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TIN TỨC VỀ SỐ GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 

 

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Đồng hương, Phật tử gần xa, 

Sau hai tuần chuẩn bị cho Đại Hội lần thứ nhất Hội Đồng Hoằng Pháp, mọi công việc đã tiến triển tốt 

đẹp. Hiện nay, ngoài con số 170 vị trong các bốn Ban của HĐHP, hay quý Phật tử thân cận hỗ trợ Phật 

sự cũng như chư quan khách mà chúng tôi đã trực tiếp gởi Thư Mời, đã có thêm 320 vị từ 19 quốc gia 

trên toàn thế giới (170 ở VN và 150 ở 18 nước khác) trực tiếp ghi danh tham dự đại hội. Con số 320 

tham dự viên này bao gồm chư Tăng Ni, Phật tử, các Trí thức đang công tác trong các lĩnh vực nghiên 

cứu, giảng dạy đại học và các Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử… Gồm có: 

218 cư sĩ Phật tử, trong đó có 64 Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử các cấp. 

102 Tăng Ni, đa số là Tăng Ni trẻ hiện đang theo học tại các học viện, đại học hay du học bậc tiến 

sĩ và thạc sĩ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số đó có 18 vị là học viên lớp Phạn ngữ của GS Đỗ 

Quốc Bảo do Hội Đồng Hoằng Pháp tổ chức. Xin tán thán! 

Qua việc ghi danh này, chúng tôi cũng được biết hiện đang có một lực lượng Tăng Ni trẻ đã được 

đào tạo trong nhiều trường đại học khắp nơi đã có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ hay cử nhân. Đây là một tiềm 

năng quý báu của Phật Giáo Việt Nam chúng ta hiện nay. Mong ước rằng, với tâm hạnh cao cả, dưới 

sự cố vấn chỉ dạy của HT Tuệ Sỹ và GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát, nguồn nhân lực này sẽ chung lưng đấu 

cật cùng Hội Đồng Hoằng Pháp để Bộ Tam Tạng Kinh Điển Việt Nam sớm được như tâm nguyện, ngỏ 

hầu báo đáp trọng ân Tam Bảo cùng thâm ân chư Lịch Đại Tổ Sư nhiều đời qua. Ước mong thay! 

Ngoài ra chúng con/ chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị ở Mỹ Châu v/v đổi giờ trong tuần qua. Xin quý 

Ngài tính giờ tương đương tại địa phương căn cứ vào 10 giờ sáng thứ bảy 27/11 giờ VN hay 4 giờ sáng 

giờ Âu Châu để đăng nhập tham dự đúng giờ. Ban Kỹ Thuật sẽ mở Cổng Hệ thống ZOOM trước 1 tiếng 

đồng hồ và đóng cổng trước 15 phút giờ Khai mạc để ổn định đạo tràng. 

Kính chúc quý Ngài và quý vị vô lượng an lạc. 

Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN 
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