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THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 4.12.2012 
 

Kính xin Chư Tôn đức Tăng Ni, các Chùa viện và đồng bào Phật tử làm 
lễ Cầu An cho Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác đang trong cơn bệnh 

tình suy kiệt hiểm nguy 

 

 
2012-12-04 | | PTTPGQT 

PARIS, ngày 4.12.2012 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được khẩn điện 

sáng nay của Hòa thượng Thích Viên Lý, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều 

hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, thông báo cho biết Đức Phó Tăng 

Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác đang trong tình trạng pháp thể suy kiệt đến mức báo 

động. 

 

Để thâm tạ sự hy hiến lớn lao của Ngài đối với đời và đạo pháp, dân tộc và nhân loại, kính xin chư Tôn 

đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và yêu cầu các cấp Giáo Hội cùng đồng bào Phật tử 

thiết lễ Cầu An để nguyện cầu Đức Phó Tăng Thống sớm thoát cảnh hiểm nghèo, pháp thể khinh an, 

đạo thọ tăng trưởng. 

 

Kính xin thông báo khẩn. 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK 

(đã ấn ký) 

Tỳ kheo Thích Viên Lý 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 5.12.2012 
 

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Tăng Thống Gíao hội Tăng già 
Nguyên thủy Việt Nam, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Thống nhất vừa viên tịch tại chùa Pháp Luân, Hoa Kỳ, sáng nay 

 
 
2012-12-05 | | PTTPGQT 

PARIS, ngày 5.12.2012 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa được Thượng tọa Thích 

Giác Đẳng, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại 

Hoa Kỳ, kiêm Tổng Ủy viên Truyền thông Văn phòng II Viện Hóa Đạo, điện thoại cho biết tin Đức Phó 

Tăng Thống Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác vừa thanh thản ra đi vào lúc 6 giờ 19 phút (giờ 

Houston) sáng thứ tư 5.12.2012, âm lịch 22 tháng 10 Nhân Thìn tại Chùa Pháp Luân ở thành phố 

Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, sau một thời gian lâm bệnh trầm trọng, trụ thế 84 tuổi. 

 

http://www.queme.net/vie/index_detail.php?numb=1966
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Chúng tôi đã điện hỏi Thượng tọa Giác Đẳng thêm chi tiết về hành trạng Ngài và được Thượng tọa cho 

biết như sau. Kính xin cảm tạ Thượng tọa trong thời gian bối rối lo hậu sự đã hoan hỉ cung cấp cho các 

chi tiết quan trọng về cuộc đời của bậc Cao tăng Phật giáo hiện đại đã góp sức góp công xây dựng 

Phật giáo Nam tông Việt Nam cũng như kề vai gánh vác Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngài 

là một gương sáng uy dũng trong cuộc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng, chống kỳ thị tôn giáo năm 

1963. Phật tử thời thập niên 60 chẳng ai quên những cuộc thuyết pháp của Ngài tại Saigon với hàng 

chục nghìn Phật tử tán dương tham dự. 

 

Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác – Hình TTPGQT 

 

Hành trạng sơ lược Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác 
Tỳ kheo Giác Đẳng 

 

 

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, Phó Tăng 

Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thế danh Ngô Bửu Đạt, sanh ngày 14-1-1928. Mẹ mất 

sớm, thân phụ Ngài xuất gia nên Ngài vào chùa lúc 5 tuổi. Thân phụ Ngài, Hòa Thượng Thích Thiện 

Luật là một trong những danh tăng đưa Phật Giáo Nguyên Thủy vào Việt Nam và sau nầy trở thành 

Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

 

Trong thời niên thiếu, Hòa Thượng Thích Hộ Giác là một học tăng ưu tú của Trường Cao Đẳng Phạn 

Ngữ Pnom Penh. Sau khi tốt nghiệp ưu hạng tại trường nầy Ngài sang Miến Điện và Tích Lan nghiên 

cứu Phật học. Với sự uyên thâm hai văn hệ Phạn ngữ và Pali, Ngài được tuyển thỉnh làm một trong 

2500 thành viên của lần Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển thứ VI tổ chức tại Ngưỡng Quang, Miến Điện 

năm 1957. 
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Sau nhiều năm du học ở xứ người, Hòa thượng trở về Việt Nam đảm lãnh chức vụ Tổng Thư Ký đầu 

tiên của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam và thành lập Phật Học Viện Pháp Quang nơi 

đào tạo hơn phân nửa số lượng tăng tài của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. 

 

Pháp nạn 1963 là biến cố chấn động toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam và thế giới. Ngài tham gia Ủy Ban 

Liên Phái và bị bắt cầm tù. Khi bản Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, Ngài 

trở thành một trong những thành viên sáng lập cơ cấu Giáo hội và giữ nhiều trách vụ quan trọng như 

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp. 

 

Năm 1967 Ngài giữ chức vụ Phó Giám Đốc Nha Tuyên Uý Phật Giáo, Quân đội Việt Nam Cộng Hoà. 

 

Năm 1981 trước sự thúc ép của Ban Tôn Giáo Chính phủ Cộng sản ép buộc Ngài tham gia Giáo Hội do 

Đảng và Nhà nước Cộng sản thành lập để làm công cụ chính trị, Ngài quyết định rời Việt Nam vượt 

biên bằng đường bộ sang Kampuchia. Năm 1982 Ngài định cư tại Hoa Kỳ. 

 

Một năm sau đó, 1983, cùng với tám vị nguyên thành viên của Hội Đồng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN 

thành lập Hội Đồng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại mà bản thân Ngài 

được hội đồng thỉnh cử vai trò Tổng Thư Ký. 

 

Năm 1984 do sự thỉnh cầu của Chư Tăng và Phật tử xa gần Ngài nhận lời giữ chức vụ Chủ tịch Hội 

Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 

Năm 1992, khâm tuân lời kêu gọi của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Ngài cùng đông đảo 

chư tôn đức và quí cư sĩ thành lập Uỷ ban Vận động và hình thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ. Không lâu sau đó, cơ cấu nầy được Đại lão Hòa Thượng Thích 

Huyền Quang ủy nhiệm Giáo hội tại Hoa Kỳ gánh vác vai trò Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mà Ngài làm 

Chủ tịch, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 

Ngoại Tại Hoa Kỳ cho tới năm 2011. 

 

Năm 1997, Chư Tăng Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam Hải Ngoại suy tôn Ngài lên ngôi vị 

Tăng Thống của Giáo Hội. 

 

Năm 2008, với sự thỉnh cầu của Hội Đồng Lưỡng Viện, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban 

hành Giáo chỉ cung thỉnh Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

 

Ngài là một trong những vị Pháp sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam với 27 tác phẩm đã sáng tác, dịch 

thuật. Trong đó có 5 tác phẩm lớn chưa ấn hành. 

 

Hoà thượng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 19 phút sáng 5-12-2012 

 

Ngài đuợc biết đến nhiều với đức tánh hoà ái, không nặng tinh thần tông phái ; luôn lấy tình người làm 

phương châm xử thế. Ngài ra đi trong sự thương kính khôn cùng của đông đảo chư tăng ni phật tử xa 

gần. 

 

 



 5 Hoà Thượng Thích Hộ Giác (1928-2012)  -  Như Phong tổng hợp                    www.vietnamvanhien.net 

 

Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác viên tịch 
  

Wednesday, December 05, 2012 2:22:27 PM 

 

 
 

HOUSTON, Texas (NV) - Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác vừa viên tịch lúc 6 giờ 

20 phút sáng Thứ Tư tại chùa Pháp Luân, Houston, tiểu bang Texas, sau một thời 

gian dài bị bệnh tiểu đường, hưởng thọ 86 tuổi, tu sĩ Thường Niệm, thuộc chùa 

Pháp Luân, xác nhận với nhật báo Người Việt. 

 

 

Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác. (Hình: voiceofaolam.org) 

 

Tu sĩ Thường Niệm cho biết tiếp: “Ngài bị tiểu đường rất lâu, nhưng giữ gìn sức khỏe rất tốt 

và biết điều tiết lượng đường trong cơ thể, nên sống rất thọ. Tuy nhiên, vì tuổi già, sức tàn, 

lực kiệt, hòa thượng đành rũ bỏ thân xác.” 

Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác là một người rất dung hòa, hết lòng với Phật Pháp và là 

một người rất khiêm tốn, theo nhận xét của Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng, Tổng Thư Ký Văn 

Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ. 

“Nói về Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, có ba điều ai cũng phải thừa nhận,” Thượng Tọa 

Thích Giác Ðẳng nói. “Thứ nhất, Ngài là người được đào tạo theo Nam Tông, nhưng sống rất 

dung hòa với các tông. Ngài là tiêu biểu của sự hòa hợp giữa hai tông phái.” 

“Thứ nhì, trong công cuộc chung của dân tộc, có nhiều xáo trộn, đạo pháp cũng vậy, nhưng 

Ngài không đặt nặng lắm. Ngài chỉ nói: 'Mình làm hết lòng, thịnh suy là điều không tránh 

khỏi.' Và Ngài rất bình tâm,” thượng tọa nói tiếp. 

Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng nói thêm: “Thứ ba, trong cuộc sống, Ngài rất nặng tình người, 
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luôn tìm cách bao dung, gói ghém, chứ không đặt nặng vấn đề lắm. Ngài làm việc trong 

phạm vi rất khiêm tốn, dù có chức cao trong giáo hội. Khi bị bệnh, biết không có sức làm, 

Ngài mạnh dạn giao công việc cho người khác. Ðức tính của Ngài rất đặc biệt.” 

“Vì thế, Ngài luôn là điểm tựa tinh thần cho anh em huynh đệ,” Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng 

kết luận. 

Theo cáo phó của Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 

Ngoại Tại Hoa Kỳ, do Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo kiêm 

Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, ký tại Westminster, California, ngày Thứ Tư, 5 Tháng 

Mười Hai, cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác là Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, nguyên Tổng Vụ 

Trưởng Tổng Vụ Xã Hội GHPGVNTN, nguyên Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo và Giáo 

Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều 

Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, nguyên Phó Giám Ðốc Nha Tuyên Úy Phật 

Giáo VNCH, và là Viện Chủ Chùa Pháp Luân. 

Cũng theo cáo phó, Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác “trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.” 

Tu sĩ Thường Niệm cho biết thêm: “Hiện tại, xác hòa thượng được để ở nhà quàn trong bảy 

ngày để Phật tử khắp nơi về thăm viếng.” 

Theo cáo phó, lễ nhập kim quan sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng Thứ Tư, 12 Tháng Mười Hai, 

tại chùa Pháp Luân. 

Lễ viếng được bắt đầu ngay sau đó cho đến Chủ Nhật, 16 Tháng Mười Hai. Cũng trong ngày 

Chủ Nhật này, lễ tưởng nguyện công hạnh sẽ cử hành lúc 10 giờ 30 sáng, lễ cung tiễn kim 

quan sẽ được cử hành lúc 12 giờ 30 trưa, và lễ trà tỳ (hỏa táng) sẽ được cử hành lúc 1 giờ 

30 chiều tại nhà quàn Vĩnh Phước, 8514 Tybor Drive, Houston, TX 77074, điện thoại (713) 

771-9999. 

–- 

Liên lạc tác giả: DoDzung@nguoi-viet.com 

Nguồn: http://www.nguoi-

viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=158683&zonei

d=3 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:DoDzung@nguoi-viet.com
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Tình Mẹ (Thích Hộ Giác)  

TVHQ Ngày 12 Tháng 3 2011 HT.Thích Hộ Giác 

 

Mùa thu buồn. Trời thu lạnh. Gió thu hắt hiu thì thầm như trao gởi, nhắn nhủ những kỷ niệm ân 

tình giữa hai miền sống, chết. Phải chăng mùa thu về nhắc nhở ta những ân tình chưa thỏa, 

những mộng đời chưa tan trong cái xoay vần của nhân duyên sanh diệt. 

 

Nếu nơi đây, mặt trời đã không ngừng chứng kiến những cảnh dâu bể tang thương, những cảnh 

tương tàn tương sát, thì nơi kia, bóng đêm cũng không ngừng vây phủ những oan hồn ủy mỵ vừa 

kêu gào bi thương vừa lang thang thất thểu. Trong hai cõi sống và chết, sinh linh cũng chỉ là 

những đứa con lạc lõng giữa bụi đời tham vọng huyễn hư, hoặc cũng chỉ là những bóng ma vật 

vờ trong trường dạ u linh, tìm nước tĩnh bình để giải oan thoát khổ. 

Mùa thu cũng là mùa tiêu biểu cho nỗi nhớ niềm thương : ngoài trời nào cảnh sụt sùi mưa dầm 

tháng bảy, nào cảnh xương khô lạnh ngắt heo may, nào cảnh lá vàng lìa cành xa cội, nào cảnh 

mưa sa lác đác mộ phần, tất cả ngoại cảnh nầy đều khiến nội tâm nhói đau nỗi niềm hoài cảm, 

nhất là những u hồn bên kia thế giới. Và mùa thu về cũng báo hiệu mùa Vu Lan báo hiếu : mùa 

của mẹ, mùa của cha, mùa của Tổ tiên gia tộc, mùa mà những đóa hoa hồng đỏ thắm nở trên áo 

của những ai may mắn còn mẹ, và những đóa hoa hồng trắng nhạt sẽ nở trên áo của những ai bất 

hạnh sớm mất mẹ hiền. 

Nói đến tình mẹ thì quả thật trên quả đất nầy không có thứ tình nào đậm đà lai láng, thiêng liêng 

và bất diệt như tình mẹ. 

Tình mẹ không chỉ ngọt ngào như dòng suối mà là những dòng máu đỏ khởi nguồn từ tim và reo 

chảy về tim; không chỉ là bầu trời trong sáng chiếu ánh trăng sao, mà là những tế bào mạch huyệt 

đang lưu lộ căng đầy và vận hành trong toàn thân; không chỉ là một kho tàng vô tận để cung cấp 

cho sự sinh tồn vạn loại. 

Trên thế gian nầy có nhiều kỳ quan nhưng trái tim của mẹ mới thật là đệ nhất kỳ quan. Vì trái 

tim của mẹ là một thứ kỳ quan sống động linh hoạt. Trong khi các kỳ quan khác đều chết đứng 

bất động. Đối với kỳ quan nầy chúng ta không cần phải phí công tốn của để tìm kiếm quan 

http://tuvienhuequang.com/van-hoa/vu-lan-tu-tu/2215-tinh-me-thich-ho-giac.html
http://tuvienhuequang.com/
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chiêm, vì chính kỳ quan tuyệt bích ấy đã ở trong ta từ lúc mới tượng hình, và theo năm tháng kỳ 

quan nầy lại càng trở nên kỳ ảo, vĩ đại, vô tiền khoáng hậu. 

Các kỳ quan trên thế giới đều kiến tạo bằng vật liệu kiến trúc gần giống nhau, chỉ khác mô hình, 

hình thể. Còn kỳ quan là trái tim của mẹ thì cách cấu trúc hoàn toàn dị biệt về cả hai phương diện 

: vật thể và tâm thể. Vật thể là điều kiện tổng hợp của thịt, máu, động mạch, các ống dẫn máu ra 

vào. Sự vận hành của không khí tức không đại; sự lưu chuyển của máu tức thủy đại; sự điều hòa 

ấm áp tức hỏa đại; các cơ thịt tự động cấu hợp của tim tức địa đại; và sự hô hấp tự nhiên của toàn 

bộ trái tim tức thức đại. 

Về mặt tâm thể thì chúng ta có thể tìm được bốn thể tánh vô lượng, quảng đại, biến mãn trong 

trái tim mẹ, đó là : Từ Bi Hỉ Xả. 

TỪ là trạng thái tâm ai mẫn, hiền hòa, sẵn sàng ban rải cho một đối tượng hoặc nhiều đối tượng 

mới bắt đầu tượng hình hay sắp sửa thành hình. Ở đây, thai bào là đối tượng tuyệt đối phải được 

ban rải cẩn trì, dù trong không gian hạn hẹp, dù qua thời gian lâu mau, dù đứng về mặt khách 

thể, dù trực thuộc phương diện chủ thể.Về thể cách ban rải thì có nguyện và hạnh. 

Nguyện, tức dùng lực cầu nguyện van vái Phật Trời phò hộ thai bào được bình an vô sự suốt thời 

gian 9 tháng cưu mang và hằng tâm nguyện sao đến ngày khai hoa nở nhụy, thai nhi được mở 

mắt chào đời với thân hình nguyên vẹn cụ túc lục căn. 

Hạnh, tức hành động cẩn trì trong oai nghi : đi đứng ngồi nằm; trong chánh hạnh : nói năng, ăn 

uống, cách nhìn, cách nghe, thậm chí luôn luôn chánh niệm không dám buông lung tà tâm, nóng 

giận sợ ảnh hưởng thai bào. Có những hiền mẫu phát tâm bố thí, cúng dường, trì trai, niệm Phật 

khi biết mình thọ thai. Tâm từ nầy của mẹ khởi phát chính thức ngay khi biết mình đã thực sự 

mang thai và cứ như vậy tiếp diễn cho đến ngày nở nhụy khai hoa. 

BI là tâm vô lượng thứ hai của mẹ phát xuất cùng lúc với tiếng khóc chào đời của thai nhi. Tâm 

bi nầy khó mà diễn tả chính xác hết ý. Vì tâm bi được chuyển tiếp từ tâm Từ sau 9 tháng trông 

ngóng đợi chờ, mừng mừng sợ sợ, mặc dù lòng đã dặn lòng : "Tất cả đều diễn tiến tốt đẹp, mẹ 

tròn con vuông, trên có Phật Trời phò hộ, dưới có mẹ cha hướng dẫn và chính mình cũng hết 

mực dưỡng thai". Nhưng tránh không khỏi những phút giây bồi hồi, phập phòng, lo sợ, mặc dù 

đã tự cố gắng trấn an. Thế mà giờ đây tiếng khóc hài nhi đã kéo mẹ về thực tại sau những giờ 

phút đớn đau, bàng hoàng vì sanh nở thì bảo sao mẹ hiền không vui mừng, sung sướng cho được. 

Nhìn kỹ mặt con, mẹ càng thương yêu ngập lòng. Chính hai tâm vô lượng Từ và Bi nầy đã dung 

hợp, trợ duyên nhau một cách tương tục kỳ diệu nên đã biến máu hồng thành sữa trắng để nuôi 

con. 

HỈ là tâm vô lượng thứ ba của mẹ. Tâm nầy được phát hiện cụ thể nhất là lúc cha mẹ nhìn con 

mấp máy đôi môi bập bẹ kêu "Ba" kêu "Má", và chập chững tập đi một mình từng bước không 

vững, rồi lần lần trở nên chững chạc, biết ăn, biết nói, biết cười, biết làm xấu. Con càng khôn 

lớn, mẹ càng vui mừng. Vì con là núm ruột, là hòn máu, là một phần trong cơ thể mẹ, là kho tàng 

vô giá, là nguồn hạnh phúc vô bờ. Giờ đây con đà khôn lớn, trưởng thành, bảo sao mẹ hiền 

không vui mừng cho được. Bất cứ cử chỉ nào, lời nói nào, hành động nào của con trẻ, dù vô tư, 

không đòi hỏi phải khôn ngoan, cũng đủ làm cho mẹ sung sướng ngập lòng. Vả lại niềm vui của 
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mẹ là con, và mẹ thì cũng chỉ biết vui với con mà thôi. Con là nguồn an ủi duy nhất của mẹ. Do 

đó, con đau là mẹ xót, con mạnh là mẹ mừng. Có con một bên, mẹ cảm thấy cuộc đời là màu 

hồng, là bầu trời mùa xuân và tất cả hiện hữu đều có ý nghĩa, đáng yêu. Vắng con, mẹ cảm thấy 

lẻ loi, hiu quạnh, bầu trời là cả một mùa thu, tất cả hiện hữu trở nên vô nghĩa và mẹ tự thấy mình 

bạc phước vô phần. 

XẢ là tâm vô lượng thứ tư của mẹ. Tâm nầy của mẹ tự động hiển lộ trong hai trường hợp nghịch 

cảnh hoặc thuận duyên. Tâm xả hiện lộ trong nghịch cảnh đó là những khi con giận, con hờn, 

con nặng lời lớn tiếng, con phụ rẩy mẹ cha, con ngỗ nghịch phạm thượng, trong tất cả tình huống 

ấy, mẹ cha chẳng những cam tâm cúi đầu chấp nhận, không hề oán giận nguyền rủa con mà còn 

sẵn sàng rộng dung tha thứ. 

Còn tâm xả của mẹ được thấy trong thuận cảnh là khi con cái thành nhơn chi mỹ, cha mẹ thận 

trọng lựa chọn những gia đình hiền lương, đạo đức, có học, có hạnh để dựng vợ gả chồng, và sau 

khi con cái đã yên bề gia thất thì lòng cha mẹ bớt lo lắng, ưu tư, có thể tạm an tâm để sống 

những chuỗi ngày còn lại. Do vậy, tâm xả phải hiểu tận tường rằng xả không chỉ có nghĩa là cảm 

thông, xả bỏ, tha thứ, không chấp thủ như trường hợp nghịch cảnh; mà xả còn là một trạng thái 

tự tin, an tâm, vô thưởng vô phạt như vừa kể trong phần thuận cảnh. 

Một thứ kỳ quan sinh động, linh hoạt, khế lý, khế cơ, nhất là biết cung ứng đầy đủ mọi thứ nhu 

cầu của con cái trên hai phương diện vật lý và tâm lý, thử hỏi như vậy trái tim của mẹ có đáng 

được công nhận là "đệ nhất kỳ quan" hay không. Chính vì cha mẹ có đủ bốn tâm vô lượng, nên 

đức Phật xưng tụng cha mẹ là "trời phạm thiên", là "giáo sư đầu đời", là "vị tiên ban đầu" và là 

"bậc đáng cúng dường". 

Thật ra trên thế gian nầy, mối tình nào, chung cuộc, cũng đều phai mờ trong tim ta, trong ký ức 

ta. Duy nhất chỉ có tình mẹ là thiên thu bất biến. Sở dĩ tình mẹ tồn tại vĩnh viễn vì tình mẹ 

thương con như biển hồ lai láng, như trái đất bao dung, như bầu trời hiến dâng sự sống, như gió 

xuân ban rải sự mát mẻ cho muôn loài, không có bất cứ sự lựa chọn nào trong tình mẹ thương 

con, tình mẹ vượt thời gian, không gian, chỉ cho mà không cần nhận, cho vô điều kiện, cho bình 

đẳng không phân biệt đẹp xấu, trí ngu, giàu nghèo, có hiếu hay bất hiếu. 

Chính vì tình mẹ như vậy nên không bao giờ bị ngoại cảnh chi phối. Nghĩa là tình mẹ thương 

con không có biên giới. Vậy, bạn nào còn cha còn mẹ thì bạn là người diễm phúc nhất đời. Vì 

không có niềm vui nào thiêng liêng, đậm đà bằng niềm vui còn mẹ và cũng không có nỗi buồn 

nào ray rứt xót xa bằng nỗi buồn mất mẹ. 

Một Phật tử ở Phan Thiết, đạo hữu Lê Minh Hớn, đã làm sống dậy tình mẹ trong chúng ta vô 

cùng ý nhị : "Ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đỗi, nhà ai giã gạo trưa hè. 

Mẹ hát à ơi ! võng trời kẽo kẹt, da trời xanh ngắt cửa đông. Người đâu có biết : Mẹ bồng ta cả 

tuổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ. Ba mươi tuổi đời lăng lắc đong đưa. Ba mươi 

tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ, đưa từng trái bắp củ khoai. Ngày đó ta về, mẹ còn vuốt tóc. Người biết 

không, ta khóc trong lòng !". 
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Do đó, nếu chúng ta vì miếng mồi đỉnh chung ngắn ngủi, vì tương lai sự nghiệp mơ hồ mà quên 

bổn phận thần tỉnh mộ khang, quạt nồng đắp lạnh, thì thật là lỗi đạo làm con, nếu không nói là 

bất hiếu. 

Hòa thượng Thích Hộ Giác 

 

Thông Bạch của Hòa Thượng Thích Hộ Giác về Hiện Tình 
Đất Nước và Giáo Hội Phật Giáo ViệtNam Thống Nhất, đọc 

tại Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, lần 2 kỳ IV. 
Ngày 8 tháng 10 - 2006, San Jose, California. 

Đại hội Thường niên GHPGVNTNHN-HK - Văn phòng II Viện Hóa Đạo lần 2 kỳ 

IV thành công viên mãn và thông qua Quyết định 12 điểm  
SAN JOSE, ngày 8.10.2006 (PTTPGQT) - Sau ba ngày họp 6, 7, 8.10.2006, Đại hội 

Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ Văn phòng 

II Viện Hóa Đạo đã thành công viên mãn và thông qua Quyết định 12 điểm làm lập 

trường và kế hoạch hoạt động cho năm tới. Sau đây là nguyên văn Quyết định ấy :  

Hòa bình cho Thế giới, Kết liên dân tộc, Dân chủ và Tự do Tôn giáo cho 
Việt Nam : 

QUYẾT NGHỊ 12 ÐIỂM của Ðại hội Thường niên lần 2 nhiệm kỳ 
IV GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Ðạo 

Ðại hội Thường niên lần 2 nhiệm kỳ IV Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải 

ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo (GHPGVNTNHNHK-VPII VHÐ) tổ 

chức tại Đạo tràng Pháp Hoa - Chùa Thích Ca Đa Bảo ở thành phố San Jose, bang 

California, Hoa Kỳ, trong ba ngày 6, 7 và 8.10.2006, đã thể hiện sâu xa nỗi ưu tư thời đại 

với ý thức giải nguy hiện trạng đang ngăn chận sự phát triển cộng đồng dân tộc và nền tín 

ngưỡng quốc gia. 

Sau ba ngày Ðại hội, qua năm khoáng đại vừa ưu tư vừa sôi nổi, chư Hòa thượng, 

Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni và các Ðạo hữu đại diện 33 phái đoàn thuộc các Hội đồng, 

các Tổng vụ và các Miền kiểm điểm Phật sự trong năm vừa qua với ý chí thiết tha kiện 

toàn Giáo hội trước khúc quanh của thời thế và vạch kế sách phát huy sinh hoạt Giáo hội 

tại hải ngoại. Đại hội tổ chức song song với Lễ Khánh thành ngôi Đạo tràng Pháp Hoa - 

Chùa Thích Ca Đa Bảo do Hòa thượng Viện chủ Thích Trí Lãng kiêm Tổng vụ trưởng 

Tổng vụ Xã hội và Từ thiện dựng lập. Đại hội cũng được đón tiếp hai phái đoàn giáo 

phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan 

do Hòa thượng Hội chủ Thích Như Huệ hướng dẫn, và Canada do Đại đức Thích Nguyên 

Thảo đại diện. 

Đại hội rất quan tâm trước tình hình sức khỏe của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền 

http://www.tdngonluan.com/video/DaiHoi_GHPGVNTNHN_SJ_Oct8.htm
http://www.tdngonluan.com/video/DaiHoi_GHPGVNTNHN_SJ_Oct8.htm
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Quang, nhưng an tâm khi nghe Ngài đang được các bác sĩ chuyên khoa tận tình cứu chữa 

trong một bệnh viện tư trang bị hiện đại, và chư Tôn túc Hội đồng Lưỡng viện và đồng 

bào Phật tử Saigon nhiệt tâm chăm sóc, hầu hạ. Các phái đoàn chư Tăng thành phố và các 

tỉnh cũng như các phái đoàn quần chúng nhân dân không ngừng đến thăm và chúc sức 

khỏe Đức Tăng thống. Trong phiên họp tiền hội nghị, Đại hội lấy quyết định hướng tâm 

chí thành tổ chức lễ Cầu an cho Đức Tăng thống và các nạn nhân Bão lụt miền Trung tại 

lễ Khai mạc Đại hội. 

Đại hội hân hoan trước tin Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, 

được Sáng hội Rafto nước Na Uy trao Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto năm 2006 cho Hòa 

thượng với lời vinh danh trân trọng rằng "Hòa thượng Thích Quảng Độ đã không ngừng 

bảo vệ dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền, và trở thành biểu tượng cho phong trào 

dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc Việt Nam". Sự vinh danh đã được công luận thế 

giới và đồng bào trong và ngoài nước hoan nghênh tán thán, định hình cho uy tín Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trên thế giới, trong Cộng đồng người Việt hải ngoại 

và tại Việt Nam. 

Đại hội cũng hân hoan chào đón tin các cơ sở Giáo hội đang từng bước phục hoạt, cụ thể 

là sự ra đời của 18 Ban Đại diện GHPGVNTN tại các tỉnh thành. 

Sau khi nghe 12 Báo cáo hoạt động của các Tổng vụ thuộc Hội đồng Ðiều hành 

GHPGVNTNHNHK-VP II VHÐ, Ðại hội đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Giáo 

hội tại hải ngoại trên các lĩnh vực truyền thông và vận động quốc tế, tu học Tăng đoàn, 

hoằng pháp, văn hóa, thanh niên, GĐPT, v.v... Ðại hội đồng thanh quyết nghị : 

1. Đáp ứng lời kêu gọi của Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo và 

được tiếp vận qua Thông tư khẩn báo của Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng 

Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK - Văn phòng II 

Viện Hóa Đạo yêu cầu các cấp Giáo hội ở hải ngoại mở rộng cuộc lạc quyên nhằm cứu 

trợ các nạn nhân cơn bão Xangsane quét vào 5 tỉnh miền Trung gây thiệt hại khủng khiếp 

cho nhân dân. Hòa thượng Thích Trí Lãng, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội và Từ thiện 

được giao nhiệm vụ mở cuộc lạc quyên. Hòa thượng Thích Hộ Giác sẽ thay mặt Giáo hội 

hải ngoại chuyển ngân về trong nước để Viện Hóa Đạo tổ chức các đoàn cứu trợ trao đến 

tận tay đồng bào lâm nạn ; 

2. Để hoàn thành sứ mệnh phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN, mở rộng 

hơn nữa những giao tình quốc tế, những liên hệ tôn giáo và cộng đồng thế giới thông qua 

Văn phòng II Viện Hóa Đạo, đặc biệt là cơ quan ngoại vụ và truyền thông, mà Phòng 

Thông tin Phật giáo Quốc tế đã có đóng góp tích cực, nhanh chóng, hữu hiệu và thành 

công ; 

3. Để hoàn thành sứ mệnh phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN và phát 

triển Giáo hội trong giai kỳ mới, mở rộng tầm nhìn trí tuệ và nghiên cứu khoa học các sắc 

thái, ngưỡng vọng, khuynh hướng, tiềm lực của đại khối quần chúng Phật giáo trong 

nước nhằm hữu hiệu hóa sứ mệnh truyền thừa chánh pháp ; 
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4. Để hoàn thành sứ mệnh kết hợp hòa bình, huynh đệ, bình đẳng như chất xúc tác và hội 

tụ tình tự dân tộc trước nạn phân hóa, tranh chấp, ly tán và bạo hành sinh từ các thế lực 

độc đoán và trong bối cảnh khủng hoảng văn hóa và đạo lý Việt Nam, GHPGVNTN 

trong và ngoài nước đảm lãnh niềm tin cậy và hậu thuẫn của công luận thế giới, thông 

qua các Quyết nghị của các Quốc hội Âu châu, Hoa Kỳ, đặc biệt thông qua sự vinh danh 

của Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto công bố hôm 21.9.2006, để đóng góp phần mình 

hoàn thành công cuộc kết hợp và đoàn tụ dân tộc cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam 

quy chiếu theo Lời Kêu gọi Dân chủ cho Việt Nam ngày 21.2.2001 và Thư Chúc Xuân Ất 

Dậu năm 2005 gửi các vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào các giới trong và 

ngoài nước của Hòa thượng Thích Quảng Độ ; 

5. Kêu gọi sự hậu thuẫn của thế giới thực hiện Chương trình 8 điểm trong "Lời Kêu gọi 

Dân chủ cho Việt Nam" của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ nhằm chấm dứt tình trạng phân 

tranh, nghèo đói, suy kiệt của đất nước để nhanh chóng tái thiết Việt Nam trên địa bàn 

Đông Nam Á ; 

6. Phát huy thành quả cụ thể trong hai quý đầu năm 2006, gia tăng tổ chức quy mô các 

khóa tu học, an cư, kiết hạ cho chư Tăng, Ni năm tới, và mở rộng các khóa hoằng pháp 

cho Phật tử các giới ; 

7. Tổ chức học tập các văn kiện, thông điệp và tài liệu do Hội đồng Lưỡng viện trong 

nước và Văn phòng II Viện Hóa Ðạo ở ngoài nước công bố. 

8. Nhằm mở rộng sự kết hợp và cảm thông, tổ chức những cuộc hội thảo trong cộng đồng 

liên quan đến những vấn đề ưu tư của người Việt hải ngoại ; 

9. Tổ chức quy mô, trang nghiêm và trọng thể hằng năm lễ hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư, 

chư Thánh Tăng, và Cư sĩ Phật tử đã dâng hiến thân tứ đại cho dân tộc và đạo pháp sống 

còn ; 

10. Hỗ trợ và phát huy tổ chức Gia Ðình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ liên hệ với sự sống 

dậy của tổ chức Gia Đình Phật tử trong nước, mà những thành quả khích lệ thời gian qua 

biểu hiện sức sống năng động của thế hệ trẻ Phật giáo ; 

11. Ðại lễ Phật Ðản 2551 sẽ được tổ chức tại Chùa Phổ Môn ở Port Arthur, bang Texas, 

do Thượng tọa Thích Huyền Việt đảm trách ; 

12. Ðại hội Thường niên lần 3 nhiệm kỳ IV sẽ được tổ chức tại Chùa Pháp Luân ở 

Houston, bang Texas trong dịp lễ Colombus năm 2007 và do Hòa thượng Thích Tín 

Nghĩa làm Trưởng ban Tổ chức ; 

Phật lịch 2550 - Làm tại Chùa Thích Ca Đa Bảo, 

thành phố San Jose, bang California, ngày 8.10.2006 

Nguồn: http://www.tdngonluan.com/video/DaiHoi_GHPGVNTNHN_SJ_Oct8.htm 
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Vu Lan Nhớ Mẹ  

 
Thích Hộ Giác 

 

Mùa thu hiền dịu và thân thương lại trở về với muôn loài cỏ cây vạn vật, 

mùa thu hắt hiu gợi cho hồn thi nhân nguồn cảm hứng dạt dào bởi những 

chiếc lá úa vàng rơi, mặt nước hồ thu trong veo, yên bình dễ phản chiếu một 

bầu trời ảm đạm. Nhưng đối với người con Phật, thì mùa thu là mùa Vu Lan, 

là mùa báo hiếu.  

 

Kính lạy mẹ,  

 

Nhìn khói hương trầm quyện tỏa giữa ngôi bảo điện trang nghiêm, lòng 

chúng con thành kính hướng về mẹ, người yêu thương nhất không thể thiếu 

của đời con.  

 

Mẹ ơi ! tiếng gọi mà từ khi bập bẹ cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa 

biết hết, hiểu hết ý nghĩa. Mẹ là sự sống, là tình yêu, là bùi, là ngọt, là 

thơm, là ngon, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Đúng như vậy, Mẹ là 

tất cả những gì thiêng liêng nhất và cao quý nhất của đời con: 

Mẹ là cả một trời thương  

Mẹ là cả một thiên đường trần gian  

Tiếng ru mẹ ấm vô vàn  

Nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương. 

Khi con khát, giòng sữa mẹ ngọt ngào thấm vào lòng con như vị ngọt ngào 

của nước cam lồ. Khi con biết ăn, mẹ là người đầu tiên móm cho con từng 
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miếng cháo, muỗng cơm, mẹ ấp yêu nâng niu, chìu chuộng. Tất cả những gì 

ngon nhất, vui nhất và tốt đẹp nhất mẹ đều dành cho con: 

Mẹ cho con tất cả  

Hết quảng đời tuổi xanh  

Cả thương yêu dịu ngọt  

Rộng hơn biển trời thanh  

Mẹ là gió mát tinh anh  

Là cây tiên dịu, là cành thùy dương  

Mẹ là hoa, mẹ là hương  

Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu...  

Mẹ đã ru cho con ngủ bằng tiếng hát dịu hiền êm ả:  

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,  

Năm canh chầy mẹ thức đủ vừa năm. 

Tất cả mẹ đều dành cho con, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Mẹ đã trằn 

trọn năm canh dài cũng vì sự ấm no, lớn khôn và hạnh phúc cho đời con. 

Bầu trời trong mắt con ngày một trong xanh hơn với những ước vọng đời, là 

khi tóc mẹ ngày thêm một sợi bạc: 

Ôi ! Chiếc lưng của mẹ  

Đã còm bởi thương đau  

Ôi ! cuộc đời của mẹ  

Trăm năm nối chuyện sầu. 

Vì con, niềm lo âu của mẹ trở thành hiển nhiên như mặt đất truyền sức sống 

cho cỏ cây vạn vật. Mẹ chưa đủ sống trăm năm nhưng đã cho con đầy đủ 

tình thương và hạnh phúc, sung sướng biết bao: 

Một đời vốn liếng mẹ trao  

Mẹ cho tất cả mẹ nào giữ riêng  

Mẹ hiền như một bà tiên  

Mẹ theo con suốt hành trình con đi. 
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Mẹ ! Mẹ là nguồn thắp sáng cho đời con bằng máu và con tim của chính mẹ, 

mẹ là bóng mát trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi 

lạc lối. Nếu đời một bể khổ mênh mông, với muôn ngàn đợt sóng dồn dập, 

thì mẹ là chiếc bè đưa con đến bến bờ hạnh phúc. Còn mẹ là còn tất cả, mất 

mẹ là mất hết tất cả.  

 

Mẹ ! Mẹ vất vả mà chẳng nề gian khổ, mẹ trăm tuổi còn thương con tám 

mươi. Hình ảnh người mẹ hiền tần tảo một nắng hai sương lam lũ. Mẹ đã 

đánh đổi một thời son sắc, tươi vui chỉ vì tương lai của con. 

Vì con sức khỏe hao mòn,  

Vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ. 

Mẹ mong mỏi cho con khôn lớn, lập nên sự nghiệp với đời, trở thành người 

hữu ích cho xã hội: 

Đành cực nhọc vẫn nuôi con dại,  

Gạt ưu tư dầu dải thu đông,  

Nắng xe nám má xuân hồng,  

Gót son tố nữ bùn phong kín rồi. 

Ôi ! Bút mực ngôn từ nào có thể diễn tả được công ơn bao la trời biển của 

mẹ: 

Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá,  

Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ ơi ! 

Mẹ ! Làm sao có thể hình dung được tình mẹ thiêng liêng, làm sao tính kể 

hết được công ơn sanh thành dưỡng dục. Tình thương của mẹ mênh mông 

như trời biển, mát ngọt như nguồn suối vi diệu. Tình thương và công ơn của 

mẹ đã thấm vào lòng, từ khi mới cất tiếng khóc chào đời và con chỉ nhận 

biết khi ý thức được bổn phận làm người.  

 

Ờ nhỉ ! Sao co những người không giữ tròn hiếu hạnh. Trong khế kinh Phật 
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từng dạy rằng : Không có cha mẹ ta, thì sẽ không có hình hài của ta. Cha 

mẹ đã tạo cho ta cái thân thể này: 

Có ông bà mới có ta  

Ông bà là gốc, mẹ cha là cành  

Thân ta như thể lá xanh  

Nhờ gốc vun bón, nhờ cành chở che. 

Trong đời cũng có lúc nào đó, con đã làm buồn lòng mẹ. Giờ đây, chúng con 

mới biết, trên đời vai gầy guộc của mẹ, trĩu nặng nỗi nhọc nhằn và lo toan 

trong cuộc sống, lòng mẹ lại buồn phiền vì con trái nghịch. Con có biết đâu 

thời gian, nỗi nhọc nhằn, và phiền muộn ấy đã, đang và sẽ cướp mất kho 

tàng quý báu của đời con. Người mẹ hiền yêu dấu của chúng con, buồn thay 

đến một ngày nào đó trong đời: 

Nhìn vào đêm tối mông lung,  

Khát khao tìm lại hình dung mẹ hiền,  

Một trời thương nhớ xây thành,  

Mây buồn tóc rối giữa vành tang thương  

Cánh chim bàng bạc kêu sương,  

Đóa hồng rủ cánh lòng vương vấn sầu. 

Mẹ ! Giờ đây con muốn trở về bên mẹ, để nhìn sâu vào mắt mẹ, con sẽ nhìn 

thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ, để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi 

bên con, con sẽ hôn lên gò má nhăn nheo của mẹ, áp mặt vào đôi bàn tay 

gầy guộc của mẹ đã hằng dệt yêu thương, để tỏ lòng tri ân và nhận sự trìu 

mến ân cần, chở che của mẹ. Mẹ và con sung sướng, sẽ được sống trong ý 

thức tình thương bất diệt.  

 

Nếu nghĩa mẹ ví như giòng suối dịu mát, ngọt ngào, thì công cha cao lớn 

hơn, bền chắc vĩnh cữu hơn như trái núi Thái Sơn, lời ca dao ví von cũng là 

lời tự tình của người con đối với cha mẹ ngày xưa và mãi mãi cho đến ngàn 

sau: 
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Công cha như núi Thái Sơn  

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra  

Một lòng thờ Mẹ kính Cha,  

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

Ngày nay chúng ta có được duyên lành gần gũi với Phật Pháp, gương hiếu 

hạnh của Ngài Mục Kiền Liên đã soi tỏ lời vàng của Chư Phật, con sẽ nguyện 

giữ mãi trong lòng," sinh ra thời không có Phật, thờ kính Cha Mẹ là thờ kính 

Phật vậy". 

Công ơn cha mẹ tựa biển trời  

Làm sao báo hiếu hởi người ơi ?  

Nếu chưa báo hiếu đừng bất hiếu  

Bất hiếu làm ta khổ muôn đời. 

Cha Mẹ ơi, Dòng cảm niệm sẽ trôi theo thời gian, nhưng ý thức hiếu hạnh sẽ 

còn mãi mãi với lòng người, mai này con có lớn khôn, rời khỏi vòng tay của 

người mẹ hiền, thì mãi mãi vẫn là bóng cây che mát cho đời con. Sung 

sướng biết bao khi chúng ta xếp lại mối lo âu toan tính, để lại thú vui của 

cuộc đời, quay về bên mẹ, sống với mẹ để nghe nói những lời yêu thương 

dịu ngọt, được bàn tay mẹ vỗ về, trìu mến, con sung sướng gục đầu vào 

lòng mẹ, để tìm lại hơi ấm của ngày xưa, để được thấy mình trở thành trẻ 

thơ bé bỏng bên mẹ.  

 

Cha Mẹ ơi ! Đây là tấm lòng của chúng con, đóa hoa hồng tươi thắm và món 

quà hiếu hạnh, chúng con thành kính dâng lên Cha Mẹ, bằng tất cả những 

con tim và bằng tất cả những tấm lòng của chúng con nhân mùa Vu Lan Báo 

Hiếu.  

 

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 

Nguồn: http://dieungu.org/D_1-2_2-67_4-20_5-10_6-1_17-2_14-2_15-2/ 
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Số : 200812/VPIIVHĐ/HĐĐH/TBK/CT 

 

   THÔNG BÁO KHẨN 

Về việc Nhà nước CSVN âm mưu can thiệp vào nội tình GHPGVNTN 

Kính gởi: chư Tôn đức Tăng Ni, Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới 
 

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, 

Kính thưa Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới, 

 

Như tin tức Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã loan trước đây về bệnh tình nguy ngập của 

Đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang. Sự biến chuyển hiện nay không chỉ là vấn đề bệnh 

tình của Ngài, mà nguy cấp hơn là bản tin của Thông tấn xã Việt Nam phát hành tại Hà Nội 

hôm qua, 3.7, đăng tải rộng rãi trên tờ Thanh Niên, Hà Nội Mới, Saigon Giải phóng, Báo Điện 

tử Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v... Bản tin này vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 

(GHPGVNTN) và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, qua đó lộ rõ âm mưu của nhà cầm 

quyền Vệt Nam giành quyền tổ chức tang lễ Nhà nước thông qua Giáo hội Phật giáo Nhà nước 

để tuyên truyền chính trị, đồng thời ngăn cấm GHPGVNTN thực hiện quyền trả hiếu đương 

nhiên của Tăng tín đồ Phật giáo đối với vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội. 

 

Nhân danh Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành 

GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, tôi xin thông báo: 

 

Thứ nhất, phản đối bài báo của cơ quan truyền thông của Nhà nước Việt Nam vu cáo trắng 

trợn GHPGVNTN và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ; 

 

Thứ hai, trong khi hàng giáo phẩm GHPGVNTN và môn đồ hiếu quyến đang ngày đêm âu lo 

chăm sóc và cầu an cho đức Tăng thống pháp thể khinh an, thì nhà cầm quyền địa phương ở 

Bình Định cũng như bài báo Thông tấn xã Việt Nam lại chỉ lưu tâm tới việc giành giật cho Giáo 
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hội Phật giáo Nhà nước tổ chức tang lễ. Hành xử như thế với bậc Cao tăng còn sống là điều 

bất nhẫn, nếu không nói là vô nhân đạo, trái với truyền thống văn hoá nghìn đời của Việt Nam; 

 

Thứ ba, nếu Đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang có mệnh hệ gì, thì việc hậu sự phải do 

Giáo hội mà Ngài lãnh đạo 44 năm qua, là GHPGVNTN, toàn quyền đảm đương cùng với môn 

đồ hiếu quyến. Điều này vừa biểu tỏ lòng hiếu thảo, tri ân đối với vị lãnh đạo tối cao của Giáo 

hội, vừa thực hiện truyền thống lễ nghi Phật giáo và dân tộc truyền thừa từ hai mươi thế kỷ 

qua; 

 

Thứ tư, trường hợp có những ai hay tổ chức nào ngoài GHPGVNTN muốn tỏ lòng kính ngưỡng 

đối với Đức Tăng thống mà đến tham gia cầu nguyện, Giáo hội xin tri ân và tán thán. Nhưng 

kính xin biểu tỏ trong trang nghiêm, thanh tịnh mà không làm bất cứ điều gì ngoài khuôn khổ 

chương trình dự liệu do GHPGVNTN điều hành. 

 

Từ những thông báo trên đây và trước tình hình gay cấn với âm mưu của nhà cầm quyền địa 

phương ngăn cấm GHPGVNTN cử hành hậu sự, khi Đức Tăng thống có mệnh hệ gì, tôi xin cất 

lời kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới hậu thuẫn Giáo hội 

trên công luận để ngăn chận sự can dự chính trị của Nhà nước Việt Nam vào sinh hoạt nội bộ 

GHPGVNTN nói chung, cũng như việc chăm lo sức khoẻ cho Đức Tăng thống hoặc việc hậu 

sự khi ngài có mệnh hệ nói riêng. Kính xin chư liệt vị khẩn cấp thực hiện các công việc sau đây 

: 

 

1. Viết thư cho Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thống các quốc gia Âu Mỹ, các vị đại biểu các Quốc 

hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu yêu cầu can thiệp gây sức ép lên nhà cầm quyền Việt Nam 

không được can dự chính trị vào nội tình tôn giáo của GHPGVNTN, và để cho GHPGVNTN 

toàn quyền tổ chức hậu sự cho Đức Tăng thống nếu Ngài có mệnh hệ; 

 

2. Viết thư cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội 

Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Đảng Nông Đức Mạnh phản đối việc xâm lược chính trị vào 

nội tình GHPGVNTN, đặc biệt là giành giật quyền tổ chức tang lễ của GHPGVNTN đối với Đức 

đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang khi tình hình xấu xẩy ra; 

 

3. Biểu dương trước trụ sở LHQ ở New York hay trước các Sứ quán Hà Nội để nói lên yêu 

sách ghi trong điều 1 và đưa Kiến nghị lên ông Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Vì trong suốt 

tháng 7 này Việt Nam giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo An LHQ. Không thể nào 

mang trọng trách Hội đồng Bảo An LHQ đồng thời với việc gây bất an và khủng bố dân Việt nói 

chung và Phật giáo đồ nói riêng. Thông qua vấn nạn Phật giáo trong hiện tình mà làm sáng tỏ 

thảm nạn của các tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam. 

 

Nhân danh Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành 

GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, tôi xin tri ân sự lưu tâm và tham gia hỗ trợ GHPGVNTN của 

quý liệt vị trong giai đoạn nguy biến và cấp kỳ này. 

 

Trân trọng. 
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Làm tại Los Angeles, ngày 4.7.2008 

Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, 

Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN 

kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN 

Hải ngoại tại Hoa Kỳ 

(ấn ký) 

Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác 

 

Bản sao kính gởi: 

-Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống “để kính thẩm tường” 

-Hoà thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo “để kính thẩm tường” 

-Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế “để phổ biến” 

-Hồ sơ lưu 

 

 

 

Hòa Thượng Hộ Giác Mở Chiến Dịch Toàn Cầu: Lễ 

Cầu An GHPGVNTN, Biểu Tình, Kháng Thư 
(09/17/2007)  

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế từ Paris hôm 16-9-2007 đã phổ biến một Thông Cáo Báo 

Chí, cho biết một vận động quốc tế đang được khởi động toàn cầu để phản đối tình hình Hà Nội 

bao vây, tăng sức đàn áp qúy thầy GHPGVNTN. 

“Hòa thượng Thích Hộ Giác ra Thông bạch khẩn phản đối Nhà cầm quyền Hà Nội vu cáo Hòa 

thượng Thích Quảng Độ và GHPGVNTN, kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và Đồng bào 

các giới tổ chức biểu tình tọa kháng trước các Đại sứ quán Hà Nội, viết thư phản kháng gửi về 

Hà Nội và gửi các Chính phủ, các Đại biểu Quốc hội trong thế giới yêu cầu can thiệp 

PARIS, ngày 16.9.2007 (PTTPGQT) - Từ Los Angeles, bang California, Hòa thượng Thích Hộ 

Giác viết Thông bạch khẩn gửi chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và Đồng bào các giới ở hải ngoại 

về việc "gần một tháng qua, các cơ quan truyền thông, truyền hình, truyền thanh và báo chí trong 

nước tung chiến dịch nước lũ bằng những lời lẽ nặng nề, thiếu văn hóa đối với hàng giáo phẩm 

lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). Đặc biệt đối với Hòa 

thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo". 
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Nhân danh Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch 

Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Hòa thượng 

Thích Hộ Giác. 

- "Cực lực phản đối hành động thiếu công chính, kém văn hóa và vi phạm pháp quyền của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và nhà nước CHXHCNVN diễn ra tới tấp suốt gần một tháng qua đối với 

Hòa thượng Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm lãnh đạo GHPGVNTN"; 

- "Yêu cầu Đảng Cộng sản và nhà nước CHXHCNVN chấm dứt tức khắc các hành động, và 

ngôn phong thiếu văn hóa trên các cơ quan truyền thông đại chúng". Vì theo Hòa thượng, "cách 

hành xử này vi phạm điều 71 trên Hiến pháp", "điều 33 trong Bộ luật Dân sự", "điều 121 và điều 

122 trong Bộ luật Hình sự", "và vi phạm điều 9 trong Bộ luật Tố tụng hình sự". 

Hòa thượng "yêu cầu Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, các Chính phủ, Quốc hội và nhân dân 

yêu chuộng công lý trên thế giới cùng các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế và các Tôn giáo bạn lên 

tiếng can thiệp, yêu cầu nhà nước CHXHCNVN chấm dứt đàn áp GHPGVNTN, chấm dứt vu 

khống, mạ lỵ Hòa thượng Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm của GHPGVNTN. 

Hòa thượng Thích Hộ Giác "thiết tha kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và Đồng bào các 

giới trên năm châu: 

- "Hãy viết thư cho Chính phủ, các vị Đại biểu Quốc hội tại quốc gia mình cư ngụ nói lên thảm 

trạng GHPGVNTN bị đàn áp và bị lăng nhục để yêu cầu can thiệp, áp lực chấm dứt tình trạng 

hiểm nguy đang đè nặng GHPGVNTN"; và "để nhanh chóng và tiện lợi, xin quý liệt vị viết trên 

bưu thiệp gửi các ông Nông Đức Mạnh (1A Hùng Vương - Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (1 Bách 

Thảo – Hà Nội), Nguyễn Tấn Dũng (Hoàng Hoa Thám – Hà Nội) và Nguyễn Phú Trọng (35 Ngô 

Quyền – Hà Nội), với dòng chữ : "Chúng tôi cực lực phản kháng sự vu khống Đại lão Hòa 

thượng Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, yêu cầu chấm dứt tức khắc 

cung cách thiếu văn hóa, phi pháp luật và khủng bố của Đảng Cộng sản và Nhà nước 

CHXHCNVN", rồi ký tên, ghi địa chỉ người viết". 

Hòa thượng Thích Hộ Giác cũng yêu cầu khắp năm châu "tổ chức các cuộc biểu tình tọa kháng 

trước Tòa Đại sứ, Tổng lãnh sự quán CHXHCNVN ở quốc gia mình cư ngụ. Xin ngồi im lặng 

trang nghiêm cầu nguyện dưới các biểu ngữ yêu sách, sau lưng các nhà lãnh đạo tôn giáo". 
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Và đặc biệt, "Tại các chùa viện, tổ chức lễ Cầu an cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại 

lão Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm thuộc Viện Hóa 

Đạo và 20 Ban Đại diện GHPGVNTN trên toàn quốc"...” 

Nguyên văn Thông bạch khẩn của Văn phòng II Viện Hóa Đạo lưu ở trang: 

Nguồn: http://www.queme.net. 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 29.12.2007 

 

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác lên tiếng về việc Trung 

quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam và hậu thuẫn Tuyên 

cáo của Hội đồng Lưỡng viện trong nước  
 

http://www.queme.net/
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Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác 

 

PARIS, ngày 28.12.2007 (PTTPGQT) - Văn phòng II Viện Hóa Đạo vừa gửi đến Phòng Thông 

tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Bản lên tiếng về việc Trung quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt 

Nam. Bản lên tiếng này do Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác ấn ký, nhân danh Chủ Tịch 

Văn Phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Gíao hội Phật giáo Việt Nam 

Thống nhất tại Hoa Kỳ. 

 

Bản lên tiếng xác nhận “Qua tài liệu và bằng chứng lịch sử, các quần đảo Trường Sa và 

Hoàng Sa luôn mãi là lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam” và “không ai có quyền nhân danh bất 

cứ thế lực nào để chuyển nhượng, dâng hiến cho bất cứ ai vì bất cứ lý do nào”. Bản lên 

tiếng cũng tố cáo “Động thái nhu nhược, thiếu trách nhiệm của nhà nước Cộng sản Việt Nam 

trước giặc ngoại xâm là một nỗi nhục trong trang sử Việt, là một động thái không thể chấp 

nhận được”. 

 

Nhận định rằng “Lời kêu gọi Dân chủ với chương trình chính trị 8 điểm của Đại Lão Hòa 

Thượng Thích Quảng Độ năm 2001 là giải pháp hữu hiệu cứu nguy dân tộc, giải quyết 

những bế tắc của đất nước Việt Nam”, bản lên tiếng kêu gọi “Người Việt ở trong nước và 

ngoài nước hậu thuẫn Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất công bố ngày 27.12.2007 và có hành động thiết thực, nhanh chóng, kết hợp 

toàn dân để đối phó tình hình lâm nguy của tổ quốc”. 
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Sau đây là toàn văn Bản lên tiếng của Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác : 

 

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI  

TẠI HOA KỲ 

VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE UNITED STATES OF 

AMERICA 

311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776 – U.S.A 

Tel : (626) 614-0566 • Fax : (626) 286-8437 • Email : vp2vhd@gmail.com 

 

 

 

 

BẢN LÊN TIẾNG V/V TRUNG QUỐC XÂM CHIẾM LÃNH THỔ VIỆT NAM 

Nhận định rằng : 

 

 

- Lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam là của toàn thể dân tộc Việt Nam do tổ tiên Việt Nam dày 

công tạo dựng, không ai có quyền nhân danh bất cứ thế lực nào để chuyển nhượng, dâng 

hiến cho bất cứ ai vì bất cứ lý do nào. 

 

- Bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ quốc gia là bổn phận và trách nhiệm chung của mọi con dân Việt 

Nam, không bất cứ chế độ nào độc quyền trong vấn đề nghiêm trọng này. 

 

- Qua tài liệu và bằng chứng lịch sử, các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa luôn mãi là lãnh 

thổ, lãnh hải của Việt Nam. 

 

- Bành trướng, chiếm đóng đất đai của dân tộc, quốc gia khác là hành động vi phạm công 

pháp quốc tế nhưng đồng thời nói lên phẩm cách thiếu đứng đắn và thiếu tinh thần tự trọng 

của một quốc gia. 

 

- Động thái nhu nhược, thiếu trách nhiệm của nhà nước Cộng sản Việt Nam trước giặc ngoại 

xâm là một nỗi nhục trong trang sử Việt, là một động thái không thể chấp nhận được. 

 

- Lời kêu gọi Dân chủ với chương trình chính trị 8 điểm của Đại Lão Hòa Thượng Thích 

Quảng Độ năm 2001 là giải pháp hữu hiệu cứu nguy dân tộc, giải quyết những bế tắc của 

đất nước Việt Nam. 

 

 

Từ những nhận định trên, chúng tôi đồng thanh kêu gọi : 

 

 

- Mọi con dân Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước thương nòi, không phân biệt chính kiến, nơi 

sinh sống, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Việt Nam trong mọi khả năng có thể. 

 

 

mailto:vp2vhd@gmail.com
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- Nhà nước Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chính sách độc tài toàn trị để mọi con dân Việt 

Nam đóng góp tài năng, trí tuệ của mình trong việc bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam. 

 

 

- Nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền Việt Nam về Trường 

Sa và Hoàng Sa, chấm dứt chính sách xâm lấn, chiếm đóng bất hợp pháp nhằm tránh 

những cuộc chiến đẫm máu không cần thiết có thể xảy ra và bảo vệ hòa khí giữa hai dân 

tộc. 

 

 

- Người Việt ở trong nước và ngoài nước hậu thuẫn Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố ngày 27.12.2007 và có hành động thiết 

thực, nhanh chóng, kết hợp toàn dân để đối phó tình hình lâm nguy của tổ quốc. 

 

 

Làm tại Los Angeles, ngày 28.12.2007 

Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo 

kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN tại Hoa Kỳ 

(ấn ký) 

Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác 

Nguồn: http://v1.x-cafevn.org/forum/showthread.php?p=137435&langid=1 
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