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Baûn Tin

Laàn thöù 2642
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 thân mến,

Bảy đoá sen vàng nâng gót ngọc
Đón mừng Bồ Tát xuống trần gian.

Rằm tháng Tư trăng tròn là báo hiệu ngày ra đời 
của �ái Tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn, 
và Hoàng Hậu Ma Gia. Ngài sanh ra tại Vườn Lâm 
Tỳ Ni, �ành Ca Tỳ La Vệ, miền Trung Ấn Độ vào 
năm 624 trước Tây Lịch. Mặc dù �ái Tử đã 
được nuôi dưỡng và lớn lên trong cung vàng 
điện ngọc, vật chất xa hoa và quyền lực. 
Những thứ mà người thế gian ai cũng 
mơ ước và thậm chí có thể đổi cả mạng 
sống để đạt được. �ế nhưng Ngài đã 
nhẹ nhàng bỏ lại sau lưng để vượt thành 
xuất gia, vì Ngài đã nhận ra rằng: Mọi thứ 
vật chất và quyền uy phù phiếm đều mỏng 
manh, vô thường, và ngay cả tấm thân này rồi cũng bị 
già, bệnh và chết (Trăm năm cõi mộng người ta, sanh già 
bệnh tử thiệt là chẳng sai). Đó là những điều mà Ngài đã 
chứng kiến khi đi dạo quanh bốn cửa thành. Ngài thấy 
rằng sanh, lão, bệnh, tử là một quá trình sinh diệt mà 
con người và muôn loài đều phải trải qua trong trầm 
luân đau khổ. Ngài ưu tư khắc khoải và cuối cùng Ngài 
đã quyết định rời bỏ kinh thành để lên đường tầm sư 
học đạo, tìm cầu sự giải thoát. Sau sáu năm tu khổ hạnh 
tại rừng già, và sau đó tu tập theo con đường trung đạo, 
Ngài đã chứng thành Phật quả hiệu là �ích Ca Mâu Ni.

Hơn 2600 năm qua, giáo lý truyền thừa của Ngài đã 
mang đến cho nhân loại một thông điệp Hòa Bình và 
Nhân Ái đích thực để xây dựng một xã hội lành mạnh. 
“Tâm bình, �ế Giới bình”. Ngài dạy rằng muốn cho xã 
hội và quốc dân được an bình thịnh trị, trước hết mỗi 
người phải hoàn thiện bản thân mình. “ Tề gia rồi, mới 
trị quốc”. Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh 
nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. 
Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực 
hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị 
hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, 
bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ 
đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi 
khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao 

dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn 
mình… Làm được như vậy thì chúng ta, 
những người con Phật hân hoan đón mừng 
ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa.
Để cùng hòa chung niềm vui của những 

người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện 
Quảng Đức long trọng cử hành Ngày 

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 vào lúc 11 
giờ sáng ngày Chủ Nhật 27/5/ 2018 nhằm 

ngày 13/4/Mậu Tuất.
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 26/5/2018
15:00 Lễ Truyền Giới Quy Y Tam Bảo.
17:00 Lễ Cúng �í �ực.
* Chủ Nhật 27/5/2018.
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.

Chöông Trình
Đại Lễ Phật Đản



Tri Ân Nhớ Ân
Đầu Năm Lễ Phật

Mừng đón Mùa Xuân Mới, là truyền thống đẹp của nền văn 
hóa Việt Nam. Dù bận rộn hay khó khăn đến đâu, nhưng mỗi 
độ Xuân về, chúng ta đều chạnh lòng nhớ đến ông bà cha mẹ 
tổ tiên, họ hàng, để rồi cùng nhau sum họp đoàn tụ trong 3 
ngày Tết, đồng thời làm tròn trách nhiệm của mỗi người ở 
nhiều góc cạnh khác nhau, như đi tảo mộ cho tổ tiên ông bà 
quá cố, sửa soạn nhà cửa bàn thờ tổ tiên hoa trái tốt tươi, thăm 
viếng hương khói từ đường nội ngoại, mừng thọ cha mẹ, chúc 
mừng năm mới họ hàng thân hữu, và nhất là đi Chùa Lễ Phật 
cầu Phước bình an cho cả một năm mới . Tất cả những việc 
làm trên là phong tục tập quán, là nét đẹp truyền thống của 
nền văn hóa Việt mà những người con dân Việt phải cố gắng 
gìn giữ.

Cũng từ những niềm tin tôn kính, qua những nén hương 
tâm thành khấn nguyện, quỳ trước Chân Dung Đức Phật, hay 
trước bàn thờ Gia Tiên Từ Đường, Nội Ngoại, hay trước di 
ảnh ông bà cha mẹ đã quá cố, đều là những nét đẹp văn hóa 
truyền thống mà mỗi người con Việt nói chung, hay nói riêng 
cho những người con Phật không thể thiếu trong mỗi độ 
Xuân về.

Từ nét đẹp văn hóa này, mà năm nay đón mừng Mùa Xuân 
Mới Mậu Tuất 2018, đạo tràng Tu Viện đã đón 82 xe bus từ 
những phái đoàn hành hương thập tự của Chư Tôn �iền Đức 
Tăng Ni, đã đưa những người con Phật về thăm Tu Viện 
Quảng Đức từ ngày Mùng Một Tết cho đến Rằm tháng Giêng. 
�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. TT �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. 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 Chùa Tường Vân. Đạo hữu Nguyên Hồng 
và 50 Phật tử thuộc Hội Phụ Nữ Victoria. Đạo hữu Hạnh Kim 
cùng 50 đoàn sinh và phụ huynh GĐPT Quảng Đức. Cùng 
Đoàn Hành Hương 380 Phật Tử của Đạo Tràng Tu Viện 
Quảng Đức do TT �ích Nguyên Tạng dẫn đoàn đưa Phật tử 
đến lễ Phật đầu năm cũng như đảnh lễ Chư Tôn �iền Đức 
Tăng Ni Chúc �ọ đầu năm, đây là những nét đẹp của người 
con Phật trong dịp Xuân về. Việc làm trên đầy ý nghĩa thanh 
cao, là nét đẹp trong văn hóa Phật Giáo mà những người con 
Phật phải biết gìn giữ để bồi đắp cho thân tâm luôn được an 
lạc thiện lành trong chánh pháp, và cầu phúc cho gia đình 
luôn luôn tinh tấn tu tập an lành trong ánh hào quang của 
Chư Phật. Tuy nhiên quá bận rộn cho một mùa Xuân, những 
người con Phật tại đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, chắc chắn 
sẽ có nhiều vụng về thiếu sót trong những việc cung đón, tiếp 
đãi Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử 
xa gần về thăm, lễ Phật cầu nguyện đầu năm. Ngưỡng nguyện 
Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni và toàn thể quý đồng hương Phật 
tử xa gần niệm tình thứ lỗi cho. �ay mặt Ban Tri Sự Tu Viện 
Quảng Đức, chúng con kính chúc Chư Tôn �iền Đức Tăng 
Ni, cùng quý đồng hương Phật Tử xa gần vô lượng an lành 
trong ánh hào quang của Đức Phật.

Phó Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức,
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ.
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