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Bản Tin

Chöông Trình

*Chủ Nhật 26 tháng Chạp (11/02/2018): Lúc 11g sáng: Cúng 
Tất Niên, Lễ Thượng Nêu Cầu An, Cúng Tiến Chư Hương linh; 
mở cửa gian hàng tết: Bánh in, bông Vạn Thọ, thức ăn chay 3 
ngày Tết.
*Thứ Năm 30 Tết (15/02/2018): 11 giờ: Cúng Ngọ Phật; Cúng 
Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh Ký Tự Quảng Đức Đạo 
Tràng; 17giờ: Cúng thí thực; 20giờ: Lễ Sám Hối; 21giờ 30: 
Văn Nghệ Mừng Xuân; 23giờ: Lễ Trừ Tịch Đón Giao Thừa 
Xuân Mậu Tuất.
*Mùng 1 Tết Nguyên Đán (thứ Sáu 16/02/2018): 5 giờ sáng Lễ 
Thù Ân Mừng Xuân Di Lặc; 11 giờ Cúng Ngọ Phật, Lễ Vía 
Đức Phật Di Lặc; Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An; Cúng Tiến 
Chư Hương Linh; Chư Phật tử lễ Phật xin lộc đầu năm.
*Mùng 2 Tết (thứ Bảy, 17/02/2018): Khai Mạc Hội Xuân Mậu 
Tuất, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối (có chương trình văn nghệ và 
đầy đủ gian hàng thức ăn chay, nước giải khát và nhiều tặng 
phẩm khác cho Hội Xuân Mậu Tuất). Khóa lễ Khai kinh Dược 
Sư cầu an, cầu siêu lúc 11:00am ngày Mùng 2 Tết
*Mùng 8 Tết (tối thứ Sáu, 23/02/2018): Dâng Sớ Cầu An đầu 
năm lúc 7 giờ tối (xin quý vị gởi danh sách cầu an về trước, 
cũng như quý đồng hương hữu duyên phát tâm Quy Y Tam Bảo 
trong những ngày đầu năm mới, cũng xin ghi danh sách gởi về 
Tu Viện).
* 17 tháng Giêng (Chủ Nhật 04/03/2018): Hành Hương Thập 
Tự - Cúng Rằm tháng Giêng. Vé đã có, xin quý vị liên lạc lấy 
vé tại Tu Viện vào mỗi Chủ nhật ngay từ bây giờ; ở xa xin điện 
thoại đặt vé, liên lạc chị Hồng Hạnh: 0402 741 639. Nam Mô 
A Di Đà Phật.
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Lá Thư Xuân
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Kính gởi Chư Tôn Đức cùng quý đồng hương Phật tử,
Những ngày cũ của năm Đinh Dậu đã đang dần khép lại, để mời 
gọi những ngày mới của năm Mậu Tuất đang trở về. Mọi người đón 
chào những ngày Xuân Tân Niên với ước nguyện một năm tròn 
đầy, vạn sự hanh thông, thuận lợi và nhiều thành đạt, bình an trong 
đời sống.
Tiết trời Úc Châu năm nay thay đổi bất thường, mới vào đầu tháng 
11 mà đã có những ngày nóng lên đến 38- 40 độ C, rồi bước sang đầu 
tháng 12  lại có những cơn mưa nặng hạt kéo dài đến cả tuần. Những 
vùng ngoại ô thành phố Melbourne đã có nhiều vùng ngập lụt, thiệt 
hại không lớn lắm cho các nông trại, nhưng cũng gây khó khăn 
chung cho mọi người vì sự thay đổi thời tiết. Âu cũng do con người 
lạm dụng vật chất quá dư thừa xa xỉ, từ đó dẫn đến hậu quả Hiệu ứng 
nhà kính, khí hậu toàn cầu đổi thay, các nhà khoa học thiên văn trên 
thế giới cũng không dự báo được sự đổi thay của môi trường. 
Kính thưa quý đồng hương thân mến, nhìn về quê hương VN của 
chúng ta, về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tỉnh Cà 
Mau, điểm đến cuối cùng của quê Mẹ. Theo các Khoa học gia về 
môi trường thì vào năm 2050 trở đi, các tỉnh thuộc Đồng bằng sông 
Cửu Long, nhất là tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau sẽ bị chìm trong biển 
nước. Những năm gần đây, trong 2 tỉnh này hằng năm phải di dời 
hàng 1000 căn hộ ở ven sông, vì bị sóng thủy triều làm sạt lở nhận 
chìm mỗi ngày. Miền Bắc và miền Trung VN thì năm nay bão lũ lại 
đến sớm hơn mọi năm, đồng bào và cư dân không đủ thời gian để 
chuẩn bị và ứng phó, từ đó dẫn đến thiệt hại không lường về nhân 
mạng và vật chất. Nhìn chung toàn thế giới từ thiên tai, động đất, 
bão lụt, chiến tranh, khủng bố… ngày càng gia tăng, con người cần 
phải biết tự chế, khắc phục, biết đủ, không lạm dụng và tham cầu 
quá đáng.
Tất cả chúng ta đều biết rằng dân số thế giới hiện đã lên đến 7 tỷ 
người, mọi sự sinh hoạt, ăn ngủ, đi lại… đều cần những nhu cầu 
thiết yếu, từ đó những nhà máy, hãng xưởng đua nhau mọc lên như 
nấm, để kịp thời sản xuất, cung ứng cho thị trường theo sự tham cầu 
của con người. Chính những nhà máy, công xưởng này đã thải bụi 
khói, khí độc, dẫn đến hệ quả khiến cho trái đất và bầu khí quyển 
không đủ sức chịu đựng nổi, từ đó xảy ra thiên tai dịch bệnh không 
thể tưởng tượng được.
Đức Phật đã từng dạy rằng “Đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham 
dục khởi; thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại”, có nghĩa: “Tham muốn 
nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham muốn ra; nếu ít 
muốn không tạo nghiệp (vô vi), thân tâm an vui tự tại”. Tất cả những 
cảnh giới khổ đau và phiền não của cuộc đời, đều phát xuất từ lòng 
tham vô đáy của con người. Là con người hay tất cả các loài động 
vật có sự sống, ai ai cũng đều mong cầu cho mình được sống và 
nhiều hạnh phúc, không ai muốn chết và nhận lấy bất hạnh hay khổ 
đau, phiền lụy. Nếu mọi người đều nhận biết mình mong cầu như 

vậy, thì mình phải tuyệt đối không nghĩ, không làm điều gì khiến 
cho người khác bất hạnh, khổ đau và phiền lụy. Mà ngược lại phải 
tìm mọi cách để nâng đỡ, cứu giúp trang trải rộng lòng từ bi, bao 
dung độ lượng đến mọi người và mọi loài. Là người con Phật phải 
biết sống có yêu thương, hiểu biết, và hãy biết sống vì người khác, 
với chút lòng từ, và cảm thông đến mọi người, là chúng ta đã cho 
nhau một Mùa Xuân đầy hy vọng và miên viễn trong đời sống này.
Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quý 
Cộng đồng, Hội đoàn, quý Cơ quan truyền thông báo chí, quý thân 
hào nhân sĩ, quý đồng hương Phật tử xa gần một Mùa Xuân Mậu 
Tuất 2018 vô lượng cát tường, tùy tâm như ý, vạn sự an khang và sở 
cầu như nguyện. 
Viện Chủ TT. Thích Tâm Phương
Trụ Trì TT. Thích Nguyên Tạng



Tán Thán Tinh Thần Tu Học
Tán thán tinh thần tu học: Xin tán thán tinh 
thần tu học của TT Tâm Phương & TT Nguyên 
Tạng cùng 91 Phật tử thuộc TV Quảng Đức đã 
phát tâm về tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp 
Úc Châu kỳ 17 được tổ chức từ ngày 24 đến 
28/12/2017 tại Portsea, Victoria. Có 53 Tăng 
Ni & 471 Phật tử trên toàn liên bang Úc về dự 
khóa tu năm nay (do TT Nguyên Tạng, Trụ Trì 
TV Quảng Đức làm trưởng ban tổ chức). Khóa 
Tu Học kỳ 18 sẽ được tổ chức tại Adelaide, 
Nam Úc do TT Thích Viên Trí, Trụ Trì Chùa 
Pháp Hoa làm Trưởng Ban Tổ Chức, TVQĐ sẽ 
có thông báo chi tiết địa điểm trong bản tin 
Mừng Phật Đản.

Kiến Thiết Xây Dựng
Kính thưa quí đồng hương Phật tử, chắc hẳn quý vị đã 
hoan hỷ khi nhìn thấy thành quả khiêm tốn của công 
trình xây dựng Nhà bếp và khu vệ sinh công cộng trong 
hai năm qua tại TVQĐ đã hoàn tất và bắt đầu xử dụng 
vào đầu năm 2018. Tất cả đều nhờ vào công đức của quý 
vị, nên công trình mới hoàn tất trong vòng 2 năm. Cầu 
nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho quý quyến luôn 
được an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Công 
trình xây dựng tiếp theo là Cư Xá Quảng Đức, Kho Đa 
Dụng, Đoàn Quán Gia Đình Phật Tử (xem hình nền 
móng) đây là công trình xây dựng cuối cùng của Tu Viện 
Quảng Đức. Ước mong quý vị tiếp tục góp tâm cầu 
nguyện và tùy hỷ chung góp một tấm lòng cho công trình 
từ đây đến năm 2020 được hoàn tất, để mừng đón Chu 
Niên 30 năm (1990-2020) thành lập Tu Viện Quảng 
Đức. Kính chúc quý vị cùng gia đình vui hưởng một 
Mùa Xuân đầy niềm tin yêu và hy vọng hạnh phúc đong 
đầy trong đời sống.
Ban Kiến Thiết Tu Viện Quảng Đức
Viện Chủ TT Thích Tâm Phương
Đạo Hữu Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
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Tin Tức PHAÄT SÖÏ
của Tu Viện Quảng Đức

TT Viện Chủ Tâm Phương & TT Nguyên Tạng cùng 91 Phật tử thuộc TV Quảng Đức
tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 vừa qua
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TƯỜNG THUẬT VỀ 2 CHUYẾN CỨU TRỢ
ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI (BÃO DAMREY SỐ 12) TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Cơn bão Damrey số 12 ập vào tỉnh Khánh Hòa sáng sớm 
ngày 4/11/2017, đã làm cho hơn 40 người thiệt mạng, 30 
người mất tích và hàng vạn ngôi nhà bị tốc mái, khiến cho 
đồng bào bị nạn thiên tai này rơi vào tình cảnh nghèo khổ. 
GH Úc Châu đã tổ chức 2 đợt cứu trợ. ĐỢT 1, trong hai 
ngày 11 và 12/12/2017 TT Nguyên Tạng (Phó Tổng Thư 
Ký Giáo Hội Úc, đại diện cho TT Tổng Vụ Trưởng 
TVTTXH Thích Tâm Phương) cùng HT Thông Hải (Tổng 
Vụ Trưởng TV Từ Thiện) từ Hoa Kỳ và 9 vị Sư đến từ Tích 
Lan, đã đến cứu trợ tại 4 địa điểm: 1/ Chùa Báo Ân ở Tu 
Bông; 2/ Chùa Thanh Lương ở Vạn Giã; 3/ Chùa Long 
Cảnh ở Vạn Ninh; 4/ Chùa Pháp Bảo ở Vĩnh Thái. Đoàn đã 
phát tặng tổng cộng 1.400 phần quà, mỗi phần gồm có 1 
thùng mì gói và 300.000 VNĐ. Tổng chi phí cứu trợ đợt 1 
khoảng 600 triệu VNĐ.  ĐỢT 2, GH Úc Châu tổ chức ủy 
lạo từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 1 năm 2018. Đoàn gồm có: 
HT Nhật Tân (Tổng Thư Ký), HT Nguyên Trực (Tổng Vụ 
Trưởng TV Cư Sĩ), TT Tâm Phương (Tổng Vụ Trưởng TV 
Từ Thiện Xã Hội), Ni Sư Huệ Khiết (Tổng Vụ Phó TV Từ 
Thiện Xã Hội) cùng 10 Chư Tôn Đức tại địa phương hướng 
dẫn và hỗ trợ cho công việc ủy lạo. Bắt đầu ngày 3/1/2018, 
đoàn phát quà tại 2 địa điểm ở Huế: Tại làng Phong Điền, 
phát 200 phần quà tình thương, mỗi phần gồm có 300.000 
VNĐ, 1 thùng mì, xì dầu, đường, sữa và thuốc cảm; tại làng 
Bao La, đoàn phát 100 phần. Ngày 4/1/2018, tại Làng Đại 
Lộc, Quảng Nam, đoàn phát 300 phần quà, mỗi phần gồm 
có 300.000 VNĐ, 1 thùng mì, bột nêm, bột ngọt; tại Bình 
Sơn, Quảng Ngãi đoàn phát 300 phần quà, mỗi phần gồm 

300.000 VNĐ, 1 thùng mì, dầu ăn, bột ngọt. Ngày 
5/1/2018, tại Bình Định đoàn phát quà ở 2 nơi: Chùa Tịnh 
Quang, xã Phước Sơn, Tuy Phước 200 phần; Chùa Sơn 
Bình, xã Phước Thành, Tuy Phước 200 phần. Ngày 
6/1/2018, đoàn phát 300 phần quà cho đồng bào bị thiên tai 
tại Tổ Đình Liễu Quán, Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chiều ngày 
7/1/2018, đoàn phát 250 phần quà tình thương tại Chùa 
Kim Quang, thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, Nha Trang, mỗi 
phần gồm: 300.000 VNĐ, 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn. Ngày 
8/1/2018, đoàn phát 350 phần tại Đảo Hòn Lớn và Đảo Vạn 
Thành ở Vạn Ninh, Khánh Hòa. Ngày 9/1/2018, đoàn phát 
370 bao thư, mỗi bao có 400.000 VNĐ cho đồng bào tại xã 
Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Ngày 18/1/2018, đoàn đã phát 
200 phần quà tại Chùa Linh Sơn, Vạn Giã; 150 phần quà tại 
Chùa Thiên Tứ, Vạn Ninh; 100 phần quà cho đồng bào ở 
Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang. Ngoài ra đoàn 
thăm viếng 20 ngôi chùa tại Khánh Hòa bị hư hại nặng và 
cúng dường mỗi nơi 5 triệu đồng để giúp việc tái thiết. 
Tổng kết đợt 2, Đoàn Từ Thiện Úc Châu đã trao tận tay 
đồng bào bị nạn thiên tai Bão Damrey 3.250 phần quà tình 
thương. Tổng chi phí gần 1 tỷ 600 triệu đồng VN. Xin 
thành tâm tán dương công đức của Chư Tôn Đức Tăng Ni 
và quý Phật tử đồng hương gần xa tại Hoa Kỳ và Úc Châu 
đã chung tay đóng góp cho công cuộc từ thiện xã hội này.
Nam Mô A Di Đà Phật,
Tin: Tâm Chánh
Hình ảnh: Thích Chúc Xuân & Thanh Hà




