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Mừng Phật Đản PL 2631 ngày 03/6/07 

Đức Phật đản sinh, khai nguyên một minh triết vị tha, 
trí tuệ tối thượng và tuyệt đối. Ánh sáng Á Châu từ đó 
không ngừng tỏa chiếu vượt không gian và thời gian, 
cho đến ngày nay đã xuyên suốt đến khắp trời Tây. Đại 
lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc được quốc tế thừa 
nhận và được tất cả các truyền thống Phật giáo đồng tổ 
chức tại các trụ sở khu vực của Liên Hiệp Quốc từ năm 
2000 trở đi, và năm nay là lần thứ hai Lễ Phật Đản Liên 
Hiệp Quốc được tổ chức tại vương Quốc Thái Lan. 

Ngày Phật Đản, ngày biểu lộ niềm hân hoan của Phật 
tử trên toàn cầu, ngày tri ân, kỷ niệm trọng thể sự ra đời 
của một bậc giác ngộ thanh cao, đầy lòng xót thương 
cứu độ, nhắc nhở những thông điệp hòa bình, bình 
đẳng, thương yêu giữa người với người và với muôn 
loài, mà trong suốt 49 năm du hóa đức Phật đã luôn 
luôn nhắc nhở, truyền trao, chuyển hóa con người. 

Bảy bước chân sen Đức hài nhi tay chỉ trời, tay chỉ đất 
nơi vườn Lâm Tỳ Ni trên 25 thế kỷ trước, một đấng 
siêu phàm nhập thế vô ngã vị tha đã hiển bày trong biểu 

tượng Đức sơ sinh nơi chánh điện chùa Hoa Nghiêm, 
Ngài nhẹ nhàng thanh thoát trên đóa sen hồng, nhìn vào 
người ta có cảm khái như thoát ly cõi trần nhiễm ô 
phiền toái. 

Ngài đã khẳng định vì mê mờ nên nhân sinh đang trầm 
mình trong cuộc đời tối tăm, đầy dẫy những tham lam, 
sân hận. Đau khổ triền miên trong trường đấu tranh cầu 
vật chất, danh lợi, phù hoa. Ngài đã khai thị cho chúng 
ta biết rõ cội rễ của khổ đau, và con đường chuyển hóa 
để có một cuộc sống thảnh thơi không bị dằn vặt bởi 
thù hận, an vui hạnh phúc, lợi mình, lợi người. Nương 
theo giáo lý Phật đà để sống một cuộc đời thực tiển, 
đầy tình thương và sự hiểu biết, để có thể tha thứ cho 
nhau, hàn gắn cho nhau những lở lầm, đổ vở, xây dựng 
một cuộc sống đầy lòng yêu thương muôn loại.  

Đó là sống một cuộc đời đẹp, như hoa sen vượt lên trên 
khỏi bùn lầy, khoe sắc hương giản dị tinh khiết. Đó là 
sự vượt thắng những tham vọng phù du để trở về với 
bản tâm thuần thiện, sống trong an lạc bình yên, xây 
dựng cõi cực lạc ngay ở Ta Bà. Trên đây là những lời 
nhắn nhủ đầy ý nghĩa của quý Thầy trong ngày đại lễ. 

Với sự đóng góp công sức của Ban Tổ chức và nhất là 
chương trình ca nhạc phong phú do gia đình Phật tử 
Chánh Đạo, những bài ca mừng Đản Sanh, Ánh Đạo 
Vàng, Mẹ hiền Quan Âm …được dịp vang lên cả một 
phương trời. Buổi lễ đã được cử hành trong ánh sáng 
Từ Bi, chan hòa màu sắc hòa quyện giữa đời và đạo đã 
được thành công như ý. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 

Ban Tương Tế 

Thắm thoát  Ban Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm 
đượcthành lập hơn một năm, gần hơn 200  thành viên, 
bao gồm cả những người không phải là Phật tử. Mặc 
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dù còn mới mẻ nhưng BTT đã thực hiện được một số 
sinh hoạt đáng kể trong năm qua.  

* VVềề  ssứứcc  kkhhooẻẻ: một buổi nói chuyện về bệnh tim mạch 
do bác sĩ chuyên khoa về tim mạch hướng dẫn về cách 
phòng ngừa bệnh tim cho người lớn tuổi, và giải đáp 
những thắc mắc về sức khoẻ cho các hội viên. 

* VVềề  dduu  nnggooạạnn: 

- Vùng núi đồi hùng vĩ thuộc vùng ngoại ô thuộc 
Dandenong range, đặc biệt là hồ Emerald. Đến nơi đây 
người ta như lạc vào một vườn địa đàng, cảnh quang 
yên vắng, thơ mộng, cách xa phố xá làng mạc. Những 
thung lũng xanh xanh nên thơ, những con đường đá đỏ 
quanh co bên hàng cây cổ thụ sầm uất như che khuất 
bóng kẻ lữ hành lạc lõng, thoai thoải xuống những bờ 
hồ nước lặng lờ trầm mặc như thử thách tâm tư người 
đang dấy động trào tuôn những ý thơ rào rạt… 

- Blue Lotus Farm - Vườn sen xanh - Một công trình 
cây cảnh nghệ thuật Á 
Châu trong vùng đất Úc 
rất đáng được hoan 
nghênh. Những hoa sen 
trắng, đỏ, vàng, hoa súng 
đủ màu, cùng nhau khoe 
sắc hàng loạt từ tháng 11 

đến cuối tháng Tư. Vườn sen là một tổng hợp kiến trúc 
trên một diện tích rộng 7 acre. Có nhiều hồ nước lớn 
nhỏ, lau lạch với nhiều cây kiển, nhiều cầu gỗ bắc 
ngang hồ sen đang nở rộ. Sen, súng ở đây được sưu 
tầm từ khắp nơi trên thế giới. Có rất nhiều loại gồm cây 
bản xứ từ miền Bắc Úc và nhiều loại cây nhập từ Đông 
Nam Á, Trung quốc, Nhật Bản và Nam Mỹ.  

Vẻ đẹp tinh khiết của hoa sen gây nên một cảm khái 
dịu dàng kỳ bí mà có người cứ mỗi năm vào mùa sen 
nở lại đến đây thưởng ngoạn hoài không biết chán.  

- Đi núi tuyết - Vào ngày 11/8 sẽ có một ngày du ngoạn 
“trải lạnh” vùng núi Mount Buller để cho quý vị hội 
viên và gia đình có dịp hòa mình và thưởng thức hơi 
lạnh cực kỳ băng giá của miền Nam Bán Cầu… khen 
cho “con tạo” thiên nhiên và những bàn tay của con 
người đã tạo điều kiện cho làn tuyết dầy gần khoảng 
một mét, phủ trắng xóa trọn một khu núi rừng. 

 * TTiiệệcc  cchhaayy: buổi tiệc chay “thịnh soạn” khoãn đải hội 
viên nhân ngày khai mạc và buổi tiệc thân mật cuối 
năm thêm thắm đượm tình thân hữu. 

Đạo Tràng kinh hành niệm Phật 

Kinh hành Niệm Phật là một cách thực tập đi bộ trong 
chánh niệm. Vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 30 đến 

10 giờ, một nhóm Phật tử chùa Hoa Nghiêm đều có 
được một giờ đi kinh hành trong chánh điện. Những 
bước chân đều đặn trang nghiêm vòng quanh tôn tượng 

thờ đức Bổn Sư và các vị Bồ Tát. Một hàng áo già lam 
thướt tha theo từng bước chân thảnh thơi, nhịp nhàng 
theo tiếng nhạc niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” vang 
vang. Có nhiều vị còn điều hợp lục tự Hồng Danh, hơi 
thở ra vào với từng bước chân, chắn chắn trong một giờ 
đi kinh hành, các Phật tử được nhiều an lạc và hạnh 
phúc. 

Một bửa điểm tâm trước và thời “tea break” sau khi 
kinh hành là những bồi dưỡng dồi dào cho nhóm, do 
các đạo hữu trong nhóm hoan hỷ cúng dường rất đều 
đặn. 

Sinh Hoạt Cộng Đồng 

Chùa Hoa Nghiêm là hội viên của Hội Liên Tôn, thuộc 
Hội Đồng thành Phố Greater Dandenong để phục vụ 
cư dân trong mục tiêu giao lưu văn hóa trong vùng. 

*Vào Ngày 18/04 nhân “Tuần lễ thanh niên”, một 
nhóm học sinh của 3 trường trung học: Dandenong 
High School, Minaret College và Springvale Secondary 
College, và các thầy, cô giáo, các đại diện cộng đồng 
gồm trên 50 người đã rất thích thú khi viếng thăm chùa 
Hoa Nghiêm. Cuộc viếng thăm rất ích lợi để mở rộng 
tầm nhìn của giới trẻ tuổi, dễ hòa nhập với cộng đồng 
xã hội đa văn hóa. 

*Vào ngày 09/5 Chùa cũng đã đón tiếp gần 20 người 
thuộc mọi từng lớp tôn giáo, xã hội  trong vùng đến 
tham quan. 

Thư Viện Phật Học - Hoa Nghiêm 
Đã bao năm qua, mang tâm nguyện đem đạo vào đời, 
trao truyền những văn hóa phẩm Phật Giáo cho đến tận 
tay Phật tử, song song với việc phát triển cơ sở, kiến 
trúc làm nền tảng cho việc tu học, Chùa Hoa Nghiêm 
đã chuyển mình lớn mạnh thêm lên với sự góp mặt của 
Thư Viện. Sứ mệnh hình thành kho tàng văn hóa Phật 
Giáo đến nay gần hoàn chỉnh mặc dù đã gặp nhiều khó 
khăn trở ngại. Những thiện nguyện viên của Thư Viện 
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đã sát cánh cùng nhau, kẻ thiết kế trang hoàng, kẻ làm 
chương trình điện toán, kế hoạch, kẻ sao băng dĩa ấn 
tống, in label, kẻ trực TV hàng tuần 3 lần… để hoàn 
chỉnh một thư viện mở rộng cửa chào đón tất cả mọi 
người. 
Nương vào lời dạy trong nguồn kinh điển dồi dào, pháp 
âm đầy dẩy, do những vị chân tu, bác học là một thắng 
duyên để chuyễn hóa tâm linh và từng bước tấn tu cho 
đến khi hoàn thiện giới định và tuệ trên con đường giải 
thoát. 
Ở đây là một “Tàng Kinh Các”, chứa đựng nhiều 
quyển kinh quý báu: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Địa 
Tạng, Lăng Nghiêm… và kinh giảng giải của các danh 
Tăng trong và ngoài nước: HT Tuyên Hoá, HT Thích 
Trí Tịnh, TS Thích Nhất Hạnh… 
Khi bắt đầu những bước đi chập chững trên đường 
Đạo, người Phật tử nào cũng say mê  khám phá rừng 
giáo điển chân truyền, sâu xa mầu nhiệm. Đi sâu vào 
biển trí tuệ của Như Lai. Bằng cách nào? Tu tâm, 
dưỡng tánh, niệm Phật, tham thiền … tất cả những điều 
đó đều chứa đựng trong rừng kinh điển mà đã trải qua 
hơn 2500 năm vẫn còn say sưa bao tấm lòng muốn 
thăng hoa thoát tục … 
Từ truyện những cuộc đời bình dị thánh thiện nên sáng 
chói đẹp đẽ ngàn năm: cuộc đời Đức Thích Ca, Thập 
Đại đệ tử của Ngài, và các vị Tổ như Lục Tổ, các Thiền 
Sư Việt Nam, Nhật Bản …trong nhiều kinh sách.  
Những pháp âm CD chuyên chở những lời dạy của 
Phật và đệ tử của Ngài, những bản tình ca quê hương 
trong sáng, lòng yêu thương cuộc sống, và nhất là yêu 
đấng mẹ hiền, những lời thuyết minh bóng bẩy có thể 
đưa chúng ta đến viếng thăm quê hương kỳ bí nơi đức 
Phật cũng như những bậc tổ sư đã sống và tu hành… 
Những cảnh quang tỉnh mịch, hoa lá, cỏ cây muôn loài, 
muôn vẻ từ mọi miền đất nước xa xôi Ấn Độ với Phật 
tích cổ xưa minh xác, Trung Quốc với Ngũ Đài Sơn, 
Việt Nam với Danh Lam cổ tự... thu gọn trong những 
dĩa VCD, DVD .v.v…  
Thư Viện chùa Hoa Nghiêm là một đóng góp nhỏ nhen 
hòa cùng với dòng chảy của cội nguồn chân lý. Chỉ có 
chân lý mới tồn tại vĩnh hằng vượt thoát khỏi những 
biến động của phù du. Xin trân trọng hiến dâng những 
đóng góp nầy cho xã hội, cộng đồng để xây dựng 
những mái ấm gia đình, dệt gấm về đạo đức, thêu hoa 
về tâm linh cho đất nước ngày thêm văn minh hướng 
về chân thiện mỹ.  
 
 

Thư Viện Phật Học - Hoa Nghiêm 
Xin giới thiệu: 
Sách mới:  
- Chú Đại Bi Giảng Giải 
- Phật Giáo Và Sức Khoẻ 
- Lời Thiền 
- Thiền Sư Nhật Bản Ikkyo Sojun - Cuồng Vân Thiền Sư 
- Thiền Sư Nhật Bản Hakuin Ekaku - Bạch Ẩn Thiền Sư 
- Thiền Sư Nhật Bản Ryokan Taigu - Lương Khoan Đại Ngu 
- Mạch Thiền Trong Lòng Thời Đại 
- Sự Tích Quan Âm Hương Tích 
- Sự Tích Quan Âm Thị Kính 

Dĩa mới:  
* PPhháápp  tthhooạạii:   
HT Tuyên Hóa - Phật Thuyết Kinh 42 Chương - CD 
- Vạn Phật Thánh Thành - VCD 
HT Thích Huyền Vi: - Kim Cang Tâm Luận - VCD 
TS Thích Nhất Hạnh: - Tuệ Giác Bụt trong Truyện Kiều -
VCD 
- Theo Dấu Chân Bụt (Cổ Phật Khất Thực) 
(Nhiều VCD, MP3 trong Chuyến về Việt Nam từ tháng 
3/2007 đến tháng 5/2007)  
- Bí Quyết An Lạc Trong Cuộc Sống -VCD 
- Đầu Tư Tương Lai Cho Chính Mình -VCD 
- Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế -VCD 
- Ngồi Giữa Gió Xuân -VCD 
- Tình Thương & Hạnh Phúc Trong Doanh Nghiệp -VCD 
- Tịnh Độ Trong Giây Phút Hiện Tại -VCD 
- Vấn Đáp -VCD 
- Viếng Thăm Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng -VCD 
HT Thích Thanh Từ: - Phương Pháp Tọa Thiền -VCD 
HT Thích Trí Siêu: - Bồ Tát Hạnh -VCD 
HT Thích Đức Niệm: - Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp Môn Thiền -
VCD 
Thầy Hằng Trường: - Quán Âm Hạnh –DVD 
- Thuật Dưỡng Sinh và Tu Thiền, PP Tập Yoga, Taichi -DVD 
* TThháánnhh  TTíícchh  PPhhậậtt  GGiiááoo: 
 - Theo Dấu Chân Phật 1 -VCD1&2   
 - Theo Dấu Chân Phật 2 -VCD1&2 
 - Lịch sử Phật Giáo và Những ngôi chùa Việt Nam - 
VCD  
**  CCaa  NNhhạạcc -Cổ nhạc -Trường Ca  
Kinh Pháp Cú (nghệ sĩ ưu tú Bạch 
Tuyết và Lệ thủy) VCD 1&2 

GGiiờờ  mmởở  ccửửaa: 
Chiều Thứ Tư:    5 - 8pm 
Trưa Thứ Bảy:  11 - 3pm 
Trưa Chủ Nhật: 11 - 3pm 

Ban Tin Tức 


