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LỄ VU LAN BÁO HIẾU - Chủ Nhật ngày 26.8.07. Cứ 
mỗi độ cuối Đông trời Melbourne mờ sương, gió lành 
lạnh là lễ Vu Lan mùa báo hiếu lại về, người Phật tử nôn 
nao sống lại với hình ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên xả thân 
vào địa ngục cứu đấng mẹ hiền.  

Ngày lễ Vu Lan là để gợi lại tấm gương hiếu hạnh của 
ngài Mục Kiền Liên, để biết ơn và đền ơn đối với đấng 
sanh thành, dưỡng dục. Ôn cố và bồi đắp cho đời sống 
gia đình huyết thống là vun trồng bồi dưỡng cho đời 
sống tâm linh ngày càng trong sáng và tươi đẹp.   

Trong xã hội ngày nay đầy dẫy những quyến rũ của thú 
vui vật chất, tiền tài, đưa con người đến những cảnh 
sống hưởng thụ, hư ảo, tràn đầy những tánh tình ích kỷ. 
Đơn vị gia đình càng ngày càng bị lỏng lẽo, băng hoại. 
Cha mẹ, ông bà, tổ tiên, cho đến quê hương đất nước 
dần dần bị lãng quên, để nhường chỗ cho nhịp sống 
cuồng loạn rầm rộ như casino, phim ảnh, vũ trường... 
Những lời kinh Vu Lan, những chiếc bông hồng được 
cài lên áo để nhắc nhở, cảnh tỉnh những người con 
đang sống thác loạn, lạc loài về tinh thần, đem họ trở về 
với cội rễ, nguồn gốc, với một tình thương cha mẹ, anh 

em, gia đình gắn 
bó, làm một nền 
tảng vững chắc 
cho đời sống 
lành mạnh trong 
xã hội.  

Người Phật tử, 
trong gia đình 
hiếu đối với cha 
mẹ hiện thời là 
đức hạnh căn 
bản, trong đạo 

pháp hiếu với Thế Tôn là tự tu cho mình, giúp đỡ cho tha 
nhân, nhiệt tâm với truyền thừa Chánh pháp… Chỉ có  

sống trong hiếu hạnh thì mới thuần thiện hóa cuộc đời 
của mình và lành mạnh hóa xã hội, nhân gian. 

Qua những lời giảng về ý nghĩa Vu Lan của quý thầy, lễ 
tụng kinh Vu Lan và cuối cùng phần thọ trai do nhóm 
Phật tử Diệu Đạo phát tâm cúng dường, sau đó là phần  
văn nghệ Vu Lan do sự góp mặt của nữ ca sĩ Băng 
Châu, GĐPT Chánh Đạo và Trường Việt Ngữ Hoa 
Nghiêm Trình diễn. 

TẾT NHI ĐỒNG - Thứ  Bảy ngày  29.9.2007 Tết Nhi 
Đồng năm nay do Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm, Thư 
Viện và GĐPT Chánh Đạo đảm trách. Tài chánh được 
sự tài trợ một phần là nhờ funding của Chính Phủ 
Victoria và đặc biệt là các vị Phụ Huynh và Ban Ngành 
trong chùa đóng góp. 

Tết Trung thu là ngày nhộn nhịp trẻ trung nhất trong các 
buổi lễ sinh hoạt của chùa. Năm nay, với sự hiện diện 
hơn một ngàn năm trăm trẻ em và phụ huynh về tham 
dự buổi lễ. 

Mở đầu bằng lời khai mạc ngắn gọn về ý nghĩa Tết 
Trung Thu của Thầy trụ trì, để nhường chỗ cho các bài 
ca, hát vũ và đặc biệt có kịch “Chú Cuội & Chị Hằng”. 
Những âm thanh nhạc thiếu nhi xen lẫn với tiếng vui đùa 
ồn náo hồn nhiên của tuổi thơ. Các vị phụ huynh là 
người hào hứng hơn hết, hơn cả lúc xem các ca sĩ 
thượng thặng, vì đó là những tác phẩm, những uốn nắn 
của chính phụ huynh.  

Sau khi phát lồng đèn và bánh kẹo. Buổi lễ được kết 
thúc bằng lễ rước Kiệu Quan Âm theo những đoàn lân. 
Chiêng trống, hơn một ngàn ngọn đền lung linh khi mờ 
khi tỏ, đi quanh vòng 
sân chùa rồi ra Park 
thành những hàng hoa 
đăng lượng khúc. 
Trong một đêm Trung 
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Thu bên cạnh cha mẹ, tung tăng nhảy múa dưới mái 
chùa thân thương, có văn nghệ, bánh kẹo, chú Cuội, chị 
Hằng đốt đèn trung thu ca hát dưới trăng làm cho (tâm 
hồn=bỏ) các em rất là thích thú. 

LỄ CHU NIÊN LIÊN HỮU ĐẠO TRÀNG - Đại hội 
Cực Lạc Liên 
Hữu Hoa 
Nghiêm lần 
thứ 8, năm 
nay được tổ 
chức vào ngày 
Thứ Bảy 
3.11.2007. Số 
Liên Hữu về 
tham dự hơn 
50 vị, khá 
đông mà đạo 
tràng vẫn 

trang nghiêm, thanh tịnh. Chương trình buổi sáng nghe 
pháp thoại quý Thầy nhắc nhở rằng muốn có cuộc sống 
thanh tịnh, ít phiền toái, đầu tiên chúng ta phải thực tập 
sống trong chánh niệm, phải biết đem tâm trở về với 
thân. Đối với người tu Tịnh Độ, khi niệm Phật, theo dõi 
từng tiếng niệm, khi đi kinh hành theo dõi từng bước 
chân, đem tâm trở về với bước chân, tâm ý không còn 
tán loạn. 

Những phương pháp tọa thiền, niệm Phật, hay tụng 
kinh, trì chú, là những phương tiện mầu nhiệm làm cho 
ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, đời sống bớt đi 
những lo âu, có được an vui hạnh phúc. 

Thầy đã nêu ra những cách tu nhân và những chứng 
quả tương ứng cho Phật tử đang thực tập pháp môn 
Niệm Phật. Người tu nhân Tịnh Độ sẽ đạt được quả 
Tịnh Độ hiện đời là vãng sanh để khuyến tấn hành Phật 
tử tại gia tu pháp môn Tịnh Độ.. Thầy nhắc nhở pháp tu 
của các vị Tổ Sư như Ban Chu Tam Muội, Nhất Hạnh 
Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội và nhất là Niệm Phật 
Tam Muội rất hợp với căn cơ Phật tử thời nay. 

Vào buổi chiều Báo cáo những ưu khuyết điểm sinh 
hoạt của đạo tràng trong năm vừa qua. 

Quý Thầy cũng nói về những kết quả đạt được của 
người tu pháp môn niệm Phật, để khuyến tấn hành Phật 
tử tại gia tu pháp môn Tịnh Độ. 

Niệm Phật công cứ:: Các Liên Hữu hầu hết đều đạt 
được số công cứ niệm Phật đúng như đã phát nguyện, 
hơn thế nữa, khoảng một phần tư số Liên Hữu tinh tấn 
phát nguyện niệm Phật nhiều hơn. Xuất sắc nhất là bác 
Diệu Quý niệm 16 chấm, nghĩa là mỗi ngày bác niệm 

17,280 câu Nam Mô A Di Đà Phật, bác Diệu Hào niệm 
20 chấm, mỗi ngày bác niệm đến 21,600 câu. Song 
song với việc tu trì niệm Phật, rất nhiều Liên Hữu trong 
đạo tràng tích cực tham gia vào công việc Phật Sự của 
Chùa.  

Tiết mục mỗi kỳ một chuyện:: Trong những ngày thọ 
Bát Quan Trai được các Liên Hữu thích thú và khen 
ngợi là súc tích về nội dung và gây nhiều hứng thú cho 
đạo tràng: đây là những chuyện hay về Đức Phật, lịch 
sử Phật Giáo, những gương tu của các vị Tổ Sư. Được 
sự bình giải của Thầy để rút ra những kinh nghiệm, đó là 
những bài pháp sống động giúp các Liên Hữu có thể áp 
dụng trực tiếp trong việc đoạn trừ phiền não, vô minh  
của mình.  

Phần Đạo Từ: Chư Tổ đã nói “Hằng chuyển như bộc 
lưu” mừng đạo tràng được 8 tuổi cũng có nghĩa là giảm 
đi 8 tuổi. Con người ai cũng phải trải qua sự già nua, bị 
những bệnh ngặt nghèo tập kích, cũng như sự chết 
chóc không chỉ dành người già mà thôi. Biết như vậy để 
chúng ta gắng gia công tu tập. Pháp Môn niệm Phật hợp 
với căn cơ của đa số Phật tử hiện nay. Vì nó phù hợp 
với hoàn cảnh sống quá bận rộn và phù hợp với người 
tại gia. Quý Thầy vui mừng ngợi khen nhìn chung các 
Liên Hữu, tinh thần tu học rất siêng năng, thể hiện trong 
các oai nghi khi vào đạo tràng. Các Liên Hữu càng ngày 
càng ít nói chuyện phiếm, đi đứng càng ngày càng thêm 
vững chải. 

Phần ý kiến: 
Chị Liên 
Chúng 
Trưởng đề 
nghị khuyến 
khích các Liên 
hữu quan tâm 
tham dự tu 
học nhiều 
hơn, nhất là 
trau dồi thêm 
về giáo lý, phát nguyện niệm Phật nhiều, và thực hành 
các hạnh tự, bi, hỷ, xả trong đời sống hằng ngày. Cuối 
cùng là lễ cắt bánh kỷ niệm và văn nghệ giúp vui, do các 
Liên Hữu Phước An, Nguyên Chính, Từ Sớt và Diệu Lai, 
đặc biệt hơn cả thầy Phước Thể hướng dẫn một bài 
đồng ca rất vui nhộn là “Ha ha ha, sanh tử không làm gì 
ta”. 

ĐAI HỘI THƯỜNG NIÊN –  CHÙA HOA NGHIÊM 
- Để đánh dấu trong một năm sinh hoạt (2006-2007) của 
chùa Hoa Nghiêm, Ban Trị Sự đã chọn ngày Thứ Bảy 
17.11.2007 là ngày đại hội thường niên của chùa Hoa 
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Nghiêm. Tất cả các ban ngành trong chùa đều tập trung 
về báo cáo những sinh hoạt Phật sự, những thành quả 
đã đạt được và những vấn đề còn tồn động năm 2007 
như sau: 

Liên Hữu Đạo Tràng (Viên An): Liên Hữu đạo tràng 
thành lập được 8 năm, với số hội viên là 108 người,  
trong năm qua có 21 lần sinh hoạt. Mỗi tháng hai lần cho 
khóa tu Thọ Bát Quan Trai trong đó có 10 lần kiểm công 
cứ và 2 lần tu ngoài trời. 

Thư Viện (Hoa Quang): Có 15 thiện nguyện viên, trong 
đó có 2 người đặc trách về Vi tính. Năm nay, phần data 
base được cải thiện gần hoàn chỉnh, cho nên việc lưu 
trữ, mượn và trả thư liệu được hiệu quả hơn. Các nhân 
viên tương trợ lẫn nhau đảm trách mọi việc từ điện toán 

cho đến quản 
thủ thư liệu và 
bảo trì trang 
thiết bị. Đền 
thời điểm nầy 
Thư liệu rất 
dồi dào có 
hơn 13,343 
đề mục tiếng 
Việt, 1,220 đề 
mục tiếng 
Anh, và 1143 
đề mục Hoa. 

Số hội viên cũng tăng lên 723  trong đó 469 người 
thường xuyên mượn,  trung bình mỗi năm có hơn 1,338 
lượt người mượn 19,337 thư liệu. 

Ban Tương Tế (Trí Viên): Sống trong một xã hội mới, 
nếp sinh hoạt của người Úc gốc Việt có phần thay đổi so 
với lúc còn ở quê nhà; nhất là khi đến lúc tuổi già sức 
yếu, con cháu đều phải đi làm việc suốt ngày, người già 
cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Để hỗ trợ cho người 
cao tuổi về mặt tinh thần tâm linh, nhất là thăm viếng khi 
bệnh hoạn đơn côi một mình, hoặc khi hậu sự có được 
sự hộ niệm trợ lực của đạo tràng niệm Phật.  Ban 
Tương Tế chùa Hoa nghiêm đã ra mắt vào tháng 
11/2006 đến nay mà số hội viên đã lên gần đến 200 
người.  

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức những buổi sinh hoạt về 
sức khoẻ; điển hình như đã tổ chức một buổi nói chuyện 
về phòng ngừa binh tim mạch cho người cao tuổi do bác 
sĩ chuyên khoa Nguyễn Phú Quý phụ trách. Và một buổi 
hường dẫn về phương pháp dưỡng sinh – “Gạo lức 
muối mè” vừa qua.  

Song song với công tác sức khoẻ cho người cao niên. 

Hội đã tổ chức được hai buổi du ngoạn: hồ Emerald 
Lake và hồ sen Blue Lotus Farm. Và cũng đã tổ chức 
được hai bửa cơm chay thân mật trong dịp đầu năm và 
cuối năm 2006-2007. 

Mục tiêu sắp tới, hội còn sẽ tổ chức thêm những chuyến 
đi du ngoạn, tạo điều kiện cho các hội viên thăm viếng, 
liên lạc thường hơn, như trong một đại gia đình. 

Ban Giáo dục (Phước Uyển): Trong năm qua (2006-
2007) Trung Tâm Giáo Dục và Trường Việt Ngữ Hoa 
Nghiêm đã có 21 Giáo viên đóng góp thiện nguyện, 
hướng dẫn cho 229 em học sinh, bao gồm các lớp Việt 
Ngữ, Tiếng Anh và Toán. Ngoài các môn học ra, các em 
còn được học tập ca múa, đóng kịch văn nghệ và điển 
hình đã đóng góp cho những buổi lễ như Tết Nguyên 
Đán, Trung Thu, Vu Lan, Phật Đản, v.v… Học tiếng Việt 
ở nhà Chùa là môi trường đầy lý tưởng cho những ai 
muốn duy trì và gìn giữ văn hóa, vì nơi ấy đã có nhiều 
sinh hoạt về văn hóa Việt Nam. 

Nhà Bếp Hoa Nghiêm (Huệ Bối): Nhà Bếp Hoa Nghiêm 
trong năm qua đã tổ chức đưọc 3 lần tiệc chay, 4 lần 
llàm thức ăn gây quỹ cho chùa trong các dịp lễ lớn như 
Phật Đản, Vu Lan, Trung Thu và Tết Nguyên Đán v.v.. 
Ngoài ra hằng ngày còn điều hành  tủ thức ăn chay tại 
chùa để phục vụ cho các Phật tử ăn chay thường xuyên. 
Nhóm điều hành nầy bao gồm các bác như Diệu Hoa, 
Nguyên Nguyện, Huệ Bối, Huệ Thọ, Ý Ba  và còn nhiều 
sự đóng góp thường xuyên của các Phật tử cao tuổi  có 
nhiều thời gian rảnh rỗi đến chùa công quả. 

Ban Hộ Niệm (Bác Gia – Nguyên Chánh): Với số thiện 
nguyện viên trên 30 người. Trong năm qua đã thực hiện 
hơn 25 lần cầu siêu tại nhà quàn và 7 lần tại tư gia.  Ban 
Hộ Niệm được thành lập từ khi có chùa Hoa Nghiêm, 
xưa nay vẫn sinh hoạt thường xuyên không lúc nào gián 
đoạn, cố gắng hoàn thành trọng trách thiêng liêng  là cầu 
siêu và tiển đưa những người bất hạnh đến nơi an nghỉ 
cuối cùng. Các hội viên nầy tích cực tham gia giúp thầy 
hộ niệm cầu siêu ở nhà quàn. Bên cạnh đó, hàng ngày 
các vị còn đều đặn đến chùa tụng kinh tối và lo việc 
hương đăng, chuông, mỏ.. 

Đạo Tràng Kinh Hành Niệm Phật: Được hình thành 
bắt đầu từ ngày 27.8.2007. Do chị Bảo Trân là người 
chủ xướng, thế là vào mỗi sáng Chủ Nhật, từ  8 - 10 giờ 
sáng,  chư Tăng Ni cùng quý Phật tử trên dưới khoảng 
70 vị  cùng tham gia niệm Phật kinh hành vòng quanh 
chánh điện. Đặc biệt tu theo phương pháp nầy có nhiều 
Phật tử trẻ tuổi về tham dự. 

Xã hội (Thầy Thiện Tâm): Với tinh thần “lá lành đùm lá 
rách”, hơn 2000 quý đồng hương Phật tử đã hưởng ứng 
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nồng nhiệt cho “ Đêm Đại Nhạc Hội  Tình Thương ” gây 
quỹ cứu trợ cơn bão Durian cuối năm 2006. Trong đêm 
18/11/2006, số tiền chúng ta gây quỹ được là 50,000 Úc 
kim. Cơ quan từ thiện VABAT – Chùa Phước Huệ tặng 
cho 30,000 Úc kim, và  riêng có một số Phật tử Úc và 
Việt Nam đóng góp thêm $10,280 Úc kim (cho Nhà 
Duỡng Lão, Trại Mồ Côi). Kỳ nầy, đích thân thầy trụ trì và 
2 Phật tử Tân Thanh và Thanh Xuân đã về Việt Nam 
trao tận tay cho 3070 nạn nhân do trận bão ở các tỉnh 
Phan Thiết, Vũng Tàu – Bà Rịa, Mỹ Tho và Bến Tre và 
ba viện mồ côi, một nhà dưỡng lão, tu sửa một chùa, số 
tiền cứu trợ tổng chỉ lên đến 1,159,448,000 VNĐ.   

Ban Trị Sự (Thư ký - Nguyên Dực): Trong năm qua Ban 
Trị Sự thực hiện 
được 11 phiên họp 
định kỳ cho công 
tác đặc biệt gồm 
có: Tham gia cứu 
trợ nạn lụt cơn bão 
Durian ở Việt Nam 
cuối năm 2006. 
Tham dự  riển lãm 
“Phật Giáo 2550 
năm” tại thành phố 

Melbourne. Tham gia lễ kỷ niệm  20 năm thành lập chùa 
Hoa Nghiêm và các sinh hoạt lễ lạc của chùa trong năm 
qua. 

Công tác dự phòng cho năm 2008: Tiến hành công tác 
xây cất Bảo Tháp và hàng rào mặt tiền chùa Hoa 
Nghiêm. Anh kêu gọi quý Phật tử đồng hương khuyến 
khích con cháu tham dự các sinh hoạt của chùa, tạo 
điều kiện để các em có dịp tham gia vào việc điều hành 
chùa trong tương lai. 

Chùa Hoa Nghiêm: Hướng phát triển trong tương lai 
của chùa là cần đất để xây bảo tháp Xá Lợi,. Nên trong 
năm qua,  chùa đã mua căn nhà số 8 Hume Ave. Nhưng 
sau đó, khoảng 3 tháng căn nhà số 442 Springvale Rd 
người chủ nhà kêu bán. Vì căn nhà này nằm ở góc 
đường, vị trí mặt tiền rất quan trọng cho sự phát triển 
chùa Hoa Nghiêm sau này. Chính vì thế mà chùa Hoa 
Nghiêm phải mua, chớ để ai mua, thì sau này chùa 
muốn phát triển lại càng khó khăn hơn. Cho nên, chùa 
phải bán căn nhà số 8 để lấy căn nhà  442. Vì chùa 
không đủ khả năng tài chánh mua hai căn. 

Để kết thúc phiên họp, Thầy trụ trì đã vô cùng tán thán 
công đức của Ban Trị Sự,  quý Phật tử, đồng hương và 
các ban ngành trong công việc điều hành và phát triển 
chùa Hoa Nghiêm có được những thành tựu tốt đẹp như 
ngày hôm nay. 

KHÓA TU TỊNH NGHIỆP: Thứ Bảy và Chủ Nhật, 
ngày 22 và 23/12/2007. Trên 50 tu sinh đã dành trọn hai 
ngày để tham dự khóa tu tịnh nghiệp.  Mở đầu, Thầy trụ 
trì và thầy Phước Thiền thông qua chương trình tu tập kỳ 
này, nhấn mạnh những điểm quan trọng tu sinh cần lưu 
ý. Khóa tu sẽ giảm bớt hình thức nghi lễ để cho tu sinh 
có nhiều thì giờ thực tập  niệm Phật, kinh hành.  

Thầy đề cử hai chị Bảo Trân và Chúc Minh giữ trách 
nhiệm hướng dẫn các anh chị mới đến tham dự khóa tu, 
cũng như nhắc nhở mọi người gìn giữ đạo tràng được 
yên tịnh,  trong trật tự nghiêm trang. 

Trong hai ngày tu các tu sinh có cơ hội quay trở về đời 
sông nội tâm, sự im lặng hùng tráng là một đặc điểm của 
chốn thiền môn. Thân trang nghiêm, miệng không nói lời 
thừa, ý không buông lung là 3 điều cần yếu để đạt đến 
sự tỉnh giác. Mặc dù không có nghi thức thọ Bát Quan 
Trai, nhưng Thầy lưu ý các tu sinh nên giữ thân, khẩu, ý 
cho miên mật, nhất là về miệng.. Thầy khuyên nên giữ 
đạo tràng im lặng để cho việc tu tập trong hai ngày gặt 
hái được nhiều kết quả. Nếu có trường hợp cần thiết, thì 
các tu sinh có thể lui ra trong sự im lặng nghiêm trang.  

Mặc dù chỉ có hai ngày tu tập, với mô thức một khóa tu 
không nặng về hình thức, chú trọng vào phần thực hành. 
Quý Thầy đã tạo mọi thuận duyên, đặc biệt là Ban Trai 
Soạn lo lắng rất chu đáo về thức ăn thức uống thanh 
đạm nhưng chất lượng rất cao, đồ ăn nóng lại hợp khẩu 
vị. Các tu sinh trẻ rất vui mừng được tham dự hai ngày 
tu rút rất rốt ráo. Một vài tu sinh cao tuổi không thể đi kinh 
hành lâu, được phép ngồi yên lặng niệm Phật.  

Quả đúng như 
lời quý Thầy 
đã nói, pháp 
môn Niệm 
Phật rất hợp 
thời cơ cho 
phần lớn 
chúng sinh 
thời đại. Thời 
đại mà mọi 
người chạy 
đua về thời 
trang, kỷ thuật, tiền tài vật chất, thì làm sao có thể ngồi 
yên tham thiền cho được. Nhưng trong hai ngày Thứ 
Bảy và Chủ Nhật có tu sinh đã tâm sự “cô rất vui mừng 
là được hai ngày tu thanh tịnh chưa bao giờ có” Hy vọng 
trong tương lai Chùa sẽ tổ chức khoá tu đặt trọng tâm 
vào việc thực hành cho những ngày thọ Bát Quan Trai. 

Ban Tin Tức 


