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Hội Nghị Các Tôn Giáo Do UNESCO Tổ 
Chức 

Một hội nghị tôn giáo do sáng kiến của phân bộ liên 
lạc văn hóa và đối thoại các nền văn hóa trên thế giới 
của UNESCO đã được tổ chức trong hai ngày từ 12 – 
14 / 04 / 2005 tại trung tâm Treacy, Melbourne với 
chủ đề “Tôn giáo trong hoà bình và xung đột 
(Religion in Peace and Conflict). Hội nghị đã qui tụ 
khoảng 100 đại biểu của 20 quốc gia vùng Á Châu và 
Châu Đại Dương cùng 10 Đại Biểu của các tổ chức 
tôn giáo khác. Phần khai mạc, bà Lillian Holt, Viện 
Phó Đại Học Melbourne chào mừng các phái đoàn tôn 
giáo tham dự ngày đại hội này trong tinh thần hiểu 
nhau hơn các giá trị căn bản trong đời sống hiện nay 
trên thế giới khi những tranh chấp tôn giáo vượt qua 
khỏi những giới hạn khó lường trước được. Tiếp đến 
Tiến sĩ Rosa Guerraro, người Ba Tây, giáo sư ĐH 
Sorbonne hiện giám đốc chương trình Đối Thoại giữa 
các tôn giáo trong phân bộ liên lạc văn hóa giữa các 
nền văn hóa của UNESCO đã trình bày những thách 
đố mới của mầm bạo động trong tôn giáo được nẩy 
sinh do những sự thiếu thông cảm giữa con người 
trên hành tinh này cùng những khó khăn xã hội, giáo 
dục, kinh tế tạo thế giới này thêm khó khăn hơn. 
Trong suốt hai ngày thảo luận qua những bài tham 
luận đặc biệt được ghi nhận các đề tài như “Phật giáo 
và Bạo động” (Buddhism and violence) là thông điệp 
của Hòa Thượng Phrarajabha do Thượng nghị sĩ 
Taworn của quốc hội Thái lan truyền đọc, nêu lên 
những đặc tính cố hữu của Phật giáo từ khi có mặt và 
hoằng pháp đến các quốc gia chọn Phật giáo như 
một nếp sống văn hóa mới không bao giờ dùng vũ 
khí và bạo lực. Với tinh thần bất bạo động, từ bi và 
hoan hỉ là những đức tính quan trọng trong Phật 
giáo. Được sự chú ý của giới tham dự khi GS Dawish 
Moaward thuộc phân khoa Hồi Giáo, Đại Học 
Songkla, tỉnh Pattani thuộc niền Nam Thái hiện đang 
có sự tranh chấp giữa chánh phủ Thái và nhóm Hồi 
giáo ly khai, qua đề tài Bạo động và tranh đấu cho 
nhân quyền (Violence and Struggle for Human 
rights) cho biết từ lâu không có sự tranh chấp tôn 
giáo Phật giáo và Hồi giáo nhưng khởi nguyên do sự 
đối xử không công bằng, tình trạng xã hội, giáo dục, 
kinh tế của những vùng miền Nam Thái. Qua những 
đề tài phong phú như “Bạo động khi nhân danh 
Thượng đế (Violence in the Name of God) do cựu 

Toàn Quyền tiểu bang Victoria James Gobbo, hay 
cựu Tổng Toàn Quyền Peter Hollingworth thuyết trình 
để tài “cũng cố sự hợp tác tôn giáo qua nhận thức 
của chính phủ và mối liên lạc tôn giáo”. Đến buổi tối 
6.30pm ngày 12/04/05 với sự đồng bảo trợ hội nghị 
này, GHPGVNTN UDL&TTL qua Chùa Quang Minh đã 
tổ chức khoản đãi các thành viên các quốc gia tham 
dự với sự tham dự của Hòa Thượng Viện Trưởng 
Thích Phước Huệ và các giới chức chính quyền. Buổi 
gặp mặt nhau của các đại biểu cùng trò chuyện tạo 
thêm sự hiểu biết lẫn nhau qua các đề tài thật tế nhị 
của suốt chương trình hội nghị. Với hơn 30 đề tài 
trong suốt hai ngày tham dự tất cả các thành viên 
đều nhìn nhận đây là những móc điểm cần hướng tới 
và để cùng xây dựng và trong phần bế mạc, GS 
Lillian Holt đã kêu gọi hãy suy tưởng về một xã hội, 
một thế giới an bình và từ đó chúng ta cùng hành 
động cho mục tiêu tốt đẹp đó. Hội nghị chấm dứt lúc 
4 giờ chiều ngày 14 tháng 4 năm 2005. 

Các Lớp Thiền Cho Người Úc 

Phật giáo đối với người Úc không còn xa lạ trong sinh 
hoạt xã hội Úc, với những người Úc xuất gia chuyên 
tu một cách nghiêm mật, các ngôi chùa của các tông 
phái Phật giáo của các quốc gia Phật Giáo mang đến 
cũng tạo cho người Úc muốn tìm hiểu, học hỏi Phật 
giáo thêm. Trong đó chùa Quang Minh đã mở các lớp 
Thiền cho người Úc trong tháng 5/2005. Lớp Thiền 
dành cho hơn 10 vị cao niên Úc và hai lớp mới đặc 
biệt tại trung tâm Melburian Meditation tại St Kilda do 
Đại Đức Phước Tấn đã hướng dẫn hơn 20 người đến 
tham dự. 

Sinh Hoạt Xã Hội – Y Tế 

- Vào ngày 13/04/05 qua sự đề nghị của Tổng Nha 
Cảnh Sát TB Victoria, Ban quan hệ cộng đồng đa văn 
hóa của cảnh sát đã đến họp tại hội trường chùa 
Quang Minh với sự tham dự của các cộng đồng sắc 
tộc tại vùng miền Tây và Tây Bắc TB, dưới sự chủ tọa 
của Phó GĐTNCS nhằm tìm hiểu những trở ngại, khó 
khăn của cộng đồng khi tiếp xúc với cảnh sát, dịp 
này BTLCS khuyến khích những mối liên lạc thân 
thiện với các cộng đồng, trong đó có những kết thân 
với láng giềng trong chương trình “Neighborhood 
Watch”. 

- Phòng nhân viên xã hội thuộc bệnh viện Sunshine, 
ngày 3/5/2005 đã mời chùa Quang Minh đến thảo 
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luận giúp xây dựng tinh thần trong một chương trình 
“Pastoral Care Network” để phổ biến đến bệnh nhân 
gặp những khó khăn, khi gặp khủng hoảng chịu 
đựng những chứng bệnh nan y và những trạng thái 
sa sút tinh thần khi đang điều trị. Đại Đức Phước Tấn 
và các vị tinh thần tôn giáo khác cùng tham dự nêu 
lên những điều chỉ dẫn cần thiết cho bệnh nhân của 
từng tôn giáo đang tin tưởng. 

- Sau chương trình giúp các thanh thiếu niên đang 
lâm vào tình trạng nghiện ngập ma túy phối hợp với 
Trung Tâm Odyssey, và trong chương trình tới Trung 
Tâm Odyssey sẽ cùng phối hợp nghiên cứu tình trạng 
xử dụng rượu hầu làm giảm bớt những tệ trạng trong 
xã hội Úc nói chung. 

- Ngày 15/6/05 Ban Xã Hội chùa Quang Minh đã đón 
tiếp Cô Theresa Brault đại biểu Bộ Y Tế, Cao Niên và 
Thanh Thiếu Niên từ Canberra đến nhằm tìm hiểu sự 
pháp triển và xây dựng toàn thể thanh thiếu niên tại 
đây. Ngoài các bác cao niên đến chùa tu học và sinh 
hoạt hằng tuần, chùa phối hợp với Trung Tâm Y Tế 
Miền Tây qua chương trình “Sống vui sống khỏe” đặc 
biệt phái đoàn còn biết được sự sinh hoạt của hai 
GĐPT thanh thiếu niên sinh hoạt hằng tuần và đến 
dự lớp biểu diễn võ thuật Vovinam đang sinh hoạt 2 
ngày hằng tuần tại Hội Trường Quang Minh. 

- Dưới sự chủ tọa của cô Christine Nixon, Tổng GĐCS 
Victoria lúc 7 giờ tối ngày 7/7/2005 Bộ Chỉ Huy Cảnh 
Sát đã mời các đại diện các tôn giáo tại TB dự, buổi 
ăn tối nhằm tạo thêm những hiểu biết giữa các tôn 
giáo, những niềm tin tôn giáo cần tôn trọng gồm 
Phật Giáo, Hồi Giáo, Anh Giáo, Cơ Đốc Giáo, Thiên 
Chúa Giáo. Tại buổi tiếp tân, Đại Đức Phước Tấn nêu 
lên những đặc tính triết lý của Phật giáo trong tinh 
thần hài hòa của một xã hội mà Phật giáo luôn 
hướng tới. Buổi tiếp tân chấp dứt lúc 9 giờ tối. 

Đoàn Y Tế Chữa Mắt Tại Việt Nam 

Trong vai trò Tổng Vụ Trưởng Xã Hội, Đại Đức Phước 
Tấn đã hướng dẫn một phái đoàn về giúp mổ mắt 
cho những người nghèo khổ vùng sâu vùng xa ở VN. 
Đoàn gồm các bác sĩ nhãn khoa Việt-Úc. Các bác sĩ 
toàn khoa, các dược sĩ và chuyên viên y tế. Phái 
đoàn đã đến VN từ ngày 29/05/05 chửa mắt cho hơn 
500 bệnh nhân tại huyện Chợ Mới, Tân Châu, An 
Giang, Trà Vinh và tỉnh Phú Yên, miền Trung VN, 
chương trình này được liên tục trong 3 năm qua giúp 
những người VN nghèo khổ thiếu thốn mong tìm 
được nguồn ánh sáng mới cho đời sống là so sự đóng 
góp trong tình thương, lòng nhân ái của đồng hương 
tại Úc góp vào qũy VABAT của GHPGVNTN UDL&TTL 
là giúp vơi đi những khổ đau của đồng bào VN. 

Tổ Chức Thành Lập Hội Đồng Tăng Ni Úc 
Đại Lợi 

Phật giáo được truyền đến Úc Đại Lợi từ những 
thương nhân Trung Hoa đặc biệt vào thế kỷ 16 thời 
Minh từ Trung Hoa. Nhà sư Nghĩa Tịnh đặt chân đến 

Úc trên đường vượt biển sang Mỹ Châu và người thổ 
dân Úc là những người tiếp nhận Phật giáo đầu tiên. 
Nhưng đến thế kỷ 19 khi nước Anh chiếm toàn nước 
Úc thì những người Sri Lanka và vác vị sư Sri Lanka 
đặt chân đầu tiên truyền bá Phật giáo tại đây. Sau 
gần 2 thế kỷ người Úc bắt đầu tu học, xuất gia theo 
Phật giáo qua các tông phái Therevada của Thái Lan, 
Miến Điện, Sri Lanka hay Đại Thừa của nước Nhật, 
Đại Hàn, Trung Hoa, Tây Tạng đến nay số tu sĩ Phật 
giáo người Úc có một số lượng đáng kể, và cùng các 
tu sĩ Phật giáo các nước Phật giáo khác như VN, Đài 
Loan, Mã Lai đã tạo cho Phật giáo là một tôn giáo có 
số tín đồ đứng thứ hai tại Úc. Trước những nhu cầu 
cần thiết xây dựng và hoằng pháp, các vị tăng ni Úc 
và các cộng đồng Phật giáo thuộc các sắc tộc khác 
cùng nhau thảo luận thành lập một Hội Đồng Tăng Ni 
tạo mục đích chung cũng cố tính thống nhất và hài 
hòa giữa các tăng ni được tổ chức 2 ngày tại Trung 
Tâm Hướng Đạo, vùng Bắc Sydney từ 8-9/6/05 các 
chủ đề đưa ra thảo luận theo hướng nhìn cho các 
tăng ni gồm có: “Tình trạng tăng ni, qua viễn ảnh 
mức thành công và thất bại cần phải luôn cập nhật”. 
“Chương trình tự túc và trợ giúp Phật tử”. “Làm thế 
nào điều hành một ngôi chùa tại Úc trong cộng đồng 
Phật giáo và tìm phương cách nào Hội đồng tăng ni 
giúp lẫn nhau”. Sau đó HĐTN cùng thảo luận soạn 
thảo một bản điều lệ nội qui cho HĐ, Đại Đức Phước 
Tấn được giao 2 chức vụ là thành viên Ban Quản Trị 
và Ủy viên phụ trách hội viên. 

Trường Công Tư Trung Tiểu Học Úc Thăm 
Viếng Chùa Quang Minh 

Trong chương trình phối hợp trao đổi các nền văn 
hóa và tôn giáo là thể hiện tính đa văn hóa của Úc, 
chùa Quang Minh tạo được một môi trường giáo dục 
cho các trường công-tư Trung Tiểu học của Úc đến 
thăm viếng và nghe thuyết trình các đề tài văn hóa 
Phật giáo và Việtnam. Ngày 10/4/05 Trường St 
Joseph College gồm 100 học sinh. Trường Caroline 
Chishom ngày 19/5/05 Ban Giám Hiệu và 160 học 
sinh. Ngoài ra còn các trường vùng quê ở Geelong, 
và Albury đến thăm viếng và tìm hiểu nền văn hóa 
Phật giáo và Việtnam. 

Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên 

- GĐPT Đại Hoan Hỉ tổ chức ngày trại trong khuôn 
viên chùa vào dịp nghỉ Easter, Ban Tổ Chức trại đã 
đưa ra chương trình huấn luyện trao đổi kỹ thuật tổ 
chức gia đình - học giáo lý Phật pháp - tổ chức các 
trò chơi – văn nghệ. Ngày trại tạo được tinh thần 
đồng đội gắn bó cho GĐ mỗi ngày phát triển nhiều 
mặt về đạo đức giáo dục và kỷ thuật. Vào dịp này 
một đoàn sinh được nâng lên chuẩn huynh trưởng. 
Hy vọng GĐ Đại Hoan Hỉ mỗi ngày mỗi lớn mạnh là 
nền tảng của Đạo pháp, gia đình và xã hội. 

- Sau một năm chuẩn bị và thực tập kể như 2003 
đến nay GĐĐHH đã chính thức bước vào sinh nhật 
lần thứ hai. Buổi mừng chu niên được tổ chức trong 
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vòng thân mật gồm quí vị phụ huynh, Ban Bảo Trợ 
và Ban Trị Sự. Thành quả 2 năm qua tuy khiêm 
nhường nhưng là một bước vững chải đầy nhiệt tình 
của Ban Hướng Dẫn dù các huynh trưởng không đủ 
phụ trách. Ban Hướng Dẫn với 80 đoàn sinh được các 
phụ huynh đặt tin tưởng đã hoàn thành trách nhiệm 
và quán xuyến tạo các đoàn sinh có niềm vui và tự 
tin vào tổ chức. Với sự ưu ái của Thầy Giáo Hạnh, quí 
phụ huynh, ban Bảo Trợ, ban Trị Sự, ban Trù Phòng 
đã gởi quà và tặng hiện kim hơn $1500 trong đó anh 
chị Đông chủ nhân Beyond 2000 AutoCare tặng GĐ 
$500. Hy vọng và tin tưởng GĐĐHH sẽ đóng góp và 
giúp ích tạo cho giới trẻ VN có hướng đi đúng đắn và 
tốt đẹp cho gia đình và xã hội. 

- Trong chương trình sinh hoạt hằng năm, GĐ Đại Bi 
Quan Âm đã tổ chức ngày họp bạn tại Adelaide vào 
dịp Easter gồm 50 đoàn sinh đến Nam Úc là dịp trao 
đổi kinh nghiệm tạo dây thân ái giữa các gia đình. 

Đại Lễ Phật Đản Và Khởi Công Xây Dựng 
Đại Hùng Bửu Điện 

Ngày 15/5/05 lúc 10:45 sáng, Đại Lễ Phật Đản được 
cử hành trọng thể tại Hội Trường Quang Minh dưới sự 
chứng minh của Hòa Thượng Thích Phước Huệ, Viện 
Trưởng Viện Hoằng Đạo GHPGVNTN UĐL&TTL và 
hơn 30 vị Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni về phía 
quan khách có TNS TSEN đại diện Thủ Tướng, DB 
Bruce Mildenhall đại diện Thủ Hiến TB Victoria, TNS 
Nguyễn Sang, Nghị Viên Christine Donald đại diện 
Thị Trưởng TP Maribyrong, ông Hồ Công Lộ Chủ 
nhiệm Báo Nhân Quyền, ông Trần Văn Quản Giám 
đốc Hội Cao Niên Mekong và gần 3000 đồng hương 
Phật tử đến tham dự. Buổi lễ thật trang nghiêm đều 
hướng về đấng từ phụ cầu nguyện cho tâm bình thế 
giới bình. Sau buổi lễ Chư Hòa Thượng, Đại Đức, 
Tăng Ni, quan khách và 
toàn thể Phật tử đều bước 
ra khu đất đã hoặch định sẽ 
xây ngôi ĐHBĐ để làm lễ 
chuẩn bị khởi công, khu đất 
được dọn dẹp khang trang, 
cờ Phật giáo cắm vào đất 
nơi sáu cái tháp tượng 
trưng cho lục độ, và những 
hàng dây bong bóng đầy 
màu sắc đợi chờ bay lên. 
Trong dịp này các quan 
khách đều phát biểu bày tỏ 
niềm vui và cầu mong ngôi 
chánh điện sớm hoàn thành 
để là nơi sinh hoạt tâm linh 
và sinh hoạt xã hội của 
cộng đồng Phật tử VN. Sau 
đó HT Viện Trưởng tình bày 
lại những bước khó khăn 
khởi đầu khi mua khu đất 
này nhưng với quyết tâm 
xây dựng ngôi đại tự cho 

người Việt chúng ta và cùng một lòng của toàn thể 
Phật tử Melbourne hướng về Tam Bảo nên có ngày 
chuẩn bị xây dựng như hôm nay. Sau đó hàng trăm 
chiếc bong bóng được quan khách và đồng bào thả 
lên như niềm hân hoan và tràn đầy hy vọng cho công 
cuộc xây dựng ĐHBĐ Quang Minh. Sau ngày Phật 
Đản, ngày 16/5/05 vào lúc 5 giờ chiều, buổi chiều 
mùa Đông lạnh, đứng trên đồi gió lộng, ánh sáng 
buổi chiều chậm dần vào trong lời cầu nguyện của 
hơn 100 Phật tử đứng chung quanh bàn hương án 
dưới sự chứng minh của HT Viện Trưởng và chư Tăng 
Ni, ngày nay chính là ngày bắt đầu xây dựng chiếc xe 
xúc đợi sẵn để nhận lệnh đúng vào giờ sẽ xúc nhát 
đất đầu tiên đánh dấu ngày khởi công đã sau bốn 
năm chuẩn bị và chờ đợi xây cất. Tất cả đều hoan hỉ 
và hy vọng ngôi chánh điện sẽ được xây dựng trong 
ngày gần đây. 

Theo lịch trình chuẩn bị, nhằm tiết kiệm tài chánh 
trong thời gian thi công dự trù 18 tháng. Ban xây cất 
gồm KTS Trần Nam Sanh, thiết kế đồ án, KS Vưu Chí 
Dũng, quản đốc công trường và KS Ian Harvey giám 
đốc công trình xây dựng đã có phương án gọi thầu bỏ 
giá theo từng phần của đồ án. Để chuẩn bị chu đáo, 
và tránh tắc nghẽn công trình, ban xây dựng đã liên 
tục cung cấp những thông tin của mỗi giai đoạn thích 
hợp với thời gian gọi thầu theo kiến trúc sư thiết kế 
đồ án là nguồn cung cấp, phối hợp xây dựng đúng 
theo thời gian dự trù (timeline). Ngày 25/05/05 do 
công ty FRH P-L đào đất làm nền móng đã đào sâu 
hơn 2m của diện tích 2500m2 và nện chắc cho tiền 
đình hình vòng cung 30m X 100m và bước tới đào 
ống cống, cống nước mưa, tiếp theo đổ nền móng, 
tường, gác đà v.v… Theo chương trình sau khi ngôi 
chánh điện được hoàn thành căn bản hình dáng phần 
bên ngoài, trường Đại Học VUT, Footscray phân khoa 
kiến trúc, trường TAFE sẽ đưa sinh viên và các ban 
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ngành xây dựng của trường đến phối hợp giúp tiếp 
các phần khác. Với khả năng và công sức lao động 
trường VUT sẽ đóng góp một phần đáng kể tiết kiệm 
cho qũy xây dựng. Một công trình lớn đòi hỏi một 
thời gian dài và cần sự ủng hộ đóng góp của toàn thể 
quý đồng hương Phật tử qua những phương cách của 
Ban Vận Động tài chánh sẽ tiếp trình bày trong thời 
gian gần đây. Với công trình xây dựng ngôi ĐHBĐ 
Quang Minh chúng ta hãy bỏ ra ngoài những chấp 
trước, tị hiềm, toàn thể Phật tử VN tại Úc Đại Lợi hãy 
hoan hỉ và hãnh diện có một ngôi chùa Phật Giáo ở 
Úc Đại Lợi như một thành quả của người tỵ nạn ghi 
lại hình ảnh truyền thống văn hóa VN cho thế hệ trẻ 
biết cội nguồn cũng như khi chúng ta vui mừng có 
một ngôi chùa lớn của Tây Tạng, của Đài Loan nào 
đó ở Tây Ban Nha, ở Áo hoặc Hoa Kỳ v.v… Hãy cầu 
nguyện và đem hết những công đức này hướng về 
Tam Bảo… 

Dự Kiến Thành Lập Nhà Dưỡng Lão 

Theo kế hoạch của Bộ đặc trách cao niên và y tế Liên 
Bang dự trù cấp giấy phép lập nhà dưỡng lão, đã gởi 
đến chùa Quang Minh đơn và hồ sơ ghi tên xin cấp 
giấy phép thành lập. Ngày 10/7/05 Ban Xã Hội đã 
gặp công ty Intellect Licensing tham khảo những chi 
tiết kỷ thuật dự trù lập 70 giường đến 100 giường. 
Ban XH Quang Minh đang lập các thủ tục chi tiết 
hành chánh, nhân sự, địa điểm để nộp vào cơ quan 
chấp thuận thành lập. 

Tham Dự Chương Trình Phát Triển Thành 
Phố Maribyrnong 

Một buổi họp hoặch định và phát triển thành phố 
Maribyrnong vào ngày 17/7/05 tại HĐTP với các đơn 
vị cộng đồng trong TP theo bản công bố chiến lược 

của TP (Municipal 
Strategic Statement – 
MSS) nhằm cập nhật 
những vấn đề cần bổ 
sung các chính sách hiện 
hành của TP đáng quan 
tâm cùng những yêu cầu 
của cư dân hướng về 
tương lai của TP. Chùa 
Quang Minh nằm trong 
thành phố này, là một 
đơn vị có sinh hoạt rộng 
rãi trong cộng đồng 
người Việt đã đưa ra 
những điểm như đường 
đi bộ dọc theo sông 
Maribyrnong (trong đó 
có một khoảng dài trước 
chùa) cần tu bổ thêm. 
Lập những điểm du lịch 
miền Tây như viện bảo 
tàng khoa học ở 
Spotwood, hãng xay bột 
mì Albion, hoặc các di 

tích tôn giáo trong đó có chùa Quang Minh ở 
Braybrook và các địa điểm khác. Trong tương lại khi 
ĐHBĐ Quang Minh được hoàn thành. HĐTP cần đóng 
góp tham dự các lễ hội có tính quần chúng tại miền 
Tây này. 

Khóa Tu Kết Kỳ Niệm Phật Tứ Ân Mùa Vu 
Lan năm 2005 

Một khóa tu kết kỳ niệm Phật một tuần lễ từ ngày 6 
đến 13/8/05 được tổ chức tại chùa Quang Minh trong 
dịp này có các buổi thuyết pháp, tu học, niệm Phật 
chơn ký vọng, và trước khi bế giảng có buổi thơ nhạc 
thiền, trà đạo, khóa tu học đưa đến niềm an lạc, 
vững chãi tu học là lúc các hành giả tham dự thể hiện 
chánh niệm, tinh tấn dù vào mùa Đông giá rét. 


