
 

  

HƯƠNG ĐẠO 14 

6  trang 6 
2006 

THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 

 Hội Nghị Đối Thoại Các Tôn Giáo tại Phi Luật 
Tân 

Hội nghị đối thoại các 
tôn giáo lần thứ hai tại 
vùng Đông Nam Á và 
Nam Thái Bình Dương 
vì “Hòa Bình, Phát triển 
và Nhân cách” được tổ 
chức tại CEBU một 
thành phố du lịch của 
Phi Luật Tân từ ngày 
14-16-03-2006, gồm 16 
nước tham dự, đặc biệt 
trong phái đoàn Úc Đại 
Lợi. Hòa Thượng Thích 
Phước Huệ. Viện 
Trưởng Viện Hoằng Đạo GHPGVNTN UĐL&TTL và 
Đại Đức Thích Phước Tấn là thành viên đại diện Phật 
Giáo trong phái đoàn Úc tham dự hội nghị. Hội nghị 
hằng năm nhằm nêu lên tầm quan trọng trong việc đối 
thoại và hợp tác giữa các tôn giáo trong vùng. Tất cả đều 
nhận thức niềm tin tôn giáo là một nhu cầu thiết yếu 
trong đời sống con người nhằm thăng hoa niềm hy 
vọng, sự tự tin, lòng phấn khởi và hướng dẫn đời sống 
thêm tốt đẹp cho gia đình, xã hội, và văn minh tiến bộ, 
tạo nền hòa bình giữa các tôn giáo tránh việc lạm dụng 
của giới cực đoan gây xung đột chiến tranh, hận thù. 

Sau hội nghị, các phái đoàn tham dự cùng ký một bản 
thông báo chung ngoài các chủ đề nêu ra, còn nêu bật 
những điểm thực tiển trong đó con người đều có những 
khả năng giá trị đạo đức, tinh thần và tri thức được phát 
triển toàn vẹn nhằm đạt đến phẩm cách của con người 
và đều kêu gọi các nhóm tôn giáo thừa nhận tính đa 
nguyên, đa văn hóa và một nền giáo dục bình đẳng, để 

phát triển lòng bao dung và tôn trọng các niềm tin, các 
nền văn hóa và truyền thống của các quốc gia đó. Và 
cũng kêu gọi vai trò của truyền thông, báo chí, khuyến 
khích phát triển và duyệt lại các tiêu chuẩn trong việc 
thực thi quyền tự do báo chí với trách nhiệm hổ trợ việc 
thiết lập cũng cố diễn trình đối thoại giữa báo chí và các 
tôn giáo giữa ký giả và các lãnh tụ tôn giáo. Không khí 
Đại Hội kỳ này đầy sôi động và náo nhiệt hơn so với kỳ 
trước; khi mà đa số đại biểu đòi hỏi đại hội đề ra các 
hành động cụ thể hơn là chỉ dung các mỹ từ ngoại giao 
chung chung. Trong bài phát biểu HT Thích Phước Huệ 
có nói và mong rằng: “Đại Hội nên đề ra các chủ trương 
cụ thể hơn là chỉ duyệt xét lại một vài tư tưởng trong 
triết lý của các tôn giáo”. 

Và hội nghị kỳ 3 “Đối thoại trong vùng giữa các tôn 
giáo” sẽ được tổ chức tại Tân Tây Lan năm 2007. 

 Tham Dự Hội Nghị Liên Hữu Phật Giáo Thế 
Giới (World Fellowship of Buddhists WFB) tại Đài 
Loan. 

Hội nghị Phật Giáo Liên Hữu Thế Giới được tổ chức 
tại Trung Tâm Phật Quang Sơn tại Đài Loan từ ngày 

 

 

 

 

 
 
 
Minh Hiếu 

Tin tức  

Phật sự 
 

 

Chùa QUANG MINH 



 

     

HƯƠNG ĐẠO 14

7  trang  7 
2006 

17-20 tháng 4 năm 2006. GHPGVNTN UĐL&TTL là 
thành viên của tổ chức đến tham dự với hơn 33 quốc 
gia và nhiều tổ chức Phật giáo khác. Đặc biệt với tư 

cách là Phó Chủ Tịch WFB, Đại Đức Thích Phước Tấn 
còn đảm trách soạn một bản kinh chung bằng Anh ngữ 
sẽ được tụng trong các buổi hội nghị. ĐĐ Phước Tấn 
đã thảo luận và nêu lên nội dụng bài kinh là phối hợp 
của tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada) Phật 
Giáo Phát Triển (Mahayana) và Kim Cang Thừa 
(Mantrayana - Phật giáo Tây Tạng). Buổi thảo luận 
gồm các tổ chức Phật Giáo tại Melbourne & Sydney 
gồm North Victorian Buddhist Association, Daham 
Niketanaya (Phật giáo SriLanka), Buddhist Council of 
Victoria, Buddhist Council of NSW, Buddhist 
Federation of Australia, United Vietnamese Buddhist 
Congregation of Victoria (GHPGVNTH tại Victoria), 
The Korean Seon Centre (PG Đại Hàn), Atisha Centre 
(PG Nhật Bổn), Engaging Buddhism Conference 
Committee và các học giả và giáo sư phân khoa Phật 
Học của ĐH Monash và ĐH Western Sydney - Bản 
kinh ngắn hàm chứa những kiến giải sâu xa về giáo 
pháp của Phật giáo biểu hiện hành trình đến giác ngộ. 
(Xin đọc bản kinh bằng Anh ngữ trong số báo này) 

 Tuần lễ quốc tế Đại Lễ Phật Đản PL 2550 Tại 
Thái Lan 
Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản 2550 của Liên Hiệp 
Quốc được Thái Lan nhận đảm trách tổ chức do Viện 
Trưởng Đại Học Mahachulalongkern kiêm Trưởng Ban 
Tổ Chức đã gởi thư mời GHPGVNTN  UĐL&TTL là 
một thành viên trong ban tổ chức. Ngày tổ chức Đại Lễ 
Phật Đản của LHQ từ ngày 7-5 đến 10-5-2006 tại văn 
phòng Liên Hiệp Quốc, Bangkok và Trung Tâm 
Buddhamonthari. Các chủ đề trong ngày Đại Lễ Phật 
Đản Quốc Tế 2006 sẽ là nội dung của các buổi tọa đàm 
như: Phật giáo và hòa bình thế giới, Giáo dục Phật giáo, 
Hoằng pháp trong thiên kỷ mới, Bảo tồn di sản văn hóa 
Phật giáo, Phát triển bền vững và sự hợp tác Phật giáo 
thế giới. Các cuộc tọa đàm quốc tế về Phật giáo được 

diễn ra tại văn phòng LHQ ở Bangkok cùng các điện 
văn chúc mừng của LHQ và lãnh tụ các quốc gia. Hy 
vọng trong tương lai gần, các quốc gia thấy được tầm 
quan trọng của các đóng góp vô giá của Đức Phật cho 
lịch sử nhân loại sẽ chấp nhận ngày Phật Đản như ngày 
quốc tế đáng ghi nhớ trên toàn cầu. 

CÁC KHÓA TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP 
 Khóa Tu Kết Kỳ Niệm Phật mùa hè năm 2005 được 

tổ chức trong một tuần từ ngày 6-01-2006, có hơn 70 
Phật tử ghi tên tham dự, thời gian dự khóa tu ngoài các 
Phật tử dự toàn thời còn có những ngày do các khóa 
viên tự chọn thời gian thích hợp hoàn cảnh tạo những 
ngày đến chùa tu học thêm kiến thức Phật pháp và tạo 
an lạc trong đời sống. Suốt khóa tu niệm Phật còn được 
nghe thuyết giảng các bộ kinh, thiền hành, thiền tra cho 
thanh tâm thức tỉnh và tinh tấn; trang bị cho người Phật 
tử những chất liệu cần thiết đang sống ở một xã hội 
nhiều biến động như hiện nay. 
Sau khóa tu là phần thiền trà, đêm thắp sáng dòng tỉnh 
thức qua chương trình đạo ca mang âm hưởng thiền vị. 
Những bài hát, bài thơ do các khóa viên tự hát lên, ngâm 
lên, chan hòa trong tình bạn sen một tuần tu học được 
chất dứt vào ngày 12-01-2006. 

 Trong sinh hoạt của Đạo Tràng Cực Lạc Liên Xã 
Quang Minh, gần những ngày cuối năm Ất Dậu còn tổ 
chức buổi tiệc chay tất niên với phần văn nghệ rất phong 
phú của Đạo Tràng là buổi gặp gỡ liên hoan trong Đạo 
Tràng vào ngày 22-01-2006 trước khi chuẩn bị bước 
vào năm mới Tết Bính Tuất 2006. 

 Lớp Thiền hằng tuần năm 2006 đặc biệt dành cho 
người Úc được khai giảng lúc 8:30 giờ tối ngày 11-01-
06 tại chánh điện chùa Quang Minh. Lớp Thiền bắt đầu 
hơn 5 năm qua có 7 người Úc thuần thành ghi tên tham 
dự họ là những nhân viên công chức người Úc rất nhiệt 
tình tu tập, có người đang ở từ Geelong đến đây cùng 
thực tập thiền quán. Các bạn trẻ VN muốn đến tìm hiểu 
và nghe giảng thiền bằng Anh ngữ có thể ghi tên tham 
dự. Trong nhóm này được tin buồn khi thiền sinh Allan 
Williams ở Reservoir đã từ trần ngày 20-01-06 hưởng 
thọ 67 tuổi, được hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner theo 
lời yêu cầu của Allan Williams với gia đình, ông muốn 
tang lễ cử hành theo nghi lễ Phật giáo, Đại Đức Phước 
Tấn đến thăm viếng và cử hành tang lễ, tiển đưa đến 
nghĩa trang cùng các thiền sinh và thân nhân gia đình. 
Trước tin buồn này nguyện cầu hương linh Allan 
Williams vào cõi tịnh độ an lạc quốc. Tro cốt ông hiện 
đang an trí tại Chùa và gia đình đã xin trồng một cây 
khuynh diệp để tưởng nhớ ông. 

 Nhận lời mời của Ban Tổ Chức ngày “Tibet Spring 
Festival” tại vùng Yuroke vào ngày 26-02-06. Đại Đức 
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Phước Tấn đến tham dự và phụ trách giảng đề tài theo 
chương trình: “Pháp tu Tịnh Độ”, với pháp môn Tịnh 
Độ là pháp môn tạo phương tiện đem lại lợi ích an lạc 
xưng dương tán thán về quốc độ thanh tịnh. Được biết lễ 
hội mùa Xuân của Phật giáo Tây Tạng trở thành một lễ 
hội truyền thống hằng năm qui tụ các diễn giả của các 
tông phái Phật giáo trình bày những đặc trưng tu tập 
dành cho các Phật tử muốn thực tập. 

SINH HOẠT VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

 Theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu Trường Footscray 
City College muốn các học sinh của trường cùng tham 
dự khóa bảo vệ môi trường sống dành cho thú vật chim 
chóc sống dọc theo sông Maribyrnong. Đại Đức Phước 
Táng, ngày 8-03-06 đến phổ biến xây dựng lại môi 
trường chung quanh kích thích các động vật hoang dã 
trở lại đây, tạo cho cảnh quan của chùa cùng với thiên 
nhiên thêm phong phú. Theo kế hoạch chùa Quang 
Minh cùng với Living Museum of the West, học sinh 

trường Footscray City College sẽ tham gia tạo những cái 
tổ thiên nhiên làm nơi trú ngụ khi các loài chim đến 
sống, trồng những loại cây thích hợp địa phương, kiểm 
soát mực nước lưu thông nguồn nước sạch, tránh ô 
nhiễm. Dự trù chương trình này sẽ bắt đầu vào giữa năm 
2006 và được Ban GH và học sinh hưởng ứng. 

 Trường Việt ngữ Quang Minh đã chính thức khai 
giảng ngày 4-02-06. Các phụ huynh ghi nhận sự cần 
thiết giúp cho con em mình hiểu và đọc tiếng Việt là bảo 
vệ nguồn văn hóa của người Việt qua các lớp Việt ngữ 
tại xứ người. Với 70 em ghi tên từ lớp mẫu giáo đến lớp 
năm, các em luôn đến trường là do sự cố gắng khuyến 
khích của quí phụ huynh. Đặc biệt hiện nay do công 
trình xây cất ĐHBĐ nên các phòng lớp không đủ, nên 
Trường Việt ngữ Quang Minh đã mướn các lớp học của 
Trường Secondary Braybrook College tạm dạy trong 
thời gian đang xây cất. 

 Một buổi ra mắt CD thơ của Thi sĩ Lý Thừa Nghiệp 
được sự bảo trợ của Ban Văn Hóa Giáo Dục chùa 
Quang Minh vào ngày 16.04.2006. Theo chương trình 
có phụ diễn ca nhạc ngâm thơ do các nghệ sĩ Melbourne 
trình bày. CD thơ nhạc với chủ đề "Thực Tại Nhiệm 

Mầu" với những bài thơ trong tuyển tập "Cỏ reo" và 
"Bọt nước xao" của Thi sĩ Lý Thừa Nghiệp được các 
nhạc sĩ phổ nhạc. 

Buổi ra mắt CD là một đóng góp trong sinh hoạt văn 
hóa văn nghệ của thành phố Melbourne đã được đông 
đảo đồng bào mến mộ đến tham dự. 

 Nhằm giúp tài trợ cho chương trình "Giáo Dục Phật 
Giáo" do Hội Đồng các Tổ Chức Phật Giáo tại Victoria 
(Buddhist Council of Victoria – BCV) đảm trách với sự 
phối hợp với Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Victoria, Ông 
Brian Ashen đã kêu gọi quí đồng hương Phật tử đóng 
góp vào dịp đoàn Phật tử hành hương Thập tự ngày 5-2-
06 với số tiền $1500 để tài trợ soạn thảo các giáo án cho 
chương trình Phật học cho các trường Trung Tiểu học 
Công Lập tại Victoria. 

SINH HOẠT XÃ HỘI 

 Ngày 15-02-06, nhằm trao đổi, kiểm tra các công tác 
xã hội giữa cơ quan Odyssey và chùa Quang Minh đã 
thực hiện được những yêu cầu các sinh hoạt thanh thiếu 
niên, hay xử dụng ma túy trong cộng đồng. Hiện nay có 
chương trình tìm hiểu và nghiên cứu mức độ nghiện 
rượu, qua toán "Alcohol Survey Research Team" để có 
những số liệu giúp hạn chế những người đang nghiện 
rượu trong cộng đồng Việt Nam. 

 Sau khi được Bệnh Viện St. Vincent cấp cho những 
dụng cụ y khoa đo tim động đồ vẫn còn xử dụng tốt, 
Ban Xã Hội Quang Minh tiếp nhận thêm những dụng 
cụ y khoa trước khi bệnh viện Alfred tái trang bị các 
dụng cụ khác, các dụng cụ đã xử dụng này vẫn còn đang 
cần thiết cho các bệnh viện trạm xá tại các vùng nghèo 
VN. Số dụng cụ này sẽ chuyển giúp cho các bệnh viện 
lao hoặc ung bướu, thần kinh, tim tại VN. Những đóng 
góp trên nhằm chia xẻ làm vơi những khổ đau trong tình 
đồng loại sự theo dõi xin được các dụng cụ này do lòng 
nhiệt tình phục vụ của cô Hiếu, sinh viên y khoa năm 
thứ 4. 

 Và Ban Xã Hội cũng nhận được hơn 50 máy 
computer sau khi trang bị các loại máy mới của Trường 
Santamaria tại Cobourg. Với thế hệ chức năng của của 
máy tuy có chậm nhưng đưa gởi về các trường ở vùng 
sâu và xa cũng giúp cho các học sinh tiếp xúc được các 
chương trình qua máy vi tính. Anh Đỗ Hùng chuyên 
viên Điện Toán của Trường Santamaria College đã giúp 
thông báo nhận được số lượng này. Cô Hà sẽ kiểm lại 
chất lượng trước khi đóng kiện cho ra cảng tàu gởi về 
VN. 

 Ban Trù Phòng chùa Quang Minh đã phục vụ các 
học sinh có lợi tức thấp 2 buổi ăn trưa, cung cấp cho 
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buổi cơm chay cho chương trình " Sống Khỏe, Sống 
Vui" dành cho các cao niên. Các buổi cơm chay Chủ 
nhật đã được đông đảo đồng hương đến thưởng thức tạo 
một nếp sinh hoạt nhiều hoan hỷ ngày cuối tuần. Với 
tinh thần phục vụ cộng đồng rộng lớn đó nên Ban Vệ 
Sinh Y Tế của Hội Đồng Thành Phố ngày 14-02-06 đến 
chùa Quang Minh phối hợp giúp bảo vệ an toàn thực 
phẩm đưa đến tình trạng y tế tốt thêm cho đồng hương 
đang xử dụng thực phẩm. 

 Hơn 5 năm qua, chùa Quang Minh đã tham gia ngày 
Clean up Australia với HĐTP Maribyrong, như một 
đơn vị đóng góp không nhỏ vào chương trình làm sạch 
nước Úc, với phạm vi hoạt động từ các công viên và dọc 
theo bờ sông Maribyrnong. Ngày 5-03-06, có hơn 80 
người ghi tên tham dự thể hiện tinh thần xã hội giúp một 
tay đóng góp của người Việt cho xã hội Úc, làm đẹp 
khu vực quen thuộc này; thể hiện những đóng góp của 
người Việt cho xã hội Úc, đặc biệt toàn thể các đoàn 
sinh GĐPT Đại Hoan Hỉ hăng hái ghi tên tham dự như 
một thực tập tốt trong các sinh hoạt tương lai. 

TẾT BÍNH TUẤT 2006 

 Mặc dầu khu vực tổ chức Tết Nguyên Đán năm 
2006 chung quanh chùa Quang Minh bị thu hẹp dành 
cho xây cất Đại Hùng Bửu Điện, nhưng vẫn cố gắng tạo 
những địa điểm mới không thay đổi một lễ hội sinh hoạt 

truyền thống như các năm qua. Từ tuần lễ trước ngày 
Chủ Nhật 22-01-06 là một ngày nóng nhất với nhiệt độ 
trên 40o là ngày khai mạc hội chợ Têt bông vạn thọ, hoa 
quả, lễ cầu an, phát quà tất niên, văn nghệ tất niên của 
CLLH Quang Minh và thi vòng loại Quốc Phục Thiếu 
Nhi. Từ những chuẩn bị các tháng trước, nhưng chỉ một 
tuần trước khi đón giao thừa là một tuần rất bận rộn, Ban 
Trù Phòng chuẩn bị các món ăn chay trong tháng Giêng, 
bánh tét, bánh chưng, bún Huế, chè 4 màu. Phần chuẩn 
bị ẩm thực này luôn tạo một nét đặc biệt cho người Việt 
ăn Tết mỗi năm.  

Khi chuẩn bị giao thừa với các trò chơi, thi chung kết 
Quốc Phục Thiếu nhi, một sân khấu lộ thiên dành cho 
phần văn nghệ của 2 GĐPT, các ban nghệ tài tử, các 
màn trích đoạn cải lương, màn sớ táo quân, múa rồng, 
múa lân, biểu diễn Vovinam. Những màn trình diễn vui 
tươi ngày Tết, ý nghĩa để lại cho người tham dự giao 
thừa nhiều hân hoan mừng năm mới. Đặc biệt năm nay 
để khuyến khích tinh thần học tập của thanh thiếu niên 
đang học Trung Học làm gương cho các bạn trẻ hiếu 
học trong tương lai và tạo cơ hội tốt khi bước vào Đại 
học qua kết qua thi VCE, Ban Văn Hóa Giáo Dục chùa 
Quang Minh đã kêu gọi các học sinh tốt nghiệp VCE có 
số điểm từ 90 trở lên ghi tên. Ban VHGD nhận được 12 
học sinh ghi tên, trong đó có 2 học sinh đạt số điểm 
99.85. Buổi trao phần thưởng vào đêm giao thừa. Với 
phần thưởng gồm một trophy có khắc tên, tiền mặt, và 
các voucher. Các tặng phẩm do các nhà bảo trợ của 
Diamond Head Fashions, Lý Hồng PhoneCard, Anh 
Đông Beyond 2000 AutoCare, Tiệm Sách & CD Khai 
Trí Footscray, và KS Chi Dũng. Ban tổ chức đã mời 
Dân Biểu Bruce Mildenhall, Đại diện Chính Phủ Tiểu 
Bang trao tặng. Trong phần phát biểu của Đại Diện các 
em học sinh tốt nghiệp đã bày tỏ nổi xúc động khi được 
chùa Quang Minh ghi nhận trong suốt học trình dài của 
trung, tiểu học và cũng là dịp các em tỏ bày lòng tri ân 
đến cha mẹ và các thầy cô dạy dỗ. 

XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG BỬU ĐIỆN QUANG 
MINH 

Buổi chiều trung tuần tháng 5-2005 đến hôm nay, 
đúng một năm khi nhát đất đào lên để khởi công xây 
dựng ĐHBĐ, tất cả đông đảo Phật tử tham dự đều hân 
hoan vui mừng và chờ đợi ngôi ĐHBĐ không bao lâu 
được dựng lên; nhưng mức độ tiến triển vẫn còn chậm 
do nguồn cung cấp bản vẻ chậm trể nên gọi thầu không 
đúng kỳ hạn. Sau một năm công trình đã thực hiẹn được 
đã đào xuống tầng dưới của kiến trúc, hoàn tất hệ thống 
cống, xây bức tường đá, theo KS Dũng, đảm trách công 
trường cho biết bước kế tiếp: đào móng, dựng precast, 
đổ nền v.v... Trong thời gian này phần tiên liệu: trang trí 
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nội thất (Interior Design) của tầng dưới và chánh điện rất 
quan trọng để phù hợp sao hài hòa khi toàn bộ kiến trúc 
được hoàn thành. Theo dự trù có thể hoàn tất vào năm 
2007-2008. 

 Theo kế hoạch, công trình xây dựng này cần rất 
nhiều ý kiến chuyên môn và nhiều công sức tiếp tay để 
sớm hoàn tất nên Bà Giám Đốc học vụ Đại Học 
Victoria (Footscray) và phân khoa Building của trường 
sẽ phối hợp cung cấp sinh viên cùng các chuyên viên 
đặc biệt hướng dẫn thi công giúp chùa Quang Minh 
thực hiện các lãnh vực khả thi của công trình bắt đầu 
tháng 5/2006. 

 Chánh Phủ Liên Bang, Bộ Trưởng Bộ Thể Thao & 
Cộng Đồng, Thượng Nghị Sĩ Rod Kemp đã khen ngợi 
ngôi chùa 
Quang Minh 
tại miền Tây 
trong tầm nhìn 
phát triển, góp 
thêm cho 
nguồn nhân 
lực miền Tây 
được thêm tốt 
đẹp. Theo nhận định của TNS Rod với bếp cộng đồng 
của Chùa đã và sẽ cung cấp các buổi ăn cho những 
người có lợi tức thấp, nơi gặp gỡ đồng hương và là nơi 
trong tương lai cung cấp các lớp huấn luyện phục vụ các 
bửa ăn cộng đồng. Với tìm hiểu và nhận xét của TNS 
Rod qua chương trình hoạt động hơn 6 năm qua  Chính 
Phủ Liên Bang đã cấp 165 ngàn Úc kim cho chương 
trình xây bếp là một phần của Trung Tâm sinh hoạt của 
chùa Quang Minh tại Braybrook. 

SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN - GĐPT 

 Trong hướng phát triển và đào tạo các thanh thiếu 
niên VN trở thành những người VN tốt trong tương lai 
tại học đường, xã hội và trong gia đình, GĐ Phật tử Đại 
Bi và Đại Hoan Hỉ đã được các bậc 
phụ huynh tin tưởng cho ghi tên đến 
sinh hoạt. Thời gian sinh hoạt thanh 
thiếu niên qua các chương trình năng 
động gồm học tín hiệu Morse, cắm 
trại, văn nghệ, học Việt ngữ, học giáo 
lý, giúp tìm hiểu các vấn đề xã hội tại 
Úc này, với sự hướng dẫn nhiệt tình 
và lòng yêu thế hệ trẻ của các huynh 
trưởng của hai GĐPT. Những đóng 
góp của các BHD là bước tiến tốt 
đẹp giúp các em VN biết nhiều về 
truyền thống văn hóa của người VN. 

Đặc biệt Tết Bính Tuất 2006, Ban Hướng Dẫn gồm các 
huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đại Hoan Hỉ vào trưa 
mùng 2 Tết đến chúc Tết Thầy giáo Hạnh, Đại Đức 
Phước Tấn trong câu chuyện đầu năm hàn huyên tình 
Thầy trò vui vẻ và đưa ra các phương hướng cho các 
sinh hoạt GĐ trong năm tới. Và ngày 19-02-06 tức 12 
ÂL, Ban Hướng Dẫn GĐPT Quan Âm đã đến chúc Tết 
Thầy Giáo Hạnh. Đây là một truyền thống lâu đời trong 
sinh hoạt GĐPT tạo sự liên lạc gắn bó giữa Chùa - 
GĐPT – và Đoàn sinh; tất cả vì tương lai của thế hệ trẻ 
VN đang sống tại Úc có một môi trường hoạt động 
thêm tốt đẹp. 

 Các lớp võ Vovinam tại Quang Minh là một chuổi 
hệ thống Vovinam được phát triển tại các vùng ở 

Melbourne dưới sự điều khiển của võ sư Diệp Khôi 
giúp các giới trẻ VN có thêm tinh thần Đức-Trí-Dục. 
Giới phụ huynh có thể đưa con em đến thực tập, liên lạc 
anh Diệp Khôi, anh Kim trong những giờ làm việc tại 
chùa Quang Minh ĐT 93125729. 

 Nhân ngày lễ Easter 2006 hai gia đình Phật tử Đại Bi 
và Đại Hoan Hỉ tổ chức “Trại Bồi Dưỡng” tại Lylidale 
từ 15-16 tháng 4, 2006, qua trại, các đoàn sinh được 
giao lưu học hỏi kinh nghiệm, cách tổ chức đoàn hội, 
những kỹ năng sinh hoạt ngoài trời. Riêng GĐ Đại 

Hoan Hỉ tại trại bồi dưỡng này các huynh 
trưởng sẽ xuống sinh hoạt như một đoàn sinh 
để nắm vững các hoạt động thực tế tìm hiểu 
và huấn luyện các đoàn sinh ngành thiếu 
khác trở thành hướng dẫn lãnh đạo trong 
tương lai và đã lồng ghép một cách thật sinh 
động cuộc thi tìm hiểu giáo lý nhằm nâng cao 
ý thức tư cách đạo đức trách nhiệm của một 
đoàn sinh gia đình Phật tử. Cách sinh hoạt 
đời sống ngành trong gia đình PT để tạo thêm 
sự tin cậy của phụ huynh, bạn bè và các đoàn 
sinh khi điều hành tạo sự gánh bó hơn trong 
đoàn.      

Minh Hiếu 


