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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

CHÙA GIÁC NGỘ 

92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM 

ĐT: 08-8309570; 0908153160 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2010 

 

 
Kính gửi: 

- HT. Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, GHPGVN 

- HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký HĐTS, GHPGVN 

- Chư tôn đức Thường trực HĐTS, GHPGVN 

Đồng kính gửi: - Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự THPG TP.HCM 

V/v Đổi danh xưng và ra mắt Liên đoàn Thanh thiến niên Phật giáo Việt Nam 

 

 

Kính bạch chư Tôn đức, 

Vào lúc 8h00, ngày 3-6-2010 tại khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, tỉnh Bình 

Dương, nhân Hội trại Lý Công Uẩn lần thứ III, dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Toàn và 

TT. Thích Bảo Nghiêm và một số Tôn đức khác, chúng con gồm các thành viên Câu lạc bộ 

Hoằng Pháp Trẻ (thành lập năm 2006) và một số vị Phó Ban Trị sự, Chánh thư ký của gần 20 

tỉnh thành hội Phật giáo đã ra mắt Ban điều hành “lâm thời” Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật 

giáo Việt Nam.  

Sự việc trên dù phát xuất từ thiện chí được phục vụ GHPGVN và đất nước Việt Nam thông 

qua các phong trào giúp giới thanh thiếu niên đến với Phật giáo, đã tạo điều kiện dẫn đến các ngộ 

nhận nghiêm trọng về mục đích ra đời của Liên đoàn lâm thời này; đồng thời, đã làm bận tâm và 

ảnh hưởng sức khoẻ của chư Tôn đức. 

Nay chúng con kính tường trình lên chư Tôn đức Thường trực Hội đồng Trị sự về diễn tiến 

của việc ra mắt này và cam kết với lương tâm rằng trong việc này hoàn toàn: 

1) Không có bất kỳ dụng ý nào thể hiện sự bất kính chư Tôn đức, hay khinh thường Hiến 

chương GHPGVN; 

2) Không có bất kỳ tham vọng nào nhằm thành lập Tổ chức riêng, hay tự tôn vinh mình 

qua việc hình thành tổ chức này; 

3) Chỉ muốn tạo nhịp cầu gắn kết Tăng Ni trẻ từ Bắc chí Nam đến với nhau trong tinh 

thần lục hoà, góp phần phụng sự GHPGVN thông qua việc giúp đỡ giới trẻ đến với 

Phật pháp nhiều hơn. 

 

I. VÀI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH 

Từ năm 2002, khi trở về Việt Nam tham gia phục vụ GHPGVN, chúng con luôn ưu tư về 

việc làm thế nào để giới thanh thiếu niên có cơ hội đến với Phật pháp, nương tựa ba ngôi Tâm 

linh, thực tập năm điều đạo đức. Đồng thời với tư cách Phó viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM, 

nhìn thấy sự nhiệt tâm của Tăng Ni sinh trẻ, chúng con luôn mong mỏi Tăng Ni trẻ có cơ hội gắn 

bó nhiều hơn với Giáo hội, được phục vụ GHPGVN một cách năng động, sáng tạo và hiệu quả 

hơn.  

Để biến ước mơ đó thành hiện thực, sau khi tham vấn miệng với một số vị tôn túc lãnh đạo 

GHPGVN và một số quan chức nhà nước, đầu tháng 2-2010, con đã đệ đơn đến Thường trực Hội 

đồng Trị sự GHPGVN và Ban Tôn giáo Chính phủ xin phép thành lập Hội thanh niên Phật giáo 

trực thuộc Hội đồng Trị sự GHPGVN.  

Sau đó, con đến tham kiến HT. Thích Thiện Nhơn. Hoà thượng đã hướng dẫn con làm đơn 

xin được trực thuộc Ban Tăng Sự Trung Ương. Vài ngày sau, con đến gặp Hoà thượng và được 

Hoà thượng trả lời rằng việc xin trực thuộc Ban Tăng Sự là không thích hợp lắm vì trong Hội 

thanh niên Phật giáo có thành phần thanh thiếu niên Phật giáo, chứ không đơn thuần là Tăng Ni 
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trẻ. Hoà thượng đã hướng dẫn chúng con làm đơn mới, xin trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử 

TƯ. Theo hướng dẫn của Hoà thượng, vào ngày 6-2-2010, chúng con đã điều chỉnh đơn và nộp 

đơn mới cho HT. Thích Thiện Nhơn.  

Trong các lần tiếp kiến đó, HT. Thích Thiện Nhơn có giải thích với chúng con rằng: 

“Trước năm 1975, GHPGVNTN có Tổng vụ Thanh niên PG nhưng sau khi hoạt động thời gian 

ngắn đã ngưng hoạt động.  Cái khó là Hiến chương của GHPGVN ta chưa có những quy định 

này. Khi được trực thuộc vào Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, nếu hoạt động tích cực với nhiều đóng 

góp thì có thể đệ đơn xin HĐTS thành lập Ban Thanh niên Phật giáo.” Hoà thượng cho biết trong 

thời gian 1 tháng Hoà thượng sẽ gặp HT. Thích Thiện Duyên (Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử 

TƯ) để bàn thảo về vấn đề này. Nghe Hoà thượng chỉ dạy, chúng con cảm thấy niềm vui được 

nhân đôi và hy vọng rằng trong tương lai ngắn thôi, Hội Thanh niên Phật giáo, một tổ chức con 

trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ sẽ được ra đời, nhằm vào các mục đích như đã ghi rõ 

trong đơn xin thành lập như sau: 

1. Hướng dẫn Tăng Ni trẻ và thanh niên Phật tử thực hiện các nghị quyết và thông tư của 

trung ương GHPGVN và nghị quyết và thông bạch, thông báo của Ban trị sự Phật giáo ở các tỉnh 

thành; góp phần thực hiện các nhiệm vụ được các cấp Giáo hội giao phó. 

2. Nêu cao tinh thần nhập thế của Phật giáo; phát huy tư tưởng trong sáng của giáo lý đạo 

Phật vào trong cuộc sống; tham gia các hoạt động, tạo môi trường giáo dục thanh thiếu niên sống 

cuộc đời đạo đức, thiểu dục, tri túc nhằm mang lại hạnh phúc cho giới trẻ.  

3. Hợp tác các hoạt động xã hội với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đoàn thể 

thanh niên và sinh viên trong nước, nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam 

trong giai đoạn toàn cầu hóa. 

Vào trung tuần tháng 3-2010, con gặp HT. Thích Thiện Nhơn và được Hoà thượng cho biết 

là HT. Thích Thiện Duyên chưa đồng ý cho phép Hội Thanh niên Phật giáo trực thuộc Ban 

Hướng dẫn Phật tử TƯ. Vào ngày 22-3-2010, nhân phiên họp trù bị Hội nghị Thượng đỉnh Phật 

giáo thế giới lần thứ VI tại chùa Quán Sứ, chúng con thành khẩn xin HT. Thích Thiện Duyên cho 

phép Hội Thanh niên Phật giáo được trực thuộc. HT. Thích Thiện Duyên cho chúng con biết đã 

trả lời VP2 bằng văn bản, trong đó, không có điều nào không cho phép trực thuộc, vì Ban Hướng 

dẫn Phật tử không có thẩm quyền nên đã đề nghị VP2 xem xét và quyết định. Con thỉnh cầu HT. 

Thích Thiện Duyên lên gặp HT. Thích Thiện Nhơn tại phòng khách của Chùa Quán Sứ nhưng vì 

đã có hẹn Phật sự khác, HT. Thích Thiện Duyên đã từ chối và khuyên con tiếp tục thỉnh cầu HT. 

Thích Thiện Nhơn xem xét và giúp đỡ. 

Hơn 3 tháng trôi qua mà không có văn bản trả lời nào từ VP2 và Ban Hướng dẫn Phật tử 

TƯ, chúng con kính trình và cung thỉnh HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích 

Thiện Tánh và TT. Thích Bảo Nghiêm làm cố vấn cho chúng con hoạt động với mục đích được 

góp phần phục vụ GH và làm tốt đạo đẹp đời. Chư Tôn đức vì nâng đỡ tinh thần nên đã hứa khả 

làm Chứng minh và Cố vấn cho chúng con. 

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của GH, mà ngày tổ chức Hội trại Lý Công Uẩn lần thứ 

III đã gần kề, vào ngày 18-5-2010 tại phiên họp trù bị cho công tác tổ chức Hội trại Lý Công 

Uẩn tại Chùa Giác Ngộ, chúng con đã thảo luận và thống nhất thay đổi danh xưng Câu lạc bộ 

Hoằng Pháp Trẻ thành Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam nhằm mục đích phối nối 

kết Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô với các Câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ và các CLB 

thanh thiếu niên Phật giáo đã có từ Bắc chí Nam (đính kèm Biên bản ghi nhớ).  

Về bản chất, Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam không phải là một Hội đoàn 

như Hội Thanh niên Phật giáo do chúng con đệ đơn xin thành lập vào tháng 2-2010. Trong khi 

chờ đợi GH cho phép chính thức thành lập Hội Thanh niên Phật giáo, Liên đoàn chỉ là mô hình 

thử nghiệm. Danh xưng Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam thực chất là sử dụng lại 

danh xưng có sẵn tại Hà Nội có cùng nội dung. 

Tại Hà Nội, Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô chính thức được Ban Trị sự Phật 

giáo Hà Nội và Ban Hoằng Pháp Hà Nội thành lập và ra mắt ngày 27-8-2009, sau ba năm trải 
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nghiệm. Đến dự lễ ra mắt có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo BTGCP và chư tôn 

đức lãnh đạo VP1, Ban Hoằng Pháp TƯ và Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ. ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ 

làm Trưởng Ban điều hành (http://www.thientam.vn/index.php?nv=News&at=article&sid=738). 

Hẳn nhiên, việc thành lập và ra mắt Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô này cũng không 

phù hợp với Hiến chương GHPGVN và Pháp Lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo hiện hành nhưng 

không thấy TT. Thích Thiện Thống ghé mắt và nỗ lực giải thể! 

Tại TP.HCM, từ năm 2006,  Câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ đã được thành lập và tổ chức 

thành công 3 Hội trại cho thanh thiếu niên (2008 tại Phan Thiết, 2009 tại Suối Tiên và 2010 tại 

Đại Nam Văn Hiến). Trong 4 năm qua, với tư cách là cố vấn CLB Hoằng Pháp Trẻ và Trưởng 

Ban tổ chức Hội trại, chúng con đã nhiều lần xin Thường trực Ban Trị sự THPG TP.HCM cho 

CLB Hoằng Pháp Trẻ được trực thuộc Ban Hoằng Pháp THPG TP.HCM.  

HT. Thích Trí Quảng tại một số phiên họp tại giảng đường Chùa Ấn Quang đã hứa khả và 

chỉ đạo cho trực thuộc nhưng HT. Thích Minh Chơn, Quyền Trưởng Ban Hoằng Pháp THPG 

TP.HCM không hoan hỷ tiếp nhận. Với tư cách Phó Ban Hoằng Pháp kiêm Thư ký của Ban, con 

trình HT. Thích Minh Chơn vài lần nhưng vẫn không được HT. Thích Minh Chơn đồng ý. Mặc 

dù biết ý kiến của HT. Thích Minh Chơn không phù hợp với chỉ đạo của HT. Thích Trí Quảng, 

chúng con vẫn lặng thinh, chờ đợi trong kiên nhẫn. Bốn năm trôi qua, CLB Hoằng Pháp Trẻ vẫn 

hoạt động nhưng lại chưa được Ban ngành nào của GHTƯ hay Ban ngành Thành hội cho phép 

trực thuộc, mặc dù trong thâm tâm và tận đáy lòng, chúng con rất muốn nó trực thuộc, đặc biệt là 

Ban Hoằng Pháp, nơi con làm Phó Ban kiêm Thư ký. 

Nghĩ đến viễn cảnh Hội Thanh niên Phật giáo sẽ bị “treo” lâu dài, không được sự chấp 

thuận và đồng thời cũng không bị phủ bác, mà chờ đợi thì không biết khi nào mới được duyệt xét 

như tình trạng của CLB Hoằng Pháp Trẻ; xét thấy Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô ra 

mắt an toàn vào năm 2009, chúng con đã thống nhất đổi danh xưng CLB Hoằng Pháp Trẻ thành 

Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam vào ngày 18-5-2010, nhằm nối kết với Liên 

đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô và các CLB thanh thiếu niên Phật giáo ở các tỉnh khác. 

Mặc dù không được quy định trong Hiến chương của GHPGVN, Liên đoàn Thanh thiếu 

niên Phật tử Thủ đô đã được chính thức thành lập, có sự tham dự của Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo 

Chính phủ. Trong khi chờ đợi sự cho phép chính thức, chúng con mô phỏng mô hình này, thỉnh 4 

vị tôn đức Hội đồng Trị sự chứng minh, đổi danh xưng cho thích hợp, ra mắt lâm thời. Chúng 

con không hề thành lập tổ chức mới. Động cơ và mục đích của chúng con là hoàn toàn trong 

sáng và vì mục đích Phật pháp; không hề có tham vọng cá nhân hay ý đồ xấu, nhằm làm rối loạn 

GH. 

 

II. MỤC ĐÍCH CỦA LIÊN ĐOÀN THANH THIẾU NIÊN PHẬT GIÁO 

Trong thời gian qua, kể từ khi Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam được ra mắt 

lâm thời tại Đại Nam Văn Hiến, TT. Thích Thiện Thống, Phó Văn phòng II, đã nhân danh HT. 

Thích Thiện Nhơn và GHTƯ, gọi điện thoại sách nhiễu một số Tăng Ni tham gia Liên đoàn, 

đồng thời, gọi điện thoại cho lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành có Tăng Ni trẻ tham 

gia Liên đoàn cáo buộc nặng lời và thiếu thiện chí về bản thân con và nhiều vị khác, dẫn đến sự 

hoang mang và hiểu lầm nghiêm trọng. Các luận điệu của TT. Thích Thiện Thống bao gồm các ý 

tưởng sau đây: 

1) Thầy Thích Nhật Từ muốn làm Chủ tịch với vai xếp sòng (?!) Tăng Ni trẻ, như Hoà 

thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự lãnh đạo quý tôn đức lớn tuổi. 

2) Việc thành lập Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo là nguy hại (?!) cho GHPGVN. 

Khi nghe phân tích thiếu thiện chí và thiếu công tâm như thế, ai mà không sợ cho được. Mà khi 

đã hiểu lầm và sợ rồi thì phải dẹp cho xong. TT. Thích Thiện Thống đã biết khéo léo biến mâu 

thuẫn cá nhân với con thành chủ trương của VP2 là điều không nên. 

Trong Bản dự thảo Điều lệ hoạt động của Hội Thanh niên Phật giáo được chúng con gửi kèm 

theo đơn xin lập Hội trực thuộc HĐTS/ Ban Tăng Sự/ Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, có khẳng định 
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rõ mục đích như sau: 

1. Tổ chức hướng dẫn Tăng Ni trẻ và thanh niên Phật tử thực hiện các nghị quyết và thông 

tư của Trung ương GHPGVN và nghị quyết và thông bạch, thông báo của Ban trị sự Phật 

giáo ở các tỉnh thành.  

2. Gương mẫu trong đời sống đạo đức; siêng năng trong học tập và học Phật; không ngại giao 

lao, không từ khó nhọc, góp phần xây dựng đất nước và phát triển Phật giáo.  

3. Tham gia các hoạt động, tạo môi trường giáo dục thanh thiếu niên sống cuộc đời đạo đức, 

thiểu dục, tri túc; nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương Giáo hội giao 

phó.  

4. Nêu cao tinh thần nhập thế của Phật giáo, tinh tấn phục vụ xã hội theo tinh thần vô ngã và 

vị tha.  

5. Truyền bá Phật pháp và hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử trẻ phát huy tư tưởng trong sáng của 

giáo lý Đạo Phật vào trong cuộc sống nhằm mang lại hạnh phúc an vui cho mọi người.  

6. Hợp tác các hoạt động xã hội với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và các 

đoàn thể thanh niên, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam trong giai 

đoạn đổi mới.  

  Mục đích và thiện chí của chúng con rõ ràng và trong sáng như thế. Việc TT. Thích Thiện 

Thống biến mâu thuẫn cá nhân thành chính sách do cố tình xuyên tạc mục đích tốt thành xấu là 

điều đáng tiếc, làm nhiều Tăng Ni trẻ hoang mang, mất niềm tin vào GHPGVN. 

 

III. MÂU THUẨN CÁ NHÂN ĐƯỢC NÂNG THÀNH CHÍNH SÁCH 

Kính bạch chư Tôn đức, 

Vào đầu năm 1992, TT. Thích Thiện Thống rời khỏi Chùa Pháp Hội, Q.10, xin tu học tại 

Chùa Giác Ngộ. Trong lúc Bổn sư của chúng con là cố HT. Thích Thiện Huệ lâm trọng bệnh, 

HT. Thích Thiện Tánh xin cho TT. Thích Thiện Thống nhập hộ khẩu tại Chùa Giác Ngộ. Sau khi 

hỏi ý kiến chúng đệ tử xuất gia tại chùa Giác Ngộ, Hoà thượng Bổn sư của chúng con đã từ chối 

không cho TT. Thích Thiện Thống nhập hộ khẩu tại chùa.  

Đây có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hiềm khích của TT. Thích Thiện Thống với 

cá nhân chúng con. Sau khi Bổn sư của chúng con viên tịch vào cuối tháng 7-1992 (AL), mâu 

thuẫn giữa chúng con trở nên căng thẳng, không thể tháo gở được, con đã trình chư Tôn đức Tổ 

đình Ấn Quang, xin phép được giải thể chúng để cứu vãn sự tu học của Chùa. Vài ngày sau đó, 

Kỳ thi tuyển sinh Cao cấp Phật học Việt Nam khoá III diễn ra, TT. Thích Thiện Thống thi rớt rồi 

được học vớt, trong khi con đậu thủ khoa kỳ thi này. Điều này cũng có thể là nguyên nhân thứ 

hai làm cho TT. Thích Thiện Thống có ác cảm với con nhiều hơn.  

Năm 2002, khi trở về nước sau gần 8 năm tu học tại Ấn Độ, mỗi khi gặp TT. Thích Thiện 

Thống, chúng con chào hỏi lẫn nhau trong vui vẻ. Những tưởng, mối hiềm khích năm xưa tại đã 

được TT. Thích Thiện Thống buông xả theo tinh thần Phật dạy. Qua sự việc ra mắt lâm thời Liên 

đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam, chúng con nhận thấy sự hiềm khích của TT. Thích 

Thiện Thống đối với con có cơ hội bùng nổ, theo đó, mâu thuẫn cá nhân đã được khéo léo nâng 

thành chính sách, làm chư Tôn đức phải bận tâm quá nhiều. 

Sở dĩ con nghĩ như trên là vì, nếu thực sự việc TT. Thích Thiện Thống nỗ lực xoá bỏ Liên 

đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam là công tâm, do không có trong quy định của Hiến 

chương và Pháp lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo thì tại sao Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ 

đô được thành lập ngày 27-8-2009, cộng đồng mạng internet toàn cầu và phần lớn giới Tăng Ni 

trẻ chúng con đều biết, không thấy TT. Thích Thiện Thống đá động gì? Tại sao TT. Thích Thiện 

Thống không trình bạch HT. Thích Thiện Nhơn ra văn bản kính trình Đại lão Hoà thượng Chủ 

tịch HĐTS GHPGVN ra lệnh giải thể Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô này? Tại sao 

Hà Nội tổ chức ra mắt Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô có sự tham dự của BTGCP, 

VP1, Ban Hoằng Pháp TƯ, Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ và BTS Phật giáo Hà Nội, dù cũng 

không có trong quy định của Hiến chương GHPGVN thì TT. Thích Thiện Thống và VP2 lại làm 
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thinh, trong khi với Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam có con làm Trưởng Ban điều 

hành lâm thời thì lại làm lớn chuyện, phải nhọc lòng Đại lão Hoà thượng Chủ tịch HĐTS và Phó 

Chủ tịch Thường Trực HĐTS và một số vị Phó chủ tịch HĐTS làm cố vấn cho Liên đoàn chúng 

con? Nếu giải thể một Liên đoàn thanh thiếu niên PG vì nó không được quy định trong Hiến 

chương của GH và làm việc ấy vì nhân danh Hiến chương thì tại sao lại có sự thiên vị và thiếu 

công bằng? Trong khi chúng con chỉ đổi danh xưng CLB Hoằng Pháp Trẻ thành Liên đoàn 

Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam để nối kết Bắc Nam thì bị lên án nặng nề, như một tội đồ? 

Càng tin tưởng vào sự sáng suốt và công tâm của chư Tôn đức chừng nào thì chúng con, 

qua sự việc nêu trên, càng tin rằng vì ác cảm và mâu thuẫn cá nhân mà TT. Thích Thiện Thống 

đã cố công giải thể Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam nhằm mục đích cá nhân là đả 

phá chúng con để rửa hận 20 năm trước! 

Kèm theo tờ tường trình này, chúng con kính gửi đến chư Tôn đức các giấy tờ xin lập Hội 

Thanh niên Phật giáo cách đây 4 tháng, để thấy rõ thiện chí và mục đích của chúng con, vốn 

khác hoàn toàn với các xuyên tạc của TT. Thích Thiện Thống và các lý giải của TT. Thích Thiện 

Thống với HT. Thích Thiện Nhơn và VP2 trong thời gian qua. Hồ sơ này gồm có: 

1) Đơn xin lập Hội Thanh niên Phật giáo (đã gửi cho BTGCP và HĐTS vào đầu tháng 2-

2010. Con gửi Đơn xin sau cùng khi được HT Thiện Nhơn tư vấn thay đổi 2 lần từ trực 

thuộc HĐTS, đến Ban Tăng Sự và Ban Hướng dẫn Phật tử) 

2)  Điều lệ Hội Thanh niên Phật giáo (với mục đích và hoạt động nhằm tôn vinh GHPGVN 

và góp phần tạo dựng hình ảnh và đất nước Việt Nam trong giai đoạn mới) 

3) Biên bản ghi nhớ về việc đổi danh xưng CLB Hoằng Pháp Trẻ thành Liên đoàn Thanh 

thiếu niên Phật giáo Việt Nam 

4) Danh sách Ban điều hành lâm thời của Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt nam. 

 

Kính bạch chư Tôn đức, 

Với lòng tôn kính chư Tôn đức trước sau như một, với niềm tin vào sự công bằng của chư 

Tôn đức, nhằm tránh việc biến tư thù cá nhân thành chính sách, chúng con kính mong chư Tôn 

đức xem xét lại toàn bộ vấn đề chúng con trình bày, giải quyết một cách công tâm và minh bạch 

Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh đã có Liên đoàn Thanh thiếu niên 

Phật tử Thủ đô, Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật giáo ở Hà Nội và Câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ 

tại TP.HCM và 22 tỉnh thành. Sự liêm minh và công bằng của chư Tôn đức chắc chắn sẽ là 

nguồn động lực cao quý giúp chúng con tiếp tục dấn thân vào con đường phục vụ Phật pháp, 

GHPGVN và giới thanh thiếu niên Phật giáo. 

Chúng con chân thành tri ân chư Tôn đức và kính chúc chư Tôn đức an lạc thân tâm, thành 

công các Phật sự. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Chư Tôn đức Phó chủ tịch HĐTS  

làm cố vấn cho LĐTTNPGVN 

- Những người có liên hệ LĐTTNPGVN 

Cung kính khể thủ 

 

 

 

 

 

ĐĐ. Thích Nhật Từ 
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 

Phó Ban Phật giáo Quốc tế TƯ 

 
 


