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THƯ MỜI ĐẠI LỄ VU LAN  
Năm Canh Dần - 2010 

 
Kính thưa quý Đồng hương, quý Phật tử và thân hữu, 

 
Tháng Bảy Vu Lan – Mùa Báo Hiếu lại về, nhắc nhở sự nhớ ơn và đền ơn. Xa hơn 
nữa, nhắc nhở “Cây có Cội”, “Nước có Nguồn”, Chim có Tổ”, “Người có Tông”. Đó 
là đạo đức uyên nguyên miên viễn kim cổ và là triết lý sống muôn đời cho con người 
giữa vạn hữu tồn sinh. Em bé cần có cha mẹ. Người lớn cũng cần có cha mẹ. Ngay cả 
những ai khiếm tật, dại khờ, ngu ngơ,…cũng cần có cha mẹ. Bởi không có cha mẹ làm 
sao có ta trong đời, và cha mẹ mà không biết thương biết nhớ, thì ta đâu phải là người! 
Mùa Vu Lan là Mùa Xá Tội, và là Mùa Hiếu Hạnh Thù Ân! Mười phương Chư 
Phật nhũ lòng từ để vô số cửa ngục được mở toang, vô số hàm linh được cứu độ. Một 
khi con hiền con cháu biết cúi đầu quay về, chắp tay lễ tạ thì cha mẹ, ông bà, lục thân 
quyến thuộc sẵn tấm lòng rộng lượng dung thứ bao la. Chỉ có con cháu không biết đón 
nhận tình thương, chứ cha mẹ không bao giờ khô cạn tình thương. Đức Phật từng dạy, 
“Phụ Mẫu tại tiền, như Phật tại thế”, những ai còn cha mẹ hãy cẩn trọng và biết sống 
đi! Đức Phật cũng dạy Ngài Mục Kiền Liên, “sức một mình Ông không thể cứu nổi 
đâu”, thì chúng ta hãy chân thành nương nhờ Mùa Vu Lan Thắng Hội để đền ơn trong 
muôn một công đức sinh thành, ơn tiền nhân, ơn Dân tộc, Tổ quốc, ơn nhân loại, quần 
sanh, đương nhiên là có ơn Tam Bảo, Thầy bạn, vân vân… 
Mùa Vu Lan đang đến, Dù ai sống ở nơi đâu, Đến Mùa Báo Hiếu mau mau tựu về, 
Dù ai mua gánh bán bưng, Đến Mùa Báo Hiếu cùng chung một lòng, Dù ai sống 
khắp gần xa, Đến Mùa Báo Hiếu mặn mà thù ân.   

Nguyện cầu mười phương Chư Phật chứng minh 
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ 

Nguyện cầu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên soi sáng cho chúng con 
Nguyện cầu hồn thiêng sông núi Việt Nam gia hộ cho toàn dân Việt Nam. 

Chùa Pháp Quang sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm nay vào lúc 10 giờ 
sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2010, nhằm ngày 13 tháng Bảy âm lịch, tại 
Chùa Pháp Quang. Quý Phật Tử muốn xin Quy Y, Cầu An cho bửu quyến, Cầu 
Siêu cho Cửu huyền Thất Tổ, vui lòng gởi danh sách về chùa trước để Lập Sớ Cầu 
Nguyện. (Xin xem chương trình chi tiết ở trang sau). 
 
Trân trọng kính mời toàn thể quý Đồng hương, quý Phật tử xa gần dành thời giờ đến 
tham dự, và cùng nhau cầu nguyện cho Mùa Vu Lan Báo Hiếu thập phần viên mãn. 
 
Trân trọng kính mời. Trụ Trì Chùa Pháp Quang. Tỳ Kheo THÍCH NHẬT TÂN 



Chương Trình MÙA VU LAN THẮNG HỘI 
Tháng Bảy NĂM CANH DẦN—2010 

Tổ chức tại Chùa Pháp Quang 
12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077 

Tel : 07-33721113 ; Fax : 07-33729988  
 
I. KHAI KINH TỤNG NIỆM TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP 
Noi gương xưa hành trì cho nay, Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp còn gọi Lương Hoàng 
Sám sẽ được khai kinh trì tụng trong 10 ngày kể từ Mồng Một đến Mồng Mười Tháng 
Bảy âm lịch, nhằm Thứ Ba ngày 10-8-2010 đến Thứ Năm 19-8-2010, vào lúc 6 giờ 
rưỡi mỗi buổi tối. Phần Cầu An & Cầu Siêu sẽ Dâng Sớ Cầu Nguyện trong Đạo Tràng 
này. 

 
II. KHAI KINH TỤNG NIỆM ĐẠO TRÀNG VU LAN - BÁO HIẾU 
Cầu nguyện chân thành trong Mùa Hiếu Hạnh thiêng liêng 
Cảm niệm thiết tha công đức sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ 
Tưởng nhớ Nội - Ngoại lục thân quyến thuộc, Cửu Huyền Thất Tổ 
Đã quá cố siêu sinh Tịnh Độ, còn hiện tiền phước thọ tăng long 
Tiếp tục Tụng niệm Kinh VU LAN, và Kinh BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN, 
vào lúc 6 giờ rưỡi buổi tối Thứ Sáu 20-8, và lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy 21-8-2010.  
 
III. CHÍNH THỨC CỬ HÀNH ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI  
Trong năm, chỉ có một ngày thể hiện tấm lòng cao quý thiêng liêng nhất, hướng về 
Cửu Huyền Thất Tổ, dâng lên Cha Mẹ sinh thành, cầu siêu chiến sĩ trận vong, đồng 
bào tử nạn, chư hương linh tử vong bởi thiên tai, chiến tranh, khủng bố, và vạn loại cô 
hồn.  
ĐẠI LỄ VU LAN năm nay sẽ được tổ chức trọng thể tại Chùa Pháp Quang, vào 
lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2010, nhằm ngày 13 tháng Bảy 
âm lịch, theo chương trình như sau :  
  
 09 giờ sáng  :  Quý Đồng hương, Phật tử, Thân hữu tề tựu 
 10g00    :  CHÍNH THỨC CỬ HÀNH ĐẠI LỄ VU LAN 
 11g00   :  Thuyết pháp Báo Hiếu Thù Ân  
 12g00   :  Thọ trai 
 
IV. LỄ QUY Y TAM BẢO 
Lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy ngày 19 tháng Bảy âm lịch, nhằm ngày 28-8-2010, cúng 
Hoàn Nguyện Vu Lan, Bạt độ sinh linh và Thí thực cô hồn. Sau đó, lúc 4 giờ chiều sẽ 
Làm Lễ Quy Y Tam Bảo, nhằm tạo duyên lành cho những Phật tử sơ tâm, đến với 
Đạo, sống với Đạo và mang Đạo đi vào cuộc đời. Phật tử nào muốn xin Quy Y, vui 
lòng ghi tên với Thầy trước để lập Phái.  
 

VU LAN THẮNG HỘI, HIẾU HẠNH ĐỀN ƠN 
THÁNG BẢY TRUNG NGUYÊN, ÂN NGHĨA VUÔNG 

TRÒN SAO DỜI VẬT ĐỔI, NƯỚC CHẢY ĐÁ MÒN   



CON CHÁU THẢO HIỀN, KHÔNG THUỞ NÀO QUÊN 
 

CHÙA PHÁP QUANG TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI 
QÚY PHẬT TỬ CÙNG NHAU THAM DỰ. 

 
______________________________________________________
___________________________________________ 

Phiếu Cúng Dường ĐẠI LỄ VU LAN năm 2010 

 
Gia đình chúng tôi  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Số điện thoại  .   .   .   .   .   .   .   .    
 
Địa chỉ  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     Xin phát tâm : 
 
* Cúng dường $   .   .   .   .  .  .  Úc kim vào dịp Đại Lễ VU LAN năm Canh Dần 2010 
* Sẽ ủng hộ mỗi năm là $   .   .   .   .   .  Úc kim để Hộ Trì Tam Bảo Chùa Pháp Quang 
* Xin gởi $ . . . . . . để giúp Từ Thiện Xã Hội như Phong cùi, Tật nguyền, Mồ côi, … 
 

• Gởi Bank Commonwealth, tên A/c : Chua Phap Quang, Số Account : 064144-10139742 
• Cheque, Money Order đề Chua Phap Quang, gởi về : 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077 

• Gởi Deposit Receipt, Phiếu này, hay liên lạc Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 để biết 
Thành tâm thỉnh nguyện tri ân - Trụ Trì Chùa Pháp Quang - Tỳ Kheo Thích Nhật Tân 
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Tâm Thư 
Kính gởi Quý Đồng hương Phật Tử 

 
Vào năm 2003, Chùa Pháp Quang đã mua căn nhà bên cạnh nhằm mục đích để cho khuôn viên vườn 
chùa được rộng rãi hơn, nếu đủ phước duyên thì có thể xây dựng thêm được gì trên đó về lâu về dài, 



còn nếu không thì trồng cây cảnh Việt Nam như một ngôi chùa xưa bên quê nhà, mang nét đặc thù 
quê mùa, bình yên, chơn chất và ấm áp tình quê. 
 
Tuy nhiên, hơn 7 năm qua, vì khoản nợ hơn 400 ngàn vay ngân hàng quá lớn, không có cách để trả 
cho giảm xuống mà chỉ trả tiền lời khoảng 40 ngàn đồng cho mỗi năm cũng đã hết hơi rồi, sự chắt 
chiu của Thầy Trò chúng ta đổ hết vào đó. Cộng với khoản nợ chừng 200 ngàn mượn từ quý Pháp 
hữu và quý Phật tử, không thể làm sao động đậy tới. Dẫu biết, dễ gì có miếng đất bốn ngàn thước 
vuông bên cạnh, cố gắng giữ lại sẽ hữu ích cho mai sau! Vâng, chúng ta có thể giữ được như 7 năm 
đã trôi qua, nhưng ngược lại đành nằm yên tại chỗ không làm được gì như những hiện hữu đang có.  
 
Trong khi thực tế, dù dài dặt theo thời gian, chùa vẫn chưa có nhà bếp, chưa có nhà ăn (quả đường). 
Mỗi lần Lễ lớn, nấu nướng phải xách cái lò gas chạy chỗ nầy chỗ kia, thức ăn sau khi đơm xong 
được để dưới những túp lều cho bá gia bá tánh sắp hàng vào lấy, gặp trời nắng thì tốt, nếu lỡ mưa, 
chẳng khác nào cái cảnh “mưa gió, lũ lụt hàng năm” bên quê mình, làm công quả, lo việc chùa mà 
phải đội nón, mang áo mưa! Lại thêm trơn trượt, nhiều vị bị té, tuy có nặng có nhẹ nhưng cũng may 
chưa xảy ra chuyện đáng tiếc đưa đến tật nguyền! Bản thân Thầy nhìn những cảnh ấy, thật xót xa. 
Đó là sự thật mà ai cũng thấy, cũng biết, chỉ nói sơ chứ không cần diễn tả chi nhiều. 
 
Do đó, chúng tôi đi đến quyết định phải bán miếng đất bên cạnh, 
không cần và không nên luyến tiếc giữ lại!!!  
 
Kính thưa quý vị thân mến, 
Khi nhận Tâm Thư nầy, có thể việc bán đã xong hoặc chưa xong, vì đang tiến hành song song hai 
việc vừa hợp đồng mua bán, vừa làm đơn xin chính phủ tách miếng đất bên cạnh và chùa ra làm hai 
mà trước đây họ buộc phải nhập lại thành một, nếu không, họ không cho qua lại, tới lui bên đó, nếu 
vi phạm thì bị phạt trước và bị trực tiếp chính phủ đưa ra tòa sau. Những văn bản của họ từ điều kiện 
yêu cầu có tính bắt buộc, đến cảnh cáo, đến thời hạn cuối cùng, đến bị đưa ra tòa, chúng tôi vẫn còn 
giữ. Đó là lý do tại sao phải nhập, nay phải tách ra, và mỗi lần cho những thủ tục này vừa tốn thời 
gian, vừa tốn trên dưới 30 ngàn chứ không ít. 
 
Xin thưa trước để tận tường: Khi bán xong, đầu tiên sẽ khấu trừ khoản nợ của ngân hàng, còn lại bao 
nhiêu sẽ hoàn lại quý Pháp hữu, quý Phật tử đã cho mượn quá lâu. Cũng xin thưa, khi mua căn nhà 
này, có một số quý Phật tử hỷ cúng còn lưu danh sách, nếu muốn “lấy” lại, vui lòng báo tin cho biết, 
chúng tôi rất hoan hỷ tìm cách hoàn trả, nếu im lặng đồng nghĩa đã cúng dường cho chùa. Số tiền 
bán căn nhà nói trên được sáu trăm tám mươi ngàn đồng chẵn, các khoản nợ nần cùng chi phí đã 
nêu, sau khi thanh toán có lẽ cũng vừa đủ, xem như chùa chúng ta hết còn mang nợ, chứ không có 
con số thặng dư, và QUỸ của CHÙA bắt đầu làm lại từ con số…không! 
 
Tuy nhiên, Chùa Pháp Quang chúng ta vẫn an lành như đã an lành suốt từ 30 năm qua. Hy vọng một 
hai năm sau, chùa sẽ tiến hành việc xây cất tối thiểu là Nhà Bếp, Nhà Ăn vừa phải, nếu có phước 
duyên hội tụ, Nhà Ăn sẽ lớn hơn thành Quả Đường hay Hội Trường để cung ứng cho những nhu cầu 
và tiện nghi sinh hoạt cho chùa. Kính mong sẽ tiếp tục được đón nhận sự tiếp tay, tiếp sức, tiếp lòng 
từ tất cả quý vị. 
 
Cuối cùng, xin toàn thể Đồng hương Phật tử nhận nơi đây lòng tri ân cảm mến của chúng tôi, đã hỗ 
trợ mọi hoạt động Phật sự, cho đến mọi công tác từ thiện xã hội qua mỗi thiên tai, nạn tai có tính 
trầm trọng dù xảy ra bất cứ nơi đâu. Chúc nguyện quý vị cùng bửu quyến hòa ái, an lành, hướng 
thiện, sống trong niềm tin yêu tình tự Dân tộc, và thấm nhuần đức độ Từ bi của Đạo Phật. 
 

Thành thật tri ân và trân trọng kính chào 
Trụ trì Chùa Pháp Quang – Tỳ Kheo Thích Nhật Tân 

 
 

Khôn Chết ! 
 

Dại Chết ! 
 



Biết Sống ! 
   
  Làm trăng sáng tỏa khắp trời  
Làm sao lấp lánh tuyệt vời bao la 
 Không như ánh hỏa châu pha 
Thì như đom đóm gần xa lập lòe  
 Không như cây lá sum suê  
Thì làm hoa dại mân mê lối mòn 
 Không cao cây cả núi non 
Thì làm cây nhỏ bên hòn đá xanh 
 Không như mấy lũy tre xanh 
Thì làm ngọn trúc xinh xinh đầu làng 
 Không như man mác mây ngàn 
Thì làm vành mống vắt ngang chân trời 
 Không như tàu lớn ra khơi  
Thì như thuyền nhỏ đưa người qua sông 
 Không thanh như tiếng chuông đồng 
Thì như chim Lạc chim Hồng kêu chơi 
 Không vang dậy sóng dậy trời 
Thì kêu nho nhỏ cho người đủ nghe  
 Không mơ thành lũy đắp be 
Thì làm hàng giậu chở che hai chiều 
 Không sang gấm vóc mỹ miều  
Thì thanh thì bạch nâng niu nhẹ nhàng 
 Không như đường rộng thênh thang 
Thì làm lối nhỏ dọc ngang đi về  
 Nhục vinh, thành bại, khen chê  
Hư danh, giả tướng, ê chề nhân gian 
 Việc gì mang lại bình an 
Đừng gây ai oán, đừng quàng khổ đau 
 Đó là mới thật thâm sâu  
Tiểu nhân, quân tử, trước sau khác gì  
 Trăm năm một cuộc cười khì  
Cười như tùng bách xanh rì trăm năm. 
 
Tháng 02 - 2004  
Mặc Giang 
  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh 
 

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan 
Khắp chốn thiền môn mở đạo tràng 
Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục 
Lời kinh tiếng kệ vọng ngân vang 
 
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh nhớ thâm ân 
Ân Mẹ, ân Cha, Ân nghĩa nhân 
Cộng lại, lũy thừa, thêm cấp số 
May ra, đền đáp một muôn phần 
 
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại thương thưong 
Sinh tử băng ngang khuất nẻo đường 
Hoa trắng đã mòn trên chiếc áo 
Bờ mi nằng nặng Đấng Song Đường 
 
Từ ấy, trong tôi hết đóa hồng 
Nhìn người cài áo, thoáng xa trông 
Đáp đền đâu nữa ân cha mẹ 
Xin chắp tay hoa, chạnh nhớ lòng 
 
Khói hương trầm tỏa nguyện chân thành 
Chư Phật đồng giao cảm chứng minh 
Tế độ bi lân tròn hiếu hạnh 
Con hiền cháu thảo vẹn ân tình 
 
Hết đóa hồng tươi, trắng cũng phai 
Chắp tay xin nhận cánh hoa cài 
Giọt khô khơi động vành mi khép 
Xin hỏi thiên thu bóng đổ dài 
 
Mừng ai diễm phúc đóa hoa hồng 
Chia sẻ cùng ai hoa trắng bông 
Không những trắng hồng trên chiếc áo 
Mà thương nhớ mãi nghĩa thù ân 
 
Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên 
Thắng Hội Vu Lan giải đảo huyền 
Cứu khổ hàm linh đăng bỉ ngạn 
Sen Vàng, Ao Báu hóa Hồng Liên. 
Tháng 8 – 2009 * TNT Mặc Giang

 


