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* MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2631 

- Đại Lễ Phật Đản PL 2551 của United Nations được tổ chức 
tại Mahachulalongkorn University and UNESCAP headquarter 
ở Bangkok ngày 27/5 tới 28/5 năm 2007. Trưởng Lão HT 
Thích Phước Huệ và ĐĐ Thích Phước Tấn đã đại diện 
VHĐGHPGVNTN tại UĐLvà TTL đã tham dự buổi Đại Lễ. 
Nhân dịp này, HT và ĐĐ cũng có mặt trong buổi lễ chúc thọ 
cho nhà vua Thái Lan đã diễn ra lúc 6 giờ tối, vào ngày 
28/5/2007 tại Wat Pakoe. Theo Ban Tổ Chức quốc tế 
(International Organising Committee) cho biết Đại Lễ Phật Đản 
vào năm 2008, dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam.  

- Năm nay là năm đặc biệt đối với người Úc bản xứ, Lễ Phật 
Đản nhân Ngày Phật Đản của Liên Hiệp Quốc đã được tổ 

chức tại Sydney 
Town Hall vào lúc 6 
giờ 30 tối, vào ngày 
31/5/2007. HT Thích 
Phước Huệ, chủ tịch 
Tổng Hội Phật Giáo 
Úc Châu và ĐĐ Thích 
Phước Tấn đã tham 

dự buổi nầy. Trong buổi lễ này, ngoài cộng đồng người Việt 
còn có sự tham gia đông đảo của nhiều hàng Phật tử và dân 
chúng thuộc nhiều cộng đồng khác tại Úc. Nhất là, những 
người gốc Tây Âu đã từng có truyền thống gia đình theo các 
tôn giáo khác. Đây là một sự kiện lớn, đã đánh dấu sự phát 
triển của Đạo Phật trên quốc gia này rất nhanh và vững mạnh. 
Nhân dịp này, Dhammachai đã tổ chức một buổi thi trắc nhiệm 
về giáo lý liên quan đến Kinh Đại Kiết Tường có tên là “Peace 
in Action Contest” được Dhammachai soạn thảo và cho thi tại 
các chùa vào lúc 2 giờ 30 chiều vào ngày 6/5/2007. 
Dhammachai đã tài trợ các phần thưởng vật chất rất khích lệ. 
Chùa Quang Minh đã tham dự và trở thành một địa điểm thi. 
Gần 400 thí sinh toàn quốc đã tham dự cuộc thi trắc nghiệm 
này, hai trong số 27 người tham dự hôm đó tại chùa Quang 
Minh và đã đoạt được hai giải an ủi. Tất cả 5 giải thưởng ưu 
hạng, được cả 5 thí sinh tại một chùa Sri Lanka tại Canberra 
chiếm trọn. Lễ trao phần thưởng đã được tổ chức tại Sydney 

trong buổi lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại 
Sydney Town Hall vào ngày 31/5/2007. 

- Riêng chùa Quang Minh tổ chức trọng thể Đại Lễ Phật Đản 
lần Thứ 2631 tại khuôn viên Chùa vào ngày 10/06/2007 (tức 
26 tháng 4 Đinh Hợi) dưới sự chủ tọa của Hòa Thượng 
Trưởng Lão cùng chư vị Tăng Ni và quý Phật tử tại Melbourne.  

 * SINH HOẠT HOẰNG PHÁP PHẬT GIÁO 

- Trong các tiểu bang Đức Dalai Lama viếng thăm trong 
chuyến hoằng pháp tại Úc 
châu năm 2007 vừa qua thì 
Victoria được coi là nơi chánh, 
nếu tính theo số ngày lưu lại và 
số lần gặp gở quần chúng. Tại 
Melbourne, ngoài những buổi 
thuyết giảng với đề tài về môi 
sinh, hòa bình và 8 cách 
chuyển hóa tâm ngài còn gặp gở riêng các em học sinh 
khoảng 10 ngàn người tại Đại hội trường Rod Lavern Arena. 
Buổi gặp gở này được nhiều người tham dự, suốt nhiều 
chương trình. Và đã được đánh giá là “xuất thần”, và “hay” nhất 
từ trước tới nay. Tuy không trực tiếp tham dự vào Ban tổ chức, 
nhưng Ban trù phòng chùa Quang Minh đã đóng góp hai buổi 
cơm quan trọng: một là buổi gây quỹ cho “DaLai Lama 2007 
Tour” tại Brighton Town Hall vào ngày 5/5/2007, và hai là buổi 
cơm trưa riêng cho Đức Dalai Lama cùng quý thầy thị giả tại 
Bendigo vào ngày 7/6/2007. Riêng tại Bendigo quí vị làm công 
quả hôm đó được Ngài mời đến, hỏi han. Mọi người công quả 
hôm đó rất hớn hở, vì đã được vinh hạnh chụp hình riêng cùng 
với ngài. Ngoài việc nấu ăn, chùa Quang Minh cũng là một 
trong những thành viên (underwriter) bảo trợ tài chánh cho 
chuyến viếng thăm 2007 này của Ngài DaLai Lama. Tuy dư 
âm của chuyến hoằng pháp tháng 6 vừa qua, còn để lại những 
niềm vui chưa tắt, Ban tổ chức cũng thông báo rằng Đức 
DLLM đã nhận lời sẽ trở lại Úc Đại Lợi vào tháng 5 năm tới 
2008. Không như lần này, Đức DLLM đã phải di chuyển đi 
nhiều nơi. Trong chuyến viếng thăm kỳ sau, Ngài chỉ đến 
Sydney để thuyết pháp và dạy kinh Phật suốt năm ngày.  
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* CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG 

- Bộ Sustainability của tiểu bang Victoria đã tài trợ cho các cư 
dân tại vùng Braybrook và Maidstone sửa chữa lại các vật 
dụng trong nhà, nhằm giúp giảm thiểu mức tiêu thu điện trong 
việc sưởi ấm và làm lạnh bên trong nhà. Kế hoạch nầy được 
“thử nghiệm” lần đầu để đo lường tính hiệu quả. Tuy mỗi hộ cư 
dân có thể được giúp tài khoản lên đến AUD $500 gồm tiền vật 
dụng và công lắp đặt miễn phí, nhưng không mấy gia đình 
người Việt biết đến. Đại diện của chùa cùng các nhân viên của 
Đại học Victoria đã giúp phổ biến quyền lợi nầy trong các buổi 
phổ biến tin tức của Centrelink tại Chùa, và tổ chức một cuộc 
phỏng vấn trên đài VVV 855. Kết quả là trên 30 gia đình đã 
nhờ những việc phổ biến này, mà hưởng được các quyền lợi 
trên. Chương trình đã được kéo dài thêm một tháng và kết 
thúc vào cuối tháng 7 vừa qua. 

- Một buổi tiệc gây quỹ cho Royal Children Hospital được chùa 
Quang Minh phối hợp với các hội đoàn người Việt tại Victoria 
trong đó có Hội Phụ Nữ Tương Trợ Việt Úc, Hội Cao Niên 
ICERA và St Albans, Lions Club người Việt, Rotary Springvale, 
các Gia Đình Phật Tử và Hội Thương gia vùng Footscray tổ 
chức tại Happy Receptions vào ngày 11/5/2007 đã lạc quyên 
được số tiền là $35,295 đủ để mua một chiếc máy laser chữa 
bệnh cho các trẻ sơ sinh thiếu tháng ở VN để tránh cảnh phải 
bị mù lòa suốt đời. Hiện nay, khoảng 25% các em sinh thiếu 
tháng phải nằm trong nhà kiếng, và những em này sẽ dễ mắc 
các chứng bệnh nguy hiểm dẫn đến mù lòa. Chiếc máy này đã 
được mua và sẽ chuyển về VN vào giữa tháng 8 năm nay.  

- Hạnh Lương là tên của một phụ nữ Việt Nam mà các bác sĩ 
và y tá của bệnh viện tư St John of God tại Geelong đều biết 
đến vì sự chịu đựng đau đớn phi thường trong lúc chữa trị 
những vết phỏng trên 70% toàn thân rất nặng của cô. Cô được 
bác sĩ Theong Low đưa sang Úc chữa trị và bác sĩ Ian Holten 
nhận giải phẫu ghép da. Gia đình anh Cường đã trả tiền vé và 
phụ lo thủ tục giúp cho cô sang. Việc phẫu thuật và chăm lo 
cho cô rất phức tạp, cũng may nhờ có gia đình cô Thu và anh 
Sơn hết lòng tận tụy chăm lo suốt 11 tháng đầu. Vì hai tay đều 
bị co rút nên việc chăm sóc bao gồm luôn cả đút cơm, tắm rửa, 
vệ sinh và băng bó vết thương mỗi ngày. Sư cô Nguyên Lưu 
phải hy sinh một thiện nguyện viên của Bồ Đề Trai là cô Liên 
đến nhà cô Thu làm việc đó. Tuy đã được giải phẫu nhiều lần 
với kết quả rất khả quan, nhưng các vết xẹo có chiều hướng 
co cứng và rút căng các phần da lân cận. Hôm 8/8/2007 lúc 7 
giờ rưỡi sáng, cô đã được đưa lại phòng mổ để được giải 
phẫu tách rời bàn tay và cánh tay ra khỏi thân. Mất hơn 1 tiếng 
đồng hồ đầu, các bác sĩ mới đưa được ống oxy dưỡng khí vào 
cuống phổi vì vành miệng bị các mảnh xẹo làm co thắt nhỏ lại. 
Mọi người tham dự vào việc này đều là thiện nguyện. Nếu phải 
qui mọi chi phí cho suốt gần một năm rưỡi điều trị vừa qua ra 
thành tiền thì phải nói đến con số tiền triệu chứ không còn là 
con số vài trăm ngàn. Hiện nay Bạch Huệ, Thu Lâm, Ngọc và 
Hùng đang tiếp tục làm công việc chăm sóc hằng ngày. 

- Vào ngày Chủ Nhật 5/8/2007 Chùa Quang Minh đã tổ chức 

một buổi trồng cây dọc theo triền thung lũng sông Maribyrong. 

Đây là một chương trình được tổ chức hằng năm nhằm mục 
đích tham gia vào việc bảo vệ môi sinh trên toàn nước Úc. 
Năm nay Ban Tổ Chức đã hoạch định trồng 3000 cây mới để 
thay thế những cây đã trồng bị chết vì khô hạn trong mùa hè 
2007, và phủ thêm cây xanh khu vực thung lũng quanh chùa 
và tạo môi trường cho những giống chim muông về sống. Buổi 
trồng cây năm nay đã được sự hưởng ứng đông đảo của Phật 
tử và cư dân tại Melbourne và quỹ Enviro Fund thuộc chính 
phủ Liên Bang tài trợ tiền mua vật dụng và cây con. 

* Thư viện Đồ Nghề (Tool Library) cho cư dân “nghèo” có 
thêm dụng cụ làm việc, được lên kế hoạch vào lúc 12 giờ 30 
chiều, ngày 16/5/2007 tại Braybrook Community Centre, nếu 
có nhân sự, chùa sẽ đảm trách thư viện này từ đại học Victoria. 

* Chương trình Neighbourhood Watch vùng M18, đã được 
chùa Quang Minh đảm nhận điều hành với sự tín nhiệm của 
ông cựu phó ty Cảnh sát tiểu bang. Vào 7 giờ tối ngày 17/5/07 
tại nhà cô Kym Lee, Dantum Groove, Braybrook bác Bảy được 
bầu làm Trưởng Ban Điều Hành và cậu Tuấn làm phụ tá. 

* Chương trình Sống Khỏe, Sống Vui bấy lâu nay do 
Western Health Centre điều hành thì nay có cô Diệu Ngọc và 
Bác sĩ Hùng tham dự, tiếp tay đã chuyển về lại cho chùa quản 
lý từ tháng 9 tới đây. Quyết định này đã được thông qua trong 
buổi họp ngày 20/6/2007 tại chùa. 

* Thông tin hướng dẫn cho người cao niên lái xe an toàn 
được tổ chức vào ngày 1/7/07 Chủ nhật tại chùa Quang Minh. 

* Ngoài ra chùa sẽ tổ chức một ngày lễ hội giới thiệu 
chương trình an toàn trong cộng đồng (Community safety) vào 
ngày 21/10/2007 với sự hợp tác của Cảnh sát địa phương, sở 
Cứu hỏa thành phố, hội Phụ Nữ Tương Trợ Việt Úc, đài 
FM97.4 và các thương gia. Dự kiến ngày lễ hội hôm đó sẽ có 
các quầy phổ biến tin tức, các trò chơi nhằm nhắc nhở việc an 
toàn và chiếc xe chữa lửa có hình rồng VN cũng sẽ đến ra mắt. 

* Sở Cứu hỏa Thành phố đã long trọng hoàn trả lại hình sơn 
dầu con rồng VN phun nước 
cho chùa Quang Minh trong 
buổi họp mặt vào lúc 2 giờ 
chiều ngày 11/7/2007. Tấm 
hình nầy đã được họa sĩ Anh 

The Maribyrnong from the Quang Minh Buddhist Temple at 
Braybrook. The river is far from rehabilitated but significant effort has 
been made to revegetate the valley with locally endemic species.
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Kiệt vẽ và sở cứu hỏa thành phố đã sử dụng để trang trí cho 
hai chiếc xe cứu hỏa cùng với câu nhắc nhở cư dân nên 
thường xuyên thử lại hệ thống báo động khói trong nhà. 

* ĐĐ Thích Phước Tấn đã tham dự buổi khai mạc, gây quỹ 
cho việc nghiên cứu  bệnh tiểu đường ở tuổi thiếu niên do ông 
Tổng Trưởng Ngoại Giao Greg Hunt cổ xuý vào ngày 
16/7/2007 tại Trường Tiểu Học Mornington và sau đó ông đi bộ 
trên lộ trình dài tới 500 km để ủng hộ cuộc lạc quyên gây quỹ. 

* Một buổi họp lập Dự án lớn cho lễ hội vùng phía Tây (Big 
West Festival) được tổ chức ngày 19/7/2007 tại chùa Quang 
Minh có sự tham dự của ĐĐ Thích Phước Tấn. Theo chương 
trình thì lễ hội sẽ được khai và bế mạc rất trọng thể gần 
Solomon Ford, trong ranh giới của chùa Quang Minh, đây là 
nơi đầu nguồn sông của vùng Quận Maribyrnong.  Buổi lễ hội 
Festival này sẽ được diễn ra trong hai tuần lễ cuối tháng 
11/2007. 

* SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN 

- Để nâng cao trình độ hiểu biết Phật Pháp cho các đoàn sinh 
Gia Đình Phật Tử, một lớp giáo lý cho GĐPT Đại Hoan Hỷ 
được tổ chức vào mỗi tối thứ Hai tại chùa Quang Minh. 
Thượng Tọa Thích Phước Tấn và Cố Vấn Giáo Hạnh sẽ đảm 
trách lớp học nầy. 

-  Gia đình Phật Tử Đại Bi Quan Âm đã tổ chức một buổi lễ 
mừng 25 năm thành lập GDPT tại Victoria từ 1982-2007 vào 
ngày 4/8/2007. Đây là một dịp để cách đoàn sinh trong GĐPT 
cũ và mới về quây quần bên mái ấm gia đình Phật tử. Cũng 
nhân đó, tỏ lòng tri ân tới những người huynh trưởng, trong đó 
có Huynh Trưởng Diệp Khôi, người đã có công gắn liền với 
GĐPT và gầy dựng nhóm võ sinh Vovinam. Qua 25 năm sinh 
hoạt GĐPT và nhóm Vovinam đã đóng góp rất nhiều trong việc 
thay đổi, hướng nhiều giới trẻ Việt Nam trở nên người công 
dân hữu dụng cho gia đình, cộng đồng người Việt và cả xã hội 
Úc trong hiện nay và mai sau.   

- GĐPT Đại Hoan Hỷ cũng đã tổ chức lễ Chu Niên mừng 
GĐPT đã được thành lập 5 năm qua từ ngày 17/6/2007 tại hội 
trường chùa Quang Minh.  

* CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BỬU ĐIỆN QUANG MINH 

- 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 
một vài xây dựng căn bản như cột, móng, vách đã được nhà 
thầu bắt đầu cho dựng. Để tránh sự thiếu hụt tài chánh làm 
đình trệ công việc các vị công quả đã thiết kế một phòng ăn và 
dẫy nhà vệ sinh cho thợ vừa đẹp, vừa đúng tiêu chuẩn của luật 
lao động trong nghành xây cất. Việc đóng góp nầy đã tiếp kiện 
cho chùa gần $17,000 đô la mỗi năm nếu phải mướn từ bên 
ngoài. Anh Minh, con cô Diệu Ngôn sẽ phụ trách việc đi dây 
điện và anh Chiêu phát tâm lót gạch cho Đại điện và trung tâm 
chăm sóc cộng đồng mới nầy. 

- Sau nhiều tháng “lo âu” và cố gắng tìm cách sao cho chùa 
mới đừng bị “dột”. Khi gặp mưa to, gió lớn thì “dột” là chuyện 
chắc chắn bởi hai lý do: ngói Trung quốc không có rảnh để 
thoát nước nhanh và độ nghiêng của mái ngói Á đông có chỗ 
quá thấp. Tuy đã tham cứu với nhiều văn phòng kiến trúc và kỹ 
sư khác, nhưng theo họ, giải pháp tương đối ổn đó là lót thêm 
ván ép, sơn keo và trải thêm một lớp cao su vừa không rẻ, lại 
không bền. Bỗng nhiên, ngày 8/07 vừa qua công ty Kingspan 
đã đến giới thiệu một sản phẩm toàn hảo 99.99%  vừa nhẹ, rẻ 
mà vừa cách nhiệt, chống cháy tốt, lại đẹp đẻ, bền bỉ hơn 
nhiều. Đó là loại tôn ép hai lớp có chất PIR ở giữa. Vậy là, việc 
mái ngói “dột” đã được giải quyết yên ổn một cách bất ngờ. 

- Trong công trình mới nhà bếp sẽ được trang bị 1 loại lò không 
dùng nước (waterless wok burner) sản phẩm nầy đang được 
Angliss William Catering School đang sử dụng và rất vừa ý. 

- Hòa Thượng Thích Phước Bổn vừa tặng cho công trình một 
tượng đồng Tổ Thiên Thai Trí Giả được đúc từ Thái Lan. 
Tượng Phật Trung Tôn (BT Bakery cúng), Tượng Quán Thế 
Âm (Tâm Sở, cùng gia đình và 1 số Phật tử cúng) và Địa Tạng 
vương (gia đình cô Diệu Tâm và 1 số Phật tử cúng) sẽ đến 
Melbourne vào đầu tháng 10/2007 để kịp đưa vào bên trong 
Chánh điện trước khi dựng mái ngói. Ngoài ra, để kết nghĩa với 
Great Stupa, nơi sẽ an vị một tượng cẩm thạch kỷ lục thế giới 
cao gần 4m. Một tượng Phật Ngọc Thạch cao 30 cm, trong số 
10 tượng trong thập đạo hào quang của tượng Phật Trung Tôn 
sẽ được tạc từ chung 1 khối đá cẩm thạch “Polar Pride” được 
mua từ Canada. Tượng Phật cẩm thạch 30 cm này do gia đình 
bác sĩ Nhân Thư - con của Nhạc sĩ Ngô Văn Giãng hỷ cúng.   

- Lễ Dựng Cột ngày 8/7/2007 đã diễn ra lúc 1 giờ trưa, 16 cây 
cột được chuyển tới công trường, và dựng lên trong vài tiếng 
đồng hồ. Buổi lễ đã tiến hành hết sức trang nghiêm, long trọng 
dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Viện Trưởng thượng 
Phước hạ Huệ và hiện diện, tham dự của Ban trị sự, Ban kiến 
thiết, và Ban vận động cùng quý Phật tử tại Melbourne. Hôm 
đó có nhiều người vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. 

Tin giờ chót, tại Đại giới đàn Phưóc Huệ, Đại Đức Thích 
Phước Tấn đã được tấn phong lên hàng giáo phẩm với chức 
vị Thượng Tọa dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Trưởng 
lão thượng Phước hạ Huệ của Tổ đình Phước Huệ và hai vị 
hoà thượng thượng Phước hạ Bổn và thượng Thiện hạ Viên 
từ Mỹ quốc. Cũng được biết thêm Thượng tọa Thích Phước 
Tấn là pháp tử đời thứ 48 tông Thiên Thai Giáo Quán, tính theo 
bản Phước Huệ Sơn Môn Học Phái. 


