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Ban Tin Töùc

CHUØA HOA NGHIEÂM

Học sinh Chandler College viếng chùa

Lễ Mừng Phật Đản 2629

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các em học sinh có
dịp tiếp cận với những nền văn hóa khác nhau, để cho
giới trẻ có dịp làm quen, tìm tòi để hiểu biết thêm về
những lề lối sinh hoạt có phần khác biệt của những
người bạn, những người làng giềng của mình. Đặc biệt
là trong một xã hội đa văn hóa như nước Úc, những
kinh nghiệm như vậy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, hy
vọng các em sẽ có tầm nhìn cởi mở hơn. Dưới sự điều
hợp và hướng dẫn của bà Helen Heath- Chủ tịch hội
Liên Tôn Giáo- Interfaith trong vùng Greater
Dandenong, một phái đoàn gồm 3 giáo viên và 29 học
sinh đến viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào ngày 19-505. Các học sinh tham dự gần như đại diện cho một
nền văn hóa đa dạng của xã hội Úc, các em có thể xuất
thân từ truyền thống, tín ngưỡng khác nhau: Thiên
Chúa giáo, Tin Lành, Ấn giáo, Hồi giáo…cùng hội tụ về
đây. Buổi tiềp xúc được sự tiếp đón nồng hậu của Ni
Cô Phước Sinh. Tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát
Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng rất được chú ý, và các
em muốn biết có biểu trưng gì? Tiếng mỏ và chuông,
nhang đèn thắp lên có công dụng thế nào? …Những
câu hỏi như thế đã nêu ra và được giải đáp thỏa đáng.

Ngày 22 tháng 5 năm 2005
Một điều hết sức ngạc nhiên và thích thú là mặc dù dự
báo thời tiết suốt mấy ngày qua đều cho biết sẽ có vài
cơn mưa nhỏ vào ngày Chủ Nhật- ngày lễ, nhưng cuối
cùng đây là một ngày đẹp trời, không gió. Từ khoảng 9
giờ sáng các Phật tử đã ra vào chánh điện không ngớt
lễ Phật, thong thả đi dạo ngắm cảnh chung quanh sân
chùa.
Sự ra đời của một bậc vĩ nhân là một sự kiện lịch sử
lớn lao, mà người con Phật luôn tìm cầu học hỏi. Hằng
năm vào khoảng Rằm tháng tư Âm Lịch người Phật tử
lại có dịp cùng nhau ôn lại ngày ra đời của bậc đạo sư
của mình, mà chúng ta thường gọi nôm na là Lễ Tắm
Phật. Khởi điểm cuộc đời Đức Phật ghi dấu một điểm
son nơi vườn Lâm Tỳ Ni. Trong hơn 2500 năm qua
điểm son ấy vẫn chưa phai lạt. Vì từ nơi đó một bậc
thầy của trời và người đã sinh ra, lớn lên. Với hạnh
nguyện, chí khí cao cả, người ấy đã xã thân vì muốn
cứu khổ, đem hạnh phúc cho muôn loài, và người ấy
đã thành đạo. Những sự kiện lịch sử và ý nghĩa ngày
Phật Đản đã được Thầy Phước Thiền một lần nữa
nhắc lại để mở đầu chương trình buổi lễ.
Đến 11 giờ, giọng nồng ấm của cô Tâm Minh với lời
bạt của ngày Phật Đản và giới thiệu chương trình, và
cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tiến ra chánh điện
hành lễ.
Thầy Trụ trì trân trọng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.
Một hồi kinh mừng Phật Đản lại ngân nga vang dậy cả
một vùng. Quý vị Phật tử lại được dịp tuần tự kinh hành
tắm gội đức Như Lai. Giờ phút trang nghiêm để ghi
nhớ gội sạch những phiền não nhiểm ô của tự tâm
mình.
Chương trình văn nghệ vô cùng phong phú do các anh
Hoàng Quân, Hoàng và Nhóm Ca Cổ hợp tác với Gia
Đình Phật Tử Chánh Đạo, Gia Đình Phật Tử Đại Bi
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những buổi thuyết Pháp được tổ
chức vào mỗi sáng Chủ Nhật. Thầy
Phước Hựu với lý luận sắc bén có
công năng làm cho học viên thấu
hiểu rõ ràng về pháp môn Tịnh Độ
mà mình đang tu trì, và quan trọng
hơn nữa ổn cố niềm tin của mình để
vững tâm trên đường tu tập.

cùng thực hiện.
Bửa ăn chay ngon miệng do đại gia đình chị Bảo Trân
cúng dường. Ngày lễ Phật Đản hoàn mãn với tinh thần
đóng góp công, của vô cùng tích cực của quý vị Phật
tử.

Thuyết Pháp mỗi sáng Chủ Nhật từ 10-11giờ
Học mà không tu chỉ là cái đãy đựng sách, tu mà không
học là tu mù. Có học, có thực hành tu tập mới hiểu
được, thấm thía được hương vị của những an lạc mà
chúng ta gặt hái thật là vi diệu. Ngày xưa các vị Tổ, Sư
đã từng lặn lội đường xa, băng rừng, vượt suối, chẳng
quản gian lao, nguy hiểm đến tánh mạng, tìm thầy học
đạo. Chí cầu đạo quá cao, các Ngài đã trở nên những
bậc thầy để chúng ta kính ngưỡng, tôn thờ.
Trong cuộc sống hiện đại, người Phật tử tại gia có
nhiều thuận lợi hơn về mặt lưu thông, thông tin; nhưng
lại có nhiều ràng buộc, rất bận rộn, rất dễ bị “dòng đời
lôi cuốn”… Tuy vậy có nhiều vị dành riêng những thì
giờ quý báu của mình về chùa để được gần gủi các
Thầy, các bậc thiện tri thức cùng tu cùng học.
Tâm nguyện, hoài bảo thiết tha của các bậc tu hành là
truyền trao những điều hay lẽ phải, chân lý mà Đức
Phật đã khám phá ra. Sự thành lập của chùa Hoa
Nghiêm cũng với mục đích tối hậu là tạo điều kiện
thuận lợi để truyền trao lại những lời giáo huấn vàng
ngọc của đức Bổn Sư. Những thời kinh, những buổi
thuyết Pháp đều có công năng giúp con người có dịp
quay trở về với bản tâm thanh tịnh, trong sáng sẳn có
của chính mình.
Thế nên hằng năm cứ vào mùa Vu Lan, luôn luôn có

Thầy ThiệnTâm cống hiến những
bài pháp căn bản rất thực tế, giúp
học viên có một cái nhìn sâu sắc
hơn, để có thể trực diện với những
ưu bi khổ não của chính mình.
Những tâm niệm về tham, về sân
hay về si mê nổi lên làm não loạn
tâm từng giờ từng phút, nếu có thể
trực nhận ra nó, đối trị nó, xa lìa nó
thì cuộc sống chúng ta sẽ bớt đi
nhiều phiền toái, trở nên thanh thản nhẹ nhàng hơn.
Hơn nữa đây cũng là cơ hội để giải đáp những câu hỏi,
thảo luận về giáo Pháp.
Thuyết Pháp trong mùa An Cư từ 06.6.05 đến 14.08.05

Thành viên của Williamson Community Leadership
Program (WCLP) thăm viếng Chùa.
WCLP là một chương trình một năm, huấn luyện cấp
lãnh đạo dành cho những người trẻ ưu tú, đang là các
công, tư chức trong tiểu bang. Để bồi dưỡng tiềm năng
và gia tăng sự hiểu biết chuyên môn của các thành
viên.
Chùa Hoa Nghiêm, một hội viên của Hội Liên Tôn vùng
Greater Dandenong (Interfaith).
Chùa góp mặt trong việc hình thành vùng đa văn hóa
với tinh thần hội nhập vào nước Úc và có những bước
tiến lên vững mạnh trong vùng.
Vào ngày thứ Tư 02.6.05. Hơn 40 viên chức đại diện
đang phục vụ trong các công, tư sở, và các hội đoàn
thuộc chương trình WCLP đã đến tham quan với mục
tiêu học hỏi về những sinh hoạt phong phú đa dạng
nầy. Sau phần giới thiệu ý nghĩa những tôn tượng thờ
trong Chánh điện là phần giải đáp thắc mắc rất hào
hứng. Thầy Trụ Trì và đạo hữu Trần Cường Việt đã trả
lời rất thỏa đáng nhiều câu hỏi ví dụ: Những thử thách
nào Thầy gặp phải khi hành đạo ở nước Úc, Thầy nghĩ
sao về sự gia nhập của giới trẻ vào đạo Phật trong
tương lai v.v...
Phái đoàn đã được hướng dẫn viếng thăm Thư viện
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chùa Hoa Nghiêm và sau đó
dùng bửa cơm chay ngon miệng
tại chùa.

Một ngày tu học với Tăng Ni
Làng Mai
Thứ Bảy ngày 18.06.05
Một Phái đoàn gồm bốn Tăng Ni:
thầy Chân Pháp Dụng, Chân
Pháp Chương, sư cô Hoa
Nghiêm và Linh Nghiêm đã đến
chùa Hoa Nghiêm sinh hoạt với
đạo tràng từ 9 giờ sáng đến 4 giờ
chiều.
Để mở đầu chương trình thầy
Thiện Tâm trụ trì chùa có những
lời giới thiệu đầy ý nghĩa: Phật Giáo Việt Nam ở hải
ngoại, truyền phái do Sư ông Nhất Hạnh hướng dẩn có
được tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Tây
Phương, nhất là thành phần trí thức. Cái nhìn của Hòa
Thương có đặc điểm dung hợp hai hệ thống Bắc Tông
và Nam Tông. Đạo Phật được triển khai với những lời
giảng dạy, những phương pháp thực tập sát với đời
sống thực tế, đã đáp ứng được nhu cầu tâm linh của
xã hội văn minh vật chất như hiện nay. Thầy Nhất
Hạnh đã vận dụng tinh xảo giáo lý Phật để chỉ dạy
những phương thức tháo gỡ những vướng mắc của
mỗi người, trong gia đình, ngoài xã hội v.v…Đây là
những Thầy, Sư Cô đại diện cho Sư Ông, một lần nữa,
sẽ chỉ dạy cho chúng ta
những điều vô cùng quý
báu…
Thầy Pháp Dụng cũng đã
ngỏ lời: Hạnh phúc của
người tu là được dịp gặp
nhau thăm hỏi nhau, chia xẽ,
nâng đỡ cho nhau, thể hiện
mối tình huynh đệ của
những người cùng chung
chí hướng trong gia đình
Phật Pháp. Thầy rất cảm
kích được Thầy Trụ Trì chùa
Hoa Nghiêm ưu ái, tạo đủ
duyên lành để càc Tăng Ni
làng Mai có dịp gặp gỡ và
hướng dẩn Phật tử ở
đây…Các Thầy, các Sư Cô
lần lượt ban cho những bài

Pháp vô cùng quý báu. Nhiều đề tài được quán chiếu
và triển khai: Vu Lan nghĩ về mẹ, tu cho mẹ, Ba viên
ngọc quý của người tu Tịnh Độ: Tín, Hạnh, Nguyện;
sinh hoạt của Làng Mai; chuyến về thăm Việt Nam của
Sư Ông trong tháng 11 Âm Lịch vừa qua, chánh niệm,
hạnh phúc v.v… Những bài hát về Tịnh Độ vang lên
trong chánh điện: “Đây là Tịnh Độ, Tịnh Độ là
đây…Tâm không phiền muộn, tiêu dao tháng ngày”…
Một lần nữa, sự gặp gỡ giữa hai tông phái Thiền và
Tịnh như hai nhánh sông, cùng đổ về biển cả của
thanh tịnh vô vi.
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Giám Mục Thiên
Chúa Giáo đến
viếng thăm

Nhân Viên Xã hội vùng Greater Dandenong thăm
viếng Chùa
Ngày Thứ Năm 30.06.2005
Phái đoàn gần 40 người gồm các nhân viên xã hội, các
thiện nguyện viên, do cô Hường nhân viên An Sinh Xã
Hội tổ chức đã đến để tham quan, để tìm hiểu những
sinh hoạt của chùa Hoa Nghiêm. Những quan điểm
của đời sống dưới lăng
kính Phật Giáo được nêu
ra: theo lý thuyết nhà
Phật: Người bị bịnh hoạn
có phải là do nghiệp họ đã
làm? Đối với những
người đang bị bịnh, đang
bị tù tội, người ta thường
nghĩ đến quá khứ đẹp đẽ
để an ủi chính mình, nếu
sống trong giờ phút hiện
tại thì như thế nào? ngồi
thiền như thế nào v.v…
Sau phần giải đáp còn có
một bửa cơm chay giới
thiệu một cách ăn uống
dưỡng sinh rất ngon
miệng. Họ đã ra về vui vẻ.

Phó Tổng Giám
Mục địa phận
Melbourne: Most
Rev. Christopher
Prowse,
Cha
Long- nhà thờ St
Joseph, ông Brian
Asha- Buddhist
Council và bà
Helen Heath- Chủ
Tịch hôi Liên Tôn
đã đến viếng
chùa vào sáng
Thứ Bảy 02.7.05.
Các vị đại diện tôn
giáo Phật Giáo và
Thiên Chúa Giáo
đã nói chuyện rất
tương đắc từ
những việc xây dựng, thành lập cơ sở tôn giáo của
mình, tình trạng đối nội và đối nội ra sao. Thì ra hai bên
cũng có một số điểm tương đồng: chúng ta có “Temple
house” trong giai đoạn đầu thì Thiên Chúa giáo cũng
bắt đầu bằng “Church house” … Những kinh nghiệm,
khó khăn trở nên những mẩu chuyện vui. Đây là ngày
mở đầu tốt đẹp cho mối quan hệ đầy hứa hẹn giữa hai
tôn giáo.
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