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Tết Mậu Tý  

Chiều Thứ Tư - Ba mươi tết và ngày Thứ Năm, những 
ngày cuối năm Âm lịch, khi cái lành lạnh của tiết Đông 
chen lấn trong những ngày hè, mây xám vẫn bàng bạc 
vào chiều của trời Melbourne. Nhưng cảnh quang trước 
chùa đã rộn rịp tươi vui, với những lá cờ Phật giáo tung 
bay phất phới, đồng thời với những mái bông sô trắng 
xếp thành hàng dài, những chậu hoa vạn thọ, hoa huệ đỏ 
thắm đang cùng nhau khoe sắc. Cành mai vàng với 
những bao lì xì đo đỏ lóng lánh những lộc đầu năm nổi 
bậc trước sân chùa, cỏ cây hoa lá dường như mang một 
màu sắc mới, một nguồn sinh khí đầy hứa hẹn, để đưa 
tiển ngày cuối năm đang trôi qua, đón chào một mùa 
xuân mới.  

Ngoài sân đã có những người Phật tử dâng hương trước 
tôn tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát; trong ngôi chánh 
điện, có các Phật tử đang thành kính lễ lạy trước tôn 
tượng đức Bổn Sư theo những hồi chuông ngân vang 
cho một năm mới nhiều diễm phúc; trong lúc đó ở nhà 
bếp những nồi bún huế đang bốc hương nồng nghi 
ngút…  

Đêm giao thừa năm nay rơi vào tối thứ Tư, mưa lất phất 
vào khoảng giữa đêm, nên Phật tử không ồ ạt đến chùa 
đông nghịt vào đúng 12 giờ như mọi năm, nhưng nhiều 
Phật tử cũng gát lại công việc nhà, đến chùa trước lễ 
Phật, tham dự vào buổi lễ giao thừa thiêng liêng, làn xe 
cộ từ từ tiến vào cổng chùa Hoa Nghiêm mãi đến 2, 3 
giờ sáng. 

* Văn nghệ đặc sắc mừng Xuân Mậu Tý bắt đầu từ 9 giờ 
tối với những giọng ca trong trẻo, những tiếng cười nói 
rộn vui ồn náo trong hall đa dụng. Với sự góp mặt của 

Ban Giáo Dục Chùa Hoa 
Nghiêm, Ban Tân Cổ Nhạc 
Springvale, nhất là Cộng 
Đồng Sắc Tộc Khmer.  

Các ban đã tham gia trình diễn những màn ca, vũ, nhạc   
có tân có  cổ rất hay, tràn  đầy  ý  xuân. Điệu  múa  ngày 
Tết quê em, Em đi chùa Hương, Khúc hát ân tình, Trống 
cơm, Blessing dana, Coconut show dance, những bản 
đơn ca, đồng ca Đêm giao thừa, Mừng xuân ơi, Xuân 
quê ta, Ngày xuân vui sống, Đón xuân nầy nhớ xuân 
xưa… 

* Lễ bắn pháo bông bập bùng rất vui tai vào 11giờ 30, 
gây nhiều hứng thú cho các trẻ em đang chạy giỡn trước 
sân chùa.  

* Lúc 11giờ 45, tiếng chiêng trống hướng dẫn bốn con 
lân và ông địa uy nghi tiến vào chánh điện lễ Phật, báo 
hiệu nghi lễ giao thừa sắp đến. 

* Đúng 12 giờ khuya một hồi chuông trống Bát Nhã 
vang rền đánh dấu giao điểm giữa năm cũ và năm mới, 
lễ cung thỉnh Tăng Ni tiến vào chánh điện chủ lễ mừng 
Xuân. Thầy trụ trì trang 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 gia đình một năm mới an vui hạnh phúc, tu 
hành tinh tấn. Tiếp theo là phần khóa lễ tụng kinh cầu 
quốc thới dân an đầu năm ngắn gọn. Sau đó Thầy Trụ trì 

thân mật trò chuyện, hỏi 
han và chúc sức khoẻ, an 
khang, tốt đẹp cho rất 
nhiều những Phật tử đang 
tham dự.  

Các ban Trai soạn, nhóm 
Phật tử niệm Phật, ban 

Thư Viện, ban Giáo Dục, ban Phát hành Phật cụ… đều 
nổ lực phục vụ để ngày Tết thêm thắm hương vị dân tộc. 
Nhiều món ăn chay ngon miệng lại hợp vệ sinh: bún 
Huế, bún riêu bốc khói, bánh xèo nóng hổi với những dĩa 
rau thơm xanh hấp dẫn, còn có bánh cuốn, chả giò, chả 
lụa, gỏi đu đủ… giải khát có nước mía nguyên chất rất 
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ngon, lại thêm các món ăn chơi như 
bánh khoái, xôi, chè, bắp 
nướng.v.v...  

Giữa tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng cười 
nói xen lẩn làn khói ấm của những 
nồi nước lèo nóng hổi, phảng phất 
mùi thơm huyền diệu của trầm 

hương, rền vang những hồi chuông đại hồng, những đóa 
hoa mĩm cười với khách thập phương, ôi đẹp làm sao, 
dồi dào làm sao và may mắn làm sao! Cửa thiền một lần 
nữa vang dậy rộn ràng đón mừng một năm mới.  

Hành Hương Thập Tự 

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 chùa trong 
vùng. Hành hương Thập tự đã trở thành truyền thống 
văn hóa của người Phật tử VN, không thể thiếu trong dịp 
đầu Xuân, để dâng hương lễ Phật, cúng dường, cầu 
phước lành cho gia đình, hy vọng theo làn khói hương, 
những lời cầu nguyện ấy sẽ được Chư Phật chứng giám, 
gia hộ độ trì cho gia đình được bình yên hạnh phúc. Đây 
cũng là một dịp để được nghe những lời chúc phúc, và 
hơn thế nữa những lời chỉ dạy, nhắc nhở của chư Tôn 
Đức chính là những tặng phẩm quý giá trong dịp đầu 
Xuân. 

Mới 8 giờ sáng ngày Thứ Bảy 16.02.2008 (nhằm mùng 
10 tháng Giêng) trước sân chùa 
đã tấp nập những người hành 
hương. Chín chiếc xe Bus từ từ 
lăn bánh hướng về Brighton East 
vào lúc 9 giờ. Ngôi chùa mà 
chúng tôi được lễ bái trước tiên là 
chùa Tây Tạng - Tara Institude 
uy nghi cổ kính; rồi đoàn xe từ 
vùng East băng ngang qua vùng 

North đến chùa Linh Sơn ở Reservoir còn đang thiết kế; 
chùa Quảng Đức hiên ngang nổi bậc vùng Fawkner; 

ngôi tháp hình bán cầu trắng xóa 
là biểu tượng của ngôi chùa Sri 
Lanka; chùa Quang Minh thân 
thương quen thuộc, ngôi chánh 
điện đang được xây lên tầng một, 
phơi bày nhiều bê tông cốt sắt 
kiên cố vĩ đại; thiền đường 

khiêm tốn của người Úc - Buddhist Discussion Centre ở 
Upwey; chùa Đài Loan tọa lạc trên một khuôn viên 
thanh thoáng ở vùng Narre Warren, có hồ sen, nhà thủy 
tạ, thác nước nhân tạo nổi bậc trên đường đi vào, chùa 
vẫn còn đang trên đà xây dựng. 

Đi đến nơi đâu phái đoàn luôn được sự tiếp đón rất nồng 
nhiệt. Quý Thầy trưởng đoàn và Thầy ở chùa bạn đã 
hướng dẫn Phật tử lễ bái và ban những lời pháp ngắn 
quý giá trong dịp đầu năm.  

Công Tác Từ Thiện 

Sau Tết Mậu Tý từ ngày 23–30/2/2008 Đoàn Cứu Trợ 
chùa Hoa Nghiêm bao gồm 8 thành viên, phối hợp quý 
Thầy cùng Hội Chữ Thập Đỏ Bình Dương đã thực hiện 
công tác cứu trợ cho Việt Nam và Campuchia. 

Về phía VN có hai tỉnh Hà Tỉnh và Nghệ An cuối năm 
bị lũ lụt nhiều và đầu năm lại bị rét nặng nên đoàn đã 
phân phát cho 1000 phần quà trị giá là 270,000,000 
VNĐ (18,882 AUĐ). Thăm và cho đồng bào Thượng 
(Stiêng) ở Phước Long – Bình Phước 430 phần quà trị 
giá 129,000,000 VNĐ (9,021 AUĐ) và ủng hộ cho 5 trại 
mồ côi ở Hóc Môn, Long Thành, Đồng Nai, Dĩ An và 
Bình Dương 73,000,000 VNĐ (5,105 AUĐ). 

Về phía Campuchia phát đã 730 phần quà trị giá 19,044 
AUĐ bao gồm ở Pur Sat Province, Huyện Kror Kor và 
tại chùa VN Kim Phước tại 
Phnon Penh. 

Thay mặt đoàn, chúng tôi 
thành thật cám ơn quý vị đã 
đóng góp tài chánh, công sức 
giúp cho chuyến đi cứu trợ tại 
Việt Nam và Campuchia được 
thành công viên mãn. 

Ban Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm 

Được thành lập hơn một 
năm, hơn 200 hội viên. 
Hằng năm BTT tổ chức 
một số sinh hoạt thường 
xuyên về:  

Du ngoạn giải trí: thăm 
viếng những danh thắng 

địa phương: Emerald Lake, Mountain Lake, Silvan 
Lake, Lotus Farm…  

Sức khoẻ: : mời các bác sĩ về chùa nói chuyện về y học 
để mở rộng sự hiểu biết cho các bác cao tuổi về cách 
chăm sóc giữ gìn sức khỏe của mình.  

Xã hội. Ban Thường Trực thường hỏi han, thăm viếng, 
hổ trợ về tinh thần cho các cụ những khi bị đau yếu hay 
hữu sự, thể hiện được tình tương thân tương ái giữa các 
hội viên.  
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Trong tháng qua, đạo hữu Ngọc Anh, pháp danh 
Nguyên Châu sau một thời gian lâm bịnh đã từ trần, anh 
là người Phật tử đã sát cánh phục vụ cho chùa từ 20 năm 
qua, đây là một mất mát lớn lao đối với nhiều bạn đồng 
tu. Trong thời gian nầy, Thầy trụ trì và Ban TT đã 
thường xuyên thăm viếng, lo lắng hổ trợ những điều cần 
thiết cho anh và gia đình cho đến lúc đưa anh đến nơi an 
nghỉ cuối cùng. 

Thư Viện Chùa Hoa Nghiêm 

Với mục tiêu trao truyền những văn hóa Phật Giáo cho 
đến tận tay cộng đồng Phật tử. Từ năm 2004 Thư Viện 
đã được mở rộng về cơ sở, cải tiến về kỷ thuật vi tính 
Database, cố gắng vượt bực để tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho việc mở rộng cửa phục vụ cộng đồng. Nhất là 
nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị Phật tử về chi phí, 
tài nguyên, thì giờ, khả năng chuyên môn, và nhất là tấm 
lòng vì Đạo Pháp.  

Thư Viện chùa Hoa Nghiêm ngày nay lưu giữ nguồn thư 
liệu dồi dào về Kinh, Luật, Luận bằng ba thứ tiếng Việt, 
Anh, Hoa. Đến viếng thăm Thư Viện chùa Hoa Nghiêm 
người ta có thể tìm thấy một nguồn Phật pháp từ căn bản 
cho đến uyên thâm thuộc các tông 
phái khác nhau như Thiền, Mật, Tịnh 
v.v… 

Thư Mục Sách: 

Phật Học:  
• Kinh và kinh giảng thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy -
Nam Truyền- và Phật Giáo Phát Triển -Bắc Truyền. 
• Lịch sử Phật giáo các nước và các Tông phái, Tiểu sử 
- Đức Thích Ca, các Đệ Tử, chư Tổ Sư Việt Nam, Tây 
Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản… 

Xã hội, nhân, văn:  
• Tự điển, khoa học, y học, văn học, nghệ thuật, đời 
sống, gia đình, thiếu nhi… 

Pháp Âm (Băng dĩa) 
• Dĩa CD, MP3 chuyên chở những lời dạy của Phật qua 
lời giảng giải của các danh Tăng, học giả.  
• VCD, DVD phim về Phật tích, thắng cảnh của sơn 
lam cổ tự khắp nơi, tân nhạc, cổ nhạc Phật giáo…  
Với mục tiêu đem đạo vào đời, Thư Viện chùa Hoa 
Nghiêm là một đóng góp nhỏ nhen so với tam Tạng kinh 
điển mà đức Phật và chư vị Thầy, Tổ đã dày công lưu lại, 
xin mời quý Phật tử đến để tham quan, xử dụng nguồn 
kinh điển dồi dào nầy.  
Giờ mở cửa: Thứ Tư:          5 - 8 giờ tối. 

              Thứ Bảy và Chủ Nhật: 11- 3 giờ chiều. 

Kinh hành niệm Phật mỗi sáng Chủ Nhật 

Nhóm Kinh Hành Niệm Phật được 
thành hình từ hơn một năm nay, với số 
đạo hữu gia nhập từ 20 người lúc mới 
bắt đầu thành lập nhóm nay đã hơn 50 
người.  

Mỗi Chủ Nhật từ 8giờ30 đến 10 giờ, 
các Liên hữu tề tựu trong chánh điện, dưới sự  hướng 
dẫn Thầy Trụ trì, họ bước đi những bước nhẹ nhàng đều 
đặn theo từng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hiệu 
lực của câu lục tự A Di Đà Phật rất mầu nhiệm, nếu để ý 
vào câu niệm Phật, chỉ 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 ngưng vọng niệm rất hợp với 
căn cơ của Phật tử thời đại. Chỉ cần nắm vững câu niệm 
Phật trong từng bước đi, ngày Chủ Nhật nào mỗi vị tu 
sinh cũng có thêm nửa ngày thân tâm rất an lạc. 

Học sinh các trường Trung, Tiểu học đến thăm 
viếng 

Được sự hướng dẫn của Hội Liên Tôn, hàng năm học 
sinh các trường Trung, Tiểu học trong vùng đều có dịp 
viếng thăm chùa Hoa Nghiêm. Những cuộc viếng thăm 
các chùa phần lớn để quan sát, tìm hiểu tổng quát các 
đặc thù văn hóa.  Trong dịp này chùa đã giới thiệu cuộc 
đời của Đức Phật và đặc tính bình đẳng từ bi hỷ xả của 
đạo Phật. Hy vọng các học sinh và sinh viên mở rộng 
tầm nhìn để hiểu biết một nền triết lý trong sáng của đạo 
Phật. 

Lễ Phật Đản – Liên Hiệp Quốc 

Theo tổ chức Liên Hiệp Quốc xem Đức Phật là một 
bậc vĩ nhân lịch sử. Trong cuộc đời và triết lý của 
Ngài, Đức Phật đã đóng góp cho nhân loại rất lớn, 
nhất là về mặt phục vụ con người. Chính vì thế mà tổ 
chức này đã nhìn nhận Phật Đản là ngày Lễ Quốc Tế. 

Năm nay cộng đồng Phật Giáo tại Victoria bao gồm các 
sắc tộc như Úc, Thái, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Tây 
Tạng, Trung Hoa và Việt Nam đồng đứng ra tổ chức 
ngày Lễ Phật Đản Quốc Tế vào tối thứ Hai ngày 
19/05/2008 tại Springvale Town Hall, Springvale 3171 
lúc 5 giờ chiếu tới 10 giờ tối.  

Đây là buổi lễ chung của nhiều sắc tộc, nên chương 
trình rất phong phú đa dạng bao gồm các tiết mục như 
hội thảo thanh thiếu niên, thuyết Pháp, nghi lễ của các 
truyền thống Phật giáo và đặc biệt là chương văn nghệ 
trình diễn các màn vũ điệu sắc tộc đa dạng. 

Ban Tin Tức 


