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CÁC HỘI NGHỊ PHẬT GIÁO TẠI ÚC CHÂU 

* Hội nghị Tăng Già Úc Châu (Australia Sangha 
Association - ASA) được tổ chức lần thứ 2 là một tổ 
chức gồm các tăng ni của các tông phái Phật giáo tại 
Úc không phân biệt tu viện hoặc phương pháp tu học, 
cùng nhau tổ chức trao đổi những nhận thức mới để 
tạo ASA có một tiếng nói liên lạc với chính phủ, các cơ 
quan truyền thông hay ai muốn biết về Tăng Già Úc 
Châu. Vì quan niệm một vị tăng già riêng rẽ sẽ không 
bao giờ hoàn tất nhiệm vụ hoằng pháp trong xã hội Úc 
hiện nay, qua chương trình cùng nhau làm việc phụng 
sự đạo pháp trong tinh thần pháp lữ với tinh thần tương 
kính. Tăng Già Úc Châu nguyện cùng nhau đưa Phật 
Pháp hài hòa, thịnh vượng và an lạc khắp chúng sinh. 
Trong dịp này ĐĐ Thích Phước Tấn, Trụ Trì Chùa 
Quang Minh cũng là thành viên của Hội Đồng Tăng 
Già Úc Châu đã tham dự hội nghị thường niên từ 19-
20 tháng 6, 2006 tại Pennant Hills Sydney. 

* Dự Lễ lần thứ 25 của Trung Tâm Atisha Phật Giáo 
Tây Tạng tại Bendigo. Nhằm hổ trợ tinh thần hoằng 
pháp tại Bendigo, Chùa Quang Minh dưói sự hướng 
dẫn của ĐĐ Phước Tấn, ĐĐ Minh Lực và hơn 100 
Phật tử vào ngày 4 tháng 6, 2006 đã đến Bendigo. 
Trong chương trình toàn thể Phật tử VN và Úc tham 
dự đều cùng đến chung quanh tượng Phật Bồ Tát 
Quan Thế Âm bằng đá hoa cương tạc tại VN cao 2m2 
tượng giá 2600 đô do Phật tử Chùa Quang Minh tôn 
tạo hỷ cúng. Buổi lễ khai quang do  ĐĐ Phước Tấn, 
ĐĐ Minh Lực chủ lễ bằng tiếng Việt và ĐĐ Konchok 
chủ lể tiếng Tây Tạng. Sau đó đoàn người tại Bendigo 
chào đón Ngài Latma Zopa từ Ấn độ qua Úc, trong 
buổi lễ khoản đãi Ngài Latma Zopa, gồm Tăng Ni, các 
ân nhân bảo trợ trung tâm và quan khách, hơn 300 
người trong buổi tiệc, ĐĐ Thích Phước Tấn đã trao 
tặng $2055 Úc Kim là một phần đóng góp công đức 

quý báo vào công trình của Phật tử VN tham dự dịp 
này. Được biết toàn bộ phần ẩm thực ngày hôm đó đều 
do Ban Trù Phòng Chùa Quang Minh đến cung cấp 
nhiều món chay ngon lạ được nhiều người Úc thích 
thú thưởng thức. Đây là một phần văn hóa ẩm thực 
chay giao duyên với người Úc biết thêm các món chay 
VN. Sau cùng toàn thể quan khách đều tiến đến ngọn 
đồi xây bảo tháp để tham dự lễ ban cầu an cho nền 
móng của Đại Bảo Tháp đợt đầu vừa hoàn tất dưới sự 
chứng minh của Ngài Latma Zopa là Chủ Tịch “Phong 
Trào Tự Do cho Tibet” để nghe thuyết giảng, tiếp theo 
Latma Zopa khai quang tượng Ngài Liên Hoa Sanh 
(Padma Sambhava, vị Đại sư nổi tiếng được vua Tây 
Tạng mời truyền Mật Tông vào thế khoảng Thế Kỷ 8-
9 TL) bằng đồng cao 4m là tổ Kim Cang Thừa và tại 
Hội Trường Ngài Latma Zopa chiêm ngưỡng, đảnh lễ 
tượng Quan Thế Âm trong lời ngợi khen công đức quý 
báu của ĐĐ Phước Tấn và toàn thể Phật tử đã đóng 
góp cho công trình to lớn này. Buổi lễ chấm dứt lúc 6 
giờ 50 chiều trong màn đêm đổ xuống trên đồi giữa giá 
lạnh mùa đông vùng Bendigo. 

* Hội Nghị Toàn Cầu về Phật giáo lần thứ 4 tại Tây Úc 

Với chủ đề “Ứng xử những cuộc tranh luận về Phật 
giáo” được tổ chức 2 ngày 10-11 tháng 6 năm 2006 tại 
Tây Úc trong sự gia tăng những tín đồ Phật giáo và các 
nhà nghiên cứu PG về các tông phái PG nhằm tạo sức 
năng động của PG trong mọi lãnh vực sinh hoạt đời 
sống của loài người trên thế giới này. Các đề tài thảo 
luận gồm: “Câu trả lời của PG theo truyền thống căn 
bản (The Buddhist answer to fundamentalism). 
“Tương lai của Phật giáo, cư sĩ hay tăng sĩ” (Future of 
Buddhism  lay or sangha) “PG có một vai trò gì trong 
chính trị” (Does Buddhism have a role in politics) “Phụ 
nữ trong PG” (Women in Buddhism). PG – Chính trị 
và Tử quyền (Buddhism, Politics and Euthanasia) 
“Giải thoát hiện tại hay về sau – con đường của Bồ Tát 
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hay A La hán” (Liberation Now and Later – 
Buddhisattava or Arahant way). Các buổi hội thảo rất 
thiết thực và phấn khởi của những tham dự viên đều 
xây dựng đưa PG có một vai trò theo truyền thống tạo 
thế giới hòa bình và tạo những hoạt động lợi ích vì 
nhân loại. Đoàn tham dự gồm 4 thành viên Chùa 
Quang Minh do ĐĐ Phước Tấn hướng dẫn. 

SINH HOẠT HOẰNG PHÁP 

Trong tinh thần tu học thường xuyên của Cực Lạc Liên 
Xã Quang Minh Đạo Tràng hơn 80 liên viên hằng tuần 
đến thọ bát quan trai tạo được một nề nếp vững chãi 
tinh tấn cho cuộc đời hành trì pháp môn niệm Phật để 
huân tập nhớ đến Phật: Niệm Phật là vào nhà Phât, 
mặc áo Phật, ngồi chỗ Phật tức từ bi, nhẫn nhục và 
pháp không. Tinh thần tu học của đồng hương Phật tử 
tại Chùa Quang Minh tạo được nhiều duyên lành cho 
gia đình noi theo và đời sống hiện tại nhiều tốt đẹp cho 
tự thân và xã hội. 

- Đại Đức Thiện Minh hiện tu học tại Miến Điện 
(Myanmar) nhằm giới thiệu hình ảnh Phật giáo tại xứ 
Chùa Vàng và thuyết giảng những nguyên tắc tu học 
dù bất cứ tông phái nào, con đường giải thoát của PG 
từ những bài học căn bản đến quá trình tu học lâu dài 
đều rất quan trọng. Buổi thuyết pháp vào ngày 
29/04/2006 có hơn 20 Phật tử tham dự tại chánh điện 
Quang Minh. 

- Trong chương trình hoằng pháp, Thượng Tọa Thích 
Nhật Từ đã đến Melbourne thuyết pháp trong 3 đêm 
tại chánh điện. Đặc biệt đêm cuối ngày 23/05/2006 với 
đề tài “Đổ Nghiệp” được phân tích trong nhiều trạng 
huống của tinh thần và thân nghiệp, mặc dù đêm lạnh 
mùa đông, hơn 100 Phật tử đến tham dự. Được biết đĩa 
DVD của đề tài “Đổ Nghiệp” được cô Hà, Ban Thư 
Viện Quang Minh thực hiện, xin quý vị cần liên lạc với 
thư viện, ấn tống miễn phí. 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2550 

Đại lễ Phật Đản 2550 năm nay 2006 là năm tròn đã 
được UNESCO chính thức công nhận là một lễ hội 
festival văn hóa của nhân loại sau khi Đại Hội Đồng 
Liên Hiệp Quốc cách đây 5 năm đã chính thức công 
nhận lễ Phật Đản là ngày lễ Quốc Tế. Trong không khí 
niềm vui chung của nhân loại, cộng đồng Phật tử tại 
Melbourne Chùa Quang Minh đã long trọng tổ chức 
Đại lễ Phật Đản 2550 ngày 7/5/06 dưói sự chứng minh 
của Hòa Thượng Thích Phước Huệ, Viện trưởng 
VHĐGHPGVNTN tại UĐLvà TTL. Về phía chính 
quyền có DB Andrew Robb, Đặc trách di trú và Đa 
Văn Hóa đại diện Thủ Tướng John Horward, cô 
Nicola Roxon, Bộ trưởng đối lập Tư pháp, đại diện thủ 
lãnh đối lập Kim Beasly. DB Bruce Midlenhall vùng 
Footscray đại diện Thủ Hiến Steve Bracks. TNS 
Marsha Tomson, TNS Nguyễn Sang, NV Joe Cutri. 
Đại diện Thị Trưởng Maribyrnong, Thị Trưởng 
Natalie Suleyman, TP Brimbank. NV Antony Abate, 
TP Brimbank và các quan khách Việt Úc khác cùng 
tham dự gồm 2000 Phật tử cử hành Đại Lễ Phật Đản. 

Sau buổi lễ chư tôn Hòa Thượng, Đại Đức, Tăng Ni và 
quan khách đến trước sân chánh điện theo triền đất để 
các học sinh trường Footscray City College trình bày 
những lồng chim nhân tạo dành cho các con thú trở lại 
vùng sinh thái này tạo một môi trường thiên nhiên thật 
hài hòa cùng ngôi chùa và cảnh vật chung quanh. Buổi 
lễ Phật Đản tạo thêm niềm hân hoan cho toàn thể 
người Phật tử Việt Nam gắn liền với đời sống văn hóa 
lâu đời của người Việt. Sau đó, Phật tử đều dùng cơm 
chay và thưởng thức chương trình văn nghệ cúng 
dường mùa Phật Đản 2550 do hai GĐPT thực hiện. 

SINH HOẠT XÃ HỘI – GIÁO DỤC 

- Chương trình thảo luận trao đổi qua đề tài “Thức ăn 
bảo vệ sức khoẻ” (Share food gain health) đã được tổ 
chức tại chùa Quang Minh ngày 19/05/06. Dưới góc 
nhìn của những nhà dinh dưỡng học, ngoài những nhu 
cầu khác, hiện nay phẩm chất vệ sinh của thức ăn rất 
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quan trọng cho sức khoẻ con người. Những tham dự 
viên đều chia xẻ thức ăn chay (vegeterian food) trở 
thành thức ăn không thể chối bỏ trên bàn ăn hằng ngày 
trong đời sống hiện nay và chùa Quang Minh được 
chọn làm nơi thảo luận có một giá trị đặc biệt cho 
chương trình thực phẩm cho sức khoẻ. 

- Ngày 6/4/06 Trường Việt ngữ Quang Minh đã mời 
quí phụ huynh đến thảo luận giúp dạy thêm cho các 
em học sinh các môn học khác như Toán, Lý Hóa, 
Anh ngữ ngoài tiếng Việt, để các em học thêm các 
môn trên để có trình độ bắt kịp trong lớp và tự tin hơn 
đến trường. Tất cả giáo viên đều hưởng ứng đồng ý 
chương trình học thêm. 

- Tổ chức xã hội Odyssey và Ban Xã Hội Quang Minh 
cùng phối hợp thảo luận những sinh hoạt khác nhau 
trong từng gia đình VN và Úc ngày 5/5/06 để tìm 
những tiêu chuẩn chung cho “Dự án gia đình” trong 
chương trình xã hội cuối năm nay. 

- Tổ chức “Neighbourghood Watch” thuộc một phần 
của Braybrook TP Maribyrnong nằm trong khu vực có 
chùa đã tổ chức một họp các cư dân trong khu vực tại 
chùa ngày 25/5/06 để tìm hiểu những khó khăn và các 
vấn đề an ninh cho từng gia đình cư dân v.v… 

- Các lớp học Thiền dành cho người Úc luôn được 
người Úc và các trường ĐH Úc mời tổ chức, trong 
tháng 3 và 5, 2006. ĐH Úc đã mời ĐĐ Phước Tấn đến 
giảng dạy và thực tập Thiền, mỗi lớp học hơn 20 sinh 
viên Úc tham dự cũng như Trung Tâm Thiền tại St 
Kilda (Melbournian Meditation Centre) cũng thường 
xuyên tổ chức hằng tháng. 

- Nhiều trường đã chọn khung cảnh chùa cho các học 
sinh Úc sinh hoạt và tìm hiểu văn hóa Phật giáo.  
Trong những tháng 4, 5, 6 và 7 các học sinh trường 
Footscray City College đến thăm viếng và trồng cây. 
Dự trù vào tháng 7/2006 chùa sẽ tổ chức “Ngày cùng 
nhau trồng cây xanh” có khoảng từ 200 người đến 300 
người cùng tham dự buổi trồng cây này. 

- Ngày 28/5/06 Centre Link Footscray đến trình bày 
những chương trình về an sinh xã hội dành cho người 
Việt để cập nhật những chính sách dành cho người 
lãnh trợ cấp của Centre Link. Những thắc mắc của gần 
100 người tham dự tại Hội Trường đã được các nhân 
viên sở tại giải quyết theo yêu cầu. Đây là một sinh 
hoạt cần thiết cho tất cả mọi người đang sống tại Úc. 

- Những tiếp xúc thiện chí trong tình người giữa người 
Việt và người Thổ dân đã được Hội Đồng người Thổ 
dân ghi nhận cấp phát bảng tưởng lệ “Xác nhận trong 
tinh thần hòa giải và mối quan hệ để cũng cố sự hiểu 

biết giữa Thổ dân Úc và những người Úc không phải 
Thổ dân” Chùa Quang Minh là một đơn vị miền Tây 
danh dự được tán dương ghi nhận do dó thể hiện được 
tinh thần Phật giáo từ tính hài hòa (harmony) trong 
thiên nhiên và con người. ĐĐ Thích Phước Tấn nhận 
bằng này trong buổi lễ hằng năm “Ngày hòa giải nước 
Úc” ngày 26/5/06. 

- Hai chiếc xe truck cứu hỏa đặc biệt của toàn sở cứu 
hỏa Melbourne. Sở cứu hỏa miền Tây đặc trách liên 
lạc với chùa Quang Minh ra mắt ngày 18/06/2006 là 
một sự việc rất đặc biệt vì 2 chiếc xe này được vẻ con 
rồng đang phun nước do họa sĩ Anh Kiệt vẻ tặng để 
nhắc người Việt chúng ta phòng hỏa hoạn, trong đó 
luôn kiểm soát hệ thống báo động khói trong nhà. Buổi 
lễ có sự tham dự của ông Giám đốc sở cứu hỏa 
Melbourne, các văn phòng sở cứu hỏa, đại diện Bộ Sắc 
Tộc Sự Vụ, đại diện Thủ hiến Tiểu Bang, sau đó ĐĐ 
Phước Tấn ban bình an cho 2 xe cứu hỏa có hình con 
rồng, theo chương trình 2 xe trên sẽ đến trình bày cho 
người Việt tại Richmond, Footscray biết cách phòng 
cháy chửa cháy. Sau đó toàn thể nhân viên đoàn xe 
cứu hỏa và quan khách tham dự buổi cơm chay. 

- Được tin trận bão Chanchu vào ngày 13/5/06 tại miền 
Trung làm 220 người chết mất tích và hơn 300 người 
sống sót mất hết phương tiện tài sản tại Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẳng và trận 
động đất tại cố đô Yoyhakarta của Indonesia làm hơn 
5000 người chết. Trước thảm nạn này Ban Xã Hội 
Chùa Quang Minh tổ chức buổi cơm chay Buffet đã 
được đông đảo đồng bào đến tham dự chia xẻ những 
đau khổ bất hạnh này. 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG BỬU 
ĐIỆN 

Sau hơn một năm khởi công xây cất, chương trình các 
đề mục của kiến trúc vẫn chậm chưa có những đợt nối 
kết gọi thầu làm công trình tốn phí thời gian không kịp 
mong đợi của đồng hương. Sau khi tầng trệt (basement) 
đào sâu xây bức tường áp đá, lắp đào thiết kế các hệ 
thống điện, nước, gas và các trụ lớn cho, kiến trúc. Theo 
KS Dũng quản đốc công trình cho biết thứ tự của vào 
tháng 7/2006 sẽ gọi thầu các trụ lớn chung quanh. Kế 
tiếp dựng vách (precast) đổ, các đà (beam) sau đó đổ 
nền. Một công trình lớn đòi hỏi sự tính toán chuẩn mực, 
nên có những sự cố thay đổi và phát sinh ngoài dự đoán. 
Được biết phía trước tiền đình đang thực hiện những 
bức tường chắn đá (Rock wall) tạo cho không gian trước 
chùa quang đảng rộng hơn có tầm nhìn ra sông và các 
đồi bên sông. Đồng thời chuẩn bị cho phần trang trí bên 
trong (Interior design) qua các chuyên viên chuyên 
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nghiệp tạo ngôi Bảo điện hài hòa với những nét đặc biệt 
văn hóa VN. Chúng ta chờ đợi và mong công trình xây 
cất ngôi Đại Hùng Bửu Điện sớm được hoàn thành. 

SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN 

* Nhằm bảo đảm các sinh hoạt của GĐPT Đại Bị và 
Đại Hoan Hỉ được an toàn trong lúc hoạt động tại các cơ 
sở hay dự các trại cho các đoàn sinh GHPGVNTN tại 
Vic đã ký đóng bảo hiểm với công ty Adam Insurance 
vào ngày 3/4/2006. Bảo hiểm này được tái ký vào mỗi 
năm khi yêu cầu. Để thay đổi không khí năm nay GĐPT 
Đại Bi đã tổ chức Chu niên lần thứ 25 tại trại họp bạn 
giao lưu tại Healesville và trong năm nay GĐ Đại Hoan 
Hỉ tổ chức Chu niên lần 4 tại Hội Trường Quang Minh. 
Với 70 đoàn sinh do huynh trưởng hướng dẫn đã tạo 
niệm tin cho các bậc phụ huynh Phật tử luôn muốn con 
em là những thành phần tốt của xã hội và gia đình. Có 
hơn 20 phụ huynh đến tham dự qua phần huấn từ của 
ĐĐ Thích Phước Tấn, cố vấn giáo hạnh đã khuyên nhủ 
các đoàn sinh gia đình nổ lực tạo cho các em thêm nhiều 
cố gắng trở thành những đứa con tốt cho gia đình và xã 
hội. Để khuyến khích tinh thần sinh hoạt Bác Minh 
Chiếu, Phó BTS đã trao tặng một số tiền làm quà mừng 
sinh nhật và toàn thể các phụ huynh và quí thân hữu 
đóng góp tặng gần $2000 vào dịp này. Sau đó cùng dự 
buổi tiệc nhỏ mừng chu niên. 

Minh Hiếu 
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA CHÙA QUANG MINH 

 
 - 30/7/2006 Ngày tổng trồng cây (dự trù 100 - 200 người tham dự) 
- 6/8/2006 Gây quỹ mổ mắt VABAT tại Happy Reception 

- Từ 11 đến 17/9/2006 Tuần lễ triển lãm 2550 tượng Phật của các tông phái Phật giáo nhân kỷ niệm năm chẳn 
Đại lễ Phật Đản 2550 tại Melbourne Town Hall. 

- 27/9/2006 
Tuần lễ giới thiệu, thảo luận và thực tập các phương cách quản trị theo nguyên tắc của 
Phật giáo và các hệ thống quản trị (Introduction to principles of Buddist Management 
systems) do ĐĐ Shih Fa Shan từ Singapore đến thuyết trình tại chùa Quang Minh. 

- 7/10/2006   Tết Trung Thu 
- 22/10/2006   Tiệc chay gây quỹ 
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Buddha 2550 Years: “The Exhibition” 
Sharing the image of Buddha in the Heart of Melbourne 

Melbourne Town Hall, Swanton Room, September 11 - 17, 2006
 

 
 

 

 


