: phohuetn@gmail.com

Thuộc thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và 
Tân Tân Tây Lan, được Sư Cô Phổ Huệ thành 

lập vào năm 2013 tại số 205 Sunshine Ave, St Albans 
3021. Tháng 3 năm 2015 Đạo Tràng chùa Pháp Vân 
chính thức tạo mãi căn nhà tại số 192 Sunshine Ave, 
Kealba Vic 3021 và sinh hoạt cho đến ngày nay. Với 
tâm nguyện dấn thân phụng sự Tam Bảo, làm lợi ích 

cho xã hội, đặc biệt cho thế hệ trẻ người Việt Nam 
sinh trưởng tại Úc. Ngoài những buổi tụng kinh 
niệm Phật theo thời khóa. Chùa Pháp Vẫn còn mở 
những lớp Phật pháp thiếu nhi vào cuối tuần nhằm 
góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam 
và góp phần cho thế hệ tương lai duy trì và phát triển 
Phật pháp tại đất Úc.
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TỊNH XÁ MINH ĐĂNG QUANG
Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Thành Liên

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
5 Coventry Rd, CABRAMATTA, NSW 2166

Tel: 02.97886847; 0475732928

Vào năm 1997, một nhân duyên lành đã đến. Hòa 
thượng Pháp Sư thượng Giác hạ Nhiên, Pháp 
chủ GHTGKSTG, là vị Cao Tăng của Phật giáo 

Khất sĩ đã đặt nền móng cho Đạo Phật khất sĩ Việt Nam 
trên đất nước Úc Đại Lợi.  Hòa Thượng đã tạo mãi được 
ngôi nhà để cải gia vi tự cùng với một số Thiện Nam, Tín 
Nữ thời bấy giờ. Với hàm ý mong mỏi Ánh Đạo Vàng 
do Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang hiện hữu và phát triển 
tại Nam bán cầu này, ngõ hầu lợi lạc quần sanh. Sau đó 
Hòa Thượng giao lại Đạo Tràng này cho Sư cô Thích Nữ 
Thành Liên (đệ tử của Hòa Thượng) Trụ Trì cho đến 
ngày nay.

Trải qua 23 năm dài, TX đã ổn định về mặt tài chánh. 
Năm 2006 đã trả xong tiền nợ ngân hàng cho ngôi TX 
này. Nhờ vậy mà hiện nay chư Ni và Phật tử yên tâm tu 
tập và hành đạo.

Lịch trình tu học hàng năm của TX như sau: Mỗi buổi 
sáng Chư Ni và Phật tử tụng kinh Vô lượng thọ. Hàng 
đêm Phật tử đến TX tụng kinh. Thứ Ba hàng tuần lạy 

Ngũ Bách Danh. Thứ Sáu tụng Kinh Địa tạng. Thứ 
Bảy công tu niệm Phật nguyên ngày. Chủ nhật công tu 
nửa ngày.  Mỗi năm vào ngày 1 tháng 2 âm lịch làm lễ 
Tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. 
Rằm tháng 4, tháng Bảy chư Ni và Phật tử đồng tham 
dự.  Mỗi năm một lần cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng 
Ni làm lễ Bố Tát tụng Bồ Tát giới. Là một trong những 
ngôi Đạo Tràng được thành lập lâu nhất tại vùng Cab-
ramatta, nơi có nhiều đồng hương Phật tử sinh sống.  
Cho nên TX là điểm nương tựa tâm linh hiện hữu nhất 
cho người con Phật.

Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng với tâm nguyện là Sứ giả 
của Đức Như Lai, chúng con, chúng tôi quyết tâm cùng 
chư vị Phật tử thiện tri thức, hành trì pháp môn Niệm 
Phật, nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc quốc. Kính 
nguyện mười phương Chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho 
chúng con và chúng sanh vô lượng an lạc.  Tịnh Xá Minh 
Đăng Quang mãi mãi là ngôi Đạo Tràng có bề dày lịch sử 
của người Úc gốc Việt hằng chiêm ngưỡng và bái vọng.
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Vào Thập Niên 1980, một số Phật tử sinh sống tại Bắc 
Úc cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư để vận động 
Chính Phủ Bắc Úc cấp đất xây một trung tâm (chùa) 
Phật Giáo tại Darwin. Khi đó cộng đồng các sắc tộc 
Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Việt Nam, Trung Hoa, 
v. v... cùng ký tên xin cấp đất xây chùa. Trung Tâm Phật 
Giáo Quốc Tế (International Buddhist Centre, gọi tắt là 
Chùa Quốc Tế Darwin) được xây dựng tại số 37 Park-
side Crescent, Leanyer, NT 0812, Australia. Ban Trị Sự 
(BSNT Committee) của Hội Phật Giáo Bắc Úc (BSNT 
– The Buddhist Society of the Northern Territory, Dar-
win) điều hành những công việc hành chánh và Phật sự 
trong chùa.

Darwin lúc bấy giờ chỉ có một ngôi chùa này, Phật tử 
và đồng hương Việt Nam thường về chùa lễ Phật vào 
những dịp Tết Nguyên Đán, Phật Đản, Rằm, Mùng 
Một, v.v... Khi đó, chư Tăng thường trụ trong chùa đa số 
là chư Tăng người Thái Lan nên nhiều người Việt vẫn 
quen gọi là “chùa Thái”. Trong những dịp lễ, chư Tăng 
thuyết Pháp bằng tiếng Anh, tụng Kinh bằng tiếng Pali.

Để ủng hộ tinh thần tu tập của Phật tử người Việt tại 
Darwin và duy trì các truyền thống Nguyên Thủy và 
Bắc Tông trong Chùa Quốc Tế Darwin, Bhante Sumed-
ho, một vị Sư người Tích Lan, đã thỉnh về những tôn 
tượng từ Việt Nam và thiết lập bàn thờ Tây Phương Tứ 
Thánh – Đức Phật A Di Đà, các vị Bồ Tát Quán Thế 
Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng Vương, … trong Chánh 
điện. Bhante còn dựng lập Tôn tượng Đức Quán Thế 
Âm lộ thiên gần cổng chùa.

Năm 1993, Thầy Thích Quảng Ba, nhân một chuyến đi 
họp về người tỵ nạn, đã viếng Chùa Quốc Tế Darwin và 
cùng sinh hoạt với Phật tử người Việt sinh sống tại đây. 
Đây là lần đầu tiên một vị Tăng người Việt ghé thăm 
Darwin.

Năm 1997, Phật tử Tâm Quang Tiền Anh Thơ, nhân 
dịp đi họp tại Canberra, đã đến Tu Viện Vạn Hạnh lễ 
Phật và thăm Thầy Thích Quảng Ba. Khi từ Canberra 
về Darwin, Phật tử Tâm Quang đã thỉnh về một số kinh 
sách tiếng Việt và xin quý Sư Thái Lan và Tích Lan cho 
phép Phật tử người Việt có một thời Kinh tụng bằng 
tiếng Việt nhân dịp Lễ Vu Lan năm ấy.

Lễ Vu Lan bắt đầu vào lúc 6:30 chiều ngày 10 tháng 8 
năm 1997 (nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Đinh Sửu) 
là một dịp lễ mà lần đầu tiên Phật tử người Việt đã tụng 

một thời Kinh bằng tiếng Việt trên Bắc Úc. Khi đạo hữu 
Tâm Quang giới thiệu chương trình, mới bắt đầu niệm 
“Nam mô” thì Bhante, vị Sư người Tích Lan, đã hoan 
hỷ ngắt lời và ngạc nhiên rằng Việt Nam cũng niệm 
“Namo” sao! Tiếp theo là phần tụng Kinh, thật ra chỉ là 
nghe tiếng tụng Kinh qua băng cassette và dò theo quyển 
Kinh Vu Lan đã được photocopied và đóng thành tập. 
Sau thời Kinh Vu Lan, Phật tử cùng nhau dùng những 
món chay do quý Phật tử và quý đồng hương mang tới. 
Nhiều người rất vui vì ít có dịp được ngồi lại chuyện 
trò và ăn chay (quý Sư theo truyền thống Nguyên Thủy 
dùng bất cứ vật thực nào được cúng dường). Lễ Vu Lan 
năm ấy có khoảng 50 vị đồng hương Phật tử tham dự, 
không hẹn mà nhiều vị cùng mặc áo dài là quốc phục 
Việt Nam.

“Cái buổi ban đầu ...” còn lưu lại niềm vui nên nhiều 
người muốn tiếp tục tổ chức những buổi tụng Kinh 
bằng tiếng Việt. Khi đó Tâm Quang gợi ý là Việt Nam 
có ba ngày Rằm lớn: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và 
Hạ Nguyên và đề nghị đến ngày Rằm tháng Mười năm 
Đinh Sửu 1997 quý đồng hương sẽ tiếp tục về Chùa 
cùng nhau tụng Kinh Phổ Môn. Tuy nhiên khi điện 
thoại thỉnh ý Thầy Thích Quảng Ba ở Canberra thì Thầy 
dạy rằng Rằm Hạ Nguyên không phải là truyền thống 
Phật Giáo, vậy nên tụng Kinh Dược Sư vì ngày Lễ Vía 
Đức Phật Dược Sư là ngày 30 tháng 9 Âm lịch. Với lòng 
bi mẫn đối với những người con Phật nơi Bắc Úc xa 
xôi, Thầy đã gởi một thùng Kinh Dược Sư và một băng 
cassette tiếng Thầy tụng Kinh Dược Sư cho Phật tử Bắc 
Úc nghe và dò theo.

Những năm sau đó, đồng hương và Phật tử lại tiếp tục 
về Chùa vào những dịp Tết Nguyên Đán, Phật Đản, Vu 
Lan, Vía Dược Sư, ... để cùng tụng Kinh bằng tiếng Việt.

Cho đến năm 2000, vì xót thương Phật tử người Việt tại 
Darwin khao khát Phật Pháp nên Thầy Thích Quảng Ba 
từ Tu Viện Vạn Hạnh, Thủ Đô Canberra, đến Darwin 
để hướng dẫn Lễ Vu Lan và nghi thức Bông Hồng Cài 
Áo.

Từ đó, Thầy Quảng Ba cùng quý Thầy trong Giáo Hội 
như Thầy Minh Hiếu, Thầy Bổn Điền, Thầy Nhật Tân, 
v. v... thường xuyên đến Darwin hướng dẫn Phật tử 
Darwin tu tập vào những dịp Tết Nguyên Đán, Phật 
Đản, Vu Lan, ... 

Quý Thầy thường đến Darwin vào cuối tuần. Lịch trình 
hoằng Pháp gồm có buổi thuyết Pháp bằng tiếng Anh 

HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM BẮC ÚC
 Vietnamese Buddhist Society of the Northern Territory In Australia

Hội Trưởng: Đạo Hữu Quảng Ngạn Phạm Văn Quang
37 Parkside Crescent, Leanyer, NT 0812. Tel: 0429 804 333

Email: quangvp72@gmail.com
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vào tối thứ Sáu ; ngày thứ Bảy hoặc đi thăm tù nhân, 
hoặc tham gia những sinh hoạt của Trung Tâm Phật 
Giáo Quốc Tế, như lớp Giáo Lý thiếu nhi, v. v... Sáng 
Chủ Nhật cử hành buổi lễ chính và buổi trưa có thời 
tụng Kinh hoặc thuyết Pháp. Nhiều đồng hương và 
Phật tử vì bận rộn trong nông trại hay buôn bán ở chợ 
trời vào những ngày cuối tuần nên không thể đến ban 
ngày được, vì vậy quý Thầy có thêm thời tụng Kinh và 
cúng thí thực vào buổi tối trước khi ra phi trường.

Từ năm 2000, vâng lời dạy của quý Thầy, Phật tử người 
Việt tại Darwin có thời tụng Kinh hằng tuần vào 4 
giờ chiều thứ Bảy, một tuần tụng Kinh Phổ Môn, một 
tuần lạy Sám Hối. Về sau, thời tụng Kinh bằng tiếng 
Việt hằng tuần đã được sắp xếp lại vào 4 giờ chiều Chủ 
Nhật. Khi gia đình đồng hương hữu sự, Phật tử người 
Việt tụng Kinh A Di Đà để hộ niệm và cầu siêu hằng 
tuần. Ngoài ra, vào những dịp Lễ Vía Phật và Bồ Tát, 
thì tụng Kinh Phổ Môn, Mục Liên Sám Pháp, Kinh Địa 
Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Bốn Mươi Tám Lời Nguyện 
của Đức Phật A Di Đà, v.v...

Phật tử người Việt tại Darwin cũng tham gia đắc lực 
vào những sinh hoạt chung của Trung Tâm Phật Giáo 

Quốc Tế vào những dịp lễ như Lễ Tam Hợp Vesak (Phật 
Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn), Lễ Dâng Y 
Kathina, cầu nguyện cho nạn nhân thiên tai và nhân họa 
như sóng thần tsunami, khủng bố tại Bali, v.v... Phật tử 
người Việt cũng góp phần không nhỏ vào những buổi 
bán thức ăn gây quỹ (International Food Fair) và những 
ngày làm công quả (working bee) của Trung Tâm.

Mỗi sáng Chủ Nhật, thiếu nhi người Việt cùng thiếu nhi 
người Úc, Tích Lan, Miến Điện, v.v... đến học lớp Giáo 
Lý bằng tiếng Anh (Dharma class) do Bhante Sumana 
(vị Sư người Tích Lan) và các thiện nguyện viên người 
Úc, Tích Lan và Việt Nam phụ trách.

Phật tử ngườiViệt tại Darwin còn đóng góp tịnh tài 
vào những công việc xây dựng và từ thiện tại Úc, Việt 
Nam và các nước khác, như xây dựng cư xá La Hầu 
La tại Canberra, chùa Pháp Quang tại Brisbane, Thiền 
Viện Minh Quang tại Sydney, chùa Pháp Hoa tại Adel-
aide, Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, v.v..., ủng hộ 
Thầy Thích Linh Quang khi Thầy bị tai nạn tại Ấn Độ, 
ủy lạo nạn nhân sóng thần tsunami, hỏa hoạn tại Vic-
toria, lũ lụt tại Queensland, động đất tại Nepal, trợ giúp 
thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà, ủng 

Rằm tháng Giêng 2001 HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Phật Đản 2001 HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Vu Lan 2001 HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra

Vía Đức Phật A Di Đà 04 - 
07/01/2002

HT Thích Bổn Điền, Chùa Huyền Quang, Sydney và

HT Thích Minh Hiếu, Thiền Viện Minh Quang,Sydney
Phật Đản 2002 HT Thích Nhật Tân, Chùa Pháp Quang, Brisbane
Vu Lan 2002 HT Thích Quảng Ba, Thầy Thích Đạo Phổ, Thầy Thích Đạo Nguyên, Tu 

Viện Vạn Hạnh, Canberra
Rằm tháng Giêng 2003 HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberrra

Phật Đản 2003 TT Thích Đạo Nguyên và TT Thích Đạo Hiển, Tu Viện Vạn Hạnh, Can-
berra

Vu Lan 2003 HT Thích Quảng Ba, TT Thích Đạo Chơn,Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Sám Hối Hồng Danh 15 & 

16/11/2003
HT Thích Minh Hiếu, Thiền Viện Minh Quang, Sydney

Rằm tháng Giêng 2004 HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Phật Đản 2004 HT Thích Quảng Ba và Thầy Thích Đạo Chuyên, Tu Viện Vạn Hạnh, Can-

berra
Vu Lan 2004 HT Thích Nhật Tân, Chùa Pháp Quang, Brisbane

Rằm tháng Giêng 2005 TT Thích Đạo Chuyên, Sư Cô Thích Nữ Đạo Hỷ, Sư Cô Thích Nữ Đạo 
Nghiêm, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra

Phật Đản 2005 HT Thích Quảng Niệm, Chùa Bảo Tạng,Việt Nam và HT Thích Minh Tuệ, 
Chùa Già Lam, Việt Nam

Vu Lan 2005 HT Thích Quảng Ba, NS Thích Nữ Đạo Hương, Sư Cô Thích Nữ Đạo Từ, 
Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra

Ngày Tu Học - Retreat Day, v.v...từ 
01/12 đến 04/12/2005

HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra và TT Thích Đạo Hiển, 
Chùa Nguyên Thiều, Sydney
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hộ các buổi gây quỹ cho các Hội từ thiện như Hội Hồng 
ThậpTự, One Body Village, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Về 
Người Tỵ Nạn (UNHCR), v.v...

Mùa Vu Lan năm 2002, Thầy Thích Quảng Ba cố vấn 
thành lập Hội Phật Tử Việt Nam tại Darwin, Bắc Úc, 
với thành phần Ban Trị Sự lâm thời gồm:

Hội Trưởng: Đạo hữu Bửu Từ

Phó Hội Trưởng: Đạo hữu Tâm Quang Tiền Anh Thơ

Thư Ký: Đạo hữu Nguyễn Thành Bửu

Thủ Quỹ: Đạo hữu Đinh Công Phúc

Ủy Viên Giao Tế: Đạo hữu Lâm Bình Bắc

Thành Viên: Đạo hữu Tạ Văn Thâm, Đạo hữu Lê 
Thị Phượng, Đạo hữu Nguyễn Thị Hiền, Đạo hữu 
Tô Thị Yến Linh

Mùa Vu Lan năm 2003, Thầy Quảng Ba đã đề nghị Phật 
tử đề cử đại biểu của Hội Phật Tử Việt Nam tại Darwin, 
Bắc Úc, tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 02 của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
Đại Lợi – Tân Tây Lan tổ chức tại Chùa Pháp Quang, 
Thành Phố Brisbane. Đạo hữu Lâm Bình Bắc và Tâm 
Quang Tiền Anh Thơ được đề cử tham dự Đại Hội.

Từ năm 2003 đến nay, Phật tử ở Darwin đã tham dự 
các Khóa An Cư và Tu Học Phật Pháp do Giáo Hội tổ 
chức hằng năm.

Từ cuối năm 2004, ngoài những thời tụng Kinh hằng 
tuần vào chiều Chủ Nhật, Phật tử người Việt tại Dar-
win còn có thêm thời tụng Kinh hằng tháng vào sáng 
thứ Bảy.

Tháng Tư năm 2006, Sư Cô Thích Nữ Huệ Căn, Thiền 
Viện Tuệ Căn, Perth, đến Darwin giới thiệu Sư Cô 
Thích Nữ Trí Định và Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khiêm 
về Darwin thường trụ tại Trung Tâm Phật Giáo Quốc 
Tế hướng dẫn Phật tử tu học.

Từ năm 2006 đến năm 2012, hai vị Sư Cô đã sắp xếp 
lịch tu học và tổ chức các buổi lễ Phật Giáo cho Phật 
tử người Việt và các sắc tộc khác tại Darwin. Quý Thầy 
trong Giáo Hội đến Darwin khi có gia đình đồng hương 
hữu sự.

Hai vị Sư Cô đã mở lớp dạy tiếng Việt cho thiếu nhi 
người Việt. Thiếu nhi người Úc và vài sắc tộc khác cũng 
đến học. Cha mẹ các em, nhiều vị đã ở lại phụ lớp.

Đồng hương và Phật tử người Việt đã tham dự nhiều 
buổi lễ Phật Giáo được tổ chức tại các chùa thuộc nhiều 
sắc tộc khác như chùa Thái, chùa Miên, chùa Tây Tạng, 
...

Tháng 8 năm 2007, quý Thầy người Tây Tạng (Tibetan 
Gouta Monks) đến Thành Phố Darwin thực hiện Hoa 

Mandala tại Supreme Court. Trong thời gian này, đồng 
hương và Phật tử người Việt cùng lớp Giáo Lý thiếu nhi 
(Dharma class) đã đến chiêm bái và dự lễ rải cát Man-
dala vào hồ nước trong tòa nhà Quốc Hội Bắc Úc (NT 
Parliament House).

Tháng 6 năm 2013, Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế 
hội đủ duyên lành cung nghinh Đức Đạt Lai Lạt Ma 
khi Ngài quang lâm Thành Phố Darwin trong chuyến 
hoằng pháp Úc Châu.

Từ khoảng năm 2012, Thầy Thích Nhuận Tăng, Sư Cô 
Thích Nữ Phương Ngân, Ni Sư Thích Nữ An Quy và 
nhiều Tăng Ni lần lượt đến Darwin hướng dẫn Phật tử 
người Việt tu học.

Năm 2012, Phật tử Quảng Ngạn Phạm Văn Quang và 
Phật tử Nguyên Thành Phạm Việt Hồng từ Mỹ qua 
Darwin cùng các đồng hương Phật tử tham gia những 
buổi tụng Kinh hằng tuần, đồng thời tiếp tục chuẩn bị 
những bữa cơm chay để Phật tử dùng sau thời Kinh.

Tháng 7 năm 2015, quý Thầy Thích Quảng Ba và Thầy 
Thích Nguyên Tạng đến Darwin chủ trì tang lễ Phật tử 
Thiện Chơn Tiền Vĩnh Lạc. Nhân dịp này, Thầy Quảng 
Ba nhắc lại việc thành lập Hội Phật Tử người Việt tại 
Darwin. Sau đó, Phật tử Quảng Ngạn đã liên lạc với 
Thầy Nguyên Tạng để cung thỉnh Thầy cố vấn tinh thần 
cho Hội và phụ trách mời chư Tăng Ni trong Giáo Hội  
về Darwin hướng dẫn Phật tử người Việt tu tập vào 
những dịp Rằm tháng Giêng, Phật Đản, Vu Lan…

Từ khoảng tháng 8 năm 2018 đến nay, Sư Cô Thích Nữ 
Giới Huyền thường trụ tại Trung Tâm Phật Giáo Quốc 
Tế hướng dẫn Phật tử Darwin tu học.

Từ tháng 3 năm 2019 đến nay, có hai lớp dạy tiếng Việt 
vỡ lòng cho thiếu nhi người Việt vào mỗi chiều Chủ 
Nhật. Ngoài ra còn có những lớp Thái Cực Quyền, Thái 
Cực Đạo, những buổi tập múa lân, tập múa hát, v.v... để 
trình diễn vào những dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung 
Thu, ... và trong những buổi bán thức ăn gây quỹ (Inter-
national Food Fair) cho Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế.

Sau nhiều năm vận động, Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc 
Úc đã được thành lập.

Mùa Vu Lan năm 2019, Hội Phật GiáoViệt Nam Bắc Úc 
được chính thức công nhận là thành viên thứ 43 của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.

Thành phần Ban Trị Sự lâm thời gồm:

Hội Trưởng: Đạo hữu Quảng Ngạn Phạm Văn 
Quang

Phó Hội Trưởng: Đạo hữu Liên Tú Nguyễn Cẩm Tú

Thư Ký: Đạo hữu Minh Trọng Tiền Lạc Quan
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Thủ Quỹ: Đạo hữu Lệ Tâm Tiền Anh Nhi

Ủy Viên Giao Tế: Đạo hữu Quảng Diệu Lindsey 
Phạm

Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc Úc đề cử Đạo hữu Minh 
Trọng Tiền Lạc Quan, Thư Ký của Hội, là đại biểu tham 
dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 06 của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân 
Tây Lan tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức,Thành Phố 
Melbourne.
Như tên gọi, “Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế” tại Dar-
win, Bắc Úc, là nơi hội tụ các truyền thống Phật Giáo 
như Nam Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Bắc Tông, ... 
Trong các dịp lễ, Phật tử được cung nghinh cùng một 
lúc chư Tăng Ni thuộc các truyền thống Phật Giáo 

khác nhau, cũng như thuộc các sắc tộc khác nhau. Do 
vậy, nghi thức của nhiều truyền thống được thực hành 
trong cùng một buổi lễ. Có thể nói đây là đặc điểm của 
Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế tại Darwin.
Tuy Darwin là một thành phố nhỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh 
với dân số tương đối ít, không có đông Phật tử như ở các 
Tiểu Bang khác của Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, nhưng 
đồng hương và Phật tử tại đây đã cố gắng duy trì sinh 
hoạt Phật Pháp trong những thập niên qua. Chúng con 
thành tâm mong mỏi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan tiếp 
tục gia hộ chúng con trong bước đầu sơ cơ học Đạo.

Darwin, Bắc Úc, tháng 9 năm 2019
Tâm Quang (sơ thảo)

Quảng Ngạn, Minh Trọng, Lệ Tâm (bổ sung và hiệu đính)

Vu Lan 2015 TT. Thích Viên Trí, Chùa Pháp Hoa, Adelaide

Rằm tháng Giêng 2016 TT Thích Viên Tịnh, Chùa Bảo Minh, Melbourne

Phật Đản 2016 TT Thích Phổ Hương, Chùa Long Quang, Sydney

Vu Lan 2016 – Lễ Quy Y TT Thích Nguyên Tạng,Tu Viện Quảng Đức, Melbourne

Rằm tháng Giêng 2017 TT Thích Nhuận Chơn, Tu Viện Kim Cang, Melbourne

Phật Đản 2017 ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Tu Viện Từ Ân, Melbourne

Vu Lan 2017 TT Thích Tâm Phương, Tu Viện Quảng Đức, Melbourne

Rằm tháng Giêng 2018

1/ Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết, Chùa Báo Ân, Sydney

2/ Ni Sư Thích Nữ Như Như, Chùa Báo Ân, Sydney

3/ Ni Sư Thích Nữ Hạnh Từ,Tịnh Thất Huê Lâm, Sydney

4/ Ni Sư Thích Nữ An Hiếu, Chùa Pháp Hưng, Brisbane

5/ Sư Cô Thích Nữ An Thảo, Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Sydney

6/ Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên, Thiền Viện Minh Quang, Sydney

7/ Sư Cô Thích Nữ Thành Liên, Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Sydney

Phật Đản 2018 TT Thích Như Định, Chùa Thiên Ấn, Sydney

Vu Lan 2018
HT Thích Nguyên Trực, Chùa A Di Đà, Sydney

Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền, Darwin

Rằm tháng Giêng 2019 – Lễ Quy Y Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền, Darwin

Phật Đản 2019
ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Tu Viện Từ Ân, Melbourne

Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền, Darwin

Vu Lan 2019
HT Thích Nguyên Trực, Chùa A Di Đà, Sydney

Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền, Darwin
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Danh sách 42 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN chính thức của GIÁO HỘI
và Giáo phẩm + Chức vụ trong HĐĐH Nhiệm kỳ 6 (2019-2023)

(Ghi chú: VPTK lập danh sách theo từng Tiểu bang. Cập nhật sau Đại Hội Kỳ 6)

TIỂU BANG VICTORIA (Tp Melbourne)

01. Chùa Bảo Vương
Hòa Thượng ThícWh Huyền Tôn, Phương Trượng
Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư.
2A Mc Laughlin St  
ARDEER, VIC 3032
Tel 03.9266 1282 ; Mobile 0435.242775
Email: hthuyenton@gmail.com

01. Chùa Bảo Vương
Ni Sư Thích Nữ Thể Viên, Trụ Trì
Phó Thủ Quỹ GH
Chùa Bảo Vương
 2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032 
Email: tnvienthe@gmail.com

02. Chùa Thiên Đức
Hòa Thượng Thích Tịnh Minh
23 Craiegeilea Ave
ST ALBANS, VIC 3021
Tel 03.93640539 ; Mobile 0405.114004

03. Tu Viện Quảng Đức
Viện chủ: Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm
Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện Xã Hội
105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060
Tel 03.9357 3544 ; Mobile 0450.378867
Website: www.quangduc.com
Email: vienchutvquangduc@gmail.com

03. Tu Viện Quảng Đức
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Tổng Thư Ký GH, TVP TVHP
105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060
Mobile 0481.169 631
Website: www.quangduc.com
Email: quangduc@quangduc.com

04. Chùa Giác Hoàng
Thượng Tọa Thích Giác Tín
124 Light Wood Rd
NOBLE PARK,VIC 3174
Mobile 0432.655852
Email: thichgiactin@gmail.com
Website: www.chuagiachoang.org

05. Chùa Kim Cang 
Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
Chánh Thư Ký Tổng Vụ Tăng Sự
100A Heatherton Rd
Narre Warren North, VIC 3804
Mobile 0423.555558
Email: thichnhuanchon@gmail.com

06. Chùa Bảo Minh
Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
Phó Tổng Thư Ký GH/ TVP TV Cư Sĩ
321-323 Kingston Rd
CLARINDA, VIC 3169
Tel 03.85550604 
Email: chuabaominhvic@gmail.com

07. Tu Viện Từ Ân
Đại Đức Hạnh Phẩm
Phó Tổng Thư Ký GH
26 Jacques Rd
NARRE WARREN NORTH, VIC 3804
Mobile 0606.608886
Website: www.tuvientuan.com
Email: hanhphamthich@gmail.com

08. Chùa Huệ Quang 
Đại Đức Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
10 Service St
SUNSHINE, VIC 3020
Mobile 0421.448708
Email: huequangaustralia@yahoo.com.au

09. Chùa Diệu Âm
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Chánh Thủ Quỹ Giáo Hội
30 Willis St
ST ALBANS, VIC 3021
Tel 03.93829977
Email: thichnu_nhutuyet@yahoo.com

10. Chùa Phật Quang 
Ni sư Thích Nữ Chân Kim
Chánh Thư Ký Vụ Ni Bộ
176 Rupert St
West FOOTSCRAY, VIC 3011
Tel 03.96874920 ; Mobile 0413.941696
Email: phat.quang.temple@gmail.com
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11. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
80 Cyprus St
LALOR, VIC 3075
Tel 03.94026274 ; Mobile 0422.610554
Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com

12. Chùa Bồ Đề
Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
Phó Thủ Quỹ GH/ Chánh Thủ Quỹ Vụ Ni Bộ
30 Charles St
ST ALBANS, VIC 3021
Mobile 0422.313922
Email: ngoclien1205@yahoo.com

13. Chùa Pháp Vân
Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ
192 Sunshine Ave
KEALBA, VIC 3021
Mobile 0432.456977
Email: phohuetn@gmail.com

TIỂU BANG NAM ÚC (Tp Adelaide)

14. Chùa Pháp Hoa
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Viên Trí 
Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên GĐPT
 Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện XH
20 Butler Ave, PENNINGTON, SA 5013
Tel 08.84478477 ; Mobile 0435.373800
Email: vientri15@yahoo.com.au

15. Chùa Bắc Linh
Thượng Tọa Thích Viên Trí
Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên GĐPT
 Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện XH
99 Reedy Road, BUCKLAND PARK, SA 5120
Mobile 0435.373800 

16. Chùa Quan Âm
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
21 Hanson Road
WOODVILLE NORTH, SA 5012
Tel 08.83472519 ; Mobile 0405.692 991
Email: vienthong666@yahoo.com.au

17. Thiền Viện Minh Quang Nam Úc
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Đại Đức Thích Minh Hỷ, Tri Sự
50 David Terrace 
KILKENNY, SA 5009
Tel 08.71202670

TIỂU BANG NSW (Tp Sydney)

18. Chùa Pháp Bảo
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, 
Hội Chủ, Mobile 0410.990434
Sư Cô Thích Nữ Giác Anh, Quyền Trụ Trì
148-154 Edensor Rd
ST JOHNS PARK, NSW 2176
Tel 02-96105452 ; 
Email: phapbao@bigpond.net.au
www.phatgiaoucchau.com

19. Thiền Lâm Pháp Bảo
Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì
590 Bent Bassin Rd
WALLACIA, NSW 2745
Tel 02.63662687

20. Tổ Đình Minh Đăng Quang
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Thượng Tọa Thích Minh Hội, Trụ Trì
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự
28-32 Chadderton St 
CANLEY VALE, NSW 2166
Tel 02.97238700
Email: tminhhieu@yahoo.com
Email: thichminhhoi68@gmail.com
Website: thienvienminhquang.com

21. Chùa Huyền Quang
Hòa Thượng Thích Bổn Điền,Trụ Trì
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
188 Chapel Rd South
BANKSTOWN, NSW 2200
Tel 02.97073347
Email: thichbondien@gmail.com

21. Chùa Huyền Quang
Thượng Tọa Thích Thiện Hiền, Phó Trụ Trì
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ
Phó Trụ trì Chùa Huyền Quang
188 Chapel Rd South
BANKSTOWN, NSW 2200
Mobile 0412.457443
Email: thichthienhien@gmail.com

22. Chùa A Di Đà
Hòa Thượng Thích Nguyên Trực
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
52 Bareena St
CANLEY VALE, NSW 2166
Tel 02.87046317 ; Mobile 0412.637962
Email: nguyentructhich@gmail.com
www.chuaadida.com 
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23. Chùa Thiên Ấn
Thượng Tọa Thích Như Định
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
71 Delamere St
CANLEY VALE, NSW 2166
Tel 02.87043362 ; Mobile 0431.313247

24. Chùa Trúc Lâm
Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
13 Winspear Ave
BANKSTOWN, NSW 2200
Tel 02.97086339 ; Mobile 0422.310225

25. Chùa Long Quang
Thượng Tọa Thích Phổ Hương
88 ST Johns Road
CABRAMATTA, NSW 2166
Mob 0432.126234 
Email: nguyenthich@gmail.com

26. Chùa Hưng Long 
Thượng Tọa Thích Đạo Thông
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ
179 Gladstone St
CABRAMATTA, NSW 2166
Tel 02.97260394 ; Mobile 0422.432494
Email: thichnhuankim@yahoo.com.au

27. Tu Viện Minh Giác
Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
42 St Johns St
CABRAMATTA, NSW 2166
Tel 02.97243480
Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au

28. Thiền Viện Vĩnh Đức
Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
34 Allenby Rd
ROSEMORE, NSW 2557
Tel 02.96067167

29. Tu Viện Nguyên Thiều
Thượng Tọa Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT
155 The Boulevarde
FAIRFIELD HEIGHTS, NSW 2165
Tel 02.97262661
Email: thichdaohien@gmail.com

30. Chùa Minh Giác
Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện XH
564 The Horsley Dr.
SMITHFIELD , NSW 2164
Tel 02.97261030
Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com

31. Chùa Liên Hoa
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
595 Canterbury Rd
BELMORE, NSW 2192
Tel 02.98794378
Email: lienhoa_australia@yahoo.com.au

32. Chùa Báo Ân  
Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
12 Church St
CABRAMATTA, NSW 2166
Mobile 0466.554929
Email: baoantemple@gmail.com

33. Tịnh xá Minh Đăng Quang
Sư Cô Thích Nữ Thành Liên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
5 Coventry Rd
CABRAMATTA, NSW 2166
Tel 02.97886847

34. Tịnh Xá Thanh Lương
Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên
37 Canberra St
ST JOHNS PARK, NSW 2176
Tel 02.87121730 ; Mob 0470.340711
 Email: tinhxathanhluong@gmail.com 
 

LÃNH THỔ ACT (Thủ đô Caberra)

35. Tu Viện Vạn Hạnh
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Giáo Hội
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự
32 Archibald St
LYNEHAM, ACT 2602
Tel 02.62575517 ; Mobile 0412.224553
Email: thichquangba@gmail.com 
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TIỂU BANG TÂY ÚC (Tp Perth)

36. Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ
128 Nollamarra Ave
NOLLAMARRA, WA 6062. 
Tel 08.93498887
Email: quantheamnitu.au@gmail.com 

36. Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ
128 Nollamarra Ave
NOLLAMARRA, WA 6062
Tel 08.93498887
Email: quantheamnitu.au@gmail.com 

37. Thiền Viện Minh Quang Tây Úc
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Đại Đức Thích Minh Dung, Tri Sự
5 Hyem  Road, Herne Hill, WA 6056
Tel 08.92964259

Thành phố Auckland, TÂN TÂY LAN

38. Chùa Giác Nhiên
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Phó Hội Chủ Giáo Hội 
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
70A Avenue Rd, Otahuhu
AUCKLAND, NEW ZEALAND
Tel 64.9.2761747 ; 64.9.2761745
Email: thichtruongsanh@yahoo.com

39. Chùa Trí Đức
Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp
321 Massey Rd, Mangere East, Auckland
Tel 64.9.2762211
Email: chuatriduc@yahoo.co.nz

TIỂU BANG QUEENSLAND (Tp Brisbane) 

40. Chùa Linh Sơn 
Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu
Phó Thủ Quỹ Vụ Ni Bộ
89 Rowe Tce
DARRA, QLD 4076
Tel 07.33754268

41. Chùa Pháp Quang
Hòa Thượng Thích Nhật Tân
12 Freeman Rd
DURACK, QLD 4077 
Tel 07.33721113 ; Mobile 0402.442431
Email: thnhattan@yahoo.com.au
Website: www.phapquang.com.au

LÃNH THỔ NORTHERN TERRITORY (Tp Darwin)

42. Hội Phật Tử Việt Nam Bắc Úc 
Vietnamese Buddhist Society of the Northern Territory 
In  Australia 
Đạo Hữu Quảng Ngạn Phạm Văn Quang (Hội Trưởng)
37 Parkside Crescent, Leanyer, NT 0812
Tel : 0429 804 333
Email : quangvp72@gmail.com 

Phật về
Phật về mở cửa vô minh

Khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh
Phật về cho đất thêm lành

Cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông
Phật về con cá ra sông

Chim về tổ ấm, mát đồng lúa non
Phật về an trú trong lòng

Tham si sân hận, không còn chỗ sanh
Phật về cho hết chiến tranh

Hoa sen nở khắp, đất lành năm châu
Phật về vui hết khổ đau

Đông Tây gần lại, tình sâu đạo mầu
Phật về thế giới hoan ca

Sông dài núi biếc, ấy nguồn cội ta
Phật về tươi sáng muôn nhà

Vui câu niệm Phật, thoát vòng tử sinh

Thơ của Quảng Từ Vân
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Hình ảnh Phật tử Tu Viện Quảng Đức công quả tại Đại Hội Kỳ 6
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Hình ảnh Phật tử Tu Viện Quảng Đức công quả tại Đại Hội Kỳ 6
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand

HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI
PHẦN MỞ ĐẦU

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

Các tông phái, hệ phái Phật giáo Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đồng kết hợp 
thành một cơ chế để xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

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

Thực hiện hạnh nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa, toàn thể Tăng Ni, Phật tử bảo tồn và phát huy Phật Giáo 
Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. 

CHƯƠNG MỘT
DANH HIỆU - HUY HIỆU - GIÁO KỲ - ĐẠO CA - KHUÔN DẤU

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

Điều 2: Huy hiệu Giáo Hội là hình Pháp luân 

Điều 3: Giáo kỳ của Giáo Hội là cờ Phật Giáo quốc tế.
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Điều 4: Đạo ca là bài Phật Giáo Việt Nam (nhạc sĩ Lê Cao Phan).

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

CHƯƠNG HAI
MỤC ĐÍCH - VĂN PHÒNG - THÀNH VIÊN

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

Điều 7: Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội đặt tại tự viện của vị Hội Chủ đương nhiệm. 

Điều 8: Thành viên Giáo Hội: 

- Chư 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, Thiền Viện, Chùa, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường ... 

- Các đoàn thể Cư sĩ Phật tử. 

Chấp nhận và thực thi Hiến Chương này. 

Điều 9: Giáo Hội hỗ 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. 



221220

KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

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

Điều 10: Giáo Hội gồm 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 các truyền thống Phật Giáo, do Đại Hội 
Khoáng Đại cung thỉnh. 

Điều 12: 
a) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có 9 vị, là Chư Tôn từ 35 Tăng lạp trở lên, do Hội Đồng Tăng Ni 
suy cử và được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. 
b) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương điều hướng mọi hành hoạt của Giáo Hội, luôn thể hiện nguyên tắc 
tương kính và ý hòa toàn diện, không ủy thác trách vụ cho cá nhân.
c) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tuyển thỉnh vị Tăng Giáo Trưởng và Chánh Thư Ký để điều hợp 
các sinh hoạt của Hội Đồng. 
Điều 13: Hội Đồng Tăng Ni là những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni thành viên Giáo Hội, từ mười lăm (15) Tăng 
lạp trở lên, sinh hoạt thường xuyên với Giáo Hội ít nhất hai nhiệm kỳ. 

Điều 14: Hội Đồng Điều Hành gồm có: 
- Hội Chủ 
- Phó Hội Chủ 
- Phó Hội Chủ đặc trách Tân Tây Lan 
- Tổng Thư Ký
- Phó Tổng Thư Ký 
- Chánh Thủ Quỹ 
- Phó Thủ Quỹ
- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự 
- Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự 
- Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự) 
- Vụ Phó Vụ Ni Bộ
- 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 
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Điều 15: 

a) Hội Chủ, hai (2) Phó Hội Chủ và Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 
Ương tuyển thỉnh trong số các thành viên thuộc Hội Đồng này.

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

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

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

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

- Hội Chủ 

- Các Phó Hội Chủ 

- Tổng Thư Ký 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

Điều 17: Nhiệm kỳ và thể thức suy cử:

a) Hội Đồng Chứng Minh: Không giới hạn số lượng và thời hạn, do Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. 
Thành viên Hội Đồng Chứng Minh không kiêm nhiệm chức vụ thuộc các Hội Đồng khác.

b) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương: Nhiệm kỳ bốn (4) năm, do Hội Đồng Tăng Ni yết ma suy cử và 
được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh.

c) Hội Đồng Điều Hành: Nhiệm kỳ bốn (4) năm, do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thỉnh cử [xem 
Điều 15-a] và do Đại Hội Khoáng Đại công cử.

d) Hội Đồng Tăng Ni: Được thiết lập tại mỗi kỳ Đại Hội Khoáng Đại, giữa các Thành viên Tăng Ni hợp 
thức hiện diện, cùng nhau tác pháp yết ma suy cử các Thành viên HĐGPTƯ.

CHƯƠNG BỐN
NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 18: Hội Đồng Chứng Minh: Chứng minh những Phật sự quan trọng của Giáo Hội, tiêu biểu đạo 
phong trang nghiêm Giáo Hội. 

Điều 19: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương: 

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

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

- Chuẩn y kết quả các Đại hội của Giáo Hội 

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

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

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

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

Điều 21: Hội Đồng Điều Hành: 
- Thi hành Hiến Chương và Nội Quy Giáo Hội 
- Đôn đốc, khuyến khích, nâng đỡ Tăng Ni, Phật tử hành đạo, tu tập 
- Thực thi các Quyết Nghị của các Đại Hội Giáo Hội 
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- Ban Thông Bạch vào các dịp đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán v.v... 
- Hội Chủ, Tổng Thư Ký và Chánh Thủ Quỹ thay mặt Hội Đồng Điều Hành duy trì chủ quyền, tài khoản, 
tài sản của Giáo Hội. 

CHƯƠNG NĂM
CHẾ TÀI - GIẢI NHIỆM - ĐIỀN KHUYẾT

Điều 22: Thành viên Giáo Hội có thể bị chế tài: 

a) Nếu là thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương hay Hội Chủ, Phó Hội Chủ, thì sự chế tài chỉ 
thực hiện khi ít nhứt có ba (3) thành viên Hội Đồng gởi thư đề nghị lên HĐGPTƯ. Chánh Thư Ký của 
HĐGPTƯ 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 HĐĐH. Văn Phòng Thường Trực xét thấy nếu cần thiết, ủy nhiệm Tổng 
Thư Ký triệu tập một phiên họp HĐĐH 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 HĐĐH tùy nghi thực hiện hình thức chế tài. 

d) Thành viên Cơ sở hay thành viên Đoàn thể có thể bị HĐĐH thực hiện hình thức chế tài thích hợp, 
nếu có sự yêu cầu chính đáng.

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

CHƯƠNG SÁU
TÀI SẢN

Điều 24: Tài sản của Giáo Hội: 

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

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

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

CHƯƠNG BẢY
ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG - HỘI NGHỊ - ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI

Điều 26: Đại Hội Bất Thường có thể được Hội Chủ triệu tập, trong vòng một tháng, nếu nhận được thư 
yêu cầu ít nhất phân nửa số thành viên Hội Đồng Điều Hành hay phân nửa số Cơ sở Tự Viện. 

Điều 27: Tổng Thư Ký đạt thư mời thành viên Hội Đồng Điều Hành và Trú Trì các cơ sở là thành viên 
Giáo Hội tham dự Hội Nghị Định Kỳ mỗi năm hai (2) lần vào dịp thuận tiện. 

Điều 28: Đại Hội Khoáng Đại do Hội Chủ triệu tập bốn (4) năm một lần: 
- Kiểm điểm Phật sự trong nhiệm kỳ qua
- Đặt kế hoạch và chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới 
- Cung thỉnh thêm thành viên Hội Đồng Chứng Minh
- Suy cử Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương sau khi tuyên bố mãn nhiệm, 
- Thỉnh cử và công cử Hội Đồng Điều Hành sau khi Hội Đồng đương nhiệm tuyên bố mãn nhiệm. 
Điều 29: Thành phần tham dự Đại Hội gồm có: 
- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương 
- Hội Đồng Điều Hành 
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- Toàn thể thành viên Tăng Ni trong Giáo Hội 
- Đại biểu các thành viên Cơ sở và Đoàn thể. 

CHƯƠNG TÁM
NỘI QUY - HIẾN CHƯƠNG - TU CHÍNH - BAN HÀNH - ÁP DỤNG

Điều 30: Nội Quy Giáo Hội do Hội Đồng Điều Hành soạn thảo, theo tinh thần Hiến Chương hiện hành; 
được cập nhật khi có nhu cầu, và thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại hay các Hội nghị định kỳ; do Hội 
Chủ ban hành. 

Điều 31: Thành viên Giáo Hội có thể đề nghị tu chính Hiến Chương nhân các kỳ Đại Hội Khoáng Đại. 

Điều 32: Các đề nghị tu chính Hiến Chương, phải gởi đến Ban Tu Chính Hiến Chương hai [2] tháng 
trước kỳ Đại Hội; phải được hai phần ba tổng số Đại Biểu Đại Hội thông qua. 

Điều 33: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương duyệt y và ban hành Hiến Chương đã tu chính trong vòng 
một tháng sau Đại Hội. 

Điều 34: Bản Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan có tám (8) chương, ba mươi bốn (34) điều, được tu chính tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ VI của Giáo 
Hội từ ngày 20-22 tháng 09 năm 2019, được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày ký. 

Phật Lịch 2563
Nay ban hành

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
Melbourne, ngày 22 tháng 09 năm 2019

HT. Thích Huyền Tôn HT. Thích Bảo Lạc  HT.Thích Quảng Ba

 HT. Thích Trường Sanh HT. Thích Minh Hiếu HT.Thích Bổn Điền

 HT. Thích Nguyên Trực TT. Thích Tâm Minh            TT. Thích Tâm Phương
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Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand

CONSTITUTION OF THE CONGREGATION

PREAMBLE
Inheriting a Buddhist tradition of 2,600 years of peace, tranquility and liberation, Vietnamese Buddhists 
are committed to the ideal of propagating the Dharma, for the happiness of all sentient beings.

The different schools and lineages of Vietnamese Buddhism active in Australia and New Zealand have 
agreed to unite forming a structure to expound the Dharma, in a spirit of service to the Vietnamese 
people and the Buddha’s Teachings following the traditions of the Unified Vietnamese Buddhist Congre-
gation in Vietnam.

The Congregation does not place its existence in isolation from, but within the continued existence of our 
nation and humankind

The Congregation aspires to a spirit of true compassion, altruism and harmony for both the Sangha and 
the Laity in order to develop and maintain Vietnamese Buddhism in Australia and New Zealand.

SECTION 1
TITLE - EMBLEM - FLAG - ANTHEM - OFFICIAL STAMPS

Article 1: The Schools, Lineages and Organisations of Vietnamese Buddhism in Australia and New 
Zealand unite under the title of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New 
Zealand (abbreviated as “UVBC”), hereinafter titled the “Congregation”. The Vietnamese title is Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, (abbreviated as GHPGVNTN-
HN UDL-TTL).

Article 2: The Emblem of the Congregation shall be the Dharma

Article 3: The Flag of the Congregation shall be the International
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Article 4: The Anthem of the Congregation shall be Phật Giáo Việt Nam

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

SECTION 2

PURPOSE - EXECUTIVE OFFICE – MEMBERSHIP
Article 6: The Purpose of the Congregation shall be to co-ordinate the Schools and Lineages of Vietnam-
ese Buddhism in Australia and New Zealand in propagating True Buddha Dharma and in serving the 
people.

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

Article 8: Membership of the Congregation is open to the following who wish to abide by this constitu-
tion and put it into effect:–

• Sangha Members: monks and nuns (i.e. bhikkhus and Bhikkunis) who are Australian or New Zealand 
citizens or permanent residents,
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• Institutional Members: the constituent bodies of Buddhist temples, institutes, monasteries, retreat 
houses, prayer halls, etc…, and

• Laity Organisation Members: constituent bodies of lay Buddhist organisations.

Article 9: The Congregation will provide spiritual support to members in their activities which conform 
with the Dharma and the law of the land, but will bear no responsibility for any illegal action.

SECTION 3
ORGANISATION - MANAGEMENT - TERM OF OFFICE

Article 10: The Congregation shall comprise four (4) elements: the Council of Attesting Patrons, the 
Central Senior Sangha Council, the Sangha Council, and the Executive Council.

Article 11: The Council of Attesting Patrons shall comprise Most Venerable Members of the Sangha 
(Maha-Thera) invited by a General Congress of the Congregation to act as Patrons of the Congregation.

Article 12:

(a) The Central Senior Sangha Council comprises nine (9) members of the Sangha with at least thirty 
five (35) years seniority, who are nominated by the Sangha Council and invited to serve by a General 
Congress.

(b) The Central Senior Sangha Council directs all activities of the Congregation incorporating the spirit 
of mutual respect and harmony, without attributing individual responsibility.

(c) The Central Senior Sangha Council shall appoint  a Chief Ordained Master and a Chief Secretary to 
coordinate all activities of the Council.

Article 13: The Sangha Council comprises Monks and Nuns (Bhikkhus and Bhikkunis) who are mem-
bers of the Congregation, have fifteen (15) or more years seniority and have been frequently active with 
the Congregation for at least 2 terms of office.

Article 14:  The Executive Council shall comprise:

• The Head of the Congregation

• Deputy Head of the Congregation

• Deputy Head of the Congregation for New Zealand

• General Secretary

• Deputy General Secretary

• Treasurer

• Deputy Treasurer

• Commissioner for Sangha Affairs

• Deputy Commissioner for Sangha Affairs

• Head of the Bhikkuni Affairs Office (of the Sangha Affairs Commission)

• Commissioner for Dharma Propagation

• Deputy Commissioner for Dharma Propagation

• Commissioner for Culture and Education

• Deputy Commissioner for Culture and Education

• Commissioner for Buddhist Youth Groups and Youth Affairs
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• Deputy Commissioner for Buddhist Youth Groups and Youth Affairs

• Commissioner for Social Welfare and Charities

• Deputy Commissioner for Social Welfare and Charities

• Commissioner for Finance

• Deputy Commissioner for Finance

• Commissioner for Laity Affairs

• Deputy Commissioner for Laity Affairs

• Commissioner for Protocol and Ritual

• Deputy Commissioner for Protocol and Ritual

Article 15:

(a) The Head, the two (2) Deputy Heads of the Congregation and the Commissioner for Sangha Affairs 
shall be selected by the Central Senior Sangha Council from among its members.

(b) All other office bearers shall be elected by a General Congress of the Congregation or, if necessary, 
nominated by the Central Senior Sangha Council to fill the office and to be approved by a vote of a Gen-
eral Congress of the Congregation.

(c) The positions of General Secretary, Treasurer and Commissioners shall be filled by members of the 
Sangha.

(d) Other positions may be filled by members of either the Sangha or Laity.

Article 16:  The Standing Committee of the Executive Council shall comprise:

• The Head of the Congregation,

• The Deputy Heads of the Congregation,

• The General Secretary,

• The commissioner of Sangha affairs

Article 17:  Terms of Office and procedures for nominations:

(a) Council of Attesting Patrons: No limits on membership and time in office. To be invited to serve by 
the Congress. Members of this council shall not simultaneously hold office in other councils.

(b) The Central Senior Sangha Council: The terms of office shall be four (4) years. Members are nomin-
ated by the Sangha Council and approved by the Congress

(c) The Executive Council: The terms of office shall be four (4) years with members nominated by the 
Central Senior Sangha Council and approved by the Congress.

(d) The Sangha Council: To be established at each Congress among members of the Sangha officially 
present. Together they nominate members of the Central Senior Sangha Council in accordance with the 
Sangha’s Buddhist Precepts.

SECTION 4
RESPONSIBILITIES – AUTHORITY

Article 18: The Council of Attesting Patrons ensures correct spiritual, moral and religious conduct and 
decorum of the Congregation.

Article 19: The Central Senior Sangha Council:
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• supervises and ensures the correct implementation of the Constitution;

• reviews, promotes and sanctions members of the Sangha belonging to the Congregation;

• ratifies the results of General Meetings and Congresses;

• acts as witness to General Meetings and Congresses, major ceremonies and Grand Convocations 
(Mahamandaras);

• promulgates resolutions defining the courses and directions for the activities of the Congregation; and

• establishes and maintains the legal personality status of the Congregation.

Article 20: The Sangha Council’s only duty is to nominate members of the Central Senior Sangha Coun-
cil at each General Congress of the Congregation.

Article 21: The Executive Council:

• Implements the Articles of the Constitution and the Regulations of the Congregation;

• motivates, encourages and supports members of the Sangha and Buddhist Laity to practice and study 
the Dharma;

• implements resolutions of General Congresses of the Congregation;

• issues Religious Messages for major ceremonies at Lunar New Year, Vesak, Ullambana, etc…; and

• nominates the Head of the Congregation, the General Secretary and the Treasurer to act on behalf of the 
Executive Council in maintaining the Congregation’s financial authority and property ownership rights.

SECTION 5

DISCIPLINARY ACTION – DISMISSAL
Article 22:  Congregation Members may be subject to disciplinary action as follows:

(a) A member of the Central Senior Sangha Council, the Head of the Congregation, or a Deputy Head of 
the Congregation may be subject to disciplinary action only after at least three (3) members of the Coun-
cil have sent letters to the Central Sangha Council proposing disciplinary action. The Chief Secretary of 
the Council must then convene a meeting of the Central Senior Sangha Council within one (1) month to 
resolve the matter.

(b) A member of the Executive Council may be subject to disciplinary action only after at least five (5) 
members of the Executive Council have sent letters to the Executive Council proposing disciplinary 
action. If the Standing Committee of the of the Executive Council considers it necessary to pursue the 
complaint the General Secretary must then convene a meeting of the Executive Council within one (1) 
month to resolve the matter.

(c) A member of the Sangha who allegedly becomes involved in an illegality or breaks Buddhist Precepts, 
may be subjected to disciplinary action by the Standing Committee, at its own discretion, upon receiving 
a request.

(d) Institutional Members or Laity Organisation Members may be subject to appropriate disciplinary 
action by the Executive Council, upon it receiving a justified request.

Article 23: When a member of the Central Senior Sangha Council or the Executive Council dies or is 
dismissed, the relevant Council will appoint a replacement.

SECTION 6

PROPERTY AND ASSETS



229228

phatgiaoucchau.com  -  quangduc.com

Article 24: The property and assets of the Congregation include:

• Assets and real property donated to the Congregation; and

• Assets and real property created by or acquired by the Congregation.

Article 25: Members of the Congregation are separate legal entities and are financially and administra-
tively independent.

SECTION 7
EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS, 

COUNCIL MEETINGS, GENERAL CONGRESS
Article 26: An Extraordinary General Meeting of the Congregation must be convened by the Head of 
the Congregation within one (1) month of receiving written request(s) from at least one half (1/2) of the 
members of the Executive Council or at least one half (1/2) of the Buddhist institutions or organisations 
which are members of the Congregation.

Article 27: The General Secretary will send written invitations to Executive Council members to attend 
Council Meetings held twice a year at convenient opportunities.

Article 28: A General Congress of the Congregation is convened once in every four (4) years by the Head 
of the Congregation to:

• Review Buddhist activities over the previous term of office;

• Set in place Plans and Programs of Activities for the next term of office;

• Invite members to supplement the Council of Attesting Patrons; and

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

Article 29: Participants at a General Congress include:

• The Central Senior Sangha Council,

• The Executive Council,

• All Sangha Members of the Congregation,

• Delegates for Institutional Members and Laity Organisation Members.

SECTION 8
RULES, CONSTITUTION,  AMENDMENTS, 

PROMULGATION,  APPLICATION
Article 30: The Rules of the Congregation are compiled by the Executive Council in accord with the 
Constitution as existing at the time; they are updated as required and passed by a General Congress or 
General Meetings and promulgated by the Head of the Congregation.

Article 31: Members of the Congregation may propose constitutional amendments to General Meetings 
and Congresses.

Article 32: Motions to amend the Constitution must be sent to the Constitutional Amendments Com-
mittee two (2) months prior to a General Meeting or Congress and must be passed by two thirds (2/3) of 
the total number of delegates attending the General Meeting or Congress before being incorporated into 
the Constitution.
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Article 33: The Central Sangha Council will ratify and promulgate an amended Constitution within one 
(1) month after the General Meeting or Congress.

Article 34: The Constitution of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New 
Zealand, consisting of eight (8) SECTIONs and thirty-four (34) articles was amended at the Sixth Gener-
al Congress of the Congregation held from the 20th to 22nd day of September 2019 and promulgated to 
be effective from the date signed.

In the Buddhist Year 2563
Hereby promulgated by

THE CENTRAL SENIOR SANGHA COUNCIL
Melbourne, the 22nd day of September 2019

Most Ven. Thích Huyền Tôn Most Ven. Thích Bảo Lạc  Most Ven. Thích Quảng Ba

Most Ven. Thích Trường Sanh Most Ven. Thích Minh Hiếu Most Ven. Thích Bổn Điền

Most Ven. Thích Nguyên Trực Senior Ven. Thích Tâm Minh            Senior Ven. Thích Tâm Phương
--- oOo ---

English Version: Chuc Phan Philip Cohen Chuc Binh &  Solicitor Chuc Phan Dao Tang Duc 

Though a thousand speeches be
composed of meaningless lines,
better the single meaningful line
one hears, then comes to calm.

Dhammapala #50 

Dầu nói ngàn ngàn lời,
Nhưng không gì lợi ích,
Tốt hơn một câu nghĩa,

Nghe xong, được tịnh lạc.

Kinh Pháp Cú số 50



231230

phatgiaoucchau.com  -  quangduc.com



233232

KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 6

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

NỘI QUY GIÁO HỘI
Nội Quy này được ban hành theo tinh thần Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan ngày 22/09/2019 tại Melbourne, Úc Đại Lợi.

CHƯƠNG MỘT 

DANH HIỆU - KHUÔN DẤU - GIÁO KỲ
Điều l.a: Danh hiệu: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, 
viết tắt là GHPGVNTN-HN/UĐL-TTL, Anh ngữ là The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia-New Zealand. 

Điều 1.b: Mẫu Tiêu Đề (tham khảo phụ bản...) 

Điều 2: Khuôn dấu: 

a) Các cấp Giáo Hội, từ Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (HĐGPTƯ), Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH), 
các Tổng Vụ, đến các Vụ, đều có khuôn dấu. 

b) Khuôn dấu do Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH) cấp trong kỳ Đại Hội Khoáng Đại (ĐHKĐ).

c) Khuôn dấu các cấp Giáo Hội được qui định như sau: 

- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương: Hình vuông, mỗi cạnh 50mm, do Chánh Thư Ký của Hội Đồng giữ.

- Hội Đồng Điều Hành: Hình tròn, đường kính 50 mm, do Tổng Thư Ký của Hội Đồng giữ (hai khuôn 
dấu; một tiếng Việt, một tiếng Anh) 

- Các Tổng Vụ: Hình tròn đường kính 45mm, do Tổng Vụ Trưởng giữ.

- Các Vụ: Hình tròn, đường kính 40 mm, do Vụ Trưởng giữ. 

d) Vòng ngoài ghi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. 

e) Vòng trong phía trên hình pháp luân 12 căm, phía dưới ghi cấp Giáo Hội. 

Điều 3: Giáo Kỳ: Cờ Phật Giáo quốc tế. 

CHƯƠNG HAI

MỤC ĐÍCH - TRỤ SỞ - THÀNH VIÊN
Điều 4.a: Mục đích: 

a) Điều hợp các tông phái, hệ phái Phật Giáo Việt Nam truyền bá đạo pháp để phục vụ xã hội, phụng sự 
dân tộc và nhân loại. 

b) Hướng dẫn đời sống tâm linh đạo đức cho hàng Phật tử Việt Nam và các cư dân khác tại Úc Đại Lợi 
- Tân Tây Lan. 

c) Đào tạo huấn luyện Tăng Ni, Phật tử có đủ tài đức để phục vụ chánh pháp. 

Điều 4.b: Quyền hạn: 

a) Tạo lập các trung tâm tu học, các cơ sở văn hóa giáo dục, từ thiện xã hội, kinh tế tự túc v.v..

b) Gây quỹ bằng nhiều hình thức hợp pháp theo tinh thần chánh mạng trong Phật Giáo. 
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c) Nhận sự hiến tặng, tài trợ hoặc sự cúng dường từ mọi giới. 

d) Đầu tư vào những dự án cần thiết. 

e) Vay mượn tài chánh từ ngân hàng, hội viên có lời hoặc không lời.

f) Thuê mướn ngắn hạn hoặc dài hạn những động sản và bất động sản. 

g) Tạo mãi và sang nhượng các động sản, bất động sản. 

h) Tuyển dụng nhân viên cho các hoạt động ngắn hạn và dài hạn. 

Điều 5: Trụ sở:

a) Văn phòng HĐGPTƯ đặt tại nơi vị Chánh Thư Ký đương nhiệm.

b) Văn phòng Hội Chủ đặt tại nơi vị Hội Chủ đương nhiệm. 

c) Văn Phòng Thường Trực HĐĐH đặt tại nơi vị Tổng Thư Ký đương nhiệm.

d) Văn phòng các Tổng Vụ, Vụ đặt tại nơi vị đương nhiệm. 

Điều 6: 

1) Thành phần Giáo Hội gồm: 

a) Các vị Tỳ kheo, Tỳ Kheo ni là thường trú nhân hay công dân của Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan,

b) Các cơ sở Tu viện, Tự viện, Phật học viện, Chùa, Thiền viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường …

c) Các đoàn thể cư sĩ Phật tử,

Chấp nhận thực thi Hiến Chương và Nội Quy của Giáo Hội. 

2) Thể thức gia nhập Giáo Hội: 

a) Các loại mẫu đơn xin gia nhập Giáo Hội do Văn Phòng Thường Trực (VPTT) Hội Đồng Điều Hành 
soạn thảo và lưu hành.

b) Các thành phần như ghi ở Mục 1) a.b.c. của Điều 6, muốn gia nhập Giáo Hội, nộp đơn đến VPTT để 
được cứu xét.

c) Trường hợp đơn xin gia nhập bị từ chối, nếu có khiếu nại và quyết định HĐĐH là chung kết, sẽ tái xét 
tại phiên họp kế tiếp. 

3) Chấm dứt tư cách thành viên Giáo Hội: 

a) Thành viên có thể nộp đơn xin ra khỏi Giáo Hội. 

b) Trong trường hợp thành viên vi phạm Hiến Chương hay Nội Quy, tùy theo nặng nhẹ, HĐĐH sẽ có 
biện pháp chế tài thích nghi. 

c) HĐĐH chỉ tiến hành thủ tục cứu xét các khiếu nại khi có ít nhất 5 thành viên viết thư yêu cầu với đầy 
đủ lý do cụ thể. 

d) Các quyết định chế tài phải hội đủ túc số ít nhất hai phần ba (2/3) thành viên HĐĐH biểu quyết mới 
thành tựu. 

e) Thành viên nào bị HĐĐH chế tài, có thể khiếu nại lên HĐGPTƯ. Quyết định của Hội Đồng này là 
chung quyết. 

Điều 7: Niên liễm: 

- Thành viên Tăng/Ni: $50 Úc Kim. 

- Thành viên cơ sở: $100 Úc Kim. 
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- Đoàn thể cư sĩ Phật tử: $50 Úc Kim. 

-Thành viên Giáo Hội bị gián đoạn, nếu 2 năm không đóng niên liễm.

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

Điều 8: Giáo Hội gồm có ba cơ cấu: Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Hội 
Đồng Điều Hành. 

Điều 9: Hội Đồng Chứng Minh gồm Chư Tôn Hòa Thượng từ các truyền thống Phật Giáo do Đại Hội 
Khoáng Đại cung thỉnh. 

Điều l0: 

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương gồm 9 vị, là Chư Tôn từ 35 Tăng lạp trở lên, do Hội Đồng Tăng Ni làm 
pháp yết ma suy cử, và được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. 

Các thành viên Hội Đồng này cung thỉnh vị Tăng Giáo Trưởng và Chánh Thư Ký để điều hợp các sinh 
hoạt của Hội Đồng. 

Điều 11: Hội Đồng Điều Hành gồm có: 

- Hội Chủ. 

- Phó Hội Chủ.

- Tổng Thư Ký.

- Phó Tổng Thư Ký.

- Chánh Thủ Quỹ. 

- Phó Thủ Quỹ. 

- Tổng Vụ Tăng Sự.

- Vụ Ni Bộ (trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự). 

- Tổng Vụ Hoằng Pháp.

- Tổng Vụ Văn Hóa-Giáo Dục. 

- Tổng Vụ Cư Sĩ. 

- Tổng Vụ Thanh Niên-Gia Đình Phật Tử. 

- Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội.

- Tổng Vụ Tài Chánh. 

- Tổng Vụ Nghi Lễ. 

- Tổng Vụ Phó các Tổng Vụ và Ni Bộ

Điều 12: Thể thức thỉnh cử Hội Đồng Điều Hành: 

1) Hội Chủ, hai Phó Hội Chủ và Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thỉnh 
cử trong số các thành viên thuộc Hội Đồng, và được ĐHKĐ cung thỉnh.

2) Các chức vụ còn lại do ĐHKĐ bầu cử, nếu cần, do HĐGPTƯ đề cử. 

3) Tổng Thư Ký, Chánh Thủ Quỹ và các Tổng Vụ Trưởng do Tăng Ni đảm nhiệm, các chức vụ khác do 
Tăng Ni hoặc Cư sĩ đảm trách. 

4) Các chức vụ do Tăng Ni đảm nhiệm, trong trường hợp cần bầu cử, sẽ được bầu phiếu kín tại ĐHKĐ.
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5) Các chức vụ do Cư sĩ đảm nhiệm được ĐHKĐ bầu hoặc được vị Hội Chủ mời. 

Điều 13: Văn Phòng Thường Trực HĐĐH gồm: 

- Hội Chủ. 

- Các Phó Hội Chủ. 

- Tổng Thư Ký. 

- Tổng vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự.

Điều 14: Nhiệm kỳ: 

1) Hội Đồng Chứng Minh: Không giới hạn số lượng và thời hạn, do Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. 

2) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương: Nhiệm kỳ bốn (4) năm, do Hội Đồng Tăng Ni suy cử tại Đại Hội 
Khoáng Đại. 

3) Hội Đồng Điều Hành: Nhiệm kỳ bốn (4) năm. Các thành viên trong Hội Đồng có thể được tái cử.

4) Hội Đồng Tăng Ni: Được Tăng Ni toàn Giáo Hội thỉnh mời tại mỗi kỳ Đại Hội Khoáng Đại theo Điều 
13 Chương 3 Hiến Chương.

Điều 15: Để thực hiện các công tác chuyên trách, Hội Đồng Điều Hành thành lập: 

1) Phòng Thông Tin, Báo Chí: 

-Phát triển trang nhà phatgiaoucchau.com của Giáo Hội, bao gồm đăng tải tin tức của các Hội Đồng, các 
Tổng Vụ và Vụ, cũng như từ các Thành viên Tăng/Ni và thành viên cơ sở thuộc Giáo Hội. 

- Phổ biến tin tức Phật sự của Giáo Hội bằng nhiều phương tiện khác nhau.

2) Ban Giao Tế:

- Giao thiệp các đoàn thể người Việt. 

- Giao thiệp các đoàn thể sắc tộc.

3) Ban Tư Vấn Pháp Lý: 

- Cố vấn pháp luật cho Giáo Hội Trung Ương. 

- Cố vấn pháp luật cho các thành viên Giáo Hội. 

Các Phòng, Ban này trực thuộc Văn Phòng Thường Trực của Hội Đồng Điều Hành. 

CHƯƠNG BỐN
NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

Điều 16: Hội Chủ:

1) Điều hành tổng quát các hoạt động của Hội Đồng. 

2) Đại diện Giáo Hội trên phương diện đối nội, đối ngoại. 

3) Ban hành các Quyết Định, Thông Bạch, Thông Tư của Giáo Hội. 

4)Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của HĐĐH. 

5) Triệu tập các Đại Hội của Giáo Hội. 

Điều 17: Phó Hội Chủ: 

1) Trợ giúp vị Hội Chủ điều hành các Phật sự Giáo Hội. 

2) Thay mặt vị Hội Chủ khi được sự ủy nhiệm. 
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3) Phối hợp, đôn đốc kiểm soát các hoạt động nội bộ của Giáo Hội. 

4) Liên lạc các cơ quan truyền thông, báo chí. 

5) Liên lạc các tổ chức tôn giáo, văn hóa quốc tế. 

6) Liên lạc các cơ quan công quyền. 

Điều 18: Phó Hội Chủ đặc trách Tân Tây Lan: Tổ chức và điều hành công tác Phật sự tại Tân Tây Lan. 

Điều 19: Tổng Thư Ký:

l) Điều hành các công tác hành chánh của HĐĐH. 

2) Điều hợp công tác Phật sự giữa các Tổng Vụ. 

3) Liên lạc các thành viên và các đơn vị Giáo Hội. 

4) Soạn thảo chương trình nghị sự các phiên họp của HĐĐH. 

5) Dự thảo chương trình hoạt động của Giáo Hội. 

6) Cất giữ và xử dụng khuôn dấu HĐĐH. 

7) Soạn thảo và lưu trữ các văn kiện cần thiết cho Văn Phòng Thường Trực. 

8) Liên lạc công tác Phật sự với Giáo Hội tại Việt Nam và các Châu. 

Điều 20: Phó Tổng Thư Ký: 

1) Phụ tá các nhiệm vụ của Tổng Thư Ký. 

2) Thay thế Tổng Thư Ký khi vắng mặt, hoặc khi được ủy nhiệm. 

Điều 21: Chánh Thủ Quỹ: 

1) Thiết lập và giữ gìn sổ sách thu chi của HĐĐH. 

2) Báo cáo ngân quỹ Giáo Hội tại các phiên họp lên HĐĐH. 

3) Nhận giữ ngân quỹ, sổ ngân hàng và các chứng từ tài sản, bất động sản của Giáo Hội. 

Điều 22: Phó Thủ Quỹ: 

1) Phụ tá nhiệm vụ của Chánh Thủ Quỹ. 

2) Thay thế Chánh Thủ Quỹ khi vị này vắng mặt, hoặc khi được ủy nhiệm. 

Điều 23: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự:

1) Giải quyết các vấn đề thuộc Tăng sự.

2) Lập Tăng tịch cho các thành viên Tăng Ni khi được yêu cầu. 

3) Tổ chức các Giới Đàn. 

4) Chứng cấp Giới Điệp cho các giới tử. 

5) Triệu tập, đôn đốc các thành viên Tăng Ni tham dự các kỳ An cư chung của Giáo Hội.

6) Thu thập và thiết lập danh sách đề nghị, gởi HĐGPTƯ xét duyệt, tấn phong Giáo Phẩm cho những 
thành viên Tăng Ni xứng hợp.

7) Tổ chức các khóa tu học cho Tăng Ni. 

Điều 24: Vụ Ni Bộ: 

1) Đào tạo Ni chúng.

2) Đôn đốc Ni chúng tham dự các kỳ An cư chung hằng năm của Giáo Hội,  



237236

phatgiaoucchau.com  -  quangduc.com

3) Thiết lập các cơ sở tu học cho Ni giới. 

Điều 25: Tổng Vụ Hoằng Pháp: 

1) Thành lập Giảng sư đoàn. 

2) Tổ chức thuyết giảng, ấn tống, phát hành kinh sách Phật giáo. 

3) Mở các khóa giáo lý hàm thụ và tu học thường niên. 

4) Soạn thảo tài liệu Phật pháp cho nhiều trình độ. 

5) Thành lập các Ban trước tác, phiên dịch. 

Điều 26: Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: 

1) Tổ chức các sinh hoạt nhằm duy trì, phát triển văn hóa Phật giáo và dân tộc. 

2) Xây dựng và phát triển các cơ sở văn hóa, giáo dục. 

3) Đào tạo và điều hợp các giảng viên Phật học để cung ứng theo nhu cầu. 

Điều 27: Tổng Vụ Cư Sĩ: 

1) Thành lập, điều hợp các đoàn thể cư sĩ Phật tử. 

2) Tổ chức các khóa huấn luyện cán bộ, hành chánh cho Phật tử. 

3) Thành lập các chúng Bồ Tát tại gia. 

Điều 28: Tổng Vụ Thanh Niên-Gia Đình Phật Tử. 

l) Thành lập và điều hợp các đoàn thể thanh, thiếu, đồng niên Phật tử. 

2) Thành lập và điều hợp các đoàn thể học sinh, sinh viên Phật tử. 

3) Hướng dẫn giáo lý cho các Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật tử. 

4) Duy trì các liên hệ với tổ chức Gia Đình Phật Tử Úc Đại Lợi và các nơi.

Điều 29: Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội: 

l) Tổ chức các công tác từ thiện xã hội. 

2) Gây quỹ cứu trợ nạn nhân các thiên tai, chiến tranh v.v…

3) Thăm viếng và ủy lạo tù nhân, cô nhi viện, viện dưỡng lão v.v… 

Điều 30: Tổng Vụ Tài Chánh: 

l) Thực hiện các kế hoạch gây quỹ cho Giáo Hội. 

2) Thành lập các cơ sở kinh tế tự túc cho Giáo Hội.

3) Tổ chức gây quỹ hỗ trợ các thành viên Giáo Hội. 

Điều 31: Tổng Vụ Nghi Lễ:

1) Tổ chức các khóa huấn luyện nghi lễ cho Tăng Ni và Phật tử. 

2) Điều hợp các Đại lễ hằng năm của Giáo Hội. 

3) Tổ chức lễ Hiệp Kỵ hằng năm để tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công. 

Điều 32: Các Tổng Vụ Phó phụ tá và thay mặt Tổng Vụ Trưởng khi cần thiết. 

Điều 33: Các Tổng Vụ tùy nghi mời các nhân sự phụ tá với sự chấp thuận của Văn Phòng Thường Trực 
Hội Đồng Điều Hành. 

Điều 34: Các Tổng Vụ soạn thảo đề án theo chức năng đệ trình Văn Phòng Thường Trực duyệt y trước 
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khi thực hiện. 

Điều 35: Các văn kiện quan trọng của cấp Tổng Vụ và Vụ cần được thông qua Văn Phòng Thường Trực 
trước khi lưu hành. 

CHƯƠNG NĂM
THỂ THỨC CÁC KỲ HỘI HỌP

Điều 36: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương họp mỗi năm hai lần. Chánh Thư Ký của Hội Đồng gởi văn 
thư trước một tháng. 

Điều 37: Hội Đồng Điều Hành họp Phật sự mỗi năm hai lần. Tổng Thư Ký gởi văn thư triệu tập trước 1 
tháng. 

Điều 38: Văn Phòng Thường Trực HĐĐH thường xuyên họp trực tuyến để cùng giải quyết tất cả Phật 
sự của Giáo Hội.

Điều 39: Các phiên họp kể trên chỉ thành tựu, nếu hội đủ quá bán túc số thành viên của Hội đồng liên hệ. 

Điều 40: Nếu các phiên họp trên không thành tựu, phiên họp được tái triệu tập không bị ràng buộc bởi 
túc số. 

CHƯƠNG SÁU
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI

Điều 41: Hội Chủ triệu tập Đại Hội Khoáng Đại (ĐHKĐ) trong vòng 3 tháng trước khi hết nhiệm kỳ 4 
năm.

Điều 42: Thành phần tham dự:

a) Tất cả thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương & Hội Đồng Điều Hành

b) Mỗi Tổng Vụ và Vụ: 2 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự thính

c) Mỗi đơn vị Tự Viện và Đoàn thể Cư sỹ (nếu có): 3 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự thính

d) Các thành viên Tỳ kheo, Tỳ kheo ni là Thành viên Giáo Hội và có đóng niên liễm,

e) Đại biểu chính thức có quyền phát biểu và biểu quyết,

f) Đại biểu dự thính chỉ có quyền phát biểu, không biểu quyết,

g) Văn phòng Thường Trực soạn thảo các Điều Lệ Đại Hội, được các Đại biểu thông qua tại Khoáng Đại 
I (cũng là Tiền Hội Nghị) và áp dụng cho suốt kỳ Đại Hội.

CHƯƠNG BẢY
TÀI SẢN

Điều 43: Tài sản của Giáo Hội gồm động sản và bất động sản do Phật tử cúng dường, các thành viên hỷ 
cúng và do Giáo Hội tạo mãi, gây quỹ. 

Điều 44: Ngân quỹ của Giáo Hội phải được ký thác vào ngân hàng, với ba (3) chữ ký của Hội Chủ, Chánh 
Thủ Quỹ, Tổng Thư Ký hoặc một thành viên khác trong Hội Đồng Điều Hành. 

Điều 45: Ngân khoản chi xuất phải có hai (2) trong ba (3) chữ ký. 

Điều 46: Vị Hội Chủ tùy nghi quyết định các khoản chi tiêu dưới năm ngàn Úc kim ($5,000.00) cho các 
Phật sự của Giáo Hội. Nếu trên năm ngàn Úc kim ($5,000.00), phải có sự đồng thuận của Văn Phòng 
Thường Trực. 

Điều 47: 
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1) Các Tổng Vụ, Vụ có bổn phận gây quỹ để thực hiện các công tác của Tổng Vụ, Vụ mình. 

2) Ngân quỹ của các Tổng Vụ, Vụ ... cần được gởi vào trương mục mang tên chung Giáo Hội và tên phụ 
mang tên Tổng Vụ, Vụ ấy. Tổng Vụ chi xuất bằng ngân phiếu hay thẻ tín thác ATM.

3) Sự chi tiêu không quá số tiền đã gây quỹ, trừ trường hợp đặc biệt. 

4) Các Tổng Vụ, Vụ có trách nhiệm tự quản lý tài chánh chính xác và minh bạch, và nộp mọi chứng từ 
cho VPTT để được gởi kiểm toán thường niên chung một lần với Giáo Hội.

Điều 48: Các thành viên Hội Đồng Điều Hành được Giáo Hội công cử công tác Phật sự đặc biệt, có thể 
được Giáo Hội tùy nghi chu cấp chi phí. 

Điều 49: Quản lý và kết toán tài chánh: 

1) Chánh Phó Thủ Quỹ: Giữ gìn các Sổ Thu và Chi của Giáo Hội; cấp Biên Nhận và lưu phó bản.

2) Chánh Phó Thủ Quỹ đôn đốc (gặp gỡ, email, thơ, v.v..) các Thành viên đóng Niên Liễm Giáo Hội và 
báo lên VPTT khi có Thành viên đóng trễ Niêm Liễm từ 2 năm trở lên.

3) Chánh Thủ Quỹ phải hoàn tất bản kết toán tài chánh Giáo Hội ít nhất mười bốn (14) ngày trước, để 
báo trình tại các phiên họp định kỳ của HĐĐH.

4) Bản kết toán tài chánh thường niên của HĐĐH Giáo Hội phải được một Kế Toán Viên độc lập (inde-
pendent Auditor) kiểm soát và chứng thực. 

5) Các chứng từ chi thu và hồ sơ tài chánh, tài sản của Giáo Hội Trung Ương cần lưu giữ tối thiểu bảy 
(7) năm theo luật định. 

6) Niên khóa tài chánh của Giáo Hội từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 7 mỗi năm. 

CHƯƠNG TÁM
TU CHÍNH NỘI QUY

Điều 50: Các điều khoản trong Nội Quy này có thể tu chính, nếu ít nhất được hai phần ba (2/3) tổng số 
thành viên HĐĐH biểu quyết thuận tại các phiên họp thường niên của Giáo Hội, và nếu không trái với 
tinh thần Hiến Chương. 

Điều 51: Bản Nội Quy tu chính lần này gồm có tám (8) Chương, năm mươi mốt Điều (51) đã được tất 
cả thành viên Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL, nhiệm kỳ Sáu từ 2019 đến 2023, 
thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ VI, tổ chức từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2019 tại Melbourne, Úc 
Đại Lợi. 

Nay ban hành,

Melbourne, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 09 năm 2019

Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ 

HT. Thích Bảo Lạc
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BÁO CÁO SƠ LƯỢC CÁC CHUYẾN
ỦY LẠO NẠN NHÂN HỎA HOẠN TẠI ÚC CHÂU ĐẦU NĂM 2020

Thể theo Thông Tư  Khẩn Cấp Cứu Trợ Nạn 
Nhân Hỏa Hoạn Tại Úc (của HT Hội Chủ 
Thích Bảo Lạc) và Thư Ngỏ Kêu Gọi Cứu 

Trợ Nạn Nhân Hỏa Hoạn tại Úc Đại Lợi (của TT 
Thích Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ 
Thiện Xã Hội), những người con Phật trong Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan, cùng để thể hiện tấm 
lòng tri ân đến với đất nước Úc Đại Lợi, nơi đã đón 
nhận và đối xử với người dân Việt Nam chúng ta 
như là những người con dân Úc. Và để thể hiện 
tấm lòng, mọi người đã cùng chung tay đóng góp 
chia sẻ đến những người bị hỏa hoạn, cũng như 
chia sẻ những khó khăn với những người làm 
nhiệm vụ chữa lửa.

Được sự hưởng hứng và vận động của chư Tôn 
Đức Tăng Ni cũng như sự phát tâm của quý Phật 
tử trên toàn liên bang Úc Châu. Tính đến hôm nay, 
tổng số tiền Tổng Vụ Từ Thiện nhận được từ 28 
Tự Viện thành viên của Giáo Hội đã phát tâm cứu 
trợ hỏa hoạn là: $385,484 Úc kim. Cụ thể: 1. TV 
Minh Giác, TT Thích Hạnh Hiếu, Sydney: $50,137; 
2.  Chùa Hưng Long, TT Thích Đạo Thông, Syd-
ney: $7,000 ;3. Chùa Pháp Hoa, TT Thích Viên Trí, 
Nam Úc: $16,000;4. Tu Viện Quảng Đức, TT Thích 
Nguyên Tạng, Melbourne:  $70,597; 5.  Chùa Pháp 
Quang, HT Thích  Nhật Tân, Brisbane: $3,000;6. 
Thiền Viện Minh Quang (NSW, SA, WA, QLD) 
HT Thích Minh Hiếu, $50.000;7. Chùa Pháp Bảo, 
TT Thích Phổ Huân, SC TN Giác Anh, Sydney: 
$10,580.00; 8. Tu Viện Kim Cang, TT Thích Nhuận 
Chơn, Melbourne: $12,000;9. Chùa Minh Giác, TT 
Thích  Hạnh Tri, Sydney: $6000 Úc Kim; 10. Tu Viện 
Từ Ân, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Melbourne: $23,730; 
11. Chùa Báo Ân, NS Thích Nữ Huệ Khiết, Sydney: 
$13,500; 12. TV Vạn Hạnh, HT Thích Quảng Ba, 
Canberra: $2.200; 13. Chùa Liên Hoa, NS Thích 
Nữ Tâm lạc, Sydney: $13,040; 14. Hội PGVN Bắc 
Úc, Đạo hữu Quảng Ngạn, Darwin: $2,450; 15. 
Chùa Bảo Minh, TT Thích Viên Tịnh, Melbourne: 
$8,000; 16. Chùa Pháp Vân, SC Thích Nữ Phổ Huệ, 
Melbourne: $3,760; 17. Chùa Diệu Âm, NS Thích 
Nữ Như Tuyết, Melbourne: $3,000; 18. Niệm Phật 
Đường An Lạc Hạnh, SC Thích Nữ Nguyên Khai: 
$1,200; 19. Chùa Bồ Đề, NS Thích Nữ Nhật Liên: 

$5000; 20. Chùa Phật Quang, NS Thích Chân Kim: 
$15,000; 21. Hương Vân Lan Nhã, SC Thích Nữ Huệ 
Minh, Sydney: $20,500; 22. Tịnh Xá Minh Đăng 
Quang, SC Thích Nữ Thành Liên, Sydney: $4,850; 
23. Tịnh Xá Thanh Lương, NS Thích Nữ Thảo Liên, 
Sydney: $2,000; 24. Tịnh Thất Pháp Hưng, SC Thích 
Nữ An Hiếu, Queensland: $200; 25. Chùa Quan 
Âm, NS Thích Nữ Viên Thông, Adelaide: $6,000; 26. 
Chùa Huyền Quang, HT Thích Bổn Điền, TT Thích 
Thiện Hiền, Sydney: $14,000; 27. Chùa Linh Sơn, NS 
Thích Nữ Trí Lưu, Brisbane: $20,000; 28. Chùa Huệ 
Quang, ĐĐ Thích Thông Hiếu, Melbourne: $1,740.

Ngoài ra TVTT cũng đã nhận được báo cáo từ TT 
Thích Giác Tín: TT có vận động gần $40, 000, đã 
gởi ủy lạo cho sở Cứu Hỏa Springvale, TT không 
thể đóng góp chung về Giáo Hội vì quyên góp cùng 
nhiều nhóm khác).

Do tính khẩn trương của tình hình thực tế, và địa 
lý rộng lớn của nước Úc, TVTT thỉnh ý chư Tôn 
Đức Văn Phòng Thường Trực HĐĐH và kết hợp 
Văn Phòng TTK để liên lạc và phân bổ cho hợp 
lý số tiền cũng như những nhu cầu cần thiết của 
từng nơi. TVTT đã thực hiện 6 chuyến cứu trợ hỏa 
hoạn trong thời gian qua:

1- Địa điểm thứ nhất: East Gippland (VIC):  Ngày 
28/1/2020 TT Thích Tâm Phương, Tổng vụ Trưởng 
TVTT làm trưởng đoàn; TT Phó đoàn Thích 
Nguyên Tạng, Trụ Trì TV Quảng Đức, Tổng Thư 
Ký GH; TT Thích Nhuận Chơn;  TT Thích Viên 
Tịnh;  Đại Đức Thích Hạnh Phẩm; NS Thích Nữ 
Như Tuyết; NS Thích Nữ Nhật Liên; SC Thích Nữ 
Nguyên Khai; Nghị Viên Trương Thiên Kim, Phó 
Thị Trưởng Hội Đồng Thành Phố Brimbank cùng 
hơn 30 Phật tử đại diện các tự viện thành viên của 
Giáo Hội, đến Gippsland Emergency Relief Fund 
tại số 40 Argyle Street Traralgon Vic 3844.  Đây là 
văn phòng đại diện của Council vùng East Gipp-
sland, Ông John cùng một số nhân viên CFA đại 
diện tiếp nhận số tịnh tài $50,000 (năm chục ngàn 
Úc kim) của Giáo Hội PGVNTNHN Úc Đại Lợi- 
Tân Tây Lan trao tặng. Chính quyền địa phương 
cho biết sẽ phân bố số tiền nhận được cho từng gia 
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đình theo hiện trạng thực tế.  Đài truyền hình số 9 
và Winnews có đến đưa tin.

2-Địa điểm thứ hai: Lavington (NSW): Cùng 
ngày 28/1/ 2020 ( mồng 4 tháng Giêng năm Canh 
Tý), phái đoàn vượt chặng đường hơn 500km đến 
ủy lạo tại Rural Fire Brigade, 629 Krautz Street, 
Lavington thuộc tiểu bang New South Wales. Phái 
đoàn đã trao tận tay cho hơn 30 lính cứu hỏa tại 
trạm cứu hỏa một số tặng phẩm gồm: 10 Samsung 
Tablets, 35 mặt nạ chống khí độc,( full face masks 
from Boc Gas), 20 cái bản đồ định vị nơi hỏa hoạn 
(Astrien navigator) 2 máy điện đàm (handheld 
radio), 2 máy thổi loại cực mạnh (blower). Những 
vật dụng này trị giá $33,577 (ba mươi ba ngàn năm 
trăm bảy mươi bảy Úc kim).

3-Địa điểm thứ ba:  Ngày thứ Ba 4/2/2020, Tổng 
Vụ Từ Thiện Xã Hội đã đến tiểu bang Queensland 
để ủy lạo. Tại đây TT Thích Tâm Phương (TVT TV 
Từ Thiện), HT Thích Minh Hiếu (Viện Chủ TV 
Minh Quang, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm), 
Đại Đức Minh Định, Sư Cô Thảo Liên, Ni Cô Liên 
Hân (TV Minh Quang, Queensland), Sư Cô An 
Hiếu (Tịnh Thất Pháp Hưng, Queensland) cùng 
quý Phật tử Chùa Pháp Quang & Thiền Viện Minh 
Quang (Queensland) đã đến trao chi phiếu ủy lạo 
cho Sở Cứu Hỏa Queenland với số tiền $30,000 (ba 
chục ngàn úc kim).

4-Địa điểm thứ năm: Ngày 12/2/2020, Phái đoàn 
ủy lạo do HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc; HT Phó Hội 
chủ Thích Quảng Ba; TT Thích Tâm Phương, TV-
TTVTT; TT Thích Hạnh Tri; TT Thích Hạnh Hiếu; 
ĐĐ Thích Đạo Tuyên; NS Thích Nữ Huệ Khiết; NS 
Thích Nữ Như Như; NS Thích Nữ Hạnh Từ cùng 
một số quý Phật tử tại NSW đã đến thăm và ủy 
lạo tại Wandadian, Shoalhaven NSW.  Bà Patrica 
White Phó Thị trưởng, Ông Mark Kitchener, cùng 
với một số vị lãnh đạo trong địa phương và hơn 
20 lính cứu hỏa đại diện tiếp nhận số tiền của 
Giáo Hội là $112,000  ( một trăm mười hai ngàn 
úc kim), gồm hai chi phiếu, mỗi chi phiếu $50,000 
và $12,000 tiền mặt (Tặng cho 7 gia đình có nhà bị 
cháy, mỗi nhà 1,000  ($7,000). Tặng cho 25 nhân 
viên cứu hỏa, mỗi vị $200 ( $5,000).

5-Địa điểm thứ tư: Ngày 15/2/2020, vào lúc 
1.30pm, TT Thích Tâm Phương (Tổng Vụ Trưởng 
TV Từ Thiện Xã Hội) đã đến tiểu bang Queensland 

để trao chi phiếu đợt 2. Tại chánh điện Chùa Pháp 
Quang, TT Thích Tâm Phương (Tổng Vụ Trưởng 
Tổng Vụ Từ Thiện), cùng quý Phật tử Chùa Pháp 
Quang đã trao chi phiếu $20,000 cho đại diện Thủ 
Hiến Queensland, Nghị Viên thành phố Forrest 
Lake, ông Charles Strunk. Ông Charles ngỏ lời 
cảm ơn đến Giáo Hội và Phật tử Việt Nam đã giúp 
đỡ cho nạn nhân hỏa hoạn tại Queensland. 

6-Địa điểm thứ sáu: Ngày 24/2/2020 dưới sự hướng 
dẫn TT Thích Nguyên Tạng, TTK; TT Thích Viên 
Trí; ĐĐ Thích Viên Thành; ĐĐ Thích Minh Hỷ; 
ĐĐ Thích Minh Hải; NS Thích Nữ Viên Thông; 
SC Thích Nữ Viên Dung; TNS Ngô Thế Tùng; PT 
Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên  cùng 50 Phật 
tử tại Adelaide và 20 anh chị em Huynh trưởng, 
Đoàn sinh và Đội Lân GĐPT Pháp Hoa đến thăm 
viếng, cầu nguyện và ủy lạo tại  Kangaroo Island. 
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đại diện Giáo Hội 
trao chi phiếu $50,000 (năm mươi ngàn Úc kim), 
và $5,500 ( năm ngàn năm trăm Úc kim) của Gia 
đình Phật tử Pháp Hoa. Ông Leon Bignell Dân 
biểu địa phương, và TNS Ngô Thế Tùng đại diện 
nhận trong tâm trạng đầy cảm xúc. 

Tổng số tiền đến ngày hôm nay, Tổng Vụ Từ Thiện 
nhận được từ 28 Tự Viện thành viên của Giáo Hội 
đã phát tâm cứu trợ hỏa hoạn là  $385,484 (ba 
trăm tám mươi lăm ngàn bốn trăm tám mươi 
bốn Úc kim), tổng số tiền đã chi để cứu trợ hỏa 
hoạn trong 6 đợt  vừa qua là $295,577 (hai trăm 
chín mươi lăm ngàn năm trăm bảy bảy Úc kim).  
Số tiền còn lại là $89,907 (tám mươi chín ngàn chín 
trăm lẽ bảy Úc kim). Tổng Vụ đã có dự kiến ủy lạo 
tại Canberra và đợt 2 tại tiểu bang Victoria, nhưng 
vì sự cố Corona Virus đành tạm ngưng, sẽ thực 
hiện trong thời gian tới khi dịch bệnh ổn định.

Xin thay mặt TV Từ Thiện của Giáo Hội ghi nhận 
công đức vô lượng thù thắng này, đồng kính báo 
toàn thể chư Tôn Đức tri tường.  Kính chúc chư 
Tôn Đức vô lượng an lành trong Phật sự chung.

TM.Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội:
Tổng Vụ Trưởng: TT Thích Tâm Phương
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Phương Danh Phật Tử Cúng Dường
Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Địa Tạng & Bồ Tát Quan Âm

cũng như Đại Hội kỳ 6 của Giáo Hội tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức
từ ngày 20, 21, 22 tháng 9 năm 2019

Diệu Hữu: $600, Diệu Ngộ: $100, Hồng Hạnh: $100, Lệ Hiếu - Lệ Tâm: $100, Nguyên Nhật Ni: $500, 
Anh Chị Loan -Tỷ: $1500, Minh Đăng-Ngọc Đức: $100, Huệ Hương: $200, Kim Thoa (Adelaide): 
$200, Phương Thảo-Minh Đức (Adelaide): $200, Nguyên Quảng Thiện: $600, Nguyên Quảng Ngọc 
(Tươi) $2000, Minh Huệ Hà Chấn Hùng: $1000, Nguyên Kim Ngọc (Hường): $1000, Andy Trần, 
Damien Trần, Danniel Nguyễn, Dennis Nguyễn, Vivian Trần, Tiffany Trần, Christina Hà, Alyssa Hà: 
$300, Nguyên Nhật Thơ & Nguyên Quảng Chánh: $500, Nguyễn Thị Khánh Vân, pd: Diệu Đài: $100, 
Văn Thị Hạnh: $50, Trần Tiêu, pd: Đức Pháp: $50, Thiện An Hoàng Thị Quế: $500, Quảng Trí & Quảng 
Liên: $500, Nguyên Quảng Hương: $200, Nguyên An - Nguyên Bình: $200, Diệu Ngọc - Thanh Anh: 
$500, Nguyên Từ: $300, Long Tuyền:$200, Diệu Toàn: $100, Nguyên Như: $200, Quảng Hạnh: $200, 
Nguyên Nhật Tịnh (Lợi- Thuận):$300, Tâm Huệ (Richmond): $300, Cụ Bà Nguyên Cần: $500, Chánh 
Hiện & Phật tử Chùa Pháp Quang: $2000, Diệu Tuyết: $300, Thiện Tịnh-Diệu Liên: $300, Cụ Bà Diệu 
Mỹ & Đồng Thanh Minh: $300, Diệu Hoàng-Nguyên Cảnh: $500 (góp phần mua hoa và nhiều thứ 
cho đại hội), Quảng Diệu Trí : $300 (góp phần mua hoa và nhiều thứ cho đại hội), Huỳnh Anh,pd: 
Huệ Thùy: 200 đĩa xôi ép khuôn,  Phật tử Hội PHVN Bắc Úc: $1000 (chi tiết danh sách: Penh Sou, Chủ 
nhân vườn mít $40.00, Đạo hữu Quảng Ngạn $70.00, Đạo hữu Nguyên Quảng Trung $70.00, Hội Phật 
Giáo Việt Nam Bắc Úc $200.00, Nguyên Quảng Trung Châu Văn Sơn $20.00, Diệu Thảo Huỳnh Thị 
Thùy Thanh $20.00, Dương Hồng Luynh $20.00, Diệu Anh Nguyễn Thị Tuyết Lan$20.00, Một Phật tử 
ẩn danh $100.00, Diệu Thiệt Nguyễn Thị Kim Thết $50.00, Nguyễn Thị Phượng $50.00, Diệu Hồng 
Triệu Mỹ Vân $50.00, Trịnh Thị Vân $10.00, Liên Tú Nguyễn Cẩm Tú $50.00, Diệu Từ Hoàng Bích 
Hiền $50.00, Thiện Chơn & Viên Huệ $100.00, Minh Trọng & Lệ Thuận$100.00, Tâm Quang $50.00, 
Lệ Tâm $50.00, Quảng Thiện Văn $30.00, Quảng Thiện Nguyên $30.00.

Thành tâm cảm tạ và hồi hướng công đức đến quý Phật tử gần xa. Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho 
quý Phật tử có đầy đủ năm phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

 Trưởng Ban Tổ Chức Phó Ban Tổ Chức
 TT. Thích Tâm Phương TT. Thích Nguyên Tạng

Chư Tôn Đức cùng Ban Công Quả và Ban Rước Lễ tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI






	Bia_ky yeu DHKD ky 6_FA-1
	Bia_ky yeu DHKD ky 6_FA-2
	Ky Yeu DH Ky 6_Ruot_web
	Bia_ky yeu DHKD ky 6_FA-3
	Bia_ky yeu DHKD ky 6_FA-4



