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LL••  TTUUYYÊÊNN  PPHHÁÁPP  TTHH¯̄AA  TT¿¿  
LL••  TTUUYYÊÊNN  XXÐÐNNGG  PPHHÐÐ��CC  HHUU˙̇  TT˜̃  ññμμNNHH  

LL••  TTƒƒNN  PPHHOONNGG  PPHHÁÁPP  VVÎÎ  TTHHÐÐ®®NNGG  TT††AA  
Ban tin tức 

Ngày 29 tháng 7 năm 2007, là một ngày đặc biệt của Đại Giới 
Đàn Phước Huệ được tổ chức tại Sydney vào Phật lịch 2551. 
Đại Giới Đàn là mốc đánh dấu đặc biệt sự kiện quan trọng 
đáng ghi nhớ của quý Tăng, Ni và Phật tử. Năm nay lễ được 
tổ chức tại Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm Sydney. 

Trong không khí trang nghiêm và long trọng vào sáng Chủ 
Nhật ngày 29 /07/2007 buổi lễ đã được diễn ra dưới sự nô 
nức của đông đảo Tăng, Ni và Phật tử tham dự có mặt tại Đại 
Hùng Bửu Điện của Chùa vào lúc 10 giờ sáng.  

Vì đây là buổi quan trọng đã kết hợp ba sự kiện lễ lớn là: Lễ 
Tuyên Pháp Thừa Tự, Lễ Tuyên Xưng Phước Huệ Tổ Đình 
và Lễ Tấn Phong Pháp Vị Thượng Tọa. 

Vào 10 giờ 15 đoàn múa lân khởi đầu khai mạc buổi lễ xen 
lẫn giữa tiếng khánh, chuông và trống làm bầu không khí 
càng trở nên nhộn nhịp, rộn ràng nhưng không thiếu phần 
trang nghiêm long trọng. Mọi người im lặng lắng hồn mình 
theo từng hồi trống nhịp bước của đoàn lân.  

Sau đó là một tràng pháo nổ vang dòn đã đón mừng và cung 
nghinh Đại Lão Hòa thượng thượng Phước hạ Huệ, cùng 
các chư vị Tôn đức Tăng, Ni và quý vị Phật tử, quan khách 
tham dự cùng tiến vào Đại Điện để hành lễ.  

Khung cảnh chánh điện rất lộng lẫy với các em bé Phật tử 
nhỏ tay cầm những lẳng hoa thật tươi, hòa cùng những màu 
cờ phướng, lọng rực rỡ được bày nơi chánh điện càng làm 

tăng thêm sự nổi bậc của những chiếc y vàng và đỏ thắm 
của quý Tăng, Ni.  

Sau khi phái đoàn đã vào trong chánh điện, một hồi trống bát 
nhã dồn dập vang lên trước khi Hòa thượng Trưởng lão 
thượng Phước hạ Huệ phát biểu lời khai mạc cho buổi lễ. 

Trưởng lão Hòa thượng Chủ trì cho buổi lễ là Viện Trưởng 
Viện Hoằng Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, đương kim Pháp Chủ Phước Huệ 
Công Đức Tòng Lâm, Tông Trưởng Phước Huệ Sơn Môn 
học phái, ngoài ra còn có sự hiện diện của Tăng, Ni và Phật 
tử các chùa và tu viện trong cũng ngoài nước Úc đến tham 
dự. Trong đó có HT Thích Phước Bổn (Tọa Chủ Phước Huệ 
Đạo Tràng – Mỹ), HT Thích Thiện Viên (Viện Chủ Chùa 
Hương Tích - Mỹ),  TT Panyavaro (Phó Chủ Tịch Giáo Hội 
Phật Giáo – Úc), TT Thích Thiện Long (Trụ Trì Chùa Phật Tổ 
- Mỹ), TT Thích Duy Tín (Trụ Trì Chùa Phổ Hiền - Mỹ), TT 
Thích Phước Sung (Trụ Trì Chùa Pháp Hoa – Mỹ), Thượng 
Tọa Thích Thiện Tâm (Trụ trì chùa Hoa Nghiêm – 
Melbourne), ĐĐ Thích Phước Tấn (Trụ Trì Chùa Quang Minh 
– Melbourne) và quý Tăng, Ni thuộc Phước Huệ Công Đức 
Tòng Lâm cũng như từ các tự viện khác ở Úc. Ngoài ra còn 
có sự hiện diện của quý Đại Diện các Ban Trị Sự thuộc các 
Giáo Hội địa phương và quý Phật tử từ khắp các tiểu bang 
trong và ngoài nước Úc. 

Buổi lễ cũng được sự hiện diện của LS Lưu Tường Quang 
và cô Ngọc Hân đại diện cho Đài SBS – Úc Châu, nên 
chương trình hành lễ được phổ biến bằng cả hai ngôn ngữ 
Việt-Anh. 

Sau lời chào mừng của Ban Tổ Chức là phần Niệm Phật cầu 
gia bị do Hòa thượng  chủ xướng.  

Tiếp theo đó Ban Tổ Chức đã phát biểu tán dương những 
công đức của ĐĐ Thích Phước Tấn trong việc hoằng dương 
đạo pháp và nhiều năm qua đã giới thiệu giáo pháp Phật Đà 
tới chính quyền và nhiều cộng đồng khác qua những hoạt 
động phối hợp phục vụ Đời đã thực hành và tôn vinh đường 
lối ý nghĩa của Đạo ở TB Victoria và trên toàn nước Úc. 
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Qua đó HT Trưởng Lão Thích Phước 
Huệ và GHPGVNTNUĐL-TTL đã cùng 
thống nhất quyết định tấn phong ĐĐ 
Thích Phước Tấn lên hàng Giáo Phẩm 
Thượng Tọa. ĐĐ Thích Phước Đạt đã 
đọc giáo chỉ Tấn Phong Giáo Phẩm 
Thượng Tọa cho ĐĐ Thích Phước Tấn 

và HT Trưởng Lão đã trao Giáo Chỉ và Pháp Y cho TT Thích 
Phước Tấn sau đó. 

TT Thích Phước Tấn đã lên ngỏ lời tri ân chân thành cảm tạ 
đặc biệt với bậc đại sư Trưởng Lão Thích Phước Huệ đã dìu 
dắt, dạy bảo TT Thích Phước Tấn trong những ngày đầu mới 
vào chùa trên đất Úc. Ngoài ra TT Thích Phước Tấn cũng 
cảm tạ công đức sinh thành của phụ mẫu, cùng sự quan tâm 
giúp đỡ, chia sẻ, thương yêu của toàn thể Tăng, Ni cùng quý 
vị Phật tử trong nhiều năm qua. 

Nhân dịp này TT Thích Phước Tấn đã nhắc tới những sự 
kiện quan trọng trong cuộc đời đã gắn liền với con số 7. Như 
TT đã được sinh ra năm 67, tới 77 thì thân phụ qua đời và đã 
xuất gia. Năm 87 rời mái chùa Phước Huệ để đi học ở 
Canberra. Tới 97 được bổ về Trụ Trì Chùa Quang Minh ở 
Melbourne và năm nay là 2007 lại được Tấn Phong Pháp Vị 
Thượng Tọa. 

Với pháp vị mới TT Thích Phước Tấn muốn chia sẻ niềm vui 
cũng như những nỗi lo lắng về trách nhiệm phải đảm đang 
trong những ngày sắp tới cho xứng đáng với sự tấn phong 
của Giáo Hội, Trưởng Lão cùng quý Tăng, Ni và Phật tử đã 
giao cho. Thượng Tọa đã kết những lời tri ân và quyết tâm 
nhận lãnh trọng trách mới bằng 4 câu thơ sau: “Nguyện noi 
gương Phật, Sống trong ba cõi, Tâm xuất thế gian, Giúp 
chúng giải nghiệp”. 

Và sau đó đã trân trọng quỳ nhận chuỗi tràng hạt do Trưởng 
Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ trao tặng trong buổi lễ 
tấn phong quan trọng này. 

LS Lưu Tường Quang đại diện Đài SBS cùng quý Phật tử lên 
phát biểu lời chúc mừng TT Thích Phước Tấn và cũng không 
quên nhắc lại những đóng góp rất lớn của TT trong nhiều 
năm qua trong việc truyền bá mang giáo lý nhà Phật giới 
thiệu tới mọi giới cả các cơ quan chính quyền, và nhất là 
cộng đồng người Úc.  

Sau đó Trưởng Lão Thích Phước Huệ đã tiếp tục với những 
lời huấn từ và tuyên xưng chùa Phước Huệ từ nay sẽ được 
đổi thành: Tổ Đình Phước Huệ. Trưởng Lão hy vọng vào 
thế hệ kế sẽ tiếp nối việc truyền bá đạo pháp ngày một viên 
mãn hơn để củng cố và làm rạng rỡ sơn môn… Hòa Thượng 
Trưởng Lão cũng ân cần ban lời huấn dụ: “Bản nguyện của 
tôi trong dịp này cũng muốn truyền trao lại cho giới trẻ kế thừa 
công việc Phật sự. Tôi ghi nhận công đức và cám ơn quý 
chư Tăng, Ni đã từng ủng hộ, giúp đỡ bằng lời nói, việc làm, 

tiền bạc…để công việc của Tam bảo trong thời gian qua 
được thành tựu. Tôi luôn lắng nghe những ý kiến để tạo 
dựng ngôi nhà Phật pháp Việt Nam tại xứ Úc này. Cám ơn 
quí vị.” 

Sự im lặng thật tuyệt đối trong chánh điện vào thời gian đó đã 
chứng minh những người Tăng, Ni Phật tử là con của Hòa 
Thượng Trưởng Lão đã trân trọng lắng nghe và ghi tâm 
những lời dạy bảo từ người cha, người thầy của Tổ Đình để 
tiếp nối việc Hoằng Hóa Giáo Pháp của Đức Thích Ca trong 
những ngày sắp tới. 

Kế đến ĐĐ Thích Phước Thái đã tuyên đọc Giáo Chỉ của 
Hòa Thượng Trưởng Lão Thích phước Huệ với nội dung 
“Gia Trì Pháp Sự, Tục Đạo Truyền Đăng” tới 3 vị Sa Môn: 
Thích Phước Bổn, Thích Phước Tấn và Thích Phước Nhân. 
Cả ba vị đã quỳ giữa chánh điện và trước Hòa Thượng để 
phụng chỉ theo nghi qui tòng lâm. Ba vị Sa Môn đã nghe 
những lời huấn từ của Hòa Thượng Trưởng Lão: 

“HT Thích Phước Bổn sẽ Tọa Chủ để phát triển Đạo Tràng 
Phước Huệ tại Mỹ quốc,  TT Thích Phước Tấn Trụ Trì Chùa 
Quang Minh tiếp tục trông coi và phát triển Phật sự tại 
Melbourne, ĐĐ Thích Phước Nhân phụ trách công việc tại 
Sydney. Ba vị chịu trách nhiệm tiếp nối, truyền thừa, phát triển 
và giữ gìn tông môn. Đây là một nhiệm vụ rất trân quí và nặng 
nề”. 

Ba vị đã lạy tạ Hòa Thượng Trưởng Lão và đồng thanh cung 
kính: “Y giáo phụng hành” liên tục 3 lần. Sau đó ĐĐ 

Thích Phước Thái tuyên đọc 2 Giáo chỉ của Hòa thượng 
Trưởng lão: “Tuyên Pháp Thừa Tự” và “Tuyên Xưng Phước 
Huệ Tổ Đình”. 

Nhân dịp này, Ban Điều Hành và Ban Lãnh Chúng của Hội 
“Cực Lạc Liên Hữu Liên Xã Phước Huệ Đạo Tràng đã làm lễ 
ra mắt Hòa thượng Pháp Chủ Tổ Đình Phước Huệ và quý 
Tăng, Ni và Phật tử Hội viên. 

Cuối cùng là phần tặng quà chúc mừng TT Thích Phước Tấn 
của quý Tăng, Ni thuộc các tự viện; các đoàn thể, các ban trị 
sự và một vài cá nhân Phật tử. Buổi lễ đã kết thúc bằng phần 
tụng kinh hồi hướng và chụp ảnh lưu niệm trước thềm chánh 
điện giữa sự náo nức của tiếng chiêng trống dồn dập và đoàn 
lân tiếp tục biểu diễn để chúc mừng sự thành tựu viên mãn 
của buổi lễ. 


