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•Hội Trường Đa Dụng

•Khu Tịnh Dưỡng Long Thọ
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Opening statementLời Ngỏ

Từ một nghi lễ Phật giáo đơn giản cử hành 
trong căn nhà nhỏ tại Tara House vào năm 
1980 dưới sự chứng minh của Cố Đại 
Lão Hoà Thượng Thích Phước Huệ. Đến 
nay, gần được bốn mươi năm, Cộng đồng 
Phật tử Việt Nam tại Úc Châu đã ngày 
càng phát triển và lớn mạnh nhanh chóng. 
Nhiều đồ án phát triển tự viện, tịnh xá, 
tịnh thất với phong thái Việt Nam khắp Úc 
Châu được xây dựng, hoàn thành để phục 
vụ nhu cầu tín ngưỡng và văn hóa của 
Phật tử Việt Nam. 

Trong tiến trình hoàng dương chánh pháp 
đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã 
có duyên may hoàn thành công trình xây 
dựng Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu dưới 
sự hỗ trợ mạnh mẽ không những về hiện 
kim, hiện vật mà còn bao nhiêu công sức 
lao động đóng góp của Cộng đồng Phật tử 
khắp nơi.

Sự hình thành của Trung Tâm Phật Giáo 
Úc Châu - Chùa Ấn Quang hôm nay không 
chỉ là một căn bản di sản văn hóa Phật 
giáo vật thể mà sẽ là một cơ sở định chế 
phát triển, duy trì sinh hoạt Phật Giáo cho 
thế hệ trẻ tương lai.
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Vietnamese Buddhist societies have been 
present in Australia for nearly forty years 
with the first Vietnamese Buddhist monk, 
Venerable Thich Phuoc Hue arrived in Aus-
tralia in 1980. He was a founder of the Vi-
etnamese Buddhist Federation of Australia 
in 1981 the changed it name to The United 
Vietnamese Buddhist Congregation in Aus-
tralia and New Zealand (UVBC-ANZ). 

Given the numbers of Vietnamese Bud-
dhist temples establishing throughout Aus-
tralia, the completion of Australia Buddhist 
Centre today is a great achievement that 
the UVBC-ANZ has modestly achieved. 
This accomplishment is a great treasure 
not only for the Vietnamese Buddhist com-
munity in Australia, but also for all Buddhist 
communities in the world.

This booklet presented to you today as a 
spiritual gift, showcases an outstanding 
achievement from the UVBC-ANZ. Also, 
as an expression of profound gratitude to 
everyone who contributed to obtain today’s 
results.



Chương Trình Đại Lễ Khánh 
Thành, Chủ Nhật, 20/10/2019

10.30am: 
Quan khách, đồng hương Phật tử vân tập vào chánh 
điện và hội trường.

10.45am: 
Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm bảo 
điện

11.00am: 
Cắt băng khánh thành (Múa lân đốt pháo)
Niệm Hương 

11.15am: 
Chào mừng quan khách
Myly Nguyen, MC

11.20am: 
Diễn văn khai mạc
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm, Chủ Tịch Hội đồng Trị 
Sự 

11.25am: 
Tường trình diễn tiến xây dựng Trung Tâm Phật Giáo 
Úc Châu và Cảm tạ
Châu Lê, Kiến Trúc Sư; Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, 
Trưởng Ban Vận Động

11.30am: Phát biểu của đại diện chính quyền
•Dân Biểu Marlene Kairouz, Bộ trưởng Các vấn đề
Người tiêu dùng
•Đại diện chính quyền địa phương thành phố
Brimnbank

11.45am: Đạo từ của chư Tôn Đức

11.55am: Lời Cảm tạ của Ban Tổ Chức
Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Phó Chủ Tịch Hội 
đồng Trị Sự

12.00pm: Lễ Phát Bồ Đề Tâm
Lục Cúng Dâng Hoa

12.15pm: Hoàn mãn
Chụp hình lưu niệm
Treo bảng đồng

12.30pm:
Thọ trai, đọc chúc thư và trao quà lưu niệm

Inauguration Ceremony Program, 
Sunday, 20/10/2019

10.30am:
Guests seating

10.45am:
Sangha Procession to the An Quang Shrine

11.00am: 
Ribbon Cutting (accompanied by Lion Dancing)
Offerings of Incense

11.15am: 
Words of Welcome
Myly Nguyen, MC

11.20am: 
Opening Address
Snr Venerable Thich Thien Tam, President of United 
Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and 
NewZealand (UVBCANZ)

11.25am: 
Outline the Project Completion; Votes of thanks to 
donors
Chau Le, Architect Dr. Phuc Nhan Pham, Chairman of 
the Fundraising Committee

11.30am: Guest Speakers’ Remarks
•Hon. Marlene Kairouz, Minister for Consumer Affairs,
Gaming and Liquor Regulation and Minister for
Suburban Development
•Representative for Brimbank City Council

11.45am: Inaugural Address

11.55am: Vote of Thanks
Venerable Thich Phuoc Tan, OAM, Vice President of 
the UVBCANZ

12.00pm: Bodhisattva Vow Ceremony
Sharing the Joy of Vows (Flower Offering)

12.15pm: Closing
Photo Opportunity
Unveil Plaque

12.30pm: Lunch
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Overview of the planning and building 
Australia Buddhist Centre – An Quang 
Pagoda
Over the last few years, Cairnlea has become 
a well-known suburb in Buddhist Community 
in the western suburbs of Melbourne. The 
completion of Australia Buddhist Centre today 
has reflected the area’s unique heritage, 
aspects of the neighbourhoods, and aspirations 
of the communities. With hand sculpted 
decorations, paintings and auspicious symbols, 
the Centre is now proud to be a Cairnlea 
landmark, a place supporting the study, 
practice, realisation and preservation of the 
Buddha’s teaching. 

The land of unexpected 
• In 2005, seeing the needs for more residential
aged care facilities to meet existing and future
demand from an ageing population, Mr. Tran
Van Quan, Head of the Indochina Refugee
Association, wrote a letter to the Victorian
Premier - Mr. Steven Bracks for support to
purchase land to develop a second residential
aged care facility.
• In early 2008, VicUrban released a block of
land to build a nursing home with a condition to
be in adjacent with a religious centre to support
the community.
• The United Vietnamese Buddhist
Congregation in Australia & New Zealand saw
a great need for develop a facility to support
senior Sangha when they retired. There also a
need in develop a monastic educational facility
for Vietnamese sangha in Australia.
• The United Vietnamese Buddhist
Congregation in Australia-New Zealand
received an opportunity and joined the
Indochina Refugee Association in building
Australia Buddhist Centre.

Building process
• 2010 - Project designed and submitted to the
local government - Brimbank City Council.
• 2012 - Project approved.
Planning process with sustainable design
started up by Architect Chau Le.

• 2014 - Identified the best contractors.
• 2015 - Commenced construction.
• 2015 to 2018 - Fundraising campaigns across
Australia and New Zealand.
• 2019 – Project completed.

Inside Australia Buddhist Centre 
The total construction area for Australia 
Buddhist Centre is 2400m2 included:
• An Quang Pagoda
• Avalokitesvara Bodhisattva Stupa
• Quan Yin Institute
• Multi-purpose hall & kitchen area
• Long Tho Retreats Area
• United Vietnamese Buddhist Congregation
Head Quarter

A Buddhist centre for all kind
Merit (Sanskrit: puṇya, Pali: puñña) is a concept 
considered fundamental to Buddhist ethics. 
It is a beneficial and protective force which 
accumulates as a result of good deeds, acts, 
or thoughts. Merit can be gained in a number 
of ways, such as giving, virtue and mental 
development. It is said in one sutra: “Establish 
hope (having texts of all Buddha’s teachings), 
then continue food offering to the Sangha, 
providing rooms and bedding—all the needs of 
the Sangha.”

Nothing like this grand event has happened in 
Vietnamese Buddhist Congregation in Australia 
and New Zealand.  With its establishment, the 
Centre will introduce an incredible, unique way 
of practicing and studying the entire teachings 
of the Buddha - “Serving beings is making 
offerings to the Buddhas”. No words can 
express the happiness and joy of the Buddhist 
community in general when celebrate the 
completion of this Centre today.

May the Australia Buddhist Centre - An Quang 
pagoda and the Buddhist community contribute 
to strong and sustainable development in 
Australia!
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Lịch sử hình thành Trung tâm Phật giáo Úc Châu
Chùa Ấn Quang, Tiểu bang Victoria
Những năm gần đây cái tên 
Cairnlea đã trở nên quen thuộc, 
gần gũi với cộng đồng Phật tử 
miền Tây Melbourne. Sự gắn 
kết của người Việt với mảnh 
đất này ngày càng sâu sắc hơn 
khi Trung tâm Phật giáo Úc 
Châu - chùa Ấn Quang được 
xây dựng ở đây. Trung tâm 
không chỉ là một điểm nhấn độc 
đáo về kiến trúc cho thành phố 
Cairnlea mà còn là nơi hội tụ, 
gặp gỡ của những Phật tử hữu 
duyên luôn cháy bỏng tình yêu 
Phật pháp với những người 
con Việt sống tha hương.

Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu 
- Chùa Ấn Quang được xây
dựng ở Cairnlea vừa là một tất
yếu của lịch sử vừa như một
mối nhân duyên kỳ lạ. Vốn là
một khu quân sự 460 ha khô
cằn sỏi đá, sau khi quân đội
rút đi (1940 - 1980), Chính
phủ Tiểu bang Victoria đã quy
hoạch nơi đây thành một khu
đô thị trù phú với nhiều tiện ích
như bệnh viện, trường học,
đường xá, khu mua sắm,...

Trung tâm Phật giáo Úc châu – 
Chùa Ấn Quang như một điểm 
tựa văn hóa tâm linh vững chắc 
để cộng đồng dân cư Cairnlea 
ngày càng phát triển phồn vinh.

Trong niềm hân hoan tự hào 
trước công trình mang tầm vóc 
lịch sử về Phật giáo - Văn hóa 
Việt Nam, bồi hồi nhìn lại chặng 
đường đã qua, Hội Đồng Điều 
Hành muốn lưu lại những dấu 
mốc, những thông tin chính, 
gắn với quá trình hình thành 
Trung Tâm Phật Giáo Úc châu - 
chùa Ấn Quang từ ý tưởng khởi 
nguyên đến khi định hình uy 
nghiêm thanh thoát như ngày 
hôm nay. Xin hoan hỉ chia sẻ 
với toàn thể quý vị để cùng hiểu 
thêm về một thành công trong 
sự phát triển của Phật giáo nói 
riêng, cộng đồng người Việt Úc 
châu nói chung. Trong khuôn 
khổ một bài viết nhỏ, những 
thông tin vắn tắt đưa ra chắc 
chắn không tránh khỏi thiếu 
sót, mong quý độc giả hoan hỉ 
thông cảm niệm tình lượng thứ 
cho.
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Giai đoạn khởi nguyên dự án
Mảnh đất hữu duyên
Trung tâm Phật giáo Úc Châu - Chùa Ấn 
Quang đến với chúng ta vừa là một tất 
yếu lịch sử, vừa là một mối nhân duyên 
lạ. Năm 2005, xuất phát từ nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi gốc Việt, 
ông Trần Văn Quản – duong thoi Hội 
trưởng Hội Cao niên tị nạn Đông Dương 
(HCNTNĐD) đã viết thư đệ trình đến Thủ 
hiến Victoria – ngài Steven Brack, xin 
mua  đất từ chính phủ, nhằm phát triển cơ 
sở cho Trung Tâm Dưỡng Lão Mekong, 
đáp ứng nhu cầu của người cao niên Việt 
Nam tại Melbourne. Đến đầu năm 2008, 
HCNTNĐD được mời tham dự đấu thầu 
quy hoạch cho khu đất hơn 3 ha từ chính 
phủ, dưới sự giám định của VicUrban. 
Nương theo gợi ý thiết kế của VicUrban 
đưa ra về những hạng mục công trình về 
việc xây dựng một công trìng tôn giáo ở 
góc đường Furlong và Cairnlea, để tạo 
thành một điểm nhấn cho cửa ngõ thành 
phố Cairnlea. Trên tinh thần đó, Kiến Trúc 
Sư (KTS) Lê Đình Châu lên bản thiết kế 
quy hoạch khu đất với 3 hạng mục công 
trình: khu nhà cho người già, viên dưỡng 
lão và một ngôi chùa Phật giáo ở góc 
đường. KTS đệ trình bản vẽ cho VicUrban 
xét duyệt.

Trong một phiên họp của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất Đông Nam 
Melbourne tại chùa Hoa Nghiêm, Kiến 
trúc sư Lê Đình Châu đã trình bày với 
Ban Trị sự về gợi ý phát triển một cơ sở 
tôn giáo trên lô đất chính phủ ở Cairnlea. 
Ban Trị sự nhận thấy đây là vận hội tốt 
cho sự phát triển Phật giáo ở Úc. Ý tưởng 
về một ngôi chùa Phật giáo theo văn hóa 
Việt Nam đã hình thành từ đây. Ngôi chùa 
sẽ là trung tâm điều hành các hoạt động 
Phật giáo ở Úc châu. Ban trị sự thống nhất 
đề cử KST. Lê Đình Châu lên dự án thực 
hiện thiết kế, xây cất một ngôi chùa  trong 

tương lai trên khu đất 
4500m2 tại Cairnlea.
Bản thiết kế quy hoạch 
toàn khu của KTS Lê 
Đình Châu, cùng mô 
hình phát triển của 
cơ sở Phật giáo của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
Đông Nam Melbourne đã được VicUrban 
chấp thuận để phát triển khu đất theo định 
hướng này. VicUrban mời chúng ta tham 
dự vòng 2, có ba nhóm được mời, đệ trình 
giá mua; và vào vòng 3 để thương lượng 
giá mua. Sau vài tháng, chúng ta đã mua 
được khu đất với giá của chính phủ. Đây 
là một thắng lợi lớn cho cộng đồng người 
Việt cũng như một dấu mốc thiêng liêng 
cho sự phát triển Phật giáo theo văn hóa 
Việt ở Úc châu.

Để tăng thêm tiềm lực phát triển dự án, 
Thượng tọa Thích Thiện Tâm - Chùa Hoa 
Nghiêm đã mời Thượng tọa Thích Phước 
Tấn - Chùa Quang Minh tham dự công 
trình. Vui mừng thay, thầy Phước Tấn đã 
nhận lời chung tay xây dựng dự án!
Như vậy, với thành công này, Hội Mê-kông 
có được khu đất để phát triển trung tâm 
dưỡng lão. Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất có một lô đất để xây dựng 
Trung tâm Phật giáo Úc Châu. Cơ duyên 
kỳ diệu này chính là sự gặp gỡ giữa định 
hướng phát triển đất nước đa văn hóa 
đậm đà, bền vững của chính phủ Úc với 
khát vọng bảo tồn và phát triển Phật giáo 
- Văn hóa Việt của cộng đồng Người Úc
gốc Việt ở Melbourne. Đây cũng đồng thời
là sự phát triển tất yếu của lịch sử. Cộng
đồng càng phát triển thì văn hóa, tôn giáo
càng bền vững. Ngược lại, tôn giáo, văn
hóa càng sâu chắc, cộng đồng càng phồn
vinh, thịnh vượng.



Page 7

Quy Trình Xin Giấy Phép

Thành công bước đầu trong việc mua đất 
thôi thúc Ban Điều Hành dự án tiếp tục 
phát triển việc giấy phép quy hoạch. Một 
công trình ở Úc châu luôn đòi hỏi quy trình 
chặt chẽ, nghiêm ngặt, bao gồm giấy phép 
thiết kế quy hoạch đồ thị và thiết kế thi 
công. Năm 2010, KTS. Lê Đình Châu đã 
thiết kế đồ án và nộp quy hoạch cho chính 
quyền địa phương - Hội Đồng Thành Phố 
Brimbank. Kéo dài mãi đến tháng 8 năm 
2012, đồ án được phê duyệt.

Như vậy khu đất 4500m2 tại Cairnlea 
đã có giấy phép để xây dựng một Trung 
tâm Phật giáo Việt Nam. Dự án tọa lạc 
tại một vị trí đắc địa về mọi phương diện. 
Xung quanh ngôi chùa tương lai cảnh trí 
quang đãng, đối diện sân thể thao, trung 
tâm thương mại. Trường đại hoc, xe lửa, 
xe buýt chỉ cách 10 đến 20 phút đi bộ. 
Đặc biệt, Trung tâm Phật giáo Úc Châu 
tại Cairnlea như một điểm nhấn kiến trúc, 
một công trình “landmark”, một “gateway” 
với lối kiến trúc mỹ thuật của nền văn hóa 
Phật giáo Việt Nam nơi cửa ngõ dẫn vào 
thành phố Cairnlea.
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Sự tiến triển của dự án mang đến niềm 
phấn khởi, hào hứng không nhỏ cho cộng 
đồng Phật tử. Tuy nhiên, những khó khăn 
liên tiếp xuất hiện khiến quá trình xây cất 
tạm thời ngưng trệ. Xin được chia sẻ một 
phần những khó khăn lớn nhất tới quý vị:

• Thời gian nay chùa Quang Minh 
đang tập trung xây cất Chánh điện và Hall 
đa dụng.
• Sức khoẻ Hoà Thượng Tông 
Trưởng Thích Phước Huệ rất yếu vì tuổi 
đã hơn 90.
• Đầu năm 2012, Hoà Thượng Tông 
trưởng viên tịch, để lại một sự mất mát, 
hụt hẫng rất lớn cho cho hàng đệ tử và 
cộng đồng Phật tử 
• Cuối năm 2012, sau Đại hội 
thường niên, văn phòng Giáo Hội dời về 
Victoria (vì phần đông chư Tôn đức ở 
Melbourne). Giáo hội mượn cơ sở chùa 
Quang Minh để sinh hoạt tạm thời.
• Năm 2013 – 2015, chùa Hoa 
Nghiêm bận rộn với công trình xây cất Bảo 
tháp Hoa Nghiêm, Trường học và Khu 
Sinh hoạt cộng đồng.

Bởi những khó khăn trên chúng tôi không 
có nhiều thời gian để lên hoạch định cho lô 
đất mới. Tiến trình xây cất tạm thời bị gián 
đoạn.

Giai Đoạn Khó Khăn



Giai Đoạn Phát Triển
Lễ Khai Móng
Những ngày tháng khó khăn bận rộn với 
các công trình xây cất ở chùa Quang Minh, 
Hoa nghiêm dần qua đi. Các chùa đã hoàn 
thành các dự án riêng của mình. Đặc biệt 
không khí tang lễ của Hoà thượng tôn sư 
dần nguôi ngoai trong cộng đồng Phật tử 
và Chư tôn đức. Không khí chung chuyển 
biến theo hướng có lợi cho sự phát triển 
dự án xây chùa ở Cairnlea. Trong phiên 
họp đầu năm 2015 hai chùa Quang Minh, 
Hoa Nghiêm đã thống nhất đưa ra quyết 
định nhượng lô đất lại cho Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống Nhất Úc đại lợi và 
Tân tây lan để tiếp nối xây cất Trung tâm 
Phật giáo Úc Châu. Ngôi chùa mới được 
đặt tên là Chùa Ấn Quang theo tên gọi 
của một ngôi chùa Phật giáo của Saigon 
trước và sau năm 1975. Tại ngôi chùa nầy, 
các bậc cao Tăng thạc đức đã có môt thời 
đóng góp tích cực tiếp nói chấn hưng Phật 

giáo miền Nam. Sau khi ra hải ngoại, 
các bậc tiền bối đã dầy công tạo dựng 
nền Phật giáo Việt  tại miền đất mới. 
Tên gọi “Chùa Ấn Quang” như môt sự 
gợi nhớ những hình ảnh, những hạnh 
nguyện một thời mà bậc Tăng già đã 
dấn thân phụng sự vì nền Phật Pháp. 

Sau khi đã hội đũ duyên lành Giáo 
hội chọn ngày 15/10/2015 để làm Lễ 
Khai móng. Để có kinh phí xây cất 
chùa Ấn Quang, Giáo hội đã tổ chức 
sáu cuộc vận  động gây quỹ ở Sydney 
và Melbourne trong 2 năm thu được 
hơn $250 ngàn Úc kim. Đặc biệt Thầy 
Phước Viên, cùng quý Phật tử Chùa 
Phước Huệ rất nhiệt tình đóng góp 
ủng hộ dự án mặc dù cơ sở xây dựng 
ở khá xa.
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Chọn nhà thầu xây cất công trình

Tháng 6/2016, Kiến Trúc Sư Lê Đình 
Châu chuyển hồ sơ cho ba nhà thầu xây 
dựng để lấy báo giá công trình. Qua đó, 
giá thương lượng thấp nhất là $7 triệu Úc 
kim, chưa bao gồm GST. Như thế dự án 
cần một nguồn kinh phí rất lớn, đòi hỏi nỗ 
lực không nhỏ của Ban điều hành và Cộng 
đồng.

Sau nhiều phiên họp và cân nhắc cùng 
quý Thầy, quý anh chị trong Giáo hội quyết 
định tự tiến hành xây cất. Để chủ động về 
tài chính và thời gian, công trình sẽ được 
chia làm ba giai đoạn. Thượng toạ Thích 
Phước Tấn nhận lo trách nhiệm pháp lý 
cho công trình xây cất. Kiến trúc sư Lê 
Đình Châu và Kỹ sư Trương Hưng chịu 
trách nhiệm thực thi dự án xây dựng công 
trình.
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Thành lập ban vận động tài chánh

Ngày 11/6/2017, trong dịp An cư kiết Hạ 
của chư Tăng Ni tại Chùa Hoa Nghiêm, 
Giáo Hội đã có buổi họp thành lập Ban 
Vận động tài chánh xây dựng công trình 
xây cất tại Cairnlea. Bác sĩ Phạm Phúc 
Nhân được đề cử làm trưởng ban.

Nhờ tài năng, sự hoạt bát và uy tín sẵn có 
của bác sĩ trưởng Ban Vận động tài chánh, 
liên tiếp trong suốt ba năm qua Giáo hội có 
9 buổi gây quỹ tại Sydney và Melbourne. 
Cùng với sự ủng hộ của các chùa và đồng 
hương Phật tử trong, ngoài Úc châu hỷ 
cúng, Ban Vận động tài chánh thu được 
số tiền hơn ba triệu Úc kim, còn lại số 
tiền hơn hai triệu Úc kim được vay mượn 
không lời từ các chùa và quý nhà hảo tâm.



Page 12

Tiến trình xây cất

Lúc đầu, vì tài chánh eo hẹp, Hội Đồng 
Điều Hành dự định chia công trình thành 
ba giai đoạn để thực hiện. Sau những đợt 
gây quỹ, được sự ủng hộ nhiệt tình của 
đồng hương Phật tử xa gần và quý Mạnh 
thường quân, tài chánh xây cất đã có tiến 
triển khả thi. Vì thế, ban điều hành quyết 
định xây liên tục cho đỡ tốn kém, tập trung 
nguồn lực và rút ngắn thời gian.

Công trình bao gồm:
• Đại Hùng Bảo điện Chùa Ấn
Quang 375m2
• Bảo tháp Phổ Môn: gồm 7 tầng.
Tổng diện tích xây dựng cho Bảo tháp

là 600m2, bao gồm cầu thang bộ và cầu 
thang máy cho tất cả các tầng lầu.
• Quán Âm Viên
• Hội trường đa dụng & Khu bếp:
650m2
• Khu Tịnh dưỡng Long Thọ: 2 tầng
lầu, mỗi tầng 435m2 (tức là 870m2) bao
gồm 10 phòng chư Tăng, 5 phòng chư Ni
và Nhà Tổ rộng 110m2
• Khu Hành chánh Giáo hội: tổng
diện tích 600m2 tháp Phổ Môn
• Bãi đậu xe: 51 chỗ
Như vậy tổng diện tích xây dựng công
trình là 2400m2, diện tích mặt bằng là
1135m2. Tổng chi phí cho toàn công trình
khoảng 7 triệu Úc kim.

temple floorplan
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Lợi ích trong tương lai

Trung tâm Phật Giáo Úc Châu – chùa Ấn 
Quang ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu 
cầu phật sự Cơ sở này sẽ trở thành: Trung 
Tâm Hành chánh Giáo hội Trung ương để 
điều hành các Phật sự tại Úc Châu; khu 
lớp học cho Tăng Ni và Phật tử thảo luận 
và nghiên cứu Phật pháp; Hội trường đa 
dụng là nơi tổ chức các sự kiện lễ hội cũng 
như sinh hoạt các đoàn thể Phật tử địa 
phương. Đặc biệt bên cạnh đó còn có Khu 
Tịnh Dưỡng Long Thọ cho chư Tăng Ni 
cao tuổi sau khi phụng sự Đạo pháp, đến 
tuổi già có nơi an dưỡng. 

Nổi bật nhất trong công trình nầy là ngôi 
Bảo Tháp Phổ Môn, tiêu biểu cho nền Văn 
hóa Phật giáo Việt Nam ở quê hương thứ 
hai.  Đó là nơi có ý nghĩa rất lớn về mặt 
tâm linh, nơi phụng thờ Xá Lợi Phật cũng 

là nơi tìm cầu sự an bình đời sống nội tâm 
của những người con Phật.
Sự thành tựu công trình xây cất này không 
những góp phần tạo dựng một quần thể 
kiến trúc Văn hóa Phật giáo để lại cho con 
cháu đời sau, mà còn là môi trường cho 
Phật tử trẻ tại gia, xuất gia trao dồi đầy đủ: 
hạnh đức, tâm đức và tuệ đức - để phục 
vụ cho đạo Pháp và chúng sinh.

Cho đến nay, trải qua 11 năm kể từ khi 
ý tưởng về ngôi chùa được khởi phát 
(2008 - 2019) với bao thăng trầm, Trung 
Tâm Phật Giáo  Úc Châu - mái chùa Ấn 
Quang đã hiện thân ra đời như vị Bồ tát, 
phát nguyện rồi đây sẽ dấn thân che chở 
bao dung cho những tâm hồn hữu duyên 
hướng về nẻo thiện “Phụng sự chúng sanh 
là cúng dường chư Phật”.

Khóa Tu Lần Thứ 1 nhân mùa An Cư Kiết Đông tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Ấn 
Quang Cairnlea Melbourne năm 2019
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Không thể kể siết niềm hoan hỷ, hân hoan 
của Giáo Hội nói riêng, cộng đồng Phật 
tử nói chung trước công trình ý nghĩa này. 
Thực chất, đây là một dấu mốc thiêng 
liêng cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam 
nói riêng và Úc châu nói chung. Công 
trình ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ về 
tín ngưỡng Phật giáo và truyền thống 
văn hóa của người Việt xa xứ. Bản sắc 
Phật giáo - Văn hóa Việt đã ăn sâu, bám 
chắc trong tâm hồn những người con đất 
Việt tha hương. Điều này không gì có thể 
lay chuyển. Công trình cũng là thành tựu 
rực rỡ là sự hiện hữu đẹp đẽ của tinh 
thần đoàn kết trên dưới một lòng vì nghĩa 
chung cao cả của cộng đồng người Việt. 
Một khi có sự gắn kết chặt chẽ, chắc chắn 
cộng đồng người Việt sẽ làm nên những 
dấu ấn, những tiếng vang đẹp đẽ trên xứ 
sở Đa văn hóa Úc châu.

“Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm 
lại thành hòn núi cao”.
Như vậy, Trung tâm Phật giáo Úc châu 
– Chùa  Ấn Quang không chỉ uy nghi tọa
lạc nơi cửa ngõ thành phố Cairnlea mà
còn ngự trị trong đời sống tinh thần, niềm
tin yêu, lòng tự hào của những người con
Phật .

Không thể nói hết lời cảm tạ của Giáo 
Hội đến quý mạnh thường quân, đến quý 
đồng hương Phật tử xa gần đã chung tay 
đóng góp tài lực, vật lực và trí lực cho 
công trình được hiển hiện như ngày hôm 
nay.  Xin được bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới 
sự đóng góp của toàn thể quý liệt vị! Chúc 
cho Trung tâm Phật giáo Úc châu - Chùa 
Ấn Quang và nền Văn hóa Phật giáo ngày 
càng phát triển mạnh mẽ, vững bền ở xứ 
sở Nam Bán Cầu nầy!
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The Buddha on GratitudeTri ân công đức

“Xây chùa, tô tượng, đúc chuông,
Ba công đức ấy thập phương nên làm”

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan, xin thành kính tri ân 
Chư Tôn đức Tăng, Ni, bổn tự và quý 
đồng hương Phật Tử đã tài trợ, đóng góp 
xây Trung tâm Phật giáo Úc Châu được 
hoàn thành viên mãn.

Buddha advised King Sangyal regarding 
the benefits of building temples, “Any 
human being building Buddha’s temple, 
even while still in samsara, in future lives 
will always have incredible wealth, like 
radiating palaces, like the king of devas.” 
… “In all the lives you will have happiness, 
will get good rebirth, and will create good 
karma in the next lives.”

It is with a full and grateful heart that the 
United Vietnamese Buddhist Congregation 
in Australia and New Zealand sincerely 
thank you for all donations and support to 
complete this project. Your contribution will 
go a long way to support our mission. 

Be Kind and Gentle, You Will Attain 
Buddhahood
“After the parinirvana of Buddhas,
if there are people who are
kind-hearted, gentle, and charitable,
all these living beings
have already attained Buddhahood.”
(Lotus Sutra 2: 5.39)

With blessings of the Buddha Dharma.
Most Venerable Thich Thien Tam


