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PHẬT LỊCH 2556, Brisbane ngày 15 tháng 4 năm 2012 

 

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN  
 

Kính gởi toàn thể quí Đồng hương, quí Đồng bào Phật tử và Thân hữu, 
 

Phật Đản 2636 - Phật lịch 2556 lại về. Phật Đản là ngày thiêng liêng của Đức Phật thị hiện 

ra đời, khai đạo từ bi giác ngộ, mở ra hành trình giải thoát cho chúng sanh trong sáu nẻo ba 

đường, giữa muôn hướng ngàn phương. Đức Phật là Đấng Cha Lành chung bốn loại, là bậc 

Thầy của tất cả Nhơn Thiên. Cuộc đời Đức Phật là Thông Điệp Sống của Từ bi, bình đẳng, 

thánh đức, nhân bản, hòa bình. Tất cả chúng sanh đều nhờ ơn tế độ. Tất cả muôn loài đều 

thấm nhuận đức từ bi. 

 

Suốt 2600 năm qua, mọi quốc gia Phật Giáo trên thế giới, mỗi độ Trăng Tròn Tháng Tư đều 

tưng bừng tổ chức cúng dường kỷ niệm Ngày Khánh Đản của Đức Phật. Cuối thế kỷ 20, 

Liên Hiệp Quốc công nhận và tuyên dương là Ngày Phật Đản Quốc Tế. Người Phật tử thắp 

sáng đuốc tuệ trên khắp trần gian, người không là Phật tử vui sống trong an lành, dung 

thông, hiểu biết. Dùng mắt thương yêu nhìn cuộc đời, dùng bàn tay nhân ái thắm tô xây 

dựng, mở từ tâm xóa tan dị biệt, cảm hóa oán cừu, cho thế giới hòa bình, cho nhân loại hết 

khổ đau. Đạo Phật đi đến đâu, hòa bình đi đến đó, chỉ hướng thuyền đời, thăng hoa sự sống. 

  

* Hướng về Ngày Phật Đản Thiêng Liêng cho Phạm Vũ huy hoàng 

* Hướng về Ngày Khánh Đản nhiệm mầu cho Ánh Đạo Vàng tỏa chiếu muôn phương 

* Hướng về Đức Từ Bi vi diệu cho Chân Thiện Mỹ thắm đượm tình người 

* Cầu nguyện mọi gây hấn và mầm móng chiến tranh kết thúc. Cầu nguyện thiên tai 

chấm dứt, nhân họa tiêu trừ. Cầu nguyện tự do, bình đẳng, nhân bản, hòa bình, an 

lành cho tất cả quốc gia, chủng tộc.  
 

Lễ Quy Y Tam Bảo cho Phật tử hữu duyên vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 05 tháng 

5 năm 2012, nhằm ngày Rằm Tháng Tư âm lịch. 
 

Giáo Hội và Chùa Pháp Quang trang trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2636 - Phật lịch 

2556 năm nay tại địa điểm Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Road, Durack, QLD 4077, vào 

lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 06-5-2012, nhằm ngày 16 tháng Tư, Âm lịch.    
 

Trân trọng kính mời toàn thể quí Đồng hương, Đồng bào Phật tử và Thân hữu cùng nhau 

tham dự, chân thành cầu nguyện cho Đại Lễ Phật Đản được thành tựu viên mãn.  

 

Trân trọng kính mời, 

Trụ Trì Chùa Pháp Quang—Tỳ Kheo Thích Nhật Tân 

mailto:thnhattan@yahoo.com.au
http://www.phapquang.com.au/


 

Phật Đản nhiệm mầu 
 

Hai mươi lăm thế kỷ còn quá ngắn 
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa mười phương 

Lâm Tỳ Ni trong vắt đón ánh dương 

Bảy đóa sen nâng bước chân Đức Phật 

 

Tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất : 

« Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn » 

Lay chuyển ngân hà, rúng động càn khôn 

Chân diệu hữu băng ngang dòng sinh diệt 

 

Khắp Thiên Nhơn lòng vui mừng khôn xiết 

Đã đợi chờ vô lượng kiếp trôi qua 

Đến hôm nay mới diện kiến Phật Đà 

Soi đuốc tuệ phá tan màn tăm tối 

 

Vườn Lâm Tỳ Ni nhạc trời mở hội 

Nước Ca Tỳ La hoa kết nhà nhà 

Hân hoan mừng Đức Phật tổ Thích Ca 

Kể từ đó cõi Ta Bà hết khổ 

 

Hai mươi lăm thế kỷ : phong đầu gió 

Vân đầu mây còn ngậm tuyết đầu sương 

Đạo giải thoát là đạo lý chơn thường 

Có nghĩa gì bóng thời gian giả định 

 

 

 

 

                                  

Trùm pháp giới, đâu không là Phật Tánh 

Phủ sắc không, đâu chẳng phải Pháp Thân 

Bởi vô minh nên khổ hải trầm luân 

Đáo bỉ ngạn phiêu du thuyền bát nhã 

 

Hoa Vô Ưu nở một lần là thế 

Nở một lần miên viễn đến thiên thu 

Ngược vô thỉ vẫn không có chỗ dư 

Tận vô chung vẫn không còn chỗ thiếu 

 

Ngày Khánh Đản muôn đời siêu tuyệt diệu 

Bởi Phật tâm Phật tánh siêu tuyệt vời 

Vượt thời gian, cũng không đầy không vơi 

Xuyên không gian, cũng không tăng không giảm 

 

Người con Phật, không những mừng Khánh Đản 

Mà bước đi trên lục độ vạn hạnh phổ châu sa 

Khắp Tam Đồ đều thấm nhuận Phật Đà  

Khắp Bát Nạn đều nhờ ơn tế độ 

 

Đến khi nào chúng sanh không còn khổ 

Đến khi nào chúng sanh không còn đau 

Ngày Phật Đản vẫn rạng rỡ nhiệm mầu 

Dòng sinh diệt nhập lưu Ngàn Hoa Tạng. 

 

Viết, cúng dường Phật Đản   

TNT Mặc Giang 

-------------------- 

Mừng Phật Đản muôn phương cùng thiết lễ        

Cúng dường ngày Khánh Đản Đức Thích Ca  

Nguyện chúng sanh nhuần Giáo lý Phật Đà        

Cầu nhân loại sống hòa bình thiện mỹ.    

            

Mừng Phật Đản thiêng liêng ngàn thiên kỷ 

Ánh Đạo Vàng chiếu rọi khắp trần gian 

Đưa chúng sanh hòa ánh đạo huy hoàng 

Không một ai còn lầm đường lạc lối. 

 

 

 

 

Mừng Phật Đản trần gian cùng tắm gội             

Nước cam lồ dịu ngọt vẫy cành dương               

Bát chánh đạo chính là tám con đường              

Dù muôn lối nẻo về đều quy nhất.     

 

Mừng Phật Đản, Hoa Vô Ưu bừng nở 

Kết thành Hoa Giải Thoát Hoa Từ Bi 

Đèn Trí Tuệ thắp sáng lên mà đi 

Mới đích thực Cúng dường Mùa Phật Đản.



______________________________________________________________________________________ 

 Phiếu Cúng Dường ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN  

và Đóng góp Quỹ Xây Dựng Nhà Bếp & Hội Trường  
 

Gia đình chúng tôi  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Số điện thoại  .   .   .   .   .   .   .   .  .  . . 

 

Địa chỉ  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 
 

* Cúng dường $   .   .   .   .   Úc kim vào dịp Đại Lễ Phật Đản năm 2012 

* Sẽ ủng hộ mỗi năm là $   .   .   .   .   .  Úc kim để Hộ Trì Tam Bảo Chùa Pháp Quang 

* Đóng góp $ .   .   .   .   .  Úc kim vào Qũy Xây Dựng Nhà Bếp và Hội Trường của Chùa 

  
Cheque, Money Order đề Chua Phap Quang, gởi về : Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077 

* Gởi Bank Commonwealth, Tên Account : Chua Phap Quang, Số Account : 064144-10139742 

* Gởi Deposit Receipt, hoặc Phiếu này, hay liên lạc Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 để biết 

Chân thành tri ân - Trụ Trì Chùa Pháp Quang - Tỳ Kheo Thích Nhật Tân 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


