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Trong phiên họp của Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc 
Châu kỳ 15 tại Narrabeen, tiểu bang New South Wales ngày 31-12-2015, Chư Tôn Đức 
Giáo Phẩm và toàn thể đại chúng đã đồng tâm quyết định tổ chức Đại Lễ Tri Ân nhị vị 
Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo Hội là Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng - HT Thích 
Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng Minh Đạo Sư - HT Thích Như Huệ. Buổi lễ sẽ tổ chức 
long trọng trong dịp Chư Tôn Đức về dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17 của Giáo Hội tại 
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu.

Chính vì duyên khởi trên mà Ban Biên Tập Trang Nhà Quảng Đức đã gởi thư thông báo 
tin mừng và xin bài vở hình ảnh của Chư Tôn Đức và quý Phật tử gần xa. Chỉ trong vòng 
một tháng gởi thư đi, BBT đã nhận được nhiều bài vở thơ, văn, cảm niệm tri ân, tán dương 
công đức của Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư thượng Như hạ Huệ. Tất cả những bài 
viết trong tập này đều quý báu, ghi lại những kỷ niệm, những tình cảm của người viết đối 
với Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, thể hiện qua hành trạng và dấu chân hoằng pháp lợi 
sinh của Ngài Trưởng Lão tại Úc Châu trong hơn 30 năm qua. Lễ Tri Ân của Giáo Hội 
dành cho hai Ngài rồi sẽ qua nhanh, nhưng tuyển tập này, sẽ lưu giữ lại những tấm lòng 
của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đối với công đức to lớn, mà Đức Trưởng Lão 
đã đóng góp cho sự ổn định và phát triển cho Phật Giáo Việt Nam tại xứ sở này hơn một 
phần tư thế kỷ qua. 

Ban Biên Tập thâm tạ tấm lòng của tất cả Chư Tôn Đức và quý Phật tử gần xa đã gởi bài 
và kết quả là tuyển tập này đã hoàn thành theo ước nguyện và tiến trình sắp xếp thời gian 
như ý định của Ban Tổ Chức.

Vì đồng thời trong thời gian trước mùa An Cư, Ban Biên Tập cũng phải cố gắng hoàn tất 
tập Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 để kịp ra mắt trong Khóa An Cư kỳ 17 này, nhờ Chư 
Phật và Bồ Tát Quảng Đức từ bi gia hộ mà mọi việc đã thành tựu viên mãn trước ngày 
khai mạc Khóa Hạ.

Do vậy, dù hết sức cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những sơ sót khi thực hiện tuyển 
tập này, cúi mong các bậc thức giả từ bi hoan hỷ lượng thứ.

Ban Biên Tập

Lôøi Ngoû
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Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Chứng Minh Đạo Sư

Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
Hòa Thượng thế danh là Phạm Kim Huệ, sinh năm Giáp Tuất, ngày 
02-4-1933 tại làng Cẩm Phô, quận Điện Bàn (nay là thành phố Hội 
An), tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
     Thân phụ của Hòa Thượng là Cụ Ông Phạm  Kim Cái pháp danh 
Như Thế, và Thân mẫu là Cụ Bà Nguyễn thị Di pháp danh Như 
Kim, đều làm nghề Đông y. Hòa Thượng là con thứ sáu trong gia 
đình gồm sáu anh chị em. Sinh trưởng trong một gia đình nho học, 
thâm tín Phật giáo, nên lúc tám tuổi Ngài được gia đình cho vào 
chùa ở chùa học đạo.
    -Năm 1945, lúc mười hai tuổi, Hòa Thượng được Hòa Thượng 
Bổn sư Thích Thiện Quả, Trụ trì Tổ đình Chúc Thánh, Hội An, 
Quảng Nam cho thế phát xuất gia và đặt pháp danh là Như Huệ, 
thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ bốn mươi mốt.
    -Năm 1948, Hòa Thượng được Hòa Thượng Bổn sư truyền Sa di 
Thập giới có pháp tự là Giải Trí, hiệu Trí Thông.
    -Năm 1950, do sự khuyến khích và giúp đỡ của Hòa Thượng 
Thích Trí Giác, Thầy được Hòa Thượng Bổn sư gởi vào Phật Học 
Đường Nam Việt chùa Ấn Quang nhập chúng tu học.
    -Năm 1956, Hòa Thượng thọ Tỳ Kheo Giới với Hòa Thượng 
Hành Trụ tại giới đàn Giác Nguyên (chùa Giác Nguyên Nam  Việt).
    Sau khi tốt nghiệp lớp cao đẳng Phật Học và các khóa huấn luyện 
Giảng sư, Trụ trì (Như Lai Sứ giả), Hòa Thượng được cử phục vụ 
Phật sự tại các nơi:
    -Năm 1957, do nhu cầu Phật sự, Giáo hội Tăng già Quảng Nam-
Đà Nẵng mời Hòa thượng về làm Trụ Trì chùa Cẩm Hà tại Quảng 
Nam-Đà Nẵng.

    -Năm 1958, Hòa Thượng Thích Thiện Minh gởi thư mời Hòa 
Thượng tham gia đoàn Giảng sư Tổng hội Phật giáo Trung phần 
Việt Nam, phụ trách tỉnh Khánh Hòa (Nha Trang)
    -Năm 1959, Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Trưởng ban Hoằng pháp 
Tổng hội Phật giáo Trung phần công cử Hòa Thượng làm Trụ Trì 
chùa Cầu Đất, quận Đơn Dương, tỉnh Tuyên Đức, kiêm Giáo Sư 
chi nhánh Phật Học Viện Nha Trang tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt.
    -Năm 1961, Hòa Thượng được Tổng hội Phật giáo Việt Nam 
Trung phần tiến cử nhậm chức Giảng Sư kiêm Trụ Trì chùa Tỉnh 
hội Phật giáo Kon Tum. Tại đây, Ngài thành lập được hai chi hội 
Phật giáo Diên Bình, Tri Đạo và một trường Trung-tiểu học Bồ Đề.
    -Tháng ba năm 1963, vì tình hình đất nước biến đổi và nhu cầu 
Phật sự cấp bách của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam, 
Hòa thượng Thích Trí Quang nhờ giáo sư Cao Tâm Nguyên mang 
thư lên Kon Tum với nội dung yêu cầu thuyên chuyển Hòa Thượng 
về lại Quảng Nam hoằng pháp thay thế Hòa thượng Thích Thiện 
Duyên, để Hòa thượng Thiện Duyên vào làm Hội Trưởng hội Phật 
giáo Quảng Tín.
     Vào tháng 5 năm ấy, Đại lễ Phật Đản tại Huế ngày 08-5-1963 
(nhằm 15-4 năm Quí Mão) bị chính quyền đương thời của Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm đàn áp, phong trào tranh đấu của Phật giáo 
từ đó bùng khởi khắp nơi, Hòa Thượng được Ban Trị sự Tỉnh hội 
Phật giáo Quảng Nam mời giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Tranh Đấu 
Bảo Vệ Phật Giáo tỉnh Quảng Nam (lúc đó Hòa Thượng Thích Trí 
Giác là Chủ Tịch Ủy Ban tranh đấu Phật Giáo Giáo hội Tăng già 
Quảng Nam, Đà Nẵng).

    -Năm 1964, tại đại hội Bầu Ban Trị Sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng 
Nam, Hòa Thượng được đề cử vào chức vụ Hội trưởng Tỉnh hội 
Phật giáo Quảng Nam và Ngài đã đắc cử với số phiếu 118/128 đại 
biểu quận, xã, ấp.
     Và cuối năm đó Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo được thành 
lập với danh xưng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. 
Tại Quảng Nam, một Đại hội Khoáng đại Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất được diễn ra trong bầu không khí hân hoan phấn 
khởi, Hòa Thượng Như Huệ được chư Tăng, Ni và Phật tử bầu làm 
Chánh Đại Diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh 
Quảng Nam và được Viện trưởng Viện Hóa Đạo ra quyết định 
thừa nhận và đồng thời bổ nhiệm Ngài giữ chức vụ Giảng sư Viện 
Hóa Đạo đặc trách tại Quảng Nam. Cũng trong thời gian đó Hòa 
Thượng còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ: Đặc ủy Giáo dục, Chủ tịch 
Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Giám Đốc các trường Trung, Tiểu học 
Bồ Đề tại Hội An, Điện Bàn, Đức Dục, Duy Xuyên... Quảng Nam, 
do Tổng vụ Giáo dục bổ nhiệm.
          Trong công tác xây dựng cơ sở Phật giáo, Hòa Thượng là sáng 
lập viên trường Trung-tiểu học Bồ Đề Quảng Nam với chiều cao 
16 mét, dài 50 mét, nay nhà nước Việt Nam xử dụng và đổi tên là 
trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu.
     Hòa Thượng đã vận động vật liệu giúp đỡ Thượng Tọa Thích 
Như Vạn đại trùng tu Tổ đình Phước Lâm xã Cẩm Hà, và  xây 
trường Tiểu học Bồ Đề Xuân Mỹ xã Cẩm Phô tỉnh Quảng Nam; đệ 
trình và đề nghị Hòa Thượng Thích Minh Châu Tổng Vụ trưởng 
Giáo dục Phật giáo giúp ngân sách để xây dựng hai trường Tiểu học 
Bồ Đề cho hai quận Đại Lộc và Duy Xuyên (hai ngôi trường đó nay 
thành cơ sở hoằng pháp của Giáo hội tại hai quận nầy).
    -Năm 1975, trong giai đoạn vô cùng khó khăn về mọi mặt của 
Giáo Hội, Hòa Thượng vẫn được Anh chị em Huynh trưởng và 
Đoàn sinh Gia đình Phật tử liên tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Đà 
Nẵng tín nhiệm cung thỉnh đứng ra lãnh đạo Gia đình Phật tử với 
chức vụ Đặc ủy Thanh niên kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình 
Phật tử Quảng Nam-Đà Nẵng trên hai trăm gia đình với trên hai 
mươi ngàn đoàn sinh.
    -Năm 1980, Hòa Thượng vào Sài Gòn rồi vượt biên trên một 
chiếc thuyền mong manh lênh đênh giữa biển cả, sau 16  ngày mới 
được tàu Na Uy vớt đưa về Nhật.
    -Năm 1982, do Thượng Tọa Thích Như Điển giới thiệu Hòa 
Thượng sang Úc hành đạo; Hội Phật giáo Việt Nam Nam Úc (Hội 
trưởng lúc đó là Đạo hữu Thiện Liên - Nguyễn văn Tươi) đã bảo 
lãnh Hòa Thượng về đây với trọng trách lãnh đạo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Nam Úc kiêm Trụ Trì chùa Pháp Hoa, Adelaide, và Ngài 
đã đến nhậm chức vào ngày 03-6-1982. Lúc đó chùa Pháp Hoa còn 
là một ngôi nhà “cải gia vi tự” , tại số 83 Addison road, Rosewater, 
S.A 5013.
     Khi nghe Hòa Thượng đến lãnh đạo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Nam Úc,  Hòa Thượng Thích Phước Huệ Hội chủ Tổng hội Phật 
giáo Việt Nam Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan có viết thư đăng báo chúc 
mừng và yêu cầu Ngài soạn thảo bản tu chỉnh Hiến Chương, đệ 
trình Nội Qui Tổng Hội, đồng thời soạn tài liệu giáo lý căn bản và 
mở khóa Phật Pháp dạy cho Phật tử các tiểu bang.
    -Năm 1983, tại Đại hội Khoáng đại Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan kỳ I, Hòa Thượng được Đại Hội cử 
làm  Phó Hội Chủ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp 
của Tổng Hội.
     Cùng năm 1983, sau chuyến hoằng pháp các tiểu bang về lại 
Nam Úc, Hòa Thượng triệu tập một phiên họp khoáng đại để lấy 
ý kiến chung về việc mua đất và xây chùa, toàn thể Phật tử rất hân 
hoan phấn khởi đồng ý thành lập ban vận động, ban tái thiết và 
cung thỉnh Ngài làm Trưởng ban. Hòa Thượng là người khai sơn 
ngôi Tân Pháp Hoa Tự ngày nay, gồm có: Chánh Điện, Tổ Đường, 
Tăng Đường, Pháp Xá, cơ sở nào cũng rộng rãi khang trang đượm 

sắc thái văn hóa Phật giáo và dân tộc Việt, tọa lạc tại số 20 Butler 
Avenue, Pennington S.A  5013.
         -Năm 1986, tại Đại hội Khoáng đại kỳ IV, toàn Ban Trị Sự Hội 
Phật Giáo Việt Nam  Nam Úc đồng lòng chuyển giao sự lãnh đạo 
Phật giáo cho Giáo hội và cung thỉnh Hòa Thượng làm  Hội trưởng 
Hội Phật Giáo Việt Nam Nam Úc 
     -Năm 1987, tại đại hội khoáng đại Thành lập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, Hòa Thượng được 
Đại Hội cung cử giữ chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo, 
kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan.
    -Năm 1989, Đại hội Khoáng đại  kỳ V, Hội Phật Giáo Việt Nam 
Nam Úc đổi danh xưng Hội Phật Giáo Việt Nam Nam Úc thành 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Nam Úc và Hòa Thượng 
được cung thỉnh làm  Giáo Hội Trưởng.
    -Ngày 27-01-1996 (nhằm ngày Đức Phật thành đạo mùng 8 
tháng 12 năm Ất Hợi) Ngài được Giáo hội suy tôn lên ngôi Hòa 
Thượng A  Xà Lê.
     Hòa Thượng có nhiều đệ tử xuất gia đang lãnh đạo hoặc đang 
tu học tại các tự viện, học viện ở Việt Nam như: Quí Hòa Thượng 
Thích Hạnh Đức, Hòa Thượng Thích Hạnh Thiện, Hòa Thượng 
Thích Hạnh Niệm, Đại Đức Thích Hạnh Ngộ, Ni trưởng Thích Nữ 
Thị Minh (Khiết Minh), Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Khương (Huệ 
An), Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Tịnh, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh 
Ngọc, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Phước....
    -Năm 1999, tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ VIII Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất tổ chức tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng được cung 
cử giữ chức vụ Đại Diện Viện Hóa Đạo Giáo hội  Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất tại Úc châu và Tân Tây Lan.
     Tháng 9 năm 1999, tại đại hội Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất Hải ngoại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nhiệm kỳ 
đầu (1999-2003) tổ chức tại Sydney, Hòa Thượng cũng được Đại 
Hội cung thỉnh giữ chức vụ Hội chủ  Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất Hải ngoại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan.
    -Năm 2000, Hòa Thượng phát nguyện đứng ra tổ chức mùa An 
cư Kiết hạ  đầu tiên cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
Hải ngoại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, và đây cũng là mùa An cư Kiết 
hạ lịch sử đầu tiên của Phật giáo Việt Nam trên nước Úc và Tân Tây 
Lan nói chung, hơn ba mươi chư Tăng, Ni các nơi về tham dự, Đạo 
Tràng rất trang nghiêm, thanh tịnh và an lạc.
- Năm 2003, Hòa thượng giao chức vụ Trụ Trì cho ĐĐ Thích Viên 
Trí, và Hòa thượng làm Phượng Trượng Tổ đình Pháp Hoa.
- Năm 2009, do sự chuyển biến Giáo hội các châu và trong nước, 
nên Hòa thượng cùng chư Tăng, Ni hải ngoại thành lập Văn Phòng 
Điều Hợp Phật giáo Liên Châu gồm có Châu Mỹ, Châu Âu, Châu 
Úc và Canada.
- Tháng 5/2015, Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 của Giáo Hội PGVNT-
NHN UĐL-TTL tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Hòa 
thượng xin nghỉ chức vụ Hội Chủ mà Ngài đã lãnh đạo trong suốt 
thời gian 16 năm qua, và Ngài được đại hội cung thỉnh vào ngôi vị 
Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội.
- Tháng 8/2015, Hòa Thượng được cung thỉnh làm Hòa Thượng 
Đàn Đầu tại Đại Giới Đàn Khánh Anh nhân dịp Đại Lễ Khánh 
Thành Chùa Khánh Anh, Paris, Pháp Quốc cũng như Lễ Hiệp Kỵ 
Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 9) và Lễ Đại Tường HT Thích Minh 
Tâm, tổ chức từ ngày 13-16/8/2015.
Cuộc đời của Hòa Thượng Thích Như Huệ đã hi sinh và cống hiến 
rất nhiều công lao để bảo tồn và phát huy Phật Giáo trong nước 
cũng như Hải Ngoại. Hiện nay (2016) Hòa thượng an nghỉ, tịnh tu 
tại Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc. Mặc dù Ngài không còn  lãnh đạo 
Giáo Hội, nhưng uy tín và sự kinh nghiệm của Ngài luôn là kho 
tàng quý báu cho thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi và noi theo.
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LỜI TRI ÂN
Của Hội Đồng Điều Hành đối với Trưởng lão

Hòa Thượng Thích Như Huệ, Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội 

Nam Mô Việt Nam Khai sơn truyền giáo, truyền 
giới lịch đại chư vị Tổ sư.

Kính bạch Hòa Thượng Thích Như Huệ Chứng 
Minh Đạo Sư của GHPGVNTN Hải Ngoại tại 
UĐL/TTL

Hôm nay Chủ Nhật ngày 1 tháng 5 năm 2016 nhằm 
ngày 25 tháng 3 năm Bính Thân, Hội Đồng Điều 
Hành, cùng toàn thể Tăng Ni và đại diện Phật tử 
trong Giáo Hội câu hội về Tổ đình Pháp Hoa Nam 
Úc mà Hòa Thượng đương là Phương Trượng và 
cũng là người khai sơn ngôi phạm vũ này hơn ba 
thập niên qua. Để tiếp tục sứ mạng hoằng pháp lợi 
sanh là sự nghiệp của hàng chúng trung tôn, Ngài 
là một sứ giả Như Lai nhiệt thành, trung kiên nhất 
của ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam từ quốc nội đến 
hải ngoại suốt chiều dài 70 năm, với nhiều sự đóng 
góp tích cực cho nền Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất (PGVNTN) và nhất là GHPGVNTN Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan trong gần hai 
thập niên đến năm 2015. 

Sau khi thọ Cụ túc giới năm 1957, Hòa Thượng 
được Giáo Hội Tăng Già Quảng Nam, Đà Nẵng 
mời về Trụ Trì chùa Cẩm Hà tại Hội An – QN, cũng 
như tham gia Giảng sư đoàn của Tổng Hội Phật 
Giáo Trung phần VN Tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang 
do Hòa Thượng Thích Trí Thủ là Trưởng ban.  HT 
cũng Trụ Trì các chùa Cầu Đất, Tỉnh Tuyên Đức 
(1959), chùa Phật Giáo Tỉnh Hội Kon Tum (1961), 
chùa Pháp Hoa – Nam Úc, từ 1982 đến 2003. 

Về hoằng pháp: Hòa Thượng là Giảng sư hàng 
đầu của PG tỉnh Quảng Nam, Ngài còn tham gia 
Giảng sư đoàn của Tổng Hội PG Trung phần Việt 
Nam tỉnh Khánh Hòa, được mời diễn giảng khắp 
các tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Tuyên Đức, Kon 
Tum, Lâm Đồng … Khi ra ngoại quốc, Hòa Thượng 
giữ vai trò Vụ Trưởng Tổng Vụ hoằng pháp của 
Tổng Hội PGVN tại Úc từ 1983 đến 1987; khi Tổng 
Hội chuyển hướng thành lập GHPGVNTN năm 
1987,  Hòa Thượng cũng được Đại hội tín nhiệm 
nhận lãnh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp 

trong hai nhiệm kỳ (1987-1994), và Ngài được mời 
đi hoằng pháp tại các nước như Hoa Kỳ, Canada, 
Pháp, Đức, Tân Tây Lan v.v…

Về pháp nạn 1963, Ngài là Chủ Tịch Ủy Ban tranh 
đấu bảo vệ Phật Giáo tỉnh Quảng Nam. Do tài lãnh 
đạo, Ngài đã vận động Tăng Ni và Phật tử hy sinh 
đóng góp cho phong trào tranh đấu của Giáo Hội 
PGVN, chống bất công, áp bức và kỳ thị tôn giáo 
dưới chế độ Ngô Đình Diệm, đến khi thành công 
viên mãn.

Về Giáo dục: Ngài là Đặc ủy giáo dục kiêm Giám 
đốc các trường Trung, Tiểu học Bồ Đề tại Hội An, 
Điện Bàn, Đức Dục, Duy Xuyên…tỉnh Quảng 
Nam. Hòa Thượng cũng là sáng lập viên xây trường 
Trung học Bồ Đề, Hội An. Ngài cũng vận động cùng 

Hòa Thượng Như Vạn trùng tu Tổ đình Phước Lâm 
được hoàn thành tốt đẹp như trong hiện tại. Ngoài 
ra, Hòa Thượng cũng vận động Phật tử người Việt 
hải ngoại đóng góp nhiệt thành đại trùng tu Tổ 
đình Chúc Thánh - Hội An, năm 2006. Nay là ngôi 
phạm vũ huy hoàng xứng đáng nơi chốn Tổ khai 
sơn của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh.

Về các Đại giới đàn: HT làm Yết Ma A Xà Lê các 
Đại giới Đàn Hương Tích (1994), Nến Ngọc (1996) 
ở Làng Mai – Pháp Quốc , Đại giới đàn Hương Sơn, 
Sydney (1998), Đại giới đàn Liễu Không, Perth 
(2000), Đại giới đàn Cam Lồ Thủy tại Làng Mai, 
Pháp quốc (2014); và Đàn đầu Hòa Thượng Đại 
giới đàn Khánh Anh tại Paris, Pháp Quốc (2015).

Từ Hội Trưởng đến Hội Chủ: Năm 1964 tức 52 năm 
trước, tại Đại hội bầu Ban Trị Sự tỉnh Quảng Nam, 
Hòa Thượng được công cử giữ chức Hội Trưởng 
Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Nam; Hội Trưởng Hội 
PGVN tại Nam Úc từ năm 1986, Phó Viện Trưởng 
Viện Hoằng Đạo (1987), Giáo Hội Trưởng GHP-
GVNTN Nam Úc từ năm 1988 đến nay. Sự kiện 
hằn sâu đáng ghi nhớ nhất là PGVN tại Úc lật sang 
trang từ 1995, vì nội bộ lục đục, chư Tôn Đức Tăng 
Ni trong Giáo Hội và đa số thành viên các cơ sở tự 
viện lúc đó ẩn nhẫn chờ đợi mãi cho tới cuối năm 
1999, một Giáo Hội thứ hai tại Úc được hình thành 
tại Chùa Pháp Bảo là GHPGVNTN Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, Hòa Thượng được Đại 
hội cung thỉnh trong vai trò Hội Chủ lãnh đạo Giáo 
Hội suốt 4 nhiệm kỳ từ 1999 đến năm 2015. 

Có thể nói Giáo chỉ số 9 của Viện Hóa Đạo từ 
quốc nội và Thông Tư số 31 của Văn phòng 2 
Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ, giải thích thi hành 
Giáo chỉ 9, như trận sóng thần cuốn hút và suýt 
nhận chìm các Giáo Hội PGVNTN tại Hải Ngoại. 
Cũng nhờ thần lực Tam Bảo và Chư Tổ Sư gia 
hộ, nên chính nhờ Hòa Thượng và Cố HT Minh 
Tâm mà GHPGVNTN liên châu thành hình năm 
2009 để bốn Giáo Hội tại Âu Châu, Hoa Kỳ, Gia 
Nã Đại và Úc Châu được tồn tại, và giữ vững thế 
đứng của mình trước sau như một, đúng như lời 
mở đầu của Hiến Chương:

“Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân 
Tây Lan không đặt sự tồn tại của mình trong vị thế 
cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và 
nhân loại”.

Kính bạch Hòa Thượng, vai trò Hội Chủ không 
đơn giản, phải là người có đủ nhuệ khí và bản lãnh 
mới điều hành việc đối nội và đối ngoại của tổ chức 
được trôi chảy để Giáo Hội được yên bình và phát 
triển. Ngược lại, người chủ soái phải chịu mọi hậu 
quả khôn lường trước Giáo Hội và lịch sử. Trong 
bốn nhiệm kỳ là 16 năm qua, sóng gió không phải 
ít, chướng duyên cũng khá nhiều, như ngòi kích 
hoạt chờ dịp phát tác… Nhưng tất cả rồi cũng xếp 
vế, lui tan trước sức mạnh của đức chúng như hải, 
dưới sự lãnh đạo nhịp nhàng của Hòa Thượng. 
Nhờ vào tấm lòng hy sinh vì đạo, đức nhẫn nại và 
tài nhiếp chúng của nhà lãnh đạo, của bậc Thầy 
sáng suốt mà chư Pháp lữ, huynh đệ, cùng các tự 
viện thành viên của Giáo Hội được sống chung hòa 
hài trong tình Linh Sơn cốt nhục.

Khi hay tin vóc thể của Hòa Thượng khiếm an, Chư 
Tôn đức Tăng Ni và hàng Phật tử rất lo lắng, trực 
tiếp đến vấn an Ngài, hoặc điện thoại ân cần thăm 
hỏi hết lòng; cũng như Giáo Hội ra Thông Tư đến 
các Tự viện thành viên để tổ chức những lễ cầu an 
cho Ngài Trưởng lão sớm được bình phục.

Cụ thể hơn hết như trong khung cảnh trang trọng 
theo đúng nghi cách Thiền gia của giờ phút thanh 
tịnh tâm hôm nay, toàn thể Giáo Hội hướng về đức 
Trưởng lão Chứng Minh Đạo Sư bày tỏ tấm lòng tri 
ân với món tặng phẩm thanh nhẹ gói ghém qua tập 
kỷ yếu lưu niệm, để Hòa Thượng vui trong những 
ngày dưỡng bịnh.

Kính mong Ngài nhận nơi đây đạo tình gắn bó của 
chư Pháp lữ, huynh đệ, đệ tử của Hòa Thượng để 
tri tạ ân đức Ngài đã dày công hy hiến cho GHP-
GVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tân Lan 
và tiền đồ PGVN nói chung trong hơn bảy thập 
niên qua. Nguyện cầu Phật lực mười phương, chư 
vị Bồ Tát thiện thần và lịch đại chư vị Tổ Sư thùy từ 
gia hộ Hòa Thượng tứ đại điều hòa, đạo thọ miên 
trường và đạo quả chóng viên thành.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

TM.Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ,
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc



12 13

THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ & đệ tử Tỳ Kheo Thích Viên Trí, Trụ Trì Chùa Pháp Hoa
trong Lễ Mừng Khánh Tuế 84 tuổi, thứ bảy 2/4/2016 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ & các đệ tử xuất gia trong Lễ Mừng
Khánh Tuế 84 tuổi, thứ bảy 2/4/2016 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

Kính trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội

Quyết định của Hội Đồng Điều Hành trong 
phiên họp định kỳ của Giáo Hội ngày 31/12/2015 
nơi Khóa tu học Phật pháp kỳ 15 tại Sydney, về lễ 
tri ân nhị vị Trưởng Lão Hòa Thượng giáo phẩm 
cao nhất, mang một ý nghĩa thật là đặc biệt.

* Về đời, Ngài là bậc Thầy, đàn anh hay Pháp lữ 
của chư Tăng Ni Việt Nam đang hành đạo trong 
nước cũng như tại hải ngoại. Như cội tùng già 
trải qua ba vạn sáu trăm ngày chịu nhiều thử 
thách của sự ma sát qua các chế độ: Việt Minh, 
Nhật Bổn, Pháp, Việt Nam Cộng Hòa, Cộng 
Sản VN, cùng thể chế Dân Chủ Đại Nghị, Hòa 
Thượng luôn giữ vững thế đứng trong đại khối 
đa số.

* Về đạo, Ngài là bậc cao niên lạp trưởng, nhập 
dòng Thánh Chúng từ lúc đồng chơn hơn 75 
năm về trước. Tính từ khi Hòa Thượng đắc giới 
Cụ túc (1957) tới nay (2016) suýt soát 60 năm 
trong chốn già lam thanh tịnh. Sự dấn thân hy 
hiến của Hòa Thượng cho đạo pháp tại quê 
nhà và hải ngoại, tưởng không cần nhắc tới ở 
đây. Vì lời tâm bút 
chỉ giới hạn chặng 
đường ngắn nhất từ 
1999 đến 2015, với 
sự khéo léo, keo sơn 
đóng góp cho tiền 
đồ Phật giáo VNTN 
Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi – Tân Tây Lan 
của Hòa Thượng. 
Ngài như ông lái đò 
đầy kinh nghiệm đã 
giữ vững tay lái chèo 
chống con thuyền 
Giáo Hội vượt qua 
bao bão tố ròng rã 

trải qua suốt bốn nhiệm kỳ là 16 năm từ 1999 
đến 2015 thật đúng như:
…Đến bờ kia lòng vui rồi chợt tỉnh
Phải quyết tâm chấn chỉnh vững tay chèo
Cho thuyền đời êm ả đỡ lắt leo
Để chứng tỏ hoa tiêu giàu kinh nghiệm. 
(Newcastle của Sông Thu)
Nội chừng ấy thôi, lực kiên trì nhẫn nại và tâm 
nhiếp chúng của Hòa Thượng đủ cho chư Pháp 
lữ, các Huynh đệ chiêm nghiệm học hỏi, noi 
theo chí nguyện và công hạnh lợi tha của Ngài.

Tất cả những món quà vật chất dù quí giá đến 
đâu cũng đều vô hiệu đối với cuộc vô thường 
hoại diệt; chỉ có mối đạo tình Pháp lữ, tình Linh 
Sơn cốt nhục mới lâu bền và đáng trân quí.

Ngưỡng nguyện thập phương chư Phật, chư Đại 
Bồ Tát và Lịch đại Tổ Sư chứng minh gia hộ Hòa 
Thượng đạo thọ miên trường, đạo quả sớm viên 
thành, và đạo phong vĩnh tục làm cho đàn hậu 
tấn dũng mãnh dấn thân phục vụ Giáo Hội và 
đạo pháp.

Sydney tháng 4 năm 2016
Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc

DOØNG TAÂM BUÙT
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KÍNH DAÂNG THAÀY
Vào giữa năm 1982 tôi nhận được một cuộc gọi viễn liên từ 

Nhật Bản sang Đức. Lúc ấy tôi đã dọn Niệm Phật Đường 
Viên Giác về thuê tiếp tục tại đường Eichelkampstr, thuộc 

thành phố Hannover, Tây Đức. Tôi quá đổi vui mừng, vì vị gọi ở 
đầu giây bên kia chính là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, 
Phương Trượng chùa Pháp Hoa tại Nam Úc bây giờ. Hơn 34 năm 
về trước, Ngài ở độ tuổi 50 và tôi vẫn gọi bằng Thầy như khi còn ở 
trong nước từ năm 1964 đến năm 1972, trước khi tôi rời Việt Nam 
đi du học sang Nhật Bản.

Thầy bảo rằng: “Mới được tàu Na Uy vớt và đưa về Nhật ở tạm và 
muốn sang Đức định cư”. Tôi thưa rằng: “Bạch Thầy, không nên”. 
Lúc đó chắc Thầy không vui mấy và tôi giải thích những lý do chính 
đáng sau đây thì Thầy hoan hỷ. Việc thứ nhất là xứ Đức lạnh lắm, 
có nhiều mùa Đông nhiệt độ xuống dưới không độ trong nhiều 
tháng; thứ hai là tiếng Đức rất khó, với tuổi của Thầy, chắc là Thầy 
sẽ không thể kham nổi đâu. Thầy hỏi:  “Vậy thì bây giờ nên đi đâu?” 
Tôi thưa rằng: “Bạch Thầy, Thầy nên đi Úc. Vì ở Úc có nắng ấm 
quanh năm, khí hậu không khác Việt Nam mình bao nhiêu, chỉ 
có 4 mùa thay đổi không giống như quê hương mình, nhưng ở đó 
có cộng đồng người Việt rất đông và tại Nam Úc hiện đang thiếu 
vị lãnh đạo tinh thần, nếu Thầy thuận thì con sẽ nói với Đạo Hữu 
Nguyễn Văn Tươi, Hội trưởng Hội Phật Giáo tại Nam Úc sẽ làm 
giấy bão lãnh Thầy sang Úc, giống như thủ tục của Thầy Bảo Lạc, 
mà Hội Phật Giáo Việt Nam tại New South Wales đã bảo lãnh cách 

đây 1 năm về trước và hiện Thầy Bảo Lạc đang Trụ Trì chùa Pháp 
Bảo tại Sydney”.

Thầy ừ! và sau cuộc gọi ấy, tôi vẫn liên lạc thường xuyên với Thầy 
tại Nhật cũng như tại Úc với Đạo Hữu Nguyễn Văn Tươi và với 
300 chữ ký thỉnh nguyện của Phật tử tại Nam Úc, Chính phủ Úc đã 
thuận cho Thầy và cấp Visa vào Úc chỉ chừng 3 tháng sau đó.Tôi thở 
phào nhẹ nhõm, vì đã làm xong được nhiều bổn phận mà Phật tử 
Việt Nam tại Nam Úc đã cậy nhờ. Đó là làm sao thỉnh dùm cho Hội 
tại đây một vị lãnh đạo tinh thần. Nay thì mọi việc đã xong, nên tôi 
rất an tâm, vì đã biết Hòa Thượng từ Việt Nam, nên không có gì để 
phải lo lắng cả. Ở Việt Nam, Ngài đã là Giảng Sư của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Quảng Nam, Ngài cũng là vị Thầy 
Giám Đốc trường Trung Học Bồ Đề Hội An thuở tôi còn học đệ 
ngũ và đệ tứ, niên khóa 1966-1968 (xin đọc thêm tác phẩm: Nước 
Úc trong tâm tôi, do Tự Viện Pháp Bảo và Phật tử chùa Pháp Bảo 
bảo trợ xuất bản trong năm 2016 nầy).

Thầy đến Úc, Thầy đã gầy dựng được chùa Pháp Hoa tại Nam Úc, 
nay trở thành Tổ Đình của Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Úc 
Châu. Thầy cũng là người sáng lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. Thầy cũng đã 
làm Hội Chủ Giáo Hội nầy đến 4 nhiệm kỳ, cả thảy 16 năm. Hơn 
13 năm về trước (2003)Thầy đã trở về ngôi Phương Trượng và giao 
việc điều hành cũng như Trụ trì chùa Pháp Hoa cho Thầy Thích 

Thích Như Điển

Vaøi lôøi moäc maïc Viên Trí và cách đây chừng một năm, Thầy đã trở thành Vị Trưởng 
Lão Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. Nay ở tuổi 84 (Ngài 
sinh năm 1933) và 8 tuổi đã vào chùa, 15 tuổi xuất gia chính thức 
tại Tổ Đình Chúc Thánh, Hội An, Quảng Nam. Nay Giáo Hội tại Úc 
Châu dự định làm lễ “Tri Ân và Tán Thán Công Đức” của nhị vị Đại 
Lão Hòa Thượng, nên muốn các chúng đệ tử xuất gia, tại gia và chư 
Tăng Ni thành viên của Giáo Hội viết bài để truy tán công đức của 
Quý Ngài. Con, một người học trò ở xa xôi, cách hơn nửa vòng trái 
đất và cũng đã nhận được ân giáo dưỡng của Thầy hơn nửa thế kỷ 
về trước, nên cũng có đôi lời mộc mạc dâng lên Thầy nhân việc Giáo 
Hội Úc Châu muốn thực hiện hai tập kỷ yếu cho nhị vị Đại Lão Hòa 
Thượng. Con nghĩ điều ấy cũng rất hay, vì khi các Ngài còn tại thế, 
các Ngài còn xem được những Pháp Lữ hay Đệ Tử của mình viết và 
nghĩ gì về mình, còn nếu để chờ cho các Ngài theo Phật về Tây rồi, 
lúc ấy cũng làm Kỷ Yếu để tưởng niệm các Ngài, nhưng các Ngài đâu 
có  còn đọc được nữa. Điều nầy cũng có nghĩa là người ta có thể 
chứng Niết Bàn ngay trong lúc còn sống, chứ không nhứt thiết phải  
là sau khi hơi thở cuối cùng mới chứng được trạng thái Vô Sanh nầy. 
Cũng như vậy, Cực Lạc là chứng nhập ngay nơi câu niệm Phật, chứ 
không phải lúc lâm chung rồi, lúc ấy mới trực vãng Lạc Bang.

Con rất tán đồng việc thể hiện nầy của Giáo Hội Úc Châu, nên con 
sẵn sàng viết nên những lời mộc mạc nầy, như một người nông dân 
xứ Quảng để kính dâng lên Thầy và người nông dân ấy không bao giờ 
dám quên ân nghĩa của Thầy đã tạo ra cơ hội vẻ vang cho con sau nầy 
trên con đường Tu cũng như Học. Đó là những phần thưởng quý giá 
hạng nhất của lớp đệ tứ trường Trung Học Bồ Đề Hội An niên khóa 
1967-1968, phần thưởng hạnh kiểm toàn trường Trung Học Bồ Đề 
và phần thưởng tối ưu về học lực của trường, mà lúc đó Thầy là vị 
Giám Đốc. Thầy phải thuê dùm cho Con một chiếc xe xích lô đạp, con 
mới có thể chở hết phần thưởng về chùa Viên Giác Hội An vào cuối 
niên học ấy. Bây giờ mỗi lần con dạy cho đệ tử của mình thường hay 
bảo rằng: “Sự học nó không làm cho người ta giải thoát được, nhưng 
muốn mở cánh cửa giải thoát kia, thì không thể thiếu sự Tu và sự Học 
được”.  Con nghĩ rằng lời nầy sẽ không thừa qua với thời gian và năm 
tháng, nhưng nếu con có được thành quả nào của ngày hôm nay, thì 
đều nhờ vào Sư Phụ con, Cố Hòa Thượng Thích Long Trí, Thầy, Thầy 
Như Vạn và Thầy Chơn Phát đã trợ duyên cho con từ thuở ấu thời. Ân 
nghĩa ấy thật là nghìn trùng mà con chẳng bao giờ có thể quên được.

Thầy nhìn lại những người học trò, đệ tử của Thầy, chắc hẳn Thầy 
sẽ vui, khi những người nầy luôn nhớ ghi lời Thầy dạy. Đó là truyền 
thống, đấy là ân huệ, đó là những thâm ân giáo dưỡng của Thầy. Rồi 
một mai đây Thầy cũng sẽ theo Phật, theo Tổ về Tây, nhưng Thầy sẽ 
an lòng với những Pháp lữ trong Giáo Hội và những người đệ tử, học 
trò đã thọ nhận ân của Thầy, họ sẽ không bao giờ quên cả. Câu “Ẩm 
thủy tư nguyên” vẫn luôn có giá trị cho bao đời là vậy.

Năm 2013 tổ chức Khánh Tuế Thầy 80 tuổi tại chùa Pháp Hoa Nam 
Úc, chắc Thầy cũng đã nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai những lời chúc 
tụng của chúng con và nay một lần nữa chúng con xin nguyện cầu 
Thầy sống đến trăm năm trên trần thế nầy để làm lợi lạc cho quần 
sanh và nhất là những ai cần đến Đức Từ Dung của Thầy luôn hằng 
che chở.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Viết xong vào một sáng chớm Xuân (15.2.2016) tại Tu Viện Viên Đức, 
Ravensburg, Đức Quốc để kính dâng lên Thầy.

Đại Lão Hoà Thượng
THÍCH NHƯ HUỆ

(84 tuổi - 2016)
Chúc Mừng Phúc Quả Bậc Cao Tăng

Thượng Chí Huân Tu, Đạt Nguyện Chăng?
Thọ Đạo Phật Gia, Truyền Lũy Kiếp

Đại Trường Lạp Hạ, Tích Công Năng
Lão Niên Trưởng Đức, Duyên Tròn Đủ
Hòa Ái Muôn Sinh, Nghĩa Đạo Hằng

Thượng Đạt Nguồn Tâm, Quy Chánh Giáo
Thích Như Huệ Nhựt, Sáng Vầng Trăng.

***
California, trọng Xuân năm Bính thân 2016

HT. Giác Lượng (Tuệ Đàm Tử)

Chuùc Möøng
Thöôïng Thoï
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Kính tặng
Đại lão Hoà thượng

THÍCH NHƯ HUỆ
Đại hùng Bửu Điện, vĩ nguy nga

Tự phụng phương môn, nếp Phật gia
Pháp Tạng Kinh Luân, nguồn Chánh giáo

Hoa tùng Luật Giới, cội Tăng già
Hòa trong Tứ Chúng, gieo Từ ái

Thượng đức Tam Tôn, trưởng Pháp hòa
Như thử phụng trì, như tác Phật.
Huệ căn quang tỏa ngát Đài Hoa.

Viện Phật hàm tàng vạn Pháp môn
Chủ trương khai mở chốn Thiền môn

Sáng cơ hoằng hóa, dìu sinh chúng
Lập chí nguyền noi Đức Thế Tôn

Đạo Pháp truyền ban cùng khắp chốn
Trường đời huân giáo nhuận phương ngôn

Pháp Như Chơn lý thường quang tỏa
Hoa Huệ ngát hương, mãi vĩnh tồn.

California, trọng Xuân năm Bính Thân 2016 
HT. Giác Lượng (Tuệ Đàm Tử)

Phaùp Hoa
Thi Caûm

Tám mươi tuổi đời
Bôn ba đây đó
Nay trở về quê

Tóc nhuốm màu sương
Sáng thức dậy

Bên ly trà nóng
Thả tâm tư theo dòng chảy thời gian

Tưởng như mơ
Mà sự thật rõ ràng

Đây quê mẹ - Nơi chôn nhau cắt rốn
Nơi đã trải những buồn vui lẫn lộn

In đáy lòng bao kỷ niệm mến thương
Để thời gian trên bước sống tha hương
Luôn cháy bỏng một ngày về thăm lại
Đây chùa Cầu bên sông Thu mãi mãi
Nước êm đềm xuôi về với đại dương

Đây Tổ đình Chúc Thánh, chốn thân thương
Nơi ấp ủ quãng đời thời niên thiếu

Đây …và đây…
Những chùa, đình, vũ, miếu

Vẫn uy nghi, sừng sững tự bao giờ
Những con đường xưa…, quả thật như mơ

Vẫn nguyên vẹn như tâm tư hằng ấp ủ!
Tôi tìm về ghé thăm hàng Pháp lữ.

Bạn bè xưa nhiều vị đã ra đi
Chuyển biến thời gian, sinh diệt thạnh suy!

Vẫn còn đó cây da kèn xanh lá …
Vẫn còn đó…quê hương, còn tất cả …

Ôi! Đẹp lòng mong ước chuyến hồi quy!

Pháp Bảo Tự, Hội An, 1-3-2016
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

NGAØY VEÀ THAÊM LAÏI NHỮNG  HÀNG  CÂY CAO
Kính dâng Hòa Thượng Như Huệ

Chúng ta thường thấy những dãy núi cao sừng sững chạy 
dài hàng ngàn cây số, hay những khu rừng bạt ngàn sâu 

thẳm, nơi ấy có những cây đã sống năm bảy trăm năm, hoặc 
hàng ngàn năm trên trái đất nầy mà nhiều người trông thấy 
thật hùng vĩ.

Quê hương Việt Nam, miền Bắc có dãy Hoàng Liên Sơn, 
miền Trung có dãy Trường sơn, những núi đồi này có 
những cây cao bóng mát tỏa khắp một vùng, tụ lại khí 
vượng thiêng liêng, để rồi nơi ấy, chốn ấy, đã ra đời và cho 
đời những con người làm được nhiều lợi ích và điểm tô cho 
cõi hồng trần vài tia nắng ấm!

Đứng trước những hàng cây cao chúng ta cảm thấy nhẹ 
nhàng thoải mái và yêu thích về cảnh vật thiên nhiên. Vạn 
vật đều do duyên sinh, cho nên người và cỏ cây hoa lá đều 
là một, hiểu được như vậy, nhìn được như vậy, thì chúng 
ta và tất cả vạn sự, vạn vật trên cuộc đời này không có sự 
phân chia .

Về con người, chúng tôi biết Hòa Thượng Như Huệ vào 
những thập niên 1970-1971…, lúc bấy giờ Thầy là Đại 
Đức Như Huệ, Chánh đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Nam. 
Thừa Thiên Huế và Quảng Nam cách nhau qua đường đèo 
Hải Vân.

Một thời vàng son của Phật giáo Việt Nam, ảnh hưởng cuộc 
chấn hưng của Phật giáo Trung Quốc do Đại Sư Thái Hư 
khởi xướng, mà sau đó Phật giáo Việt Nam đã được hồi 
sinh vào những năm:1920-1931 và đến 1935; những tháng 
năm này tại miền Trung có Phật Học Đường Tây Thiên 
tại Huế, nuôi dưỡng và đào tạo do công đức của Quốc Sư 
Phước Huệ. Từ Bình Định ra Huế giảng dạy, và tại Huế có 
Pháp Sư Phổ Huệ, Tịnh Khiết, Giác Tiên, Giác Nguyên và 
Giác Nhiên…Hòa Thượng Giác Nhiên ( Đức Đệ Nhị Tăng 
Thống) làm Giám đốc Phật Học Đường Tây Thiên, đã đào 
tạo những vị tài đức vẹn toàn như quý Ngài: Chánh Thống, 
Chánh Huy, Đôn Hậu, Trí Thủ, Nhật Hiển, Mật Nguyện, 
Thiện Hòa, Thiện Hoa và nhiều bậc cao Tăng đã làm nên 
trang sử cho Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại mà sau 
một quãng đường dài dưới thời Pháp thuộc và những triều 
đại sau này…

Hòa Thượng Đôn Hậu, Mật Nguyện đã từng vào Quảng 
Nam để giảng dạy,  xây dựng và đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni 
Phật tử tại Quảng Nam và Hòa Thượng Như Huệ từ Quảng 
Nam ra Huế lưu trú tại chùa Linh Quang và thường đến văn 
phòng Giáo hội chùa Từ Đàm họp bàn những Phật sự. Bản 
thân tôi đã từng gặp Hòa Thượng Như Huệ tại văn phòng 
chùa Từ Đàm mà lúc bấy giờ Hòa Thượng Mật Nguyện làm 
Chánh đại diện Phật giáo Thừa Thiên Huế.

Thời gian lững lờ trôi… biển đời duyên nghiệp vẫn còn rong 
ruổi trong mỗi kiếp người, những tháng năm yên tĩnh nơi 
chốn thiền môn không còn nữa… Tôi và mọi người dân 
nước Việt âm thầm lặng lẽ cất bước ra đi … Nhân duyên cơ 
mà, tôi đã gặp lại Hòa Thượng Như Huệ vào năm 1990 tại 
Úc châu, lúc này Thầy là Thượng Tọa Như Huệ làm Tổng 
vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, và sau 
đó Hòa Thượng Như Huệ được Tăng Ni tín đồ Phật tử liên 
bang Úc châu – Tân Tây Lan cung cử lên ngôi Hội chủ cho 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc 
Đại Lợi – Tân Tây Lan, suốt thời gian bốn nhiệm kỳ mười 
sáu năm .

Những tháng năm tôi đến Úc châu làm việc Giáo hội dưới 
quyền lãnh đạo của Hòa Thượng Như Huệ, mỗi lần gặp 
Hòa Thượng thường kể chuyện xưa: Chuyện Phật giáo thời 
1963-1966-1975…;chuyện quý Ôn, quý Thầy tại Chùa Ấn 
Quang Sài Gòn, Việt Nam Quốc Tự, Phật Học Đường Nam 
Việt Ấn Quang, Phật Học Đường Tây Thiên, Phật Học Viện 
Bảo Quốc Huế; chuyện Phật Giáo Úc châu- Tân Tây Lan, 
Phật Giáo Liên Châu và chuyện hành điệu thời kỳ còn nhỏ, 
và nhiều khi hứng khẩu tôi và Hòa Thượng tán tụng bài 
Nhất Điện- Nhị Điện trong các khoa nghi .

Và hôm nay được biết Hòa Thượng Như Huệ, Chứng minh 
Đạo sư của Giáo hội pháp thể khiếm an…! Tôi thật đáng 
ưu tư cho Ngài, trong mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ 
niệm....Hoài niệm về kỷ niệm của một thời mà mỗi khi nhớ 
đến mấy ai không khỏi chạnh lòng .

Những hàng cây cao sừng sững giữa biển trời tự bao giờ?- 
Chúng ta yên lặng đứng nhìn những hàng cây cao vút mà 
trong đó có những loại cây gỗ quý, là những bảo vật để lại 
cho đời…

Người cầm bút viết bài này qua sự giới thiệu từ Thượng 
Tọa Nguyên Tạng đương kim Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức; 
Người viết lấy tiêu đề: NHỮNG HÀNG CÂY CAO, để nói 
lên những gì mà tự chính mình đã cảm nhận.

Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy
Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung
Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm 
Gióng hồi chuông xứ Quảng mộng hồi sinh

Viết tại liêu phòng trong buổi chiều Đông
Tân Tây Lan, Giác Nhiên Tự, 13-4-2016-Bính Thân 
Thích Trường Sanh

Kính dâng Sư Phụ Thích Như Huệ

Tác giả Thích Hạnh Niệm (bìa phải) & Sư Phụ
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THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Sau mấy tháng định cư tại Úc Châu, tôi được mời đến dự Đại 
Hội Khoáng Đại của Giáo Hội tổ chức tại Trường Trung Học 
Fairfield, Sydney vào khoảng tháng 4 năm 1987, tại Đại Hội 

này, lần đầu tiên tôi gặp được Thượng Tọa Thích Như Huệ , Ngài là 
Giáo Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo tại Nam Úc, Khai Sơn Chùa 
Pháp Hoa. Đi dự Đại Hội cùng Hòa Thượng có Sư Cô Như Thiền, 
Chú Hạnh Pháp, Hạnh Thông và cô Diệu Ý, Bác Tươi, anh Lưu 
Hoằng Nguyện và vài Đạo Hữu khác nữa.

Chú Hạnh Pháp, Hạnh Thông, Cô Diệu Ý được thọ Sa Di Giới Đàn 
Phương Trượng tại Đại Hội này, cùng với Chú Phước Tấn, Chú 
Phước Minh, Cô Phước Tường, Cô Phước Đạt, 4 vị này là đệ tử của 
Hòa Thượng Phước Huệ. Cả 7 vị này bây giờ duy nhất chỉ còn một 
mình Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Trụ Trì Chùa Quang Minh. 
Giới Đàn Phương Trượng lúc đó tôi còn nhớ có HT Phước Huệ, 
HT Huyền Tôn. HT Như Huệ, TT Bảo Lạc, ĐĐ Quảng Ba, ĐĐ 
Phước Nhơn, ĐĐ Nhật Tân, ĐĐ Như Định, ĐĐ Tâm Phương và 
ĐĐ Minh Lâm.

Cũng nên nhắc lại lẽ ra tôi được về ở chung với Hòa Thượng tại 
Chùa Pháp Hoa, Ngài có nhắc hoài chuyện này. Chuyện là như thế 
này, tâm trạng của người tị nạn vừa đến đảo, thì cứ ai giới thiệu đi 
đâu thì làm giấy tờ liền. Lúc bấy giờ TT Thích Thiện Quang trước 
kia ở Chùa Bửu Đà, Sài gòn cùng với Hòa Thượng Thích Như Huệ, 
TT Thiện Quang đến đảo Bidong trước tôi 1 tuần lễ, nên giấy tờ 
cũng chưa làm. Sau khi tôi đến đảo vài ngày thì TT Thiện Quang nói 
có quen biết TT Như Huệ hiện đang ở Úc, thôi thì Huynh đệ mình 
gởi giấy tờ qua đó, chúng tôi liền làm giấy tờ chung nhau, đồng thời 
tại văn phòng Cao Ủy người Tị Nạn họ cũng có cho địa chỉ của 
Giáo Hội Phật Giáo tại Úc Châu, cùng một thời điểm tôi gởi 2 hồ 
sơ: 1 cho Văn Phòng Giáo Hội tại Chùa Phước Huệ 31 Landon St, 
Fairfield; 1 cho Chùa Pháp Hoa Nam Úc, và sau 1 tháng TT Quảng 
Ba vào đảo thăm Thầy Quảng Trừ, chúng tôi được gặp nhau và TT 
Quảng Ba về cũng làm cho tôi 1 hồ sơ nữa. Nhưng cuối cùng Bộ Di 
Trú chấp nhận cho tôi đi theo Hồ Sơ của Giáo Hội, do Hòa Thượng 
Phước Huệ bảo lãnh.

Tôi đến Úc vào ngày 6.2.1987, Đại Đức Thích Minh Lâm ra Phi 
Trường đón tôi, về đến Chùa Phước Huệ, tôi không gặp được Hòa 
Thượng, nghe quí Thầy kể lại là HT đi Mỹ rồi.

Chiều hôm đó tôi điện thoại báo cho HT Quảng Ba là tôi đã đến Úc, 
HT Quảng Ba sốt sắng từ Canberra lái xe xuống liền, tối hôm đó 
Ngài đưa tôi đến thăm Tịnh Thất của Thầy Phước Độ, tại đây tôi có 
gặp Thầy Thiện Hương người Huế, Thầy Thiện Phát, Sư Cô Trung 
Huyền, những vị này nay không còn tu nữa.. Riêng Thầy Thiện 
Hương, Thầy Thiện Phát đã về với Phật rồi.

Đi cùng HT Quảng Ba lúc bấy giờ có cả ĐĐ Lệ Trụ, Thầy Lệ Trụ và 
tôi biết nhau từ năm 1982 tại Trường Hạ Pháp Vân Gia Định Bình 
Thạnh Saigòn. Sáng hôm sau HT Quảng Ba, Thầy Lệ Trụ đưa tôi về 
Caberra thăm Chùa Vạn Hạnh và có cả ĐĐ Minh Lâm, Thầy Thiện 
Phát lái thêm chiếc xe thứ 2 nữa.

Tôi nhớ đời chuyến đi này. Vốn là người dân quê VN, không thường 
đi xe hơi, lần đi này HT Quảng Ba cũng là một tài xế liên bang có 
hạng, Ngài cho tôi tuôn ra từ bao ni lông này đến bao khác, bao 
nhiêu chip, cocacola lót dạ dọc đường, cứ tự nhiên đi ra đến cả mật 
xanh, mật đỏ cũng tuôn ra luôn, tôi nằm vùi ở băng sau xe, mặt mày 
tái xanh.

Tôi kể vòng vo như vậy vì từ những ngày đầu của tôi trên xứ Úc cũng 
có nhiều kỷ niệm đáng ghi. Hoài niệm sao cho hết những chặng 
đường dễ thương của tình Pháp Lữ cùng thuyền trên bước đường 
Thượng Cầu Hạ Hóa.

Sau lần Đại Hội Khoáng Đại năm 1987 sau khi tôi đến Úc 2 tháng, 
tính đến nay đã tròn 30 năm. Tôi luôn đứng bên cạnh Giáo Hội làm 
được những gì khiêm tốn với khả năng yếu kém của mình. 

Hòa Thượng Thích Như Huệ cùng tôi có chút thâm tình Thầy trò 
hơn những vị khác có lẽ khi Cô Hạnh Nguyên từ những ngày đầu 
Cô xin đi Xuất Gia với tôi, nhưng tôi cảm thấy mình chưa đủ đức 
độ, nên gởi Cô lên Hòa Thượng để tập sự.  Ngày Cô Hạnh Nguyên 
xuống tóc sau hơn 6 tháng tập sự, Hòa Thượng có mời tôi lên dự lễ 
Thế Phát. Trong buổi lễ này HT giải thích với mọi người tham dự: 
“Tôi cho Cô Pháp danh Hạnh Nguyên chữ Hạnh là dòng kệ của tôi, 
còn chữ Nguyên là dòng kệ của Thầy Tâm Phương” 

Kính bạch Chư Tôn, kính thưa quí vị, bây giờ ngồi đây tôi xin viết 
đôi dòng hoài niệm những kỷ niệm đáng nhớ về Hòa Thượng Cựu 
Hội Chủ cùng tôi gắn bó với Phật Giáo Úc Châu suốt chiều dài 30 
năm, thật không sao kể cho hết. Tôi nhớ Hòa Thượng làm Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, tôi làm Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng 
Pháp khi tôi còn Trụ Trì Chùa Quang Minh, Hòa Thượng đã chỉ đạo 
cho tôi đứng ra tổ chức Khóa Tu Học Pháp thường niên năm ngày, 
từ những năm đầu tiên cho Giáo Hội.

Khóa đầu tiên năm 1988 được tổ chức tại Dandenong Centre, quy 
tụ 150 học viên. Khóa Học này  lúc bấy giờ có HT Phước Huệ, TT 
Huyền Tôn, TT Như Huệ, TT Bảo Lạc, ĐĐ Quảng Ba, ĐĐ Phước 
Nhơn, ĐĐ Nhật Tân và Tôi. Khóa Thứ 2 năm 1990 cũng tại Mel-
bourne, địa điểm Fortcample cách Melbourne 250 cây số, khóa này 
lên đến trên 250 học viên, có cả một số đoàn sinh gia đình Phật tử.

Hoaøi Nieäm Kính Daâng
HOØA THÖÔÏNG CÖÏU HOÄI CHUÛ

PHÖÔNG TRÖÔÏNG TOÅ ÑÌNH PHAÙP HOA  thöôïng Nhö haï Hueä

Nhắc đến đây tôi chợt nhớ thêm một chuyện. Tháng 6.1990 tôi 
đã rời Chùa Quang Minh, Khóa Tu Học Thường Niên của Giáo 
Hội vào cuối tháng 12. 1990. Phái đoàn của Chùa Pháp Bảo có 10 
học viên do TT Thích Bảo Lạc dẫn đoàn trú ngụ tại Quảng Đức, 
Broadmeadows.

Sáng hôm sau phái đoàn này cùng tôi lên chiếc xe 12 chỗ ngồi do tôi 
lái, khi lên xe HT Pháp Bảo nói “quí vị thấy đặc biệt và ưu ái không? 
Chính Thầy Trưởng Ban và Trụ Trì Quảng Đức lái xe đưa quí vị, thì 
còn gì bằng nữa,” cả xe đều vỗ tay cười vui vẻ, lần đầu tiên tôi cầm 
lái chiếc xe 12 chỗ ngồi vượt đường xa 250 cây số, cả đi lẫn về 500 
cây, và tôi nhớ tôi đi nhiều chuyến lắm.

Nhắc lại như vậy để thấy Công Đức nhìn xa thấy rộng của Hòa 
Thượng Cựu Hội Chủ từ những năm đầu tiên tại Úc này. Học Phật 
và tu theo Giáo Lý Chánh Kiến Chánh Tư Duy, Chánh Định, Chánh 
Mạng là căn bản của người con Phật. Nhiệm vụ Tổng Vụ Trưởng 
Tổng Vụ Hoằng Pháp của Giáo Hội từ nhiệm kỳ đầu tiên khi Giáo 
Hội vừa mới thành lập năm 1981 cho mãi đến năm 1994 của Hòa 
Thượng Thích Như Huệ, phải chăng là ngọn đuốc sáng để khai mở 
con đường cho những Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu được tiếp 
nối đến ngày hôm nay. 

Viết và nói về Hòa Thượng Cựu Hội Chủ tôi không thể nào quên 
những chặng đường gian nan khó khăn của tôi khi vừa mới rời 
Chùa Quang Minh. Cũng xin nhắc lại cho Chư Tôn Thiền Đức Tăng 
Ni đã định cư trên nước Úc bằng nhiều con đường khác nhau sau 
năm 1990 biết rằng, Giáo Hội  Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc 
Đại Lợi -Tân Tây Lan là Trung Ương. Các tiểu bang đều có Giáo Hội 
Địa Phương. Mỗi tiểu bang chỉ có duy nhất một ngôi Chùa. Victo-
ria, Chùa Quang Minh; Nam Úc, Chùa Pháp Hoa; Canberra, Chùa 
Vạn Hạnh; Brisbane, Chùa Pháp Quang; Tây Úc, Chùa Phổ Quang..

Quảng Đức là ngôi chùa do chúng tôi khai sáng vào đầu thập niên 
1990. Giai đoạn tôi này đã phải trải qua nhiều gian truân cay đắng 
lắm, nhưng bên cạnh đó có Hòa Thượng Pháp Hoa. Ngài lúc nào 
cũng sát cánh và ủng hộ động viên tôi luôn nhẫn nại vượt qua 
những chặng đường khó khăn của những ngày đầu tiên tại Quảng 
Đức Tự nhỏ bé  ở Broadmeadows. Ngài nói, “với ý chí và cách làm 
việc của ĐĐ tôi tin tưởng là ĐĐ sẽ hanh thông trên bước đường 
hoằng pháp lợi sanh.”      

Có lẽ từ những lời động viên sách tấn của Hòa Thượng tôi luôn dặn 
mình, giữ mình và kham nhẫn chịu đựng, nhưng không quên nỗ lực 
tinh tấn liên tục công tác cùng Giáo Hội trên mọi lãnh vực với khả 
năng khiêm tốn yếu kém của mình.

Ngôi Chùa nhỏ của tôi lần đầu tiên làm lễ An Vị Phật, tôi cũng 
thỉnh được Ngài đến Chứng Minh và ban Đạo Từ, rồi từ đó mãi 
cho đến ngôi Tam Bảo Quảng Đức được  thuyên chuyển về 105 
Lynch Rd, Fawkner đã đổi thành Tu Viện Quảng Đức mang tên một 
Vị Bồ Tát đã hy hiến cuộc đời của mình cho Phật Giáo Việt Nam 
được trường tồn.

Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quí vị, một chặng đường dài 16 
năm làm Hội Chủ của HT Thích Như Huệ ở giai đoạn Phật Giáo Hải 
Ngoại phân chia nhiều ngã rẽ.. Ngài thường nói “tứ bề thọ địch…” 
Thật như vậy một giai đoạn đầy gian nan thử thách của Ngài. Ngài 
đã lèo lái con thuyền của Giáo Hội được vững bền, trên thuận dưới 
hòa, kể cả mối thâm tình giao hảo với các Châu Lục, như Giáo Hội 
Hoa Kỳ, Giáo Hội Canada, Giáo Hội Âu Châu, và hầu hết Chư Tôn 
Đức nào cũng kính quí Ngài như một bậc Trưởng Thượng Thiền 
Gia Phương Trượng.

Ngài như Lương Đống Thạch Trụ của Phật Giáo Úc Châu và Tổ 
Đình Pháp Hoa Nam Úc, và với tất cả từng thành viên Tăng Ni trẻ 
hàng hậu học, Ngài luôn ân cần và nhắc nhở thăm viếng hòa đồng 
không câu nệ. Nơi nào cần có mặt Ngài cho Phật Pháp được Hưng 
Long, Tứ Chúng được an hòa Ngài cũng không từ nan mà gắn bó. 

Chừng ấy của cuộc đời Ngài đủ làm tấm gương sáng cho đàn hậu 
thế cần suy nghĩ noi gương.

Thời gian và không gian bất tận, một đời người rồi cũng qua đi, như 
lời Trịnh Công Sơn đã viết lên trong nhạc phẩm Phôi Pha (Từng 
tuổi xuân đã già… đời người như gió qua… ) Hòa Thượng năm nay 
đã 83, tuổi Giáp Tuất. Ngài đã hơn 60 năm phụng hiến đời mình cho 
ngôi nhà Phật Giáo, cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan được trường tồn, nhưng đặc biệt nhất, vẫn 
là những người con Phật tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc nói riêng 
và nói chung cho cộng đồng Người Việt Tự Do tại South Australia 
không sao quên được công lao gây dựng niềm tin Chánh Pháp và sự 
ổn định nền văn hóa Phật Giáo Việt trên xứ người tại tiểu bang này.

Rồi một ngày mai, “từng tuổi xuân đã già”, Hòa Thượng sẽ đi vào 
Niết Bàn Tịch Tịnh, nhưng chắc chắn nơi Úc Đại Lợi này vẫn còn 
lưu đậm những hành trạng công đức và gốc rễ Bồ Đề của Ngài đã 
ươm mầm cho Phật Pháp.

Chúng con xin chắp tay thành kính nguyện cầu mười phương Chư 
Phật, mười phương Chư Vị Bồ Tát, Chư Lịch Đại Tổ Sư chứng minh 
công đức lao tâm khổ nhọc của Hòa Thượng gần 70 năm sống và 
làm việc cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

Nguyện cầu Hòa Thượng Bách Thọ Niên Trường cho Giáo Hội Úc 
và hàng hậu học chúng con được nương nhờ bóng cây Đại Thọ Bồ 
Đề của Hòa Thượng.

Quảng Đức Tu Viện, 1/3/2016

TK. Thích Tâm Phương
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Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
& Hòa Thượng Thích Như Huệ

Như chúng ta đã biết, Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại 
tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan sẽ tổ chức Lễ Tri Ân nhị 
vị Trưởng lão, Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thích 

Huyền Tôn và Trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư 
Thích Như Huệ, được đưa ra thành một mục trong chương trình 
nghị sự của phiên họp Hội Đồng Điều Hành ngày 31-12-2015 
tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ thứ 15, tất cả Chư Tôn 
đều đồng thuận, hoan hỷ, tán thành, nên làm, phải làm đã nói 
lên sự trân trọng, nghiêm túc và trọn vẹn ý nghĩa Lễ Tri Ân này.

Tứ Trọng Ân, một bài pháp hệ trọng chính Đức Phật đã dạy, 
đó là: Ân Cha Mẹ, Ân Tam Bảo, Ân Quốc gia Dân tộc, Ân Thầy 
bạn Chúng sanh. Bài pháp Tứ Trọng Ân xuyên suốt hành trình 
2,600 năm lịch sử hoằng hóa lợi sanh của Phật Giáo, băng qua 
mọi thăng trầm hưng phế, vượt qua mọi góc độ không gian thời 
gian, không phân chia chủng tộc màu da, không cách ngăn biên 
cương lãnh thổ. Tứ Trọng Ân luôn được truyền trao, nhắc nhở, 
xưng tụng, tuyên dương, không những một lần hai lần mà đã 
muôn ngàn vạn ức lần, không những một năm hai năm mà đã 
2,600 năm, nhất là mỗi Mùa Vu Lan Thắng Hội, nơi nơi tán 
tụng, xứ xứ ngưỡng tôn. Mỗi thời Nghi Lễ, mở đầu Kỳ Nguyện, 
kết thúc Phục Nguyện, vẫn thường nghe xướng rất tôn nghiêm: 
“Thượng, báo Tứ Trọng Ân”. Hay trước khi đi vào trì tụng các 
Kinh điển Đại Thừa đều khởi đầu lời chân thành khánh tán: 
“Trên, đền Bốn Ơn Nặng”. 

Chữ “Ân” trong Phật Giáo, diễn rộng ra sẽ mênh mông vô tận, 
nhận thâm sâu sẽ rộng lớn vô cùng. Gần gũi nhất, thân thiết 
nhất, mỗi Chư Tăng Ni, mỗi vị Khai sơn Thạch trụ, đương vi 
hay kế thế Trụ Trì, đều mang ân rất lớn của đàn na tín thí, của 
Phật tử Đệ tử Tín đồ, của bá gia bá tánh gần xa muôn phương 
tám hướng.

Trong phạm vi Úc Châu, trong Giáo Hội chúng ta, với Trưởng 
lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng, Ngài năm nay đã 89 niên 
kỷ, gần 70 Hạ Lạp; với Trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh 
Đạo Sư, Ngài cũng 84 tuổi hạc, gần 60 Hạ Lạp. Thưa rằng, ngoài 
Hòa Thượng đương vi Hội Chủ, và 2 Ni Trưởng thuộc Ni Bộ, tất 
cả Chư Sơn còn lại, nói về tuổi đời có lẽ đều là hàng con hàng 
cháu của hai Ngài, nói về ngày vào chùa tu học hay năm tháng 
xuất gia thọ giới, dù có thể không là đệ tử học trò nhưng chắc 
chắn là hàng hậu học hơi gần hoặc khá xa của nhị vị.

Bóng dáng Phật Giáo Việt Nam tại Úc Châu đã hiện hữu vào 
đầu thập niên 1980 chính là sự hiện diện của những vị Tăng sĩ 
vượt biên tỵ nạn định cư đầu tiên hội tụ trên quốc độ này. Hai 
Ngài cùng các vị đã tiếp tục sự khởi đầu, sáng lập, khai sơn, cưu 
mang, gánh vác, phụng sự, dấn thân. Theo thời gian, nhiều Chư 
Tăng Ni đến sau, đã cùng phối hợp nhịp nhàng, cùng gắn bó keo 
sơn, miệt mài tận tụy, đóng góp hy sinh, bảo tồn phát huy hơn 
15 năm kinh qua danh xưng Tổng Hội, Giáo Hội Thống Nhất, và 
Giáo Hội Thống Nhất Hải Ngoại 16 năm nay.

Từng vùng trời, từng vùng đất trên khắp châu lục Úc Đại Lợi - 
Tân Tây Lan này, khi thì bằng hàng không, khi thì bằng đường 

bộ, biết bao lần hai Ngài đã đến, biết bao lần hai Ngài đã đi. Hơn 
30 năm, biết bao nhiêu Trụ xứ, biết bao nhiêu Đạo tràng; nào 
Khóa học, Khóa tu, Huấn luyện; nào An cư, Hiệp kỵ, Tưởng 
niệm, Tri ân; nào Đặt đá, Lạc thành, Khánh thành; nào Chẩn tế, 
Thủy lục Đàn tràng siêu linh bạt độ, ... cho đến các Thời khóa 
Công phu, Thiền tọa, Thiền hành, Trai đường, Hội họp, Cầu 
nguyện, Cứu trợ, Từ thiện,... vân vân và vân vân, khi nào hai 
Ngài cũng có mặt và lúc nào hai Ngài cũng hiện diện: Chứng 
minh, Chủ lễ, Niêm hương, ban Huấn từ, Đạo từ, Khai thị, đi 
đầu, đứng đầu, ngồi đầu, đường đường trang nghiêm như thị. 
Hơn 30 năm, không gian còn ghi, thời gian còn giữ. Dẫu biết 
rằng “Nhạn quá trường không” nhưng không gian lưu giữ cũng 
tùy! “Ảnh trầm hàn thủy”, nhưng nước kia trân quý có sao! 

Hơn 30 năm trước, nơi nào cần hai Ngài cũng đến, nơi nào 
thỉnh hai Ngài cũng đi, đi không biết mỏi, đến không nặng lao. 
Hơn 30 năm sau, cố nhiên, hai Ngài vẫn đến vẫn đi, vẫn quang 
lâm như hai đại thụ, vẫn chấn tích nhưng phải cố gắng, phải nhờ 
cây gậy đỡ châu thân. Một vị gần 90, một vị gần 8 rưỡi, Đại lão 
Tăng già, Trưởng lão Thiền gia. Ba vạn sáu, cửu thập gần tròn. 
Kiếp nhân sinh, bát thập đã dư. Sắt thép còn mòn, sỏi đá còn 
tiêu, huống chi tấm thân tứ đại giả huyễn vô thường!

Hơn 30 năm, Chư Tôn Đức Tăng Ni chúng ta cùng hành hoạt 
trên con thuyền Giáo Hội, khi sóng phủ tơi bời, khi yên ả thùy 
dương, khi an nhiên tự tại, khi lửa tấp vô chừng, cay đắng cùng 
chia, ngọt bùi cùng nhận, ân nghĩa nói sao cho hết, keo sơn nói 
sao cho cùng. Ôi, cao cả thay tình cốt nhục linh sơn! Ôi, trân 
quý thay tình Pháp lữ sâu dày!

Hơn 30 năm, gần gũi hai Ngài, đã quá tương thân. Hơn 30 năm, 
tôn trọng hai Ngài, chính là tương kính. Nhị vị Trưởng lão lớn 
nhất trong Giáo Hội, giữ cương vị cao nhất trong Giáo Hội, hy 
sinh cống hiến phụng nguyện thời gian lâu nhất trong Giáo Hội, 
xứng đáng để toàn Giáo Hội tri ân tán dương hôm nay, lưu lại 
nét son cao quý đầu tiên cùng những nét son kế tiếp trong lịch 
sử Giáo Hội tại Úc Châu, và truyền lưu hậu thế.

Nhân Lễ Tri Ân của Giáo Hội, chân thành xin viết những lời thô 
thiển dâng lên nhị vị Trưởng lão, kính chúc hai Ngài pháp thể 
khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Khể thủ
Chùa A Di Đà
Sydney ngày 14-4-2016
Tỳ kheo Thích Nguyên Trực

THÀNH KÍNH TRI ÂN
Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội

Ngài sinh ra mang cung mệnh lãnh đạo
Ngài sinh ra với sứ mệnh chỉ huy
Ngài sinh ra là vì sao sáng tỏa
Phụng hiến đạo đời giáo pháp từ bi
Ngài sinh ra để làm người đi đầu
Suốt cuộc đời nắm cương vị dẫn đầu
Bao thăng trầm vững tư thế đứng đầu
Vượt bão táp trước thế thời nghiêng ngửa
Thế danh Kim Huệ
Pháp danh Như Huệ
Pháp tự Giải Trí
Pháp hiệu Trí Thông
Đã Kim Huệ vốn tựu thành Như Huệ
Đã Như Huệ, Giải Trí biện vô nghì
Nên Trí Thông tự tại lẽ huyền vi
Mỗi xuất xử hợp thời cơ khế lý
Mới tám tuổi vào chùa để học Phật
Mười hai tuổi nguyện thế phát xuất gia
Xuất tức nhập để gánh vác Phật gia
Kế nghiệp Tổ rạng Tông môn Pháp phái
Hơn hai mươi đã là Như Lai Sứ Giả
Hai mươi lăm, Giảng sư các tỉnh miền Trung
Từ Khánh Hòa, Tuyên Đức đến Kon Tum
Nơi đâu cũng ghi dấu chân hóa độ
Năm 1963, Phật Giáo đang hồi thống khổ
Lá cờ Phật Giáo bị hạ
Xương máu Phật Giáo bị rơi
Tăng Tín đồ Phật Giáo ngục tối rã rời
Ba mươi tuổi, làm Chủ Tịch Ủy Ban Tranh Đấu
Tỉnh Quảng Nam, một trong các tỉnh cái nôi Phật Giáo
Cho người miền Trung luyện tâm lực sắt son
Làm đẹp đạo sáng tỏa ánh đạo vàng
Xây dựng đời an lành chân thiện mỹ
Bởi sỏi đá khô cày luyện tôi như thế ấy
Bởi đèo heo hút gió lộng sơn khê
Người miền Trung trí dũng lực có thừa
Càng Lò Cừ càng nêu cao chí khí
Ba mươi mốt tuổi, Ngài đã giữ cương vị
Chánh Đại Diện Phật Giáo tỉnh Quảng Nam
Hơn mười năm biết bao việc đã làm
Tam thập nhi lập, cho bình sinh phỉ chí
Dấu mốc 75, dấu mốc sinh tử
Vận Nước, Vận Dân, Vận Đạo, Vận Đời
Bồng bềnh Vận Nước nổi trôi
Bọt tan đáy biển bèo trồi bến mê
Vận Dân, cả nước ê chề
Phủ màu sắc đỏ não nề nhiễu nhương
Vận Đạo, mục thị vô thường
Khỉ reo vượn hú vẽ tuồng múa may
Vận Đời, cát bụi mù bay
Còn chi mà đắng với cay cuộc đời

Sinh với tử, chỉ một đường độc đạo
Tử với sinh, chỉ một lối mà thôi
Khi đã chọn, đâu cần nói nửa lời
Không còn thấy thì tự dưng sẽ biết
Dù có chết cũng tìm đường vượt tuyến
Dù có chết cũng phiêu bạt hành trình
Đời tỵ nạn đã tự gắn với mình
Kiếp tha phương bao đoạn đành thống nổi
Người đã chết, hoặc chôn vùi đáy biển
Nếu không thì, phơi xác giữa núi rừng
Bặt âm, vô tín, trả lại thỉ chung
Xin thương tiếc cả triệu người bất hạnh
Người còn sống, đã đến nơi đất sống
Hai bàn tay, làm lại khởi từ đầu
Đêm nằm gác bóng trăng thâu
Tâm can non nỉ cơ cầu ô hay
Nhưng đã xác định
Nếu chết thì thôi
Còn sống phải làm
Tâm còn đây
Lực còn đây
Quê hương còn đó
Đạo Pháp còn đó
Cùng bắt tay nhau
Cùng nương tựa nhau
Cùng thiết lập, xây dựng cho nhau
Và cùng cưu mang, gồng gánh cho nhau
Ngài lại tiếp tục là một trong những vị 
Đi đầu, đứng đầu, cầm đầu, chỉ huy và lãnh đạo
34 năm, nói riêng Úc Châu, nói chung Hải Ngoại
Ngài là bậc đạo cao đức trọng
Ngài là bậc trưởng thượng khiêm cung
Uy như thị nhiếp, đức như thị hương
Như Huệ đường đường khả tôn khả kính
Cả cuộc đời phụng hiến làm sao để tính
Cả cuộc đời dấn thân biết sao luận bàn
Với Tông môn Pháp phái
Ngài giữ cương vị Trưởng Môn phái Chúc Thánh
Với cơ đồ Giáo Hội
Ngài giữ cương vị Hội Chủ, rồi Chứng Minh Đạo Sư
Đời Ngài kiệt xuất thế ư
Gắn trên vũ trụ thái hư một tòa
Một tòa sen quý thơm hoa
Đóa hoa bất tuyệt thắm tô Đạo Vàng.

Chùa Pháp Quang
Ngày 11-4-2016
Thích Nhật Tân

Lễ Tri Ân Nhị
Vị Trưởng Lão
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Lịch sử Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi sang trang 
từ 1995 khi GH đầu tiên tại xứ sở này ngưng sinh hoạt 
vì nội bộ lục đục, chư Tôn Đức Tăng Ni trong GH và 

23 tự viện thành viên trên toàn liên bang Úc, lúc đó phải 
ẩn nhẫn đợi chờ để xem diễn biến phức tạp của tình hình 
như thế nào rồi tính tiếp, mãi đến 1999 một Giáo Hội thứ 2 
tại Úc đã ra đời tại Chùa Pháp Bảo, xóa tan một sự im lặng 
đáng sợ trước đó, cũng là làm sụp đổ hình tượng tốt đẹp bấy 
lâu nay mà các châu lục khác đều nức tiếng ngợi khen rằng, 
Úc Châu nơi ấy PGVN rất đoàn kết, rất hoàn mỹ, rất hòa 
hợp... chỉ có một GH. Nhưng nay mọi thứ đã đổi thay, việc 
gì đến đã đến, Úc Châu có 2 GH và người cầm trịch, người 
giữ mái chèo cho con thuyền GH thứ 2 đó không ai khác 
hơn là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ.

Người viết những dòng chữ này là nhân chứng sống, nhìn 
thấy sự thăng trầm của GH thứ hai ngay từ ngày thành lập 
và bản thân được GH chỉ định giữ chức Phó Tổng Thư Ký 
thứ nhất của GH từ năm 1999 cho đến nay.

Đức Trưởng Lão Như Huệ đã lãnh đạo GH Úc trải qua 16 
năm gồm 4 nhiệm kỳ, tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni trong 
GH, nhất là trong Hội Đồng Điều Hành nhất tề đứng sau 
lưng để ủng hộ tinh thần và công việc của Ngài, một vị 
thuyền trưởng tài ba, lèo lái và dẫn dắt con thuyền của GH 
vượt qua những cơn sóng dữ. Trong 16 năm dài thăng trầm, 
biết bao nhiêu phiên họp để luận bàn, thậm chí có lúc tranh 
cãi dữ dội để đưa đến sự thống nhất mọi ý kiến để sắp xếp, 
tổ chức các hoạt động Phật sự chung của GH. Cũng nhờ 
vào tấm lòng vì đạo, đức nhẫn nhục và nội lực thâm hậu 
của HT Trưởng Lão mà GH và tự viện thành viên của Úc 
Châu đã sống chung hòa hợp và chan hòa với nhau như 
ánh sáng trong không gian, như nước với sữa, như răng với 
môi, chưa bao giờ có một sự xáo trộn hay xung đột nào, từ 
23 tự viện thành viên như ban đầu lúc GH vừa thành lập, 
thì nay con số tự viện thành viên đã lên đến 40, là một minh 

chứng hùng hồn cho uy tín lãnh đạo của Đức Trưởng Lão 
Hòa Thượng.

Khúc quanh đau thương nhất của GH Úc Châu đã xảy ra 
vào ngày 15-7-2007 khi Giáo Chỉ số 9 ra đời, tiếp đó vào 
ngày 26-9-2007 Viện Hóa Đạo trong nước và Văn Phòng 2 
ở Hoa Kỳ, đã ban hành thêm Thông Bạch Hướng Dẫn Thi 
Hành Giáo Chỉ Số 9, được xem là 2 văn bản chết người, 
loại bỏ hoàn toàn 4 GH ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc 
Châu. HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn (Úc Châu) 
cảnh báo rằng Giáo Chỉ số 9 cũng giống như một lưỡi kiếm 
chặt hết những bàn tay đang cùng đỡ con thuyền của Giáo 
Hội đang mắc cạn, trong khi HT Thích Tâm Châu (Canada) 
và HT Thích Minh Tâm (Pháp Quốc) cho rằng sau Giáo 
Chỉ số 9 này GHPGVNTN chỉ còn là đống gạch vụn. Quả 
thật, đó là một biến cố bi thương, làm bàng hoàng, sửng sốt 
cho tất cả mọi người. Nhưng với tuệ tri sáng suốt, rõ biết 
đường đi lối về của phiền não khổ đau, của thị phi tranh 
chấp, HT Như Huệ đã tuyên bố trong phiên họp định kỳ 
của GH cuối năm 2007 tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu 
kỳ 7 tại Kyneton, Victoria (do TT Tâm Phương làm Trưởng 
Ban Tổ Chức), HT nói “Chỉ có con bỏ Mẹ, chứ Mẹ nào bỏ 
con, thế nhưng sự đời nay đã có khác, Giáo Hội Mẹ đã bỏ các 
Giáo Hội con, như kiểu Mẹ đã  xua đuổi đàn con ra khỏi ngôi 
nhà của Mẹ, qua Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch Thi Hành GH 
số 9 là một bằng chứng. Chưa biết các GH ở Hoa Kỳ, Canada 
& Âu Châu sẽ đối phó như thế nào về tình hình này, nhưng 
riêng GH Úc Châu trước và sau GC số 9 vẫn là một, không có 
gì phải thay đổi, tất cả chư Tôn Đức không nên chao đảo, vọng 
động hay lo lắng về bất cứ điều gì, hãy tu tập và sinh hoạt 
Phật sự bình thường như chưa hề có bất cứ một chuyện gì xảy 
ra”. Rõ ràng nếu không phải là HT Như Huệ, có thể GH Úc 
Châu đã tan rã ngay sau GC số 9 rồi, nhưng Tăng Ni và Phật 
tử Úc Châu may mắn được sự lãnh đạo của Ngài mà khung 
trời Úc Đại Lợi lúc nào cũng được mưa thuận gió hòa, lúc 
nào cũng có gió mát trăng thanh. Thực tế trong 9 năm qua, 
từ 2007 đến nay, hai hoạt động chính của GH Úc Châu là 
Khóa An Cư Kiết Đông giữa năm dành cho giới xuất gia 
và Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu cuối năm dành cho 
giới Phật tử tại gia, ngày càng đông, ngày càng phát triển 
mạnh và đem lại niềm vui và tinh tấn tu học cho toàn thể 
đại chúng. Cho dù ai nói ngả nói nghiêng hay chụp mũ này 
nọ, nhưng ở đây, dưới sự lãnh đạo của HT Như Huệ (và nay 
là HT Bảo Lạc, Hội Chủ từ tháng 5-2015), hàng trăm Tăng 
Ni thành viên và hàng ngàn Phật tử trên toàn liên bang Úc 
vẫn giữ vững niềm tin và tinh thần làm việc của Giáo hội, 
tất cả đều đồng lòng về dưới bóng cờ năm sắc hòa hợp để 
tiếp tục tu tập và dấn thân hành hoạt. Nhờ sự cố vấn tinh 
thần và nhắc nhở của HT Như Huệ, mà Chư Tôn Đức Tăng 

TRÖÔÛNG LAÕO NHÖ HUEÄ
Ngöôøi Giöõ Vöõng Maùi Cheøo

Trưởng Lão HT Như Huệ & Tác giả Thích Nguyên Tạng
(hình chụp tại Khóa Tu Học kỳ 15 - 2015 tại Sydney)

Kính Daâng OÂn
Phöông Tröôïng chuøa Phaùp Hoa

Quê hương tôi “Chưa mưa mà đã thấm”
đã xa rồi từ thuở tuổi còn thơ

Vào miền Nam tìm quê hương lữ thứ
Mãi nhớ hoài “Rượu chưa nhấm mà say”

 Tháng năm dài theo dòng đời trôi nổi
Tôi mất rồi xứ Quảng thân yêu.

Thân viễn xứ ngàn trùng tìm Quê Mẹ..
Phố Cổ, sông Hoài biền biệt thấm lòng đau.

 Tôi gặp Ôn ngày đầu năm chín sáu (96)
Tận miền Nam nơi thành phố an bình.

“Thầy ở mô ( đâu)? đến chùa đây thăm viếng”
Tôi bàng hoàng như tỉnh giấc phù sinh..

 Giọng đầm ấm của người Cha phố Hội
Chợt vỡ oà tôi thổn thức trào dâng.

“Con đây thưa Ôn: Đứa con khờ thôn Cẩm”
Cách biệt ngàn phương mà hội ngộ thăng trầm.

 Tri ân Ôn bằng tấm lòng người xứ Quảng
Ngọt mà hiền chất phác ..đến bình dân

Như con đường qua chùa Cầu xuống Phố..
Cửa Đại, Cồn Chài ..lòng con mãi lâng lâng.

 Ôn Pháp Hoa như người Cha tìm con thơ lạc lõng.
mấy mươi năm cách biệt vẫn mong chờ..
Đứa con khờ, miệt mài trong giong ruổi..

Giờ đây rồi..sự thật mà sao cứ ngỡ như mơ..

 Ôn dạy cho con: “Nơi đâu có tình cảm.
Trọn Tình người là đã có quê hương.”

Tri ân Người với cõi lòng sâu lắng..
Gã cùng tử nầy ôm trọn vẹn mười phương.. 

Hậu học TK Thích Minh Hiếu ( HP Nguyệt Tử Khách) - Đầu Xuân 
Bính Thân 2016

 Tác giả cũng chào đời tại Thôn Cẩm Phô, Xã Hội An, Quảng Nam,
quê hương của Ôn Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa

CHÍ NGUYỆN
ĐẠI HÙNG

Kính mừng thượng thọ
Hòa Thượng Thích Như Huệ

Chứng Minh Đạo Sư GHPGVNTN-UĐL-TTL

Tay Phật xòe ra năm búp sen
Ngũ Hành Sơn lưu ấn Pháp Sông Hằng

Người qua Phố Cổ, người lên núi
Hội An xưa lạ bỗng thân quen

Một đấng trượng phu chí đại hùng
Dù trong dông bão vẫn ung dung
Gió cuồng cuốn hút vào tâm bão
Trí vẫn sáng soi nguyện vẫn hùng

Đi đó đi đây khắp đất trời
Nguyện thành Phật Đạo để cứu đời

Tiếng chuông vang mãi trên từng bước
Dù phải xa quê chẳng đổi dời

Giáo hóa lợi tha để hướng về
Đường lên một hạnh đến Như Lai
Bên trời vẫn vững con thuyền trí

Rẽ sóng qua bờ vượt bến mê

Khoảng cách qua đi, đã đến ngày
Đưa người cập bến giác bên kia

Bao nhiêu phương tiện nay rời bỏ
Hào quang rạng chiếu cõi Như Lai.

Sydney 2016
TS Lâm Như-Tạng

Ñi Tìm Queâ Höông



24 25

THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

còn tối mất, trong một sát na là qua đời khác. Khác nào sương 
mùa Xuân, móc sáng sớm, chốc lát đã không; cây bên bờ, dây 
trong giếng, đâu được lâu bền. Như ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ 
khác, chuyển biến cực kỳ mau chóng, nên trong một sát na, 
chuyển hơi thở đã là đời sau. Như vậy tại sao vẫn an nhiên để 
đời mình trôi đi một cách vô ích? Đối với Cha Mẹ thì không 
cung phụng ngọt ngon, đối với thân quyến cố nhiên rời bỏ xa 
cách, đối với đất nước không có khả năng bình trị, đối với 
gia tộc bỏ hết nghĩa vụ thừa kế, xa làng bỏ xóm, cắt tóc, bẩm 
thụ Phật pháp với Bổn sư. Như vậy lẽ đáng trong thì siêng về 
công phu khắc niệm, ngoài thì bủa ra đức tính hòa bình, xa 
hẳn trần tục, kỳ vọng giải thoát... (bản dịch của HT Thích 
Trí Quang)

Một giai thoại khác về trí nhớ dai của HT Như Huệ là khi 
Thiền Sư Nhất Hạnh đến Úc giảng Pháp vào năm 1986, 
lúc đó HT Như Huệ có mời Thiền Sư về thăm Chùa Pháp 
Hoa Nam Úc, HT Như Huệ là học trò cũ của Thiền Sư ở 
Phật Học Đường Nam Việt (Tổ Đình Ấn Quang, Sàigòn 
từ 1950 đến 1956). Trong lúc hàn huyên tâm sự sau 20 
năm gặp lại, HT Như Huệ đã đọc lại những bài văn, 
bài sám mà Ngài đã học từ thời còn ngồi trong ghế nhà 
trường để cúng dường đến vị Thầy cũ, quý hóa nhất là 
các bài này chính tác giả (Thích Nhất Hạnh) cũng không 
nhớ, đó là bài “ Nhành lúa mới”:  “Tôi tới một miền quê 
kề bên trận địa vào một buổi chiều hoe nắng. Ở đây, 
cánh đồng loáng nước nằm dài, vắng bóng người nông 
dân cần mẫn. Nhìn vào thôn xóm, không thấy một  bóng 
người, khóm tre xơ xác, mái tranh im lìm. Qua một đêm 
ngủ đỗ, sáng hôm sau, tôi trở dậy lên đường. Trong ánh 
nắng ban mai, đố ai biết có gì đổi khác? Nhìn vào thôn 
xóm, vẫn không một bóng người, vẫn khóm tre xơ xác, 
mái tranh im lìm nhưng dải đồng loáng nước chiều qua 
đã xanh rì ngọn mạ. Tôi nghĩ đến bóng trăng đêm trước, 
đến những đoàn người lũ lượt trở về đây, đến những 
bàn tay mềm mại cấy từng hàng mạ trên dải đồng rộng 
mênh mông. Trong lúc chiến tranh cứ tiếp tục gieo rắc 
tang tóc và đổ nát, trong lúc bom đạn cứ tơi bời trên 
khắp đô thành và làng mạc, thì ở đây, người nông dân 
Việt Nam vẫn thản nhiên gieo nguồn sống. Nhành lúa 
mới như một tuổi xuân vùng trổi dậy, tượng trưng cho 
sức sống mãnh liệt của cả một dân tộc”.

Đặc biệt nhất là bài Sám Quy Mạng của Thiền Sư Duy Sơn 
Nhiên biên soạn và bài dịch nghĩa mà chúng ta trì tụng 
trong thời công khuya lâu nay:
Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác
Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương
Thánh tăng bốn quả ba thừa độ
Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. 
Ngược dòng chân tính từ lâu,
Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. 
Thấy đâu lối thoát đường về,  
Bập bềnh sóng nước chưa hề đoái lui. 
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, 
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.

Lâu nay nhiều người trì tụng bài sám này nhưng ít ai biết 
bản Việt dịch này là của Thiền Sư Nhất Hạnh đã chuyển ngữ 
từ năm 1950, mà HT Như Huệ đã học thuộc lòng từ năm 
ấy cho đến năm 1986 khi viếng thăm Úc, lúc nghe HT Như 
Huệ đọc lại, chính dịch giả, HT Thích Nhất Hạnh đã phải 
giật mình và hạnh phúc, xin ghi chép và sau đó dịch giả đã 
cho in lại trong Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng 
Mai vào năm 2000.

Chúng con xin ghi lại đôi dòng trên đây về công hạnh của 
Trưởng Lão HT Như Huệ như để cảm tạ tri ân và để tán 
dương công đức hoằng Pháp của Ngài tại Úc Châu và Hải 
Ngoại trong 35 năm qua. Chúng con kính mừng thượng thọ 
Ngài và đê đầu đảnh lễ kính chúc Ngài phước thọ an khang 
và hạnh nguyện độ sanh của Ngài không cùng tận.

Nam Mô A Di Đà Phật

Viết tại Tu Viện Quảng Đức, Xuân Bính Thân 2016,
TK Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký 1 của Giáo Hội

Ni trong GH này luôn ổn định và chánh niệm trong tu tập 
và hoằng Pháp, sự ổn định và bình thường đó trong 9 năm 
qua (từ 2007-2015) xem ra như không có gì, nhưng kỳ thực 
sự bình thường thinh lặng đó còn hơn tiếng gầm của sư tử 
và còn mạnh mẽ hơn cơn sóng dữ của thủy triều dâng.

Sự linh hoạt và tài thao lược lãnh đạo của HT Như Huệ 
đã minh chứng một lần nữa khi Viện Hóa Đạo ra Thông 
Bạch 31 (xem nguyên văn), ngày 24/08/2008 với nội dung 
cáo buộc đích danh các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại 
Canada, Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan và Âu Châu là “tiếm danh 
Giáo Hội PGVNTN”, và xác định “không thừa nhận, không 
chịu trách nhiệm” các Giáo Hội này. Nhân dịp GH Úc tổ 
chức Khóa Tu Học PP kỳ 8 cuối năm 2008 tại Morisset, 
Sydney (do ĐĐ Hạnh Hiếu làm Trưởng Ban Tổ Chức) HT 
Như Huệ đã đứng ra kêu gọi chư Tôn Đức khắp nơi lập ra 
Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu, đây là một sự kiện quan 
trọng mang tính lịch sử của Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại. 
Đáp ứng lời kêu gọi, chư Tôn Đức lãnh đạo 3 châu khác 
(Âu Châu, Mỹ và Canada) đã bay đến Úc ngay lập tức để 
tham dự phiên họp bàn thảo thành lập Văn Phòng Điều 
Hợp Liên Châu. Chư Tôn Đức lãnh đạo đại diện các Châu 
về Úc dự gồm có: HT Thắng Hoan, HT Minh Tâm, HT Tánh 
Thiệt, HT Nguyên An, HT Nguyên Trí, HT Minh Tuyên, 
HT Như Điển, HT Nguyên Siêu, HT Thích Bổn Đạt, tại Úc 
có HT Bảo Lạc, HT Quảng Ba, HT Trường Sanh...và cuối 
cùng Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu đã ra đời trên xứ Úc 
với mục đích “Liên kết các Giáo Hội ở Hoa Kỳ, Canada, Âu 
Châu và Úc Châu để phục vụ nhân loại và dân tộc theo 
tinh thần Lời Mở Đầu của Hiến Chương GHPGVNTN đã 
minh định. Văn Phòng Điều Hợp này được điều hành bởi 
hàng Giáo phẩm do bốn Giáo Hội thỉnh cử, trong tinh thần 
hòa hợp và bình đẳng, đúng Chánh pháp và nguyên tắc yết 
ma truyền thống của Tăng đoàn; hỗ trợ và trao đổi kinh 
nghiệm hoằng pháp, hành đạo từ các quốc độ khác nhau 
để có hướng đi chung nhằm phát huy nền Phật Giáo Việt 
Nam nơi xứ người và mở đường cho các thế hệ kế thừa đem 
Phật Giáo đến với các dân tộc bản địa; bốn Giáo Hội này 
vẫn giữ tính độc lập về cơ cấu tổ chức, nhân sự điều hành, 
pháp lý và chỉ liên đới trách nhiệm trong quan hệ bình 
đẳng và đồng thuận”. 

Hiện tại hệ lụy về Giáo Chỉ số 9 vẫn còn đó, bao nhiêu câu 
chuyện đau lòng đã, đang và sẽ còn tiếp diễn. Sự tồn vong 
của GHPGVNTN ai sẽ chịu trách nhiệm? tập thể Tăng Ni, 
Phật tử VN? hay chỉ vài nhân vật trong Viện Hóa Đạo? xin 
Chư Tôn Đức niên cao lạp trưởng sớm nghĩ đến giải pháp 
để khôi phục lại GHPGVNTN, và cố nhiên vẫn chưa muộn 
để sửa lại những gì sai sót, đừng đợi đến lúc quá trễ rồi mới 
làm, e rằng không kịp nữa. Ngay bây giờ đây (2016) trong 
chúng ta, thành viên của GH Liên Châu ai ai cũng vui mừng 
và thầm cảm ơn HT Như Huệ, HT Minh Tâm, HT Thắng 
Hoan, HT Tín Nghĩa, HT Bổn Đạt... đã sáng suốt, kiên định 
lập trường trước sao sau vậy, như lời của nhà thơ Phật tử 
Bùi Giáng:
“ Mặc người mưa Sở mây Tần
Riêng mình vẫn giữ một lần đầu tiên”.

Tất cả đều một lòng thủy chung như nhất, bảo vệ giềng mối 
của GHPGVNTN, sống còn cho đến ngày nay. Quả thật, 
từng được xem là “Quảng Nam Tứ Trụ” [i] , cho nên HT 
Như Huệ mới có viễn kiến của một nhà lãnh đạo có tầm 
nhìn xa trông rộng, và là luôn giữ vững mái chèo để có thể 
giúp lèo lái cho con thuyền Bát Nhã của GH Liên Châu 
thẳng tiến đi tới... Người viết mong rằng con thuyền của 
GH Úc Châu nói riêng và Liên Châu nói chung vẫn tiếp tục 
giữ lộ trình này mà thẳng tiến để mang ánh sáng Chánh 
Pháp vào đời, giúp đời bớt khổ được vui.

Một điều thú vị khác mà người viết lưu tâm về Đức Trưởng 
Lão HT Như Huệ, Ngài là người có trí nhớ như máy thu âm 
mp3, bằng chứng là người viết đã từng “thi đua” với Ngài 
trùng tuyên lại “Quy Sơn Cảnh Sách” (khoảng 12 trang A4 
cả nguyên văn chữ Hán và nghĩa Việt) của Thiền Sư Quy 
Sơn Linh Hựu, mà HT Như Huệ nhớ vanh vách từng câu 
từng chữ trong bộ sách gối đầu giường này. Trong các dịp 
HT về chứng minh các khóa An Cư Kiết Đông (TV Quảng 
Đức đã đứng ra tổ chức 3 khóa vào 2004, 2011, 2014), mỗi 
sáng sớm người viết hầu trà Ngài tại phòng khách Tu Viện 
Quảng Đức, và đây là dịp để trắc nghiệm trí nhớ cùng với 
Ngài, HT Như Huệ đã xuống lệnh là mỗi người đọc một 
đoạn cho đến hết bài và thế là hai Thầy trò đã lần lượt trùng 
tuyên lại bộ Cảnh Sách, xin viết ra đây một đoạn ngắn 
nguyên văn chữ Hán, để đại chúng đọc cho vui “Phù nghiệp 
hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm Phụ Mẫu chi di thể, giả 
chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường 
tương vị bội. Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn 
tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt 
tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm 
tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi 
yến nhiên không quá? Phụ Mẫu bất cung cam chỉ, lục thân 
cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên 
kế tự, miến ly hương đảng, thế phát bẩm Sư. Nội cần khắc 
niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức, huýnh thoát 
trần thế, ký kỳ xuất ly”. Nghĩa là: “Vì nghiệp lực kết buộc mà 
có thân thể, thì chưa ai thoát khỏi cái lụy của hình hài. Nên 
bẩm thụ thể chất tiết ra của Cha Mẹ, vay mượn những yếu 
tố tương quan mà hợp thành. Tuy được bốn thứ đại chủng 
hỗ trợ, nhưng chính bốn thứ này lại luôn luôn đối nghịch lẫn 
nhau. Do đó mà vô thường già bịnh không hẹn với ai cả. Sớm 

Hình ảnh HT Như Huệ được Thiền Sư Nhất Hạnh mời đến Làng
Mai, Pháp Quốc chứng minh Giới Đàn Cam Lộ vào năm 2014.

Từ trái sang: SC. Chân Không, Ni sư Như Minh, HT. Minh Cảnh,
Sư Ông Làng Mai, HT. Như Huệ, HT. Minh Nghĩa

HT Như Huệ cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo các Giáo Hội PGVNTN
Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu tại phiên họp tại Morisset, 

Sydney ngày 1-1-2009 
để thảo luận việc hình thành Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu.

Tác giả Thích Nguyên Tạng về thăm
Đức Trưởng Lão Thích Như Huệ vào ngày 6-4-2016
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Hình aûnh Ñöùc Tröôûng Laõo
HT Thích Nhö Hueä

taïi caùc Khoùa An Cö Kieát Ñoâng
cuûa Giaùo Hoäi töø 2001 ñeán 2014

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 3, Chùa Linh Sơn (2002)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 8, Chùa Pháp Hoa (2007)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 9, Chùa Linh Sơn (2008)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 10, Chùa Pháp Bảo (2009)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 11, Thiền Viện Minh Quang (2010)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 5, Tu Viện Quảng Đức (2004)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 7, Chùa Pháp Bảo (2006)
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Nghe chuông mõ vọng gọi mời
Chú tiểu tám tuổi đã rời cuộc chơi
Công phu tinh tấn ba thời
Duy Tuệ Thị Nghiệp, y lời huấn di 
Pháp Hoa dựng lập hành trì
Tùy duyên hóa độ, lòng ghi tạc lòng
Trao truyền từng bước thong dong
Lâm Tế Chúc Thánh thuận dòng xiển dương
Thâm ân giáo dưỡng bao dung
Chúng con đảnh lễ, nguyện nương bước Ngài.

Kính mừng Khánh Tuế Lão Tăng Trưởng Thượng,
Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ

Tỳ Kheo Ni TN Huệ Trân kính ngưỡng

Từ phương xa, viết vần thơ kính ngưỡng,
Lòng chân thành bái bạch Lão Ân Sư.

Cả cuộc đời dấn thân vì Đạo pháp,
Khuyên chúng sanh cùng nương bóng Đại từ.

Theo chân Phật, Lão Sư luôn tỉnh giác,
Hiểu vô thường nên sớm đã xuất gia.

Vui cảnh chùa, tương dưa nương cửa Phật,
Thuở  ấu thơ đã lánh nghiệp trần sa.

Vì túc nghiệp đã từ bao kiếp trước,
Bước chân Người đem ánh Đạo muôn nơi.

Dùng thân giáo và cuộc đời mô phạm,
Khuyên thế nhân ác nghiệp phải xa rời.

Thương chúng sinh ngụp lặn cõi Ta bà.
Luân hồi khổ không biết đường giải thoát.

Hãy tu mau, bước lên thuyền Bát nhã,
Nương Pháp mầu mà chấm dứt tử sinh…

Hạ lạp cao, tuổi đời cũng thật cao,
Nhị vị Ân Sư đạp sóng ba đào.

Đánh trống Pháp cho chúng sinh thức tỉnh,
Đạo nghiệp thành, cõi Cực Lạc tiêu dao.

Kính chúc Lão Ân Sư muôn pháp lạc,
Sức khoẻ  tràn đầy, thể hiện Pháp thân.
Tâm Bồ tát sẽ không ngừng phụng sự,
Xem cuộc đời như một áng phù vân…

Nam Mô A Di Đà Phật
Arlington, Texas, 3-2016
Đệ tử Tuệ Kiên  kính bút

BOÀ TAÙT
VAØO ÑÔØI

Baùi baïch Laõo AÂn Sö
Kính daâng nhò vò Hoøa Thöôïng Thích thöôïng Huyeàn, haï Toân vaø Thích thöôïng Nhö, haï Hueä

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12, Tu Viện Quảng Đức (2011)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 13, Tu Viện Vạn Hạnh (2012)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14,  Thiền Viện Minh Quang (2013)

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 15, Tu Viện Quảng Đức (2014) 
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làm chúng xuất gia thường trụ trong Tổ đình. Khi vào 
Tổ đình xuất gia, Ngài cũng là một đệ tử gần như nhỏ 
nhất trong các vị đệ tử của Bổn Sư, nên Bổn Sư chọn 
Ngài làm thị giả. Nhờ được làm thị giả, sớm chiều thân 
cận qua thân giáo, ý giáo, khẩu giáo của Bổn Sư, đã ảnh 
hưởng đến tâm hồn trẻ của chú điệu Như Huệ lúc bấy 
giờ, vì thế mà Ngài trở nên rất hoàn chỉnh về oai nghi tế 
hạnh của người xuất gia. 

Khi trưởng thành, Hòa thượng được Bổn Sư cho ra Huế 
học, sau đó thì được HT Trí Hữu từ Sài Gòn về giới thiệu 
vào học tại Phật học đường Ấn Quang. Cũng xin kể thêm 
rằng, khi đó Hòa thượng đi vào Sài Gòn bằng tàu thủy, 
khoảng cách một ngàn cây số, chắc cũng phải mất gần một 
tuần lễ mới đến nơi.  Hòa thượng theo học với các vị Cao 
Tăng lừng danh như HT  iện Hoa, HT  iện Hòa,  iền 
Sư Nhất Hạnh, giáo sư Cao Hữu Đính....Học cùng lớp 
với Ngài lúc đó các vị như HT  anh Từ, HT Huyền Vi, 
HT Tịnh Hạnh.... Sẵn có căn tánh bẩm sinh, và tu học rất 
tinh tấn, nên sau khi ra trường, Hòa thượng đã được HT 
 ích Trí Quang, HT  ích  iện Minh cử đi hoằng pháp 
khắp nơi từ miền Trung đến miền Nam, từ thôn quê đến 
thành thị. Nhờ có giọng nói thanh cao, rõ ràng của giọng 
Quảng Nam mạnh mẽ cùng pha trộn một chút miền Nam 
mềm mại, nên Hòa thượng đã phương tiện diễn bày Phật 
Pháp rất thu hút người nghe. Nhất là thời kỳ chiến tranh, 
Phật giáo bị đàn áp, kỳ thị, nên những buổi diễn thuyết 
cho quần chúng hiểu được Phật Pháp, hiểu được sự công 
bằng tôn giáo, tín ngưỡng để bảo vệ Chánh pháp là rất 
quan trọng. Sau khi được thuyên chuyển công tác Phật sự 
từ Kon Tum về Quảng Nam để đảm nhận những chức vụ 
quan trọng trong Phật giáo tỉnh nhà (xin đọc tiểu sử), Hòa 
thượng cùng với các vị HT Như Vạn, HT Long Trí, HT 
Chơn Phát hợp lực với nhau sinh hoạt Phật sự một cách 
rất thành công và hợp ý nhau. Cũng theo lời Hòa thượng 
kể: Đi cúng, đi thuyết pháp, đi đưa đón các bậc Tôn Túc 
từ xa đến thăm, đi cứu trợ... đều có bốn anh em đi cùng. 
Cho nên lúc bấy giờ mọi người thường đặt cho cái tên của 
4 vị này là “Quảng Nam Tứ Trụ” tức là như bốn cây trụ cột 
để chống đỡ ngôi nhà Giáo Hội. Quảng Nam là một tỉnh 
có nhiều huyện ở những vùng núi xa xôi như Tý, Xé, Dùi 
Chiên, Đèo Le,  ạch Bích... là những thôn huyện ngăn 
sông cách đò nhất. Vào những mùa Đông, giá lạnh, có lúc 
Phật sự cần phải đi, “Tứ Trụ” này đạp xe đạp suốt cả 2 ngày 
trời mới đến. Trong Bốn vị chỉ có HT Chơn Phát là không 
biết đi đạp xe, nhưng Ngài lại là người to lớn, nặng nhất 
trong nhóm, cho nên ba anh em kia phải thay phiên nhau 
đèo Ngài ngồi phía sau. Có những chuyến đi trong thời tiết 
quá khắc nghiệt, khi đến nơi cả bốn anh em đều bị bịnh và 
mệt, nhờ Phật tử cạo gió xong rồi về, mệt quá không thuyết 
giảng được gì cả. 

Trong “Tứ Trụ” thì HT Thích Như Vạn là người Pháp 
hữu có nhiều kỷ niệm nhất với HT Thích Như Huệ. HT 
Như Vạn xuất gia trễ hơn HT Như Huệ, nhưng tuổi 
lớn hơn, nên HT Như Huệ cũng xem như là Sư huynh. 
Huynh đệ có sự nhường nhịn và giúp đỡ với nhau như 

hai cánh tay trên một cơ thể, người này ngã, người kia 
nâng đỡ. Nhưng không may, sau năm 1975, HT Như 
Vạn vì một biến cố qua đời, nên HT Như Huệ thật vô 
cùng buồn bã, mất mát. Quý Thầy lúc đó kể là HT Như 
Huệ khóc HT Như Vạn như là người con mất mẹ, như 
Ngài A Nan khóc khi Phật Niết Bàn. Phần thì vận nước 
biến chuyển, phần thì Huynh đệ cách biệt, chia lìa, nên 
Hòa thượng đã rời bỏ miền Trung với biết bao kỷ niệm 
thân thương của một thời thơ ấu, rồi đến một thời hào 
hùng lãnh đạo và tranh đấu cho sự sống còn của Phật 
giáo, Ngài vào miền Nam một thời gian mà nỗi ray rứt 
trong lòng cũng không nguôi, rồi Ngài lại theo những 
dòng người ra đi vượt biên, và cuối cùng Ngài định cư 
tại Nam Úc.

Hòa thượng thường hay kể, khi ra đi trên chiếc thuyền 
mỏng manh, lênh đênh nhiều ngày trên biển, Ngài có ba 
nguyện ước nếu được đi đến bất cứ nơi nào thì: Một là sẽ 
xây dựng một đạo tràng cho Phật tử tu học, hai là xây dựng 
một tượng đài Quán Âm lộ thiên, ba là chiêm bái những 
thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Những ước nguyện đó đối 
với hôm nay thì chắc không có gì khó, nhưng trong lúc 
khó khăn thời đó, thức ăn không có, tương lai mờ mịt, cái 
sống và chết gần kề thì bất cứ một ước nguyện gì cũng có 
giá trị và cao cả.  ật vậy, khi qua Úc, không những Ngài 
đã hoàn thành những ước nguyện năm xưa, mà Ngài còn 
cùng chung sức với chư Tôn Đức tại Úc Châu xây dựng 
Giáo Hội. Ngài đã từng là Phó Viện Trưởng Viện Hoằng 
Đạo, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp, sau đó 
Ngài làm Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc 
Đại Lợi và Tân Tây Lan trong suốt một chặng đường dài 4 
nhiệm kỳ - 16 năm. Nhờ vào đức độ và kinh nghiệm, Hòa 
thượng đã tạo cho Phật Giáo Việt Nam tại Úc Châu ngày 
càng lớn mạnh, Tăng, Ni hòa hợp. 

Nếu quý vị đọc tiểu sử của Ngài sẽ thấy một cuộc đời, một 
hành trạng thật nhiều thăng trầm với bao phong sương tuế 
nguyệt, nhưng vẫn vươn lên và thành công với bản lãnh 
tài ba, đức độ của mình. Đúng như lời Sư phụ của mình 
đã từng nói “�ầy Như Huệ có mạng đế vương” thật là 
không sai.

Viết tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc 1/3/2016

TK. �ích Viên Trí (Hạnh �iện)

Tác giả �ích Viên Trí &  Sư Phụ �ích Như Huệ
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Là người cùng dòng họ với Hòa thượng Phương 
trượng Pháp Hoa, từ nhỏ tôi được nghe kể nhiều 
những chuyện ngày xưa của Ông Bà, �ầy Tổ mình 

để lại, trong đó có Hòa �ượng. Nay nhân dịp được đóng 
góp bài vở cho kỷ yếu, Viên Trí xin ghi lại vài ký ức còn sót 
lại từ thời thơ ấu.

Khi còn hành điệu tại Tổ đình Chúc �ánh, cách đây cũng 
gần 30 năm, khi đó Hòa thượng Bổn Sư của tôi là HT 
�ích Trí Nhãn còn sanh tiền (tức Đại Sư huynh của HT 
�ích Như Huệ), Ngài thường hay nói : “�ầy Như Huệ có 
mạng đế vương, lúc nào, ở đâu, �ầy cũng luôn là người 
lãnh đạo Giáo Hội”. Hồi đó tôi chỉ nghe như một đứa trẻ 
ngây ngô vậy thôi. Nhưng khi lớn lên mình mới thấy cái 
tình, và có một chút tự hào của vị Đại Sư huynh dành cho 
người Sư đệ. 

Hòa thượng sanh năm 1933, trong một gia đình ảnh hưởng 
rất nặng Nho giáo, và sùng kính Tam Bảo. �ân phụ Hòa 
�ượng, Cụ ông Phạm Kim Cái, là một thầy thuốc Bắc nổi 
tiếng trong vùng (phường Cẩm Phô, Hội An) mà người 
trong xóm thường gọi là thầy Mười. Ông cụ có năm người 
con: Người con đầu Bà Phạm �ị Ty, kế đến Ông Phạm 
Kim Đồng, Phạm Kim Hiệp, Phạm Kim Tiền, và Hòa 
thượng là người con trai út, thứ sáu trong gia đình, Phạm 
Kim Huệ. Trong các anh chị em thì có chị Hai, Phạm �ị 

Ty mất sớm. Nghe ông Nội (Ông Phạm Kim Hiệp) kể lại 
Bà Phạm �ị Ty tuy còn trẻ tuổi nhưng đã thành thạo nghề 
chẩn mạch bốc thuốc cho bịnh nhân. Riêng Hòa �ượng 
là người nhỏ tuổi nhất, nên được �ân phụ giao cho các 
anh Đồng, Hiệp dạy chữ Nho từ các sách Tam Tự Kinh, 
Ngũ �iên Tự, Tam �iên Tự, Minh Tâm Bửu Giám. Lúc 
bấy giờ chỉ học theo từng chữ một, như: �iên trời, địa đất, 
cử cất, tồn còn..... �eo lời Hòa thượng kể: Cũng nhờ học 
những chữ Nho đơn sơ về ngữ nghĩa như vậy mà sau này 
Hòa thượng đã có cơ hội học nhanh hơn những bài kinh, 
luật của Phật khi đã xuất gia tu học. 

Được nhân duyên gia đình ở cạnh chùa Viên Giác, Thân 
phụ thường hay qua lại trông nom chùa. Chùa Viên 
Giác khi đó chỉ là ngôi chùa làng, chưa có Thầy Trụ Trì, 
nên làng giao cho gia đình điều hành mọi Phật sự. Tất 
cả gia đình lớn nhỏ đều ra quy y với Hòa thượng Tăng 
Cang Thích Thiện Quả, tại Tổ Đình Chúc Thánh. Do 
những túc duyên đó, nên mới 8 tuổi Hòa thượng đã xin 
ra ở tập sự tại Chúc Thánh. Lên 11 tuổi thì Mẹ của Ngài 
mất sau một cơn bịnh. Nhìn thấy cảnh ân ái chia lìa đau 
khổ, vô thường giả tạm, nên đã thôi thúc ý thức một chú 
bé mới 11 tuổi hướng đến con đường xuất gia tu học 
càng mạnh hơn. Sau thời gian tập sự, lúc 12 tuổi, Hòa 
thượng đã được Thầy Bổn Sư chính thức cho xuống tóc, 

MAÏNG
ÑEÁ VÖÔNG
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Hình aûnh cuûa Ñöùc Tröôûng Laõo

Thích Nhö Hueä
taïi 15 Khoùa Tu Hoïc Phaät Phaùp UÙc Chaâu

töø 2001 ñeán 2015

Ngưỡng Vọng Tri Ân
Hòa Thượng Thích Như Huệ

Bậc lãnh đạo tôn quý của Phật Giáo Úc Châu

Khung cảnh chùa Pháp Hoa hiện ra trước mắt, khi 
bước chân đến Úc tháng 10 năm 1991, nước Úc 
là quê hương thứ hai thân yêu, quá khứ bỏ lại 

sau lưng, chấp nhận cuộc đời tỵ nạn. Sau biến cố năm 
1975, mọi người bỏ nước vượt biển ra đi tìm tự do, hình 
ảnh chùa chiền ở xứ người, đã làm ấm lại tâm hồn của 
những người con Phật. Thấm thía được tình người, bản 
thân chúng con rất cảm động trước sự quan tâm thăm 
hỏi của Thầy Trụ trì Thích Như Huệ, Sư cô Như Thiền, 
Thầy Hạnh Pháp cũng như các Phật tử ngày đầu tiên đến 
Adelaide thuở nào, dấu ấn này thật khó quên, vì đã an ủi 
tâm kẻ lữ hành trong bước đường ly hương viễn xứ.
Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có lần Phật hỏi vua 
Ba Tư Nặc, tại sao vua cung kính và đảnh lễ Như Lai, nhà 
vua trả lời là do thấy đệ tử của Ngài không giống với các 
Tôn giáo khác, có đời sống phạm hạnh, sống trong tinh 
thần hòa ái, tương kính, giải thoát. Do vậy Đức Phật luôn 
luôn quan tâm đến đời sống Tăng đoàn, Ngài xem sự tồn 
tại và phát triển Đạo Phật là do Tăng đoàn quyết định. 
Con đường hoằng pháp của Đức Thế Tôn trải dài suốt 49 
năm không ngừng nghỉ, đã nói lên tâm nguyện của Chư 
Phật ra đời, chỉ một mục đích khai thị chúng sanh ngộ 
nhập tri kiến Phật.
Nhìn lại chiều dài lịch sử Phật Giáo có mặt hơn 2500 
năm, Phật Giáo xem trí tuệ như kim chỉ nam để làm 
phương châm trong vấn đề hành đạo và truyền đạo. Sự 
tồn tại và phát triển Phật Giáo trong tinh thần nhập thế 
độ sanh, có được một vị trí không nhỏ trong đời sống 
tâm linh của người con Phật.

Nối tiếp dòng luân lưu, Phật Giáo tại hải ngoại đã hình 
thành và làm được rất nhiều việc phụng hiến cho đạo 
pháp. Con đường nhập thế thể hiện trong tinh thần hòa 
hợp, qua nhiều hình thức khác nhau trong sinh hoạt 
Tăng đoàn tại hải ngoại: như tổ chức an cư, thuyết giảng, 
khóa tu học ngắn hạn, thọ Bát Quan Trai, tổ chức Gia 
đình Phật tử, khóa tu học Phật pháp cuối năm v.v… đây 
là vấn đề thiết yếu, là mạch sống của đạo, nhằm chuẩn 
hóa Tăng già, thật là một điều kiện ưu việt nhất trong 
bối cảnh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan hiện nay. Trong tinh 
thần đó Chư Tôn Đức đã hy sinh cho sự nghiệp phát triển 
Giáo Hội, vì sự nghiệp chung của Phật Giáo, các Ngài 
luôn là người tiên phong dẫn đường, từ những lời huấn 
thị, tinh thần hòa nhập, dấn thân phục vụ cho đạo cho 
đời không bao giờ biết mỏi mệt, than van.
Đối với Hòa Thượng Như Huệ trong cương vị Hội Chủ, 
lãnh đạo Giáo Hội trong nhiều năm qua, Ngài luôn tỏ 
ra hài hòa thân thiện, giản dị cởi mở, khiến cho nhiều 
Tăng Ni trong Giáo Hội thích gần gũi vấn an học hỏi. 
Ngài luôn lắng nghe và tiếp nhận những đóng góp ý kiến 
chung lợi ích, chính nhờ tinh thần bao dung đó mà Hòa 
Thượng tạo được niềm kính thương của Tăng Ni Phật tử, 
Ngài là mẫu người bình dị, đáng để cho chúng ta ngẫm 
suy học hỏi.

Có câu thường hay nói:
“Giữa sống biển ngập tràn, Ngài là hòn đảo bình yên
Giữa sa mạc khô khan, Ngài là suối nguồn tươi mát
Giữa cuộc đời tan tác, Ngài luôn từ ái bao dung”
Thật vậy vì gánh nặng hoằng dương, Ngài không lúc nào 
nghỉ ngơi trách nhiệm sát cánh chung vai đồng lao cộng 
khổ với Giáo Hội xây dựng ngôi nhà Phật Giáo Úc Châu 
vững mạnh như ngày hôm nay.
Cao cả thay đại huệ, lớn lao thay chí nguyền, sớm tối lo 
toan, đáp đền ân Phật. Chúng con xin đảnh lễ bậc thầy 
khả kính. Kính nguyện Hòa Thượng như Tùng Bách thọ 
sánh đồng Vũ Trụ, phước đức đầy như Đông Hải bao la, 
tuổi thọ cao sánh Nam Sơn chót đỉnh, mãi là cây đại thọ 
cho Giáo Hội cũng như Phật tử nương nhờ, đong đầy ân 
sâu, mai kia dù bể dâu dời đổi, lời Hòa Thượng vẫn là 
những hạt minh châu soi đường cho hậu thế. 
Kính cẩn đảnh lễ đức hy sinh của Ngài, toàn thể Ni giới 
Úc Châu đồng kính ngưỡng.

        Khể thủ
TKN Thích Nữ Tâm LạcTác giả (bìa phải) trong một buổi lễ tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 1 (2001) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Bảo Lạc)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 2 (2002) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: ĐĐ Nhuận An)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 3 (2003) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Phước Nhơn)
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Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 4 (2004) tại Victoria (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Tâm Phương) Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 (2008) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: ĐĐ Hạnh Hiếu)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 (2009) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Tâm Minh)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 10 (2010) tại Adelaide (Trưởng Ban Tổ Chức: ĐĐ Viên Trí)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 11 (2011) tại Victoria (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Nguyên Tạng)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5 (2005) tại Canberra (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Quảng Ba)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 6 (2006) tại Adelaide (Trưởng Ban Tổ Chức: ĐĐ Viên Trí)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7 (2007) tại Victoria (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Tâm Phương)
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Nửa đời bôn ba đất khách
Cư trần lạc đạo xứ người
Ba chục năm hơn- trở lại
Bồi hồi trong dạ -quê ơi !

Buồn chi, nỗi buồn ly quán
Chiều xưa lá rụng tư bề

Hành trang một đời Phật pháp
Mây Tần biền biệt sơn khê

Một chiều Hội An nghiêng gió
Sông Hoài con nước biếng trôi

Tường rêu trầm kha cổ lục
Sóng xô Cửa Đại bời bời

Một chiều Hội An nghiêng nắng
Câu kinh bỗng vắng tiếng người

Sân chùa cỏ hoa u tịch
Chuông buồn rời rạc buông lơi…

Cô thân dặm ngàn sương gió
Đi gieo ánh đạo cho đời
Bao độ sầu đông thay lá

Bao mùa Thu đến, Xuân trôi

Cô thân dặm ngàn sương gió
Người từ phương ấy xa xôi
Thao thức vầng trăng cố xứ

Chỉ là trong giấc mơ thôi

Chúng Tăng ai còn ai mất
Chùa xưa dâu bể về đâu?

Dòng đời sắc không, không sắc
Thời gian như nước qua cầu

Ba chục năm hơn trở lại
Vui sao niềm vui hôm nay

Pháp Bảo chuông hòa trong gió
Trời Quê trong vắt xuân ngời

Ba chục năm hơn - đất khách
Cư trần lạc đạo chốn người
Tám chục xuân nay trở lại

Nghe tràn hương nhớ Thầy ơi !

Trọn vẹn mười phương Tam Bảo
Ngọt ngào phúc ấm Như Lai
Đạo tràng hồn quê son sắt

Dang tay ôm trọn tình người ./.

Hội An 15-3-2012
Phạm Phù Sa

Con chưa vào cửa Từ bi
Văn thơ cạn cợt biết gì viết đây!
Nhân ngày khánh thọ của Thầy

Chắp tay ngưỡng bái một cây Bạch tùng
Cõi Thiền: Một cõi bao dung

Đường Thiền muôn dặm chập chùng-Thầy qua
Quế, Hòe đến tận khi già

Mùi hương vẫn ngát bao la đất trời
Lòng từ gieo khắp nơi nơi

Chữ tâm lưu lại ngàn đời khôn phai
Long lanh như hạt sương mai

Lung linh ánh ngọc, trải dài thiều quang
Sớm hôm cửa Phật, lần tràng

Chày sương điểm nguyệt - quan san đất người
Xuân này ngót những bốn mươi (đã quá ba mươi)

Thầy mang đuốc tuệ rọi ngời phương Tây
...

Về đây-Thầy lại về đây
Chư Tăng, đạo hữu tràn đầy niềm vui

Câu thơ thô thiển dâng Người
Nguyện cầu Bách tuế vẫn tươi cội Bồ...

Điện Bàn, Quảng Nam 1/3/2016
 Lê Doãn Hường

Queâ Höông
OÂm Troïn Tình Ngöôøi

Kính taëng Thaày Thích Nhö Hueä 
ngaøy Thaày hoài höông thaêm laïi chuøa xöa

Kính möøng
Khaùnh Thoï

Kính daâng Hoøa Thöôïng THÍCH NHÖ HUEÄ

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 12 (2012) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: ĐĐ Phổ Huân)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13 (2013) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: ĐĐ Đạo Hiển)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 (2014) tại Canberra (Trưởng Ban Tổ Chức: HT Quảng Ba)

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 (2015) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: HT Minh Hiếu)



HÌNH ẢNH CHÂN DUNG 
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ QUA THỜI GIAN

“Ân giáo dưỡng khai mầm tuệ giác
Nghĩa Tôn Sư thắp sáng đạo mầu”
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如水性隨緣無罣礙
慧心花順節不偏邪
Như thủy tánh tùy duyên vô quái ngại
Huệ tâm ba thuận tiết bất thiên tà.
(Như tánh nước tùy duyên không quái ngại
 Huệ tâm hoa thuận tiết chẳng thiên tà.

如紅日晴空光普炤
慧心燈浪智覺周輝
Như hồng nhật tình không quang phổ chiếu
Huệ tâm đăng lãng trí giác châu huy
(Như trời hồng giữa không trong lành, vừng quang chiếu khắp.
Huệ đèn tâm nơi trí khoáng đãng, ánh giác soi cùng.

如然住於塵去來遊實地
慧爾居在世行解恰真源
Như nhiên trụ ư trần khứ lai du thật địa
Huệ nhĩ cư tại thế hành giải kháp chân nguyên.
(Như nhiên trụ nơi đời, đến đi chơi đất thật
 Huệ vậy cư giữa thế, làm hiểu hợp nguồn chân)
 
解悟眞源不著二邊成大道
智明實際圓融三諦滿菩提
Giải ngộ chân nguyên, bất trước nhị biên thành đại đạo
Trí minh thật tế, viên dung tam đế mãn Bồ đề.
(Giải rõ nguồn chân, không trệ hai bên thành đạo lớn
 Trí tường thật tế, viên dung ba đế mãn Bồ đề)

智力弘深普作法筵興大道
通心淵博廣施方便利群生
Trí lực hoằng thâm, phổ tác pháp diên hưng đại đạo
Thông tâm uyên bác, quảng thi phương tiện lợi quần sanh.
(Trí lực hoằng thâm, rộng mở pháp diên hưng đạo cả
 Thông tâm uyên bác, khắp bày phương tiện lợi quần sanh)

如日光普炤
慧智德周明
 Như nhật quang phổ chiếu
Huệ trí đức châu minh
(Như trời sáng chiếu khắp
 Huệ trí đức soi cùng.
 
解悟正因始知心即佛
智明實際方覺色皆空
Giải ngộ chánh nhân, thỉ tri tâm tức Phật
Trí minh thật tế, phương giác sắc giai không.
(Giải ngộ chánh nhân suốt thông tâm tức Phật
  Trí tường thật tế rành rẽ sắc là không).
 
智博覧五家典籍
通守持七派宗風
Trí bác lãm ngũ gia điển tịch
Thông thủ trì thất phái tôn phong
(Trí xem rộng năm nhà điển tịch (sách vở)
 Thông giữ gìn bảy phái tôn phong).

Đất Quảng Nam “Địa linh, nhân kiệt”

Người Quảng Nam “Bất khuất, hiên ngang”

“Tề phi ngũ phụng” thi tràng

“Phật pháp tứ trụ” (1) huy hoàng, lưu danh

Quảng Nam là vùng đất trung tâm, điểm giao thoa văn hóa và thời tiết, 
giữa hai miền Nam Bắc, nên phải gánh chịu nặng nề những nghiệp 
quả của nhân sinh, và chia sẻ sâu rộng những thịnh suy của dân tộc. 
Có Núi Chúa, Quế Sơn sừng sững uy nghiêm và Hàm Rồng, Trà Kiệu 
trầm hùng oai dũng, Quảng Nam là đất “phát quan” tạo anh hùng cho 
đất nước. Theo truyền thuyết, Thầy Địa Cao Biền của Tàu (TQ) khi đi 
xem địa lý, thấy Quảng Nam có nhiều linh huyệt, sinh nhân tài, nên đã 
đặt niêm ấn trên đỉnh Núi Chúa (hiện nay vẫn còn, phía vách đứng, 
bên cạnh huyện Quế Sơn ngó lên) và nơi Hàm Rồng ở Huyện Duy 
Xuyên, để phá linh huyệt không cho Đất Quảng có nhân tài lãnh đạo 
quốc gia, chống lại Tàu như thời Quang Trung Nguyễn Huệ. Mất long 
huyệt “Quốc vương” nên Quảng Nam chỉ còn lại những tích tụ hưng 
khí bất khuất, để sản sinh ra những con người chỉ biết làm “Cách 
Mạng”, hầu xây dựng quê hương, chứ không màng đến con đường 

danh lợi, như:( Hoàng Diệu, Thái Phiên, Trần Cao Vân, Phan Chu 
Trinh, Trần Quý Cáp, Nguyễn Duy Hiệu, Nhất Linh - Nguyễn Tường 
Tam, Tâm Minh - Lê Đình Thám… )

Tiếp tục hưng khí “Văn hóa cách mạng” ấy, cho nên ở Quảng Nam 
vào thời phong kiến cận đại thì có “Ngũ phụng tề phi”, vào thập niên 
60 và 70 cũng có nhiều thân hào nhân sĩ trí thức có tài đức ở cả đời lẫn 
đạo, bài này người viết muốn nói đến trong Phật Pháp tại Quảng Nam 
lúc bấy giờ thì có Tứ Trụ, đó là: “Vạn - Trí – Phát - Huệ” (1)

* Thạch trụ thứ 1 

Ngài Thích Như Vạn, Phó Đại Diện, kiêm Đặc ủy Cư sĩ GHPGVNTN 
tỉnh Quảng Nam, Trụ Trì Tổ đình Phước Lâm, đệ tử xuất gia có HT 
Thích Hạnh Tuấn, đang bảo vệ luận án Tiến sĩ (mới viên tịch ở Chi-
cago Mỹ quốc) và các vị khác đang phục vụ Đạo trong và ngoài nước.

* Thạch trụ thứ 2 

Lúc thiếu thời nơi quê hương xứ Quảng
Có duyên may con hội ngộ được Thầy
Để hôm nay ghi lại mấy dòng này
Lòng tưởng niệm thâm ân Người tế độ.
 
Thời xưa ấy quê hương chìm biển khổ
Cảnh loạn ly chinh chiến lắm đau thương
Là thiếu niên đang giữa ngã ba đường
May mắn được Thầy dang tay tiếp bước.
 
Nơi Pháp Bảo anh em người sau trước
Kỉnh, Hạnh, Duyên với Thị Thiện là con
Việc học hành đâu đó được vuông tròn
Đường tu đạo Thầy dắt dìu, dạy dỗ.
 
Đâu quản ngại gian lao thời khốn khổ
Cho chúng con tu học được thành công

Thầy là vầng trăng sáng giữa trời trong

Là Bắc Đẩu những đêm trường tăm tối.

 

Thấy nẻo chánh trong trăm phương ngàn lối

Của trần gian đâu phải chuyện dễ dàng

Anh em người chuyển hướng, kẻ sang trang

Con may được tiếp thừa nơi Pháp Bảo.

 

Hồi tưởng lại pháp ân _ Nguồn đại đạo

Con vô cùng thâm cảm nghĩa tình sâu

Lòng chí thành hướng Tam Bảo nguyện cầu

Sư phụ được Thọ Trường hoằng Phật pháp.

 

Pháp Bảo Tự, Hội An, ngày 1-3-2016

Đệ tử, 

Tỳ kheo Thích Hạnh Niệm
HT Thích Như Vạn, Phó Đại Diện, kiêm Đặc Ủy Cư sĩ GHPGVNTN 
tỉnh Quảng Nam, Trụ Trì Tổ đình Phước Lâm, Thầy Bổn Sư của cố HT 
Thích Hạnh Tuấn (Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, Hoa Kỳ)

HT Thích Long Trí, Nguyên Phó Nội Vụ, kiêm Đặc Ủy Thanh Niên 
Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Quảng Nam, Trụ Trì chùa Viên Giác, Quảng 
Nam, đệ tử của Ngài có HT Thích Tâm Thanh (một Giảng sư nổi tiếng) 
và HT Thích Như Điển (Phương trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc, là 
Đệ Nhị Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu hiện nay).

Caâu Ñoái Möøng Khaùnh Thoï
Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä

Ñeä Töû TK Thích Haïnh Nieäm kính daâng Thaày

ÑAÏO THOÏ MIEÂN TRÖÔØNG
Kính daâng Hoøa thöôïng Boån Sö Thöôïng Nhö haï Hueä

Chuùc möøng Ñaïo thoï 84 tuoåi

CAÛM NIEÄM VEÀ HAØNH TRAÏNG CUÛA TRÖÔÛNG 
LAÕO HOØA THÖÔÏNG THÍCH NHÖ HUEÄ

Moät trong “QUAÛNG NAM PHAÄT PHAÙP TÖÙ TRUÏ”
vaø Nguyeân Hoäi Chuû GHPGVNTNHN Taïi UÑL-TTL
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THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Ngài Thích Long Trí, Nguyên Phó Nội Vụ, kiêm Đặc ủy Thanh Niên 
Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Quảng Nam, Trụ Trì chùa Viên Giác.

Sau 1975, Ngài cộng tác với Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang 
và Ngài Thích Quảng Độ lo phục hoạt GHPGVNTN trong gian khó. Đệ 
tử của Ngài có HT Thích Tâm Thanh (đã viên tịch) và HT Thích Như 
Điển cùng các vị khác đang duy trì và kế tục sự nghiệp, phát triển rất vững 
mạnh về cơ sở chùa viện và đào tạo Tăng tài ở hải ngoại.

Thạch Trụ thứ 3: 

Ngài Thích Chân Phát, Nguyên Đặc ủy Tăng Sự GHPGVNTN tỉnh 
Quảng Nam, Trụ Trì chùa Long Tuyền một thắng cảnh của Phố cổ 
Hội an và Giám đốc một Phật Học Viện đầu tiên của Quảng Nam 
trước 1975.

Đặc biệt Thạch Trụ thứ 4: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

Với mùi hương như hoa huệ, hài hòa lan tỏa, làm thắm đượm đạo 
đời, Ngài Như Huệ đã lãnh đạo GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam 
với chức danh Chánh Đại Diện, Giám Đốc Trường Bồ Đề Hội An 
và xây dựng thành công nhiều công trình cho Phật giáo tỉnh nhà.                                                                           
Ngài đã làm Giảng sư và tham gia điều hành Phật sự khi chưa tròn 25 
tuổi. Với sức trẻ đầy hăng say và cống hiến, Ngài đã phục vụ khắp các 
miền đất nước, từ vùng Cao nguyên đất đỏ, đến đồng bằng phía Nam 
phì nhiêu, hay miền Duyên hải yên lành, Ngài đều có mặt, làm hấp 
dẫn biết bao nhiêu người hướng theo Phật Pháp, có nhiều vị đã theo 
quy y làm đệ tử xuất gia, hoặc tại gia.                      

Với quân hàm Đại úy, Tuyên úy Tiểu khu Quảng Nam, Đặc khu 
Quảng Đà và trong quá trình lãnh đạo Phật Gíao Quảng Nam, nhất 
là trong công cuộc đấu tranh đòi nền Dân chủ cho đất nước vào 
năm 1966, 1967 (biến động miền Trung), Ngài đã liên hệ mật thiết 
với các Tướng, Tá Quân Đoàn 1 và các quân binh chủng khác thuộc 
QLVNCH, với một thời huy hoàng lừng lẫy.

Ngài đã xây dựng để lại cho Đạo và Đời tại Hội An, Quảng Nam một 
ngôi trường Bồ Đề (Trung tâm Văn hóa Xã hội Phật Giáo Quảng 
Nam) cao 3 tầng với 15 phòng học (nay là Trường Nguyễn Duy Hiệu). 
Một giảng đường tại chùa Pháp Bảo Hội An, (hiện tại HT. Thích Hạnh 
Niệm đã đại trùng tu)

Từ 1963 đến 1975 với hơn 10 năm huy hoàng, Ngài đã lãnh đạo GHP-
GVNTN tỉnh Quảng Nam phát triển vững mạnh, cùng khắp từ thành 
thị đến thôn quê, nhiều ngôi Chùa, Trường Bồ Đề, các Khuôn hội 
được xây dựng lên, các Đoàn thể Phật Tử được thành lập, sinh hoạt 
của Phật Giáo lúc bấy giờ rất có sinh khí, phát triển cùng khắp, đưa 
hoặc ủng hộ những Phật Tử ra ứng cử Thượng, Hạ Nghị Viện và Hội 
Đồng Tỉnh đều được số phiếu dẫn đầu, nên tất cả các Tỉnh Trưởng, 
Các Trưởng Ty hay những vị chức sắc quan trọng khác, mỗi khi đổi 
đến hoặc thuyên chuyển đi nơi khác đều đến chào ra mắt và thỉnh 
thị ý kiến. 

Sau 1975, đồng cảm với sự biến chuyển của đồng bào và dân tộc, Ngài 
đã đi theo đoàn người tìm tự do, lưu lạc sang Nhật, cuối cùng Ngài đã 
đến Nam Úc định cư, tham gia thành lập GHPGVNTN UĐL- TTL, 
xây dựng Chùa Pháp Hoa và chỉ đạo điều hợp chứng minh huấn thị 
các Đạo tràng Tu học khác trên khắp nước Úc.

Ngài là người đã trải qua nhiều thăng trầm, vinh nhục và lắm đắng cay 
trong cuộc đời. Từ đó Ngài đã rút ra được nhiều bài học, miên mật 
sám hối và trì tụng Mật tông, phát nhiều điều nguyện, cộng với phước 
báu nhiều đời nên mọi điều đã thành tựu mỹ mãn.

Với đức nhẫn nhục và cuộc sống hài hòa, nhiều chịu đựng, Ngài tạo 
được sự hòa hiệp trong Tăng già, trầm tĩnh, sáng suốt giải quyết được 
nhiều vấn đề quan trọng, nên Ngài đã được chư Tôn Đức khắp Úc 
Châu bầu Ngài lên làm Hội chủ GHPGVNTHN UĐL-TTL từ năm 
1999, được toàn Giáo Hội tín nhiệm 4 nhiệm kỳ với 16 năm lãnh đạo. 
Đến năm 2015 vì sức khỏe yếu, nên Ngài đã xin từ chức Hội Chủ, lui 
về tịnh dưỡng tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc và làm Chứng Minh 
Đạo Sư cho Giáo Hội, Ngài làm Viện Chủ hai ngôi chùa Pháp Hoa 
và Tăng Xá Bắc Linh tại Nam Úc. Chúng đệ tử của Ngài, có những vị 
danh tiếng (1) và còn có nhiều vị đang chuyên tu, hành đạo, phục vụ 
Giáo hội nhiều địa phương, cũng như Trụ Trì nhiều ngôi chùa tại quê 
hương cũng như hải ngoại.

Trong “Quảng Nam Phật Pháp Tứ Trụ” thì có Ngài Như Huệ, Ngài 
Như Vạn và Ngài Long Trí, khi làm việc, thường xuyên bàn bạc, trao 
đổi, kết hợp với nhau, vui buồn, vinh nhục có nhau, cùng nhau chia sẻ 
những thăng trầm, thịnh suy của Giáo Hội, để rút ra được những bài 
học mà áp dụng vào Phật sự, phụng sự tốt cho đạo, giúp ích cho đời, từ 
đó mọi Phật sự đều được hanh thông, với kết quả thành công tốt đẹp, 
nên rất thiết thân và cũng để lại cho nhau nhiều kỷ niệm.

Thuận theo luật vô thường, sinh diệt, trong bốn vị đã có hai vị: Ngài 
Thích Như Vạn và Ngài Thích Long Trí đã về cõi Phật, còn lại hai vị:  
Ngài Thích Chân Phát vẫn còn đương vi chứng minh và tọa vị tại chùa 
Long Tuyền Hội An. Còn Ngài Thích Như Huệ thì ngàn trùng cách 
trở, nơi trời phương Nam của xứ Úc Tự Do, Đa Văn Hóa, Ngài rời xa 
đất nước gần 40 năm rồi.

Với Quảng Nam Phật Pháp Tứ Trụ, quý Ngài, đặc biệt là Ngài Thích 
Như Huệ đã lãnh đạo Giáo Hội tỉnh nhà đấu tranh, tổ chức xây dựng 
nhiều hệ thống hoằng dương Phật Giáo, không những tại Quảng Nam 
một thời phát triển huy hoàng, mà còn vươn vai phát triển ra tận hải 
ngoại,

Ngài Như Huệ cũng đã tham gia, thành lập và lãnh đạo GHPGVNT-
NHN UĐL-TTL suốt 40 năm qua, làm Trưởng Môn Phái Lâm Tế 
Chúc Thánh Hải Ngoại. Năm 2008 trước sự đánh phá quyết liệt của 
ma quân, Ngài là người đầu tiên khởi lên ý niệm Tổng Hợp GHP-
GVNTN Liên Châu thành một khối vững mạnh (nay là Ban Điều Hợp 
GHPGVNTN Liên Châu), để Bảo Vệ GHPGVNTN tại Hải Ngoại 
được trường tồn cho đến ngày nay. (xem thêm bài khác).

Ngài đã linh hoạt trong lãnh đạo Giáo hội, và hài hòa trong mọi quan 
hệ, nên trong quá trình công tác Phật sự tại Quảng Nam cũng như Hải 
Ngoại và Úc Châu đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Với 20 năm tại quốc nội và gần 40 năm tại hải ngoại, phục vụ cho 
GHPGVNTN, Ngài Như Huệ đã đóng góp và hy hiến cho Đạo cho 
Giáo Hội và cho Môn Phái cũng đã quá nhiều rồi, giờ nầy Ngài cần 
tịnh dưỡng, tuy đã nghỉ chức Hội Chủ nhưng vẫn luôn thao thức cho 
tiền đồ của Giáo Hội và Tăng Già, Ngài luôn trăn trở làm sao có được 
một Tu Viện cho Phật Giáo Việt Nam tại Úc để cho Tăng Ni, không 
muốn có chùa riêng hay những vị đã quá mệt mỏi vì Phật sự, hoặc 
những vị “muốn có của rồi mới đi cho, đạo lực mạnh rồi mới lo hoằng 
pháp” có được một Viện Chuyên Tu để miên mật tu hành, hầu lấy lại 
hoặc tạo được năng lượng, đạo lực dồi dào và một Tăng Đoàn Vững 
Mạnh hơn mà phục vụ lâu dài cho Đạo và thăng tiến trên con đường 
Giải Thoát, Giác ngộ.

Trong quá trình hành Phật sự, Ngài cũng rút ra được nhiều kinh 
nghiệm: hãy “diệt trừ ngã chấp” mới bảo toàn công đức và tiến tu 
đạo nghiệp, và luôn “phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” 
cũng như “thâm tín chư Phật giai sung mãn” đấy là Chánh Kiến rất 
cần thiết, hãy sống “đơn giản, tùy duyên, ít muốn, biết đủ, khiêm 
cung, chia sẻ” sẽ có được nhiều an lạc và Ngài cũng đã hiểu được tâm 
nguyện của Phật tử “quá ngán ngẫm vì sự bon chen theo vật chất với 
sự đời, nên rất mong có được một nơi yên tĩnh, cũng như pháp tu 
hành thích hợp và liên tục để tìm được chút yên tĩnh cho tâm hồn và 
tu thoát khổ” vậy Chư Tôn Đức “hãy lo chuyên tu, chư Phật sẽ gia hộ” 
và hãy là chỗ “tựa vững chắc, là vị Thầy mô phạm cho hàng Phật Tử và 
tứ chúng nương theo, chắc chắn sẽ có được nhiều sự yểm trợ hộ trì”  

Ngài cũng đang theo sát các hoạt động của GHPGVNTNHN tại 
UĐL-TTL. Nên cũng rất mong quý Ngài trong HĐGP và HĐĐH của 
Giáo Hội cũng như toàn thể Tăng Tín Đồ hãy giữ vững Bản Thể Tăng 
Già mà luôn Thanh Tịnh, Hòa Hợp và sống “đúng với đạo như thật”, 
hầu lèo lái con thuyền Giáo Hội và đưa Tăng Tín Đồ đến được bến 

bờ Giác ngộ. Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi người, tấn tu đạo 
nghiệp và thường thăm hỏi Ngài, đó chính là những sự quan tâm cần 
thiết nhất, để cho Ngài hoan hỷ, an tâm tịnh dưỡng. Đấy cũng chính 
là một cách đền ơn cụ thể và thiết thực nhất. 

Hy vọng qua bài viết tuy chưa đầy đủ nầy, nhưng cũng sẽ giúp cho 
những lớp hậu duệ, biết được thêm về những hành trạng và tâm 
nguyện của các bậc tiền bối mà kế thừa và phát huy, để Phật Giáo Việt 
Nam tại Úc Đại Lợi, mỗi ngày một hòa nhập vươn lên, để cho quê 
hương xứ Quảng vẫn mãi là nơi “địa linh nhân kiệt” tiếp tục sản sinh 
ra những người con “bất khuất kiên cường”, góp phần xây dựng Phật 
Giáo và đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh về cả hai mặt: Tinh 
Thần và Vật Chất.

Phụ chú (1) Đệ tử xuất gia của Ngài Như Huệ:
- HT Thích Hạnh Đức khi làm Trụ Trì chùa Sơn Linh, Bà Rịa Vũng 
Tàu, với gần ba chục đệ tử xuất gia. Nhưng vì ủng hộ cho việc phục 
hoạt GHPGVNTN nên bị chướng duyên, khiến chúng đệ tử phải tản 
mát khắp nơi và nguyện lực không thành. Nay HT đã tạm thời quay 
về lại quê hương Quế Sơn để cất thất tịnh tu. Nhưng cũng thường Bắc 
Nam xuôi ngược để độ cho những chúng sanh có duyên
- HT Thích Hạnh Thiện hiện đang tu hành tại Chùa Bửu Đà, Sài Gòn
- HT Thích Hạnh Niệm hiện đang kế tục Trụ Trì chùa Pháp Bảo Hội 
An, Phó Thường Trực, Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Quảng 
Nam.
Nhờ có thực tu và chịu khó miệt mài học tập, HT đã tham gia lãnh 
đạo Giáo Hội, HT cũng đã đào tạo được các đệ tử có tài đức đang Trụ 
Trì các Tự Viện trong và ngoài nước, tại hải ngoại có Thầy Thích Viên 
Tịnh ở Melbourne, Úc Châu và Thầy Thích Thông Viên ở Chicago, 
Mỹ quốc.
- Thầy Thích Hạnh Ngộ, đang tu tập tại Chùa Bửu Đà, Sài Gòn
- Thầy Thích Viên Thành (Hạnh Trung) đang tịnh dưỡng tu tập tại 
An Lạc thất, Nam Úc
- Thầy Thích Hạnh Quang (Thị Duyên) đang tu tập tại Rừng Thiền 
Viên Không, Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thầy Thích Hạnh Không (Thị Hạnh) (mới viên tịch)
- Thầy Thích Hạnh Châu, Trụ Trì Chùa A Di Đà, Nam Úc
- Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh, (Thị Minh) Trụ Trì chùa Kim Liên 
Quận 4 Sài Gòn, Kiều Đàm Di Viện, Phước Hải, BRVT, xây dựng và 
khánh thành chùa Kiều Đàm Di Việt Nam cùng Đại Tháp với tầm cỡ 
quốc tế, để thờ chư Phật và chư Tổ Ni đầu tiên tại Tỳ Xá Ly (Vesali) và 
một cơ sở mới tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya)- Ấn Độ.
- Ni Sư Thích Nữ Huệ An (Hạnh Khương) Trụ Trì Chùa Bửu Đàm, 
Quận Tân Bình, Sài Gòn. 
- Ni Sư Thích Nữ Hạnh Tịnh, Trụ Trì Chùa Lộc Uyển, Quận Tân 
Bình, Sài Gòn
- Ni Sư Thích Nữ Hạnh Ngọc, Trụ Trì Chùa Huệ Ân, TP Quảng Ngãi
- Ni Sư Thích Nữ Hạnh Phước, hiện đang Phó Trụ Trì Thiền Viện 
Viên Chiếu, Long Thành, Đồng Nai.
- Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên, tu tập tại Tịnh Thất ở Melbourne, VIC

Và các đệ tử y chỉ:
- Đại Đức Thích Viên Trí, Trụ Trì Chùa Pháp Hoa, Adelaide, SA 
- Đại Đức Thích Viên Tịnh, Trụ Trì Chùa Bảo Minh, Melbourne, VIC 
- Đại Đức Thích Thông Hiếu, Trụ Trì Chùa Huệ Quang, Melbourne, VIC 
- Đại Đức Thích Viên Từ, Tăng chúng Chùa Pháp Hoa, Adelaide, SA 
- Ni Sư Thích Nữ Viên Thông, Trụ Trì Quan Âm Ni Tự, Adelaide, SA 
- Sư Cô Thích Nữ Viên Thường, Ni chúng Chùa Pháp Hoa, Adelaide, SA
- Sư Cô Thích Nữ Viên Minh, Tịnh Thất tại tiểu bang Victoria
Ngoài ra còn có một số vị sau một thời gian nhập thế, ‘dùng đời để 
thực hành Đạo và dùng Đạo để hướng dẫn đời’ cũng đã quay lại với 
con đường giải thoát, giác ngộ và một số vị đã tìm cách lui về ẩn tu ở 
một số địa phương trong và ngoài nước.

An Lạc thất, Adelaide - Nam Úc, Mạnh Xuân - Bính Thân (2016)

Đệ tử Thích Viên Thành (Hạnh Trung) kính sơ lược và khể thủ 
Khánh tuế

HT Thích Chân Phát, Nguyên Đặc Ủy Tăng Sự GHPGVNTN tỉnh 
Quảng Nam, Trụ Trì chùa Long Tuyền,(một thắng cảnh của Phố cổ 
Hội An) và là Giám đốc một Phật Học Viện đầu tiên của Quảng Nam 
trước 1975.

HT Thích Như Huệ, lãnh đạo PG Úc Châu trong 35 năm qua, Ngài 
từng là Chánh Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam, Giám Đốc 
Trường Bồ Đề Hội An và xây dựng thành công nhiều công trình cho 
Phật giáo tỉnh nhà.  
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Thuở đồng chơn (8 tuổi) đã vào chùa học đạo
Trí thông minh nên Kinh điển biết nhiều
Tánh thảo ngay được Thầy mến bạn yêu
Sớm hun đúc truyền lưu được Phật Pháp

Hai lăm (25) tuổi đã đăng đàn thuyết pháp
Làm Giảng sư xuôi ngược khắp cao nguyên
Với sức trẻ gieo tạo lắm phước điền
Làm Tuyên Úy quân nhân theo Phật Giáo

Tuổi tam thập (30) Giáo Hội làm lãnh đạo
Xây Bồ Đề dựng cơ sở khắp nơi
Với quyết tâm làm ích đạo lợi đời
Dạy đệ tử truyền khả năng kế thế

Đời khó độ chuyện vô thường dâu bể
Phải bôn ba tận hải ngoại độ sanh
Nhiều phước báu nên ước nguyện viên thành
Chùa xây dựng các đạo tràng khai thị 

Tượng Quan Âm cũng sẵn sàng tôn trí
Viếng Phật tích nơi Lan Nhã thanh cao
Cầu nhân sanh tứ chúng được dồi dào
Phần sức khỏe và tâm linh sung mãn 

Mười sáu (16) năm Hội Chủ không xao lãng
Quyết duy trì phát triển Giáo Hội lên
Lấy Hài Hòa, Thanh Tịnh mãi làm nền
Nên Phật Pháp xương minh nơi nước Úc

Cả Liên Châu Chư Tôn đều mến phục
Đồng một lòng thỉnh Chứng Minh Đạo Sư 
Dầu tuổi già sức yếu chẳng dám từ
Làm bóng cả nương che cho hậu thế    

Ban Đạo Từ cho những kỳ Đại lễ
Kinh Pháp Hoa ông Trưởng Giả y theo
Bao dung cho Cùng Tử hết khó nghèo 
Đấy tâm nguyện của Thầy đang trăn trở!    

Dầu từ chức nhưng nhiều người kính nhớ 
Tri ân Thầy nguyện phước lực không suy
Trí tuệ sáng giữ mãi hạnh từ bi
Cho tứ chúng vẫn còn nương bóng mát.

An Lạc thất, Adelaide – Nam Úc, những ngày tịnh dưỡng Mạnh 
Xuân - Bính Thân (2016)
Đệ Tử: Thích Viên Thành (Hạnh Trung) cẩn bút.

CAÛM NIEÄM VEÀ THAÀY
(Kính daâng leân Tröôûng Laõo Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä

Trong ngaøy Ñaïi Leã Tri AÂn cuûa GHPGVNTNHN UDDL-TTL)

Lướt sóng ngàn khơi đến xứ này
Bát rồng gậy cọp vẫn nguyên đây

Như Lai tác sứ tài chu tất
Trụ địa thanh lương hạnh trọn đầy

Nhật nguyệt vần xoay theo Chánh Pháp
Sơn hà an tịnh vui mây bay

Kim Cang diệm hỏa hồng quảng chiếu
Từ nhẫn diệu minh thể hiển bày ! 

 
 Plano, Texas ngày 8/3/2016

Khánh Hoàng

Nhö Lai Söù Giaû
Kính cuùng döôøng Ñaïi Laõo

Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä
Cuộc đời Ngài Hòa Thượng 

Hy hiến và dấn thân
Sống cuộc đời trong ngần
Phát huy Phật Giáo Việt

Và những điều ta biết
Uy tín là kho tàng

Kinh nghiệm Ngài thênh thang
Lèo lái Phật Giáo Úc

Đến bến bờ mẫu mực
Ngài thanh thản nghỉ ngơi

Cuộc đời lắm chơi vơi
Cửa Không, Ngài luôn mở!

Từ bi người muôn thuở 
Đạo hạnh thì Trí Thông*
Cõi tịnh vẫn mênh mông
Cửa Không, đi như đến!

Sacramento, California 10/3/2016
Tâm Thường Định

* Pháp hiệu của Ngài do cố Hòa Thượng Bổn sư Thích Thiện 
Quả (Tổ đình Chúc Thánh, Hội An/Quảng Nam) nhiếp thọ.

Cöûa Khoâng Phaät Giaùo
UÙc Chaâu

Kính daâng Tröôûng Laõo HT Thích Nhö Hueä



46 47

THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Nhân ngày Đại Tri Ân Khánh Tuế nhị vị 
Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo 
Sư của GHPGVNTNHN tại UDL-TTL 

trong mùa An Cư của Giáo Hội năm 2016 tại TV 
Quảng Đức-Melbourne. Con (Nguyên Hảo) hân 
hạnh thay mặt cho toàn thể Đạo Tràng Pháp Hoa, 
xin hướng về quý Ngài chân thành kính lễ tri ân và 
có đôi lời cảm niệm.

Nhớ lại ba mươi bốn (34) năm qua, khi Nam Úc, 
hàng Phật Tử Việt Nam còn lạc loài, bơ vơ chưa có 
người hướng dẫn, thì Hòa Thượng “Ân Sư” Thích 
Như Huệ từ Nhật Bản về, mang theo biết bao nhiêu 
tình thương và hơi ấm của quê hương, của Đạo Pháp 

truyền lửa cho chúng con, cùng hăng hái quy tụ về 
sinh hoạt dưới bóng Phật đài. 

Từ (1982-1984) chỉ hai năm, lúc đầu phải mượn một 
gara để làm nơi sinh hoạt tạm, đến mua nhà “cải gia 
vi tự” rồi tìm đất xây chùa Pháp Hoa khang trang 
như hiện nay, là cả một quá trình đầy gian nan, lao 
khổ mà Hòa Thượng Ân Sư đã hy hiến cho đạo và 
giúp ích cho đời. 

Theo như Hòa Thượng từng chia sẻ cùng Phật Tử, 
khi còn lênh đênh trên biển cả, sau những cuộc vượt 
hiểm, thoát chết, Hòa Thượng đã phát nguyện, khi 
đến được bến bờ bình an, Hòa Thượng sẽ xây dựng 
chùa, lập tôn tượng Quán Âm lộ thiên và chiêm bái 
các Phật tích Ấn Độ cùng các nơi. Với Phước báu 

lớn cùng sự quy tụ, vận động được lòng hăng say vì 
đạo trong hàng Phật Tử, đã giúp cho nguyện lớn của 
Ngài sớm thành tựu viên mãn. 

Chùa Pháp Hoa được xây dựng theo kiến trúc Á 
Đông mà đặc thù là Việt Nam, được chính phủ Nam 
Úc xếp vào “Danh lam thắng tích văn hóa” cho khách 
du lịch và cho các trường học làm nơi tham quan, 
học tập, thật đúng tinh thần theo hai câu thơ: “Mái 
chùa che chở hồn dận tộc, nếp sống muôn đời của tổ 
tông”. Mái ấm đã được dựng xây, dưới sự hướng dẫn 
đầy tình thương và trí tuệ của Hòa Thượng, Phật Tử 
khắp nơi quy tụ về chùa mỗi ngày một nhiều. Đạo 
Tràng Bát Quan Trai được hình thành, tạo cơ hội và 
môi trường tu tập tốt. Với giới luật được truyền trao 
và hành trì, toàn đạo tràng nỗ lực tấn tu đã giúp cho 
Chùa Pháp Hoa mỗi ngày một phát triển, “Ví như 
ngọc Ma ni tuy nhỏ, mà hơn tất cả ngọc báu, làm cho 
chúng sinh đủ các thứ đồ vui thích…”, từ Đạo Tràng 
BQT nầy đã đào tạo được nhiều nhân tố, để sau nầy 
nở nang ra nhiều đạo tràng tu học khác, khắp vùng 
Adelaide Nam Úc và giúp lãnh đạo hoặc đẩy mạnh 
sinh hoạt ở các Đạo Tràng, khi có nhân duyên di 
chuyển đến các nơi và tiểu bang khác. 

Tiếp theo là Gia Đình Phật Tử Pháp Hoa được thành 
lập, Trường Việt ngữ Bồ Đề được hình thành, cho 
lớp trẻ có được một nơi tập hợp lý tưởng, một sân 
chơi phù hợp, hữu ích, giúp con, em các Đạo Hữu 
Phật Tử được có được môi trường tốt, rèn luyện đạo 
đức và trau giồi tiếng Việt. 

Để tạo một lực lượng ủng hộ cho chùa được phát 
triển vững mạnh, Hòa Thượng đã cho thành lập 
Ban Hộ Trì Tam Bảo, gồm nhiều nhân tài và nhiều 
thành phần quy tụ lại, đảm đương tất cả các phần 
việc khi có lễ lạc và Pháp hội, tiếp theo đó là những 
đạo tràng tu và các lớp học Phật Pháp được hình 
thành để hướng dẫn Phật Tử có được chính kiến và 
pháp tu căn bản. 

Với Đạo lực, khả năng, sự hy hiến và uy tín của Hòa 
Thượng, Ngài đã được Trung Ương Giáo Hội mời 
tham gia điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
toàn Úc Châu, sau nầy đảm nhiệm vai trò Hội Chủ 
GHPGVNTNHN Tại UĐL-TTL, kiêm nhiệm Giáo 
Hội Trưởng GHPGVNTN Nam Úc, Viện Chủ Tổ 
Đình Pháp Hoa và Tăng Xá Bắc Linh tại Nam Úc. 

Kể từ ngày về Nam Úc đến nay đã được 34 năm 
(1982-2016), Hòa Thượng đã chứng minh và xây 
dựng được nhiều đạo tràng tu học khắp liên bang, 
quy y hàng ngàn Phật Tử, gieo mầm trí tuệ cũng rất 

nhiều, giúp cho Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại 
Nam Úc nói riêng và Úc Châu nói chung rất nhiều 
khởi sắc. 

Đặc biệt vào những năm 2007 đến nay, kể từ Giáo 
Chỉ số 9 và Thông bạch 31 của VHĐ, giải thể các 
Giáo Hội Hải Ngoại, Hòa Thượng là “người thuyền 
trưởng vững vàng” cầm chắc tay lái, không những 
giữ vững được Tổ Đình Pháp Hoa, trước sự đánh 
phá quyết liệt của ma quân, kiện toàn Giáo Hội tại 
Úc mà còn liên kết được GHPGVNTN Liên Châu, 
thành một khối vững mạnh, để “hàng phục” ma 
vương và hoằng dương chánh pháp. 

Công đức của Ngài thật vô hạn, không thể nào kể 
hết, hôm nay nhân lễ Khánh Tuế Đại Tri Ân nhị 
vị Trưởng Lão Hòa Thượng của Giáo Hội tổ chức, 
chúng con thật vô vàn cảm kích cho sự quan tâm đầy 
ý nghĩa nầy. Quý Ngài đã tạo điều kiện rất tốt cho 
Tăng Tín Đồ có cơ hội nói lên được lòng tri ân và tỏ 
được tấm lòng thành. 

Để cảm niệm ân đức sâu dày ấy, toàn thể hàng Phật 
Tử chúng con những người từng góp phần xây 
dựng, sinh hoạt, trung thành, gắn bó, bảo vệ chùa 
qua những dông bão từ trước đến nay, nguyện đoàn 
kết một lòng tinh tấn tu tập, dưới sự hướng dẫn đầy 
trí tuệ và từ bi của Chư Tôn Đức trong Giáo Hội, 
nguyện y giáo phụng hành và luôn hộ trì Tam Bảo 
được vững mạnh trường tồn, nhất là Hộ Trì Ngôi 
Già Lam Pháp Hoa Nam Úc vượt qua mọi chướng 
nạn, mà vững tiến trên đường phụng sự, nhiếp hóa 
chúng sanh. Nguyện cầu chư Phật, Bồ Tát, Thánh 
Hiền gia hộ cho quý Ngài Pháp Thể Kinh An – Định 
Lực Kiên Trì - Tuệ Đăng Thường Chiếu, để có được 
năng lượng mà tiếp nối ngọn đèn chánh pháp, làm 
lợi lạc quần sanh.   

Trí Huệ Thông (1) hằng hoằng dương chánh pháp                                                                      
Từ quê nhà đến hải ngoại tông phong                                                                           
Nhiếp chúng sanh cùng quy hướng một lòng                                                                                
Hành chánh niệm luôn phản quan tự kỷ

Thay mặt cho các Đạo Tràng đang tu học tại Chùa 
Pháp Hoa Nam Úc Chúng con xin chân thành kính lễ 
và khánh tuế

PT. Nguyên Hảo (Trần Thị Kim Cúc)

Ghi chú: (1) Khi Ngài Như Huệ xuất gia, được Sư phụ 
là Hòa Thượng Tăng Cang Thích Thiện Quả, Trụ Trì 
Tổ Đình Chúc Thánh Hội An lúc bấy giờ cho: Pháp 
danh là Như Huệ, Pháp tự là Giải Trí, khi thọ Sa Di, 
pháp hiệu là Trí Thông, khi thọ Tỳ Kheo.

QUYEÄN MAÕI AÂN TÖØ
Kính daâng Ñöùc Tröôûng Laõo HT Thích Nhö Hueä

(Baøi Caûm Nieäm cuûa Phaät Töû Ñaïo Traøng Phaùp Hoa Nam UÙc)
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Từ lúc giữ chức “Ngoại Vụ” le lói của chùa Linh Thứu đến giờ, 
nghĩa là nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa đón và hướng dẫn các vị 
Khách Tăng đi tham quan Berlin mỗi khi họ ghé Chùa. Chỉ 

nghe đến đây thôi chắc các bạn đã biết phước báu của tôi to cỡ nào 
rồi! Tôi có nhiều cơ hội để diện kiến các vị Cao Tăng, được cùng 
ăn cơm bụi chay ngoài đường và dĩ nhiên được nghe các Ngài kể 
chuyện “dĩ vãng đấu tranh” thật hấp dẫn. Nhất là lần gặp một trong 
Bốn cây Trụ của xứ Quảng còn sót lại, đó là vị Đại Trưởng Lão Hòa 
Thượng Như Huệ của xứ Căng-Ga-Ru vùng Miệt Dưới.
Nhân duyên nào đã đưa đẩy cho một vị Cao Tăng lớn tuổi, sức khỏe 
cũng chẳng tràn đầy nhựa sống, phải làm cuộc hành trình quá nửa 
vòng trái đất từ Úc sang Âu. Ấy cũng bởi vì “Tình Sư Đệ” của Người 
với Sư Ông Làng Mai quá thắm thiết, họ phải gặp nhau để kể về 
“chuyện tình 60 năm” về trước. Cái ngày Sư Ông Làng Mai còn là 
một vị Giáo thọ trẻ và Hòa Thượng Như Huệ là vị học Tăng của 
Phật Học Đường Nam Việt của chùa Ấn Quang. Đấy chỉ là duyên cớ 
bên trong cho nghĩa tình Sư đệ thêm đậm đà, chứ chính thức vẫn là 
Đại Giới Đàn Cam Lộ Vị của Làng Mai vào cuối tháng 5 năm 2014, 
trong đó Hòa Thượng Như Huệ  được cử vào Hội đồng truyền giới.
Cũng theo bài viết của Sư Ông Làng Mai được đăng trên trang nhà 
Quảng Đức, tôi được biết thêm về trí nhớ siêu phàm của “Sư Ông 
Tứ Trụ” chùa Pháp Hoa ở Úc Châu, người đã được Sư Ông Làng 
Mai tặng danh hiệu “Tự điển sống” với ký ức cực kỳ tốt, đã nhớ lại 
nguyên Bài Sám Quy Mạng để Sư Ông Làng Mai in vào cuốn Thiền 
Môn Nhật Tụng cho chúng ta đọc tụng hằng ngày, chứ chính Sư 
Ông tác giả bài Sám cũng quên mất tiêu rồi!
Đã sang đến Pháp chẳng lẽ Người lại không quá cảnh sang Đức 
thăm các ngôi chùa lớn như Viên Giác, Viên Đức, Bảo Quang, Linh 
Thứu… cho các Phật tử Úc đi tháp tùng theo Người được thỏa lòng 
mong đợi. Vì lý do đó tôi được Ni Sư Linh Thứu điện khẩn cấp, 
thông báo ngày giờ bắt tôi mang chiếc xe với pháp danh “Thiện 
Khói” ra sân ga vào một sáng mai hồng nắng nhạt, đón phái đoàn 
Úc Châu khoảng gần mười người đến viếng cảnh chùa. Dĩ nhiên là 
phải đi nhiều xe ra đón với Thiện Sơn, với cả Thiện Tiến cùng Thiện 
Bảo, lực lượng hùng hậu của chùa Linh Thứu.
Tôi nhanh tay xách hành lý của vị trưởng đoàn lên xe mình và mời 
các vị cột giây an toàn xong là tiến thẳng về chùa. Trên đường đi để 
giúp vui văn nghệ cho mọi người, tôi đã trả lời câu hỏi của một chị 
về tình hình gia đạo của tôi con cháu có đề huề không như sau:

Thưa Thầy, con có 2 người con dâu cưới ở Việt Nam sang, một 
người là Tiên Nữ và một người là Ma Nữ. Nhưng sau một thời gian 
Tiên Nữ đã biến thành Ma Nữ và Ma Nữ đã biến thành Tiên Nữ.

Thầy ngồi nghe chỉ mỉm cười cho nhận xét ngộ nghĩnh lạ tai này, 
nếu nghiệm ra cũng không phải là sai, nhưng các chị ngồi đằng sau 
lại khen tôi vui tính thế thôi.
Sáng hôm sau Thiện Sơn có chương trình hướng dẫn phái đoàn đi 
thăm Viện bảo tàng di tích lịch sử, trưng bày tội ác của Hitler, nhân 
vật đã sai khiến người khác giết gần 6 triệu người Do Thái. May thay 
cho nhà bác học đại tài gốc Do Thái Einstein đã nhanh chân biến 
ngay sang Mỹ, để cống hiến cho nhân loại biết bao điều hữu ích. Và 
cũng thương thay cho Hòa Thượng của chúng ta phải đi tới đi lui 
nhìn những tấm ảnh thả hơi ngạt giết người rùng rợn, rồi còn nghe 
Thiện Sơn thuyết minh từng chi tiết mới đáng sợ. Tôi chỉ mong sao 
mau chóng rời khỏi chốn này, được đến quán cơm chay Samadhi 

gần đấy để Thầy trò hóa duyên. Nhưng nhìn lại thấy Hòa Thượng 
vẫn tươi cười, chống “ba-toong“ đi phon phon không biết mệt. Viện 
bảo tàng mới xây sau ngày sập đổ “bức tường ô nhục“ chia cắt Đông 
Tây, nằm cạnh ngay bức tường bị đập phá chỉ còn sót lại vài mảng 
cho du khách ngắm nhìn.
Trong các buổi điểm tâm hay trà đàm với Ni Sư và Ni Chúng chùa 
Linh Thứu, Hòa Thượng hay kể chuyện ngày xưa một thời oanh 
liệt nơi xứ Quảng. Từ chuyện phong trào đấu tranh Phật Giáo, đến 
chuyện thoát chết sau một cuộc pháo kích của Việt cộng nhờ mê 
xem kịch của danh hài Tùng Lâm, do Bộ Chiến tranh Tâm lý gửi đi 
giúp vui văn nghệ. Thành thật mà nói, Hòa Thượng có khoa ăn nói, 
kể chuyện rất có duyên, khiến người nghe cứ muốn nghe mãi nghe 
hoài không thôi.
Đây là lần thứ hai tôi được diện kiến Người, lần thứ nhất trước 
đó một năm khoảng tháng 6 năm 2013. Ôi lần gặp này mới mang 
đầy ấn tượng khó thể nào quên! Hôm đó tại nhà của Thiện Sơn và 
Chúc Hằng, rể và con gái của bác Thị Lộc, đệ tử lâu đời của Hòa 
Thượng Như Huệ tại Quảng Nam. Chúc Hằng với tài nấu ăn ngon 
đã cúng dường Hòa Thượng món mì quảng và bánh đập đặc sản 
vùng Quảng Nam. Mì quảng là món tủ tôi biết từ lâu, nhưng bánh 
đập mới nghe lần đầu, chẳng gì lạ cả chỉ cần để miếng bánh tráng 
mè nướng ở dưới rồi đập một lớp bánh ướt lên trên cuộn lại với rau 
sống, chấm xì dầu ớt là đủ no lòng. 
Trở về với đề tài chính buổi hôm đó là sự thành tâm cung kính của 
bác cựu Gia trưởng Gia Đình Phật Tử Chánh Niệm chùa Linh Thứu 
Thị Lộc đối với Sư phụ của mình. Từ lúc vận nước nổi trôi phải giã 
từ xứ Quảng, Thầy lạc vào đảo Úc, trò lưu lạc trời Âu, mãi đến hôm 
nay họ mới gặp được nhau chắc phải cảm động lắm. Tôi nhờ giữ 

Töù truï Quaûng Nam
chức “Đối ngoại” cho Chùa nên được Thiện Sơn ưu ái mời đến giới 
thiệu với Hòa Thượng dùng bữa cơm thân mật gia đình. Thật ra ăn 
uống chẳng bao nhiêu nhưng được nghe Hòa Thượng kể chuyện 
“Tứ Trụ Quảng Nam” cũng đủ vui rồi. Hàng hậu bối như tôi làm 
sao biết được thuở ấy ở xứ Quảng có các Hòa Thượng như HT Long 
Trí, HT Như Vạn, HT Như Huệ và HT Chơn Phát là 4 cây cột trụ 
vững chắc cho ngôi nhà Phật pháp thời bấy giờ. Dĩ nhiên Sư Ông 
chỉ nói tên các vị ra thôi chứ thành tích đóng góp như thế nào, tôi 
phải tự tìm tài liệu lấy. Sau khi nhờ bác Google tìm kiếm, tôi chỉ ra 
được manh mối của mỗi một vị mà thôi, đó là tác phẩm “Dưới bóng 
đa chùa Viên Giác” của 2 đệ tử một xuất gia và một tại gia của Hòa 
Thượng Long Trí viết về Sư phụ yêu quý của mình. 
Xin các bạn hãy thứ lỗi cho người viết về tội dám lấy tựa đề bài viết 
quá to lớn, mà khả năng chẳng có bao nhiêu, ngoài một ít kỷ niệm 
vụn vặt với một cây trụ còn sót lại giữa chốn hồng trần.
Hôm tiễn phái đoàn Hòa Thượng lên chuyến tàu tốc hành ICE về 
chùa Viên Đức, ở đó có Sư phụ tôi là HT Như Điển đang đón chờ. 
Tôi nhớ rõ đó là ngày Chủ Nhật mọi sinh hoạt của chùa đang bắt 
đầu, sau buổi điểm tâm, khoảng 10 giờ Ni Sư Linh Thứu kêu cả lực 
lượng hùng hậu của chùa ra khiêng hành lý tiễn đưa. Trời ạ! Tôi thề 
không hiểu được, Hòa Thượng thì lớn tuổi, các Sư Cô đi theo tuổi 
cũng xấp xỉ bảy mươi, đi xa mà mang đến 5 va-li nặng trĩu. Hòa 
Thượng bảo đấy là sách Sư Ông Làng Mai tặng trân quý lắm!
Chúng tôi phải cử 4 tay khỏe mạnh xách mỗi người một hành lý 
cho Sư Ông và tháp tùng người vào tận khoang tàu. Vì Người đi quá 
chậm, hành lý lại ngổn ngang thêm phần chia tay bịn rịn không nỡ 
rời, nên chuyến tàu tốc hành không cần do dự đã chuyển bánh lôi 
theo 4 kẻ tiễn đưa, dưới ánh mắt hãi hùng của bác Thị Lộc và Thiện 
Sơn đang đứng vẫy vẫy dưới sân ga. 
Sau phút ngỡ ngàng cả 4 chúng tôi đều trấn an Hòa Thượng bằng 
nụ cười Thiền, thưa rằng được hân hạnh tiễn Người thêm một 
đoạn đường khoảng hơn 2 trăm cây số, trạm ngừng đầu tiên là tỉnh 
Braunschweig, chỉ cách chùa Viên Giác có 70 cây số. May thay ông 
soát vé biết chúng tôi bất đắc dĩ bị kẹt lại chứ không phải đi lậu, 
nên không bắt phạt tiền, nhưng chuyến về chắc chắn phải mua vé. 
Nhưng thôi chuyện đó để tính sau, cứ biết vui sống trong hiện tại 
trước cái đi! Vậy hiện tại là gì? Là 4 người chúng tôi gồm 1 Sư Cô 
và 3 Phật tử thuộc loại thuần thành lâu năm của chùa Linh Thứu, 
ngồi xoay vòng bẹp xuống khoang tàu mở buổi Pháp đàm đột xuất. 
Sư Cô Hạnh Khánh than thở mình bị kẹt ở đây, ai hướng dẫn buổi 
lễ chiều nay. Phần Thiện Bảo chỉ lo cảnh sát câu xe vì đậu quá giờ 
trước nhà ga, nhưng mọi người đã trấn an hôm nay là chủ nhật cứ 
yên tâm! Nhưng anh chàng vẫn lo vợ là Thiện Tiến sẽ cằn nhằn vì 
không giữ đúng lời hứa chở rau quả cho Chùa. Còn Đồng Lễ thì 
khoái chí vì hôm nay không phải thực hiện hạnh Bồ Tát lau chùi 
nhà vệ sinh cho Chùa. Thế phần Thiện Giới thì sao, sự vắng mặt của 
cô có gây thiệt hại gì không? Chẳng sao cả, nhà Chùa còn đỡ tốn 
một xuất cơm.
Sau đó chúng tôi thích nghi với hoàn cảnh mới, bỏ hết mọi lo toan, 
bàn bạc về các Phật sự trong Chùa khen chê thoải mái mà không sợ 
các Long thần hộ pháp trong chùa lè lưỡi dọa nạt. Một tiếng đồng hồ 
trôi qua khá nhanh, đã đến lúc con tàu định mệnh phải ngừng bến, 
chúng tôi vào chào Hòa Thượng, chúc Ngài đi đường thượng lộ bình 
an rồi rút lẹ, nếu không sợ rằng “Mãnh lực thu hút“ của Ngài sẽ bắt 
chúng tôi tiễn đến tận cổng chùa Viên Đức thì nguy to.
Xuống đến nhà ga tỉnh Braunschweig, chúng tôi lo mua vé trở về 
Berlin. Lần này phải đi tàu chợ đổi hai ba lần tại Đông Đức cho rẻ 
và cuối tuần có vé đi được 5 người nên Thiện Giới đã ra tay nghĩa 
hiệp bao vé tàu, Thiện Bảo đãi Pizza ăn bao bụng. Không khí thật 
cởi mở vui tươi, khiến mọi người đồng cho rằng sự cố hôm nay là 
một duyên lành tạo điều kiện cho 4 tay công quả được tâm sự với 
nhau suốt một ngày.

Lần thứ ba tôi được diện kiến Hòa Thượng tại chùa Khánh Anh, 
Paris Pháp Quốc vào tháng 8 năm 2015. Có nghĩa là cứ mỗi năm 
gặp một lần liền tù tì trong vòng 3 năm, từ đó suy ra sức khỏe của 
Đại Trưởng Lão Hòa Thượng vẫn còn “ok” lắm. Không khỏe làm 
sao dám ngồi máy bay xuyên lục địa đến hơn 20 tiếng, chính tôi 
còn không dám sang Úc vì sợ chuyến bay dài đằng đẳng. Tuy nhiên 
lần này tôi chỉ được ngồi trong hội trường nghe Hòa Thượng nói 
chuyện trong buổi hội thảo, xin được trích dẫn đoạn văn viết về 
Người trong bài “Paris có gì lạ?”:

Buổi hội thảo cực kỳ gay cấn, khi có một cư sĩ hỏi câu: “Tại sao 
trước năm 63 không có Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất mà 
vẫn làm việc được?...”. Đến đây HT Như Huệ của Úc Châu, được 
xem như một trong “Tứ Trụ của Quảng Nam” thời xa xưa còn sót 
lại phải lên tiếng. Theo Thầy, Pháp Sư Việt Nam còn sang Trung 
quốc thuyết pháp cho vua Đường nghe, Vạn Hạnh Thiền Sư viết 
câu đối trong cung vua Lý Thái Tổ: “Dựng gậy vững cung vua”. Và 
câu nói bất hủ của Hòa Thượng đã làm thính giả vỗ tay muốn nổ 
tung hội trường:
“Chỉ mấy Ông Sư Việt Nam đưa lên vinh quang và Phật Giáo của 
Việt Nam chưa bao giờ bán nước!”.

Để kết thúc cho bài viết, tôi xin được ghi lại câu trả lời của Hòa 
Thượng về câu hỏi của đạo hữu Diệu Minh chùa Linh Thứu, tại sao 
các câu thần chú đọc tụng lại linh nghiệm khi ta chẳng hiểu một 
ý nghĩa gì bên trong. Hòa Thượng đã đưa ra một so sánh khá gợi 
hình:

Cũng giống như khi ta uống một viên thuốc tễ vào bụng, ta đâu cần 
biết trong đó có những gì vo tròn lại, chỉ biết uống vào chữa được 
bệnh mà thôi.

Berlin, Đức Quốc, Xuân Bính Thân 2016
Hoa Lan Thiện Giới.
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THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Nhân dịp lễ khánh thọ 84 tuổi của Hòa Thượng Thích Như Huệ - Phương Trượng và Khai Sáng Chùa 
Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc (được GH tổ chức tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc ngày 1-5-2016). HT Như 
Huệ  cũng là Chứng Minh Đạo Sư của GHPGVNTN Hải Ngọai tại UĐL-TTL. Chúng con là Tỳ Kheo 
Ni Giới Hương cùng Chư Ni Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ, xin thành tâm đảnh lễ, kính chúc 
khánh tuế Hòa thượng:

NHƯ như tự tánh
HUỆ chiếu vô biên
PHÁP tánh vô sanh
HOA khai kiến Phật
Hương từ tỏa sáng
Chấn tích khai sơn

Thuyết pháp độ sanh
Khứ lai tự tại.

Chúng con thành tâm lạy Phật, kính chúc Hòa Thượng sống lâu trăm tuổi, thọ mạng miên trường, vô 
lượng vô biên an lạc.
Nam Mô Trường Thọ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh
Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ, Xuân Bính Thân 2016
Thành tâm bái bạch,
Thích Nữ Giới Hương

Quang cảnh buổi Lễ Chúc Thọ Bánh đèn nến trong ngày lễ Chúc Thọ

Ni Sư Giới Hương dâng quà khánh thọ lên Hòa Thượng

THÔ KHAÙNH THOÏ
HOØA THÖÔÏNG THÍCH NHÖ HUEÄ

Con xin kể về một kỷ niệm thời đi học như một lời 
tri ân của người học trò đối với Thầy của mình.

Bố mẹ tôi là người Hà Nội di cư 54, Bố tôi chọn 
Hội An để lập nghiệp, và tôi được sanh ra ở đó 
(Hội An), thành phố nổi tiếng là bé nhỏ nhưng 
rất an bình như cái tên gọi của nó, tôi yêu Hội 
an, tôi yêu những người dân ở đó, bởi bản chất 
của họ mộc mạc, chân thật và thân thiện, và tôi 
cũng yêu những con phố cổ, nhỏ hẹp rêu phong, 
nơi đó đã cất dấu của tôi một kỷ niệm khó phai 
trong ký ức

Những năm đầu của trung học, tôi  đã theo học 
ở trường Trung học Bồ Đề, lúc đó HT Thích 
Như Huệ, Phương Trượng chùa Pháp Hoa bây 

giờ là Thầy Hiệu Trưởng trường chúng tôi, Thầy 
có gương mặt rất khả kính, dáng vẻ oai nghi và 
nụ cười từ ái. Năm đó Ngài còn rất trẻ, dường 
như chỉ mới là Đại Đức thôi, tôi nhớ có đôi lần 
thấy Thầy đi ngang qua đám nữ sinh chúng tôi, 
thế nào cũng có đứa tinh nghịch chọc phá Thầy, 
người ta thường bảo “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba 
học trò” quả không ngoa chút nào, nhưng ít khi 
thấy Thầy phạt ai cả.

Học ở đây chúng tôi được thêm vào chương 
trình môn giáo lý, thật ra lúc đó chúng tôi học 
giáo lý, chỉ để học, chứ tuổi trẻ cũng chưa thấy 
được tầm quan trọng của môn học này. Sau này 
lớn lên, va chạm với khổ đau trong đời sống tôi 

HOÄI AN & KYÛ NIEÄM
Kính daâng leân Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä
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mới hiểu ra rằng, Đạo Phật đi vào đời đem lại 
rất nhiều lợi lạc cho cuộc đời, xây dựng một đời 
sống hướng thượng, giúp con người hiểu biết 
sâu sắc để có thể tự hoàn thiện bản thân mình.

Tôi còn nhớ niên khóa 1971-1972 lúc đó tôi đang 
theo học lớp 8, vào giờ ra chơi, chúng tôi tụ tập 
một nhóm khoảng 5, 6 người đứng trò chuyện, 
thì bỗng dưng tôi cảm thấy có một vật gì xoáy 
nhanh vào đằng sau gáy, phản xạ tự nhiên tôi 
lấy tay ôm lấy vết thương, một cảm giác ươn ướt 
trong lòng bàn tay và rồi cứ thế máu tuôn chảy 
xuống vạt áo dài trắng, tôi nói với người bạn 
bên cạnh “tau bị lạc đạn rồi” nhưng vì không có 
tiếng súng nổ nên không ai có thể nghĩ là tôi bị 
trúng đạn, thế rồi tôi ngã quỵ xuống theo tiếng 
la thất thanh của cô bạn học và bất tỉnh ngay sau 
đó. Mãi cho đến khi tôi nghe được tiếng Bố tôi 
nói với vị Bác Sĩ nào đó “Cám ơn Bác Sĩ đã tận 
tình cứu giúp cho con gái tôi” và  rồi tiếng nói 
thì thầm của Mẹ tôi hỏi “Con thấy thế nào rồi hả 
con?” Lúc đó dù nghe được tất cả, nhưng có lẽ 
còn ngầy ngật bởi thuốc mê, nên tôi không mở 
mắt để nhìn, mà chỉ gật nhẹ đầu cho Mẹ được 

yên tâm. Thật là một may mắn lớn trong đời, vì 
nghe theo lời kể lại của Bố tôi, viên đạn M16 đó 
đã xém lấy mạng của tôi (chắc cũng có ân oán 
chi với tôi từ kiếp trước), viên đạn ấy nằm sát 
vào dây thần kinh, nên ca mổ đã kéo dài suốt 2 
tiếng đồng hồ với tất cả sự cố gắng của vị bác sĩ 
đó, có thể nói đây là vị ân nhân của đời tôi, đã 
cứu tôi thoát khỏi bàn tay tử thần. Và thế là tôi 
phải nằm ở bịnh viện cả hai tuần, trong những 
ngày tháng ấy các bạn ở lớp cứ thay phiên nhau 
đến thăm tôi mỗi ngày, vết thương tuy có phần 
làm tôi đau nhức, nhưng trong tôi tràn đầy  một 
cảm giác ấm áp …tôi thầm nghĩ chắc hẳn các 
bạn đã được sự hướng dẫn của các Thầy cô. Xin 
chân thành cảm niệm tri ân Thầy Hiệu trưởng 
(HT Phương Trượng chùa Pháp Hoa bây giờ) 
các thầy cô và bạn bè của tôi nơi đó, cảm ơn tất  
cả những tình cảm ưu ái đã dành cho tôi ngày 
ấy, dạy cho tôi hiểu rằng “thế nào là yêu thương 
chân tình”. Và có lẽ cái kỷ niệm thuở đó đã để lại 
tận sâu trong tâm thức tôi, thế nên sau này đâu 
đó tôi gặp lại những người Hội An, dường như 

trong tôi vẫn có cảm giác như họ rất đỗi thân 
quen và gần gũi.

Rồi mùa Hè năm đó Bố tôi đã quyết định dọn 
vào Sàigòn (có lẽ Bố lo an toàn cho vợ con), 
nhưng mới vào Sàigòn được vài tháng thì Bố 
tôi bị đột quỵ và cũng bỏ chúng tôi mà đi. Mẹ 
tôi vốn dĩ không quen mấy với những chốn 
đông đúc bon chen như Sàigòn, nên Mẹ phải 
vất vả hơn để nuôi chị em chúng tôi, đến  năm 
75, Sàigòn bị mất, tôi  cũng cố gắng thi hoàn 
tất xong lớp 12 và để Mẹ đỡ phải lo cho mình, 
tôi đã  tự tìm cho mình một việc làm thích 
hợp, năm 80 tôi lập gia đình, cuối năm 82 tôi 
sanh đứa con đầu tiên. Khi cháu được gần 
6 tháng vợ chồng tôi quyết định vượt biên, 
và may mắn chúng tôi được tàu chở dầu của 
Mỹ vớt và đưa vào tạm trú ở Nhật được một 
năm, sau đó chúng tôi được chú em chồng 
bảo lãnh sang Úc. Những năm đầu mới định 
cư ở Úc, cuộc sống khá khó khăn, tôi rất ít 
khi có thời gian về chùa. Vào những dịp lễ 
lớn thỉnh thoảng tôi có đến ngôi chùa Quang 
Minh gần nhà, nằm trên đường Morris ở vùng 
Sunshine, lúc ấy Thầy Trụ Trì là Thầy Tâm 
Phương, đó cũng là vị Thầy thứ hai tôi được 
gặp trong đời (sau Thầy Hiệu Trưởng của tôi). 
Sau những năm tháng bươn chải nơi xứ người 
rồi đời sống cũng tạm ổn định, chúng tôi về 
chùa thường xuyên hơn, tôi nhớ lúc đó SP 
Tâm Phương đã mua được ngôi trường cũ ở 
vùng Fawkner và đang tu sửa, thế là vợ chồng 
tôi có cơ hội về công quả mỗi tuần, cũng nhờ 
vậy nên tôi có duyên gặp lại được Thầy Hiệu 
Trưởng ngày xưa, trong dịp lễ An vị Phật tại 
Tu Viện Quảng Đức vào năm 1997. Bây giờ 
Thầy đã là một vị Hòa Thượng, với dáng vẻ 
rất đạo mạo và uy nghiêm hơn, vợ chồng tôi 
đến thăm Thầy, và tôi đã hỏi Thầy “BạchThầy! 
Thầy còn nhớ con không?” HT trầm ngâm 
một lúc rồi lắc đầu, mà Thầy không nhớ ra 
cũng phải, đã 25 năm rồi, kể từ năm 72 tôi rời 
xa Hội An đến bây giờ mới gặp lại Thầy, với 
bao biến động cuộc đời làm sao Thầy có thể 
nhớ ra tôi, nhưng vẫn với giọng điệu tinh ng-
hịch của ngày xưa tôi nói với HT “Bạch Thầy! 
Con là một học sinh có một kỷ niệm khá đặc 

biệt với trường, mà Thầy lại không nhớ con? 
“, HT chỉ mỉm cười nhìn tôi, rồi tôi quỳ xuống 
gần bên Thầy và thưa “Bạch Thầy! Con là cô 
học trò năm xưa bị đạn lạc đó thưa Thầy”. Có 
lẽ lúc đó HT như  chợt nhớ ra và hỏi tôi “Là 
con đó hả? Bây giờ cuộc sống của vợ chồng 
con ra sao rồi? Con cái được bao nhiêu đứa?” 
Tôi cười và trả lời Ngài “Dạ con được hai cháu 
,cuộc sống cũng tạm ổn thưa HT” (năm 98 tôi 
sanh thêm  một cháu trai nữa) từ đó mỗi lần 
Thầy có dịp về Quảng Đức, tôi thường được 
SC Hạnh Nguyên dẫn đến vấn an sức khỏe 
Thầy. Nhưng thưa Thầy! Con cũng biết con 
còn rất nhiều thiếu sót với Thầy, kính mong 
Thầy từ bi thứ tha cho con.

Kính Bạch Thầy! Nhìn lại chặng đường dài suốt 
35 năm lưu lạc nơi xứ người, với những Phật 
sự mà Thầy đã hy sinh và cống hiến cho phật 
giáo, mang Đạo Phật đi vào lòng người, làm lợi 
lạc cho hậu thế, Ngài đã vững tay chèo lái con 
thuyền Chánh Pháp qua bao thăng trầm. Giờ 
đây tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng trí tuệ vẫn 
sáng suốt để tiếp tục dìu dắt đàn hậu học chúng 
con Thầy đã khai mở cho chúng con đến gần 
với Phật Pháp và cũng là người gieo trồng trong 
chúng con những hạt giống thiện lành, để trên 
bước đường đời, có những lúc phải va chạm với 
khổ đau, con đã biết quay về với Tam Bảo, một 
nơi chốn bình yên để nương tựa. Với những ân 
đức ấy con xin đê đầu cảm niệm tri ân Thầy và 
nguyện sẽ  sống xứng đáng là một người Phật 
tử, một học trò của Thầy, luôn ý thức trong từng 
lời nói,việc làm của mình, để không gây tổn 
thương đến cho người. 

Kính mừng thượng thọ Thầy, chúng con xin 
thành tâm khấn nguyện Mười Phương chư Phật 
gia hộ Thầy Phúc Thọ Miên Trường, mãi mãi 
là ngọn đèn truyền pháp tiếp tục chiếu sáng để 
hàng hậu học chúng con nương theo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Melbourne, Mùa Thu 2016
Đệ tử Diệu Hiền

Hình chụp tại Lễ Khánh Tạ Tu Viện Quảng Đức vùng Fawkner vào 1996, Từ phải sang: Tác giả Diệu Hiền, Tâm Quang
(phu quân của tác giả), TT Tâm Phương, HT Như Huệ, SC Hạnh Nguyên, bé Thảo My, Thiện Kim, Thiện Ngọc.



54 55

THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Khi nhắc đến cây cổ thụ, ta thường liên tưởng đến một loại cây 
sống lâu năm, cứng cáp và bền vững không gì lay chuyển nổi 
dù gặp bao phong ba bão táp của cuộc đời… Quảng Tịnh đã 

liên tưởng và nghĩ đến Ôn khi so sánh Ôn như là cây cổ thụ của Phật 
Giáo Úc Châu.

Nếu như vào lần đầu được diện kiến Ôn Huyền Tôn, chúng ta sẽ dễ 
dàng gần gũi và thân thiện, nhưng với Ôn Như Huệ thì ngược lại. Tuy 
nhiên, trực giác đôi khi vẫn không đúng hay chính xác và đặc biệt đối 
với Ôn thì với trực giác này hoàn toàn sai lầm. Tu Viện Quảng Đức 
cũng có rất nhiều duyên lành với Ôn và có nhiều đệ tử thân tín cũng 
từng là đệ tử, cũng từng là học trò, đồng hương của Ôn ở Đà Nẵng 
như anh chị Thiện Lý - Thiện Kim, chị Diệu Hiền, v.v… Trước đây 
còn có Sư Cô Hạnh Nguyên cũng từng xuất gia với Ôn, nên hầu như 
mỗi năm, Ôn đều về thăm TVQĐ và ở lại vài ngày. Quý Thầy Tâm 
Phương, Thầy Nguyên Tạng và quý Phật tử TVQĐ lúc nào cũng dành 
thật nhiều tình cảm và quý mến Ôn. QT cũng nhờ được tiếp xúc, trò 
chuyện thăm hỏi Ôn, cũng như nghe Sư Cô Hạnh Nguyên, các chị 
kể về Ôn, QT khám phá ra rằng Ôn với bề ngoài có phần lạnh lùng 
nhưng bên trong chất chứa một trái tim hiền hòa, nhân ái và rất quan 
tâm đến Quý Chư Tôn Đức và đồng hương Phật tử.  Những lần lưu lại 
ở TVQĐ, Ôn vẫn thường xuống thăm và hàn huyên tâm sự vài ngày 
với Ôn Huyền Tôn như là một đôi bạn già tri âm, tri kỷ đồng hương 
Quảng Nam Đà Nẵng.

Những năm gần đây, sức khoẻ Ôn không được tốt, nhưng bất cứ Khóa 
An Cư hay Khoá Tu Học hoặc Đại Lễ Cầu Siêu cho Quý Ôn viên 
tịch tổ chức tại Úc Châu, Ôn cũng ráng cố gắng tham dự để khích lệ 
Chư Tăng Ni Phật tử cũng như bày tỏ tấm lòng thành đối với Quý 
Hòa Thượng viên tịch. Nếu như Khóa An Cư Úc Châu rơi vào Mùa 
Đông lạnh lẽo và Khóa Tu Học rơi vào mùa hè nóng bức, nhưng thời 
tiết dù khắc nghiệt đến cỡ nào thì cũng không ngăn cản được tấm 
lòng vì Phật Pháp trường tồn, vì chúng sanh an lạc mà Ôn đã không 
ngại vượt qua những thử thách để có mặt với đại chúng. Trong mỗi 
Khóa Tu Học, chúng tôi vẫn luôn được nghe Ôn Khai Thị sau giờ 
tụng kinh Công Phu Sáng, để khuyến tấn chúng đệ tử tinh tấn tu học 
và luôn kiên trì, phát Bồ Đề Tâm phụng sự Tam Bảo cho dù có gặp 
chướng duyên hay thử thách của cuộc đời. Có buổi, Ôn còn đọc thơ 
cho chúng tôi nghe, có những bài thơ mà đã đi theo Ôn mấy chục năm 
trường và Ôn nhớ và thuộc như in đọc không sót một chữ.

Mỗi chúng ta ít nhiều đều có những ký ức, những kỷ niệm đáng ghi 
nhớ ở mãi với chúng ta đến cuối cuộc đời. Một kỷ niệm mà cho đến 
bây giờ, mỗi khi nhắc đến Ôn là hình ảnh đó lại hiện lên tâm trí của 
QT. Đó là lần Ôn và Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo Hội cùng về dự 
Khóa An Cư được tổ chức tại TVQĐ. Trước đó thì Ôn cũng không 
được khoẻ, nhưng Ôn vẫn cố gắng đến tham dự. Giữa Khóa An Cư 
thì Ôn ngã bệnh và đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Quý Chư Tôn 
Đức và Phật tử rất lo lắng vì sợ Ôn không qua khỏi lần này. Nhưng 
tấm lòng, hạnh nguyện của Ôn đã được Chư Phật chứng giám, nên 
Ôn vẫn còn đó, vẫn luôn dõi theo bước chân của Quý Tăng Ni và hàng 
Phật tử Úc Châu, vẫn luôn là cây cổ thụ của GH Úc Châu để hàng hậu 
bối, hàng đệ tử chúng con hướng về, nương theo và học hỏi để hành 
trì trong đời sống tu tập của mình. 

Nhân dịp Lễ Chúc Thọ, con xin được kính dâng Ôn những vần thơ 
trong bài hát “Tình Thầy Bao La” (tác giả Vũ Ngọc Toản) như là lời 

tri ân và kính nguyện Ôn pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và mãi 
mãi là cây cổ thụ của Giáo Hội Úc Châu.

Nam mô Thích Ca Mâu-Ni Phật!
Lạу Phật bao la mười phương
Phật đưa bước con trên đường
Đời như bóng mâу vô thường

Lòng tâm tối trong đêm trường

Thầу con đứng уên mong chờ
Đàn con loanh quanh ngẩn ngơ

Dạу con thoát cơn mê mờ
Đời con có nơi nương tựa

Phật muôn kiếp con tôn thờ

Thầу là bóng câу уên lành
Để cho con уêu màu xanh

Về nương náu nơi thanh tịnh
Bỏ qua đắng caу tranh giành
Đời vui với tâm chân thành

Nghìn muôn kiếp xin theo Thầу
Dù thời gian không đổi thaу
Ngàу đông giá sương rơi đầу

Mùa xuân có hoa mai gầу
Chùa vẫn hát câu sum vầу

Thầу như ánh sao trên trời
Thuуền con trôi qua trùng khơi

Thầу đưa lối con bên đời
Dù cho nói bao nhiêu lời
Làm sao hết ơn cao vời

Từ khi đến bên chân Thầу
Lòng con như chim trời baу

Đường giải thoát thênh thang nàу
Nguуện tinh tấn suốt đêm ngàу

Tạo công đức thêm sâu dàу

Niềm mơ ước cho muôn đời
Lời Thầу vang xa nghìn nơi

Rọi tia nắng trong tâm người
Để người biết уêu thương người

Để còn đó bao nụ cười

Thầу ơi nói sao cho vừa
Tình Thầу như mâу thành mưa

Từ bi mến thương vô bờ
Để con sống vui không ngờ

Hạnh phúc lớn chưa bao giờ...

Mùa Thu năm 2016
Đệ tử Quảng Tịnh
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Kính daâng OÂn Thích Nhö Hueä
CAÂY COÅ THUÏ PHAÄT GIAÙO UÙC CHAÂU

55



56 57

THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Việt Nam Trung phần
Địa linh nhơn kiệt

Miền quê hương Cẩm Phổ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Phố Cổ Hội An danh lam thắng tích
Từ ngàn xưa thanh lịch cảnh thiên nhiên
Kiến trúc nay Chùa Cầu bắc ngang sông nước
Hùng khí thiêng liêng, đất Phật người hiền
Trổ sanh hàng Long Tượng
Bậc xuất trần ứng thân độ chúng
Chọn vào dòng thế phiệt Nho gia
Song thân đồng thâm tín Phật Đà
Gìn Chánh Mạng nghiệp nhà Đông Y Sĩ

Hậu sanh khả úy
Tuổi còn thơ phước lành căn trí sáng thông
Được cha mẹ sớm đưa vào chùa học đạo
Mười hai tuổi tròn thế phát xuất gia
Nhập chúng học tu vui nếp sống Lục Hòa
Chùa Ấn Quang Phật Học Đường Nam Việt
Giới phẩm tròn đầy sớm hoàn thành tốt nghiệp
Phổ hóa đời hàng Sứ Giả Như Lai
Bậc Giảng Sư đào tạo lớp nhơn tài
Sáng lập viên các trường trung tiểu học
Kiêm nhiệm Trụ Trì Giáo Sư Giám Đốc
Gánh gồng trọng trách đưa Đạo vào đời
Được công cử phục vụ Phật Giáo các nơi
Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt
Tỉnh Hội Phật Giáo Kontum
Thành lập hai chi hội Tri Đạo, Diên Bình
Mở trường trung tiểu học giáo dục học sinh
Ươm hạt giống Bồ Đề vun bồi trí đức
Dắt dìu lớp trẻ mở mang tầm tri thức
Phục vụ quê hương giàu tâm lực từ bi

Ánh Đạo Vàng soi rạng rỡ bước chân đi
Hướng thẳng tiến trên lộ trình Giác Ngộ
Chẳng quản nhọc mỗi nơi lợi hành tế độ
Gầy dựng nên cơ sở Phật Giáo học đường
Tài lãnh đạo đức kham nhẫn kiên cường
Lừng danh tiếng một thời “Quảng Nam tứ trụ”

Bỗng tình thế đổi thay
Đất nước nổi cơn cuồng phong bạo vũ
Kẻ cầm quyền chủ trương 
Đàn áp Tăng Ni Phật tử khắp cả thiền viên
Lệnh ban hành cấm treo cờ Phật Giáo
Ngày Đại Lễ Phật Đản (08-05-1963)
Triệt hạ cờ, đàn áp thẳng tay tàn bạo

Chốn Thiền môn bất ổn, Phật sự đa đoan
Ban Trị Sự Tổng Hội Phật Giáo Quảng Nam
Cho vời giữ chức vụ 
Chủ Tịch Ủy Ban Tranh Đấu Bảo Vệ Phật Giáo
Đồng cam cộng khổ cơn Pháp nạn cuồng ba
Thừa hành giữ vững ngôi nhà Chánh Pháp

Ôi!  Việt Nam trải bao cơn bão táp
Ôi!  Quyền lực tột cao nay hỡi còn chi
Hay chỉ riêng mang nghiệp báo tương tùy
Trường mộng ảo cõi phù du huyễn hóa

BAÄC LONG TÖÔÏNG
CUÛA PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

Thaønh kính caûm taï tri aân Tröôûng Laõo Hoøa Thöôïng Chöùng Minh Ñaïo Sö

Vận nước điêu linh ba mươi năm ròng rã
Tàn cuộc rồi nhuộm đỏ cả quê hương
Một chín bảy mươi lăm (1975) đậm ghi lịch sử đoạn trường
Ba mươi tháng Tư (30-4) cuộc tang thương thảm não

Giai đoạn khó khăn trọn tình đồng đạo
Liên tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Đà Nẵng một niềm tin
Trên hai trăm gia đình Phật tử, 
Hai mươi ngàn đoàn sinh
Giữ chức vụ Đặc Ủy Thanh Niên
Kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn
Dưới chế độ khắc khe thời mạt vận
Cùng một nhà như kẻ lạ người xa

Ôi! Việt Nam Rồng Tiên con cháu ruột rà
Nam Bắc chia hai, thống nhứt ngỡ an vui đoàn tụ
Mộng hòa bình lòng dân hằng ấp ủ
Nay ngỡ ngàng đầy đe dọa hiểm nguy
“Tịnh thì ở, động thì đi”
Tìm đường lánh nạn sá gì liều thân

Năm một chín tám mươi (1980) lên đường cất bước
Trước tới Sài Gòn rồi vượt biển ra khơi
Mong manh chiếc thuyền con lênh đênh mạo hiểm
Tám ngày đêm mặt biển chân trời
Hướng vô định vời vợi trùng khơi 
May kịp lúc tàu Na-Uy tới vớt
Đưa về bến xứ hoa anh đào nước Nhựt
Hai năm dài dừng bước tạm yên nơi
Tin đưa cùng đồng đạo, hàng “Tứ trụ” một thời
Được bảo lãnh giới thiệu định cư Nam Úc

Thư đăng báo các nơi được tin lành mừng chúc
Cung thỉnh về Nam Úc Hội Phật Giáo Việt Nam
Trụ Trì ngôi Pháp Hoa tịnh cảnh già lam
Nơi hải ngoại, xứ tự do hoằng Đạo
Bản tu chỉnh Hiến Chương được yêu cầu soạn thảo
Đề cử do Hòa Thượng Hội Chủ Phật Giáo Việt Nam
Soạn giáo trình mở khóa Phật Pháp các Tiểu Bang
Phục vụ Phật Giáo Úc Châu không nề hà lao nhọc

Đại Hội Khoáng Đại kỳ I
Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
Được cử chức Phó Hội Chủ
Kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
Đồng sự lợi hành công tác các Tiểu Bang
Trở về Nam Úc triệu tập một phiên họp bàn
Lấy ý kiến chung việc xây chùa mua đất
Phật tử hân hoan chung lo sớm nhanh hoàn tất
Khai sơn Tân Pháp Hoa Tự ngày nay
Hộ trì Chánh Pháp khai Bảo Tạng Như Lai
Câu hội Phật tử Tăng Ni dưới cội Bồ Đề râm mát

Phật sự lo toan Phước điền gieo Pháp lạc
Bước lưu vong thỏa tâm nguyện hoằng truyền
Ngọn Pháp đăng khêu tỏ lý thâm huyền
Đạo Giác Ngộ khắp nhuần nơi hải ngoại
Kinh nghiệm lãnh đạo một đời từng trải
Giữ nhiều chức vụ Hội Chủ, Giáo Hội Trưởng, A Xà Lê
Lần lượt sang các Châu cùng Tăng Ni hải ngoại đề huề

Thành lập Văn Phòng Điều Hợp Phật Giáo Liên Châu
Gồm Mỹ, Âu, Canada, Úc Đại Lợi

Bốn nhiệm kỳ vững tay chèo, mười sáu năm vời vợi
Một lòng vì Đạo, đức kham nhẫn dõng mãnh bi hùng
Công đức nan lường lo toan Phật sự vì lợi ích chung
Giáo Hội cùng tự viện thành viên thân hòa đồng trụ

Biến cố bi thương (15-7-2007)
“Giáo Chỉ số 9” ra đời như cơn sóng dữ
Cùng “Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ”
Hai văn bản gây rời rã Tăng đoàn, 
Nạn Sư Tử trùng đục khoét rúc chui
Vô minh dẫn lối lắm điều thị phi tranh chấp

Tuệ trí sáng suốt trước tình hình nguy ngập
Ủy dụ toàn thể Phật tử Tăng Ni
Sanh hoạt Phật sự tu tập hành trì 
Chánh niệm, an nhiên đạo tâm bất thối

Đồng bảo vệ mối giềng Giáo Hội
Hướng đi chung phát huy Chánh Pháp khắp mọi miền
Mở đường cho thế hệ kế truyền
Hành đạo hóa đời vượt lên bờ Giác

Trí nhớ dai biệt tài uyên bác
Kinh điển học qua trọn đời thông thuộc không quên
Dịch kệ viết kinh, Bài “Sám Quy Mạng” hãy còn truyền
Tăng Ni đệ tử trong ngoài nước đã nên hàng lương đống

Lượng cả ân ban tâm từ bi trải rộng
Bát tuần thượng thọ
Thành tựu vô lượng vô biên công đức
Ba mươi lăm năm gian khổ hy sinh
Bước ly hương gầy dựng lắm công trình
Vì Đạo Pháp cả một đời phụng hiến
Phật Giáo Úc Châu ngày càng phát triển
Thiền môn vĩnh chấn, Phật Pháp hưng long
Mang niềm tin cho Tăng Ni Phật tử, 
Cho người Việt Cộng Đồng
Cõi nước Úc Châu gội nhuần hồng ân phổ hóa

Đệ tử chúng con thành tâm đê đầu bái tạ
Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư
Nguyện theo bước chân Ngài trải rộng lòng từ
Cứu khổ độ sanh hành Bồ Tát Đạo

Chúng con đồng Kính nguyện 
Trưởng Lão Hòa Thượng
Tứ thời an lạc, tứ đại điều hòa
Pháp thể khinh an, bách niên trường thọ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Tác đại chứng minh.

Bakewell, Bắc Úc, 16-03-2016
Đệ tử Viên Huệ cẩn bái
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Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Trưởng Lão!

Xin cho con mạn phép viết đôi lời bộc bạch dâng lên 
Ngài.

Đất Quảng Nam là nơi địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ra 
những con người kỳ vĩ của đất nước con Lạc cháu Hồng 
ngàn năm văn hiến.

Cao cả hơn, những người con Phật chứng được đạo mầu 
của Đức Thế Tôn cũng lại được sinh ra trong lòng đất 
Quảng, mà một trong những vị tài ba lỗi lạc đó là Hòa 
Thượng Chứng Minh Đạo Sư thượng Như hạ Huệ. Một 
vị Đạo sư khả kính đang hiện diện hành đạo tại Úc châu. 
Ngài là một vị thuyền trưởng điêu luyện tài ba, vượt ngàn 
trùng sóng gió để đưa Phật Giáo Việt Nam hòa hợp giữa 
Tăng Ni và tín đồ Phật tử giữa một xứ sở phồn hoa thịnh 
vượng nhưng đầy dãy sự nghiệt ngã cam go thử thách 
này.
“Ai lên núi tắm mây ngàn
Ta vào biển Tuệ thênh thang tung hoành
Ai vùi sanh tử lộn quanh
Ta chơi Hoa Tạng gối đầu Không môn.”
Thật vậy! Hòa Thượng cao cả là thế. Các con đàn hậu học 
từng nghe Uy danh của Ngài “Quảng Nam Phật Pháp tứ 
trụ”

May mắn thay! Các con diễm phúc tận mắt nhìn thấy được 
Tôn Dung của Ngài, tận tai nghe được Từ Âm của Ngài 
trong những buổi hội thảo Phật Pháp, trong các Khóa An 

Cư, tu học. Trong con vẫn nghe văng vẳng lời Ngài dạy 
về “Bản ngã” trong đó có “Ngã chấp” “Ngã si” “Ngã ái” và 
“Ngã kiến” ở mỗi con người của chúng ta. Lời Ngài dạy 
khúc chiết, mạch lạc, có sức thẩm thấu trong suốt quá 
trình tu học của chúng con. Không chỉ giảng dạy về “Bản 
Ngã” một cách thấu đáo, mà Ngài còn là một hành giả mô 
phạm đã “diệt trừ Bản Ngã”, “cư trần bất nhiễm trần”, vẫn 
nhẹ nhàng, đôi lẽ, sống vuông tròn, dẫu buồn vui khi thế 
sự đảo điên.

Hai mươi năm Ngài lèo lái con thuyền Phật Giáo ở quê 
nhà, bốn mươi năm Ngài là thuyền trưởng của Phật Giáo 
hải ngoại tại Úc châu và là một Đại Sư khả kính của Phật 
Giáo 5 châu. Vậy mà Ngài:

“Vẫn bình an giữa cuộc thế bất an”

Chúng con hàng Ni lưu bé nhỏ xin Ngài thứ tha cho 
những lỗi lầm thất lễ.

Kính nguyện Hòa Thượng pháp thể khinh an, sống lâu 
trăm tuổi, mãi mãi là Tòng Lâm Thạch Trụ để che chở 
cho hàng Tăng Ni và Tín đồ tại Úc châu.

Kính dâng lên Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư.

Viết vào chiều thứ Bảy 12-3-2016
Khể thủ
Con
Thích Nữ Thảo Liên
Tịnh xá Thanh Lương NSW

THUYEÀN TRÖÔÛNG TAØI BA
Chuùng con kính möøng Ñaïi Thoï

Hoøa Thöôïng Chöùng Minh Ñaïo Sö Thích Nhö Hueä
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VỊ THẦY HOAN HỶ
Kính dâng Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư

Kính Bạch Hòa thượng Chứng Minh Đạo Sư.
Kính Bạch Hòa Thượng,
Con không bao giờ quên gương mặt phúc hậu, dịu dàng và nụ cười 
hòa ái của Thầy mỗi khi con có dịp hầu thăm và đảnh lễ Ngài ở chùa 
Pháp Hoa (Nam Úc) hay Tổ đình Thiền Viện Minh Quang, Sydney mà 
HT mỗi khi có việc Phật sự, đều đến thăm Thầy Viện chủ của chúng 
con và lưu lại đó vài ngày. Mỗi lần như vậy, hàng đệ tử TVMQ chúng 
con vui lắm, vì như vậy chúng con có dịp viếng thăm đảnh lễ  HT, 
được mang hầu Ngài ly nước, tách trà … Ngoài những việc làm nhỏ 
bé đó, chúng con không biết phải làm gì hơn để bày tỏ lòng biết ơn 
đối với công đức vô hạn mà HT đã đóng góp cho PGVN nói chung 
và công cuộc xây dựng PG Úc châu nói riêng suốt mấy chục năm qua.  
Nhìn lại lịch sử Việt, đạo Phật luôn gắn liền với dân tộc và đất nước 
nên cũng chịu nhiều hệ lụy theo dòng sinh mệnh nổi trôi của đất 
nước. Hết bị ngoại bang dày xéo (thực dân Pháp) đến chánh quyền 
ngoại đạo kỳ thị đàn áp, rồi khi  đất nước hết chiến tranh thì lại bị chủ 
nghĩa vô thần muốn tiêu diệt.
Ngưỡng vọng về hành trạng của HT với Phật giáo và Tăng Tín đồ, 
chúng con thật vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn, nhờ có Hùng Tâm, 
Hùng Lực với lòng Từ Bi vô biên và Trí Tuệ tuyệt vời, Thầy đã “Giữ 
vững mái chèo” cùng với các vị Tôn Túc  trong GHPG  hải ngoại, đã 
đưa được con thuyền PGVN hải ngoại vượt qua cơn bão tố hãi hùng 
của Giáo chỉ số 9 và “bản án” Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ ấy. 
Đã nhiều năm trôi qua, vết thương ấy vẫn còn hằn đau không chỉ 
riêng trong lòng chư Tôn Túc PG hải ngoại mà cả hàng đệ tử chúng 
con. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt từ hòa của HT và tấm lòng 
như trăng sao vằng vặc của chư Tôn Đức các Châu đối với Phật giáo 
ở quê nhà, với lòng biết ơn vô hạn với chư Phật mười phương mà quý 
Thầy vẫn kiên tâm, trì chí bảo vệ căn nhà GHPGVNTN hải ngoại, 
vẫn miệt mài hy sinh bản thân cho GH mặc cho các thế lực chẳng 
biết từ đâu đánh phá, nhục mạ. Nhờ vậy mọi Phật sự của Phật giáo 4 
Châu đều được viên thành, chúng con vẫn tiếp tục đến Chùa, tham 
dự các khóa lễ huân tu  dưới sự lãnh đạo của chư Tôn Đức trong GH-
PGVNTNHN UĐL-TTL. 
Mỗi năm chúng con đều theo Thầy tùng Hạ dù “Mùa An cư của Thầy 
là mùa Đông ở đây”. Và mỗi năm chúng con, Phật tử các bang Úc châu 
đều tụ hội sum vầy để cùng nhau chung học pháp trong Khóa Tu học 

Phật Pháp cuối năm, dưới sự giảng dạy của quý Thầy trong GH là một 
chứng minh hùng hồn nhất cho tấm lòng của quý Thầy đối với Phật 
pháp và niềm tin tuyệt đối của đệ tử chúng con dưới sự lãnh đạo của 
quý Thầy trong GH. “Mặc ai mưa Sở mây Tần, Ta đây vẫn giữ một 
lòng kiên trinh” và mặc cho ai đó đã kêu gọi mong muốn một sự nổi 
loạn để phá hoại sự đoàn kết của PG hải ngoại dưới sự lãnh đạo của 
Thầy (Thông bạch 31 VP II VHĐ) đây có phải là hiện tượng của “Sư 
tử trùng thực Sư tử nhục” mà Đức Phật đã nói năm xưa!? Nhưng Ma 
chướng này chỉ là một hiện tượng nhất thời của bản ngã Tham Sân Si 
của một ai đó làm thiêu đốt công đức của họ, tham vọng đó không bao 
giờ có đủ năng lực để phá hoại được lòng trung kiên của những người 
con Phật, những người mà trí huệ phát sinh nhờ học Phật.
Còn nhớ nhiều năm về trước, mỗi khi có dịp, con thường tìm đến 
thăm và đảnh lễ HT Viện Trưởng VHĐ ở Thanh Minh TV, kể hầu 
Ngài về sinh hoạt PG mình ở hải ngoại, đặc biệt là ở Úc, rồi  nghe Ngài 
giáo hóa vài lời … Nhưng  từ khi GC số 9 ban hành, khi có dịp về VN 
con không còn can đảm đến hầu thăm Ngài nữa, vì đến đó con biết kể 
hầu Ngài chuyện gì đây, chẳng lẽ con bạch với Ngài “Thầy ơi! sao Thầy 
nỡ đành chặt hết tay, chân của mình!” rồi khóc hay sao… mà biết Ngài 
có còn cho con diện kiến Ngài không, bởi vì các Thầy lớn của con còn 
bị từ bỏ, sá gì một ngoại đệ tử nhỏ nhít như con.
Kính bạch HT Trưởng Lão Chứng Minh, 
Dù Ngài tuổi hạc đã cao, bước chân Ngài không còn nhanh nhẹn như 
xưa, con thuyền GH đã tạm bình yên sau cơn sóng dữ, Thầy đã lui về 
nghỉ ngơi nhưng Thầy vẫn là bóng mát cội Tùng để che chở cho hàng 
đệ tử xuất gia và tại gia chúng con, là Thiền môn Thạch trụ chống đỡ 
cho ngôi nhà Phật pháp ở hải ngoại. Chúng con nguyện cầu ân trên 
Chư Phật gia hộ Thầy sức khoẻ dồi dào, Phước Thọ miên trường, 
Tuệ Đăng thường chiếu, Phước Trí Nhị Nghiêm để lèo lái con thuyền 
Chánh pháp, phổ biến hạnh Như Lai tiếp dẫn hậu thế.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sydney, Xuân Bính Thân 2016
Đệ tử Diệu Hòa Ngọc Dung kính bái

Con chính thức về Tu Viện Quảng Đức sinh hoạt vào đầu năm 2001. 
Và tại đây, sau vài năm, con dần dần biết được Đạo hiệu, cũng như 
được diện kiến tôn nhan của Chư Tôn Đức thuộc GHPGVNT-

NHN UĐL-TTL, nhân lúc quý Ngài quy tụ về Tu Viện QĐ trong những 
ngày lễ lớn hoặc trong những sự kiện Phật sự liên quan đến Giáo Hội. Hòa 
Thượng Như Huệ là vị Tôn Túc đầu tiên từ tiểu bang khác đến Melbourne 
mà con được trực tiếp đảnh lễ. Con nhớ hầu như những lần có Phật sự tại 
TVQĐ, Hòa Thượng đều đến trước một vài hôm để nghỉ ngơi hoặc thăm 
viếng đồng đạo và nhờ đó mà con mới có dịp đảnh lễ Ngài. Chỉ là đảnh 
lễ thôi chứ không dám thưa thỉnh gì vì trước đó con chưa được biết Ngài.
Thế rồi một hôm, sau khi thời cơm chiều xong, HT Như Huệ lưu lại phòng 
Trai đường để nói chuyện với Sư Cô Hạnh Nguyên, Cô là đệ tử xuất gia 
của HT, hôm đó con cũng đang  dọn thức ăn ở gần bên. Khi nghe Cô 
Hạnh Nguyên nhắc con nhớ đóng Chuông buổi chiều, Hòa Thượng nhìn 
con và nói: “Kệ chuông phải tập ngâm cho hay để cho người âm họ nghe” 
nói rồi Hòa Thượng cất tiếng ngâm:

Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn
Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe…
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Nguyện tiếng chuông này vang khắp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe
Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử.
Giác ngộ tâm tư một hướng về…

Giọng của Hòa Thượng thật ấm, ngân nga, luyến láy lúc trầm, lúc bổng 
nghe sao mà thấy dạ bồi hồi. Bỗng dưng con thấy như là đã thân quen với 
Hòa Thượng, con xin Hòa Thượng ngâm mấy câu đó thêm một lần nữa 
và Hòa Thượng lại cất cao giọng…Con thật cảm động! Và đồng thời câu 
nhắn nhủ của HT cũng để lại trong con một ấn tượng khó quên về tâm 
Từ của Ngài, không phải chỉ với người dương thế, mà đối với người âm 
Hòa Thượng cũng quan tâm. Con cảm kích về điều này, do vậy mà hơn 
mười năm nay, con luôn dành cho mình một buổi chiều trong tuần để về 
chùa thỉnh chuông Đại Hồng, những mong có được những phút giây lắng 
đọng tâm tư trong âm thanh vang vọng, thánh thót của tiếng chuông và 
cũng mong cho những ai trong cõi vô hình nghe được tiếng chuông mà 
tỉnh thức, vơi bớt lòng sân hận si mê, sớm được xa lìa cõi u minh tăm tối. 
Và khởi đầu từ lần đó, sau này mỗi lần có dịp gặp được Hòa Thượng, con 
mới dám có lời thăm hỏi thỉnh an Hòa Thượng và Ngài luôn luôn đáp lại 
bằng nụ cười thật từ ái. 

Bao nhiêu năm nay con chỉ được biết Hòa Thượng là người khai sơn 
Pháp Hoa tự và là Hội Chủ của GHPGVNTHHN UĐL-TTL, ngoài ra con 
không biết gì thêm về Ngài. Cho đến hôm nay được đọc bài nói về hành 
trạng của Hòa Thượng, con vô vàn ngưỡng phục, kính thương Ngài, con 
hình dung ra được bao nhiêu khó khăn gian khổ mà HT đã trải qua trong 
suốt khoảng thời gian 60 năm hành đạo, để lèo lái đưa con thuyền Chánh 
Pháp vượt qua bao sóng gió, từ quê nhà cho đến hải ngoại. Gầy dựng bao 
nhiêu cơ sở Phật giáo cho hậu thế và đã có bao nhiêu hàng hậu học được 
tiếp thu những tri kiến về sự uyên thâm của giáo Pháp từ Ngài. Ân đức 
của Ngài thật vô cùng!
Thời gian gần đây sức khỏe của Hòa Thượng hơi yếu, có lẽ là hệ quả của 
những gian lao khổ nhọc mà Hòa Thượng đã trải qua, nhưng ý chí, nguyện 
lực phụng sự tốt cho Đạo, giúp ích cho Đời vẫn luôn tồn tại trong tâm tư 
Ngài. Điều này con có thể thấy được qua những lần Hòa Thượng ban Đạo 
Từ hay trong những buổi Khai Thị, dù trước đó Hòa Thượng đi đứng chậm 
rãi, phải có người nâng đỡ, nhưng khi Ngài nói thì từng câu, từng chữ rõ 
ràng mạch lạc, âm thanh dõng dạc tác động đến tâm tư người nghe, và 
luôn có những lời khuyến tấn, nhắn nhủ quý báu mà hàng hậu học Tăng 
Ni, Phật tử cần phải trân quý và thực hành để hoàn thành sứ mạng giữ gìn 
Chánh Pháp và tu tập; và điều thú vị nhất là lúc nào Hòa Thượng cũng 
lồng vào những câu thơ, bài kệ rất hay, chứng tỏ trí nhớ của Ngài không 
hề mai một. Phong nghi là một trong “Quảng Nam Tứ Trụ” của Ngài vẫn 
còn tồn tại.
Hôm nay mừng thượng thọ Hòa Thượng 84 tuổi, nhìn lại quá trình hơn 
60 năm hành hoạt của Hòa thượng, Ngài đã vì Đạo, vì Đời mà cống hiến 
bao nhiêu công sức cả từ thể chất đến tinh thần, để ngày nay trên quê mẹ 
cũng như quê người, từng thế hệ nối tiếp nhau được thừa hưởng những 
di sản do Ngài tạo dựng, là nơi để cho mọi người có thể an trú, vun bồi 
đời sống tâm linh.
Chúng con hàng hậu học còn sơ cơ yếu kém, chỉ mong có chút duyên lành 
để được noi gương Hòa Thượng mà bước từng bước vững chãi trên đường 
học Đạo, ngõ hầu không phụ tấm lòng Từ Bi của Ngài luôn hy sinh chịu 
gian khổ, nhẫn nại để đạt được thành tựu lợi ích cho Đạo và Đời.
Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật gia hộ Hòa Thượng Pháp thể kh-
inh an, Bách niên trường thọ và luôn là cây cao bóng cả để cho hàng hậu 
học Tăng Ni, Phật tử chúng con được nương nhờ hôm nay và mãi mãi.
Nam Mô A Di Đà Phật,
Melbourne, Xuân Bính Thân 2016
Đệ tử Thanh Phi

Töø Bi Taâm
Kính daâng Hoøa Thöôïng Chöùng Minh Ñaïo Sö

Tác giả Thanh Phi (thứ 2 từ bên phải) cùng Dì Mười Ngọc Hoa, Diệu Hiền, Mỹ Hạnh NNK  về thăm Hòa Thượng ngày 16-4-2016
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THÀNH KÍNH TRI ÂN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Tôi nhận được tin báo từ Thầy Nguyên Tạng cho hay Ôn đã vào bệnh viện và bịnh tình trong tình trạng trầm trọng, trong 
lòng tôi dâng lên một cảm giác buồn bã vì biết rằng vô thường lại kéo đến. Dù biết rằng, ngay cả Đức Phật của mình đã đến 
cuộc đời này và sau khi hoàn thành sứ mệnh rồi Ngài cũng phải ra đi, nhưng vì mình là con người bằng xương bằng thịt, 

máu vẫn chảy và tim vẫn đập cho nên không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân mỗi khi có những chuyện bất như ý xảy ra.
Ôn bằng tuổi Ba tôi, không biết có phải điều này khiến tôi thường chú ý, quan tâm đến Ôn khi gặp Ôn và có sự so sánh ngấm 
ngầm giữa Ôn và Ba tôi về dáng vẻ bên ngoài, về tình trạng sức khỏe hay bởi vì Ôn là Hòa Thượng Hội Chủ rất hảo tướng và hiền 
hòa? Mỗi khi nhìn thấy Ôn hồng hào, tươi tắn là tôi rất mừng, nhưng những lúc thấy Ôn trông có vẻ mệt, yếu hơn là tôi lại thấy 
lo lo trong bụng. Tôi luôn thầm ao ước quý Ôn, quý Thầy Cô nhất là những Vị hy sinh, cống hiến thật nhiều cho sự trường tồn 
của Phật Pháp thì cần phải được sống lâu thiệt là lâu để giáo hóa chúng sinh và đem nhiều điều lợi lạc đến cho hàng Phật tử con 
Phật như chúng tôi đây.
Đành rằng con cả cha chung, nhưng ở mỗi Vị con của Đức Phật đều có những khắc khoải và lo toan cho Đạo Pháp theo những 
kiểu những nét riêng. Ôn thật tội, những năm tháng sau này, biết mình tuổi già, sức yếu không còn lo phụ công việc cùng với quý 
Thầy, quý Cô nên Ôn rất băn khoăn, lo lắng, điều này thể hiện rõ nét trên gương mặt, lời nói của Ôn khi Ôn trò chuyện, cho nên 
Ôn luôn luôn sách tấn, động viên hàng hậu bối của Ôn cũng như chúng Phật tử thật nhiều. Cho dù sức khỏe yếu kém nhưng Ôn 
vẫn cố gắng tham dự thật đầy đủ các công việc Phật sự của Giáo hội, các khóa An Cư, khóa Tu học v.v…hầu để chia sẻ, chứng 
kiến những thành tựu do Huynh Đệ và hàng Phật tử của Ôn đạt được.

Nhìn tấm hình này tôi rất ư là thích. Trông Ôn thật dễ thương, bình dị và hòa đồng làm sao! Tôi thầm nghĩ Đức Phật mình sướng 
ghê, Ngài có những người con thật là đáng ngưỡng mộ!
Cả cuộc đời của Ôn chỉ nhiếp tâm lo cho Phật Pháp đúng như lời thơ của Ôn Trí Thủ:
“Một lòng kính lạy Phật đà,
Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai,
Con nguyền mặc áo Như Lai,
Con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời”.
Nhớ đến Ôn là con nhớ đến lời Ôn dạy: “Dục tốc bất đạt” trong việc tu tập bản thân, chậm nhưng mà phải chắc. Con sẽ luôn cố 
gắng vâng theo để không phụ lòng dạy bảo của Ôn.
Con xin ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ cho Ôn được bình an, khỏe trở lại để sống thêm với chúng con nhiều 
năm, nhiều năm nữa Phật ơi!

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 28/3/ 2016
Đệ tử Quảng Hương

Nhôù ñeán OÂn !

Ôn Như Huệ, Ôn Bảo Lạc cũng quý Thầy trẻ trong Giáo Hội
(hình lưu niệm trên núi đồi Narrabeen, New South Wales, trong Khóa Tu Học năm 2012)

CAÛM NIEÄM KÍNH DAÂNG

Cứ mỗi lần có cơ duyên được tham dự Khóa An Cư Kiết 
Hạ và Khóa Tu Học Phật Pháp của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây 

Lan hằng năm; ngoài cảm giác xúc động khi nhìn lên trên bàn 
chứng minh có đầy đủ ba vị Hòa Thượng Trưởng lão; trong 
lòng người Phật tử chúng con dâng tràn một niềm hoan hỷ 
trước hình ảnh của các vị Tôn túc uy nghiêm thanh tịnh…

Riêng hình ảnh Sư ông thượng Như hạ Huệ với nét mặt hiền 
lành phúc hậu và nụ cười hiền hòa cởi mở đã khiến vẻ đẹp trang 
nghiêm của các bậc Trưởng tử Như Lai trong tà áo vàng uy nghi 
đang tựu quỳ dưới chân đức Thế Tôn càng thêm sáng tỏa.

Thật vậy, tất cả các Phật tử tu học tại đạo tràng Pháp Hoa Nam 
Úc; tất cả các Phật tử thường xuyên tham dự các khóa tu học; 
và dĩ nhiên, các Phật tử quen biết Sư ông từ những ngày xưa 
cũ… đều tỏ lòng thương mến, kính quý Sư ông.

Trong các khóa tu đó vào sáng sớm, sau thời công phu Lăng 
Nghiêm, Sư ông thường ban cho đạo tràng tu học những 
lời khai thị đầy ý nghĩa đạo vị, thường điểm vào đó vài mẫu 
chuyện vui tươi dí dỏm hoặc những kinh nghiệm hành hoạt 
khi Sư ông vân du các nơi: Bình Định, Sàigòn, Nha Trang, Đà 
Lạt v.v… với chức vụ Giảng sư, Trụ Trì, … hoặc những ngày 
gian khổ trong giai đoạn căng thẳng của Phật giáo dưới thời bị 
kỳ thị khủng bố.

Sư ông là chứng nhân, đã tận mắt chứng kiến những tấm 
gương vĩ đại hy sinh vì đạo pháp, đã tận mắt và lăn xả vào đại 
cuộc, đã nhìn thấy sự can đảm và bất khuất của Phật giáo đồ 
hết lòng dương ngọn cờ chánh pháp và chánh nghĩa.

Những kinh nghiệm xương máu đó đã thể hiện ở giọng nói 
hùng hồn sôi nổi, cùng ý chí kiên quyết và nhiệt tâm của Sư ông 
dù thời gian có chút thay đổi ở thân tứ đại. Đôi mắt và những lời 
của Sư ông những lúc đó đã truyền thẳng vào trái tim của những 
Phật tử non trẻ lòng tự hào, lòng thương kính, tâm Bồ Đề trước 
những bậc long tượng của Phật Giáo Việt Nam.

Hơn một lần, Sư ông đã khai thị bằng những lời pháp nhũ với 
tâm tình sâu đậm vì tình đạo, tình người: “Sau khi bế mạc khóa 
tu học, mỗi Phật tử hãy mang về  nhà hình ảnh dịu hiền, từ 
bi, hiểu biết của một Bồ Tát để hành xử trong gia đình. Đó là 
người Phật tử biết thể hiện cái sở học của mình tại khóa tu, biết 
biến sự học thành hành động, thực tập và sống thành công qua 
những lời dạy bảo của chư Tôn Đức đã ân cần trao truyền cho”.

Những lời dạy bảo, dặn dò đơn giản của Sư ông có tác dụng và 
ảnh hưởng sâu sắc đối với các hành giả ham tu ham học bằng 
hạnh nguyện đem lại an vui hạnh phúc cho tha nhân.

Riêng cá nhân người đệ tử ghi lại những lời cảm niệm nầy, lòng 
biết ơn và lòng thương quý Sư ông vô cùng sâu đậm: Vào năm 
2005, lúc người thân tên Lê Ngọc Hồ pháp danh Ngọc Hải đã 
xả báo Ta Bà, Sư ông đã không ngại Phật sự đa đoan, tuổi hạc 
đã cao, Ngài đã đến chứng minh, khai thị và khuyến tấn từ 
ngày lễ phát tang, tụng kinh cầu siêu cho đến lễ di quan hỏa 
thiêu cho cô Ngọc Hải.

Trước đó nhiều tháng, nhiều lần Sư ông đã hoan hỷ vào 
bệnh viện thăm hỏi, an ủi, sách tấn cô khi đang lâm bạo 
bệnh. Ơn đức ấy, gia đình chúng con luôn mang nặng không 
bao giờ quên. 

Ngoài tấm lòng bao dung quảng đại, Sư ông luôn phụng sự 
đạo pháp một cách kiên trì, Sư ông bao giờ cũng có mặt trong 
các khóa tu tại Úc Đại Lợi, Sư ông tạo sự đoàn kết hòa thuận 
giữa các thành viên trong Giáo Hội bằng sự đôn hậu, oai nghi, 
thanh tịnh của một bậc Đại Nhân. Sư ông là tùng bách vững 
vàng chống đỡ Giáo Hội, là vị Thuyền Trưởng có khả năng 
và uy tín lèo lái Giáo Hội Phật Giáo tại Úc Đại Lợi suốt từ 32 
năm qua (1983 – 2015) và sẽ còn là một trong các vị Trưởng tử 
Thượng Phẩm cột trụ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.

Nhờ có sự thành lập Giáo Hội của các vị Đại Trưởng Lão, các 
Phật tử Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan được sự liên kết 
chặt chẽ giữa Giáo Hội và tín đồ để các sinh hoạt của Phật Giáo 
tại Úc Đại Lợi được phong phú và sinh động.

Các chùa được thành lập thêm tại các tiểu bang, Đạo giáo được 
thập phần sinh động và phát triển đồng thời với các Giáo Hội 
tại Mỹ, tại Âu Châu, v.v…

Giáo Hội còn liên kết các Phật tử khắp các tiểu bang. Sự quen 
biết, đồng tu và tình đạo với nhau được thấm đậm hơn và 
chúng đệ tử có cơ hội sách tấn nhau tu tập.

Đó là nhờ công ơn của các bậc Tôn Túc sáng lập Giáo Hội mà 
Sư ông Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam 
Úc là một cây đại thọ vững chắc, uy nghiêm, đại lượng.

Thời gian tiếp nối khiến tuổi hạc Sư ông càng cao, sức khỏe của 
Sư ông có giảm sút. Sư ông phải có sự đỡ đần của quý Thầy, 
quý thị giả và cây tích trượng, nhưng đức tướng oai nghi, đạo 
phong khả kính, học phong khiêm hạ, tấm lòng độ lượng và 
tâm niệm trao gởi đạo tình, sở học và công hạnh của Sư ông 
luôn bền vững và sáng chói.

Chúng con, hàng Phật tử hậu học xin cúi đầu cảm niệm ân 
đức của Sư ông, cảm niệm công đức về sự cống hiến khả năng 
và trí tuệ của Sư ông, chúng con hết lòng thành kính quý kính 
Sư ông.

Chúng con thành tâm nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát mười 
phương gia hộ cho Sư ông, Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ 
pháp thể được khinh an, viên thành đạo quả, Bồ Đề quả mãn, 
đạo thọ miên trường để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho 
Tứ chúng trong thời kỳ pháp nhược ma cường này.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
Nam mô A Di Đà Phật

Phật tử Tâm Huệ

Tự Viện Pháp Bảo - Sydney
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Nhớ Ơn Thầy
Kính dâng Hòa Thượng Thích Như Huệ

Thầy con tuổi hạc đã cao
Chất chồng năm tháng biết bao nhọc nhằn

Thầy thương dạy bảo khuyên răn
Các con cố gắng siêng năng tu hành

Con luôn tâm niệm chí thành
Cầu mong Thầy được an lành hơn xưa

Thầy không quản ngại nắng mưa
Lo cho Đạo Pháp sớm trưa vẹn toàn

Chúng con tịnh nghiệp đạo tràng
Ơn Thầy ghi khắc lòng càng thâm sâu

Cầu xin Đức Phật nhiệm mầu
Phò trì Thầy được sống lâu tuổi già

Để cho đại chúng Pháp Hoa
Theo gương đức độ để mà tu thân

Cùng nhau tu học chuyên cần
Nguyện mong đền đáp hồng ân của Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Đạo Tràng Chùa Pháp Hoa, Nam Úc, 14/4/2016

Đệ tử Thiện Nghiêm Từ Thị Thu Trang

Ngài Như Huệ đạo cao đức trọng 
Đấng Tôn Sư hoằng hóa lợi sanh      
Hy hiến cuộc đời cho Đạo Pháp
Trưởng Lão Hòa thượng bậc cao thanh
 
Mạch đất Quảng Nam nơi xuất xứ
Ly gia từ nhỏ trú Lâm Tòng
Thọ Giới Sa di rồi Cụ Túc
Pháp tự Giải Trí, hiệu Trí Thông
 
Vào Nam nhập chúng Chùa Ấn Quang
Tu học tốt nghiệp liền hoạt hành
Tùy theo nhu cầu lo Phật sự
Thể hiện Tăng tài thật xứng danh!
 
Xuôi ngược khắp các miền đất nước
Đóng góp sở học lợi nhân sinh
Giữ nhiều chức vụ trong Giáo Hội
Tùy duyên Tăng độ thế hữu tình
 
Biến cố đàn áp Phật Giáo đồ
Chế độ độc tài dưới triều Ngô
Tăng tục chung vai cùng tranh đấu
Bảo vệ Phật Giáo Sử điểm tô!
 
Nhu cầu Phật Sự giao trọng trách
Sa Môn Như Huệ quyết hoàn thành
Mở khai dân trí xây Trường học
Trùng tu Tổ Đình lợi chúng sanh
 
Giai đoạn 75 thêm biến cố
Quán chiếu tri hành mà vượt qua

Thầy lãnh đạo Gia đình Phật tử
Rồi vào Nam vượt biển rời Quê nhà 
 Năm 80 sau 8 ngày vượt biển
Thuyền mong manh chí cả thiết tha!
Tàu Na Uy vớt Thầy đưa về Nhật
82 sang Úc Thầy Như Điển thỉnh qua
 
Trụ Trì Pháp Hoa cải gia vị tự
Tăng sai soạn tu chỉnh Hiến Chương
Cùng Nội Qui Tổng Hội kiêm dạy chúng
Xây Tân  Pháp Hoa Tự Phật Đường
 
Miền hải ngoại hoằng dương thuận lợi
Ngài tiến thăng trong Phật sự lợi tha
Thể hiện khả năng tài gánh vác
Đảm nhiệm nhiều chức vụ quả là!
 
Trong nhiều Đại Hội Ngài tham dự
Tinh thần đoàn kết đã nêu cao
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất
Đề cử Ngài lãnh đạo tự hào
 
Với phẩm hạnh bậc Thầy tài đức
Khoá An Cư lịch sử mở ra ( năm 2000 ở Úc )
Đạo Tràng trang nghiêm thanh tịnh an hòa
Được suy tôn Hòa Thượng A Xà Lê 
 
Mong mạch nguồn Phật Pháp truyền thừa
Ngài đào tạo bao Tăng tài kế tục
Qui tụ Chư Tăng Ni tề tựu
Góp phần điều hợp Phật Giáo liên Châu  
(Mỹ, Âu, Úc, Canada )

 Đại Hội khoáng đại Phật Giáo kỳ 5
Tại Tu Viện Quảng Đức - Melbourne  
Hòa Thượng xin nghỉ chức Hội chủ
Minh Đạo Sư được cung thỉnh dự phần  
(Chứng Minh Sư )
 
Cuộc đời Sa Môn Thích Như Huệ
Là tấm gương sáng toả muôn nơi
Đóng góp công lao và trí tuệ
Phát huy, bảo tồn Phật Pháp rạng ngời
 
Khánh tuế chúc mừng Ngài trường thọ
Cho đàn hậu học được nương nhờ
Chúng con Phật tử tri ân mãi
Hướng Tổ Đình Pháp Hoa kính lễ vô bờ!
 
Houston, Texas Xuân Bính Thân 2016
Đệ tử Quảng An
 
Phật tử Quảng An kính cảm tác vần thơ 
mừng Khánh tuế Trưởng Lão Hòa Thượng 
Thích Như Huệ, Pháp Tự Giải Trí. Pháp 
Hiệu Trí Thông.

Con đọc được trang tiểu sử về Ngài Như Huệ 
và theo lời dạy của Sư Phụ Thích Nguyên Tạng 
con xin gởi vần điệu cảm tác cúng dường đến 
Trưởng Lão HT Chứng Minh Đạo Sư Thích 
Như Huệ.

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH NHÖ HUEÄ 

MOÄT BAÄC TAÊNG TAØI CUÛA PGVN
Kính daâng HT Thích Nhö Hueä

Hội An xứ Quảng
Phạm gia thọ sinh

Lớn lên tư chất thông minh
Ham học vốn từ thuở nhỏ

Vừa lên tám chí xuất trần lộ rõ 
Nương cửa chùa thọ học tập xuất gia

Cửa Từ Bi Chúc Thánh vốn là nhà
Ngài Thiện Quả cầu làm Thầy tế độ

Học hành gian khổ
Cơm muối tương rau

Chữ tử sanh quyết chí lấy làm đầu
Bậc Long tượng ta đây sao khuất phục
Gánh sứ mạng truyền đăng diệm tục

Độ sinh linh nguyện lớn khắc ghi tâm
Phẩm hạnh cao thâm
Dung nghi đỉnh đạt

Thầy tuyển chọn cho vào Nam thọ học
Ấn Quang học đường gian khổ bao năm
Quay về Trung trong sứ mạng truyền âm

Giảng giáo pháp mở trường công giáo dục
Trụ trì Pháp Bảo 
Bồ Đề dạy học 

Dấn thân cùng huynh đệ xứ Quảng Nam
Tứ Trụ Hội An quyết chí một lòng

Xây dựng đạo cho quê hương giàu đẹp
Hoằng Phật pháp hợp chung cùng Giáo hội
Nương thuyền từ hóa độ mọi chúng sanh
Chẳng bao lâu bom đạn khởi chiến tranh

Theo tuyên úy dạy quân nhân học đạo
Bốn bề bom đạn

Sống chết gang tay
Xác chúng sanh vương vãi khắp đó đây
Quê hương tôi từ nay không đất sống

Tôi ra đi trong hai bàn tay trắng
Vượt trùng dương trên biển cả mênh mông

Sống thêm đây là mạng sống hai lần
Trong chiến tranh và ngay trong biển cả

Tự do đã đến
Xứ sở Anh Đào

Đất Úc Châu nay bỗng hóa nhiệm mầu 
Nuôi tôi sống và cho tôi hành đạo

Tạo Pháp Hoa làm thuyền từ phổ độ
Dựng Giáo hội cho xứng với năm châu

Cùng anh em nắm chặt lấy tay nhau
Dù hy sinh cũng giữ bền đạo nghiệp

Thuyền từ chuyển tiếp
Kiếp kiếp lai sinh.

Chùa Bảo Minh, Victoria, ngày 14-04-2016
Đồ tôn, 

Tỳ kheo Thích Viên Tịnh

NỐI GÓT NHƯ LAI
Kính dâng Sư Ông Thượng Như hạ Huệ

 Đệ tử Thích Viên Tịnh & Sư Phụ tại Lễ Mừng 
Khánh Tuế 84 tuổi của Ngài ngày 2/4/2016
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Kính dâng HT Thích Như Huệ

Phương Nam, xứ Úc, vì sao hiện !
Tỏa sáng niềm tin ánh Đạo mầu

Phật giáo Việt Nam truyền lưu dấu
Ơn Ngài Trưởng Lão khắc đậm sâu.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 25-3-2016

Tường Dinh
Vietnamese Voice Radio Australia FM974

Ngoâi sao
Phöông Nam

Nắng lên rực rỡ hiên chùa
Ngàn hoa khoe sắc gió lùa khánh khua

Chùa xưa đồng đạo vui đùa
Đón mừng Sư phụ mới về thăm quê

Xứ người Phật sự bộn bề
Xa xôi cách trở ngày về nhiêu khê

Hôm nay giữa tiết Xuân ngời
Bên ngôi Bảo tự gạn khơi tấc lòng

Chúc mừng sinh nhật Sư ông
Tám mươi tuổi ngoại vầng đông vẫn hồng

Bóng cao thanh thoát nụ cười
Đại đức trí tuệ một đời chân tu

Mừng ngày sinh mừng vẹn mười
Chúng con kết đóa hoa tươi dâng người

 
Tú Yên (Như Kim TRẦN VĂN TUYẾN)

CHUÙC MÖØNG SINH NHAÄT 

SÖ OÂNG

*Kính Sư ông Thích Như Huệ

Thầy ra đi xa xứ đã nhiều năm
Vì Đạo Pháp dấn thân miền viễn xứ

Vọng cố hương nỗi nhớ thương đệ tử
Suốt một đời đau đáu mảnh hồn riêng

 
Vì chúng sanh Thầy gác mọi ưu phiền

Đường hoằng Pháp kiên trì không chểnh mảng
Hạnh tu ấy thiên thu còn tỏa sáng

Công đức nầy gương môn đệ soi chung
 

Thế giới bao la Phật đạo vô cùng
Thầy phụng hiến trọn đời vì Chánh Pháp

Dù phải trải bao phong ba bão táp
Mãi sáng ngời tim Bồ Tát hào quang

 
Và hôm nay quỳ dưới ánh Đạo vàng

Giữa quê hương ngập tràn bao hạnh phúc
Mái chùa xưa ngát hương hoa công đức
Hạnh ngộ nào không ngớt giọt châu sa

 
Tám mươi tuổi đời nhanh chóng trôi qua

Trông Thầy vẫn cứ ung dung tự tại
Cầu Tam Bảo độ trì Thầy khỏe mãi

Để chúng con nương đạo hạnh của Người …
         

Nguyễn Miên Thượng

Khaùnh Thoï
Thaày Xöa

Gió giao mùa nên trời còn se lạnh
Cội Bồ đề thay lá, buổi đầu năm

Như hứa hẹn cho đầy cành lộc mới
Pháp Bảo mừng Sư phụ đã về thăm

 Hơn ba mươi năm, hoằng dương đất khách
Ánh Đạo vàng tỏa rạng cõi trời xa
Thầy trở về để viếng thăm chốn Tổ

Cội nguồn thiêng Chúc Thánh ở quê nhà

 Phút trùng phùng bên hiên Đông Tổ địa
Khi hỏi người: Hòa Thượng nhớ con không ?

Nở nụ cười Thầy gật đầu: Nhớ, nhớ !
Nỗi niềm vui dào dạt dậy trong lòng

 Đêm chùa cũ miên man tìm dĩ vãng
Trăng hạ tuần vằng vặc trước hiên Tây
Như gợi lại bao tháng ngày thuở trước
Kẻ mất người còn, “Tứ trụ” nơi đây. *

Những mắt phố thôi không còn thức
Đêm từng đêm ray rứt đợi ai về

Nước Hoài giang bóng đèn lồng rạng rỡ
Đưa từng dòng Pháp nhũ đến sơn khê

Tám mươi năm giữa thăng trầm dâu bể
Cuộc vô thường, sinh diệt thản nhiên qua

Thầy trở về như vầng trăng ngày trước
Trời Hội An lồng lộng bóng Lăng Già

Trọng xuân Nhâm Thìn
Bồi Xuân

* Ngày xưa, Hòa Thượng là 1 trong “Tứ trụ”
     của Phật giáo Quảng Nam

Thầy đã về thăm chùa xưa Pháp Bảo
Ba lăm năm thiên lộ vẫn trường an

Mừng đón Thầy viên tập cả đạo tràng
Tâm can con cháy lên niềm hạnh ngộ

                
Nhớ ngày xưa trong giờ Thầy thuyết giáo

Sát na nầy cuốn xoáy với mây ngàn
Nay mừng Thầy Pháp thể vẫn khương an

Gieo hạt nhân Bồ đề tâm trẩy lạc
                  

Duyên khởi từ bi xua đời ô trọc
Cõi lòng con gai góc vẫn châm đầy

Xin ngưỡng vọng huệ đức sáng nơi Thầy
Tỏa minh quang như vừng trăng Linh Thứu

                   
Cõi bi trần giũ lòng sầu cố hữu

Chóng quay về bến giác thuở nguyên sơ
Nguyện làm thân thác lũ chảy xô bờ

Thấm mát đời, xanh tươi thêm mầm đạo.
           

 Điện Bàn - Quảng Nam 2/2016
Huệ từ: Dương Tấn Hùng

CUNG KÍNH
MÖØNG THAÀY

DOÕI BOÙNG
TRAÊNG XÖA

Kính daâng Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä
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Hòa Thượng Thích Như Huệ
và Ngôi Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc

Tôi vượt biên tìm Tự Do trên chiếc thuyền mong manh từ Chợ 
Nhà Lồng Cần Thơ qua Trà Ôn đến thẳng cảng Darwin, và 
định cư tại Úc từ năm 1978, mãi đến năm 1982 mới chính 

thức chọn đất lành tiểu bang Nam Úc, để sinh sống cho đến hết 
cuộc đời còn lại. Năm 1982 cũng chính là năm mà Hòa Thượng 
Thích Như Huệ mua được miếng đất tại số 20 Butler Ave Penning-
ton SA 5013 để xây chùa, đứng tên GHPGVNTNHNUĐL-TTL, 
diện tích miếng đất là 5,000m2 dài 100m rộng 50m, được Council 
nâng đỡ bán với giá tượng trưng, thế nhưng thời ấy đồng hương còn 
rất nghèo nên vất vả lắm mới gom góp đủ, rồi cùng Hòa Thượng 
nhận miếng đất trống để xây ngôi chùa đầu tiên của người Việt trên 
đất Nam Úc.

Từ căn nhà nhỏ của gia đình bác Nguyễn Văn Tươi số 83 đường Ad-
dison vùng Pennington tạm dùng làm chùa Pháp Hoa, ra miếng đất 
trống rồi dựng lên một ngôi chùa khang trang bậc nhất của người 
Việt tại Nam Úc là một công trình vừa dài vừa đồ sộ khó tưởng 
tượng nổi. Đến nay đã 34 năm trôi qua và chùa Pháp Hoa hiện tại 
đã trở thành ngôi Tổ đình Phật giáo Hải Ngoại. 34 năm, một dấu ấn 
thời gian lưu lại biết bao kỷ niệm với người Phật Tử Việt Nam tại 
Nam Úc này. Hòa Thượng Viện Chủ, người đã từ bi dày công tạo 
dựng Chùa, giáo huấn, lãnh đạo, đào tạo và cố vấn  qua từng giai 
đoạn phát triển của Chùa.

Do duyên nghiệp của mỗi người, có những hướng đóng góp khác 
nhau tùy từng thời kỳ. Từ năm 1981 phải kể đến sự đóng góp của 
gia đình bác Thiện Liên Nguyễn Văn Tươi trong Ban Trị Sự chùa 
Pháp Hoa cho đến năm 1988, kế đó là gia đình bác Dương Nguyên. 
(Mở ngoặc ở đây để nói thêm bác Tươi là Chủ tịch đầu tiên của 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Nam Úc, kế vị bác Tươi là 
bác Dương Nguyên cũng làm Chủ Tịch Cộng Đồng). Thời điểm đó 
HT Thích Như Huệ còn được Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng 
Công Giáo Người Việt Pooraka là Lm Nguyễn Đức Thụ và những vị 
không cùng tôn giáo như các vị cựu Chủ tịch Cộng Đồng Trần Văn 
Nhu, Vũ Ngọc Kha, Nguyễn Ngọc Tần và hai anh Lê Luân Lý, Lê Văn 
Hiếu (hiện là Toàn Quyền tiểu bang Nam Úc) cùng gia đình Nguyễn 
Văn Lộc (Cao Đài) đều tới yểm trợ cả tinh thần lẫn vật chất nữa. 

Để có tịnh tài xây dựng chùa Pháp Hoa từ mảnh đất trống, HT Thích 
Như Huệ đã không quản ngại đường xá nhọc nhằn, nơi nào có Phật 
tử phát tâm thì HT đều đích thân đi tới tận nơi để nhận cúng dường 
và cũng để thăm hỏi và khuyến khích Phật tử tu tập Phật Pháp tinh 
tấn để trở thành người hữu dụng cho quê hương mới. Gia đình Bs 
Lê Công Phước, chủ shop tạp hóa Saigon Trần Đại Hà, gia đình các 
anh Nguyển Văn Mành, Đỗ Tấn Hoa, Lưu Hoằng Nguyện, Đỗ Ngọc 
Thố, Hoàng Văn Thìn, Dược sĩ Kim (hiện là ĐĐ Thích Thông Chiếu 
Trụ Trì Thiền Trang Hỉ Xả), gia đình các bác Trần Nguyên Trung, 
Đinh Thế Cường, gia đình Thiện Ngộ Nguyễn Thái Minh, kiến trúc 
sư Duyệt là những người tiên phong đóng góp rất tích cực cho việc 
xây dựng chùa Pháp Hoa vào giai đoạn ấy.

Sau khi hoàn tất khu Chánh Điện thì nhu cầu xây khu nghỉ ngơi cho 
quí Tăng Ni và khu Trai soạn cho quí Phật tử vào dịp Lễ, Tết là cấp 
thiết, sau đó là xây dựng Đoàn Quán cho Gia đình  Phật Tử Pháp 
Hoa, giai đọan này phải kể đến sự đóng góp rất to lớn của gia đình 
Bs Ngô Anh Tuấn, Bs Nguyễn Bảo Toàn, Ds Kim Chi, tiệm vàng 
Kim Châu (con là Kiến trúc sư Lê Minh Hiếu giúp xây dựng Tháp 
Tam Bảo), tiệm vải Kim Anh và Đông Kinh, tiệm Chuẩn Phát, Đông 
Phương, gia đình Tâm Lễ Vương Học, Giác Thiện HĐ Thành, Thiện 

Phú NV Vinh, Thiện Chơn LQ Toàn, gia đình Phan Thế Hòa (hiện 
đang giúp ĐĐ Viên Trí xây dựng chùa Bắc Linh Virginia), gia đình 
Phan Quang Định (nhà hàng Việt Nam), gia đình Nguyễn Hữu Ba, 
Ts Trần Mỹ Vân, Nam Giao Phan Văn Hưng, Lê Tất Tố, Ngô Thế 
Tùng (Thượng Nghị Sĩ), gia đình Ninh Duy Định, Phạm Văn Quí, 
Lê Thanh Long, Nguyễn Chí Tâm, Nguyển Thăng Thêm, Khiêm 
Nga (không quân), Nguyễn Văn Nghĩa, gia đình Phạm Thị Thảo và 
Lê Văn Vinh ( Hội Giáo Chức), gia đình Trần Công, Dư Hữu Chí, 
Nguyễn Văn Tây, Nguyễn Minh Hoàng, gia đình Dr Hồ Duy Hải, 
bác Nguyễn Bá Bách, gia đình Đồng Hiếu, Đồng Hồng, Diệu Hồng, 
bác Nhung, bác Tuyên, Bác Thiện Từ, bác Ba, bác Thiện Tịnh, anh 
Nguyễn Giõng, Chơn Ngọc Văn Mỹ Dung (Xã Hội Từ Thiện), Trúc 
Lâm, gia đình kế toán gia Thiện Yến, Hoàng Lan (photographer). Về 
phía nữ đảm đang mọi việc trong chùa có gia đình Nguyên Hảo, Lý 
Tố Lang, Ngô Ngân (con là ĐĐ Thích Hạnh Châu) Thiện Anh Lạc, 
Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhi, cô Dung, Vợ chồng Hồng Duy với gian hàng 
bún mỗi thứ bảy ... 

Ngoài những quí vị mà tôi biết còn rất nhiều những Phật tử khác 
mà tôi không biết đã đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn, đã 
sát cánh với Hòa Thượng ngay từ buổi đầu, xây dựng chùa ngay khi 
còn trứng nước. Công Đức của quí vị trên sẽ được lịch sử chùa Pháp 
Hoa  ghi nhận và Chư Phật chứng minh. Sau khi công việc xây cất 
chùa PH và Tháp Tam Bảo đã ổn định xong, đồng hương và Phật tử  
sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hành trì, giảng pháp, tham thiền, 
tạo điều kiện, kết hợp các Thiện Tri Thức trẻ, có năng lực, hầu tạo 
một sinh khí mới, xây dựng một chùa PH vững mạnh về Đạo Pháp 
đúng như lời chỉ dạy của Như Lai và ước nguyện của Hòa Thượng.

Nói đến quá trình xây dựng Chùa Pháp Hoa ở NU mà không nói 
đến cuộc Khủng Hoảng khởi đi từ khi xuất hiện Giáo Chỉ số 9 vào 
tháng 9 năm 2007, đến hết ngày Lễ Khai Mạc Triển Lãm Phật Ngọc 
Hòa Bình Thế Giới tại Chùa Pháp Hoa, NU nhằm ngày Thứ Bảy 
mồng 3 tháng 10 năm 2009, là một sự thiếu sót vì chính HT Thích 
Như Huệ đã gọi thời gian đó là Đạo Nạn, ĐĐ Thích Viên Trí và một 
số người khác gọi là Thời Pháp Nạn.

Ba nguyên tố chính tạo cơn lốc xoáy Chùa Pháp Hoa phải nói đến 
3 nhóm:

1) Nam Úc Tuần Báo (NUTB) là tờ báo free phát không, người đọc 
không cần mua, báo sống nhờ quảng cáo, đầu tiên của người Việt 
tại NU phát hành 3,000 số mỗi tuần, tính đến thời điểm đó báo đã 
sống được 14 năm. Ông bà Chủ Báo kiêm Chủ Bút là người theo 
đạo CG, đã đăng tải hơn 150 bài viết thuộc loại mạ lỵ phỉ báng 
nghiêm trọng (Defamatory Leading Articles) nhắm vào Chư Tăng 
Ni, Phật tử, chùa Pháp Hoa và tôn giáo Phật Giáo của 26 Bút Danh 
trong mục gọi là Diễn Đàn Bạn Đọc trong đó chỉ có 3 người đứng 
Tên Thật sống tại NU.

2) Ủy Ban Vận Động Chỉnh Đốn Chùa Pháp Hoa (UBVĐCĐCPH) 
do ông Nguyễn Văn Tỷ làm Trưởng ban trong đó có một số người 
theo tôn giáo khác cũng ký tên gia nhập Ủy Ban này, ông Trưởng 
ban và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Minh pháp danh Chân Mỹ Phúc, 
đã gần 20 năm tính tới Thời Pháp Nạn, không một ai gặp hay nhìn 
thấy ông bà này tới chùa PH ở NU.

3) Ông Đoàn Lộc, Chủ tịch Cộng Đồng NVTDUC/Nam Úc theo 
đạo CG, là một đảng viên của đảng VT, đã phá bỏ cơ chế của CĐN-

VTDUC, hợp cùng phe nhóm thay đổi Nội Qui của CĐNVTDUC/
NU để được bầu làm Chủ tịch Cộng Đồng liên tiếp tính tới thời 
điểm có cơn lốc xoáy là 8 năm. Trong ngày ra mắt UBVĐCĐCPH 
ông Đoàn Lộc và ông Nguyễn Văn Tỷ cùng với 3 người khác chụp 
hình chung và đăng trên trang nhất của NUTB.

Trước Thời Pháp Nạn ở Nam Úc, vào những ngày lễ lớn như Lễ Phật 
Đản, lễ cúng Giao Thừa và Tết Việt Nam Cổ Truyền số người tham 
dự phải trên con số ngàn, còn lễ nhỏ như Lễ Vía Đức Quan Thế Âm 
Bồ Tát Đản Sanh cũng phải nhiều trăm người. Trong Thời Pháp Nạn 
với hơn 150 bài viết trên NUTB với mục đích đánh phá bôi xấu, 
ngăn cản không muốn ai lui tới chùa PH và muốn cô lập hoàn toàn 
Chư Tăng Ni trong chùa.

Một đất nước văn minh hiền hòa, tôn trọng Nhân Quyền và Tự 
Do Tôn Giáo như nước Úc mà lại xuất hiện những ngôn từ thuộc 
loại khủng bố tinh thần Phật tử đăng trên NUTB cho đồng hương 
người Việt đọc thì thật lạ lùng, muốn xem các ông bà ấy đã lạm 
dụng quyền Tự Do Báo Chí ở Úc Châu ra sao, xin hãy đọc lá thư từ 
chùa PH gởi ông Chủ Nhiệm NUTB để thấy sự lạm dụng này lớn 
tới mức nào. 

Kính thưa ông Chủ Nhiệm Tuần Báo Nam Úc
Chúng tôi là Ban Trị Sự Chùa Pháp Hoa, Đạo Tràng Bát Quan Trai, 
Ban Hộ Trì Tam Bảo, Ban Từ Thiện Xã Hội, đại diện cho hàng ngàn 
Phật Tử đang tu học và hành công quả, dưới sự hướng dẫn và dạy dỗ 
của Hòa Thượng Thích Như Huệ, vị lãnh đạo tinh thần khả kính, 
cùng chư Tăng Ni tại Chùa Pháp Hoa trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan / Nam Úc 
(GHPGVNTNHN/NU).
Qua khoảng thời gian dài, chúng tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao 
tờ Nam Úc Tuần Báo lại thường xuyên mở diễn đàn chỉ trích, chửi rủa, 
phỉ báng, mạ lỵ và vu khống chư Tôn Đức Tăng Ni từ Giáo Hội Trung 
Ương đến địa phương Nam Úc, thậm chí cố tình xuyên tạc mục đích, 
tôn chỉ, nội quy của Giáo Hội chúng tôi. Chắc chắn ông Chủ Nhiệm và 
Quí báo thừa biết Giáo Hội PGVNTHHN/NU là một tổ chức có tư cách 
Pháp Nhân, có Hiến Chế, Nội Quy hoạt động hoàn toàn tuân thủ theo 
luật lệ và luật pháp quốc gia sở tại Australia, cho nên chúng tôi khẳng 
định rằng: Quyền Tu Học - Quyền Hành Đạo - Quyền Ứng Dụng Và 
Phát Triển Hạnh Nguyện Từ Bi - giúp cho xã hội bớt khổ đau, theo đúng 
như lời chư Phật giáo huấn trong Kinh điển, chắc chắn sẽ phải được luật 
pháp bảo vệ, để không bị bất cứ một thế lực, tập đoàn hay tổ chức nào 
manh tâm đe dọa, cố tình khủng bố tinh thần, với mục đích nhằm 
triệt hạ uy tín của Phật Giáo và Tăng Đoàn.
Hôm nay, chúng tôi trân trọng yêu cầu ông Chủ Nhiệm và Tuần Báo 
Nam Úc, phải chấm dứt ngay mọi hành động nhằm gây hoang mang 
và khủng bố tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo của hàng ngàn Phật tử chúng 
tôi đang tu học tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc.
Trân trọng kính chào.
Nam Úc ngày 8 tháng 12 năm 2008.
Phía dưới lá thư có ký tên của: 
Giáo Hội Phó kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp, Đồng Loại Trần Nguyên Trung.
Trưởng Ban Đạo Tràng Bát Quan Trai, Thiện Anh Lạc Trần Thị Phương Lan.
Trưởng Ban Xã Hội Từ Thiện, Chơn Ngọc Văn Mỹ Dung.
Trưởng Ban Hộ Trì Tam Bảo, Nguyên Hảo Trần Thị Kim Cúc.

Nhận được lá thư trên, thay vì chấm dứt hoặc giảm tốc độ đánh 
phá triệt hạ, nhóm người nêu trên lại gia tăng cường độ Khủng Bố 
tinh thần, điểm mặt từng người một, khiến đồng hương và Phật tử 
đến chùa PH càng ngày càng ít, ngay cả tôi họ cũng nêu đích danh 
để cảnh cáo. 

Cùng thời gian này, ông Phùng Nhân viết trên báo tuần báo Việt 
Luận ngày 15/5/2009, đã phổ biến và vu khống phỉ báng thêm một 
lần nữa Chư Tăng Ni thuộc hàng Giáo phẩm cao cấp nhất của Giáo 
Hội PGVNTN dựa vào quyển GTC của tác giả ĐVN, quyển sách đã 
mạt sát, vu khống và phỉ báng các tướng lãnh QLVNCH, các tu sĩ 

Công Giáo và Phật Giáo. Ông Albert Bui (pen name Phùng Nhân) 
dư biết điều đó là hoàn toàn sai trái để bôi bẩn tôn giáo,  tại sao phải 
lập lại thêm lần nữa trên báo VL? 

Phật Giáo Úc Châu NU bị đánh phá bôi nhọ dưới đủ mọi hình thức, 
bị Khủng Bố Tinh Thần cao độ, bị mạ lỵ phỉ báng nghiêm trọng suốt 
thời gian gần 2 năm, HT Như Huệ không còn con đường nào khác, 
buộc lòng phải nhờ luật pháp nước Úc can thiệp để hóa giải. Theo 
thiển ý của ông Cao Văn Minh khi viết bài: “Gần 2,000 đồng hương 
và Phật tử Nam Úc đã bỏ phiếu bằng đôi chân”, được đăng trên báo 
VL vào cuối tháng 10 năm 2009 thì lý do NUTB ở Nam Úc và Việt 
Luận ở Sydney bị đưa ra Tòa án NU vì: “Đó là ý nghiệp và  nguyện 
nghiệp của hầu hết đồng hương và Phật tử đang sống tại Nam Úc chứ 
không phải là của HT Thích Như Huệ”.

Thời Pháp Nạn hoàn toàn chấm dứt, Chùa PH trở lại sinh hoạt bình 
thường như xưa sau khi Tòa án NU ra biên bản hòa giải theo đề 
nghị biết hối lỗi của NUTB và bán tuần báo VL vào đầu năm 2010. 

Vào ba ngày Đại Lễ 16,17, 18 tháng 11 năm 2012 tại Chùa Pháp 
Hoa Nam Úc bốn sự kiện diễn ra đồng thời: 1) Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại 
Tổ Sư (Về Nguồn).  2) Lễ Khánh Thành Tháp Tam Bảo.  3) Khánh 
Thọ 80 của Hòa Thượng Thích Như Huệ.  4) Lễ Kỷ Niệm 30 Năm 
Xây Dựng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.  Đứng trước gần ngàn Quan 
khách Úc - Việt, quí Đồng hương và Phật tử, Hòa Thượng Thích 
Như Huệ trong bài diễn văn đọc tại buổi Lễ đã nói: “ Chùa Pháp Hoa 
Nam Úc là gạch nối, là sợi dây liên kết giữa con người với đời sống 
tâm linh, là nơi hun đúc tình người, không phân biệt giai cấp và màu 
da chủng tộc, nơi biểu tượng sắc thái văn hóa nghệ thuật của nền đạo 
học phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, vì vậy đã có nhiều 
đoàn du lịch đến tham quan và chiêm bái cũng như tầng lớp trí thức, 
giáo sư, sinh viên, học sinh đến thăm chùa, tìm hiểu về giáo lý Phật 
Đà và nếp sống, phong tục Việt Nam, và hàng tuần Phật Tử đến đây 
để trau dồi đạo đức và chuyển hóa nội tâm. Chùa Pháp Hoa đã không 
ngừng cố gắng xây dựng, duy trì và phát huy nền đạo đức, văn học 
của Phật Giáo và dân tộc Việt Nam, tô bồi nguồn sinh lực Pháp Hoa, 
nhằm góp một phần nho nhỏ vào vườn hoa Đa Văn Hóa Úc Đại Lợi”.      

Nhìn lại 34 năm xây dựng Chùa Pháp Hoa, chúng ta không thể 
không nhắc đến sự kiên cường nhẫn nhịn của Hòa Thượng trong 
Đạo Nạn vừa qua. Ngài là con chim đầu đàn, gánh vác mọi trách 
nhiệm về tinh thần và thể xác trong cơn thử thách, để vừa bảo vệ 
Đạo Pháp và Tăng Đoàn, vừa làm sao giữ được đạo hạnh của một vị 
lãnh đạo Phật Gíáo, lại vừa phải tuân thủ luật pháp quốc gia sở tại. 
Giữa những bủa vây của dư luận thế gian, giữa những xung đột của 
Đạo và Đời, Ngài đã an tâm tự tại, khuyên bảo đại chúng nhất tâm 
quán chiếu, hành Thiền sám hối, từ bi, ôn hòa, và hàng ngày vẫn 
rảo những bước chân tự tại quanh chùa, ngắm cảnh chùa nắng sớm 
mưa chiều, nhìn bình minh lên hay chờ hoàng hôn xuống, như một 
thi sĩ khi xem hoa nở khi nhìn trăng lên, chứng nghiệm sâu xa sự vô 
thường của vạn pháp.       

Để chấm dứt bài này, chúng con thành tâm cầu chúc Hòa Thượng 
Thích Như Huệ pháp thể khinh an, tuệ đang thường chiếu, tâm thân 
an lạc. Ở bất cứ vị trí nào và bất kể đang ở nơi đâu, Hòa Thượng luôn 
là chỗ dựa vững chắc về tâm linh để chúng đệ tử hướng tới, chánh 
niệm rọi bước đi, từ bi trong hành sự, tinh tấn về mọi mặt, tâm 
nguyện ước trở thành những người hữu dụng trên quê hương mới.

Nam Mô A Di Đà Phật
Viết tại Nam Úc ngày 2 tháng 4 năm 2016
Minh Tòng Vũ Đức Lâm
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Những Hoài Niệm
Cúng Dường Ân Sư

Sau buổi lễ mừng thượng thọ của Thầy về, chú thím Thanh 
(Kim Châu) có nói với con là Thượng tọa Thích Nguyên Tạng 
có kêu gọi Phật tử ở Adelaide nên viết bài cảm niệm để Thầy 

cho vào cuốn sách tán dương công đức của Hòa thượng.  Chú thím 
nói: “Anh là người thường gần gũi với Hòa thượng, anh nên thay 
mặt cho chúng em cố gắng viết bài cảm niệm cúng dường Sư phụ đi 
nhé”. Con chỉ mỉm cười nói: “Anh sẽ cố gắng”, nhưng thật ra trong 
tâm của con đang buồn vì Thầy vừa từ nhà thương về sau hơn 10 
ngày điều trị cơn bạo bệnh. Qua hôm sau là thứ Bảy 02/04/2016 tứ 
chúng đệ tử tổ chức mừng Lễ Sinh Nhật Thầy rất trọng thể, hằng 
trăm Phật tử về chùa để chúc thọ, tất cả đều muốn làm mọi việc sao 
cho Thầy được vui để mau phục hồi sức khỏe. Chúng con thấy Thầy 
rất vui, tuy trong đạo từ có lúc Thầy trải lòng tâm tình với chúng 
đệ tử làm cho nhiều đệ tử chúng con vì quá thương mến Thầy mà 
không cầm được nước mắt. 

Ngày hôm nay, Phật tử chúng con  có được ngôi Chùa Pháp Hoa 
đẹp đẽ và khang trang là do công đức của Thầy gầy dựng từ hơn 30 
năm qua. Nhớ lại ngày Thầy vừa từ Nhật đến Adelaide năm 1982, 
phái đoàn Phật tử chúng con thuê xe Bus đi đón Thầy ở phi trường, 
khi Thầy vừa ra phi trường thấy đông người Việt quá Thầy đi nhanh 
lại chỗ anh HVD đang cầm cây cờ vàng 3 sọc đỏ Thầy đứng tại đó 
để tiếp chuyện Phật tử, sau này con có hỏi thì Thầy nói: “Mới tới 
không biết ai là ai nên Thầy lại đứng gần cây cờ Quốc gia là an toàn 
nhất “.  Lúc đó chùa Pháp Hoa là 1 căn nhà nhỏ (cải gia vi tự) trên 

đường Adision road, đến năm 1984 chánh phủ chấp thuận bán giá 
đặc biệt cho 1 miếng đất ở Pennington để cất chùa, các Bác trong 
Ban trị sự bàn tính nên mua 2000 mét vuông thôi cũng dư sức xây 
chùa , nhưng Thầy có viễn kiến nhìn xa hiểu rộng, thấy rằng tương 
lai Phật tử sẽ đông nên Thầy quyết định xin mua 5000 mét vuông 
đất, các Bác khuyên Thầy suy nghĩ lại vì quỹ không có đủ tiền để 
mua đâu. Thầy nhất quyết phải mua cho bằng được 5000 mét vuông 
đất, vì đây là cơ hội duy nhất chánh phủ cho chúng ta được quyết 
định. Sau đó, Thầy vận động các nơi, cuối cùng Thầy thực hiện 
được ước nguyện có đủ số tiền mua đất, đến năm 1985 làm lễ đặt 
viên đá đầu tiên khởi công cất chùa, đến năm 1989 là Đại lễ Khánh 
Thành  ngôi Chùa Pháp Hoa trang nghiêm và uy nghi, mang nét đặc 
thù của một ngôi chùa hoàn toàn theo văn hóa Việt Nam.    

Thấm thoát đã 34 năm (1982-2016), Thầy đã giáo hóa chúng đệ tử 
và Phật tử tại Nam Úc nói riêng và toàn Úc Châu nói chung, chúng 
con cung kính Thầy như cha của mình, ngược lại Thầy cũng coi 
chúng con như con trong một đại gia đình. Chúng con có bất cứ 
chuyện gì dù vui hay buồn cũng chạy vào Chùa nhờ Thầy giúp, nhà 
có ai đau bệnh hay mọi sự quan hôn tang tế cũng vào Chùa níu áo 
Thầy. Lúc nào Thầy cũng hoan hỷ sẵn sàng giúp đỡ bằng những lời 
khuyên bảo, hay Thầy tụng kinh, trì chú, cầu an, cầu siêu, tình Thầy 
trò đầm ấm thắm thiết biết bao.

Thầy thường nói: “Ước nguyện từ khi mới đặt chân tới Úc là phải 
cất cho kỳ được một ngôi chùa đủ lớn cho đồng hương Phật tử có 
chỗ để lễ lạy, sau đó là xây dựng ngôi Bảo tháp”. Nay ước nguyện 
của Thầy đã thành tựu, khi Chùa Pháp Hoa xây dựng hoàn tất thì 
những chướng duyên cũng bắt đầu đổ đến, chúng con nhớ trong 
kinh có nói là khi đức Phật còn trụ thế có Ma Ba Tuần đến bạch 
Phật là khi nào Ngài nhập diệt? Phật trả lời là khi nào Ta có được 
2500 tỳ kheo đệ tử đạt A La Hán quả thì ta sẽ nhập diệt. Sau 49 năm 
hóa đạo, một hôm Ma Ba Tuần đến gặp Phật  nhắc lại lời Phật đã 
nói, nay Phật đã có hơn 2500 Tỳ Kheo đệ tử đạt A La Hán quả vậy 
thì khi nào đức Phật nhập diệt? Phật quay qua hỏi ông A Nan: “Nay 
Ta đã có hơn 2500 đệ tử Tỳ kheo đạt A La Hán quả, vậy theo ông Ta 
có nên nhập diệt không? Ông A Nan lúc đó đang thiền định không 
nghe, Phật hỏi đến lần thứ hai mà không thấy ông A Nan nói gì, nên 
Ngài trả lời Ma Ba Tuần là 3 tháng nữa Ta sẽ nhập diệt! Qua câu 
chuyện trên, chúng con không dám nghĩ hay ví Thầy với đức Phật, 

nhưng chúng con nhận thấy có đôi điều trùng hợp với Thầy, điểm 
quan trọng đó là ước nguyện của Thầy thành tựu, thì Ma quân cũng 
hiện lên đánh phá, cũng muốn cướp lấy sinh mạng của Thầy, nhưng 
chúng đều thất bại vì luôn luôn lúc nào Thầy cũng có tứ chúng đệ 
tử kề bên săn sóc. Những hành động của ma quân biểu hiện như:

1. Bọn ma quân sai khiến 1 thanh niên dùng ma túy, xông vào 
chánh điện đập phá hết các tượng Phật, đập bể trống lớn và phá nát 
hết các Phật cụ trong Chánh điện. Thầy lại chạy đôn chạy đáo khắp 

thế giới kêu gọi và vận động gây quỹ tái thiết Chùa, phải mất hơn 
hai năm mới khánh thành trở lại được.

2. Một lần trước khi đi Pháp dự giới đàn của chùa Khánh Anh, BS 
Phước khuyên Thầy nên đi khám mắt, BS khám mắt khuyên Thầy 
nên đi khám tim gấp. Cuối cùng BS về tim phát hiện ra là Thầy bị 
một cục máu đông to bằng đầu ngón tay, đang chận ở động mạch 
chủ trên cổ, phải vô nhà thương giải phẩu khẩn cấp. Thời may là BS 
đã phát hiện kịp thời, nếu không thì Thầy đã mất mạng trên chuyến 
bay đi Pháp.

3. Sau hai lần hãm hại Thầy không được, lần này bọn Ma quân tổ 
chức qui mô hơn, chúng dùng đến hai cơ quan truyền thông (1 của 
tiểu bang và 1 của liên bang), hằng tuần trong suốt 4 năm trời liên 
tục mạ lỵ - vu khống – chửi rủa, hô hào dụ dỗ một số ít bà con Phật 
tử nhẹ dạ, nghe theo lời chúng chuẩn bị sẵn sàng để chiếm chùa, gây 
hoang mang cho Phật tử. Với tinh thần Bi Trí Dũng, Thầy đã quyết 
định nhờ đến công lý can thiệp, cuối cùng công lý sáng tỏ phục hồi 
uy tín, danh dự cho Thầy nói riêng và cũng là chung cho đạo pháp 
- Chánh luôn thắng Tà. 

4. Sau ba lần thất bại, lần thứ tư này bọn Ma quân chuẩn bị kỹ càng 
và thâm độc hơn, lợi dụng lúc này  tuổi hạc của Thầy đã cao nên 
thần lực có phần suy yếu, chúng tấn công vào cơ thể Thầy chủ yếu 
là bộ phận Gan, làm cho Thầy phải vào nhà thương điều trị mất hai 
tuần, nay Thầy về dưỡng bệnh tại Chùa.

Qua câu chuyện của đức Phật và Ma Ba Tuần kể trên, chúng con 
luôn ghi nhớ coi đó là một bài học quí giá, nên mỗi khi Thầy đau 
bệnh là tứ chúng đệ tử luân phiên túc trực 24 trên 24 bên Thầy, 
quyết không để cho bọn Ma quân hãm hại. Thầy thường an ủi 
chúng con mà nói rằng, theo truyền thống trong gia đình của Thầy, 
thì mấy anh em ai cũng thọ trên 90 tuổi, Thầy bảo chúng con đừng 
có lo âu cho Thầy vì Thầy còn thọ ít nhất cũng là 10 năm nữa.

Kính bạch Thầy, lần này chúng con rất lo lắng cho bệnh trạng của 
Thầy, nhưng chúng con tin vào lời nói của Thầy là Thầy còn thọ ít 
nhất 10 năm nữa. Nhân dịp chúc mừng Đại thọ và lễ tán dương 
những công đức mà Thầy đã đóng góp cho Giáo Hội, chúng con 
thành tâm cầu nguyện cho Thầy tật bệnh tiêu trừ, pháp thể được 
khang an, hầu trụ thế được dài lâu, để tiếp tục giáo hóa chúng con, 
đồng thời cũng là một đại thụ cho chúng con có nơi nương dựa.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Adelaide ngày 15-4-2016
Đệ tử Thiện Tâm Thái Minh

Hình tác giả với Sư Phụ Như Huệ năm 1986

Hình tác giả với Sư Phụ Như Huệ cùng Chư Tôn Đức năm 1989

Hình 2 cháu con của tác giả
với Sư Phụ Như Huệ  năm 1989

Hình gia đình tác giả với Sư Phụ Như Huệ năm 1989
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Pháp Hoa cảm tác
Kính tặng Trưởng Lão H.T Thích Như Huệ

Pháp Hoa chùa Tổ ở Nam bang(1)

Phong cảnh nhìn xem thật nhẹ nhàng
Trước mặt Quan Âm tòa Phật ngự
Sau lưng hậu tổ điểm linh quang
Tháp đường tôn tạo càng nghiêm tịnh
Phương trượng liêu phòng(2) được chỉnh trang
Bốn chúng nhiệt thành công tu niệm
Đạo vàng hưng thịnh tỏa huy hoàng.

Viết tại Tu Viện Đa Bảo, Lithgow, NSW - ngày 18/3/2016

Sông Thu

(1) Tổ Đình chùa Pháp Hoa ở Nam Úc, thuộc tiểu bang South 
Australia
(2) Liêu phương trượng của H.T Phương Trượng Thích Như Huệ 
sửa sang lại năm 2008.

Gần tám mươi năm giữa đất trời
Lòng từ như biển chẳng hề vơi
Đèn Thiền dẫn lối đi muôn ngã
Đuốc tuệ soi đường đến vạn nơi

Trăng tịnh sáng bừng trong nẻo đạo
Hoa Đàm thơm ngát giữa trang đời
Hồi quê chân bước hồn thanh thản

Khánh thọ mùa vui – Pháp rạng ngời

Thùy Hương

CHUÙC MÖØNG
KHAÙNH THOÏ

Thế phát xuất gia bảy bốn xuân
Đạo Sư Như Huệ đấng cao nhân

Nhất tâm tu niệm thông kinh luật
Trí sáng hành thâm Bát Nhã tâm

Dẫn lối thập phương xa ác nghiệp
Chỉ đường bá tánh vượt gian truân

Trang nghiêm giới hạnh danh muôn thuở
Phổ độ chúng sanh trọn phước phần.

Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 17-4-2016

Đệ tử Quảng Pháp Ngộ Vũ Mạnh Hùng

PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH
Kính dâng Trưởng Lão HT Thích Như Huệ

Đ
ức Trưởng Lão Th

ích N
hư H

uệ cùng 134 C
hư Tôn Đ

ức Tăng &
 Đ

ồng H
ương Phật Tử tham

 dự
Lễ K

hánh Th
ành Tu V

iện Q
uảng Đ

ức &
 Lễ suy tôn Đ

ại lão H
òa thượng Th

ích H
uyền Q

uang
lên ngôi vị Đ

ức Đ
ệ Tứ Tăng Th

ống, ngày 12-10-2003

Kính Mừng
Thượng Thọ 

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

Chưa được gặp, con chỉ nhìn ánh mắt,
Đọc kỹ hơn tiểu sử để tận tường,

Từ xuất gia, với Như Huệ pháp danh,
Đường Chánh Pháp ba mươi năm tất tả.
Xứ Quảng - Hội An,  miền Nam đất lạ,

Phật Sự, học tu, vất vả ngược xuôi,
Đà Lạt, Nha Trang in dấu chân Người,

Theo từng bước thăng trầm lịch sử.
Rồi nay hơn ba mươi năm viễn xứ,

Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu,
Hòa Thượng khai sơn, khai sáng Đạo Mầu,

Mong Phật tử chúng con mai tiếp bước.
Mừng Thượng Thọ, chúng con cùng nguyện ước,

Noi gương Thầy nguyện tinh tấn học tu,
Ánh Sáng Quang Minh, xóa bỏ mây mù,

Nương Chánh Pháp, về tựa nương Tam Bảo.
Cõi Ta Bà đầy tam đồ, lục đạo,

Tham sân si, danh lợi, mãi ganh đua,
Tâm Bồ Đề, kiên định quyết không thua,

Lòng hỷ xả, từ bi xua ác kiến.
Vui chuông mõ lời kinh, lòng hướng thiện,

Xa đường mê, nẻo dữ, chốn ác tà,
Thì Niết Bàn, Cực Lạc, chẳng đâu xa,
Tâm an lạc, thong dong ngay hiện tại. 

Đan Mạch ngày 05.03.16
Đệ tử Tâm Tú Nguyễn Khoa Tuấn
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Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ & Đức Đạt Lai Lạt Ma
tại Chùa Tây Tạng, Adelaide, Nam Úc, ngày 20-6-2013

Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ & Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn
tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 của Giáo Hội tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, ngày 8-5-2015
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HẠNH NGUYỆN SÁNG NGỜI

Có lẽ, nhờ thiện duyên được tích lũy từ vô lượng 
kiếp trong vòng xoáy luân hồi sanh tử, nên 
hôm nay chúng con được hạnh ngộ quý Ngài 

trên con đường chánh đạo của đức Như Lai. Để rồi 
từ đó, ngày đêm chúng con được sưởi ấm lòng mình 
trong đức từ lan tỏa, được sống trong niềm an lạc mà 
công hạnh của quý Ngài là gương sáng dẫn lối chúng 
con đi. 

Kể từ khi rời xa quê hương, vượt trùng dương để tìm 
phương trời mới, chúng con đã được duyên lành hầu 
cận với quý Ngài, những bậc Long Tượng đã mang 
hương thơm chánh pháp ươm mầm cho cuộc sống 
nơi khách địa tha hương, chúng con được nương vào 
hạnh nguyện của quý Ngài để đi tiếp con đường còn 
dang dở, được nương bóng quý Ngài để vượt mọi thử 
thách chông gai. Vì thế cho nên, tận sâu trong tâm 
khảm của kẻ mang ơn, quý Ngài là đại diện cho vị Thầy 
hướng đạo cao cả, luôn dẫn dắt đàn hậu học vững tiến 
trên con đường thượng cầu hạ hóa, luôn ban rải tình 
thương cho Tứ chúng đồng tu. 

Hình ảnh đức Trưởng lão Chứng Minh Đạo Sư, Hòa 
Thượng Thích Như Huệ thành kính dâng hương cầu 
nguyện trong dịp Ngài ghé thăm công trình xây dựng 
chùa Báo Ân (do chúng con phát tâm kiến tạo) hôm 
nào, đã đọng lại trong chúng con một dấu tích quý báu 
về hạnh nguyện truyền trì mạng mạch Phật Pháp và 
một niệm tri ân vô hạn đối với tình thương mà Ngài 
đã dành cho Ni chúng chùa Báo Ân chúng con. Mặc 
dù niên cao lạp trưởng, thân thể lại khiếm an, nhưng 
khi hay tin chúng con khởi tâm kiến tạo ngôi già lam 
Báo Ân để tiếp nối ánh sáng tuệ giác của Phật, Hòa 
Thượng với hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân 
đức, đã không quản ngại mọi chướng duyên, chấn tích 
quang lâm về chùa. Đứng trước công trình xây dựng 
đang còn ngổn ngang và bề bộn, Ngài thành kính dâng 
lời cầu nguyện lên Tam Bảo, với một tâm niệm nguyện 
cầu Tam Bảo gia hộ cho Phật sự kiến tạo ngôi già lam 
Báo Ân được sớm hoàn thành như sở nguyện. Ngài 
cũng không quên kiết ấn chú nguyện lên khuôn viên 
tứ cận, như để xóa đi những tạp uế của cuộc đời, biến 
hồng trần thành chốn tịnh địa, làm nơi trang nghiêm 
để cho chúng con thực hiện hoài bão tiếp Tăng độ 
chúng, xây dựng lối sống đạo đức, thuần lương. Thế 
rồi những lần sau đó, mỗi khi có Phật sự ngang qua, 
Ngài đều ghé lại chùa để thăm hỏi, khích lệ và khuyến 
tấn chúng con cần nỗ lực hơn trên hành trình tu tập. 

Những lời khấn nguyện của Ngài đã đi vào trong từng 
câu kinh tiếng kệ, để rồi ngày đêm vẫn văng vẳng trong 
tâm thức chúng con, và những điều dạy bảo của Ngài 
cũng đã xuyên suốt trên từng oai nghi cử chỉ, công phu 
tu tập, hay các Phật sự mỗi ngày của Ni chúng và Phật 
tử chùa Báo Ân chúng con. 

Kể ra như vậy để thấy rằng, hạnh nguyện truyền trì 
mạng mạch Phật Pháp vẫn bao la trong tâm nguyện 
của quý Ngài. Dù cho tuế nguyệt có làm ngắn dần 
thời gian biểu hiện của quý Ngài trên cuộc thế, nhưng 
hạnh nguyện đó vẫn là mùa Xuân trải dài theo năm 
tháng vần xoay. Quả đúng như trong văn Cảnh Sách 
của Tổ Quy Sơn đã dạy: “Phù xuất gia giả, phát túc 
siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, 
chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu”.

Thế mới biết, dẫu cho thế cuộc đổi thay, lòng người 
biến chuyển, thì hạnh nguyện của bậc Xuất Trần 
Thượng Sỹ vẫn sắt son với thời gian năm tháng. Đó là 
minh chứng cho sự trường tồn của chân lý, nó đã vượt 
lên trên các pháp sinh diệt, để xây dựng cho nhân thế 
một cuộc sống an vui trong sự hiểu thông về Tứ Đế và 
Bát Chánh mà năm xưa Đức Thế Tôn của chúng ta đã 
ngộ ra.

Đối với quý Ngài mà nói, hạnh nguyện đó đơn giản chỉ 
là sự tiếp nối tôn chỉ của Phật. Nhưng đối với chúng 
con thì đó là một tấm gương sáng ngời luôn ngự trị 
trên không trung để chiếu sáng, ban tặng cho chúng 
con một biển ân tình chất chứa yêu thương và đậm 
màu giải thoát. Hôm nay, nhân ngày Giáo Hội Úc 
Châu tổ chức lễ Tri Ân quý Ngài, những vị Thầy đã 
lèo lái con thuyền Giáo Hội kinh qua các giai đoạn lịch 
sử, chúng con Ni chúng và Phật tử chùa Báo Ân thành 
kính đốt nén hương lòng, dâng lên cúng dường Tam 
Bảo, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý Ngài pháp thể 
khinh an, để mãi mãi là bóng đại thọ vững chãi cho đệ 
tử chúng con trở về nương nấu.

Như một tàng cây vươn mình trong tuế nguyệt
Vẫn hiên ngang mặc dông tố cuộc đời
Vẫn reo cười dù mưa gió tả tơi
Cây vẫn rọi ánh từ bi bất tuyệt!

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Ni Chúng và Phật Tử Chùa Báo Ân
Thành Kính Khể Thủ,
Thích Nữ Huệ Khiết
Thích Nữ Như Như

TƯỜNG THUẬT ĐẠI LỄ TRI ÂN
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT THÍCH NHƯ HUỆ

CHỨNG MINH ĐẠO SƯ
GIÁO HỘI PGVNTN HẢI NGOẠI TẠI UĐL-TTL

Tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc, ngày 01/05/2016
Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã dạy: “Này các Thầy 
Tỳ Kheo! Nếu người nào biết ơn và đền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn 
dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta. Còn nếu 
như người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu 
gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm”, và“Ân giáo 
dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Ý thức được điều cần thiết, cao đẹp như vậy, nên trong phiên họp 
của Hội Đồng Điều Hành của GH tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc 
Châu kỳ 15 tại Sydney, đã quyết định tổ chức Đại Lễ Tri Ân nhị vị 
Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo Hội đã có công thành lập và 
lãnh đạo Giáo Hội, từ ngày vào Úc đến nay, đó là nhị vị Trưởng 
Lão Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng 
Minh Đạo Sư HT Thích Như Huệ. Buổi lễ dự định sẽ tổ chức long 
trọng trong dịp Chư Tôn Đức về dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17 
của GH tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu.  Nhưng nay 
Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư Thượng NHƯ hạ HUỆ pháp thể 
khiếm an, cho nên Giáo Hội ra Thông Tư đến các Tự viện thành 
viên để tổ chức những lễ cầu an cho Ngài Trưởng lão sớm được 
bình phục và thiết lễ Tri Ân Tán Dương công đức của Ngài đã đóng 
góp cho Giáo Hội tại Úc trong 3 thập niên qua.

Đúng vậy, Trưởng Lão HT Thích Như Huệ là người có công đức rất 
lớn, không những đối với GHPGVNTNHN UĐL- TTL mà cả Liên 
Châu và toàn thể Tăng Tín Đồ có duyên trên toàn thế giới. Ngài đã 
tham gia lãnh đạo Giáo Hội kể từ khi mới vừa đến Úc (1982), rồi 
sau đó để yểm trợ cho nhị vị Hòa Thượng lãnh đạo GHPGVNTN 
ở trong nước (HT Thích Huyền Quang và HT Thích Quảng Độ) 
trong công cuộc Phục Hoạt GHPGVNTN. Ngài đã “đứng mũi chịu 
sào”, thành lập GHPGVNTNHN tại UĐL- TTL và làm Hội Chủ 
được 4 nhiệm kỳ, từ năm 1999 đến năm 2015. Thời gian đầu thành 
lập và những năm 2007-2008-2009 là những năm đầy dông bão. 
Nếu không vững tay lái với đầy đủ kinh nghiệm, bản lĩnh thì Giáo 
Hội tại Úc và Liên Châu đã không còn tồn tại. Ngài đã vì “Tình sơn 
môn Pháp lữ” sống chết có nhau với những người đã từng gắn bó, 
trong quá trình hành Phật sự tại Úc, hơn là chức vụ, nên đã “tra-
nh đấu quyết liệt” với HT Thích Quảng Độ qua nhiều Quyết Định 
Nhân Sự cho Giáo Hội tại Hải Ngoại và Úc Châu, cuối cùng với 
“Quyết Định Từ Chức” cùng với HT Thích Bảo Lạc để “bảo toàn” 
được Giáo Hội Úc và GHPGVNTN Liên Châu cho đến ngày nay. 

Với sự hài hòa, thân thiện, đầy bản lĩnh, luôn luôn sẵn sàng có mặt 
ở những Phật sự quan trọng và thường kỳ của Giáo hội hoặc những 
nơi có yêu cầu, cũng như giải quyết mọi việc cho từng vị, trong 
những lúc khó khăn nhất. Ngài Chứng Minh Đạo Sư đã để lại trong 
lòng của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp nơi một sự tôn kính, quý 
thương vô hạn, nên Chư Tôn Đức và Phật tử toàn liên bang đã nhất 
tề vân tập đầy đủ về Tổ Đình Pháp Hoa để chân thành tiến hành 
Đại Lễ Tri Ân.

Từ thứ Sáu 29/4/16 Chư Tôn Đức đã lần lượt câu hội về Chùa Pháp 
Hoa, trong tinh thần kính thương Đức Trưởng lão Hòa Thượng, 
vì ai ai cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trưởng Lão Hòa 
Thượng không còn được mạnh khỏe như xưa! Tất cả rồi cũng mỗi 

người một việc lo liệu, sắp xếp, trang trí và chuẩn bị chu đáo cho 
ngày lễ được hoàn mỹ.

Vào chiều thứ Bảy 30/4/16, Chư Tôn Đức trong Giáo Hội và các 
tiểu bang đã câu hội đầy đủ, sau giờ dược thực, Chư Tôn Đức đã 
tranh thủ cuộc họp để phân công chuẩn bị cho ngày lễ Tri ân được 
hoàn mỹ. 

Về tham dự buổi lễ Tri ân gồm có: HT Thích Bảo Lạc, Hội Chủ; 
HT Thích Trường Sanh, PHC đặc trách TTL; HT Thích Quảng 
Ba, PHC Ngoại Vụ; HT Thích Minh Hiếu, Tổng Vụ Trưởng Tổng 
Vụ Hoằng Pháp; TT Thích Bổn Điền, TVT TV Tăng Sự; TT Thích 
Nhật Tân, TTK; TT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT 
Thích Như Định, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Phổ Hương, TT 
Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, TT Thích Tịnh Giác, TT 
Thích Nhuận Kim, TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, 
ĐĐ Thích Hạnh Tri, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, 
ĐĐ Thích Thông Hiếu, ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh 
Phước, ĐĐ Thích Hạnh Pháp, ĐĐ Thích Thông Tuệ,   ĐĐ  Thích 
Viên Thành,  ĐĐ Thích Viên Từ… Ni Sư TN Tâm Lạc, NS TN Huệ 
Khiết, NS TN Như Như, NS TN Phước Hoàn, NS TN Viên Thông, 
NS TN Thành Liên, SC TN Chúc Học, SC TN Nguyên Khai, SC TN 
Hạnh Chiếu, SC TN Hạnh Nguyên, SC TN Viên Minh, SC TN Đạo 
Thanh, SC TN Đạo Tịnh, SC TN Hạnh Như, SC TN Viên Thường, 
SC TN Viên Dung, SC TN Thông Từ. 

Có khoảng gần 50 Chư Tôn Đức Tăng, Ni trong HĐĐH Giáo Hội 
cũng như Trụ Trì Tăng chúng của 40 Tự Viện thuộc Giáo Hội trong 
các tiểu bang, ngoài ra còn có sự tham dự đặc biệt của Luật Sư 
Lê Đình Hồ; Đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể tại Nam Úc; BHD 
GĐPT Úc Châu; BHT ĐS, GĐPT Pháp Hoa, Long Hoa, Liên Hoa 
của Nam Úc và khoảng 500 Phật tử thuộc Đạo tràng Pháp Hoa và 
các Đạo tràng khác tại Nam Úc cùng Phật tử các tiểu bang đồng về 
tham dự

Chương trình được điều khiển bởi 2 MC: TT Nhật Tân và TT 
Nguyên Tạng. Sau lời tác bạch cung thỉnh của TT Thích Thiện Hiền 
(TVT TV Nghi Lễ), HT CMĐS và Chư Tôn Đức đã quang lâm 
Chánh điện Tổ Đình Pháp Hoa, dưới dàn chào trang nghiêm của 
hàng trăm các em GĐPT với một Chánh điện đầy ắp quý Phật tử 
của các Đạo tràng tu học của Nam Úc và các tiểu bang

Sau phần niệm Phật cầu gia bị dưới sự Chứng Minh của TL HT 
CMĐS, HT Thích Quảng Ba, thay mặt Giáo Hội đã Tuyên bố lý do: 
“TLHT Thích Như Huệ, người đã có công rất lớn trong sinh hoạt GH-
PGVNTN Úc Châu, sau nầy Ngài là một trong những người thành 
lập GHPGVNTNHN UĐL- TTL, đã cùng với Chư Tôn Đức đồng lao 
cộng khổ, để duy trì Giáo Hội, đã biết bao sự hy sinh, gắn bó, chịu 
thương chịu khó cùng nhau, để hành Phật sự. Tưởng rằng Ngài còn 
mạnh khỏe mãi để cùng nhau hoàn thành sở nguyện Tác Như Lai Sứ 
Hành Như Lai Sự. Nhưng nay Ngài tuổi đã cao, bệnh duyên khiến sức 
khỏe cũng đã yếu nhiều, Giáo Hội quyết định tổ chức sớm Lễ Tri Ân 
hôm nay để cho Giáo Hội và Tứ Chúng được có cơ hội nói lên lời tri 
ân, khi Ngài còn khỏe, hầu được tròn niềm chia sẻ.” 
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Tiếp theo sau là lời tri ân của tòan thể Tăng Ni trong Giáo Hội, HT 
Hội Chủ Thích Bảo Lạc đã thay mặt Hội Đồng Điều Hành và tập 
thể Tăng Ni dâng lời tri ân đến với Đức Trưởng Lão Hòa Thượng: 
“Hôm nay Chủ Nhật ngày 1 tháng 5 năm 2016 nhằm ngày 25 tháng 
3 năm Bính Thân, Hội Đồng Điều Hành, cùng toàn thể Tăng Ni và 
đại diện Phật tử trong Giáo Hội câu hội về Tổ đình Pháp Hoa Nam 
Úc mà Hòa Thượng đương là Phương Trượng và cũng là người khai 
sơn ngôi phạm vũ này hơn ba thập niên qua. Để tiếp tục sứ mạng 
hoằng pháp lợi sanh là sự nghiệp của hàng chúng trung tôn, Ngài là 
một sứ giả Như Lai nhiệt thành, trung kiên nhất của ngôi nhà Phật 
Giáo Việt Nam từ quốc nội đến hải ngoại suốt chiều dài 70 năm, với 
nhiều sự đóng góp tích cực cho nền Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
(PGVNTN) và nhất là GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân 
Tây Lan trong gần hai thập niên đến năm 2015. Sau khi thọ Cụ túc 
giới năm 1957, Hòa Thượng được Giáo Hội Tăng Già Quảng Nam, 
Đà Nẵng mời về Trụ Trì chùa Cẩm Hà tại Hội An – QN, cũng như 
tham gia Giảng sư đoàn của Tổng Hội Phật Giáo Trung phần VN 
Tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang do Hòa Thượng Thích Trí Thủ là Trưởng 
ban.  HT cũng Trụ Trì các chùa Cầu Đất, Tỉnh Tuyên Đức (1959), 
chùa Phật Giáo Tỉnh Hội Kon Tum (1961), chùa Pháp Hoa – Nam 
Úc, từ 1982 đến 2003. Về hoằng pháp: Hòa Thượng là Giảng sư hàng 
đầu của PG tỉnh Quảng Nam, Ngài còn tham gia Giảng sư đoàn của 
Tổng Hội PG Trung phần Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, được mời diễn 
giảng khắp các tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Tuyên Đức, Kon Tum, 
Lâm Đồng … Khi ra ngoại quốc, Hòa Thượng giữ vai trò Vụ Trưởng 
Tổng Vụ hoằng pháp của Tổng Hội PGVN tại Úc từ 1983 đến 1987; 
khi Tổng Hội chuyển hướng thành lập GHPGVNTN năm 1987,  Hòa 
Thượng cũng được Đại hội tín nhiệm nhận lãnh Tổng Vụ Trưởng 
Tổng Vụ Hoằng Pháp trong hai nhiệm kỳ (1987-1994), và Ngài được 
mời đi hoằng pháp tại các nước như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, 
Tân Tây Lan v.v…Về pháp nạn 1963, Ngài là Chủ Tịch Ủy Ban tranh 
đấu bảo vệ Phật Giáo tỉnh Quảng Nam. Do tài lãnh đạo, Ngài đã 
vận động Tăng Ni và Phật tử hy sinh đóng góp cho phong trào tranh 
đấu của Giáo Hội PGVN, chống bất công, áp bức và kỳ thị tôn giáo 
dưới chế độ Ngô Đình Diệm, đến khi thành công viên mãn. Về Giáo 
dục: Ngài là Đặc ủy giáo dục kiêm Giám đốc các trường Trung, Tiểu 
học Bồ Đề tại Hội An, Điện Bàn, Đức Dục, Duy Xuyên…tỉnh Quảng 
Nam. Hòa Thượng cũng là sáng lập viên xây trường Trung học Bồ Đề, 
Hội An. Ngài cũng vận động cùng Hòa Thượng Như Vạn trùng tu Tổ 
đình Phước Lâm được hoàn thành tốt đẹp như trong hiện tại. Ngoài 
ra, Hòa Thượng cũng vận động Phật tử người Việt hải ngoại đóng góp 
nhiệt thành đại trùng tu Tổ đình Chúc Thánh - Hội An, năm 2006. 
Nay là ngôi phạm vũ huy hoàng xứng đáng nơi chốn Tổ khai sơn của 
Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh. Về các Đại giới đàn: HT làm Yết 
Ma A Xà Lê các Đại giới Đàn Hương Tích (1994), Nến Ngọc (1996) 
ở Làng Mai – Pháp Quốc , Đại giới đàn Hương Sơn, Sydney (1998), 
Đại giới đàn Liễu Không, Perth (2000), Đại giới đàn Cam Lồ Thủy 
tại Làng Mai, Pháp quốc (2014); và Đàn đầu Hòa Thượng Đại giới 
đàn Khánh Anh tại Paris, Pháp Quốc (2015). Từ Hội Trưởng đến 
Hội Chủ: Năm 1964 tức 52 năm trước, tại Đại hội bầu Ban Trị Sự 
tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng được công cử giữ chức Hội Trưởng 
Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Nam; Hội Trưởng Hội PGVN tại Nam 
Úc từ năm 1986, Phó Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo (1987), Giáo 
Hội Trưởng GHPGVNTN Nam Úc từ năm 1988 đến nay. Sự kiện 
hằn sâu đáng ghi nhớ nhất là PGVN tại Úc lật sang trang từ 1995, vì 
nội bộ lục đục, chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội và đa số thành 
viên các cơ sở tự viện lúc đó ẩn nhẫn chờ đợi mãi cho tới cuối năm 
1999, một Giáo Hội thứ hai tại Úc được hình thành tại Chùa Pháp 
Bảo là GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, Hòa 
Thượng được Đại hội cung thỉnh trong vai trò Hội Chủ lãnh đạo Giáo 
Hội suốt 4 nhiệm kỳ từ 1999 đến năm 2015. Có thể nói Giáo chỉ số 
9 của Viện Hóa Đạo từ quốc nội và Thông Tư số 31 của Văn phòng 
2 Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ, giải thích thi hành Giáo chỉ 9, như trận 
sóng thần cuốn hút và suýt nhận chìm các Giáo Hội PGVNTN tại 
Hải Ngoại. Cũng nhờ thần lực Tam Bảo và Chư Tổ Sư gia hộ, nên 

chính nhờ Hòa Thượng và Cố HT Minh Tâm mà GHPGVNTN liên 
châu thành hình năm 2009 để bốn Giáo Hội tại Âu Châu, Hoa Kỳ, 
Gia Nã Đại và Úc Châu được tồn tại, và giữ vững thế đứng của mình 
trước sau như một, đúng như lời mở đầu của Hiến Chương:“Giáo Hội 
PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan không đặt sự tồn 
tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của 
dân tộc và nhân loại”.Kính bạch Hòa Thượng, vai trò Hội Chủ không 
đơn giản, phải là người có đủ nhuệ khí và bản lãnh mới điều hành 
việc đối nội và đối ngoại của tổ chức được trôi chảy để Giáo Hội được 
yên bình và phát triển. Ngược lại, người chủ soái phải chịu mọi hậu 
quả khôn lường trước Giáo Hội và lịch sử. Trong bốn nhiệm kỳ là 16 
năm qua, sóng gió không phải ít, chướng duyên cũng khá nhiều, như 
ngòi kích hoạt chờ dịp phát tác… Nhưng tất cả rồi cũng xếp vế, lui tan 
trước sức mạnh của đức chúng như hải, dưới sự lãnh đạo nhịp nhàng 
của Hòa Thượng. Nhờ vào tấm lòng hy sinh vì đạo, đức nhẫn nại và 
tài nhiếp chúng của nhà lãnh đạo, của bậc Thầy sáng suốt mà chư 
Pháp lữ, huynh đệ, cùng các tự viện thành viên của Giáo Hội được 
sống chung hòa hài trong tình Linh Sơn cốt nhục.Khi hay tin vóc thể 
của Hòa Thượng khiếm an, Chư Tôn đức Tăng Ni và hàng Phật tử 
rất lo lắng, trực tiếp đến vấn an Ngài, hoặc điện thoại ân cần thăm 
hỏi hết lòng; cũng như Giáo Hội ra Thông Tư đến các Tự viện thành 
viên để tổ chức những lễ cầu an cho Ngài Trưởng lão sớm được bình 
phục.Cụ thể hơn hết như trong khung cảnh trang trọng theo đúng 
nghi cách Thiền gia của giờ phút thanh tịnh tâm hôm nay, toàn thể 
Giáo Hội hướng về đức Trưởng lão Chứng Minh Đạo Sư bày tỏ tấm 
lòng tri ân với món tặng phẩm thanh nhẹ gói ghém qua tập kỷ yếu 
lưu niệm, để Hòa Thượng vui trong những ngày dưỡng bịnh.Kính 
mong Ngài nhận nơi đây đạo tình gắn bó của chư Pháp lữ, huynh 
đệ, đệ tử của Hòa Thượng để tri tạ ân đức Ngài đã dày công hy hiến 
cho GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tân Lan và tiền đồ 
PGVN nói chung trong hơn bảy thập niên qua. Nguyện cầu Phật lực 
mười phương, chư vị Bồ Tát thiện thần và lịch đại chư vị Tổ Sư thùy 
từ gia hộ Hòa Thượng tứ đại điều hòa, đạo thọ miên trường và đạo 
quả chóng viên thành”.

Tiếp theo là phần tâm tình của HT Thích Trường Sanh (Phó Hội 
Chủ), sau đó là phần Đạo từ của HT Chứng Minh Đạo Sư: “Bản 
thân tôi rất hoan hỷ khi thấy Chư Tôn Đức khắp nơi đã vân tập một 
cách đầy đủ, HT CMĐS đã vô cùng cảm xúc, Ngài chân thành tri ân 
Chư Tôn Đức đã thể hiện được tình Linh Sơn Cốt Nhục mà về Pháp 
Hoa để vấn an và tổ chức Lễ Tri Ân đầy trang trọng nầy. Ngài cũng 
đã ôn lại chút quá trình hành Phật sự, lúc 25 tuổi từ khi còn ở trong 
nước đến khi lênh đênh trên biển với tâm nguyện, xin Chư Phật gia 
hộ được bình yên để đến được bến bờ Tự do, Ngài phát nguyện 4 
điều: 1/ Xây một ngôi chùa để cho tứ chúng tu học và chư Phật tử có 
nơi sinh hoạt tâm linh và văn hóa Việt Nam, 2/ Dựng một tôn tượng 
Quan Âm lộ thiên, để cho Phật tử khắp nơi chiêm bái, cầu nguyện, 3/ 
Đi chiêm bái và tham quan các Chùa, Thánh tích Phật Giáo ở khắp 
nơi để học hỏi, mà về xây dựng cho trụ xứ. 4/ Thành lập Đạo Tràng 
Bát Quan Trai để cho Phật tử có được nơi tu tập. Bốn hạnh nguyện 
này không những Ngài đã hoàn thành tại Nam Úc mà còn góp phần 
hình thành nhiều Đạo Tràng ở khắp nơi tại Úc và trên toàn thế giới. 
Nay sức khỏe đã yếu nhiều, nên Ngài rất mong Giáo Hội và Chư Tôn 
Đức tin tưởng trong môn phái, hãy vì Phật Pháp và tâm nguyện của 
Ngài, mà tiếp nối duy trì Tổ Đình Pháp Hoa và các Đạo tràng được 
bảo toàn, phát triển.      

Sau phần lễ Cầu nguyện, đại điện Giáo Hội HT Quảng Ba, TT 
Thiện Hiền, NS Tâm Lạc, NS Huệ Khiết thành kính dâng món quà 
đạo tình đến Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, tiếp theo sau là phần 
dâng quà và phát biểu cảm tưởng của HTr Quảng Giải Huỳnh 
Kim Hóa (Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT UĐL) và đại diện các 
GĐPT tại Nam Úc, rất là nhiều cảm xúc. LS Lê Đình Hồ đã công 
bố lời Di Huấn của HT Chứng Minh Đạo Sư, Phương Trượng Tổ 
Đình Pháp Hoa 

LỜI DI HUẤN
của

Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trong lúc đang tiếp tục điều trị trọng bệnh, cá nhân chúng tôi rất 
hoan hỷ thấy Chư Tôn Đức Tăng Ni xa gần khắp nơi trên nước Úc 
vân tập về Tổ Đình Pháp Hoa thăm viếng và chúc nguyện cho bệnh 
tình tôi sớm bình phục. Xin cảm ơn quý Ngài, quý vị và xin có được 
mấy lời tâm nguyện như sau:

1. Đối với Giáo Hội tại Úc Châu, tôi là vị Tăng thứ tư đến Úc vào 
năm 1982. Suốt trong quá trình 34 năm qua, tôi đã tận tâm, tận lực 
hướng dẫn, và đồng sáng lập, phục vụ Giáo Hội theo khả năng. Tôi 
mong ước rằng lúc nào quý Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử cũng 
luôn luôn tinh tấn tu hành, phát triển và bảo vệ Giáo Hội, cũng như 
góp phần vào việc xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam ngày càng 
hòa ái, tương thân hơn.

2. Đối với các tử đệ xuất gia hay y chỉ suốt 34 năm qua tại Tổ Đình 
Pháp Hoa: Thầy dù tại thế hay viên tịch, lúc nào cũng thương mến 
các con, mong sao các con luôn noi gương Liệt Tổ mà tinh tấn tu 
hành hết lòng phụng sự lý tưởng, Đạo Pháp và dân tộc để làm cho 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta ngày càng 
đông đảo, vững chắc, hòa hợp và hữu hiệu hơn. Sau khi Thầy viên 
tịch, các con nên nhất nhất tôn kính và vâng lời chỉ giáo của các 
Ngài Trưởng Lão trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của 
Giáo Hội. Ai chưa đủ hạ lạp quy định (Tăng 10, Ni 12, tính từ năm 
thọ cụ túc) thì nên sớm đảnh lễ xin Y chỉ với một trong quý Ngài 
thuộc Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương để nương tựa, tu hành, 
hành đạo.

3. Riêng với Luật Sư Lê Đình Hồ, đã bao phen tận tụy, lo lắng để 
chu toàn nhiều vấn đề pháp lý cho Giáo Hội Nam Úc, cho Chùa 
Pháp Hoa và cho Thầy, Thầy xin cảm niệm và tri ân tín tâm kiên cố 
của Đạo hữu Hồ, và nhờ Luật Sư Hồ nhanh chóng giúp Thầy các 
thủ tục sau đây, càng sớm càng tốt, trong lúc Thầy còn tại thế:

a. Xác lập và cập nhật đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ lập Hội và bằng 
khoán đất đai của Chùa Pháp Hoa, cùng cập nhật danh sách 
“Hội Đồng Quản Trị” (Management Committee) của Giáo Hội 
Nam Úc (là sở hữu chủ pháp lý của tất cả đất đai, bất động sản 
thuộc Giáo Hội Nam Úc, và Chùa Pháp Hoa) nhằm mục đích 
đăng ký vào sổ bộ của chính phủ. Hội Đồng Quản Trị hiện thời 
gồm quý Thầy:

i. Thầy là Phạm Huệ, Thích Như Huệ, Giáo Hội Trưởng.
ii. Thầy Lê Bảo Lạc, tức Hòa Thượng Thích Bảo Lạc.
iii. Thầy Lê Cường, tức Hòa Thượng Thích Như Điển.
iv. Thầy Huỳnh Văn Hoàng, tức Đại Đức Viên Tịnh        
v. Thầy Phạm Kim Hiền, tức Đại Đức Viên Trí.

Sau khi tôi theo Phật, tôi mong mỏi các vị còn lại trong Hội Đồng 
Quản Trị của Giáo Hội Nam Úc sẽ họp bàn, cứu xét, sắp xếp và bổ 
nhiệm vị Tân Trụ Trì thích hợp cho Tổ Đình Pháp Hoa, sao cho vị 
Tân Trụ Trì này là người có đạo hạnh trang nghiêm sẽ hết lòng, và 
tận tâm phục vụ Giáo Hội tại Úc.

Tôi cũng kính mong Chư Vị Tôn Túc dìu dắt các vị trẻ hơn trong 
Hội Đồng Quản Trị, tin cậy và giao phó trách nhiệm, cũng như 
kiểm soát công tác Phật sự của họ, để xứng đáng tiếp nối đoạn 
đường Hoằng Pháp gần nửa cuộc đời của tôi, đã xả thân hành Đạo 
tại tiểu bang Nam Úc nói riêng và tại Úc Châu nói chung.

b. Tôi quyết định tái cấu trúc lại và  bổ nhiệm một “Ban Trị Sự” 
mới cho Chùa Pháp Hoa. Ban Trị Sự này sẽ không nắm giữ thẩm 
quyền pháp lý, vì thẩm quyền pháp lý sẽ do Hội Đồng Quản Trị 
nắm giữ, việc này sẽ được cập nhật và ghi rõ trong bản Điều Lệ 

và Nội Quy của Giáo Hội Phật Giáo Nam Úc. Bản Điều lệ và Nội 
Quy này sẽ được đăng ký với chính quyền Úc. 

Thành Viên thuộc Ban Trị Sự của Tổ Đình Pháp Hoa sẽ giữ nhiệm 
vụ theo quy định trong nhiệm kỳ hai năm. Sau mỗi hai năm, 
thành viên của Ban Trị Sự sẽ hoặc được tái bổ nhiệm, hoặc sẽ 
được chỉ định, hoặc sẽ do Phật tử bầu để nắm giữ chức vị là thành 
viên của Ban trị Sự trong nhiệm kỳ hai năm.

c. Tôi cũng quyết định thỉnh mời và nay xin công bố rằng Ban 
Trị Sự gồm có 2 bộ phận: 1) Hội Đồng Điều Hành; 2) Các Tiểu 
Ban hoạt động Phật sự. Ban Trị Sự mới 2016-2018 của TỔ ĐÌNH 
PHÁP HOA gồm quý vị sau đây:

i. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc: Cố Vấn
ii. Hòa Thượng Thích Như Điển: Cố Vấn
iii. Hòa Thượng Thích Quảng Ba: Cố Vấn
iv. Hòa Thượng Thích Như Huệ: Phương Trượng
v. Đại Đức Thích Viên Trí: Trụ Trì
vi. Đại Đức Thích Viên Tịnh: Phó Trụ Trì
vii. Sư Cô Hạnh Nguyên: Thủ Quỹ
viii. Ni Sư Viên Thông: Thư Ký

Ngoài ra sẽ phải thành lập các tiểu ban chuyên ngành hoạt động 
làm khởi sắc cho Tổ Đình Pháp hoa. Các tiểu ban chuyên ngành 
tạm được liệt kê như sau:

.Ban Hộ Trì Tam Bảo

.Ban Đạo Tràng tu Học
·Ban Chăm Sóc Vườn Cảnh, Bảo Trì Cơ Sở
.Ban Kinh Tế Tự Túc
·Ban Hộ Niệm và Tương Trợ
·Ban Ủy Lạo, Từ Thiện và Xã Hội
·Ban Kiểm Soát Tài Chánh
·Và tuỳ nghi thêm bớt

Tôi giao các vị Trụ Trì, Phó Trụ Trì, Thủ Quỹ, Thư Ký phải nhanh 
chóng cộng tác, hội họp để tuyển chọn, mời gọi sự hợp tác rộng rãi 
các thế hệ Phật tử thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần cũ mới 
tại Nam Úc, để ai có tinh thần hộ Đạo đều có thể có cơ hội đóng 
góp Phật sự vào Tổ Đình Pháp Hoa.

Sau khi bầu, chọn và trình kết quả thành lập này lên Phương 
Trượng và Hội Đồng Quản Trị để được duyệt y với quyền thay đổi 
sao cho thích hợp, Phương Trượng và Hội Đồng Quản Trị sẽ công 
bố danh sách chính thức.

Bản DI HUẤN này được làm tại TỔ ĐÌNH PHÁP HOA
Ngày 1 tháng 5 năm 2016 nhằm ngày 25 tháng 3 năm Bính Thân

PHẬT LỊCH 2559
Hòa Thượng Phương Trượng
Hòa Thượng Thích Như Huệ

Hòa Thượng Phương Trượng đã ký tên trước sự chứng kiến của quý 
Thầy làm nhân chứng, đồng thời Hòa Thượng Phương Trượng cũng 
chứng giám chữ ký và chứng kiến sự ký tên của quý Thầy làm nhân 
chứng cho bản Di Huấn này. Tên của quý Thầy làm nhân chứng sẽ 
được liệt kê dưới đây.

Quý vị làm nhân chứng cũng đã ký tên trước sự chứng giám của Hòa 
Thượng Phương Trượng và quý vị cũng chứng giám chữ ký của nhau 
về việc làm nhân chứng cho bản Di Huấn này.

Quý vị Nhân Chứng:
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc:
Hòa Thượng Thích Quảng Ba:
Luật Sư Lê Đình Hồ:
Sau cùng ĐĐ Thích Viên Trí cùng chúng Đệ Tử đã có lời cảm tạ:

“Cổ đức có dạy, “Cây có cội mới sanh chồi nẩy lộc, nước có nguồn mới 
tỏa khắp vạc sông”, Chúng con những kẻ hậu học có được như ngày 
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hôm nay cũng nhờ vào rất nhiều ân giáo dưỡng từ cội nguồn Thầy Tổ. 
Hòa thượng Phương trượng của chúng con không những là một bậc 
Ân Sư của chúng con, mà còn là một trong những bậc lãnh đạo Phật 
giáo, cùng Chư Tôn Đức lèo lái con thuyền Phật giáo Úc châu vượt 
qua biết bao sóng gió để có được như ngày hôm nay. Hơn một tháng 
qua, sức khỏe của Hòa thượng chúng con giảm sút mặc dù được đội 
ngũ bác sĩ, y tá chữa trị rất tận tình, chúng con cố gắng làm tất cả 
những gì cho Ngài vui, và tinh thần Hòa thượng cũng rất phấn chấn, 
nhưng rồi chúng con cũng cảm thấy buồn vì Ngài không còn mạnh 
như xưa nữa. Trong những tuần qua, ngày nào cũng có Chư Tôn 
Đức đến thăm viếng hoặc điện thoại thăm hỏi lo lắng bịnh tình của 
HT chúng con, Quý Ngài còn động viên dạy bảo chúng con mọi điều. 
Hôm nay hầu hết tất cả Chư Tôn Đức trong Hội đồng Giáo phẩm, 
Hội đồng điều hành của Giáo Hội và Chư Tôn Đức Trụ Trì các tự 
viện đều đã về chùa Pháp Hoa để tổ chức lễ Tri ân Hòa thượng Ân Sư 
chúng con. Chúng con thật vô cùng cảm động trước những tình cảm 
thiêng liêng Linh Sơn cốt nhục này. Tăng già hòa hợp là đây, sứ giả 
Như Lai là đây, quý Ngài là hiện thân của lòng từ bi và trí tuệ. Chúng 
con xin đại diện tứ chúng bổn tự Pháp Hoa xin thành kính đảnh lễ tri 
ân HT Tăng Giáo trưởng thượng Huyền hạ Tôn, HT Hội Chủ thượng 
Bảo hạ Lạc, Chư vị Phó Hội Chủ, Chư Tôn Đức Trụ Trì các tự viện 
tịnh xá khắp liên bang Úc Châu là Tân Tây Lan.

Chúng con xin thành kính cảm ơn Chư Tôn Đức đã gởi bài làm tập 
kỷ yếu, và TT Nguyên Tạng đã công phu thiết kế tập kỷ yếu thật đẹp.

Chúng tôi cũng xin thành kính tri ân quý vị thiện hữu trí thức, đại 
diện các Hội đoàn, Đoàn thể, các Gia đình Phật tử, các Đạo tràng, 
cùng tất cả quý đồng hương Phật tử đã đến tham dự lễ Tri Ân này. 
Cảm ơn quý Phật tử trong các ban đưa đón, cư trú, trai soạn, vệ sinh, 
trang trí v.v…  đã tận tình hết sức phục vụ công quả.

Đặc biệt chúng con gởi đến ngàn lời tri ân đối với Hòa thượng Sư 
Ông, Ân Sư của chúng con, Nhờ thân cận sớm chiều với Sư Ông mà 
chúng con học được nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời. 

Chúng con cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho Sư Ông 
cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường 
chiếu. Kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, gia đình bình an.

Một lần nữa chúng con thành kính cảm ơn tất cả đại chúng. Nếu 
trong những ngày qua chúng con có những gì sai sót, kính xin quý 
Ngài và quý vị hoan hỷ tha thứ bỏ qua cho.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát tác đại chứng minh”.

Sau cùng là phần hồi hướng công đức và chụp hình lưu niệm. Hoàn 
mãn buổi lễ là phần Cúng Dường Trai Tăng và Cơm Chay Đạo Vị. 
Với sự thành công tốt đẹp của buổi lễ Tri Ân và ổn định được Tổ 
Chức của Tổ Đình Pháp Hoa, tất cả Chư Tôn Đức và Phật tử, ai 
ra về cũng với tinh thần đầy phấn khởi và nhất tâm cầu nguyện 
cho TLHT CMĐS của Giáo Hội, pháp thể khinh an, đạo thọ miên 
trường, vẫn mãi là bóng cây che mát cho đàn hậu tấn được có nơi 
nương tựa mà hoàn thành sứ mạng phụng sự chúng sanh, báo Phật 
ân đức. 

Ân đức ấy cao thâm nguyện đáp đền
Hàng tứ chúng tu học quyết tiến lên
Bồ Đề Tâm sẻ chia niềm an lạc
Hành “vô ngã” luôn vẫn mãi là nền  

Nam Mô A Di Đà Phật
Thích Viên Thành (ghi nhanh)
Hình ảnh: Hoàng Lan

CẢM NIỆM TRI ÂN 
Kính dâng Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại 
chứng minh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Thay mặt toàn thể Huynh Trưởng Đoàn sinh Gia Đình Phật 
Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi chúng con thành kính đảnh lễ 
bái bạch:

-  Đức Trưởng lão Hòa thượng Tăng giáo trưởng GHPGVN 
TN Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, Hòa Thượng 
thượng Huyền hạ Tôn

-  Hòa Thượng Hội Chủ GHPGVN TN Hải Ngoại Tại Úc 
Đại Lợi-Tân Tây Lan, Hòa Thượng thượng  Bảo hạ Lạc

- Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo Phẩm Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTH Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan

Cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức 
Tăng, Ni hiện diện  trước Đại Hùng Bửu Điện Chùa Pháp 
Hoa để đăng đàn dâng Lễ Tri Ân Hòa Thượng Ân Sư thượng 
Như hạ Huệ

Được sự hứa khả của Ban Tổ Chức, Chúng con thay mặt 
cho toàn thể Huynh trưởng Đoàn sinh GĐPTVN tại Úc Đại 
Lợi, bằng với tất cả tấm lòng thành kính, xin dâng lên quý 
Ngài hiện diện trong đạo tràng hôm nay lời thỉnh an tứ đại 
nhu hòa, Phật sự viên thành.

Kính bái bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng 
hiện tiền, trước sự chứng tri Tam Bảo chúng con thành kính 
đê đầu đảnh lễ dâng lên Hòa Thượng Ân Sư lời cảm niệm tri 
ân, kính mong Hòa Thượng từ bi khả nạp 

Biết trước cuộc đời du hóa của Ngài đã đến lúc phải 
dừng chân.

Khởi đi từ quê hương Ngũ phụng Tề phi, nơi Tổ đình Lâm 
Tế Chúc Thánh Hội An, Ngài đã du hóa khắp mọi miền 
đất nước, nhận lãnh bao nhiêu nhiệm vụ thiêng liêng của 
Giáo Hội ủy thác, qua các giai đoạn hóa đạo cam go, sinh 
mệnh thập tử nhất sinh của những năm 1963, 1968, 1975 
trên quê hương Quảng Nam Đà Nẵng, đặc biệt đối với Tổ 
chức GĐPT, Ngài đã không nề gian nguy đứng ra nhận lãnh 
chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng nhằm lèo 
lái Tổ chức vượt qua cơn nguy khốn 1978.

Khi ra đến Hải Ngoại Ngài là một trong những vị đã có công 
đầu trong công cuộc kiến tạo xây dựng, phát triển Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  tại Úc Đại Lợi -Tân Tây 
Lan, Ngài cùng Chư Tôn Đức đã lèo lái con thuyền Giáo Hội 
PGVN tại UĐL vượt qua bao khó khăn thử thách để hôm 
nay Giáo hội được hưng thịnh Tăng già hòa hợp, Thiền môn 
thanh tịnh, Tứ chúng phát tâm tu hành.

Kính bạch Hòa Thượng,

Kể từ khi Ngài du hóa trên xứ sở nầy GĐPT UĐL Chúng 
con đã nương nhờ nơi ân đức của Ngài mà xây dựng phát 
triển hưng thịnh đến ngày nay, anh chị em chúng con được 
giáo dưỡng vững chãi để ngày nay chúng con vươn ra biển 
lớn sánh vai cùng bè bạn khắp năm châu mà không cô 
phụ công lao của Ngài, Chúng con thực hiện lời giáo giới 
nơi Tăng già mà trực tiếp giáo dục Thanh, Thiếu, Đồng  
niên Phật tử VN tại quản cư nầy hầu góp phần xiển dương 
chánh pháp .

Trải qua trên 33 năm hành hoạt GĐPT Úc Đại Lợi chúng 
con gặp nhiều sóng gió mà có lúc tưởng chừng không trụ 
nổi, nhưng hạnh phúc thay nhờ có Ngài đứng mũi chịu sào 
hoan hỷ đón nhận mọi thị phi, để cho chúng con có nơi 
nương tựa hội tụ tiến hành Đại Hội phát triển nhà Lam, ân 
đức độ lượng đó chúng con xin mãi tạc dạ ghi ơn.

Bạch Hòa Thượng đã qua bao nhiêu mùa Đại Hội, Khóa Tu 
học, Trại Huấn Luyện mặc dù Phật sự rất đa đoan nhưng 
khi nào chúng con mời thỉnh, Ngài không hề từ nan hiện 
diện che chở, giáo dưỡng, bảo vệ cho chúng con, lòng từ bi 
ấy không sao kể xiết, Thầy hiến tặng bao nhiêu năng lực để 
cho chúng con đủ tâm lượng duy trì tổ chức lâu dài.

 Trong không khí đạo tràng trang nghiêm, dưới sự chứng 
minh Tam Bảo trước là tác bạch Tri Ân Hòa Thượng sau 
là thay mặt cho anh chị em GĐPT UĐL chúng con đầu 
thành đảnh lễ sám hối những lỗi lầm do anh chị em chúng 
con vụng về gây ra làm cô phụ tấm lòng Thầy, hôm nay đây 
chúng con chí thành đảnh lễ sám hối những lỗi lầm bất 
xứng của chúng con, ngưỡng nguyện Tam bảo chứng minh, 
kính lạy Thầy từ bi hỷ xả cho chúng con an triêm công đức. 
Và cho chúng con được dâng lên Ngài phẩm lễ Tri Ân của 
Ban Hướng Dẫn và 3 Đơn Vị GĐPT Long Hoa, Pháp Hoa, 
Liên Hoa tại tiểu bang Nam Úc. Nguyện cầu hồng ân Chư 
Phật, Chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp thùy từ gia hộ cho 
Hòa Thượng đạo thọ, thế thọ miên trường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con đầu thành đảnh lễ tri ân Hòa Thượng tam bái 

Adelaide, ngày 1 tháng 5 năm 2016
Trưởng Ban Hướng Dẫn
QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa
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