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Lá Thư Vu Lan  
 
Kính thưa quí đồng hương Phật tử thân mến, 
 
Đã là người Việt Nam, chắc ai cũng thuộc lòng hai 
câu ca dao: 
 
Tháng sáu mua nhãn bán trâm 
Tháng bảy ngày rằm Xá Tội Vong Nhân 
 
Lại một lần nữa, Mùa Vu Lan Báo Hiếu, Mùa Xá Tội 
Vong Nhân, một truyền thống ngàn đời cao đẹp của 
dân tộc Việt, đã trở về với người con Phật chúng ta. 
Cây có cội nước có nguồn. Làm người trên đời này ai 
mà không có ông bà cha mẹ. Cha Mẹ của chúng ta đã 
tận tụy, hy sinh, lao nhọc hết cả đời chỉ vì sự lớn khôn 
và thành tựu sự nghiệp của chúng ta. Công ơn sinh 
thành dưỡng dục ấy không thể đánh đổi bằng một vài 
lời thăm hỏi hay những món quà đơn giản mà phải 
phát xuất từ một tâm niệm chân thành tri ân và báo ân 
của người con hiếu thảo.  
 
Rằm tháng bảy ngày hôm nay không còn dành riêng 
cho Đạo Phật, hay là Phật tử, mà đã trở thành ngày 
nhớ về cội nguồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Ngày mà 
tất cả những người con không thể nào quên công ơn 
sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ.  
 
 Mẹ Cha là cả một trời thương 
Mẹ Cha là cả một thiên đường trần gian 
 
Còn Cha Mẹ là còn tất cả, mất Cha Mẹ là mất hết tất 
cả, nghĩ như vậy mà mỗi người con chúng ta, khi Cha 
Mẹ còn hiện hiền thì chúng ta phải sớm viếng tối 
thăm, phụng dưỡng, đền đáp ơn nghĩa cho Cha Mẹ với 
tất cả tấm lòng chí thành mà chúng ta có thể làm được. 
 
Nếu không may Cha Mẹ đã qua đời, thì còn lại anh 
em, họ hàng quyến thuộc phải biết đoàn kết thương 
yêu đùm bọc che chở lẫn nhau, cũng như nhắc nhở  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nhau hương khói giỗ chạp, về chùa lễ Phật, tụng kinh 
cầu siêu… thì đó cũng là một cách tỏ bày lòng hiếu 
kính đối với những bậc song thân đã quá vãng. 
 
Ðể tỏ lòng hiếu kính lên Ông Bà Tổ Tiên trong dịp 
Mùa Báo Hiếu Phật lịch 2554. Ðạo Tràng Tu Viện  
Quảng Đức long trọng tổ chức Ngày Ðại Lễ Vu Lan 
Báo Hiếu lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 22/8/ 2010, 
nhằm ngày 13 tháng bảy năm Canh Dần. 
 
Thay mặt Ban Trị Sự Ðạo Tràng Tu Viện Quảng Ðức 
thành tâm kính mời quí thân hữu, quí ân nhân, quí 
đồng hương Phật Tử xa gần nhín chút thời gian đồng 
về tham dự ngày Ðại Lễ, cùng tụng kinh Báo Hiếu Vu 
Lan, để hồi hướng công ơn sanh thành dưỡng dục của 
Ông Bà Cha Mẹ, đó là một công đức vô lượng thù 
thắng của mỗi người con hiếu. 
Kính chúc quí vị cùng gia quyến luôn được an lành 
trong ánh hào quang của Chư Phật 
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ha Ha tát, 
Tác Ðại Chứng Minh  
                                          Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức 

TT.Thích Tâm Phương 
 
 

Chương Trình Ðại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 
 Chủ Nhật 22/8/2010 

 
* Chủ Nhật  15-8-2010: Lễ Khai Kinh Vu Lan  
* Chủ Nhật 22-8-2010: Cử hành lễ chính thức. 
- 09.30: Chư Phật tử tề tựu 
- 10.00: Khóa lễ Gia Đình Phật Tử 
- 10.30: Thuyết Pháp “ Ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu” 
- 11.15: Cử hành Lễ chính thức-có chương trình riêng  
- 12.30: Lễ Phóng Sanh 
- 12.45: Lễ Cúng Dường Trai Tăng 
- 13.00: Khoản đãi cơm chay Phật tử thọ trai 
- 14.00:Chương trình văn nghệ Vu Lan Báo Hiếu  
- 15.00: Thí Thực hoàn mãn. 
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THƯ NGỎ KÊU GỌI 
ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG 

BẢO THÁP TỨ ÂN 
Kính thưa quí đồng hương Phật tử thân mến, 
Sau 2 năm khởi công xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân, Ðạo 
Tràng Tu Viện Quảng Ðức trên được nhờ Hồng Ân 
Chư Phật gia hộ, dưới được thập phương đồng hương 
Phật tử xa gần góp tâm chia sẻ tinh thần lẫn tài chánh, 
đến nay Bảo Tháp đã đi hơn nửa chặn đường, nếu mưa 
thuận gió hòa, thời tiết đãi ngộ, công trình xây dựng sẽ 
kịp hoàn tất để cùng vui mừng chào đón ngày Sinh 
Nhật và chu niên 20 năm của Ðạo Tràng Tu Viện 
Quảng Ðức sẽ được tổ chức trong 3 ngày 22, 23 và 
24 tháng 10 sắp tới.  Kính thưa quí đồng hương Phật 
tử thân mến, để cùng hoàn tất giai đoạn cuối của Bảo 
Tháp Tứ Ân, như lót gạch, sơn và trang trí bên trong 
và bên ngoài Bảo Tháp, cần có: 3 Tủ Án Thờ Phật mỗi 
cái  $4000 Úc Kim; - 10  Án Kệ lồng gương để an vị 
Tro Cốt, phát tâm cúng dường mỗi tủ $2000 Úc Kim; 
- 12 Tháp Ðèn bằng đá trang trí chung quanh Bảo 
Tháp, phát tâm cúng dường mỗi Tháp Ðèn $1000. Úc 
Kim. Xin đại chúng cùng nhau chia sẻ hùn phước, tùy 
hỷ mỗi người góp một bàn tay, mỗi người một đồng 
mà tất cả bằng đạo tâm kiên cố thanh tịnh để giúp Phật 
sự xây dựng này sớm thành tựu. Mọi sự phát tâm đóng 
góp, quý vị có thể gởi chi phiếu hoặc money order, xin 
ghi: Quang Duc Buddhist Welfare Association hoặc 
Commonwealth Bank Account: 313510232394, hoặc 
xin liên lạc trực tiếp Tu Viện, số phone: 61.3. 9357 
3544 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỈNH TRO CỐT  
 AN TRÍ VÀO BẢO THÁP TỨ ÂN 

Kính gởi đến quý gia đình Đạo hữu đã có Ký Tự Tro 
Cốt tại Tu Viện Quảng Ðức trong thời gian qua. 
Kính thưa quý gia đình Đạo hữu thân mến,  
Hiện tại có khoảng gần 100 hũ Tro Cốt được thờ tại 
Tháp Ðịa Tạng tạm thời gần 7 năm qua, Tu Viện dự 
tính sẽ thỉnh các hũ Tro Cốt này vào an trí trong Bảo 
Tháp Tứ Ân trước ngày lễ chu niên 20 năm (sẽ được 
tổ chức trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 10 sắp tới. ), 
do vậy, nay thông báo đến quí gia đình đạo hữu nào 
có Tro Cốt hiện thờ tại Tu Viện, xin quí vị hoan hỷ về 
tham dự Lễ Vu Lan vào ngày chủ nhật 22-8-2010 để 
có buổi họp mặt cùng quý Thầy & Ban Trị Sự để bàn 
thảo ngày giờ chính thức thỉnh tro cốt sang Bảo Tháp 
mà đích thân gia đình quý vị phải có mặt trong buổi lễ 
an trí tro cốt đó. Chúc nguyện gia đình quý Đạo hữu 
thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiên cố trên bước 
đường tu học hộ trì chánh pháp được trường tồn. 

                               Nay Thông Báo, 
                               Viện Chủ Tu Viện Quảng Ðức 

                               Thượng Tọa Thích Tâm Phương 

 
Hình ảnh Thợ đang làm mái ngói thứ 3 của Bảo Tháp 
 

 
Phật Giáo là gì ? 

 
Venerable Ajahn Brahmavamso 

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng dịch 
 

(Tiếp theo kỳ trước và hết)  
 
5/ Luân hồi:  Đức Phật đã nhớ rõ nhiều kiếp trước của 
Ngài. Ngay cả ngày nay nhiều tu sĩ Phật Giáo và cư sĩ tại 
gia cũng có khả năng nhớ kiếp trước của mình. Ký ức 
mạnh mẽ như vậy là kết quả của việc hành thiền sâu xa. 
Đối với những người nhớ lại kiếp trước của mình, luân hồi 
hay sự tái sinh nhiều kiếp đã trở thành một sự kiện được 
xác lập, đặt đời sống này trong một quan điểm đầy ý 
nghĩa. Luật nhân quả chỉ có thể được hiểu trong khuôn khổ 
sự kiện người ta trải qua nhiều kiếp sống liên tiếp, vì có 
những khi phải mất một thời gian dài như vậy để một hành 
động sản sinh nghiệp quả. Do những nghiệp tốt trong đời 
sống như bố thí, từ bi, giữ giới, đức hạnh và giúp đỡ người 
khác, người ta có thể có sự tái sinh thuận lợi trong kiếp sau. 
Như vậy không có nghĩa là người ta sẽ tái sinh trong một 
gia đình giàu có hay được sức khỏe tốt, nhưng có thể sinh 
ra trong một hoàn cảnh mà nhu cầu vật chất được cung ứng 
đầy đủ và thuận lợi cho việc được biết tới giáo pháp, thực 
hành tu tập và đạt đến Niết Bàn an lạc. Người ta có thể sinh 
ra trong một gia đình có nghề nghiệp không tốt, có thể bị 
lôi cuốn vào môi trường xấu này và không được biết đến 
hay không thực hành giáo pháp. Nhiều người trẻ tuổi thuộc 
những gia đình giàu có đã nghiện ma túy và nhiều điều 
không tốt, hủy hoại đời sống của mình, trong khi có những 
người trẻ thuộc những gia đình bình thường được nuôi dạy 
trong tình thương, sự chăm sóc và sự hướng dẫn đúng đắn 
trở thành những người trưởng thành lương thiện và có ích 
cho xã hội. Do thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ mà họ 
được sinh ra trong những gia đình tốt. Ngược lại, việc sinh 
ra trong những gia đình rất giàu có có thể là  



Tu Viện Quảng Đức - Bản Tin Vu Lan 2010 
 

3

 
Tôn Tượng Phật A Di Đà trên nốc Bảo Tháp Tứ Ân 

 
một chướng ngại cho việc tu tập tự phát triển trong Chánh 
Pháp. Với thiện nghiệp đã tạo trong kiếp trước, đã có nhiều 
trường hợp người ta rời khỏi gia đình giàu có của mình để 
sống đời tu hành. Vì vậy sự kiện sinh ra trong một gia đình 
giàu có hay nghèo nàn, sinh ra có sức khỏe hay đau bệnh, 
không phải là những điều chính yếu nói lên những nghiệp 
quá khứ, mà điều quan trọng hơn là người ta có gặp được 
Chánh pháp hay không, có được nghe nói tới, thực hành và 
chứng nghiệm Giáo pháp và đạt được Niết Bàn an lạc hay 
không. Sự tái sinh không chỉ diễn ra trong cõi người. Đức 
Phật dạy rằng cõi người chỉ là một trong những cõi giới 
khác nhau mà thôi. Có đến 28 cõi trời khác nhau và có 
nhiều cõi giới thấp hơn và khắc nghiệt hơn cõi người, như 
cõi thú và cõi ma quỷ. Không những chúng ta có thể đi đầu 
thai vào bất cứ cõi nào ở kiếp sau mà có thể chúng ta đã tái 
sinh qua lại trong nhiều cõi giới đó rồi trong quá khứ. Điều 
này giải đáp  một quan điểm phản đối thông thường chống 
lại thuyết luân hồi: “làm gì có sự tái sinh trong khi ngày 
nay dân số  trên thế giới nhiều gấp mười lần con số của 
một thế kỷ trước?”. Câu trả lời là những người đang sống 
trên thế giới ngày nay đã tái sinh về từ nhiều cõi giới khác 
nhau. Khi biết rằng người ta đã qua lại những cõi giới khác 
nhau, chúng ta sẽ tôn trọng hơn và từ bi hơn với các sinh 
linh trong cõi đó. Thí dụ người ta sẽ không làm tổn hại các 
loài vật khác khi đã nhìn thấy rõ ràng mối liên hệ luân hồi 
giữa loài thú và loài người.  

6/ Không có Đấng sáng thế:  Đức Phật đã từng nói rằng 
không có Thượng Đế cũng như không một ai có quyền can 
thiệp vào sự vận hành của nghiệp quả của chúng ta. Vì vậy, 
Phật Giáo dạy người ta nhận trách nhiệm đầy đủ cho chính 
mình. Thí dụ, nếu muốn giàu có, hãy bố thí, tín nhiệm và 
chăm chỉ làm việc, và nếu muốn thác sinh về cõi trời, hãy 
luôn luôn tử tế với người khác và thực hành mười điều 
thiện (không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói láo, không nói lời thêu dệt, không nói lời độc ác, 
không nói lời hai lưỡi, không tham lam, không sân hận và 
không si mê). Không có Thượng Đế nào để cầu xin được 
ban ơn, hay nói một cách khác, không thể có sự mua chuộc 
hoặc can thiệp nào trong sự vận hành của luật nhân quả. 

Tín đồ Phật Giáo có tin rằng có một Đấng Tối Cao sáng tạo 
vũ trụ hay không? Trước hết, người Phật tử sẽ hỏi rằng bạn 
nói tới loại vũ trụ nào. Từ khi có tiếng nổ lớn khai sinh ra 
vũ trụ cho đến bây giờ, vũ trụ của chúng ta chỉ có là một 
trong vô số vũ trụ trong cái nhìn của Phật Giáo về vũ trụ 
quan. Khi một chu kỳ của vũ trụ chấm dứt thì một chu kỳ 
khác bắt đầu, cứ như thế mãi, theo quy luật tự nhiên và 
không có lúc khởi đầu nào có thể được tìm thấy. Qua quá 
trình đó, một Đấng Sáng thế là thừa và là không cần 
thiết.Không có một sinh linh nào được xem là Đấng Cứu 
Rỗi Tối Cao, vì các vị thần, các vị trời, các loài thú và tất 
cả các loài chúng sinh khác đều bị lệ thuộc vào luật nhân 
quả. Ngay cả Đức Phật cũng không có quyền để cứu vớt ai, 
mà Ngài chỉ người dẫn đường, đưa ra chân lý để giúp 
người tìm lối thoát. Mỗi người phải nhận trách nhiệm cho 
hạnh phúc tương lai của đời mình, còn nếu giao phó trách 
nhiệm này cho người khác thì đó là một điều tai hại.  

7/ Ảo tưởng về “linh hồn”: Đức Phật dạy rằng không có “ 
linh hồn” nào cả, không có phần bên trong cốt yếu và 
thường tồn nào của một chúng sinh. Cái mà ta gọi là “sinh 
vật”, dù là người hay một loài nào khác, có thể được xem là 
sự kết tụ tạm thời của nhiều thành phần và cùng hoạt động, 
khi đầy đủ nó được gọi là “sinh vật”, nhưng khi những 
thành phần đó tách rời nhau và những hoạt động đó ngừng 
lại thì nó không được gọi là “ sinh vật” nữa. Giống như một 
cái máy vi tính được ráp với nhiều bộ phận để hoạt động, 
chỉ khi được ráp xong và làm những công việc hoà hợp với 
nhau, nó mới được gọi là “máy vi tính”, nhưng khi nó được 
tháo rời và những hoạt động ngừng lại thì nó không được 
gọi là “máy vi tính” nữa. Không có phần bên trong cố định 
và thường tồn nào mà chúng ta có thể thực sự gọi là “máy 
tính” cả, và giống như vậy, không có phần bên trong cốt 
yếu và thường tồn nào có thể được tìm thấy mà chúng ta có 
thể gọi là “linh hồn”.Không có “linh hồn” nhưng sự tái sinh 
hay luân hồi vẫn xảy ra. Hãy xét lại tỉ dụ này: trong một 
ngôi chùa, một cây nến đã cháy gần hết và sắp tàn. Một tu 
sĩ lấy một cây nến mới và châm lửa nó từ cây nến sắp tàn 
kia. Ngọn nến cũ tắt nhưng ngọn nến mới cháy sáng. Cái gì 
đã chuyển từ cây nến cũ sang cây nến mới? Chỉ có sự liên 
hệ nhân duyên chứ không có “vật” gì chuyển sang cả. Cũng 
giống như vậy, chỉ có sự liên hệ nhân duyên giữa kiếp 
trước và kiếp hiện tại của chúng ta chứ không có “linh hồn” 
nào chuyển sang cả.Đức Phật nói rằng tà kiến về “linh hồn” 
là nguyên nhân của mọi đau khổ. Ảo tưởng “linh hồn” hiển 
lộ như “ta” (tự ngã), chức năng không thể ngăn cản được 
của tự ngã là điều khiển hay kiểm soát người khác. Những 
tự ngã lớn muốn điều khiển thế giới, những tự ngã trung 
bình có sức kiểm soát khung cảnh gia đình, cái nhà và nơi 
làm việc của mình, và tất cả những tự ngã đều cố gắng điều 
khiển cái mà họ xem là thân thể và tâm trí của mình. Sự 
điều khiển và kiểm soát như vậy biểu lộ những cảm xúc 
như thương và ghét, và hậu quả của nó là không có sự an 
tĩnh nội tâm cũng như hòa hợp ngoại cảnh. Chính tự ngã 
này tìm cách thủ đắc tài sản, khống chế người khác và khai 
thác môi trường. Việc làm của nó là tìm hạnh phúc cho 
mình nhưng nó là nguyên nhân làm phát sinh đau khổ. Nó 
muốn được thoả mãn nhưng chỉ thấy sự bất mãn. Sự đau 
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khổ bám rễ sâu như vậy không thể chấm dứt trừ khi chúng 
ta siêng năng tu tập Thiền định, trí tuệ phát sinh và nhận ra 
rằng ý tưởng “ta” và “của ta” chỉ là ảo ảnh, là cái không 
thật có. Bảy đề mục trên là một phần trong những điều cốt 
yếu mà Đức Phật đã dạy. Bây giờ, để hoàn chỉnh bài viết 
trình bày sơ lược về Phật Giáo này, chúng ta xét coi những 
giáo lý này đã được thực hành như thế nào ngày nay.  

Các Tông phái Phật Giáo: Người ta có thể nói chỉ có một 
loại hình Phật Giáo và đó là bộ sưu tập lớn của những giáo 
lý mà nguyên thủy Đức Phật đã dạy. Những giáo lý này ở 
trong kinh điển tiếng Pali, những kinh sách cổ truyền của 
Phật Giáo Theravada, được chấp nhận rộng rãi như những 
cuốn sách cổ nhất và đáng tin cậy nhất ghi lại những lời 
dạy của Đức Phật.  Sau khi Ðức Phật thành đạo, ánh sáng 
giác ngộ của Ngài đã chiếu khắp mọi nơi, hàng vạn người 
dân Ấn, từ sĩ, nông, công, thương, mọi tầng lớp của xã hội 
Ấn đều thừa hưởng được kết quả giác ngộ của Ngài. Về 
sau, Chánh pháp đã có mặt ở khắp Ấn Ðộ và lan tỏa đến 
các quốc gia láng giềng. Từ hạ lưu của sông Hằng đi về 
phía Ðông, phía Nam tới bờ sông Caodaveri, phía Tây tới 
bờ biển Á-rập, phía Bắc tới khu vực Thaiysiro, đâu đâu 
cũng có sự ảnh hưởng của giáo lý Phật-đà, và người dân 
nơi ấy sống trong sự hòa bình và hạnh phúc. Trong triều 
đại của Hoàng Ðế Asoka thuộc Vương Triều Maurya (thế 
kỷ thứ III trước TL), Phật giáo đã bắt đầu truyền bá sang 
các vùng biên giới của đại lục. Phật giáo nguyên thủy, xuất 
phát từ miền nam Ấn Ðộ, rồi được truyền sang Tích Lan, từ 
Tích Lan truyền qua Miến Ðiện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào...Phật giáo tại các quốc gia này còn được gọi là Phật 
giáo Nam Truyền và Phật tử tụng Kinh bằng ngôn ngữ Pali. 
Phật Giáo phát triển từ miền Bắc Ấn Ðộ vượt qua dãy núi 
Hindu và sông Amua ở miền Trung Afghanistan, rồi vượt 
qua cao nguyên Pamia, vào Tân Cương Trung Quốc, từ đó 
đến Hà Tây, Trường An và Lạc Dương. Tiếp đó Phật giáo 
từ Trung Hoa truyền đến các nước lân cận như Triều Tiên, 
Nhật Bản và Việt Nam. Và một con đường khác là từ Ấn 
Ðộ truyền sang Nepal, vượt qua dãy núi Hymalaya, vào 
Tây Tạng, rồi từ Tây Tạng truyền vào một số tỉnh lỵ của 
Trung Hoa và một số vùng thuộc bộ tộc Buryat của Mông 
Cổ và Xiberi. Phật Giáo trong các quốc phía Bắc này tụng 
Kinh phần lớn bằng ngôn ngữ Sanskrit hoặc được dịch 
sang tiếng mẹ đẻ của họ. 
Sự thích hợp của Phật Giáo ngày nay: Quả thật vậy, 
ngày nay Phật Giáo tiếp tục được chấp nhận mỗi lúc mỗi 
rộng rãi hơn ở nhiều xứ bên ngoài quê hương của mình. 
Qua sự chọn lựa cẩn thận của mình, nhiều người trên thế 
giới đang tin theo đạo lý hòa bình, từ bi và có trách nhiệm 
của Phật Giáo.Giáo lý về luật nhân quả của Phật Giáo cống 
hiến cho mọi người một nền móng, lý do công bằng và 
vững chắc để sống một đời sống đạo đức. Người ta dễ hiểu 
tại sao một sự chấp nhận rộng rãi hơn luật nhân quả sẽ đưa 
bất cứ một quốc gia nào tiến tới một xã hội vững mạnh 
hơn, có ý thức hơn và đạo đức nhiều hơn. Giáo lý về luân 
hồi đặt kiếp sống ngắn ngủi hiện tại của chúng ta vào một 
cái nhìn rộng lớn hơn, quan tâm nhiều hơn đến hai việc lớn 
của đời mình, đó là sống và chết, biết chuẩn bị cho cái chết 
tốt, chúng ta sẽ sống tốt. Sự hiểu biết về thuyết luân hồi 

giải trừ rất nhiều sự bi thảm và đau khổ xung quanh sự chết 
và chuyển sự chú tâm của chúng ta tới phẩm chất của đời 
sống hơn là chỉ chú ý đến độ dài của nó.Ngay từ lúc đầu 
việc thực hành Thiền quán đã là tâm điểm của Phật Giáo. 
Ngày nay, Thiền quán càng ngày càng phổ thông khi sự lợi 
ích của nó đối với tâm linh và thể xác đã được chứng minh 
và được biết tới rộng rãi hơn trong xã hội. Khi sự căng 
thẳng, bức xúc được nhìn thấy là một nguyên nhân chính 
yếu  đưa đến sự khổ đau cho con người, thì pháp tu Thiền 
định trong đời sống hàng ngày lại càng trở nên được ưa 
chuộng.Thế giới hôm nay quá nhỏ bé và đầy hiểm họa nếu 
chúng ta sống trong sân si và đơn độc, vì thế lòng bao dung 
và tinh thần từ bi rất quan trọng đế áp dụng. Những phẩm 
chất này của tâm, cốt yếu của hạnh phúc, chỉ được hình 
thành trong Thiền định Phật giáo và thực hành tinh tấn 
trong đời sống hằng ngày. Tha thứ, hoan hỷ, bất hại và từ 
bi là những “nhãn hiệu” nổi tiếng của Phật Giáo được ban 
tặng tự do rộng rãi cho chúng sinh kể cả loài thú, và quan 
trọng nhất là cho chính mình. Trong Phật Giáo không có 
chỗ cho mặc cảm tội lỗi hay sự tự ghét mình, biết lỗi thì 
sám hối, chấm dứt tạo nghiệp ác, cố gắng làm điều lành, để 
nghiệp được chuyển, nghiệp chuyển thì cuộc đời mình sẽ 
thay đổi và thăng hoa. Những giáo lý và những pháp thực 
hành này mang lại từ bi, an lạc và trí tuệ, vốn là những đặc 
tính của Phật Giáo trong hơn hai mươi lăm thế kỷ qua và 
rất cần thiết cho thế giới ngày nay. Trong suốt chiều dài 
lịch sử của Phật Giáo, không có một cuộc chiến nào được 
gây ra nhân danh bởi Phật Giáo. Tính chất hiền hòa và 
khoan dung này phát sinh từ một triết thuyết giác ngộ thâm 
diệu và khiến cho bức thông điệp của Đức Phật vượt không 
gian, thời gian và phù hợp một cách sống động với mọi 
thời đại./.  Trích dịch từ “ What is Buddhism ?”, Ajahn 
Brahmavamso, Abbot of Bodhinyana Buddhist Monastery, 
Spiritual Director of the Buddhist Society of Western 
Australia, Perth, Australia, 2007 

 

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 10 
tại Nam Úc: do Giáo Hội và Chùa Pháp Hoa tổ chức từ 
ngày 30-12-2010 đến 03-01-2011 được tổ chức tại vùng 
Barossa Vally, cách thành phố Adelaide gần 80km. Lệ phí 
cho mỗi học viên đến tham dự (bao gồm cả ăn và ở trong 5 
ngày):  $150 cho người lớn; $100.00 cho người dưới 18 
tuổi, dưới 6 tuổi được miễn phí. Kính mời quý đồng hương 
Phật tử xa gần, nhất là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh 
mạnh dạn đăng ký tham dự khóa tu nhân kỳ nghỉ lễ cuối 
năm nay. Đây là một khóa học Phật Pháp được chuẩn bị 
chu đáo để mang lại an lạc và lợi ích cho người tham dự. 
Xin quý Phật tử liên lạc và ghi danh tại các Tự viện địa 
phương trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan hoặc đăng ký 
trực tiếp tại Tu Viện Quảng Đức số: 03.9357 3544. Xem 
thêm chi tiết khóa tu tại trang nhà: www.quangduc.com. 
Cần tu giới định tuệ, để diệt tham sân si, hãy tinh tấn tu tập 
để được an lạc và giải thoát. Mong lắm thay. 
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