
* Thứ Bảy, Rằm Tháng Tư (21/5/2016)
1:00am: Cúng Ngọ
15:00: Lễ Quy y Tam Bảo
16:00: Cúng Thí thực
19:00: Thời Kinh Tịnh Độ.
* Chủ Nhật: 16/4/Bính Thân (22/5/2016)
09.00: Chư Phật Tử vân tập công quả
10.00: Khóa Lễ Gia Đình Phật Tử
10.30: Khóa lễ cầu an cầu siêu, Cúng Tiến Chư  
 Hương Linh
11.00: Thuyết Pháp
11.30: Cử hành Đại Lễ chính thức (có chương   
 trình riêng)
12.15: Lễ Phóng Sanh, thả bong bóng Cầu   
 Nguyện Hòa Bình 
12.30: Lễ Cúng Dường Trai Tăng
01.00: Khoản đãi cơm chay chư Phật tử thọ trai.
01.30: Chương trình văn nghệ Mừng Ngày Phật  
 Đản Sanh.
04.00: Lễ Cúng Thí Thực Hoàn Mãn.

Chöông Trình
Ñaïi Leã Phaät Ñaûn
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Baûn Tin

Laàn thöù 2640
PHAÄT ÑAÛN

Laù Thö Phaät Ñaûn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến,
Ngày tháng qua nhanh như thoi đưa, như bóng câu
qua cửa sổ, chúng ta vừa đón mừng Xuân Bính Thân trong
khí trời ấm áp của nắng Hạ, nhưng nay thời tiết Melbourne
đang là mùa Thu với những làn gió mát nhẹ, đôi khi se se
lạnh như ngầm báo hiệu một mùa Đông giá lạnh sắp trở
về; những cánh sen trong hồ Tĩnh tâm Quảng Đức vẫn còn
khoe sắc rực rỡ như để chờ đón thêm một Mùa Phật Đản
lại sắp về với những người con Phật tại Úc Châu.
Mùa Phật Đản năm nào tại Melbourne cũng trở về vào
thời điểm giao thoa giữa hai mùa Thu-Đông nên tiết trời
trở nên lạnh lẽo, nhưng người đệ tử Phật vẫn cảm
thấy ấm lòng và hân hoan chào mừng ngày Đức
Thế Tôn giáng trần, vì sự xuất hiện của Ngài
vào năm 624 trước Tây Lịch không là một sự
ra đời một cách mơ hồ của một nhân vật huyền
thoại được truyền thuyết kể lại; càng không là sự
xuất hiện một cách phù phiếm của một vị Thần từ
một cõi trời xa xôi nào đó, mà sự xuất hiện của Ngài là sự ra
đời bằng xương bằng thịt, một con người rất là người, để rồi về sau 
chính Ngài tuyên bố "Không có giai cấp cao thấp trong dòng máu 
cùng đỏ, và nước mắt cùng mặn", cho nên Chánh Pháp đã thu nhận 
tất cả mọi thành phần trong xã hội, từ sang trọng đến cùng đinh, vì 
rằng: “Như nước của các sông đổ vào đại dương, mất tên trước kia 
của chúng và chỉ còn gọi là “đại dương”, cũng vậy tất cả giai cấp 
khi vào tu học trong giáo pháp của Như Lai đều mất danh tánh, dòng 
dõi trước kia và chỉ còn được xem là con nhà họ Thích.”
Nhờ tuệ giác đã chứng được, đức Phật thấy rõ mọi nỗi khổ đau của 
con người và trước giờ phút vào đại Niết-bàn, Đức Thế Tôn đã dạy 
cho hàng đệ tử 7 pháp bất thối như là một phương pháp loại bỏ khổ 
đau và đạt được hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại: 1/ Phải 
giản dị ít việc, không rườm rà đa sự;2/ Cần yên tĩnh, không nên nói 
chuyện nhiều;3/ Bớt ngủ nghỉ, không mê muội;4/ Không kết phe 
đảng, nói việc vô ích;5/ Không được khoe khoang, cần phải khiêm 
tốn;6/ Không kết bạn với những kẻ xấu ác;7/ Nên ở những nơi yên 
tịnh để chiêm nghiệm đạo lý và tu tập.

Mùa Phật Đản về, không phải chỉ để cho những người con Phật bày 
tỏ lòng thành kính suông, sáo rỗng với những mỹ từ ca ngợi hay 
sùng bái Ngài, mà chính bản thân mỗi người cần phải ứng dụng lời 
Phật dạy và thể hiện ngay trong đời sống của mình qua lời nói, ý 
nghĩ và việc làm. Đức Phật đã dạy: “Tâm bình, thế giới bình”, rất 
lôgic và Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng dạy "Sự bình yên của thế giới 
bên ngoài chỉ có được cho đến khi nào chúng ta có sự an lạc của tự 
thân".(We can never obtain peace in the outer world until we make 
peace with ourselves), rõ ràng tâm mình thiện lành, an lạc, thì gia 
đình mình mới an vui, xã hội mới hạnh phúc và thái bình.
Người đệ tử Phật hướng tới Mùa Phật Đản để cúng dường Đức 
Thế Tôn, cần phải dọn mình từ trong tâm, nếu tâm mình còn chất 
chứa những mầm móng bất thiện, thì chúng ta có thiết trí, trang 
hoàng, có cúng dường linh đình, thì cũng không lợi ích gì cho

nhân quần  xã hội. Ngược lại, nếu chúng ta nỗ lực nuôi
dưỡng từ tâm với tha nhân và mọi loài, biết hoan hỷ,
bao dung và tha thứ, loại trừ tận gốc những mầm 
móng bất thiện, ai ai cũng làm được như vậy, thì 
chúng ta mới thật sự đón mừng một Mùa Phật Đản ý 
nghĩa, thiêng liêng và cao quý.

Thay mặt đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, trân trọng 
kính mời quý đồng hương Phật tử đồng về tham dự 
Đại Lễ Phật Đản lần 2640, được long trọng tổ chức 

vào lúc 11 giờ, Chủ Nhật 22/5/2016, nhằm ngày 16 tháng
Tư âm lịch Bính Thân.

         Sự hiện diện của toàn thể quý đồng hương Phật tử là thể hiện
lòng thành kính tri ân đối với sự giáng trần của Đức Bổn Sư và
cũng để góp lời cầu nguyện chung trong ngày Đại Lễ Phật Đản,  
   cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Kính chúc quý vị cùng gia quyến vô lượng an lành trong
ánh hào quang của Đức Phật.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản 
Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Viện Chủ, TT Thích Tâm Phương
Trụ Trì, TT Thích Nguyên Tạng
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KIEÁN THIEÁT XAÂY DÖÏNG TU VIEÄN
Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính thưa chư đồng hương Phật tử thân mến,
Như quý vị đã được biết, trong 2 năm qua Ban Kiến thiết xây 
dựng đã đưa ra kế hoạch, sẽ xây dựng lại Nhà  Bếp và Khu Vệ 
Sinh công cộng được tươm tất khang trang hơn hiện tại, cũng 
như đáp ứng được những nhu cầu cần thiết cho một Tu Viện 
sinh hoạt rất nhiều người mỗi khi có lễ lớn hay những khóa tu 
học. Trong dự kiến đầu 2016 sẽ khởi công, nhưng chưa tiến 
hành được, bởi vì đầu tháng 7/2016 Tu Viện Quảng Đức có 
Khóa An Cư Kiết Đông 10 ngày của Chư Tôn Thiền Đức 
Tăng Ni và Phật tử tùng hạ công quả. Dự kiến có 200 Chư 
Tôn và Phật tử. Vì lý do này nên việc xây cất chậm lại có thể 
cuối năm mới thực hiện được. Ước mong quý vị hoan hỷ, và 
tiếp tục chung góp một bàn tay, một tấm lòng cho công trình 
khi bắt đầu khởi công xây dựng. Chúc nguyện quý quyến luôn 
được an lành trong ánh hào quang của Chư Phật.
Ban Kiến Thiết Xây Dựng Tu Viện,
Viện Chủ Thích Tâm Phương
Đh.Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ.

Tháp Tứ Ân. Đây là một nét đẹp truyền thống thiêng liêng của 
Phật tử trong dịp đầu Năm Mới, đặc biệt từ ngày mùng 4 Tết 
đến Rằm Tháng Giêng, TVQĐ đã cung đón 72 xe bus của 
nhiều phái đoàn mà chúng con xin ghi nhận và đảnh lễ tri ân: 
HT Tịnh Đạo, ĐĐ Chơn Đạt (Chùa Linh Sơn 3 xe bus);TT 
Thiện Tâm (Chùa Hoa Nghiêm 8 xe); TT Phước Tấn (Chùa 
Quang Minh, 12 xe); TT Giác Tín, (Chùa Giác Hoàng 3 xe); 
ĐĐ Thông Hiếu (Chùa Huệ Quang 6 xe); ĐĐ Chơn Phong 
(Chùa Từ Quang 6 xe); ĐĐ Huệ Ngộ & SC Tâm Hoa (Chùa 
Phật Tổ 3 xe); NS Chân Kim (Chùa Phật Quang 8 xe) SC Nhật 
Liên (Chùa Bồ Đề 7 xe); ĐĐ Phước Hoan (Chùa Pháp Hoa 2 
xe), và Tu Viện Quảng Đức (7 xe). Hành hương lễ Phật 10 
Chùa ngày đầu xuân là 1 nét đẹp truyền thống của văn hóa VN, 
mà theo TT Trụ Trì TV Quảng Đức Thích Nguyên Tạng giải 
thích "con số 10 là viên mãn tròn đầy ý nguyện thiện lành của 
một mùa Xuân đầy niềm tin yêu và hy vọng, con số 10 ở đây là 
biểu trưng cho Thập Thiện, 10 điều lành: Không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói lời 
thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không 
tham lam, không sân hận và không si mê. Thực hiện được 10 
điều lành này, sẽ giúp cho mảnh đất tâm của chúng ta thanh 
tịnh & phát sinh nhiều công đức, những hoa thơm trái ngọt 
của đời mình cũng sẽ có kết quả từ đây". Quả thật, ai ai cũng 
làm được như vậy trong năm Bính Thân này là một công đức 
vô lượng. Điều cuối cùng, những người con Phật tại đạo tràng 
Tu Viện Quảng Đức, chắc chắn không sao tránh khỏi những 
điều thiếu sót khi cung đón Chư tôn Thiền đức cùng quý đồng 
hương Phật tử, kính mong quý Ngài cùng quý vị niệm tình 
hoan hỷ cho. Nguyện cầu mười phương Chư Phật luôn chứng 
minh gia hộ Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử đồng hương thân 
tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như ý nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật
Quảng Tịnh & Quảng Đức Đạo Ca (ghi nhanh).

GHI DAÁU MUØA XUAÂN DAÂN TOÄC BÍNH THAÂN
uân Bính Thân đã qua nhanh sau ngày Rằm tháng Giêng, 
nhưng đâu đó trong khuôn viên Tu Viện Quảng Đức 

những chậu hoa Thược Dược, Vạn Thọ, Hoa Cúc Bách Nhật, 
Cúc Osteospermum Châu Phi... vẫn còn khoe sắc rực rỡ tô 
điểm cho Tu Viện Quảng Đức trong những ngày cuối Xuân, 
như thể luyến tiếc một mùa Xuân sẽ đi qua. Dấu ấn đậm nét 
nhất hiện vẫn còn đọng lại, là những bước chân an lạc của hơn 
2000 đồng hương Phật tử xa gần đã đến Tu Viện đón Giao 
Thừa, Lễ Phật, hái lộc đầu xuân và dâng hương cúng chư 
Hương linh Cửu Huyền Thất Tổ ký tự tại Linh Đường & Bảo 

Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử,
Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều tụ 
về nhóm họp một nơi kiết giới an cư để thúc liễm thân tâm, 
trau dồi Giới, Định, Tuệ, tăng trưởng đạo lực sau những 
tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh. Năm nay Tu Viện 
Quảng Đức được Giáo Hội giao phó trách nhiệm tổ chức 
Mùa An Cư lần thứ 17 trong 10 ngày. Bắt đầu từ thứ Ba 
5-7-2016: Lễ Khai Mạc lúc 9.30am và Lễ Bế Mạc vào 
ngày 15-7-2016. Đây là cơ hội, cũng là thắng duyên cho 
hàng Phật tử tại gia về tùng hạ tu học và đóng góp công 
quả. Thay mặt đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, thành tâm 
kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tu học, 
nghe Pháp, hay phát tâm về công quả, cũng như chung góp 
công đức cúng dường hộ trì cho đạo tràng An Cư 10 ngày 
được thành tựu viên mãn. Trước đó, kính mời quý đồng 
hương về tham dự buổi văn nghệ gây quỹ ủng hộ khóa An 
Cư này, xem chi tiết ngày giờ ở trang cuối của bản tin.
Kính chúc quý vị vô lượng an lành trong ngôi nhà 
chánh pháp.
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức.   

KHOÙA
AN CÖ

KIEÁT ÑOÂNG 2016



Thông Báo PHAÄT SÖÏ
của Tu Viện Quảng Đức
HAØNH HÖÔNG CHIEÂM BAÙI PHAÄT TÍCH AÁN ÑOÄ 2016

u Viện Quảng Đức sẽ 
tổ chức chuyến hành 

hương chiêm bái Phật tích 
Ấn Độ, dự kiến sẽ khởi 
hành ngày 21-11 và về lại 
Úc 13-12-2016, gồm 23 
ngày, viếng thăm chiêm 
bái tất cả những Phật tích 
Ấn Độ cũng như đảnh lễ 
Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lệ 
phí chuyến đi là: A$5,900 

(Úc kim) cho Phật tử tại Úc, và US$5,900 (Mỹ kim) dành  
Phật tử USA & Canada. Hạn chót đăng ký và đóng tiền đầy 
đủ là 01-09-2016. Kính mời quý Phật tử xa gần liên lạc về 
Tu Viện Quảng Đức (03.9357 3544 hoặc email:quang-
duc@quangduc.com) để ghi danh tham dự chuyến hành 
hương chiêm bái này. Chi tiết, xin xem tại trang nhà: 
www.quangduc.com

UÛY BAN COÁ VAÁN COÄNG ÑOÀNG CUÛA NGHÓA TRANG 
VICTORIA

gày 17-2-2016, tại phiên họp định kỳ ở Altona, TT Trụ 
Trì Tu Viện Quảng Đức, Thích Nguyên Tạng được 

mời vào Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng (Community Adviso-
ry Committee, 9 người) của Hệ Thống Nghĩa Trang Victo-
ria (gồm có 18 địa điểm: Fawkner, Altona, Burwood, 
Coburg Keilor, Lilydale Lawn, Northcote, Preston, Werri-
bee Williamstown, Yarra Glen...). Ban Cố Vấn này được 
thành lập từ năm 2010, bắt một chiếc cầu nối giữa các cộng 
đồng cư dân, sắc tộc để tham mưu, tư vấn, phản hồi, góp ý, 
bổ xung những sáng kiến, những quan tâm của cộng đồng 
đối với các nghĩa trang trên, với mục đích giúp họ phục vụ 
tốt đẹp hơn cho người sử dụng. Trong đề án hoạt động 
2016-2020, TT Nguyên Tạng cho biết đã yêu cầu tất cả 
những nghĩa trang trên dành một khu vực riêng, gọi là Bud-
dhist Garden để tín đồ Phật Giáo yên nghỉ khi quá vãng. Hy 
vọng ước nguyện này sẽ sớm trở thành hiện thực.

KHOÙA TU HOÏC PHAÄT PHAÙP UÙC CHAÂU KYØ 16 TAÏI 
MELBOURNE

iáo Hội đã công cử TT Thích Giác 
Tín, Phó Tổng Thư Ký GH, Trụ Trì 

Chùa Giác Hoàng, làm Trưởng ban cùng 
với Chư Tôn Đức trong GH để tổ chức 
khóa tu kỳ 16 này, từ 29-12-2016 đến 
ngày 02-01-2017 tại Trung Tâm Sinh 

hoạt Trại PGL Campaspe Downs, vùng Kyneton (trên 
đường đi Bendigo). Lệ phí 5 ngày, tại tiểu bang Victoria, 
học viên người lớn từ 16 tuổi trở lên: $220; Ngoài tiểu 
bang Victoria, học viên người lớn từ 16 tuổi trở lên: $180; 
Học viên trẻ từ 15 tuổi trở xuống đến 6 tuổi: $ 110; Học 
viên từ 5 tuổi trở xuống miễn lệ phí. Xin quý Phật tử TV 
Quảng Đức liên lạc ghi danh tham dự khóa tu này: 03.9357 
3544. Xem thêm chi tiết khóa tu tại trang nhà: www.quang-
duc.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./.

THAÀY QUOÁC PHÖÔNG GIUÙP CHÖÕA BEÄNH TAÏI TU 
VIEÄN QUAÛNG ÑÖÙC

ạo Hữu Quốc Phương, pháp danh: 
Vạn Pháp, 60 tuổi, định cư tại 

Melbourne hơn 20 năm, ông cũng là 
chủ hãng may Veston tại Vùng Maid-
stone; nay chuẩn bị về hưu nên ông 
phát tâm làm thiện nguyện giúp đồng 
hương Phật tử gần xa tại TV Quảng 
Đức. Ông sẽ giúp trị liệu các loại bệnh 
như: Nhức đầu kinh niên, mất ngủ, 

Đau lưng kinh niên, thần kinh tọa, Đau nhức thấp khớp, 
vai, cổ, tê tay, tê chân,- Các chứng tê, bại, liệt, đi lại khó 
khăn v.v...
Cách chữa trị theo phương pháp cổ truyền của Môn Phái 
Võ Thuật Đạo Tây Sơn (Bình Định), điều chỉnh xương, 
gân một cách nhẹ nhàng, không đau đớn. Thầy Quốc 
Phương sẽ khai trương vào ngày Chủ Nhật 10-4-2016, bắt 
đầu từ 11am đến 5pm, sau đó sẽ tiếp tục mỗi 2 tuần vào 
ngày Chủ Nhật, xin quý Phật tử đồng hương đến đăng ký 
ghi danh trước 12 giờ cùng ngày. Mọi chi tiết xin liên lạc 
về Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 
3060. Tel: 03. 9357 3544.

KYÛ YEÁU ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ 5
in mời quý Đồng hương Phật 
tử đón xem tập Kỷ Yếu dày 

224 trang, bìa và nội dung 4 màu do 
GH và TV Quảng Đức ấn hành và sẽ 
ra mắt trong khóa An Cư Kiết Đông 
kỳ 17 tại TVQĐ, với nội dung đăng 
tải tất cả những hình ảnh, văn kiện 
Đại Hội, thơ, văn, cảm niệm, tường 
thuật về kỳ Đại Hội kỳ 5 (tổ chức tại 
TV Quảng Đức thượng tuần tháng 
5-2015), tiểu sử và hình ảnh của Tự 
Viện thành viên GH....

Nam Mô A Ðà Phật
Ban Thư Ký: Quảng Tịnh Thiều Văn Bình 
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