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Khóa tu Tịnh Nghiệp (5/01/2007 – 6/01/2007) 

Vào cuối năm Âm Lịch, Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm đạo 
tràng đã được dịp tu tập trong 2 ngày Thứ Bảy  và Chủ Nhật 

Chương trình tu tập kỳ nầy được đơn giản hóa về phần tổ 
chức, để đặt trọng tâm vào thực tập tu tịnh nghiệp, giữ gìn 
thân khẩu ý miên mật hơn. Được quý Thầy Phước Thiền, 
Thầy Phước Hựu cùng nhau phụ trách hướng dẫn.  
 

Trong ngôi Đại Hùng trang nghiêm, dưới bóng từ bi lồng 
lộng, nhóm Phật tử khoảng  60 người được cùng nhau sống 
những giờ phút tỉnh lặng. Những lời kinh, câu chú, tiếng 
chuông mỏ hòa cùng nhịp điệu ngân nga vang những bản 
trường ca thánh thiện. Lời dạy của Đức Phật vang vang, 
những Đệ tử thuần thành của Ngài theo gót chân Ngài, đang 
dạy dổ, dìu dắt hàng Phật tử tại gia để học hỏi nghiền ngẫm 
những lời vàng thuần thiện của Ngài, và chia xẻ cùng nhau, 
nhắc nhở cho nhau kinh nghiệm trong bước đường tu học...  

Để việc gia trì tu tập được tốt đẹp hơn trong năm sắp đến, 
quý Thầy hướng dẫn phản quan tự kỷ: các tu sinh có thể đúc 
kết quá trình tu học của chính mình trong năm vừa qua: Tu 

sinh có thể tự đánh giá cho việc tu hành của mình có được 
“bất thối” không? Hành trì Niệm Phật có tinh tấn không? và 
có giúp ích gì được cho cộng đồng và bạn đạo, tha nhân 
chăng?  

 

Sư Cô Thuần Giác nhân dịp nầy cũng cho một thời pháp về 
kinh A Di Ðà. Sư Cô đặt câu hỏi: Tu làm sao tu để được 
được an lạc? Cảnh Cực Lạc đẹp đẽ trang nghiêm, nơi chỉ có 
toàn vui không có khổ, như vậy người còn giận, còn tham, 
còn khổ có về được không? Quý Phật tử cố gắng Niệm Phật 
cho được nhất niệm, nhất niệm rồi lại  buông luôn tiếng niệm 
Phật, đạt đến nhất tâm là Phật tánh hiện tiền… 

Những giờ phút tỉnh lặng hùng tráng, khi ngồi thiền theo dõi 
từng hơi thở, khi sám hối quay trở về soi sáng với con người 
thật của chính mình để nhận diện và tháo gỡ những khó 
khăn, lỗi lầm trong cuộc sống, trồng hoa sen vàng giữa bùn 
lầy phiền não, rồi đến những lúc kinh hành vững chải, vang 
vang tiếng niệm Phật trong từng bước chân, tu sinh thấy 
được nhẹ nhàng và thanh thản hơn …thật là những giờ phút 
đầy hạnh phúc. 

 Tin  
 Phật Sự 

 

 

 

 

 

 

  

Ban Tin Tức          Chùa HOA NGHIÊM 
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Đêm Giao Thừa và Tết Đinh Hợi (17 và 18.02.2007) 

Một năm nữa đã đi qua, những lo âu, những niềm vui đã 
lướt qua hay còn tồn đọng… Nhưng Xuân ở đất trời làm hoa 
nở ở lòng người. Sự chuyển mình của không gian và thời 
gian là một cái gì thiêng liêng, mà năm nào, ở đâu, mọi 
chủng tôc, màu da đều có những cách đón mừng khác biệt. 
Mùa xuân để sum họp, vui chơi và cũng là một dịp để tống 
cựu nghinh tân với những lời chúc nồng nàn tốt đẹp nhất. 
Hàng ngàn con tim thiết tha hy vọng, đã hướng về chùa, đã 
điểm tô thêm cho màu vàng rực rỡ của hoa vạn thọ, màu đỏ 
tươi thắm của hoa glai-ên, để cho tình thân ái giữa Thầy trò, 
gia đình, bạn hữu, thêm sâu sắc, để cho những tà áo dài 
Việt Nam được phất phới tung bay giữa trời Tây, để cho 
những món ăn đượm màu văn hóa bốc hương nồng ngây 
ngất… 

Chiều 30, những ngọn cờ Phật giáo tung bay như muốn làm 
mát rượi lòng người trong ngày nắng chói chang trên 30 độ, 
những mái bông sô trắng che chở cho những hàng thức ăn, 
thức uống đủ loại, nổi bậc vào đêm những ánh sáng lung 
linh chiếu từ một hàng lồng đèn hình 12 con giáp màu sắc 
tím, đỏ, xanh, vàng chói lọi.  

Bảy giờ tối là lễ sám hối và tụng giới. 

Bắn pháo bông vào 9 giờ 30, những tiếng nổ dòn tan bập 
bùng rất vui tai mừng Xuân, xen lẫn với những tiếng ca trong 
trẻo, những tiếng cười nói rộn vui ồn náo, quý Phật tử ra vào 
chánh điện lễ Phật càng lúc càng đông, có vị cùng gia đình 
quay quần thưởng  thức hương vị của thức ăn chay… 

Múa lân mừng Xuân Đinh Hợi vào 11giờ 30, bốn con lân và 
ông địa uy nghi múa theo tiếng chiêng trống vui tai tiến vào 
chánh điện lễ Phật. 

Đến gần 12 giờ khuya một hồi chuông trống Bát Nhã vang 
rền báo hiệu giao điểm giữa năm cũ và năm mới, lễ cung 
thỉnh Chư Tăng Ni vào chánh điện chủ lễ mừng Xuân. Thầy 
trụ trì trân trọng đọc thông điệp của Hòa Thượng Viện 

Trưởng GHPGVNTN Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. Hòa Thượng 
nhắn gởi lời chúc đến toàn thể Phật tử và đồng hương một 
năm mới an lành hạnh phúc và tinh tấn tu tập.  

Chương trình văn nghệ do Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật 
Springvale và Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm kết hợp trình 
diễn. Rộn rã tiếng xuân tươi trẻ vang vọng đâu đây, có nhiều 
màn đặc sắc: những chiếc áo dài sung sính trong vũ điệu 
mừng xuân, những giọng ca măng sữa, do chính các em 
đang theo học chương trình Việt Ngữ tại chùa, cho nên các 
vị các phụ huynh say sưa nhìn tác phẩm của mình trên sân 
khấu đầy thích  thú. 

Năm nay phần gây quỹ có phần hùng hậu hơn các năm 
trước, các ban Trai soạn, Thư Viện, ban Giáo Dục, ban Phát 
hành Phật cụ… đều nổ lực phục vụ để ngày Tết thêm thắm 
hương vị dân tộc. Ở đây người ta thấy dồi dào các loại thức 
ăn chay ngon miệng lại hợp vệ sinh. Những nồi bún Huế, 
bún riêu bốc khói, dĩa bánh xèo nóng hổi với những dĩa rau 
thơm xanh hấp dẫn, còn có bánh cuốn, chả giò, chả lụa… 
Nước mía chùa Hoa Nghiêm là nước mía nguyên chất nên 
uống vào rất ngon, lại hợp vệ sinh. Vì thế nên lúc nào cũng 
có một hàng dài người chờ mua, đã có 2 máy ép nước mía 
mà vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu! Phần ăn chơi có xoài 
sống muối ớt, kem, bắp nướng .v.v...  

Ngôi chánh điện rất đông Phật tử thắp nén tâm hương dâng 
lên cúng Phật, lăm răm khấn nguyện cho gia đình được an 
vui hạnh phúc trong năm mới.  

Cũng như mọi năm, mặc dù rất đông người, nhưng trật tự 
vẫn duy trì. Một tháng chuẩn bị của Chùa đã được bù đền 
khi một số đông Phật tử đã về chùa tham dự đón Xuân.  

Sinh Hoạt của Ban Tương Tế 
Kể từ khi được thành lập vào tháng 11.2006, mặc dù 
Thầy trụ trì rất bận rộn về công viêc Phật sự, nhưng 
vẫn có những sinh hoạt dành cho các bác cao niên. 
Sau Tết, Hội Tương Tế đã đi viếng hồ sen Blue Lotus 
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Farm ở Yarra Junction, vùng núi non trải dài với nhiều 
đồng cỏ ngút ngàn vẫn còn vẻ đẹp hùng vĩ mặc dù 
một năm hạn hán đã làm cho màu xanh tươi năm nào 
đượm màu vàng úa, với con đường xe chạy ngoằn 
ngèo xuyên qua những hàng cây cổ thự cao to rậm 
rạp, có khi lên đồi, nhìn xuống những thung lũng ngút 
ngàn, những tầng lớp cây xanh chen chúc nhau chào 
đón vầng thái dương thật là ngoạn mục. May mắn 
thay chúng ta được ở một tiểu bang với nhiều rừng 
cây, thảm cỏ lớn rộng có tầm vóc trên thế giới. Ban 
Tương Tế hy vọng sẽ phục vụ tích cực hơn về du lịch, 
và về cách bảo vệ sức khoẻ cho người lớn tuổi trong 
năm mới. 

Hành Hương Thập Tự (Mồng 7 Tết Đinh Hợi) 

Hương Xuân ngọt ngào nồng ấm ở các mái chùa cong 
cong, những điện thờ Đức Bổn Sư đầy hương trầm là niềm 
vui cảm trong dịp Xuân về, là nơi gặp gỡ đầy đạo vị, thể hiện 
một mối tình đạo hữu tương giao. Còn gì quý cho bằng 
người Phật tử, dù rất bận rộn trong dịp đầu năm, cũng dành 
riêng một ngày thanh  thản, tìm dến thưởng lãm, ngưỡng bái 
những ngôi Tam Bảo trong vùng. Hành hương Thập tự đã 
trở thành truyền thống không thể thiếu trong dịp đầu Xuân, 
cũng là một dịp để chiêm bái, cầu nguyện, học hỏi, thính 
pháp… để được  Chư Tôn Đức ban phúc lành, những lời 
chúc phúc cho đoàn hành hương. Chính những lời dạy của 
Chư Tôn Đức là những tặng phẩm quý giá trong dịp đầu 
Xuân.  

Năm nay 10 chiếc xe bus đầy người lũ lượt chào đón quý 
Phật tử đi hành hương. mặc dù số đông người, nhưng đã là 
Phật tử, việc đi đứng có chánh niệm, nên chương trình thăm 
viếng cũng theo đúng như chương trình đã dự liệu, sau khi 
viếng thăm các chùa: Quang Minh, Quảng Đức, Linh Sơn... 
đoàn xe đã trở về chùa theo giờ giấc đã định. 

Lễ Chúc Tết Hòa Thượng (25.02.2007) 
  Vào mồng 8 Tết, Phật tử chùa Hoa Nghiêm rộn ràng 

chuẩn bị đón tiếp vị cha lành. Hòa Thượng Pháp Chủ 
GHPGVNTH Australia - New Zealand. Trong buổi lễ 
chúc thọ, đại diện Phật tử chùa Hoa Nghiêm kính 
dâng lên Hòa Thượng nỗi vui mừng khôn xiết được 
diện kiến Ngài và  niềm tri ân sâu xa đối với một vị 
Thầy khả kính. Hòa Thượng đã ban huấn từ chúc 
phúc cho quí Phật tử những lời chúc năm mới tốt đẹp, 
tu hành ngày càng gặt hái nhiều kết quả. Đó là tặng 
phẩm tinh thần quý báu cho hàng Phật tử tại gia trong 
dịp đầu năm. 

 

 

 

Tiệc Chay Gây Quỹ  - Rằm Tháng Giêng  

Nhà bếp Hoa Nghiêm là tuyến đầu trong mọi buổi tiệc, 
đã tận tâm tận lực từ hơn một tuần qua, mỗi ngày có 
hơn 20 Phật tử cùng nhau cắt cải, lặt rau, cuốn chả 
giò, nấu nướng, sự ưu đãi của thời tiết là một trong 
những nhân tố quan trọng tạo thêm điều kiện dễ dàng 
cho buổi tiệc chay. 
Một buổi trưa đẹp trời, đồng hương, Phật tử lại được 
dịp thưởng thức món gỏi khai vị, món chả giò nóng 
hổi, bún Huế, bún riêu hương vị thơm ngon đậm đà bổ 
dưỡng… 

Thư Viện Phật Học - Hoa Nghiêm 

Trong năm qua, Thư Viện đặt mua thêm một số kinh 
sách, băng giảng, một số khác do các Phật tử cúng 
dường.  

Sau khi hoàn tất đưa vào system bộ Đại Tạng Kinh 
Việt Nam vào dịp Tết, vào Phật Đản Thư Viện mới 
phát hành: 

Thuyết pháp và nhiều phim truyện, ca nhạc dạng 
VCD.  

Băng giảng của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa - CD 

Chuyến về Việt Nam của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - 
CD 

Hiện tại nguồn thư liệu Phật học 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. 

 

Thông báo: 
Thư Viện cần thiện nguyện viên biết 2 thứ tiếng Việt và 
Anh. Xin liên lạc với Thư Viện trong giờ làm việc qua số 
phone (03) 9548 2215. 

 

Ban Tin Tức 
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TRƯỜNG VIỆT NGỮ 
HOA NGHIÊM 
BẢN TIN SỐ 4 

Thưa quý Phụ Huynh Học Sinh. 

Thấm thoát khoá I niên khoá 2007 đã trôi qua. 
Trung Tâm Giáo Dục Hoa Nghiêm xin thông báo 
đến Quý Phụ Huynh những sinh hoạt ở trường 
để dễ am tường và cùng hợp tác với Quý Thầy 
Cô trong việc giáo dục thế hệ mầm non cho mai 
sau.  

1. Lịch học Tiếng Việt cho khoá 2 
- Ngày 21/04/2007: ngày nhập học đầu tiên của 
Khoá 2 

- Ngày 02/06/2007: Lễ Phật Đản. học sinh nghỉ 

- Ngày 09/06/2007: học sinh đi học bình thường. 
Trung Tâm Giáo Dục Hoa Nghiêm không nghỉ bù 
cho Lễ Sinh Nhật Nữ Hoàng (Queen Birthday) 

2. Thi cuối khoá 
Ngày 26/05/2007, học sinh làm bài kiểm tra cuối 
Học Kỳ I để đánh giá sự tiến bộ của các em trong 
Học Kỳ đầu tiên của niên khoá 2007 

Chúng tôi kính mong quý Phụ Huynh hỗ trợ các 
giáo viên ôn tập cho các em, giúp các em hoàn 
thành tốt bài kiểm tra. 

3. Học bạ 
Ngày 23/06/2007, tức tuần lễ cuối Học Kỳ I, 
Trung Tâm sẽ phát học bạ cuối Học Kỳ I cho các 
em.  

Học bạ được soạn bằng tiếng Anh vì chúng tôi 

cần báo cáo lên Bộ Giáo Dục của Tiểu Bang 
Victoria. Tuy nhiên, Quý Phụ Huynh có thể liên 
lạc văn phòng Ban Giáo Dục để lấy bản dịch 
tiếng Việt của học bạ 

Trung Tâm rất mong được sự đóng góp ý kiến 
của Phụ Huynh để hiểu rõ hơn về nhu cầu học 
tập của các em, hầu cung cấp một chất lượng 
giảng dạy tốt cho các em học sinh. 

4. Văn nghệ mừng Phật Đản 

Trong năm 2006, Thầy Cô và các em học sinh 
của Trung Tâm ngoài việc dạy và học tập tốt còn 
tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ 
trong các dịp Lễ Tết do chùa Hoa Nghiêm tổ 
chức. Các hoạt động này không những giúp các 
em hiểu biết hơn về những truyền thống văn hóa 
và tôn giáo tốt đẹp của người Việt Nam mà còn 
giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn.  

Phật Đản năm nay, Trung Tâm kính mong Quý 
Phụ Huynh khuyến khích và tạo điều kiện cho 
các em tham gia tập luyện cho chương trình văn 
nghệ sắp tới 

Ban Giáo Dục 
 

 

Ban Giảng Huấn (HoaNghiêm) 
Lễ Khai Giảng 


