
 

  

HƯƠNG ĐẠO 16 

10  trang 2007 

 

 

 

 

 

 

Ban Tin Tức  

Chùa HOA NGHIÊM 

Đại Lễ Vu Lan 2630 (06.8.2006) 
 

Lễ Vu Lan là một sự hòa quyện hài hòa giữa truyền thống 
văn hóa và bản sắc Phật giáo Việt Nam. Kể từ ngày thành lập 
chùa Hoa Nghiêm, đại lễ Vu Lan luôn luôn được tổ chức long 
trọng và hoàn chỉnh hơn.  

Trong buổi lễ thầy Trụ Trì khai mạc ngắn gọn, tôn vinh một 
thứ tình cảm cao quý, không điều kiện đó là tình mẹ, nhắc 
nhở những người con chúng ta tâm niệm uống nước nhớ 
nguồn của nền văn hóa Đông phương, phải biết ơn và đền 
ơn. Theo Phật Giáo. “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là 
hạnh Phật” đạo hiếu là đạo đức căn bản, là nền tảng vững 
chắc cho người tu Phật, Thầy Phước Hựu một lần nữa nhắc 
nhở để hàng Phật tử noi theo những tấm gương hiếu hạnh 
của Ngài Mục Kiền Liên như trong kinh “Vu Lan Bồn” đầy xúc 
cảm, tô đậm nét vàng son lòng tri ân của một người con đối 
với công ơn dưỡng dục, sanh thành. Sau phần nghi lễ là tiết 
mục văn nghệ do Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo và Câu Lạc 
Bộ Nghệ Thuật Springvale phụ trách. Phần thọ trai do nhóm 
Phật tử Diệu Đạo khoản đãi. 

Tết Nhi Đồng  (07.10.2006) 
Lần đầu tiên Gia Đình Phật tử Chánh Đạo, ban Thư Viện và 

Giáo Dục chùa Hoa Nghiêm tổ chức. Các ban và phụ huynh 
đã chuẩn bị hơn 1500 chiếc lồng đèn, và nhiều gói bánh kẹo 
cho các em thiếu nhi. Từ sáng sớm, các cô giáo đang ráo riết 
tập dượt cho các em sẳn sàng cho buổi văn nghệ cho đêm 
Trung Thu. Phật tử phần lớn là thiếu nhi chạy tung tăng đùa 
giởn khắp chùa.  

Đến 7 giờ tối, buổi lễ bắt đầu. Những hàng ghế trước sân 
khấu đã đầy người, lại còn ngồi lên bậc tam cấp nữa. Một 
màn kịch ngắn vui nhộn về Chị Hằng, những bài hát đặc biệt 
mừng Trung Thu, được những giọng hát lời ca thật ngây thơ, 
còn thơm sữa của các em nhất là các em chừng 4, 5 tuổi 
khiến cho ai nấy cũng vui cười, thấy mình như trẻ lại. Tết nhi 
đồng kỳ nầy, còn có thêm lễ rước tượng Bồ Tát Quán Thế 
Âm nghiêm trang đứng trên tòa sen, tay cầm cành dương  
tượng trưng cho lòng kham nhẫn, tay kia cầm tịnh bình tượng 
trưng cho lòng từ bi, cứu khổ cho chúng sanh, do bốn vị nam 
Phật tử cung kính nâng lên cao khỏi đầu, đi vòng quanh tiền 
đình chánh điện. Trong cảnh đèn đêm, những ngọn nến lung 
linh theo từng bước chân nhịp nhàng, ai ai cũng tấm tắc khen 
là Tết Trung Thu năm nay tổ chức long trọng và đẹp đẽ hơn 
các năm trước. 

Ban Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm (11.11.2006) 
Một buổi ban mai tiết trời quang đãng, đẹp đẽ làm sao nó 
đánh dấu một sự ra đời quan trọng của Ban Tương Tế Chùa 
Hoa Nghiêm, một tổ chức phục vụ cho các cụ cao niên Phật 
tử trong vùng. 

Từ sáng chùa đã rộn rịp tiếng nói cười, tiếng bàn ghế khua 
chạm, hơn mười cái bàn tròn đã được xếp đặt ngay ngắn 
trước sân khấu, ban trai soạn đã đến đây từ sớm để chuẩn 
bị, sắp đặt khoản đãi các hội viên một bửa cơm chay ngon 
miệng, bổ dưỡng và tinh khiết.  

Mở đầu là phần giới thiệu chương trình của chị Viên An.  

Sau đó Thầy Thiện Tâm, là vị sáng lập và hướng dẩn chỉ đạo 
cho Ban Tương Tế, đã phát biểu về đường hướng,  

 Phật  
Sự 
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nhân duyên và mục đích thành lập ban Tương Tế. Thầy đã 
gợi  lại sơ lược: Trong số khoảng 200.000 người Việt sinh 
sống tại Úc và khoảng 50-60 ngàn người tại Melbourne, có 
khoảng 91% các cụ không nói tiếng Anh hoặc nói rất ít. Ba 
mươi năm định cư đã thay đổi cuộc sống của người Việt. 
Ngày rời Việt Nam họ và gia đình đến Úc còn trẻ, bây giờ 
phần lớn những người nầy đã trên dưới 60 tuổi. Sau những 
khó khăn định cư nơi miền đất khách, người Việt tị nạn đã 
nhận nơi đây làm quê hương. Những “nỗi buồn xa xứ”, 
những vấn đề của người Việt cao tuổi…là những ưu tư của 
nhà lãnh đạo cộng đồng. Ban Tương Tế chùa có thể là một 
nơi để chia xẻ những nỗi buồn vui, khi yếu đau bệnh hoạn 
được an ủi dìu dắt, và tạo mọi điều kiện để được an ổn về vật 
chất, về tâm linh đến khi đi nốt nẻo đường trần. Đó là những 
lý do cho việc thành hình của Ban Tương Tế. 

Tiếp theo là phần giới thiệu thành phần nhân sự của Ban 
Tương Tế, những người tình nguyện chịu trách nhiệm phục 
vụ cho các hội viên (Xin xem bài “Chào mừng lễ ra mắt Ban 
Tương Tế”). 

Trong dịp nầy, có buổi nói chuyện về đề tài “Phòng ngừa 
bệnh tim mạch đối với người cao tuổi” do Bác sĩ Nguyễn Phú 
Quý, chuyên khoa về tim mạch bệnh viện Austin trình bày. 
Đây là những lời khuyên chuyên môn, các hội viên thấy rất 
hữu ích, nhiều câu hỏi đã được đặt ra, và được giải đáp rất 
thỏa đáng. 

Ban Tương Tế là một tổ chức xã hội tạo những phương tiện 
chan chứa tình người của Phật tử chùa Hoa Nghiêm, nó 
nhằm mục đích đem đạo giúp đời, với sự tham gia và đóng 
góp nhiệt tình của những người con Phật, hy vọng là nơi chia 
sẻ tình người, nương tựa tâm linh, hầu mang lại niềm vui 
trong tình bạn đạo cho đến những giờ phút cuối cùng của 
người cao tuổi trong vùng.  

“Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm” tròn 7 tuổi 
Nhóm “Cực Lạc Liên Xã” của chùa Phước Huệ dưới sự chỉ 
đạo  Hòa Thượng Thích Phước Huệ ở Sydney tu theo pháp 
môn Tịnh Độ, được sự tiếp nối dưới mái chùa Hoa Nghiêm 

với tên “Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm”.  

Hàng năm vào độ Xuân về CLLHHN như hồi sinh để đón 
chào một năm mới thêm một tuổi đạo và đời. Các Liên hữu 
đã sinh hoạt đều đặn từ 7 năm qua, số hội viên luôn luôn tăng 
lên từ khi mới thành hình cho đến nay số Liên hữu lên đến 
107 người. Các Liên hữu phần lớn là những người rất tích 
cực tham gia vào Phật sự và chương trình hành trì tu học tại 
chùa. 

Trong một năm qua, Đạo tràng có 17 lần tu thọ trì Bát Quan 
Trai Giới, mỗi lần số Liên hữu tham dự trung bình từ 40 đến 
50 người.  

Tiết mục “Mỗi kỳ một câu chuyện” gây được nhiều hứng thú, 
mỗi tháng một lần các Liên hữu thay phiên nhau tìm tòi 
những mẫu chuyện hay, sự tích lạ đượm thắm màu đạo vị 
sâu sắc để kể lại cho các bạn cùng tu nghe. Đó là những lời 
vàng, những bài học quý giá lưu truyền từ Đức Phật, đến các 
vị Tổ Sư, nếu chúng ta suy tư, nghiền ngẫm, để đem ra soi 
sáng sẽ giúp ích nhiều kinh nghiệm cho đời sống tu học.  

Ngoài những ngày tu Bát Quan Trai được tổ chức tại chùa, 
còn có những ngày “tu thoáng”, được tổ chức trong những 
thảo viên ở miền núi Dandenong với nhiều tàng cây cổ thụ 
rợp bóng xanh rờn. Cỏ cây xanh mướt vào Xuân, đến Thu thì 
màu lá chín vàng rực, đỏ ối, làm cho cảnh sắc những vùng 
núi đồi rất thơ mộng. Các tu sinh chiêm nghiệm được sự vô 
thường hiển hiện khắp đó đây, lại thêm niệm Phật, tham 
thiền, kinh hành trong vùng núi đồi hùng vĩ, hòa mình với 
cảnh thiên nhiên đầy thi vị, bổng thấy tâm hồn nhẹ nhàng, 
thanh thoát, những phiền não lăng xăng biến đi đâu mất. Một 
năm qua nhanh với những ngày tu học đầy thích thú trong 
niềm vui an lạc. 

Kinh hành niệm Phật vào mỗi sáng Chủ Nhật 

Niềm vui trong đạo pháp thêm được vun bồi kể từ khi buổi 
kinh hành niệm Phật bắt đầu vào tháng Tám năm nay, dưới 
sự hướng dẫn của thầy Minh Hiếu. Cô Đức Thục, chị Bảo 
Trân là những người cộng tác viên đắc lực, giúp nhiều sáng 
kiến, hổ trợ tích cực suốt buổi kinh hành, để bầu không khí 
thêm an lạc trang nghiêm, những bước chân kinh hành ngày 

càng thêm nhuần nhuyễn. 
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Chỉ mới được 3 tháng tuổi, mà số đạo hữu gia nhập từ 20 lên 
đến hơn 40 người.  

Các bạn đạo từ 8 giờ sáng đã tề tựu hỏi han, cùng nhau dung 
điểm tâm, luôn luôn có 2, 3 món điểm tâm ngon miệng chính 
do các vị tình nguyện nấu nướng đem đến. Sau khi xong buổi  
kinh hành, lại có thêm buổi uống trà thân mật “ tea break” giải 
lao, để chuẩn bị cho thời  pháp do quý Thầy chủ trì vào lúc 10 
giờ. 

Kinh hành Niệm Phật là một phương pháp đi bộ trong chánh 
niệm, các Liên hữu vừa đi vừa nghe nhạc niệm Nam Mô A Di 
Đà Phật, bàn chân nhẹ nhàng đều đặn chạm đất theo từng 
tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, kết hợp với hơi thở ra và hơi thở 
vào. Mới khởi đầu vừa đi chừng một vòng trong khuôn viên 
chánh điện, người Phật tử đã thấy nhẹ nhàng thơ thới, bao 
nhiêu suy nghĩ lăng xăng biến đi đâu hết. Đây là một cách 
thực hành tu chỉ rất hợp với căn cơ của Phật tử thời đại. Chỉ 
cần nắm vững câu niệm Phật là giữ được chánh niệm trong 
từng bước đi, ngày Chủ Nhật nào mỗi vị tu sinh cũng có thêm 
một giờ thân tâm hợp nhất. 

Twelfth Annual Gathering of Interfaith Network - Đại 
Hội Thường Niên Lần Thứ 12 của Hội Liên Tôn  
(22.10.2006) 
Interfaith Network - Hội Liên Tôn Giáo vùng City of Greater 
Dandenong là một tổ chức kết hợp được sự gia nhập của 
các tôn giáo lớn trong vùng: Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Ấn 
Giáo, Hồi Giáo…Hội hoạt động tích cực nhằm mục đích phát 
huy tình đoàn kết thân thiện giữa các tôn giáo, các nền văn 
hóa để xây dựng một vùng cư dân với hơn 100 sắc tộc 

sống chung hòa hợp, an vui và phát triển.  

  Được sự yểm trợ tích cực của Hội Đồng Thành phố 
Dandenong, sau một năm làm việc, ngày đại hội hàng năm 
đã đến, đặc biệt kỳ này, được tổ chức tại phòng hòa nhạc 
mới vừa được xây dựng - Drum Theatre, Dandenong.  

  Triệu tập được khoảng 500 người tham dự, nổi bậc trên 
khan đài, biểu tượng một cành cây sum xuê những hoa trái 

của tình thương và của đa tôn giáo.  

  Mở đầu buổi lễ đại diện Cộng Ðồng Thổ Dân ông Bryon 
Powell, đã lên khán đài đọc lời chào mừng quan khách và 
trao tặng một cành cây tràm biểu trưng cho việc trao truyền 
của người đi trước cho người đi sau để cùng xây dựng một 
lãnh thổ Úc Châu hòa bình và thịnh vượng.  

Sau đó, với tư cách đại diện Hội Liên Tôn, Thầy Thiện Tâm 
đã đọc lời khai mạc cho buỗi lễ.  

  Thị trưởng thành phố Dandenong Cr Peter Brown cũng nói 
lên những cảm kích đối với hoạt động và thành quả của Hội 
Liên Tôn.  

Bà Helen Heath, chủ tịch Hội Liên Tôn một lần nữa nhấn 
mạnh lại Bản Quy Ước chung  “Common Statement” của Hội 
Liên Tôn cam kết sát cánh cùng Hội Đồng Thành Phố xây 
dựng một vùng Dandenong hòa hợp và phát triển.   

Xen lẫn với bản Quốc ca hùng tráng, có những màn kịch, 
đơn ca và hợp ca đượm màu sắc đa văn hóa làm cho buổi lễ 
phong phú và trang nghiêm. Buổi lễ đã diển ra từ 7 giờ đến 9 
giờ tối và kết thúc bằng một bửa ăn tối nhẹ. 

*Vào ngày 30 tháng 11 năm 2006, Thầy Thích Thiện Tâm đã 
được mời tham dự một buổi Lễ Nhậm Chức cho các tân Nghị 
Viên -Councillors và nhất là Tân Thị Trưởng -Mayor của 
Thành Phố Greater Dandenong ông Cr You Horn Chea.  

Tham dự trong buổi lễ có Thị Trưởng đương nhiệm, và đầy 
dủ các Nghị Viên của Hội Đồng thành phố, Hội Liên Tôn - 
Interfaith of Greater Dandenong, các đại diện, đoàn thể tôn 
giáo trong vùng.  

School Tour 
Chùa Hoa Nghiêm thường là một trong những thắng điểm 
mà các sinh viên, học sinh các trường thường đến thăm 
viếng. Trong mấy tháng vừa qua Chùa đã nhiều lần đón tiếp 
nhiều hội đoàn, đoàn thể, và đặc biệt các nhóm học sinh từ 
vài mươi, cho đến 200, 300 của các trường Trung Học Tiểu 
Học trong vùng như Chandler College, Hallam Valley Primary 
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School…Ngoài phần tham quan, tìm hiểu về lịch sử, các giáo 
sư và các học sinh thường muốn biết thêm về Đức Phật cũng 
như giáo pháp của Ngài. Sự phát triển của Phật Giáo trong xã 
hội Tây phương đã rõ nét qua một vài câu hỏi đi khá sâu vào 
nền giáo lý thâm diệu, về sinh hoạt thực hành tu tập của 
Chùa: “Làm sao tu thiền? Chùa có tổ chức meditation hay 
không? Họ có thể đến tham dự không?”   

Thư Viện Chùa Hoa Nghiêm 
 Được thành hình hơn 2 năm, dưới sự chỉ đạo của Thầy Trụ 
Trì, và sự hướng dẫn của Thầy Minh Hiếu. Số thiện nguyện 
viên khoàng gần 20 người. Trong thời gian qua, Thư Viện đã 
không ngừng cải thiện kỹ thuật lưu quản kinh sách database 
để cho việc lưu giữ các thư liệu ngày càng thêm chính xác. 
Trong năm qua, số sách chuyên khoa, media CD, MP3, 
VCD, DVD cũng gia tăng,  phần lớn do Thư Viện đặt mua 
thêm, một số khác do các Phật tử cúng dường. Thư liệu mới: 
Pháp âm -CD: 
*Đại Tạng Kinh Việt Nam: 
  Kinh Nguyên thủy: 

Kinh Tiểu Bộ 
Kinh Trung Bộ 
Kinh Trường Bộ 
Kinh Tương Ưng Bộ 
Kinh Tăng Chi Bộ. 

*Kinh Đại Thừa  
Kinh Bát Nhã Ba La Mật 
Kinh Đại Bảo Tích 
Kinh Đại Bát Niết Bàn  
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.v.v… 

*Thuyết giảng mới của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. 
*Thuyết giảng mới của Hòa Thượng Thích Thanh Từ… 
  Hiện tại nguồn thư liệu gồm có: 
  Sách Việt Anh Hoa - 3729 thư mục. 

Cassettes - 4219 thư mục. 
Pháp âm:  
CD - 1819 thư mục.   
MP3 – 281 thư mục. 
VCD - 283 thư mục. 
DVD - 351 thư mục. 

Trung Tâm Giáo Dục Hoa Nghiêm 
"Trẻ em là đóa sen nhỏ, cần được chăm lo, tưới tẫm 
và vun đắp tình thương."  
Nhằm nâng cao trình độ Toán và Việt Ngữ cũng như 
duy trì Tiếng Việt cho các thế hệ trẻ trong cộng đồng 
tại địa phương. Trung Tâm Giáo Dục Hoa Nghiêm 
đang mở ra các lớp Tiếng Việt cho các em tuổi từ 
Mẫu giáo trở lên vào Thứ Bảy chiều (1:30-4:00 giờ 
chiều). Ngoài ra trung tâm hiện đang có lớp Văn Hóa 
Phật Học cho các em học từ lớp 4 trở lên. 
Dưới mái chùa ấm cúng cùng đội ngũ giáo viên Phật 
tử nhiệt tình đầy tâm huyết. Chúng tôi hy vọng sẽ 
uống nắn và nuôi dưỡng các em từ tuổi thơ những 
văn hóa cội nguồn, những kiến thức căn bản, để các 
em có được những hành trang quý báu cho những 
bước chập chững vào đời ngày mai. 
Quý phụ huynh có thể nhận đơn ghi danh tại Văn 
phòng hoặc Thư viện Chùa Hoa Nghiêm. Mọi chi tiết 
xin liên lạc Văn Phòng qua số điện thoại 9548 2215. 

Ban Tin Tức 

 
Tình hình cứu trợ bão lũ miền Trung Việt Nam  
ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHI TIẾT CỨU TRỢ  

Lúc tổ chức Đại Nhạc Hội Tình Thương gây quỹ, chúng ta dự định sẽ cứu trợ cho đồng bào miền Trung do cơn bảo số 6 - 
Xangsane. Nhưng trong thời gian thu xếp về Việt Nam thì cơn bão số 9 đã ập vào miền Nam, thiệt hại rất nặng nề, gần 100 
người chết và mất tích, và hơn 120,000 ngôi nhà bị hư hại tại các tỉnh Nam Bộ như Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang 
và Bến Tre. Vì thế, do nhu cầu cấp bách của các nạn nhân cần cứu trợ, nên số tiền chúng tôi chuyển qua cứu trợ cho các cho 
cơn bão số 9 Durian như sau: 

1. Cứu trợ Cơn Bão Số 9 - Durian (do Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm đóng góp): 
Ngày Địa phương Số phần 

cứu trợ 
Trị giá mỗi phần  

(VNĐ) 
Tổng số tiền 

(VNĐ) 
Thứ hai 
11/12/06 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Long Điền, Đất 
Đỏ, Xuyên Mộc, Bà Rịa, TP. Vũng Tàu 

 
600 

 
300,000 

 
180,000,000 

Thứ tư 
13/12/06 

Tỉnh Tiền Giang: Huyện Gò Công Tây, Xã Tân 
Thới, Tân Phú, Phước Thạnh 

 
400 

 
300,000 

 
120,000,000 

Thứ bảy 
16/12/06 

Tỉnh Bến Tre: Huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày, Ba 
Tri, Bình Đại 

 
870 

 
300,000 

 
261,000,000 

Thứ tư 
20/12/06 

Tỉnh Bình Thuận: Huyện Hàm Tân, Xã Sơn 
Mỹ, và Sơn Thắng 

 
400 

 
300,000 

 
120,000,000 

Tổng Chi 681,000,000 


