
 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Victoria 
Chùa Quang Minh 

18 Burke Street, Braybrook Vic 3019 – (03) 9312 5729 

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 2558 NĂM 2014 

Trân trọng kính mời quý đồng hương  Phật tử đến tham dự cùng đón mừng 
 ngày Đại Lễ Phật Đản 2014 tại chùa Quang Minh vào các ngày: 
Thứ Bảy 17.05.2014 (Nhằm ngày 19 tháng 4 âm lịch) 

• 10:00 AM Lễ Tắm Phật 
• 11.30 AM Cúng Ngọ - Cúng tiến hương linh 
• 12:30 PM Thọ Trai 
• 02.30 PM Lễ Quy Y Tam Bảo (xin vui lòng liên lạc với chùa để ghi tên trước) 
• 06:30 PM Tụng kinh Pháp Hoa 

Chủ Nhật 18.05.2014 (Nhằm ngày 20 tháng 4 âm lịch) 
• 09:00 AM Khóa lễ của Gia Đình Phật Tử (tại Giảng Đường) 
• 09:30 AM Tụng Kinh Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An (tại Đại Hùng Bảo Diện) 
• 10:30 AM Khai mạc Đại Lễ Phật Đản (có chương trình riêng) 
• 11:30 AM Lễ Sớt Bát cho Chư Tăng Ni Khất Thực tại phía trước Chánh Điện mới 
• 12:00 PM Thọ Trai cho quý Phật tử 
• 12.30 PM Văn Nghệ mừng Phật Đản (GĐPT  và các Văn Nghệ Sĩ đảm trách) 
• 02:00 PM Thuyết Pháp 
• 04:00 PM Thí Thực Cô Hồn – Hoàn Mãn 

GHI CHÚ: Có xe buýt đưa rước quý đồng hương Phật tử trong ngày lễ chính 
  Chủ Nhật 18.05.2014 theo lịch trình như sau: 

• 08:55 AM:  Richmond tại khu housing, 110 Elizabeth St 
• 09:00 AM: Collingwood tại khu housing, 253 Hoddle St, Abbotsford 
• 09:05 AM: Fitzroy tại góc đường Gertrude và Napier St 
• 09:20 AM: Flemington tại góc đường Racoures và Holland Crt 
• 09:25 AM: North Melbourne tại góc đường Boundary và Canning St 
• 09:30 AM: Kensington tại Holland Park Community Centre, Altona St   
Trân trọng kính mời 
TM Ban Tổ Chức 
TT. Thích Phước Tấn 
Trụ Trì  
 
 
 

 

Đặc biệt, kính mời quý Phật tử tham dự Lễ UN Day of Vesak 
(Phật Đản Liên Hiệp Quốc) được tổ chức tại Melbourne 
Town Hall vào lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 24/05/2014 



 
  

 

      Lá Thư Phật ĐảnMùa thu đã khai màu nơi đây như một mùa hè rạng rỡ màu cánh sen trong vườn Lâm Tỳ Ni; một đóa hoa đàm bừng nở, một bậc đại giác giáng trần bước vào thế giới trong ánh từ quang sáng soi: hướng về ngày Phật đản sinh. 
“Một góc ngàn thế giới đã trôi qua.  Từ phút tình thương nhập thế chói lòa.  Chúng 
con ngữa mặt chắp tay quỳ.  Hướng nẻo sông Hằng nước Phật cất tiếng niệm 
ngân vang chín tầng trời đất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni” Thời gian trôi trong bất tận, có những người ảo vọng quy kết cho huyền thoại để khước từ sự thật nhưng làm sao quên đây con đường giải thoát, đây tình thương tuôn tràn muôn nơi của hiểu và thương khi thế giới hàng ngày còn bạo động và mỗi ngày càng dày đặc khổ đau. Trong một thực trạng bối rối như thế, Phật giáo mang đến sự hài hòa bình đẳng tôn trọng lẫn nhau giữa những thành viên sinh vật có cùng chung số phận làm người trong cuộc hành trình làm người vất vả trong một thế giới đa dạng, có cả niềm hạnh phúc lẫn những nỗi khổ đau. Đến hôm nay người Phật tử đã cùng sống với Phật giáo luôn cùng hòa nhập với thiên nhiên đất trời hoa cỏ, không coi thiên nhiên như một ân sủng dành riêng cho loài người trong khi chúng ta đang sống giữa vùng thực phẩm nhiều hóa chất hay môi trường sống biến đổi là những lo âu hôm nay và ngày mai của con người, vì màu xanh trên trái đất này sẽ phai màu vì chúng ta sống không công bằng với thiên nhiên, vì con người không tốt với cây cối và thiếu tốt với nguồn nước trong sạch.  Vì thiếu sự cân bằng nên rất nhiều khổ đau xảy ra và cũng là lý do tại sao giáo pháp của Đức Phật cần phải được đưa vào thực hành với quy luật nhân qủa trong đời sống. Với tinh thần vừa chiêm nghiệm và thực tiễn, người Việt đã tìm lại cội nguồn hạnh phúc thực chứng những lời dạy của Đức Phật trong niềm an lạc cứ mỗi độ mùa Phật đản lại về.  Và trong đó ngôi chùa Quang Minh là điểm đến để cùng nhau nhìn lại khu vườn quanh chùa xanh tươi bình yên, các ngày tu học thọ bát hay một lớp trẻ tương lai năng động của GĐPT, Vovinam, Thư viện hay cùng vui trong buổi cơm chay hàng tuần gieo duyên thanh đạm và hoan hỷ. Trong niềm hân hoan đón mừng lễ kỷ niệm ngày Đản sinh Đức Bổn Sư lần thứ 2558.  Kính chúc quý đồng hương Phật tử được tràn đầy pháp lạc và hạnh phúc         Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Thị Hiện Đản Sanh.  
 


