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Thảo luận đề tài, “Niềm tin trong thời đại hỗn 
loạn" tại Melbourne 
Đại Đức Thích Phước Tấn đến tham dự một buổi thảo 
luận với đề tài "Niềm tin trong thời đại hỗn loạn" (Faith 
in troubles times) giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo tại 
Melbourne gồm Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, 
Ấn Giáo được tổ chức ngày 25 - 04 -2004 tại 
Parliament Square, Park Hyatt, Melbourne với các giới 
chức chánh phủ và các cấp cơ quan truyền thông. 
Trong phần trình bày của Phật Giáo do Hòa Thượng 
Sheng Yen là vị lãnh tụ Phật Giáo người Đài Loan đã 
từng tham dự nhiều cuộc đối thoại với các lãnh tụ tôn 
giáo trên thế giới cùng kêu gọi nên bảo vệ những giá trị 
tâm linh. Đối với Phật giáo khi tâm thức của mỗi người 
thanh tịnh thì quốc gia đó sẽ ổn định, khi mỗi cá nhân 
bắt đầu chuyển tâm thanh tịnh và làm tăng trưởng 
những đức tính cao quí của đời sống như lòng tử tế và 
lòng từ bi v.v... đến những người khác, thì mỗi người sẽ 
nhận được niềm an lạc hạnh phúc. Buổi gặp gỡ thân 
mật và trao đổi trong tinh thần hòa ái giữa các lãnh đạo 
tôn giáo. Buổi thảo luận chấm dứt lúc 9:30 tối cùng 
ngày. 

Ra mắt tập y học cổ truyền "Cạo Gió Giác Hơi" 
tại hội trường Quang Minh 
Sau hai năm đệ trình công trình nghiên cứu cách chữa 
trị cổ truyền của Việt Nam và các nước Á Châu, với sự 
bảo trợ của Ban Xã Hội chùa Quang Minh và Trung 
Tâm Y Tế Cộng Đồng Miền Tây ngày 7 - 05 - 2004 
buổi ra mắt chính thức được tổ chức tại Hội Trường 
Chùa Quang Minh, với sự tham dự của DB Bruce 
Mildenhall, đơn vị Footscray, vị đại diện Bộ Y Tế, Bộ Di 
Trú, Giám Đốc WRHC và gần 100 người Úc Việt tham 
dự. Được biết ông Bruce Bently tác giả tập Y Học cổ 
truyền đã trình bày các phương pháp thực hành theo 
một tiêu chuẩn khoa học có tính thuyết phục nhằm giới 

thiệu cách chữa trị cấp thời các bệnh cảm cúm, đau 
nhức v.v... đến các cộng đồng tại Úc. 

Sinh hoạt giáo dục 
Trong học kỳ vừa qua, các trường trung tiểu học công 
và tư lập đã hướng dẫn học sinh đến tham quan và 
nghe dự các buổi thuyết trình tìm hiểu về lịch sử Phật 
giáo và văn hóa PG đặc biệt văn hóa Việt Nam. 

Hơn 400 học sinh của các trường Carolyn Chishom, 
Menton, St Leonard, Penleigh, Brighton đến dự do Đại 
Đức Thích Phước Tấn và Đại Đức Thích Phước Đắc 
hướng dẫn. 

Lớp Việt Ngữ Quang Minh, từ lớp 1 đến lớp 11, nhận 
gồm 110 học sinh do các thầy cô đảm trách hướng dẫn 
đã được quí phụ huynh đưa con em đến theo học 
nhằm trao dồi thêm tiếng Việt cho thế hệ trẻ Việt Nam 
sanh ra tại Úc. 

- Trong chương trình đưa giáo lý Phật giáo qua âm 
nhạc và thế hệ trẻ VN, Ban Văn Hóa Giáo Dục chùa 
Quang Minh dự trù sẽ mở lớp tập hát các nhạc phẩm 
sinh hoạt giới trẻ và các nhạc phẩm Phật Giáo vào mỗi 
ngày Chủ Nhật từ 2 đến 4 giờ chiều. Lớp nhạc do nhạc 
sĩ Robin, một phật tử người Úc đảm trách. 

- Phối hợp cùng Buddhist Council of Victoria (BCV) 
nhằm đề ra chương trình giáo khoa môn Phật giáo tại 
các trường ở Melbourne. Với kinh nghiệm của Thái Lan 
có những lớp giảng dạy giáo lý Phật giáo, BCV đã 
nhận được những sách giáo khoa Phật Giáo của Thái 
để làm căn bản hướng dẫn, chùa Quang Minh dành 
văn phòng liên lạc, thảo luận, hội họp chương trình giáo 
dục này. 

Chương trình An Cư Kiết Hạ 
Sau đại lễ Phật Đản 2628, nhằm tạo một truyền thống 
an cư kiết Hạ, gồm chư Đại Đức, Tăng Ni vân tập về 
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chùa Quang Minh sinh hoạt, tu học có tính cách 
thường kỳ của người xuất gia trong mỗi một năm khi 
sau ngày Phật Đản. Với những chương trình tu học liên 
tục với các bài giảng như An Ban Thư Ý, Muội Tông 
phái PG, Kinh Địa Tạng, Nhị Khóa Hiệp Giải, Luận 
Vãng Sanh, Lịch Sử Phật Giáo và các thời kỳ hoằng 
hóa của Đức Phật v.v... Một chương trình kiết hạ đưa 
một luồng sinh khí mới vào đời sống sinh hoạt và học 
tập của Tăng ni trong chương trình Phật học rất phong 
phú cho những hành giả an cư. Nguồn năng lực 
chuyển hóa qua các phần thuyết giảng của ĐĐ Phước 
Tấn, ĐĐ Phước Hựu, đặc biệt năm nay. Chùa Quang 
Minh ĐĐ Minh Thanh, và ĐĐ Thích Minh Từ hướng 
dẫn Phật Học trong ba tháng. Ngoài ra trong tinh thần 
tu học, nhằm bổ sung, phát triển thêm kiến thức Phật 
học cho cư sĩ phật tử đến tùng hạ và nghe giảng kinh 
mỗi ngày. 

Thư Viện chùa Quang Minh 
Sau bốn năm thành lập. Thư viện chùa Quang Minh 
từng bước phát triển theo nhu cầu của đồng hương 
phật tử. Từ những cuốn băng cassette đến các đĩa CD, 
MP3, từ Video đến DVD, VCD, CDR với 4000 băng dĩa 
các loại và hơn 200 đầu sách Phật học đã tạo Thư 
Viện Quang Minh một nơi trao đổi, học hỏi của quí 
đồng hương muốn tìm hiểu các chương trình Phật học 
qua các loại băng giảng. Với thiện chí và tinh thần thiện 
nguyện của các anh chị trẻ săn sóc, theo dõi các đề tài 
Phật giáo mới lạ để cung ứng đến quí Phật tử qua 500 
người ghi danh thẻ hội viên là con số cần luôn đáp ứng 
sinh hoạt tinh thần đến quí đồng hương.  

Cảnh Sát Miền Tây tìm hiểu Văn Hóa VN 
Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Victoria qua sĩ quan liên lạc cộng 
đồng sắc tộc đa văn hóa đã mở lớp huấn luyện ngắn 
hạn cho các cảnh sát viên miền Tây tìm hiểu tập quán 
văn hóa và ngôn ngữ VN để tạo thêm sự hiểu biết giữa 
cảnh sát và người Việt. Lớp huấn luyện được phối hợp 
giữa chùa Quang Minh và Cộng đồng Người Việt Tự 
Do bế mạc ngày 8 - 06 - 2004 tại hội trường Đa Dụng 
của Cảnh Sát tại Williamtowns. 

Trong phần trình bày của ĐĐ Thích Phước Tấn nêu lên 
những đức tính căn bản trong đời sống văn hóa, và 
nếp suy nghĩ của người Việt, khi sống tại nước ngoài 
VN. Buổi mãn khóa trong thân mật và hiểu biết lẫn 
nhau. Ngoài ra ngày 9/6/04 tại Hội Trường chùa Quang 
Minh, Cô Lucinda Nolan, Trưởng ban điều hành đồn 
cảnh sát Footscray đến trình bày thông tin về việc xử 
dụng kiếm đang được nhiều người Á Châu xem như 
một vũ khí cầm tay rất nguy hiểm. Trong buổi trao đổi 

thông tin, Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát cần tham khảo muốn 
biết nhiều ý kiến để đưa ra những luật lệ trong tương 
lai. 

Kỷ niệm đệ Nhất chu niên Gia Đình Phật Tử 
(GĐPT) Đại Hoan Hỉ 
Sau hai năm chấp thuận thành lập và từng bước kiện 
toàn tổ chức, là một GĐPT mới lập nên các huynh 
trưởng và đoàn sinh chấp nhận những thử thách đầu 
tiên sẽ là một môi trường rèn luyện tốt và vững chãi 
trong sinh hoạt tương lai. Ngày 20 - 06 - 2004 là ngày 
kỷ niệm đệ Nhất chu niên thành lập GĐĐại Hoan Hỉ, 
với thời gian chuẩn bị chu đáo vẫn mang những nét ưu 
tư của Ban Hướng Dẫn là làm sao ngày kỷ niệm năm 
đầu tiên thật trang trọng và hoan hỷ như tên gọi của 
Đức Phật Di Lặc đến Thầy giáo hạnh và toàn thể quí 
phụ huynh đoàn sinh, dưới sự chứng minh của ĐĐ 
Thích Phước Tấn cố vấn giáo hạnh, Đại Đức Thích 
Minh Thanh, Đại Đức Thích Minh Từ, và Ban Trị Sự, 
Liên chúng trưởng Cực Lạc Liên Xã Quang Minh Đạo 
Tràng, Ban Bảo Trợ, Ban Trù Phòng, Quí quan khách, 
phụ huynh và với sự tham dự của GĐPT bạn. Trong 
phần khai mạc chương trình chị Liên Đoàn Trưởng 
(LĐT) Nguyệt Diệu Lê Thị Thúy Liễu đã trình bày sự 
thành lập GĐ cùng những bước khó khăn lúc đầu cho 
đến ngày kỷ niệm chu niên tốt đẹp hôm nay. Tiếp theo 
ĐĐ Phước Tấn, Thầy giáo hạnh đã khen ngợi tinh thần 
phục vụ của các huynh trưởng tạo cho GĐ mỗi ngày 
mỗi lớn mạnh và khuyên nhủ các huynh trưởng sống 
trong tinh thần hòa hợp với tôn chỉ Bi Trí Dũng của GĐ 
đồng thời tạo GĐPT là một chỗ dựa đầy tin tưởng của 
phụ huynh để hướng dẫn đoàn sinh có môi trường giáo 
dục, huấn luyện, có tinh thần tháo vát và một phật tử trẻ 
tốt của gia đình và xã hội, sau đó phần phát biểu chúc 
mừng và tặng quà của Bác Minh Chiếu, đại diện Ban 
Trị Sự, anh LĐT Minh Hoàng Diệp Khôi GĐ Đại Bi, anh 
Nguyễn Đăng Khoa, huynh trưởng GĐ Chánh Đạo, 
đặc biệt cô Tâm Lạc, Trưởng Ban Bảo Trợ đã quyên 
góp được $1700 như một phần quà của phụ huynh và 
quan khách gởi chúc mừng ngày chu niên của GĐ. 
Trong dịp này để tưởng thưởng những công sức 
hướng dẫn và đóng góp xây dựng, từ những ngày đầu 
thành lập GĐ, Thầy giáo hạnh đã trao tặng hai huynh 
trưởng Nguyễn Văn Lê Thanh Hải Liên Đoàn Phó và 
Quảng Thiện Nguyễn Văn Nhiêm, Đoàn trưởng ngành 
Thiếu, bằng ghi nhận công đức phục vụ GĐPT Đại 
Hoan Hỉ. 

Tiếp đó là phần cắt bánh sinh nhật và chụp hình lưu 
niệm. Để chuẩn bị ngày chu niên, GĐ Đại Hỉ đã tập dợt 
và trình diễn nhiều màn ca vũ nhạc xuất sắc và các 
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đoàn sinh thủ diễn vũ thuật Vovinam. Chương trình 
buổi lễ và văn nghê do huynh trưởng Tâm Trí Nguyễn 
Hữu Tuệ điều khiển tạo nhiều sinh động của ngày chu 
niên. Trong niềm vui ngày chu niên chuẩn bị tổ chức rất 
chu đáo hy vọng kỷ niệm chu niên năm tới sẽ có nhiều 
chương trình hơn và vui tươi hơn. 

Xây cất Đại Hùng Bửu Điện Quang Minh 
Kể từ tháng 6 - 2003, nhận được giấy phép của Hội 
Đồng Thành Phố Maribyrnong chấp thuận xây cất 
chánh điện chùa Quang Minh, một Ban Điều Hợp xây 
dựng gồm 5 thành viên đã liên tục họp bàn những 
chương trình chi tiết khả thi, nhưng sau một năm vẫn 
còn những trở ngại kỹ thuật cần khai triển thêm để 
hoàn chỉnh đồ án cho việc gọi đấu thầu. Ngày 
18/6/2004, một buổi họp mở rộng gồm Ban Trị Sự, Ban 
Xây Dựng và Ban Vận Động Tài Chánh đã đưa đến 
quyết định cần bổ nhiệm một Project Manager (giám 
đốc điều hành dự án) có trách nhiệm chuyên nghiệp 
tổng quát phối hợp theo dõi diễn tiến hành chánh kỹ 
thuật để báo cáo kịp thời cho Ban Xây Dựng. Hy vọng 
sự tăng cường nhân lực sẽ thúc đẩy thêm công tác xây 
cất theo đúng lộ trình đã vạch ra xây cất chánh điện 
như những mong đợi của Phật tử từ 3 năm qua. Qua 
ngôi chùa không những là nơi sinh hoạt thuần túy tôn 
giáo, chùa Quang Minh sẽ là nơi phát triển các sinh 
hoạt phù hợp theo đời sống cộng đồng hiện nay trong 
xã hội Úc. Những tiêu chuẩn phục vụ đó là: Trung Tâm 
Cộng Đồng Giáo Dục, Trung Tâm Đa Dụng sinh hoạt 
xã hội cộng đồng, Trung Tâm truyền thống Phật Giáo 
và Văn Hóa Việt Nam. 

Song song với chương trình xây cất, ĐĐ Phước Tấn và 
Đạo Hữu Bình, ngày 5 - 7 - 2004 qua Quảng Châu, Hà 
Bắc, Trung Quốc đặt hai con sư tử bằng đá cao 2m50 
và lư hương nặng 2 tấn, qua Đài Loan xem lại hoàn 
chỉnh tượng Phật bằng đồng cao 4m tòa sen 2m và 
thỉnh 2 bộ Đại Tạng tiếng Việt. Ngoài ra hai gia đình 
chuẩn bị cúng toàn bộ ngói lợp chánh điện, các phật tử 
đã cúng tượng Di Lặc, một gia đình chuẩn bị cúng hào 
quang, và gia đình cúng 81 xuất tượng từ chú Đại Bi. Vì 
là công trình xây cất lâu dài và tốn kém. Ban Vận Động 
kêu gọi quý đồng hương Phật tử phát tâm góp phần 
công đức này sớm thành tựu viên mãn. Xin quý vị đóng 
góp cúng dường liên lạc về chùa ĐT 9312 5729 hoặc 
liên lạc Trưởng Ban Vận Động ĐT 9687 1636 hoặc 
0412 007 078. Cũng một trong những chương trình 
gây quỹ, một xuất hát tân nhạc do ca sĩ Chế Linh, 
Thanh Tuyền, và trích đoạn cải lương “Tướng cướp 
Bạch Hải Đường” do nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngọc Lan, 
Quang Châu v.v… sẽ trình diễn vào ngày 18 – 09 - 04 
tại Hội Trường chùa Quang Minh.                                  

Thoâng baïch Vu lan 
(Tiếp trang 5) 

Vu Lan là ngày xá tội vong nhân, ngày dành cho 
những người con biết cách báo đền ân đức cha 
mẹ hiện đời và nhiều kiếp. Khi tiếng chuông tình 
thương cất lên, mọi khổ đau lắng đọng và là nhân 
tố tưới mầm cho những bông hồng nở ra tinh 
khiết. 

Trong không gian chan hòa tình thương và triết lý 
sống về hạnh đức hiếu từ, chúng tôi kính nguyện 
chư Tôn Đức, Tăng, Ni vạn hạnh trang nghiêm. 

Chúng tôi kính chúc quí đồng hương, Phật tử một 
mùa Vu lan gia đình hạnh phúc chan hòa, trọn 
niềm hiếu kính. 

Nguyện cầu nhơn loại biết thương nhau, cùng 
sống trong tình thương và sự tương thân tương 
trợ. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát 

Hòa thượng Thích Phước Huệ 


