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ññññåo PhÆt Çã truyŠn vào ViŒt Nam gÀn 20 th‰ k›.  GÀn 2000 næm lÎch sº Çó, Çåo PhÆt Çã hòa 
nhÆp h£n vào dòng sinh mŒnh cûa dân t¶c.  Trong nh»ng Çêm dài tÓi tæm bÎ nô lŒ, Çô h¶ bªi 
ngoåi bang, bÎ thÓng trÎ bªi nh»ng th‰ l¿c phi nhân và phän dân t¶c, Çåo PhÆt luôn luôn ÇÙng 
vŠ phía Çåi khÓi dân t¶c, cùng chia ng†t xÈ bùi, vinh quang và tûi nhøc, Çem tinh thÀn vô úy, 
Çåi hùng, Çåi l¿c, Çåi tØ bi ÇÙng lên cÙu nguy, mang låi an vui, niŠm tin yêu và lë sÓng, do Çó 
Çã änh hÜªng sâu xa Ç‰n phong tøc, tÆp quán, truyŠn thÓng væn hóa và Çåo ÇÙc cûa dân t¶c 
chúng ta. 

Mái chùa che chª hÒn dân t¶c 
N‰p sÓng muôn Ç©i cûa t° tông.  

 (HuyŠn Không) 
Hình änh mái chùa, ti‰ng chuông chiŠu, l©i kinh khuya s§m là hình änh thân thÜÖng, gÀn gÛi, 
không th‹ thi‰u trong sinh hoåt cûa tuyŒt Çåi Ça sÓ ngÜ©i ViŒt Nam. 
 

Quê tôi có gió bÓn mùa, 
Có træng gi»a tháng có chùa quanh næm 

SÜÖng hôm gió s§m træng r¢m 
ChÌ thanh Çåm th‰ âm thÀm th‰ thôi 

Mai nÀy tôi bÕ quê tôi 
BÕ træng bÕ gió, chao ôi bÕ chùa 

 (NguyÍn Bính) 
Sau bi‰n cÓ 1975, m¶t sÓ Çông Çäo ngÜ©i ViŒt Ç‰n ÇÎnh cÜ ª nÜ§c ngoài. Ngoài viŒc cÀn phäi 
có m¶t ch‡ Ç‹ tu h†c, chuy‹n hóa n¶i tâm, chuy‹n hóa ngoåi cänh mà lúc nào cÛng bÎ cuÓn 
hút, tác Ç¶ng bªi cu¶c sÓng vÆt chÃt xa hoa nhÜng xem nhË tinh thÀn nhân bän và giá trÎ Çåo 
ÇÙc nhÜ cu¶c sÓng tåi các nÜ§c tây phÜÖng hiŒn tåi, còn cÀn phäi có m¶t nÖi Ç‹ gìn gi» phong 
tøc, tÆp quán cûa t° tiên, duy trì Çåo ÇÙc và truyŠn thÓng væn hóa cûa dân t¶c, do Çó viŒc phäi 
có m¶t ngôi chùa là nhu cÀu cấp bách và cÀn thi‰t. 
 
CÛng nhÜ hÀu h‰t các ngôi chùa cûa ngÜ©i ViŒt Nam ª häi ngoåi, chùa Pháp Hoa ban ÇÀu chÌ 
là m¶t ngôi nhà nhÕ ÇÜ®c ‘bi‰n gia vi t¿’ tåi sÓ 83 Addison Road khu Rosewater, do s¿ khªi 
xÜ§ng cûa m¶t sÓ cÜ sï PhÆt Tº nhiŒt tâm nhÜ quš ông: NguyÍn Væn TÜÖi, Hoàng Væn Thìn, 
Bùi Væn Ba, NguyÍn Væn GÃm, NguyÍn Thu Phong, LÜÖng HÒng SÖn... cùng quš bà Ngô ThÎ 
Ki‹u và Bùi ThÎ Ngân Bình...  Ngôi nhà này gÒm m¶t phòng l§n chÙa ÇÜ®c khoäng 30 ngÜ©i 
dùng làm chánh ÇiŒn, m¶t phòng nhÕ hÖn bi‰n thành phòng Ça døng (vØa là væn phòng cûa 
Ban TrÎ s¿, vØa là phòng khách, vØa là phòng h†p, vØa làm phòng æn) và thêm m¶t phòng 
khác dùng làm nÖi ª cho vÎ Trø Trì.  Ngoài ra còn có thêm m¶t nhà b‰p và m¶t nhà vŒ sinh 

 

Toàn cänh chùa Pháp 
Hoa 
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chÌ Çû Ç‹ sº døng cho m¶t vài ngÜ©i.  V§i m¶t cÖ sª nhÜ th‰ không Çû Ç‹ Çáp Ùng cho nhu 
cÀu tu h†c cûa Çông Çäo PhÆt tº, nhÃt là trong các ngày lÍ l§n có khi Ç‰n cä ngàn ngÜ©i tham 
d¿. 
ñ‹ Çáp Ùng nhu cÀu PhÆt s¿ ngày càng phát tri‹n, H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi Nam Úc Çã 
mua m¶t lô ÇÃt diŒn tích 5000m2 tåi sÓ 20 Butler Avenue khu Pennington, n¢m cách trung 

tâm thành phÓ Adelaide - thû phû cûa ti‹u bang 
Nam Úc - 10km vŠ hÜ§ng Tây B¡c Ç‹ tåo lÆp nên 
ngôi chùa Pháp Hoa hôm nay. 
Chùa do Hòa ThÜ®ng Pháp Hoa, húy thÜ®ng NHÐ 
hå HU˙ t¿ Giäi Trí, hiŒu Trí Thông, thu¶c Ç©i Pháp 
thÙ 41 dòng Lâm T‰ chánh tông và là th‰ hŒ thÙ 8 
thu¶c môn phái Chúc Thánh khai sÖn. TØ NhÆt Bän 
Hòa ThÜ®ng Ç‰n ho¢ng pháp và lãnh Çåo tinh thÀn 
cho ÇÒng bào PhÆt T» tåi Çây bªi s¿ cung thÌnh cûa 
H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi Nam Úc lúc Çó, do Çåo 
h»u ThiŒn Liên NguyÍn Væn TÜÖi làm H¶i TrÜªng. 
Hòa ThÜ®ng ngÜ©i làng CÄm Phô, quÆn ñiŒn Bàn, 
tÌnh Quäng Nam, xuÃt gia næm 12 tu°i.  TrÜ§c Çây ª 
quê nhà Ngài nguyên: 
• Trø trì chùa CÄm Hà tåi Quäng Nam. 
• Giäng sÜ T°ng h¶i PhÆt Giáo Trung PhÀn.   
• Trø trì chùa CÀu ñÃt, quÆn ñÖn DÜÖng, Tuyên 

ñÙc kiêm Giáo sÜ chi nhánh PhÆt H†c ViŒn Nha 
Trang tåi chùa Linh SÖn, ñà Låt. 

• Giäng sÜ kiêm trø trì chùa TÌnh H¶i PhÆt Giáo Komtum 
• Chû tÎch U› Ban Tranh ñÃu Bäo VŒ PhÆt Giáo tÌnh Quäng Nam (1963). 
• Chánh ñåi DiŒn Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt tÌnh Quäng Nam, kiêm Giäng 
sÜ ViŒn Hóa ñåo Ç¥c trách tÌnh Quäng Nam. 

• Tuyên Uš TrÜªng trong ngành Tuyên Uš PhÆt Giáo Quân l¿c VNCH. 
• Sáng LÆp Viên trÜ©ng trung, ti‹u h†c BÒ ñŠ tÌnh Quäng Nam. 
LÍ Ç¥t viên Çá ÇÀu tiên xây d¿ng chùa vào ngày 19/03/1984 (tÙc ngày 17/02 næm Giáp Tš).  
Toàn b¶ ÇÒ-án do chính Hòa ThÜ®ng phát h†a và ÇŠ nghÎ vë ki‹u.  Sau 5 næm xây d¿ng, chùa 
ÇÜ®c khánh thành vào ngày 23/12/1989 (tÙc ngày 26/11 næm K› Tœ) 
Chùa ÇÜ®c xây theo lÓi ch» VÜÖng, cách ki‰n trúc vÅn còn gi» ÇÜ®c ÇÜ©ng nét Á ñông, r¶ng 
và thÃp, mang š nghïa h¶i nhÆp, chuy‹n hóa và vÅn còn gi» ÇÜ®c cách tôn trí th© t¿ truyŠn 
thÓng.  CÃu trúc chia làm 3 phÀn: TiŠn ñÜ©ng, HÆu Liêu và Pháp Xá. (TÜªng cÛng nên nh¡c 
låi là chánh ÇiŒn và pháp xá do công ty David Knights Homes Pty Ltd xây cÃt, riêng phÀn hÆu 
liêu do công ty cûa ki‰n trúc sÜ NguyÍn Công DuyŒt thi công). 
Qua khÕi Tam Quan, trÜ§c khi Ç‰n Bái ñiŒn là m¶t sân r¶ng, bên trái là tÜ®ng ñÙc Quán Th‰ 
Âm l¶ thiên ÇÙng trên tòa sen, tay trái ki‰t Ãn Vô Uš, tay phäi cÀm tÎnh bình.  K‰ bên là ngôi 
mi‰u nhÕ th© thÆp loåi cô hÒn, phía trÜ§c có trÒng m¶t cây BÒ ñŠ l§n. Bên phäi cûa tiŠn Çình, 
ÇÓi diŒn v§i tÜ®ng ñÙc Quán Th‰ Âm l¶ thiên là bãi ÇÆu xe. 
1/ TiŠn ñÜ©ng: xây trên nŠn cao 8 tÃc.  Phía trÜ§c có 3 cºa vào và 2 cºa sau Ç‹ ra.  Bên trái 
cûa cºa vào Ç¥t ñåi C°, Bäng và KiŠng Chùy.  Trên m¥t cûa KiŠng Chùy, m¶t bên có ch» 
PhÆt Nh¿t Tæng Huy và m¥t kia có ch» Pháp Luân ThÜ©ng Chuy‹n.  Bên phäi cûa cºa vào Ç¥t 
ñåi HÒng Chung. 

Hòa ThÜ®ng thÜ®ng NhÜ hå 
HuŒ, khai sÖn chùa Pháp Hoa 
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ñåi HÒng Chung chùa Pháp Hoa chiŠu cao 1650cm, ÇÜ©ng kính miŒng chuông 90cm, n¥ng 
1600kg. Thân chuông tØ trên xuÓng dÜ§i ÇÜ®c chia làm 10 phÀn: 
a. Quai chuông là hình hai con BÒ lao Çâu lÜng vào nhau. 
b. Vòng hoa sen ki‰t tÜ©ng. 
c. PhÆt hiŒu: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt tác Çåi chÙng minh. 

    d. Tên chùa: Pháp Hoa ThiŠn T¿. 
e. NgÛ B¶ Chú gÒm: 
     ChÖn ngôn 
        Væn Thù nhÙt t¿ chÖn ngôn 
        Løc t¿ Çåi minh chÖn ngôn 
        ThÃt Cu Chi ChuÄn ñŠ Çà-la-ni 
        PhÆt Çänh Çåi luân nhÙt t¿ minh vÜÖng            
     chÖn ngôn 
f. ñÜ®c chia làm bÓn phÀn: 
• L©i chuông (trích tØ ñåi tång) 
‘‘NghiŒp thÙc mang mang vô cÙ sª y’’ 

      Ti‰ng chuông thong dong dìu dÎu ÇÜa   
       ngÜ©i quay vŠ tánh giác. 
      S¿c tÌnh cÖn mê, sanh tº Çêm dài, hÒng 

chung tÌnh m¶ng. 
Bi‹n kh° chÖi vÖi chuông vang réo g†i 
Bªi quay lÜng v§i giác mà thành ra sáu nëo 
BÜ§c v§i theo thinh trÀn nên Çành quên h£n tánh nghe 

TØ  Ãy NhÜ Lai cÓ quÆn càng xa diŒu v®i, b‰n giác 
nghìn trùng 
Ti‰ng Ç©i lôi kéo, nhåc tøc ÇÄy ÇÜa  
RÒi ti‰ng lòng dÜ©ng nhÜ im b¥t, dù bao phen khao 
khát ch© mong 
Âm ba xa v¡ng, nay duyên lành h¶i Çû, tæng tøc ÇÒng 
lòng phát nguyŒn tân tåo hÒng chung 
Nh»ng mong Çem ti‰ng chuông lÃp cä ti‰ng trÀn 
ñem ti‰ng giác hòa tan ti‰ng v†ng 
V†ng giác không hai, cæn trÀn vong thoát  
Kêu g†i ngÜ©i ngÜ©i quay vŠ tánh nghe chân thÜ©ng 
v¡ng l¥ng 
TÃt cä ti‰ng là ti‰ng hÒng chung thÃu triŒt 
TÃt cä thinh là thinh triŠu âm diŒu pháp 

Bái ñiŒn 

ñài Quán Th‰ Âm l¶ thiên 

ñåi HÒng Chung 
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Mãi mong pháp gi§i chúng sanh ti‰ng lòng hi‹n hiŒn 
ñÒng chÙng nhï cæn viên thông, Quan Âm t¿ tánh thành vô thÜ®ng Çåo 
• NguyŒn thº chung thinh siêu pháp gi§i 

Thi‰t vi u ám tÃt giai væn 
Væn trÀn thanh tÎnh chÙng viên thông 
NhÃt thi‰t chúng sanh thành chánh giác 
Væn chung thinh, phiŠn não khinh 
Trí tuŒ trÜªng, bÒ ÇŠ sanh 
Ly ÇÎa ngøc, xuÃt hÕa khanh   
NguyŒn thành PhÆt Ç¶ chúng sanh  
Án dà ra Ç‰ da tóa ha    

• NguyŒn ti‰ng chuông này vang pháp gi§i 
Kh¡p nÖi u tÓi m†i loài nghe 
Siêu nhiên vÜ®t thoát vòng sanh tº 
Giác ng¶ tâm tÜ m¶t hÜ§ng vŠ 
Nghe chuông phiŠn não tan mây khói 
Ý l¥ng thân an miŒng mïm cÜ©i 
HÖi thª nÜÖng chuông vŠ chánh niŒm 

      VÜ©n tâm hoa tuŒ nª xinh tÜÖi.  
• Hòa ThÜ®ng Thích NhÜ HuŒ và Tæng Ni PhÆt Tº 

                 Phøng tåo PL.2544-DL.2000 

         Bên dÜ§i là hình bánh xe pháp luân tám cánh 
         g. BÓn minh châu và rÒng ª bÓn m¥t. 
         h. PhÆt hiŒu: Nam mô U Minh Giáo Chû CÙu Kh° B°n Tôn ñåi NguyŒn ñÎa Tång BÒ 
Tát 
         i. TÙ quš t¿: Xuân, Hå, Thu, ñông 
         j. Thu› ba vòng theo miŒng chuông. 

TiŠn ÇÜ©ng chia làm 3 gian.  Gian gi»a là ñåi Hùng Bäo ñiŒn, tØ ngoài nhìn vào ª gi»a, 
trên cao có treo m¶t tÃm hoành phi sÖn son thi‰p vàng vi‰t 4 ch» theo lÓi Çåi t¿: GIÁC 
HOàNG TH¨Y PH�M, bên phäi là tÃm hoành phi mang ch» BÁT NHã HOA KHAI và bên 
trái là tÃm hoành phi mang ch» B— ñ“ QUẢ THøc. Bên dÜ§i là các tÃm phù Çiêu mang hình 
tÙ linh: long, ly, quy, phøng và hai bên có hai câu ÇÓi: 
 Pháp phÜÖng tiŒn thÆm thâm vi diŒu ChÜ PhÆt næng tri 
   Hoa bÒ ÇŠ bi‰n mãn trang nghiêm duy chÙng nãi Ç¡c 
Phía ÇÓi diŒn cûa Bäo ñiŒn cÛng treo ba tÃm hoành phi.  TÃm ª gi»a mang ch» TØ Vân 
Vïnh H¶, tÃm bên phäi mang ch» Pháp VÛ Huân Triêm, tÃm bên trái mang ch» Häi 
Chúng ñÒng Vinh   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ñåi Hùng Bäo ñiŒn 
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Chánh ÇiŒn thi‰t 4 án th©.  Án gi»a th© kim thân đÙc 
PhÆt Tổ Thích Ca Mâu Ni ngÒi ki‰t già trên tòa sen, 
cao 2.5m (tính luôn tòa ngÒi là 4m).  Án ÇÓi diŒn th© 
tôn tÜ®ng ñÙc ThÃt Cu Chi ChuÄn ñŠ, tä án th© tôn 
tÜ®ng ñÙc Tiêu DiŒn ñåi Sï và h»u án th© tôn tÜ®ng 
ñÙc Vi ñà Thiên TÜ§ng. 
Gian bên trái cûa chánh ÇiŒn, trên cao có tôn trí bÙc 
änh Di ñà Tam Tôn,  bên dÜ§i là nÖi Ç¥t các di änh và 
tro cÓt cûa chÜ hÜÖng linh kš t¿. 
Gian bên phäi cûa chánh ÇiŒn là nÖi Ç‹ kinh sách và 
pháp khí sử døng hàng ngày. 
Phía sau chánh ÇiŒn còn có hai phòng dùng Ç‹ phát 
hành kinh sách. 
2/ HÆu Liêu: gÒm 3 phÀn.  Gian ª gi»a là T° ñÜ©ng, 
chính gi»a tôn trí tôn tÜ®ng SÖ T° ñông ñ¶ BÒ ñŠ ñåt  
Ma. Bên dÜ§i là nÖi th© long vÎ chÜ Tôn Túc TiŠn BÓi 
h»u công, hai bên có hai câu ÇÓi: 
 

Pháp b°n vô pháp thÎ vi chân thÆt pháp 
 Hoa t® không hoa cÓ tri bÃt bi‰n hoa 

Bên phäi T° ñÜ©ng treo m¶t tÃm li‹ng mang ch»: 
        NhÜ  Lai chánh giác giác bÎ th‰ gian 
   HuŒ nh¿t thÜ©ng minh minh cùng lai t‰ 

Bên trái là tÃm li‹ng mang bÓn ch»: HuŒ Mång Khä K‰. 
Gian bên phäi gÒm væn phòng Ban TrÎ S¿, phòng khách, phòng ª cho vÎ PhÜÖng TrÜ®ng, tæng 
xá cûa chÜ Tæng và hiŒn tåi Çang Ç¥t væn phòng H¶i Chû GHPGVNTN/HN tåi UñL-TTL 
Gian bên trái là Tæng ÇÜ©ng và nhà vŒ sinh dành riêng cho chÜ Tæng sº døng. 
3/ Pháp Xá: Ngay cºa vào có Ç¥t m¶t Bäo Chúng, trên Bäo Chúng có ÇŠ tám ch» PhÆt Nh¿t 
Tæng Huy Pháp Luân ThÜ©ng Chuy‹n. Pháp xá là khu Ça døng gÒm m¶t h¶i trÜ©ng l§n chÙa 
ÇÜ®c khoäng 300 ch‡ ngÒi, 1 thÜ viŒn, 1 phòng ngû tÆp th‹ nam, 1 phòng ngû tÆp th‹ n», 1 
phòng dành riêng cho ngÜ©i bŒnh, phòng cho khách vãng lai, m¶t nhà b‰p l§n cho Çåi chúng 
và khu nhà vŒ sinh tÆp th‹. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T° ñÜ©ng 

ñoàn Quán GñPT Pháp Hoa 
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Bên ngoài, phía sau Pháp xá, bên m¥t là ñoàn Quán Gia ñình PhÆt Tº Pháp Hoa và là nÖi 
sinh hoåt cûa thanh thi‰u niên.  Bên trái là kho l§n chÙa vÆt thÜ©ng trø. 
Chùa Pháp Hoa, ngôi chùa ÇÀu tiên cûa ngÜ©i ViŒt tåi ti‹u bang South Australia là m¶t Çåo 
tràng l§n không phäi chÌ dành riêng cho ngÜ©i ViŒt mà cho cä ngÜ©i ngoåi quÓc tÆp trung tu 
h†c, tìm hi‹u Çåo PhÆt và còn là m¶t Çóng góp l§n lao cûa ngÜ©i ViŒt vào chính sách Ça væn 
hóa cûa quÓc gia Úc ñåi L®i. 
 

     C°ng tam quan, tôn tÜ®ng Quán Th‰ Âm BÒ Tát  
   và hoa væn trên mái chùa sau khi Çã ÇÜ®c  trùng tu   

 
Tâm LÍ VÜÖng H†c  
Ảnh: Thích Viên Trí  
         ThiŒn Minh NguyÍn Væn CÀm 
PhÆt lÎch 2545, DÜÖng lÎch 2001. 


