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LỄ MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2600 
NGÀY 14-5-06 

Sau những ngày nhộn nhịp đón chào xuân Bính 
Tuất, tiết thu êm ả  trầm lắng với rải rác vài cơn mưa 
lành lạnh. Nhưng đến ngày đại lễ Phật Đản sương 
mờ từ từ tan, đến khoảng 11 giờ trời trở nên trong 
hơn, ánh nắng vàng le lói xuyên vào chánh điện sưởi 
ấm làm thêm phần trang trọng cho buổi lễ. 

Cô xướng ngôn viên của chùa đọc lên chương trình 
buổi lễ, và giới thiệu ngày Khánh Đản.  Rồi những 
nét đặc thù đức độ của đức Phật Thích Ca được quý 
Thầy nhắc đến. 

Ngày Khánh Đản thật ra không phải chỉ đánh dấu 
ngày ra đời của Đức Phật, mà còn  là một dịp hâm 
nóng tôn vinh lại lịch sử một cuộc sống hào hùng, 
lòng từ bi vô lượng, trí tuệ vô biên, mở đầu một kỷ 
nguyên Phật Pháp thấm nhuần nơi cõi thế gian.  

Một vị vương tử đã chào đời nơi vườn Lâm Tỳ Ni 
thuộc dòng dõi tôn quý đức hạnh ngự trị một 
phương trời, đã đi tu. Điều quan trọng hơn hết là  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật là từng là một thái tử, con người bằng 
xương bằng thịt như chúng ta sinh ra lớn lên tu tập 
đến giác ngộ giải thoát. Con người đó đã chuyển hóa 
từ thân đến tâm: bốn đại địa, thủy, phong, hỏa; và 
nghiệp, chủng tử, tàng thức thành bồ đề giác ngộ.  

Từ cổng tam quan hùng tráng chào đón chúng ta khi 
vào chùa cũng là biểu tượng nhắc nhở ba cửa không, 
vô tướng và vô tác. Đó là cửa ngỏ đưa vào đường 
giải thoát mọi đau khổ trầm luân. Người Phật tử nên 
học hỏi và tu tập để thấy được mọi sự mọi vật ở đời 
đều do nhân duyên  mà sinh khởi và hoại diệt. Khi 
nhân duyên đầy đủ thì có mặt, nhân duyên thiếu 
vắng thì ẩn tàng, thật ra tự tính của các pháp vốn 
không sanh cũng không diệt.  

Thực chứng được vô ngã, vô tướng và vô tác là giải 
thoát được mọi khổ đau. 

Tiếp theo là phần nghi lễ Khánh Đản. Một hồi 
chuông trống Bát Nhã vang vang như thức tỉnh lòng 
người, lễ cung thỉnh Tăng Ni tiến vào chánh điện 
chủ lễ. Có sự hiện diện của quý thầy Trụ trì, thầy 
Phước Hựu, thầy Phước Thiền, thầy Minh Hiếu, quý 
Ni Cô và hai Chú. 

 

 

 

 

 

 

Ban Tin Tức  

Chùa HOA NGHIÊM 
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Một vũ điệu dâng hoa kính mừng Phật Đản do các 
em thiếu niên, học sinh của chùa Hoa Nghiêm trình 
diễn. 

Thầy Thiện Tâm trụ trì chùa Hoa Nghiêm gởi thông 
điệp ý nghĩa ngày Phật Đản. Đức Phật là một con 
người như chúng ta, cũng sinh ra và lớn lên trên cõi 
đời nầy, nhưng đã đạt thành Phật quả. Kỷ niệm ngày 
Phật Đản, toàn thể Phật tử về đây thắp nén tâm 
hương dâng lên cúng Phật, nên noi theo gương của 
Ngài, thời gian chóng qua, đừng để phí thì giờ, lo 
gắng công tu tập, dùng trí tuệ soi sáng những vấn 
nạn trong gia đình để giải quyết cho cuộc sống được 
hạnh phúc hơn…cuối cùng Thầy đã không quên gởi 
lời cám ơn đến toàn thể ban, nhóm, nhân viên thiện 
nguyện, những vị hảo tâm, đã nhín thì giờ,  góp công 
sức, góp của cho ngày lễ Phật Đản được thành công 
tốt đẹp.  

Cùng hướng về Tam Bảo uy nghi, lễ tắm gội Đức 
Như Lai đã diển ra trong khung cảnh trang nghiêm 
với nguồn năng lượng dồi dào của toàn thể Phật tử. 
Lời khai thị của quý Thầy vang vang “ Chúng sanh 
năm trược muốn lìa cấu, Cùng chứng Pháp thân của 
Như Lai, Trong thành Tỳ Già chưa từng sanh, Giữa 

cây Ta La chưa từng diệt, Chẳng sanh chẳng diệt 
chính Phật Đà”. Những lời vàng nhắc nhở chúng  ta 
hãy gội rửa đi những bụi trần phiền não tiến lên 
đường giải thoát. 

Sau đó là phần thọ trai và văn nghệ mừng Phật Đản. 
Bầu không khí vui nhộn với những tiếng cười trìu 
mến tặng cho những câu trả lời ngây thơ khi các em 
nhỏ được hỏi về thân thế của đấng Từ phụ. 

NHỮNG NGÀY TU HỌC 

Chùa thường tổ chức những bữa tu học ngoài trời để 
các Phật tử vừa có điều kiện chia xẻ trao đổi lẫn 
nhau trong việc tu học 

Ngoài ra mỗi hai tuần một lần vào Thứ Bảy, chùa có 
tổ chức tu ngắn hạn trọn ngày cho Phật tử, bắt đầu từ 
9 giờ sáng và kết thúc vào 5 giờ chiều. 

Sắp xếp được các công việc gia duyên từ những 
ngày thứ Năm, thứ Sáu, để dành trọn ngày thứ Bảy 
về chùa cùng nhau tu học dưới ngôi Tam Bảo thân 
yêu. Trong thời buổi của điện thư, của mobile 
phone, của thù hận và khủng bố, bom nguyên tử, hỏa 
tiển tầm nhiệt, vũ khí hóa học.v.v… nhưng nhờ hồng 
ân Đức Phật, nhóm Phật tử khoảng  40 người được 
ngồi cùng nhau ngân nga những lời kinh, câu chú, 
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nhắc lại lời dạy dỗ thánh thiện của Đức Phật, được 
quý thầy giảng giải để biết được thêm ý nghĩa thâm 
thúy của giáo lý Phật Đà và được nhắc nhở cố gắng 
tu trì, đừng để phí thời gian sẽ không còn kịp nữa.. 
Trong khung cảnh trang nghiêm, hùng tráng của 
ngôi chánh điện, được ngồi yên tự soi sáng vào nội 
tâm của mình, với những niềm vui cũng có, những 
vấn nạn cũng có, để chuyển hóa thành niềm an lạc. 
Những giờ phút tỉnh lặng đếm từng hơi thở, để hiểu, 
để biết, quay trở sống với con người thật của chính 
mình là những giờ phút đầy hạnh phúc.  

Thử ngẩm nghĩ 2 câu: 

Người ngu nghĩ mình ngu, vậy mà có trí, 
Người trí tưởng mình có trí, thật xứng gọi là trí kẻ ngu. 

Trên một bình diện, ngu hay trí chỉ khác nhau là tầm 
nhìn có mở rộng hay không. Khi nghĩ mình có trí thì 
cánh cửa học hỏi, hiểu biết, lắng nghe, chấp nhận, bao 
dung, vị tha …tất cả đều đóng lại, không còn biết gì ở 
thế giới bên ngoài, chỉ có ta là hạng nhất, đây là con 
đường đi nghịch lại con đường giải thoát, dứt khổ vậy. 

Trên đây chỉ là một nét học hỏi, thu nhặt trong ngày tu 
học. 

Ngày tu học kỳ tới: 
Thứ Bảy:     Ngày 17, tháng Sáu,  2006 
  Ngày 01, tháng Bảy, 2006 
  Ngày 15, tháng Bảy, 2006 

Ngày 29, tháng Bảy, 2006 

Kính mời quý Phật tử về chùa tham dự. 

CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG VÀ GIÁO 
DỤC VIẾNG CHÙA 
*Hội Rotary Club Noble Park. 
Rotary Club là một tổ chức thiện nguyện có tầm vóc 
quốc gia, Hội cung cấp dịch vụ về nhân đạo chú 
trọng đến lãnh vực xây dựng niềm tin và hòa bình 
trên thế giới. 

Trong chương trình Trau Đổi Nghề Nghiệp và Văn 
Hóa – Vocational/ Cultural Exchange, ngày 
27.4.2006 dưới sự hướng dẫn của Bà Chủ tịch Hội 
Liên Tôn, một phái đoàn 12 người gồm hội viên của 
hội Rotary Noble Park và hội viên Rotary từ Pháp đã 
đến chùa Hoa Nghiêm để tìm hiểu thêm về một bản 
sắc văn hóa lớn mạnh trong vùng. 

Sau phần giới thiệu lịch sử và sinh hoạt của chùa 
Hoa Nghiêm, cuộc đời của Đức Phật, giáo lý cứu 
khổ, có vài câu hỏi được đặt ra: Làm sao hết khổ? 
Ngồi thiền quán sát cái gì? Đó là những câu hỏi nói 
lên được sự thật tâm muốn tìm biết và học hỏi thêm 

về đạo Phật. Trong những buổi tiếp xúc với các đoàn 

thể như thế, giáo lý Phật Đà luôn luôn có một cái gì 
trong sáng, đi sát vào thực tế đời sống, làm gợi lên 
sự chú ý của người nghe, cho nên chùa luôn luôn sẳn 
sáng đón tiếp những khách thập phương, nhất là 
những người chưa bao giờ biết đến đạo Phật, đó là 
một cơ duyên may mắn đầu tiên, biết đâu sau nầy có 
người đi tìm hiểu về đạo Phật và sẽ trở thành Phật 
tử.  

*Học sinh trường Trung Học Chandler 
Secondary College 

Được sự hướng dẫn của Hội Liên Tôn hàng năm học 
sinh các trường Trung Học trong vùng có dịp viếng 
thăm chùa Hoa Nghiêm và các tổ chức tôn giáo khác 
trong vùng Greater Dandenong. Dù rằng những cuộc 
viếng thăm các chùa, nhà thờ, mosque… phần lớn 
chỉ đơn thuần để quan sát, tìm hiểu tổng quát các đặc 
thù văn hóa, nhưng là một cố gắng có hiệu quả. Giới 
thiệu các nền văn hóa qua việc viếng thăm các cơ sở 
tôn giáo làm gia tăng thêm sự hiểu biết, những hình 
ảnh văn hóa đặc thù sống động đầy thích thú hy 
vọng khơi dậy sự phát triển thánh thiện cho giới trẻ, 
nhất là mở rộng tầm nhìn của giới trẻ về mọi sắc thái 
của đời sống. Rồi mai kia họ sẽ trở thành quen 
thuộc, có tấm lòng cởi mở đối với những người bạn 
láng giềng rất khác biệt về phong tục, tập quán và 
màu da...Cuộc viếng thăm của trường Trung Học 
Chandler vào ngày 5 tháng 6 cũng đã thành công tốt 
đẹp. 

*Williamson Community Leadership Program 
thăm viếng. 

Năm nay một nhóm viên chức trong chương trình 
huấn luyện cấp lãnh đạo trong giới công tư chức, 
doanh thương WCLP cũng đã đến chùa. 

Chùa Hoa Nghiêm là một tổ chức tôn giáo cộng 
đồng với quá trình xây dựng, phát triển, những kinh 
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nghiệm thành lập một cơ sở tâm linh dân tộc Á châu, 
một vừa mới định cư trong vài năm ở một đất nước 
có nền văn minh châu Âu. Đây là những kinh 
nghiệm quý giá, một chất xúc tác mạnh mẻ cho 
người học lãnh đạo đến để quan sát và học hỏi. 

Ngày 12 tháng Sáu năm 2006 một phái đoàn WCLP 
đã đến chùa và được ban Giao Dịch Cộng Đồng 
hướng dẫn tham quan, giới thiệu sinh hoạt, và nói 
tổng quát về những điểm sáng trong lời dạy của Đức 
Phật. Họ có vẻ thắc mắc, thích thú về nền đạo Đông 
phương nầy, nhiều câu hỏi được đặt ra, và được giải 
đáp tường tận. 

*Thống Kê dân số. 

Thứ Ba ngày 08 tháng 8 năm 2006 tới đây là ngày 
kiểm tra dân số toàn nước Úc. Thầy trụ trì nhắc nhở 
quý Phật tử tầm quan trọng trong việc kê khai trong 
tiết mục tôn giáo.  

Dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua nhiều thời kỳ 
chiến tranh, nhiều sự thay đổi đột ngột từ chế độ 
sang chế độ khác, với khuynh hướng chính trị hoàn 
toàn đối nghịch có ảnh hưởng lớn lao đến tôn giáo, 
thậm chí người Phật tử thấy không thể sống an toàn 
nếu khai mình là một Phật tử. Cho nên khi còn ở quê 
nhà, người Phật tử phần lớn không dám khai thật tôn 
giáo của mình là Phật Giáo.  

Nhưng thống kê dân số ở nước Úc có mục tiêu giải 
quyết vấn đề xã hội, dân sinh, nhà nước sẽ căn cứ 
vào con số thống kê để thực thi những chính sách 
đáp ứng nhu cầu phúc lợi cho dân chúng, chẳng hạn 
như với số trẻ em bao nhiêu thì cần bao nhiêu nhà 
giữ trẻ, số người già bao nhiêu thì phải tăng thêm tài 
trợ để xây cất nhà dưỡng lão… Đây là một quyền lợi 
của chúng ta. Vì thế để con số thống kê phản ảnh 
trung thực được nhu cầu của mình, quý Phật tử nên 
khai Phật Giáo -Buddhism- vào câu hỏi về Tôn 
Giáo. 

*Thư Viện chùa Hoa Nghiêm 

Hoài bảo lớn nhất của người tu sĩ là phải làm sao 
cho Phật pháp được lưu lại cho thế hệ mai sau. 
Trong thời buổi tiêu thụ, những kích động về vật 
chất phù phiếm quá mãnh liệt, thị hiếu, âm thanh,  
hương thơm, vị ngon ngọt được khai thác triệt để, là 
những miếng mồi ngon dẩn dắt cho giới trẻ chạy đua 
vào cuộc sống thác loạn. Người con Phật luôn ưu tư 
phải làm sao trao truyền cho được những di sản tâm 
linh quý giá của Phật Đà - hương vị giải thoát giác 
ngộ vào tận tay cho thế hệ trẻ đầy sức sống. 

Thế nên từ nhiều năm về trước, phòng tiếp khách 
nhỏ ở nhà Ni đã được cải biến thành nơi lưu trử kinh 
sách, băng tape cho Phật tử. Dù chùa Hoa Nghiêm 
vừa xây cất xong ngôi chánh điện, nhưng số nợ tồn 
vẫn còn phải trả, tuy nhiên nhu cầu truyền bá Phật 
pháp vẫn là nhu cầu cần yếu và cấp bách, thư viện 
Chùa từng bước vượt qua nhiều khó khăn trở ngại về 
nhân lực, tài lực. Một điều đáng mừng là giờ đây thư 
vỉện thu thập nhiều loại sách giá trị gồm ba thứ tiếng 
Việt, Anh, và Hoa ngữ. Sách bằng Anh ngữ phần 
lớn phải đặt mua từ Ấn Độ, Hoa Kỳ…. Nguồn thư 
liệu nầy không những có thể giúp người tìm hiểu 
Giáo lý Phật Đà cơ bản, mà còn có khả năng giúp 
cho người muốn nghiên cứu sâu sắc về giáo lý Phật 
theo nhiều truyền phái khác nhau: Thiền Tông, Mật 
Tông, Tịnh Độ, lịch sử Phật Giáo. Lại còn có thư 
mục dành cho thiếu nhi: truyện cổ tích, truyện bằng 
tranh; thư mục văn hóa nghệ thuật phổ thông: nghệ 
thuật cắm hoa, tỉa bông trình bày trong đám 
tiệc.v.v…Thư viện cũng được sự hổ trợ của các chùa 
khác, trong tháng vừa qua, chùa có nhận được một 
số sách ấn tống hy vọng sẽ trao đến tận tay quý Phật 
tử vào dịp lễ Vu Lan.  

Băng dĩa có đủ loại: những lời tụng kinh chú, pháp 
âm của các vị danh Tăng hiện thời, truyện đọc Phật 
Giáo, âm nhạc Phật Giáo… 

 

Thư liệu:  
- Kinh, sách Phật học (Việt, Anh, Hoa): 3500 đề mục. 
- Casette, CD,VCD,DVD, MP3 khoảng 4000 đề mục. 

Trong thời gian gần đây, số người biết đến thư viện 
chùa gia tăng, số hội viên lên đến 550 người. 

Trong tương lai gần thư viện sẽ được đưa lên mạng 
Web của chùa Hoa Nghiêm, để quý Phật tử có thể 
tìm thư liệu trên mạng. 

http://www.hoanghiem.org.au/library.php 
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Giờ mở cửa thư viện:  

- Thứ Tư:    5giờ - 8giờ tối. 

- Thứ Bảy:  11giờ - 3giờ chiều. 

- Chủ Nhật:  11giờ - 3giờ chiều. 

Ban Tin Tức 
 

PHẦN THÔNG BÁO 

- Lớp Toán & Việt ngữ, Năm 2006 
Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Thấm thoát, một học kỳ đã trôi qua, Trung Tâm 
Giáo Dục Hoa Nghiêm xin thông báo đến quý 
phụ huynh những sinh hoạt ở trường để quý phụ 
huynh theo dõi am tường và cùng hợp tác với 
chúng tôi trong công việc nuôi dưỡng những 
mầm non trẻ cho mai sau. 

1. HỌC BẠ:  

Vào ngày 03/06/2006, tức tuần thứ 9 của khóa 2, 
học kỳ I, chúng tôi đã phát học bạ cuối học kỳ cho 
các em. Học bạ được soạn bằng tiếng Anh vì chúng 
tôi cần phải báo cáo lên Bộ Giáo Dục của Tiểu Bang 
Victoria. Tuy nhiên, nhận xét của giáo viên được 
phê bằng tiếng Việt. Chúng tôi cũng có dịch ra tiếng 
Việt bản học bạ, quý phụ huynh có thể liên lạc với 
văn phòng để lấy bản dịch. Chúng tôi hy vọng nhận 
được ý kiến đóng góp của phụ huynh để các em có 
thể học tập tốt hơn. 

2. LỊCH HỌC CHO HỌC KỲ II NĂM 2006 

Học kỳ II sẽ được học vào những ngày thứ bảy, 
từ 1:30 pm đến 5:30 pm 

Khoá 3:  

- THÁNG 7: 8/7, 15/7, 22/7, 29/7.  

- THÁNG 8: 5/8, 12/8, 19/8, 26/8.  

- THÁNG 9: 2/9, 9/9, 16/9. 

Khóa 4:  

- THÁNG 10: 7/10, 14/10, 21/10, 28/10.  

- THÁNG 11: 4/11, 11/11, 18/11, 25/11.  

- THÁNG 12: 2/12, 9/12, 16/12, 23/12. 

3. THÀNH LẬP BAN PHỤ HUYNH HỌC SINH 

TTGD Hoa Nghiêm dự định sẽ thành lập Ban 
Phụ Huynh học sinh vào tháng 9 năm 2006 để 

phụ huynh có dịp đóng góp ý kiến cũng như chia 
sẽ cùng giáo viên vấn đề học tập của các em. 

4. VĂN NGHỆ, THAM GIA SINH HOẠT CÁC 
NGÀY LỄ: 

Lễ Phật Đản vừa qua, các em đã đứng trước Phật 
Đài, múa bài dâng hoa cúng Phật, dưới làn khói 
trầm hương nghi ngút, những bàn tay nhỏ nhịp 
nhàng trong điệu khúc tưởng như những cánh sen 
hồng khoe sắc dưới ánh nắng bình minh. Chúng 
tôi rất cảm động, bao nhiêu nhọc nhằn đã vơi hết, 
những thầy cô giáo đến chùa dạy thiện nguyện 
bao nhiêu tuần qua là làm công tác nuôi dưỡng 
mầm sen nhỏ mà thôi. Chúng tôi hy vọng quý 
phụ huynh khen ngợi các em và khuyến khích 
các em tham gia vào sinh hoạt của chùa cũng như 
sinh hoạt cộng đồng để tạo không khí vừa vui 
vừa học.  

Chúng tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục tham gia 
vào chương trình văn nghệ Vu Lan và Trung Thu 
sắp tới.  

TM. TTGD Hoa Nghiêm 

Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm 

T.K Thích Thiện Tâm. 

Mọi tin tức xin về các lớp học xin liên lạc Cô Lan 
Tuyền tại Văn phòng hoặc Thư viện Chùa Hoa 
Nghiêm, mỗi Thứ Bảy từ 11 giờ sáng đến 3 giờ 
chiều trước ngày 03/12/05, hay có thể truy cập 
những thông báo, tin tức mới nhất từ trang web: 

http://www.hoanghiem.org.au/education.php 
Thay mặt TTGD Hoa Nghiêm 

 

 


