
Hương Đạo  

 

TH
TẾ

- P
giớ
trụ 
đúc
giớ
Phư
gia
sự 
ngh
nên
ba 
cai
năm
Ca
đứn

- H
tổ 
tron
văn
lực
và 
đã 
Tọ
truy
phầ
trên
biể
(Bu
phá
Bu
giá
tất 
Be
4. V
khủ

 

CHÙA QUANG MINH

 Phật Sự 
 

 
Minh Hiếu
  

AM DỰ CÁC HỘI NGHỊ PHẬT GIÁO QUỐC 
 

hiên họp Ban Chấp Hành của Phật giáo Liên Hữu thế 
i (World Fellowship of Buddhist – WFB) tổ chức tại 
sở chính ở Thái Lan từ ngày 24-27 – 8 – 2005 nhằm 
 kết các thành quả sinh hoạt của Phật giáo trên thế 
i, với vai trò Phó Chủ Tịch W.F.B, Đại Đức Thích 
ớc Tấn đã đến tham dự cùng các phái đoàn các quốc 

 khác. Đặc biệt các phái đoàn các nước đều nhận rõ 
lớn mạnh của Phật giáo tại các nước Tây phương qua 
iên cứu và tu học của quần chúng trong mỗi nước 
 nhiều nước muốn đăng cai tổ chức Đại Hội này mỗi 
năm một lần cách đây mười năm tìm một nước đăng 
 tổ chức là một việc khó khăn. Nhưng theo thứ tự vào 

 2006. Nhật Bổn sẽ đứng ra tổ chức, sau đó, 
nada, Đại Hàn, Ấn Độ các nước trên cũng muốn 
g ra  tổ chức. 

ội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 4 được 
chức tại Thái Lan từ ngày 1-5 đến 11-5 đã gặp gỡ 
g tinh thần hòa hợp, hiểu biết vượt qua những dị biệt 
 hóa, phong tục, tập quán cũng như hành trì nhằm nổ 
 duy trì và phát triển Phật giáo trong thế giới đa cực 
đối thoại. Tại Đại Hội này các vị lãnh đạo Phật giáo 
vượt qua các rào cản giữa các trường phái Thượng 
a Bộ, Đại Thừa, Kim Cang Thừa nổ lực cùng nhau 
ền bá thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật góp 
n làm giảm bớt sân hận, xung đột ngày càng gia tăng 
 thế giới. Tại Hội nghị đưa ra bốn đề tài cho các đại 

u cùng thảo luận: 1. Phật giáo và công nghệ thông tin 
ddhism and Information Technology) 2. Sự hoằng 
p trong thời đại toàn cầu hóa (Propagation of 
ddhism in the Globalisation Age) 3. Phật giáo: Tôn 
o của nhân loại, do con người tạo ra, nhưng dành cho 
cả chúng sinh (Buddhism: Religion of Human 

ings, by Human Beings but for All Sentient Beings) 
ai trò của cộng đồng Phật giáo chống lại chủ nghĩa 
ng bố và thiên tai (Role of Buddisht Community  

 

against Terrorism and Natural Disaster). Hội đồng 
Thượng đỉnh hai năm một lần với sự thama dự của Úc 
Đại lợi qua Hội Đồng Phật Giáo Úc Châu và Hội Đồng 
Phật Giáo Tiểu Bang Victoria. 

- Năm 2005 Hội đồng Tăng Già thế giới World 
Buddhist Sanga Council – WBSC) được tổ chức tại 
Kuala Lumpur thủ đô nước Mã Lai, mặc dầu là một 
quốc gia có số tín đồ Hồi Giáo 65% nhưng Phật giáo đã 
có một truyền thống lâu đời tại đất nước này như tại 
Penang, Malacca v.v… Tại hội nghị này nhằm đưa ra sự 
hòa hợp tăng đoàn của các tông phái và các truyền thống 
thành một đạo Phật duy nhất, một giáo pháp dựa vào 
những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Tất cả cùng 
tôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thầy tâm linh cao 
cả. Mặc dầu các truyền thống Phật giáo giải thích khác 
nhau, cách hành trì khác nhau, nhưng trong lịch sử chưa 
bao giờ có bạo động và đổ máu. Đó là do tinh thần hiểu 
biết trong tuệ giáo, độ lượng trong quan điểm di biệt và 
sự hành trì thiền quán. Tại hội nghị này Đại Đức Thích 
Phước Tấn đại diện GHPGVNTN UDL&TTL cũng là 
thành viên của Hội Đồng, được biết GHPGVNTN 
UDL&TTL đã đứng đăng cai tổ chức Hội Đồng Tăng 
Già Thế giới vào năm 2001 tại Sydney. 

HOẠT ĐỘNG HOẰNG PHÁP – TU HỌC 

Ngoài những chương trình thọ bát ngày thứ bảy hoặc 
Chủ Nhật hằng tuần tạo một dịp tu học quí báu gồm các 
buổi giảng kinh, kiểm công cứ niệm Phật, các buổi sinh 
hoạt ngoài trời hoặc mừng ngày sinh nhật của các liên 
hữu đạo tràng là dịp nhắc nhở nhìn lại khoảng thời gian 
cần thiết cho con đường tinh tấn tu học. Ngoài ra có 
những khóa tu học kết kỳ niệm Phật vào mùa hè và mùa 
đông được nhiều Phật tử ghi tên tham dự trong không 
khí an lạc cho chính mình vừa luôn luôn tiếp nhận được 
giáo lý Phật pháp. 

Ngoài ra tại chùa Quang Minh còn phát hành quyển 
“Luận Tịnh Độ” tức Vãng SanhTịnh Độ Luận Giảng 
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Yếu của Thích Hồng Nhơn tức Đại Đức Thích Phước 
Hựu và Kinh Pháp Cú, Song Ngữ Chú Giải của Đại 
Đức Thích Phước Thái gồm 3 tập – và Tập 1 vừa phát 
hành. Đây là hai quyển kinh cần đọc xin quý Phật tử liên 
lạc về chùa để thỉnh những tập kinh - luận. 

- Ngoài những buổi thiền quán dành cho người Úc được 
tổ chức tại chùa mỗi tuần vào tối thứ ba – chùa Quang 
Minh còn tổ chức các buổi thực tập thiền danh cho các 
người Úc ở tại trung tâm Melburian Meditation tại St 
Kilda và ngày 14-9-2005 tổ chức thiền quán cho các 
nhân viên tại Centre Link, Footscray và mỗi tuần từ 5 tới 
12 -10-2005 cho các nhân viên văn phòng và sinh viên 
thuộc St Albans Campus tìm hiểu và thực tập Thiền do 
Đại Đức Phước Tấn thuyết giảng. Ngày 13-10-05 các 
giáo sư và chuyên viên của phân khoa Kiến Trúc Đại 
Học Victoria (VU) gồm 14 người đã đến thăm và tìm 
hiểu thêm các biểu tượng tôn giáo đặc biệt của Phật 
giáo. 

VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

- Buổi ra mắt tập thơ “Gió Bụi” của Đại Đức Thiện Hữu 
được tổ chức ngày 11/9 trong không khí ấm cúng âm 
hưởng chất thơ của một tu sĩ yêu mến thơ văn Đại Đức 
Thiện Hữu là một tăng sinh du học tốt nghiệp Tiến Sĩ 
Phật Học tại Ấn Độ và hiện trú xứ tại Tiểu Bang 
Queenlands. 

- Lớp Việt ngữ chùa Quang Minh được quí phụ huynh 
đưa con em đến học tiếng mẹ đẻ là một cố gắng lớn 
trong sinh hoạt hằng ngày tại nhà và bên ngoài khi liên 
lạc với người đồng hương. Lớp Việt ngữ gồm lớp 1 đến 
lớp 5 gần 60 học sinh. Và dự trù niên khóa 2006 sẽ khai 
giảng vào hạ tuần tháng 1, 2006. Quí phụ huynh xin liên 
lạc về chùa để ghi danh cho con em theo học. 

- Hằng năm, mỗi niên khóa, chùa Quang Minh được các 
trường công, tư chọn là nơi du khảo, tìm hiểu Phật giáo 
và văn hóa VN. Ngày 7-9-05 Trường Penleigh 
Essendon Grammar hướng dẫn 120 học sinh đặc biệt có 
17 học sinh và hai giáo viên của nhóm chọn tiếng Việt 
là ngôn ngữ phụ (Second Language). Ngoài ra còn có 
200 học sinh chia làm 4 nhóm của trường St Paul 
College – 200 học sinh nữ của trường Mentone Girls 
Secondary và 70 học sinh của trường Seabrook Public 
School. 

XÃ HỘI 

- Với sự phối hợp hoạt động xã hội trong cộng đồng 
Việt Nam, tổ chức xã hội Odyssey và chùa Quang 
Minh, ngày 8-7-05 đã thảo luận và tìm hiểu têm văn hóa 
gia đình VN trong “Dự án gia đình” (Family Project) 

- Sau những cuộc vận động hữu hiệu tái định cư đồng 
bào VN tỵ nạn tại Phi Luật Tân, Luật sư Trịnh Hội và 
nhóm thiện nguyện đã trở về Úc kêu gọi sự đóng góp tài 
chánh để chi phí làm các hồ sơ phỏng vấn được chính 
phủ Mỹ, Canada, Na Uy tiếp nhận hơn 2000 người Việt 
đi định cư, đêm 2-9-05 chùa Quang Minh đứng bảo trợ 
chính tổ chức chương trình gây quỹ tại Happy 
Reception, số tiền đồng hương ủng hộ đóng góp gần 
30.000 Úc kim. 

- Ngày 9-9-05, chùa Quang Minh phối hợp với Bệnh 
Viện Hoàng Gia trẻ em tại Melbourne (RCH) và hội 
Chinese Rotary Club tổ chức buổi gây quỹ tài trợ cho 3 
trẻ em VN khuyết tật được chửa trị và chỉnh hình tại 
Melbourne. 

- Tết Trung Thu Nhi Đồng VN trở thành truyền thống 
được tổ chức hằng năm tại chùa Quang Minh, ngày thứ 
bảy 17-9-05 số lượng trẻ em được các phụ huynh đưa 
đến tham dự đông nhất hơn các năm qua với 1300 lồng 
đèn cầm tay và quà bánh được phân phát cho các em, dự 
buổi múa lân, một chương trình biểu diễn võ thuật và 
văn nghệ thêm phần sôi nổi, vui tươi. Đặc biệt chùa 
Quang Minh còn yểm trợ hơn 3000 lồng đèn cho 
CDNVTD tại Melbourne để cấp phát cho các trẻ em 
VN và các trẻ em cộng đồng sắc tộc khác mừng Tết nhi 
đồng. 

- Trước những thiên tai dồn dập xảy ra trên thế giới: bão 
lụt tại Mỹ, động đất ở Pakistan, bão lụt tại VN, ngày 23-
10-05, một buổi kêu gọi giúp các nạn nhân. Hiện tại qua 
buổi cơm tình thương tại chùa Quang Minh quyên góp 
gần 18,000 úc kim. Dự trù số tiền này được chia làm 3 
nơi, tại VN, ĐĐ Thích Phước Tấn trao tại các tỉnh miền 
Trung và Bắc. Tại Mỹ,  gởi đến chùa Bồ Đề và Trung 
Tâm Vạn Hạnh ở Los Angeles tại California. Còn số 
tiền 6000 Úc kim gởi cho Pakistan được trao cho ông 
Khawar Saleen Khan thư ký của Quỹ cứu giúp Pakistan 
nạn nhân động đất trong buổi gây quỹ giúp thêm ngày 
9-12-05 tại Happy Reception (chưa kể số tiền cứu trợ 
thêm trong đêm này). 

- Qua những hoạt động kết hợp với các tổ chức cải huấn 
và xã hội, chùa Quang Minh nhận được những lời tán 
dương phục vụ xã hội trong những năm qua khi Bộ Tư 
Pháp và Bộ Dịch Vụ Cộng Đồng ngày 28-10-05 trao 
bảng khen phần thưởng “Corrections Victoria 
Community Partnership Awards 2005” tại văn phòng 
Quốc Hội. Và ngày 2-12-05 tại Phủ Toàn Quyền 
(Government House), chùa Quang Minh và Odyssey 
House cùng phối hợp làm việc xã hội trong những năm 
qua được chính phủ cấp ban thưởng cho các công tác ... 

(Xin xem ti ếp trang 17) 
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