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 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

VIỆN TĂNG THỐNG 
Văn Phòng Viện Tăng Thống 

Phật lịch: 2564                   Số: 10/VTT/VP 

Thông bạch  
Kính gởi: 
Chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương GHPGVNTN tại các Châu lục; 
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-già nhị bộ; 
cùng bốn chúng đệ tử, xuất gia và tại gia. 

Nhận xét rằng, 
Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh gấp của lịch sử nhân loại. Đại dịch covid-

19 đã khép kín mỗi cá nhân trong một không gian chật hẹp, cách ly xã hội, cô lập cá nhân, 
cách ly cả những người thân yêu. Nó đã tạo ra những khủng hoảng tâm lý trầm trọng trong 
nhiều thành phần xã hội. Một số đông bị quẫn bức, không thể tự kềm chế, bỗng chốc trở 
thành con người bạo lực, gieo kinh hoàng cho xã hội. Một số khác, có lẽ là số ít, mà phần 
lớn trong đó là thanh thiếu niên, khởi đầu cũng chất đầy oán hận trong lòng, nhưng rồi 
trước ngưỡng sinh tử sự đại, tự mình phấn đấu tự kềm chế, cuối cùng đã khám phá chính 
mình, trong trình độ nào đó, với những giá trị nhân sinh chỉ có thể tìm thấy trong những 
cơn tư duy thầm lặng. Giá trị nhân sinh không thể tìm thấy bằng những cao trào kích động 
của tuổi trẻ. Thế hệ ấy sẽ làm thay đổi hướng đi của lịch sử Đông Tây qua hai nghìn năm 
kỷ nguyên văn minh Cơ-đốc; khi mà tín đồ có thể liên hệ trực tiếp với đấng Chí Tôn của 
mình qua mạng truyền thông, không cần qua trung gian các giáo sĩ, trong các Thánh lễ 
phụng tự. Khi mà trẻ nhỏ, lên năm lên bảy, có thể biết rõ trên sao Hỏa có gì; lên tám lên 
mười, có thể biết rõ tuổi nào được tính là thế hệ X, thế hệ Y, thế hệ Z, và cá tính của các thế 
hệ này là gì; và tuổi nào sẽ là thế hệ thế Alpha. Các nhà kinh tế học, các chủ doanh nghiệp 
sản xuất, đang nghiên cứu sản phẩm nào thích hợp cho thế hệ này, thế hệ kia, hiện tại và 
tương lai. 

Trong một bối cảnh xã hội có thể diễn ra, tám muôn bốn nghìn pháp uẩn mà Đức Thế 
Tôn đã truyền dạy cần được diễn giải như thế nào, bằng các phương tiện và kỹ thuật hiện 
đại như thế nào, để các thế hệ tương lai có thể tiếp thu và hành trì một cách có hiệu quả, vì 
lợi ích và an lạc của các cộng đồng dân tộc, trong một thế giới hòa bình, bao dung và nhân 
ái. 

Với sứ mạng hoằng dương Chánh pháp, Chư tôn Trưởng lão lãnh đạo GHPGVNTN tại 
các châu lục, ngày 20/4/2021, cùng hội họp qua mạng trực tuyến viễn liên, với sự tán trợ 
của Viện Tăng Thống theo di chúc của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, đồng thanh quyết định 
thiết lập Hội đồng Hoằng pháp GHPGVNTN, y cứ trên hai nguyên tác khế lý và khế cơ. 

1. Về khế lý: Thành lập Ban phiên dịch & trước tác, tiếp nối sự nghiệp phiên dịch 
Thánh điển của Hội đồng Phiên dịch Tam tạng dưới sự chỉ đạo của Viện Tăng Thống 
GHPGVNTN, được tổ chức qua hội thảo của Chư tôn Trưởng lão tại Viện Đại học Vạn 
Hạnh, ngày 20 - 22/10/1973 (tham khảo tài liệu đính kèm). Do hoàn cảnh chiến tranh và 
những chướng ngại bởi ngoại duyên, Phật sự trọng đại này bị gián đoạn. Trong tình trạng 
hiện tại, Việt Nam chưa có một bộ Tam tạng Việt ngữ chuẩn mực, làm sở y cho bốn chúng 
đệ tử tu học, đồng thời giúp các học giả, các nhà nghiên cứu trong các lãnh vực khoa học, 
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văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, v.v., bằng  ngôn ngữ, văn cú chuẩn mực hàn lâm qua bản 
dịch Việt ngữ, có thể tìm thấy những tinh hoa giáo nghĩa, gợi cảm hứng cho công trình 
nghiên cứu của mình, từ đó có thể đề khởi những giá trị nhân sinh và đề xuất những giải 
pháp khả thi cho trật tự và tiến bộ của dân tộc, và đóng góp cho sự thăng tiến xã hội trong 
các cộng đồng dân tộc trong một thế giới hòa bình, an lạc. 

2. Vế khế cơ: Thành lập a. Ban Truyền bá giáo lý (Giảng sư và Giáo thọ), b. Ban 
Báo chí & Xuất bản, c. Ban Truyền thông (Guideline&Website), d. Ban Bảo trợ. Các 
ban này, cùng với sự đóng góp của các Cư sĩ, có phận sự  nghiên cứu tập quán và xu hướng 
tư duy của các thành phần xã hội thay đổi do ảnh hưởng bởi các biện pháp chống dịch, 
đồng thời đề xuất các phương tiện truyền thông, các kỹ thuật hiện đại thích hợp để quảng 
diễn, phổ biến sâu rộng tinh hoa giáo nghĩa trong các cộng đồng dân tộc đa dạng về truyền 
thống văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, bản sắc dân tộc; dễ tiếp thu, và dễ hành trì, vì lợi ích và 
an lạc của mỗi cá nhân, vì thăng tiến của các cộng đồng xã hội. 

Ngày 3-5-2021, HT Thích Như Điển, phụng hành ý chỉ của Chư tôn Trưởng lão qua 
cuộc họp viễn liên đã dẫn trên, gởi văn thư đến Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức 
Tăng Ni, và chư Đạo Hữu, Thiện hữu tri thức, mời họp để thảo luận các vấn đề kiện toàn cơ 
cấu tổ chức, định hướng sinh hoạt. 

Ngày 08/5/2021 lúc 08:50pm, tính theo giờ California, Mỹ, gồm Chư Tôn đức Tăng Ni 
và các cư sĩ tại các châu lục: Canada, Hoa Kỳ, châu Âu, châu Úc-Tân-Tây-lan, một số vị 
vắng mặt vì bệnh duyên, và các duyên sự khác, đồng tham dự phiên họp đặc biệt trực tuyến 
để thảo luận các vấn đề như đã được đề xuất trong thư mời. (Biên bản đính kèm). 

Buổi họp kết thúc lúc 11:26pm ngày 08/5/2021 giờ California, Hoa Kỳ nhằm 8:26 AM 
ngày 9 tháng 5 năm 2021 giờ Âu Châu. Hội nghị đã đồng thanh thỉnh cử: 

I. Hội Đồng Chứng Minh Tăng-già Hoằng Pháp: 1. Hoa Kỳ: Trưởng lão HT 
Thích Thắng Hoan, HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Nguyên Trí. 2. Châu Âu: HT 
Thích Tánh Thiệt. 3. Châu Úc Tân-Tây-lan: Trưởng lão HT Thích Huyền Tôn, HT 
Thích Bảo Lạc. 

II. Hội Đồng Hoằng Pháp: Cố vấn Chỉ Đạo HT Thích Tuệ Sỹ; Chánh Thư ký 
HT Thích Như Điển, Phó Thư ký HT Thích Nguyên Siêu. 

Các Ban: 

1. Ban Phiên dịch & Trước tác: Trưởng ban HT Thích Tuệ Sỹ; Phó ban HT Thích 
Thiện Quang (Canada); Phụ tá: TT Như Tú (Thụy Sĩ), ĐĐ Hạnh Giới (Đức), Sư Bà Thích 
Nữ Giới Châu (Hoa kỳ), NS Thích Nữ Diệu Trạm (Pháp -  Âu châu). 

2. Ban Truyền bá Giáo lý: Cố vấn: Trưởng lão HT Thích Thắng Hoan. Phó ban: HT 
Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ). Phụ tá: TT Thích Tuệ Uyển (Hoa Kỳ). Thư ký TT Hạnh Tấn 
(Đức).  

3. Ban Báo chí & Xuất bản: Trưởng ban: TT Thích Nguyên Tạng (Úc châu). Phó 
ban: TT Thích Hạnh Tuệ (Hoa Kỳ), Cư sĩ Tâm Quang (Hoa Kỳ). Thư ký: Cư sĩ Tâm 
Thường Định (Hoa Kỳ). 

4. Ban Bảo trợ: Trưởng ban: TT Thích Tâm Hòa (Canada). Phó ban Úc châu: TT 
Thích Tâm Phương. Phó ban Âu châu: TT Thích Quảng Đạo (Pháp), Ni Trưởng Thích Nữ 
Diệu Phước (Đức).  Phó ban châu Mỹ: Ni Sư Thích Nữ Đức Nghiêm (Canada). 

Phật sự trọng đại này không thể đảm trách chỉ bởi một cá nhân, hay một hội đoàn riêng 
lẻ, mà phải là sự nghiệp chung của bốn chúng đệ tử. Vì lợi ích an lạc và cứu cánh giải thoát 
của mỗi cá nhân, tự mình học hỏi, thông hiểu giáo lý, tự mình tu luyện bản bản thân, và 
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đồng thời trao truyền những ích lợi thiết thực mà bản thân đã thể nghiệm qua quá trình tu 
học, vì lợi ích và an lạc của nhiều người, của các cộng đồng dân tộc và xã hội. 

Do vậy, 

Từ Văn phòng Viện Tăng Thống, tuy chỉ tồn tại trên danh nghĩa, trong phận phận sự 
bảo trì ấn tín của Viện Tăng Thống, kế thừa tâm nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống qua 
phú chúc di ngôn của Ngài trước ngày thị tịch; chúng tôi, trên nương tựa uy đức Tăng già 
và đạo lực gia trì của Chư tôn Trưởng lão, kính gởi đến Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng 
tọa, Đại đức Tăng-già nhị bộ, cùng tất cả bốn chúng đệ tử, tâm nguyện Bồ-đề được thể hiện 
qua các kỳ họp đã nêu; ước mong tất cả bằng Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hành, bằng đức lực, 
trí lực, và tài lực, với hằng tâm và hằng sản, đồng tâm nhất trí góp phần công đức vào sự 
nghiệp hoằng pháp lợi sanh mà Chư Thánh Đệ tử, Lịch đại Tổ sư, bằng hùng lực và trí tuệ, 
bằng từ bi và nhẫn nhục, khoan dung, trải qua vô vàn gian nan chướng duyên trở ngại, đã 
mang ngọn đèn chánh pháp đến những nơi tăm tối, cho những ai có mắt để thấy; dựng dậy 
những gì đã sụp đổ; dựng đứng những gì đang nghiêng ngả.  

Ngưỡng vọng Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng-già 
nhị bộ, cùng tất cả bốn chúng đệ tử, chứng tri và liễu tri. 

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát. 

 

Phật lịch 2564, năm Tân Sửu; 
Ngày 10 – 5 – 2021. 

 

 

 

Bỉnh Pháp Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ 
O 


