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CẦU SIÊU VÀ GÂY QUỸ GIÚP NẠN NHÂN SÓNG 
THẦN  

Trận sóng thần Tsunami xảy ra ngày 26/12/2004 tại 
vùng biển Ấn Độ Dương gây ra gần 300.000 người 
chết, trước thảm trạng ngày GHPTVNTN/UDL + TTL 
đã tổ chức những buổi lễ cầu siêu và gây quỹ giúp 
một phần nào cho đồng loại lâm nạn tại các nước 
Indonesia, Siri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ... Ngày 
2/01/05 lúc 7 giờ tối trên đài SBS Melbourne, cuộc 
gây qũy Radiothon đã quyên được gần $100.000. 
Ngày 12/1/05 tại Happy Reception, Chùa Quang Minh 
và các nhóm Thương Gia Melbourne tổ chức buổi 
gây quỹ thu được hơn $30.000 đặc biệt phần ủng hộ 
địa điểm và thức ăn đều do chủ nhân Ông Frank 
Huỳnh đài thọ toàn bộ và ngày 28/1/05 nhóm thiện 
nguyện tổ chức buổi văn nghệ giúp nạn nhân sóng 
thần cũng tại Happy Reception. Ngoài ra Đại Đức 
Thích Phước Tấn cũng đến tham dự các buổi cầu 
nguyện cho nạn nhân sóng thần tại các cơ quan công 
cộng vào ngày 25/1/05 tại Tòa Đô Sảnh Thành Phố 
Maribyrnong và cho đến ngày 22/3/05. Đại Học VUT 
tổ chức buổi cầu nguyện cho nạn nhân sóng thần 
gồm đại diện các tôn giáo và các sinh viên ĐH VUT 
tại Footscray. Với sự đóng góp của toàn thể người 
Việt trong cuộc quyên góp cho các nạn nhân sóng 
thần vừa qua, người Việt tại Úc chứng tỏ lòng quảng 
đại của tinh thần người Việt nhất là hai buổi gây quỹ 
Radiothon tại Sydney và Melbourne tạo cho những 
sắc tộc của các quốc gia cùng có chương trình gây 
quỹ nhiều cảm mến. 

GÂY QUỸ GIÁO DỤC VỀ PHẬT PHÁP 

Nhận thức được sự đóng góp vào việc giải quyết 
những xung đột xã hội một cách hài hòa, khoan dung 
và bất bạo động, cũng như nhiều tín ngưỡng khác 
đang được dạy tại các trường và cũng để những trẻ 
em học sinh đạo Phật nên có cơ hội học về Phật 
pháp và mang theo nền văn hóa truyền thống Phật 
giáo cho các em hướng về tương lai tốt đẹp, một 
buổi phát động gây quỹ giúp tài trợ cho chương trình 
này với sự giúp đở của Hội Nghị Liên Tôn Thế Giới 
về hòa bình Chùa Quang Minh cũng là một thành 
viên của Hội Đồng Phật Giáo Tiểu Bang Victoria cùng 
đứng kêu gọi mọi đóng góp và giúp đở của đồng 
hương Phật tử. Buổi họp ngày 12/1/05 tại văn phòng 
BCV đã đưa ra những nhận định đứng đắn và hợp  

tình cho chương trình giáo dục này. Xin liên lạc trên 
trang www.bcvic.org.au để biết thêm chi tiết này. 

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

- Ngày 12.02.05 lúc 8.30PM, khai giảng khóa thiền 
trong năm dành cho người Úc đã được tổ chức hơn 4 
năm qua được người Úc thực tập trong an lạc mỗi tối 
thứ Tư hằng tuần tại chánh điện Quang Minh. 

- Mỗi học kỳ của các trường tại Melbourne được Ban 
giám hiệu hướng dẫn các học sinh đến chùa Quang 
Minh vào ngày 17/02 sáu mươi học sinh trường 
Marian College, ngày 22/02/05 Trường Tiểu học 
Sunshine với bảy mươi học sinh tung tăng vui đùa 
trong sân chùa, ngày 17/03/05 được chia làm hai xuất 
hơn 180 học sinh đến tìm hiểu văn hóa Phật Giáo và 
văn hóa VN trong dịp này Đại Đức Phước Tấn trình 
bày phần giáo lý Phật giáo và văn hóa VN. 

- Theo yêu cầu của Trung Tâm PG Tây Tạng tại 
Bendigo, Chùa Quang Minh sẽ giúp thiết lập và phối 
trí tượng Phật Quan Âm trong khuôn viên tại đây. 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 

- Ngày 23/3/05 đoàn Phật tử đến thăm trung tâm của 
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người cao niên Úc Trinity Garden gồm 20 người đang 
sống tại đây. Đặc biệt các cao niên Úc muốn nghe 
tiếng tụng kinh Phật giáo trong dịp này Đại Đức 
Phước Tấn đã tụng một thời kinh cầu an. 

- Ngày Clean-up Australia, chùa Quang Minh đảm 
trách một khu vực thu dọn vào ngày 6/03/05 theo dọc 
sông Maribyrnong và các công viên chung quanh. 
Tham dự ngày Clean-up Australia cũng thể hiện được 
một phần lòng từ bi của Phật giáo vì lòng thương yêu 
trái đất này, môi trường sống để cùng mọi người 
sống trong không khí an lành. 

- Giúp những người khuyết tật và bệnh nặng, Ban Xã 
Hội chùa Quang Minh chuyển giúp cho những người 
khó khăn cùng khổ tại VN 10 xe lăn. 

- Trong dịp đến dự "Ngày Hội Tăng Ni" do Hội Đồng 
Phật Giáo Bắc Melbourne của Siri Lanka, ngày 
5/03/05 Đại Đức Thích Phước Tấn đã trao đến 
Thượng Tọa Trụ Trì chùa Siri Lanka số tiền 15.000 
Úc Kim giúp nạn nhân sóng thần tại Siri Lanka, dịp 
này đoàn Phật tử Quang Minh cũng đến thăm viếng 
và quyên góp gần 4.000 Úc kim hiến cúng cho chùa 
này. 

SINH HOẠT TU HỌC 

- Ngoài các chương trình hằng tuần Thọ Bát Quan 
Trai, Đạo Tràng Quang Minh còn tổ chức sinh hoạt 
ngoài trời, ngày 13/03/05 hơn 50 liên hữu cùng đến 
Keilor Park dự buổi tu học ngoài trời, mặc dầu ngày 
hôm đó thời tiết rất nóng nhưng các liên hữu đã thể 
hiện tinh thần tu học cao trong niềm hoan hỉ và an 
lạc. 

- Vào dịp nghỉ lễ Easter, CLLX Quang Minh đã tổ 
chức một tuần tu học từ ngày 28/03/05. Dịp này các 
liên hữu được nghe giảng pháp, trì niệm chơn vọng 
ký. Kỳ tu học có 100 liên viên ghi tên tham dự trong 
đó có 53 vị dự 7 ngày, 41 vị ở lại chùa còn lại nhiều vị 
dự những ngày ít hơn. Đặc biệt vào đêm Chủ Nhật 
3/04/05 buổi thiền trà thơ nhạc do các liên hữu tham 
dự trình bày trong không khí tĩnh lặng ấm cúng và 
đầy thiền vị. 

XÂY CẤT ĐẠI HÙNG BỬU ĐIỆN 

- Nhằm vận động chính phủ Tiểu bang giúp cấp một 
phần tài trợ xây hội trường sinh hoạt cộng đồng, ngày 
28/01/05, một buổi trình bày Share Visions and 
Future Direction chia sẻ những viễn kiến và hướng 
nhìn về tương lai những hoạt động xã hội văn, hóa 
giáo dục cho người Việt và các sắc tộc. Ban Phục Vụ 
Xã Hội Quang Minh (Quang Minh Community Care) 
đã mời các dân biểu, nghị sĩ, các thị trưởng các thành 
phố miền Tây. Các cơ quan xã hội và các nhà hoạt 
động và nhân viên xã hội cùng thảo luận và phối hợp 
đẩy mạnh những hoạt động xã hội thiết thực tại miền 
Tây Melbourne này. Sau phần trình bày của Đại Đức 
Phước Tấn về các sinh hoạt trong những năm qua 
của chùa Quang Minh cùng phối hợp hoạt động với 

các Tổ Chức khác đạt nhiều kết quả khả quan, những 
người tham dự đều đồng thuận viết thư giới thiệu đến 
chính phủ Tiểu Bang. Hiện hồ sơ đã đệ trình chờ cứu 
xét. Được biết với sự chuẩn bị và theo dõi kết quả 
cuả anh Cao Tài, nhân viên xã hội của tổ chức 
Odysse hy vọng sẽ nhận phần nào của quỹ tài trợ 
Tiểu Bang. 

- Để chuẩn bị lễ động thổ xây dựng Đại Hùng Bửu 
Điện và sẽ khởi công vào ngày 16/05/05, Ban Kiến 
Thiết đúc kết các hồ sơ gọi đấu thầu cho từng phần 
để đúng thời gian khởi công xây dựng, trong đó Thư 
Viện và Thiền Đường dọn đến nơi khác tạo cho khu 
đất rộng của chương trình và họa đồ xây cất. Trong 
dịp lễ động thổ ngày thứ hai 16/05/05 kính mời toàn 
thể quý đồng hương Phật tử đến tham dự ngày khởi 
công xây cất Đại Hùng Bửu Điện sau nhiều năm đợi 
chờ thiết kế xây dựng. 

HỘI NGHỊ CÁC TÔN GIÁO DO UNESCO TỔ CHỨC 
TẠI MELBOURNE 

Lần đầu tiên một hội nghị tôn giáo là sáng kiến của 
phân bộ liên lạc văn hóa và đối thoại các nền văn hóa 
của UNESCO tổ chức tại Melbourne với chủ đề: "Tôn 
giáo trong hòa bình và xung đột" (Religion in Peace 
and conflict) nhằm ứng đối với thành phần hiếu chiến 
và bảo thủ được tổ chức tại Melbourne từ ngày 12 - 
14 tháng 4, 2005 với các quốc gia vùng Đông Á, vùng 
Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương, khoảng 111 
Đại Biểu của 23 quốc gia và 14 Đại biểu của các Tổ 
Chức Tôn Giáo trên thế giới. Được biết phái đoàn 
của Úc Đại Lợi gồm 15 thành viên gồm Đại Biểu các 
Tôn Giáo tại Úc trong đó Hòa Thượng Thích Phước 
Huệ Viện Trưởng GHPGVNTN tại UDL & TTL và Đại 
Đức Thích Phước Tấn trụ trì chùa Quang Minh là đại 
biểu trong phái đoàn chính thức tại Úc và 4 cư sĩ 
Phật tử VN. 


