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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 2 tháng 7 năm 2010 

 

 

Kính gửi: - HT. Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS GHPGVN  

 - 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 

 - Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự THPG TP.HCM 

Đồng kính gửi: - Ban Tôn giáo Chính phủ nước CHXHCNVN 

V/v Thỉnh nguyện chư Tôn đức tái cứu xét LĐTTNPGVN lâm thời  

 
Kính bạch chư Tôn đức, 

Con là Tỳ-kheo Thích Nhật Từ xin được kính trình lên chư Tôn đức về động cơ ra mắt Liên 

đoàn Thanh Thiếu niên Phật giáo Việt Nam lâm thời (trong khi chờ đợi sự xét duyệt của HĐTS 

GHPGVN). 

Theo thống kê của Bách khoa Wikipedia, tại Việt Nam chỉ có khoảng 16-50% dân số là 

Phật tử, Nhật Bản khoảng 45%, Nam Hàn 23-50% và Trung Quốc khoảng 8-21%. Theo số liệu 

thống kê của Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ được HT. Thích Thiện Nhơn trích đọc nhân kỷ niệm 27 

năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2008), cả nước có khoảng 45 triệu Phật tử. Theo 

thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2005, Việt Nam chỉ có khoảng 10 triệu Phật tử.  

Mặc dù số liệu khác nhau, những thống kê trên cho thấy dân số Phật giáo ở Việt Nam và 

các nước Đại thừa có chiều hướng giảm khá đáng kể, trong khi số lượng Phật tử ở phương Tây 

tăng không bao nhiêu với số lượng bị giảm đi khá nhiều ở các nước châu Á. Sinh hoạt tại các 

Chùa ở Việt Nam, phần lớn có giới trung niên và lão niên tham gia. Thành phần thanh thiếu niên 

hầu như không đáng kể. Chúng con thiết nghĩ nếu “không có thêm” các hình thức sinh hoạt đặc 

thù cho giới thanh thiếu niên thì trong vòng 30 năm tới, số lượng Phật tử tại Việt Nam càng giảm 

thiểu nhiều hơn, do Phật tử già chết đi, số lượng Phật tử trẻ mới ít đi chùa. 

Phát xuất từ mối quan tâm làm thế nào để giới trẻ Việt Nam đến với Phật giáo nhiều hơn 

thông qua các sinh hoạt phù hợp với nhóm tuổi, với vai trò Phó Viện trưởng HVPGVN tại 

TP.HCM con có cơ hội tiếp xúc Tăng Ni trẻ, muốn đưa các hoạt động Phật sự đáng khích lệ của 

họ vào hệ thống, nhằm phục vụ GHPGVN, vào ngày 06-02-2010, chúng con thay mặt Tăng Ni 

trẻ làm đơn trình HT. Thích Thiện Nhơn xin thành lập Hội Thanh niên Phật giáo. Cùng ngày, 

chúng con gửi Hồ sơ tương tự đến Ban Tôn giáo Chính phủ xin phép lập Hội. Được HT. Thích 

Thiện Nhơn tận tình hướng dẫn v/v đổi cơ quan chủ quản, chúng con đổi đơn 03 lần từ việc xin 

trực thuộc Hội đồng Trị sự, sang Ban Tăng sự TƯ rồi Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ. 

Nhận thấy Liên đoàn Thanh Thiếu niên Phật tử Thủ đô ở Hà Nội, dù không hợp pháp với 

Hiến chương và chưa được Cơ quan nào cho phép đã “ra mắt an toàn” ngày 27-8-2009 và hoạt 

động hơn 6 tháng trong bình yên; nhận thấy các phong trào sinh hoạt giới trẻ ngày càng tăng ở 

các tỉnh thành, chúng con đã cung thỉnh và được 04 vị lãnh đạo HĐTS từ bi làm Cố vấn cho 

LĐTTNPGVN gồm có:  

1) HT. Thích Trí Quảng (Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG TP.HCM) 

2) HT. Thích Giác Toàn (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban Thường trực BGD Tăng Ni TƯ) 

3) TT. Thích Bảo Nghiêm (Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ) 

4) HT. Thích Thiện Tánh (UV Kiểm soát HĐTS, Phó Ban Thường trực BTS PG TP.HCM) 

Ngày 18-5-2010 tại Chùa Giác Ngộ, theo tinh thần vừa nêu trên, chúng con thảo luận và 

thống nhất đổi danh xưng CLB Hoằng Pháp Trẻ thành Liên đoàn TTNPGVN và thỉnh chư Tôn 

đức Cố vấn cho ra mắt lâm thời vào ngày 03-6-2010 tại Đại Nam Văn Hiến, Bình Dương. Theo 
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danh sách, Tăng Ni trẻ tham gia vào LĐTTNPGVN lâm thời trên 70 vị. Khoảng 2/3 có mặt tại lễ 

ra mắt. Tham gia LĐTTNPGVN đều là Tăng Ni của GHPGVN trong đó có vị là UV HĐTS, 

cũng có các vị là Phó Ban và Chánh Thư ký Ban Trị sự PG tỉnh thành. Số Tăng Ni còn lại đều là 

Tăng Ni trẻ tốt nghiệp HVPGVN tại TP.HCM, Cao đẳng Phật học và hai lớp Cao Trung Hoằng 

Pháp, hiện đang làm Phật sự tại 22 tỉnh thành hội Phật giáo. 

Chúng con tin rằng với sự tham gia của các vị Phó Ban Trị sự, Chánh Thư ký BTS hoặc 

các Trưởng Phó Ban trực thuộc các BTS, trong vòng 3 năm LĐTTNPGVN với mô hình hành 

chính ba cấp (Trung ương, tỉnh thành và Tự viện) sẽ cố gắng vận động khoảng 50% các Tự viện 

tham gia, hình thành CLB Thanh Thiếu niên Phật giáo trực thuộc Tự viện đó, rồi tiến đến mô 

hình lý tưởng là mỗi chùa đều có CLB Thanh Thiếu niên Phật giáo, một sân chơi lành mành, 

mang lại các giá trị giáo dục, văn hoá, đạo đức và tâm linh cho giới trẻ Phật giáo.  

Dự kiến sau khi hoạt động khoảng 6 tháng đến 1 năm với các thành quả cụ thể, chúng con 

sẽ trình lên chư Tôn đức Hội đồng Trị để thỉnh cầu được cứu xét và chấp nhận cho 

LĐTTNPGVN trở thành một Phân ban trực thuộc Ban Tăng sự TƯ, Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ 

hoặc Ban Hoằng pháp TƯ – điều mà trong thâm tâm và từ ban đầu đến giờ, chúng con rất mong 

muốn. Tất cả các việc này đều phát xuất từ thiện chí và động cơ trong sáng, nhờ đó, chúng con 

được 04 vị lãnh đạo HĐTS từ bi làm Cố vấn. 

Sau hơn 100 ngày làm đơn và chờ đợi mà không nhận được văn bản trả lời nào từ VP2 và 

BTGCP, dựa vào điều 11 của Nghị định 22/2005/NĐ-CP do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 

01 tháng 3 năm 2005 (Ban Tôn giáo Chính phủ, Văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn 

giáo, NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2005, tr.38) thì: “Sau 45 ngày kể từ ngày hộp đủ hồ sơ hợp lệ, 

nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có ý kiến khác, thì hội đoàn được hoạt động 

theo nội dung đã đăng ký,” vì nhiệt huyết được đóng góp, chúng con mạnh dạn trình chư Tôn 

đức Cố vấn xin ra mắt lâm thời LĐTTNPGVN. Trong lễ ra mắt đơn giản, chúng con hơn 50 

Tăng Ni trẻ có mặt đã được TT. Thích Bảo Nghiêm phát biểu khích lệ, TT. Thích Đạt Đạo đọc 

danh sách lâm thời và HT. Thích Giác Toàn trao danh sách lâm thời cho ba vị đại diện 

LĐTTNPGVN (ĐĐ.Thích Trí Chơn, ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ và Thích Nhật Từ). 

Từ ngày ra mắt lâm thời đến giờ, vì đang chờ đợi sự cứu xét của chư Tôn đức, 

LĐTTNPGVN chưa hoạt động ngày nào, chúng con cũng không ký gửi Bản ghi nhớ v/v đổi 

danh xưng CLB Hoằng Pháp Trẻ thành LĐTTNPGVN cho bất kỳ thành viên nào, không có hoạt 

động thành lập LĐTTNPGVN cấp tỉnh thành nào, và cũng không có CLB Thanh Thiếu niên PG 

trực thuộc các tự viện được hình thành. Vì tất cả đang chờ đợi sự cứu xét của chư Tôn đức. 

Chúng con xin cam kết rằng nếu LĐTTNPGVN lâm thời chưa được chư Tôn đức cho phép hoạt 

động bằng văn bản, chúng con sẽ không bao giờ có bất kỳ hoạt động nào dưới danh nghĩa này. 

Giới Tăng Ni trẻ chúng con vô cùng cảm kích và biết ơn sâu sắc về lời nhận xét của HT. 

Thích Từ Nhơn qua Công văn số 221/CV.HĐTS, ký ngày 24-6-2010, đối với LĐTTNPGVN lâm 

thời là “một ý tưởng tốt, nhằm phát huy tài năng và thu hút lực lượng Tăng Ni, Phật tử trẻ 

cho công cuộc phát huy Đạo Pháp và nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập.” Trên tinh thần 

của Công văn này, trong khi chờ đợi sự tái cứu xét rộng lượng của chư Tôn đức, việc ra mắt lâm 

thời LĐTTNPGVN với thiện chí và động cơ tích cực vừa nêu nếu có điều gì vô tình làm cho chư 

Tôn đức bận lòng, chúng con thành kính sám hối và mong chư Tôn đức lượng thứ. Chúng con sẽ 

y giáo phụng hành theo quyết định cuối cùng của chư Tôn đức về LĐTTNPGVN. 

Thành kính đảnh lễ và tri ân chư Tôn đức. Kính chúc chư Tôn đức an lạc thân tâm và viên 

thành các Phật sự. 
 Cung kính khể thủ 

 

 

 
ĐĐ. Thích Nhật Từ 

 


