
 

 

 

BẢN TIN TỪ PHƯỚC HUỆ CÔNG ĐỨC TÒNG LÂM 

 

 
 
 

SỐ 1 
 

THÁNG 6/2004 
 

Trong số nầy 
 
- Mở lời        1 

- Dự án kiến tạo          
  Đại Tòng Lâm            
  Phật giáo                 2 

- Phương danh Phật tử 
  cúng dường             4 

- Phương trời giải     
  thoát cho người  
  cao niên                   5 

- Thơ Đại Tòng         6 
  Lâm Phật giáo          

- Dự án tóm lược 
  kiến tạo Đại Tòng    
  Lâm Phật giáo         7 

- Cảm tạ                    8 

 
Liên lạc: 
CHÙA PHƯỚC HUỆ     
365 Victoria Street 
Wetherill Park  2164 
Australia 
Tel: (02) 9725 2324 
Fax: (02) 9725 5385 
Email: 
phuochue@phuochue.org 

MỞ LỜI 

Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng, Ni, 
Kính thưa:  Quí đồng hương, Phật tử, 

Dự án kiến tạo Đại Tòng Lâm Phật 
giáo là một trung tâm chuyên sâu về 
lãnh vực tu học. Công trình này tha 
thiết đón nhận sự ủng hộ của nhiều 
giới. Sau thời gian hơn hai thập niên, 
cộng đồng Việt Nam đã hội nhập hài 
hòa vào xã hội Đa Văn Hóa Úc Châu. 
Về mặt an cư, lạc nghiệp, người Việt 
chúng ta đa phần đã ổn định. Lót nền 
cho một giai đoạn đầy khó khăn thích 
ứng với xã hội mới đã qua. Giờ đây 
nhu cầu hướng về tâm linh đang ngày 
một cần thiết. 

Trong phần tường trình về nội dung 
xây dựng Đại Tòng Lâm Phật Giáo, 
chúng tôi đã đề cập đến các điểm 
quan yếu và hướng xây dựng trong 
tương lai. Buổi khởi động tường trình, 
gây quỹ, phát tâm cho mượn của quí 

đồng hương, Phật tử đã tạo niềm phấn 
khởi cho Ban Kiến Thiết. Thành quả 
này là động cơ quí báu giúp cho công 
tác Phật sự có được thuận duyên trên 
bước đường vạch định kế hoạch và 
khởi công xây dựng. 

Phật sự này khá quy mô và đòi hỏi 
thời gian cùng góp sức của mọi người. 
Để giúp cho tiến trình này được cập 
nhật và thông tri đến quí vị, chúng tôi 
sẽ cố gắng thực hiện Bản Tin đều đặn. 
Ước mong quí vị theo dõi bản tin 
được phổ biến tại Phước Huệ Công 
Đức Tòng Lâm. Bên cạnh đó chúng 
tôi xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp 
của quí vị hầu giúp cho chương trình 
kiến tạo Đại Tòng Lâm Phật Giáo 
thành tựu viên mãn. 

Chân thành kính cảm tạ Chư Tôn 
Đức, Tăng, Ni và toàn thể quí đồng 
hương, Phật tử. 

Đại Tòng Lâm Phật Giáo 

SUKHÀVATÌ BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE 



 

 

   
 

 

D 
ự án kiến tạo “Đại Tòng Lâm Phật Giáo”  tại 
một khu đất rộng 100,000m2, cách thành phố 

Gosford khoảng 15 phút lái xe đã được trình bày 
vào ngày 11/4/2004 tại giảng đường Chùa Phước 
Huệ. Nếu đi từ Sydney khoảng 1 ½  giờ lái xe thì 
tới; hoặc nói một cách chính xác, địa điểm này 
cách chùa Phước Huệ 75 cây số. 
 
Đây là khu đất do anh chị Quốc Vọng và Thanh 
Tuyền làm chủ, hiện nay đang khai thác về nông 
nghiệp. Sau khi đã tìm xem rất nhiều khu đất khác 
nhau, ở nhiều vùng cách biệt, Hòa Thượng Thích 
Phước Huệ và phái đoàn đi đến kết luận: chọn mua 
khu đất của Anh chị Vọng, Tuyền làm nơi xây 
dựng Đại Tòng Lâm Phật giáo. 
 
Hơn hai năm tìm kiếm khu đất quả là sự kiên nhẫn 
và bền bĩ của phái đoàn. Khi thời gian đi qua mọi 
vật đều thay đổi từ ý tưởng cho đến hành hoạt 
trong cuộc sống. Riêng tâm thức luôn hướng đến 
lợi ích cho mọi người thì không bao giờ phai lạt, 
đó là lời phát biểu của Hoà Thượng Thích Phước 
Huệ và cũng là phNm cách đã được chứng minh và 
trân trọng trong suốt hơn hai thập niên qua. 
 
Sở dĩ có danh xưng Đại Tòng Lâm Phật Giáo là do 
Hoà Thượng đặt tên, được triển khai qua ý nghĩa 
rất sâu sắc. Vì theo Hoà Thượng, trong tương lai 
các nước Phật giáo trên thế giới sẽ kết hợp thống 
nhất trong phương hướng phụng sự chúng sanh. 
Mọi sự khép kín trong biên độ quốc gia sẽ khiến 
Phật giáo mất đi cơ hội quí báu về mặt phát triển; 
mặt khác nền Hoà Bình Thế Giới không thể thiếu 
vắng tư tưởng Phật giáo. Với tri kiến và tầm nhìn 
xa về tương lai của Phật giáo trên thế giới, danh 
xưng trên được xem là chuNn mực dành cho công 
trình kiến thiết sẽ thực hiện trong nay mai. Có 
những điểm căn bản, tạm thời được minh họa để 
giúp cho mọi người có cái nhìn tổng diện về dự án 
khá quy mô này. 
 
1/ Lý do thực hiện: Sau khi Đại Bảo Tháp Chùa 
Phước Huệ hoàn thành, kết thúc toàn cảnh công 
trình kiến trúc của Tòng Lâm Phước Huệ. Nhu cầu 
phát triển ngày một đòi hỏi. Đặc biệt nhất là số 
lượng Tăng, Ni và những người phát tâm xuất gia, 
phương tiện của Chùa Phước Huệ quá giới hạn nên 
không đáp ứng đầy đủ các nhu cầu bình thường 
như nơi ở và tu học cho các vị lớn tuổi về phái nữ.  
 

 

 
Tâm tư Hoà Thượng lúc nào cũng ray rứt,  không 
chu trách đầy đủ bổn phận đối với  bốn chúng đệ 
tử và thập phương bá tánh. Những người lớn tuổi 
phái nữ phát tâm xuất gia Hòa Thượng đặt ưu tiên 
lên hàng đầu. Vì trong thời gian qua, có những vị 
vì lý do bệnh tật, quay về  nhờ sự chăm sóc của 
con cái đã khiến tạo ra cảnh khó khăn cho người 
thân. Ngược lại nếu đưa vào  viện dưỡng lão thì 
giới tướng xuất gia hoàn toàn không thích hợp ở 
môi trường như thế. Đồng thời, khi tạo dựng Chùa 
Phước Huệ trong khu phố thị sẽ khiến cơ sở trở 
thành mang tính chất dịch vụ tôn giáo. Chẳng hạn 
các hoạt động về văn hoá, xã hội, hay quan, hôn, 
tang, tế… đã làm cho những người muốn tịnh tâm 
tu học gặp nhiều khó khăn. Cùng đích của người 
xuất gia là tu tập để đạt giác ngộ. Tuy nhiên vì 
hoàn cảnh và nhu cầu của Phật tử  mà bổn tự sinh 
hoạt tùy duyên nhằm chia xẻ, an ủi và sát cánh 
cùng họ, vì chúng ta tất cả là những người Việt 
Nam ly hương. 
 
2/ Mục đích: Hướng tới mục đích của dự án, trong 
đó bao gồm chỗ an dưỡng dành cho các giới. Chỗ 
thanh tịnh chuyên tu của các vị xuất gia.  Có Học 
Viện để nghiên cứu và giảng dạy Phật pháp. Và 
sau cùng, địa thế của Đại Tòng Lâm Phật giáo trở 
thành nền tảng phát triển Phật giáo trên ba phương 
diện: Giáo Hội, Tòng Lâm và Tâm linh. Những 
mục đích trên là chỉ dấu cho một hướng đi lên đầy 
năng động và tích cực. 
 
3/ Kiến trúc: Người đảm nhiệm về mặt thiết kế 
bản vẽ là Giáo sư Adrian Snodgrass,  thuộc trường 
Đại Học Miền Tây Sydney. Giáo sư từng tốt 
nghiệp Tiến sỹ ngành kiến trúc. Giáo sư rất uyên 
bác về các kiến trúc Đại Bảo Tháp của Phật giáo 
thuộc ba trường phái: Tiểu thừa, Đại thừa và Kim 
Cang thừa. Luận án Tiến sỹ của Giáo sư về các 
Đại Bảo Tháp kiến trúc Phật giáo đã chứng minh 
điều đó. Sự đóng góp của Giáo sư hoàn toàn thiện 
nguyện. Với kiến thức sâu rộng về Phật giáo và 
tấm lòng sẵn có, Hoà Thượng đã tin tưởng giao 
cho ông thiết kế và chăm sóc công trình này. 
 
Trong phần phác họa bản vẽ,  để hài hoà với thiên 
nhiên, tất cả các vật liệu xây dựng toàn bộ bằng 
gỗ. Phối cảnh kiến trúc cho thấy, có khu đậu xe; 
chánh điện (hướng Tây); cổng tam quan; trai 
đường; phòng đa dụng; giảng đường; văn phòng; 
trà đình (có nóc, 4 mặt trống); phương trượng; các 



 

 

dãy phòng riêng biệt dành cho chư Tăng và chư Ni 
( phía bên phải và phía bên trái); tịnh cốc (bế quan 
thất dành cho những người phát tâm nhập thất 
hành trì). Mỗi một điểm trên bản vẽ có ý nghĩa 
riêng biệt. Điểm nổi bật, đứng từ cổng tam quan 
nhìn lên toàn cảnh Đại Tòng Lâm bạn chỉ thấy 
chóp đỉnh của các nóc nhà nối kết cùng nhau tạo 
thành một dãi mây lơ lững trên bầu trời.  Bên cạnh 
đó con suối thiên nhiên  quanh năm nước chảy hoà 
quyện cùng tiếng chim kêu (Bell bird)  khiến 
chúng ta thật sự đang ngự vào cảnh giới thoát tục: 

”Thỏ thẻ rừng mai chim cùng trái 
Lững lờ khe yến cá nghe kinh 
Thoảng bên tai một tiếng chày kình 
Khách tan hải giật mình trong giấc mộng… 
Này suối giải oan 
Này chùa cửa võng …” 
(Đi Chùa Hương - Nguyễn Nhược Pháp) 

Tất cả đã hoà quyện vào nhau, người tu cảm thấy  
lòng thanh thản; kiến trúc đã biểu đạt được chân 
trời tục đế và chân đế chính là nơi đây. 
 
4/ Kế hoạch: Giúp cho công tác Phật sự sớm được 
thực hiện như dự trù, các kế hoạch về tài chánh và 
xây dựng sẽ cùng song hành. Dự định thời gian 
hoàn thành tối đa là 10 năm. Trong thời gian này, 
tổ chức và vận động các thiện nguyện viên được 
xem là thường trực dành cho các công tác này. 
Ban Tổ chức (Trưởng Ban Hoà Thượng Thích 
Phước Huệ) dự trù vay ngân hàng 1 triệu đồng để 
chi phí cho tiền mua đất, xây dựng đợt một. Chúng 
tôi đề nghị quí đồng hương Phật tử xa gần, hoan 
hỷ cúng dường tùy tâm và nếu được, cho chùa 
mượn từ một phần trở lên. Mỗi phần là 5,000 
(Năm ngàn đô la Úc), chúng tôi sẽ hoàn trả theo 
yêu cầu và thời gian theo ý quí vị; tuy nhiên xin 
vui lòng cho mượn từ một năm trở lên. Thay mặt 
Ban Tổ Chức, chúng tôi xin ghi nhận và cám ơn 
trước tấm lòng tích cực đóng góp của quí vị. 
 
5/ Hoạt động: Hoạt động của Đại Tòng Lâm 
không đơn giản như một ngôi chùa. Thế nên chúng 
tôi dự trù sẽ có một Hội Đồng Điều hành, Hội 
đồng này lãnh đạo hai bộ phận thiết yếu, đó là: 
sinh hoạt Tòng Lâm và Học viện Phật giáo (Học 
viện có ban quản trị riêng). Khi đi vào chi tiết, mọi 
hoạch định và các phương án khả thi sẽ được viết 
thành văn bản theo luật tắc bản môn. 
 
6/ Dự phòng:  Vì khu vực nằm cạnh các khu rừng 
còn vẻ hoang sơ nên việc phòng vệ trong trường 
hợp cháy rừng được đưa lên hàng đầu. Về phương 
diện kinh tế Ban Tổ chức sẽ nghiên cứu sao cho 

mọi hoạt động không bị ngưng đọng. Ngay cả các 
tác động từ bên ngoài như thiên tai, chiến tranh, 
khủng bố v..v.. sẽ được bàn thảo kỷ lưỡng để niềm 
tin tưởng và hy vọng của quí vị không bị mai một. 
 
7/ Tổng kinh phí: Theo dự án sẽ thực hiện tối đa 
trong 10 năm. Sau khi Master plan hoàn tất con số 
sẽ rõ ràng hơn.  Song dựa trên kinh nghiệm của 
Giáo sư Adrian Snodgrass cho biết có thể sẽ lên 
đến con số 8 triệu.  
 
8/ Đề xuất các giai đoạn thực hiện và phát triển: 
Trong hai năm qua, chúng ta đã tham cứu với Hội 
Đồng địa phương, khảo cứu đất đai, các công trình 
cho phép và các hoạt động có thể trong tương lai 
cùng nhiều công việc khác trước khi chính thức 
mua đất và nộp hoạ đồ. Giai đoạn tới căn cứ vào 
sự hổ trợ của quí đồng hương và Phật tử trong việc 
hỷ cúng và cho mượn, chúng ta sẽ lần lượt tiến 
hành theo nhu cầu của mỗi giai đoạn. Tiến trình 
này sẽ chính thức yết báo tại chùa Phước Huệ hoặc 
phương tiện truyền thông. 
 
9/ Ý kiến đóng góp: Đây là khu đất lý tưởng, sơn 
thủy hữu tình. Những cảnh trí thiên nhiên, vẻ đẹp 
của nó tạo niềm hứng khởi để thực hiện phim ảnh, 
chuyên chở triết lý bao dung của Phật giáo. Những 
thước phim khi được chiếu lên sẽ tạo một ấn tượng 
tích cực trên con đường tìm về tâm linh giữa một 
thời đại, xã hội mang nhiều mầm mống nguy hiểm, 
do lòng thù hận, chiến tranh, khủng bố và sa đọa 
vào môi trường vật chất, trong đó phim ảnh tiêu 
cực đã đóng vai trò tai hại làm cho thế hệ trẻ dễ 
vong thân mất gốc. 
 
Một ý kiến khác là thành lập Câu Lạc Bộ ăn chay. 
Câu lạc bộ này do các vị thiện nguyện viên hợp 
lực tình nguyện tự xuất tiền và nấu thức ăn chay 
theo mỗi tháng 4 kỳ. Sẵn sàng giao tận nhà thức ăn 
chay cho quý vị nào cần đến. Mọi khoảng tiền thu 
được sẽ sung vào quỹ kiến thiết Đại Tòng Lâm 
Phật Giáo. 
 
Chúng tôi hy vọng đón nhận nhiều ý kiến của quí 
vị từ phương diện tổ chức đến sinh hoạt điều hợp 
thiện nguyện viên phát tâm làm Phật sự cuối tuần 
tại khu đất xây dựng và  kế hoạch tài chánh. 
Những góp sức của quí vị là nhân tố gắn bó giúp 
công tác đạt được thành quả mỹ mãn. 
 
Dự án xây dựng Đại Tòng Lâm Phật giáo đã khởi 
động vào một chiều tối đẹp trời này. Vì giảng 
đường có giới hạn, số khách mời của chúng tôi 



 

 

cũng theo đó có phần hạn chế. Song qua phim ảnh 
trình bày và những điểm căn bản vừa nêu, quí Phật 
tử đã hoan hỷ cúng dường và cho mượn số tiền lên 
đến 158,000 Úc kim. (Xin xem danh sách đính 

kèm) Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quí vị 
vào một dịp khác cho chương trình vận động này. 
 
Những viên gạch đầu tiên đã lót nền cho căn nhà 
Phật pháp. Ánh sáng của nó sẽ tỏa lan đến mọi 
người, mọi nơi chốn, vượt ra ngoài biên giới của 
Úc Đại Lợi. Như lời Hòa Thượng đã gợi ý, Đại 

Tòng Lâm Phật giáo thể hiện sinh phong cao đẹp 
về sự kết hợp hài hòa làm nền tảng vực dậy niềm 
đau của nhân sinh vốn quá nghi kỵ và ích kỷ tiềm 
Nn trong quá khứ đến hiện tại. Căn nhà hoà bình 
của thế giới không thể thiếu triết lý tình thương 
của Phật giáo; cũng như người con Phật chỉ tìm 
thấy trí tuệ khi cùng nhìn về một hướng, đó là 
hướng giải thoát và giác ngộ. 
 
Chúc Thanh tường trình từ Sydney 
11/04/2004 

DANH SÁCH CHƯ TĂNG NI &  
PHẬT TỬ PHÁT TÂM ỦNG HỘ  

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI TÒNG 
LÂM PHẬT GIÁO  

      
      Sư cô Phước Nghiêm + Phật tử Đàm Hoa       
                                      $10,000.00 

Sư cô Phước Tịnh                              5,000.00                                                     
Sư cô Phước Thanh                          5,000.00 
Cô Tâm Lạc                                   30,000.00 
Đạo hữu Phùng Ngọc Hải/Trần Hoàng Mai  
                                                     10,000.00 
Đạo hữu Chúc Thanh/Mai Tuyết Ánh  
                                         5,000.00 
Đạo hữu Đặng Hùng Sơn - Thu Yến                      
                                 5,000.00 
Đạo hữu Trần Văn Đông - Thái Ngọc Nga 
                               5,000.00 
Đạo hữu Mai Thanh                         5,000.00  
Đạo hữu Hồ Thanh                            5,000.00   
Đạo hữu Huỳnh CNm Thiêu               5,000.00 
Đạo hữu Tâm Quang                         5,000.00     
Đạo hữu Minh Quang - Diệu Huệ    5,000.00 
Đạo hữu An Tịnh                         5,000.00 
Hội Phụ Nữ Phật Tử (Bác Nhu Hoà) 5,000.00 
Bác Thăng                                     1,000.00 
Đạo hữu Tâm Hoà (Lý Thị Dung)      2,000.00 
Đạo hữu La Dũng                           3,000.00 
Đạo hữu Tâm Thanh                 1,000.00 
Gia đình Phật tử Hoằng Ninh            1,000.00 
Sư cô Phước Trưởng                          5,000.00   
Sư cô Phước Thông                            5,000.00         
Sư cô Phước Lạc                                5,000.00          
Sư cô Phước Hiển                              5,000.00        
Sư cô Phước Hải                               5,000.00     
Ni cô Phước Lễ  + ĐH Quảng Đạo   5,000.00 
Quincy Trí Việt                                 5,000.00 
Đạo hữu Tony Lê Nguyễn                5,000.00  
      (cho mượn) 
Sư cô Phước Chí  (Ủng hộ toàn bộ tiền trợ cấp      

                                                                     già) 

Ni cô Phước Trang                               500.00 

             
     GĐ Phùng Hồng/Lan Thanh            100.00 
     Đạo hữu  Lâm Minh Kiều                  2,000.00         
     Đạo hữu  La Bình Vinh            100.00 
     Đạo hữu  Đỗ Mỹ Anh                      100.00 
     Đạo hữu  La Vỹ Nguyên                     300.00 
     Đạo hữu  La Vỹ Hào                      100.00 
     Đạo hữu  Tôn Kế Lục                      100.00    
     Đạo hữu  Hawis  Sun                      100.00 
     Geoff Lee                                                 20.00     
     Billy Lee                                                    100.00     
     Van Minh Phan                                100.00   
     Truong Nham                                      100.00                



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
ôi là một người cao niên 
hiện đang sống trên đất Úc. 

Tôi cũng xin thưa trước cùng 
quý độc giả rằng tôi rất mộc 
mạc, chất phát, chữ nghĩa ít oi, 
không quen viết lách, nhất là viết 
bài đăng báo. Nhưng đứng trước 
một sự kiện trọng đại liên quan 
đến cuộc đời về già của tôi, tôi 
không thể nào ngậm thinh được.  

Sau 3 tuần lễ đắn đo suy nghĩ, 
tôi thấy dù tôi có dốt nát đến 
đâu, cũng phải cho tôi nói lên 
nỗi niềm vui sướng đang trào 
dâng lên tâm hồn tôi. Nếu tôi nói 
ra không được chắc tôi sẽ ăn 
không ngon, ngủ không yên! 
Vậy tôi kính xin quí Ngài trong 
Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm 
Phật Giáo hãy hoan hỷ cho đăng 
tải lên Bản Tin bài viết này của 
tôi. Tôi rất đội ơn quí Ngài! 

Nguyên vào ngày 11/04/2004, 
con gái tôi là Phật tử Chùa 
Phước Huệ có rủ tôi đi  lên Chùa 
Phước Huệ để nghe Hòa Thượng 
nói chuyện về việc xây dựng Đại 
Tòng Lâm gì đó. Tôi nghe vậy 
cũng bắt chước đi nhưng không 
hăng hái lắm. Tới nơi, tôi không 
thấy Hòa Thượng nói gì cả, Ngài 
ngồi lặng thinh. Nhưng thay vào 
đó có một ông mà tôi nghe con 
gái tôi nói tên là Chúc Thanh. 
Ông đã thay Hòa Thượng nói 
quá trời nhiều, ngoài ra tôi lại 
còn được xem phim nữa. Mèn 
ơi! Sao cái gì ổng nói ra cũng 
hạp ý tôi hết. Tôi thích nhất là 
chỗ ổng nói về việc Hòa Thượng 
sẽ lo chăm sóc cho mấy người 
già. Càng nghe tôi càng mê! 
 

 

Thú thực với quí độc giả, tôi 
sống ở xứ Úc này cũng đã được 
hơn chục năm rồi. Năm nay tôi 
cũng đã trên 70 tuổi. Thật tình 
mà nói tôi cũng muốn trở về Việt 
Nam lâu rồi vì ở đây tôi cảm 
thấy cô đơn quá. Tuy ở với con 
gái nhưng tôi vẫn cảm thấy lẻ 
loi, hiu quạnh. Con gái tôi tối 
ngày đầu tắt mặt tối lo đi làm, về 
đến nhà là lo nấu nướng, giặt 
giủ, lo cho chồng cho con. 
Thằng rể thì cũng không thèm để 
ý gì tới tôi, nó lo dạy kèm mấy 
đứa nhỏ làm bài. Mấy đứa cháu 
ngoại thì nói tiếng Việt không 
rành, nên bà cháu cũng chẳng 
thông cảm với nhau. Vậy mà 
không hiểu sao tôi sống được tới 
trên 10 năm ở đây!? Đó là chưa 
nói những lúc tôi bệnh hoạn, tôi 
thèm một lời hỏi thăm, tôi thèm 
một cử chỉ trìu mến, an ủi, 
nhưng cũng không có! Khó khăn 
lắm con gái tôi mới xin được 
phép đưa tôi đi Bác sĩ, xong về 
đến nhà là ba chân bốn cẳng 
chạy vô sở làm liền. Nó thường 
hay nói với tôi: “Má ráng đừng 
để cho té nha Má, Má mà liệt 
nằm một chỗ thì con đành phải 
đưa Má vào Viện dưỡng lão thôi 
vì con không thể nào nghỉ làm 
để ở nhà nuôi Má được”. 

Ban đầu, khi nghe nó nói như 
vậy, tôi sợ lắm, lần lần sự sợ hãi 
nó biến thành nỗi buồn cứ ám 
ảnh tôi suốt, đến nổi nằm chiêm 
bao tôi cũng thấy bị đưa vào 
Viện dưỡng lão. Nỗi buồn bã, lo 
âu đó nó cứ ám ảnh tôi hoài, tôi 
cứ thầm ao ước có một phép lạ 
nào đó giúp tôi thoát khỏi nỗi ám 
ảnh đó! 

Mèn ơi, không ngờ buổi đi chùa 
đêm nay nó giúp tôi thoát khỏi 
nỗi ám ảnh đã đè nặng lên trái 
tim tôi hơn 10 năm nay! Ông     

 
 

 
C h ú c 

Thanh ổng nói nhiều lắm nhưng 
tôi chỉ chú ý lắng nghe nhiều 
nhất ở đoạn nói về mấy người 
già. Ổng nói rằng Hòa Thượng 
rất thương mấy người già, không 
chỉ riêng quý Thầy, Cô mà luôn 
cả những người còn tóc Hòa 
Thượng cũng thương và lo cho 
luôn. Ở trên đó cảnh rất là đẹp, 
có núi, có rừng, có suối chảy róc 
rách, có chim kêu vượn hú, 
giống như cảnh giới Cực Lạc mà 
tôi hằng ao ước được về sau khi 
chết. Tôi thích nhất ở chỗ Hòa 
Thượng nói khi đau có y tá, Bác 
sĩ lo, ăn uống thì chùa nấu cho 
ăn, xin miễn là mình đừng thèm 
ăn mặn bất tử, ở trễn, chùa chỉ 
nấu đồ chay thôi, muốn ăn mặn 
cũng không có mà ăn. Còn một 
việc này nữa, cái này không phải 
Ông Chúc Thanh nói, mà tôi 
được nghe một Phật tử nói, 
không biết có đúng hay không, 
đó là quần áo mình cũng có 
người giặt giùm nữa. Thậm chí 
mình chết chùa lo ma chay cho 
mình luôn và đem tro cốt của 
mình nhập tháp trên chùa Phước 
Huệ. 

Thật đúng là “buồn ngủ mà gặp 
chiếu manh”! Ở xứ này, người 
già nào cũng có trợ cấp già, tiền 
thì không thiếu, chỉ thiếu người 
chăm sóc thôi. Nếu chùa đã lo 
cho mình tới nơi tới chốn như 
vậy thì mình cũng phải biết điều, 
trích tiền già của mình ra để 
cúng dường lại cho chùa để chùa 
còn  thuê người  lo cho mình 
chứ.  

Nghe đến đây tự nhiên người tôi 
bỗng thấy nhẹ nhỏm. Sự sợ hãi 
lo âu bỗng nhiên tan biến đi mất. 
Tôi ngồi mơ màng hình dung ra 
cảnh sống trên đó. Tôi sẽ có bạn 
già để hủ hỉ chuyện trò khi rỗi 
rãnh. À quên, tôi còn được quý 



 

 

Thầy, Cô dạy cho tu nữa chứ. Ở 
trễn, ngoài giờ ngủ ra, tôi đâu có 
làm gì nữa đâu. Tôi sẽ cố gắng 
niệm Phật thật nhiều để nữa chết 
được Phật A Di Đà rước về cõi 
Cực Lạc. Ở trễn đất rộng bao la, 
tha hồ cho tôi trồng trọt, tôi sẽ 
trồng thật nhiều bông hoa và rau 
cải cho chùa nấu ăn khỏi phải đi 
chợ mua tốn tiền. Nghề trồng 
trọt là nghề của tôi mà.  

Tôi mặc tình thả cho óc tưởng 
tượng của tôi đi du lịch thoải 
mái. Lúc đó tai tôi chỉ còn nghe 
loáng thoáng tiếng được tiếng 
mất, không còn biết ông Chúc 
Thanh ổng nói cái gì. Tự nhiên 
tôi nghe tiếng vỗ tay lốp bốp. 
Tôi giật mình trở về thực tại, vội 
hỏi con gái tôi tại sao vỗ tay vậy. 
Thì ra qua lời kêu gọi của Ông 
Chúc Thanh, muốn cho công 
trình được tiến hành mau chóng, 
Ban Tổ Chức xin quyên góp mỗi 
xuất là 50 xu danh dự tương 
đương với 5,000 đồng tiền Úc. 
Hoặc nếu ai cho mượn thì sau ít 
nhất một năm, nếu cần thì chùa 
sẽ trả lại. Tôi không cần tính 
toán, cũng không cần hỏi ý kiến 
con gái tôi, từ trước đến nay tôi 

cũng dành dụm được một khoản 
tiền dưỡng già, tôi dơ tay lên 
ngay và hô to: Dạ cho tôi xin 
cúng 50 xu danh dự, tôi cúng 
luôn nha, không có đòi lại đâu. 
Thế là một tràng pháo tay lại nổi 
lên dành cho tôi! Tôi sung sướng 
cười quên cả đói mặc dù lúc đó 
cũng tối rồi.  

Kế đến Hòa Thượng đứng lên 
nói. Vì tôi không được đi chùa 
nên hôm nay là lần đầu tiên tôi 
được biết Hoà Thượng và được 
nghe Hòa Thượng nói. Mèn ơi! 
Sao mà Hòa Thượng nói năng 
hòa nhã, từ tốn và câu nào cũng 
đầy vẻ từ bi hết vậy cà! Tiếc quá, 
sao tôi không gặp được Hòa 
Thượng sớm hơn. Đợi mãi đến 
hôm nay mới được biết Ngài. 
Tôi thầm trách con gái tôi sao 
không chịu dẫn tôi đi chùa, cứ 
giam lõng tôi ở nhà riết làm cho 
tôi phải sống trong cô đơn quạnh 
quẻ. Thôi kệ, thà muộn còn hơn 
không. Mình mà trách nó, mai 
mốt mình xin đi chùa nữa nó 
không thèm chở mình đi thì 
mình lỗ! Kệ nhịn nó đi. Tôi suy 
nghĩ tiếp: Hòa Thượng năm nay 
84 tuổi rồi mà Ngài còn dám 

đứng ra đảm đương công trình to 
tát này, còn mình mới có 72, lo 
gì không kịp lên Đại Tòng Lâm 
ở tu. Cầu Trời khNn Phật cho có 
nhiều mạnh thường quân đứng ra 
hỷ cúng, bằng không thì cho 
chùa mượn cũng được để chùa 
khỏi phải trả tiền lời vay Ngân 
hàng. Tiếc quá, tại mình không 
biết vụ này sớm, thành ra mình 
xài tiền hơi bừa bãi, bây giờ dư 
không được nhiều, chứ nếu 
không mình xin cúng 1 đồng 
danh dự luôn. 

Thôi nảy giờ tôi viết nhiều quá 
làm tốn giấy Bản Tin. Không 
hiểu sao hôm nay tôi cao hứng 
quá, viết được nhiều quá! Bình 
thường một chữ cắn làm đôi 
cũng không bể. Kính mong Ban 
Tổ Chức hoan hỷ cho tôi được 
đăng báo bài này thì tôi rất là đội 
ơn. Con xin kính chúc Hòa 
Thượng sống lâu thật là lâu, trên 
100 tuổi để nhìn thấy các đệ tử 
của Ngài được có nơi chốn tu 
hành đàng hoàng, còn những 
người “ăn ké” như con cũng tìm 
được đến phương trời giải 
thoát. 

D.H 

 
 
 
 
 

 
 
 
Hòa Thượng đã từ lâu luôn khắc khoải 

Lo Tăng Ni, và Chúng tuổi càng cao 

Về gia đình trần tục khó làm sao 

Vì lúc đó, đạo cần thêm mãnh liệt. 
 

Đại Tòng Lâm ấp ủ lòng tha thiết 
Trưởng Lão mong tìm chỗ giúp đàn con 

Tịnh cốc bên đồng đạo, tiếp sức mòn 

Và học viện trau giồi, huân tập Pháp. 

 

 
 

 
 
Đại Tòng Lâm nay  tìm ra giải đáp 

Thỏa nguyện hoài, cả an dưỡng tiến tu 

Duyên lành đưa, tiên khởi đúng dự trù 

Mươi năm nữa, công trình may hoàn tất. 

 

Đại Tòng Lâm, tiến trình dài xây cất 

Cả Chư Ni, Tăng Chúng, dựa nương hoài 

Mong mỗi người, hoan hỉ góp bàn tay 

Cùng chung sức, để viên thành nguyện 

mãn. 

THẢO PHẠM 



 

 

Đ 
ại Tòng Lâm Phật giáo sẽ xây dựng tại một 
khu đất rộng 100,000m2, cách thành phố   

Gosford khoảng 15 phút lái xe đã được thuyết 
trình vào ngày 11/04/2004 tại giảng đường Chùa 
Phước Huệ. Khu đất này do Anh Chị Quốc Vọng 
và Thanh Tuyền làm chủ. 

1/ Lý do thực hiện: 
� Chùa Phước Huệ không đủ chỗ cho Tăng, 

Ni tu học. 
� Phương tiện cần yếu dành cho các Sư Cô 

lớn tuổi eo hẹp. 
� Sinh hoạt của Chùa Phước Huệ đa phần 

mang tính dịch vụ tôn giáo 

2/ Mục đích: 
� Khu an dưỡng dành cho các giới. 
� Chỗ thanh tịnh chuyên tu của các vị xuất 

gia. 
� Có Học Viện nghiên cứu và giảng dạy Phật 

pháp. 
� Nhiều tịnh cốc riêng biệt dành cho những 

ai phát tâm nhập thất. 
� Là nền tảng phát triển Giáo Hội, Tòng 

Lâm, Tâm linh. 

3/ Kiến trúc: 
� Giáo Sư Tiến Sỹ ngành kiến trúc Adrian 

Snodgrass thuộc trường Đại Học Miền Tây 
Sydney và các kiến trúc sư đồng chăm sóc 
công trình. 

� Vật liệu xây dựng hầu hết bằng gỗ. 
� Phối cảnh cho thấy: khu đậu xe, chánh 

điện, cổng tam quan, trai đường, phòng đa 
dụng, giảng đường, văn phòng, trà đình, 
phương trượng, các dãy phòng của chư 
Tăng, Ni, tịnh cốc v..v.. 

� Nhìn từ cổng vào các nóc cảnh quan Đại 
Tòng Lâm giống như một dãi mây lơ lững 
trên bầu trời. 

4/ Kế hoạch: 
� Dự trù vay ngân hàng một triệu đồng (chi 

phí mua đất và xây dựng đợt 1) 
� Vay mượn Phật tử, quí đồng hương xa gần 

(1 hay nhiều phần) mỗi phần là 5,000.00 
(năm ngàn Úc kim). Thời gian cho mượn 
tối thiểu một năm. 

� Hỷ cúng của Phật tử và các giới tùy tâm. 

5/ Hoạt động 
� Thành lập Hội đồng điều hành. Hội đồng 

lãnh đạo hai bộ phận thiết yếu: Tòng Lâm 
và Học viện Phật giáo. 

 

 
 

 
 

 
 
 
6/ Dự phòng: 

� Cháy rừng 
� Kinh tế 
� Tác động từ bên ngoài 

7/ Tổng kinh phí: 
� Dự trù thực hiện trong 10 năm vào khoảng 

từ 7 triệu rưởi đến 8 triệu. 

8/ Đề xuất các giai đoạn thực hiện và phát triển: 
� Trắc nghiệm đất, ống cống, hệ thống thoát 

nước v..v.. 
� Khảo cứu và tham cứu cùng Hội đồng Địa 

phương về các hoạt động trong tương lai. 
� Chính thức mua đất và nộp hoạ đồ. 
� Thực hiện bản tin về Đại Tòng Lâm mỗi 

tháng để biết rõ tiến trình xây dựng. 

9/ Ý kiến đóng góp 
� Thực hiện phim ảnh về chiều sâu Phật lý. 
� Mở câu lạc bộ ăn chay (mỗi tháng 4 lần). 

Đại Tòng Lâm Phật giáo cách Chùa Phước Huệ 75 
cây số. Khu đất có suối chảy quanh năm và tiếng 
chim hót dịu dàng. Cảnh trí thiên nhiên thi vị. Nơi 
thật sự lý tưởng dành cho người phát tâm tu học 
thẳng tiến trên đường giải thoát. Hòa Thượng 
Trưởng lão Thích Phước Huệ quan niệm rằng: Căn 
nhà hoà bình của thế giới không thể thiếu triết lý 
tình thương của Phật giáo. Đại Tòng Lâm Phật 
giáo xây dựng nơi đây biểu minh cho sự kết hợp 
thống nhất trong phương hướng phụng sự chúng 
sanh của Phật giáo. Các nước Phật giáo trên thế 
giới, tất cả là một. 

Ngày khởi động đầu tiên đã mang lại niềm khích 
lệ lớn lao cho việc kiến thiết Đại Tòng Lâm Phật 
giáo. Tổng số tiền ghi nhận hỷ cúng và cho mượn 
của các giới lên đến 158,000 Úc kim. Chắc chắn 
nhiều giọt nước kết hợp sẽ tạo thành biển cả. 
Trong đó biển tình thương là chất liệu quí báu đem 
lại an lạc, hạnh phúc cho muôn loài./. 
 
Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo 

 



 

 

If undeliverable please return to 
PHUOC HUE TEMPLE 
PO BOX 6700 
WETHERILL PARK NSW 2164 
 

CẢM TẠ 

Thay mặt Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật 
Giáo, chúng tôi xin ghi nhận hảo tâm đóng góp 
tịnh tài và cho vay mượn trong đợt khởi động gây 
quỹ đầu tiên vào ngày 11/04/2004 tại giảng đường 
Chùa Phước Huệ. 

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quí vị và đại gia 
quyến thuộc an bình, hạnh phúc và đời sống gặp 
nhiều may mắn. 

Sự đóng góp của quí vị trong dịp này là viên gạch 
quan trọng cho tiến trình vận động về sau. Chúng 
tôi tin tưởng sự hỗ trợ và đóng góp của mọi giới 
trong tương lai giúp Ban Kiến Thiết rút ngắn thời       
         gian theo kế hoạch dự trù. 

 
Quí đồng hương Phật tử muốn biết thêm chi       
tiết và đóng góp xin liên lạc về Ban Kiến Thiết  
Đại Tòng Lâm Phật Giáo theo địa chỉ: 

Chùa Phước Huệ 
365 Victoria Street 

Wetherill Park NSW 2164 
Điện thoại: (02) 9725 2324 

Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả 
quí vị. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

Trân trọng. 
Sydney ngày 10/05/2004 
Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo 

PHIẾU ỦNG HỘ BẢN TIN 
‘’ĐẠI TÒNG LÂM PHẬT GIÁO’’ 

 
Họ và tên:  ……………………..……………………………… 
 
Pháp danh: ……………………….……………………………. 
 
Địa chỉ: ……………………..…………….…………….…….. 
 

                 ………..……..………….. Post code: …..……….. 

Ủng hộ tịnh tài : ……………………………………...…….. 

 
Xin được gởi Bản Tin về nhà trọn 1 năm �  2 năm � 

Chi phiếu xin đề: 

  Phuoc Hue Temple 
và gởi về 365 Victoria Street 
  Wetherill Park NSW 2164 
   
Ngày ………………….. 
Ký tên 

VIETNAMESE BUDDHIST NEWSLETTER 

POSTAGE 

PAID 

AUSTRALIA 

SURFACE 

MAIL 

 Print Post Approved PP 248579/00040 

 

 

TIN SINH HOẠT 

This Newsletter is proudly sponsored by: 

C & Y HEALTHY FOODS COMPANY 
Shop 2, 236 Canley Vale Rd. 

Phone: (02) 9727 0788 - Fax: (02) 9728 6675 
Email: cyhealthyfoods@yahoo.com.au 

Website: http://www.cyhealthyfoods.com.au 


