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Khóa tu cuối năm từ 31/12/04 đến 2/01/05 

Vào những dịp cuối năm, như thường lệ người Phật 
tử được ba ngày về chùa tu học thúc liễm thân tâm. 
Đây là những thời gian có Thầy, có bạn cùng tu, 
cùng học. Theo lời Đức Phật dạy, người Phật tử tại 
gia tu Bát Quan Trai trong một ngày mà công đức sẽ 
vượt trội như tu trong suốt một năm. 

Trong bầu không khí tu học gồm những thời kinh, 
Niệm Phật, sám hối, thuyết pháp, kinh hành, pháp 
thoại, thiền trà như những lần trước, tuy nhiên phần 
nội dung có thay đổi thêm phần phong phú, uyễn 
chuyễn giúp cho tu sinh  thêm hào hứng trong việc 
thực hành tu tập. 

Lắng lòng nghe lời khuyên bảo của quý Thầy, nghe 
những lời kinh tiếng kệ, để phản tỉnh lại lòng mình, 
đó là những giây phút hồi quang phản chiếu có hiệu 
lực nhất.  

Lời lẽ trong kinh văn Địa Xúc sám Pháp một lần nữa 
được xướng lên. Giữ tâm lắng yên nghe theo lời sám, 
với lời văn rất dễ hiểu, vừa vạch rõ những lỗi lầm, 
vừa nguyện hồi tâm chuyễn ý. Đây là một khoảng 
thời gian tu sinh  sám hối toàn diện bằng tất cả thân 
và tâm ý. Các tu sinh thú thật cảm thấy mắt mình 
cay cay, họ đã nghe được những lời soi sáng tự trong 
đáy lòng nhưng nào ai dám thốt ra, ôi những lời 
nguyện sao mà cao cả! Giờ đây nhờ Tổ, Thấy đã nói 
lên dùm cho các tu sinh đầy đủ tất cả! Vì thế cho nên 
sau thời sám mọi người đều thấy tâm hồn thư thái 
nhẹ nhàng. 

Có những sai sót trong lúc Niệm Phật, kinh hành 
được nhắc nhở, có những thắc mắc được giải đáp. Ba 
ngày thanh tịnh hóa thân tâm vào cuối năm cũ bước 
sang năm mới thật vô cùng quý giá. 

Tiệc chay gây quỷ ủng hộ nạn nhân sóng thần 

Ngày �Boxing day� Chủ Nhật 26-12-04 bản tin sóng 
thần thình lình ập vào vùng biển Nam Á loan truyền 

khắp nơi: các nước Nam Dương, Sri Lanka, Thái Lan, 
Ấn Độ đều bị thiệt hại. Từ lúc tiên khởi số tử vong 
ước đoán chừng khoảng vài ngàn người. Qua mấy 
tuần lễ kế tiếp tin tức dồn dập trên radio, TV. Cảnh 
nhà trôi, kẻ chết chóc, người bị thương, nhan nhản 
hằng ngày. Đến cuối tuần thứ 2 con số lên đến 
150,000 người chết! Những bao vải trắng gói xác 
người thật quá thảm thương! Đã 500 năm qua đây là 
trận động đầt dữ dội nhất. Trong đời người có lẽ chỉ 
có lần nầy. Có làng vùng Aceh ở Nam Dương sóng 
nước vô tình đã cuốn đi gần hết người và vật. Thật 
quá thảm thương, ai cũng ngậm ngùi đến rơi nước 
mắt. Thương cho người và thương cả cho kiếp phù 
sinh sớm còn tối mất? Người Phật tử có dịp tận mắt 
trông thấy, càng thấm thía thêm lẽ vô thường trong 
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nhà Phật. Với tấm  lòng dàu dàu thương cảm, chúng 
tôi phải làm một cái gì đây?  

Để thể hiện phần nào tinh thần �lá lành đùm lá rách�, 
và gởi gắm một niềm an ủi tinh thần đối với các nạn 
nhân. Chùa Hoa Nghiêm đã đứng ra kêu gọi tổ chức 
tiệc chay gây quỹ để cứu trợ các nạn nhân.  

Được sự kết hợp nổ lực của các chùa Hoa Nghiêm, 
Sri Lanka, Khmer và chùa Quan Công. Có sự ủng hộ 
nhiệt tình những tấm lòng hảo tâm, của Phật tử, tiệc 
chay gây quỹ đã thành công tốt đẹp. Số tiền thu 
được lên đến 24,000 Úc Kim được giao lại các vị lãnh 
đạo Phật giáo Sri Lanka để trực tiếp trao tận tay các 
phẩm vật cần thiết đến các nạn nhân.  

Nhân Viên của City of Greater Dandenong đến 
tham quan. 

Tám viên chức của hội đồng thành 
phố Dandenong đến viếng thăm chùa 
vào chiều ngày thứ Năm 3/02/05. Để 
tìm hiểu thêm về Phật giáo và chùa 
Hoa Nghiêm. Các câu hỏi có liên quan 
đến sinh hoạt truyền thống văn hóa 
Phật giáo có khác biệt với các tôn giáo 
người phương Tây như việc thắp 
nhang, gõ chuông ý nghĩa như thế 
nào, sinh hoạt hằng ngày của chùa ra 
sao. Nhưng phần lớn trong các cuộc 
gặp gỡ vói người Úc, họ đều không 
quên tìm hiểu về đức Phật Thích Ca. 
Chùa Hoa Nghiêm nói riêng hay Đạo 
Phật nói chung hiện nay quả nhiên có 
một tầm ảnh hưởng quan trọng trong 
đời sống một số đông cư dân trong 
vùng. 

Mừng Tết Ất Dậu (Đêm 
giao thừa và rạng sáng 
Mồng Một Tết -Ngày 7 
và 8-2-05) 

Mặc dù thời tiết trong 
những ngày gần Tết 
Nguyên Đán không được 
tốt lắm. Những cơn mưa 
lớn trong nhiều ngày liên 
tiếp không những làm ướt 
át mà còn gây lụt lội nhiều 
nơi trong thành phố 
Melbourne. Nhưng không 
khí ngày Tết tại chùa Hoa 
Nghiêm vẫn đông đúc như 

một ngày hội lớn, khói nhang nghi ngút xen lẫn 
những cành mai, cành đào, những tà áo dài thướt 
tha của những người đi lễ Phật đầu năm. Tết là một 
ngày thiêng liêng của dân tộc, là ngày đoàn tụ của 
mọi gia đình. Đời sống người Việt Nam chúng ta sống 
tha hương nơi xứ người, ngày Tết không có được 
không khí sum họp  như ở quê nhà. Duy nhất chỉ có 
ở chùa là nơi thể hiện được ít nhiều sắc thái văn hóa 
ngày Tết của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà 
ngài Huyền Không đã mô tả qua 2 câu thơ:  

�Mái chùa che chở hồn dân tộc, 
Nếp sống muôn đời của tổ tông.� 

Tết năm nay là một cái tết đầu tiên ở ngôi chánh điện 
trang hoàng hoàn chỉnh. Nhiều thiện nguyện viên đã 
tham gia để gấp rút hoàn thành công tác nầy. Các 
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phù điêu, bao lam, các tấm liễng được đặt mua từ 
Việt Nam với những chạm khắc rất công phu đúng 
theo trang trí của một ngôi chùa truyền thống Việt 
Nam. Người ta thấy có những điêu khắc về tứ đại 
trọng tâm của Đức Phật Thích Ca: Sinh ra ở Lâm Tỳ 
Ni, Thành Đạo dưới cội Bồ Đề, Chuyển Pháp Luân, và 
Nhập Niết Bàn...  

Vào lúc 8 giờ chiều lễ mừng xuân bắt đầu, chị Mỹ Ân 
hướng dẫn chương trình văn nghệ trong đêm giao 
thừa và đặc biệt nhất là tiết mục Thi Quốc Phục cho 
các em thiếu nhi. Khoảng 30 em xúng xính nhưng 
trang nghiêm trong bộ quần áo dài. Em nhỏ nhất 3 
tuổi, em lớn nhất 13 tuổi, khi mặc quốc phục các em 
đi đứng tỏ ra rất phong thái, nề nếp. Để khuyến 
khích cho các em ngoài 5 phần thưởng lớn, 
mỗi em dự thi đều có phần quà.  

Nhà bếp Hoa Nghiêm bận rộn từ 3 tuần qua, 
với đầy đủ các món ăn hợp khẩu vị phục vụ 
một đêm giao thừa có đầy đủ hương vị của 
một ngày tết. 

Chương trình văn nghệ mừng xuân đặc sắc 
do Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật Springvale và ban 
Ca Cổ vùng Nam Melbourne thực hiện.  

Vào khoảng hơn 11 giờ giao thừa đoàn lân 
Quần Nghi Đường một lân màu xanh và một 
lân màu đỏ cùng chiêng trống bập bùng nhộn 
nhịp tiến vào chánh điện lễ Phật. Đến gần 12 
giờ, một hồi kinh do thầy Trụ Trì chủ lễ để 
đón giao thừa cầu quốc thới dân an, và đồng 
thời chúc mừng một mùa xuân an lạc cho 
toàn thể Phật tử và thân quyến. 

Phật tử vào ra không ngớt, mãi đến hơn một giờ dù 
mưa bay lất phất, nhiều xe vẫn còn tiến vào cổng 
chùa, người người vẫn còn lễ Phật ở chánh đìện, hay 
đứng chuyện vãng ở hành lang và trong hall đa 
dụng. 

Dù là Phật tử hay không Phật tử đến chùa vào đêm 
giao thừa, ngày đầu năm mọi người có được cảm 
giác như mình đang sống ở quê nhà. 

Lễ chúc thọ Hòa Thượng Pháp chủ 

Vào ngày Mùng Năm Tết - Chủ Nhật 13 tháng 2 năm 
2005  

Phật tử đã tề tựu đông đủ tại chánh điện lúc 2 giờ 
chiều để được dự lễ chúc thọ và chúc tết Hòa 
Thượng. Thật là một nỗi vui mừng lớn lao không siết 
của Phật tử được nói lên những lời chúc thọ và đồng 
thời bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn người Thầy 
khả kính suốt đời tận tụy phụng sự chúng sinh. Nhân 
dip đầu năm Hòa Thượng đã không ngại đường xa, 
xuống tận Melbourne thăm viếng hai đạo tràng chùa 
Quang Minh và Hoa Nghiêm để ban cho Phật tử 
chúng con những lời pháp nhủ vô cùng quý báu.  

Năm nay dù đã 84 tuổi, với dáng dấp hiền hòa, với 
nụ cười khoan dung, không kém phần trang nghiêm, 
Hòa Thượng đã ban huấn thị cho Phật tử chúng con 
với lời nhắn nhủ khuyến tấn tu hành và chăm lo bồi 
đắp công đức. Trong đời sống bị phân hóa vì vật 
chất, danh lợi, có mấy ai chịu dành  thì giờ, và hơn 
nữa có đủ điều kiện để răn dạy, khi mà mỗi người 
chúng ta càng lớn lên, thì cái ta càng to tướng. Trong 
khung cảnh trang nghiêm của một mái chùa thân 
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thương có một hình ảnh vị thầy quen thuộc, một vị 
Sư Ông ban bố cho những lời khuyên dạy giản dị 
nhưng rất thực tế, rất cần yếu để làm hành trang cho 
việc tu học, bồi dưỡng tâm linh trong năm mới. 

Hành Hương Thập Tự đầu năm  

Theo truyền thống người Việt Nam ngày Tết là ngày 
thiêng liêng nhất, mọi người tin rằng làm một điều 
lành trong dịp đầu năm thì năm đó sẽ gặt hái được 
nhiều an lành. Chính vì thế dù ở quê nhà hay hải 
ngoại, đầu năm là lúc mọi người đi chùa hành hương 
và lễ Phật đông nhất. Năm nay chùa Hoa Nghiêm tổ 
chức đi hành hương vào ngày 19-2-05 nhằm ngày 
11 tháng Giêng Âm Lịch. Số Phật tử tham dự khoảng 
300 người. Chương trình đi từ 8 giờ sang đến 6 giờ 
chiều để thăm viếng các chùa Sri Lanka, Úc và Đài 
Loan. Mặc dù đều là đạo Phật nhưng mỗi chùa có sắc 
thái sinh hoạt hơi khác nhau tùy theo truyền thống 
cá biệt của mỗi dân tộc. Có dịp đi hành hương như 
vậy chúng ta sẽ học hỏi được nhiều văn hóa khác 
nhau, chắc chắn chúng ta sẽ có cái nhìn phóng 
khoáng cởi mở hơn. 

Tham dự hội chợ 

Được lời mời của Interfaith, nhân viên Thư Viện Hoa 
Nghiêm đã tham dự hội chợ Sumnation World 
Cultural Festival do City of Dandenong tổ chức tại 
Sandown Park vào ngày Chủ Nhật 20/03/05 Hội chợ 
đã nhộn nhịp với hơn 5 ngàn người tham dự đa số là 
người Úc. Chùa Hoa Nghiêm có chung một gian hàng 
triển lãm với Interfaith Network. Chúng tôi đã có dịp 
trưng bày nhiều hình ảnh về chùa Hoa Nghiêm và 
giới thiệu các sinh hoạt tôn giáo của mình. Nhiều 
tham dự viên rất thích thú trong việc tìm hiểu về 

Phật Giáo. Nhân dịp nầy chúng tôi đã tặng hơn 200 
quyển sách về Phật Giáo bằng Anh ngữ và nhiều 
Phật cụ khác. 

Thư Viện Hoa Nghiêm 

Nếu so với  thư viện bách khoa thì số lượng sách của 
Thư Viện còn khiêm tốn. Nhưng về chuyên khoa Phật 
học thì Thư Viện Hoa Nghiêm khá đầy đủ với hơn 
10000 loại kinh sách khác nhau bao gồm 3 thứ tiếng 
Việt, Anh, Hoa. Có hơn 5000 CD, DVD, MP3 Video và 
cassette tapes khác nhau do nhiều vị danh Tăng và 
các nhà Phật học khắp nơi trên thế giới. 

Cuối năm 2004, cũng như đầu năm 2005 lần lượt có 
1000 loại sách mới về từ Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện 
tại chúng tôi đã đặt đơn mua kinh sách từ Ấn Độ, hy 
vọng sẽ về kịp trong dịp Phật Đản năm nay.  

Nhân dịp Tết Ất Dậu ban thư viện gây quỹ hơn 
10.000 Úc kim do sự đóng góp tài vật của quý Phật 
tử hảo tâm và công sức của các thiện nguyện viên. 
Để chi tiêu cho các nhu cầu về tài nguyên như sách 
vở băng, đĩa cho thư viện. 

Hiện tại Thư Viện có thêm nhiều sách, băng, đĩa mới 
về sẽ ra mắt vào lễ Phật Đản. 

Ban Tin Tức 


