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Baûn Tin

Laàn thöù 2643
PHAÄT ÑAÛN

Laù Thö Phaät Ñaûn
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu �ọ Hạ �ị 

Hiện Đản Sanh Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gởi: Quý Đồng hương Phật tử gần xa,

Vui thay Đức Phật ra đời
Vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa
Vui thay hòa hợp Tăng Già
Lành thay Tứ Chúng vui mà đồng tu.

�ật vậy, lại một lần nữa mùa đản sinh của Đức Từ 
Phụ �ích Ca đã trở về với người con Phật tại Úc Châu 
này. Phật giáo đồ trên khắp năm châu bốn bể đang hân 
hoan vui mừng chào đón sự kiện trọng đại này. Cách nay 
2643 năm, vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 624 
trước Tây Lịch, tại Vườn Lâm Tỳ Ni, �ái Tử Tất 
Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng 
Hậu Ma Da, đã giáng trần. Ngài ra đời dưới 
cội Vô ưu, nơi không phiền muộn. Hoa sen 
tinh khiết không vướng lụy trần nâng bảy 
bước chân Ngài trong ca khúc khải hoàn 
“�iên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn, Vô 
lượng sinh tử, Ư kim tận hỷ”. Có nghĩa là: “Trên 
trời dưới trời, Ta là người duy nhất, Kiếp này là kiếp cuối cùng 
của Ta, Vì không còn sinh tử nữa." “Ngã” trong câu tuyên bố 
này chúng ta nên hiểu là cái “ngã” chung của tất cả chúng 
sanh, có lúc ta sinh lên cõi Trời, có lúc ta đọa xuống cõi súc 
sanh, chỉ vì cái ngã này, vì chấp ngã có gốc rễ từ tam độc tham, 
sân, si, mà chấp ngã là đau khổ, là vô minh, là luân hồi sinh tử, 
ngược lại không chấp ngã là giải thoát mọi khổ đau, vượt ra 
ngoài vòng sinh tử luân hồi. Ai cũng biết gốc rễ của những 
tranh chấp, nguồn gốc của mọi khổ đau đều phát xuất từ ý 
niệm “chấp ngã”. Tu tập để “phá ngã”, đạt đến “vô ngã”, tận diệt 
tham sân si và chấp thủ, để xứng đáng là đệ tử Phật và có ý 
nghĩa trọn vẹn trong dịp mừng Phật giáng trần.

Đánh giá về sự xuất hiện vô tiền khoáng hậu của Đức Phật, 
các lý tưởng từ bi đạo đức, truyền thống tâm linh sinh động 
mà hơn 25 thế kỷ sau, vẫn tiếp tục làm cho đời sống của hàng 
triệu người trở nên cao cả, cho nên, vào ngày 15 tháng 12 năm 
1999, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc tại phiên họp thứ 54, mục 
174 của chương trình nghị sự đã chính thức chấp nhận đề nghị 
của 34 quốc gia thành viên Liên hợp Quốc, chọn Phật giáo là 
tôn giáo điển hình vì giá trị đạo đức, văn hóa và tư tưởng hòa 
bình, bất bạo động của Đức Phật �ích Ca và từ đó Đại lễ 
Vesak đã trở thành một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của 
Liên Hợp Quốc tổ chức hằng năm vào mỗi tháng 5 Tây lịch.

Phật về cho hết chiến tranh
Hoa sen nở khắp đất lành năm châu

Phật về vui hết khổ đau
Đông Tây gần lại tình sâu đạo mầu. 

Phật về thế giới hoan ca

Sông dài núi biếc, ấy nguồn cội ta 
Phật về tươi sáng muôn nhà 

Vui câu niệm Phật, thoát vòng tử sinh.
(�ơ của Quảng Từ Vân)

Quả thật vậy, ngày nay Phật tử trên khắp thế 
giới vui mừng tán dương thông điệp từ bi, hiểu 

biết và tương kính mà đức Phật đã trao tặng 
cho nhân loại, sau hơn 2500 năm, vẫn lưu 

nguyên giá trị.
Đón mừng sự kiện vô tiền khoáng hậu đó, và 

chan hòa với niềm vui chung của Phật giáo đồ 
trên khắp năm châu bốn biển, Tu Viện Quảng 

Đức sẽ long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản lần thứ 
2643 vào lúc 11 giờ sáng ngày Rằm tháng 4 Âm lịch 

Kỷ Hợi, nhằm ngày Chủ Nhật 19/05/2019.  
Tu Viện trân trọng kính mời quý vị cùng gia 

đình thân hữu, nhín chút thời gian quý báu 
đồng về dự lễ góp phần cầu nguyện chung.

�ay mặt Tu Viện Quảng Đức thành tâm 
chúc nguyện quý vị ân nhân, thân hữu đồng 

hương phật tử cùng gia quyến luôn được an 
lành trong ánh hào quang của Đức Phật.

TM. Tu Viện Quảng Đức,
Viện Chủ: TT �ích Tâm Phương

Trụ Trì: TT �ích Nguyên Tạng

* �ứ Bảy ngày 18/05/2019
15:00 - Lễ Truyền Giới Quy Y Tam Bảo.
17:00 - Lễ Cúng �í �ực.
* Chủ Nhật 19/05/2019.
09:30 – Chư Phật tử tề tựu công quả.
10:00-  Khóa lễ Gia Đình Phật Tử Quảng Đức.
10:30- �uyết Pháp.
11:15- Cử hành lễ chính thức (có chương trình riêng).
12:30- Lễ Cúng Dường Trai Tăng & Lễ Phóng Sanh
13:00- Chư Phật tử thọ trai (dùng cơm trưa).
14:00- Chương trình văn nghệ Mừng Phật Đản.
16:00- Cúng thí thực hoàn mãn.
Ban tổ chức trân trọng kính mời quý Phật tử hoan 
hỷ mặc áo dài truyền thống VN (nữ) và áo vest & 
caravat (nam) về dự Đại Lễ Phật Đản năm nay.
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CỦA TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
Hôm nay ngày 13 tháng Giêng Kỷ Hợi, Tu viện Quảng Đức 

với sự tham dự của 360 Phật tử gần xa quy tụ về cùng một ý 
nguyện: Trước là để thăm viếng chùa, đảnh lễ Phật và chúc 
tết chư Tôn Đức ở những miền vùng khác mà mình không 
thường đến, sau đó được chư Tôn Đức ban cho những lời 
nhắn nhủ tuy ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, kèm theo lời chúc 
lành: "Mong sao cho những điều tốt đẹp nhất trong cuộc 
sống sẽ đến với mọi người trong năm mới này, và nếu chẳng 
may gặp vài trở ngại thì cũng mong cầu sao sẽ luôn được 
hồng ân từ Chư Phật và chư Bồ tát gia hộ để chuyển hóa từ 
nặng thành nhẹ và từ nhẹ thành không ..." nên mới 6g30 
sáng mà trong khuôn viên TVQĐ đã thấp thoáng những tà 
áo dài thướt tha, một nét đẹp không hề mai một cho loại y 
phục truyền thống của người VN, bên cạnh đó các nam 
nhân cũng chỉnh tề trong các bộ âu phục.

Nói đến hành hương 10 chùa theo lời dạy của quý �ầy thì 
Số 10 là con số viên mãn, có ý nghĩa nhất. Vì: Chúng ta hằng 
ngày thường lễ bái chư Phật, mà bất cứ vị Phật nào cũng có 
đủ 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri… rồi 
con số 10 còn tượng trưng cho �ập thiện; đồng thời còn 
tiêu biểu cho 10 hạnh nguyện của Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 
mà hàng Phật tử chúng ta phải áp dụng hành trì mỗi ngày để 
được an lành và hạnh phúc ngay trong kiếp sống này. Đó là: 
Lễ Kính Chư Phật, Xưng Tán Như Lai, Quảng Tu Cúng 
Dường… �eo chương trình quy định, để có thời gian viếng 
đủ 10 chùa về hướng Tây Bắc, Melbourne như lịch trình dự 
trù, tất cả những Phật tử tham dự chuyến hành hương đều 
phải có mặt tại Tu Viện Quảng Đức đúng 6.30 sáng để còn 
chuẩn bị lên Chánh điện lễ Phật trước khi bắt đầu chuyến 
hành hương 10 ngôi chùa. �ời tiết Melbourne hôm nay như 
ủng hộ lòng thành của đoàn hành hương Tu Viện Quảng 
Đức nên trời không nắng lắm, theo thông tin khí tượng thì 
chỉ vào khoảng 17-27 độ và sẽ không mưa, hy vọng được tốt 
như vậy và bình an trong suốt hành trình. 

�ời tiết báo... hôm nay trời quang đãng 
Nắng không nhiều... mây lơ lửng phủ che 
Lòng nhẹ nhàng... lời khấn nguyện... Phật nghe 
Sẽ thanh thản viếng mười Chùa... mong đợi 

Áo dài truyền thống nhiều quốc gia khen ngợi 
Có dịp này... mới được khoác lên mình
Mỉm cười mừng... có tuổi... vẫn còn xinh 
Vì tướng tự  tâm sinh mà chuyển đổi !!!

7 chiếc xe buýt đang sắp hàng dài trước Tu Viện, mỗi xe 
đều có trước mặt một biển lớn với hàng chữ Quảng Đức 
Monastery và số xe từ 1 đến 8.

Trên mỗi chiếc vé đều có ghi số xe và số ghế, mọi người chỉ 
cần theo đó mà lên đúng vị trí của mình, trước khi bước lên 
xe, ai cũng được nhận một chiếc bánh croissant và một chai 
nước suối để đỡ dạ cho buổi sớm mai, và cũng được giới 
thiệu người đại diện của xe mình  để liên lạc khi cần thiết:

Coach 1: 57 ghế do chị Quảng Tịnh phụ trách 
Coach 2: 53 ghế do chị Mỹ Hạnh  phụ trách 
Coach 3: 53 ghế do anh Quảng Đại Tâm phụ trách 
Coach 5: 45 ghế do anh �iều Bình  phụ trách 
Coach 6: 50 ghế do chị Nguyên Quảng Hương  phụ trách 
Coach 7: 45 ghế do anh Hoằng Lân phụ trách 
Coach 8: 57 ghế do chị Tâm Huệ phụ trách 

Phải nói rằng ai cũng tuân thủ kỷ luật vì không muốn trễ 
bị bỏ lại, nên từ 6g30 sáng các Phật tử tham dự chuyến hành 
hương đã lần lượt kéo đến, thôi thì đủ màu sắc áo dài truyền 
thống, cách tân, mỗi người mỗi vẻ ai ai cũng hân hoan hồ 
hởi, chỉ có Phật tử trên chiếc Bus số 8 đến chậm hơn. Đúng 
7g35 mọi người cùng lên Chánh Điện lễ Phật, Bác Nguyên 
Lượng, một Phật tử kỳ cựu và lão thành trong Ban Hộ Trì 
Tam Bảo của TVQĐ đã đại diện cho 360 Phật tử dâng lời tác 
bạch, cúng dường Tam Bảo, chúc Tết… �ượng Tọa Viện 
Chủ �ích Tâm Phương đã ban lời chúc lành cho quý đồng 
hương Phật tử phát tâm đi hành hương 10 chùa cầu phước 
đầu năm. �ượng tọa cũng không quên nhắn nhủ Phật tử 
rằng: 365 ngày cũ đã qua thì cũng nên bỏ qua hết những 
phiền muộn để bắt đầu lại cho 365 ngày của năm mới bằng 
những điều thiện lành với tấm lòng từ bi hỷ xả. Khi ba tiếng 
chuông vang lên báo hiệu thời kinh tụng cầu an ngắn chấm 
dứt, mọi người vội vàng trở xuống để lên xe bus cho kịp giờ 
khởi hành.

TT Trụ trì �ích Nguyên Tạng & Hòa �ượng Dewanan-
da (Tích Lan) đã hướng dẫn đoàn hành hương thập tự hôm 
nay. Sau khi tất cả mọi người đã ngồi đúng vào vị trí của 
mình, vị đại diện của mỗi chiếc xe có nhiệm vụ kiểm điểm số 
người trên xe mình có đủ túc số như đã định chưa, và khi tất 
cả 7 xe đã ổn định, đúng 8:00am, đoàn xe bắt đầu chuyển 
bánh để đến viếng thăm đầy đủ 10 cảnh chùa: 1/Tu Viện 
Quảng Đức, 2/ Chùa Linh Sơn; 3/ Chùa Phật Quang. 4/ Chùa 
Quang Minh. 5/ Chùa Huệ Quang, 6/ Chùa Từ Quang. 7/ 
Trung Tâm Tu Học Cairnlea. 8/ Chùa Diệu Âm. 9/ Chùa Bồ 
Đề. 10/ Chùa Tích Lan.

  Tại ngôi chùa cuối cùng, �ượng Tọa Trụ Trì Horowpo-
thane Sathindriya đã chúc lành đến phái đoàn. Vì đây là địa 
điểm cuối cùng, nên �ượng Tọa Trưởng Đoàn �ích 
Nguyên Tạng đã có lời cảm niệm công đức quý Phật tử trong 
phái đoàn đã tham dự trọn ngày hành hương, với lời nhắc 
nhở đại chúng cố gắng tu tập theo hạnh của Bồ Tát Di Lặc 
trong ngày đầu xuân, để thanh lọc tam nghiệp thân khẩu ý 
thanh tịnh hầu có sự an lạc của tự thân, gia đình và xã hội. 
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Cuối cùng �ầy ngâm lại bài kệ Khuyến tu tam nghiệp để 
tặng hội chúng trong tiếng vỗ tay tán ngưỡng:

“ �ân không hề gây nghiệp khổ đau
Miệng thơm ái ngữ trắng hoa cau
Ý trong như tuyết giăng đầu núi
Phiền não còn đâu nhuốm sắc màu ?”.

�ế là chúng tôi đã hoàn tất một ngày hành hương trong 
sự che chở trọn vẹn của Tam Bảo. Mọi người lên xe quay về 
TVQĐ, không ai lộ vẻ gì mệt mỏi, có lẽ một phần nhờ phái 
đoàn có phước duyên nên hôm nay được đi Hành Hương 
�ập Tự dưới một bầu trời thật trong xanh, khí trời mát dịu, 
không nắng, không mưa, không gió. Quả thật là một điều 
quá tuyệt vời khó kiếm với thời tiết bốn mùa của Melbourne 
đáng yêu mà chúng tôi đang sống. 

Chắp tay nhìn trời cao nguyện thầm... khấn... khấn 
�uận Đời, thuận Đạo... rộng mở  tình thương 
Còn sức khỏe... còn thập tự hành hương
�anh thản như... Từ Phụ luôn... cười nhân ái.

Được biết Tết Kỷ Hợi năm nay, Tu Viện đã đón 80 xe bus 
từ những phái đoàn hành hương thập tự đến viếng thăm. 
�ay mặt những người con Phật đạo tràng Tu Viện Quảng 
Đức xin đảnh lễ tri ân:  HT �ích Tịnh Đạo và 150 Phật Tử 
Chùa Linh Sơn, TT �ích Phước Tấn cùng gần 600 Phật tử 
Chùa Quang Minh, HT. �ích �iện Tâm và hơn 500 Phật tử 
chùa Hoa Nghiêm, TT �ích Giác Tín và hơn 200 Phật tử 
Chùa Giác Hoàng, ĐĐ �ích �ông Hiếu và 300 Phật tử  
Chùa  Huệ Quang, ĐĐ �ích Hạnh Phẩm và 150 Phật tử Tu 
Viện Từ Ân, ĐĐ �ích Chân Phong và 300 Phật tử Chùa Từ 
Quang, Ni Sư �ích Nữ Chân Kim và 450 Phật Tử Chùa Phật 
Quang, ĐĐ �ích Phước �ể và 150 Phật tử Chùa Liên Trì, Ni 
Sư �ích Nữ Như Tài và 200 Phật Tử Chùa Dược Sư, Ni Sư 
�ích Nữ Nhật Liên và 600 Phật tử Chùa Bồ Đề, Ni Sư �ích 
Nữ Chúc Học và 200 Phật tử Như Lai �iền Viện, Hội Cao 
Niên Đông Dương và 50 Phật tử, Đạo hữu Nguyên Hồng và 
100 Phật tử thuộc Hội Phụ Nữ Victoria.

Xin chắp tay nguyện cầu cho tất cả những người con Phật 
luôn ghi nhớ  những lời khuyến tấn của Chư Tôn Đức và với 
352 ngày còn lại sẽ không ai còn tranh đua, ganh tị, bon 
chen, mà sẽ áp dụng và thực hành lời dạy của Đức Phật trong 
cuộc sống với tâm từ bi hỷ xả để được an lạc trong bất cứ thời 
khắc nào, bất cứ nơi đâu.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng  Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Đệ tử Huệ Hương
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CỦA TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
Hôm nay ngày 13 tháng Giêng Kỷ Hợi, Tu viện Quảng Đức 

với sự tham dự của 360 Phật tử gần xa quy tụ về cùng một ý 
nguyện: Trước là để thăm viếng chùa, đảnh lễ Phật và chúc 
tết chư Tôn Đức ở những miền vùng khác mà mình không 
thường đến, sau đó được chư Tôn Đức ban cho những lời 
nhắn nhủ tuy ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, kèm theo lời chúc 
lành: "Mong sao cho những điều tốt đẹp nhất trong cuộc 
sống sẽ đến với mọi người trong năm mới này, và nếu chẳng 
may gặp vài trở ngại thì cũng mong cầu sao sẽ luôn được 
hồng ân từ Chư Phật và chư Bồ tát gia hộ để chuyển hóa từ 
nặng thành nhẹ và từ nhẹ thành không ..." nên mới 6g30 
sáng mà trong khuôn viên TVQĐ đã thấp thoáng những tà 
áo dài thướt tha, một nét đẹp không hề mai một cho loại y 
phục truyền thống của người VN, bên cạnh đó các nam 
nhân cũng chỉnh tề trong các bộ âu phục.

Nói đến hành hương 10 chùa theo lời dạy của quý �ầy thì 
Số 10 là con số viên mãn, có ý nghĩa nhất. Vì: Chúng ta hằng 
ngày thường lễ bái chư Phật, mà bất cứ vị Phật nào cũng có 
đủ 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri… rồi 
con số 10 còn tượng trưng cho �ập thiện; đồng thời còn 
tiêu biểu cho 10 hạnh nguyện của Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 
mà hàng Phật tử chúng ta phải áp dụng hành trì mỗi ngày để 
được an lành và hạnh phúc ngay trong kiếp sống này. Đó là: 
Lễ Kính Chư Phật, Xưng Tán Như Lai, Quảng Tu Cúng 
Dường… �eo chương trình quy định, để có thời gian viếng 
đủ 10 chùa về hướng Tây Bắc, Melbourne như lịch trình dự 
trù, tất cả những Phật tử tham dự chuyến hành hương đều 
phải có mặt tại Tu Viện Quảng Đức đúng 6.30 sáng để còn 
chuẩn bị lên Chánh điện lễ Phật trước khi bắt đầu chuyến 
hành hương 10 ngôi chùa. �ời tiết Melbourne hôm nay như 
ủng hộ lòng thành của đoàn hành hương Tu Viện Quảng 
Đức nên trời không nắng lắm, theo thông tin khí tượng thì 
chỉ vào khoảng 17-27 độ và sẽ không mưa, hy vọng được tốt 
như vậy và bình an trong suốt hành trình. 

�ời tiết báo... hôm nay trời quang đãng 
Nắng không nhiều... mây lơ lửng phủ che 
Lòng nhẹ nhàng... lời khấn nguyện... Phật nghe 
Sẽ thanh thản viếng mười Chùa... mong đợi 

Áo dài truyền thống nhiều quốc gia khen ngợi 
Có dịp này... mới được khoác lên mình
Mỉm cười mừng... có tuổi... vẫn còn xinh 
Vì tướng tự  tâm sinh mà chuyển đổi !!!

7 chiếc xe buýt đang sắp hàng dài trước Tu Viện, mỗi xe 
đều có trước mặt một biển lớn với hàng chữ Quảng Đức 
Monastery và số xe từ 1 đến 8.

Trên mỗi chiếc vé đều có ghi số xe và số ghế, mọi người chỉ 
cần theo đó mà lên đúng vị trí của mình, trước khi bước lên 
xe, ai cũng được nhận một chiếc bánh croissant và một chai 
nước suối để đỡ dạ cho buổi sớm mai, và cũng được giới 
thiệu người đại diện của xe mình  để liên lạc khi cần thiết:

Coach 1: 57 ghế do chị Quảng Tịnh phụ trách 
Coach 2: 53 ghế do chị Mỹ Hạnh  phụ trách 
Coach 3: 53 ghế do anh Quảng Đại Tâm phụ trách 
Coach 5: 45 ghế do anh �iều Bình  phụ trách 
Coach 6: 50 ghế do chị Nguyên Quảng Hương  phụ trách 
Coach 7: 45 ghế do anh Hoằng Lân phụ trách 
Coach 8: 57 ghế do chị Tâm Huệ phụ trách 

Phải nói rằng ai cũng tuân thủ kỷ luật vì không muốn trễ 
bị bỏ lại, nên từ 6g30 sáng các Phật tử tham dự chuyến hành 
hương đã lần lượt kéo đến, thôi thì đủ màu sắc áo dài truyền 
thống, cách tân, mỗi người mỗi vẻ ai ai cũng hân hoan hồ 
hởi, chỉ có Phật tử trên chiếc Bus số 8 đến chậm hơn. Đúng 
7g35 mọi người cùng lên Chánh Điện lễ Phật, Bác Nguyên 
Lượng, một Phật tử kỳ cựu và lão thành trong Ban Hộ Trì 
Tam Bảo của TVQĐ đã đại diện cho 360 Phật tử dâng lời tác 
bạch, cúng dường Tam Bảo, chúc Tết… �ượng Tọa Viện 
Chủ �ích Tâm Phương đã ban lời chúc lành cho quý đồng 
hương Phật tử phát tâm đi hành hương 10 chùa cầu phước 
đầu năm. �ượng tọa cũng không quên nhắn nhủ Phật tử 
rằng: 365 ngày cũ đã qua thì cũng nên bỏ qua hết những 
phiền muộn để bắt đầu lại cho 365 ngày của năm mới bằng 
những điều thiện lành với tấm lòng từ bi hỷ xả. Khi ba tiếng 
chuông vang lên báo hiệu thời kinh tụng cầu an ngắn chấm 
dứt, mọi người vội vàng trở xuống để lên xe bus cho kịp giờ 
khởi hành.

TT Trụ trì �ích Nguyên Tạng & Hòa �ượng Dewanan-
da (Tích Lan) đã hướng dẫn đoàn hành hương thập tự hôm 
nay. Sau khi tất cả mọi người đã ngồi đúng vào vị trí của 
mình, vị đại diện của mỗi chiếc xe có nhiệm vụ kiểm điểm số 
người trên xe mình có đủ túc số như đã định chưa, và khi tất 
cả 7 xe đã ổn định, đúng 8:00am, đoàn xe bắt đầu chuyển 
bánh để đến viếng thăm đầy đủ 10 cảnh chùa: 1/Tu Viện 
Quảng Đức, 2/ Chùa Linh Sơn; 3/ Chùa Phật Quang. 4/ Chùa 
Quang Minh. 5/ Chùa Huệ Quang, 6/ Chùa Từ Quang. 7/ 
Trung Tâm Tu Học Cairnlea. 8/ Chùa Diệu Âm. 9/ Chùa Bồ 
Đề. 10/ Chùa Tích Lan.

  Tại ngôi chùa cuối cùng, �ượng Tọa Trụ Trì Horowpo-
thane Sathindriya đã chúc lành đến phái đoàn. Vì đây là địa 
điểm cuối cùng, nên �ượng Tọa Trưởng Đoàn �ích 
Nguyên Tạng đã có lời cảm niệm công đức quý Phật tử trong 
phái đoàn đã tham dự trọn ngày hành hương, với lời nhắc 
nhở đại chúng cố gắng tu tập theo hạnh của Bồ Tát Di Lặc 
trong ngày đầu xuân, để thanh lọc tam nghiệp thân khẩu ý 
thanh tịnh hầu có sự an lạc của tự thân, gia đình và xã hội. 
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Cuối cùng �ầy ngâm lại bài kệ Khuyến tu tam nghiệp để 
tặng hội chúng trong tiếng vỗ tay tán ngưỡng:

“ �ân không hề gây nghiệp khổ đau
Miệng thơm ái ngữ trắng hoa cau
Ý trong như tuyết giăng đầu núi
Phiền não còn đâu nhuốm sắc màu ?”.

�ế là chúng tôi đã hoàn tất một ngày hành hương trong 
sự che chở trọn vẹn của Tam Bảo. Mọi người lên xe quay về 
TVQĐ, không ai lộ vẻ gì mệt mỏi, có lẽ một phần nhờ phái 
đoàn có phước duyên nên hôm nay được đi Hành Hương 
�ập Tự dưới một bầu trời thật trong xanh, khí trời mát dịu, 
không nắng, không mưa, không gió. Quả thật là một điều 
quá tuyệt vời khó kiếm với thời tiết bốn mùa của Melbourne 
đáng yêu mà chúng tôi đang sống. 

Chắp tay nhìn trời cao nguyện thầm... khấn... khấn 
�uận Đời, thuận Đạo... rộng mở  tình thương 
Còn sức khỏe... còn thập tự hành hương
�anh thản như... Từ Phụ luôn... cười nhân ái.

Được biết Tết Kỷ Hợi năm nay, Tu Viện đã đón 80 xe bus 
từ những phái đoàn hành hương thập tự đến viếng thăm. 
�ay mặt những người con Phật đạo tràng Tu Viện Quảng 
Đức xin đảnh lễ tri ân:  HT �ích Tịnh Đạo và 150 Phật Tử 
Chùa Linh Sơn, TT �ích Phước Tấn cùng gần 600 Phật tử 
Chùa Quang Minh, HT. �ích �iện Tâm và hơn 500 Phật tử 
chùa Hoa Nghiêm, TT �ích Giác Tín và hơn 200 Phật tử 
Chùa Giác Hoàng, ĐĐ �ích �ông Hiếu và 300 Phật tử  
Chùa  Huệ Quang, ĐĐ �ích Hạnh Phẩm và 150 Phật tử Tu 
Viện Từ Ân, ĐĐ �ích Chân Phong và 300 Phật tử Chùa Từ 
Quang, Ni Sư �ích Nữ Chân Kim và 450 Phật Tử Chùa Phật 
Quang, ĐĐ �ích Phước �ể và 150 Phật tử Chùa Liên Trì, Ni 
Sư �ích Nữ Như Tài và 200 Phật Tử Chùa Dược Sư, Ni Sư 
�ích Nữ Nhật Liên và 600 Phật tử Chùa Bồ Đề, Ni Sư �ích 
Nữ Chúc Học và 200 Phật tử Như Lai �iền Viện, Hội Cao 
Niên Đông Dương và 50 Phật tử, Đạo hữu Nguyên Hồng và 
100 Phật tử thuộc Hội Phụ Nữ Victoria.

Xin chắp tay nguyện cầu cho tất cả những người con Phật 
luôn ghi nhớ  những lời khuyến tấn của Chư Tôn Đức và với 
352 ngày còn lại sẽ không ai còn tranh đua, ganh tị, bon 
chen, mà sẽ áp dụng và thực hành lời dạy của Đức Phật trong 
cuộc sống với tâm từ bi hỷ xả để được an lạc trong bất cứ thời 
khắc nào, bất cứ nơi đâu.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng  Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Đệ tử Huệ Hương
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THÔNG BÁO TIN TỨC PHẬT SỰ
  Như đã 

thông báo trước đây về chuyến Cruise, du ngoạn trên du thuyền 

Lục (đến Tân Tây Lan và các Hải Đảo phụ cận), nay duyên lành 
hội đủ, Ban Tổ Chức đã liên lạc được với hãng tàu nên mạnh dạn 
ra thông báo số 2 này, chuyến Cruise chính thức sẽ khởi hành từ 
Hải Cảng Sydney ngày 29/11 và về lại Sydney ngày 11/12/2020. 
Giá tiền: từ $1,900 (2 người 1 phòng); từ $1,500 (4 người 1 
phòng), giá tiền này chưa tính vé máy bay nội địa các tiểu bang 
khác bay về Sydney để lên Tàu. Xin quý Phật hoan hỷ đăng ký 
sớm và đóng tiền cọc $200 để giữ chỗ ngay từ bây giờ. Liên lạc 
đăng ký như sau: 
Melbourne: Ms Hồng Hạnh: 0402 741 631; Tại Adelaide: Ms 

  

12 giờ trưa mỗi thứ Bảy hằng tuần. Đời sống tất bật hiện nay 

là phương cách giúp ta giải tỏa stress về tâm lý, cải thiện tốt về 
sức khỏe (chấm dứt trầm cảm, mất ngủ…), giúp thư giãn, đưa 
hành giả đến hạnh phúc và bình an nội tâm. Hiện tại có khoảng 
50 Phật tử người Úc và người Việt về tham dự mỗi tuần. Lớp 
Yoga, thiền tập và khí công miễn phí. Tất cả mọi người đều được 
chào đón. Kính mời quý Phật tử gần xa cùng về tham dự.

 Giáo Pháp Đương Cần Học:
thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa 
là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một mất thân người khó được 
thân”. Nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong 
đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi 
niềm tin vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của 
mình đã được thăng tiến chưa, nếu chưa thì hãy cố gắng phát 

thiết mong quý Phật tử xem lịch sinh hoạt năm 2019 để cùng 
nhau về tham dự các thời khóa như: Lớp thiền tập & Yoga mỗi 
sáng thứ Bảy, tụng Kinh tối thứ Ba và tối thứ Sáu, mỗi nửa tháng 
có lễ Sám Hối và đặc biệt là ngày Tu Bát Quan Trai hằng tháng. 

  Năm 
nay Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 của Giáo Hội sẽ được tổ chức từ 

Sydney (do TT Như Định làm Hóa chủ). Quý Phật tử tại gia có 
thể ghi danh tùng chúng tu học, để có cơ hội nghe pháp, tụng 
kinh, hành thiền, làm công quả trong 10 ngày hoặc những ngày 
rảnh theo khả năng của mình. Xin quý Phật tử liên lạc đăng ký 

tham dự, Tu Viện Quảng Đức: 03. 9357 3544 hoặc trực tiếp Chùa 

 Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra: 
Khóa Tu Học kỳ 19 tại Canberra (Trưởng ban: HT Quảng Ba, 
Viện Trưởng TV Vạn Hạnh) từ ngày 27 đến 31/12/2019.  Ban Tổ 
Chức đã chọn được Capital Country Holiday Park, cách TV Vạn 
Hạnh & Phi trường quốc tế Canberra chỉ 13-16 phút lái xe, địa 
chỉ: 47 Bidges Road, Sutton, NSW 2620,  làm nơi tổ chức Trại 
cho Khóa Tu Học (có khoảng 650 chỗ ngủ). Trân trọng kính mời 
quý Phật tử gần xa thuộc Tu Viện Quảng Đức hoan hỷ đăng ký 
khóa tu học này ngay từ bây giờ để lo lấy vé máy bay giá rẻ. Xin 
liên lạc về Tu Viện: 9357 3544, Ms Hồng Hạnh: 0402 741 631, 
hoặc trực tiếp liên lạc với Tu Viện Vạn Hạnh: 0412 224 553.
 Tiệc Chay Văn Nghệ Văn Quỹ Ủng Hộ Đại Hội Khoáng 

Đại Kỳ 6 của Giáo Hội: Đại Hội kỳ 6 sẽ tổ chức tại Tu Viện từ 
ngày 20 đến 22/9/2019, do vậy Tu Viện Quảng Đức cùng các Tự 
Viện thành viên của GH tổ chức buổi Tiệc Chay Văn Nghệ gây 
quỹ để yểm trợ cho công việc tổ chức Đại Hội, buổi tiệc chay sẽ 
được trang trọng khai mạc lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật 23/06/2019 
tại Happy Reception, 199 Sunshine Rd, Tottenham, Vic 3032. 
Tel: (03) 9370 2795. Giá vé ủng hộ: $50, với 6 món ăn chay đặc 
biệt. Liên lạc nhận vé: Ms Hồng Hạnh: 0402 741 639; Ms Quảng 
Tịnh: 0432 310 316. Ước nguyện quý Đồng hương Phật tử xa gần 
quan tâm, ủng hộ và về tham dự.
 Hành Hương Bhutan & Tích Lan tháng 9/2019: Tu Viện 

Quảng Đức sẽ tổ chức chuyến hành hương thăm viếng Bhutan 
và Tích Lan từ ngày 26/9 đến 13/10/2019, lệ phí trọn gói: $6,500, 
xin quý Phật tử hoan hỷ đăng ký sớm. Hạn chót đăng ký và đóng 

công việc cần thiết. Xin quý Phật tử xa gần liên lạc về Tu Viện 
Quảng Đức, Ms Hồng Hạnh: 0402 741 631.

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức
(Chủ Nhật 10/03/2019)


