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* TẾT ĐINH HỢI 2007 

- Tạo nét truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt 
tại Melbourne, Chùa Quang Minh tổ chức ngày Tết 
Nguyên Đán hằng năm trở thành một lễ hội như lễ chùa 
cầu được những an lành tạo nhiều phước đức trong đời 
sống. Lễ hội hằng năm tại Chùa Quang Minh là nơi gặp 
gỡ bạn bè thân quyến những ngày đầu năm, nơi các 
thanh niên nam nữ, các em nhỏ thể hiện truyền thống 
gia đình thăm và dân hương tưởng nhớ người thân quá 
vãng cũng như đến với các trò chơi và thưởng thức ẩm 
thực chay. Năm nay, những ngày Tết VN lại rơi vào 
ngày cuối tuần, ngoài múa lân, múa rồng, biểu diễn 
Vovinam. Ban Văn Hóa Giáo Dục  tổ chức hội thi quốc 
phục tà áo tuổi thơ lần thứ 12 và lễ trao tặng các học sinh 
đã trúng tuyển VCE có điểm số từ 90 trở lên lần thứ 2, 
nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các bạn trẻ 
trong tương lai làm rạng danh cho gia đình và tập thể 
người Việt tại Úc. Buỗi lể trước đêm giao thừa đã được 
các giới chính quyền Tiểu Bang và các Hội Đồng Thành 
Phố Maribyrnong, Brimbank và các nhân sĩ người Việt 
đến tham dự. Năm nay thời tiết đẹp và không khí 
thưởng thức Tết rất vui nhộn nên người đến viếng chùa 
rất đông cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Và mồng 8 Tết 
ngày 25/2/2007 gần 500 Phật tử trên 12 xe bus đi viếng 
thập tự các chùa tại Melbourne tạo thêm phần an lạc và 
công đức hạnh phúc cho một năm mới.  

* HOẰNG PHÁP 

Nhân ngày khánh đản đức Quán Thế Âm 19/2 Âm Lịch 
cũng là ngày khai mạc khóa tu kết kỳ niệm Phật trong 
một tuần lễ từ ngày 8 đến 14/4/2007 có hơn 80 liên hữu 
ghi tên tham dự. 

- Để chuẩn bị ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm viếng Úc 
đặc biệt đến thủ phủ Bendigo nơi có ngọn tháp Mandala 
lớn nhất vùng Nam Bán Cầu đang xây dựng các 

Melbourne 300Km ngày 11/3/2007 Chùa Quang Minh 
đã thể hiện tinh thần đóng góp để cuốn tạo những vải 
băng chú đặt vào tượng Phật. ĐH Huệ Lực và ĐH 
Quang Đức đã 2 lần hướng dẫn lái xe đến Bendigo cùng 
12 phật tử giúp làm công quả tại đây. 

- Từ ngôi Chùa Quang Minh, giới Phật tử và người Úc 
thường lui tới tìm hiểu và muốn học tập Thiền. Đại Đức 
Thích Phước Tấn đã đến và hướng dẫn phương pháp 
thực tập Thiền ngày 6/2/2007 tại Buddhist Meditation 
Centre tại ST Kilda cũng như tại Chùa tổ chức cho 
người Úc học Thiền gồm có nhóm A và nhóm B, cách 
nhau mỗi tuần. Đặc biệt từ ngày 6 đến 21/03/2007 các 
sinh viên Đại Học Victoria University (VU) đã tổ chức 
hai lần nghe giảng và thực tập thiền tại St. Albans 
Campus có hơn 60 sinh viên ghi tên tham dự các buổi 
thực tập này. Do đó ngày nay người Úc và các người trẻ 
Úc đã nhìn và theo Phật giáo như một tôn giáo thiết thực 
trong đời sống để điều chỉnh giữa tinh thần và vật chất 
trong xã hội hiện nay. 

- Một cuộc thi giáo lý do chùa Dhammakya thuộc 
Therevada của người Thái Lan tổ chức tại St Albans vào 
ngày 22/4/2007. Ngoài các vị Thầy của Phật Giáo 
Nguyên Thủy, ban tổ chức đã mời Thầy Phước Tấn vào 
ban chấm thi cho cuộc thi Giáo lý này. 

* TRIỂN LÃM HÌNH TƯỢNG ĐỨC PHẬT, KỶ 
NIỆM NGÀY PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ NĂM 2550 

Được sự bảo trợ của tổ chức Lord of Melbourne của 
Hội Đồng Thành Phố Melbourne và cùng phối hợp với 
Buddhist Council of Victoria, Chùa Quang Minh và 
Viện Bảo tàng Thành Phố Melbourne, tổ chức một cuộc 
triển lãm nghệ thuật các hình tượng của Đức Phật và các 
vị Bồ Tát của nguồn văn hóa Phật Giáo các nước như 
Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, Thái Lan, 
Miến Điện, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Nepal, Tây 
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Tạng, Buttan và các hình tượng đương đại qua hội họa 
của Úc, Đài Loan.  

Cuộc triển lãm kéo dài một tuần lễ từ 26/2/2007 đến 
4/3/2007 tại khu triển lãm Melbourne Town Hall, có 
hàng trăm lượt người đến thăm khu triển lãm này. 

Buổi khai mạc sáng thứ hai ngày 26/2/2007 dưới sự chủ 
tọa của Thị Trưởng Thành Phố Melbourne ông John So 
đã cắt băng khai mạc. Đây là lần đầu tiên hình cảnh của 
Phật giáo được trình bày đến đông đảo người Úc. Sau 
một tuần triển lãm là phần rải cát của Mandala do các 
nhà sư Tây Tạng chủ lễ và các nhà sư Nguyên Thủy và 
Đại Thừa cùng cầu nguyện rải xuống sông Yarra và tất 
cả cũng làm lễ cầu nguyện cho mưa xuống Victoria 
tránh những cơn hạn hán đang kéo dài. 

Sau đó toàn thể trở lại Federation Square bên cạnh nhà 
ga Flinder Mebourne để thưởng thức chương trình văn 
nghệ bế mạc do các sắc tộc Phật tử phục trách. Và để 
nối kết các tổ chức, Chùa Quang Minh đã đứng ra mời 
toàn thể những thành viên trong Ban Tổ Chức cuộc triển 
lãm và những người trình diễn khoảng 60 người đến 
tham dự buổi cơm chay thân mật ngày 14/4/2007 tại 
Hội Trường. Ban Trù Phòng Quang Minh đã đóng góp 
các món chay ngon miệng được những người tham dự 
khen ngợi nhất là những người lần đầu tiên đến chùa dự 
buổi cơm thấm tình đạo vị.. 

* XÃ HỘI 

- Nhân ngày Đại Hội Khoáng Đại của Hội Cao Niên 
Hoa Việt St Albans, Ban Chấp Hành của Hội đã chọn 
Hội Trường Đa Dụng Chùa Quang Minh như một tụ 
điểm tổ chức vào ngày 2/2/2007. Sau những thủ tục 
thường lệ của Ban Tổ Chức, toàn thể quí vị tham dự đã 
dùng cơm chay như phần ẩm thực dinh dưỡng cho 
người lớn tuổi. 

- Ngày đầu tuần của tháng 3 hằng năm, ngày 4/3/2007 là 
ngày “Clean Up Australia” Chùa Quang Minh đã tham 
dự vào chương trình này được 8 năm phụ trách các 
phạm vi chung quanh chùa công viên các Park, một 
phần dọc bờ sông Maribyrnong. Có hơn 50 người ghi 
tên tham dự đặc biệt các huynh trưởng và đoàn sinh Gia 
Đình Phật Tử Đại Hoan Hỉ hăng hái tham gia chương 
trình làm sạch môi trường chung quanh chúng ta đang 
sống. 

- Để tạo không khí hài hòa trong xã hội nhất là tại vùng 
miền Tây, Hội Đồng Thành Phố Brimbank đã tổ chức 

ngày “Interfaith Brimbank Council”. Ngày các Tôn giáo 
tại Thành Phố Brimbank tham dự gồm có các tôn giáo 
như Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Sik, Phật Giáo, Ấn 
Giáo, Bahai, Do Thái Giáo nhằm tạo sự hiểu biết giữa 
những người khác tôn giáo trong một xã hội đa văn hóa. 

- Nhằm đóng góp gây quỹ giúp Royal Children Hospital 
tại Melbourne Chùa Quang Minh đứng phối hợp với 
một số cơ quan tổ chức buổi gây quỹ giúp các trẻ em  tại 
bệnh viện này mà một số trẻ em Việt Nam một phần 
cũng đến cấp cứu chữa bệnh tại đây. Buổi gây quỹ tổ 
chức tại Happy Reception vào ngày 11/05/2007. 

- Để hổ trợ gây quỹ cho chuyến viếng thăm của Đức 
Đạt Lai Đạt Ma tại Melbourne Chùa Quang Minh đã 
cúng dường toàn bộ các món chay nhằm gây quỹ cho 
Ban Tổ Chức. Cuộc gây quỹ gần 100 giới trí thức doanh 
gia đã được tổ chức tại Brighton 5/5/2007. 

* XÂY DỰNG 

Kể từ lúc bắt đầu muốn xây dựng một ngôi chùa phù 
hợp với sự phát triển Phật sự cùng có nơi tiện nghi cho 
Phật tử tu học đã hơn 7 năm, nhưng mức độ khai triển 
các công trình rất chậm so với thời gian dự trù khi bắt 
đầu khởi công vào tháng 5/2005. Theo ban kiến thiết 
cho biết thì vào đầu tháng 5/2007 thì một vài xây dựng 
căn bản như cột, móng, vách sẽ bắt đầu gọi thầu. Chúng 
ta sẽ đợi chờ ngày hoàn thành sau một thời gian lâu chờ 
đợi. 

* TIN VẮN  

- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi 
và Tân Tây Lan sẽ tham dự ngày Phật Đản Quốc Tế sẽ 
được tổ chức vào ngày 24 và 25/05/2007 tại Bangkok 
Thái Lan. 

- Đại giới đàn Phước Huệ được tổ chức 4 ngày từ 27 
đến 30 tháng 7, 2007 tại chùa Phước Huệ Sydney tuyền 
thọ giới pháp Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, 
Sadi, Sadini, thọ Bồ Tát Giới và thọ Tam Quy Ngũ 
Giới. Quí Phật tử xa gần muốn tham dự xin liên lạc về 
Chùa Phước Huệ qua số điện thoại (02) 9725 2324. 

 

 


