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Trồng cây xanh trên các triền đồi chung quanh chùa 
Quang Minh 

Với sự bảo trợ của Hội Đồng Thành Phố 
Maribyrnong và Hội bạn của thung lũng 
Maribyrnong (Friends of Maribyrnong Valley), 
ngày 12/08/2004 “nhóm bạn của cây màu xanh 
chùa Quang Minh” (Friends of green plants 
group) đã nhận được hơn 400 các cây đủ loại để 
trồng rải rác chung quanh chùa và các đồi trên 
thung lũng để phủ kịp màu xanh trước khi chánh 
điện khởi công và hoàn thành. Đặc biệt trong kế 
hoạch được sự tài trợ của Centre Link và Đại 
Học VUT các thoải đất triền trước chùa vừa là 
nơi thực tập và làm các "landscape" cho các học 
viên trồng các loại cây thuộc bản xứ nước Úc, 
mở các lối đi theo triền tạo thành những đoạn 
đường thiền hành và đi tản bộ; theo dự án chương 
trình sẽ chấm dứt cuối năm 2005. 

 

Khóa Tu Phật Thất Kết Kỳ 
Mặc dầu những ngày cuối Đông còn đọng lại 
nhiều cơn giá buốt, những người tham dự Khóa 
tu kết kỳ niệm Phật vững lòng tin, giữ chánh 
niệm đứng giữa đất trời lạnh cóng nhớ đến thời 
nào của Thần Quang “Huệ Khả” cầu đạo trước 
"Tổ Bồ Đề Đạt Ma". Ngày 16/08/2004 gần 100 
người thuộc Cực Lạc Liên Xã Quang Minh Đạo 
Tràng đến dự khóa tu Phật thất này. Khóa tu 
được chia ra nhiều thời lượng khác nhau để tạo 
dễ dàng cho các người muốn tham dự. Sự uyển 
chuyển này phù hợp với đời sống thực tế trong 
xã hội và các gia đình VN nhằm gieo duyên đến 
các thành phần tuổi tác đều có thể tham dự được. 
Trong chương trình của một tuần Phật thất nhằm 
chuyển biến tâm thức. Trong các thời niệm Phật 
chơn ký vọng - dự các buổi giảng kinh, buổi 
thiền trà. Tất cả tạo cho Phật tử một niềm an lạc 
trong đời sống. 

 
 
Học sinh các trường Úc thăm viếng chùa 
Trung tâm Văn Hóa Quang Minh đã trở thành 
quen thuộc cho các trường Trung Tiểu Học và 
các Đại Học tại Melbourne, vào những ngày 
trong học kỳ cuối của năm học, chùa đã nhận 
nhiều buổi thuyết trình và hướng dẫn tham quan. 
Các trường St Magarett College, trường St Paul, 
trường Caroline Chisholm, trường Bentley 
Grammar hơn 500 học sinh từ 1/09/2004 đến 
29/10/2004. Đặc biệt ngày 11/10/2004 nhóm 
người Úc đặt tên là "People Interest in 
Buddhism" hơn 40 người đã đến tham vấn và đặt 
nhiều câu hỏi liên quan đến kinh điển - triết học 
Phật giáo. Tất cả đều nhận được những trả lời 
trong hoan hỉ an lạc, Đại Đức Thích Phước Tấn 
đã hướng dẫn và thuyết trình các buổi thăm viếng 
này. Sau đó học sinh và nhóm người Úc dự các 
buổi cơm chay trưa trong tình thân vui vẻ. 

 

Nhân viên văn phòng Bệnh Viện Monash học 
thiền 

Đứng trước những công việc bận rộn hằng ngày 
hay đối phó trước những sự kiện thay đổi tâm lý 
của bệnh nhân, những người phục vụ ngày nay dễ 
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có những cơn giận “anger”, những bực bội 
(stress), những áp lực đè nặng (pressure) trong 
công việc, nên khoa tâm lý xã hội thuộc Bệnh 
Viện Monash ngày 8/09/04 đã mời Đại Đức 
Thích Phước Tấn đến thuyết giảng và hướng dẫn 
thiền tập nằm trong chương trình. Hospital Staff 
training: Spirital Tranquility experience with 
Meditation (Kinh nghiệm đời sống tinh thần 
trong thanh tịnh qua phương pháp thiền quán). 
Buổi trình bày và hướng dẫn Thiền đã tạo được 
những hiểu biết giữa những người tham dự và 
cách thực tập thiền. 

 

Tết Trung Thu 2004 tại chùa Quang Minh 
Mới 5 giờ chiều ngày 2/10/2004 đã có nhiều em 
nhỏ tuổi 6-7 được cha mẹ đưa đến chùa dự Tết 
Nhi Đồng, năm nay có nhiều em súng sính trong 
bộ quốc phục được cha mẹ khuyến khích và dặn 
dò tham dự vào một ngày lễ truyền thống VN 
dành cho nhi đồng. Với số lượng hơn 1200 lồng 
đèn phát đến tay các em có thể Tết Trung Thu 
2004 có số lượng người tham dự đông nhất trong 
đó có cha mẹ và anh em cùng đến tham dự. Với 
một chương trình đặc biệt dành cho các em với 
phần văn nghệ, biểu diễn do GĐPT Đại Bi Quan 
Âm, GĐPT Đại Hỉ, Vovinam, và Đoàn Lân Đại 
Bi, chương trình văn nghệ, phong phú cho các 
em trẻ VN một thế hệ được sanh đẻ và lớn lên tại 
Úc luôn nghĩ đến gia đình nhân ngày Tết Trung 
Thu cùng đền chùa dự buổi lễ truyền thống nhiều 
ý nghĩa vì tương lai của con trẻ VN tại Úc. Hẹn 
gặp lại Tết Trung Thu 2005 với quà bánh, lồng 
đèn và nhiều cuộc vui khác. 

Phát hành tập “Cạo gió giác hơi” bằng song 
ngữ Anh-Việt 
Sau khi giới thiệu tập sách cạo gió giác hơi với 
các giới chức Úc Việt vừa hoàn thành ngày 
7/5/2004, và để cộng đồng người Việt tìm hiểu 
thêm các kỷ thuật với tình thuyết phục các tiêu 
chuẩn khoa học sinh lý sinh hóa trong cách chửa 
trị theo phương pháp ngoại khoa này, Bộ Dịch 
Vụ Cộng Đồng và Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng 
Miền Tây (TTYTCDMT) phối hợp với chùa 
Quang Minh cho dịch tập nguyên bản bằng song 
ngữ Anh-Việt phổ biến trong cộng đồng 
ViệtNam, ngày 13/10/2004, buổi giới thiệu ra 
mắt tập sách với sự tham dự của các quan chức 
Úc và các hội đoàn người Việt tại Melbourne Đại 
Đức Thích Phước Tấn và ông Bruce Bentley 
trình bày những khó khăn thời gian qua để chánh 
phủ Tiểu Bang và TTYTCDMT đồng bảo trợ và 
chấp nhận phương pháp chửa trị này vào cộng 
đồng chính mạch của Úc và các cộng đồng sắc 
tộc khác cũng như làm phong phú thêm một 
phương cách chửa trị trong nền y tế Úc. Và vào 
chương trình phát thanh đêm 13/10/2004 của Đài 
SBS Melbourne anh Quốc Việt, trưởng Đài Phát 
Thanh SBS Melbourne đã phỏng vấn ĐĐ Phước 
Tấn về tiến trình hình thành tập sách này và đây 
cũng là niềm vui chung cho cộng đồng khi được 
ngành y khoa và bác sĩ Úc biết được một phần 
cách chửa trị này của người Việt. 

 

Các Hoạt Động Văn Hóa - Xã Hội 

Trong chương trình phục vụ các công tác văn hóa 
xã hội, Ban Xã Hội vừa thành lập Toán Phát 
Triển Cộng Đồng Chùa Quang Minh 
(Community Devellopment Team of Quang 
Minh (CDTQM) do anh Cao Tài, nhân viên xã 
hội hiện làm việc cho Odyssey House làm 
trưởng toán. Ngoài việc phụ giúp các bạn trẻ 
những ai trong hoàn cảnh nghiện ngập, hoặc 
uống rượu. Ban XH còn nhận được tài trợ đảm 
trách các sinh hoạt thanh thiếu niên qua GĐPT 
và Vovinam nhằm khuyến khích tìm hiểu các em 
trẻ đi vào sinh hoạt tránh những tệ đoan xã hội 
phát sinh. Giới trẻ là nguồn tài nguyên to lớn và 
cũng là nguồn hy vọng cho tương lai. Đặc biệt 
giới trẻ miền Tây là nơi giới trẻ có một nhu cầu 
cần được cứu xét giúp đỡ vì họ có thể dễ lâm 
vào tình trạng nghiện ngập. Đây là đề nghị của 
anh Minh Tiên, một thiện nguyện viên làm việc 
ở chùa Quang Minh khi chùa Quang Minh phối 

Ðoàn lân của Gia đình Phật tử ngày Trung thu. 
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hợp với Odyssey House Victoria nhận được quỹ 
tài trợ của chánh phủ Liên Bang để giúp các bạn 
trẻ hiểu được bổn phận và trách nhiệm và sự hiểu 
biết đúng hay sai khi sử dụng các độc tố. 

1 - Giúp những người đi xe lăn do tê liệt tai biến 
mạch máu não, các thương tật khác ngày 
13/08/04 đã giúp 8 chiếc xe lăn cho bệnh nhân tại 
Sài Gòn - Hà Nội. 

2 - Ngày 11/11/04 Đại Đức Phước Tấn theo lời 
mời của Errington Community Centre đến thăm 
những người bệnh tâm thần và khuyến khích 
bệnh nhân cố gắng sống trong an lạc và tỉnh thức 
phối hợp với phương pháp chửa trị của Trung 
Tâm. Ngày 25/11/04 ông Kim Mã hướng dẫn 20 
bệnh nhân đến thăm viếng chùa, sinh hoạt tại 
chánh điện sau đó cùng dùng cơm chay. 

3 - Với lời từ Kinh Bát Nhã chuyển theo âm 
hưởng nhạc Phật Giáo được nhạc sĩ Robin một 
người Úc thấm nhuần thuần thành Phật Giáo đã 
sáng tác bài "Dâng Hương" bài "Hồi Hướng" và 
những bài sinh hoạt cho GĐPT, nhạc sĩ Robin tập 
hát cho GĐPT Đại Hỉ vào mỗi trưa chủ nhật hằng 
tuần. 

4 - Một đoàn Phật tử do Đại Đức Phước Tấn 
hướng dẫn và 15 các anh chị em Phật tử thiện 
nguyện, ngày 13/11/04 đi Bendigo giúp sơn 
phòng triển lảm Đại Bảo Tháp (Great Stupa), một 
bảo tháp Tây Tạng lớn nhất vùng Nam Bán Cầu. 
Sau khi sơn xong, Thầy Trụ Trì người Tây Tạng 
tặng quà cho các người tham dự làm công quả 
quí báu bày. 

5 - Nhận được bản cáo phó của bạn bè gởi đền 
ngày 14/12/04 khi được biết cô Tạ Thị Tuyết Lê 
quê Hải Phòng VN một du học sinh đến Úc được 
6 năm sống tại Melbourne đã đột ngột từ trần, 
bệnh tim tại Sydney, trước hoàn cảnh không thân 
nhân tại đây. Anh Nguyễn Hồng Ký chủ nhân 
Diamond Head Fashions tại Footscray, Trưởng 
ban tài chánh của chùa Quang Minh kêu gọi ĐĐ 
Phước Tấn giúp đỡ bằng cách quyên tiền đóng 
góp của đồng bào, với sự hổ trợ của anh Quốc 
Việt  và anh Tường Dinh, đài 974 cùng lên tiếng 
kêu gọi lòng từ tâm của quý đồng hương; số tiền 
thu được trên 12000 AUD. Thành thật cảm ơn sự 
đóng góp cao quí đó. 

Đối thoại giữa các Tôn Giáo tại Indonesia 
Một trong những sự kiện quan trọng của chánh 
phủ Úc cuối năm 2004 là chánh phủ Úc và chánh 
phủ Indonesia đồng thuận mở một cuộc đối thoại 
giữa các tôn giáo trong vùng gồm 10 nước khối 
Đông Nam Á “Asean” (Indonesia, Việtnam, 
Thái, Malasia, Laos, Cambodia, Singapore, 
Phillipines, Myanmar, Brunei) và Úc, Tân Tây 
Lan và Đông Timor. Các lãnh tụ tôn giáo 13 
nước cùng đến Indonesia họp tại thành phố cổ 
Yogyakarta cách thủ đô Jakarta 300 Km, ngoài 
phản ảnh sự liên lạc tốt đẹp cũng cố mối dây hợp 
tác giữa Úc - Indonesia đây còn là dịp đối thoại 
giữa các tôn giáo khác nhau trong vùng. Nhằm 
trình bày và trao đổi các quan điểm xây dựng 
lòng tin lẫn nhau cho hòa bình và thịnh vượng 

Mọi người nô nức đón mừng ngày Trung thu. 

 
Lãnh quà ngày Trung thu, mừng Tết của Nhi đồng. 
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trong vùng, và kết quả lần đối thoại này sẽ xây 
đắp sự hiểu biết và lòng khoan dung giữa các 
niềm tin và các tôn giáo. 

Được biết Bộ Ngoại Giao Úc mời Hòa Thượng 
Thích Phước Huệ, Viện trưởng Viện Hoằng Đạo 
GHPTVNTN UĐL-TTL là một trong mười 
người của các lãnh tụ các tôn giáo tại Úc gồm 
Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Do Thái Giáo, Hồi 
Giáo, Ấn Giáo. ĐĐ Phước Tấn phụ tá H.T Viện 
Trưởng dự trong cuộc họp quốc tế này. Sau 2 
ngày hội họp từ 6/12/04 - 7/12/04 đưa đến sự hòa 
dịu và hiểu biết thêm giữa các tôn giáo. 

Sau phiên họp các phái đoàn được mời đến 
Borobodur một quần thể đại bảo tháp được xây 
bằng đá từ thế kỷ thứ 8, được UNESCO xếp vào 
hạng di sản thế giới. Mặc dù Borobodur là một 
công trình của Phật giáo phát triển thời kỳ huy 
hoàng Phật giáo Indonesia, nhưng người Hồi giáo 
đến tàn phá và tiêu diệt Phật giáo từ thế kỷ 14, 
nhưng Borobodur vẫn là niềm tự hào văn hóa 
Indonesia ở giữa số tín đồ Hồi giáo đông nhất 
trên thế giới. 

Khóa Tu Kết Kỷ Niệm Phật Lần Thứ 3 và Đại 
Hội CLLXHQM ĐT kỳ 2 
Mỗi năm vào dịp hè là thời gian thuận tiện mở ra 
các khóa tu, năm nay khóa tu kết kỳ niệm Phật 
lần thứ 3 cũng là Đại Hội Khoáng Đại kỳ 2 ngày 
13/12/2004 với 90 tu sinh ghi tên tham dự lỳ này, 
các liên hữu cùng về chùa tu học trong tuần dự 
nghe các buổi thuyết pháp, niệm Phật chơn ký 
vọng sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt đêm truyền 
đăng được tổ chức rất trang nghiêm, hình ảnh 
ngọn nến được thắp sáng lên tượng trưng cho ánh 
sáng trí tuệ được Hòa Thượng Liên Trưởng 
truyền sang quí Thầy sau đó nối tiếp truyền nhau 
đến các liên hữu tạo cho đêm truyền đăng lung 
linh huyền diệu của đêm tâm thức ánh sáng trí 
tuệ Bát Nhã. Sau đêm truyền đăng liên viên đồng 
hát bài "Niệm Phật Đà". 

Khóa tu này cùng dịp tổ chức Đại Hội Khoáng 
Đại Kỳ 2, theo chương trình báo cáo sinh hoạt 
của Đạo Tràng, các nhận xét sinh hoạt Đạo 
Tràng, những lời huấn thị của Hòa Thượng nhân 
dịp Đại Hội, phát các chứng điệp công cứ như là 
một phương tiện đưa liên viên kiểm lại mình 
trong thời gian tu học. Qua phần phát các phần 
thưởng cho liên viên sinh hoạt công quả với chùa 
và gắn bó với đạo tràng từ khi bắt đầu trong các 
sinh hoạt là liên hữu Mai Thị Ngọ pd Thụy Hoàn 

td Tịnh Diệu. Phần thưởng cho liên hữu có sổ 
niệm Phật công cứ cao nhất là LH Nguyễn Thị 
Cảnh pd Diệu Lộc, td Tịnh Giác. Phần thưởng 
cho LH có số tuổi cao nhất luôn tinh tấn tham dự 
các khóa tu là LH Ngô Ái Ngọc pd Tâm Đạo, td 
Tịnh Thành. Năm nay CLLXHQM ĐT được tròn 
6 năm là một thời gian dài trong quá trình tu học 
của mỗi liên viên đều hướng về cầu giải thoát 
cũng là một niềm vui thấy được bước tiến sinh 
hoạt của đạo tràng. Sau đó phần cắt bánh sinh 
nhật và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt buổi liên 
hoan sau một tuần tu học trong đó có kết quả các 
liên viên thi niệm Phật Chơn ký vọng với hai liên 
viên trúng giải là LV Viên Nguyện và LV Viên 
Định. Tất cả các liên viên cùng hẹn gặp lại khóa 
tu sắp đến. 

Xây cất Đại Hùng Bửu Điện Quang Minh 
Sau một thời gian chờ đợi hoàn chỉnh các thủ tục 
hành chánh và kỷ thuật. Ban Xây Dựng Đại 
Hùng Bửu Điện Quang Minh đã đồng thuận 
mướn một Giám đốc đồ án công trình (Project 
Manager) là ông Ian Prest, một kiến trúc sư cách 
đây hơn 10 năm đã đảm trách xây chánh điện tạm 
hiện nay. Sau các phiên họp kỷ thuật, KTS Ian cố 
gắng đốc thúc đồng nhịp để các phần trách nhiệm 
đưa ra những con số xác tín lập các hồ sơ sớm 
gọi thầu. Với sức đẩy trong công việc, nên thời 
gian cùng lòng tin mong đợi của Phật tử và khả 
năng hoàn thành công trình sẽ là 3 nhịp cầu trong 
dự án. Hy vọng ngày khởi công xây cất sẽ sớm 
thành hiện thực không còn nằm in trên bản vẽ. 

Trình bày hướng nhìn và hướng tương lai của 
chùa Quang Minh 

Nhằn giới thiệu đến các thành phần người Úc - 
các chính trị gia, các nhà giáo dục, văn hóa, xã 
hội, môi trường hoặc những người Úc quan tâm 
đến phương cách sinh hoạt của Trung Tâm Văn 
Hóa Giáo Dục Xã Hội Chùa Quang Minh 
(TTVHGDXH), ngày 28/1/2005 tại Hội Trường 
Chùa Quang Minh sẽ trình bày cho người Úc với 
tiêu đề: Hướng nhìn và hướng tương lai của 
TTVHGDXH Quang Minh (Quang Minh 
Temple: Vision and Direction's Future) 

Tâm Hiển 


