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Trân trọng thành kính đón nhận sự
tuỳ hỉ phát tâm cúng dường của Quý
Đồng hương Phật tử góp phần tạo
nền móng cho ngôi Chùa Viên Giác
sớm thành tựu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật tử,
Sư Cô viết tâm thư này gửi đến Quý Đồng
hương Phật tử để cùng chia vui, tin mừng
là gần 10 năm nay Chùa đã trải qua nhiều
khó khăn thủ tục xin giấy phép xây cất.

	
  

Nay, Chùa đã được Fairfield Council cấp
giấy phép xây cất, theo sơ đồ đã vẽ và sẽ
trở thành ngôi Chùa hợp pháp đúng theo
quy định xây cất Chùa của Hội Đồng
Thành Phố Fairfield NSW.
Thưa Quý Đồng hương Phật tử,
Bấy lâu nay, Chùa Viên Giác chưa được
hợp pháp, khá chật hẹp từ khuông viên
Chánh điện đến chung quanh Chùa cũng
không đủ tiện nghi, để đáp ứng nhu cầu
sinh hoạt tu tập hằng ngày cho Phật tử và
cũng không có phòng học để mở các lớp
học giảng dạy Phật Pháp, cho các em cấp
Tiểu học được về Chùa học Phật Pháp.
Tâm nguyện của Sư Cô, ước mong ngôi
Chùa Viên Giác được thành tựu, được hợp
pháp, để phụng thờ Tam Bảo, thờ cúng
ông bà, tổ tiên quá vãng, mà cũng là mái
ấm tâm linh để Phật tử xa gần có nơi tu
tập, trau dồi đạo đức tâm linh và cũng sẽ

giúp Sư Cô mở rộng Giáo trình giảng dạy
Phật Pháp cho các em học trò tại những
trường Tiểu học, mà bấy lâu nay Sư Cô
đang giảng dạy đã nhiều năm.
Giáo trình Giảng dạy Phật Pháp của
Chùa Viên Giác đã được Bộ Giáo Dục
NSW chính thức công nhận, được cấp giấy
phép tháng 5/2019.
Giáo trình Phật Pháp của Chùa Viên
Giác đề cao lòng hiếu thảo, xây dựng cho
các em nền tảng Hiếu Đạo vẹn toàn, tạo
điều kiện cho các em học tập và thực hiện,
để các em phát triển tư duy an-lạc, lành
mạnh, ngỏ hầu đạt được một lối sống an
lành hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.
Mọi sự cúng dường xây cất Quý Phật tử
có thể chuyển vào account của Chùa:
Bank: Westpac-Cabramatta
BSB No: 032172
Account No: 494090
Swift Code: WPACAU2S
Hoặc gửi ngân phiếu:
Vien Giac Buddhist Association
Incorporated.
Xin điện thoại Chùa biết, để Chùa ghi vào sổ
công đức và gửi tận nhà nếu có nhu cầu.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Trân kính
Trụ Trì-Thích Nữ An Thiện

