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Khu Bảo Tồn Động Vật William
Ricketts
Khu Bảo Tồn Động Vật William Ricketts Sanctuary là khung cảnh toàn hảo để hòa lẫn giữa
các lãnh vực thiên nhiên và tâm linh với nhau. Đây là một khu vực đẹp và yên tĩnh trưng bày
các pho tượng điêu khắc về người thổ dân trong môi trường thiên nhiên của Rặng
Dandenong.
Khu Bảo Tồn Động Vật này là bằng chứng về triết lý sống của một cá nhân, William Ricketts,
là người đã tin rằng môi trường thiên nhiên đã được tạo hóa ủy thác cho chúng ta và qua việc
nuôi dưỡng trái đất, chúng ta đang nuôi dưỡng sự sống.

Lược sử về William Ricketts
William Ricketts sinh tại Richmond, Victoria vào
năm 1898, và định cư vĩnh viễn tại vùng núi
Dandenong từ năm 1934.
Từ năm 1912 đến năm 1920 William đã thu thập
được cho mình các kỹ năng về nghệ thuật như
chơi vĩ cầm, khắc nữ trang và nặn các hình tượng
bằng đất sét.
Từ 1949 – 1960 ông thường xuyên đi đến Vùng
Trung Úc và sống với những người thổ dân
Pitjantjatjara & Arrernte mà truyền thống và văn
hoá của họ đã là đề tài gợi hứng cho các tác
phẩm điêu khắc của ông sau này.
Năm 1970 ông mang những tác phẩm lớn nhất
của mình đến Ấn Độ và lưu lại nơi đây trong hai
năm. Trong chuyến đi này, William khám phá ra
được một sự đồng cảm về tinh thần với người Ấn
và đã sống một thời gian tại Sri Aurobindo
Ashram ở Pondicherry (một trung tâm tâm linh nổi
tiếng thế giới).
Tất cả những pho tượng trong Khu Bảo Tồn đều
được làm bằng đất sét nung trong lò với nhiệt độ
lên đến 1200 độ bách phân và sau đó được đặt
trong cảnh quan của khu rừng. Dòng nước chảy
tượng trưng cho sự lưu chuyển tinh hoa của cuộc
sống.
William qua đời vào năm 1993 thọ chín mươi tư
tuổi.

Triết lý của William
William là nguời tôn thờ chủ nghĩa thiên nhiên
trong nhiều năm luôn quan tâm đến sự hủy diệt
hằng loạt của môi trường và khu sinh sống của
chúng.

Triết lý của William cho rằng thay vì là các tế bào
sống tạo ra những dạng thức sống riêng rẽ, tất cả
mọi thứ tồn tại trên trái đất đều nhằm tạo ra một
một sự sống thích hợp cho tất cả mọi loài .

Cuộc sống là tình yêu
William đã viết một cách nhiệt tình về triết lý sống
của ông:
“Đời sống là tình yêu. Tất cả các bạn và tôi, là
một phần của thiên nhiên, chúng ta đều là anh em
của các loài chim chóc và cây cối.
Vậy thì xin các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi
trong sự thiêng liêng của cái đẹp, bởi vì lúc ở đỉnh
cao nhất của cuộc đời, chúng ta là một phần của
cái đẹp của thế giới, chúng ta biết mình là một
phần của Tạo Hóa và Tạo Vật và vì thế qua sự
biểu lộ này của tâm hồn, trái tim và bàn tay của
chúng ta, chúng ta trả lại cho Thượng Đế những
gì phát sinh từ Thượng Đế.
Mỗi người chúng ta là một biến thể của Quyền
Năng Thiêng Liêng và khi tình yêu định hình được
qua âm nhạc và điêu khắc, chúng ta đã được ban
ơn phước tràn đầy bởi vì chính nhờ có chúng mà
chúng ta mới có thể vươn tới Thượng Đế. Cách
thức duy nhất để có thể duy trì được tình yêu cho
chính mình là hãy thương yêu người khác thật
nhiều và vì vậy người anh em William Rickett của
các bạn hy vọng các bạn sẽ chia sẻ và thưởng
thức những điều này với tôi. Xin hãy xem đây là
lời cầu nguyện của chúng ta.
Xin được hiến dâng cho rừng núi của Úc và nói
lên cho và về chúng như là những vần thơ của
Thượng Đế. Cầu xin cho sức mạnh dồi dào của
cuộc sống trở nên tuyệt vời trong chúng ta và
những trí tưởng tượng mà thượng đế đã ban cho
chúng ta trở nên sinh động hơn để khi đọc những
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giòng này chúng ta trở thành những người tham
gia cuộc chinh phục tối thượng cái đẹp thực sự
Con người là tuyệt tác phẩm của thiên nhiên, vì
thế hãy xin được hưởng phần kế thừa của mình
bằng cách đóng góp phần mình mắc nợ.”

Giờ mở cửa Khu Bảo Tồn
Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giờ 30
chiều (ngoại trừ ngày Lễ Giáng Sinh, những ngày
thời tiết quá khắc nghiệt hay có những công trình
xây dựng quan trọng). Có thu lệ phí vào cửa.
Nếu cơ hội để quý vị đến thăm khu bảo tồn bị giới
hạn, xin gọi số 13 1963 trong ngày quý vị định
đến đây để xác định xem nơi này có mở cửa hay
không.

Chụp hình
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Caring for the
environment
Help us look after your park
by following these guidelines:
Dogs are not permitted in the
Gardens.
Please take rubbish away with
you for recycling & disposal.
Do not collect plant material leave for others to enjoy
All native plants & animals
are protected by law.
Please do not disturb them
in any way.

Please return this park
note to the gift shop
after use so it can be
reused. Thankyou.
Healthy Parks Healthy People
Visiting a park can improve
your health, mind, body and
soul. So, with over four million
hectares of parkland available
to Victorians, why not escape
to a park today! National
Rhododendron Gardens.

Du khách có thể chụp hình chỉ nhằm mục đích sử
dụng cá nhân mà thôi. Những hình ảnh mang tính
cách thương mại hoàn toàn bị cấm chỉ để tôn
trọng ước nguyện của William Rickett phản ánh
đúng triết lý của khu bảo tồn. Các ấn phẩm có bày
bán tại Khu Bảo Tồn

