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Lôøi Ngoû

Vào cuối tháng 6 năm 2016, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Huệ
đã viên tịch tại Tổ đình Pháp Hoa Nam Úc. Ngài là Bậc Tôn Túc lãnh đạo
và là một trong những người đặt nền tảng cho PGVN tại Úc Châu, đã về cõi
vô tung bất diệt, để lại sự trống vắng và kính nhớ tiếc thương cho tất cả mọi
người. Nay nhân Lễ Tiểu Tường của Ngài cũng như Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ
18 của Giáo Hội tổ chức ngay tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Giáo Hội và
Môn Đồ Pháp Quyến thành tâm thực hiện tập Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố Hòa
Thượng Thích Như Huệ để lưu giữ cuộc đời tu tập và hành đạo của Ngài
như là tấm gương và chỗ tựa tinh thần cho tứ chúng đệ tử và đàn hậu học
noi theo; mặt khác tập Kỷ Yếu cũng ghi lại sự chân thành tri ân của môn đồ
pháp quyến, những hình ảnh của chư tôn Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni,
các tổ chức, đoàn thể và Phật tử đã chứng minh, tụng niệm, phân ưu, tham
dự và cầu nguyện trong tang lễ năm ngày của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.
Tập Kỷ Yếu gốm có 4 phần chính: Phần I: Lược sử hành trạng của Trưởng
lão Hòa thượng Thích Như Huệ (1934-2016); Phần II: Những bài thơ, văn,
cảm niệm công đức của Chư tôn Giáo phẩm, chư Tăng, Ni Phật tử đối với
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng. Phần III: Tư liệu về Tang lễ cố Trưởng lão
Hòa Thượng. Phần IV: Hình ảnh về Tang lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.
Trong niềm kính tiếc sâu xa đối với Trưởng Lão HT Thích Như Huệ, Ban
Biên Tập cố gắng tận lực để hoàn thành tập Kỷ Yếu này trong thời gian ngắn
nhất có thể để kịp ra mắt trong Lễ Tiểu Tường năm nay. Kính mong Chư Tôn
Thiền Đức, chư vị Thức giả cùng Độc giả gần xa, niệm tình lượng thứ, chúng
tôi chân thành cảm tạ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Mùa An Cư Kiết Hạ PL 2561-TL 2017
Ban Biên Tập
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Tiểu Sử
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
Trưởng Môn Phái Chúc Thánh Hải Ngoại
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
8

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 08-51963 (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,
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.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

-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, ĐĐ Thích Hạnh Trung (Viên Thành), ĐĐ Thích
Hạnh Quang ( hiện đang Tu ở Rừng Thiền Viên Không, Núi
Dinh Bà Rịa Vũng Tàu, ĐĐ Hạnh Không (Thị Hạnh) mới

viên tịch), 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
PGVNTNHN 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.
Vào đầu tháng 3 năm 2016, Hòa Thượng cảm thấy pháp thể
khiếm an, mặc dù được các hàng đệ tử, các bác sĩ tại Bệnh
Viện Queen Elizabeth, Adelaide, Nam Úc tận tình chăm sóc,
nhưng vì tuổi cao sức yếu, Đức Trưởng Lão không qua khỏi,
Ngài đã thuận thế vô thường, xả báo thân vào lúc 9 giờ 25
tối ngày thứ Năm, 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân)
tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, thế thọ 83 tuổi, 60 hạ lạp.
Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên
tịch, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ đã nỗ
lực không ngừng trong công việc xiển dương đạo pháp từ
quê nhà Quảng Nam quốc nội cho đến hải ngoại. Cuộc đời
Ngài là một tấm gương sáng ngời về đạo hạnh và sự nghiệp
hoằng hóa cho Tăng Ni và Phật tử noi theo. Mặc dù sắc
thân của Ngài không còn nữa nhưng đạo hạnh và sự nghiệp
hoằng hóa của Ngài sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho
Tăng Ni Phật tử Việt Nam ở mai sau.
Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Pháp
Hoa Tổ Đình Phương Trượng, Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan Giáo
Hội PGVNTN Hải Ngoại Chứng Minh Đạo Sư, húy thượng
Như hạ Huệ, tự Giải Trí hiệu Trí Thông Trưởng Lão Hòa
Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.
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Adelaide, Úc Châu

hùa Pháp Hoa ban đầu chỉ là một ngôi nhà nhỏ Thuyết pháp tại Bồ Đề làm hưng khởi lý chơn, như quả
được “biến gia vi tự” tại số 3K˱˯QJ7U˱ͫQJ+77KtFK1K˱+X͏
83 Addison Road khu như vậy nhân như vậy đều thanh tịnh
Rosewater, do sự khởi xướng của một số cư sĩ Phật Hoa Bát Nhã nở xuất hiện, hương thơm thật nhiệm mầu
7Uͭ7UuĈĈ7KtFK9LrQ7Ut
Tử nhiệt tâm như quý bác: Nguyễn Văn Tươi,
Hoàng Văn làm trang nghiêm khắp các cõi
Thìn, Bùi Văn Ba, Nguyễn Văn Gấm, Nguyễn Thu Phong,
Hai cột ngoài có câu đối xoay vô của HT Phương Trượng
KD3KiS+RDEDQÿҫXFKӍOjPӝWQJ{LQKjQKӓÿѭӧF³ELӃQJLDYLWӵ´WҥLVӕ$GGLVRQ5RDGNKX
Lương Hồng Sơn, Ngô Thị Kiểu và Bùi Thị Ngân Bình...
nói lên ý nghĩa giao thoa giữa Phật giáo Việt Nam và Úc
5RVHZDWHUGRVӵNKӣL[ѭӟQJFӫDPӝWVӕFѭVƭ3KұWWӱQKLӋWWkPQKѭTXê{QJ1JX\ӉQ9ăQ7ѭѫL
Vào năm
1982, bấy giờ là Hòa Thượng Thích Như Huệ,
Đại Lợi:
+RjQJ9ăQ7KuQ%L9ăQ%D1JX\ӉQ9ăQ*ҩP1JX\ӉQ7KX3KRQJ/ѭѫQJ+ӗQJ6ѫQTXêEj1J{
đến
Nam Úc từ Nhật Bản theo diện nhà truyền giáo. Ngài
đã
đến Trụ Trì tại ngôi chùa đơn sơn này, chỉ trong một Đất Úc Châu gặp cơ duyên tia nắng từ quang lừng cửa
7Kӏ.LӇXYj%L7Kӏ1JkQ%uQK
thời gian ngắn, số lượng Phật tử ngày càng đông. Vì lý do Phật
đó,
nên Hòa thượng đã quyết định mua một lô đất diện tích Nước Việt Nam nhuần chân lý tấm lòng Phật Pháp tỏa
9jRQăPEҩ\JLӡOj7KѭӧQJWӑD7KtFK1Kѭ+XӋÿӃQWӯ1KұW%ҧQWKHRGLӋQWUX\ӅQJLiR9ӟLNKҧ
5000 mét vuông ở số 20 Butler Avenue, Pennington, nằm năm châu
QăQJVҹQFy+zDWKѭӧQJÿӃQOmQKÿҥR3KұWJLiRYjOjP7Uө7UuWҥLQJ{LFKDÿѫQVѫQQj\WURQJPӝW
cách trung tâm thành phố Adelaide (thủ phủ của tiểu bang Cách Chánh điện một tiểu cảnh hoa viên là Hậu Tổ gồm 3
WKӡLJLDQQJҳQWKu3KұWWӱQJj\FjQJÿ{QJQKXFҫXQJj\FjQJQKLӅX9uOêGRÿyQrQ+zDWKѭӧQJÿm
South
Australia) 10 km về hướng Tây Bắc, để tạo lập nên phần. Gian ở giữa là Tổ đường, chính giữa bàn thờ tôn trí
TX\ӃWÿӏQKPXDPӝWO{ÿҩWGLӋQWtFKPpWYX{QJJҫQÿyVӕ%XWOHU$YHQXH3HQQLQJWRQQҵPFiFK
ngôi
Chùa Pháp Hoa như ngày hôm nay.
tôn ảnh Tổ Minh Hải – Pháp Bảo, vị Sơ Tổ của dòng Thiền
WUXQJWkPWKjQKSKӕ$GHODLGHWKӫSKӫFӫDWLӇXEDQJ1DPÒFNPYӅKѭӟQJ7k\%ҳFÿӇWҥROұSQrQ
Lễ
đặt viên đá đầu tiên xây dựng Chùa Pháp Hoa vào ngày Lâm Tế Chúc Thánh. Bên dưới là nơi thờ Long vị Tổ và di
19/03/1984
(17/02/Giáp Tý). Đồ án do chính Hòa Thượng ảnh chư Tôn Túc tiền bối hữu công, hai bên có hai câu đối:
QJ{LFKD3KiS+RDQKѭQJj\K{PQD\
phát họa và đề nghị vẽ kiểu. Sau 5 năm thi công, Chùa Chúc Thánh Khai cơ vạn đại thừa truyền quang Tổ ấn
được
khánh thành vào ngày 23/12/1989 (26/11/Kỷ Tỵ). Đi
/ӉÿһWYLrQÿiÿҫXWLrQ[k\GӵQJ7kQ3KiS+RD7ӵYjRQJj\
Úc Châu phát tích thiên thuWӭFQJj\QăP*LiS
kế tục chấn tôn phong
vào
chánh
diện
ngôi
chùa
từ
con
đường
Bell,
quý
vị
sẽ
nhìn
7ê 7RjQEӝÿӗiQGRFKtQK+zD7KѭӧQJSKiWKӑDYjÿӅQJKӏYӁNLӇX6DXQăP[k\GӵQJFKDÿѭӧF
thấy một ngôi già lam trang nghiêm mang dáng dấp cổ kính Nghĩa là:
NKiQKWKjQKYjRQJj\
Á
Đông, với những mái ngói uốn cong WӭFQJj\QăP.ӹ7ӷ
mềm mại. Cổng Chúc Thánh tùy cơ duyên vạn đại truyền thừa làm sáng
Tam Quan lúc mới đầu chỉ đơn giản, thấp và chật. Vào năm lạng Tổ tông
&әQJ7DP4XDQO~FPӟLÿҫXFKӍÿѫQJLҧQWKҩSYjFKұW9jRQăPFәQJQj\ÿmÿѭӧFWiLWҥRWRjQ
2003,
cổng này đã được tái tạo toàn bộ. Cấu trúc của cổng Úc Châu khai dấu tích tiếp nối làm hưng thịnh tôn đường
EӝWӯFiFWUөFӝWEӡUjRFKRÿӃQFәQJ7DP4XDQ&әQJ7DP4XDQQj\ÿѭӧFVDRWӯPүXFәQJFKD3KiS
Tam
quan này được sao từ mẫu cổng chùa Pháp Bảo Hội muôn thuở
An,
nơi Hòa thượng Như Huệ đã từng làm Trụ Trì và hoằng
%ҧR+ӝL$QQѫL+73KѭѫQJWUѭӧQJÿk\ÿmWӯQJOjP7Uө7Uu[ѭDNLD
Gian bên phải Tổ đường gồm văn phòng Giáo Hội cũng là
Pháp trong một thời gian dài trước 1975.
phòng khách được trang trí những bộ bàn ghế, hộp tợ toàn
Qua
khỏi Tam Quan, trước khi đến Chánh điện là một sân bằng gỗ quý điêu khắc, kế đó là phòng của Hòa thượng
&KDÿѭӧF[k\WKHRFiFKWLӅQÿѭӡQJKұXWҭPNLӃQWU~FÈĈ{QJ&ҩXWU~FQJ{LFKDFKLDOjPSKҫQ
rộng.
Giữa sân là tượng Đức Quán Thế Âm lộ thiên đứng Phương Trượng, bên trái Tổ đường là văn phòng trường
7LӅQĈѭӡQJ+ұX7әYj3KiS[i&KiQKÿLӋQ[k\WUrQQӅQFDRWҩF3KtDWUѭӟFFyFӱDYjRYjFӱD
trên tòa sen, tay trái kiết ấn Vô Úy, tay phải cầm Tịnh Bình Việt Ngữ Bồ Đề cũng là phòng hội họp. Sau Tổ đường là
SKtDVDX&KiQKÿLӋQFyJLDQ*LDQJLӳDWKӡWѭӧQJÿӭF%әQ6ѭErQSKҧLWKӡWѭӧQJ%ӗ7iW4XDQ7KӃ
được đúc từ đá hoa cương giá trị. Phía bên hông chùa có Tăng xá của chư Tăng nội trú, đoàn quán GĐPT và trường
ÆPErQWUiLWKӡWѭӧQJĈӭFĈӏD7ҥQJ9ѭѫQJ%ӗWiW7ҩWFҧQKӳQJWѭӧQJQj\ÿӅXEҵQJÿӗQJPҥYjQJ
trồng
một cây Bồ Đề lớn. Bên phải của tiền đình là bãi đậu Việt Ngữ Bồ Đề.
WKӍQKWӯĈjL/RDQYjRQăP1KӳQJEjQWKӡKRDYăQWUDQJWUtӣÿk\ÿӅXÿѭӧFÿLrXNKҳFWUrQJӛ
xe.
Chùa được xây theo cách tiền đường hậu tẩm, kiến trúc
Vào tháng 6 năm 2003, nhận thấy tuổi già sức yếu, sự
Á
Đông. Cấu trúc ngôi chùa chia làm 3 phần: Tiền Đường,
TXêUҩWF{QJSKXFyORQJOkQTX\SKөQJKRDVHQYjQKӳQJELӇXWѭӧQJNKiFPDQJQpWYăQKyD9LӋW[ѭD
hoằng Pháp của mình cũng đã đến lúc trao truyền cho thế
Hậu Tổ và Pháp xá. Chánh điện xây trên nền cao 8 tấc. Phía
hệ tương lai, nên trong dịp mừng Khánh thọ 70 do chư
trước
có 3 cửa vào và 2 cửa sau. bước vào bên trong Chánh
9jRWKiQJQăPQKұQWKҩ\WXәLJLjVӭF\ӃXVӵKRҵQJ3KiSFӫDPuQKFǊQJÿmÿӃQO~FWUDR
Tăng và Phật tử tổ chức, Hòa thượng đã công cử ĐĐ Thích
điện
quý vị sẽ nhìn thấy 2 tượng Hộ Pháp và Già lam tay
WUX\ӅQFKRWKӃKӋWѭѫQJODLQrQWURQJGӏSPӯQJ.KiQKWKӑGRFKѭ7ăQJYj3KұWWӱWҥLÿk\Wә
Viên Trí nhận chức vụ Trụ Trì, thay thế cho Ngài điều hành
cầm bảo xử, và thanh gươm vẻ mặt oai nghiêm của một vị
mọi công việc tại bổn tự. Vào cuối năm 2010, chùa tiếp tục
FKӭF+zDWKѭӧQJÿmFӱĈĈ7KtFK9LrQ7UtQKұQFKӭFYө7Uө7UuWKD\WKӃFKR1JjLÿLӅXKjQKPӑL
đại thần trấn giữa ngôi già lam, bảo vệ Phật Pháp, kế đó là
khởi công xây dựng tháp Tam Bảo 3 tầng, cao 12 mét để
F{QJYLӋFWҥLEәQWӵ
quả
Đại hồng chung và trống Bát Nhã
thờ xá Lợi Phật, Chư vị Bồ Tát, Lịch đại Tổ Sư và các tro
Chánh Điện có 3 gian: Gian giữa thờ tượng Đức Bổn Sư, cốt Hương linh trí tự. Sau gần hai năm xây dựng, lễ Khánh
9jRFXӕLQăPFKDWLӃSWөFNKӣLF{QJ[k\GӵQJWKiS7DP%ҧRWҫQJFDRPpWÿӇWKӡ[i/ӧL
bên
phải thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, bên trái thờ thành ngôi tháp được trân trọng tổ chức vào trung tuần
3KұW&KѭYӏ%ӗ7iW/ӏFKÿҥL7ә6ѭYjFiFWURFӕW+ѭѫQJOLQKWUtWӵ6DXJҫQKDLQăP[k\GӵQJOӉ
tượng
Đức Địa Tạng Vương Bồ tát. Tất cả những tượng tháng 11 năm 2012 dưới dự chứng minh của chư Tôn Đức
này
đều bằng đồng mạ vàng thỉnh từ Đài Loan vào năm đến từ Mỹ, Canada, Âu Châu, Úc và Việt Nam trong dịp
.KiQKWKjQKQJ{LWKiSÿѭӧFWUkQWUӑQJWәFKӭFYjRWUXQJWXҫQWKiQJQăPGѭӟLGӵFKӭQJPLQK
2004.
Những bàn thờ, hoa văn trang trí ở đây đều được điêu ngày Về Nguồn lần thứ sáu được tổ chức ngay tại bổn tự.
FӫDFKѭ7{QĈӭFÿӃQWӯ0ӻ&DQDGDÆX&KkXÒFYj9LӋW1DPWURQJGӏSQJj\9Ӆ1JXӗQOҫQWKӭViX
khắc trên gỗ quý rất công phu, có long lân quy phụng, hoa
ÿѭӧFWәFKӭFQJD\WҥLEәQWӵ
sen và những biểu tượng khác mang nét văn hóa Việt xưa. Trải qua gần 30 năm, hạt giống Pháp Hoa được cấy trồng
trên quê hương Nam Úc, xứ lạ quê người vốn khác nhau
trước bàn Phật có câu đối xoay ra:
7UҧLTXDJҫQQăPKҥWJLӕQJ3KiS+RDÿѭӧFFҩ\WUӗQJWUrQTXrKѭѫQJ1DPÒF[ӭOҥTXrQJѭӡLYӕQ
về văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ. Nhưng nhờ vào giáo lý
Pháp thuyết Bồ Đề hiện khởi chơn như, tướng thị quả thị cao siêu nhiệm mầu và chân thực của Phật giáo, cùng với
NKiFQKDXYӅYăQKyDW{QJLiRQJ{QQJӳ1KѭQJQKӡYjRJLiROêFDRVLrXQKLӋPPҫXYjFKkQWKӵF
nhân
hàm thanh tịnh.
sự khéo léo hoằng Pháp của Hòa thượng, nơi đây từ một
FӫD3KұWJLiRFQJYӟLVӵNKpROpRKRҵQJ3KiSFӫD+zDWKѭӧQJQѫLÿk\PjÿmNKLӃQPӝWPҧQKÿҩW
Hoa khai Bát Nhã thổ xuất vi, diệu hương vi tường vi mảnh đất khô khan, hoang vắng đã trở thành một ngôi già
NK{NKDQKRDQJYҳQJWUӣWKjQKPӝWQѫLJLjODPWUDQJQJKLrPKQJYƭPӝWWKҳQJFҧQKJySSKҫQW{ÿҽS
thoại
biến trang nghiêm
lam trang nghiêm hùng vĩ, góp phần tô đẹp cho xứ sở Úc
FKR[ӭÒFÿDYăQKyDÿDVҳFWӝFQj\
đa văn hóa, đa sắc tộc này.
Nghĩa
là:

C
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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 làm Trưởng
ban. Hòa Thượng 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
12

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 tại tỉnh Quảng
Nam. Hòa Thượng cũng là sáng lập viên xây trường
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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: Hòa Thượng 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, hướng dẫn 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 chư vị Lịch Đại 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
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PHÁP NGỮ VÀ LỜI DẠY

Của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Nguyên Hội Chủ GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL
Trích trong các bài Diễn Văn, Đạo Từ, Huấn Từ
và những lời dạy chúng đệ tử của Trưởng Lão Hòa Thượng khi còn tại vị.

I-/ Trích trong những bài Diễn văn, Đạo Từ,
Huấn Từ:
1/ “… Phật Giáo, một Tôn giáo mang lại hòa bình, an lạc,
bảo vệ môi sinh và hóa giải được mọi oán cừu, mang lại
niềm tin trong một thế giới nhiễu nhương nhiều biến
động. Văn minh hiện đại do quá chú trọng và chạy theo
sự tiến bộ của khoa học, lấy thành tựu về vật chất hữu
hình làm mục tiêu mà quên đi phần tinh thần vô hình
và bản tâm thanh tịnh hằng sẵn có trong từng cá nhân.
Cho nên có nhiều hụt hẫng và biến thành những hiễm
họa đang đe dọa sự sống còn của nhân loại.
Trở về nguồn cội là trở về với sự Thanh Tịnh và Hòa
Hợp, nhưng muốn có được sự Thanh Tịnh phải y theo
lời Phật đã Di Giáo: ‘Hãy lấy Giới luật làm Thầy…Giới
luật còn là Phật Pháp còn’ và lấy 7 pháp Bất thối, làm
kim chỉ nam… Muốn Hòa Hợp, việc đầu tiên phải diệt
trừ ‘bản ngã’ mà khi vừa chào đời Đức Bổn Sư đã gởi
đến nhân loại một thông điệp: ‘…Duy ngã độc tôn…’
và suốt trong 49 năm giáo hóa, Ngài đã dẫn hàng đệ tử
đi khất thực khắp muôn nhà, cũng không ngoài mục
đích là ‘diệt trừ bản ngã’. Vì ‘chấp ngã’ và ‘chấp pháp’ là
nguồn gốc của vô minh. ‘Bản ngã’ chỉ biết lo ‘sinh tồn’
và ‘hưởng thụ’ nên sẽ là nguyên nhân của mọi tội lỗi.
Để bảo toàn và truyền thừa được những lý tưởng cao
đẹp mà Đức Phật, Tăng đoàn và chư Liệt vị tiền bối
Tổ sư đã dày công khai lập. Là sứ giả Như lai, muốn
‘Về nguồn’ và ‘Hiệp Kỵ Tổ Sư’ đúng nghĩa cũng như
lợi ích thiết thực, chúng ta phải quyết tâm diệt trừ ‘ngã
chấp’. Làm chùa và xây dựng đạo tràng với tâm nguyện
‘tiếp Tăng độ chúng’, ‘truyền hiền chứ không truyền tử’,
dùng ‘lục hòa’ để sinh hoạt, tôn trọng ‘pháp yết ma’ tất
cả phải với tấm lòng ‘Từ Bi Hỷ Xả’ bao dung, rộng mở
thì tin chắc rằng Tăng đoàn chúng ta sẽ phát triển đúng
pháp, vững mạnh và lợi ích cho muôn loài”.
(Trích Đạo Từ cho Ngày Về Nguồn 8 (2014) tại Chùa
Pháp Bảo, Sydney)
2/ “ … Chúng ta đang thu hoạch những gì đã gieo tạo,
như vậy là đã quá nhiều phước báu rồi, vừa được sống
trên một đất nước giàu lòng nhân đạo, vừa tự do, vừa
dân chủ lại vừa có đầy đủ điều kiện để sống và hướng
thượng, vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không
mang những hạt giống đang thu hoạch hôm nay ra tiếp
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tục gieo trồng, bằng cách: Nghĩ, nói, đối đãi tốt với nhau
và nỗ lực lo tu tập, làm việc ích lợi xã hội, chia sẻ những
vui buồn cùng nhau, cho cuộc sống hiện tại được an
lành, tương lai được sanh về cõi Cực lạc.
Đức Phật đã dạy: ‘Trong các Pháp Tâm dẫn đầu, Tâm
làm chủ, Tâm tạo tác tất cả…Tâm bình thế giới bình,
Tâm tịnh quốc độ tịnh’. Nên chúng ta phải có những lời
nói, hành động tôn xưng nhau, để thể hiện cho một cái
Tâm trong sáng, cao đẹp đang hiện diện trong ta, bèn
ngược lại là chúng ta đang sở hữu một cái Tâm bất an”.
(Trích Đạo Từ trong Lễ Khánh Thành Tháp Tam Bảo,
Chùa Pháp Hoa Nam Úc, tháng 9/2012.)
3/ “... Đức Phật một vị Đạo sư vĩ đại của nhân loại, đã
giác ngộ được mọi chân lý, nên mới vừa sanh ra cõi đời
ngũ trược ác thế nầy, Ngài đã gởi cho nhân loại một
thông điệp quan trọng và rất cần thiết, đó là lời tuyên
bố: ‘Thiên thượng, Thiên hạ, duy ngã độc tôn’ có nghĩa
là: Trên Trời dưới Trời chỉ có ‘cái ta’nầy là quan trọng
nhất, vì nó có thể giúp ta thành Phật, Thánh, nếu biết
dùng ‘bản ngã’ nầy để tu tập hướng thượng ... Nhưng
nó cũng có thể đưa ta xuống địa ngục hay thành loài
ngạ quỷ, súc sanh, nếu ta chỉ biết khai thác thực hiện
hai chức năng của ‘bản ngã’ đó là: Lo sinh tồn và lo
hưởng thụ…”
(Trích Đạo Từ cho Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 11 (2011)
tại Melbourne.
4/ “… Khi ta tu tập thì mọi người sẽ cung kính và tôn
trọng, nếu không biết lo quán chiếu tự thân, tinh tấn
hành trì thì ‘cái ta’ sẽ lớn lên, vô minh phát khởi và
‘tham, sân, si’ cũng lớn dần theo sự kính trọng đó, lúc
đó sẽ không có ai dám đụng đến, đôi khi lại nêu cái lỗi
của người ra, để che cái lỗi của mình, tất cả không ngoài
mục đích là để bảo vệ cho ‘cái ta’ ấy, và tội lỗi cũng từ
đây sinh khởi”.
(Trích Đạo Từ cho Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 11 (2011)
tại Melbourne.
5/ “…Trong Lễ Ký văn có viết: ‘Ngọc bất trác, bất thành
khí, nhân bất học, bất tri Đạo’, nghĩa là ngọc mà chẳng
mài dũa thì không thành món trang sức đẹp quý, người
mà không học thì không biết gì về Đạo đức, nhưng học
nhiều mà không lo tu tập, thì cũng sẽ dễ biến thành ‘sở

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

tri chướng’ cản trở con đường tu, chỉ biết nói ba hoa để
thể hiện ‘cái ta’, vì hiu hiu tự đắc nên khó học hỏi được
những điều hay lẽ phải nơi người khác, có đôi lúc để
bảo vệ ‘cái ta’ sẵn sàng lấy lỗi người để che lỗi mình,
hoặc đạp người xuống để mình đi lên, rồi phải chịu trả
quả khổ đau, hay trở thành ‘thế trí biện thông’ dễ dàng
tạo nghiệp khẩu và thành một trong tám nạn”.

triệt tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp lực của mình’
thì mới mong đạt đến giác ngộ, giải thoát …”

(Trích Đạo Từ cho Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 11 (2011)
tại Melbourne)

Còn hạnh phúc nào hơn, khi còn trẻ khỏe, chúng ta có
chùa để đến tu tập, tạo phước điền, đến khi già yếu, giã
từ cuộc đời, đã có Bảo Tháp gởi thân an nghỉ.

6/ “… Mặc dầu đây là lần thứ 6 Tăng Ni Hải Ngoại tổ
chức Về Nguồn, nhưng với Úc châu đây là hân hạnh
được đăng cai lần thứ nhất, nhân dịp nầy tôi cũng xin
đề nghị: Cứ mỗi kỳ Hiệp Kỵ chúng ta nên đưa ra một
‘Công án’ để toàn thể cùng tu tập và mỗi khi về tham
dự, mỗi người cũng phải nên ‘Trình pháp’ nêu lên
sở đắc, sở chứng của mình cho Đại chúng cùng liễu
tri, hầu cùng nhau chia sẻ niềm phúc lạc và nhân lên
những điển hình Sa môn tốt, cho Phật tính của từng vị
được hiển lộ, hạn chế được các ‘hình tợ sa môn’ đang
âm thầm phát triển. Đấy mới là lòng thành Hiệp Kỵ
một cách đúng nghĩa và lợi ích thiết thực, chứ đừng nên
chạy theo thành tích và hình thức bên ngoài mà bị ngũ
dục cuốn lôi…”
(Trích Diễn văn khai mạc Về Nguồn 6 (2012) tại Chùa
Pháp Hoa, Nam Úc.)
7/ “… Chúng ta đang sống trong nhà lửa, trong một
thế giới nhiễu nhương và đầy sự bất an, cho nên GHPGVNTNHN UĐL-TTL ra đời, với hoài bão hóa giải
những nỗi bất hòa và tập trung được sức mạnh của
Tăng Đoàn Việt Nam tại Úc mà Hoằng Pháp Độ Sanh,
trong một thời gian nhiều biến động và đầy thử thách.
Nhưng nhờ hiểu được chữ Nhẫn, áp dụng lời Phật dạy,
sống ‘hài hòa và tùy duyên’ vào Phật sự và cuộc sống
hằng ngày của Chư Thiền Đức Tăng Ni trong Giáo hội,
cho nên đến hôm nay, qua bốn nhiệm kỳ với hơn mười
sáu năm trời đầy gian truân, vẫn trường tồn và trưởng
thành. Từ năm ba ngôi chùa, nay đã phát triển gần năm
mươi tự viện, hàng trăm Tăng, Ni thành viên và hàng
trăm ngàn Phật Tử sinh hoạt ở nhiều đạo tràng tu tập,
trên toàn liên bang.
… Hiểu được nguyên lý ‘trùng trùng duyên khởi’ nên
chúng ta đã quyết chọn phương pháp sống ‘hài hòa và
tùy duyên’ để hành đạo. Nhờ hài hòa và tùy duyên mà
Giáo hội chúng ta mỗi ngày một vững mạnh và phát
triển, nhờ hài hòa và tùy duyên mà mỗi thành viên
trong Giáo hội mỗi ngày một tôn trọng, thông hiểu
nhau để gắn kết thêm hơn và cũng nhờ hài hòa và tùy
duyên mà những người muốn chứng tỏ ‘bản ngã’ nếu
không biết quay đầu, sẽ lần hồi bị đào thải, và sẽ ‘ngộ’
ra rằng, muốn tiến tu phải ‘quán chiếu lại nội tâm, làm

(Trích trong Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại
Kỳ V (2015), tại Tu Viện Quảng Đức, Melboure.)
8/ “… Bảo tháp nghiêm trang thờ xá lợi, cốt linh Phật
tử cũng yên phần.

…30 năm đánh dấu sự hiện hữu của Tổ đình Pháp Hoa.
30 năm khắc ghi những kỷ niệm một trụ xứ miền Nam
nước Úc. Và 30 năm trong khoảng đời 80 năm lão giả
như tôi. Làm sao nói hết, diễn sao cho cùng. Những
đến đi còn mất, những ảnh tượng vô thường, những
diễm hằng bất biến, trong quý vị, trong chúng tôi, dù
nhạn bay lưng trời, ảnh chìm bóng nước, nhưng tất cả
chúng ta, lưu mà chẳng lưu, giữ mà chẳng giữ, như Phật
Pháp nhiệm mầu hằng viễn như nhiên, như vô thường
thị thường hằng lưu vĩnh trụ…”
(Trích Diễn văn chào mừng Đại Lễ Khánh Thành Bảo
Tháp Tam Bảo và Lễ Kỷ Niệm 30 năm Tổ đình Pháp Hoa
Nam Úc.)
9/ “… Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích
Quảng Đức tự thiêu và các Thánh Tử Đạo đã vị Pháp
vong thân, GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Tri Ân với mục
đích: Thắp sáng lại ngọn đuốc Quảng Đức để một lần
nữa soi sáng nẻo vô minh, muốn lăm le tái hiện, hầu
nhắc nhở cho Tăng Tín Đồ khắp nơi luôn sống với Phật
tánh đang sẵn có trong từng mỗi người, để nhìn đời
bằng tình thương với lòng bao dung độ lượng, trao cho
đời niềm vô úy trước gian nguy, tri ân và tưởng nhớ
đến những Thánh Tử Đạo đã vị Pháp thiêu thân cho
Phật Pháp trường tồn, mọi chúng sanh không còn tạo
nghiệp ác nữa. Bằng cách mỗi người hãy miên mật tu
hành theo đúng chánh pháp, để tự thân được an lạc,
giải thoát và cứu khổ muôn loài, cũng như sẵn sàng hy
sinh cho Đạo Pháp và Dân tộc, đặc biệt những người
Việt xa quê như chúng ta, phải giáo dục cho đàn con
cháu biết được những truyền thống lịch sử và sự hy
sinh cao đẹp nầy, để noi gương trở thành người hữu
ích, hầu góp phần xây dựng đất nước đang cưu mang
chúng ta và hướng về yểm trợ phát triển quê nhà, cũng
như giúp cho những người nước ngoài và những người
ngoài đạo Phật, biết rõ được Giáo lý Đạo Phật rằng: Đời
là Vô thường, Khổ, Không và luật Nhân quả rất nghiêm
minh, luôn chi phối mọi người, mọi nơi, mọi lúc, ai gây
tội ác, rồi cũng phải trả quả (lịch sử trong 50 năm qua đã
minh chứng rõ điều nầy), để mà tránh ác làm lành, lấy
ân báo oán, đó là cách Tri ân và Tưởng niệm thiết thực
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và đầy đủ ý nghĩa nhất. Luận ngữ Trung Hoa cũng nói:
‘Thận chung truy viễn, dân đức qui hậu’ (Trân trọng và
ghi nhớ đối với những sự hy sinh của tiền nhân, thì đức
tính của người dân sau sẽ trở nên đôn hậu …”
(Trích ĐẠO TỪ cho NGÀY TƯỞNG NIỆM và TRI ÂN
50 năm Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Tổ chức
tại Sydney, năm 2013)
10/ “… Mái ấm của ngôi chùa, sự đùm bọc, chở che,
dìu dắt của Tăng, Ni cũng như sự hướng dẫn của các
Huynh trưởng là điều kiện rất cần thiết để khai sinh,
nuôi sống, trưởng dưỡng tổ chức GĐPT, thiếu một
trong những điều kiện trên thì các em sẽ lạc lõng, hết
nhựa sống và mất phương hướng, dễ bị các thế lực vô
minh lợi dụng. Vậy Thầy mong các em hãy luôn tỉnh
thức, giữ vững và chắt lọc những truyền thống tốt đẹp
đã có tự bao đời, kết hợp với hiện đại hóa và hằng sống
với Phật tánh sẵn có trong từng mỗi em, để tôn trọng
lẫn nhau, nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng, trong sạch
từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm, để
chiêu cảm được những điều tương ưng, hầu hoàn thiện
tự thân, góp phần tô đẹp cuộc đời và làm lợi ích cho xã
hội…”
(Trích Đạo Từ cho Đại Hội Gia Đình Phật Tử Úc Châu
-2013)
11/ “… Tất cả bốn vị Tăng Thống đã theo Phật vào Niết
bàn tịch tịnh, nhưng hành trạng của quý Ngài đã để
lại cho đàn hậu tấn chúng ta một tinh thần vô giá: Bất
khuất trước bạo quyền, miên mật trong hành trì, bao
dung trong pháp ‘tùy duyên nhi bất biến’, thật là một gia
tài đồ sộ, đã truyền lại cho chúng ta thừa hưởng. ‘Cây
có cội, mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn, mới tỏa
khắp muôn nơi’. Biết ơn và đền ơn là truyền thống của
Phật giáo chúng ta, nên GHPGVNTNHN UĐL- TTL
đã quyết định vào mỗi kỳ An Cư hằng năm của Giáo
hội, sẽ tổ chức Lễ Húy Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Tưởng
Niệm Bốn Đời Tăng Thống để cho Tăng Tín Đồ có cơ
hội học hỏi và noi theo hành trạng của quý Ngài mà tu
tập, phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân loại...”
(Trích Đạo Từ trong Lễ Húy Kỵ Tưởng Niệm 4 đời Tăng
Thống của GHPGVNTN, tại Đạo Tràng An Cư Tu Viện
Vạn Hạnh, Canberra. Năm 2012)
12/ “… Trong chương thứ 9, Kinh Tứ Thập Nhị
Chương, Đức Phật đã dạy: ‘Bác văn ái Đạo, Đạo tất
nan hội; thủ chí phụng Đạo, kỳ Đạo thậm đại’ nghĩa là:
‘Kẻ học rộng mến Đạo, thì Đạo ắt khó gặp, còn những
kẻ thủ chí hành Đạo, thì Đạo kia rất lớn’, vì đến với Đạo
là để hành chứ không phải để biết, những ai học rộng,
thuộc làu Kinh điển mà không tu tập, không thực hành,
thì không hiểu được Đạo. Giữ chí tu hành theo những
16

điều đã học, thì sẽ thấy Đạo là rất lớn, rất là vi diệu, bởi
hưởng được hương vị Giải thoát, Giác ngộ, vì giáo pháp
của Đức Thế Tôn chỉ có một vị Giải thoát mà thôi. Ai
học cao hiểu rộng, tu lâu mà vẫn còn phiền não, tức là
tu chưa đúng, đã lớn dần ‘bản ngã’, tức là ‘chấp ngã’ mà
‘chấp ngã’ là nguồn gốc của vô minh, sẽ sanh ra muôn
vàn khổ đau và tội lỗi, chỉ có tu sao cho thành ‘vô ngã’
thì mới đạt đến được cứu cánh, vì ‘vô ngã là Niết bàn’…”.
(Trích Đạo Từ khoá Tu Học Phật Pháp kỳ X (2010) tại
Adelaide).

II/ Trích những lời dạy chúng đệ tử trong các
buổi sinh hoạt nội tự, hay các buổi nhắc nhở,
tâm tình Thầy trò chia sẻ với nhau:
13/ “Sống vì tha nhân, đem an vui và lợi ích đến cho
mọi người, là cách lo cho mình một cách khôn ngoan
nhất”.
14/ “Hãy sống hài hòa với mọi người và thiên nhiên,
ta sẽ thấy an vui trong lòng và gặp nhiều thuận duyên
trong cuộc sống.”
15/ “Những cây con được nuôi nấng trong lồng kiến hay
được bón phân chăm sóc đầy đủ, có mau lớn, nhưng
sẽ không đứng vững như các cây mọc hoang dại, chịu
mưa sa nắng gió trên các vùng sỏi đá khô cằn”.
16/ “Hãy hy hiến hết mình vì tha nhân, rồi mọi chuyện
sẽ tốt đẹp”.
17/ “Tham-sân-si là do vô minh, nhưng vô minh là nơi
‘chấp ngã’, nên không còn ‘ngã chấp’ thì vô minh tự biến
và tham-sân-si sẽ không còn”.
18/ “Bản ngã là năng lượng cho cuộc sống, nếu biết
dùng năng lượng ấy cho mục đích ‘phụng sự nhân sinh’
thì ích lợi rất to lớn, nhưng nếu cho sự ‘hưởng thụ cá
nhân’ thì nguy hiểm và tội lỗi vô cùng”.
19/ “Suốt cuộc đời tôi luôn muốn xây dựng một Tu
Viện nơi Lan Nhã cho Tăng Ni và Phật Tử cùng đến
để tu, hầu trọn hưởng niềm an lạc, giải thoát được lâu
dài, vĩnh viễn, nhưng chắc là ‘lực bất tòng tâm’ nên rất
mong Chư Tôn Đức và Giáo Hội cố gắng thực hiện cho
bằng được, để lợi ích Tăng, tục được trọn vẹn”.
20/ “Thanh tịnh và hòa hợp là bản thể của Tăng già,
nên Thầy khuyên các con, hãy luôn tương kính, tương
thân, tương trợ và thuận hòa cùng nhau, sách tấn nhau
tu học để cùng đến bến bờ giải thoát, giác ngộ”.
Chùa Pháp Hoa - Nam Úc, Trọng Xuân - Đinh Dậu
(2/3/2017)
Thích Viên Thành
Trích lục.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Thủ Bút của Đức Trưởng Lão
Hòa Thượng Thích Như Huệ
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Những Hình Ảnh Sinh Hoạt
Lãnh Đạo Giáo Hội Của Đức Trưởng Lão
Hòa Thượng Thích Như Huệ trước 1975

Cụ Ông Như Thế Phạm Kim Cái
Thân Phụ của HT Thích Như Huệ

HT Thích Như Huệ (40 tuổi)

HT Thích Như Huệ (43 tuổi)

Đầy đủ Quảng Nam Phật Giáo Tứ Trụ ( Hàng Chư Tôn Đức đứng phía trước từ phải qua trái: HT Thích Chân
Phát, HT Thích Như Vạn, Thầy…, HT Thích Long Trí, HT Thích Như Huệ, Thầy…, HT Thích Tâm Thanh, về
tham dự Đại Hội tại Chùa Xá Lợi, Sài Gòn, năm 1963, để thành lập UBCNPG toàn quốc, chống chế độ đàn áp
Phật Giáo của Chính Phủ Ngô Đình Diệm.
18

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Hòa Thượng Thích Như Huệ, HT Thích Trí Minh, HT Thích Minh Trí, HT Thích Hành Sơn cùng Chư Tôn Đức
trong GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam và phái đoàn QNPT có Trung Tá Tỉnh Trưởng Phạm Cao Đông, đón tiếp
HT Thích Tâm Châu, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo về thăm Tỉnh Quảng Nam năm 1965.

HT Thích Như Huệ và Thầy Đỉnh, Ban Giám Hiệu Trường Bồ Đề Hội An, đón Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi
về thăm Trường, khi Trường mới vừa xây dựng còn đang dang dở, năm 1965.
19
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HT Thích Như Huệ đang đọc lời Chào mừng Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Quân Đoàn I, Vùng I
Chiến Thuật, đến thăm Trường Bồ Đề Hội An, năm 1964.

Từ phải sang trái HT Thích Thiện Minh (đang nói) HT Thích Như Huệ, sát phía sau là HT Thích Chân Phát,
Nguyễn Gia Hân, Trung Tướng Nguyễn Khánh, Tùy viên TT, HT Thích Huyền Quang, HT Thích Trí Giác. Chư
Tôn Đức thuộc Tỉnh Giáo Hội Quảng Nam đã cùng Chư Hòa Thượng lãnh đạo Viện Hóa Đạo, đã chất vấn
(Tướng Khánh lãnh đạo Quốc Gia) về việc bắt giam cầm trái phép 300 Phật Tử tại Huyện Duy Xuyên, Quảng
Nam, năm 1965.
20
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Chùa Tỉnh Hội Quảng Nam, sau khi TLHT Thích Như Huệ được cung thỉnh về làm Trụ Trì (trước 1972) đã
được đổi thành tên Chùa Pháp Bảo-Hội An.

HT Thích Như Huệ, đến thăm Đoàn Cán Bộ Xã Hội của GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam, năm 1973
21
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HT Thích Như Huệ và HT Thích Như Luận khi làm Giám Đốc và Giám Thị
Trường Trung Học Bồ Đề Hội An năm 1973.

Thầy Giám Đốc (HT Thích Như Huệ) và Thầy Tổng Giám Thị (HT Thích Như Luận)
cùng Ban Điều Hành - Học Sinh - Bồ Đề - Hội An, Niên Khóa 1970-1971
22
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TLHT Thích Như Huệ đang đọc Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội PGVNTN Tỉnh Quảng Nam

HT Thích Như Huệ về thăm Trường Bồ Đề Quế Sơn và Chùa Phú Hương, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam
năm 1972, đi bên phải là Chú Kỉnh Hạnh Trung (nay là Thầy Viên Thành)
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Đại Hội GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam, năm 1970 Tại Trường Trung Học Bồ Đề Hội An
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Những ngày cuối đời mặc dù bệnh, nhưng HT Thích Như Huệ vẫn đến dự Lễ Khánh Thành Nghĩa Trang
Phật Giáo Tại Nam Úc cùng Ông Nguyễn Văn Hiếu, Toàn Quyền Nam Úc và CEO Nghĩa Trang Enfield
Memorial Park, ông Robert Pitt. Ngày 3-4-2016

HT Thích Như Huệ, năm 2016 về thăm lại quê hương Hội An và HT Thích Chân Phát
(hai vị cuối cùng của Quảng Nam Phật Giáo Tứ Trụ) sau hơn 30 năm xa cách.
25
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Đức Trưởng Lão
HT Thích Như Huệ
& Chùa Pháp Hoa
trong những năm đầu tiên
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HƠN 30 NĂM NHÌN LẠI
Con đến Úc Châu năm 1984, tức là sau một năm Giáo Hội PGVNTN
Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan được thành lập (1983). Vì vậy, con có
Đến năm 1986, Đại Hội Tăng Già, còn gọi là Đại Hội Tăng Ni lần đầu
Như Huệ đứng ra tổ chức. Ngài đã vui mừng đảm trách công tác Phật
sự trọng đại này. Tuy ngôi chùa Pháp Hoa lúc bấy giờ đơn sơ nhỏ bé,
hoan hỷ với nụ cười luôn ở trên môi.
Tọa, 1 vị Đại Đức và 4 vị Tỳ Kheo Ni. Đếm đi đếm lại chỉ hơn 10 vị,
ngồi chưa hết một cái bàn dài. Tuy là ít nhưng lại đầy khí thế, hăng say,
đóng góp xây dựng một Giáo Hội PGVN trên đất Úc.
Huyền Tôn, Đệ nhất Phó Hội Chủ kiêm Giáo Hội Trưởng Hội PG
-

PGVN trong những năm đầu tiên trên xứ Úc này vô cùng khó khăn,
cơ sở PG chỉ là những ngôi nhà tạm bợ, thiếu trước hụt sau. Từng
bước từng bước, quý Ngài tùy duyên, ẩn nhẫn thực hiện hoài bão
trọng trách Sứ Giả Như Lai của mình. Mỗi người mang một sứ mạng,
đi đến một góc trời xa xôi, một mình một bóng, âm thầm mang ánh
sáng Chánh Pháp vào trong cuộc đời, cho dù phải đối mặt với không
biết bao nhiêu khó khăn nghịch cảnh.
Trưởng khá lớn tuổi trong các vị GH Trưởng tại các tiểu bang khác.
Quên đi tuổi cao sức yếu, Ngài đã từng bước xây dựng cơ sở GH tại
Chùa Pháp Hoa. Ngài thường xuyên có mặt khắp nơi khi GH cần đến.
“Đức tu nhẫn nại vẹn toàn
Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh
Chông gai khéo tạo tâm thành
Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nan”. (trích Kinh sách)
Khi còn ở VN, người tu sĩ sống trong các tu viện, cái gì cũng có sẵn,
thân hành đạo, mới thấy thấm thía cái nghĩa đạo tình đời, mới thấy

đầy những chướng ngại khi lèo lái con thuyền Chánh Pháp: Đối nội,
đối ngoại, sắp xếp, tổ chức, một mình một bóng, thiếu thốn mọi bề,
xây dựng cơ sở, mắc nợ mắc nần, bị chửi bị bới...
“Sướng ích gì đâu chức Trụ Trì
Nguyện làm Phật sự phải thị phi
Khom trên cúi dưới dâu trăm họ
Sướng ích gì đâu chức Trụ Trì”. (khuyết danh)
Đi làm Sứ Giả Như Lai đến các tiểu bang là cả một hạnh nguyện hy
sinh to lớn. Đức Phật dạy rằng: “Có phát đại nguyện mới có thể xem
thường chướng ngại”:
“ Tất cả rồi cũng trôi qua,
Ba chìm bảy nổi cũng là thế thôi
Sự đời bèo nổi mây trôi
Con thuyền Đạo Pháp đầy vơi chập chùng”.
Đa số những ngôi chùa trên đất Úc không phải là Tu Viện chuyên tu,
mà là Chùa Hội, có đạo đời hai lối, có sự tham gia của hàng cư sĩ trong
Hội Chùa. Bởi vì:
“Đời không Đạo, đời vô nghĩa lý
Đạo không đời, biết chỉ cho ai”. (khuyết danh)
Cái khó của người tu sĩ thừa hành Phật sự trong các ngôi Chùa Hội
là phải phương tiện, khéo léo, vừa dung hòa ý kiến hai bên, vừa giữ
vững lập trường hướng thượng, luôn tạo cho mình một hướng đi tự
tại, thong dong trong suốt cuộc hành trình.
Tan rồi vọng động trần sa
Giác tâm trùm khắp hằng hà càn khôn
Này đâu là chốn thiền môn
Đạo đời hai lối hàn ôn tháng ngày
Ta đi giữa cuộc đổi thay
Nằm nghe tiếng gió bên ngoài thong dong
Vi vu khắp chốn bụi hồng

tự tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc. Năm 1997, Hội PG Nam Úc lại tưng
bừng đón rước phái đoàn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ đến
thăm Úc Châu. HT Như Huệ đứng ra tổ chức, bốn ngày vui hoan hỷ
diễn ra dưới mái chùa Pháp Hoa nhỏ bé.
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Nửa vòng trái đất tưởng chừng xa xôi
Đủ duyên thì hội ngội thôi
Nụ cười nở khắp trên môi rộn ràng.
Lúc đó tụi nhỏ chúng con cũng có dịp được quý Ngài cho tháp tùng đi
ăn nhà hàng Tây. Khi ăn món spagetty (mì sợi của Ý) mà không có đôi
đũa. Ngài HT Huyền Tôn không biết dùng cái nĩa cuộn tròn sợi mì,
nên cứ bị rớt lên rớt xuống hoài, ăn không được. Ngài liền ngó sang
nào khác không? Ăn kiểu này khó khăn quá”. “Dạ, con có đem theo
liền cầm trái bắp nướng ăn ngon lành. Con liền 2 câu thơ: “Ăn đồ Tây
rớt lên rớt xuống, món VN bắp nướng dễ cầm”.
Người đời thường nói “Đốt đuốc đi khắp mọi nơi, tìm người tri kỷ
trên đời khó thay”. Có phước báo mới gặp được người bạn tốt, chia
ngọt xẻ bùi, hàn huyên tâm sự. Suốt 32 năm qua, sống trong lòng của
GH, con thấy 2 vị HT Huyền Tôn, HT Như Huệ của chúng ta như 2
cây đại thọ song song bên nhau trên các nẻo đường hoằng Pháp.
Tuổi già có cái vui già
Tôi cầm cây gậy bó hoa huynh cầm
Đường về Nam Úc xa xăm
Đón đưa với cả chân tâm đạo tình”
“Tuổi già chân thấp chân cao
Cùng chia cây gậy cùng nhau đạo tình
Huynh một cây, tôi một cây
Hai chân thêm gậy vững cây Bồ Đề.
Nước Úc Đại Lợi trời xanh mây trắng, thiên nhiên êm đềm. Hàng cây
quanh năm Xuân qua Đông lại, đổi thay sắc màu. Nhìn những chiếc
là vàng trên cành cây như báo hiệu cảnh vô thường biến dịch, nào ai
tránh được tuổi già:

HT Huyền Tôn & HT Như Huệ
(hình chụp ngày 23-10-1997)

Nào ai có biết trong giây phút
Chiếc lá lìa cành chiếc lá bay”. (Khuyết danh)
hồn trong cái thân năm uẩn cũng không thể đứng yên ngoài vòng biến
dịch của định luật vô thường:
“Mới bình minh đó đã hoàng hôn
Đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn
Trời thường sớm nắng chiều mưa vậy
Khuấy động lòng ta bao nỗi buồn”. (Khuyết danh)
Tuổi già có cái vui già
Tôi cầm cây gậy bó hoa huynh cầm
“Đường về Nam Úc xa xăm
Đón đưa với cả chân tâm đạo tình.
Tuổi già chân thấp chân cao
Cùng chia cây gậy cùng nhau đạo tình.
Huynh một cây, tôi một cây
Hai chân thêm gậy vững cây Bồ Đề.
Như Lai Sứ Giả. Cũng tuổi trẻ hăng say, cũng tuổi già lụm cụm. Chiếc
thân tứ đại này rồi cũng theo thời gian già yếu. Quý Ngài rồi cũng
tuần tự xả bỏ những cái giả tạm để chứng nhập pháp thân vô tướng,
trở về cõi Phật, an nhiên tự tại, xong việc rồi ra đi:
“Mắt sâu rát bóng thiên đường
Một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay
Người ngồi giữa cuộc đổi thay
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường”. (Khuyết danh)
Cõi tạm mà, bậc Bồ Tát nhập thế cứu đời, chuyện đến chuyện đi chỉ
là quán trọ, nhưng Phật tánh vẫn luôn hiện hữu và đang bừng sáng
giữa cõi thế gian:

HT Huyền Tôn & HT Như Huệ
(hình chụp ngày 23-10-1997)

“Đi trong cõi mộng ta không mộng
Đứng giữa đất trời chẳng vướng mong
Ngồi đây soi bóng mình qua lại
Đêm ngủ an bình với Tánh Không”. (Khuyết danh)
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HT Thích Như Huệ & HT Thích Bảo Lạc
Trong Chuyến Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ năm 1990
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HT Thích Như Huệ Cùng Chư Tôn Đức

HT Như Huệ & HT Nhất Hạnh

HT Như Huệ & HT Mãn Giác

HT Bảo Lạc, HT Long Trí & HT Như Huệ

HT Như Huệ & HT Giác Nhiên

HT Như Huệ & HT Tịnh Hạnh

HT Như Điển & HT Như Huệ

HT Như Huệ & HT Như Điển & Chư Tôn Đức

HT Bảo Lạc, HT Đức Niệm & HT Như Huệ
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TT Tâm Phương, HT Bảo Lạc, HT Như Huệ & TT Nguyên Trực

HT Bảo Lạc, HT Như Huệ & HT Như Điển

HT Bảo Lạc, HT Nhất Hạnh, HT Như Huệ

HT Nhất Hạnh & HT Như Huệ

HT Như Huệ, HT Giác Nhiên, HT Minh Tuyên

HT Tâm Châu & HT Như Huệ

HT Bảo Lạc, HT Nhất Hạnh, HT Như Huệ

HT Quảng Ba, HT Tín Nghĩa, HT Bảo Lạc
HT Thắng Hoan, HT Như Huệ, HT Minh Tâm và HT Nguyên Trí
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HT Như Huệ & HT Huyền Tôn

HT Như Huệ & HT Bảo Lạc

HT Như Huệ & TT Tâm Phương

HT Như Huệ & Đh Philip Coen Chúc Bính
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HT Như Huệ, HT Huyền Tôn, HT Minh Tâm

Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thích Như Huệ
tại Đại Giới Đàn Lắng Nghe, Làng Mai, Pháp Quốc năm 2011
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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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Nhị Vị Trưởng Lão HT Huyền Tôn, HT Như Huệ khai thị Khóa Tu Học năm 2011 tại Kyneton, Victoria

法侶情 PHÁP LỮ TÌNH
- HT Thích Huyền Tôn -

法侶深深道與情
壹身智惠總皆明
五乘示轉聰三世
百法弘開串五經
中南海外遊間曆
北處西歐載盡形
如慧名僧乘道業
僧伽壹躲沍威令

Pháp Lữ Thâm Thâm Đạo Dữ Tình
Nhứt Thân Trí Huệ Tổng Giai Minh
Ngũ Thừa Thị Chuyển Thông Tam Thế
Bách Pháp Hoằng Khai xuyến Ngũ Kinh
Trung Nam Hải Ngoại Du Giang Lịch
Bắc Xứ Tây Âu Tải Tận Hình
Như Huệ Danh Tăng Thừa Đạo Nghiệp
Tăng Già Nhứt Đóa Hổ Oai Linh.

Bạn đạo sâu xa giữ đạo tình
Thân Thầy ôm trọn tính thông minh
Năm Thừa Thầy nói thông ba cõi
Trăm pháp Thầy tuyên thấu ngũ kinh
Trong trải Trung Nam ngoài hải ngoại
Đất Bắc trời Tây tỏ rõ hình
Đáng gọi Danh Tăng nâng đạo nghiệp
Tăng Già một gốc vững oai linh.
玄宗和尚哀懷隱念故人覺靈如慧和尚
淨土觀通感納” 法侶精” 詩笑鋻.
Đoản thơ song ngữ Hán-Việt của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn gởi tặng Giác Linh Đức Trưởng
Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư Thích Như Huệ nhân Lễ Tiểu Tường tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.
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Phần 2
Thơ Văn Tưởng Niệm
Hình Ảnh Lưu Niệm
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DOØNG TAÂM BUÙT
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
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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
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Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ & các đệ tử xuất gia trong Lễ Mừng
Khánh Tuế 83 tuổi, thứ bảy 2/4/2016 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ & đệ tử Tỳ Kheo Thích Viên Trí, Trụ Trì Chùa Pháp Hoa
trong Lễ Mừng Khánh Tuế 83 tuổi, thứ bảy 2/4/2016 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc
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Vaøi lôøi moäc maïc

KÍNH DAÂNG THAÀY

V

ào 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 dây 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 bảo 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
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Thích Như Điển
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
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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.

Chuùc Möøng
Thöôïng Thoï

Đại Lão Hòa Thượng
THÍCH NHƯ HUỆ
(83 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)

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, đó 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.
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NGAØY VEÀ THAÊM LAÏI
Kính dâng Sư Phụ Thích Như Huệ

Phaùp Hoa
Thi Caûm

Kính tặng

Đại lão Hòa thượng

THÍCH NHƯ HUỆ

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

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)
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Tác giả Thích Hạnh Niệm (bìa phải) & Sư Phụ

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

NHỮNG HÀNG CÂY CAO
Kính dâng Hòa Thượng Như Huệ

C

húng 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
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
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Hoaøi Nieäm Kính Daâng
HOØA THÖÔÏNG CÖÏU HOÄI CHUÛ
PHÖÔNG TRÖÔÏNG TOÅ ÑÌNH PHAÙP HOA thöôïng Nhö haï Hueä

S

au 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.
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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,

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

ĐĐ Phước Nhơn, ĐĐ Nhật Tân và Tôi. Khóa Thứ 2 năm 1990
cũng tại Melbourne, 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.
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. Victoria, 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

Ôn Như Huệ & 2 Thầy Tâm Phương, Nguyên Tạng
tại Khóa Tu Học 2007 ở Melbourne
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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KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

Lễ Tri Ân Nhị
Vị Trưởng Lão

N

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
& Hòa Thượng Thích Như Huệ

hư 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
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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

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

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
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Ñi Tìm Queâ Höông
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

Tác giả HT Minh Hiếu và Đức Trưởng Lão Thích Như Huệ
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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

Tác giả TS Lâm Như Tạng, HT Huyền Tôn & HT Như Huệ

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG NHƯ HUỆ

Ngöôøi Giöõ Vöõng Maùi Cheøo

L

ịch 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

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

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 GC
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
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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”.
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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.

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
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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.

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

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.

Tác giả Thích Nguyên Tạng về thăm
Đức Trưởng Lão Thích Như Huệ vào ngày 6-4-2016

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
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Hình ảnh Đức Trưởng Lão
HT Thích Như Huệ
tại các Khóa An Cư Kiết Đông
của Giáo Hội từ 2001 đến 2014

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

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 5, Tu Viện Quảng Đức (2004)
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Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 7, Chùa Pháp Bảo (2006)
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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)
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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)
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Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 15, Tu Viện Quảng Đức (2014)
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BOÀ TAÙT
VAØO ÑÔØI

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

Baùi baïch Laõo AÂn Sö

Kính daâng nhò vò Hoøa Thöôïng Thích thöôïng Huyeàn, haï Toân vaø Thích thöôïng Nhö, haï Hueä
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
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MẠNG ĐẾ VƯƠNG

à 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, Thầy Tổ mình
để lại, trong đó có Hòa Thượng. 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 Thánh, cách đây
cũng gần 30 năm, khi đó Hòa thượng Bổn Sư của tôi là
HT Thích Trí Nhãn còn sanh tiền (tức Đại Sư huynh của
HT Thích Như Huệ), Ngài thường hay nói: “Thầy Như
Huệ có mạng đế vương, lúc nào, ở đâu, Thầy 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. Thân
phụ Hòa Thượng, 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 chị đầu Bà Phạm Thị Ty,
Ông Phạm Kim Đồng, Phạm Kim Hiệp, Phạm Kim Tiền,
và Hòa thượng là Phạm Kim Huệ, người con trai út, thứ
sáu trong gia đình. Trong các anh chị em thì có bà chị
Hai Phạm Thị Ty mất sớm. Nghe ông Nội (Ông Phạm
Kim Hiệp) kể lại bà Phạm Thị Ty tuy còn trẻ tuổi nhưng
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đã thành thạo nghề chẩn mạch bốc thuốc cho bịnh nhân.
Riêng Hòa Thượng là người nhỏ tuổi nhất, nên được
Thân phụ giao cho các anh Đồng, Hiệp dạy chữ Nho từ
các sách Tam Tự Kinh, Ngũ Thiên Tự, Tam Thiên Tự,
Minh Tâm Bửu Giám. Lúc bấy giờ chỉ học theo từng chữ
một, như: Thiên trời, địa đất, cử cất, tồn còn... Theo 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 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,
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
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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 Thiện Hoa, HT Thiện Hòa,
Thiền Sư Nhất Hạnh, Giáo sư Cao Hữu Đính....Học cùng
lớp với Ngài lúc đó như các vị HT Thanh Từ, Huyền Vi,
Tịnh Hạnh.... Sẵn có căn tánh bẩm sinh, và tu học rất
tinh tấn, nên sau khi ra trường, Hòa thượng đã được HT
Thích Trí Quang, HT Thích Thiện 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 đặt cho 4 vị này
cái tên 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, Thạch 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

Tác giả Thích Viên Trí & Sư Phụ Thích Như Huệ
biến cố qua đời, nên HT Như Huệ thật vô cùng buồn
bã, mất mát. Quý Thầy kể là lúc đó 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, nhưng nỗi ray rức trong lòng cũng
không nguôi, 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. Thật 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 “Thầy Như Huệ có mạng đế vương”
thật là không sai.
Viên Trí
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Ngưỡng Vọng Tri Ân
Hòa Thượng Thích Như Huệ

K

Bậc lãnh đạo tôn quý của Phật Giáo Úc Châu

hung 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.

Tác giả (bìa phải) trong một buổi lễ tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc
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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 Lạc
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Hình ảnh của Đức Trưởng Lão

Thích Như Huệ

tại 15 Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu
từ 2001 đến 2015

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 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)
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Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7 (2007) tại Victoria (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Tâm Phương)
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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)
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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)
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Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 (2015) tại Sydney (Trưởng Ban Tổ Chức: HT Minh Hiếu)
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Queâ Höông
OÂm Troïn Tình Ngöôøi
Kính taëng Thaày Thích Nhö Hueä
ngaøy Thaày hoài höông thaêm laïi chuøa xöa
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

Kính möøng

Khaùnh Thoï

Kính daâng Hoøa Thöôïng THÍCH NHÖ HUEÄ
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
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“Ân giáo dưỡng khai mầm tuệ giác
Nghĩa Tôn Sư thắp sáng đạo mầu”
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Caâu Ñoái Möøng Khaùnh Thoï
Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä
Ñeä Töû TK Thích Haïnh Nieäm kính daâng Thaày

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.

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.

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).

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).

ÑAÏO THOÏ MIEÂN TRÖÔØNG
Kính daâng Hoøa thöôïng Boån Sö Thöôïng Nhö haï Hueä
Chuùc möøng Ñaïo thoï 83 tuoåi

Lúc thiếu thời nơi quê hương xứ Quảng

Thầy là vầng trăng sáng giữa trời trong

Có duyên may con hội ngộ được Thầy

Là Bắc Đẩu những đêm trường tăm tối.

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.

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

Đâu quản ngại gian lao thời khốn khổ

Đệ tử,

Cho chúng con tu học được thành công

Tỳ kheo Thích Hạnh Niệm
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HÀNH TRẠNG
CỦA HT THÍCH NHƯ HUỆ
MỘT TRONG “QUẢNG NAM PHẬT PHÁP TỨ TRỤ”
Đất Quảng Nam “Địa linh, nhân kiệt”
Người Quảng Nam “Bất khuất, hiên ngang”
“Tề phi ngũ phụng” thi tràng
“Phật pháp tứ trụ” 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 Chicago Mỹ quốc) và các vị khác đang phục vụ Đạo
trong và ngoài nước.
* Thạch trụ thứ 2: 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

HT Thích Long Trí

HT Thích Như Vạn

HT Thích Chân Phát

HT Thích Như Huệ

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. Ngài Chân Phát đã viên tịch (trước HT Như
Huệ 2 tháng) vào ngày 22/4/Bính Thân (2016) thọ thế
86 tuổi và 60 hạ lạp.
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
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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 GHPGVNTN 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,
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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 GHPGVNTNHN 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 GHPGVNTN
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
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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”

- Thầy Thích Hạnh Ngộ, đang tu tập tại Chùa Bửu Đà,
Sài Gòn

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.

- Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh, ( Thị Minh ) Trụ Trì chùa
Kim Liên Quận 4 Sàigòn, 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.

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.

- Ni Sư Thích Nữ Hạnh Ngọc, Trụ Trì Chùa Huệ Ân, TP
Quảng Ngãi

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 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 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 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
- Ni Sư Thích Nữ Viên Thường, Ni chúng Chùa Pháp
Hoa, Adelaide, SA
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, Mạnh Xuân - Bính Thân (2016)
Đệ tử Thích Viên Thành (Hạnh Trung)
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CAÛM NIEÄM VEÀ THAÀY
(Kính daâng leân Tröôûng Laõo Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä
Trong ngaøy Ñaïi Leã Tri AÂn cuûa GHPGVNTNHN UÑL-TTL)
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

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

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

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

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
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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.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Nhö Lai Söù Giaû
Kính cuùng döôøng Ñaïi Laõo
Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä

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

Cöûa Khoâng Phaät Giaùo
UÙc Chaâu
Kính daâng Tröôûng Laõo HT 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.
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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)

N

hân 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
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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
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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.

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

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.

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.

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 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

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.
83

KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

Töù truï
T

Quaûng Nam

ừ 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
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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
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
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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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THÔ KHAÙNH THOÏ
HOØA THÖÔÏNG THÍCH NHÖ HUEÄ
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
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HOÄI AN & KYÛ NIEÄM
Kính daâng leân 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

Trường Trung Học Bồ Đề Hội An (3 tầng gồm 15 phòng học) do HT Như Huệ xây dựng năm 1965
Sau 1975 Trường này đã đổi tên thành Trường Phổ Thông Cơ Sở Nguyễn Duy Hiệu
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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

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.
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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 nghịch 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
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CAÂY COÅ THUÏ PHAÄT GIAÙO UÙC CHAÂU

K

Kính daâng OÂn Thích Nhö Hueä

hi 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 Quảng Nam 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 SC
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 hoà, nhân ái và luôn 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 thuyên tâm sự
vài ngày với Ôn Huyền Tôn như là một đôi bạn già tri âm,
tri kỷ đồng hương Quảng Nam.
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 đựơc
khoẻ, nhưng Ôn vẫn luôn kiên trì đến làng hơi thở cuối
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Tác giả Quảng Tịnh (thứ 2 từ bên trái) chụp hình lưu niệm
cùng Ôn Như Huệ tại Lễ Tri Ân Ngài vào ngày 1-5-2016

cùng. 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 nấu 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...
Melbourne, Mùa Thu năm 2016
Đệ tử Quảng Tịnh
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BAÄC LONG TÖÔÏNG
CUÛA PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

Thaønh kính caûm taï tri aân Tröôûng Laõo Hoøa Thöôïng Chöùng Minh Ñaïo Sö
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Việt Nam Trung phần
Địa linh nhơn kiệt
Miền quê hương Cẩm Phô 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
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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
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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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THUYEÀN TRÖÔÛNG TAØI BA
Chuùng con kính möøng Ñaïi Thoï
Hoøa Thöôïng Chöùng Minh Ñaïo Sö Thích Nhö Hueä

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
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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 GHPGVNTNHN 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
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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

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Töø Bi Taâm
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Kính daâng Hoøa Thöôïng Chöùng Minh Ñaïo Sö

on 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 GHPGVNTNHN 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 khinh 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

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

97

KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

Nhôù ñeán OÂn !

T

ôi 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!
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Tác giả Quảng Hương, HT Như Huệ và Quảng Tịnh
về thăm Ôn vào ngày 1-5-2016

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

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
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ứ 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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NỐI GÓT NHƯ LAI
Kính dâng Sư Ông Thượng Như hạ Huệ

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
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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

Đệ tử Thích Viên Tịnh & Sư Phụ tại Lễ Mừng
Khánh Tuế 84 tuổi của Ngài ngày 2/4/2016
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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)

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH NHÖ HUEÄ

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

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

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 )

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

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

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!

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!

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

Houston, Texas Xuân Bính Thân 2016
Đệ tử Quảng An

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

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.

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 )

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.
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Ngoâi sao
Phöông Nam
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

Khaùnh Thoï
Thaày Xöa
*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

SÖ OÂNG

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 …

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

Nguyễn Miên Thượng

Tú Yên (Như Kim TRẦN VĂN TUYẾN)

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
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CUNG KÍNH
MÖØNG THAÀY
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

DOÕI BOÙNG
TRAÊNG XÖA

Kính daâng Hoøa Thöôïng Thích Nhö Hueä
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
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KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

Hòa Thượng Thích Như Huệ
và Ngôi Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc

T

ôi 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 Pennington 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 số 83 đường Addison 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
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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 CĐNVTDUC, hợp cùng phe nhóm thay đổi Nội Qui của CĐNVTDUC/

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

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 đăng 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

S

Cúng Dường Ân Sư

au 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

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

Hình tác giả với Sư Phụ Như Huệ năm 1986
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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,

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

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

Hình gia đình tác giả với Sư Phụ Như Huệ năm 1989

Adelaide ngày 15-4-2016
Đệ tử Thiện Tâm Thái Minh
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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.

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

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

CHUÙC MÖØNG
KHAÙNH THOÏ

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
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Đức Trưởng Lão Thích Như Huệ cùng 134 Chư Tôn Đức Tăng & Đồng Hương Phật Tử tham dự
Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức & Lễ suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang
lên ngôi vị Đức Đệ Tứ Tăng Thống, ngày 12-10-2003
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Đức
Trưởng
Lão
Hòa
Thượng
Thích
Như
Huệ
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Chư Tôn Đức mừng khánh thọ 80 tuổi của Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ
(tối 17-11-2012 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc)

Chư Tôn Đức và đại gia đình đệ tử Thiện An, Thiện Lạc kính mừng khánh thọ 80 tuổi
của Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ (tối 17-11-2012 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc)
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Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn đang đọc thơ chúc mừng 80 tuổi
Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ (tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc tối 17-11-2012)

Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ cùng HT Bảo Lạc, HT Như Tín, HT Giải Trọng,
HT Như Điển, HT Quảng Ba, HT Thông Hải, HT Bổn Đạt, HT Như Thọ & Chư Tôn Đức
trong Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh (hình chụp tại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc , ngày 18-11-2012)
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Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ & Chư Tôn Đức
Tăng Ni Tây Tạng, Úc và Việt Nam tại Chùa Tây Tạng, Adelaide ngày 20-6-2013

Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ chứng minh Lễ Đặt Đá xây dựng
Tăng Xá Bắc Linh, Adelaide, Nam Úc ngày 15-5-2010
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Thành Kính Tưởng Niệm
Hòa Thượng Tăng Cang
THÍCH THIỆN QUẢ (1881-1962)

H

(Sư Phụ của HT Thích Như Huệ)

òa thượng thế danh Dương Văn Y, sinh
ngày 23 tháng Chạp năm Tân Tị (1881),
nhằm vào năm thứ 33 đời vua Tự Đức
triều Nguyễn tại xã Bình An, huyện Thăng Bình,
tỉnh Quảng Nam. Do túc duyên nhiều đời nên
Ngài sinh vào gia đình chánh tín Tam Bảo. Thân
phụ là Cụ ông Dương Thi An, pháp danh Chương
Thái, hiệu Quảng Liên và Thân mẫu là Cụ bà Đỗ
Thị Toại. Tuổi đồng ấu, Hòa thượng có tướng mạo
rất đoan nghiêm, thông minh khác chúng. Lên 10
tuổi, Ngài có ý định xuất gia nên song thân đưa
Ngài đến chùa Hội Phước tại xã Thanh Chiêm,
huyện Điện Bàn, Quảng Nam để tu học với Hòa
thượng Như Lý-Hoằng Khâm.
Tại chùa Hội Phước, Hòa thượng tinh tấn tu học
nên không bao lâu đã làu thuộc hai thời công
phu cũng như các luật nghi của người mới nhập
đạo. Hòa thượng Hoằng Khâm thấy Ngài sáng dạ,
tương lai có thể là một bậc Long Tượng của Phật
pháp nên đã đưa Ngài về Tổ đình Chúc Thánh để
tu học, lúc bấy giờ Ngài vừa tròn 15 tuổi. Ngài được
Tổ Ấn Bính-Phổ Bảo nhận làm đệ tử và cho pháp
danh Chơn Chứng, nối pháp dòng Lâm Tế đời thứ
40 và cũng là thế hệ thứ 7 Pháp phái Chúc Thánh.
Năm 17 tuổi, Ngài ra Tam Thai học tập kinh luật
với các Hòa thượng Từ Trí, Từ Nhẫn v.v… trong
thời gian 4 năm. Sự tu học của Ngài tiến bộ vượt
bậc nên vào năm Tân Sửu (1901), Ngài được Bổn sư
cho thọ Sa Di giới tại Giới đàn chùa Từ Quang tỉnh
Phú Yên, lúc bấy giờ Ngài vừa tròn 21 tuổi. Sau khi
thọ giới, Ngài xin Bổn sư được vào tham cứu giáo
lý với các vị Tôn Túc tại Phú Yên như Hòa thượng
Pháp Tạng, Pháp Hỷ v.v… Năm Canh Tuất (1910),
Ngài được thọ Đại giới tại Đại giới đàn chùa Phước
Lâm do Tổ Vĩnh Gia làm Đàn Đầu Hòa thượng,
lúc bấy giờ Ngài vừa tròn 30 tuổi. Sau khi thọ giới,
Hòa thượng xin phép Bổn sư tiếp tục vào tu học tại
chùa Từ Quang ở Phú Yên.
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Ngài tham học tại Từ Quang được một thời gian
thì Bổn Sư gọi Ngài về và ấn chứng kế thừa Trụ trì
Chúc Thánh, bấy giờ là năm Giáp Dần (1914), Ngài
vừa tròn 34 tuổi. Cũng trong năm này, Ngài được Tổ
Vĩnh Gia phú Pháp hiệu là Thiện Quả. Hòa thượng
về Trụ trì Chúc Thánh một thời gian thì đạo phong
của Ngài đã lan tỏa khắp nơi, đồ chúng theo về tu
học rất đông và ngày mồng 8 tháng 9 năm Canh
Thân (1920) nhằm năm Khải Định thứ 5, chùa
Chúc Thánh được triều đình ban biển nghạch Sắc
Tứ. Năm Mậu Ngọ (1918), Ngài được cung thỉnh
làm Đệ Nhất Tôn Chứng trong Giới đàn tại chùa
Báo Quốc, Huế. Năm Giáp Tý (1924), Ngài lại được
chư sơn Huế cung thỉnh làm Đệ Thất Tôn Chứng
tại Giới đàn chùa Từ Hiếu do Hòa thượng Tâm
Tịnh làm Đàn Đầu. Năm Mậu Thìn (1928), Ngài
được cung thỉnh làm Đệ Nhất Tôn Chứng Sư trong
Đại giới đàn tại chùa Từ Vân, Đà Nẵng. Năm Kỷ Tỵ
(1929), Ngài đứng ra trùng tu lại Phương truợng
chùa Chúc Thánh. Năm Quý Dậu (1933), nhằm
năm Bảo Đại thứ 8, vào ngày mồng 8 tháng 7, Ngài
được triều đình sắc phong Tăng Cang chùa Chúc
Thánh và ban cho giới đao, độ điệp.
Vào những năm 1930-1940, phong trào chấn hưng
Phật giáo dấy lên mạnh mẽ khắp nơi, Hòa thượng
được cung thỉnh Chứng Minh Đạo Sư cho Hội An
Nam Phật Học tại Quảng Nam.
Năm Giáp Tuất (1934), Ngài được cung thỉnh làm
Giáo Thọ A-Xà-Lê tại Giới đàn chùa Thạch Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi.
Năm Bính Tý (1936), vào ngày 17 tháng 4 nhằm
năm Bảo Đại thứ 11, Ngài được triều đình sắc
phong Tăng Cang Tam Thai - Linh Ứng nhị tự.
Năm Canh Thìn (1940), Ngài được quý Hòa thượng
Huệ Chấn cũng như Sơn môn Chúc Thánh tại Gia
Định cung thỉnh vào chứng minh trường kỳ mở tại
chùa Hưng Long.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

HT Thích Thiện Quả (1881-1962)

HT Thích Trí Giác (1915-2005)

Như Huệ đọc tiểu sử của Sư Phụ
Thích Thiện Quả tại lễ tang của Ngài
năm 1962

HT Thích Trí Nhãn (1909-2004)

HT Thích Trí Minh
(1904-1971)

HT Thích Như Vạn
(1930-1980)
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Năm Giáp Ngọ (1954), Ngài trùng tu ngôi Chánh
điện, Đông đường, Tây đường khang trang để có
nơi cho chư Tăng tu học và tạo cho Chúc Thánh có
một nét kiến trúc đặc biệt xứng đáng với tầm vóc
Tổ đình của một Thiền phái lớn.
Là một bậc Cao Tăng, Hòa thượng đã đào tạo được
nhiều Tăng tài cho Phật giáo Xứ Quảng. Đệ tử xuất
gia của Ngài có đến hằng trăm và đều là những
đống lương của Phật giáo Quảng Nam trong thời
hiện đại và có một số vị hoằng hóa tại các tỉnh
thành phía Nam cũng như hải ngoại như:

Ma kia trả lời: - Thưa Hòa thượng! Tôi vốn là cô
hồn vất vưởng không nơi nương tựa, đói khát cơ nhỡ.
Nay tôi bắt thằng bé này để nhà nó cúng cho tôi ăn,
nếu Ngài vào thì làm sao tôi ăn được.
Hòa thượng bèn khuyên: - Thôi đừng làm việc ác
đức đó, hãy tha cho người ta đi rồi về chùa tôi cúng
cho mà ăn.
Sau đó Hòa thượng vào tụng thời Kinh Phổ Môn
cầu an và đứa bé hết bệnh. Xong rồi Ngài về chùa
nấu cháo cúng thí.

Cố HT Như Vạn: Trụ trì chùa Phước Long.

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy đức độ của Hòa
thượng cảm hóa được quỷ thần, khiến họ không
còn quấy nhiễu nhân gian. Điều này khiến chúng
ta càng hiểu rõ hơn câu nói của người xưa: “Đức
trọng quỷ thần kinh”

Cố HT Trí Nghiêm: Trụ trì chùa Bửu Đà, Sài Gòn.

2. Chuyện về Chẩn tế cô hồn: Hằng năm vào

Cố HT Trí Giác: Trụ trì chùa Phước Lâm,Tam Thai.
Cố HT Trí Nhãn: Trụ trì Tổ đình Chúc Thánh.
Cố HT Trí Minh: Trụ trì chùa Pháp Bảo.

Cố HT Như Huệ: Khai sơn chùa Pháp Hoa, Nam Úc
Vào mùa Hạ năm Nhâm Dần (1962), Ngài thị bịnh
và viên tịch ngày mồng 6 tháng 7, thế thọ 82 tuổi.
Bảo tháp của Ngài được môn đồ an trí bên cạnh
tháp Tổ Minh Hải trong khuôn viên Tổ đình Chúc
Thánh.
Trong phong trào chấn hưng Phật giáo, tại Quảng
Nam, Ngài đã cùng Hòa thượng Phổ Thoại lãnh
đạo Tăng tín đồ xây dựng lại nền đạo giáo vốn bị
suy đồi do Thực dân gây nên. Công đức và đạo
hạnh của Ngài vẫn mãi tỏa rạng trong dòng sử Phật
giáo đất Quảng.

Phụ Lục: Chuyện kể về Hòa thượng Thiện Quả.
1. Chuyện về đức độ của Hòa thượng: Một lần,

một đạo hữu trong phố Hội An có con trẻ bị người
âm nhập. Vị ấy ra mời Hòa thượng vào chữa trị.
Hòa thượng vốn không thích việc chữa trị tà ma
nhưng vì cảm tình bổn đạo nên Ngài hứa khả vào
cầu an. Buổi chiều chạng vạng, Ngài cùng với đệ
tử Trí Nhãn khăn đảy vào phố. Khi đến gần miếu
Ông Cọp, thấy có người đội nón cời ngồi chắn giữa
đường. Hòa thượng hỏi: - Ai ngồi giữa đường đó?
Người ấy trả lời: - Là tôi?
Hòa thượng hỏi: - Tôi là ai?
Người ấy trả lời: - Là ma đây.
- Vậy chứ ngồi đây làm gì?
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ngày Rằm tháng 7, phần lớn các chùa đều Chẩn tế
âm linh cô hồn để cầu âm siêu dương thạnh. Riêng
tại Chúc Thánh thì Ngài không chủ trương như
vậy. Thỉnh thoảng quý Thầy cũng xin được lập đàn
Chẩn tế nhưng Hòa thượng khước từ. Mỗi chiều
Rằm tháng 7, Hòa thượng cùng đại chúng đem
Khoa Du Già lên Chánh điện tụng đọc để cầu siêu
thôi, chứ không làm rình rang như các chùa khác.

3. Chuyện mở Giới đàn: Sau Giới đàn Từ Vân

năm 1928 thì Quảng Nam gần như không mở
Giới đàn. Thỉnh thoảng Hòa thượng Đương Như,
Trụ trì chùa Long Tuyền xuống đàm đạo và khẩn
khoản xin Ngài mở Giới đàn tại Chúc Thánh và
tôn Ngài lên ngôi Đường Đầu Hòa thượng. Tuy
nhiên Hòa thượng từ chối và nói: Tôi nhiều lần
được thỉnh làm Tôn chứng, Giáo thọ ở các Đàn
giới, thấy giới tử lạy lục cầu xin thọ giới mà hổ
thẹn. Mình giới đức không bao nhiêu mà để người
ta lạy nhiều, tổn phước lắm. Những mẫu chuyện
về cuộc đời của Ngài đã được chư vị Tôn đức lưu
truyền. Xin trân trọng ghi lại nơi đây để làm rõ
nét hơn về đạo đức và sự khiêm cung của một bậc
Danh Tăng nơi xứ Quảng.
Nam Mô A Di Đà Phật
TK. Thích Như Tịnh
(Chùa Viên Giác, Hội An)
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HẠNH NGUYỆN SÁNG NGỜI

C

ó 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.
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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

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

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 “tranh 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 GHPGVNTN 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
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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

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

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.

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 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.

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

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.
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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.

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

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

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 GHPGVNTN 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
điều 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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Hình ảnh lưu niệm quý báu trong Đại Lễ Tri Ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
do Giáo Hội tổ chức tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Chủ Nhật 1-5-2016
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Đông đảo Chư Tôn Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật Tử gần xa về tham dự Đại Lễ Tri Ân Đức Trưởng Lão
Hòa Thượng Thích Như Huệ do Giáo Hội tổ chức tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Chủ Nhật 1-5-2016
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VÀI DÒNG VỀ HÒA THƯỢNG KÍNH YÊU

T

ừ khi nhận được Thư Ngỏ thông báo của Thầy
Nguyên Tạng kêu gọi viết bài về nhị vị Hòa
Thượng, tôi cứ hẹn lần hẹn mãi cho tới khi tôi
nhận được tin Hòa Thượng lâm trọng bệnh, mà là bệnh
nan y. Trong lòng tôi cảm thấy xót xa, đau buồn và lo lắng
cho Ngài. Vừa nghĩ đến việc Hòa Thượng sẽ thực hiện
“một chuyến đi không về”, lòng tôi càng chùng xuống và
tôi e sợ mình không còn cơ hội gặp lại Ngài nữa, tôi lật
đật lấy bút giấy ra viết, tôi sợ rằng không còn có cơ hội
để bày tỏ tâm tình của tôi đến với Hòa Thượng. Nhưng
sao trong lòng cứ lo lắng, bất ổn, tôi không viết được chữ
nào, mặc dù tôi muốn viết nhiều lắm, nhưng cứ nghẹn
ngào mỗi khi cầm bút viết. Dẫu biết rằng nhiều năm qua
sức khỏe của Hòa Thượng đã yếu kém do bệnh tật cũng
như tuổi đã cao, nhưng tôi luôn ước ao Hòa Thượng vẫn
trụ thế mãi mãi trên cõi giới tạm bợ này, để cho hàng
Phật tử chúng tôi có thể nương tựa vào đức hạnh trang
nghiêm của Ngài, để học hỏi được phần nào từ nơi Ngài.
Nhưng tôi biết đó chỉ là ước mơ ảo tưởng mà thôi, vì
cuộc đời này vốn dĩ vô thường, không ai tránh khỏi sanh
lão bệnh tử.
Hòa Thượng là một vị rất hiền lành, ôn hòa và dễ thương
mà tôi từng tiếp xúc cũng như biết đến. Chưa bao giờ tôi
thấy Ngài nổi giận cũng như la rầy với bất cứ ai cho dù
ngỗ nghịch, có đi chăng nữa cũng chỉ dùng những ngôn
từ từ ái nhỏ nhẹ khuyên răn mà thôi. Hòa Thượng luôn

nở một nụ cười từ bi khả ái và ân cần hỏi thăm cũng như
động viên tinh thần mỗi khi vô tình gặp tôi đi ngang qua.
Có lần Hòa Thượng đi bách bộ ngoài sân chùa gặp tôi,
Hòa Thượng ân cần hỏi thăm sức khỏe và hỏi tôi hôm nay
có vui không? Thay vì đáp lại lời Hòa Thượng, tôi lí lắc
hỏi lại: “Hòa Thượng còn nhớ con không ?” Hòa Thượng
nói rằng: “Làm sao quên được, con đã mời Hòa Thượng
đến thăm nhà mới của con và còn đãi ăn nữa mà”. Tôi rất
ngạc nhiên vì đã nhiều năm rồi mà Hòa Thượng vẫn nhớ.
Tôi vừa vui mừng vừa cảm động vì Hòa Thượng vẫn còn
nhớ đến một Phật tử vô danh tiểu tốt như tôi. Tôi lại hỏi
tiếp: “Đã lâu rồi sao Hòa Thượng vẫn còn nhớ?” Hòa
Thượng lại cười với câu trả lời dí dỏm: “Hễ ai cho ăn là
Hòa Thượng nhớ liền hà”. Hòa Thượng thật sự dễ thương
quá đi thôi!
Giờ đây con không biết nói gì hơn, chỉ biết nhất tâm cầu
nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ cho Hòa
Thượng sớm thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, vượt qua
được sự đau đớn do bệnh tật gây ra và sống thêm nhiều
năm nữa. Con hy vọng sẽ có phép mầu xuất hiện để Hòa
Thượng còn ở lại với đệ tử Úc Châu của chúng con.
Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 7-4-2016
Đệ tử Thục Đức

HT Như Huệ và HT Khensur Rinpoche tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm Adelaide năm 1992
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Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử tại Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 15
tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, từ ngày 01 đến ngày 11 tháng 7 năm 2014
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VÔ THƯỜNG BỊNH LÃO

K

- Thích Như Điển -

hi chưa thọ giới Sa Di, vào những năm 1964, 1965
tại chùa Phước Lâm ở Hội An, tôi được Sư Chú
Hạnh Thu chỉ cho cách học Quy Sơn Cảnh Sách,
cũng như các luật nghi khác để chuẩn bị đi thọ Sa Di vào
năm 1967 tại Đà Nẵng. Khi học đến câu:
Vô thường bịnh lão
Bất dữ nhơn kỳ
Triêu tồn tịch vong
Sát na dị thế
Thí như xuân sương hiểu lộ
Thức hốt tức vô
Ngạn thọ tỉnh đằng
Khởi năng trường cửu…
Nghĩa:
Vô thường già bịnh
Chẳng đợi chờ ai
Sớm còn tối mất
Biến đổi từng hồi
Giống như sương mùa Xuân thấy đó
Bỗng chốc chẳng còn
Cây bên miệng giếng
Sao có thể dài lâu…
Chỉ chừng ấy thôi cũng để cho tâm tôi tỉnh ngộ. Thật ra cái
tỉnh của tuổi 15,16 nó không như bây giờ. Càng lớn, càng
già thì những ý nghĩa của những câu văn Cảnh Sách nầy
lại càng có giá trị nhiều hơn nữa. Nó giống như thuốc bổ
ngấm lịm dần vào trong từng thớ thịt của thân và ý niệm
của tâm. Khi nhỏ, học để mà học, đọc để mà đọc, tụng để
mà tụng, chứ ý nghĩa thì còn mơ hồ lắm. Đến khi về già
ngẫm lại những lời dạy của Tổ Quy Sơn Linh Hựu Thiền Sư
thật là ý vị vô cùng. Ai không biết vô thường, nhưng nhiều
khi chúng ta nghĩ rằng vô thường ấy nó đến với người khác
chứ chưa đến với mình. Nếu có chăng đi nữa thì cũng chưa
đến với ta. Làm như mình là người ngoại lệ vậy. Ngài Quy
Sơn nói rất rõ “Nó không chờ đợi ai hết cả”. Điều ấy có nghĩa là: Dầu trẻ, dầu già, khi cơn vô thường đến, hít vào mà
không thở ra thì đã gọi là chết rồi, đâu cần phải gọi là 20,
30, 40 hay 80 hoặc 100 tuổi. Số tuổi dầu có ít hay nhiều, nó
cũng giống như buổi sáng thì còn đó, nhưng buổi tối đã hết
rồi. Thân thể và tâm thức nầy nó biến hiện trong từng sát
na, nhưng chúng ta nào có ai hay biết. Nó cũng giống như
những giọt sương ban mai của mùa Xuân lấp lánh trên đầu
cây ngọn cỏ, trông rất đẹp mắt, nhưng bỗng chốc lại tan đi,
chẳng khác nào cây bám rễ bên bờ miệng giếng thì làm sao
có thể tồn tại lâu dài được…
Đó là ý nghĩa của đoạn văn trên. Tôi vẫn mãi nằm lòng, dầu
cho bây giờ đã sắp đến cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, khi
chiêm nghiệm lại vẫn thấy giá trị vô cùng. Sanh già, bệnh
chết là một định luật mà không ai trong chúng ta có thể
vượt qua khỏi, hay xem thường chúng. Nguyên lý nầy Đức
Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy, chứ thực ra trước khi Đức
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Phật ra đời, con người cũng đã bị luật vô thường nầy chi
phối rồi, chẳng phải chờ đến hôm nay chúng ta mới biết.
Rồi ngày mai đây, hằng trăm, hàng ngàn năm nữa cũng thế
thôi. Biết để rồi biết chứ khó chấp nhận nó. Bởi vì “Biết
thân ta vẫn biết, nhưng tiếc thân ta vẫn tiếc” là vậy. Cho đến
khi nào con người liễu ngộ được điều nầy thì lời dạy của
Đức Phật sẽ trở nên một giá trị miên viễn cho cuộc đời nầy.
Tôi cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự ra đi của
rất nhiều người, già có, trẻ có, Tăng có, tục có. Từ người cao
sang phú quý cho đến kẻ bần cùng… hầu như tôi đều có
mặt trong rất nhiều cơ hội như vậy để chia sẻ những sự mất
mát với những người thân, những Phật Tử hay với Môn Đồ
Pháp Quyến của một vài vị Trưởng Lão ở trong cũng như
ngoài nước. Hôm nay bài nầy tôi viết để tưởng niệm cố Hòa
Thượng Thích Như Huệ tại Úc Châu, vốn là vị Thầy Giáo
Thọ của tôi từ những năm 1964 đến năm 1968 tại Hội An
trong những mùa An Cư Kiết Hạ hay những giờ học Giáo
Lý tại trường Trung Học Bồ Đề Hội An thuở nào.
Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2016 Thượng Tọa Nguyên Tạng
từ Úc có gọi cho tôi nhiều lần để báo tin rằng Hòa Thượng
Thích Như Huệ, Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa ở Nam
Úc đã viên tịch, nhưng tôi và Thầy Hạnh Giới lúc ấy đang
chỉnh sửa bài vở tại Vô Học Cốc, nên đã không nghe được
tin nầy, mãi cho đến giữa khuya hôm đó bên Úc, Thầy gọi
cho tôi một lần nữa, thì mọi việc đã được an bài. Nghĩa là
Hòa Thượng đã thực sự ra đi, thế thọ 83 tuổi và Ngài tu
học trên dưới 70 năm kể cả thời gian ở trong nước và ở
hải ngoại. Đây là một sự mất mát không nhỏ đối với đồng
bào Phật Tử Việt Nam tại Úc, cũng như cho Môn Đồ Pháp
Quyến của Ngài. Phần tôi phải lo chuẩn bị sắp xếp để đi dự
Tang lễ của Ngài vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 tại Adelaide, Nam Úc. Mặc dầu tôi mới vừa ra khỏi bệnh viện, sau
cuộc giải phẫu Tiền Liệt Tuyến lần thứ hai mới mấy ngày
(16.6.2016), nhưng tôi quyết định đi Úc. Có nhiều Đệ Tử
lo ngại cho sức khỏe của tôi, nên có ý ngăn cản, nhưng tôi
bảo rằng “Ơn nghĩa nghìn trùng của Hòa Thượng, làm sao
tôi có thể đáp đền được, nếu ngày Di quan không có mặt
tôi, sẽ là sự thiếu sót vô cùng” cho nên mọi người đã hiểu
và muốn cử quý Thầy Thị giả đi theo cùng, nhưng tôi đã
khoát tay và bảo rằng “Thầy có thể tự lo liệu lấy”. Từ Đức
muốn qua Úc, phải mất ít nhất là 24 đến 26 giờ ngồi trên
máy bay, đó là chưa kể đến những giờ chờ đợi. Do vậy mà ai
cũng ngán đi Úc. Càng già thì lại càng ngán ngẫm hơn với
khoảng thời gian như vậy. Cuối cùng thì tôi, Hòa Thượng
Thích Tánh Thiệt, Thầy Quảng Đạo và Cô Diệu Trạm đã
đến phi trường Adelaide vào tối ngày 28 tháng 6 năm 2016
vừa qua để tham dự Tang lễ của Ngài. Năm nay cũng là năm
tôi bỏ việc tham dự sinh nhật của chính mình được tổ chức
tại chùa Linh Thứu ở Berlin, nhân việc họp Chi Bộ thường
niên của chư Tăng Ni Việt Nam ở Đức và tôi cũng bỏ luôn
việc chủ trì khóa tu gieo duyên tại chùa Viên Giác Han-
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nover từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 7 năm nay, để chỉ một
mục đích duy nhất là tham gia Tang lễ của Hòa Thượng Ân
sư, Trưởng Lão Thích Như Huệ.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đứng ra lo Tang lễ, còn Môn Đồ
Pháp Quyến chỉ giữ nhiệm vụ lo việc “Tứ sự cúng dường”
cho chư Tôn Đức Tăng Ni đến tham dự lễ; mọi việc đáp từ,
cũng như cách tổ chức đều có Giáo Hội đảm đang. Trên từ
Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn đến chư
Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội tại Úc Đại Lợi cũng như
Tân Tây Lan đều hiện diện. Dưới là những vị cư sĩ thuần
thành hộ pháp tại các tiểu bang cũng đều có mặt. Đặc biệt
là Giáo Hội của Bốn Châu gồm: Âu, Úc, Mỹ và Canada đều
hiện diện để nói lên tình liên kết của Giáo Hội Liên Châu.
Đặc biệt hơn nữa là có Ông Lê Văn Hiếu đại diện cho Toàn
Quyền Nam Úc (chỉ dưới quyền của Nữ Hoàng Elizabeth
của Anh) cũng đã đến phúng viếng trước Kim quan của
Hòa Thượng. Đây là niềm hãnh diện của chúng ta, vì lẽ
trong cộng đồng của người Việt Nam tỵ nạn tại Úc Châu,
cố Hòa Thượng Thích Như Huệ đã giữ một vai trò tích cực
trong cương vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo trong suốt
hơn 3 thập niên qua tại vùng đất mới nầy.
Cuộc đời của Hòa Thượng ở quê nhà cũng như tại Hải
Ngoại đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau như: Thăng,
trầm, vinh, nhục. Cao thượng có mà thấp kém cũng chẳng
phải là không; nhất là những giai đoạn vào cuối đời, Hòa
Thượng bị tai bay họa gửi, lo lắng khôn lường cho những
vụ kiện cáo không đâu, tưởng chừng như không còn lối
thoát. Thế nhưng những dư báo của Hòa Thượng trong đời
trước vẫn còn, nên mọi chướng duyên rồi cũng nhường
bước cho những sự kiện mới đã được hanh thông. Hòa
Thượng đã thở phào nhẹ nhõm và có lẽ đây cũng là một
trong những nguyên nhân làm cho bịnh trạng của Hòa
Thượng càng ngày càng trầm trọng hơn và cuối cùng phải
nhận câu “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Riêng tôi thì suy nghĩ
khác đi một chút trong quan điểm nầy. Tôi thấy đa phần
người Việt của chúng ta, ai đó khi còn sống thường bị thấy
toàn là chuyện xấu, nhưng đến khi chết thì lại được nghe
toàn là những lời ca ngợi ở mọi bình diện và cũng chẳng ai
dám nói sự thật bao giờ. Có lẽ người ta sợ sự thật chăng?
Cho nên theo tôi nghĩ, lúc còn sống chúng ta nên chỉ thấy
những chuyện tốt của nhau, lo vun bồi những điều lành để
làm tăng trưởng thiện tâm nơi mỗi người, thì tuổi thọ của
chúng ta có thể sẽ được dài lâu hơn. Còn việc xấu, bề nào
nó cũng đã xấu rồi, tại sao chúng ta lại còn đào sâu hơn
nữa để làm gì? Đó có phải là chúng ta chỉ lo củng cố cho tự
ngã của mình và muốn dìm cái ngã của người khác xuống
để cái ngã của chính ta tự do, tự tại chăng? Cũng có thể là
như vậy, mà cũng chưa hẳn là như vậy. Bởi lẽ, không một ai
trong chúng ta tránh khỏi sự thật được. Dầu cho sự thật ấy
có là thế nào đi chăng nữa thì sự thật cũng sẽ là một sự thật,
thì đâu cần phải chữa cháy làm gì?
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thường dạy rằng: “Nếu trong
tâm bạn chỉ chứa toàn là lòng từ bi, thì hận thù không còn
nơi để tồn tại”. Đúng thật là như vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn

những cái đẹp cái thiện của người khác, khi đang sống hay
lúc đã chết, thì tâm ta hỷ lạc vô biên. Nếu không muốn
thấy, hoặc vô tình hay cố ý về những lỗi lầm của kẻ khác,
tâm ấy chính là tâm đại địa của những bậc quân tử. Đời nầy
rất hiếm có được người như vậy, nhưng tuyệt nhiên không
phải là không. Đôi khi Ngài cũng dạy rằng:“Love and Compassion are nessessities, not luxussieties. Without them,
humanity can not survive”. Nghĩa là: Tình yêu và lòng từ
bi là những điều cần thiết, không phải là những điều xa xỉ.
Nếu không có chúng, thì nhân cách của con người không
thể phát triển được”. Đúng là như vậy, giữa con người với
con người hơn thua nhau là cái nhân cách sống, chứ không
phải sự giàu có, danh vọng, địa vị hay sĩ diện. Chúng lại
không là những giá trị vật chất để biểu dương, mà là những
Chân Thiện Mỹ của con người vốn có sẵn nơi tự tâm của
mỗi chúng ta.
Từ đó tôi có ý nghĩ rằng từ nay về sau, nếu chúng ta nhìn
một người nào đó, hãy khoan phê phán, mà hãy trân quý
họ như những gì trong phẩm “Thường Bất Khinh Bồ Tát”
trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã dạy, thì tâm ta sẽ tự tại
vô ngại, không có gì bị dính mắc và không có gì để não
phiền, mà thay vào đó, chúng ta thấy ai cũng là Thầy của
mình và mình chính là những người học trò cần phải học
hỏi ở nơi những vị Thầy ấy, thì mọi việc sẽ trở nên giản đơn
hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta chỉ chuyên nhìn điểm xấu
của người khác thì tâm của chúng ta cũng sẽ chứa đựng
những não phiền, thì lòng từ bi ít có cơ hội để hiện hữu.
Hãy mở rộng bản tâm của mỗi con người để đón nhận
những niềm tin yêu cao thượng nơi những bậc trưởng
thượng thì mọi người trong chúng ta sẽ được lợi lạc nhiều
hơn. Quan niệm của mỗi người có thể mỗi khác, nhưng
quan niệm về cách sống của tôi từ lâu tôi đã chọn cách nầy,
cảm thấy lợi lạc vô cùng.
Nay nhân sự ra đi của Cố Hòa Thượng Thích Như Huệ
cũng là vị Ân Sư của tôi, tôi muốn nhắn gửi đến mọi người,
có thể là không phải ai cũng đều đồng quan điểm với tôi,
nhưng nên ít chỉ trích nhau trong lúc còn sanh tiền, mà
hãy trân quý nhau trong từng những sát na hiện hữu, vì
ngày mai sẽ không là ngày hôm nay và quá khứ chẳng phải
là hiện tại, tất cả đều phải thay đổi, cho nên chúng ta nên
nhìn về người cũng như sự vật có cái nhìn thông thoáng
hơn, thì tâm ta sẽ an lạc vô cùng. Sự sống nếu có bắt đầu thì
phải có sự chấm dứt và chúng ta muốn sự chấm dứt ấy như
thế nào, chúng lệ thuộc vào những hành động trong hiện
tại của mỗi người. Nếu trong hiện tại chúng ta luôn dùng
lòng từ bi để cư xử với nhau, thì chắc rằng thế giới nầy sẽ
trong sáng hơn. Điều ấy hẳn đúng như Thánh Gandhi đã
nói rằng: “Nếu mỗi ngày chúng ta dùng 10 đến 15 phút để
thiền định thì thế giới sẽ không có chiến tranh xảy ra”. Sở
dĩ có chiến tranh vì còn hận thù, mà hận thù thì không thể
tự diệt được hận thù; chỉ có lòng từ bi mới diệt được hận
thù mà thôi.
Viết xong vào một sáng mùa Thu ngày 9 tháng 9 năm 2016tại
Tu Viện Viên Đức Ravensburg, miền Nam nước Đức.
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Kiếp Núi Sang Trang

Thất Hai Mươi Mốt Ngày

*Kính cung tiễn Giác Linh
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng
thượng Như hạ Huệ
Hăm mốt ngày qua mãi tiếc thương
Dâng lên thành kính ngũ phần hương
Đài sen Người đã vui Chơn cảnh
Kiếp trược chúng luôn khổ chiến trường
Khủng bố bạo tàn gây nghiệp sát
Oan sầu thảm trạng lụy tai ương
Ngưỡng cầu linh cảm mau hồi nhập
Cứu độ cõi đời bớt nhiễu nhương.

o0o
Thế là kiếp núi sang trang
Ngũ Hành vắng bóng thông vàng từ ly
Thế là từ ấy thiếu đi
Một cây bóng mát tỏa vì nhân gian…
o0o
Ba mươi ngàn lẻ, hai trăm chín
Thêm số năm Ngũ Uẩn tuổi thọ Ngài
(83 tuổi = 30,295 ngày)
Dông trên đầu, sét đánh bên tai
Áo nhạt mầu nâu của vải
Dép nhựa mòn bậc thang lên vĩ đại
Đỉnh xanh xanh màu biển vẫn còn đây
Bóng linh thiêng, siêu thoát giữa tầng mây
Người đưa tiễn, hàng hàng cờ vắng lặng
o0o
Màu Kim Quan giữa y vàng sáng chói
Ánh vàng kim màu Đạo rực trời mây
Người tiễn đưa hương khói quyện về Tây
Âm thanh cõi Di Đà vang khắp nẻo
Tâm nhất niệm lòng lâng lâng Đại Nguyện
Gót chân sen độ khắp nẻo Ta Bà
Người siêu thăng Ba Ngàn Cõi nở hoa…
o0o
Ngũ Hành Sơn, cánh tay dài qua ải
Vượt trùng dương, sông núi cũng về đây
Những lòng son nơm nớp đến nơi nầy
Giờ đưa tiễn cũng là giờ đoàn tụ
o0o
Tiễn đưa Ngài khỏi chốn nầy gió hú
Những đồi hoang hoa cũng vội tỏa hương
Phút giây nầy ly biệt cảnh đời thường
Nhưng đất Phật một đóa sen chớm nở
o0o
Từ đất Phật Ngài đoái trông cõi thế
Thấy vô minh, triền phược bủa vây người…
Ôi lòng từ thương cảm biết bao nhiêu
Ngài sẽ xuống hoàn thành Bồ Tát Đạo…
Nam Mô A Di Đà Phật
Sydney ngày 25-6-2016
Lâm Như Tạng
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Viên Huệ
15/07/2016

Chung Thất
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng
thượng Như hạ Huệ
Chung Thất tới đây đủ thất tuần
Tang lòng thành kính niệm hương dâng
Trọn đời hy hiến dày công hạnh
Một thoáng vô thường xả huyễn thân
Siêu thoát an nhàn nơi Lạc quốc
Ai lân chúng khổ kiếp trầm luân
Thượng cầu Phật Đạo noi gương sáng
Hạ hóa chúng sanh báo trọng ân.
Viên Huệ
16/07/2016

Tuần Bá Nhựt
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng
thượng Như hạ Huệ
Trăm ngày vời vợi cõi nhân gian
Vắng bóng Tôn Sư chốn Đạo Tràng
Chuỗi hạt tay lần thầm niệm Phật
Trang Kinh tụng đọc nhớ lời vàng
Xếp y truyền thọ hành quy giới
Trao bát kế thừa bước hóa duyên
Khó báo thâm sâu công giáo dưỡng
Nguyện làm Sứ Giả đáp hồng ân
Viên Huệ
17/07/2016
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THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
BÁCH TÂN TRAI TUẦN

Thành kính tưởng niệm Ôn Như Huệ
nhân tuần Bách Nhật

Sư Phụ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
thượng NHƯ hạ HUỆ

Kính họa vận bài thơ Thầy Viên Thành
Ba tháng mười ngày vắng bóng Cha
Pháp quyến môn đồ nhớ thiết tha
Tinh tấn tu hành gìn Chánh Pháp
Tâm luôn chánh niệm chẳng theo tà
Pháp hoa Nam Úc vang trời đất
Chúc Thánh Hội An nổi tiếng nhà
Như Huệ Trí Thông còn sống mãi
Danh Tăng Hòa Thượng đã thăng hoa.

Trai tuần bách nhật nguyệt hài hòa
Pháp quyến môn đồ sống vị tha
Phát triển duy trì nền chánh đạo
Chế tâm nhứt xứ phục hàng ma
Pháp Hoa Nam Úc hiển miền ngoại
Chúc Thánh Hội An vững mạnh nhà
Như Huệ Trí Thông vang vọng mãi
Phạm Công Giải Trí vẫn thăng hoa
Tổ Đình Pháp Hoan Nam Úc, những ngày chuẩn bị kỷ niệm bách
nhật trai tuần Sư phụ
Đệ tử Thích Viên Thành (Hạnh Trung) chí thành khể thủ

Kính tưởng niệm Ôn Như Huệ
nhân tuần Bách Nhật
Kính họa vận bài thơ của ĐĐ Viên Thành
“Trăm ngày”, lễ niệm tại Pháp Hoa
Pháp quyến môn đồ dạ thiết tha
Noi gương Sư Phụ vì Chánh Đạo
Dốc lòng phụng sự ngại gì “ma”.
Nam Úc, Pháp Hoa nơi hải ngoại
Hội An, Chúc Thánh ấy quê nhà
Một nắm tro Ngài, lưu giữ mãi
Danh Tăng Như Huệ, bậc tài hoa.
Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 22-9-2016
Thanh Phi

Thành kính tưởng niệm Ôn Như Huệ
nhân tuần Bách Nhật

Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Hải Đức, Jacksonville, FL 22/09/2016
Châu Ngọc

Hoài vọng Tôn Sư
Kính dâng Lễ Trai Tuần Bách Nhựt Cố Hòa Thượng
Chứng Minh Đạo Sư thượng Như hạ Huệ
Kính họa vận bài thơ Thầy Viên Thành
Bách Nhựt an tu nếp Lục Hòa
Khối buồn đeo đẳng mãi không tha
Xưa Thầy lý giải qua cơn não
Nay phận đơn côi đối chúng ma
Biệt Tổ nhớ nguồn Tông Chúc Thánh
Ly hương vun gốc Hội An nhà
Phương trời Nam Úc thừa ân đức
Hoài vọng Tôn Sư hiển Pháp Hoa.
Bakewell, Bắc Úc, 22-09-2016
Viên Huệ

LỜI VÀNG MINH SƯ

Kính họa vận bài thơ Thầy Viên Thành
Cuộc đời hành đạo sống lục hòa
Thanh tịnh tấm lòng đầy vị tha
Công đức trao truyền gìn mối đạo
Dắt dìu sinh chúng thoát cõi ma
Quê hương cho đến trời hải ngoại
Vẫn thắp yêu thương ấm một nhà
Đuốc tuệ đèn từ luôn sáng mãi
NHƯ bông HUỆ trắng một cành hoa

Ngài khuyên Chánh đạo nở chan hòa
Tham với Sân, Si chớ thiết tha
Gieo rắc Từ, Bi: Luôn phát triển
Giữ gìn Hỷ, Xả: Chẳng tiêu ma
Luôn cầu ánh Tuệ soi muôn dặm
Mãi chúc lòng Nhân tỏa mọi nhà
NHƯ HUỆ Minh Sư dù khuất bóng
Lời vàng Ngài vẫn rực trời hoa.

Nam Mô A Di Đà Phật
Reutlingen, ngày 22.9.2016
Trần Đan Hà

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Kính họa vận bài thơ Thầy Viên Thành
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Hoài Niệm Sư Ân
Lời thưa

Bậc Đạo Sư tác thành nên huệ mạng
Nghĩa Tôn Sư muôn kiếp nguyện đáp đền
Hòa thượng Bổn sư chúng tôi, thượng NHƯ hạ HUỆ, một đời vì sự nghiệp xương minh Phật pháp. Trên tám
mươi năm, từ lúc còn ở trong nước cũng như đến khi ra sinh sống ở nước ngoài, Ngài luôn luôn tận tụy lo công
tác hoằng pháp lợi sanh.
Bình sinh Ngài cũng rất thích thơ văn. Lần đầu tiên Ngài về thăm lại quê hương, BBT nội san Hương Sen cùng
quý thi hữu đã làm tặng Ngài tập thơ nhỏ. Khi trở lại Úc quốc, Ngài thường đọc lại nhiều lần một cách rất thích
thú, vui vẻ.
Hôm nay Ngài đã thâu thần diệt độ. Trong tuần chung thất của Ngài - 08.7 Bính Thân (10.08.2016) - BBT nội san
và quý thi hữu cũng làm tập thơ tưởng niệm HOÀI NIỆM SƯ ÂN, gồm các bài Đường thi xướng họa và những
sáng tác tự do, như đóa hoa lòng để dâng lên cúng dường Giác Linh Ngài, với bao tình cảm sâu đậm của hàng đệ
tử đối với cuộc đời hoằng pháp lợi sanh không mệt mỏi của Ngài. Những bài thơ nầy được tập hợp từ Đêm Thơ
Tưởng Niệm Ân Sư.
Ngưỡng nguyện Giác linh Ngài thùy từ chứng giám và mong được sự tùy hỷ của tất cả anh em. Trong khi biên tập,
với một vài thi hữu ở xa chúng tôi không kịp xin ý kiến, mong nhận được sự thông cảm.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

Ngày tuần 49 của Sư phụ
HT thượng Như hạ Huệ

ÂN NGƯỜI

Một đời hoằng pháp cứu quần sinh
Tạo tượng, xây chùa, giảng kệ kinh
Khắp chốn ra công khơi ánh giác
Cùng nơi gắng sức độ vô minh

Ân Người xiết kể lúc bình sinh
Rộng cửa Thiền đường thuyết giảng kinh
Đất khách ra công khêu đuốc tuệ
Quê nhà dốc sức trải ân tình
Chân tu - thước ngọc đà hoàn nguyện
Đạo quả - khuôn vàng đã chứng minh
Nhẹ bước lên thuyền qua bến Giác
Sau lưng hạt Thiện trái sai cành.

Rừng thiền đất Úc hoa tươi cảnh
Cửa đạo trời Tây quả trĩu cành
Phước huệ sáng tròn đăng Thượng phẩm
Tám ba hạc thọ trọn tâm tình.
Phước Huệ Viên Minh

Nhĩ Khuyết

NHỚ THẦY

CHÍ NGUYỆN VIÊN THÀNH

Thành kính tưởng niệm
Hòa thượng thượng NHƯ hạ HUỆ
Tam Bảo - nguyện cầu độ chúng sinh
Từ bi, hỉ xả niệm chân kinh
Hành thiền khai trí, gieo nhân thiện
Thọ giới bình tâm, tỏa ánh minh
Thả cá tung tăng về với nước
Trả chim ríu rít lại cho cành
Nhớ ơn Hòa thượng con xin hứa
Ý cải, thân tu thắm đượm tình

Nhọc nhằn bước đạo quyết hy sinh
Độ chúng, xây chùa, thuyết giảng kinh
Đất Mẹ hoằng dương nguồn tuệ giác
Trời Tây truyền bá ánh quang minh
Cội từ chăm bón - mầm xanh lá
Gốc đức bồi vun - trái chín cành
Chí nguyện viên thành đăng cực phẩm
Hoa khai liễu nghĩa vẹn thâm tình.

Đinh Trọng Tuyên
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Tú Yên
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Nhớ Thầy
Kính dâng Lễ Trai Tuần Bách Nhựt Cố Hòa Thượng
Chứng Minh Đạo Sư thượng Như hạ Huệ.
Kính họa vận bài thơ của Thầy Thích Viên Thành.

Vắng Thầy nhớ mãi nét từ hòa
Lời dạy ân cần, chí độ tha
Giới đức truyền lưu cho tứ chúng
Công phu tu luyện thắng quần ma
Hoằng khai chánh Pháp miền Nam Úc
Phò trợ tông môn khắp tỉnh nhà
Phụng sự một đời gương rạng tỏ
Ngày đi rộ nở Ưu Đàm Hoa.
Bắc Úc, 26/09/2016
Lệ Tâm

Ý ĐẠO TÌNH QUÊ
Thập tử, Thầy đi chỉ nhất sinh
Nghìn trùng sóng gió, nghĩ mà kinh
Trời xưa oằn trĩu lòng quê nặng
Đất mới vun trồng đạo thánh minh

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ
Một kiếp hoằng dương độ chúng sanh
Xây chùa giáo dưỡng thuyết chân kinh
Tham thiền - Thầy giảng, thân tâm tịnh
Nhập định - con tu, trí tuệ minh
Đất Tổ, già lam luôn thắm sắc
Trời Tây, vườn đạo mãi xanh cành
Còn đây di huấn, xin trân trọng
Tưởng nhớ Ân Sư, quý nghĩa tình
Cảnh Thu

VẠN NGHĨA TÌNH
-:-

Vững

chí tu hành - độ chúng sinh
Am tường muôn kệ với ngàn kinh
Năm châu dấn bước gieo mầm pháp
Bốn bể hòa thân tỏa trí minh
Pháp Bảo Hội An duyên khởi gốc
Pháp Hoa Nam Úc quả sinh cành
Dày công xây đắp cho đời - đạo
Để lại trần gian vạn nghĩa tình .
Nam Phong Ng Thái Ất

Y lộng hương thiền bay bốn hướng
Tay nâng hoa pháp rực trăm cành
Vẫn nghe đau đáu từng canh mộng
Cố lý hoài vương nặng nghĩa tình

HOÀI NIỆM

Hoài mong cố lý, mộng phù sinh

Thầy nguyện tu hành cứu chúng sinh

Lòng thảnh thơi, chiều kệ sáng kinh

Vì đời tạo phước thấm nhuần kinh

Bến giác tìm về, xua hắc ám

Tăng Ni hành đạo theo gương sáng

Nguồn mê quyết dứt, đón hồng minh
Trời Nam, Lan Nhã xanh cây trái
Đất Úc, Đàm Hoa đẹp lá cành
Quả mãn, phàm thân Thầy xả bỏ

Phật tử rèn tâm bởi ánh minh
Hoài niệm Ân Sư sương viếng cảnh
Tiếc thương Hòa Thượng gió lay cành
Đường về cõi Tịnh hào quang tỏa

Trần gian lưu lại vạn thâm tình.

Cung tiễn người đi trọn nghĩa tình

Doãn Lê

Lê Thị Ngọc
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VẦNG TRĂNG GIÁC

TIỄN BƯỚC THẦY ĐI

Như vầng trăng giác rọi nhân sinh
Người vẫn hằng chuyên với mõ, kinh
Xa cõi trầm luân nên trí sáng
Lánh vòng tục lụy để tâm minh
Quê nhà ánh đạo bừng bao nẻo
Đất khách vô ưu nẩy lắm cành
Xả báo thân về miền Cực Lạc
Giữa trần gian niệm tưởng ân tình

Ngọn gió nồng say giấc tử sinh
Thoáng nghe tin nhạn lặng hồn kinh
Tâm Như - kiên định nương ngôi báu
Trí Huệ - hành trì hướng ánh minh
Đất khách sân thiền thơm ý đạo
Quê hương vườn pháp ngát hoa cành
Thầy ơi! Tám bốn mùa Xuân trải
Ngự lãm đài sen lưu mãi tình

Thuỳ Hương

Trầm Bồi Xuân

KÍNH LẠY
SƯ PHỤ THÍCH NHƯ HUỆ
Ơn đức của Thầy độ chúng sinh
Khai thông giáo pháp thuyết lời kinh
Đúc chuông, dựng tượng lòng viên mãn
Tạo tháp, xây chùa ý chánh minh
Đất Phật rạng ngời cây trĩu quả
Vườn Thiền chói lọi lá sum cành
Xứ người vãng cảnh Tây phương giới
Để lại quê hương trọn nghĩa tình
Minh Nhàn

NGUYỆN TIẾP BƯỚC THẦY
Nối bước theo Thầy lớp hậu sinh
Thấm nhuần tiếng kệ với lời kinh
Một đời kính Phật nương bờ giác
Trọn kiếp qui Tăng dựa nẻo minh
Gieo cấy nhân lành người mến cảnh
Vun trồng quả ngọt kẻ yêu cành
Nhớ lời giảng dạy con thầm nhủ
Luôn sống vui tươi trọn đạo tình.
Khánh Trang
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NIỆM ÂN
Tưởng niệm Giác linh Sư phụ
Từ xa cách Việt Nam và Úc Quốc
Mỗi lần qua bên Sư phụ thân thương
Con hầu trà kể lại chuyện quê hương
Sư phụ nhắc từng lối đi xưa trước
Lần nầy đến giữa trời đông rét mướt
Sư phụ nằm chờ đợi phút ra đi
Lặng yên nhìn nào biết nói năng chi
Chỉ cầu nguyện Người thân an thế lạc
Rồi buổi tối đại chúng cùng hộ niệm
Trong hiệu Phật Đà, Sư phụ quy Tây
Đường âm dương cách biệt kể từ đây
Thầm kính nguyện CAO ĐĂNG AN LẠC QUỐC
Sư phụ đã một đời vì Phật Pháp
Những hiến dâng công đức thật tuyệt vời
Chúng con nguyền noi dấu bước chân Thầy
Hoằng Phật đạo rạng ngời nơi cõi thế
Ân giáo dưỡng cao sâu như trời bể
Khắc cốt ghi tâm luôn mãi đáp đền
Phật đạo là vô thượng chẳng gì trên
Nguyện viên mãn báo công ơn tế độ
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

NHỚ MÃI NGÀY HÔM ẤY
Trời Nam Úc hôm ấy tràn ảm đạm
Mưa sụt sùi và giá rét thê lương
Cố gắng ngăn những đau xót, đoạn trường
Khi đối trước cảnh sanh ly tử biệt
Kể từ lúc máy bay rời đất Việt
Và trên đường thẳng hướng đến Úc châu
Lòng bồn chồn tâm trạng mãi lo âu
Sợ không kịp trước giờ Thầy xả báo
Vừa đến nơi liền chỉnh tề y hậu
Vào viếng thăm Sư phụ tại liêu phòng
Viên Tịnh, quý Cô đảnh lễ Sư Ông
Con đứng lịm sau mấy lời tắt nghẹn
Qua giây phút bàng hoàng và im lặng
Liền cùng nhau niệm Phật để nguyện cầu
Thầy ra đi chỉ độ mấy giờ sau
Con vạn hạnh tiễn chân Người phút cuối.

THUYỀN BÁT NHÃ
THUNG DUNG
Bên ly trà buổi sáng
Ngồi nhâm nhi một mình
Người xưa đà quá vãng
Tìm đâu nữa âm dung
Ngẫm cuộc đời ngắn ngủi
Trăm năm với vô cùng
Còn chăng là sự nghiệp
Lưu nhân thế soi chung
Hoàn nguyên chân diệu chỉ
Muôn thuở sắc là không
“Bổn lai vô nhất vật”
Thuyền Bát nhã thung dung

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

Vu Lan - Niệm Ân Thầy

Vu Lan

Tuần chung thất Sư phụ
Hòa thượng thượng NHƯ hạ HUỆ

Không chỉ đến ngày Vu Lan mới nhớ
Mà Vu Lan là dịp thể tâm đồng

Thầy xả báo trước mùa thu lá đổ
Ngày tuần chung đúng vào tiết Vu-lan
Niệm ân thâm thành kính viết đôi hàng
Con ngưỡng nguyện Giác Linh đăng thượng phẩm
Đường trần thế kể từ khi dọ dẫm
Theo chân thầy con học pháp Như Lai
Rõ sắc không hư huyễn vốn không hai
Cửa không sắc ra vào vui ánh đạo
Nhìn trần thế đầy những điều điên đảo
Bao lọc lừa với xảo trá điêu ngoa
Cùng một đường hôm sớm mãi vào ra
Không chung lối – hướng chân về giải thoát
Bước từng bước thênh thang đầy an lạc
Tâm niệm tâm thanh thản hướng hương quê
Ngày không xa viên mãn đạo Bồ Đề
Con ngưỡng đức tác thành nên huệ mạng.
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

Muôn vạn người con hiếu thảy một lòng
Dâng nguyện ước báo thâm ân muôn một
Vu Lan pháp ngàn xưa Từ Tôn Phật
Vì Mục Liên Tôn giả đã dạy ban
Để ngàn sau con Phật được vẹn toàn
Hoa hiếu hạnh nở lừng hương cõi tục
Vu Lan nhắc ơn mẹ cha dưỡng dục
Cho những ai còn lơ đểnh, hững hờ
Để người người hồi tưởng thuở còn thơ
Ân bú mớm, ẵm bồng, thương mến trẻ…
Vu Lan đã ngày nay thành quốc lễ
Dân Việt ta truyền thống hiếu muôn đời
Nghĩa mẹ, ân cha lồng lộng biển trời
Nguyện báo đáp – Sáng ngời gương hiếu hạnh.
Bính Thân - 2016
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm
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VỌNG TẠ ÂN SƯ
Con vọng hướng cõi trời xa Nam Úc
Cúi mọp người kính bái tạ Ân Sư
Xả ngũ uẩn, Thầy an nhiên thị tịch
Bỏ cuộc trần như huyễn mộng phù hư
Nhớ năm ấy, cha con lìa cõi thế
Chỉ mình Thầy lo hậu sự, ma chay
Lòng bi mẫn với tinh thần vô úy
Ấm tang gia - thấm đẫm nghĩa ân Thầy
Ngày tháng đó trời giăng sầu mây xám
Chùa lặng thầm, u ẩn tiếng chuông rơi
Buồn cánh gió, Bồ Đề rưng mắt lá
Tiễn đưa Thầy mù mịt vạn trùng khơi
Hơn ba mươi năm thăng trầm đất khách
Bóng y vàng lồng lộng nẻo trời xa
Truyền Chánh Đạo, khơi dòng khai Thánh giáo
Vẫn từng đêm đau đáu mộng quê nhà
Trước di ảnh, khôn ngăn dòng nước mắt
Tạ ân Thầy, vòi vọi đỉnh non cao
Trên thượng phẩm, như nhiên Lăng Già nguyệt
Hình bóng Thầy sáng mãi giữa trăng sao
Doãn Lê

THẦY ĐÃ RỜI XA
Thầy vừa viên tịch ở miền xa
Nước Úc trời Âu đệ thứ gia
Muôn triệu đồng hương thương đức độ
Hàng ngàn Phật tử mến tài ba
Để dân khắp chốn nhuần chân lí
Cho cảnh quần phương hiểu Phật Đà
Kính ngưỡng thành tâm con chấp bút
Nguyện cầu thượng phẩm thắng liên hoa
Trầm Tuyết Mai

NHỚ MÃI ƠN THẦY
Kính dâng Giác Linh HT Thích Như Huệ
Cha mẹ sinh ra, Thầy giáo dưỡng
Biết về đâu không có ơn Thầy
Đời bồng bềnh như những áng mây
Trôi dạt mãi không nơi dừng lại
Từ dạo Thầy dang tay tế độ
Cuộc đời con mới thấy nắng mai
Nghĩa Ân Sư theo bước đường dài
Tình đạo pháp tìm đâu có được

CỘI NGUỒN THẢNH THƠI
Gương Thầy Phước Huệ Viên Minh
Suốt đời đạo hạnh, cửa Thiền hoằng dương
Thân tứ đại về quê hương
Viên dung môi nở, cội nguồn thảnh thơi.
***

SÁNG NGỜI QUẦN SINH
Con chưa được diện kiến Thầy
Chợt nghe cánh hạc vút bay mất rồi
Tâm từ tế độ hoa khai
Giác linh Hòa Thượng, sáng ngời quần sinh.
Nguyên Thọ - Ngàn Thương
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Giáo pháp Phật cho con sáng mắt
Lời dạy Thầy chấp cánh bay xa,
Lúc tối tăm, Thầy ánh trăng già
Rọi từng bước gập ghềnh phía trước
Con đường đất mái chùa xưa
Nắng vàng hoa lý gió đưa hương thiền
Chùa che thôn xóm bình yên
Bóng Thầy tôi đó tháp nghiêng nghiêng buồn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Abbotsbury, Sydney, Xuân Đinh Dậu 2017
Quảng Từ Vân cẩn đề
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H

Vượt lên hoài niệm vô thường…

oài niệm cuộc đời là những kỷ niệm thăng trầm biến động,
để trở thành động lực hiện tại đến tương lai; nhưng cũng
không hoàn toàn hướng thượng, mà lắm khi tồn đọng mặc
cảm, tự ty mất đi lý sống thực tại nếu không nỗ lực vươn lên.
Hoài niệm về Đời và Đạo cũng không khác. Hoài niệm đời sống một
cá nhân hay tập thể đã và đang xảy ra từ khi con người bắt đầu văn
minh tiến bộ. Sự tiến bộ chính là những hoài niệm trở thành kinh
nghiệm, được ghi lại, học lại từ kết quả quá khứ, để hoàn chỉnh cải
tiến hiện tại. Và đạo, hoài niệm là nỗ lực gìn giữ truyền thống giải
thoát mà Đức Phật đã hoằng hóa hơn hai ngàn sáu trăm năm.
Từ khi làn sóng người Việt tha hương đất khách, mang theo không
biết bao nhiêu hoài niệm cuộc đời. Những cuộc đời nghiệt ngã
tưởng đã chấm dứt ở quê hương khi đặt chân lên đất nước xa lạ, nào
ngờ lại tiếp tục đối đầu với bao cay nghiệt của đời sống mới. Trong
cuộc ly hương quá cảnh, trước khi đến quốc gia định cư, không ít
người đổ lệ chia ly, buộc phải bỏ lại người thân yêu, thương mến...
Đó là những ngôi mồ chôn tạm ở vùng đất xa lạ, hay sẽ thành vĩnh
viễn cũng không chừng, vì tương lai hãy còn mờ mịt.
Cho đến bây giờ người Việt ly hương đã ổn định, hay vẫn còn đang
vất vả an cư! Như thế tại các quốc gia người Việt định cư khắp nơi
trên thế giới, hoài niệm mới, ước mong mới vẫn còn, vẫn diễn tiến
trong tâm cảm, tâm thức của mọi người không ngừng nghỉ. Bởi vì
sao? Vì cuộc sống là vậy! Nơi nào, không gian ở đâu, con người cũng
phải tranh đấu, tranh đấu cho gia đình xã hội, tranh đấu miếng ăn,
chỗ ở. Nếu may mắn thoát được sự tranh đấu lớn của chiến tranh,
mà kết quả phải tha phương hôm nay, thì cuộc chiến ổn định hài
hòa với nền văn hóa truyền thống mới vẫn còn là một cuộc chiến
nội tâm không phải nhỏ. Và cuộc chiến nào cũng là cuộc chiến, chỉ
khác ở mức độ cảm thọ mà thôi.
Với hàng Tăng sĩ đạo giải thoát, cũng vì lý tưởng và phương tiện tự
hành, tự hóa đền đáp ân đức Tam Bảo nên cũng ly hương. Không
phải ly hương vì cầu sống yên thân, vì miếng ăn chỗ ở. Tất nhiên
ổn định hai việc ăn và ở là căn bản, giải quyết được các việc khác;
nhưng nó không là tuyệt đối lý sống của người Phật tử xuất gia. Nó
chỉ là một vài phần tri ân trong tứ ân, đó là ân chúng sanh, ân quốc
gia Thầy bạn. Nhưng ân nghĩa đó có thế nào, thì cũng phải trọn vẹn
con đường giác ngộ giải thoát, như vậy mới đền đáp được ân đức
Tam Bảo.

Chúng tôi có đôi lời phân giải như trên, đó cũng chính là hoài niệm
và tri ân những bậc tiền bối, những vị Tăng sĩ tiền nhân của nhiều
thời đại trước và cũng ngay trong thời đại này. Hơn ba thập niên
qua, hàng tu sĩ xuất gia rời khỏi quê hương, mang hình ảnh Tăng
Già, mang sắc thái văn hóa Phật Giáo Việt Nam đã có mặt nhiều nơi
trên thế giới. Từ Châu Mỹ, Châu Âu đến Châu Úc. Và cho đến nay
gần một thập niên trở lại, một số chư vị đã lần lượt ra đi theo luật vô
thường. Bản thân chúng tôi hàng Tăng Sĩ trẻ xuất gia hải ngoại hơn
hai thập niên qua, cũng chứng kiến và ghi niệm xót xa sự vắng bóng
nhiều vị Tôn túc.
Nay đến Hòa Thượng Thích Như Huệ, Ngài là cố Hội Chủ GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, chính thức ra đi
đã gần một năm. Hòa Thượng là một trong những Tăng sĩ đến Úc
sớm nhất trong đầu thập niên 80. Ngài không chỉ gần gũi gắn bó
tình huynh đệ với Thầy Bổn Sư chúng tôi, mà đối với đạo tràng tu
học chùa Pháp Bảo thì năm nào Thầy cũng có mặt. Ngài tham dự
không phải để chứng minh, mà còn hướng dẫn tu học; khi sức khỏe
không còn tốt nữa thì Thầy chỉ còn dự khai mạc, hoặc bế mạc; và vài
năm trước khi mất Hòa Thượng tỏ ra buồn tiếc vì thân bệnh già yếu
không còn tham dự thăm viếng đạo tràng khóa tu Gieo Duyên nữa.
Nhớ lại khi nghe tin Ngài sắp mất vì bệnh nan y, chỉ còn khoảng 1
tháng nữa, Tăng Ni Chúng, Phật tử cư sĩ Tự viện Pháp Bảo có đến lễ
thăm Hòa Thượng. Khi chúng tôi bước vào Trai Đường, nhìn thấy
Thầy đang nhờ người giúp mặt áo tràng vào để tiếp khách, với chúng
tôi tuổi đời và đạo chỉ là hàng con cháu, mà Ngài cũng trịnh trọng
nghi cách, khiến tôi cảm thấy cảm động. Nhất là sắc diện của Thầy
hoàn toàn đổi khác, hiện báo cho biết ngũ uẩn sắp suy tàn. Và cảm
động hơn nữa là Thầy vẫn không hề biết cơn bệnh Thầy sẽ không
qua khỏi ít tháng nữa. Tuy nhiên Thầy vẫn sáng suốt thăm hỏi sinh
hoạt chùa viện. Hầu chuyện trà nước với Thầy không lâu, chúng tôi
xin thỉnh Thầy vào phòng Tổ trước lễ lạy, sau lưu lại hình ảnh cuối
của Thầy!

Cho nên sự ly hương là để thuận duyên hoằng hóa, làm rõ và lan
rộng giáo pháp và hình ảnh Thế Tôn, hoặc vì để tránh nghịch duyên
giữ gìn Chánh Pháp .
Trong vô số lời dạy của đạo giải thoát có câu “Duy tuệ thị nghiệp”,
có nghĩa dành trọn đời sống của một hành giả bằng tư duy Chánh
Pháp, và sự thọ nhận tri ân vạn vật hữu tình, vô tình nhiều ít ra sao,
cũng không thể đánh mất đi tri kiến giác ngộ chứng đạo giải thoát.
Như thế hoài niệm của người tu sĩ Phật Giáo chỉ là vọng động từ
tâm thức hướng cầu giải thoát, chứ không hoài niệm vì hình ảnh kỷ
niệm, hay ân tình Thầy trò, tông phái. Cho đến hoài niệm giác ngộ
giải thoát phải được hiểu theo lý duyên khởi nhân duyên, chứ cũng
không phải bám chấp, để sinh ra chấp pháp chấp ngã, ngược lại lời
Phật dạy.
Thế thì hoài niệm nếu có của người Phật tử xuất gia, hay cư sĩ tại gia,
chỉ là tri ân thuận duyên hành đạo. Hơn nữa ngày nào còn là phàm
tục, chưa chứng Thánh quả, việc tri ân hoài niệm vẫn là điều hay
đẹp, đạo đức thế gian, sẽ giúp được nhiều người noi theo, mà chính
bản thân hành giả không rơi vào phân biệt khi hành pháp.

Tác giả cùng quý Sư Cô, Phật tử Chùa Pháp Bảo về thăm Hòa
Thượng trước 3 tuần Ngài viên tịch

Hôm nay cận ngày Tiểu Tường của Hòa Thượng, chúng con xin
dâng lên vài lời thô thiển để hoài niệm tri ân Ngài, đã để lại một
ít tình thâm với Đạo Tràng Pháp Bảo, và một hình dáng vị tu sĩ
cao niên, cho hàng hậu học thâm hiểu giáo nghĩa vô thường của
chân lý Khổ Tập Diệt Đạo. Cầu nguyện, thế gian dù sinh diệt, nhưng
người thực hành Chánh Pháp vẫn mãi mãi xuất hiện ở thế gian.
Cầu nguyện Hòa Thượng sẽ tùy duyên hội nhập Ta Bà thuận duyên
hoằng hóa.
Kính bái Giác Linh Hòa Thượng.
Đệ tử Thích Phổ Huân.
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Thị Hiện
Kính dâng Đại Lễ Tiểu Tường
Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ

Danh “Quảng Nam tứ trụ”
Ngát Đàm Hoa hương tỏa
Vượt sóng trùng dương
Tha phương hành Đạo
Hàng phục chướng ma

“Từ Bi hạnh nguyện”
“Chánh tín xuất gia”
“Đồng chân nhập Đạo”
“Duy tuệ thị nghiệp”

Diệt Sư Tử Trùng
Đoàn kết Tăng Đoàn
Xứng hàng Long Tượng

Người đã ra đi ngày tháng Hạ
Giữa mùa sen nở chốn quê hương
Nam Úc Châu thị hiện vô thường
Ngôi Pháp Hoa Phật đường vắng bóng
Vòng xoay hoa Giáp quay nhanh chóng
Trọn năm dài hoài niệm khôn nguôi
Mùa An Cư Kiết Hạ tới đây rồi
Nghe vang vọng lời Tôn Sư khai thị

Ngọc ẩn Côn Sơn đá lẫn vàng
Quan Âm Địa Tạng cõi phàm gian
Ban vui cứu khổ an nhơn loại
Thị hiện nơi đời bậc Thánh Tăng
Đệ Tử chúng con
Kính lạy Giác Linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám

Ba mươi lăm năm rạng khêu đèn Chơn Lý
Khắp Đạo Tràng nơi hải ngoại vân du
Từ Úc Châu tới cõi trời Âu
Canada, Hoa Kỳ khế cơ độ chúng

Đại Lễ Tiểu Tường thành dâng hương nguyện

Đệ tử xuất gia trong ngoài nước
Đã nên hàng thạch trụ Thiền Lâm
Phật Tử Úc Châu quy hướng về
Tổ đình Pháp Hoa nghiêm tu giới luật

Ngưỡng cầu sớm hồi nhập Ta Bà

Phừng ngọn Pháp đăng thắp sáng biển khổ trầm luân
Giong thuyền Bát Nhã vớt đưa người lên Giác ngạn
Bậc lãnh đạo tài ba
Hơn bốn mươi lăm năm hoằng hóa chốn quê nhà

Đôi dòng tưởng niệm kính cẩn tri ân
Khẩn nguyện Giác Linh Hòa Thượng
“Thượng Phẩm Thượng Sanh”
Độ chúng sanh trầm luân nơi khổ hải.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bakewell, Bắc Úc, 12/01/2017
Đệ tử Viên Huệ cẩn bái

Hoài niệm Ân Sư
Kính dâng Hòa Thượng Thích Như Huệ

Thực thi sáu phép sống vui hòa
Tự Viện khai sơn nguyện độ tha
PHÁP nhũ truyền ban nên Đạo nghiệp
HOA đàm luận giải diệt quần ma
NHƯ gương đối cảnh gương không nhiễm
HUỆ giác tùy duyên phước mọi nhà
Tịch diệt trở về quê lạc tịnh
Ta bà hồi nhập kết tràng hoa

Chướng duyên nghịch cảnh nhẫn nhường tha
Học hành hỏi Pháp noi gương Phật
Tu tập nghe Kinh thoát lưới ma
Huệ mạng tiếp tăng càng mạnh nước
Giới thân độ chúng thêm an nhà
Ân Thầy giáo dưỡng sao đền đáp
Từng bước độ sanh sen nở hoa

Thanh khiết tràng hoa đẹp lục hòa

Tâm Quang Tiền Anh Thơ
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BIA THÁP TƯỞNG NIỆM TẠI VIỆT NAM
(xin xem hình Bảo Tháp cuối tập kỷ yếu này)

本師和  尚事述
恭聞覺性圓明從來湛寂本無人我之幻相何有生死之
假名雖然如釋尊為慈悲之心示現於塵以傳法化 他
緣滿事完乃收神 於莎羅滅度
    我本師  和  尚上如下慧倣習如玆
師廣南省會安城舖錦鋪坊范氏之人出世於甲戌年二
月十九日(陽曆一九三四年四月初二日)其父名范金
蓋法名如勢其母曰阮氏遺法名如金皆是儒家深信佛
之人有良醫為藝師是季子於六子之家有資稟聰明八
歲而投師學道十二歲出家廣南省會安祝聖祖庭住持
善果和尚為剃度本師十五歲(陽曆一九四八年) 受沙
彌戒本師賜字解智號智通二十三歲(一九五 七年  受
具  足戒於大戒壇在南越行住和 尚為 壇頭傳戒  和
尚.
    於玆時師已從學在南越佛學堂印光寺
     高等佛學堂及講師住持訓鍊諸課卒業已師寔現
佛事之責任在數處數省至於陽曆一九六十三年由時
世變轉佛事急務師歸本貫之地廣南之省代擔佛事以
善緣  和 尚輇於廣信省
在本省於吳庭燄撣押佛教之時師為廣南省爭鬥保衛
佛教 委 班之主席
至於越南佛教統一教會成立之時在廣南師為正代面
省兼教育特委文 化  教育 委 班之主席菩提中小學學
校之 鋻督  一切佛事施為皆得美滿成就
    至於一九七十五年後時世轉變師乃尋方出外先至
日本然後到南澳定居在此師吃嘗艱苦建築法花 佛  
寺以為基址修持並以向引同鄉修習
    在海外時候師擔任佛教越南在南澳之教會長 師又
為越南佛教統一海外教會在澳大利-新西蘭創立 員
之一然 後為 會 主經歷四任期十六年以至陽曆二千
零十五年由為 年 高 臘長師辭任會主而為證明道師
自後師安養於南澳法花寺至丙申年春之首師受病幾
多月而捨報於五月十九日亥時世壽八十三歲夏臘六
十年
師一生以弘揚佛法為家務傳持命脈佛祖為本懷實可
稱為佛法之棟樑叢林之石柱者也.
弟子眾等虔誠謹述師之行狀並為銘曰:
童真入道     法恩篤報
典籍搜尋     禪經習學
多方擔責     佛事弘揚
世時變轉     進腳離鄉
定居澳國     亦將盡力
弘法利生     不辭疲倦
鑄鐘造寺     廣弘佛事
教會立成     智神勞慮
八十三歲     願完捨報
塔在二天     故玆銘示

BỔN SƯ HÒA THƯỢNG SỰ THUẬT
Cung văn: Giác tánh viên minh, tùng lai trạm tịch, bổn
vô nhân ngã chi huyễn tướng, hà hữu sanh tử chi giả danh.
Tuy nhiên, như Thích Tôn, vị từ bi chi tâm, thị hiện ư trần
dĩ truyền pháp hóa tha. Duyên mãn sự hoàn nãi thâu thần
ư Sa La diệt độ.
Ngã Bổn sư hòa thượng thượng Như hạ Huệ phỏng tập
như tư.
Sư Quảng Nam tỉnh, Hội An thành phố, Cẩm Phô
phường, Phạm thị chi nhân, xuất thế ư Giáp Tuất niên, nhị
nguyệt, thập cửu nhật (dương lịch nhất cửu tam thập tứ
niên,tứ nguyệt sơ nhị nhật) kỳ phụ danh Phạm Kim Cái
pháp danh Như Thế, kỳ mẫu viết Nguyễn thị Di pháp Như
Kim, giai thị Nho gia thâm tín Phật chi nhân, hữu lương y vi
nghệ. Sư thị quý tử ư lục tử chi gia, hữu tư bẩm thông minh,
bát tuế nhi đầu sư học đạo, thập nhị tuế xuất gia, Quảng
Nam, Hội An, Chúc Thánh tổ đình trụ trì, Thiện Quả hòa
thượng vi thế độ bổn sư, thập ngũ tuế (dương lịch nhất cửu
tứ bát niên) thọ Sa Di giới, bổn sư tứ tự Giải Trí, hiệu Trí
Thông, nhị thập tam tuế (nhất cửu ngũ thất niên) thọ Cụ túc
giới ư Giác Nguyên đại giới đàn tại Nam Việt, Hành Trụ hòa
thượng vi đàn đầu truyền giới hòa thượng.
Ư tư thời Sư dĩ tòng học tại Nam Việt Phật học đường
Ấn Quang tự.
Cao đẳng Phật học đường cập giảng sư, trụ trì huấn
luyện chư khóa tốt nghiệp dĩ, sư thực hiện Phật sự chi trách
nhiệm tại sổ xứ, sổ tỉnh chí ư dương lịch nhất cửu lục thập
tam niên, do thời thế biến chuyển, Phật sự cấp vụ, Sư qui
bổn quán chi địa, Quảng Nam chi tỉnh đại đảm Phật sự dĩ
Thiện Duyên Hòa thượng thuyên ư Quảng Tín Tỉnh.
Tại bổn tỉnh, ư Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo chi
thời, Sư vi Quảng Nam tỉnh tranh đấu bảo vệ Phật giáo Ủy
ban chi Chủ tịch.
Chí ư Việt Nam Phật giáo thống nhất Giáo hội thành
lập, tại Quảng Nam, Sư vi chánh Đại Diện tỉnh kiêm Giáo
dục đặc ủy, Văn hóa Giáo dục ủy ban chi Chủ tịch, Bồ đề
trung tiểu học học hiệu chi Giám đốc, nhất thiết Phật sự thi
vi giai đắc mỹ mãn thành tựu.
Chí ư nhất cửu thất thập ngũ niên hậu, thời thế chuyển
biến, Sư nãi tầm phương xuất ngoại, tiên chí Nhật Bản,
nhiên hậu đáo Nam Úc định cư. Tại thử, Sư ngật thường
gian khổ, kiến tạo Pháp Hoa Phật tự dĩ vi cơ chỉ tu trì tịnh
dĩ hướng dẫn đồng hương tu tập.
Tại hải ngoại thời hậu, Sư đảm nhiệm Phật giáo Việt
Nam tại Nam Úc chi Giáo hội trưởng. Sư hựu vi Việt Nam
Phật giáo thống nhất Hải ngoại giáo hội tại Úc Đại Lợi – Tân
Tây Lan sáng lập viên chi nhất, nhiên hậu vi Hội chủ kinh
lịch tứ nhiệm kỳ, thập lục niên, dĩ chí dương lịch nhị thiên
linh thập ngũ niên, vị niên cao lạp trưởng, Sư từ nhiệm Hội
chủ, nhi vi Chứng minh đạo sư.
Tự hậu, Sư an dưỡng ư Nam Úc Pháp Hoa tự, chí Bính
Thân niên xuân chi thủ, Sư thụ bệnh kỷ đa nguyệt nhi xả
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báo ư ngũ ngoạt thập cửu nhật, hợi thời, thế thọ bát thập
tam tuế, hạ lạp lục thập niên.
Sư nhất sinh dĩ hoằng dương Phật pháp vi gia vụ, truyền
trì mạng mạch Phật tổ vi bổn hoài, thật khả xưng vi Phật
pháp chi đống lương, tòng lâm chi thạch trụ giả dã.
Đệ tử chúng đẳng kiền thành cẩn thuật Sư chi hành
trạng tịnh vi minh viết:
Đồng chân nhập đạo
Pháp ân đốc báo
Điển tịch sưu tầm
Thiền kinh tập học
Đa phương đảm trách
Phật sự hoằng dương
Thế thời biến chuyển
Tấn cước ly hương
Định cư Úc quốc
Diệc tương tận lực
Hoằng pháp lợi sanh
Bất từ bì quyện
Chú chung tạo tự
Quảng hoằng Phật sự
Giáo hội lập thành
Trí thần lao lự
Bát thập tam tuế
Nguyện hoàn xả báo
Tháp tại nhị thiên
Cố tư minh thị./.

HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG BỔN SƯ
Kính nghe, giác tánh sáng trong, xưa nay vắng lặng, vốn
không có tướng huyễn nhân ngã, làm gì có chết sống giả
danh. Tuy nhiên, như đức Thế Tôn, vì lòng từ bi thị hiện ra
nơi đời để truyền pháp dạy người. Khi duyên mãn việc xong
bèn thâu thần diệt độ dưới cội Sa La.
Hòa thượng bổn sư chúng con, thượng Như Hạ Huệ
cũng học theo như thế. Ngài người họ Phạm, sinh quán tại
phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Ngài sinh ngày 19/2/ Giáp Tuất, nhằm ngày 2 tháng 4 năm
1934. Thân phụ Ngài là cụ ông Phạm Kim Cái, pháp danh
Như Thế, thân mẫu là cụ bà Nguyễn thị Di, pháp danh Như
Kim, đều là người thuộc Nho gia, tín kính Phật pháp, nghề
nghiệp lương y. Ngài là con út trong gia đình có sáu anh
em, bẩm chất thông minh, tám tuổi đã vào chùa học đạo,
12 tuổi xuất gia với Hòa thượng Thiện Quả, trụ trì tổ đình
Chúc Thánh, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Năm
15 tuổi (dương lịch 1948), Ngài thọ giới Sa Di được Bổn
Sư cho pháp tự là Giải Trí, Hiệu là Trí Thông. Năm 23 tuổi
(1957) Ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Giác Nguyên,
do Hòa thượng Hành Trụ làm Đàn đầu hòa thượng. Lúc bấy
giờ Ngài đã tòng học tại Phật Học Đường Nam Việt (Chùa
Ấn Quang). Sau khi tốt nghiệp lớp Cao Đẳng Phật Học và
hoàn tất các khóa huấn luyện giảng sư, trụ trì, Ngài thực
hiện công tác Phật sự tại một số nơi, một số tỉnh cho đến
năm 1963, do thời thế biến chuyển, Phật sự cấp bách, Ngài
phải trở về quê quán là tỉnh Quảng Nam đảm nhận công
tác Phật sự thay thế cho Hòa thượng Thích Thiện Duyên
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chuyển vào lo công tác Phật sự tại tỉnh Quảng Tín. Dưới
thời Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, tại tỉnh Quảng Nam
Ngài làm Chủ tịch Ủy Ban Tranh Đấu Bảo Vệ Phật Giáo.
Đến sau khi GHPGVNTN được thành lập, tại tỉnh Quảng
Nam, Ngài làm Chánh đại diện kiêm Đặc Ủy Giáo Dục, Chủ
tịch Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục, Giám đốc trường trung tiểu
học Bồ Đề, hết thảy những công tác Phật sự, Ngài làm đều
thành công mỹ mãn.
Đến sau năm 1975, thời thế biến chuyển, Ngài bèn tìm
đường ra nước ngoài. Lúc đầu Ngài đến Nhật Bản, sau đó
đến định cư tại Nam Úc. Tại đây, Ngài đã trải bao gian lao
khổ cực xây dựng nên chùa Pháp Hoa để làm cơ bản cho
việc tu trì của mình cũng như để có nơi cho đồng hương
về tu tập.
Tại hải ngoại, Ngài đảm nhận chức vụ Giáo hội trưởng
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Nam Úc. Ngài
cũng lại là một trong những người sáng lập Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân
Tây Lan và Ngài đã làm Hội chủ Giáo hội trong 4 nhiệm kỳ
gồm 16 năm (1999-2015), vì niên cao lạp trưởng Ngài xin từ
nhiệm Hội chủ và được cung thỉnh vào ngôi vị Chứng Minh
Đạo Sư. Từ đó, Ngài an dưỡng tại chùa Pháp Hoa Nam Úc
cho đến đầu xuân năm Bính Thân, Ngài phát bệnh, điều
trị trong mấy tháng, đến ngày 19 tháng 5 năm Bính Thân
(2016) thì Ngài xả báo, thế thọ tám mươi ba tuổi và 60 hạ
lạp. Ngài suốt một đời, lấy việc hoằng dương Phật pháp làm
gia vụ, lấy việc truyền trì mạng mạch Phật tổ làm bổn hoài,
thật đáng xưng tôn là lương đống của Phật pháp, là thạch trụ
của tòng lâm. Đệ tử chúng con kính thuật hành trạng của
Ngài và dâng bài Minh rằng:
Đồng chơn vào đạo
Pháp ân dốc báo
Điển tịch sưu tầm
Thiền kinh tập học
Nhiều nơi đảm trách
Phật sự hoằng dương
Thế thời biến chuyển
Cất bước ly hương
Định cư tại Úc
Lại đem sức lực
Hoằng pháp lợi sanh
Chẳng nề mệt nhọc
Đúc chuông tạo tự
Rộng làm Phật sự
Giáo hội xây nên
Biết bao lao lự
Tám mươi ba tuổi
Nguyện hoàn xả báo
Tháp dựng hai nơi
Cho đời tán ngưỡng./.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Pháp Bảo, Hội An, mùa Vu Lan 2016
Đệ tử TK Thích Hạnh Niệm kính soạn

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Hoài Niệm Tôn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính dâng Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng
Chứng Minh Đạo Sư thượng Như hạ Huệ
Thu tàn Đông sang, Lăng Già trăng xế bóng
Trời Úc Châu đêm xuống mây rũ màn tang
Tin vừa hay, ôi ! Xiết đỗi bàng hoàng
Bậc Long Tượng Tùng Lâm đã thâu thần thị tịch.
Xót xa lòng, vô vàn thương tiếc
Dẫu biết rằng ngày vĩnh biệt không xa
Thời khóa tụng vẫn thiết tha cầu nguyện
Phật Dược Sư Diên Thọ, Bồ Tát Quan Âm
Gặp thầy giỏi thuốc hay trị lành căn bịnh
Tứ đại điều hòa tăng tuổi thọ thêm cao
Để chúng con hằng được ân triêm Pháp nhũ
Được nghe lời vàng giảng dạy của Tôn Sư
Nương tựa cội Bồ Đề sum sê râm mát
Nơi được thường lui tới đảnh lễ vấn an
Dưới chân Thầy hạnh hưởng thanh lương Pháp Lạc
Ân đức cao dày lượng từ mẫn bao dung
Những ngày vui ngỡ còn dài lâu hầu cận.
Đâu có ngờ:
“Hóa duyên bảo mãn”
Chấn tích Tây quy
Thị hiện vô thường
Xả báo thân huyễn hóa.
Vẫn hay rằng:
“Lý Vô thường sắc sắc không không
Thân tứ đại sanh sanh hóa hóa”
Nhưng đối trước cảnh đột biến sanh ly
Sao cho khỏi đau lòng tử biệt.

Nối tiếp dự vào hàng Như Lai Sứ Giả
Xây dựng hằng bao ngôi Thánh Nhã Già Lam
Lắm công khó khai sơn Tân Pháp Hoa Tự
Miền Nam Úc Châu bát ngát hương Ưu Đàm.
Ơn tế độ, đức cao dày, ôi! Khó sánh.
Tịch diệt phi diệt
Còn đâu đây phảng phất bóng Tôn nghi
Như hiển hiện chứng minh khóa An Cư Kiết Đông sắp
tới.
Chập chờn bóng nhạn
Đáy nước sông Hàn.
Ôi! Còn đâu nữa
Giờ tuyên giới luật vắng Thầy Truyền Thọ
Khai thị, Đạo từ khuất bóng Tôn Sư.
Ngậm ngùi tưởng nhớ
Ánh mắt từ bi
Nụ cười hoan hỷ
Vang vọng Hải Triều Âm
Trầm hùng Sư Tử Hấu.
Phật Giáo mất đi bậc Cao Tăng Thạc Đức
Giáo Hội không còn vị Lãnh Đạo tài ba
Tứ Chúng Tăng Già mất bậc Thầy khả kính
Chúng sanh chẳng có Đạo Sư cứu nạn dẫn đường.
Nén lệ phân kỳ xót cơn tử biệt
Quỳ trước Kim quan
Dâng nén tâm hương tấc thành khẩn nguyện
Kính lạy
Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư
Thùy từ chứng giám.

Ôi ! Từ đây còn đâu nữa ngọn hải đăng
Thắp sáng cõi U minh trong biển khổ
Còn ai người lèo lái chiếc thuyền từ
Cứu vớt sanh linh đưa lên bờ Giác
Thoát dòng sanh diệt rời bến mê lưu
Được về tới miền gia hương an lạc.

Ngưỡng vọng Giác Linh
Cõi Tây Phương phó Hội Liên Trì
Ngôi Chánh Quả Niết Bàn an lạc

Tám mươi bốn xuân thu trụ thế
Đồng chơn nhập Đạo chánh tín xuất gia
Thuở niên thiếu hành hóa tại quê nhà
Trọn cuối đời bôn ba nơi hải ngoại
Hoằng dương Chánh Pháp lợi lạc quần sanh
Mỗi bước chân từng lưu dấu lợi hành
Rực sáng ánh hào quang soi ngõ tối
Đưa dắt người ra khỏi nơi hiểm nạn đường mê
Vì Đạo Pháp dấn thân không nề gian khổ
Đào tạo Tăng Ni đệ tử nên bậc hiền tài

Đệ tử chúng con kính cẩn đê đầu đảnh lễ
Nam Mô Khai Sơn Tân Pháp Hoa Tự đường thượng
Lâm Tế Chúc Thánh tứ thập nhứt thế thượng Như hạ
Huệ
Tự Giải Trí, hiệu Trí Thông
Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh chứng giám.

Thành kính nguyện cầu
Từ bi lân mẫn hội nhập Ta Bà
Tế độ chúng sanh trong thời mạt Pháp

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Bakewell, Bắc Úc 26/06/2016
Đệ tử Viên Huệ khấp bái
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100 Ngày Vắng Bóng Tôn Sư
Miền Nam Úc một trăm (100) ngày giá buốt
Cả Úc Châu vắng bóng vị Chứng Minh
Mùa đông lạnh nhưng cũng lắm nghĩa tình
Chư Tôn Đức liên châu cùng chia sẻ.
Thật xứng đáng với hơn 60 năm cống hiến cho
Đạo Pháp, 30 năm lo xây dựng PGVN tại hải ngoại
nhất là tại Úc Châu và Nam Úc. Một Tang Lễ to lớn
với hàng trăm Chư Tôn Đức khắp Liên Châu và
các Giáo Hội bạn, cũng như Tôn Giáo bạn, Toàn
Quyền và đại diện Chính Phủ Tiểu bang cũng đồng
câu hội. 5 “xe hoa” gần 100 xe chở hàng ngàn Đồng
Hương Phật Tử đưa tiển, dưới sự mở đường và dẫn
đầu của đoàn xe Police suốt cả lộ trình từ Chùa đến
nơi Trà Tỳ. Tại quê hương Việt Nam chúng đệ tử
và đồng môn pháp lữ cũng đã tổ chức lễ Tưởng
niệm long trọng tại Chùa Bửu Đà - Sài Gòn và Tổ
Đình Chúc Thánh, Chùa Pháp Bảo - Phố Cổ Hội
An, khắp năm châu Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu các
chùa thuộc Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh cũng
đều có lễ Tưởng niệm. Một Lễ Chung Thất cũng
thắm đượm nghĩa tình, với gần 70 Chư Tôn Đức
trong toàn Giáo Hội cùng nhất tâm cầu nguyện.
Thế mà thấm thoát đến nay đã gần một trăm ngày
vắng bóng Tôn Sư, một trăm ngày đàn tử tôn thơ
dại thấy như trống rổng, một trăm ngày mất mát
một cái gì to lớn và cao quý mà không bao giờ tìm
lại được, một trăm ngày lạc lỏng, bơ vơ.
Mỗi sáng, hằng ngày trước linh đài, thắp nhang, đốt
trầm, dâng trà, hay mỗi khi bái Tổ, bái Tôn Sư trước
và sau các “thời khóa công phu”, nhìn di ảnh với
nụ cười nghiêm nghị nhưng với “mắt thương nhìn
đời”, mà lòng đầy sâu lắng. Đâu còn nữa những bữa
cơm thắm đượm tình Thầy, Trò, Ông, Cháu, với
những lời dạy bảo khuyên răn, trong đó là cả một
kho tàng kinh nghiệm, mà Tôn Sư đã trải nghiệm
trong suốt quá trình (60 năm) hành Phật sự, được
tận tình truyền lại qua các buổi “trà đàm” hoặc sau
những giờ “tảo thực”. Một thuở oai hùng của thời
tuổi trẻ, mới 25 tuổi đã làm Giảng sư và lãnh đạo
Giáo Hội, cũng như có mặt trên toàn lãnh thổ miền
Nam. Không những lãnh đạo Tăng Ni Phật Tử mà
còn lãnh đạo cả Tướng, Tá trong công cuộc đòi hỏi
“tự do dân chủ” cho đất nước (1966).
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Còn đâu nữa, hình bóng của một bậc Tôn Sư, hằng
ngày vừa đi bách bộ trong khuôn viên nội tự, vừa
trì mật chú cho tội diệt, phước sinh và cầu nguyện
cho thiền môn nghiêm tịnh, tứ chúng an hòa, thí
chủ đàn na, tăng long phước thọ. Còn đâu nữa, một
Tôn Sư mặc dầu đã lớn tuổi, nhưng vẫn hết mình
đến tận nơi, để chứng minh hay hành lễ đầy đủ
khoa nghi với đồng hương và các chúng Phật Tử,
mỗi khi có nhu cầu, như quan hôn tang tế. Còn đâu
nữa, hình bóng của vị Tôn Sư, luôn có mặt trong
các khóa An Cư và Tu Học cũng như lễ lạc của
Giáo Hội...
Giờ nầy đây, mỗi khi dâng trà, nhìn dung nhan
hay hình tượng của Tôn Sư, chúng con thấm thía
được những lời Ngài đã dạy: “Luật nhân quả luôn
chi phối tất cả và không bỏ sót một ai, hãy cố gắng
gieo nhân lành để được hưởng quả ngọt, đừng nghĩ
xấu, gây đau khổ, bất lợi cho ai, mà phải nghĩ tốt,
tận tình giúp đỡ cho người cùng hướng thượng, để
tâm ta thanh cao và luôn được hanh thông trong
cuộc sống. Ở đời hay trong đạo, quan trọng là cái
“đức”, phải sống sao cho “có đức mặc sức mà ăn” đó

Sư Phụ Như Huệ và đệ tử Viên Thành
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là ngoài từ bi hỷ xả, phải có thêm đức khiêm cung,
hy sinh, nhẫn nhục, hài hòa, sống trung thực, tôn
trọng mọi người và không hại ai, lấy giới luật và khổ
làm Thầy...thì ta đã có cuộc sống như nhiên nhiều an
lạc và đầy đủ lắm rồi, đừng tìm kiếm ở đâu cao xa
cho mệt sức.Các con nên luôn tin lời Phật dạy ‘thâm
tín chư Phật giai sung mãn’ hãy chuyên tâm tu tập,
Long Thiên Hộ Pháp sẽ lo và bảo hộ cho tất cả”. Ôi
! những lời dạy thống thiết với đầy lòng từ bi của
một bậc Đại sư, mà khi Ngài còn sinh tiền chúng
con đâu có mấy quan tâm, giờ nầy đây, Ngài về với
Phật rồi, trong trống rổng bơ vơ, chúng con mới
thấy có giá trị vô cùng. Đúng vậy, khi bình yên thì
‘cái áo phao’ hay sợi dây ‘seat belt’ làm mình thấy bị
bó buột, cản trở, khó chịu, nhưng một khi có sự cố
hay tai nạn xảy ra, thì mới thấy nó rất có lợi và bảo
vệ được mình. Khi không còn Tôn Sư ở bên cạnh,
gặp những chướng duyên, nghịch cảnh, chúng con
mới thấy những lời Ngài dạy, thật là thiết thực,
nhiều lợi ích, đúng là “cẩm nang” cho cuộc sống.
Để biến nỗi đau thương mất mát thành động lực,
chúng con đã cố gắng trấn tĩnh lại mình, mỗi người
đều lập nguyện tấn tu, theo khả năng sự hiểu biết và
sức khỏe của mình. Ngoài những pháp tu riêng của
từng người, chúng con đã trì tụng hoàn thành bộ
Đại Bát Niết Bàn, Bộ Pháp Hoa, nhiều bộ Địa Tạng
và nhiều Khóa Tu Thiền, Niệm Phật, Lạy Phật...
Không còn được nghe lời dạy của Tôn sư, chúng
con nguyện ghi nhớ, thực hành những lời Ngài đã
dạy, nương theo những hướng dẫn của Chư Tôn
Đức, vận dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, biết
buông xả với tâm bao dung rộng
mở để đón nhận được những điều hay, đẹp và nhất
là tôn trọng, chịu khó lắng nghe nhau, thực hiện
Lục Hòa, hành theo Kinh Di Giáo và Kinh Phước
Đức để tự hoàn thiện bản thân, ngoài ra chúng con
nguyện cố gắng củng cố, ổn định kết nối lại tình
huynh đệ, tông môn, tổ chức lại sinh hoạt tu học
tại Pháp Hoa để lấy lại niềm tin trong tất cả, hầu lợi
ích cho tự thân, cho bổn tự, góp phần tích cực vào
Phật sự của Giáo hội và tô thắm cuộc đời.
Phật dạy: “Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành”, lo
“phụng sự chúng sanh, tức cúng dường chư Phật”
trong cuộc đời, Winston Churchill cũng đã từng
nói:
“ Chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta lấy
được, chúng ta xây dựng cuộc đời bằng những gì

“B

ản ngã là năng lượng cho
cuộc sống, nếu biết dùng
năng lượng ấy cho mục đích ‘phụng
sự nhân sinh’ thì ích lợi rất to lớn,
nhưng nếu cho sự ‘hưởng thụ cá
nhân’ thì nguy hiểm và tội lỗi vô
cùng ”.
Lời dạy của HT Thích Như Huệ

cho đi” và người được giải Nobel Hòa Bình Muhammad Yunus cũng đã từng nói: “Làm ra tiền là
một hạnh phúc; làm cho người khác hạnh phúc
là siêu hạnh phúc”. Vậy hãy chuyên tâm tu tập và
phụng sự mọi người, chúng con nghĩ đấy mới là
báo ơn, đền ơn một cách thiết thực và lợi ích nhất,
cũng như nguyện sẽ cố gắng tấn tu thêm nữa cho
bản thân và có thể giúp cơ hội cho nhiều người
cùng hưởng ứng, tham gia để được an lạc giải thoát.
Hôm nay ngày lễ ‘bách nhật trai tuần’ cho Tôn Sư
của chúng con, được Chư Tôn Đức chiếu cố chấn
tích quang lâm, ban pháp lành, hiệp tâm cùng tứ
chúng cầu nguyện, chúng con vô cùng cảm niệm ân
đức của quý Ngài, nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho
quý Ngài Pháp Thể Khinh An, Phật Sự ViênThành,
luôn là cây cao bóng cả,che mát, yễm trợ cho chúng
con trên bước đường tu học, phụng sự chúng sanh.
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho toàn thể Đạo hữu
Phật tử Bồ Để tâm kiên cố, chí tu học vững bền,
luôn hột rì Tam bảo để Phật Pháp được trường tồn,
mọi người đều an lạc. Nguyện cầu cho Pháp giới
chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Một trăm ngày Thầy xả báo an tường
Đạo với đời cũng lắm nỗi tiếc thương
Mau hồi nhập tiếp hoàn thành hạnh nguyện
Dẫn chúng đệ bảo toàn bậc đống lương.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Pháp Hoa Nam Úc 24/9/2016 (24 - 8 - Bính Thân)
Đệ tử: ThíchViênThành (HạnhTrung) khể thủ
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Tác giả Đồng Thanh cùng Ôn Như Huệ trong những ngày cuối đời của Ngài
(Hình chụp trung tuần tháng 6-2016 tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc)

CÁNH NHẠN LƯNG ĐỒI
Thành kính bái biệt Hòa Thượng Ân Sư thượng Như hạ Huệ
Trời Nam Úc mây sầu sương khói lạnh
Cánh chim buồn tan tác phút phân ly
Con cúi xuống ghì sâu bao kỷ niệm...
Lệ dâng tràn khóe mắt ướt hoen mi.
Còn đâu nữa dáng Người bên Phố Cổ
Bước đi về làng Cẩm Phô đìu hiu.
Trăng Chúc Thánh Tổ đình treo lơ lửng
Quảng Nam mình sông nước cũng buồn thiu!
Ngài mãi mãi in hình trên đồi nhỏ
Từng Khóa Tu khi Giáo Hội sum vầy
Núi rừng đó giờ đây ngừng lay động
Tiễn đưa Ngài quảy dép trở về Tây.
Con vẫn biết khi Nhạn về sông lạnh
Không muốn mình lưu lại dấu chân xưa
Nhưng Ngài hỡi! Thương tình trăng núi cũ
Vẫn còn hoài xao xác bởi gió mưa!
Pháp Hoa ấy Tổ Đình xưa Ngài dựng
Thiền thất đèn leo lét suốt canh thâu
Bên song cửa ánh trăng mờ chiếu rọi
Con cúi đầu nguyền báo đáp ân sâu
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Đệ tử Đồng Thanh
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HT Như Huệ chứng minh Lễ Phật Đản lần thứ 2637 (PL 2557)
năm 2013 tại Chùa Quan Âm, Adelaide, Nam Úc

Cảm niệm Ân Sư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Giác Linh Sư Phụ,

Giờ đây chúng con xin kính cẩn nghiêng mình lạy
bạch Giác Linh Sư Phụ. Huynh đệ chúng con xin
bày tỏ đôi dòng bi cảm, với nỗi niềm đau xót trước
khi tiễn đưa nhục thân Sư Phụ về cảnh giới Niết Bàn
thanh tịnh. Từ đây chúng con vĩnh viễn mất đi một
bậc Thầy khả kính thân thương.

Giờ chúng con có đôi dòng kính cẩn dâng lên bái
biệt Tôn Sư thương kính của chúng con:

Than ôi! Một vì sao dẫn đường cho chúng con trong
đêm tối vừa rơi rụng. Cả một không gian như trùm
phủ một mầu đen vì mất đi một ánh chiêu dương.
Kính bạch Giác Linh Sư Phụ,
Đành rằng cuộc thế vô thường thăng trầm luân
chuyển, dòng sinh diệt thay đổi không ngừng, trăng
có khi tròn khi khuyết, người có lúc họp lúc tan, sinh
ly tử biệt là lẽ thường tình tức sắc tức không, nhưng
hôm nay đứng trước làn khói trắng của trầm hương
đang lững lờ buông thả, đưa Sư Phụ về nơi tịch diệt.
Trong cảnh thanh tịnh trang nghiêm, chúng con
không sao không bồi hồi xúc cảm khi nghĩ đến hình
bóng từ hòa của Sư Phụ từ đây không còn nữa. Giáo
hội còn đây, chúng sanh còn đó sao Sư Phụ nỡ vội
bước Tây Quy. Toàn thể huynh đệ chúng con xin
kính cẩn nghiêng mình trước Linh đài Sư Phụ, để tỏ
lòng thương tiếc một bậc Ân Sư, từ đây chúng con
không còn được nhìn thấy hình bóng Sư Phụ hiền từ
khả kính bao dung.

Nước Tào Khê đã tắt
Cơm Hương Tích còn đâu
Thầy ra đi để lại một trời sầu
Con ở lại với ngút ngàn thương tiếc
Cõi hồng trần Thầy ra đi rủ áo
Con cúi đầu bái biệt bậc Tôn Sư
Con nhớ lắm lời Tôn Sư dạy bảo
Ráng nghe con dù nghiệt ngã bủa vây
Nụ cười hiền với ánh mắt từ bi
Vẫn đậm nét nơi Pháp Hoa cổ tự
Đêm đông đến con gục đầu thổn thức
Nghe trong tim từng giọt lệ tuôn rơi
Bái biệt Thầy Phật Quốc cao đăng
Con ở lại giữa biển đời sông pha tuyết giá
Thế đạo bẽ bàng sầu vương sơn dã
Buồn nhớ không nguôi bóng dáng Thầy
Kính lạy Giác Linh Thầy tôn kính.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
TKN Thích Viên Thông
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CẢM NIỆM TRI ÂN
Kính lạy Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng thượng
Như hạ Huệ,
Khi con viết những dòng này thì Ngài đã quảy dép quy
Tây, đã nhập vào bản thể Chơn Thường Vô Sanh Bất
diệt, từ cõi hồng trần sanh tử lụy phiền này, con xin Ngài
chứng giám lòng con.
Viết về bậc Đại Sư đã hy hiến cả cuộc đời gần một thế
kỷ, với hành trạng dường như đã trở thành một huyền
thoại xuyên dòng mạch lịch sử Phật Giáo Việt Nam, từ
trong quốc nội đến hải ngoại, với vốn liếng vài câu chữ
như con, cố gắng bám víu để diễn tả đôi dòng cảm xúc
thì thật khó vô cùng.
Tháng 3 năm 2008, con được cơ duyên đến Adelaide,
con đến vấn an sức khỏe Hòa Thượng tại Tổ Đình Pháp
Hoa. Với tâm trạng một người hậu học đến đảnh lễ Hòa
Thượng, con thật hạnh phúc khi được Hòa Thượng ân
cần dành nhiều thời gian để dạy bảo, và Hòa Thượng đã
cho phép con đến thăm Hòa Thượng nhiều lần sau đó.
Như một sự tiên liệu, Hòa Thượng đã chỉ dạy cho con về
những kinh nghiệm thành lập chùa, Hội và điều hành
một ngôi chùa tại Úc. Và lần nào trước khi đảnh lễ Ngài
ra về, Ngài đều dạy: “Chỉ có KHAM NHẪN mới có thể
hành đạo được ở xứ này, tôi suốt đời theo hai chữ đó”
Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận
Liên phát lô trung thấp vị can
(Giống như ngọc đốt trên núi cao màu vẫn tươi nhuần mãi
Hay như hoa sen trong lò lửa mà sắc vẫn ướt, chưa hề khôThị Tịch- Ngộ Ấn Thiền Sư)
Con xin cung kính ghi lại hai câu của Ngộ Ấn Thiền Sư,
để phần nào nói lên công hạnh siêu quần bạt tục của
Ngài. Quả thật, cuộc đời của Ngài như viên ngọc toàn
bích, luôn sáng mãi với bản chất tuyệt vời. Với bao thăng
trầm của vận nước, đạo pháp quê hương, chịu đựng
muôn phần khổ nhọc, lấy đại cuộc làm trọng, lấy bao
nỗi đau khổ của muôn người là khổ của chính mình, can
trường dõng mãnh của Bậc Đại Hùng, không chùn bước
trước bao gian nan nguy khốn. Con đến nước Úc này sau
Ngài gần 30 năm, nhưng những khó khăn hiện tại đã làm
mệt nhoài tâm thể, huống gì Ngài là một trong rất ít chư
Tôn Đức Tăng Việt Nam đến Úc rất sớm, bắt đầu khai
nguồn Đạo Pháp, thì ngẫm nghĩ cả muôn trùng gian khổ
trong thời điểm ấy.
Chúng con, hàng hậu học không đủ duyên phước để học
hỏi với Ngài nhiều nhưng thời gian hơn 10 năm ở Úc, đặc
biệt trong khoảng thời gian ở Adelaide cũng đủ để cảm
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Tác giả Thích Hạnh Phẩm với Ôn Như Huệ
tại Lễ Tri Ân Ngài ngày 1-5-2016

nhận đức độ tài năng lãnh đạo của Ngài, một sự thị hiện
hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm, cứu khổ dìu dắt bao
người trong cơn nguy khốn.
Trước khi Hòa Thượng viên tịch mấy tuần, con về thăm
Hòa Thượng, nhìn tướng hiện thị tịch của Ngài mà con
buồn tận tâm can, mấy đêm đó tiết trời của Adelaide
dông gió nhiều, cảnh vật như đang đau buồn, tiếc thương
tiễn biệt Bậc Đại sư sắp rời bỏ huyễn thân.
Sau khi Tang lễ của Hòa Thượng đã hoàn mãn, con trở
về chùa với tâm trạng thật đơn côi; rồi trong Trường Hạ
Quảng Đức, thiếu vắng tôn dung Hòa Thượng cảnh vật
cũng u hoài.
Kính lạy Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng,
Công đức và hành trạng của Ngài mãi luôn gắn liền với
quê hương và đạo pháp, truyền lưu trong mạng mạch của
Phật pháp, đặc biệt trên xứ Úc thân thương này.
Con thành tâm đảnh lễ bái tạ thâm ân Ngài, xin Ngài chứng
tri. Con nguyện ghi nhớ lời Ngài dạy: “Kham Nhẫn”, để
làm tròn trách nhiệm vai trò Trưởng Tử Như Lai.
Nam Mô A Di Đà Phật
Cuối Đông năm Bính Thân
Đệ tử Thích Hạnh Phẩm

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Bài Diễn Văn cuối cùng của HT Thích Như Huệ:

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ V
GIÁO HỘI PGVNTNHN TẠI UĐL-TTL
(Từ ngày 08-10/05/2015 tại Tu Viện Quảng Đức)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Kính bạch Chư Tôn Trưởng lão, Chư Tôn Hòa
Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư vị Ni Trưởng, Chư
Đại Đức Tăng, Ni,
- Kính thưa quý vị khách quý,
- Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử,

phụ thuộc lẫn nhau, cái nầy sanh thì cái khác sanh,
cái nầy diệt thì cái kia diệt, không một pháp nào
có thể tồn tại độc lập trong thế giới nầy, cho đến
giữa một hạt bụi nhỏ nhất với một cõi thế giới to
lớn nhất trong vũ trụ, cũng đều có sự tương quan
mật thiết với nhau...” Vì vậy là những phần tử riêng
biệt, nhưng con người và các nhân duyên, điều
kiện tự nhiên không tách rời nhau, mà chúng được
liên hợp cùng tạo chung một môi trường sống. Do
vậy chủ ý vào việc “tu tâm” và “hài hòa cùng thiên
nhiên” để được sinh tồn là một nghệ thuật sống rất
cao đẹp.

Trong không khí trang nghiêm đầy phấn khởi, dưới
sự tham dự đầy đủ của chư liệt vị, trong ngày Khai
Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 của GHPGVNTNHN tại UĐL- TTL. Tôi thay mặt cho Hội Đồng
Điều Hành Giáo Hội, xin trân trọng gởi đến toàn Chúng ta đang sống trong nhà lửa, trong một thế
thể quý vị lời chào mừng chân thành nhất.
giới nhiễu nhương và đầy sự bất an, cho nên GHPGVNTNHN UĐL- TTL ra đời, với hoài bão hóa
Kính bạch quý Ngài,
giải những nỗi bất hòa và tập trung được sức mạnh
Kính thưa quý vị,
của Tăng Đoàn Việt Nam tại Úc mà Hoằng Pháp Độ
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy: “Tất Sanh. Trong thời điểm nhiều biến động và đầy thử
cả các pháp đều do Tâm tạo, đều do duyên khởi và thách, nhưng nhờ hiểu được chữ Nhẫn, áp dụng lời
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Phật dạy, sống “hài hòa và tùy duyên” vào Phật sự
và cuộc sống hằng ngày của Chư Tôn Thiền Đức
Tăng Ni trong Giáo hội, cho nên đến hôm nay, qua
(4) bốn nhiệm kỳ, với hơn mười sáu (16) năm trời
đầy gian truân, Giáo Hội vẫn trường tồn và trưởng
thành. Từ năm, ba ngôi chùa, nay đã phát triển gần
năm chục (50) tự viện, hàng trăm (100) Tăng, Ni
thành viên và hàng trăm ngàn Phật Tử sinh hoạt ở
nhiều đạo tràng tu tập trên toàn liên bang.
Hiểu được nguyên lý “trùng trùng duyên khởi”
nên chúng ta đã quyết chọn phương pháp sống
“hài hòa và tùy duyên” để hành đạo. Nhờ hài hòa
và tùy duyên mà Giáo hội chúng ta mỗi ngày một
vững mạnh và phát triển, nhờ hài hòa và tùy duyên
mà mỗi thành viên trong Giáo hội mỗi ngày một
tôn trọng, thông hiểu nhau để gắn kết thêm hơn
và cũng nhờ hài hòa và tùy duyên mà những người
muốn chứng tỏ “bản ngã” nếu không biết quay đầu,
sẽ lần hồi bị đào thải, và sẽ “ngộ” ra rằng, muốn
tiến tu phải “quán chiếu lại nội tâm, làm triệt tiêu
bản ngã và chuyển hóa nghiệp lực của mình” thì
mới mong đạt đến giác ngộ, giải thoát.
Với tư cách là một trong những người sáng lập, lãnh
đạo và duy trì Giáo hội cho đến ngày hôm nay, đã
khởi ý tưởng liên kết và duy trì được các Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, qua
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trải nghiệm rất nhiều thời kỳ đầy xương máu. Hôm
nay nhân trong mùa Phật Đản, tôi luôn suy nghĩ về
thông điệp đầu đời của Đức Phật đó là câu: “Thiên
thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. “Bản ngã” là
năng lượng vô tận sẽ quyết định tất cả, nếu ai biết
vận dụng năng lượng nầy vào việc phục vụ đem lại
lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho chúng sinh thì phước
đức vô lượng, sẽ thành Phật, thành Thánh, nhưng
nếu đem “bản ngã” nầy phục vụ cho lợi ích riêng
tư, thì tội lỗi cũng vô cùng, sẽ đọa vào ba đường ác.
Trong cuộc sống chúng ta hãy để ý, nếu “bản ngã”
được nuôi dưỡng và phát triển thì con người sẽ hư
hại và xã hội sẽ loạn động, khốn khổ, chỉ có tu đến
“vô ngã”, “sống vị tha” thì mới hướng đến quả Niết
Bàn được và đây mới chính là cứu cánh của người
tu theo đạo Phật.
Đức Phật đã từ giã tất cả, cung vàng điện ngọc, vợ
đẹp con ngoan, cung phi mỹ nữ…Ngài đều bỏ lại
sau lưng, sống hài hòa với thiên nhiên, hằng ngày
“Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa,
mắt thương xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua”
cũng không ngoài mục đích giúp cho bản thân và
đệ tử tiêu trừ “bản ngã”, hầu tìm con đường cứu
khổ cho nhân sinh, cho nên tên và hạnh nguyện
của Ngài hôm nay vẫn còn được nhắc nhở và lợi
ích muôn đời. Chúng ta là đệ tử hãy tiếp tục thực
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hành theo, để cõi lòng được an lạc và có được nội
lực mà chia sẻ đến chúng sanh. Chúng ta phải “vô
ngã” mới có được “tài sản”, đó là “từ bi và trí tuệ” và
có được sự “an lạc”, rồi mới nghĩ đến việc ban cho
được, nếu chưa có tài sản và sự an lạc mà muốn
ban cho, thì lấy gì mà cho? Chỉ chuốc thêm nợ nần,
tội lỗi và phiền não mà thôi!
Qua bốn (4) nhiệm kỳ, hơn mười sáu (16) năm
cùng cộng tác với nhau để xây dựng, duy trì và phát
triển Giáo hội, chư Tôn Đức đã cùng tôi đồng lao
cộng khổ, vượt qua không biết bao nhiêu gian nan,
chướng ngại, tôi và tất cả vẫn luôn ghi nhớ mãi đạo
tình nầy. Giáo hội chúng ta đã được nhiều lời khen,
nhưng cũng không tránh khỏi những thị phi của
thiên hạ! Nhưng trong kinh đức Phật đã từng dặn
dò chúng ta rằng: “Không phải nhờ ở lời khen của
thế nhân mà con được đạo giải thoát, cũng không
phải vì lời chê của thế nhân mà con lại rơi vào địa
ngục. Mà chính những ý nghĩ, lời nói và hành động
của con sẽ quyết định cảnh giới thiện ác tương xứng.”
Tôi cũng đã hy hiến cho GHPGVNTN từ quốc nội
đến hải ngoại trên 50 năm, gắn bó với chư Tôn Đức
Úc Châu và thế giới cũng được 30 năm rồi. Sức
người có hạn, bao nhiêu thành tựu trong thời gian
hy hiến cho Đạo, cho Giáo hội, cũng nhờ ở nhiều
nhân duyên hội tụ, xin hồi hướng về cho pháp giới

chúng sanh để cùng cộng hưởng, riêng phần của
Giáo hội Úc châu, tôi xin nhường lại cho những
vị Tăng tài đức, có “tâm”, còn nhiều sức khỏe và
tâm huyết, thừa hành sự nghiệp của Phật và Hiến
chế của Giáo hội để lại, mà tiếp tục hoằng pháp
lợi sanh. Thế giới sẽ trùng trùng duyên khởi, nếu
không biết dừng lại đúng lúc, sẽ bị lôi kéo mãi vào
con đường vô tận. Hôm nay chúng tôi quyết định
dừng lại và dành thời gian cho việc tĩnh tâm tịnh
dưỡng, chuyên hành trì mật chú để có thêm đạo
lực, tạo thêm tư lương cho ngày về hầu Phật.
Tôi tin tưởng rằng với đạo đức và tiếp tục phương
hướng hài hòa, tùy duyên đầy năng động nhiều
nghị lực của những vị Tăng tài trẻ, sẽ lèo lái con
thuyền Giáo hội đi đúng hướng, vượt qua được
mọi thử thách, gian khổ để đưa chúng sanh đến
bến bờ giải thoát, giác ngộ, tôi là người luôn dõi
theo và hỗ trợ khi cần thiết.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính chúc Chư
Tôn Thiền Đức và toàn thể đồng hương Phật Tử
thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
Trân trọng kính chào.
Hội Chủ GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL
Sa Môn Thích Như Huệ.
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LỜI CẢM NIỆM LỄ BÁCH NHẬT
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT THÍCH NHƯ HUỆ
Thích Viên Trí (Hạnh Thiện)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử,
Trước tiên, chúng con thành kính cúi đầu đảnh lễ
chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm.
Kính chào toàn thể quý Phật tử. Trải qua hơn ba
tháng vắng bóng Tôn Sư, hôm nay chùa Pháp Hoa
lại trở nên ấm áp hơn bởi sự hiện diện của quý
Ngài và quý Phật tử.
Hòa thượng Tôn Sư chúng con đã viên tịch vào
ngày 23/6/16, hôm nay là tuần 100 ngày của Ôn.
Ôn ra đi vào lúc 9:25 tối hôm ấy thật vô cùng thiêng
liêng và mầu nhiệm trong ba hồi chuông trống Bát
Nhã trầm hùng, hòa quyện trong âm vang niệm
Phật thanh cao của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật
tử. Thật xứng đáng với cả một cuộc đời của Ôn hi
hiến cho Phật Pháp. Không có gì quý bằng trong
lúc lâm chung mà được chư Tôn Đức và các bậc
thiện tri thức đồng đến trợ niệm. Chúng con lúc
đó tinh thần bối rối và buồn cảm, xót thương. Dẫu
biết rằng sanh tử khứ lai là chân lý vô thường ảo
mộng của cuộc đời, nhưng sự ra đi nào mà không
để lại sự trống vắng cho người
còn ở lại. Kinh Đại Bát Niết Bàn
có ghi lại rằng: Tại Thành Câu
Thi Na, khi các vị Bồ Tát, Thanh
Văn nghe Ngài A Nậu Lâu Đà
tuyên bố “Đấng Đại Giác Thế
Tôn đã nhập Niết Bàn”, tất cả đại
chúng nơi đây đều đau buồn và
than khóc rằng: Khổ thay, thảm
thay, Đức Thế Tôn sao nhập diệt
nhanh quá vậy. Ngài A Nan ngất
xỉu, vua các cõi Trời sắc giới
cũng rơi lệ sầu than.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính
thưa quý Phật tử, thời gian hơn
3 tháng trôi qua đối với chúng
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con thật dài và trống vắng. Có lúc giữa đêm thức
giấc mà cứ ngỡ là Ôn đang còn nghỉ trong phòng,
có những buổi sáng chế trà, lòng nghĩ lên phòng
thỉnh Ôn xuống dùng trà, nhưng rồi phải ngậm
ngùi bưng khay trà lên thắp hương cho Ôn, và
những bữa cơm trống vắng hình ảnh của Ôn
ngồi ở giữa cùng dùng cơm với chúng. Khi Ôn
còn sanh tiền, mọi Phật sự điều hành trong chùa
dường như Ôn đã chỉ bày và giao phó cho chúng
con đảm đương mọi công việc. Tuy vậy đó, nhưng
thời gian qua, kể từ khi Ôn ra đi, chúng con vẫn
cảm thấy có cái gì đó bỡ ngỡ trong công việc Phật
sự. Cũng may mắn cho chúng con còn có Giáo
Hội, có những bậc Tôn Túc Trưởng Lão đã hết
lòng khuyến tấn, dạy bảo, khuyên răn. Quý Ngài
có mặt từ khi Ôn của chúng con mới nhóm bịnh,
và luôn hiện diện với chúng con trong những ngày
Tang lễ diễn ra. Hòa thượng Tăng Giáo Trưởng
đã không quản ngại tuổi già sức yếu đã đến thăm
khi Ôn còn khỏe, Hòa thượng Hội Chủ đã năm
lần bảy lượt bỏ công việc Phật sự tại bổn tự, bay
xuống đây hỗ trợ động viên với tư cách là vị chứng
minh cố vấn chùa Pháp Hoa. Thượng Tọa Thích
Tâm Phương vì Phật sự xa nên
về thăm Ôn trễ, khi vừa gặp, Ôn
đã đứng dậy ôm chầm TT Tâm
Phương xúc động và nói rằng:
“Tôi sẽ đi, quý Thầy ở lại”. Tuy
câu nói yếu ớt, ngắn gọn, nhưng
TT Tâm Phương đã khóc, Ôn
cũng khóc và chúng con hiểu
được cái tình cảm thiêng liêng
của Ôn dành cho quý Thầy như
thế nào. Và buổi trưa hôm đó,
Ôn, TT Tâm Phương và chúng
con cùng ngồi dùng cơm trưa
tại Pháp xá trong im lặng, không
ai nói ai một lời, và bữa cơm đó
cũng là bữa cơm cuối cùng Ôn
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TT Tâm Phương và Quý Phật Tử TV Quảng Đức thăm Ôn Như Huệ trong những ngày cuối cùng

dùng với đại chúng. Đặc biệt, Trưởng Lão HT
thượng Huyền hạ Tôn, là một người Pháp huynh
thân nhất của Ôn chúng con đã khóc khi Ngài
về dự Tang lễ. Những giọt nước mắt của Trưởng
Lão Hòa Thượng đã làm cho cả đại chúng hiện
diện hôm đó phải khóc theo. Có thể nói rằng đó là
những khoảnh khắc đẹp nhất, những tình cảm cao
cả nhất mà Ngài đã dành cho Ôn chúng con. Còn
nhiều kỷ niệm đối với nhiều chư Tôn Đức khác
nữa, chúng con không tiện kể hết ra đây được.
Trong những năm cuối cuộc đời của Ôn, chúng
con là những người gần gũi với Ôn nhất, chúng
con rất hiểu tâm tư nguyện vọng của Ôn đối với sự
thịnh suy, thăng trầm của Giáo Hội như thế nào.
Ôn thường dạy: “Mình hoằng Pháp thì nên nương
vào Giáo Hội như một ngôi nhà chung để sinh hoạt,
và Chư Tăng, Ni như là bà con quyến thuộc, anh
em trong một gia đình”. Cho nên, công việc Phật sự
xa xôi từ các nước khác, các tiểu bang tại Úc Châu
cho đến những buổi lễ các chùa tại địa phương
Nam Úc, hễ có mời, Ôn đều đến tham dự chứng
minh và dạy bảo. Ôn rất thương và quý mến quý
Phật tử, nhất là quý Bác lớn tuổi trong Đạo tràng
Bát Quan Trai. Mỗi kỳ Thọ Bát hễ thiếu vắng vị
nào thì Ôn thường hay hỏi thăm.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử,
nhờ thân cận Ôn, chúng con đã được học hỏi
rất nhiều điều quý báu, Ôn đã cho con rất nhiều
những kinh nghiệm trong cuộc đời. Ôn đã dạy
cho con sự kiên nhẫn, sự chịu đựng và biết vượt
qua những khó khăn trong cuộc đời; Ôn cũng dạy
cho con nhận biết sự cao thượng của lòng từ bi và
giá trị của sự sống. Đó là những bài học thực hành

mà không có một trường lớp nào dạy cho mình
cả. Khi biết rằng Ôn mang trọng bịnh, chúng con
có phát tâm xây một ngôi tháp để an trí nhục thân
Ôn, để Ôn nhìn thấy cái tháp của mình trước khi
về với Phật, nhưng cơn trọng bịnh đến quá nhanh,
tháp chưa xong mà Ôn đã ra đi. Và chắc chắn lễ
hoàn nguyện Bảo tháp của Ôn sẽ được tổ chức
vào tháng 7, mùa An Cư năm tới tại đây, đồng
thời cũng là lễ Tiểu tường của Ôn. Nhiệm vụ của
chúng con hôm nay là tiếp nối duy trì và phát triển
những gì Ôn để lại. Vì tài hèn đức mọn, chúng con
biết mình phải cần nỗ lực nhiều hơn trong công
việc “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”. Có được
vậy thì mới khỏi phụ lòng của Giáo Hội, của Ôn
và Phật tử.
Trước khi dứt lời, chúng con thành kính tri tạ lòng
từ bi vô lượng của chư Tôn Đức đã không quản
ngại đường sá xa xôi mà chấn tích quang lâm để
chứng minh lễ Bách Nhật của Ôn chúng con hôm
nay. Thay mặt bổn tự, chúng con cầu nguyện Tam
Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni tứ đại điều hòa,
thân tâm thường an lạc, tuệ đăng thường chiếu,
Phật sự viên thành. Kính tán dương công đức quý
Phật tử đã vì Phật Pháp, vì tình thương Sư Ông mà
đã đến tu học, công quả và dự lễ sáng hôm nay.
Kính chúc quý vị vô lượng cát tường, sức khỏe và
an lạc.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác
đại chứng minh.
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Phần 3
Tư Liệu Tang Lễ
Đức Trưởng Lão
HT Thích Như Huệ
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Văn Phòng Hội Đồng Thường Trực
Tổ Đình Pháp Hoa Úc Châu & Môn Phái Chúc Thánh
Phật lịch 2560, Adelaide ngày 23/6/2016

CÁO BẠCH TANG LỄ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng,
Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Chư Đại Đức Tăng Ni,
Cùng quý đồng hương và chư Thiện nam -Tín nữ Phật tử,
Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến chúng tôi trân trọng kính báo tin:

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc, Australia.
Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày
19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.

Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp

- Lễ nhập Kim Quan lúc: 04 giờ chiều ngày thứ Bảy: 25/6/2016 (ngày 21/5/Bính Thân), Kim quan của
Đức Trưởng Lão được tôn trí tại Tổ Đình Pháp Hoa từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2016
- Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày thứ Năm: 30/06/2016 (ngày 26/5/Bính Thân)
Thay mặt Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến, chúng tôi thành tâm bái thỉnh Chư Tôn Đức
Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử vì
tình Linh Sơn Pháp lữ, hoan hỷ chấn tích quang lâm về Tổ Đình Pháp Hoa (20 Butler Ave, Pennington,
SA 5013. Tel: 08. 8447 8477) để trợ tiến Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ được
Cao Đăng Phật Quốc.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
TM. Ban Tang Lễ,
TM. Hội Đồng Điều Hành,
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
TM. Môn Đồ Pháp Quyến
Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm
TM.Tứ Chúng Tổ Đình Pháp Hoa, SA
Đại Đức Thích Viên Trí.
* Xin liên lạc Ban Tang Lễ:
- HT Thích Bảo Lạc:
Tel: 0430 288 622; gọi từ nước ngoài: + 61. 430 288 622; email: phapbao@bigpond.net.au
- ĐĐ Thích Viên Trí:
Tel: 0435 373 800, gọi từ nước ngoài: + 61. 435 373 800 ; email: vientri15@yahoo.com.au
Điện Thư Phân Ưu xin gởi về:
Email: quangduc@quangduc.com
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The Unified Vietnamese Australian Buddhist Congregation in Australia - New Zealand
Executive Council & Phap Hoa Temple
Namo Sakya Muni Buddha

Buddhist calendar 2560, Adelaide, 23 June 2016

MOURNING ANNOUNCEMENT
Namo Sakya Muni Buddha
Most Venerable, Venerable and Revered Members of the Sangha
All Vietnamese community and Fellow Buddhists
It is with the greatest sadness, that we sorrowfully announce the passing of our Buddhist leader:

Most Venerable Thich Nhu Hue

The 41st of the Lineage of Rinzai (Zen) school, he was of Head of The Unified Vietnamese Australian Buddhist
Congregation in Australia - New Zealand (1999-2015); The Head of the Board of Patrons of the Congregation; and
the Founding Abbot of Phap Hoa Temple, Adelaide, South Australia since 1984
He was born on 04.02.1934 (The Year of Dog) in the village of Cam Pho, Hoi An City, Quang Nam Province,
Vietnam. He entered monastic life 71 years ago and attended 60 Summer retreats. He was 83 years old.
After being seriously ill for 3 months and despite the best of care from doctors and nurses from Adelaide’s Queen
Elizabeth Hospital and our disciples, our Master could not recover, and passed away peacefully at 9:25pm on
Thursday, 23rd June 2016 at Phap Hoa Temple, South Australia. The Funeral Ceremony will be as follows:
• Saturday, 25th June 2016:
At 4:00 pm, His body will be laid to rest in His coffin. Mourning by Sangha members and disciples
• Sunday, 26th to Wednesday, 29th June 2016:
Visiting to Pay Respect and Chanting & Praying in a respectful Commemorative Service & Ceremony
• Thursday, 30th June 2016:
6:30 am - Tea offering
8:00 am - Presentation of Biography, Eulogy and speeches by Official Guests and Sangha Members
9:30 am - Procession to Enfield Crematorium, for prayer service and cremation.
The ceremony will conclude with acknowledgements by the organising committee.
We invite you and your family to attend this service to offer prayers for our Master
at Phap Hoa Temple, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Tel: 08 8447 8477
Funerary Committee
On behalf of The Executive Council,
Most Venerable Thich Bao Lac
On behalf of the Lineage of Rinzai (Zen) school
Most Venerable Thich Hanh Niem
On behalf of Phap Hoa Temple
Venerable Thich Vien Tri.
Contacts for the Funerary Committee
Most Venerable Thich Bao Lac:
Within Australia - Tel: 0430 288 622;
From overseas - Tel: + 61 430 288 622;
Email: phapbao@bigpond.net.au
Venerable Thich Vien Tri:
Within Australia - Tel: 0435 373 800
From overseas - Tel: + 61 435 373 800
Email: vientri15@yahoo.com.au
You are invited to send your condolences by email to:
quangduc@quangduc.com
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CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

Chứng Minh Đạo Sư
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
Trưởng Môn Phái Chúc Thánh Hải Ngoại
Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa

• Thứ Sáu 24/6/2016 (20.5 Bính Thân)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
08:30 Họp Ban Tổ Chức Tang lễ [lần 1]
09:30 Luân phiên tụng niệm
10:00 Thiết trí Giác Linh đường
12:00 Thọ trai
14:00 Khoá lễ Lương Hoàng Sám
17:00 Dược thực
18:00 Họp Ban Tổ Chức Tang lễ [lần 2]
19:30 Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám
22:30 Chỉ tịnh

• Thứ Bảy ngày 25.6.2016 (nhằm ngày 21.5. Bính Thân)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Tụng kinh cầu nguyện
11:00 Cúng Ngọ
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ Cung An Chức Sự
15:00 Nghi niêm hương bạch Phật- Khai Kinh
-Lễ Nhập Kim Quan
-Lễ Quải Chân Dung
-Lễ Thành Phục
18:00 Dược thực
19:15 Khóa lễ Tịnh Độ tại Giác Linh Đường (Hầu Kim quan
1giờ)
20:00 Thuyết Pháp 1
22:30 Chỉ tịnh.

• Chủ Nhật ngày 26.6.2016 (nhằm ngày 22.5. Bính Thân)
5:30 Công Phu Khuya
7:00 Tiến trà
7:30 Tảo thực
9:30 Khóa tụng Từ Bi Thủy Sám 1 (Chánh Điện)
11:00 Cúng Ngọ - Cung Tiến Giác Linh (Hầu Kim quan 1giờ)
12:00 Thọ Trai
14:00 Lễ viếng
15:00 Khóa tụng Từ Bi Thủy Sám 2 (Chánh Điện)
16:00 Thí Thực
17:00 Dược thực
19:00 Khóa lễ Tịnh Độ tại Giác Linh Đường (Hầu Kim quan
1giờ)
20:00 Thuyết Pháp 2
22:30 Chỉ tịnh

• Thứ Hai 27.6.2016 (nhằm ngày 23.5. Bính Thân)

05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
09:00 Lễ viếng
9:30 Khóa tụng Từ Bi Thủy Sám 3 (Chánh Điện)
11:00 Cúng Ngọ - Cung Tiến Giác Linh (Hầu Kim quan 1giờ)

12:00 Thọ trai
14:00 Lễ viếng
15:00 Khóa tụng Từ Bi Thủy Sám 4 (Chánh Điện)
16:00 Thí Thực
17:00 Dược thực
19:00 Khóa lễ Tịnh Độ tại Giác Linh Đường (Hầu Kim quan
1giờ)
20:00 Thuyết Pháp 3
22:30 Chỉ tịnh

• Thứ Ba 28.6.2016 (nhằm ngày 24.5. Bính Thân)

05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:00 Lễ viếng
9:30 Khóa tụng Từ Bi Thủy Sám 5 (Chánh Điện)
11:00 Cúng Ngọ - Cung Tiến Giác Linh (Hầu Kim quan 1giờ)
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ viếng
15:00 Khóa tụng Từ Bi Thủy Sám 6 (Chánh Điện)
16:00 Thí thực
17:00 Dược thực
19:00 Khóa lễ Tịnh Độ tại Giác Linh Đường (Hầu Kim quan
1giờ)
20:00 Thuyết Pháp 4
22:30 Chỉ tịnh

• Thứ Tư ngày 29.6.2016 (Nhằm ngày 25.5. Bính Thân)

05:30 Lễ Trưởng Tịnh, đại chúng kiền thỉnh Giác Linh thính
Bồ Tát Giới (trùng tuyên giới bổn: HT Thích Trường Sanh)
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
09:00 Lễ Truy Niệm của Giáo Hội Úc Châu (Hầu Kim quan
2giờ)
10:00 Lễ Truy Niệm của các Giáo Hội Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada
11:00 Cúng Ngọ- Lễ Sơ Thất Cung Tiến Giác Linh (Hầu Kim
quan 1giờ)
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ thỉnh Giác Linh yết Phật, triều Tổ. (Hầu Kim quan
1giờ)
15:00 Thuyết Pháp 5
16:00 Thí Thực
19:00 Môn đồ Pháp quyến tưởng niệm Ân Đức Tôn Sư
22:00 Chỉ tịnh.

• Thứ Năm 30.6.16 (nhằm ngày 26.5 Bính Thân )

05:00 Đại chúng vân tập
05:30 Công Phu Khuya
06:30 Tiến trà
07:00 Tảo thực
08:00 Lễ Truy Điệu.(Hầu Kim quan 1giờ)
- Lễ Tống Kim Quan
- Lễ Trà Tỳ (có chương trình riêng).
- Lễ An Vị Giác Linh tại Tổ đường chùa Pháp Hoa
- Cúng Dường Trai Tăng
- Môn đồ Pháp quyến đảnh lễ cảm tạ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
- Pháp sự châu viên - Đạo tràng hoàn mãn
Thành kính nguyện cầu
Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
Cao Đăng Phật Quốc
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BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH NHƯ HUỆ (1934-2016)
Hội Đồng Chứng Minh:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Điền (Hoa Kỳ)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Châu)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Như Tín (Việt Nam)
Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Âu Châu)
Hòa Thượng Thích Trí Tuệ (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Canada)
Trưởng Ban Tổ Chức:
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Phó Trưởng Ban Tổ Chức:
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Hòa thượng Thích Hạnh Niệm
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
Thượng Tọa Thích Bổn Điền
Thượng Tọa Thích Nhật Tân
Phó Trưởng Ban Điều Hợp: TT Thích Tâm Phương
Phó Trưởng Ban Trách Nhiệm: ĐĐ Thích Viên Trí.
Ban Sám Chủ:
- Hòa Thượng Thích Phước Thuận
- Hòa Thượng Thích Trường Sanh
- Hòa Thượng Thích Quảng Ba
- Thượng Tọa Thích Tâm Minh
- Thượng Tọa Thích Nhuận An
Ban Chấp Lệnh:
Thượng Tọa Thích Bổn Điền,
Thượng Tọa Thích Nguyên Trực
Ban Công Văn:
TT Thích Nhuận An
TT Thích Phổ Hương
TT Thích Nhuận Chơn
Ban Kinh Sư:
Ban 1:
Thượng Tọa Thích Như Định
Thượng Tọa Thích Thiện Hiền
Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Đại đức Thích Hạnh Tri
Đại đức Thích Hạnh Phẩm
Đại đức Thích Chơn Đạt
Ban 2:
Thượng tọa Thích Nhuận An
Thượng tọa Thích Phổ Hương
Thượng tọa Thích Giác Tín
Thượng Tọa Thích Đạo Thông
Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
Đại Đức Thích Đạo Hiển
Ban Kinh Cổ:
Đại Đức Thích Chơn Đạt
Đạo hữu Ngọc Giang
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Đạo hữu Đồng Thanh
Ban Điều Hợp & Xướng Ngôn:
HT Thích Thông Hải
TT Thích Nhật Tân
TT Thích Nguyên Trực
TT Thích Tâm Phương
TT Thích Thiện Hiền
TT Thích Nguyên Tạng (Anh Ngữ )
ĐĐ Thích Hạnh Tri
Ban Tiếp Lễ:
Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
Ni Sư Thích Nữ Chân Kim
Sư Cô Thích Nữ Thành Liên và Phật tử chùa Pháp Hoa
Ban Thư ký Hành Chánh:
TT Thích Nguyên Tạng
TT Thích Giác Tín
ĐĐ Thích Phổ Huân
ĐĐ Thích Viên Thành
Ban Tài Chánh Thủ Quỹ:
ĐĐ Thích Viên Trí
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
Đạo Hữu Diệu Hòa
Đạo hữu Lý Tố Lang
Đạo hữu Ngọc Mỹ
Ban Tư Liệu Kỷ Yếu:
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Như Điển
HT Thích Hạnh Niệm
TT Thích Nhật Tân
TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Viên Trí
ĐĐ Thích Viên Tịnh
Sư Cô Thích Nữ Giác Anh
Ban Cung Đón Chư Tôn Đức [Phi Trường & Tổ đình Pháp Hoa]:
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Thông Hiếu
NS Thích Nữ Chân Kim
SC Thích Nữ Nguyên Khai
Đh Thiện Châu
Đh Giác Định
Đh Tiến, Đh Thiện Lưu
Đh Ngọc Chấn
Hạnh Trung
Lê Ngọc Tú
Lê Quang Dũng
Ban Trang trí & Trần thiết:
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Thông Tuệ
NS Thích Nữ Huệ Khiết
SC Tuệ Định
SC Phát Nghiêm
SC Trăng Thường Trú
Đh Quảng Pháp Đăng
Đh Trúc Lâm
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Đh Thiện Quý
Đh Nguyên Chấn và Phật tử Pháp Hoa
Ban Cung Nghinh:
TT Thích Thiện Hiền
ĐĐ Thích Hạnh Tri
ĐĐ Thích Chơn Đạt
ĐĐ Thích Hạnh Phát
ĐĐ Thích Hạnh Phước
ĐĐ Thích Thông Hiếu
ĐĐ Thích Thông Tuệ
(Tổng Vụ Nghi Lễ sẽ tùy nghi trạch cử thêm)
Ban Hiếu Đồ:
HT Thích Hạnh Niệm
ĐĐ Thích Viên Trí
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Viên Thành
ĐĐ Thích Viên Từ
ĐĐ Thích Thông Thắng
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Như
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
Sư Cô Thích Nữ Viên Minh
Sư Cô Thích Nữ Viên Thường
Sư Cô Thích Nữ Viên Dung
Sư Cô Thích Nữ Thông Từ
Ban Hầu Kim Quan:
TT Thích Phổ Hương (Trưởng Ban)
ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
ĐĐ Thích Viên Thành
ĐĐ Thích Hạnh Phát
ĐĐ Thích Hạnh Phước
ĐĐ Thích Giác Pháp
ĐĐ Thích Thông Tuệ
Chư Tôn Đức Ni & các Huynh Trưởng Đoàn Sinh GĐPT
tại địa phương
Ban Tiếp Tân Chư Tôn Đức Tăng Ni:
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu,
TT Thích Bổn Điền
TT Thích Đạo Thông
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
Ni Sư Thích Nữ Chân Kim
Ban Tiếp Tân Cộng Đồng & Hội Đoàn
Đh Nguyễn Thái Minh
Đh Hà Thị Phương Ngôn
Ban Phiên Dịch- Thông Dịch:
TT Thích Nguyên Tạng
Đh. Ben Nguyễn
Đh. Steve Nguyên Thiện Bảo
Ban Hương Đăng và Chung Cổ:
ĐĐ Thích Thông Hiếu
ĐĐ Thích Hạnh Phát
SC Đạo Hương
SC Thành Liên
SC Tịnh Quang
Đh Tất Vinh
Đh.Thiện Lạc

Đh. Ngọc Mỹ
Ban Trai Soạn
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Ni Sư Thích Nữ Như Như
Ni Sư Thích Nữ An Hiếu
Ni Sư Thích Nữ Đồng Liễu
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
Sư Cô Thích Nữ Viên Thường
Sư Cô Thích Nữ Chúc Học
Sư Cô Thích Nữ Diệu Tuyết
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Hiếu
và Phật Tử Chùa Pháp Hoa- Chùa Quan Âm- và các Chùa liên bang
Ban Hành Đường:
Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Sư Cô Thích Nữ Đạo Hương
Sư Cô Thích Nữ Chúc Học
Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thế
Sư Cô Phát Nghiêm
Sư Cô Trăng Thường Trú
Sư Cô Phổ Huệ
Sư Cô Tuệ Tâm và các Phật tử tham dự Tang Lễ công quả
Ban Thị Giả:
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu
Sư Cô Thích Nữ Thành Liên
Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ
Sư Cô Thích Nữ Thông Từ
Sư Cô Thích Nữ Viên Dung
Ban Cư Trú:
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Đh Hải Hạnh
Đh Ngọc Mỹ
Đh Nguyên Hảo
Đh Hạnh Trung
Đh Kim Thoa
Đh Hoàng Lan
Ban Quay Phim Chụp Hình:
TT Thích Tâm Hải
Đh Thiện Hưng
Đh Hoàng Lan
Đh Nguyên Nhật Khánh
Đh Jordan Lê
Đh Cường Hoa
Đh Quang Dũng
Đh Chân Phúc Tú
Ban Âm Thanh Ánh sáng:
Đh Thiện Anh
Ban Trật Tự:
HTr. Thiện Chơn
HTr.Thiện Lạc và Phật Tử Chùa Pháp Hoa
Ban Y Tế:
BS Nguyễn Bảo Toàn
BS Lê Công Phước
Ban Vệ Sinh:
Đh Nguyễn Thị Ngọc Dung
Thiện Trúc, Thiện Chơn và GĐPT Pháp Hoa
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Của Giáo Hội Phật Giáo ViệT Nam Thống Nhất Hải
Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
(Đọc trong lễ Truy Niệm Giác Linh Trưởng Lão HT Thích
Như Huệ Chứng Minh Đạo Sư sáng thứ Năm ngày 30
tháng 6 năm 2016 tại Giác Linh Đường Tổ đình Pháp Hoa
Nam Úc)
Nam Mô Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát
Kính bạch Giác linh Hòa Thượng
Trời Nam Úc mấy bữa ni sùi sụt
Giọt vắn dài tê buốt tiễn đưa Người
Không gian trầm lắng áng mây mờ
Sát na phân định đôi bờ sắc không
Từ vô thỉ đến vô chung
Người nay từ giả trần hồng thong dong
Phút tiễn biệt ôi chạnh lòng
Dâng lời bái bạch ngưỡng mong chứng tường
Ngài bậc mô phạm thừa đương
Cần chuyên tận tụy pháp thường
Chu toàn trách nhiệm tin cậy gởi trao
Bất cứ Phật sự nào dù lớn hay nhỏ
Cho dù dễ hoặc khó chẳng chút từ nan
Với tâm đại lượng bao dung
Đại bi đại trí, nhẫn chí đại hùng
Quyết đạt đến thành công
Xuất gia từ thuở đồng chân
Tôi rèn hạnh nhẫn tinh cần
Chùa quê gạo thiếu cơm không
Cày sâu, cuốc bẫm cấy trồng lúa khoai.
Đó chính là lập nguyện công phu, thật đúng như lửa thử
vàng, càng nung đỏ càng sáng chói. Tốt nghiệp xong Cao
Đẳng Phật học, Ngài tham gia Giảng sư đoàn, nắm giữ
nhiều vai trò chính: Trụ trì, Đặc ủy giáo dục, Tổng vụ
trưởng, Phó Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo và sau cùng
là Hội Chủ GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan
(1999 - 2015).
Trên đường vượt biên tỵ nạn, Ngài tới được xứ Úc tự do
vào năm một nghìn chín trăm tám hai (1982). Bước đầu
con số không, cũng từ đó dần dần xây dựng hai Phật sự
hàng đầu: Tạo dựng cơ sở và tái lập lại tổ chức Giáo Hội,
không đơn giản như dự tính. Nhân sự không, Phật tử
cũng không, tiền bạc trống rỗng. Nhẫn nại là vốn liếng,
nhu hòa tâm nhiếp chúng, nỗ lực là sức thu hút, đó là 3
cương lãnh nơi Ngài mà các huynh đệ học được đem ứng
dụng vào mọi Phật sự. Nhớ lại buổi ban đầu hồi thập niên
80, huynh đệ chỉ vài ba vị cùng nhau tận tụy dấn thân,
họp bàn kế hoạch, đốc đôn, và đi tới nhiều nơi vận động
lập hội, xây chùa. Soạn Nội quy, lập Hiến chương đưa
vào sinh hoạt. Mời gọi Tăng Ni nhập cuộc, tổ chức khóa
An Cư Kiết Hạ, thực hiện từng bước từng phần rồi dần
dần nên nề nếp. Ngài lãnh đạo Giáo Hội suốt 4 nhiệm
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kỳ từ ngày tái lập (1999), qua 16 năm, có những lúc biến
và cũng có nhiều lúc thông, thuận duyên cũng nhiều,
chướng duyên chẳng ít, xem đó như là sự thử thách, cho
dù gian lao, nhọc sức, vai chủ soái Ngài vẫn kiên trì. Cho
tới đầu nhiệm kỳ 5 (2015) Ngài từ nhiệm hoàn giao trọng
trách. Đại Hội Khoáng Đại triệu tập, Ngài được Giáo Hội
cung thỉnh vào ngôi vị Chứng Minh Đạo Sư, cho tới ngày
viên tịch.
Kính bạch Giác linh Hòa Thượng
Bậc đạo phong khả kính
Cho bốn chúng tựa nương
Như viên hoa tiêu định hướng
Nhờ Ngài dẫn lối chỉ đường
Xem sau trông trước
Dự phòng mọi bất trắc
Khiến ma chướng phục nhường
Do tài hành xử thích đương kịp thời.
Và đây là một kinh nghiệm, qua biến cố 2008 như lượn
sóng thần chờ cơ hội cuốn hút Giáo Hội chúng ta, chính
nhờ Ngài, cùng cố HT Thích Minh Tâm sáng suốt vạch
định tìm phương để cho các Giáo Hội PGVNTN tựa
nương. Rồi từ ngày đó Giáo Hội PGVNTN Liên Châu
ra đời, kết nạp chư Pháp lữ đệ huynh cùng chung nhau
lập lại đạo tình Linh sơn cốt nhục. Thế mà chỉ tám năm
thoáng chốc, Hòa Thượng vội quảy dép quy Tây.
Giáo Hội từ nay vắng bóng Thầy
Bao nhiêu tâm nguyện vẫn còn đây
Mới hôm nào hơn tháng trước
Toàn thể Giáo Hội quy tụ về đây
Lễ tri tạ ân đức cao dày
Qua đạo từ Ngài ân cần chỉ bảo
Các con phải hết lòng thuận thảo
Đệ huynh hòa dưới kính trên
Cùng bổn đạo, các con nên tinh tấn
Trì trai giới cấm giữ phép nhà
Với Giáo Hội Ngài bùi ngùi xúc động
Lời tuy ngắn gọn
Đạo nghĩa tình thâm
Gắn bó sắt son
Ân đức Trưởng Lão
Hòa Thượng Chứng minh
Biết nói sao cho cạn
Giờ này trước án Kim quan
Nghi ngút khói trầm nhang
Thô thiển dâng lên mấy hàng
Chúc Ngài đạo lộ bình an
Tây phương Thánh cảnh sen vàng nở hoa
Ngưỡng mong Hòa Thượng thăng tòa...
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Chúc Thánh Pháp
phái đời thứ 41, Đại lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông Giác linh thùy từ
chiếu giám.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Tác giả Tỳ Kheo Thích Minh Hiếu kính viếng Giác Linh Ôn Như Huệ ngày 28-6-2016

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
Thay mặt toàn thể Tăng Ni Phật tử Giáo Hội Phật
Giáo Khất Sĩ Úc Châu đại diện 3 Thiền Viện Minh
Quang Sydney-Perth-Adelaide.
Kính lạy Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích
Như Huệ
Thoạt nghe tin bỗng bàng hoàng
Tâm tư vỡ nát muôn ngàn niềm đau.
Kính lạy Giác Linh Ôn, Người Cha hiền xứ Quảng.
Con đây nè Ôn, con đến quá muộn màng.
Con đây Ôn! Đứa con Thôn Cẩm lạc loài.
Gã cùng tử khờ vừa tỉnh chiêm bao…
Là sự thật sao lòng đau, đau lòng nhân thế.
Ôn đã đi rồi thân tâm con ngây dại,
Sinh tử, khứ lai thực tại vẫn là…
Ôn có trách con không…sao chẳng đến gặp Cha,
Giờ vĩnh biệt có chờ mong, ngày nào con trở lại…?
Ôn kính yêu ơi!
Xin người từ bi tha thứ,
Trái tim nhỏ vỡ òa niềm tức tưởi.
Con biết tin khi thuyền Từ sắp vội
Rời bến mê sen tỏa ngát hương đời,

Con vẫy vùng giữa sầu khổ chơi vơi
Tim thổn thức nghe từng cơn đau gậm nhấm.
Con yếu đuối đành ở xa ngàn dặm..
Dõi mắt nhìn mờ nhạt dáng từ dung..
Kính thưa Ôn!
Thôi hết rồi…Dòng sông Hoài sâu đậm
Ngọt mà hiền ấm áp đến thiên thu…
Thôi xa rồi…Phố xưa sầu vạn Cổ
Đợi chờ ai, cho sương trắng tuyệt mù.
Con vĩnh viễn còn dáng Ôn trong tâm thức,
Như nghìn năm mây trắng nhẹ nhàng bay
Ôn mỉm cười nhẹ nhàng như Ca diếp
Ôi Khứ lai! Sao thương mãi gót hài…
Thành kính ngưỡng vọng đảnh lễ cung tiễn Giác
linh Ôn Pháp Hoa, Người Cha Quê hương của
chúng con…
Nam Mô A Di Đà Phật
TK. Thích Minh Hiếu
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ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng NHƯ hạ HUỆ
Chứng Minh Đạo Sư GH Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Ban Tổ Chức
Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến.
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa
Thượng thượng Như hạ Huệ.
Kính bạch Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.
Trong cuộc đời vô thường hữu hạn, sanh ly tử biệt,
chúng con không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi xúc
động trước sự ra đi vĩnh viễn của một bậc Trưởng lão
khả kính, một bậc lãnh đạo sáng ngời phạm hạnh.
Trưởng lão Hòa thượng trở về nơi cõi Phật, dẫu biết
rằng sinh tử là lẽ thường, nhưng làm sao tránh khỏi bùi
ngùi kính tiếc một bậc long tượng thiền môn, một cây
đại thụ của GH PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL nói
riêng, và các GH PG VN ở Hải ngoại nói chung, mất đi
một “thuyền trưởng tài ba” lèo lái con thuyền Giáo Hội
phát triển
“Sanh như thể đắp chăn đông,
Tử như cởi áo hạ nồng khác chi.
Xưa nay các pháp hữu vi,
Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường.
Một khi ngộ lý chơn thường.
Pháp thân hiển hiện mười phương chan hoà.”
Nhớ Giác Linh xưa,
Xuất thân từ gia đình vọng tộc
Từ thuở ấu niên,
Chí xuất trần dũng mãnh,
Một lòng tầm cầu học đạo.
Với chí nguyện dấn thân vì đạo pháp
Ngài rời đất Tổ đình Chúc Thánh, Hội An
Cất bước vân du, nghiên tầm đạo pháp.
Để từ đó nơi nơi in dấu.
Khánh Hòa, Đà lạt, Komtum
Quảng Nam, Đà Nẵng, Japan.
Rồi cơ duyên hội ngộ
Xứ Úc, Adelaide lưu bóng Thiền âm.
Với hoài bão truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai,
Cùng chí nguyện kế vãng khai lai, báo Phật ân đức.
Kiến lập đạo tràng, trang nghiêm tịnh cảnh.
Từ hòa hỷ xả, nhiếp hóa quần sanh.
Giới đức trang nghiêm, khiêm cung, vị tha vô ngã,
60 năm làm Thích tử Như Lai, tỏa sáng gương lành.
Dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng thể hiện chí
nguyện:
Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.
Cả cuộc đời, Hòa thượng đem hết sức mình
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Không ngại gian lao vất vả, làm rạng danh dòng họ
Thích,
Hòa thượng kiên trì cần mẫn.
Lãnh đạo Giáo Hội, giáo dục Tăng Ni, Phật tử.
Đến lúc thân tứ đại mỏi mòn, xác ngũ uẩn đến hồi suy
yếu
Nhưng Hòa thượng vẫn an nhiên tự tại,
Bởi sinh tử vô thường, buông xả huyễn thân
Duyên trần viên mãn, Ngài thâu thần thị tịch.
Hôm nay đây đạo nghiệp viên thành,
83 năm hiện thân cõi Ta bà, tỏa sáng gương lành
60 năm trường tuỳ duyên hóa độ
Hòa thượng ung dung nối gót Tổ Thầy, quảy dép về Tây.
Như sét đánh, khắp nơi nơi rúng động,
Bao buồn thương, tiếc nuối bậc Cao Tăng
Để lại cho đời muôn vạn tiếc thương
Trang sử Phật giáo năm châu lưu nhớ tên người.
Từ đây:
“Trí Bát Nhã vẫn thường còn, Hòa thượng dẫu ra đi,
bóng nguyệt Già Lam hằng sáng tỏ.
Thủ lăng Nghiêm là vĩnh cửu, Kim thân thường lưu lại,
tòa sen Tịnh Độ mãi tròn xinh”
Giờ đây, trước án Kim quan, trang nghiêm thanh tịnh.
Kính cẩn dâng nén tâm hương, với tất cả lòng thành
kính nhất, nghiêm cẩn lễ bái tiễn biệt Trưởng Lão Hòa
thượng Cao đăng Phật quốc. Ngưỡng mong Giác linh
Hòa thượng từ bi chứng giám.
Thành kính cầu nguyện Giác linh Trưởng Lão Hòa
thượng Thích Như Huệ, Chứng Minh Đạo Sư GH,
nhập Vô sanh Pháp nhẫn, đáo Hoa Tạng Huyền môn, vì
hạnh nguyện cưu mang, vì bản hoài Thượng sĩ, vì hạnh
nguyên giác tha, bất vong nguyện lực, hồi nhập Ta bà,
cùng với hàng Pháp lữ, tiếp tục sứ mệnh hoằng dương
chánh pháp, cứu khổ độ sinh.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI ĐÀ Phật. Tác đại chứng
minh.
Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế,
Pháp Hoa Tổ Đình Phương Trượng, Úc Đại Lợi-Tân
Tây Lan Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Chứng Minh
Đạo Sư, húy thượng Như hạ Huệ, tự Giải Trí hiệu Trí
Thông Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ
chứng giám.
Thành kính khể thủ
Tỳ kheo: Thích Nguyên Trực, kính bái biệt Hòa thượng.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng NHƯ hạ HUỆ
Cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến
Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Khai Sơn Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa,
Nam Úc kiêm Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

PHÁP HOA LINH DIỆU
Hỡi ôi!
Nam Úc lệ rơi
Pháp Hoa linh diệu
Chống Thiền Trượng siêu miền Đông Độ
Ngồi Hoa Sen vui cảnh Tây Phương
Cỏ cây ủ rủ đau buồn
Hoa lá tàn phai héo úa
Tăng-Ni Việt Nam bàng hoàng
Phật tử thế giới thương cảm!
Kính nhớ Giác linh xưa:
Làng Cẩm Phổ rõ tướng thong dong
Đất Điện Bàn ươm mầm giác ngộ
Nơi đây khắc khổ muôn phần
Nhà ấy khai sinh chủng tử.
Năm Giáp Tuất vào trong gia tộc
Cha Mẹ, anh em theo hạnh Hoa Đà
Xuống biển, lên rừng tìm dược thảo cứu bệnh trầm kha
Lặn lội Đông-Tây gieo nhân phúc thiện như Hải
Thượng Lãn Ông.
Ôi cao quý thay
Thật thượng diệu thay!
Nhớ lại:
Năm 12 tuổi, nơi địa linh Quảng Nam, trò Như
Huệ, tầm Sư học đạo,
bước vân phương theo ý chí đấng pháp vương;
Lúc 15 tuổi, tại Tổ đình Chúc Thánh, Ngài Thiện
Quả truyền Sa Di giới,
đủ duyên lành tiếp nối dòng Chúc Thánh.
Đạo hiệu Trí Thông, mong thông thấu sắc tài như
huyễn mộng;
Pháp tự Giải Trí, tâm vô úy chẳng sợ hiểm nguy
gian khó!
Để từ đó:
Hương thơm những mùa khai hạ
Trí sáng năm tháng thăng hoa
Ấn Quang Phật Đường huynh đệ, Thầy tổ mến
thương
Giác Nguyên Tổ Đình, thọ đắc Tam Đàn với Luật

Sư Hành Trụ!
Thiệu long thánh chủng, đêm ngày sôi kinh nấu sử;
Chấn nhiếp ma quân, tháng năm sống hợp chân
như !
Trong quốc nội:
Nào Quảng Nam, Đà Nẵng, Đơn Dương, Tuyên
Đức, đảm nhiệm Trụ Trì chùa Cầu Đất, Cẩm Hà;
Trong Tăng già Cố Đô, Ngài phát tâm phụ trách
Giảng sư Tổng hội Phật giáo Trung phần.
Lên Cao Nguyên, dựng xây Phật giáo Kom-Tum,
không màng gồ ghề sỏi đá;
Về Xứ Quảng, đương đầu với cường quyền kỳ thị,
chẳng sợ khốn khổ tù đày.
Lưng vai chảy mồ hôi, nước mắt, luôn hoan hỷ;
Bệnh tật do nắng cháy mưa dầm, vẫn từ bi!
Có những khi:
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Từ Hội An, Điện Bàn xứ Quảng, Giám đốc các
trường Trung-Tiểu
Sáng lập Trung-Tiểu học Bồ Đề, rồi Hội Trưởng
Hội Phật Giáo Quảng Nam
Trùng tu Tổ Đình Phước Lâm, Cẩm Hà, rồi hỗ trợ
Tiểu Học Bồ Đề Xuân Mỹ
Kế đến Chánh Đại Diện Phật Giáo tỉnh Quảng
Nam
Bùi ngùi trước cảnh già không nơi lễ bái, thành lập
đạo tràng Bát Quan Trai;
Xúc động dắt dìu thế hệ trẻ Trưởng Ban Hướng
Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Nam.

“T

hanh tịnh và hòa hợp là bản thể
của Tăng già, nên Thầy khuyên
các con, hãy luôn tương kính, tương
thân, tương trợ và thuận hòa cùng nhau,
sách tấn nhau tu học để cùng đến bến bờ
giải thoát, giác ngộ ”.
Lời dạy của HT Thích Như Huệ

Quả thật:
Tài dũng lược, góp công chấn hưng đạo pháp
Đức bao dung, bồi đắp cảm hóa chúng sinh
Thế gian chẳng dám khinh thường;
Con Phật hết lòng ngưỡng mộ !!

với tâm không;
Hướng Tăng Ni thực hành Liễu Nghĩa Liên Hoa,
nhiếp hóa quần ma !

Tại Úc Châu:
Phó Hội Chủ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ
Hoằng Pháp, lúc sinh thời thuyết pháp;
Hội trưởng Hội Phật Giáo Việt Nam-Nam Úc,
thường khuyên đệ tử niệm Phật, tụng kinh.
Vì đạo pháp quên mình, khai sơn ngôi Pháp Hoa
Tự;
Tận Giới đàn Pháp Quốc, Tam Sư Thất Chứng,
Làng Mai.
Nói năng như khuôn vàng thước ngọc;
Động tịnh giống pháp chuyển âm giai !

Ôi cao quý thay:
Đồ tôn Lâm Tế, thượng NHƯ hạ HUỆ, ghi dòng
Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại;
Tử điệt Chúc Thánh, Viện chủ PHÁP HOA, lưu
trang Thiền Sử Thế Giới Năm Châu !

Rồi đến khi:
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại
Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan thành lập
Được Tăng-Ni, Phật tử nhất tâm triệu thỉnh ngôi
Hội Chủ suốt những năm liền
Dấn thân vì xã hội công bằng;
Phụng sự cho chúng sinh an lạc.
Văn Phòng Điều Hợp Phật giáo Liên Châu ghi tạc,
nhân duyên thù thắng, tổ chức Ngày Về Nguồn;
Đảm đương nhiệm vụ Chủ Tịch đại diệnTăng-Ni,
chung tay gánh vác dâng cúng Lễ Hiệp Kỵ.
Ngọn lửa nhiệt tâm bập bùng vô úy;
Ánh trăng hy hiến soi sáng cuồng si !
Đợi đến kỳ:
Cảm thấy tứ đại khiếm an, Giáo Hội giao người
thay thế, hoan hỷ ngồi ghế Chứng Minh;
Đến lúc tre già măng mọc, Tổ Đình sắp kẻ kế thừa,
an nhiên tĩnh tọa Phương Trượng.
Vất vả gian truân không dừng bước;
Khó khăn khổ cực chẳng sờn lòng;
Khuyên Phật tử thọ trì Đại Thừa Diệu Pháp, sống
166

Thật là:
Trí Thông tỏa sáng như nhật nguyệt;
Như Huệ rạng ngời tợ càn khôn !

Thế là:
83 năm cơn gió thoảng, NHƯ mượn giả chỉ thật,
trước tương đối PHÁP, mỉm cười tự tại;
60 hạ giấc chiêm bao, HUỆ dùng huyễn độ chân,
trong chơn như HOA, nhắm mắt thong dong !
Nơi phương xa:
83 năm thế thọ, đức độ Ngài Phương Trượng, Phật
tử ngậm ngùi bái biệt;
60 mùa giới lạp, hạnh nguyện Vị Chứng Minh,
Tăng-Ni luyến tiếc chấp tay!
Dù cho trời đất tàn phai
Cuộc đời Trưởng lão khứ lai…. ngại gì???
Phụng Vì Từ Lâm Tế Chúc Thánh, Tứ Thập Nhất
Thế, Pháp Hoa Tổ Đình Phương Trượng, Úc Đại
Lợi-Tân Tây Lan, Việt Nam Thống Nhất Phật Giáo
Hải Ngoại Giáo Hội Chứng Minh Đạo Sư, thượng
NHƯ hạ HUỆ, tự Giải Trí, hiệu Trí Thông, Trưởng
Lão Hòa Thượng thùy từ nhã giám!
Chùa Phật Tổ Queensland, thứ Ba, 28-06-2016
Môn hạ Tổ Đình Kim Huê, Sa-Đéc
Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Tác giả Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu kính viếng Giác Linh Ôn Như Huệ ngày 29-6-2016

CÂU ĐỐI TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO
HÒA THƯỢNG thượng NHƯ hạ HUỆ
Cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến !
Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Khai Sơn Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa
Nam Úc kiêm Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan !!!
Với tất cả lòng thành kính nhất !!!

3.

Tỳ kheo Thích Thiện Hữu khể thủ !!!

NHƯ khơi nguồn bất diệt, nghìn câu diệu PHÁP, 83
năm tài danh quán thế; HUỆ chỉ lý chân thường, vạn
đóa tâm HOA, 60 hạ ân đức tồn vinh.

1.
PHÁP công lập tự, NHƯ phong ngời Trung Bộ, Phật
Tử Việt Nam xin nhớ mãi;

4.

HOA đức khai sơn, HUỆ nghiệp chiếu Úc Châu, 83 năm nhu hòa hoằng pháp, NHƯ gương hy sinh
Tăng Ni Thế Giới quyết noi theo.
lưu dòng Chúc Thánh, sánh bằng biển rộng;
2.

60 hạ nhẫn nhục độ sinh, HUỆ hạnh phụng sự cùng
NHƯ chơn tự tánh, Trí Thông mộng ảo, 83 niên thọ, khắp Úc Châu, ngang với trời cao.
Phật thừa vững bước thiên niên chiếu;
Chùa Phật Tổ Queensland, thứ Ba, 28-06-2016
HUỆ siêu kiến giải, Giải Trí bào ảnh, 60 giới lạp, Môn hạ Tổ Đình Kim Huê, Sa-Đéc
pháp vũ huân triêm vạn cổ lưu.
Tỳ kheo Thích Thiện Hữu
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Số 19-05/HĐĐH/TN

Phật Lịch 2560, Úc Châu ngày 24 tháng 6 năm 2016

THÀNH KÍNH TƯỞNG NGUYỆN
Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư viên tịch
Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức và Môn đồ Pháp quyến.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan vô cùng kính tiếc báo tin
Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, tự Giải Trí, hiệu Trí Thông, húy Phạm Kim Huệ, sinh năm Giáp
Tuất 1934 tại Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam, đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 9.25 phút tối thứ Năm 23
tháng 6 năm 2016, nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính Thân tại Tổ Đình Pháp Hoa, thành phố Adelaide, tiểu bang
Nam Úc, Úc Châu. 60 Hạ Lạp. 83 thế tuế.
Tang Lễ của Ngài được trang trọng tổ chức: Lễ nhập Kim Quan cử hành lúc 4 giờ chiều thứ Bảy 25-6-2016. Kim
Quan của Ngài được tôn trí tại Tổ Đình Pháp Hoa suốt thời gian Tang Lễ để từng Đạo Tràng luân phiên tụng
niệm, cung bái, đảnh lễ, tiễn biệt. Tối thứ Tư 29-6--2016, Lễ Truy Niệm tưởng nhớ Giác Linh và Tâm Tình Đạo
Vị của Chư Tôn Đức cùng Môn đồ Pháp quyến. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm 30-6-2016 nhằm ngày 26 tháng 5
âm lịch là Đại lễ Cung tiễn Kim Quan nhập Lễ Trà Tỳ.
Cuộc đời và hành trạng của Trưởng Lão Hòa Thượng trải qua hơn 2/3 thế kỷ nhẫn nại can hệ mọi thăng trầm
vinh nhục cùng vận mệnh của Phật Giáo và Dân Tộc. Ngài sát cánh dấn thân cùng Tăng Tín đồ trong Pháp
Nạn Phật Giáo 1963. Ngài từng đảm nhiệm Chánh Đại Diện GHPGVNTN, Giám Đốc Trường Trung Học Bồ
Đề Hội An, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ là một trong “Quảng Nam Tứ Trụ”: Cố HT Thích Như Vạn, Cố HT
Thích Long Trí, Cố HT Thích Chơn Phát vừa viên tịch tại VN, vị thứ tư là HT Thích Như Huệ, đương vi Chứng
Minh Đạo Sư Giáo Hội Phật Giáo VNTN Hải Ngoại tại Úc Châu, Trưởng Môn phái Chúc Thánh Hải Ngoại,
mới viên tịch tại Úc Châu.
Như phần đông ghi nhận và tán thán: Chính “Quảng Nam Tứ Trụ” này là thạch trụ thiền môn, là đại thụ Tông
môn Pháp phái Chúc Thánh Quảng Nam Đà Nẵng, mà hầu hết Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức
Tăng Ni đã đang hành đạo khắp nơi từ quốc nội cho đến hải ngoại đều là đệ tử học trò, hay là hàng hậu học của
quý Ngài. Riêng tại Úc Châu này, Trưởng Lão HT Thích Như Huệ là đầu tàu, là bậc lãnh đạo lèo lái con thuyền
Phật Giáo Úc Châu suốt 34 năm qua.
Thể hiện tấm lòng tôn kính sự ra đi của Trưởng Lão Hòa Thượng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan thành tâm chia sẻ cùng Chư Tôn Đức và Môn đồ Pháp quyến toàn
hải ngoại, quốc nội; đồng thời, khuyến thỉnh các cơ sở Tự Viện thành viên Giáo Hội, tùy nghi thiết lễ tưởng
nguyện, khẩn thiết thân lâm về Pháp Hoa Tổ Đình, nhất nhất cùng nhau tham dự cầu nguyện Giác Linh Ngài
và cung tiễn Kim Quan đức Trưởng Lão nhập Lễ Trà Tỳ.
Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng nhập vô sanh pháp nhẫn, đáo hoa tạng huyền môn, vì
bản hoài hạnh nguyện, sớm hồi nhập Ta bà, cùng hàng Pháp lữ, hoằng dương chánh pháp, chuyển hóa chúng sanh.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Đồng thành kính tưởng nguyện:
Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành
cùng Tứ Chúng đệ tử.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Executive Board
1002 W. Someset St. Ottawa, On. K1R-6R9. Canada
Tel. (613) 231-2516 Fax: (613) 231- 3473

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi:
- Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải
Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan,
- Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích
Như Huệ,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada vừa nhận được tin
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp tự Giải Trí, Pháp hiệu Trí Thông, Đời Thứ 41 Thiền Phái Lâm
Tế,
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015),
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia,
Đã thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa
Nam Úc. Trụ thế: 83 tuổi, hạ lạp 60.
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch là bậc thạch trụ tòng lâm, đã từng là thành viên của GHPGVNTN
tỉnh Quảng Nam trước năm 1975, có những đóng góp đáng kể cho sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp trong
nước và hải ngoại suốt nửa thế kỷ qua. Do vậy, sự viên tịch của Trưởng Lão Hòa Thượng là niềm đau chung của
Tăng Tín đồ Phật giáo Việt Nam cũng như của Môn đồ Pháp quyến trong và ngoài nước.
Thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Canada, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão
Hòa Thượng, ngưỡng nguyện Giác linh khứ lai tự tại, hồi nhập Ta-bà tiếp tục hoằng pháp lợi sanh; đồng
thời, xin thành kính phân ưu cùng Chư Tôn Thiền Đức GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan,
cùng Môn đồ Pháp quyến tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Ottawa, ngày 23 tháng 6 năm 2016
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Canada
Chủ tịch,
đã ấn ký
Hòa Thượng Thích Bổn Đạt
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO KHẤT SĨ ÚC CHÂU
Tổ Đình Thiền Viện Minh Quang, Sydney
28-32 Chadderton St, Canley Vale , NSW 2166

Kính gởi: BanTang Lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Giáo Hội PGVNTNHN UĐL-TTL.
Kính gởi: Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong môn đồ pháp quyến.

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Chúng tôi vừa nhận được Ai tín Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc.
Ngài vừa thuận thế vô thường, xả báo thân viên tịch vào lúc 9:25pm ngày 19/05 Bính Thân nhằm 23/6/16. Thọ
tuế 83 niên.
Sự ra đi của Ngài thuận theo năm tháng và viên mãn sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, phục vụ và cống hiến cho
Giáo Hội Phật Giáo trong nước và Hải ngoại suốt 60 qua. Sự nghiệp, nhân cách và đạo phong của Hòa thượng
là bài học, là tấm gương cho hàng hậu thế suốt đời noi dấu. Đối với tất cả các Giáo hội và Hệ phái khác nhau
trong Phật giáo VN và Hải ngoại, Hòa thượng đã thể hiện tinh thần của người lãnh đạo Giáo hội bao dung và
thực hiện cao quý lời Phật dạy, Tăng già hòa hợp như nước với sữa. Sự ra đi của Ngài là một mất mát to lớn
đối với Giáo hội PGVNTN Hải ngoại, Giáo hội PG Liên châu và đối với hàng Phật tử năm châu. Với Môn đồ
Pháp quyến là tổn thất không gì bù lấp được. Chúng tôi, xin thay mặt toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử thuộc
Giáo Hội Khất Sĩ Úc Châu thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch, thành tâm
cung tiễn Ngài:
Đức TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
thượng NHƯ hạ HUỆ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông
Liễu đạo ngày 19 tháng 5 Bính thân ( 23/06/2016)
Trụ thế 83 năm. Hạ lạp 60.
Thượng Phẩm Thượng Sanh, Cao Đăng Phật Quốc.
Đồng kính lạy Giác Linh Ngài ngưỡng nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng
từ bi thùy từ chứng giám.
Sydney, 24/06/2016
Tăng trưởng Giáo đoàn
TK Thích Minh Hiếu
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand
Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC – QUẢNG ĐỨC MONASTERY

105 Lynch Road, Fawkner, Victoria 3060, Australia
Tel: 03. 9357 3544. Fax: 03. 9357 3600
Reg No: A0022332V. ABN No: 83. 2357 571 574
Email: quangduc@quangduc.com - Website: www.quangduc.com

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin viên tịch:

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc, Australia.
Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016
(nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc.

Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp
Hồi tưởng lại trong 26 năm qua kể từ khi Tu Viện Quảng Đức thành lập tại Melbourne, hằng năm Đức Trưởng
Lão đều về thăm viếng Quảng Đức Đạo Tràng, ở lại nghỉ ngơi và hướng dẫn hàng đệ tử chúng con tu học. Dù
hôm nay Ngài đã ra đi mãi mãi nhưng hình bóng từ ái, giọng nói, nụ cười, dáng đi của Ngài luôn hiện hữu đây
đó trong khuôn viên ngôi Già Lam Quảng Đức này, nhất là giọng xướng kệ khai chung bảng ấm áp và cao vút
của Ngài, vẫn còn vang vọng trong không gian toàn cầu internet của trang nhà Quảng Đức, mà ai ai nghe được
cũng cảm thấy an lạc và ấm lòng. Hàng đệ tử chúng con, toàn thể Tăng Tín đồ Phật Tử Tu Viện Quảng Đức,
Trang Nhà Điện Tử Quảng Đức, thành kính ngưỡng vọng về Giác Linh Đài tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc,
nhất tâm đảnh lễ, niệm ơn và thành tâm tán thán công hạnh truyền bá Chánh Pháp của Ngài tại Úc Châu trong
hơn ba mươi năm qua. Chúng con nguyện cầu Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc,
và sớm tái sinh trở lại thế giới Ta Bà này để tiếp tục công cuộc cứu khổ độ sanh. Thành kính chia buồn đến
HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Hạnh Niệm, HT Thích Như Điển, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ
Thích Viên Thành cùng chư Tôn Đức Giáo Hội Úc Châu, Pháp phái Lâm Tế Chúc Thánh Quảng Nam & Môn
Đồ Pháp Quyến trước sự mất mát lớn lao này.
Nay Thành kính Phân Ưu
TT. Thích Tâm Phương
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
TT. Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Steve Nguyên Thiện Bảo
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca
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ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

CỰU HỌC TĂNG PHẬT HỌC VIỆN QUẢNG NAM
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính gửi: Ban Tang Lễ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni Môn đồ Pháp quyến
Chúng con là những cựu học Tăng Phật Học Viện Quảng Nam - Long Tuyền đang sinh hoạt và hành đạo
tại Hoa Kỳ và Canada được ai tín:

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.
- Nguyên Giám Đốc trường Bồ Đề Hội An
- Nguyên Giám Học Phật Học Viện Quảng Nam - Long Tuyền - Hội An
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc, Australia.
Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/
Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc.

Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp
Xin vọng hướng về Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc thành kính phân ưu cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Môn đồ
Pháp quyến. Nhất tâm đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Ân sư tam bái. Nguyện Giác linh Đức
Trưởng lão Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập Ta-Bà tiếp tục sứ mệnh hoằng
pháp độ sinh.
Nam mô tân viên tịch từ Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa húy
thượng NHƯ hạ HUỆ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông Hòa Thượng Giác linh chứng giám.
Thành kính đảnh lễ
Thích Tâm Hòa (Mississauga - Ontario - Canada)
Tâm Quang - Vĩnh Hảo (Stanton - California - Hoa Kỳ)
Không Hải - Cao Lý Sâm (San Jose - California - Hoa Kỳ)
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Tu Viện Bồ Đề
1410 SE Petrovitsky Rd, Renton, WA. USA
Điện thoại 206-349-5104

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Túc Trưởng Lão chứng minh
Tang Lễ đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ,
Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến,
Từ miền Tây Bắc Hoa Kỳ xa xôi, Tăng Tín đồ Tu Viện Bồ Đề chúng con ngưỡng vọng
về Tổ Đình Pháp Hoa - nơi an trí nhục thân đức Trưởng Lão, nhất tâm cầu nguyện Giác
linh đức Trưởng Lão thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật Quốc.
“Công viên quả mãn, đại nguyện viên thành”
Trú Trì Tu Viện Bồ Đề,
Tỳ Kheo Thích Thánh Trí
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Kính Bạch giác Linh ôn Pháp Hoa,
Con vừa hay tin Ôn Viên Tịch lòng bùi ngùi xúc động trong nỗi niềm kính nhớ đến Ôn. Thật là một
tin ai khấp cho Phật giáo VN ở các Châu nói chung và Chùa Pháp Hoa, Nam Úc nói riêng. Từ đây nơi
chốn tòng Lâm vắng đi một bậc Thạch Trụ từ bi đầy khả kính.. Nơi phương xa Mỹ Quốc con thành
kính hướng về Chùa Pháp Hoa nơi Ôn đã từng gầy tạo và phát huy chánh pháp trên 3 thập niên, cũng
là nơi hàng hậu học chúng con đủ duyên lành hội ngộ Ôn trong những ngày đầu chập chững... trên
đất Úc… Với con Ôn luôn là một bậc kính quý trong thiền môn, hình ảnh thân thương của Ôn luôn
có trong tâm con trong suốt lộ trình tu học và hoằng pháp. Ôn thanh thản về với cõi Phật, nguyện Ôn
luôn gia trì cho chúng con thêm nghị lực và trí tuệ như Ôn để tiếp tục con đường của Ôn.
Chúng tôi thành kính chia buồn nỗi mất mát lớn lao đến Thầy Viên Trí, Thầy Viên Tịnh, quý Hòa
Thượng trong sơn môn Chúc Thánh và Môn đồ Pháp quyến Chùa Pháp Hoa, Nam Úc. Kính xin quý
vị nén đau thương vào chánh niệm để cầu nguyện Giác linh Ôn sớm Cao Đăng Phật Quốc.
Cho phép con được thọ Pháp tang Ôn như một bậc Tiền Bối khả kính trong đạo.
Nhất Tâm Kính Lễ Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, Khai Sơn Pháp Hoa Tự, Lâm
Tế Chánh Tông đời thứ 41 tam bái.
Hậu Học Kính Bái,
Tỳ Kheo Thích Minh Diệu
Trụ Trì Kỳ Viên Thiền Viện

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Được tin Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ đã viên tịch, chúng con Hội Phật Giáo Đông Bắc
Florida Chùa Hải Đức
Thành kính phân ưu cùng GHPGVNTN Hải ngoại tại UĐL-TTL và Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.
Sự ra đi của Ngài thật là một mất mát lớn lao cho Giáo Hội, cho Phật tử vùng Nam Úc và tất
cả Phật tử đã từng nghe Ngài giảng, đọc sách, ngưỡng mộ ân đức tu hành của Ngài gần suốt
một thế kỷ qua.
Con biết HT Như Huệ qua HT Minh Hiếu, riêng HT Minh Hiếu là người có nhiều nghĩa tình
sâu nặng, con kính xin chia buồn với HT Minh Hiếu.
Kính mong HT Như Huệ gia trì cho tất cả quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức chư Tăng
Ni, Môn đồ Pháp quyến, chư thiện nam tín nữ tinh tấn tu hành, tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp
lợi sanh của Hòa Thượng.
Kính xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, tiếp dẫn Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, lai đáo
Ta Bà tiếp tục cứu độ chúng sanh.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
TM.HPGĐB Florida Chùa Hải Đức
Hội Trưởng
Phật tử Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy
179

KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

Vừa được Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
gởi email báo tin Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc vừa
thâu thần nhập diệt.
Toàn Thể Tăng Ni Phật Tử Thiền Viện Chánh Pháp, Tiểu Bang Oklahoma, Hoa Kỳ vô cùng xúc
động khi biết tin nầy, xin:
“Thành Kính Phân Ưu đến quý Chư Tôn Thiền Đức Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL cùng
Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni & Phật tử Môn Đồ Pháp Quyến”.
Toàn thể chúng con đồng ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo thùy từ phóng quang tiếp độ Giác
linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng sớm Cao Đăng Phật Quốc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
TK.Thích Thông Triết
TM Tăng Ni Phật tử TV Chánh Pháp, Oklahoma, USA

Dear Thay Nguyen Tang,
Thank you for telling me about Hoa Thuong Thich Nhu Hue’s passing away. Please accept my condolences and best wishes for all those whose lives he touched. In fact when I was a child, I lived only one
street from Chua Phap Hoa and never knew that one day I would be a monk in a Vietnamese tradition. For me it is always a lovely thought that Thay Phap Hoa built a congregation next to my primary
school.
Unfortunately I won’t be in Adelaide Monday. If I were, I would come to his funeral. He has lived a
very good life. Sadhu, sadhu, sadhu.
I look forward to seeing everyone in the congregation at the Khoa Tu Hoc Phat Phap in December,
2016
Best wishes,
Thich Thong Phap
(24 June 2016)

Được tin Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ đã thuận thế vô thường
xả bỏ huyễn thân, tôi xin chia buồn sâu sắc đến Ban Lễ Tang,
và cầu nguyện Giác Linh cố Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Hòa Thượng Thích Như Phẩm
Tổ Đình Long Tuyền Hội An
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại News South Wales.

CHÙA PHÁP BẢO

148-154 Edensor Road, St, Johns Park NSW 2176 – AUSTRALIA
Tel: (02) 9610 5452 Fax (02) 9823 8748

Điện Thư

Thành Kính Phân Ưu
Kính gởi:
Ban Tổ Chức Tang Lễ Đại Lão HT Thích Như Huệ
Chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến Tổ Đình Pháp Hoa – Nam Úc
Tứ chúng Tự Viện Pháp Bảo vô cùng thương tiếc, khi hay tin Đại Lão HT Thích Như Huệ đã vừa
viên tịch lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính Thân) tại Tổ Đình
Pháp Hoa, Adelaide, Úc Quốc - Thọ thế 83, hạ lạp 60 năm. Ngài là trụ cột của Giáo Hội PGVNTNHN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan; là Hội Chủ của Giáo Hội từ năm 1999 đến 2015; và mãi đến giờ
phút này hình ảnh và tinh thần của Hòa Thượng, với cương vị Chứng Minh của bậc Trưởng Lão
GHPGVNTNHN UĐL- TTL, đã và sẽ ghi hoài dấu ấn trong sự hoài niệm tri ân Ngài.
Tăng Ni cùng Cư Sĩ Phật tử Tự Viện Pháp Bảo, kính thành cầu nguyện Hòa Thượng Trưởng Lão
viên mãn báo thân, siêu sanh Phật quốc. Cùng thành kính phân ưu đến Môn đồ Pháp quyến.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tứ Chúng Tu Viện Pháp Bảo:
HT Thích Bảo Lạc - Phương trượng
ĐĐ Thích Phổ Huân - Trụ trì
SC Thích Nữ Giác Anh – Tri sự
Tứ Chúng Phật tử Tự Viện Pháp Bảo.
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Chùa Hội Phước

8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108 – Phone (714)675-8226.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính gửi: Ban tổ chức Tang Lễ cùng Môn đồ Pháp quyến
Chùa Hội Phước tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ vừa nhận được ai tín
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
-Trưởng môn phái Chúc Thánh Hải Ngoại
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc, Australia.
Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày
19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc.
Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp
Thế hệ con cháu môn phái Chúc Thánh cùng bổn đạo Phật tử Chùa Hội Phước ở tiểu bang New
Mexico, Hoa Kỳ thành kính hướng về Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc nhất tâm đảnh lễ và kính nguyện
cầu Giác linh cố Hòa Thượng Trưởng môn phái Chúc Thánh Hải Ngoại Cao Đăng Phật Quốc. Kính
lạy Giác Linh Ngài! Từ bi thường gia hộ: “Tông Phong Vĩnh Chấn, Tổ Ấn Trùng Quang”.
Nam mô tân viên tịch từ Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa
húy thượng NHƯ hạ HUỆ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông Hòa Thượng Giác linh chứng giám.
Thành Kính Tưởng Niệm
Thích Thánh Minh cùng Tăng chúng và toàn thể Phật Tử bổn tự chùa Hội Phước
New Mexico - Hoa Kỳ, ngày 23/06/2016
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Chúc Tán Giác Linh
Hòa Thượng Thích Như Huệ
Hòa Nhập Ta Bà Bát Thập Tam
Thượng Tôn Chánh Pháp Sáu Mươi Năm
Như Như Lão Giả Như Như Thật
Huệ Đắc Nào Hay Lão Chẳng Tầm
Cao Tột Một Đời Thông Cửu Phẩm
Đăng Soi Vạn Thuở Sáng Ngàn Năm
Phật Đà Tiếp Dẫn Hương Quang Tỏa
Quốc Độ Tây Phương Linh Giác Tâm.
California, ngày 20/05/Bính Thân (24/6/2016)
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy
Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng
Trondheimsvegen 205, 2067 Jessheim, Norway

Điện Thư Phân Ưu
Kính gửi:
- Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải
Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan,
- Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích
Như Huệ,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy vừa nhận được tin Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp tự
Giải Trí, Pháp hiệu Trí Thông, Đời Thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế,
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015),
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc, Australia,
đã thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp
Hoa, Nam Úc. Trụ thế: 83 tuổi, hạ lạp 60.
Toàn thể Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTN Na Uy, xin vọng hướng về Tổ đình Pháp Hoa, nhất tâm đảnh lễ
Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch, nguyện Giác linh Cao Đăng Thượng Phẩm, tốc chứng
Bồ đề, nhiên hậu bất xả, hồi nhập Ta bà, hoằng pháp lợi sanh; đồng thời, xin thành kính phân ưu cùng Chư
Tôn Thiền Đức GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, cùng Môn đồ Pháp quyến Chùa Pháp Hoa,
Nam Úc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Oslo, trọng hạ ngày 24 tháng 6 năm 2016
Thay mặt GHPGVNTN Na Uy cùng toàn thể Tăng Ni và Phật tử
Cố vấn, kiêm Phương Trượng các tự viện
Tỳ Khưu Thích Trí Minh
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NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Kính gởi:
HT Thích Bảo Lạc, Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Như Huệ;
HT Thích Hạnh Niệm, Đại Đức Thích Hạnh Thiện (Viên Trí) cùng Môn Đồ Pháp Quyến,
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức,
Con vừa nhận được ai tin, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Sư thúc thượng Như hạ Huệ đã
thuận thế vô thường, thâu thần tịch diệt tại Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc.
Dòng Lâm Tế Chúc Thánh một lần nữa lại vắng đi hình ảnh của một bậc Trưởng thượng đã
đồng lao cộng khổ, vun bồi và tưới tẩm cho ngôi Tổ đình luôn nhuận sắc, khoe hương.
Trong niềm kính tiếc vô hạn, từ vùng đất Phật, con nhất tâm cầu nguyện Giác linh Sư thúc
Thượng phẩm, Thượng sanh và xin thành tâm chia buồn cùng Chư Tôn Đức Môn đồ, Tứ
chúng.
Delhi, ngày 25 tháng 6 năm 2016
Thành kính đảnh lễ
TK.Thích Hạnh Chánh

ĐIỆN PHÂN ƯU
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Được tin Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ tân viên tịch.
Con, đệ tử Như Tùng, thích tử Ôn Như Minh, cư trú tại Chùa Liên Hoa 168 Phan Chu
Trinh, thành phố Đà Nẵng (Bây giờ chuyển về 64 Tiên Sơn 8 thành phố Đà Nẵng). Thành
kính phân ưu cùng GHPGVNTN Hải ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, Môn đồ Pháp
quyến chùa Pháp Hoa, Nam Úc.
Đệ tử thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật phóng hào quang tiếp độ Giác Linh cố
Đại Lão Hòa Thượng sớm Cao Đăng Phật Quốc.
Thành tâm đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Thành phố Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2016
Đệ tử Như Tùng
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PHẠM KIM TỘC
MẬU HÒA – DUY XUYÊN – DUY TRUNG – QUẢNG NAM

THƯ CHIA BUỒN
Kính gửi: - Ban Tổ chức Tang Lễ Hòa Thượng Thích Như Huệ
- Ban Trị sự Chùa Pháp Hoa, Nam Úc
Được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ ( Phạm Kim Huệ ) viên tịch, chúng tôi đại diện
Hội Đồng Gia Tộc Phạm Kim xin chân thành chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này cùng Quý Tăng, Ni,
Phật tử chùa Pháp Hoa, Nam Úc.
Sinh thời, mặc dù gánh vác trọng trách lớn lao của Giáo Hội, bận rộn nhiều công việc nhưng Ngài
vẫn lưu tâm đến tộc họ Phạm Kim chúng tôi. Ngài vẫn luôn dặn dò con cháu tộc Phạm Kim xa lánh
điều dữ, chú tâm làm điều thiện để tạo phước cho đời sau.
Tộc Phạm Kim chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi có một Thiền Sư đắc đạo như Ngài, là tấm gương
sáng cho con cháu trong dòng tộc noi theo và học hỏi.
Nay Ngài mất đi, thật sự là nỗi mất mát lớn lao của Hội Đồng Gia Tộc chúng tôi và toàn thể con cháu
Tộc Phạm Kim.
Vì địa lý xa cách, không thể đến viếng Giác Linh của Hòa Thượng, chúng tôi đành phải gửi điện thư
này thay cho nén nhang của sự chân thành. Xin Quý vị niệm tình tha lỗi. Cầu mong cho Giác Linh
của Hòa Thượng sớm Cao Đăng Phật Quốc
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC PHẠM KIM
Cố vấn Ban Điều Hành Gia tộc: PHẠM KIM NĂM
Trưởng Ban Điều Hành Gia tộc: PHẠM KIM HẢI
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Chùa Trí Phước và Chùa Vạn Hạnh San Diego - California
14722 Givens Place, Westminster, CA 92683

Điện Tín Phân Ưu
Chư Tăng - Ni và Phật Tử Chùa Trí Phước và Chùa Vạn Hạnh vừa được tin Trưởng Lão Hòa
Thượng thượng Như hạ Huệ nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây
Lan, Phương Trượng Chùa Pháp Hoa, Úc Châu vừa viên tịch.
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc, Môn đồ Pháp phái và Ban
Tổ Chức Tang lễ Cố Hòa Thượng Hội Chủ.
Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Thượng Phẩm nơi cõi Phật A Di Đà.
Thay mặt Chư Tăng Ni và Phật Tử hai chùa
Trí Phước và Vạn Hạnh
Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm.
Hòa Thượng Thích Phước Thuận
Thượng Tọa Thích Thiện Ngộ
California Ngày 26 /6/ 2016

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành
713 N.Newhope St, Santa Ana, CA 92703 –Tel:714 -360-9250
California ngày 26/6/2016

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
Kính bạch Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ.
“Đức Thế Tôn 80 tuổi thọ Ngài đến vườn Sa La Song Thọ thị hiện Niết Bàn. Tổ Đạt Ma đến hồi
Ngài cũng quảy dép quy Tây”.
Thuận thế vô thường, Đức Trưởng Lão, Ngài đã thâu thần thị tịch vào ngày 23/ 6/2016 thọ 83
tuổi, 60 hạ lạp. Chúng con hướng về Úc Châu thắp nén tâm hương ngưỡng nguyện Giác linh
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan Cao Đăng Phật Quốc, vãng lai tam giới, quảng độ chúng
sinh giai cộng thành Phật đạo.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, chúng tôi thành
kính phân ưu Môn đồ Pháp phái Tổ Đình Pháp Hoa đã mất đi một bậc Thầy lãnh đạo khả
kính.
Thay mặt các thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo và Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.
Tỳ Kheo Thích Quảng Thanh
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỆ PHÁI KHẤT SĨ
TỊNH XÁ TRUNG TÂM

21 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh

Kính gửi: - Chư Tôn Đức Ban Tổ chức Lễ tang
Trưởng lão Hòa Thượng thượng NHƯ hạ HUỆ
Viện chủ Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc
Nguyên Hội chủ GHPGVNTNHN Úc châu
Bổn sư Quý Pháp lữ: HT.Thích Hạnh Niệm;
HT.Thích Hạnh Ngộ và Ni trưởng TN Khiết Minh
Kính bạch chư Tôn Đức,
Từ bên nhà nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng thượng NHƯ hạ HUỆ, Viện chủ Tổ
đình Pháp Hoa – Nam Úc; đồng thời, Ngài cũng là Bổn Sư của HT.Thích Hạnh Niệm,
Giáo phẩm GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Ngộ, Giáo phẩm Phật giáo
Q.4 và Ni trưởng TN Khiết Minh, Trụ Trì Tổ đình Kim Liên, Q.4, vì tuổi cao sức yếu,
lại thêm bệnh duyên chi phối đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 25 ngày 23
tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ đình Pháp Hoa – Nam Úc, trụ
thế 83 năm, hạ lạp 60 năm.
Thay mặt chư Tôn đức Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ và chư Tăng trụ xứ tại
Tịnh xá Trung Tâm kính đến chư Tôn đức Ban Tổ chức Lễ tang và chư Tôn đức Tăng Ni,
Phật tử, Môn đồ đệ tử cố Trưởng lão Hòa thượng lời thành kính phân ưu. Đồng thời,
nhất tâm kính nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Kính nguyện Giác linh Ngài nhẹ nhàng
Tây phương Cực lạc ngự sen vàng
Pháp duyên tương hội hương thiền rạng
Thượng phẩm thượng sanh trú Niết-bàn.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Tác đại chứng minh
TM. HỆ PHÁI KHẤT SĨ - THÀNH VIÊN GHPGVN
GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC HỆ PHÁI
(Đã ký)
Hòa Thượng Thích Giác Toàn
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI
TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG
VIỆN HÀNH ĐẠO
3010 West Harvard Street * Santa Ana, CA 92704 * Tel. (714) 437-9511 & 759-0752
Email: buddhistcenters@yahoo.com

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Kính gởi:
- Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
- Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa
Thượng Thích Như Huệ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nhận được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như
Huệ, Pháp Tự Giải Trí, Pháp Hiệu Trí Thông, Đời thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế:
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam úc, Australia
đã thâu thần thị tịch lúc 9 giờ 25 phút tối ngày 23 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính
thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc. Trụ Thế 83 năm. Hạ Lạp 60 năm.
Thay mặt chư Tôn Giáo Phẩm Viện Hành Đạo và chư Tăng, Ni Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già
Khất Sĩ Thế Giới, thắp nén tâm hương tưởng niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch. Nguyện
cầu Giác Linh Ngài Cao Đăng Phật Quốc, Nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão sớm hội nhập Ta Bà,
hoằng pháp lợi sinh; đồng thành kính phân ưu cùng chư Tôn Thiền Đức quý Giáo Hội và Môn Đồ
Pháp Quyến của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
California, ngày 26 tháng 06 năm 2016
Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo
Tỳ Kheo Thích Minh Tuyên
và toàn thể Tăng, Ni GHPGTGKSTG
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GIÁO HỘI KHẤT SĨ NI GIỚI HẢI NGOẠI
TỊNH XÁ NGỌC HÒA
2054 Old Piedmont Road * San Jose, CA 95132 * Tel. (408) 295-2436 & 507-2363
Email: Buddhistorder@gmail.com

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Kính gởi:
- Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
- Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Như Huệ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giáo Hội Khất Sĩ Ni Giới Hải Ngoại chúng con nhận được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như
Huệ, Pháp Tự Giải Trí, Pháp Hiệu Trí Thông, Đời thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế:
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc Đại Lợi, đã thâu thần thị tịch lúc 9 giờ 25 phút tối
ngày 23 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc.
Trụ Thế 83 năm. Hạ Lạp 60 năm.
Thay mặt toàn thể chư Ni và các Tịnh Xá thuộc Giáo Hội Khất Sĩ Ni Giới Hải Ngoại, thành kính
đảnh lễ và tưởng niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch. Nguyện cầu Giác Linh Ngài Cao Đăng
Phật Quốc. Kính nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng đến, đi tự tại, sớm hội nhập Ta Bà,
tiếp tục con đường hoằng pháp lợi sinh. Chúng con cũng xin thành kính phân ưu cùng chư Tôn Thiền
Đức quý Giáo Hội và Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
California, ngày 26 tháng 06 năm 2016
TM Chư Ni Giáo Hội Khất Sĩ Ni Giới Hải Ngoại
Thành Kính đảnh Lễ
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tiến Liên
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Thư Phân Ưu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Sư Ông Trưởng Lão Phương Trượng – Tổ Đình Pháp Hoa
Đã mấy năm trôi qua con chưa có dịp về chùa Pháp Hoa đảnh lễ Sư Ông. Trong lòng con vẫn luôn nhớ nghĩ về hình
bóng, tâm từ và những lời nói nhẹ nhàng ấm áp của Sư Ông dạy dỗ trong những lần con được dự khóa tu học tại
Chùa Pháp Hoa.
Gần đây con cũng có nghe chư huynh đệ nói rằng: “Sư Ông đang bị bệnh nặng...” lòng con cũng phát khởi lo lo và
tự nhủ lòng rằng: “Mình nên cố gắng thu xếp công việc của chùa và công việc của hãng mà về chùa Pháp Hoa ở lại
vài hôm thăm viếng hầu bái Sư Ông.”
Nhưng than ôi, hai hôm nay con vào xem tin Phật Sự trên trang nhà Quảng Đức, thì biết chính thức nay Sư Ông
đã viên tịch. Lòng con không khỏi bàng hoàng xúc động, đôi mắt con nhòa đi một lúc. Sau đó con nói với các vị đệ
tử trong chùa rằng: “Sư Ông của chùa Pháp Hoa – Nam Úc đã viên tịch rồi. Vậy Chủ Nhật này mình nên tổ chức lễ
tưởng niệm cầu nguyện Giác Linh của Sư Ông.”
Đồng thời con nhờ các đệ tử khác trong chùa in ra những bài Tiểu Sử của Sư Ông và họa 1 tấm hình của Sư Ông để
chúng con phụng thờ tại bàn thờ chư Tổ. Chúng con làm như vậy là cho hàng Phật Tử hậu học hiểu được công ơn
của các bậc tiền bối, để ngày càng phát tâm tu tập, đạo hạnh thêm vững bền và cũng cho lòng con nhẹ bớt đi sự ray
rức. Bởi vì lý do con chưa kịp đi thăm Sư Ông lúc bệnh cũng như lúc Tang lễ con không kịp về tham dự. Mặc dù vậy,
nhưng trong thâm tâm con lúc nào cũng luôn hướng về Chùa Pháp Hoa – Nam Úc nơi quý chư Tôn Đức đang tổ
chức việc Tang lễ của Sư Ông và hướng về Giác Linh của Ngài:
“Nhất Tâm Đảnh Lễ, cầu nguyện trợ tiến Giác Linh Sư Ông Trưởng Lão Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam
Úc được Cao Đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà hóa độ chúng sanh.”
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Đệ tử chúng con, Tăng Chúng và Phật Tử Chùa Báo Ân – Auckland – Tân Tây Lan đầu thành đảnh lễ Giác Linh Sư
Ông Trưởng Lão Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc tam Bái.
Kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức trong Ban Tổ chức Tang lễ của Sư Ông, nếu chúng con có gì thiếu sót trong lời
thư phân ưu. Kính xin Chư Tôn Đức thương tình bỏ qua và dạy dỗ cho chúng con được nương nhờ thêm ân đức
của quí Ngài.
Kính Bái
Tỳ Kheo – Thích Quảng Phúc
Chùa Báo Ân – Auckland – Tân Tây Lan,
Ngày 29/06/2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Chúng con Ni Chúng cùng toàn thể Phật tử Chùa An Lạc, San Jose, xin dâng nén tâm hương khẩn nguyện đê đầu
đảnh lễ Giác linh Trưởng Lão Hòa Thượng tam bái.
Kính nguyện Giác linh Hòa Thượng
Tốc đắc Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, Thành tựu Phật quả
Từ bi lân mẫn hội nhập Ta bà, Tế độ chúng sanh lục đạo luân hồi.
Chúng con xin thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân
Tây Lan, cùng Môn đồ Pháp quyến cố Trưởng Lão Hòa Thượng.
Nam Mô Khai Sơn Tân Pháp Hoa Tự Đường Thượng Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Giác Linh chứng giám.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
San Jose ngày 28 tháng 6 năm 2016
Thành kính đảnh lễ,
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nguyên Thanh
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“Nhà Sư Việt Nam
mang an bình đến cho tiểu bang Nam Úc”
Báo Úc đưa tin:

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Sinh ngày: 04 tháng 02 năm 1934 tại Hội An, Việt Nam
Viên tịch ngày: 23 tháng 06 năm 2016 tại Adelaide, Nam Úc
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, một trong
những nhà lãnh đạo Phật Giáo của Úc là nhà Sư Việt
Nam đầu tiên giảng dạy về Phật pháp tại Nam Úc. Nhờ
sự truyền dạy của Ngài mà chúng ta củng cố được một xã
hội Úc đa văn hóa như ngày hôm nay.
Từ chưa được biết đến nhiều cách đây vài thập kỷ mà bây
giờ Phật giáo đã trở thành tôn giáo được truyền bá, thực
hành rộng rãi ở Nam Úc, cung cấp sự hướng dẫn tâm linh
và mang lại sự an bình nội tâm cho nhiều người.
HT Thích Như Huệ là người tỵ nạn phải trốn chạy khỏi
sự đàn áp của Cộng Sản ở Việt Nam. Trong nước, Ngài
từng là một Giảng sư tại quê hương VN và là một nhà
lãnh đạo tôn giáo đấu tranh cho công bằng xã hội, nhất là
ở miền Trung Việt Nam trong những năm cuối của thập
kỷ 50 đến giữa những năm 70.
Ngài sinh trưởng trong một gia đình sùng kính Đạo Phật
và bắt đầu cuộc đời xuất gia tu hành ở Tổ Đình Chúc
Thánh Hội An. Sau khi Sài Gòn thất thủ, Ngài đã rời bỏ
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Việt Nam vào năm 1981 bằng con đường vượt biển, sau
18 ngày lênh đênh trên đại dương, cuối cùng đoàn người
được một chiếc tàu của Nhật Bản cứu vớt và đưa về trại
tỵ nạn ở Tokyo.
Năm 1982, Ngài được cung thỉnh đến giảng pháp và
thành lập ngôi chùa để giúp cho một cộng đồng Phật tử
nhỏ nhưng ngày càng đông lên ở Adelaide. Tiếp đó, HT
Thích Như Huệ trở thành vị Trụ Trì Chùa Pháp Hoa ở
Pennington, chăm sóc nhu cầu tâm linh cho Phật tử Việt
Nam ở nơi này.
Từng là Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, Ngài đã
lãnh đạo tổng cộng 40 ngôi Chùa Việt trên toàn nước Úc,
với tổng số 150 Tăng Ni và 150.000 Phật tử sống tại Úc
Đại Lợi và Tân Tây Lan.
Là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng
cho một khu vực nhiều người Việt (400.000). Sự hướng
dẫn, chia sẻ vã lãnh đạo của Ngài đã đóng góp rất nhiều
cho sự phát triển và hòa hợp của 600.000 cá nhân là Phật
tử hoặc không là Phật tử tại Úc.
Hoa Chí dịch theo báo Adelaide Advertiser, 4-2-2017

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
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SBS Radio Úc Châu đưa tin về sự Viên Tịch
của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Bích Ngọc SBS Radio: Xin được chào HT Thích Quảng Ba, việc
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ viên tịch đã để lại nhiều
tiếc nuối và nhớ thương trong lòng Phật tử nói riêng và công đồng
người Việt nói chung tại Úc Châu. Là Phó ban tang lễ xin HT
Thích Quảng Ba cho biết về việc tổ chức tang lễ được thực hiện
như thế nào?
HT Thích Quảng Ba: Dạ vâng, thưa chị Bích Ngọc và toàn thể
quý thính giả thân mến của đài SBS. Có thể nói hầu hết tất cả
Tăng Ni toàn nước Úc thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan đã có mặt
tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide trong suốt 4, 5 ngày qua và còn
trong hai ngày rưỡi nữa chúng tôi sẽ tiễn đưa Kim quan của
Hòa Thượng chúng tôi đến nơi hỏa táng trà tỳ và sau đó thỉnh
cốt về an trí trong Bảo Tháp thờ tự Ngài tại Chùa Pháp Hoa này.
Hòa Thượng của chúng tôi trụ thế 83 tuổi đời, 60 tuổi đạo, thật
ra sức khỏe của Ngài dần dần sút kém trong mấy năm qua, mặc
dù Ngài đã được chăm sóc rất kỹ, tuy nhiên con người tới lúc ai
cũng phải ra đi. Vào buổi chiều thứ sáu 23 tháng 6 (2016) vừa
qua, Hòa Thượng chúng tôi lâm chung trong sự cầu nguyện của
rất đông Tăng Ni Phật tử tại đây. Trong suốt 4 ngày qua, Tang
lễ đã diễn ra với tất cả niềm tôn kính, mến nhớ. Chúng tôi đã
thiết lập Giác linh đường rất long trọng và trang nghiêm; và xe
tang để chuẩn bị tiễn đưa Ngài. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy
có hàng trăm trướng, liễn, vòng hoa của tất cả các đoàn thể, cơ
quan các Chùa trong và ngoài Úc Châu, cá nhân Phật tử gần
xa về kính viếng tang lễ của Ngài. Mỗi ngày chúng tôi đều có
những thời khoá tụng niệm, cầu nguyện, chia sẽ pháp thoại và
có nhiều đoàn thể đến thăm viếng để chia sẻ và phúng viếng
Hoà Thượng của chúng tôi. Chúng tôi thấy có cơ quan chính
phủ Địa phương, Tiểu bang, các Thị trưởng, các Nghị Viện,
các Thượng Nghị Sĩ và nhiều thành viên, đoàn thể Phật giáo
bạn như Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Trung Hoa v.v… đến
thăm viếng. Ngoài ra, có nhiều Phật tử ở rất xa, tiểu bang khác,
nước khác như Việt Nam, Hoa Kỳ, Tân Tây Lan v.v… và hiện
chúng tôi đang mong đợi khoảng chừng mười Vị Cao Tăng từ
Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ đến trong chiều hôm nay, ngày
mai, ngày mốt để cùng chung chia sẻ đưa tiễn Ngài vào ngày thứ
năm 30 tháng sáu.
Tóm lại, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ là một vị cao
tăng hàng đầu của Giáo hội chúng tôi và là vị cao tăng thứ nhì
viên tịch tại nước Úc này trong vòng mấy chục năm qua. Chúng
tôi đã có sự kính trọng, biết ơn Ngài rất nhiều trong vai trò lãnh
đạo của Ngài đối với Phật giáo trong suốt 60 năm qua tại Việt
Nam và ở nước Úc này.
Bích Ngọc SBS Radio: Thưa HT Thích Quảng Ba, sinh thời thì
HT Thích Như Huệ đã có những đóng góp gì về mặt Phật pháp,
tu hành cũng như quá trình phổ độ chúng sinh, cũng có lẽ là rất
khó để nói hết trong một vài từ nhưng mà xin Thầy có thể chia sẻ
đôi chút để cho quý thính giả có thể có dịp được biết về cuộc đời
của Ngài.
HT Thích Quảng Ba: Sau hơn 2,000 năm Phật giáo có mặt tại
Việt Nam, được ông bà chúng ta hân hoan thâu thập, học hỏi
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và hành trì làm cho nền đạo đức của đất nước Việt Nam trong
đời sống tâm linh tình cảm chúng ta biến chuyển thành một
đất nước rất là cao đẹp, hiếu hoà, dũng mãnh, kiên cường, đoàn
kết, yêu thương. Hoà Thượng Thích Như Huệ sinh năm 1934
tại Hội An, vào giai đoạn đất nước bị chiếm đóng bởi người
nước ngoài, Âu Châu và năm 12 tuổi Ngài đã xuất gia, hơn
70 năm qua và Ngài đã trở thành một vị cao tăng tài giỏi và có
nhiều đóng góp cho Phật giáo Viêt Nam suốt từ những năm
1955-1956 cho đến năm 1975, giai đoạn Phật giáo bị đè ép bởi
Chính phủ mới không cho hoạt động nữa đặc biệt là Giáo hội
Thống Nhất của chúng tôi. Ngài bị tù tội trong một thời gian
ngắn. Trước 1975, Ngài đóng góp trong nhiều vai trò khác nhau
như Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Nam, Tuyên Úy
Phật giáo nhiều sư đoàn 22 ở Tỉnh Bình Thuận, từng đi giảng
dạy ở nhiều tỉnh như Đắc Lắc, Kom Tum, Khánh Hoà, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Huế v.v…và trong công tác xây dựng cơ sở
Phật giáo, Hòa Thượng là sáng lập viên trường Trung-tiểu học
Bồ Đề Quảng Nam, nay nhà nước Việt Nam xử dụng và đổi tên
là trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu. Nói chung, Ngài làm
Chánh đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Nam trên dưới 10 năm và
còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác như 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 và Ngài là một
trong những thành viên nồng cốt của Viện Hóa Đạo Giáo Hội
chúng tôi.
Khi ra nước ngoài từ năm 1982 đến nay thì Ngài dốc hết sức
cùng hợp tác với các Vị Cao Tăng khác để xây dựng nên một nền
Phật giáo tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan trong đó Ngài đóng vai
trò Tổng Vụ Hoằng pháp, Phó Hội Chủ rồi Hội Chủ của Giáo
Hội này trong suốt 16 năm từ 1999-2015. Chúng tôi nhận thấy
sức khoẻ Ngài kém dần, cho nên năm ngoái chúng tôi đã cung
thỉnh Ngài lên ngôi vị Chứng minh Đạo sư và Ngài luôn luôn
là ngọn đuốc sáng, một tấm gương sáng để giữ gìn sự hoà hợp
và thăng tiến trong tất cả các thành viên Tăng Ni nhiều lứa tuổi
khác của GH chúng tôi. Tăng Ni và Phật tử chúng tôi khắp nơi
đều luôn nhớ ơn giáo hoá và vai trò lãnh đạo của Ngài. Một cây
cao lúc nào cũng cần một cái cội cho thật chắc và chúng tôi may
mắn có nhiều Vị Cao Tăng nhiều đức độ, nhiều tài năng, nhiều
ảnh hưởng và đức hạnh tốt như vậy. Đó là lời ngợi ca, tán thán
chung về Ngài chứ nếu chúng ta đi vào chi tiết sẽ tốn rất nhiều
thì giờ.
Bích Ngọc SBS Radio: Dạ vâng, chắc chắn mặc dù đã Viên tịch
nhưng mà Đức Trưởng lão Hoà Thượng Thích Như Huệ sẽ vẫn là
ngọn đuốc sáng soi đường cho rất nhiều Phật tử ở khắp mọi nơi
trên thế giới đặc biệt trong cộng đồng người Việt Nam nữa. Xin
được cảm ơn HT Thích Quảng Ba và đài SBS xin được thành kính
phân ưu cùng Giáo Hội, Chùa Pháp Hoa cùng quý Phật tử khắp
nơi trong sự mất mát này.
HT Thích Quảng Ba: Xin cảm ơn đài SBS trong việc có lời thăm
hỏi và chúc nguyện này.
(Pt Quảng Hương ghi chép từ file mp3)
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Đài VOA Hoa Kỳ Đưa Tin Về sự Viên Tịch
của Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ
* Ngọc Hân, Đài VOA Washington DC
Cộng đồng Phật Tử Việt Nam nói riêng và Phật Giáo đồ nói
chung tại Australia / New Zealand vừa mất đi một vị lãnh
đạo khả kính: Hòa Thượng Thích Như Huệ viên tịch ngày
23.06.2016 vừa qua tại Adelaide, thủ phủ Tiểu Bang Nam Úc.
Hòa thượng Thích Như Huệ là vị cao tăng gốc Việt thứ nhì tại
Vùng Nam Bán Cầu đã rời bỏ cõi trần, sau một thời gian lâm
trọng bệnh. Trước đây hồi tháng 1 năm 2012, Hòa Thượng
Thích Phước Huệ đã viên tịch tại Sydney, thủ phủ Tiểu bang
NSW. Nhị vị Hòa Thượng đã giữ nhiều trọng trách trong Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà trước năm
1975 và tại Australia/New Zealand sau năm 1975.
Lịch sử hình thành và phát triển của Phật Giáo Việt Nam tại
Australia / New Zealand đã bắt đầu với sự nhập cư thường trú
từ đầu thập niên 1980 của 4 vị hòa thượng: trong năm 1980
với Thượng Tọa Thích Tắc Phước tức là Hòa Thượng Thích
Phước Huệ từ một trại tị nạn ở Hồng Kông và Thượng Tọa
Thích Huyền Tôn từ một trại tị nạn ở Malaysia; trong năm
1981 với Đại Đức Thích Bảo Lạc từ Nhật Bản là nơi Thầy du
học và trong năm 1982 với Thượng Tọa Thích Như Huệ, cũng
từ Nhật Bản là nơi Thầy tạm trú sau khi được một chiếc tàu
Na-Uy cứu vớt trên đường vượt biển đầy gian nguy. Riêng
trong trường hợp Hòa Thượng Thích Bảo Lạc và Hòa Thượng
Thích Như Huệ, cơ duyên đưa đẩy quí Thầy đến Sydney và
Adelaide là do đề nghị của Hòa Thượng Thích Như Điển, hiện
nay là bậc lãnh đạo trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất tại Châu Âu. Là một Đại Đức du học ở Nhật Bản, Thầy
Thích Như Điển đã đến Australia nhiều lần sau năm 1975
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để giảng Pháp và phần nào đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của
Phật tử Việt Nam mà nhân số mỗi ngày một gia tăng nhanh
chóng, nhờ vào chính sách nhân đạo định cư người tị nạn
Đông Dương của chính phủ Liên đảng Tự Do/Quốc Gia mà
Ông Malcolm Fraser làm thủ tướng từ tháng 11 năm 1975 đến
tháng 3 năm 1983. Thầy Thích Như Điển còn là một môn sinh
của Thượng Tọa Thích Như Huệ tại Việt Nam, trước khi du
học Nhật Bản.
Hồi tưởng lại cuộc điện đàm viễn liên hồi giữa năm 1982 từ
Nhật Bản đến Tây Đức – là nơi Đại Đức Thích Như Điển định
cư và vừa thiết lập Niệm Phật Đường tại Thành Phố Hannover, Hòa Thượng Thích Như Điển ngày nay viết: “Tôi quá
đỗi 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 Nhật Bản”.
Hai trong số 4 vị Trưởng Lão Hòa Thượng mở đường hoằng
pháp lợi sanh, thành lập và phát triển Phật Giáo Việt Nam tại
Australia / New Zealand còn hiện tiền là Hòa Thượng Thích
Huyền Tôn, Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng và Hòa Thượng
Thích Bảo Lạc, Phuơng Trượng Chùa Pháp Bảo Sydney và là
đương kim Hội Chủ kế nhiệm từ năm 2015, của Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi /Tân Tây
Lan mà Cố Hòa Thượng Thích Như Huệ đã giữ trọng trách
trong suốt 4 nhiệm kỳ 16 năm kể từ khi Giáo Hội được chính
thức thành lập vào năm 1999.
Nhìn lại những thử thách và thành quả mà Hòa Thượng Thích
Như Huệ đã vượt qua và tạo dựng từ vị thế Hội Trưởng Tỉnh
Hội Phật Giáo Quảng Nam hồi năm 1964 đến Hội Chủ Giáo
Hội tại Australia / New Zealand đến năm 2015, Hòa Thượng

Từ trái sang: Thông tín viên VOA Ngọc Hân (Quảng Anh), Luật Sư Lưu Tường Quang (Quảng Tường),
Đh Chúc Bính Philip Coen, Đh Nhật Phật Hoàng Khôi kính viếng Giác Linh HT Như Huệ ngày 29-6-2017
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Thích Bảo Lạc viết: “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 Hỏi 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 4 nhiệm
kỳ 16 năm qua, sóng gió không phải là ít, chướng duyên cũng
khá nhiều… nhưng tất cả rồi cũng lùi tan… 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 thành
viên tự viện được sống chung hòa hài trong tình Linh Sơn cốt
nhục...”.
Hòa Thượng Thích Như Huệ có thế danh là Phạm Kim Huệ
sinh năm 1933 tại Quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong một
gia đình Nho học thâm tín Phật Giáo. Lúc 8 tuổi, ngài được gia
đình cho vào Chùa học đạo và vào năm 1945 lúc 12 tuổi. Ngài
được thế phát xuất gia với Pháp danh là Như Huệ thuộc Dòng
Lâm Tế Chúc Thánh Đời thứ 41. Ba năm sau, ngài được truyền
Sa đi và vào năm 1950, ngài được gởi vào Chùa Ấn Quang,
Phật Học Đường Nam Việt tại Sài Gòn để nhập chúng tu học.
Năm 1956, Hòa Thượng thọ giới Tỳ Kheo. Sau khi tốt nghiệp
Lớp Cao Đẳng Phật Học và các khoá huấn luyện Giảng sư, Trụ
Trì, Hòa Thượng được cử phục vụ Phật sự tại nhiều Tỉnh Miền
Trung và Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam.
Sau năm 1975 là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Hòa thượng trở lại
Sài Gòn năm 1980 và vượt biên trên một chiếc thuyền mong
manh giữa biển cả và sau 16 ngày mới được một chiếc tàu
Na-Uy vớt và đưa về Nhật Bản. Năm 1982, do giới thiệu của
Thượng Tọa Thích Như Điển, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Adelaide mà Hội trưởng là Ông Nguyễn Văn Tươi (cũng là chủ
tịch của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại địa phương) bảo
trợ Hòa Thượng đến Nam Úc để lãnh đạo Giáo hội, xây dựng
tự viện từ một ngôi nhà tư nhân trở thành Chùa Pháp Hoa
khang trang với kiến trúc đặc thù Á Đông và Việt Nam. Thế
nhưng, sinh hoạt Phật sự và nỗ lực Hoằng Pháp Lợi Sanh của
Hòa Thượng Thích Như Huệ không giới hạn tại Chùa Pháp
Hoa và thành phố Adelaide. Năm 1983, tại Đại Hội khoáng đại
của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan,
Hòa Thượng được cử làm Phó Hội Chủ kiêm Tổng Vụ Trưởng
Tổng Vụ Hoằng Pháp của Tổng Hội.
Vào năm 1987, tại Đại Hội khoáng đại thành lập Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để thay thế Tổng Hội tại Úc
Đại Lợi / Tân Tây Lan, Hòa Thượng được cung cử giữ chức
Phó Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo kiêm Tổng Vụ Trưởng
Tổng Vụ Hoằng Pháp của Giáo Hội. Hòa Thượng Thích Như
Huệ đã giữ nhiệm vụ này cho đến năm 1999, khi Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại được thành lập
mà Hòa Thượng được cung cử làm Hội Chủ Hội Đồng Điều
Hành cho đến năm 2015. Chướng duyên mà Hòa Thượng
Thích Bảo Lạc đã nhắc đến trong khoảng 16 năm này là việc
một vài báo in [print media] Việt ngữ đã đánh phá Chùa Pháp
Hoa và Giáo Hội tại Nam Úc trong năm 2008 và 2009 đến mức
độ mà Hòa Thượng phải nhờ Luật pháp Nước Úc can thiệp để
hòa giải.
Chướng duyên khác có tầm vóc quốc gia và quốc tế là Giáo
Chỉ số 9 năm 2007 của Giáo Hội trong nước và Thông Bạch
Thi Hành Giáo Chỉ Số 9 mà Hòa Thượng Thích Như Huệ
gọi là “Đạo Nạn”. Hai văn kiện nầy loại bỏ hoàn toàn 4 Giáo
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Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,
Canada, Châu Âu và Australia / New Zealand. Theo Thượng
Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, chính Hòa Thượng Thích Như Huệ đã có sáng kiến
lãnh đạo đề nghị với chư tôn đức tại Mỹ, Canada và Châu Âu
cùng với Giáo Hội tại Australia / New Zealand thành lập Văn
Phòng Điều Hợp Liên Châu. Và cuối cùng Văn Phòng Điều
Hợp Liên Châu đã ra đời tại 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 của Lời Mở Đầu Hiến
Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”.
Đối với Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Hòa Thượng Thích
Như Huệ là “người giữ vững mái chèo” của Con Thuyền Đạo
Pháp. Trong hàng ngũ chư tôn đức tăng ni và đồng hương
Phật tử xa gần, những ai có cơ duyên được gặp, được biết và
được học hỏi từ Hòa Thượng, đều cảm thấy tôn kính nhưng
gần gũi với một bậc Thầy vô cùng khả kính.
Thượng Tọa Thích Tâm Phương, khai sơn Trì Trì Tu Viện
Quảng Đức, đã viết về Cố Hòa Thượng Thích Như Huệ: “Ngài
đã lèo lái con Thuyền của Giáo hội được bền vững, trên thuận
dưới hòa, kể cả thâm tình giao hảo với các Châu Lục như Giáo
Hội tại Hoa Kỳ, Giáo Hội tại Canada, Giáo Hội tại Châu Âu va
hầu hết chư tôn đức nào cũng kính quí như một bậc Trưởng
Thượng Thiền Giả Phương Trượng...”.
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc, hiện nay là Trụ Trì Chùa Liên Hoa ở
Sydney, nhưng khi đặt chân vào Nước Úc, thì Chùa Pháp Hoa
tại Adelaide là điểm đến đầu tiên: “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 tị nan… Bản thân chúng con rất
cảm động trước sự quan tâm thăm hỏi của Thầy Trụ Trì Thích
Như Huệ...”. Hòa Thượng Thích Như Huệ (1933-2016) thọ
thế 83 năm và Hạ Lạp 60 năm. Lễ Cung Tống Kim Quan Trà
Tỳ vào ngày Thứ Năm 30.06.2016 tại Tổ Đình Pháp Hoa Adelaide mà Trưởng Ban Tổ Chức là Hòa Thượng Hội Chủ Thích
Bảo Lạc và Hội Đồng Chứng Minh gồm 9 vị Hòa Thượng từ
Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada và tất nhiên gồm Trưởng Lão Hòa
Thượng Thích Huyền Tôn, Melbourne, Australia. Để kết thúc
tường trình đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin trích dẫn 4 câu thơ
trong bài “Di Tìm Quê Hương” của Hòa Thượng Thích Minh
Hiếu, người cùng chia sẻ nơi chôn nhau cắt rún với Cố Hòa
Thượng Thích Như Huệ
“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...”
Và 4 câu thơ tưởng niệm sau đây của Thượng Tọa Thích Nhật
Tân, Khai sơn Trụ Trì Chùa Pháp Quang ở Brisbane, Qld.,
kiêm Tổng Thư Ký Giáo Hội:
“Hữu với Vô, nhạn quá trường không, vụt biến
Sắc với Không, ảnh trầm hàn thủy, bặt hình
Mây trời Úc Châu vẫn vũ thinh thinh
Phật Giáo Úc Châu nhớ nhung miên viễn...”
* Ngọc Hân, tường trình Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ Sydney
Australia.
(Nguồn: Chương trình VOA lúc 10 giờ tối Thứ Hai 27.06.2016)
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TƯỜNG THUẬT TANG LỄ
Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ
Chứng Minh Đạo Sư GHPGVNTNHN UĐL-TTL
Trưởng Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại
Từ ngày 25/6/2016 đến ngày 30/6/2016
Trời Đông giá lòng người thêm buốt lạnh
Khi hay tin Đức Trưởng Lão về Tây
Chùa Pháp Hoa Phật Tử lệ đẩm đầy
Cả Giáo Hội cùng chung lo hậu sự.
Khi hay tin Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư trở bệnh yếu nhiều,
phải tái nhập viện, HT Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ đã tranh thủ
xuống thăm; tiếp theo là HT Thích Bảo Lạc, Hội Chủ; HT Thích
Tịnh Đạo; TT Thích Tâm Phương; Chư Tôn Đức cùng quý Ni Sư,
Sư Cô; đệ tử xuất gia, HT Thích Hạnh Niệm, từ Việt Nam cũng đã
tranh thủ về kịp hầu, đảnh lễ Đức Trưởng Lão, đại diện Chư Tôn
Đức tại quê nhà và cùng tứ chúng đồng hộ niệm. Đặc biệt phái
đoàn Làng Mai tại Melbourne gồm: SC Pháp Nghiêm, SC Trăng
Thường Trú, SC Thành Tiến, SC Tịnh Quang, được sự chỉ đạo của
HT Thích Nhất Hạnh và Ban Lãnh Đạo Làng Mai Pháp quốc, cũng
đã kịp đến vấn an và có thời kinh cầu nguyện ngắn theo nghi thức
Làng Mai. Hình như TLHT cũng đã mãn nguyện, gặp được những
người cần gặp, dù bệnh tình đang hoành hành, thân tứ đại đang
rã rời nhưng Ngài đã nhẹ nhàng quy Tây, trong tiếng niệm Phật
hòa vang của tứ chúng. (lúc 21 giờ 25 phút, ngày 19/5/Bính Thân
(nhằm thứ Năm ngày 23/6/2016)
Hung tin, được Chư Tôn Đức trong Giáo Hội, cùng Môn đồ Pháp
quyến đã khấp báo khắp nơi. Trong khi đó tại Trượng thất của
Ngài, Chư Tôn Đức và Tứ chúng vẫn tiếp tục niệm Phật suốt 9
tiếng đồng hồ, cho đến sáng ngày 24/6/2016.
Chư Tôn Đức liền lên chương trình sơ thảo: Ban trần thiết, ban
vận chuyển, ban cung đón, ban trai soạn, ban hành đường, ban âm
thanh ánh sáng, cùng các ban khác cũng nhanh chóng được hình
thành để bắt tay ngay vào việc.
4 giờ chiều thứ Bảy ngày 25/6/2016 tiến hành lễ Nhập Kim Quan,
tại Giác Linh Đường Chùa Pháp Hoa, lễ viếng cho đến ngày
29/6/2016. Khuya thứ Tư (29/6) lễ Bố Tát, đại chúng kiền thỉnh
Giác Linh thính Bồ Tát giới. Vào tối 29/6/16, có lễ Tưởng Niệm
Ân Đức Tôn Sư của Môn đồ pháp quyến, để tứ chúng đệ tử xuất
gia cũng như tại gia nói lên những tâm tình, kỷ niệm Thầy trò suốt
quá trình hành Phật sự. Sau lễ Yết Tổ, thứ Năm ngày 30/6/2016,
(26/5/Bính Thân) Giáo Hội sẽ tiến hành Lễ Truy Điệu, trước khi
tiễn đưa Kim Quan đến nơi Trà tỳ.
Mặc dầu nhiều đau buồn vì Ân Sư đã thanh thản quy Tây, nhưng
với tinh thần trách nhiệm cao, ai nấy đều hết lòng với Ân Sư, nên
tất cả mỗi người một phần việc đều đã gấp rút chu toàn, nhất là
trang trí, trang hoàng nơi Giác linh đường để kịp cho Lễ nhập
Kim Quan.
Cây cảnh chung quanh chùa, những nơi TLHT đã từng chăm
nom, trồng tỉa cũng đã được quấn khăn tang, cờ xí, biểu ngữ cũng
đã được cấp tốc thực hiện và treo khắp nơi, đất trời cũng đượm
màu u ám tiếc thương, nhưng vẫn mật thùy gia hộ, nên mọi việc
đã tiến hành rất thuận lợi.

HĐĐH Giáo Hội, cũng kịp thời khẩn cấp họp phân công nhanh lẹ
các ban, mọi việc trong tinh thần trách nhiệm và vì tình Linh sơn
cốt nhục cũng đã hoan hỷ hăng hái nhận lãnh thực hiện nhiệm vụ
một cách hoàn hảo, để cảnh quan trầm lắng và Giác Linh Đường
thanh tịnh, trang nghiêm sẵn sàng cung đón Chư Tôn Đức, Phật
Tử khắp nơi về viếng và chuẩn bị chu đáo cho lễ Nhập Kim Quan.
Phái đoàn chùa Pháp Bảo Sydney dưới sự hướng dẫn của ĐĐ
Thích Phổ Huân, SC Giác Anh, SC Giác Trí, SC Giác Duyên, SC
Giác Niệm và chư Phật Tử đã cùng hộ niệm Giác Linh Đại lão
Hòa Thượng.
Lúc 2 giờ chiều Chư Tôn Đức trong HĐĐH Giáo Hội đã tiến hành
lễ Cung An Chức Sự, sau đó là lễ Niêm Hương Bạch Phật và khai
kinh.
Đúng 4 giờ chiều dưới sự Chứng Minh đồng hộ niệm của Hòa
Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc, HT Phó Hội Chủ Thích Quảng
Ba, HT Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh, HT Thích Tịnh Minh,
HT Thích Hạnh Niệm, HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Bổn Điền,
TT Thích Nhật Tân, TT Thích Tâm Phương, TT Thích Quảng
Hòa, TT Thích Thiện Hiền, ĐĐ Thích Đạo Nguyên, ĐĐ Hạnh
Hiếu, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Phổ Huân, ĐĐ Minh Thường, ĐĐ Thông
Hiếu, ĐĐ Thông Tuệ,…
Ni Trưởng TN Chơn Đạo, NS TN Tâm Lạc, NS TN Chơn Kim,
NS TN An Hiếu, NS TN Đồng Liễu, SC TN Thành Liên, SC TN
Hạnh Chiếu, SC TN Hạnh Hiếu, SC TN Phổ Huệ, SC TN Đạo
Hương, SC Pháp Nghiêm, SC Trăng Thường Trú, SC Thành Tiến,
SC Tịnh Quang, SC Giác Anh, SC Giác Duyên, SC Giác Trí, SC
Giác Niệm…
Lễ nghi như Pháp, Chư Tôn Đức cùng sự chí thành của hàng Phật
tử và đồng hương, buổi lễ Nhập Kim Quan đã diễn ra long trọng
trang nghiêm ấm cúng và hoàn mãn tốt đẹp.
Khoảng chừng ba trăm Phật Tử, Cộng Đồng các Hội đoàn, Đoàn
thể, đồng hương cũng vân tập đầy chật Giác Linh Đường và khắp
nơi cũng đã tranh thủ đến để nhìn cho được tôn nhan TL HT lần
cuối và hộ niệm cho Giác linh Ngài được Cao Đăng Phật Quốc.
Các khóa lễ công phu, thọ trì sám pháp, cúng ngọ, cung tiến Giác
Linh, Tịnh độ...sáng trưa chiều tối vẫn luân phiên tụng niệm, theo
tuần tự. Đặc biệt buổi tối, sau thời Tịnh độ là phần Thuyết Pháp
của Chư Tôn Đức và phần viếng lễ, thọ tang và đảnh lễ. Các phần
việc trang trí xe hoa, cư trú, tiếp tân, trai soạn ... vẫn phải làm việc
tất bật.
Đặc biệt chiều Chủ nhật ngày 26/6/2016, lúc 13 giờ có phái đoàn
của hệ phái Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam tại Úc Châu, dưới sự
hướng dẫn của HT Thích Minh Hiếu, chư Tôn Đức và Phật tử tác
lễ và có thời tụng kinh cầu nguyện.
Tiếp theo lúc 14 giờ có phái đoàn của Ban Hướng Dẫn GĐPT Úc
Châu và các GĐPT tại Nam Úc về đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng.
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Qua lời tác bạch của Anh Chị Em (ACE) Huynh Trưởng GĐPT
Úc Châu thì rất nhớ ơn đức của TLHT đã dành nhiều ưu ái đối với
GĐPT nhất là vào năm 1996, mặc dầu có nhiều áp lực nhưng Ngài
vẫn mạnh dạn ủng hộ tinh thần và cho GĐPT Úc Châu tiến hành
củng cố và phát triển tổ chức tại Tổ đình Pháp Hoa. Các ACE HTr
cũng nhân trong dịp quay về đảnh lễ đấng cha lành cũng là Người
sáng lập ra GĐPT Pháp Hoa Nam Úc, phát nguyện và hứa sẽ sám
hối sửa chữa lỗi lầm trong thời gian qua, quay về nương tựa với ba
ngôi Tam Bảo, để làm gương mẫu cho các em Đoàn sinh sau nầy.
Qua lời chân thành tác bạch và hứa hẹn của ACE HTr, HT Thích
Quảng Ba, TT Thích Nhật Tân và TT Thích Thiện Hiền thay mặt
Giáo Hội và Chùa Pháp Hoa cũng như Môn đồ Pháp quyến ghi
nhận tấm lòng của các ACE HTr và Đoàn sinh đã đến hành lễ, quý
Ngài cũng rất mong ACE luôn giữ đúng tinh thần của sám hối tức
là “Sám lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau” luôn là người gương mẫu và
vững mạnh như trong kinh đã dạy: Biết nhận ra điều chưa đúng và
sửa chữa những lỗi lầm đó, giữ tròn tứ ân để xứng đáng với chiếc
mũ nóc chùa mà mình đang đội trên đầu.

Chương trình Tang lễ bước qua ngày thứ ba:

HT Thích Trường Sanh thay mặt cho Giáo Hội và Phật Tử Chùa
Giác Nhiên tại Tân Tây Lan, HT Thích Phước Trí, chùa Vạn Phước
Q.11 và Chùa Pháp Vân Q.Tân Bình, Sài Gòn, phúng viếng đảnh lễ
Giác linh Hòa Thượng.

Tiếp tục là phái đoàn của chùa Vĩnh Nghiêm từ Sydney, do TT
Thích Viên Chơn hướng dẫn đã niêm hương và dâng lời tác bạch,
HT Thích Minh Hiếu đáp từ. 10 giờ, phái đoàn Hội Tiều Châu
Nam Úc phúng viếng dâng hương và có cảm tưởng tán dương
công trạng của cố Hòa Thượng, không những đối với Phật Giáo,
đồng bào Việt Nam mà còn có ảnh hưởng lợi lạc đến các sắc tộc
khác, trong đó đặc biệt Ngài lưu tâm và dành nhiều ưu ái cho Cộng
Đồng người Hoa.

Lúc 15 giờ có lễ viếng của hai Thượng Nghị Sĩ đại diện Chính Phủ
Nam Úc và CĐNVTDNU cùng 10 Hội Đoàn, Đoàn Thể tại Nam
Úc. Tất cả đã dâng hương cầu nguyện và nói lên những cảm tưởng,
kỷ niệm tình cảm thắm thiết, chủ yếu ca ngợi công hạnh của Hòa
Thượng suốt hơn 34 năm trời lo xây dựng Chùa Pháp Hoa, phụng
sự cho GHPGVNTNHN UĐL- TTL, nhất là cho sự đoàn kết phát
triển Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Nam Úc và cả Úc Châu.
Công đức ấy thật vô vàn to lớn, cộng đồng và đồng hương cũng
như chính phủ nhân dân UĐL luôn ghi nhận sự đóng góp và hy
sinh của Ngài. Thay mặt cho Giáo Hội, HT Thích Quảng Ba đã
có đáp từ chào đón ghi nhận và cảm tạ, Ngài cũng kêu gọi tất cả
cộng đồng và đồng hương giữ mãi tình quê hương mà luôn đoàn
kết trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau hầu CĐNVTD Úc Châu và riêng tại
Nam Úc được keo sơn bền vững. Sau cùng các phái đoàn đi nhiễu
Kim Quan TLHT và viết cảm tưởng vào ‘Sổ tang lưu niệm”.
“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Ân Sư muôn kiếp nguyện đáp đền”
Môn đồ hiếu quyến tại Việt Nam và Hải ngoại gồm: HT Thích
Hạnh Đức, HT Thích Hạnh Thiện, HT Thích Hạnh Niệm, ĐĐ
Thích Hạnh Ngộ, ĐĐ Thích Hạnh Trung, ĐĐ Thích Hạnh Quang,
ĐĐ Thích Hạnh Châu, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Thông Hiếu,
ĐĐ Thích Viên Từ, ĐĐ Thích Viên Tịnh, NT Thích Nữ Thị Minh,
NS Thích Nữ Hạnh Khương, NS Thích Hạnh Tịnh, NS Thích
Nữ Hạnh Ngọc, NS Thích Nữ Hạnh Phước, SC Thích Nữ Hạnh
Nguyên, SC Thích Nữ Hạnh Như, SC Thích Nữ Viên Dung, NS
Thích Nữ Viên Thông, SC Thích Viên Thường, SC Thích Nữ Viên
Minh.
Kiền thành cung thỉnh Chư Đôn Đức và Phật Tử năm châu,
ngưỡng vọng về Giác Linh Đường tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc
chí tâm đảnh lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng NHƯ hạ
HUỆ, Chứng Minh Đạo Sư, Nguyên Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
- Trưởng Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại
- Khai sơn & Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc
Do nhiều công hạnh đã dày công suốt 70 năm hy hiến cho đạo và
phụng sự đời nên Tang lễ của TLHT được tiến hành rất là trang
trọng.
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Thứ Hai ngày 27/6/2016 (23/5/Bính Thân)
5 giờ 30: Khóa lễ công phu khuya, dâng tiến trà Giác linh
Vì đường sá xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn nên Môn Phái Lâm
Tế Chúc Thánh quốc nội, Hòa Thượng Thích Như Tín Trưởng Ban
Điều Hành Môn Phái ủy nhiệm cho HT Thích Hạnh Niệm, Phó
ban Điều Hành Môn Phái đại diện phúng viếng Giác linh cố Hòa
Thượng. Vào lúc 8 giờ 30: HT Thích Hạnh Niệm cùng ĐĐ Thích
Viên Tịnh, NS TN Đồng Liễu đại diện cho các Tổ Đình, Chùa,
Viện thuộc Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh gồm: Tổ Đình Chúc
Thánh, TĐ Phước Lâm, TĐ Long Tuyền, Chùa Pháp Bảo (Hội An),
Ni tự Bảo Thắng (Hội An), Chùa Giác Quang Q.4 Sài Gòn và các
chùa khác thuộc môn phái tại Quảng Nam - Đà Nẵng cũng như
Sài Gòn. Phái đoàn cùng niêm hương và dâng lời tác bạch. HT
Thích Trường Sanh thay mặt Giáo Hội và Môn đồ hiếu quyến đáp
từ. Phái đoàn đã được hướng dẫn đi nhiễu Kim quan và ghi vào sổ
tang lưu niệm.

Thứ Ba ngày 28/6/2016 (24/5/Bính Thân)
Khi còn sanh tiền và mới đây nhất, mặc dầu Thiền sư (TS) Nhất
Hạnh cũng có bệnh duyên, nhưng khi hay tin TL HT Thích Như
Huệ bệnh nặng, Ngài cũng có nhiều lo lắng tiếc thương. Vì cố Hòa
Thượng với TS Nhất Hạnh có những đạo tình rất thắm thiết, Ngài
Như Huệ đã nhớ những bài kệ, sám mà TS Nhất Hạnh đã dịch
ra Việt ngữ khi còn dạy tại Phật Học Đường Ấn Quang, nên TS
Thích Nhất Hạnh rất mến và nhiều lần cung thỉnh TLHT Thích
Như Huệ qua Làng Mai tại Pháp quốc để làm Yết Ma A Xà Lê các
Giới Đàn. Đặc biệt vào năm 2014, Ngài cũng được cung thỉnh làm
Yết Ma A Xà Lê cho Giới Đàn Cam Lồ Thủy, nên khi hay tin Hòa
Thượng viên tịch, TS liền viết bằng thư pháp mấy dòng “THẢNH
THƠI DƯỜNG MÂY TRẮNG”, dưới có kèm theo một tờ giấy nhỏ
ghi: “Sư Ông Thích Nhất Hạnh tiễn đưa, các con cháu Tăng Ni,
Đạo Tràng Mai Thôn Khắp nơi Thành kính đảnh lễ Đại Lão Hòa
Thượng trước NHƯ sau HUỆ” và cho chúng đệ tử Làng Mai tại
Melbourne, VIC phúng viếng, trợ niệm và túc trực cùng Chư Tôn
Đức chung lo Tang lễ.
Trong nỗi niềm tôn kính nhớ thương, Chư Tôn Đức khắp liên châu
gồm: HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Nguyên Trí, đại diện GHPGVNTN Hoa Kỳ; HT Thích Bổn Đạt, đại diện Giáo Hội Canada;
HT Thích Tánh Thiệt, HT Thích Như Điển, TT Thích Quảng Đạo,
TT Thích Hoằng Khai, NS TN Diệu Trạm, đại diện Giáo Hội Châu
Âu; Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ; Đại diện GHPGVN Trên Thế
Giới; Giáo Hội Linh Sơn, và liên bang cũng lần lượt vân tập về Giác
Linh Đường tại Tổ đình Pháp Hoa để tiến hành phúng viếng và
luân phiên cầu nguyện cho Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng
thượng Như hạ Huệ được Cao Đăng Phật Quốc.
Đại chúng cùng câu hội và nhiếp tâm cầu nguyện, nên mỗi người
hăng say, hoan hỷ nhận một phần việc và hoàn thành nhiệm vụ của
mình một cách tự giác, viên mãn.
Hòa Thượng Tôn Sư tuy đã quy Tây, nhưng tình thương pháp nhũ
vẫn đong đầy, Ngài mật thùy gia hộ cho đại chúng và nhất là Phật
tử Adelaide Nam Úc, được hằng đêm nghe Pháp, trong suốt quá
trình 5 đêm Tang lễ của Ngài, hầu làm tư lương cho quá trình tu

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

học và cũng để tưởng nhớ hành trạng của Đức Trưởng Lão tân
viên tịch, BTC đã thỉnh mời mỗi đêm 2 vị Giảng Sư để chia sẻ về
cuộc đời tu tập và hành đạo của Đức Trưởng Lão.
Đêm thứ Bảy, 25/6/16, HT Thích Quảng Ba và TT Thích Nhật Tân
cùng chia sẻ những tình cảm và gian lao trong quá trình cộng tác
Phật sự với Trưởng Lão HT.
Đêm Chủ Nhật, 26/6/16, HT Thích Trường Sanh và TT Thích
Bổn Điền có thời Pháp thoại và tán dương công hạnh của TLHT
đến với Phật tử và hiếu quyến tại địa phương.
Đêm thứ Hai, ngày 27/6/16 dưới sự chủ trì của HT Hội Chủ Thích
Bảo Lạc và TT Nguyên Tạng, qua nhiều thắc mắc về những câu
liễn đối, toàn chúng hội đã được TT Nguyên Tạng giải thích và
dẫn chứng nhiều điều rất là cụ thể và lợi ích. Đặc biệt TT cũng đã
nhắc lại Đạo Từ của TLHT, trong ngày mừng Khánh Tuế hôm 2
tháng 4 năm 2016, khi Sư Ông mới vừa từ bệnh viện về, cảm động
cho sự lo lắng của tứ chúng đệ tử, TLHT đã tâm tình nhiều việc,
nhất là Ngài đã mạnh dạn nhận ra những điều Ngài đã nhất quyết
không thuận lòng khiến nhiều lúc đại chúng buồn phiền, Ngài
chân thành sám hối và khuyên mọi người hãy xả bỏ hết những
gì còn vướng bận trong lòng, để được nhẹ nhàng thong dong tiến
bước. Ngài đúng là bậc Long tượng Thiền lâm và mô phạm cho
đại chúng. Mỗi người chúng ta hãy trân trọng và hành theo những
hạnh nguyện cao đẹp của Ngài. HT Bảo Lạc nhắc lại đạo tình gắn
bó giữa 2 Ngài từ hơn 30 năm trước để hội chúng học hỏi và biết
trân quí tình Pháp lữ hiếm hoi nơi xứ người.
Chương trình phúng viếng của các đạo tràng, hội đoàn, đoàn thể,
và đồng hương Phật tử tại địa phương và liên bang vẫn liên tục,
hết đợt nầy đến đợt khác. Đặc biệt nhất vẫn là những buổi thuyết
pháp của các Pháp sư từ Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu đến, mỗi lần
hai vị phụ trách.
Đêm thứ Ba 28/6/16: HT Tín Nghĩa và HT Bổn Đạt gặp gỡ và
pháp thoại với Phật tử trên Chánh điện vì tại Giác Linh Đường,
có phái đoàn Chùa Trúc Lâm của người Hoa do Pháp Sư Chánh
Văn và Đh Hà Quốc Long hướng dẫn khoảng 70 người vào phúng
viếng, tụng kinh và đảnh lễ Giác linh cũng như đi nhiễu Kim Quan
Cố Hòa Thượng.
Thứ Tư ngày 29/6/16: Đặc biệt hôm nay có lễ Trưởng tịnh, tụng
giới Bồ Tát, cung thỉnh Giác Linh thính giới lúc 6 giờ sáng, cùng
với Tăng đoàn hơn 60 vị tại Giác Linh Đường thật trầm lắng sâu
đậm. Buổi sáng từ 9 giờ đến 10.30 giờ dành riêng cho HĐĐHGHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, và các Giáo Hội
liên châu. 9.00 giờ: HĐĐH Giáo Hội nhà, tất cả thành viên Tăng
Ni vân tập trước Giác Linh Đường làm lễ phúng viếng. HT Hội
Chủ Thích Bảo Lạc cùng với hơn 20 vị Tôn Đức hiện diện với tịnh
tài, trướng liễn, tràng hoa. HT Thích Bảo Lạc đại diện Giáo Hội tác
lễ, và HT Hạnh Niệm thay mặt Môn đồ pháp quyến đáp lễ cũng
như tri tạ ân đức quí Ngài trong Giáo Hội đã tận tình lo cho Tang
lễ diễn ra một cách nhịp nhàng êm đẹp.
Vào lúc 10 giờ: Các GHPGVNTN Hoa Kỳ, gồm HT Tín Nghĩa, HT
Nguyên Trí, TT Tâm Hải; GH Âu Châu có HT Tánh Thiệt, HT Như
Điển, TT Hoằng Khai, TT Quảng Đạo, NS Diệu Trạm và đại diện
GH Canada có HT Bổn Đạt. HT Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch GHPGVNTN Hoa Kỳ đại diện các châu dâng lời tác lễ. HT nói, chúng
tôi thay mặt HĐĐH GHPGVNTN Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Âu Châu
xin thành kính phân ưu đến HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc, cùng
Môn đồ Pháp quyến. Cố trưởng lão HT Thích Như Huệ, một nhà
lãnh đạo trung kiên của quí Giáo Hội, nay Ngài về hầu Phật, các
Giáo Hội PG liên châu chúng ta mất một cán bộ nhân tài của PG.
Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Giác Linh Cao Đăng Phật Quốc.
Tiếp đó, có HT Thích Phước Nhơn (Chùa Phổ Quang, Perth), Sư

Cô TN Bảo Trường (Chùa Phổ Minh, Sydney) đã thay mặt hai đạo
tràng này đến kính viếng Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.
Vào lúc 12:00 giờ trưa có luật sư Lưu Tường Quang (pháp danh
Quảng Tường), Cô Ngọc Hân (pháp danh Quảng Anh), thông tín
viên của đài VOA Hoa Kỳ, Đh Nhật Phật Hoàng Khôi, Đh Chúc
Bính Philip Coen đến phúng viếng, cầu nguyện Giác Linh sớm
về cõi Phật. Lúc 14:30 TT Thích Bổn Điền (Chùa Huyền Quang,
NSW), TT Thích Như Định (Chùa Thiên Ấn, NSW),TT Thích
Nhật Tân (chùa Pháp Quang, QLD) TT Thích Nguyên Trực (Chùa
A Di Đà, NSW), TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng
( TV Quảng Đức, Vic) cùng một số Phật tử thuộc Tu Viện Quảng
Đức đã phúng viếng và đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng. Lúc 17.30
giờ Ngài toàn quyền Nam Úc Ông Lê Văn Hiếu đến phúng viếng.
Ông nói: HT Thích Như Huệ đã đóng góp rất nhiều không những
cho Nam Úc mà cho toàn Úc và thế giới về việc hoằng pháp của
Ngài để ổn định xã hội. HT Bảo Lạc đáp từ, Ngài cám ơn Ông Lê
Văn Hiếu đã đến, viếng tang HT Thích Như Huệ của Giáo Hội
chúng tôi, chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Úc đã mở
rộng vòng tay đón nhận người tỵ nạn CSVN từ 40 năm qua. Đây
thật đúng là xã hội Đa Văn Hóa hay đa tôn giáo đúng nghĩa. Vào
lúc 18 giờ, phái đoàn do HT Thích Minh Trí, TT Thích Thiện Tâm
và TT Thích Phước Tấn, TT Thích Phước Ân thuộc GHPGVNTN
UĐL- TTL hướng dẫn đoàn gồm khoảng 15 vị Tăng Ni cùng hơn
40 Phật tử đi xe bus từ Melbourne đến phúng viếng, cùng dâng lời
tác lễ. TT Tâm Phương thay mặt BTC đáp từ, cảm ơn đoàn, cầu
nguyện cho phái đoàn được an lành và hạnh nguyện viên mãn.
Phái đoàn đã ở lại cùng hành lễ tống Kim Quan ngày hôm sau.
10 giờ, phái đoàn Hội Tiều Châu Nam Úc phúng viếng dâng hương
và có cảm tưởng tán dương công trạng của cố Hòa Thượng, không
những đối với Phật Giáo, đồng bào Việt Nam mà còn có ảnh hưởng
lợi lạc đến các sắc tộc khác.
Ngày cuối cùng trước khi đi đến địa điểm trà tì, là ngày tất bật
nhất, các phái đoàn tranh thủ phúng viếng. Đặc biệt có Ông Lê
Văn Hiếu, Toàn Quyền Nam Úc thay mặt cho Nữ hoàng và Chính
phủ Nam Úc đến phúng viếng và có đôi lời chia sẻ. Quý chùa trên
nước Úc và khắp nơi trên thế giới cũng tranh thủ phúng viếng và
tuần tự, lần lượt đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng.
Đêm đến, vào lúc 7 giờ 30 tối, dưới ánh sáng mờ ảo khắp Giác
Linh Đường, nhưng nơi Kim Quan và Di ảnh được sáng rỡ của
đêm Tưởng Niệm Tôn Sư (do TT Tâm Phương điều hợp chương
trình) là nhiều cảm xúc nhất, gần 100 Chư Tôn Đức đại diện các
châu lục và các Giáo Hội bạn, và cùng đông đảo Phật tử đã quây
quần bên Kim quan tại Giác Linh Đường để mỗi vị Tôn túc nói lên
những tâm tình và nhắc lại những kỷ niệm với cố HT. Tất cả đều
tán dương công hạnh và những đức tính cao đẹp của Ngài, để cùng
quán chiếu và hành theo. Chương trình còn rất nhiều tiết mục,
Chư Tôn Đức và quý Phật tử vẫn còn nhiều tâm tình và tâm sự
muốn tỏ bày, nhưng thời gian thì có hạn, cần phải dành sức khỏe
cho ngày mai, nên đêm Tưởng Niệm Tôn Sư đã tạm thời ngừng lại
lúc 11 giờ khuya trong niềm xúc cảm dâng trào…
Sáng thứ Năm 30/6/2016, lúc 5giờ 30 cũng tiếp tục thời khóa công
phu và dâng trà tiến Giác linh. Trời hình như cũng u buồn trước
lúc tống Kim Quan nên đã có những cơn mưa, khiến việc sắp xếp
di chuyển cũng gặp nhiều trở ngại, BTC cũng đã thông báo việc
sắp xếp vị trí, nhân sự phụ trách các khâu, lộ trình phụng tống
Kim Quan. Nhưng thật mầu nhiệm thay, trong khi tại Giác Linh
Đường tiến hành lễ Truy Điệu và cung tiến Giác linh, gần đến giờ
động Kim Quan thì trời ngừng mưa và có nắng lên đôi chút, nhờ
vậy việc phụng thỉnh lư hương, Linh vị, Di ảnh và cung tống Kim
Quan lên xe đến nơi Trà Tỳ, đã diễn ra một cách tốt đẹp.
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Hồng trắng vàng phủ Kim Quan toàn khắp
Giác Linh Đường hoa trướng liễn vây quanh
Toàn đại chúng tâm nguyện rất chân thành
Cầu Giác Linh Niết Bàn sớm hội nhập.
Với 5 xe hoa, các hãng truyền thông, truyền hình Vietface Tivi,
SBS Radio, VOA Hoa Kỳ ghi hình và truyền trực tiếp qua mạng
Youtube để khắp thế giới cùng theo dõi Tang lễ. Để Tang lễ được
trật tự, Police dẫn đầu suốt lộ trình từ chùa Pháp Hoa đến Nghĩa
trang Enfield với hàng trăm xe, chở hàng ngàn đồng hương Phật tử
Việt Nam và nhiều sắc tộc khác, nhất là bà con người Hoa thương
tiếc kính mến cùng đến để cung tống Kim Quan và làm lễ Trà Tỳ.

Cang VIC), TT Thích Đạo Thông (Chùa Hưng Long NSW), TT
Thích Viên Chơn (Chùa Vĩnh Nghiêm NSW), ĐĐ Thích Hạnh Tri
(Chùa Minh Giác NSW), ĐĐ Thích Hạnh Phẩm (Chùa Từ Ân
VIC), ĐĐ Thích Chơn Đạt (Chùa Linh Sơn VIC), ĐĐ Thích Đạo
Hiển (TV Nguyên Thiều NSW), ĐĐ Thích Phổ Huân (Chùa Pháp
Bảo NSW), ĐĐ Thích Thông Hiếu (Chùa Huệ Quang VIC), ĐĐ
Thích Thông Tuệ (TV Minh Giác NSW), ĐĐ Thích Hạnh Phát,
ĐĐ Thích Hạnh Phước, ĐĐ Thích Giác Pháp, ĐĐ Thích Thông
Thắng, Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí (Chùa Quan Âm Perth),
NS Thích Nữ Tâm Lạc (Chùa Liên Hoa NSW), NS Thích Nữ Như
Tuyết (Chùa Diệu Âm VIC), NS Thích Nữ Như Như (Chùa Báo ân
NSW), NS Thích Nữ Huệ Khiết (Chùa Báo Ân NSW), NS Thích
Nữ Chân Kim (Chùa Phật Quang NSW), NS Thích Nữ An Hiếu,
NS Thích Nữ Đồng Liễu, SC Thích Nữ Thành Liên (TX MĐQ,
NSW), SC Thích Nữ Đạo Hương (TV Vạn Hạnh ), SC Thích Nữ
Nguyên Khai (NPĐ An Lạc Hạnh VIC), SC Thích Nữ Giác Anh
(Chùa Pháp Bảo Sydney), SC Thích Nữ Tịnh Quang, SC Thích Nữ
Chúc Học, SC Thích Nữ Hạnh Hiếu, SC Thích Nữ Đạo Hương,
SC Thích Nữ Nhật Liên, SC Thích Nữ Hạnh Chiếu, SC Thích Nữ
Phát Nghiêm, SC Thích Nữ Trăng Thường Trú, SC Thích Nữ Phổ
Huệ, SC Thích Nữ Thảo Liên, SC Thích Nữ Hạnh Liên, Sa Di Giác
Pháp, ĐĐ Thích Thông Thắng, NS Viên Thông, NS Phước Hoàn,
SC Thảo Liên, SC Thành Liên, SC Hạnh Hiếu, SC Chúc Học, quí
Sư Cô đạo tràng Nhập Lưu (Vic) và còn nhiều vị nữa… nhưng
không biết được quí danh, mong quí Ngài, quí vị tha thứ.

Một Tang lễ thật là long trọng, thắm đượm tình đạo vị, nghĩa Thầy
trò, với 6 sám chủ, mỗi khóa lễ dâng tiến Giác linh, đều có đầy đủ
Kinh Sư các châu lục cùng hiến lễ, trong tiếng tán tụng tôn xưng,
hòa cùng các pháp khí linh tang, chuông, mõ, trống phách tạo nên
một âm nhạc nghe rất trầm hùng, thể hiện đúng văn hóa Phật giáo
Việt Nam tại xứ người.

Thay mặt cho BTC, Môn Đồ Pháp Quyến cũng như Tổ Đình Pháp
Hoa, ĐĐ Thích Viên Trí đã đọc lời Cảm Tạ đến với Chư Tôn Đức,
quý Quan Khách, các Phật tử nhiều sắc tộc và Toàn Thể đồng
hương Phật tử, đã chân thành chung lo Tang Lễ một cách tận tình
hoan hỷ, đặc biệt hôm nay mặc dầu trời mưa gió, và ngày giữa tuần,
nhưng vẫn tranh thủ đi tiễn đưa TLHT rất là đông đảo.

Ngài viên tịch như điềm báo trước, vì lòng từ bi đến khi sắp viên
tịch Ngài vẫn còn thể hiện như đồng cảm, nên thuận duyên cho
chư Tôn Đức các nơi cùng câu hội một cách đầy đủ trong Tang Lễ.
Giáo Hội Hoa Kỳ vừa mãn hạ, quí Ngài liền bay đến Úc dự lễ. Giáo
Hội Úc mà Ngài đã từng 16 năm làm Hội Chủ, có đủ tinh thần chu
toàn Tang lễ trước mùa An Cư sắp đến.

Tại nơi Trà tỳ, toàn bộ Tăng Ni và Phật tử, mỗi người một đóa hoa, tuần tự
đặt lên Kim Quan tiễn biệt Ngài. Đến 1 giờ trưa cùng ngày (30/6/2016),
Chư Tôn Đức cùng đoàn xe lại cung thỉnh lư hương, Long vị, Y bát và
Di ảnh trở về Chùa để tiến hành Lễ Thiết Long vị và Di ảnh Đăng Bảo
Tọa nơi Linh Đường. Chư Tôn Đức trong ban Kinh Sư và Môn đồ pháp
quyến đảnh lễ trước tôn dung Ngài một cách chí thành tha thiết.

Hàng trăm Phật tử cầm vòng hoa đứng sắp hàng hai bên từ Giác
Linh Đường đến cổng Tam Quan chùa Pháp Hoa, phái đoàn của
Pháp sư Chứng Nghiêm cũng đã nhanh tay tạo những giỏ Hoa để
tung rải cúng dường Giác Linh TLHT khi Kim Quan di chuyển qua
và cùng tiễn đưa Kim Quan Hòa Thượng lên xe tang đến nơi trà tỳ.

Để thâm tạ ân đức Ngài Chứng Minh Đạo Sư, Chư Tôn Đức đã
dành nhiều tình cảm đối với TLHT, mà tham dự đông đủ và tiến
hành các buổi lễ thật long trọng, trong suốt tuần lễ cho tới lúc hoàn
mãn Tang lễ. Môn Đồ Pháp quyến thiết lễ Cúng Dường Trai Tăng
tại trai đường thật trang nghiêm và hoan hỷ, HT Thích Hạnh Niệm
& ĐĐ Thích Viên Trí dâng lời tác bạch cúng dường thập phương
Chư Phật cùng hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.

Với sự hy hiến đóng góp to lớn của cố TLHT đối với đạo pháp,
dân tộc và với nước Úc đầy nhân đạo nầy, cũng như uy tín ảnh
hưởng rộng khắp của GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL nên tầm cỡ
của Tang Lễ cũng rất là trang trọng, có thể xem như lớn nhất nhì
tại Úc. Hàng trăm Chư Tôn Đức khắp năm châu của nhiều Giáo
Hội ở khắp liên bang đã nhiệt tình đóng góp, trợ niệm và tham dự
một cách trọn tình, trọn nghĩa.
Một Tang lễ tầm cỡ có Toàn Quyền, 2 Nghị Sĩ của Chính Phủ Nam
Úc, 2 Thị Trưởng thuộc chính quyền địa phương Port Adelaide
Enfield và Charles Stud đích thân đến phúng viếng Giác Linh của
HT Trưởng Lão. Tang lễ cũng nhận được hàng trăm email, điện
thư phân ưu, trướng, liễn, vòng hoa, góp phần trang nghiêm và
tôn quý cho Tang lễ.

Chư Tôn Đức hiện diện trong lễ Trà Tỳ gồm: Trưởng Lão Hòa
Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Châu), Hòa Thượng Thích Tín
Nghĩa (Hoa Kỳ), Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Âu Châu), Hòa
Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ), Hòa Thượng Thích Nguyên
Trí (Hoa Kỳ), TT Thích Tâm Hải (Hoa Kỳ), Hòa Thượng Thích
Bổn Đạt (Canada), Hòa Thượng Thích Như Điển (Âu Châu), TT
Thích Hoằng Khai (Âu Châu), TT Thích Quảng Đạo (Âu Châu),
Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm (Âu Châu), Hòa Thượng Thích Bảo
Lạc (Hội Chủ GH Úc Châu), Hòa Thượng Thích Quảng Ba (PHC
Úc), Hòa Thượng Thích Trường Sanh (PHC Tân Tây Lan), Hòa
Thượng Thích Tịnh Minh (Chùa Thiên Đức, VIC), Hòa Thượng
Thích Minh Hiếu (TV Minh Quang NSW), TT Thích Bổn Điền
(Chùa Huyền Quang NSW), TT Thích Nguyên Trực (Chùa A Di
Đà NSW), TT Thích Nhật Tân (Chùa Pháp Quang QLD), TT Thích
Tâm Phương (TV Quảng Đức VIC), TT Thích Tâm Minh (Chùa
Trúc Lâm NSW), TT Thích Như Định (Chùa Thiên Ấn NSW), TT
Thích Thiện Hiền (Chùa Huyền Quang NSW),TT Thích Nhuận An
(Chùa Hưng Long BĐ), TT Thích Phổ Hương (Chùa Long Quang,
NSW), TT Thích Nguyên Tạng (TV Quảng Đức), TT Thích Giác
Tín (Chùa Giác Hoàng, Vic), TT Thích Nhuận Chơn (Chùa Kim
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Và toàn chúng đệ tử thuộc Tổ Đình Pháp Hoa phát nguyện Trì
Tụng bộ kinh Đại Bát Niết Bàn trong hằng ngày để hồi hướng công
đức và dâng lên Đức Tôn Sư, nguyện cầu Đức Tôn Sư “Niết Bàn
Tịch Tịnh” và gia hộ cho đại chúng Pháp Hoa vẫn mãi tinh tấn tu
hành, sống an lạc, giải thoát.
Nhìn Di ảnh mà lòng đầy quặn thắt
Khói trầm hương lan tỏa khắp muôn phương
Ngài thị hiện sanh chúng liễu vô thường
Tu tinh tấn mới đền ơn giáo dưỡng
Mỗi tuần thất thứ tư cùng quy hướng
Tại Linh đài Ngài chứng giám liễu tri
Trong nhân quả Phật pháp bất tư nghì
Tu giải thoát điều Ngài luôn kỳ vọng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Tường thuật nhanh tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc
Chiều tối ngày 30/6/2016
Thích Viên Thành (Hạnh Trung)

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

CẢM TẠ
TANG LỄ ĐỨC TRƯỞNG LÃO
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng Giáo Phẩm, Hội Đồng
Điều Hành 4 Giáo Hội: Úc Châu, Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada,
Kính thưa quý quan khách cùng quý đồng hương Phật tử,
Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng, trang nghiêm và ấm cúng
tại Giác Linh Đường Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Ban Tổ Chức
Tang Lễ chính thức cử hành Lễ Truy niệm và cung tiễn Kim
quan của Đức Đại lão Hòa thượng về nơi Trà tỳ.
Trước khi cử hành lễ Di quan, thay mặt Giáo Hội, Ban Tổ chức
Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến, chúng tôi xin có lời cảm tạ và
tri ân công đức Chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni,
quý quan khách, quý đồng hương Phật tử, quý vị đại biểu, đại
diện các hội đoàn, đoàn thể trong và ngoài tiểu bang Nam Úc.
Trong những ngày Tang lễ Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích
Như Huệ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông, thuộc dòng
Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐLTTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại
UĐL-TTL, Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc.
Tất cả mọi nghi lễ đã diễn ra thật là long trọng, và trang nghiêm, thể hiện đầy đủ nghĩa Đạo tình Đời.
Qua cáo bạch của Ban Tổ Chức Tang Lễ và các phương tiện
thông tin đại chúng loan báo tin Đức Trưởng Lão HT Thích
Như Huệ thu thần viên tịch đã khiến cho Chư Tôn Đức quý
Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu v.v…
cùng đồng hương Phật tử vô cùng xúc động. Quý Ngài và quý
vị đã không quản ngại đường xa, tuổi cao, sức yếu, vân tập về
đây để hộ niệm, chứng minh và chung lo Tang lễ, cũng như
kính viếng Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng của Giáo
Hội chúng tôi.
Qua đạo phong và ân đức giáo hóa, cũng như đạo hạnh tinh
nghiêm của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Tăng Ni, Phật
tử khắp nơi về đây kính viếng Giác linh, cầu nguyện Ngài Cao
Đăng Phật Quốc.
Sự viên tịch của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng là một sự mất
mát to lớn đối với toàn thể Tăng Ni, Phật tử thuộc Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL và
Môn đồ Pháp quyến, hiếu quyến. Trong niềm thương tiếc vô
hạn đó, chúng tôi lại được sự thăm hỏi, giúp đỡ tận tình của
quý liệt vị, một tình cảm vô cùng thắm thiết, đầy Đạo tình Linh
Sơn cốt nhục.
Thay mặt Ban Tổ Chức Lễ Tang Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Như Huệ, chúng tôi chân thành niệm ơn và tri tạ đến
Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn và Chư Tôn Đức Giáo
Phẩm trong HĐGP Trung Ương, HT Thích Bảo Lạc & Chư

Tôn Đức trong HĐĐH và quý Phật tử thuộc 40 tự viện thành
viên của Giáo Hội, nhất là quý Phật tử trong đạo tràng Chùa
Pháp Hoa.
Thành kính cảm tạ HT Chủ tịch Thích Tín Nghĩa, HT Phó
Chủ tịch Thích Nguyên Trí từ Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ; HT
Đệ nhất Chủ tịch GH Âu Châu Thích Tánh Thiệt, HT Đệ nhị
Chủ tịch GH Âu Châu Thích Như Điển cùng Chư Tôn Tăng
Ni của GH Âu Châu; HT Chủ Tịch Thích Bổn Đạt từ Giáo
Hội Canada. Quý Ngài và quý vị đã đem đến cho Tang lễ bầu
không khí tươi nhuận, hài hòa trong nghĩa tình đạo niệm thân
thương cao quý.
Đồng thời, thay mặt Ban Tổ Chức Tang Lễ, thành kính tri ân
và cảm niệm công đức:
- Chư Tôn Đức Trưởng Lão trong Hội Đồng Chứng Minh Ban
Tang Lễ,
- Chư Tôn Giáo Phẩm các Giáo Hội Phật Giáo Tại Hoa Kỳ,
Canada, Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan và Âu Châu,
- Các Tổ Đình, Tự Viện trong nước,
- Chư Tôn Đức Sám Chủ và Ban Kinh Sư,
- Các Phái đoàn của các Tự Viện Phật Giáo trong và ngoài
Úc Châu,
- Ông Tổng Toàn Quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu, quý chính
khách đại diện Quốc hội tiểu bang Nam Úc, Bà Thượng Nghị
Sĩ Jing Lee (đại diện cho Đảng Tự Do, MLC), Thượng Nghị Sĩ
Ngô Thế Tùng (đại diện Thủ Hiến tiểu bang và đảng Lao Động,
Thị Trưởng và Nghị Viên thành phố Port Adelaide Enfield
cùng Bà Thị Trưởng và Nghị Viên thành phố Charles Sturt.
- Các phái đoàn, hội đoàn, quý thân hào, nhân sĩ, quý vị cựu
Chủ tịch, đương nhiệm Chủ tịch và Ban Chấp Hành Cộng
Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc.
- Quý vị thuộc Tộc Họ Phạm Kim Quảng Nam
- Các Phái đoàn truyền thông, báo chí, quý đài truyền hình
Vietface Tivi, đài SBS Radio Úc Châu, VOA Hoa Kỳ, Adelaide
Tuần báo, các trang nhà: Quảng Đức (quangduc.com), Pháp
Vân (phapvan.ca), Chùa A Di Đà (chuaadida.com), Viên Giác
(viengiac.de), Hoa Vô Ưu (hoavouu.com) đã đưa tin tức và
hình ảnh Tang lễ của Đức Trưởng Lão trong những ngày qua.
- Cùng toàn thể quý đồng bào, đồng hương, Phật tử gần xa
trong và ngoài tiểu bang Nam Úc trong mấy ngày qua, đã đến
niệm Phật cầu nguyện, trợ tiến Giác Linh, công quả lo cho
Tang lễ, điện thoại, điện thư Phân Ưu, gởi vòng hoa và phúng
viếng, chi tiết danh sách như sau:
1. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất- Văn Phòng Điều
Hợp Liên Châu (HT Thích Bổn Đạt)
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2. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HT
Thích Tín Nghĩa)
3. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu (HT
Thích Tánh Thiệt, HT Thích Như Điển)

31. Cựu Học Tăng Phật Học Viện Quảng Nam ( TT Thích Tâm
Hòa, Canada; Tâm Quang -Vĩnh Hảo; Không Hải- Cao Lý Sâm
(USA)
32. HT Thích Như Phẩm (Tổ Đình Long Tuyền Hội An, VN)

4. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Canada (HT
Thích Bổn Đạt)

33. Tỳ Kheo Thích Như Thọ ( Dòng Lâm Tế Chúc Thánh, Đà
Nẵng)

5. Giáo Hội PG Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và Đoàn Du Tăng
Thế Giới (HT Thích Minh Tuyên)

34. Hội Đồng Gia Tộc Phạm Kim

6. Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (HT Thích
Bảo Lạc)

36. Tu Viện Trúc Lâm, Canada (HT Thiện Tâm, TT Pháp Hòa)

7. Giáo Hội PGVNTN tại UĐL-TTL (TTThích Thiện Tâm,
TTThích Phước Tấn)

38. Chùa An Lạc, San Jose (Sư Bà TN Nguyên Thanh)

8. Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, ( HT Thích Trí Tuệ)
9. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy (HT Trí
Minh)
10.Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới (HT
Thích Giác Lượng)

35. Đh Như Tùng ( Đà Nẵng, Việt Nam)
37. Chùa Báo Ân, Tân Tây Lan (ĐĐ Quảng Phúc)
39. Tịnh Xá Ngọc Hòa, Cali, Hoa Kỳ (TKN TN Tiến Liên)
TRƯỚNG LIỄN TƯỞNG NIỆM
1. Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GH Hải Ngoại UĐL-TTL
2. Hội Đồng Điều Hành GH Hải Ngoại UĐL-TTL
3. Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia

11.Hội Đồng Lãnh Đạo và HĐĐH GHPGVN Trên Thế Giới
(HT Thích Quảng Thanh)

4. Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra, Australia

12.Tăng Đoàn GHPGVNTN HN, CA, USA (HT Thích Viên Lý)

6. Chùa Huyền Quang, Sydney, Australia

13.Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới (HT Thích Trí Hải)

7. Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia

14. Giáo Hội Phật Giáo Khất sĩ Úc Châu (HT Minh Hiếu)

8. Trang Nhà Quảng Đức, Melbourne, Australia

15. Chùa Trí Phước, Chùa Vạn Hạnh, CA, USA (HT Thích
Phước Thuận, TT Thích Thiện Ngộ )

9. Ni Bộ Bắc Tông Úc Châu, WA, Australia

16. Chùa Phật Đà & Tu Viện Pháp Vương, San Diego, USA
(HT Thích Nguyên Siêu)

11. Chùa Bảo Minh, Melbourne, Australia

17. Chùa Bảo Vương, Melbourne, Australia)
18. Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia
19. Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia
20. Thiền Viện Minh Quang, Sydney-Perth-Adelaide
21. ĐĐ Thích Thông Pháp, Australia
22. Tỳ Kheo Thích Thánh Trí (Tu Viện Bồ Đề, Renton, WA,
USA)
23. Tỳ kheo Thích Minh Diệu (Kỳ Viên Thiền Viện, USA)
24. Hội Phật Giáo Đông Bắc Florida Chùa Hải Đức
25. Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma, USA ( TT Thích
Thông Triết )
26. Tỳ Kheo Thích Thánh Minh (Chùa Hội Phước, New Mexico, USA)

5. Chùa Giác Nhiên, New Zealand

10. Chùa Báo Ân, Sydney, Australia
12. Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Úc Châu
13. Việt Nam Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh
14. Tu Viện Nguyên Thiều, Sydney, Australia
15. Tứ chúng Minh Giác Tự, Sydney, Australia
16. Chùa Pháp Quang, Brisbane, Australia
17. Chùa A Di Đà, NSW, Australia
18. Chùa Trúc Lâm, NSW, Australia
19. Chùa Thiên Ấn, NSW, Australia
20. Chùa Long Quang, NSW, Australia
21. Chùa Liên Hoa, NSW, Australia
22. Chùa Quan Âm, Adelaide, Australia
23. Hưng Long Tự Quốc Nội-Ngoại
24. Chùa Pháp Bảo, Hội An, Việt Nam

27. Trung Tâm Phật Giáo-Chùa Việt Nam, Houston, Texas,
USA

25. Tổ Đình Chúc Thánh, Hội An

28. Chùa Pháp Vân, Canada

27. Ni Tự Bảo Thắng, Hội An

29. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

28. Chùa Giác Quang, Quận 4, Sài Gòn, VN

30. Tỳ Kheo Thích Hạnh Chánh (Delhi, India)
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29. Tổ Đình Long Tuyền, Hội An, Việt Nam

26. Chùa Giác Quang, Quận 4, Sài Gòn, VN
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30. Chùa Giác Uyển, Sài Gòn, Việt Nam

30. Tu Viện Minh Giác, Sydney

31. Chùa Giác Hoàng, Victoria, Úc Châu

31. Hội Triều Châu Nam Úc

32. Chùa Kim Cang, Victoria, Úc Châu

32. Chư Tăng Phật Tử Chùa Minh Giác

33. Tu Viện Từ Ân, Victoria, Úc Châu

33. Chùa Diệu Âm

34. Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu

34. Chùa Bồ Đề

35. Chùa Diệu Âm, Victoria, Úc Châu

35. Chùa A Di Đà

36. Chùa Bồ Đề, Victoria, Úc Châu

36. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh

37. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Victoria, Úc Châu

37. GĐPT Pháp Bảo

38. Chùa Liên Trì, Victoria, Úc Châu

38. Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết

39. Nhà Hàng Vạn Hạnh Việt Nam.

39. Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại

VÒNG HOA- PHÚNG VIẾNG

40. GĐPT Chánh Tuệ

1. GHPGVNTN Hoa Kỳ

41. GĐPT Chánh Đạo

2. GHPGVNTN Âu Châu

42. GĐPT Chánh Tâm

3. GHPGVNTN Canada

43. GĐPT Đại Bi Quan Âm

4. GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

44. GĐPT Chánh Pháp

5. HĐGP-GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

45. GĐPT Chánh Tín

6. GHPGVNTN Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

46. GĐPT Quảng Đức

7. GHPGVNTN Na Uy

47. GĐPT Đại Hoan Hỷ

8. Môn Phái Chúc Thánh Hải Ngoại
9. Đạo Tràng Mai Thôn, Pháp Quốc
10. Thiền Viện Nhập Lưu, Victoria, Úc Châu
11. Tổ Đình Phước Huệ, Sydney
12. GHPGVNTNHN UĐL-TTL- Ni Bộ Úc Châu
13. Đạo Tràng Bát Quan Trai và Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa
Pháp Hoa – Nam Úc
14. Chư Tăng Ni Phật Tử Chùa Giác Nhiên, New Zealand
15. Chùa Phật Quang, Melbourne
16. Đại Chúng Thiền Tự Hỷ Xả
17. Cộng Đồng Người Việt Úc Châu, Nam Úc

48. GĐPT Liên Hoa
49. Ban Hướng Dẫn GĐPT tại Úc Đại Lợi
50. GĐPT Pháp Hoa
51. GĐPT Huyền Quang
52. Ban Đại Diện Miền Tâm Minh
53. Ban Đại Diện Miền Thiện Minh
54. Trường Việt Ngữ Bồ Đề
55. Gia đình Diệu Hòa
56. Thiền Viện Minh Thông
57. Tăng Ni, Phật Tử Chùa Giác Quang

18. Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Sydney

58. Chùa Vĩnh Hạnh- Tỳ Kheo Thích Hạnh Văn

19. Chùa Bảo Minh, Victoria

59. Gia đình các cháu tộc Phạm Kim

20. Chùa Phật Tổ, Queensland

60. Chùa Kim Long, tỉnh Hải Phòng,VN

21. Chùa Huệ Quang, Melbourne

61. Chùa Vạn Phước, Q11, VN

22. Chùa Trúc Lâm, Nam Úc ( Tứ chúng và Ban Trị Sự)

62. Chùa Pháp Vân, Quận Tân Phú, Sài Gòn, VN

23. Ban Trị Sự và Đạo Tràng Quan Âm Tự

63. Chùa Thích Ca Đa Bảo, San Jose (HT Trí Lãng)

24. Chùa Phổ Quang, Perth

64. Chùa Trúc Lâm, Chicago.USA (ĐĐ Thích Thông Viên)

25. Chùa Phổ Minh, Sydney

65. Ô. Lê Quang Tín, Chủ tịch và BCH Cộng đồng Người Việt
Tự Do Nam Úc

26. Đạo Tràng Pháp Bảo, Sydney
27. Chùa Quang Minh, Melbourne
28. Chùa Hoằng Pháp, Melbourne
29. Phật Giáo Khất sĩ Úc Châu

66. Hon. Ngô Thế Tùng MLC, Thượng Nghị Sĩ, Hội đồng Lập
Pháp Nam Úc
67. Hon. Jing Lee MLC, Thượng Nghị Sĩ, Hội đồng Lập Pháp
Nam Úc
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68. Ô. Phùng Phương Duy, Gíáo Hội trưởng, Giáo hội Phật
giáo Hòa Hảo Úc châu
69. Ô. Nguyễn Hữu Lộc, đại diện Giáo Hội Cao Đài Nam Úc
70. BS Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch, Hội Cựu Quân Nhân và Hội
Thương Phế Binh N.U
71. Ô.Nguyễn Văn Nam, Hội trưởng Hội Ái Hữu Sinh Viên Sĩ
Quan Trừ Bị Thủ Đức

2. HT Thích Bảo Lạc
3. HT Thích Hạnh Niệm
4. TT Thích Nhật Tân
5. TT Thích Nguyên Trực
6. TT Thích Thiện Hữu
7. ĐĐ Thích Chúc Hiền

72. Ô. Phạm Văn Quí, Liên hội trưởng, Liên hội Quân Cảnh
Úc Châu

8. SC Thích Nữ Huyền Đạo

73. Ô. Nguyễn Đăng Thảo. Hội trưởng, Hội Ái Hữu Không
Quân Nam Úc

10. Cư Sĩ Viên Huệ Dương Chiêu Anh (Darwin, Úc Châu)

74. Geshe Jampa Gyaltsen & Thầy Tenzin Nawang Thubten,
Chùa Tây Tạng, Adelaide

9. TS Lâm Như Tạng (Sydney, Úc Châu)
11. Cư Sĩ Quảng An (Houston, USA)
12. Cư Sĩ Đồng Thanh (Victoria, Úc Châu)

75. Ô. Vũ Ngọc Kha, Cựu Chủ Tịch, Cộng Đồng Người Việt
Tự Do Nam Úc

13. Cư Sĩ Thị Nghiêm Đinh Công Tôn (Hội An, VN)

76. Ô. Trần Văn Nhu, Cựu Chủ tịch, Cộng Đồng Người Việt
Tự Do Nam Úc

Đặc biệt giờ đây quý vị đã đến tham dự lễ Cung tiễn Kim Quan
Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ đến đài trà tỳ.

77. Ô. Trần Đình Nghị, Hội trưởng, Hội Biệt Động Quân
Nam Úc

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ Luật Sư Lê Đình Hồ
đã lo hoàn tất mọi thủ tục pháp lý cho chùa Pháp Hoa; cảm tạ
Luật Sư Lưu Tường Quang, đạo hữu Quảng Anh - Ngọc Hân
đài VOA Hoa Kỳ.

78. Ô. Nguyễn Văn Tây, Cựu Chủ tịch, Hội Cựu Quân Nhân
Nam Úc
79. Bà Hà Thị Phương Ngôn, Hội trưởng, Hội Quán Tao Phùng
80. Ô. Trần Minh Hữu, Đại diện, Hội Phụ Huynh Học sinh
Việt Nam Nam Úc
81. Ô. Ninh Duy Định, Hội trưởng, Hội Hải quân Hàng hải
Nam Úc
82. Ô. Nguyễn Thành Phú, Đại diện, Hội Nông Gia Việt Nam
Nam Úc
83. Bà Nguyễn Mỹ Phương, Chủ tịch, Hội Giáo Chức Việt Nam
Nam Úc
84. Võ sư Hồ Ngọc Toàn, Võ sư trưởng, Võ đường Lam Sơn
Võ Đạo
85. Bà Trần Huệ Lan, Chủ tịch, Hội Phụ Nữ Đông Nam Á
86. Ô. Đinh Văn Thiệt, Chủ bút, Diễn Đàn Nông Gia Nam Úc
87. Ms Kim Hoàng (Đại diện ViệtFace Tivi)
88. Ô. Nguyễn Thái Minh, Đại diện, Hội Đồng Tâm Tương Tế
89. Cô Oanh Nguyễn, Nghị viên, Hội đồng thành phố Charls
Sturt
90. Ms Angel Evans, Mayor for City of Charles Sturt
91. Miss Oanh Nguyen, Councilor for City of Charles Sturt
92. Mr Peter, Deputy Mayor for Port Adelaide Enfield Council
93. Mrs Kim Phuong Dinh, Councilor for Port Adelaide Enfield Council
94. Mr Robert Pitt, CEO of Adelaide Cemeteries Authority
THƠ-ĐIẾU PHÂN ƯU
1. HT Thích Huyền Tôn
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14. Cư Sĩ Quảng Đạm-Quảng Hỷ (Sydney, Úc Châu)

Chân thành cảm tạ các bác sĩ và y tá bệnh viện Queen Elizabeth South Australia đã tận tình chữa trị cho Đức Trưởng Lão.
Chân thành cảm tạ nhân viên nhà quàn Beyond Funeral Adelaide đã giúp Ban Tang Lễ lo mọi hậu sự cho Đức Trưởng Lão,
đặc biệt chân thành cảm ơn ông Robert Pitt và nhân viên Nghĩa Trang Enfield Memorial Park đã cung ứng mọi yêu cầu cần
thiết cho Lễ Trà Tỳ Kim quan Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.
Chân thành cảm tạ sở cảnh sát Port Adelaide đã giúp kiểm soát
giao thông và chặn các ngã đường để giúp cho đoàn xe cung
tiễn Kim quan Đức Trưởng Lão từ Chùa Pháp Hoa đến lò Trà
Tỳ Enfield Memorial Park mà không phải dừng lại ở các giao lộ.
Chân thành cảm niệm và tri ân công đức toàn thể Chư Tôn
Đức và liệt quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức và liệt quý vị thân
tâm an lạc, vạn sự cát tường như nguyện.
Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ quý Ngài thân tâm
thường lạc, phước tuệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ và quý
vị đầy đủ sức khỏe, sở cầu như nguyện.
Trong suốt thời gian Tang lễ, dù hết sức cố gắng, chúng tôi luôn
muốn hoàn thành mọi Phật sự tốt đẹp, tuy nhiên, khó tránh
khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong quý Ngài cùng quý liệt vị
từ bi hoan hỷ lượng thứ.
Cầu nguyện Giác linh Đức Trưởng Lão gia hộ Chư Tôn Đức
và quý liệt vị được mọi sự an lạc, sở cầu như nguyện và Phật
sự viên thành.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.
TM. Ban Tổ Chức Tang Lễ Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ
- HT Thích Bảo Lạc
- HT Thích Hạnh Niệm
- ĐĐ Thích Viên Trí
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Phần 4
Hình Ảnh Tang Lễ
Đức Trưởng Lão
HT Thích Như Huệ
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1. Lễ Nhập Kim Quan
( ngày 25-6-2016 )

218

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

219

KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

220

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

221

KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

2. Lễ Kính Viếng Giác Linh
( ngày 26-6-2016 )
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5. Lễ Kính Viếng Giác Linh
( ngày 29-6-2016 )
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6. Lễ Cung Thỉnh Giác Linh Yết Phật
Triều Tổ ( ngày 29-6-2016 )
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7. Lễ Tưởng niệm Tôn Sư
( tối ngày 29-6-2016 )
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8. Lễ cung tống Kim Quan
& Hỏa Táng ( ngày 30-6-2016 )

254

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

255

KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

256

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

257

KỶ YẾU TANG LỄ TƯỞNG NIỆM

258

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
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11. Hình ảnh Chư Tôn Đức
& Phật tử công quả tại Lễ Tang
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Lễ Tưởng Niệm HT Như Huệ
tại Khóa An Cư của GH Hoa Kỳ

V

ào lúc 13 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2016,
tại Niệm Phật đường Fremont, tiểu
bang California, Hội đồng Điều hành
Giáo hội PGVNTN Hoa Kỳ đã tổ chức lễ tưởng
niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Huệ
(Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông, thuộc
dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41) - nguyên
Hội chủ Giáo hội PGVNTN Hải ngoại tại UĐLTTL (1999-2015); Chứng minh Đạo sư của Giáo
hội PGVNTN Hải ngoại tại UĐL-TTL; Phương
trượng Tổ đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia vừa viên tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23 tháng

6 năm 2016 tại Tổ đình Pháp Hoa Nam Úc, thọ
thế 83 tuổi, 60 Hạ lạp.
Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Phước Thuận
dâng hương bạch Phật và cáo bạch về đức Trưởng
lão Hòa thượng Thích Như Huệ vừa viên tịch
tại Úc Châu. Tiếp theo, Thượng tọa Thích Minh
Quang cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa
thượng. Sau đó, chư vị Tôn đức lãnh đạo Giáo
hội cùng Tăng, Ni, Phật tử tụng kinh và lễ bái
cầu nguyện giác linh đức Trưởng lão cao đăng
Phật Quốc. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm,
thành kính và kết thúc vào lúc 14 giờ cùng ngày.
(Tin & hình: Võ Văn Tường).
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Lễ Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
tại Chùa Khánh Anh, Paris, Pháp Quốc
Chủ nhật 26-6-2016
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Lễ Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc
Chủ nhật 26-6-2016
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Lễ Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
tại Chùa Pháp Vân, Canada
Chủ nhật 26-6-2016
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Lễ Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
Chủ nhật 26-6-2016
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Lễ Tưởng Niệm
Ôn Như Huệ Tại Chùa Pháp Bảo
Sydney, Úc Châu
(Chủ Nhật 3-7-2016)
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Lễ Tưởng Niệm Ôn Như Huệ
Tại Chùa Bửu Đà, Sài Gòn, Việt Nam
(Thứ năm 30-7-2016)

Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm hòa thượng Thích Như Huệ
vào sáng ngày 26/5/Bính Thân (thứ năm 30/6/2016) tại tổ đường chùa Bửu Đà, HT Thích Như Tín
(Trưởng môn phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam, cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni thuộc môn phái
Lâm Tế Chúc Thánh xa gần về tham dự lễ.
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Lễ Chung Thất tại Việt Nam
“ Lễ nhập tháp di cốt Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ tại tổ đình Chúc Thánh - Hội An,
& Lễ Tuần Chung thất tại Chùa Pháp Bảo, Hội An ”
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Lễ Chung Thất tại Úc Châu
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Lễ Bách Nhật tại Úc Châu
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Bảo Tháp Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc
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Bảo Tháp Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
tại Tổ Đình Chúc Thánh, Hội An, Quảng Nam, VN
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Phương danh Phật tử
phát tâm ấn tống Kỷ Yếu Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ
Tịnh tài của Giáo Hội: $7000
Phật tử Chùa Pháp Bảo, Sydney: TS Lâm Như Tạng: $100; Tâm
Quảng: $100; Mẹ cô Chúc Phẩm: $100; Ẩn danh: $100; Phạm
Văn Tính: $100
Phật tử Chùa Pháp Hoa, Nam Úc: Đồng Ngọc Minh:$100;
Thiện Phước: $100; Đồng Thanh Minh: $100; Diệu Hoàng: $
20; An Vũ:$20; Minh Thảo: $10; Đồng Thuận Trân: $50; Đồng
Chánh Minh: $50; Đại Giác: $10; Nguyên Lễ, Thiện Hạnh, Thiện
Thủy: $50; Thiện Tịnh: $10; Thiện Như: $10; Đoàn Linh: $10;
Xuân Hồng: $10; Hải Hạnh, Giác Định: $50; Trung Thu: $20;
Diệu Trí, Minh Phước: $50; Đồng Hồng: $20; Viên Minh: $10;
Phước Cang: $20; Diệu Thanh: $20; Lê Hoàng Sang, Trang: $40;
Lê Thúy Phượng: $20; Lâm Hải Thành: $10; Lâm Tiến Bình: $10;
Lâm Tiến Quang: $10; Lâm Anh: $10; Lâm Mai: $10; Lâm Hoa:
$10; Trịnh Phương Anh, Tô Minh Sơn: $50; Phương Thị Vân:
$20; Mã Tú Thanh:$10; Mã Vĩnh Long: $10; Mã Xiếu Lan: $10;
Trần Thiện Hiếu: $10; Mã Vĩnh Phát: $10; Huỳnh Ngọc Cúc: $10;
Mã Châu Thoa: $10; Trần Thanh Trúc Mai: $10; Trần T Trúc: $10;
Trần Khánh Hiệp: $50; Tạ Thị Mỹ Dung: $10; Thiện Sơn: $10;
Trúc Lâm: $20; Tấn Hiệp: $20; Nguyễn Thị Hạnh: $20; Dương
Ánh Nguyệt: $25; Huỳnh Cô Vân: $25; Diệu Hằng: $10; Thiện
Huệ: $10; Thiện Hà: $10; Thiện Tịnh, Quảng Thiện Ấn & Quảng
Thiện Độ: $50; Võ Ngọc Tây: $20; Võ Bảo Minh: $10; Nguyễn
Bảo Nhật: $10; Nguyễn Thị Nga: $10; Nguyên Hảo: $20; Nguyên
Chánh: $20; Thiện Quốc: $10; Thiện Hưng: $10; Thiện Hoàng:
$10; Gđ BS Nguyễn Anh Tuấn: $500; Nguyễn T Ngọc Mai,
Nguyễn V Lưu, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Hoàng Việt, Đặng T
Thu Vân, Quang Văn Phước, Quan Khánh Dũng, Nguyễn Đăng
Trung, Quan Khánh Duy, Nguyễn T Phương Nga, Lâm Tiến
Bình, Tăng T Mỹ Linh, Nguyễn Đăng Thảo, Rose Hewton, Vân
Ánh Thu, Lâm Âu Duy Linh: $ 80; Nguyễn Văn Nghĩa: $10; Vũ
Thị Kim Loan: $10; Nguyễn Vũ Thanh Hà: $10; Nguyễn Tú Linh:
$10; Nguyễn Hưng: $10; Nguyễn Võ Tuấn Khanh: $10; Trương
Tấn Nghĩa: $10; Nguyễn Võ Mạnh Hùng: $10; Nguyễn Gia Lực:
$10; Nguyễn Gia Thịnh: $10; Nguyễn Gia Hân: $10; Nguyễn
Gia Huy: $10; Nguyễn Võ Tuấn Anh: $10; Lại Sơn Hải: $10; Lại
Minh Châu: $20; Thiện Lợi: $30; Đồng Bảo Thiện: $20; Đồng Từ
Quang (Vinh): $50; Đồng Từ Châu ( Ngọc): $50; Mark Robert
Euhott: $10; Đồng Liên: $10; Đồng Hạnh: $50; Đồng Phúc: $50;
Mộng Liên: $50; Trần Thị Xuân Hà: $25; Phạm Văn Khánh: $25;
Trần Ngọc Kim: $30; Trần Ngọc Kim Vi: $20; Nguyễn Ngọc sa:
$50; Lương Kim Hương: $50; Phạm Quốc Duy: $20; Trần Quyên
Thùy: $20; HV Kim Châu, Gđ Thiện An, Thiện Lạc: $500; Gđ
Nguyễn Văn Bổn: $200; Diệu Điểm: $10; Diệu Ngôn: $10; Minh
Hoa: $10; Diệu Định: $10; Minh Trưởng: $10; Minh Phát: $10;
Thiện Nhã: $10; Nguyễn Mạnh Cường: $10; Minh Phước, Diệu
Trí: $50; Huệ Định: $20; Gđ Nguyễn Văn Gioong, Trần T Tín,
Nguyễn T Cẩm Châu, Nguyễn Q Dzuy, Hà Lan Hương, Nguyễn
Hương Giang, Katherine Nguyễn, Nguyễn Quốc Văn, Nguyễn
Q Tâm: $88; Nguyễn Thanh Hải: $10; Nguyễn Quốc Tân: $10;
Nguyễn Thị Bích Huệ: $10;Nguyễn Quốc An Khang: $10;Nguyễn
Tấn Sĩ: $10; Trần Thị Thùy Phương: $20; Nguyễn Ngọc Thùy
Dương: $10; Nguyễn Ngọc Uyên Châu: $10; Nguyễn Anh Tuấn:
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$20; Nguyễn Thị Thanh Trúc: $20; Nguyễn Anh Minh: $20;
Nguyễn Đan Vy: $20; Nguyễn Quốc Trí: $20; Nguyễn Thị Cẩm
Thúy: $20; Nguyễn Quốc Hưng: $20; Lê Nguyễn Trân Châu: $20;
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Ngọc Hảo: $10; John Nguyễn: $10; Nguyễn Minh Thông: $10;
Nguyễn Đoan Hùng: $10; Nguyễn Thị Ngọc Lan: $10; Nguyễn
Ngọc Thanh Trúc: $10; Nguyễn Trường Hải: $10; Nguyễn Phi
Long: $10; Nguyễn Anh Phụng: $10; Nguyễn Ngọc Mỹ Hoàng:
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May the Merit and virtue
Accrued from this work,
Adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above,
Andrelieve the suffering of those on the three paths below,
May those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind,
Spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
The Land of Ultimate Bliss.
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường,
Nếu có người thấy nghe,
Đều phát lòng Bồ Đề,
Hết một báo thân này,
Sinh qua cõi Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
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