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NGÔI CHÙA TRONG TRÍ NHỚ. 

Người Việt tị nạn khi đến Úc đã cùng mang theo một tinh thần, 
một nguồn văn hóa thấm đậm trong đời sống hằng ngày và 
trong đó ngôi chùa đâu đây đem đến chút vững chãi an bình 
trong đời sống mới. Từ những vùng đất khác nhau trên đất 
nước Việtnam đến Úc giữa một đất nước xa xôi, bất đồng 
ngôn ngữ, người Việt tập họp lại bên ngôi chùa sao mình thấy 
gần như vậy! Một quê hương đâu đây, gắn liền với những 
người thân thương đi tìm một nơi “che chở hồn dân tộc” từ đó 
ngôi chùa Quang Minh có mặt hôm nay ở Melbourne, chợt 
nhớ lại câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính: 

Quê tôi có gió bốn mùa 
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm 

và thử đổi vài từ:  Melbourne ngày có bốn mùa 
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm 

Mỗi người Việt đều mang hình ảnh một ngôi chùa để dành một 
góc nhỏ trong trí nhớ. Khi đến xứ người bắt đầu đều mong xây 
dựng một đời sống gia đình hạnh phúc nhưng tâm tưởng vẫn 
thêm một ngôi chùa biểu tượng truyền thống văn hóa của 
người Việt. 

ĐẤT VÀ NGƯỜI 

Ngôi chùa hôm nay trở thành một vai trò quan trọng trong sinh 
hoạt đời sống người Việt, ngoài gánh vác công việc hoằng 
pháp độ sanh, ngôi chùa cũng còn đặt quan tâm đến các sinh 
hoạt xã hội, gia đình luôn đè nặng lên tâm trí người Việt và 
những người thuộc các sắc tộc khác. Và ngôi chùa từng làm 
trong sáng hóa đời sống tinh thần tạo điều kiện để chúng ta 
cùng làm việc thiện vì “phụng sự chúng sinh, tức cúng dường 
chư Phật” trên bước đường truyền bá chánh pháp. 

Thoai thoải trên khu đất vùng Braybrook, phía dưới một vùng 
thung lũng nhỏ mang theo một dòng sông êm đềm lãng đãng, 
những du khách sẽ hỏi nơi đây có phải là một ngôi chùa hay 
một cơ sở nào khác. Vâng, chính nơi đây trong hơn mười năm 
qua, hình thức một ngôi chùa đã được xây một hội trường với 
vật liệu nặng tạm làm chánh điện vào năm 1992 với những 
đóng góp tài chánh và vật liệu của toàn thể đồng bảo Phật tử 
Melbourne và các nơi khác, đặc biệt qua sự vận động của Dân 
biểu Liên Bang Ralp Willis đơn vị Gellibrand (Footscray 
Sunshine) của Chánh phủ Thủ Tướng Bob Hawke tài trợ 
150.000 Úc kim. Đến hôm nay khu đất chùa Quang Minh có 
một diện tích gần 7 arce là từng bước tạo mãi thêm tất cả ba lô 
đất chung quanh để vào năm 2000 bắt đầu dự trù xây ngôi Đại 

Hùng Bửu Điện gồm 2 từng và chánh điện có sức chứa trên 
800 người và tháng 5-2005 bắt đầu khởi công. 

NGÔI CHÙA VÀ NHÂN SINH 

Từ một tôn giáo với lễ nghi, tư tưởng, triết học Phật học đã tỏa 
ra trong các sinh hoạt văn hóa của người Việt hằng ngày tại 
Úc, nhiều người Úc chính mạch cũng như các cộng đồng sắc 
tộc khác đã biết đến Phật giáo có những sinh hoạt trong xã hội 
Úc ngày nay. Với mục tiêu và vai trò của Chùa Quang Minh 
mang đạo Phật vào cuộc đời cũng là theo tinh thần hiện đại 
hóa Phật giáo dễ dàng hòa vào dòng chảy của cuộc sống để 
giải thoát nỗi khổ, niềm đau được xem là những điểm chung 
nhất giữa các truyền thống Phật giáo. Từ đó chúng ta tìm ra tia 
sáng hy vọng thực tiển nhất còn lại trong mỗi người những giá 
trị văn hóa, đạo đức, giáo dục, tu tập của Phật giáo khi đặc biệt 
nhất là giới trẻ Việt Nam đang sống hoặc sinh ra tại Úc tìm lại 
cội nguồn cách hành xử cá nhân trong đời sống gia đình và xã 
hội theo tinh thần truyền thông văn hóa Việt Nam. Ngoài những 
quan tâm đó tinh thần người Việt và những ưu tư đến thế hệ 
trẻ Việt Nam, vì vậy trong hơn mười năm qua, các sinh hoạt 
của chùa Quang Minh đã được các cư dân địa phương, chính 
quyền địa phương, các dân biểu Liên bang và Tiểu bang, các 
nghị viên, các hội đồng thành phố đều lên tiếng ủng hộ những 
công tác phục vụ thiết thực đạt nhiều thành quả cho người Việt 
nói chung và các tổ chức xã hội phối hợp với chùa Quang. 

THỰC HIỆN ƯỚC MƠ 

Trong công tác hổ trợ các dịch vụ xã hội lâu dài, ngôi chùa 
Quang Minh sẽ là nơi sinh hoạt tinh thần và các hoạt động xã 
hội khác phổ cập có tính đa dạng hơn. Nay hãy đưa các hoạt 
động xã hội này lên một tầm mức chuyên nghiệp đến quảng 
đại quần chúng Việt Nam mà mỗi ngày luôn là một ngày mới. 
Với nhiều chương trình của chùa đưa ra phối hợp với Odyssey 
như Family Project, Age Care v.v… được tập trung trong tổ 
chức của chùa Quang Minh gọi là “Quang Minh Community 
Care Centre” (Trung Tâm Quảng Tế Chùa Quang Minh). Nhận 
được một chương trình rộng lớn đó cũng phù hợp với Tổ Chức 
Xã Hội Odyssey, cô Lee Conney, cô Zarra, anh Ray 
Fergusson, anh Cao Tài, và Ban Trị Sự thảo luận một chương 
trình xin chính phủ tài trợ với bước đầu tiên mời toàn thể các tổ 
chức xã hội từng cộng tác với chùa, các dân biểu, nghị sĩ, các 
Hội Đồng Thành Phố và các giới chức xã hội quan tâm phát 
triển vùng Miền Tây của Úc qua buổi trao đổi (workshop) với 
trọng tâm của chùa trình bày cho người Úc biết qua kế hoạch 
“Tầm nhìn và chiều hướng tương lai của chùa” (Quang Minh 
Temple: Vision and Direction’s Future). Tại buổi trao đổi này 
ngày 18/1/2005 tại Hội Trường Quang Minh, toàn thể các 
thành viên tham dự đều hân hoan nhiệt tình ủng hộ. Những 
đóng góp đầu tiên và những hồ sơ tường trình căn bản 
(submission) đó gởi đến văn phòng chính phủ tiểu bang được 
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ghi nhận từ những thiện chí quý báu của cô Lee, cô Zarra, anh 
Ray, anh Cao Tài, nhân viên xã hội của Odyssey v.v… 

Sau khi chuẩn bị hồ sơ gởi đến chính phủ và đón tiếp các buổi 
trao đổi tư vấn của Hội Đồng Chính Phủ đến tham khảo, cứu 
xét đơn xin và kể từ hơn sáu tháng chờ đợi kết quả; ngày 
6/11/2005, Thủ Hiến Steve Bracks đã đích thân đến thăm viếng 
chùa Quang Minh, để trao tặng một ngân khoản xây dựng 
trung tâm xã hội, tại đây giới trẻ của Gia Đình Phật Tử làm 
hàng rào đón chào và đông đảo đồng bào Phật tử hân hoan 
chào đón một vị Thủ Hiến lần đầu tiên đến thăm một cơ sở tôn 
giáo của người Việt. Buổi lễ có sự tham dự của Hòa Thượng 
Viện Trưởng Thích Phước Huệ GHPGVNTNUĐL&TTL đến từ 
Sydney, quý Tăng Ni, LS Lưu Tường Quang, Giám đốc đài 
SBS Radio, các dân biểu, nghị sĩ tại Victoria, các tổ chức xã hội 
Úc-Việt và hơn 500 đồng hương, tất cả thật vui mừng với nhiều 
lần tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, vô cùng ngạc nhiên 
khi Thử Hiến Steve Bracks tuyên bố dành cho chùa Quang 
Minh 1 triệu đồng là phần đóng góp của chính phủ cho chương 
trình thực hiện lợi ích xã hội của cộng đồng Phật tử tại đây. Thơ 
thẩn đâu đây như một giấc mơ của những người tham dự 
ngày hôm đó nay đã thành sự thật. Sau đó Hòa Thượng Thích 
Phước Huệ trao tặng Thủ Hiến TB Victoria bức tranh lụa Bông 
Sen và dịp này trao tặng đến Dân Biểu Bruce Mildenhall bảng 
ghi nhận những đóng góp giúp đỡ liên tục cho chùa Quang 
Minh và TNS Nguyễn Sang, cựu nghị viên Cúc Lâm cũng 
được trao tặng bảng ghi nhận hổ trợ giúp cho trung tâm. Từ đó, 
đúng như lời phát biểu của DB Bruce Mildenhall tại buổi lễ như 
những lời trình bày của ông có sức thuyết phục trước Hội Đồng 
Bộ Trưởng Tiểu Bang cũng như lưỡng viện Quốc Hội Victoria 
đều đồng thanh chấp thuận cấp “1 triệu Úc kim dành cho Chùa 
Quang Minh” đã minh chứng những đóng góp tích cực công 
tác trong xã hội Đa Văn Hóa Úc, theo bản thông báo Báo Chí 
của văn phòng Dân Biểu Bruce Mildenhall: 

“1 Triệu Úc Kim Dành cho Chùa Quang Minh 

Chùa Quang Minh tại Braybrook sẽ nhận được 1 triệu Úc kim 
từ Quỹ Trợ Giúp Cộng Đồng do Chính phủ tài trợ dành cho một 
trung tâm dịch vụ cộng đồng. 

Dân biểu đơn vị Footscray, ông Bruce Mildenhall đã kêu gọi Bộ 
Trưởng Công Đồng Victoria tài trợ cho dự án hồi tháng trước và 
rất vui mừng công bố sự hỗ trợ của chính phủ. 

Ông Mildenhall nói rằng: "Chùa Quang Minh không chỉ là một 
nơi tín ngưỡng mà còn là một trung tâm cung ứng và quản trị 
các dịch vụ công đồng trong vùng Braybrook và Maidstone" 
cùng các vùng phụ cận khác. 

Trung tâm cộng đồng mới sẽ là một phần của toàn bộ công 
trình phát triển trị giá 6,5 triệu đô la của Chùa Quang Minh. 

Ông Mildenhall nói rằng: "Được sự lãnh đạo tinh thần của Thích 
Phước Tấn, quí tăng ni, nhân viên cộng đồng và các thiện 

nguyện viên đã phục vụ tuyệt vời cho cộng đồng địa phương, 
cộng đồng Phật tử cũng như cộng đồng không phải Phật tử." 

"Các dịch vụ cố vấn gia đình, cố vấn chống ma túy, huấn luyện 
sử dụng Internet cho người già lão, các kế hoạch huấn luyện 
nhân dụng, dịch vụ cung cấp các bữa ăn - nhất là cho các 
trường học địa phương, các lớp vovinam và tổ chức nhiều dịch 
vụ khác tại chùa." Chùa Quang Minh cũng tiếp cận với rất nhiều 
người trong cộng đồng. 

Cảnh sát ước tính rằng có đến 15,000 người mỗi năm tụ về 
Chùa lúc giao thừa dịp Tết, thường là trong ngày thường. Chùa 
Quang Minh là một tổ chức lý tưởng tiếp cận với hàng ngàn 
người dân vốn gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các trung 
tâm dịch vụ thuộc cộng đồng Úc chính mạch". 

Chùa Quang Minh tọa lạc ở đỉnh cao khu đất nằm trên sông 
Maribyrnong gầng vịnh Solomon nơi nước ngọt và nước mặn 
giao nhau. Đây cũng là nơi mà phần lớn mọi người trong cộng 
đồng đều biết và thường tìm đến, không chỉ vì giá trị tinh thần 
mà còn vì đây là trung tâm điểm của rất nhiều sinh hoạt công 
đồng. 

Chùa Quang Minh cũng vừa thực hiện một cuộc đối thoại với 
công dân Bản Địa trong cố gắng nhằm tạo nên một dạng thiết 
kế thích hợp nhằm đánh dấu tầm quan trọng của khu vực này 
với cộng đồng người Koori, cấu trúc này cũng sẽ là một phần 
của toàn thể công trình mới. 

KẾT: MỘT CÀNH HOA CHO CUỘC ĐỜI. 

Từ khởi đầu con đường phục vụ nhân sinh đem đến an vui của 
Phật giáo trong đó chùa Quang Minh đã thực hiện trong những 
năm qua và nay khi nhận được tài khoản của chính phủ Tiểu 
Bang Victoria dành cho Trung Tâm Xã Hội Quang Minh sẽ 
thêm một bước tiếp tục nữa cho một cuộc khởi hành mới, và 
những chương trình mới trong những tháng năm sắp tới đem 
tinh thần Phật giáo đi vào cuộc đời như một thông điệp từ bi và 
trí tuệ làm vơi những khổ đau: “Gate, Gate, Paragate, 
Parasamgate, Boddhi Svaha” (Vượt thoát! Vượt thoát! Mau lên 
vượt thoát! Hãy nhảy vọt thoát ra ngoài mọi khổ đau, ách nạn). 

Và từ truyền thống Phật giáo, người Phật tử Việt Nam dù sống 
nơi đâu đã luôn sống đời sống lạc quan yêu đời như trở về tiếp 
cận đời sống an lạc trong hiện tại, đúng thực chất cuộc đời theo 
lời Bát Nhã Tâm kinh: Yết đế, Yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng 
yết đế… (Nhanh lên, nhanh lên qua bên kia bờ giải thoát. Tinh 
tấn, tinh tấn lên, đến bờ bên kia tròn hiểu biết…) 

Ngôi chùa một câu chuyện của dòng sông. Một cành hoa bên 
đồi hoa vẫn nở.  
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