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Ngày 21.08.2005 (nhằm ngày 17 tháng 7 năm Ất Dậu

Năm nào cũng vậy, ngày Vu Lan là một ngày lễ trọ
đại giữa năm vào cuối tuần, một lần nữa người Phật
có dịp họp mặt dưới Tam Bảo uy nghi, cùng nhau tuy
dương công đức cao dày của những bậc làm cha l
mẹ, để thể hiện tấm lòng ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uố
nước nhớ nguồn. Giữa thế hệ vật chất, xa hoa, nh
nhản hàng ngày những mẫu chuyện có thật  về nhữ
người con ham danh đoạt lợi, đua đòi, xa hoa vật ch
mà quên lãng đi hoặc không còn thì giờ lo cho tròn  t
bổn phận người con. Lễ Vu Lan luôn luôn là một th
duyên để Phật tử hội tụ về đây, nghe những lời khuy
nhủ, nhắc nhở của quý Thầy, làm hành trang, để n
mai đây, ôn lại kiểm điểm những hành vi của mình, n
hầu không vì vô tình hay cố ý phụ công ơn lớn lao c
những bậc sinh thành. Vì truyền thống ngàn đời văn h
Phật Giáo đề cao những tấm lòng hiếu đạo, kính dưỡ
cha mẹ, thờ cúng tổ tiên, cho nên ngày Vu Lan luôn
một ngày quý Phật tử về chùa đông nhất để thể hiện t
lòng biết ơn đối với các bậc đã dày công nuôi dạy n
người. 

 

 

 

Ban Tin Tức 
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Cũng trong dịp nầy quý Phật tử đã nuôi dưỡng thiện căn, 
tích cực đáp ứng lời kêu gọi của anh Nghĩa một huynh 
trưởng nhóm Hướng Dương, ghi tên tham dự chương 
trình thử máu để có thể  hiến chất tủy xương cứu cho một 
người đồng hương đang bị ung thư máu, trong tình trạng 
cấp bách cần được cấy tủy sống. 
Lễ Vu Lan thành công viên mãn với sự đóng góp của: 
Tổ chức của ban Trị Sự chùa Hoa Nghiêm,  
Các ban truyền thông, báo chí, 
Chị Bảo Trân và nhóm Phật Tử Thiện Đạo phụ trách toàn 
bộ chi phí và nấu nướng cho bửa thọ trai, 
Ban Trai Soạn Chùa Hoa Nghiêm, 
Văn nghệ do Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo, Nhóm Ca 
Cổ, 
Các ban Hương Đăng, Vệ Sinh v.v… 
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. 

Tiệc Chay gây quỹ xây cất chánh điện Quán Âm Sơn 
- New Zealand 

Thầy Thích Phước Ân khai sơn trụ trì.  

Ngày 07.8.05 

Thầy Phước Ân chính là thầy Nhật Tồn, người đã trụ trì 
chùa Hoa Nghiêm từ lúc mới thành lập ( chùa cũ nằm ở 
đường Princess) và sau đó Thầy đã đi du học học Đài 
Loan. Cho nên đối với chùa Hoa Nghiêm, thầy Phước 
Ân có một mối quan hệ rất đặc biệt. Đây là một dịp để 
thể hiện tình tương thân tương ái giữa hai chùa, giữa 
những người cùng chung một mái nhà Phật Pháp. Thầy 
Phước Ân tỏ lời vô cùng cảm kích trước nghĩa cử của 
quý đồng hương Phật tử đốI với Thầy.  

Quán Âm Sơn là một công trình kiến trúc vĩ đại, cũng là 
niềm hảnh diện lớn của người Phật tử Tân Tây Lan. Vì 
đây sẽ là một trung tâm văn hóa nghệ thuật Phật Giáo 
Việt Nam, ngoài những kiến trúc căn bản của một ngôi 
chùa như chánh điện, nhà ăn… Quan Âm Sơn còn tô 
điểm thêm với  những công trình có giá trị nghệ thuật 
hàng đầu:  

  Chùa HOA NGHIÊM 
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*33 tác phẩm điêu khắc hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm 
với tư thế khác nhau biểu trưng công hạnh hóa độ, cứu 
khổ của Ngài,  

*3 tượng Phật đúc bằng hợp kim tại Đài Loan sẽ chở về. 

Các tượng nầy sẽ được an vị trong hoa viên của đạo 
tràng, bao quanh là cảnh trí thiên nhiên được tô điểm 
bằng hàng trăm loại cây, cỏ đủ chủng loại. 

Về mặt tâm linh Quan Âm Sơn đạo tràng là biểu tượng 
nổi bậc bốn đặc điểm: 

Nghệ thuật, Chơn ngôn Án Ma Ni Bát Di Hồng, Triết lý 
và Âm nhạc.  

*Nghệ thuật sẽ được mô tả dưới những bàn tay nghệ 
nhân đầy thiền vị để phác họa được tôn tượng của Đức 
Quán Thế Âm ở thánh thế tầm thinh cứu khổ. Mỗi bức 
hình đều là những biểu trưng hạnh, nguyện độ sinh của 
Ngài. 

*Về âm nhạc, có những bản trường ca về Quan Thế Âm 
Bồ Tát sẽ được phát âm miên viễn ở đạo tràng. 

*Nhưng vấn đề mấu chốt, trái tim của ngôi chùa… vẫn 
là triết lý Phật Pháp nhiệm mầu. Những khuôn vàng 
thước ngọc có năng lực giúp con người thoát ra khỏi 
những cám dỗ phù phiếm, để phát triển chiều thánh 
thiện của tâm linh, để phát huy lòng từ bi hay tình 
thương giữa người với người, giữa người với vạn vật, 
tấm lòng dạt dào tình cảm, rộng lượng bao dung v.v… 

Vì tầm vóc lớn lao của nó, đây là một cuộc hành trình 
đại bi tâm của Phật tử Việt, Hoa, và chỉ do tâm mới giúp 
cho công trình được hoàn thành. 

Quán Âm Sơn tọa lạc tại 67 Beaver Road East, 
Bombay, Auckland - New Zealand.  

Aukland là một trọng điểm của đảo Tân Tây Lan, nơi 
mà cư dân Việt Nam không nhiều. Tuy nhiên nơi đây sẽ 
trở thành một nơi tôn kính, biểu hiện nền văn hóa của 
dân tộc Việt Nam. Công trình xây dựng dự định mất 
mười năm mới hoàn thành.  

Trong lời phát biểu Thầy Phước Tấn đã nói: “Dù là đạo 
nào, như đạo Lão, đạo Thánh Quân đều có thờ Bồ Tát 
Quan Thế Âm”. Đã có nhiều chuyện kể về công hạnh 
cứu khổ cứu nạn của Đức Bồ Tát vẫn được lưu truyền 
trong sách vở. Và ngay chính Thầy cũng đã kinh 
nghiệm về hạnh nguyện của Ngài, Thầy đi vượt biên 
vào năm 1980, tàu bị cướp đến hai lần. Sau lần cướp thứ 
nhất, tiền bạc của cải của người trên tàu không còn gì 
nữa. Lần thừ hai khi hải tặc xông vào tàu, Thầy còn nhỏ 
và cũng như mọi người trên tàu rất là run sợ. May thay, 
cuối cùng nhờ còn sót lại một quyển Kinh Pháp Hoa và 

một tượng Phật. Trong giờ phút mong manh đó, chỉ còn 
nhờ cậy vào tầm lòng từ bi, sự che chở của Phật, Bồ Tát,  
không ai bảo ai, lúc ấy cả Tàu đồng niệm Nam Mô 
Quan Thế Âm Bồ Tát, và mọi người đồng xá lạy. Mầu 
nhiệm thay, đã khiến cho hải tặc hung hăng tự nhiên 
dừng bước, không còn ý chí bạo hành, và cuối cùng 
lặng lẻ bỏ đi không hành hung nữa. 

Chương trình xây cất đầu tiên được một gia đình thương 
gia người Hoa ở Tân Tây Lan cống hiến một miếng đất 
rộng đến 40.000m2.  

Anh Nguyên Dực đã báo cáo tình hình gây quỹ: 

Sau khi trả tiền nhà hàng còn lại $21,370 Cho đến sáng ngày 

hôm sau Chủ Nhật thầy Thiện Tâm cho biết đã thu được 
khoảng $32,000 và đã giao lại cho Ban Tài Chánh chùa Quan 
Âm Sơn. 

Tết Trung Thu  

Dưới Trăng Thu vằng vặc, đón chào Trung Thu năm 
nay khoảng hơn 1000 thiếu nhi đến tham dự tại chùa 
vào chiều 18.9.05. Khoảng  2000 cái lồng đèn đủ màu 

sắc, lung linh chiếu dẫn đường cho các em thiếu nhi đi 
thành hàng dài tuyệt đẹp vòng quanh sân chùa. Chương 
trình văn nghệ trẻ trung, vui nhộn mừng Trung Thu do 
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Câu Lạc Bộ Nghệ thuật Springvale trình diển, với 
những câu đố, những câu trả lời ngây thơ, những chuỗi 
cười tươi trẻ, tình  thân ái dưới mái chùa dân tộc là tất cả 
những gì chùa Hoa Nghiêm muốn đem lại mến tặng cho 
các em và gia đình nhân ngày hội rằm Trung Thu. 

Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm đạo tràng 
(CLLHHN) 

Ngày 29.10.05 là ngày kỷ niệm sáu năm CLLH Hoa 
Nghiêm đạo tràng. 
“Ăn cơm có canh tu hành có bạn” đó là câu châm ngôn 

phản ảnh tình đạo hữu nhân dịp kỷ niệm đạo tràng Hoa 
Nghiêm tròn sáu tuổi.  
Chúng tôi đã ngồi lại với nhau, với bánh, nước, trái cây, 
một ổ bánh sinh nhật mừng sáu năm, cùng ôn lại những 
thành quả của việc tu học, nêu những ưu khuyết điểm cho 
hướng đi năm tới. Số liên hữu lên đến 100 người. Sau 
phần báo cáo tu học các chúng sinh hoạt niệm Phật đều 
đặn, các giọng ca vàng Liên Hữu đã cống hiến những bài 
ca tình đời, ý đạo rất vui. Thầy đã ban cho những lời nhắc 
nhở tu sinh, nhấn mạnh ở Pháp môn Tịnh Độ có tự lực, 
có tha lực gia trì của chư Phật, là một ưu điểm. Người 
thực hành pháp môn Tịnh Độ tùy theo trình độ hiểu biết 
cạn sâu đều có thể dung hợp được. Thầy chú trọng đến 
thực hành niệm Phật lóng tâm đều đặn, quán chiếu để giải 
quyết những gút mắc trong đời sống. Người Phật tử trong 
đời sống hàng ngày phải biết cải thiện cách tu hành của 
mình sao cho được càng ngày càng gặt hái nhiều quả an 
lạc. Phải làm sao có được tịnh độ ngay bây giờ. Thêm 
nữa, Liên hữu là những người có cùng Thầy, cùng bạn, 
cùng Pháp môn tu học, đạo tràng liên hữu là những nhân 
tố rất thuận duyên cho việc tu học, Chúng ta phải biết là 
điều may mắn, nên phải trân quý những giờ phút này để 
việc tu học càng ngày càng tinh tấn. Trước khi dứt lời 
Thầy chúc toàn Liên Hữu nắm lấy tư lương, cho việc tu 
học được nhiều thăng lợi, hạnh phúc trong năm tới. 
 

Hôi Liên Tôn Giáo vùng Đông Nam Melbourne- 
Interfaith Network of the City of Greater Dandenong.  

Vùng Dandenong là là một vùng đa văn hóa tiêu biểu 
với hơn 100 sắc tộc cư dân từ mọi nơi trên thế giới về 
định cư và nhận nơi đây làm quê hương.  

Hội Liên Tôn - Interfaith được thành lập từ năm 1989, là 
một tổ chức kết hợp được sự gia nhập hài hòa giữa các 
tôn giáo và các nền văn hóa khác biệt trong vùng: Phật 
giáo, Thiên Chúa, Ấn giáo, Hồi giáo, Do Thái, Sikh, 
Baha, nhóm Sathya Sai và Brahma Kumaris...  
Được sự hổ trợ nhiệt tình của Hội Đồng thành phố 
Greater Dandenong, Hội  đề cao việc xây dựng một vùng 
cư dân đa sắc tộc sống trong  hòa hợp, thịnh vượng và an 
ninh.  
Phát xuất từ nhân bản, từ những người có niềm tin, Hội 

xiển dương sự kính trọng và bao dung với mọi nền văn 
hóa, tín ngưỡng với mục đích để bảo vệ đức tin, văn hóa, 
phong tục của mỗi cư dân. Để đạt được những mục tiêu 
trên Hội đã tạo điều kiện để cho các đại diện tôn giáo 
cùng nhau gặp gỡ hàng tháng, để giúp cho tiếp cận với 
những nền văn hóa bạn, nêu cao mối hòa khí sắc tộc. Hội 
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hoạt động để thúc đẩy mọi công dân, dù có tôn giáo hay 
không gạt bỏ những cố chấp, thành kiến, chia rẽ để cùng 
nhau vui sống hòa bình, phồn thịnh. 

Sinh hoạt:  
- Tổ chức Đại hội Liên Tôn hàng năm. 
- Liên kết mật thiết với các trường học, giới thiệu những 
nền văn hóa, tín ngưỡng khác nhau, cùng hợp tác tổ chức 
đại hội chu niên của các trường. 
- Hàng tháng tổ chức thăm viếng các cơ sở tôn giáo trong 
vùng cho hội viên, các đại diện tôn giáo, nhân viên Hội 
Đồng Thành Phố, các đoàn thể, học sinh và các đại diện 
cộng đồng. 
- Tham dự vào lễ nhậm chức của tân thị trưởng hàng 
năm, trong đó Hội Liên Tôn sẽ có dịp khẳng định lại vai 
trò của mình. 
Hội còn tham gia trong việc tổ chức những ngày lễ hội đa 
văn hóa như Harmony Day, Sumnation...  
Đại hội thường niên Liên Tôn lần thứ 11 năm nay đã 
được tổ chức vào chiều ngày 26.10.05. 
Đại hội đã diển ra trong tinh thần đoàn kết, thân hữu, 
danh dự chào đón các đại diện cộng đồng, đại diện các 
Tôn giáo, và Thị Trưởng thành phố Dandenong. Chương 
trình khởi sắc với sự góp mặt của các ban văn nghệ của 
các trường học trong vùng, cảm động nhất là một bản dân 
ca Việt Nam “Xóm Chài” cũng được trình diễn rất nghệ 
thuật. Cũng nhân dịp nầy Chùa đã tặng một số học cụ để 
khuyến khích, giúp đỡ các học sinh trong vùng. 

Là một thành viên của hội Liên Tôn, trong năm vừa qua 
chùa Hoa Nghiêm đã cũng tham dự sinh hoạt của 
Interfaith, đồng thời 4 lần tiếp đón các đoàn thể Interfaith 
đến viếng chùa, để phát triển mối bang giao, giới thiệu 
Phật Giáo và các sinh hoạt của Chùa.  

Thông Báo 

Trung Tâm Giáo Dục Hoa Nghiêm 

Nhằm nâng cao trình độ Việt ngữ, Toán, cũng như duy 
trì nền văn hóa Việt Nam và Phật Giáo cho thế hệ trẻ 
trong cộng đồng Việt Nam tại địa phương, cho những 
mầm non cần được nuôi dưỡng và chăm sóc. Trung 
Tâm Giáo Dục Chùa Hoa Nghiêm đang mở các lớp 
Việt Ngữ và Toán cho các em tuổi từ 4 đến 15.  

Dưới mái chùa ấm cúng, cùng đội ngũ giáo viên Phật tử 
nhiệt tình đầy tâm đạo, chúng tôi hy vọng sẽ truyền đạt 
cho các em những kiến thức truyền thống văn hóa Việt 
Nam và đạo đức Phật Giáo, để các em có được những 
hành trang quý báu trong những bước chập chững vào 
đời ngày mai. 

Mỗi khóa học gồm 10 tuần vào chiều Thứ Bảy và Chủ 
Nhật hàng tuần tại chùa Hoa Nghiêm. 

Vào năm mới các khóa học sẽ khai giảng vào ngày: 

Thứ Bảy 11.02.2006 từ 2 - 5 giờ chiều. 

Chủ Nhật 12.02.2006 từ 2 - 5 giờ chiều. 

Quý phụ huynh có thể ghi danh cho con em mình tại 
chùa, hoặc điện thoại số 9548 2215 để biết thêm chi tiết 

Thứ Bảy 11.02.2006 từ 2 - 5 giờ chiều. 

Chủ Nhật 12.02.2006 từ 2 - 5 giờ chiều. 

Quý phụ huynh có thể ghi danh cho con em mình tại 
chùa, hoặc điện thoại số 9548 2215 để biết thêm chi tiết. 

Thư Viện Chùa Hoa Nghiêm 

 

 
 
Được thành lập từ Vu Lan năm rồi, mặc dù việc điều 
hành một Thư Viện là một công việc đòi hỏi cao về kỹ 
thuật lẫn công sức, nhưng qua hơn một năm Thư Viện 
Chùa Hoa Nghiêm đã không ngừng cải tiến để cung cấp 
nguồn thư liệu dồi dào cho quý độc giả. Chùa đã đặt mua 
thêm từ Ấn Độ và Mỹ một số sách mới về bằng Anh 
Ngữ. Nhân viên thiện nguyện làm việc hàng mấy tháng 
qua để hoàn chỉnh thêm phần trang bị và hệ thống điện 
toán. Thư Viện mới đây có thêm nhiều những sử liệu, 
pháp liệu vô cùng quý giá. Ngoài  sách thiếu nhi, phim 
truyện thiếu nhi, ca nhạc Tân Cổ Phật Giáo, số MP3, 
VCD, DVD thuyết pháp cũng rất dồi dào. 
Kinh Sách Tiếng Việt:    1382 đề mục. 
Kinh Sách Tiếng Anh  300  đề muc. 
Cassette, CD, MP3, Video CD, DVD khoảng 4000 đề 
mục. 
 
Giờ mở cửa: 
Thứ Tư từ      5 – 8 giờ chiều. 
Thứ Bảy từ    10 - 3 giờ chiều. 
Chủ Nhật từ   10 - 3 giờ chiều. 
 

Ban Tin Tức. 
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