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* TẾT TRUNG THU 

Tết Trung Thu trở nên một lễ hội dành cho các em thiếu 
nhi gồm phát lồng đèn, phát quà, múa lân và các trò chơi 
vui nhộn, đặc biệt hai Gia Đình Phật tử Đại Bi Quan 
Âm, Đại Hoan Hỉ, Trường Việt Ngữ Quang Minh và 
lớp Vovinam Quang Minh đã phối hợp tổ chức một 
buổi văn nghệ nhiều tiết mục đặc sắc và phần trình diễn 
võ thuật của các võ đường Vovinam Kengsington, 
Richmond, Preston tạo nên phần sôi động và được sự 
chú ý thích thú của tuổi trẻ tham dự. Tết Trung Thu năm 

nay 2007, hơn 1200 
phần quà được phát ra 
và lồng đèn được các 
em cầm theo với đoàn 
lân và cùng với phụ 
huynh hướng dẫn các 
em với niềm vui chung 
của cáccủa các thiếu 
nhi VN. 

 * CÁC BUỔI CƠM CHAY NGÀY CHỦ NHẬT  

Hơn năm năm qua, ngày Chủ Nhật tại Chùa Quang 
Minh là buổi cùng về lễ Phật, hẹn nhau trò chuyện và 
cùng thưởng thức các món ăn chay. Ngoài những người 
Việt, người Úc nay cũng biết buổi cơm chay ngày Chủ 
Nhật cùng đến xếp hàng nhận cơm chay trong niềm vui 
chung. Khi được hỏi một vài người Úc họ đều thích thú 
thưởng thức các thức ăn chay hạp khẩu vị và đầy dinh 
dưỡng. Họ còn cho biết một tuần cần nên dành một hay 
hai ngày dùng thức ăn chay (vegetable) vừa gìn giữ sức 
khoẻ cũng như bảo vệ môi trường sống. 
* CÁC TRƯỜNG HỌC ÚC ĐẾN THĂM VIẾNG VÀ 
TÌM HIỂU PHẬT GIÁO 

Phật giáo ngày nay đối với các trường học trong hệ 
thống giáo dục của Tiểu Bang Victoria là một môn học 
cần tìm hiểu trong các nền văn hóa trên thế giới. Các 

trường Trung, Tiểu học tư thục hay công lập tại 
Essendon, Northcote, Sunshine, Williamstown, Sunbury 
về đề tài lịch sử Phật giáo, văn hóa VN tại ngôi chùa 
Phật giáo VN để bổ túc trong học trình năm học 2006-
2007. 
* LỄ HỘI BIG WEST - CỬA NGỎ MIỀN TÂY 
MELBOURNE  

Lễ hội Big West là một lễ hội đặc trưng miền Tây do Hội 
Đồng Thành Phố Maribyrnong đảm trách phát triển trong 
đời sống văn hóa của cư dân miền Tây. Vào tháng 11 
năm 2007, HĐTP Maribyrnong đã cùng Chùa Quang 
Minh đồng đứng tổ chức một sự kiện văn hóa truyền 
thống này. 

Tại Chùa Quang Minh bên triền đồi sông Maribyrnong là 
những con đường đất được giăng đèn đủ màu dọc hai bên 
lối đi làm cho lễ hội đẹp mắt trong ánh sáng lung linh của 
buổi tối. Lễ hội kéo dài trong hai ngày và ngày cuối là 
phần bế mạc tại Footscray Park và Footscray Art Centre – 
Maribyrnong Living Museum. 

* CÁC BUỔI THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐIỆN, NƯỚC 

Một sự thực hiện nay trong đời sống quả địa cầu ngày 
càng bị hâm nóng như một lời báo động khẩn thiết nhất 
từ chính phủ cho đến các tổ chức phi chính phủ. Nguồn 
năng lực tiêu thụ của mỗi người nay phải bắt trái đất và 
khí hậu gánh chịu với kết quả những thiên tai, bão lụt, 
hạn hán, cháy rừng liên tục xảy ra làm đời sống mỗi 
ngày khó khăn và mang lại nhiều nguy hiểm hơn. Do đó 
Ban Giáo Dục Xã Hội Chùa Quang Minh được Bộ Môi 
Trường và Khí Hậu thay phiên tổ chức các buổi thuyết 
trình đến quí vị đồng hương tham dự những tin tức cần 
thiết trong vấn đề tiêu thụ, xử dụng hằng ngày như 
nước, điện, rác và bảo vệ an toàn thực phẩm.  

Các buổi thuyết trình được Bộ Bảo Vệ Môi Trường – 
Công Ty Cách Thủy City West phối hợp với Ban Giáo 
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Dục Xã Hội Chùa Quang Minh cùng tổ chức để cống 
hiến đến quí vị đồng hương những tin tức cần thiết trong 
vấn đề tiêu thụ, xử dụng hằng ngày như nước, điện, rác 
và bảo vệ an toàn thực phẩm. 

Đưọc biết vào ngày Chủ Nhật 
2/3/2008 là ngày “Clean up 
Australia” như hằng năm Chùa 
Quang Minh cũng tham dự và đảm 
trách một khu vực thu dọn rác và 
vật dụng thừa cạnh dòng sông Maribyrnong, dưới thung 
lũng hay các công viên quanh chùa từ 8:30am – 
12:30pm. Kính mời đồng hương VN cùng đến ghi tên 
tham dự, quý vị có thể liên lạc Thầy Phước Đắc (Mob. 
0413 142 818 hay qua email phuocdac@quangminh.org.au) 
để biết thêm chi tiết. Vào ngày này, xin quí vị vui lòng 
đem theo bao tay và kẹp gắp rác, bận quần áo và mang 
giày thích hợp. Sau khi xong việc, chúng tôi kính mời quí 
vị dùng chay tại hội trường. 

* CỨU TRỢ SỤP CẦU CẦN THƠ VÀ BẢO LỤT 
MIỀN TRUNG (xem tr. 13 hình ảnh chi tiết tường tình)  

Một biến cố bất ngờ và nhiều thương tâm khi được biết 
cầu Cần Thơ khi giao long nối nhịp bị sập đổ. Sự cố đầy 
bất trắc và rủi ro này đã làm hơn 54 người thiệt mạng. 
Trước tin này Ban Xã Hội Quang Minh và một số đồng 
hương quê  quán ở Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm 
Cần Thơ, Sóc Trăng, Long An, Long Xuyên phối hợp 
tổ chức một buổi cơm chay gây quỹ để kịp thời giúp đở 
từng gia đình bị trong cuộc tang thương này. Một đoàn 
cứu trợ đã đến ngay xã Mỹ Hòa thuộc Huyện Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long tháng 10/2007 cứu trợ từng gia 
đình, và đến các bịnh viện trong TP Cần Thơ và bịnh 
viện Chợ Rẫy Saigon trao những phần tiền đầy thân 
thương của đồng bào Melbourne gởi đến các gia đình 
một chút quà trong cơn lâm nạn này.  

Trong khi đang cứu trợ vụ sập cầu Cần Thơ thì các trận 
bão lụt số 6 - số 7 lại thổi vào Miền Trung làm đất chùi, 
ghe thuyền các vùng ven biển miền Trung bị chìm và 
thất lạc. Các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Thừa Thiên, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên là những tỉnh gánh 
chịu nhiều thiệt hại nhất. Đời sống người Việt đã trãi 
qua chiến tranh trong suốt chiều dài của lịch sử, thì đồng 
thời ngày nay nếu người dân đồng bằng sông Cửu Long 
phải sống với lũ thì đồng bào miền Trung phải sống 
nhiều với thiên tai bão lụt ít nhất từ 1 đến 12 trận bão lụt 
mỗi năm. Là những người Phật tử vì lòng từ bi chúng ta 
cùng thể hiện tấm lòng “lá lành đùm lá rách” cho những 
đồng bào VN phải chịu những cảnh “trời làm cơn lụt 
mỗi năm”. 

Vào cuối tháng 11/2007, Thượng Tọa Thích Phước Tấn 
đã cứu trợ các tỉnh miền Trung và trước đó tháng 
10/2007 Ban Xã Hội Quang Minh cũng đã cứu trợ tỉnh 
Quảng Ngãi 10.000 Úc kim qua những phần quà và tiền 
mặt đến các gia đình bị trận bão lụt vừa qua. 

* TRẠI HỌP BẠN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TẠI 
QUEENSLAND 

Vào dịp holiday, các Ban Hướng Dẫn GĐPT đã tổ chức 
trại họp bạn tại Queensland. Các GĐPT tại Melbourne 
tham dự gồm GĐPT Đại Bi Quan Âm, GĐPT Đại 
Hoan Hỉ, GĐPT Chánh Đạo và được biết có các GĐPT 
tại các tiểu bang khác cùng về Queensland dự họp bạn 
năm 2007. 

* NHỮNG BUỔI GÂY QUỸ XÂY DỰNG ĐẠI 
HÙNG BỬU ĐIỆN CHÙA QUANG MINH 

Theo lịch trình hằng năm, Chùa Quang Minh tổ chức 3 
buổi cơm chay gây quỹ (4 tháng một lần) nhằm gây quỹ 
đóng góp cho ngôi chùa đang tiến hành xây dựng. Vì là 
ngôi tam bảo, một điểm dựa tâm linh cho người Việt 
Nam định cư tại Úc nên công trình xây dựng cũng cần 
một số lớn tài chánh mới sớm hoàn tất cho ngôi Bửu 
Điện. Trong năm qua các kỳ cơm chay gây quỹ đã được 
đông đảo đồng hương tham dự, đóng góp tịnh tài hay 
từng viên gạch xây nên ngôi Chùa Quang Minh được 
xứng đáng cho cộng đồng Phật tử sau hơn 30 năm định 
cư tại Úc Đại Lợi. 

* ĐÓN MỪNG “NGÀY PHẬT VỀ” 

Song song với chương trình xây dựng Đại Hùng Bửu 
Điện Quang Minh, việc  tạo tác một tượng Phật xứng 
hợp với Chánh Điện nơi Phật tử đến quy ngưỡng đã 
được tiến hành . Do đó, Ban Kiến Thiết dự trù sẽ đã  
hình thành việc đúc một tượng Phật cao 7m đã được 
GĐ ông Mã Bình phát tâm cúng dường trị giá 60,000 
USA, tượng được đúc bằng đồng ròng tại Đài Loan, sau 
hơn 3 năm tạo đúc mới được hoàn thành chở về 
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Melbourne, Úc Đại Lợi. Được thông báo ngày thứ hai 
17/12/2007 tượng Phật sẽ về đến Chùa Quang Minh, đã 
được đông đảo Phật tử nức lòng trông đợi nhưng vì kho 
giữ hàng quá nhiều vào dịp cuối năm nên ngày thứ tư 
19/12/07 tượng Phật mới chính thức về đến Chùa 
Quang Minh: hình tượng Phật oai nghi an lạc. Tượng 
Phật đang được tạm đặt tại sân khấu ngoài trời gần bên 
Hội Trường đa dụng trong khi chờ tầng chánh điện 
được đổ nền rồi đưa vào tôn trí trước khi làm mái chùa 
và lợp ngói. 
Ngày 23/12/2007 Tượng Phật được khai mở ra cho 

công chúng chiêm 
ngưỡng và Hòa 
Thượng Thích Phước 
Huệ cùng đông đảo 
Phật tử tụng kinh Kiết 
Tường cầu an lành 
cho công việc xây 
dựng được phát triển 
luôn tốt đẹp. 

* KHÓA TU KẾT KỲ NIỆM PHẬT 

Một khóa tu mùa hè kết kỳ niệm Phật trong thời gian 
một tuần kể từ ngày 23/12/2007 đã được tổ chức tại 

Chùa Quang Minh có gần 100 Phật tử ghi tên tham dự 
tu học. Đặc biệt hằng năm còn có tổ chức Đại Hội Cực 
Lạc Liên Xã Quang Minh nhằm thể nghiệm kết quả tu 
học của mỗi liên viên. 

* CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG BỬU 
ĐIỆN QUANG MINH 

Sau khi thiết lập cơ bản nền móng, hệ thống cống rãnh 
và xây tường đá chung quanh tầng trệt, những hàng trụ 
được dựng lên vào tháng 4/2007, sau đó những tấm 
vách precast xoay chung quanh, những đà (beam) 
ngang, dọc kéo chằng qua lại tạo nên một hình thể, dáng 
vóc của một ngôi chùa sắp được hình thành. 

Ngày 18/01/2008 khi công trình bắt đầu làm lại sau 
holiday nghỉ việc, sân của tầng trên sẽ đổ concrete của 
Chánh Điện – theo Giám Đốc công trường cho biết, nhà 
thầu xây dựng phần hình thể của ngôi chùa sẽ chấm dứt 
vào tháng 4/2008. Từ đó những phần điện, nước, gas, 
bếp, thang máy và còn rất nhiều phần khác nữa cần phải 
tiếp tục làm và do đó nguồn tài chánh cũng cần cho 
những chi tiêu các phần phụ khác. 

Theo dự trù, Chùa Quang Minh là một thành viên trong 
Ban tổ chức của Hội Nghị Quốc Hội Quốc Tế về tôn 
giáo (International Religion of Parlementary) cứ 5 năm 
tổ chức một lần và năm 2009 được tổ chức tại 
Melbourne, và khi ngôi Đại Hùng Bửu Điện Quang 
Minh được thành hình sẽ tạo nên một cơ sở cho những 
cuộc họp chuyên đề của Đại Hội Quốc Hội Tôn Giáo 
Quốc Tế năm 2009. Và trong dịp này cũng có sự tham 
dự của Đức Đạt Lai Lạt Ma và nếu được phước duyên 
vào năm đó thì ĐĐLLM đã đến Chùa Quang Minh 
được hai lần - lần thứ nhất năm 1996 trong chuyến thăm 
Úc Đại Lợi của ngài ĐLLM và lần thứ nhì vào năm 
2009.                   

Ban Tin Tức. 

The next Clean Up Australia Day 
Sunday 2 March 2008 

Join us to help clean up, fix up         
and conserve the environment. 

Site Address: Quang Minh Temple 
18 burke street – Braybrook - 3019 

Start time: 8.30am to 12.30pm 

Please bring your own equipments, wear 
appropriate clothing and shoes, and be sun 
smart. We warmly invite you to stay 
afterward to have a vegetarian lunch in the 
temple’s hall. Register on the date (Sunday 
2 March) or you can register now by 
visiting: 
http://events.cleanup.org.au/?maribyrnong
+river+valley  

Site Coordinator Details  
Minh Huynh (Thich Phuoc Dac) 
Mob: 0413 142 818 
Email: phuocdac@quangminh.org.au  


