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 Tâm Thư  
 

Darwin, ngày 17 tháng 12 năm 2022 

 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Chư Tôn Đức, 

Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử gần xa, 

 

Sinh hoạt Phật sự của đồng hương Việt Nam tại Darwin Bắc Úc đã bắt đầu rất 

sớm, ngay sau khi đồng hương Việt Nam tới định cư tại đây hơn 40 năm trước. Sau 

những gian nan ban đầu, Phật tử Việt Nam chúng ta đã có được nơi sinh hoạt tại Chùa 

Phật Giáo Quốc Tế (CPGQT) ở Leanyer, Darwin, chung với những sắc tộc Phật Giáo 

khác, bao gồm cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. 

  

Nhưng với thời gian, số Phật tử và sinh hoạt Phật sự của các sắc tộc tại CPGQT 

không ngừng phát triển, tới mức vượt qua khả năng dung chứa của CPGQT. Do đó, 

Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc Úc (HPGVNBU) phải có kế hoạch để xây dựng một cơ sở 

Phật giáo cho chính mình, trước là để có đủ không gian sinh hoạt, và đồng thời cũng 

có đủ điều kiện để xây dựng chùa theo truyền thống Bắc Tông của mình. Theo dự tính, 

HPGVNBU sẽ bắt đầu xây những cấu trúc căn bản để có thể sinh hoạt cơ bản, sau đó 

khi điều kiện cho phép sẽ xây dần từng bước cho tới lúc hoàn chỉnh. 

 

Ban xây dựng HPGVNBU đã liên lạc với Sở Nhà Đất Bắc Úc để xin cấp đất. Sở 

yêu cầu Hội chứng minh Hội có đủ ngân khoản cần thiết, khoảng $1,200,000, để xây 

cất ngôi chùa như dự định, thì Sở Nhà Đất sẽ xét duyệt việc xin cấp đất của Hội.  

 

Hiện nay ngân quỹ của Hội đã có được gần $180,000. Do đó với tâm nguyện xây 

dựng ngôi chùa cho đồng hương Việt Nam tại Bắc Úc, cũng như cho tất cả quý Phật tử 

các sắc tộc khác, HPGVNBU xin kêu gọi quý đồng hương, quý mạnh thường quân, quý 

Phật tử cũng như tất cả quý vị hảo tâm hoan hỉ đóng góp để Hội có thể hoàn tất thủ tục, 

hồ sơ nộp cho Sở Nhà Đất xin chính phủ xét duyệt cấp đất cho Hội càng sớm càng tốt.  
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Chúng ta có 2 cách để chứng minh tài chánh với Sở Nhà Đất Bắc Úc: 
 

1. Tiền mặt: Đóng góp trực tiếp: 

• Mọi đóng góp bằng cách chuyển ngân xin quý vị vui lòng chuyển thẳng vào 

tài khoản của HPGVNBU: 
 

Vietnamese Buddhist Society of The Northern Territory Inc 

BSB 06 5903         Commonwealth Bank 

Account Number: 1098 2102 
 

• Nếu đóng góp bằng tiền mặt xin quý vị vui lòng liên lạc: 

- Quang Phạm, điện thoại 0429 804 333, email: quangvp72@gmail.com 

- Nhi Tiền, thủ quỹ, điện thoại, 08 8931 0201 (sau 7 giờ tối), email:   

nhi.tien@bigpond.com  

 

2. Hứa Cho Mượn:  

Công ty, cá nhân, hay đoàn thể có thể HỨA cho HPGVNBU mượn một số tiền 

tùy tâm khi HPGVNBU cần để xây chùa.  
 

Xin lưu ý giấy Hứa Cho Mượn nầy KHÔNG PHẢI là giấy nợ và không có ràng 

buộc về pháp lý, mà chỉ là những văn bản dùng để chứng minh một cách hợp lệ 

khả năng tài chánh của Hội với Sở Nhà Đất.  
 

Kính xin quý vị vui lòng điền vào giấy Hứa Cho Mượn đính kèm và gởi email về: 
 

• Quang Phạm, điện thoại 0429 804 333, email: quangvp72@gmail.com 

• Nhi Tiền, thủ quỹ, điện thoại, 08 8931 0201 (sau 7 giờ tối), email: 

nhi.tien@bigpond.com 

• Hoặc nếu có thể chúng tôi sẽ tới nhận trực tiếp 
 

Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả quý vị được thân tâm an lạc, 

vạn sự cát tường. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Thay mặt Ban Đại Diện và Hộ Trì Tam Bảo Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc Úc 

Trưởng Ban  

 

 

 

Quảng Ngạn Phạm văn Quang 
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