
 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

THÔNG BÁO 

CHÙA VIÊN GIÁC ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ FAIRFIELD CẤP GIẤY PHÉP 
XÂY DỰNG CHÙA. 

DA APPROVAL NO: 314.1/2015 

Cách đây hơn năm(5) năm, Chùa Viên Giác đã nộp đơn xin xây lại Chùa vì căn nhà hiện 
tại rất củ không đáp ứng được nhu cầu tiện nghi cho Phật tử về tu tập và cũng không đủ 
phòng học để Giảng dạy Giáo lý Phật Pháp cho các con em muốn được về Chùa học Phật 
Pháp. 

Vào ngày 26/08/2019, Hội Đồng Thành Phố Fairfield đã chính thức cấp giấy phép xây lại 
Chùa Viên Giác. Giấy phép số: DA No: 314.1/2015. 

Bổn tự chúng tôi vô cùng vui mừng, nỗi niềm này không sao diễn tả được qua ngôn từ 
hoặc trên giấy bút khi được Hội Đồng Thành Phố Fairfiled cấp giấy phép xây lại Chùa 
Viên Giác. 

Với giấy phép xây dựng này chúng tôi có thể thực hiện được tâm nguyện truyền đạt Giáo 
lý Phật Pháp cho thế hệ trẻ, giúp 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.  

Hiện Chùa Viên Giác chưa đủ khả năng tài chánh để khởi công xây dựng dự án này. 

Chúng tôi mong rằng trong những năm tới đây sẽ nhận được sự phát Bồ đề tâm của Quý 
Phật tử xa gần, Quý Đạo hữu và Quý Mạnh thường quân đồng tâm hiệp lực góp phần 
công đức vào việc xây dựng mái Chùa Viên Giác-Cabramatta NSW, để các con em có thể 
về Chùa học hỏi Giáo Lý từ bi cứu khổ ban vui của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật.  
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