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1- Khóa tu Báo Ân ngày 21 và 22-08-04 
Noi theo gương hiếu hạnh của đức Đại Hiếu Mục Kiền 
Liên Bồ Tát, mùa Vu Lan là dịp để người Phật tử phát 
triển tinh thần tri ân và báo ân, dâng lên những đấng 
sinh thành món quà tâm linh quý giá bằng sự tu sự 
học trau giồi phẩm chất người con Phật càng ngày 
càng tốt đẹp hơn. Khóa tu Báo Ân năm nay được sự 
tham dự của 60 tu sinh trong khung cảnh chùa mới, 
được sự hướng dẫn chỉ đạo của quý Tăng Ni đang an 
cư tại chùa Hoa Nghiêm đã gặt hái nhiều thành công 
tốt đẹp. (Xin xem thêm phần phóng sự Khóa Tu ở 
trang sau) 

2- Lễ Vu Lan vào ngày 29-8-04 

Nổi bậc trong khung trời mờ sương của tiết cuối 
Đông, những ngọn cờ Phật giáo phất phới tung bay 
trước gió, chùa Hoa Nghiêm khang trang sừng sững 
bên đại lộ Springvale một lần nữa cử hành đại lễ Vu 
Lan.  

Khoảng 10 giờ 30 khi ánh sáng mặt trời âm ấm đã 
lên khá cao, các Phật tử tập họp trước chánh điện, 
tiếng cô Tâm Minh vang lên cung thỉnh Chư Tôn Đức 
Tăng Ni quang lâm, một hồi chuông trống Bát nhã 
rền vang chào đón Chư Tôn Đức Tăng Ni trang 

nghiêm tiến ra Chánh điện để cử hành đại lễ. 

Mở đầu chương trình Thầy Trụ Trì đã có đôi lời chào 
mừng quan khách và khai mạc buổi lễ. 

Thầy Phước Hựu nhắc lại truyền thống uống nước 
nhớ nguồn: đạo hiếu cao quý của con người, đạo 
Phật càng tô điểm thêm nét đẹp về tâm linh của Phật 
tử; vì ngoài việc phụng dưỡng, làm vui lòng cha mẹ 

giống như người đời, người Phật tử còn được 
chỉ dạy, hướng dẫn đền đáp công lao sinh 
thành dưỡng dục một cách hợp với chân lý 
giải thoát.  

Hồi kinh Phụ Mẫu Báo Hiếu Trọng Ân được 
toàn thể Phật tử đồng tụng rất trang nghiêm, 
cảm động. Những vũ khúc mừng Vu Lan trẻ 
trung vui nhộn và lễ cài hoa hồng làm tăng 
thêm màu sắc buổi lễ. 

Sự đóng góp công sức của toàn thể Phật tử 
trong việc xây dựng chùa Hoa Nghiêm đã 
được quý Thầy nêu cao, để hồi báo lại tấm 
lòng ấy, cũng như để đáp ứng nhu cầu tín 
ngưỡng dân sinh cùng với việc thực thi một 
nhiệm vụ hàng đầu của Tăng đoàn là hoằng 
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dương chánh Pháp, Thư Viện Phật Học Hoa Nghiêm 
được thành lập. Được sự chỉ đạo của ban điều hành 
gồm quý Tăng Ni, và sự cộng tác của trên 20 thiện 
nguyện viên (Xin xem thêm phần Thư Viện Phật Học 
Hoa Nghiêm), thư viện gần như hoàn tất, bắt đầu mở 
cửa tiếp đón đại chúng. Nhân dịp nầy, các Tăng Ni, 
quan khách và Phật tử đã được mời tham dự lễ cắt 
băng khánh thành Thư Viện Phật Học Hoa Nghiêm. 

Cuối cùng Thầy gởi lời cảm tạ gởi đến toàn thể: chư 
Tôn Đức Tăng Ni, các ban truyền thông, ban tổ chức 
và toàn thể Phật tử tham dự. Thầy thân mời quý vị 
quan khách, Phật tử thọ trai, thưởng thức chương 
trình văn nghệ do Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật Springvale 
và Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo thực hiện. 

3- Thư Viện Phật Học Hoa Nghiêm. 

Những bằng chứng xác thực chứa đựng những tuyên 

ngôn về bình đẳng, từ bi, trí 
tuệ, chân lý thánh thiện giải 
thoát phát xuất từ kim khẩu 
của đấng Thế Tôn đã được 
những vị đại đệ tử từ thời đức 
Phật ghi lại trên lá bối, trên 
bảng gỗ. Trải qua 25 thế kỷ, 
những tư liệu quý vô ngần đã 
được bảo tồn và cũng từ đó 
có biết bao vị Thánh, Tổ, Sư 
đã dày công nghiên cứu, diễn 
dịch để truyền thừa cho đến 
ngày nay. Đây là những tài 
liệu có công năng chuyển ác 
thành thiện, phiền não thành 
Bồ Đề, vô minh thành giác 
ngộ, sanh tử luân hồi thành 
niết bàn giải thoát. Vì tầm 
mức quá quan trọng của gia 

tài Phật pháp nên việc tu tập, giữ gìn và hoằng 
dương Chánh pháp là nhiệm vụ hàng đầu của người 
Phật tử, cũng là mục tiêu tối hậu của việc hình thành 
và phát triển của Chùa Hoa Nghiêm. Sự hoàn chỉnh 
Thư Viện Phật Học Hoa Nghiêm đã nói lên sự trân 
quý di sản tinh thần quý báu đức Phật Thích Ca đã để 
lại, tô điểm thêm phẩm chất tinh túy của một ngôi 
bảo tự: một kho tàng Pháp bảo. 

Thư Viện là nguồn sách chuyên khoa Phật học dồi 
dào: tám tấn kinh sách đã được lần lượt chuyển về từ 
các nước trên thế giới về gồm hơn bảy ngàn quyển: 
Kinh và kinh luận có khoảng 400 đề mục, Sách có 
682 đề mục, Tập san 47 loại, Tự điển 23 loại… thuộc 
ba ngôn ngữ Việt, Anh, Hoa; ngoài ra còn có dồi dào 
lời bình, giảng, truyện, tích Phật giáo của các danh 
Tăng đương thời trên CD, MP3, DVD, Cassette-Video 

tape với hơn 4000 đề mục.  

Dù rằng trong khuôn khổ giới hạn của một ngôi 
chùa, nhưng được sự đóng góp của những tài 
năng trong nền tin học mới nên việc lưu giữ và 
tìm kiếm tài liệu đều hiện đại; trong giai đoạn đầu 
hơi phức tạp nhưng cuối cùng cũng hoàn chỉnh và 
việc quản lý và điều hành có hệ thống và dễ dàng 
hơn.  

Với hy vọng thỏa mãn được nhu cầu học hỏi, 
nghiên cứu giáo lý Phật Đà, Chùa mở rộng việc 
cho mượn tài liệu đến độc giả mọi nơi, nếu quý 
độc giả vì già, yếu, hoặc không có phương tiện đi 
đến chùa cũng có thể mượn tài liệu qua điện 
thoại, thư từ v.v…   
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Giờ mở cửa: 

Thứ Tư từ 5 – 8pm, Thứ Bảy và Chủ 
Nhật từ 11 – 3pm. 

Liên lạc:  

Điện thoại: (03) 9548 2215 

Fax:   (03) 9540 3087  

Địa chỉ: Chùa Hoa Nghiêm / Thư Viện 

444-448 Springvale Rd, Springvale 
Sth Vic.3171 

4- Văn nghệ mừng Trung Thu, Thứ 
Bảy 25-09-04 

Không khí vui nhộn hồn nhiên của trẻ 
thơ được khơi dậy trong đêm Trung 
Thu. Những khúc ca vui vẻ, những 
lồng đèn màu sắc rực rở lung linh 
được các em nhỏ sắp hàng dài đi 
vòng quanh hội trường đa dụng. Có những lời ca 
măng non dễ thương, những câu đố, câu trả lời ngây 
thơ, tạo nên một bầu không khí thân thương, đầy 
sinh khí. 

Lễ mừng Trung Thu kỳ nầy được Thầy Trụ Trì cố vấn, 
Thầy Minh Hiếu và Ni cô Phước Sinh tổ chức hướng 
dẫn, sự đóng góp lớn về văn nghệ của Câu Lạc Bộ 
Nghệ Thuật Springvale do chị Nghĩa phụ trách, sự 
tham gia của thành phần Phật tử trẻ trung của Chùa, 
và cô Tâm Minh hướng dẫn chương trình. Chùa Hoa 
Nghiêm đã thêm ấm áp trẻ trung với sự tham dự của 
khoảng hơn 500 gia đình Phật tử trong đêm văn 
nghệ nầy. 

 

5- Ngày tu học ngoài trời tại 
Emerald lake, Thứ Bảy 02-10-04 

Hồ Emerald là một địa điểm lý 
tưởng với đầy đủ tiện nghi cho 
một ngày picnic, nếu tu học thì 
càng tuyệt, vì công viên rộng lớn 
như một cánh rừng có cây cổ 
thụ xanh tươi, hồ nước phẳng 
lặng nên thơ, cỏ non mềm trải 
rộng, không khí yên vắng, tha 
hồ pháp thoại, kinh hành… thảo 
luận không phiền đến ai và cũng 
không bị quấy nhiễu. 

Ngày tu được quý thầy Thiện 
Tâm và thầy Phước Thiền phụ 

trách hướng dẫn với trên 30 tu sinh.  

Phần pháp thoại, các tu sinh được nghe về: công 
hạnh từ bi hóa độ của đức Quan Thế Âm Bồ tát, tùy 
hoàn cảnh hiện đủ loại thân hình nhiếp phục chúng 
sinh; lý nhân duyên bàng bạc chi phối hành động tạo 
tác của chúng ta; tầm quan trọng của việc giữ giới, 
giới là nhân tố của định, và định lực là năng lượng 
phát sinh trí tuệ. Có những mẫu chuyện tích Bồ tát 
Quán Âm thị hiện làm cô bán cá xinh đẹp kén chồng 
dí dỏm, hồn nhiên làm bầu không khí trở nên hào 
hứng và thân mật. 

Sau phần thiền hành là thọ trai, nghĩ ngơi đến phần 
thảo luận ngắn về ảnh hưởng việc ăn chay đối với đời 
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sống gia đình những kinh nghiệm tu học của các tu 
sinh, với những góp ý rất hữu ích. 

Buổi tu học kết thúc vào 4 giờ chiều với những ước 
hẹn kỳ tu học sắp tới. 

6- Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm Đạo Tràng mừng 
năm tuổi 

Ngày Thứ Bảy 30-10-04 

Đạo Phật đã gắn liền với văn hóa người Việt 
Nam từ ngàn xưa. Người Phật tử sau khi định 
cư trong vùng Đông Nam Melbourne vẫn ước 
ao có được một nơi để nương tựa và phát triển 
tâm linh. Họ đã tụ tập về đây dưới sự lãnh đạo 
của Thầy Trụ Trì xây dựng một mái chùa theo 
truyền thống Việt Nam, cho đến đầu năm nay, 
chánh điện được hoàn thành, chùa Hoa Nghiêm 
đã có vị thế ổn định. Trong một thời kỳ phần 
lớn chúng sanh được mệnh danh là căn tánh 
hạ liệt, phước mỏng, nghiệp dầy; kể từ khi Sơ 
Tổ Huệ Viễn sơ tổ Tịnh Độ Tông thành lập Bạch 
Liên Xã, khai mở một pháp môn tu tịnh nghiệp, 
các nhóm Liên Xã, Liên Hữu, Cực Lạc…được 
mọc lên kháp mọi nơi. Phật tử Chùa Hoa 
Nghiêm đã được hướng dẫn, hành trì theo 
pháp môn Tịnh độ từ những ngày đầu tiên, tuy 
nhiên nhóm Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm đạo 
tràng đã được chánh thức công bố hình thành, 
hoạt động đi vào ổn cố kể từ năm năm 
qua.(Xin xem phần phóng sự ở trang kế) 

7- Lớp Điện toán căn bản 

Chủ Nhật từ 1-3 giờ chiều. 

Trung tâm Giáo Dục Asoka đang tổ chức khóa điện 
toán căn bản. Khóa học kéo dài 5 tuần lễ. Người bắt 
đầu muốn xử dụng computer nên tham dự khóa nầy 
để có những kiến thức căn bản và hand-on thực 
hành. Người tốt nghiệp khóa nầy ít nhất sẽ quen 
thuộc với windows 2000, có khả năng đánh máy 
trình bày các bài vở, sắp xếp lưu trữ hồ sơ v.v…Muốn 
biết thêm chi tiết hay ghi tên tham dự xin liên lạc 
chùa Hoa Nghiêm. 

8- Lớp dạy cắm hoa 

Ngày thứ Bảy từ 1 giờ đến 3 giờ chiều do chị Thu phụ 
trách, mỗi lần có khoảng 15 học viên tham dự. Các 
học viên được chỉ dẫn thực hành phương pháp cắm 
hoa từ căn bản, những cách cắt hoa, giữ hoa, xếp 
hoa thế nào để đưọc đẹp mắt được giải thích ngay 
trong lúc thực hành cắm hoa, và mỗi ngày khi tan 
học, mỗi học viên có được một lẳng hoa đẹp đem về 
nhà.  

Ban Tin Tức 

 

hi trời mờ sương sớm, những cơn gió thoảng, 
những giọt mưa lất phất tạt đến mang theo 
cái lạnh lẽo của cuối mùa Đông ở Melbourne, 

ánh nắng bình minh như thẹn thùng lóe lên nhè nhẹ, 
lóng lánh trên những cành cây ngọn cỏ, mơn trớn 
những cành đào tròn nụ cạnh sân chùa, không khí im 
vắng như chờ đợi một cái gì…Mùa báo hiếu năm nay 
đến muộn vì là năm nhuần, nhưng sự chờ đợi của 
hàng Phật tử chúng con đã được đáp ứng khi thầy trụ 
trì tổ chức hai ngày tu Báo Ân trước đại lễ Vu Lan.  

Đây là khóa tu Báo Ân đầu tiên tại chánh điện mới, 
chúng con thật có phước duyên lành được tu học 
trong không khí trang nghiêm của ngôi Đại Hùng 
Bửu Điện chùa Hoa Nghiêm. 

Từ mờ sáng gió lành lạnh, vào đến nhà bếp, “trung 
tâm hội họp” của Phật tử, chúng tôi đã được Cô Bửu 
Châu vui vẻ mời thưởng thức món bánh mì ra gu 
chay thật nóng ngon đặc biệt. 

Đúng 8 giờ, một hồi kẻng vang lên báo động đến giờ 
tập họp lên Chánh điện. Cũng như những khóa tu 
khác bắt đầu là những thủ tục “hành chánh”:  

Kỳ nầy thầy Thiện Tâm chủ trì, thầy Chơn Phát lo về 
giám luật, thầy Thông Tướng có nhiệm vụ quản 
chúng, Ni Cô Bửu Châu tình nguyện phụ trách hành 
đường-ẩm thực, các ban phụ trách hương đăng, nghi 
lễ, tri khách, tảo địa v.v..đã đưọc phân chia, ai lo 
phận sự nấy.  

K
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Chương trình tu học ngoài những việc phát nguyện 
giữ giới, thiền tịnh, bái sám, kinh hành, pháp thoại, 
thiền trà còn xen kẻ với tiểu mục thọ trai, chỉ tịnh, 
chấp tác đạo tràng v.v… 

Ý nghĩa khóa tu: 

Mở đầu là tiết mục sinh hoạt, thầy chủ trì phác họa 
chương trình sinh hoạt và ý nghĩa của khóa tu kỳ 
nầy: để đặt trọng tâm về phần tu học, phần tổ chức 
sẽ đơn giản hóa, việc nầy sẽ không có gì trở ngại vì 
phần lớn các tu sinh đều có kinh nghiệm qua những 
lần tham dự trước. 

“Khi sinh ra đời và lớn lên, mọi người trong chúng ta 
đều mang tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân Thầy Tổ, ân xã 
hội, ân quốc gia. Ngoài gia sản do gia đình huyết 
thống để lại, người Phật tử còn thừa hưởng đươc một 
gia tài tâm linh do đức Phật và chư Tổ để lại để trau 
dồi phẩm hạnh, phát triển tuệ giác mỗi ngày một 
hơn lên. Bổn phận làm con chúng ta phải sống một 
đời sống có đạo đức, đem lại tiếng tốt cho gia đình, 
đó là một cách báo đền ân cha nghĩa mẹ. Mục đích 
khóa tu kỳ nầy là khơi dậy sự tri ân của kẻ làm con, 
mà cụ thể hóa bằng cách hành trì thúc liễm thân để 
tịnh hóa được tâm. Cho nên trong suốt hai ngày 
chúng ta sẽ đặt trong tâm trong tứ oai nghi: những 
khi đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, sống 
trong đạo tràng nên gác lại những việc nhà, những 
lúc pháp thoại, thiền trà giữ thanh tịnh tập trung với 

đề tài, để cho tâm được yên tịnh hầu nhiếp tâm niệm 
Phật, tiếp xúc đuợc năng lượng của Phật, tâm tư sẽ 
dể dàng chuyển hóa hơn…” 

Lễ truyền Bát Quan Trai giới: 

Kế đến là lễ truyền giới cho 60 tu sinh. Bát Quan Trai 
giới là tám giới mà người Phật tử phát nguyện giữ 
trong suốt thời gian tu, tám giới nầy có mục đích duy 
trì một nếp sống thiểu dục, tri túc, không tổn hao của 
người, không giết hại sinh vật, ăn uống ngủ nghỉ 
theo đúng giờ giấc của thời khóa, giống như nghi 
thức tu hành hằng ngày của những vị xuất gia. Tám 
giới căn bản nầy nếu phát huy được trọn vẹn đến 
chiều sâu sắc của nó thì sẽ thúc liễm thân được 
thanh tịnh, thân được trong sáng tinh sạch rồi thì 
tâm cũng lắng đọng những vọng khởi, cho nên được 
an lạc. 

Lễ cúng dường Trai Tăng:  

Để thể hiện phần nào lòng biết ơn của người Phật tử 
tại gia đối với quý Thầy đã khai ân, hướng dẫn tu 
hành trong bao năm qua, lễ cúng dường trai Tăng 
trang nghiêm được sự chứng kiến tham dự của toàn 
thể Tăng Ni của Chùa và một số Tăng Ni các chùa 
khác. Chị Viên An, Chúng trưởng đạo tràng Hoa 
Nghiêm tác bạch, nói lên được tấm lòng tri ân của 
toàn thể tu sinh đối với quý Thầy, và lòng nhớ tưởng 
đến công ơn dưỡng dục sanh thành một cách rất 
cảm động: Cây nào không có cội, nước nào chẳng có 
nguồn, chúng con đến Chùa được quý Thầy luôn luôn 
nhắc nhỡ đến tứ trọng ân, trong đó ân cha mẹ là 
đứng đầu: 

“Có tông, có tộc phải vun xây 
Vạn diệp thiên chi bởi một cây 
Chữ hiếu làm đầu trong vũ trụ 
Thương tình thân thuộc nghĩa chân tay” 
(Quốc Âm Thi Tập) 

Trong mùa Vu Lan Phật tử chúng con biết làm gì hơn 
là noi theo gương đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, trai 
nghi cúng dường Tăng Ni trước là để chứng tỏ lòng 
biết ơn Tam Bảo, sau nữa xin hồi hướng công đức 
cho bậc cha mẹ chúng con nếu còn tại thế thì thân 
tâm thường an lạc, mạnh khỏe sống lâu, nếu đã quá 
vãng thì được sớm siêu thoát… 

Phần Sám hối kỳ nầy đạo tràng đã áp dụng Địa Xúc 
Sám pháp là phương pháp sám hối theo kinh Địa 
Tạng, do thầy Nhất Hạnh biên soạn. Toàn thể tu sinh 
đã sám hối với cả một tấm lòng thành, thanh tịnh: 
vừa lạy xuống vừa lắng nghe lời văn Sám đầy ý 
nghĩa: lời Sám nêu lên ơn cao nghĩa nặng của Tổ 
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Tiên, ông bà, cha mẹ, quê hương xứ sở.v.v…Cho nên 
mỗi một lạy là một sự tiếp xúc mầu nhiệm với Tổ 
Tiên ông bà, cha anh, tiếp nhận được năng lượng của 
các bậc tiền bối đã dầy công xây dựng cho chúng ta 
từ tấm hình hài tròn vẹn, và chúng ta cũng tiếp xúc 
với mảnh đất do Tổ tiên chúng ta gầy dựng bảo vệ. 
Chúng ta có đủ phước duyên thừa hưởng được 
những của cải vật chất, những năng lượng tinh thần 
quý báu của ông cha để lại, khi mở lòng ra tiếp nhận 
được những nguồn năng lượng thiêng liêng nầy, tu 
sinh sẽ phát huy đưọc bản tâm thamh tịnh tiềm tàng 
của chính mình, “Tâm địa” bản nguyên nầy có năng 
lực chuyển hóa nghiệp lực của chúng ta. 

Pháp đàm  

Khóa tu cũng đậm nét thi ca hào hứng trong những 
lúc Pháp đàm, thầy Chơn Phát trích dẫn bài kệ “Hồi 
Tâm Hướng Đạo”. Lời thơ rất dồi dào ý nghĩa về cuộc 
đời, vạn vật biến chuyển, vô thường, đương thể vốn 
là không, khuyến tấn tu hành: tu sinh có dịp nghiền 
ngẫm thấm thía thêm nhiều điều trong việc tu tập: 

Chúng ta ngồi đây dù có lặng yên, nhưng chung 
quanh chúng ta, ngay cả tâm tư chúng ta không 
ngừng biến chuyển, một sát na về trước chúng ta 
còn đầy vô minh, nhưng khi nghe một lời chánh pháp 
chính cái tâm ngay sau đó có thể là tâm giác ngộ:  

“Chữ Tam là chơn như Tam Bảo, 
Phật, Pháp, Tăng chỉ tại lòng ta. 
Phật là giác tánh soi xa, 
Giữ đàng sáng suốt vượt qua cõi trần.” 

Đã được gặp chánh pháp rồi, vậy mà chúng ta vẫn 
còn mang tâm trạng ngập ngừng, lấp lửng trên bước 
đường tu: 

Đã gặp đàng chưa toan dời bước, 
Còn tiếc chi chân bước lờ đờ? 
Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ,  
Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây!” 

Dù đang ở cõi Ta Bà, nhưng nếu chúng ta có được 
chánh niệm, tâm không chạy theo vọng khởi do ảnh 
hưởng của lục trần. Cũng như  người tu Tịnh Độ biết 
lắng tâm niệm Phật, thì tinh thần sẽ được thanh tịnh, 
sẽ tìm thấy nguồn an lạc, đạt được Niết Bàn ngay ở 
đây chớ chẳng đâu xa: vì Niết Bàn chính là trạng thái 
của tâm khinh an bất động, tự tại, không khởi lên 
vọng niệm. 

“Cõi Ta Bà có tòa Cực Lạc  
Giòng sông mê bể giác chẳng xa, 
Y theo giáo pháp Thích Ca 
Tự nhiện bổn tánh Di Đà phóng quang.” 

Thiền trà  

Trong thiền môn Thiền trà trong tư thái nhẹ nhàng 
thanh thản, có những cuộc đối thoại thơ văn giữa 
những bậc thiền sư thường phản ảnh sở tu, sở 
chứng. Thiền trà cũng là một dịp thể hiện tâm tư 
nguyện vọng của người đệ tử đối với bậc Thầy của 
mình, với tấm lòng thanh tịnh dâng lên chén trà, 
hương trà thơm ngát, vị trà đăng đắng, nồng ấm như 
sự cảm thông giữa Thầy và trò. Đó là hương vị của 
một bài pháp an lạc bình yên, không khí đạo vị thanh 
tịnh nầy khai mở một cơ hội người đệ tử trình bày 
kinh nghiệm tu học của mình, cũng như những cởi 
mở những thắc mắc, khó khăn trên dường tu của 
mình cho vị Thầy giải đáp. 

Buổi thiền trà thi vị đầy hào hứng chị Viên An, anh Bá 
Duy ngẫu ứng những bài thơ ý nhị. 

*Trong phần tổng kết các tu sinh phấn khởi trình bày 
những gặt hái mà mình đã có được trong hai ngày 
qua. 

• Cô Diệu Tùng 92 tuổi là tu sinh lớn tuổi nhất phát 
biểu: “Con thấy được trong hai ngày tu rất lợi lạc, 
cuộc sống hằng ngày quá vội vã, được vào đây 
tu học trong hai ngày vô cùng quý báu, con có 
những phút giây thư thái, thong dong, nhẹ 
nhàng trong tâm hồn.” 

• Cậu Lộc cũng thấy tâm hồn mình thư thái nhẹ 
nhàng theo từng nhịp bước kinh hành. 

• Chú Diệu Lai ngỏ ý cám ơn quý Thầy, Cô Bửu 
Châu đã tạo nên thuận duyên cho 2 ngày tu, chú 
thấy tâm tư mình như đưọc một dòng nước 
thanh tịnh rửa đi những phiền não nặng nề, nhất 
là buổi thiền trà rất là thi vị, nhẹ nhàng;  

• Cô Liên Ngọc đã nói: “Những lời thơ tác bạch mô 
tả về lòng mẹ làm con rất xúc động, vì nó diễn tả 
lên được mối tình thương mẹ phát xuất tự đáy 
lòng của con”. 

• Cô Huệ Lạc cũng nói lên mối cảm động và tri ân 
đối với quý Thầy, “Tất cả các dụng công hành trì 
trong hai ngày qua, nhất là những lời Địa Xúc 
Sám cũng tựa như những giọt nước cam lồ cuốn 
trôi những nỗi buồn phiền trong lòng con, con 
thấy rất an lạc, từ đây con sẽ ghi nhớ và chấp 
hành theo lời quý Thầy chỉ dạy”  

Thật đúng là: 

Trong mắt người có ngươi mới tỏ, 
Sách không Thầy nói ngỏ làm sao. 
Xưa nay giáo pháp truyền trao, 
Không Thầy há dễ mặt nào nên thân? 

Tâm Nghiêm 
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Tiệc liên hoan Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm Đạo 
Tràng tròn năm tuổi  

Thứ Bảy Ngày 30/10/04 

Song song với công tác xây dựng cơ sở, Chùa 
Hoa Nghiêm là một thuận duyên cho việc tu 
học giáo lý Phật Đà cho Phật tử ở vùng Đông 
Nam Melbourne. Bắt đầu từ năm 1996 Chùa đã 
là một trong hai nơi tổ chức khóa học Giáo Lý 
căn bản vào mỗi Chủ Nhật, khóa nầy đã kéo 
dài trong 4 năm hoàn thành tốt đẹp. Đi đôi với 
phấn lý thuyết; Chùa còn hướng dẫn thực hành 
tu tịnh nghiệp cho người Phật tử tại gia, nhóm 
Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm Đạo Tràng 
(CLLHHN) đã được thành lập, dần dần lớn lên 
với hơn 60 hội viên thường xuyên sinh hoạt. 

Từ năm năm qua nhóm CLLHHN đã sinh hoạt 
đều đặn hai tuần một lần vào ngày Thứ Bảy, tu 
sinh phát nguyện “Tu Bát Quan Trai”: giữ 8 
giới trong những ngày tu nầy, theo phương 
pháp mà đức Phật đã chế ra cho người Phật tử 
tại gia, đây là một thuận duyên có thầy có bạn 
đồng tu rất an lạc.  

Ngày sinh nhật hôm nay là một dịp để ôn lại 
quá trình tu học của năm qua, nêu cao thành 
quả tu tập tốt đẹp, sửa đổi khuyết điểm, rút tỉa 
kinh nghiệm cho việc tu học càng ngày càng 
được nhiều kết quả.  

Đạo Phật là con đường sống hợp với chân lý, người 
Phật tử là những người giác ngộ, cho dù trình độ giác 
ngộ có thấp cao, nhưng là những người có cùng một 
hoài bão giải thoát khỏi vòng phiền toái của cõi đời 
tạm bợ, phiền não nầy, có gì may mắn hơn là trong 
cuộc hành trình tiến tới an lạc, giải thoát khổ đau 
chúng ta có được người dẫn đường đáng tin cậy và 
những người bạn đồng hành để chia xẻ ngọt bùi.  

Sự thành hình của Đạo tràng do sự góp công sức của 
nhiều người, dù là có là liên hữu hay không, ngay cả 
người ngoại hộ cũng đóng góp phần công không 
nhỏ… Khi chúng ta bước vào cửa Không thì những so 
đo hơn thiệt chính là những phiền não của đời sống, 
là những ác pháp mà chúng ta phải diệt trừ, vun bồi 
những thiện pháp như rộng lượng, vị tha, hoan hỷ 
vui mừng với những điều hay tốt mà người khác có 
được. Công đức của người làm lợi lạc cho người, và 
người hoan hỷ vui theo đều mang lại sự an lạc cho 
mỗi cá nhân. Cũng như người ăn tự mình biết no, 
uống nước tự mình mới biết nóng, lạnh hơn ai hết, tự 
tu tự chứng vẫn là những câu nằm lòng trong hàng 
Phật tử, nó tiềm tàng những lối sống quay trở về với 
nội tâm, với những đức tính khiêm nhường, không 
khoe khoang bề ngoài của người Phật tử đúng đắn. 
Trên tinh thần đó, nhưng nhân dịp ngày sinh nhật, 

để khích lệ cho việc tu học có một số phần thưởng 
dành cho cá nhân, những phần thưởng nầy nêu lên 
những điểm nổi bậc để làm hưng khởi cho bầu không 
khí tu học. Có năm phần thưởng dành cho học viên 
xuất sắc, trong năm vừa qua có các đạo hữu Diệu 
Quang, Diệu Hào, Tâm Quang, Diệu Hoa, Đức Huệ có 
những xuất sắc về các mặt: siêng năng tham dự, 
công phu Niệm Phật cao, an lạc trầm tỉnh, tích cực 
đóng góp công sức cho Chùa… Năm phần thưởng 
dành cho các bác tuổi cao sức yếu vẫn nổ lực tu trì 
niệm Phật tinh tấn như các bác Diệu Tùng (92 tuổi), 
Từ Độ(84tuổi), Diệu Quý (80 tuổi), Diệu Đạo, Diệu 
Bằng. 

Buổi liên hoan không thiếu bánh, mức, trái cây và lại 
thêm hào hứng với những bài ngợi ca tình đời nghĩa 
đạo của do các giọng ca vàng Liên Hữu: cô Nguyên 
Chỉnh, cô Năm Hưng, và cô Diệu Ân. 

Để kết thúc buổi lễ, Thầy chủ trì đã nhắn nhủ: 

“Cuộc đời là vô thường, việc hoàn toàn tốt đẹp không 
thể tìm thấy trong cõi đời, trong việc tu hành cũng 
vậy thuận duyên thì ít mà nghịch duyên nhiều, người 
Phật tử phải biết dùng trí tuệ soi sáng con đường 
mình tu để mình không bị thối chuyển đường tu khi 
gặp những nghịch duyên. Cũng như Thầy khi làm 
việc gì Thầy nghĩ mình làm cho Giáo Hội, vì Phật 
Pháp nên có khi gặp nghịch duyên cũng không thất 
vọng nản lòng, nếu đặt tình cảm nhiều, không được 
tốt đẹp sinh ra thối chí nản lòng, cuộc đời là vô 
thường, khi hợp khi tan, khi tốt khi xấu, có khi tu 
phải là kẻ độc hành đi trên độc lộ….” 

“Rất may mắn chúng ta thực hành tu theo pháp môn 
Niệm Phật, một phương pháp rất thù thắng, phù hợp 
với các căn bịnh trầm kha của con người hiện nay: 
chấp ngã, kiêu căng, ích kỷ, tham lam…lại được Phật 
lực gia hộ, đạo tràng đầy đủ tứ chúng đồng tu sẳn 
có, chúng ta chỉ lo gắng công tu tập mà thôi. 

Kính chúc quý Liên hữu một năm sắp tới nhiều tinh 
tấn, chân cứng đá mềm.” 

Tâm Nghiêm 


