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Đại Hùng Bảo Điện 

Nếu Westkon, nhà thầu chuyên về vách đúc xi măng, không 
gặp trở ngại thì coi như cuối tháng Năm tới đây mọi tường 
vách, cầu thang, sàn xi măng đều sẽ hoàn tất và nhà thầu 
(Butler Engineering) chuyên về sườn sắt cho mái ngói sẽ bắt 
đầu lắp ráp với ước tính khoảng 3 tháng thì xong. Đầu tháng 9 
có thể lợp ngói cho đến trước tết 2009 thì các phần chánh đã 
xong và sau đó có thể thực hiện việc trang trí bên trong. 

Đến nay chùa đã nhận được 50% số tiền chính phủ tiểu bang 
hứa tài trợ và 50% của liên bang. Vì công trình có nhiều thay 
đổi và không tránh được sự chậm trễ nên số tiền chi ra chưa 
đủ con số 4:1 như trong hợp đồng với chánh phủ. Hy vọng vài 
tuần tới chùa sẽ được nhận tiếp 25% kế tiếp, tức là phần nửa 
của số còn lại. 

Quan trọng hơn hết là sự ủng hộ đến từ phía đồng hương 
công trình mới có thể được sớm đi vào phục vụ cho các sinh 
hoạt hoằng pháp trọng đại. 

Phòng “Họp” hay “Hộp” hay là “Hợp” 

Được trường Santamaria tặng qua sự liên 
hệ với cô Thuý Ngọc, tuy đã cũ nhưng trị 
giá ước tính cũng khoảng $12,000, rộng 
7m x 9m. Sau đó các anh Thành, Thắng, 
Tuất, Tráng, Tony và Chiến công quả từ 
chùa đã tự đến tháo gỡ, chùa chỉ trả tiền 

thuê xe cẩu và tải để vận chuyển về chùa. Tuy chỉ mất 2 ngày 
để vận chuyển nhưng phải mất trên 3 tháng để hoàn tất việc 
lấp ráp và đi lại đường điện, điện thoại, quạt máy và v.v... 
Nhưng cho đến ngày hôm nay gần 5 tháng mà vẫn chưa biết 
tên gọi nào thích hợp. Dự tính ban đầu sẽ sử dụng làm lớp 
học cho các thiếu nhi của cô Ngọc và chủ nhật thì Đạo Tràng 
Cực Lạc Liên Hữu làm lớp học Phật Pháp còn ban ngày thì để 
cho thợ nghỉ ngơi. Đối với các lớp học thì nó có hình dáng như 
một cái “hộp” vuông không hơn không kém: Ban Trị Sự và Gia 
Đình Phật Tử thì gọi là “Phòng Họp” vì thường sử dụng để hội 
họp; Còn các anh bên ban quản lý công trường xây dựng thì 

cái phòng này mới “hợp” lệ với số công nhân tăng lên có lúc 
gần đến 20 người nên nhân viên thanh tra của Worksafe đồng 
ý là phòng “hợp” lệ. Trong thời gian xây cất thiếu phòng ốc nên 
tất cả phòng trống có mẫu số chung là đa dụng và đa năng. 

Tết Nguyên Đán 2008 

Tết Nguyên Đán năm nay thật là vui, ngay đêm Giao Thừa 
mưa tầm tả, ai nấy cũng bị ướt chỉ có khác nhau là ít với 
nhiều. Thê thảm nhất là bác rồng “mới”, bác lân “già” và các võ 
sinh của trường võ thuật 
Vovinam. Nhưng ai nấy 
cũng đều đồng ý là hôm 
đó Rồng Lân múa “đẹp 
quá”, vì các võ sinh đã 
tập rất kỹ và trình diễn rất 
thành công trong lễ hội 
Maribyrnong vào tháng 
12 trước đó. Giữa những hạt mưa lóng lánh ánh đèn pha bác 
rồng trông thật uy nghi và sinh động. Hình như bác tạo được 
mưa để giúp cho nông dân Úc nên chính bác cũng bị ướt. 

Cũng may là có cái nhà Tam “họp, hợp, hộp” mà buổi lễ chúc 
tết và phát thưởng cho học sinh VCE vẫn được tiến hành trọn 
vẹn và rất ấm cúng. 

Hôm chúc thọ Hòa Thượng Viện Trưởng ban nhạc của police 
có đến trình diễn và gia đình của bác Minh Chiếu Phó GH 
Trưởng tạo sự ngạc nhiên cho bác với buổi tiệc kỷ niệm 60 
năm vợ chồng sống chung hạnh phúc và hay hơn nữa là con 
cái ai ấy cũng đều có danh có phận trong xã hội. 

Summit 2020 

Summit 2020 là một kế hoạch của chính phủ liên bang Úc Đại 
Lợi tìm kiếm những phương án tốt cho kế hoạch lâu dài 
đương đầu với các vấn nạn quốc gia trong đó có cả hiện 
tượng thay đổi thời tiết, an sinh xã hội, phát triển kinh tế và 
v.v... Thủ Tướng Kevin Rudd đã đề nghị phương án này với 
chính quyền đương nhiệm trước nhưng cũng vì nhiều lý do 
nên nó đã không được để ý đến. Vào ngày 19/4 tới đây sẽ có 
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những cuộc họp mặt tại thủ đô Canberra của 1000 bộ óc 
được chính phủ tuyển chọn rộng rãi từ các giới khác nhau 
trong quần chúng. Tại buổi hội ý cấp địa phương do Tổng 
Trưởng Y tế, Nhân Dụng và thư ký quốc hội nghành dịch vụ 
cộng đồng tổ chức, chùa Quang Minh đã đóng góp 3 ý kiến 
như sau: 

1. Mọi phương án về môi sinh nếu cần phổ biến thì 
không những cần được dùng đúng ngôn ngữ của giới 
bình dân chính mạch và sắc tộc mà còn tạo những ý 
thức phù hợp để quần chúng cảm thấy gần gủi và gắn 
bó hơn với chính phủ trong việc thực hiện các công tác 
môi sinh. 

2. Các trung tâm sinh hoạt có đông quần chúng nên 
được khuyến khích trở thành những thành viên đắc lực 
trong công cuộc vận động quần chúng sớm thay đổi 
cách sống sao cho bớt tổn hại đến môi sinh. Trong đó 
có cả các chùa Phật giáo. 

3. Chính phủ nên nghiên cứu để khôi phục, hướng dẫn 
và phổ biến những phương cách chữa bệnh cổ truyền 
phát xuất từ những kinh nghiệm nhiều đời trong các 
sắc tộc vì nó có lợi cho sinh hoạt cộng đồng, gia đình 
và kinh tế quốc gia. 

Nghị Trường Tôn Giáo Quốc Tế Parliament of World 
Religions 

Nghị Trường Tôn Giáo Quốc Tế được 
diễn ra mỗi 5 năm một lần. Nghị Trường 
kế tiếp sẽ được tổ chức tại thành phố 
Melbourne trong các ngày 3-9/12/2009. 
Ước tính có đến 10,000 đại biểu đại diện 
các tôn giáo trên thế giới về tham dự trong 
đó có cả Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cả hai chính 
phủ liên bang và tiểu bang cũng đã hứa tài 
trợ tổng cộng $4 triệu. Thượng Tọa Thích 
Phước Tấn cũng vừa được đề cử làm 

một trong số 15 Patrons cho nghị trường này. 

UN Day for Vesak 2008 (BE 2552) in Melbourne 

Bỗng nhiên giờ thì ai nấy cũng biết là Liên Hiệp Quốc đã công 
nhận ngày trăng tròn tháng Năm dương lịch là ngày kỷ niệm 
Phật Đản, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn gọi chung là Ngày 
Vesak. Năm nay chùa Quang Minh sẽ tổ chức Phật Đản vào 
2 ngày 10-11/5/2008 và sau đó phối hợp với các chùa tổ chức 
một ngày Australian Observance of  United Nations Day for 
Vesak 2008 (BE 2552), 6-9pm, thứ Hai, 19/5/2008 tại 
Springvale Town Hall.  

Cũng là sự trùng hợp trong mùa Phật Đản năm nay, Thủ hiến 
Victoria sẽ có buổi tiếp tân các đại diện của các tổ chức Phật 
giáo tại Melbourne lúc 7.30 tối ngày sau đó, vào thứ Tư ngày 
21/5/2008. 

 

Thượng Tọa Abhinyana viên tịch 

Cố Thượng Tọa Abhinyana 
vừa viên tịch hôm thứ Hai 
14/4/2008, lúc 4.30 sáng tại 
tư gia của người chị ruột, 
thuộc vùng ngoại ô tiểu bang 
Queensland. Hưởng thọ 62 
tuổi. Mặc dù theo lời dặn dò 
thì các vị đệ tử chỉ cử hành 

một nghi lễ thật đơn giản tại nhà quàn Nampour, ngày 
20/4/2008, nhưng các chùa Việt Nam đã tổ chức các buổi lễ 
tưởng niệm long trọng để tri ân một vị sư người Tây phương 
gốc Anh đã hy sinh một khoảng đời để tận tụy phục vụ cho 
những người Việt Nam tại các trại tỵ nạn Phi Luật Tân vào 
giữa thập niên 1980’s. Trước vài ngày viên tịch dù rất khó 
khăn, ngài vẫn cố gắng dạy dỗ và dặn dò các đệ tử rất kỹ 
lưỡng. 

Công tác bảo vệ môi sinh 

Ngoài việc lắp ráp 11 bồn nước mưa với tổng dung tích có thể 
chứa trong cùng một lúc là 191 mét khối do Community Water 
Grants của chính phủ liên bang tài trợ, chùa còn tiến thêm vài 
bước gắn hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời , 
máy rửa chén có watermark do City West Water tài trợ, trồng 
thêm cây xanh với sự tài trợ của Envirofund, bỏ ly foam trắng 
thế bằng ly cứng sử 
dụng nhiều lần, 
nghiên cứu thiết lập 
worm farm và phân 
loại đồ tái dụng. Chùa 
hy vọng sẽ đóng góp 
nhiều hơn trong việc 
bảo tồn môi sinh với 
khả năng khiêm tốn 
của mình. 

Duke Street Reserve planning có thêm 20 chổ đậu xe 

Đánh bạc là điều cấm kỵ, nhưng làm những việc có rủi ro cao 
thì đôi khi cũng khó tránh khỏi. Việc rủi ro đó là về công viên 
đường Duke bên cạnh chùa. Trong kế hoạch trồng lại cây 
xanh cho thung lũng sông Maribyrnong Ban Trị Sự chùa đã 
đánh bạo một “ván” với $5000 để mướn Syer Design 
landscaping architech thiết kế cảnh trí cho công viên đường 
Duke thuộc sở hữu của quận Brimbank và lấy bản vẽ đó xin 
tiền để thực hiện. Tưởng như “canh bạc” đã thua vì nó cần 
khoảng $200,000 để thực hiện, cao hơn 3 lần con số dự tính 
của quận. Các nghị viên đã phải họp lại với bộ quy hoạch và 
kết quả là chùa đã “thắng ván này” không những cảnh trí sẽ 
đẹp hơn mà còn có thêm 20 chỗ đậu xe cho chùa. 
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Công Tác Từ Thiện 

Trong suốt thời gian từ đầu năm đến nay đại diện của chùa đã 
thực hiện những công tác từ thiện như sau tại VN: 

- Hai lần ủy lạo nạn nhân sập cầu Cần Thơ 

- Nạn nhân cơn lũ lụt tại Huế 

- Thăm và ủy lạo các cô nhi viện Bồ Đề, Đức Sơn, Thiền Lâm, 
Hướng Dương và 2 cơ sở tại Cam Ranh và Cần Thơ trong 
tháng Một và Ba. 

Số phone mới 9015 8494, 9017 2999, 1300 554 036 

Hệ thống telephone của chùa đã chuyển từ analog qua digital 
và có cả VOIP. So sánh với trước kia thì từ nay mỗi tháng 
chùa tiết kiệm từ $400-$500 cho tiền gọi và tiền mướn đường 
dây. Với hệ thống mới gọi các số phone bàn dù là trong tiểu 
bang hay ngoài tiểu bang gần như là miễn phí và cước phí gọi 
mobile và quốc tế được giảm 50%-70%. Số phone mới của 
chùa sẽ là 9015 8494, 9017 2999 và ngoài tiểu bang quý vị 
nên gọi số 1300 554 036 chỉ phải trả cước gọi như trong cùng 
thành phố. Số phone cũ 9312 5729 vẫn giữ nhưng chỉ còn 
một đường dây không như các số mới mỗi số có tới năm 
đường dây để có thể nói chuyện cùng một lúc. Số fax 9311 
0278 vẫn giữ nguyên. 

Một Cái Giếng cho bộ tộc Châu Mã, Bảo Lộc 

Chùa Quang Minh cùng một số các Phật tử của hệ phái 
Sakya Tây Tạng đã tài trợ cho bộ tộc Châu Mã thuộc tỉnh Bảo 
Lộc một cái giếng trị giá VN$20 triệu để giúp dân làng tiết kiệm 
thời gian vận chuyển nước dùng vì làng hiện giờ chỉ có một 
cái giếng để cung cấp nước. 

Bác sĩ Duy Nguyễn châm cứu mỗi sáng Chủ Nhật 

Tại hải ngoại trong cộng đồng người Việt thuộc thế hệ thứ hai 
có khá nhiều người đã ra trường trở thánh bác sĩ Tây y nhưng 
thành bác sĩ Đông y thì đếm trên đầu ngón tay. Nhưng “Nhất 
nghệ tinh, Nhất thanh vinh”, bác sĩ Duy Nguyễn qua Úc lúc 
còn nằm trong nôi mẹ, sau khi xong trung học đã 5 năm miệt 
mài tại trường Đại học Úc chỉ chuyên một nghành châm cứu, 
rồi còn bỏ thêm vài năm thực tập các nước như Trung quốc 
và Việt Nam. Nay tuy còn nhỏ tuổi nhưng tay nghề cũng thuộc 
loại “có hạng”. Với sự khuyến khích và tài trợ thiết bị của gia 
đình nên bác sĩ Duy đã đến chùa giúp châm cứu miễn phí cho 
các bác lớn tuổi trong đạo tràng và mọi giới trong cộng đồng. 
Lúc bắt đầu chỉ mới một giường nhưng đến ngày 14/3 thì đã 
có được ba giường điều trị. 

Ra mắt thi phẩm Lung Linh Hoa Tạng và CD Phương Trời 
Thong Dong 

Đến từ Brisbane Thầy Thiện Hữu đã cùng thi sĩ Lý thừa 
Nghiệp ra mắt thi phẩm Lung Linh Hoa Tạng hôm Chủ Nhật, 
23/3/2008 tại Hội Trường Đa Dụng chùa Quang Minh. Thêm 

nữa CD nhạc Phương Trời Thong Dong gồm thơ của Thầy 
Thiện Hữu được nhạc sĩ Nguyên Thông phổ nhạc cũng đã 
được trình làng. Số tiền thâu được hôm đó sau khi trừ chi phí 
còn lại trên $5000 đã hiến vào quỹ của Vabat chữa mắt cườm 
cho đồng bào nghèo theo ý nguyện của nhạc sĩ Nguyên 
Thông. Tuy chỉ được hổ trợ rất khiêm nhường từ chùa nhưng 
tài tổ chức của Lý Thừa Nghiệp đã nâng cao nghệ thuật văn 
hóa PGVN. Các văn nghệ sĩ đến trình diễn hôm đó cũng rất 
nhiệt tình và đầy truyền cảm với tài nghệ điêu luyện riêng của 
mình. 

Ban Trị Sự chùa Quang Minh xin phân ưu 

- cùng thầy Phước Thái là thân mẫu vừa qua đời 
- cùng anh Cao Tài là thân phụ hương linh Cao Văn Quới 
- cùng gia đình cố giáo sư Nguyễn Thành Vinh 
- cùng gia đình cố liên viên Như Thuận 
- cùng gia đình hương linh Lê Hoàng Minh 
- cùng ông Trần Vũ là thân mẫu hương linh Vương thị Yến, 

Cầu nguyện chư hương linh vãng sanh cảnh giới an lành.  

TT Thích Hạnh Niệm viếng Melbourne 

Trong chuyến hoằng pháp của Thượng Tọa Thích Hạnh 
Niệm tại Úc Châu, Thượng Tọa có đến Chùa Quang Minh 
cống hiến một thời pháp vào ngày Chủ Nhật, 30/3/2008 lúc 
10.30 sáng tại chánh điện. Có trên 200 người tham dự. Cũng 
khá trùng hợp với ý tưởng trong buổi giảng là khóa lễ trước đó 
đã đọc phẩm kinh Pháp Hoa tương tợ nên Phật tử được hiểu 
thêm về phẩm kinh này. Mọi người đều hoan hỷ. Sau đó 
Thượng Tọa đã ở lại dùng bữa cơm thân mật với đạo tràng 
trước khi rời chùa đến một buổi thuyết giảng nơi khác. 

Hội Phụ Nữ Việt Úc kỷ niệm 25 năm thành lập hội. 

Trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Phụ Nữ Việt Úc 
thứ Sáu 28/3 tại Happy Receptions, TT Thích Phước Tấn đã 
nhận được một bằng tưởng lệ cho những đóng góp vào lịch 
sử hoạt động của hội. Đã là của thầy Phước Tấn thì là của 
chùa Quang Minh. Hôm đó Phật tử chùa đi tham dự cũng khá 
đông. 

Trong suốt khoảng thời gian hình 
thành và hoạt động của hội 
PNVU, chùa QM đã có nhiều sự 
hợp tác để cùng phục vụ đồng 
hương trong nhiều lãnh vực an 
sinh xã hội khác nhau.  

Viet2.com 

Trong thời gian chờ đợi Website 
của chùa www.quangminh.org.au được hoàn chỉnh quý đồng 
hương có thể theo dõi các sinh hoạt và thông tin của chùa qua 
trang nhà: www.2viets.com  

Ban Tin Tức. 


