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Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập 

Chùa Hoa Nghiêm 

“Hoa Nghiêm sâu nặng lời nguyền, Đưa bao người đến 
cõi bờ huyền vi. Sức công nguyện trải đường mây, Hàng 
ngàn Phật tử rạng ngời thâm tâm”. 

Hai mươi năm chùa Hoa Nghiêm là một cuộc hành 
trình không theo khuôn mẫu của bất cứ một cuộc hành 
trình nào. Nó không phải như cuộc thám hiểm muốn 
đem sức người thách đố với thiên nhiên, để can cường 
vượt trùng dương, chiến thắng những dòng thác lũ dập 
dồn vũ bảo, hay vượt lên đỉnh Tuyết Sơn băng giá hùng 
vĩ. Nó càng trái ngược với những cuộc đấu tranh ý thức 
hệ trải hàng bao nhiêu thế kỷ, mệnh danh vì quốc gia và 
dân tộc hay vì một chủ thuyết mà hàng ngàn hàng vạn 
người hàng ngày phải chịu máu đổ thịt rơi. Từ một chỗ 
không, đến một căn nhà gạch đơn sơ xinh xắn ở đường 
22 Princess, rồi đến ngôi chùa Hoa Nghiêm hoành tráng 
như hiện tại, là một cuộc hành trình chứa chan ý đạo, 
tình đời vô cùng tươi đẹp. 

Đạo pháp là một cái gì thiêng liêng vô bờ, đó là một 
động cơ chính yếu, là nguồn năng lực dồi dào luôn luôn 
có mặt trong quá trình xây dựng một ngôi nhà Tịnh Độ. 
Con đường lý tưởng đó đã thúc đẩy cho những hạt 
giống thánh thiện gặp được vùng đất xanh tươi mầu mỡ, 
để đột phá cái vỏ dầy đen tối, cho chồi mầm vươn lên 
khoe những chiếc lá non xanh giữa bầu trời xuân mát 
rượi, đã càng ngày thêm rắn rỏi để vượt lên trên mọi 
nắng mưa, lạnh lẻo, đơm hoa kết trái xinh tươi.  

Quá trình xây dựng chùa Hoa Nghiêm đã đầy đủ phước 
duyên rất lớn: sự chỉ đạo của Hòa Thượng, sự hướng 

dẫn của thầy Trụ trì, các Ban ngành của chùa và toàn thể 
Phật tử là một lực lượng hùng hậu luôn luôn đồng tâm, 
hợp lực đứng lên cùng bước. Bước lên từng bước từ 
những dự thảo chương trình, đường hướng, đóng góp ý 
kiến, góp công góp sức đắc lực trong mọi việc trong 
ngoài từ việc nấu chay gây quỹ đến tiếp xúc giao thiệp 
với chánh quyền địa phương… Lịch sử xây dựng chùa 
Hoa Nghiêm đã tô đậm nét nghị lực kiên cường, tâm 
nguyện lớn lao, và trí tuệ của Thầy và sự ủng hộ bằng 
tâm bằng trí, bằng sức của Phật tử trong vùng 
Springvale nói riêng hay cả Melbourne nói chung, để 
vượt thắng mọi khó khăn nên có được như ngày hôm 
nay.  

Chiếc xe đẩy - trolley cũ kỷ, một cụ già lưng đã còng, 
vừa đẩy xe nhưng một nụ cười luôn tươi nở “Cô mua 
bánh ít dùm chùa đi”. Với lời mời mọc đơn sơ nhưng 
nhìn vào cô người ta thấy có một cái gì thương yêu trìu 
mến. Ai ai gặp cô cũng muốn mua bánh ít chùa Hoa 
Nghiêm thanh đạm ngọt ngào.  

Cũng có nhiều hình ảnh tương tự đã gắn bó với chùa từ 
nhiều năm, họ là người hàng ngày chịu nóng của nhà 
bếp, với những xoong, chảo thật to, nấu thức ăn gây 
quỹ, họ cũng có thể cặm cụi hàng ngày vun xới trồng 
cây kiển chung quanh chùa, họ có thể là những người 
giữ chỗ đậu xe trong những ngày lễ, là người giữ sách 
trong Thư viện, những người xay nước mía, hay quét, 
lượm rác chung quanh chùa…Đó là những động lực vô 
hình thúc đẩy sự lớn mạnh của chùa Hoa Nghiêm. Cho 

nên buổi lễ không thể thiếu sót việc tuyên dương công 
đức, mà người Phật tử vẫn khiêm nhường không dám 
nhận những công đức của mình.  

Đến chứng minh và khách danh dự có Hòa Thượng 
Thích Phước Huệ Pháp Chủ GHPGVNTN Australia – 
New Zealand, là vị Tổ đầu tiên đứng ra thành lập chùa 
Hoa Nghiêm, cùng Chư Tôn Đức xa gần từ các chùa ở 
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Melbourne, Sydney, Queensland, Canberra, New 
Zealand, Tân Đảo... về đồng tham dự. 

Buổi lễ kỷ niệm đã diễn ra trong bầu không khí long 
trọng nhưng không kém phần vui tươi nhộn nhịp. Sau 
phần khai mạc của Thầy trụ trì, những phát biểu của 
quan khách, Hòa Thượng ban đạo từ, lời cảm tạ của Ban 
Tổ Chức và kết thúc bằng một chương trình ca nhạc với 
sự góp mặt của ca sĩ Hương Lan, Hạ Vy từ Hoa Kỳ và 
nhiều ca sĩ nổi tiếng tại Úc. Trong phần khai mạc 
Thượng tọa Thiện Tâm nhắc đến quá trình tiến triển của 
chùa Hoa Nghiêm. Từ cơ sở số 22 Springvale, là ngôi 
chùa đầu tiên đến mái chùa khang trang 442-448 
Springvale Sth ngày hôm nay. Đó là nhờ sự đồng tâm 
hợp lực góp công góp của của toàn thể đồng hương Phật 
tử xa gần, nhờ đó mà tất cả những khó khăn đều được 
khắc phục để đem lại kết quả có được như ngày hôm 
nay.  

Thầy trụ trì lần lượt công bố gần 200 danh sách “Ghi 
Nhận Công Đức” của quý Phật tử về chùa Công Quả 
đóng góp công sức trong nhiều năm qua. Ngoài các vị 

trong Ban Trị Sự, Ban Liên Hữu, Đạo tràng Kinh hành, 
Ban Trai Soạn, Ban Hộ Niệm, Thư Viện, Giáo Dục, 
Phát Hành, Tương Tế, Báo Hương Đạo và nhiều ban và 
lãnh vực khác… 

Lời phát biểu của Bà Bé Hà - Chủ tịch hội SICMMA,  

Bà cho biết, bà là một thành viên có mặt trong những 
ngày đầu thành lập chùa Hoa Nghiêm, từ 20 năm trước 
khi Hòa Thượng đến Springvale coi nhà, thầy Nhật Tồn, 
rồi đến thầy Thiện Tâm. Bà ca ngợi hoạt động không 
ngừng nghỉ của thầy Thiện Tâm, mặc dù Phật sự thật đa 
đoan, nhưng Thầy vẫn góp phần đáng kể trong những 
vấn đề xã hội trong cộng đồng. Thầy luôn mở rộng vòng 
tay đón nhận những trẻ em, vấn nạn về ma túy, đến với 
Thầy các em được hướng dẫn, khuyên bảo tận tình. 
Thầy tiếp tục chăm lo đời sống người cao tuổi trong 

vùng, cụ thể là sự hình thành của Ban Tương Tế. Cuối 
cùng Bà kính chúc Hòa Thượng và quí vị chư Tôn Đức 
được nhiều sức khỏe để góp phần duy trì nền văn hóa 
dân tộc và đạo pháp trong vùng. 

Bà Helen Heath, chủ tịch Hội Liên Tôn Giáo trong 
vùng đã tôn vinh những sự đóng góp tích cực của chùa 
Hoa Nghiêm trong những năm vừa qua trong việc xây 
dựng và duy trì bản sắc văn hóa trong vùng. Sự hiện 
diện của chùa là biểu hiện một sức sống mãnh liệt của 
một cộng đồng lớn mạnh. Bà cũng đã cảm ơn tình bằng 
hữu giữa chùa và hội Liên Tôn, đã giúp cho bà rất nhiều 
trong việc tìm hiểu về nền văn hóa Việt Nam và Phật 
học. 

Hòa Thượng ban đạo từ: Hòa Thượng năm nay đã trên 
85 tuổi, dáng người mãnh khảnh thong dong an lạc, 

Ngài rất khiêm từ hoan hỷ, đã ban những lời ngợi khen 
đầy khích lệ lớn lao, đã bày tỏ sự hân hoan trong ngày 
kỷ niệm 20 năm, thành lập chùa, tán thán công đức lớn 
lao của Cộng đồng Phật Giáo địa phương và cụ thể nhất 
là công tác xây cất, đóng góp hình thành phát triển và 
sinh hoạt văn hóa của chùa Hoa Nghiêm. 

Từ ngày được giao phó trách nhiệm trụ trì, lãnh đạo  
một ngôi chùa đầu tiên ở số 20 Princess đến nay đã 20 
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năm, “thử hỏi đời người có mấy lần 20 năm?” Với 
thành quả to lớn đạt được như ngày hôm nay! Hòa 
Thượng nói: “Sáng tạo an ngũ thần bất dị” lập ra đã khó 
nhưng giữ gìn và làm cho càng ngày càng phát triển lại 
càng khó hơn. Với tinh thần phục vụ Cộng Đồng, sự 

lãnh đạo của tập thể sáng suốt, sức chịu đựng kiên trì, tất 
cả tâm lực cáng đáng công việc chung, để vượt thắng tất 
cả những khó khăn mới có được một ngôi chùa trang 
nghiêm, hoành tráng như ngày hôm nay. “Người Phật 
tử không thể làm ngơ trước những nổi khổ của tha 
nhân” Nhà chùa không những lo về Phật sự tu học, mà 

còn không bỏ 
qua vấn nạn 
cộng đồng xã 
hội, thường 
xuyên vẫn 
giúp đỡ cho 
các trẻ em khi 
có việc cần, 
và chăm lo 
cho đời sống 
của người cao 
tuổi. 

Hòa Thượng cũng không quên tuyên dương công đức 
của nhiều Phật tử cùng nhau qui tụ về chùa đóng góp 
công sức, xây dựng mái chùa chung cho càng ngày càng 
thêm vững mạnh. Ngài cũng cám ơn đến sự tích cực hỗ 
trợ của chánh quyền địa phương, đã tạo điều kiện rất 
thuận lợi cho ngôi chùa sinh hoạt. 

Thay mặt cho Giáo hội, Hoà Tthượng ghi nhận công 
đức của toàn thể quý đồng hương Phật Tử, các cụ cao 
tuổi, các vị trẻ tuổi đã đóng góp trong công việc xây 
dựng chùa Hoa Nghiêm. Cầu chúc cho quý đồng hương 
Phật tử được vô lượng phước lành, nhiều hạnh phúc và 
sớm được thành sở nguyện. Tiếp theo là Chư Tôn Đức 
Tăng, Ni đã tán thán công đức tâm lực trong 20 năm  
xây dựng, và phát triển. Sau đó tặng quà lưu niệm, chúc 
chùa Hoa Nghiêm mọi việc được thành công tốt đẹp. 

Anh Nguyễn Văn Chánh, đại diện Ban Tổ Chức cảm 
tạ Chư tôn đức Tăng Ni, vô vàn tri ân những lời giáo 
huấn của Hòa Thượng Viện Trưởng; Đồng thời cảm tạ 
quý vị quan khách cũng như quý Phật tử đã đóng góp 
rất nhiều cho công cuộc phát triển chùa.  

Cuối cùng là phần văn nghệ với sự góp mặt của các ca, 
nghệ sĩ như Hương Lan, Thanh Hằng, Hạ Vy, Băng 

Châu… trình diễn. Đêm “Đại Nhạc Hội 20 Năm Thành 
Lập Chùa Hoa Nghiêm” vui nhộn kéo dài đến 12 giờ 
khuya. 

Chặng đường 20 năm của chùa Hoa Nghiêm là một nét 
son trong lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam tại Úc 
Châu. Lễ kỷ niệm là một cơ hội tốt để chúng ta có dịp 
nhìn lại lịch sử. Những tâm nguyện lớn, những khó 
khăn, những sự mầu nhiệm trên chặng đường phát triển, 
những bài học không bao giờ quay lại. Những kinh 
nghiệm quý báu nầy sẽ củng cố niềm tin, từ đó chúng ta 
có thể vững tâm phụng sự chúng sinh mạnh tiến hướng 
về tương  lai trong vòng trời rộng lớn.  

Ban Tin Tức 


