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* CÁC KHÓA TU VÀ BUỔI THUYẾT GIẢNG 

- Ngày 25/07/2006 khóa tu kết kỳ niệm Phật Báo Ân đã được 
tổ chức vào mùa Vu Lan. Khóa tu đã được đông đảo Phật tử 
ghi tên tham dự. Ngoài chương trình tu học, các liên hữu dự 
buổi thiền trà và thơ nhạc. Ngày 15/10/2006 Đạo Tràng 
Quang Minh tổ chức buổi sinh hoạt tu học ngoài trời tại Keilor 
Park. 

Đặc biệt cuối năm 2006, khóa tu Báo Ân kỳ 8 tổ chức nhằm 
huân tập và phát triển tinh thần tu học khi thực hành vào cuộc 
sống hiện tại. Khóa tu trọn 7 ngày, 7 đêm từ 24/12/06 đến 
31/12/06, được nhiều liên hữu ghi tên tham dự, sau một tuần 
tu học, đạo tràng tổ chức tổng kết cuối năm và liên hoan văn 
nghệ. 

- Thượng Tọa Thích Thông Phương thuyết pháp tại 
Melbourne. TT Thích Thông Phương, trụ trì chùa Trúc Lâm 
Yên Tử tại VN, trong chuyến hoằng pháp tại Melbourne, vào 
ngày 5/11/06 Thượng Tọa đã đến chùa Quang Minh thuyết 
giảng những trích phẩm trong kinh Pháp Hoa, trong đó ghi 
nhận tính bình đẳng, lòng tôn trọng con người đều có những 
hạt giống Phật tánh trong phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh. 
Buổi thuyết Pháp vào sáng Chủ Nhật ngày 5/11/06 được hơn 
200 Phật tử đến tham dự. 

- Đại Đức Thittadhammo từ Singapore đến thuyết giảng. 
Theo ĐĐ Thích Phước Tấn giới thiệu, ĐĐ Thittadhammo là 
một nhà sư người Singapore tốt nghiệp ngành quản trị, mặc 
dầu gia đình là Phật giáo, ông theo đạo Tin Lành nhưng sau 
đó nghiên cứu kỹ dưới nhãn quan học thuật quản trị kinh tế, 
tâm lý, giáo dục mới trong kho tàng pháp số của Phật giáo 
ông đã quyết định xin xuất gia theo Phật giáo. Trong những 
phần thuyết giảng hơn một tuần tại Melbourne từ ngày 
27/9/06 – 5/10/06 tại chùa Quang Minh và Hoa Nghiêm, ĐĐ 
đã trình bày theo logic, lý luận của khoa quản trị với đề tài “Sự 
Phát triển Nhân cách theo Tứ Diệu Đế”. Các quy luật lãnh 
đạo, phương trình tâm lý qua Bát Chánh Đạo với tính tập 

trung để thấy tốc độ phát triển tự thân cũng hiểu được tính 
giới hạn của tri kiến. Với những bài giảng bằng tiếng Anh rất 
cần cho các bạn trẻ VN có nền giáo dục cập nhật như hiện 
nay. 

Trong thời gian ở Melbourne ĐĐ Thittadhammo đã gặp trao 
đổi với Ban Giáo Dục dạy giáo lý các trường công lập của Hội 
Đồng Phật Giáo Victoria (Buddhish Council of Victoria). 
Những buổi thuyết giảng được nhiều bạn trẻ tham dự và ghi 
chép những kiến thức mới lạ này qua giáo lý Phật giáo (Quí vị 
có thể đọc tiếp các bản tường thuật vào Website của Quang 
Minh www.quangminh@org.com.au). 

* CÁC TRƯỜNG HỌC ÚC THĂM VIẾNG CHÙA QUANG 
MINH 

Trong khuôn khổ học trình hằng năm của các trường Trung 
Tiểu học Úc tìm hiểu văn hóa Phật giáo, trường Eagle Hawk 
Secondary College, Melbourne Girl, Carolyn Chirsholm 
College, St Joseph, Swan Hill College đã được hướng dẫn 
đến thăm viếng và dự các buổi thuyết trình về văn hóa PG, 
đặc biệt PGVN. Gần 600 học sinh từ tháng 7 đến tháng 11 
năm 2006 đến chùa Quang Minh tham dự tìm hiểu Phật giáo. 
Các buổi trình bày giới thiệu đến các học sinh Úc do ĐĐ. 
Thích Phước Tấn hướng dẫn, ngoài ra các học sinh thưởng 
thức các món ăn chay và đi dạo theo con đường gần dòng 
sông vừa làm hoàn tất xong. 

* DỰ HỘI NGHỊ VỀ TÔN GIÁO 

Trước những thách thức trong đời sống xã hội, giáo dục, tôn 
giáo v.v... các Đại Học thường tổ chức những diễn đàn hội 
thảo và đối thoại giữa các tôn giáo nhằm tìm ra một sự hòa 
hợp khả thi trong xã hội hiện nay, ngày 15/08/2006, ĐH La 
Trobe (dialog of La Trobe Uni) đã tổ chức cuộc đối thoại gồm 
các tôn giáo Hồi Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Ấn Giáo, 
Do Thái Giáo v.v... gồm các diễn giả nổi tiếng tại Úc và các 
nước trên thế giới để hướng đến tầm nhìn dù có vài khác biệt 

 

 

 

 

 
 
 
Minh Hiếu 

Tin tức   
Phật sự  

 
 Chùa QUANG MINH 

 



 

     

HƯƠNG ĐẠO 16

7  trang 2007 

nhưng cũng đề cao lòng khoang dung, tính hài hòa trong xã 
hội đa sắc tộc như Úc ngày nay. 

Đặc biệt ngày 6/9/2006, chùa Quang Minh đã tiếp đón phái 
đoàn của Hoa Kỳ Parliament of World Religion là một tổ chức 
về tôn giáo được thành lập tại San Francisco năm 1886, theo 
Ban Tổ Chức cho biết hội nghị năm 2009 sẽ được tổ chức tại 
Á Châu, thành phố Melbourne được chấp nhận đăng cai kỳ 
tổ chức này sau khi loại được thành phố Singapore. Tổ chức 
“POWR” sẽ gồm hơn 10000 đại biểu các tôn giáo của các 
nước trên thế giới đến Melbourne tham dự. Ban Tổ Chức hội 
nghị quốc tế này mong muốn chùa Quang Minh đứng vào 
thành viên của Ban Tổ Chức quốc tế sẽ tổ chức tại Úc. 

* LỄ VU LAN 

Lễ Vu lan trở thành một lễ hội truyền thống đáng ghi nhớ của 
toàn thể gia đình người Việt. Các phụ huynh luôn nhắc nhở 
các con em là ngày nhớ ơn ông bà tổ tiên, ngày của Cha và 
Mẹ, ngày vui trong gia đình các con quây quần của ngày 
bông hồng. Theo thông lệ đó ngày 13/08/06, hơn 3000 đồng 
hương Phật tử về chùa Quang Minh tham dự Đại Lễ Vu Lan. 
Không khí lễ hội vừa tưởng niệm vừa lễ Phật và gặp gở bạn 
bè thân quyến ghi lại một sinh hoạt truyền thống của người 
Việt chúng ta. Sau lễ chính thức Vu Lan tại Hội Trường đa 
dụng, quí đồng hương đã ở lại dự buổi văn nghệ mừng Vu 
Lan do hai gia đình Phật tử Đại Bi Quan Âm và Đại Hoan Hỷ 
trình diễn. Điều ghi nhận được năm nay chương trình văn 
nghệ rất phong phú, có tập luyện, y trang đẹp và sân khấu 
được chuẩn bị chu đáo. Hy vọng các buổi văn nghệ mừng 
các ngày lễ lớn sẽ được hoàn mỹ như lễ hội này. 

* DẠY GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG 
LẬP TẠI MELBOURNE 

Mặc dầu đạo Phật được người Úc chọn thực hành đời sống 
tâm linh cho cá nhân hoặc gia đình hiện nay được phổ biến 
rộng rãi, nhưng những người trẻ nhất là học sinh vẫn còn 
thấy xa lạ, trước sự tìm hiểu sâu rộng các tôn giáo, trong đó 

có Phật giáo đã được Chính phủ Victoria dành một thời gian 
để giảng giáo lý PG đến các học sinh. Theo chương trình 
được gọi “Buddhist Education in Victoria Schools Program” 
đưa đến các bài giảng cho học sinh, hiện nay Hội Đồng PG 
Victoria rất cần các thiện nguyện viên đến lớp giảng giáo lý 
Phật giáo tại các trường Công lập Victoria. Xin các thiện 
nguyện viên người Việt liên lạc email secretary@bcvic.org.au 
để biết thêm chi tiết, chương trình và huấn luyện ngắn hạn. 

Mặc dầu đạo Phật được người Úc chọn thực hành đời sống 
tâm linh cho cá nhân hoặc gia đình hiện nay được phổ biến 
rộng rãi, nhưng những người trẻ nhất là học sinh vẫn còn 
thấy xa lạ, trước sự tìm hiểu sâu rộng các tôn giáo, trong đó 
có Phật giáo đã được Chính phủ Victoria dành một thời gian 
để giảng giáo lý PG đến các học sinh. Theo chương trình 
được gọi “Buddhist Education in Victoria Schools Program” 
đưa đến các bài giảng cho học sinh, hiện nay Hội Đồng PG 
Victoria rất cần các thiện nguyện viên đến lớp giảng giáo lý 
Phật giáo tại các trường Công lập Victoria. Xin các thiện 
nguyện viên người Việt liên lạc email secretary@bcvic.org.au 
để biết thêm chi tiết, chương trình và huấn luyện ngắn hạn. 

* GIÚP MỔ MẮT TẠI VIỆT NAM Đến nay chương trình mổ 
mắt của quỹ VABAT đã được 4 năm. Trong thời gian qua 
đoàn mổ mắt VABAT đã đến các tỉnh từ miền Trung đến 
miền Nam. Trong năm 2006, đoàn đã đến tỉnh Bến Tre - tỉnh 
Quãng Trị, tỉnh Quãng Bình. Với vai trò trưởng đoàn, ĐĐ 
Thích Phước Tấn đã chuẩn bị các phương tiện cần thiết để 
các Bác sĩ chuyên khoa tận tình thực hiện các ca mổ đem 
ánh sáng đến đồng bào và còn trao tặng những phần quà và 
hiện kim đến các bệnh nhân.  

Trong tinh thần cứu giúp những bệnh nhân đau mắt, quý 
đồng hương VN tại nước ngoài tạo cho họ một nguồn ánh 
sáng cho cuộc đời thêm vui tươi cùng hạnh phúc với gia đình. 
Hy vọng sự đóng góp này gởi về Ban Xã Hội Quang Minh.  

Trong chương trình phòng bị các trường hợp khẩn cấp tại 
chỗ, Ban Xã Hội Quang Minh tổ chức khóa học First Aid. Hơn 
20 học viên gồm các đoàn sinh GĐPT và các thiện nguyện 
viên tham dự khóa học một tuầnvào ngày 12/09/06. 

 * PHÁT PHẦN THƯỞNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ QUANG 
MINH NIÊN KHÓA 2006 

 Đến nay trường Việt ngữ Quang Minh đón nhận các em học 
sinh VN học tiếng Việt hơn 5 năm. Từ những lớp học khiêm 
nhường nay trường đã được quý phụ huynh tin cậy gởi con 
em đến học từ lớp mẫu giáo đến lớp 6. Các giáo viên đã qua 
thực tập sư phạm để phương pháp giảng dạy phù hợp với 
học trình và theo dõi tâm lý các em VN sinh đẻ ra tại Úc để dễ 
học tiếng mẹ đẻ. 
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Ngày 2/12/06 ngày phát phần thưởng và mãn khóa học 
2006, các em các lớp đều nhận được phần thưởng, riêng các 
em học sinh xuất sắc nhận được phần thưởng giá trị nhằm 

khuyến khích các em tiếp tục học vào những năm kế tiếp. 
Sau phần phát biểu của Thầy Hiệu trưởng Thích Phước Tấn, 
cô Bích báo cáo tài chánh và sinh hoạt của Trường, và phần 
ghi nhận của đại diện phụ huynh học sinh như những lời tri 
âm đến các Thầy Cô đã giảng dạy các em trong niên học vừa 
qua. Và phần liên hoan dành cho các em học sinh, phụ huynh 
và Thầy Cô rất vui vẻ. Tại buổi phát phần thưởng các phụ 
huynh tiếp tục ghi tên cho con em học tiếp niên khóa mới. Tất 
cả đều hẹn vào học kỳ mới năm 2007. 

* BUỔI TRÌNH DIỄN NHẠC TÔN GIÁO TẠI MELBOURNE 
TOWNHALL Ngày 10/09/2006 dưới sự chủ tọa của Bộ 
Trưởng Bộ Cộng Đồng TB Victoria tại Melbourne Town Hall. 
Trong chương trình phát triển sự hiểu biết giữa các cộng 
đồng tôn giáo tại Victoria, đây là lần tổ chức thứ nhì, riêng 
chùa Quang Minh tham dự lần thứ nhất đại diện cho Phật 
giáo. Buổi hòa nhạc gồm nhiều thể loại qua những ca khúc 
đặc thù mỗi tôn giáo, trong đó Ban Đồng Ca Quang Minh 
trình bày hai bản “Trầm hương đốt” và bản A Di Đà Niệm. 
Ban Đồng Ca Quang Minh là tập họp gồm các đạo hữu Đạo 
tràng Cực Lạc và các bạn trẻ. Buổi hợp xướng do Cô Mỹ Lý 
điều khiển trong không khí yên lặng, nhẹ nhàng để lại nhiều 
ấn tượng cho người tham dự.  

* TẾT TRUNG THU 

Không thể quên những niềm vui của nhi đồng và cũng cần 
tạo một dịp cho tuổi nhỏ có nơi sinh hoạt và ngày tết Trung 
Thu trở thành quan trọng giữ lại những truyền thống văn hóa 
của người Việt và nhất là làm sao các trẻ em VN được sinh ra 
tại Úc có sự gần gũi giữa các em trong các ngày lễ tại chùa. 
Ngày 7/10/2006 hơn 3000 người đến tham dự Tết Trung 
Thu, các em đã được cha mẹ, thân nhân đưa đến dự, Ban 
Tổ Chức đã phát ra 1400 lồng đèn và các quà bánh, các em 
còn thưởng thức múa lân, dự các trò chơi và xem một 
chương trình nghệ thuật rất dài gồm biểu diễn Vovinam, các 
màn văn nghệ của hai gia đình Phật tử trình diễn. Với tổ chức 

và tập luyện văn nghệ, quí đồng hương hy vọng đón xem 
chương trình văn nghệ - Trung Thu vào năm 2007. 

* CÁC BUỔI LỄ TRAO GIẢI PHỤC VỤ XÃ HỘI 

Tại phòng tiếp tân 501 Footscray ngày 17/09/06 hơn 300 
người tham dự nhận bằng chứng nhận của văn phòng Quốc 
Hội Tiểu Bang Victoria nhân kỷ niệm 150 năm. Một số thành 
viên và thiện nguyện viên đã đóng góp phục vụ xã hội cộng 
đồng trong những năm qua. Trong đó hơn 70 người được 
chùa Quang Minh đề cử nhận lãnh và trong đợt hai được văn 
phòng Quốc Hội cấp thêm 20 người. Vào ngày 7/12/06, ĐĐ 
Thích Phước Tấn nhận được huy chương của Bộ Đa Văn 
Hóa Sự Vụ Tiểu Bang Victoria đề nghị cấp huy chương 
(Award for Excellent in Multiculture Affairs) được Toàn Quyền 
Tiểu Bang trao tặng tổ chức tại Tòa nhà Toàn Quyền Tiểiu 
Bang. 

* CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG BỬU ĐIỆN 
QUANG MINH  

Kể từ nhát cuốc đầu tiên bắt đầu khởi công xây dựng đã hai 
năm qua nhưng tiến trình xây dựng các hạng mục cho chánh 
điện vẫn ngưng trệ do việc chưa cung cấp các bản vẻ đầy đủ 
đến các nhà dự thầu. Theo kế hoạch đầu năm 2007 những 
tài liệu kỹ thuật sẽ sớm cung ứng đầy đủ khi gọi thầu để đồng 
hương Phật tử hy vọng nhìn được ngôi chánh điện sớm hoàn 
thành. 

* BUỔI KHOẢN TIỆC ĐÃI CÁC NHÀ PHỤC VỤ XÃ HỘI 
CỘNG ĐỒNG 

Được biết Dân biểu Tiểu Bang Bruce Mildenhall, đơn vị 
Footscray trong thành phố Maribyrnong hồi hưu không tiếp 
tục ra tranh cử dân biểu TB Victoria vào tháng 11/2006 nhiệm 
kỳ tới. Ngày 8/7 Ban Trị Sự tổ chức mời DB Bruce Mildenhall 
dự buổi chiêu đãi như ghi nhận những đóng góp liên tục, giúp 
đở chùa Quang Minh tiếp cận đạt nhiều kết quả tốt đẹp giữa 
chùa và chính phủ TB Victoria đặc biệt Thủ Hiến Steve 
Bracks đến thăm chùa và trao tặng 1 triệu đô la Úc cho 
chương trình xây dựng cơ sở phục vụ cộng đồng.  

Tham dự buổi tiệc chiêu đãi có nhiều nghị viên thành phố 
Maribyrnong, cựu nghị viên Cúc Lâm và ông Mai Văn 
Khuông, ông Lê Trung Bộ, ông Bùi Sính cùng các thành viên 
thuộc Ban Chấp Hành Hội Cao Niên Hoa Việt miền Tây. 
Ngoài những lời phát biểu cảm ơn của các đại diện, cựu DB 
Bruce Midenhall nhận những quà tặng kỷ niệm. Buổi tiệc 
chiêu đãi chấm dứt lúc 3PM trong ngày. 

- Vào ngày 11/10/2006, Ban Trị Sự tổ chức chiêu đãi luật sư 
Lưu Tường Quang Giám đốc chương trình phát thanh sắc 
tộc SBS khi được tin ông sắp về vì những đóng góp tài năng 
và tinh thần phục vụ của một người Việt vào chính phủ Úc, 
LS Lưu Tường Quang đã để lại những ghi nhớ tốt đẹp trong 
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cộng đồng người Việt tỵ nạn. Sau phần phát biểu của các đại 
diện, LS Lưu Tường Quang nhận tấm ảnh chụp khi ông trao 
phần thưởng cho cuộc thi quốc phục Thiếu Nhi năm 2004.  

Hình ảnh Ban trù phòng chuẩn bị đón Tết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* KỶ NIỆM 10 NĂM TRỤ TRÌ CHÙA QUANG MINH 

Mười năm đảm nhiệm vai trò trụ trì so với thời gian không 
quan trọng nhưng những công việc điều hành được hoàn tất 
điều đảm nhận trong vai trò trụ trì ĐĐ Thích Phước Tấn đã 
điều hợp tổ chức giáo dục, xã hội văn hóa, các lễ hội và giao 
lưu liên kết các tổ chức trong xã hội chính mạch Úc cho 
những công tác hoằng pháp gặp được nhiều thuận duyên khi 
phần đông người Việt tỵ nạn là Phật tử để cùng hướng về 
truyền thống lâu đời của dân tộc. Buổi lễ kỷ niệm với sự 
chứng minh của Hòa Thượng Thích Phước Huệ, quí chư 
Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và đông đảo đồng hương 
Phật tử về phía quan khách có đại diện HĐTP Maribyrnong, 
HĐTP Brimbank, Ông Tổng Giám Đốc cơ quan Xã Hội 
Odyssey, Anh Cao Tài, nhân viên xã hội của Odyssey và Hội 
Cao Niên miền Tây v.v... Trong phần phát biểu cảm tưởng 
nhân dịp này, Đại Đức cảm ơn của Ban Tổ Chức và toàn thể 
đồng hương Phật tử cùng làm việc trong thời gian qua, và ĐĐ 
Trụ Trì xin hồi hướng những công đức này đến tất cả pháp 
giới chúng sanh để tròn thành những Phật sự trong những 
năm tháng đã qua và sắp đến. 

Đặc biệt ngày 17/11/06 HĐTP Brimbank đã tổ chức ngày vinh 
danh ĐĐ Trụ Trì chùa Quang Minh vì đã đóng góp những 
công tác xã hội đáng ghi nhận vì theo Bà Thị Trưởng 
Brimbank cho biết dân số người Việt định cư sinh sống tại 
Brimbank có số người Việt nhiều nhất miền Tây (gần 5000 
người). Tham dự buổi vinh danh gồm các nghị viên của 
Thanh phố, hai dân biểu Tiểu bang vùng Sunshine Deer Park 
và King Park và Koroik – Kings Park và các thành viên ban trị 
sự chùa Quang Minh, sau phần phát biểu của Bà Thị Trưởng 
Brimbank và trao tặng chiếc dĩa bạc đến ĐĐ Phước Tấn 
trong tiếng chào mừng của hội trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜ©i Næm        
     * Kính tặng Thầy Phước-Tấn  
   mười năm dưới mái chùa Quang-Minh.  

Một dòng suối, một thân tâm 
Về đây trụ hóa mười năm viên tròn 
Đất trời điểm một dấu son 
Một manh áo rộng vẫn còn mới nguyên 
Thân tâm như ánh trăng hiền 
Trăng mười năm vẫn hồn nhiên rạng ngời. 

o0o 

Mười năm tròn một nụ cười 
Tặng người tu Phật, tặng trời liên hoa 
Mười năm hay một sát na 
Trông ra đất đá vàng pha một màu 
Mười năm như một câu chào 
Mười năm như gió thổi vào Mùa Xuân. 

Melbourne, ngày 11/10/2006. 

Lš ThØa NghiŒp 


