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MỞ LỜI 

Kính th�a quí thân h�u xa g�n, 

Con ng��i đang đ�ng tr��c nh�ng thách đ� quan 
tr�ng; M�t trong nh�ng đi m quan tr�ng đó là quán sát 
b'n thân. Chúng ta th��ng quán sát th* gi�i quan bên 
ngoài quá nhi,u, lâu d�n chúng tr. thành thói quen. 
Tâm th�c luôn s�ng trong môi tr��ng so sánh và ph'n 
�ng v�i nh�ng đi,u ki5n khi*n tâm h6n chao đ'o tr��c 
m�i c'nh tr7ng. 

 

Quý đồng hương, Phật tử về tu học trên Đại Tòng Lâm Phật Giáo 

M8i cá nhân an bình là thành t� t�t đ:p góp ph�n vào 
xã h�i an bình. Tuy nhiên, th�i đ7i hôm nay l=m khi 
nh�ng cá nhân quên m>t giá tr? c@a b'n thân mình, 
phóng tâm v�i th* gi�i quan bên ngoài và b? nh�ng s�c 
hút đó làm cho th�n kinh tê li5t khi*n bi*t bao là b7o 
đ�ng xu>t hi5n. Đã là b7o đ�ng thì không th  tránh 
khBi gây tCn h7i cho tha nhân. HEu qu' c@a nó di h7i 
khá lâu dài không riêng thành ph�n nào. Tính ch>t 
nghiêm tr�ng v, sF b7o đ�ng c@a cá nhân hi5n nay  
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trên kh=p th* gi�i không chGng trong 
t�ơng lai có th  bi*n tr7ng và gây h5 lIy 
cho xã h�i còn hơn là các n7n d?ch b5nh. 

Giáo dIc tâm lý và phát tri n nh�ng đ�ng 
năng t�t ti,m t7i trong m8i con ng��i 
không th  là m�t vi5c làm ch� đNi th�i 
gian. Th* nên vi5c t7o dFng Đ7i Tòng Lâm 
PhEt Giáo là m�t ph�ơng ti5n c�n có đ  
làm nơi nuôi d�Qng tâm lành và thFc hành 
vi5c quan sát n�i tâm  . m�t khung tr�i 
tRnh lSng sT là m�t h��ng đi tích cFc trong 
vi5c b'o v5 mình và môi tr��ng chung 
quanh. 

TGng b��c, tGng b��c nh: nhàng, Đ7i 
Tòng Lâm PhEt Giáo sUn sàng chào đón 
m�i tâm h6n h��ng th�Nng mu�n gieo 
nhân lành đóng góp công năng, kV thuEt, 
tài chánh cho công tác PhEt sF dFng xây 
công trình góp ph�n thăng hoa đ�i s�ng 
cho m�i gi�i. 

W giai đo7n hi5n c'nh, chúng tôi sT c� 
g=ng tC ch�c nh�ng sinh ho7t lành m7nh 
dành cho th* h5 trX. Các thành viên trX 
bi*t ho7t đ�ng, tham gia vào nh�ng 
ch�ơng trình mài luy5n n�i tâm thì hoa trái 
đ7o đ�c tin t�.ng sT đâm ch6i nYy l�c. 

Chúng tôi hoan hZ đón nhEn nh�ng ý ki*n 
cao minh v, ph�ơng di5n sinh ho7t đSc 
bi5t dành cho gi�i trX t7i Đ7i Tòng Lâm 
PhEt Giáo. M8i ng��i, m8i bàn tay, đi kèm 
v�i t>m lòng sT mang đ*n nh�ng giá tr? 
tiêu bi u cho xã h�i không ph'i là nhB. 

Nhân mùa PhEt Đ'n chúng tôi kính chúc 
quí v? và gia quy*n luôn đ�Nc an lành và 
đ�i s�ng luôn gSp nhi,u thi5n duyên t�t 
đ:p. 

Trân tr�ng 

Ban Ki*n Thi*tBan Ki*n Thi*tBan Ki*n Thi*tBan Ki*n Thi*t    

 

 

 

ẤẤẤẤn tn tn tn tưưưượợợợng ng ng ng ĐĐĐĐạạạại Ti Ti Ti Tòòòòng Lng Lng Lng Lââââmmmm    
(Cảm tưởng của những vị khách đã từng 

lưu lại Đại Tòng Lâm) 

Cao Thanh Dung 

Nhóm c@a các ch? g6m 4 ng��i (3 ch? là 
ng��i Vi5t và ch? còn l7i g�c cn-đ�), đ*n 
tG Melbourne; đ�Nc phép c@a Hòa Th�Nng 
lên Đ7i Tòng Lâm thFc tEp tu h�c 5 ngày. 
Ng��i h��ng dhn nhóm là S� cô PT. 

Tôi cjng ham vui nên xin nghk làm 2 ngày 
đ  tháp tùng ngay buCi đ�u tiên. ThFc t* 
thì 2 ngày c@a tôi cjng đã b? trG đ�u, trG 
đuôi do đi và v, nên th�i gian sinh ho7t 
thEt sF cùng các ch? chk vBn-v:n có m�t 
ngày hơi hơi dài mà thôi! 

M�t ngày đ@ cho tôi n*m các h�ơng v? c@a 
sáng Xuân, tr�a H7, chi,u Thu và đêm 
Đông ngay trong ngày đ�u mùa H7 trên 
m'nh đ>t Đ7i Tòng Lâm r>t quen và cjng 
r>t l7 đ�i v�i quí PhEt-to chùa Ph��c Hu5. 
Nh�ng m�t ngày ch�a đ@ cho tôi h�c h*t 
nh�ng bài h�c thFc-t* quí báu tG Th�y 
Qu'n-sF TPN, tG S�-cô PT, tG Th�y PL, tG 
Th�y PT, tG các ch? trong nhóm và ngay c' 
chú Narro v5 sR n�a! 

Vì vEy, trong khuôn khC bài vi*t này, tôi chk 
mu�n ghi l7i m�t cách trung thFc nh�ng 
suy nghR, nh�ng bài h�c thFc t*, nh�ng đ, 
ngh?… mà nh�ng v? khách nói trên đã “tâm 
sF” v�i tôi sau khi tr. v, tG Đ7i Tòng Lâm 
(ĐSc bi5t là tâm tình c@a ch? Eileen, ng��i 
b7n cn Đ� trong nhóm) 

1) Lý do nào đã đ�a các ch? đ*n Đ7i Tòng 1) Lý do nào đã đ�a các ch? đ*n Đ7i Tòng 1) Lý do nào đã đ�a các ch? đ*n Đ7i Tòng 1) Lý do nào đã đ�a các ch? đ*n Đ7i Tòng 
Lâm đ  thFc tEp tu h�c?Lâm đ  thFc tEp tu h�c?Lâm đ  thFc tEp tu h�c?Lâm đ  thFc tEp tu h�c?    
 
-“Tôi đã tGng vi*ng thăm ĐTL nh�ng ch�a 
có cơ h�i . l7i cho nên l�n này, tôi xin nghk 
phép và luôn th  mu�n đ�a các ch? b7n -
nh>t là ch? Eileen, ng��i đang mu�n tìm 
hi u v, Đ7o PhEt- đ*n m�t nơi thanh t?nh 
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nh� ĐTL đ  thFc tEp Thi,n và tu h�c” (Ch? 
PG) 
-“Theo l�i gi�i thi5u c@a ch? PG, tôi mu�n 
đ*n 1 nơi nào thEt sF thanh t?nh, xa lánh 
hwn cu�c s�ng th��ng nhEt v�i quá nhi,u 
n8i lo l=ng, quá nhi,u ti*ng 6n và bIi-
bSm…và tôi cjng mu�n có cơ h�i đ  tEp 
Thi,n, tìm hi u thêm v, giáo lý c@a Đ�c 
PhEt thông qua cu�c s�ng thFc t* c@a các 
Tăng Ni . m�t tu vi5n PhEt-giáo” (Ch? 
Eileen) 
 
-“Tôi vGa mu�n tu h�c nh�ng cjng còn 
nhi,u tham luy*n v�i gia đình nên l�n này 
theo đ, ngh? c@a ch? PG, tôi mu�n “tho” 
“b�t” mình ra khBi con cháu vài ngày xem 
sao! V' l7i cjng là cơ h�i đ  đ�Nc h�c hBi 
thêm v, PhEt-pháp” (Ch? TN) 
 
2/ Ch? b=t đ�u làm quen v�i PhEt2/ Ch? b=t đ�u làm quen v�i PhEt2/ Ch? b=t đ�u làm quen v�i PhEt2/ Ch? b=t đ�u làm quen v�i PhEt----pháp tG pháp tG pháp tG pháp tG 
bao gi�?bao gi�?bao gi�?bao gi�?    
“Có lT g�n 2 năm r6i! Sau khi tôi đ�c đ�Nc 
nhi,u sách c@a Đ�c Đ7t Lai L7t Ma vi*t v, 
Đ7o PhEt. 
Tôi cjng đã có cơ h�i tham dF các nhóm 
sinh ho7t Thi,n c@a các b7n Thái Lan, Sri 
Lanka t7i Melbourne… 
R>t khó đ  tr' l�i m�t cách chính xác ngày 
mà tôi đã h��ng lòng mình v, Đ7o PhEt! 
Có th  nói trong g�n 2 năm qua, Đ7o PhEt 
đã th>m d�n vào tâm-t� c@a tôi tGng gi�, 
tGng phút, tGng ngày và… 
Nay thì tôi có th  nói là: “Tôi đang tin vào 
Đ7o PhEt, tôi quy*t đ?nh ch�n con đ��ng 
này đ  đi theo!”(Ch? Eileen) 
 
Nghm nghR m�t h6i lâu, ch? nói thêm: 
    
 “ThEt tình tôi v�n là m�t tín đ6 Thiên Chúa 
Giáo. Tôi sinh tr�.ng trong m�t gia đình 
r>t giàu có . cn Đ�, sau đó chúng tôi 
chuy n qua s�ng t7i Malaysia. Gia đình tôi 
có r>t nhi,u ng��i giúp vi5c, tôi hoàn toàn 
không bi*t n>u ăn, không bi*t giSt gij; tôi 

s�ng trong xa hoa, nhung lIa cho đ*n 
ngày sang h�c Đ7i h�c t7i Melbourne; r6i 
lEp gia đình; r6i ch7y theo danh v�ng , sF 
nghi5p; r6i ti,n b7c, xe c�, nhà coa...càng 
giàu có thêm lên, tôi càng th>y ch�a đ@! 
Cu�c s�ng c@a tôi là c' nh�ng chu8i dài 
tính toán làm sao có thEt nhi,u lNi l�c cho 
riêng mình nh�ng tôi ch�a bao gi� có m�t 
phút giây bình an trong tâm h6n! Lúc nào 
cjng tính toán, cjng lo l=ng! Tôi c�n ph'i 
dGng l7i! Tôi ti*c là mình đã gSp Đ7o PhEt 
quá mu�n!”    
 
Tôi hóm hknh hBi ch?: “Hay là vì bây gi� ch? 
đã có quá nhi,u r6i và tuCi l7i b=t đ�u l�n 
nên ch? m�i nghR đ*n vi5c dGng l7i? Gi' so 
Đ7o PhEt đ*n v�i ch? lúc ch? còn trX và 
ch�a có tài s'n gì c' thì li5u ch? có dGng 
l7i không? Và ch=c gì ch? đã tin vào giáo lý 
c@a Đ�c PhEt?”    
 
“ Ch=c ch=n là tôi dGng l7i n*u tôi đ�Nc 
ti*p xúc v�i Đ7o PhEt cách đây 20, 30 
năm! Nh� đã nói v�i ch? là tôi r>t giàu, giàu 
tG thu. bé! Tôi d� thGa vEt ch>t cho cu�c 
s�ng và cjng đ�y c' phi,n não trong tâm 
h6n!” 
 
3/ Ch? có th  cho bi*t lý do chính đ3/ Ch? có th  cho bi*t lý do chính đ3/ Ch? có th  cho bi*t lý do chính đ3/ Ch? có th  cho bi*t lý do chính đã khi*n ã khi*n ã khi*n ã khi*n 
ch? có quy*t đ?nh nh� trên?ch? có quy*t đ?nh nh� trên?ch? có quy*t đ?nh nh� trên?ch? có quy*t đ?nh nh� trên?    
“-Đ7o PhEt đã gi'i thích và gi'i quy*t tGng 
v>n đ, nhB c@a cu�c s�ng r>t là thFc-t*. 
Tôi không c�n ph'i tr. thành 1 tu-sR, tôi có 
th  h�c và hành theo giáo lý nhà PhEt 
trong b>t c� không gian và th�i gian nào 
mà không có 1 sF trói bu�c nào h*t! Đó là 
1 tri*t lý r>t tuy5t v�i.” 
-“ Đ�c PhEt d7y r|ng tôi không c�n ph'i 
chi*n đ>u v�i b>t c� đi,u gì mà quan tr�ng 
hơn c' là tôi ph'i luy5n tEp đ  làm cho 
“cái tôi” c@a mình nhB d�n, nhB d�n. 
Tr��c đây, tôi nghR “cái tôi” r>t c�n thi*t. 
Nh�ng nay, Đ7o PhEt đã cho tôi th>y “cái 
tôi” càng gi'm thì sF thanh th'n trong tâm 
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h6n càng tăng. Hơn n�a, càng l�n tuCi tôi 
càng th>y c�n ph'i có 1 đ�i s�ng tâm linh 
tho'i mái, nh: nhàng và Đ7o PhEt đã đem 
l7i cho tôi đi,u này”. 
“-Đ�c PhEt đã d7y tôi không c�n có quá 
nhi,u ti,n tài, vEt ch>t…đ  phIc vI cu�c 
s�ng mà thFc t* thì tôi đã ch7y theo nh�ng 
đi,u này quá lâu và tôi đã có quá nhi,u: 
sF nghi5p, nhà coa, ti,n b7c, th�c ăn, áo 
qu�n…mà tôi ch�a h, c'm th>y h7nh 
phúc, sung s��ng! Nay thì tôi b=t đ�u hi u 
ra r|ng tôi không th  đem theo nh�ng th� 
này khi tôi ch*t. Tôi đang hình thành trong 
suy nghR c@a mình v, nh�ng ph�ơng cách 
so dIng tài s'n cá nhân cho nh�ng ho7t 
đ�ng tG thi5n hNp lý nh>t”(Ch? Eileen) 
    
4/ Ch? có suy nghR gì sau nh�ng ngày “ăn 4/ Ch? có suy nghR gì sau nh�ng ngày “ăn 4/ Ch? có suy nghR gì sau nh�ng ngày “ăn 4/ Ch? có suy nghR gì sau nh�ng ngày “ăn 
chachachachay n|m đ>t” . Đ7i Tòng Lâm?y n|m đ>t” . Đ7i Tòng Lâm?y n|m đ>t” . Đ7i Tòng Lâm?y n|m đ>t” . Đ7i Tòng Lâm?    
“-R>t là tuy5t v�i! c' nhóm đ,u yêu thích 
và r>t mu�n có cơ h�i tr. l7i! Hy v�ng là 
tháng 6 sang năm chúng tôi sT có đi,u 
ki5n quay l7i và sT r@ thêm cô b7n ng��i 
Đ�c n�a! 
Ngoài nh�ng bài giáo lý thu�n túy đ�Nc 
h�c trong nhà, chúng tôi còn đ�Nc lãnh 
h�i . Th�y Thích Ph��c Nhân nh�ng bài 
h�c thFc t* thông qua công vi5c tr6ng tka 
ngoài v��n. Th�y vGa h��ng dhn chúng tôi 
tr6ng tr�t vGa đ�a ra nh�ng ví dI liên h5 
đ*n luEt Nhân Qu', đ*n ch� Duyên trong 
Đ7o PhEt. 
Cách h�c nh� th* này r>t thú v? vì vGa h�c 
vGa th� giãn trong không khí thiên nhiên 
c@a núi rGng!” (Ch? PG) 
 
“-Có th  nói là chúng tôi đã có, đã tEn 
h�.ng nh�ng ngày s�ng trong an l7c, 
thanh th'n, nh: nhàng! Hoàn toàn quên 
h*t m�i lo toan c@a cu�c s�ng th��ng 
ngày; thEt là m�t nơi lý t�.ng cho nh�ng ai 
mu�n tu h�c; v, đ*n nhà r6i nh�ng lòng 
luôn nghR đ*n Đ7i Tòng Lâm. Th>y th�ơng 
Hòa Th�Nng v�i t>m lòng quá bao dung; 

dù tuCi đã cao nh�ng vhn còn lo cho đ5 to 
sau này có nơi tu h�c; l7i càng xót xa cho 
Th�y Qu'n SF ph'i đ'm đ�ơng quá nhi,u 
công vi5c. 
 
Tôi cjng r>t nh� thái đ� ni,m n. c@a chú 
Narro đ�i v�i chúng tôi trong th�i gian tu 
h�c . ĐTL, chú  đã r>t quan tâm b'o v5 
chúng tôi trong m8i m�t l�n d7o quanh 
ĐTL và đã cúi đ�u rơm r�m n��c m=t lúc 
chia tay ” (Ch? TN) 
 
“-Tôi có quá nhi,u đi,u đ  nói v, Đ7i Tòng 
Lâm, v, Th�y Thích Ph��c Nhân, v, S� cô 
PT,  và v, quí Tăng Ni đang tu h�c t7i 
Chùa Ph��c Hu5: 
“-Ch? bi*t không, ngay buCi sáng đ�u tiên 
đ�Nc đi b� thong th' gi�a lòng ĐTL, tôi có 
c'm giác nh� mình hoàn toàn là m�t ng��i 
khác, đang s�ng trong m�t cu�c s�ng 
m�i, tuy5t v�i mà tG tr��c đ*n nay tôi ch�a 
bao gi� đ�Nc n*m tr'i! Không gian hoàn 
toàn yên tRnh, không có l>y m�t ti*ng 6n 
c@a tivi, radio, đ�ng cơ xe c�; cjng không 
h, nghe th>y mùi khói thu�c lá, mùi n��c 
hoa, mùi son ph>n,…Tôi đã hít th. thEt 
sâu cái không khí trong lành c@a thiên 
nhiên, vGa là mùi c@a cây lá, c@a hơi 
s�ơng Ym ��t và mùi c@a đ>t n�a!” 
“-Tôi cjng đã đ�Nc nghe ti*ng hát (ti*ng 
tIng Kinh) thEt là êm ' c@a S� cô PT và 
c@a các ch? b7n trong đoàn vào m8i sáng 
s�m và chi,u t�i cho dù tôi không hi u gì 
h*t nh�ng lòng tôi c'm th>y yêu m*n vô 
cùng nh�ng “bài ca” đó! 
Tôi cjng đ�Nc cho m�Nn m�t chi*c áo 
tràng đ  tham dF nh�ng gi� tIng Kinh, 
nh�ng lúc này tôi chk l=ng nghe và r>t 
sung s��ng là th>y mình cjng gi�ng nh� 
m�i ng��i chung quanh!” 
“-Tôi yêu nh�ng bài h�c, nh�ng ví dI, 
nh�ng l�i gi'ng gi'i đơn sơ c@a Th�y TPN 
trong su�t th�i gian l�u l7i nơi đây” (Ch? 
Eileen) 
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Ch? có th  k  l7i đôi đi,u v, nh�ng bài h�c 
này không? 
 
“-Có l�n Th�y đã dùng hình 'nh có sUn 
trong thiên nhiên đ  gi'i thích v, cu�c 
s�ng; th�y b'o nh�ng h7t rơi tG cây m: 
xu�ng đ>t, gSp đi,u ki5n sinh tr�.ng nh� 
nhau nh�ng có h7t nYy m�m, có h7t 
không; ngay nh�ng h7t n'y m�m thì cjng 
phát tri n không gi�ng nhau; cây con phát 
tri n cjng không tùy thu�c vào v? trí g�n 
cây m: hay không mà có khi càng xa cây 
m:, cây con càng tr�.ng thành nhanh 
hơn. Con ng��i cjng vEy, cho dù là cha 
m: hay là th�y cjng không th  nào bu�c 
con cái hoSc h�c trò c@a mình đi theo 
h��ng đi c@a mình đ�Nc. Chính nh�ng 
ng��i h�c trò, nh�ng ng��i con hay cI th  
hơn là m8i cá nhân ph'i tF tìm h��ng đi 
cho mình đ  phát tri n chính mình. Đi,u 
này cjng còn tùy thu�c vào Nghi5p và 
Duyên c@a m8i ng��i n�a!” 
 
“-Khi tôi nhìn th>y quá nhi,u công vi5c . 
ĐTL mà chk có 1 mình Th�y nên tôi đã hBi: 
“Làm th* nào mà Th�y có th  coi sóc h*t 
t>t c' công vi5c nơi này?” Th�y b'o tôi 
r|ng: “Tôi làm nh�ng gì tôi có th  làm 
đ�Nc v�i kh' năng cao nh>t mà tôi có th . 
Tôi không h, lo l=ng! N*u tôi lo l=ng thì tôi 
sT không làm đ�Nc gì h*t! Đó là sF thEt!”  
“- Tôi đã nhìn Th�y v�i t>t c' ni,m kính 
tr�ng và tôi nhEn ra m�t đi,u là Th�y quá 
tr�m tRnh, quá trong sáng và tôi tF nh@ là 
sT áp dIng ngay tG bây gi� nh�ng gì tôi 
đã và đang h�c . Th�y!” 
 
“-Tôi cjng tâm sF v�i Th�y là tôi đang 
phân vân gi�a 2 vi5c là nên tu t7i gia hay 
nên xu>t gia. Th�y chk vào trI c�, trên có 1 
lá c� ngj s=c đang tung bay và nói v�i tôi: 
“N*u ch? mu�n l>y lá c� đó thì ch? ph'i đi 
thwng đ*n c�t c� và tF ch? ph'i tìm cách 
l>y lá c� đó xu�ng! Ch? không th  ng6i 

đây đ  th=c m=c là lá c� đó nh� th* nào! 
Đ7o PhEt cjng nh� vEy!” 
 
“- Tôi cjng đã thEt lòng k  cho Th�y nghe 
câu chuy5n c@a đ�i mình: “ M: tôi r>t thích 
1 đ�a con gái nh�ng bà chk sinh đ�Nc 3 
ng��i con trai; chính vì vEy mà bà đã kiên 
nhhn c�u xin Đ�c M: Maria ban cho bà 1 
đ�a con gái và bà đã to7i nguy5n. Khi tôi 
tr�.ng thành, m: tôi đã nói cho cha tôi và 
tôi bi*t là ngày tr��c, trong lúc c�u xin Đ�c 
M:, bà đã h�a v�i Ngài r|ng n*u bà sinh 
đ�Nc 1 cô con gái thì sau này l�n lên bà sT 
cho cháu đi tu đ  phIng sF Thiên Chúa. 
Cha tôi đã nCi trEn lôi đình và k*t qu' là 
m: tôi đã đúc 1 v�ơng mi5n b|ng vàng 
ròng, dâng lên Đ�c M: Maria-  v�ơng mi5n 
đ�Nc đSt lên đ�u c@a b�c t�Nng- đ  xin 
đ�Nc rút l7i l�i h�a năm nào! 
Đó cjng là đi,u làm tôi thao th�c suy nghR 
v, sF lFa ch�n hi5n t7i c@a mình!” 
 
“Sau khi nghe tôi k  câu chuy5n, Th�y nói 
noa đùa noa thEt: “VEy thì ki*p này không 
tu thì ki*p sau cjng ph'i tu thôi!” 
 
“-Tôi không th  nào quên đ�Nc hình 'nh 
Th�y c� công d7y cho tôi đ�c nh�ng mhu 
tF ti*ng Vi5t; d7y cho tôi ni5m Nam Mô A 
Di Đà PhEt, d7y cho tôi cách gõ nh�ng 
nh7c cI nh� chuông, mõ, khánh…Th�y 
thEt là tinh t*, thEt đáng đ�Nc kính 
tr�ng…” 
 
“-Tôi không có nhi,u b7n Đ7o, tôi chk 
quen thân v�i ch? PG - ng��i gi�i thi5u tôi 
đ*n v�i ĐTL- nh�ng qua 5 ngày s�ng . 
ĐTL và 2 ngày s�ng . chùa Ph��c Hu5, tôi 
đã có, đã bi*t thêm đ�Nc nhi,u ng��i b7n 
mà qua h�, tôi đã h�c đ�Nc r>t nhi,u đi,u: 
m,m mBng, hi,n tG, th�ơng yêu, chia sX. 
Tôi là ng��i l7, tôi không gi�ng các ch? và 
quí Th�y Cô v, màu da, v, vóc dáng, v, 
ngôn ng�, v, cách phIc s�c… nh�ng tôi 
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đã đ�Nc m�i ng��i quí m*n; tôi luôn luôn 
nhEn đ�Nc nh�ng nI c��i thân thi5n tG 
các b7n! ĐSc bi5t là S� cô PT đã h��ng 
dhn, giúp đQ cho tôi r>t nhi,u đi,u quí báu 
trong th�i gian qua” 
 
“-L�n này v, Melbourne, tôi sT thay đCi 
cách s�ng, cách nhìn, cách nghR nhi,u 
hơn bao gi� h*t! Tôi đã h�c hBi v, giáo lý 
c@a Đ�c PhEt trong 2 năm nh�ng chk sau  
1 tu�n s�ng . ĐTL và chùa Ph��c Hu5, tôi 
th>y mình tr�.ng thành hơn, m7nh mT 
hơn. 
Tôi cjng sT nói cho m�i ng��i bi*t r|ng, . 
Sydney, . chùa Ph��c Hu5, . ĐTL có 
nh�ng con ng��i tuy5t v�i nh� vEy!” 
 
5/ Các ch? có ý ki*n gì thêm cho vi5c xây 5/ Các ch? có ý ki*n gì thêm cho vi5c xây 5/ Các ch? có ý ki*n gì thêm cho vi5c xây 5/ Các ch? có ý ki*n gì thêm cho vi5c xây 
dFng và phát tri n Đ7i Tòng Lâm không?dFng và phát tri n Đ7i Tòng Lâm không?dFng và phát tri n Đ7i Tòng Lâm không?dFng và phát tri n Đ7i Tòng Lâm không?    
“-T>t c' ch? em chúng tôi đ,u có chung 
m�t suy nghR là: Hãy gi� gìn ĐTL trong môi 
tr��ng thiên nhiên có sUn, càng nhi,u 
càng t�t. Vì n*u chúng ta đ�a nh�ng công 
trình nhân t7o l�n vào đây thì vô tình 
chúng ta đã đánh m>t nh�ng gì mình đang 
c�n, đang thi*u. ” 
“-Chúng tôi cjng th>y là ĐTL nên duy trì 
và  phát tri n hơn n�a công vi5c tr6ng tka 
đ  vGa có đ�Nc ngu6n thFc phYm t�ơi t�t 
l7i vGa là cơ s. gi'i trí, t7o thêm ni,m vui 
l7i  là nơi  rèn luy5n tinh th�n, th  lFc cho 
ng��i đ*n đây tu h�c” 
 
Riêng ch? Eileen còn nói thêm: 
“-Tôi thEt tình không bi*t k* ho7ch xây 
dFng ĐTL c@a các b7n nh� th* nào nh�ng 
n*u b7n xây dFng quá nhi,u công trình . 
ĐTL thì b7n sT đánh m>t ĐTL đ  có thêm 
1 chùa Ph��c Hu5 th� 2 . đó! Nh�ng ai 
ch�n ĐTL đ  đ*n thì dR nhiên ng��i ta 
nh=m vào sF yên tRnh, vào khung c'nh 
thiên nhiên, vào không khí trong lành ch� 
không nh=m vào nh�ng công trình ki*n 
trúc đ6 s�! Tôi nghR r|ng trong sF yên tRnh, 

tôn nghiêm, b7n có th  h�c hBi đ�Nc 
nhi,u hơn, nhanh hơn!” 
“-Đi,u th� 2 theo tôi, không ph'i ai cjng 
phù hNp, cjng thích tu h�c, tham quan 
ngo7n c'nh . ĐTL cho nên b7n c�n ph'i 
lFa ch�n khách m�i ch� không ph'i ai 
cjng m�i đ�Nc. Các b7n c�n gi� màu 
xanh, sF yên tRnh tuy5t đ�i và môi tr��ng 
trong s7ch cho ĐTL v, lâu v, dài. Càng 
đông ng��i đ*n ĐTL thì t>t c' nh�ng đi,u 
t�t đ:p mà ĐTL đang có sT càng d� b? phá 
vQ! 
Đ6ng ý là chúng ta cjng c�n ph'i có 
nh�ng ph�ơng ti5n nh>t đ?nh cho vi5c tu 
h�c nh�ng các b7n hãy c� gi� nó . m�c 
đ� gi�i h7n” 
“-Tôi ít th>y gi�i trX, các em thi*u niên, trX 
con . chùa Ph��c Hu5; tôi nghR là các b7n 
nên g>p rút giáo dIc cho trX em hi u bi*t 
v, Đ7o PhEt, c�n ph'i khuy*n khích gi�i 
trX h�c hBi giáo lý c@a Đ�c PhEt. Chính 
chúng nó sT là nh�ng h7t gi�ng PhEt n'y 
n. nhanh chóng đ  duy trì và phát tri n 
lòng tG bi trên trái đ>t này. Th* gi�i mà 
chúng ta đang s�ng hôm nay r>t c�n đ�Nc 
th>m nhu�n t� t�.ng và tri*t lý PhEt giáo.” 
“Các b7n có th  so dIng Đ7i Tùng Lâm 
nh� m�t cơ s. giáo dIc gi�i trX nh�ng, 
nh� đã trình bày . trên, các b7n c�n ph'i 
có sF tuy n ch�n nh�ng đ�i t�Nng thEt 
lòng mu�n đ*n v�i Đ7o PhEt đ  gi� gìn 
ĐTL nh� nh�ng gì ĐTL v�n có. 
Tôi cjng sT quay l7i ĐTL, tôi thEt lòng yêu 
thích nơi này và cjng nh� mãi câu nói c@a 
Th�y Qu'n SF tr��c lúc chia tay: “Chúng 
tôi mong mu�n b7n tr. l7i cho chính b7n 
ch� không ph'i cho chúng tôi. Tr. l7i đ  
h�c hBi, đ  c�u nguy5n, tham thi,n và đ  
phát tri n tâm linh cho chính b7n!” 
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M�T CHUY�N VI�NG Đ�I TÒNG 

LÂM 

Hu5 PhápHu5 PhápHu5 PhápHu5 Pháp    

Đ7i Tòng Lâm PhEt Giáo là nơi r>t thích 
hNp đ  t?nh d�Qng tâm linh cho m�i ng��i, 
m�i gi�i, không phân bi5t màu da ch@ng 
t�c. Vì nơi đây khung c'nh r>t thanh t?nh. 
Dù trong th�i k� trùng tu các cơ s. sUn có, 
vi5c t?nh tu cjng đã đang và sT ti*n hành 
cho tăng, ni và PhEt to các nơi - s� l�Nng 
ng��i có gi�i h7n – vì ch8 .. V, ph�n tu 
soa đã hoàn t>t m�t tòa nhà ba gian, dùng 
làm gi'ng đ��ng, phòng h�c hoSc h�i 
hNp. 

Nh�ng ai đã vi*ng qua hoSc l�u trú . Đ7i 
Tòng Lâm, đ,u c'm nhEn đ�Nc ni,m an 
l7c mà chính đ�ơng nhơn cjng không 
di�n t' h*t đ�Nc. Còn bút gi' v�i tài hèn 
s�c m�n, văn d�t ch� nát, không th  di�n 
t' h� cho quý v? đ�Nc. B.i th* có câu: “Ai 
u�ng n��c, tF bi*t nóng l7nh”. 

Lúc chúng tôi đ*n nơi Narro nhanh chân 
s@a m>y ti*ng chào mGng và gSp Th�y 
đang làm vi5c . phía tr��c gi'ng đ��ng. 
Sau khi chào hBi Th�y h��ng dhn chúng 
tôi đ'nh l� Hòa Th�Nng. Đ'nh l� xong, 
chúng tôi mang hoa, qu' và thFc phYm 
vào nhà. Sau khi x*p đSt bông trái Th�y 
thknh chuông cho chúng tôi l� PhEt. Tr. l7i 
bàn nơi làm phòng ăn, cjng là nơi ti*p 
khách, thì cơm canh đã d�n sUn cho 
chúng tôi dùng. Chúng tôi xin l8i tG ch�i, vì 
m�a do đi l�m đ��ng nên đ*n tr�, và có 
mua th�c ăn lúc đi đ��ng. 

Tr��c khi h�i đàm Th�y gi�i thi5u qua s� 
cô Ph��c Tr�.ng và cô Ph��c H�ơng, 
cjng nh� gi�i thi5u khi*m di5n th�y Ph��c 
L7c và th�y Minh Thông đang bEn công 
tác bên ngoài. Trong lúc đàm đ7o cùng 
th�y, có m�t xe đ*n g6m ba v?. Sau khi 
chào hBi th�y và chúng tôi, nh�ng v? >y 
x*p trái cây cúng PhEt; l� PhEt xong các v? 

>y xin gSp riêng Th�y chk có vài đi,u c�n 
thi*t. 

Đ� năm phút sau, Th�y tr. vào đàm luEn 
ti*p v�i chúng tôi. Ba v? kia đ*n đ'nh l� và 
đàm đ7o v�i Hòa Th�Nng. K* đ*n có hai v? 
PhEt to n�a đ*n, cjng theo nghi th�c chào 
hBi đ'nh l�, cúng d��ng. Th�y Ph��c L7c 
và th�y Minh Thông ng�ng công vi5c ti*p 
chuy5n v�i hai v? m�i đ*n. 

Trong lúc h�i đàm cùng Th�y, hai chúng 
tôi chú ý l=ng nghe. Còn Carry mu�n đi ra 
ngoài đ  lèo lái chi*c phi cơ đi5n to. Bên 
ngoài tr�i m�a lâm râm. Th�y nói Carry lái 
phi cơ nơi có nhi,u cây, n*u phi cơ v��ng 
trên cành, làm sao đem xu�ng đ�Nc? Hơn 
n�a viên phi công ra m�a, n*u b? b?nh thì 
làm phi,n ba má l=m. Carry r>t ngoan, l�n 
tr��c Th�y d7y ph'i tF múc cơm ăn ch� 
không đ  ba má dIc (l�i má Carry). V, 
nhà con đút cơm cho cháu. Carry nói: 
Th�y d7y ph'i tF múc cơm ăn. K* đ*n 
Th�y cho Carry vài lo7i bánh k:o và m�t 
s� mang v,. M8i khi h�c giBi thì đ�Nc ba 
má th�.ng cho. 

Khi chúng tôi đ*n, Th�y h��ng dhn đ'nh 
l� Hòa Th�Nng trong gi'ng đ��ng. Đàm 
đ7o hơn m�t gi� trôi qua, nên chúng tôi 
xin phép tG bi5t. Th�y h��ng dhn đ'nh l� 
Hòa Th�Nng và quý Th�y. Chúng tôi tr. l7i 
gi'ng đ��ng l� PhEt tr��c khi r�i Đ7i Tòng 
Lâm. 

Vào gi'ng đ��ng, chúng tôi nhEn th>y bàn 
th� PhEt đ�Nc tôn trí khác hơn, t�Nng Đ�c 
PhEt Thích Ca thay t�Nng Đ�c PhEt A Di 
Đà và t�Nng Ngài Quán Th* Âm vhn tôn trí 
. phía tr��c. Đi,u m�u nhi5m là vi5c thay 
đCi r>t là nhanh, trong kho'ng hơn m�t gi� 
mà quý Th�y thi*t lEp đ�Nc đài Kim Cang 
đ  th�Nng tòa sen và an trí t�Nng PhEt, 
màn che Kim Cang tòa cô Ph��c H�ơng 
may m�t thoáng là xong. 
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HBi: Tr��c khi Hòa Th�Nng lên Đ7i Tòng 
Lâm th�y có bi*t không? 

Đáp: Có 

HBi: Vi5c tôn trí t�Nng PhEt có chuYn b? 
tr��c ph'i không Th�y? 

Đáp: Khi Hòa Th�Nng b'o thFc hi5n Th�y 
m�i bi*t. Có lT Ngài mu�n tr=c nghi5m kh' 
năng �ng bi*n c@a quý Th�y. 

HBi: W chánh đi5n th� Đ�c PhEt A Di Đà, 
Ngài Quán Th* Âm và Ngài Đ7i Th* Chí 
B6 Tát. Đó là ba v? Tây Ph�ơng Tam 
Thánh.  

Đáp: Quý v? hi u r>t đúng. 

HBi: W gi'ng đ��ng th� Đ�c PhEt Thích 
Ca thì Ngài Văn Thù và Ngài PhC Hi,n B6 
Tát, mà nay th� Ngài Quán Th* Âm, Th�y 
gi'i thích cho chúng con hi u. 

Đáp: Tr��c đây hơn 25 th* kZ Đ�c PhEt th? 
hi5n, có r>t nhi,u v? B6 Tát th? hi5n nh� 
Ngài Quán Th* Âm, Ngài Đ7i Th* Chí, 
Ngài Văn Thù, Ngài PhC Hi,n, Ngài Đ?a 
T7ng và r>t nhi,u v? B6 Tát khác n�a. 
Ngài Quán Th* Âm và Ngài Văn Thù S� 
LNi đã là hai v? cC PhEt. 
Ngài Quán Th* Âm th? hi5n v�i nhi,u hình 
t��ng tùy cơ duyên đ  c�u đ� chúng 
sanh. Vì th* khi tôn trí Đ�c PhEt Thích Ca 
và Ngài Quán Th* Âm đ  cúng bái r>t 
thuEn duyên, thuEn lý. Vì th* khi l� bái ai ai 
cjng c'm th>y an l7c. 
HBi: B7ch Th�y, th� tam th* PhEt là nh�ng 
v? PhEt nào? 
Đáp: PhEt D�Nc S� L�u Ly (cC PhEt), PhEt 
Thích Ca Mâu Ni (PhEt hi5n th*), Di LSc 
Tôn PhEt (đ�ơng lai) 
HBi: B7ch Th�y, vEy con ph'i th� v? PhEt 
nào? 
Đáp: Tùy tâm ni5m c@a m8i cá nhân, hNp 
v�i h7nh nguy5n c@a v? PhEt hoSc v? B6 
Tát nào, thì th� v? đó. Đi,u quan y*u là chí 
thành, gi� h7nh nguy5n trì ni5m đ,u đSn, 

b,n lâu đ  di5t trG v�ng t�.ng thì tâm sT 
đ�Nc an t?nh. Hòa Th�Nng sT cho tC ch�c 
l� an v? PhEt, các v? nh� s=p x*p đ*n dF đ  
buCi l� tăng thêm ph�n long tr�ng. 

A Di Đà PhEt, chúng con c� g=ng. 

D7 Kính chào Th�y.  

 

 

Thơ gởi Đại Tòng Lâm 
 
  Chưa một lần được ngắm 
  Bình minh Đại Tòng 
Lâm 

  Nhưng ấn tượng vô 
cùng 

  Một rừng tùng cao cả 
  Như ý nguyện lợi tha 
  Lòng Thầy bao ấp ủ 
  Từng đêm, từng đêm 
trôi 

  Cho bình minh tỏa 
sáng 

  Gọi về bao cánh chim 
  Lao xao rừng thay lá 
  Lưng trời mây lang 
thang 

  Hương hoa cùng  tiếng 
suối         
  Trong thinh lặng vô 
cùng 

  Lắng nghe từng khắc 
một      
  Đã tịnh dần tâm ơi ! 
   Lê th? BaLê th? BaLê th? BaLê th? Ba    

****** 

Ng=m Nhìn RGng Xanh Lá Đ  Bi*tNg=m Nhìn RGng Xanh Lá Đ  Bi*tNg=m Nhìn RGng Xanh Lá Đ  Bi*tNg=m Nhìn RGng Xanh Lá Đ  Bi*t    ... 
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(ti*p theo) 
L�i Dhn 
SF s�ng không bao gi� ngGng đ�ng và 
b>t luEn s�ng . môi tr��ng nào, thì sF tác 
đ�ng c@a xã h�i luôn là nh�ng áp lFc nSng 
n, lên trên thân phEn con ng��i. May m=n 
v, đ�i s�ng vEt ch>t không nh�t thi*t b'o 
đ'm cho nh�ng ai nghR r|ng không c�n 
ph'i trang b? cho mình đ�i s�ng tinh th�n. 
SF thEt c@a ki*p ng��i cho th>y r>t khó 
đ7t đ�Nc tâm bình an n*u chk thu�n dFa 
trên cơ s. vEt ch>t. Con đ��ng các bEc cC 
đ�c đã đi qua luôn nh=c nh. chúng ta 
đGng vì quá ham vui v�i đ�i s�ng th* gian 
đ  r6i đ*n m�t lúc nào đó, gSp ph'i nh�ng 
v>n n7n, b>t tr=c, năng lFc tinh th�n không 
đ@ s�c m7nh đ  v�Nt qua các ch��ng 
n7n. 
 
Nh�ng ng��i con PhEt tha thi*t v�i đ�i 
s�ng tâm linh đã ghi l7i nh�ng c'm xúc 
suy t� c@a mình khi có d?p ti*p cEn v�i Đ7i 
Tòng Lâm PhEt giáo t7i vùng Gosford. 
“Ng=m nhìn rGng xanh lá đ  b“Ng=m nhìn rGng xanh lá đ  b“Ng=m nhìn rGng xanh lá đ  b“Ng=m nhìn rGng xanh lá đ  bi*t….”i*t….”i*t….”i*t….” là nét 
đ:p đ�Nc di�n gi'i qua bao tâm h6n l=ng 
đ�ng cùng nhìn v, m�t h��ng trên căn 
b'n thi,n quán v, sF vô th��ng c@a v7n 
pháp. 
 
Thanh H'iThanh H'iThanh H'iThanh H'i    
Đa s� chúng ta đ,u là ng��i sinh s�ng . 
các khu ph� n�i thành, v' l7i cu�c s�ng 
t>t bEt tG sáng đ*n t�i lúc nào cjng cu�n 
hút chúng ta vào các sinh ho7t c@a xã h�i. 
Do đó chúng ta h�u nh� quên hwn các y*u 
t� vô cùng quan tr�ng trong sF s�ng c@a 
m�t ki*p ng��i là th�i gian và không gian. 
 
ChNt có hôm đi Đ7i Tòng Lâm, m�t khu 
đ>t xa thành ph�, . đó có nh�ng cánh 
rGng xanh và nhi,u con su�i, có chim hót 
líu lo, có thú rGng ch7y nh'y. 
 

Ng=m nhìn rGng xanh lá, tôi có c'm giác 
nh� mình đ�Nc vô cùng g�n g@i v�i thiên 
nhiên t�ơi mát, nh� đ�Nc gieo thêm m�m 
s�ng đ  s�ng l7i nh�ng th�i trX trung đ�y 
nhi5t huy*t c@a tuCi thanh xuân. 
Vj trI quá nhi5m m�u,  rGng xanh lá đã 
cu�n hút m�t con ng��i dày d7n phong 
s�ơng có c'm giác nh� mình trX l7i và có 
thêm s�c s�ng. Nh�ng chk trong thoáng 
ch�c thôi!!! Ngo'nh mSt l7i đã qua r6i th�i 
trai trX. Cjng nh� rGng xanh hôm nay r6i 
sT ao ao màu lá đB và sT thay lá vào mùa 
đông. 
 
Nh� có l�n trong m�t chuy*n hành h�ơng 
. cn Đ�, trong m�t buCi thi,n trà vào buCi 
chi,u khi ánh d�ơng s=p lSn, Hòa Th�Nng 
Tr�.ng Lão đã ban cho chúng đ5 to m�t 
th�i pháp v, pháp quán mSt tr�i. Hòa 
Th�Nng d7y: “MSt tr�i khi s=p lSn, xu�ng 
r>t nhanh. SF s�ng c@a m�t con ng��i lúc 
v, già cjng chk đ�Nc tính tGng giây tGng 
phút. 
 
Xin cám ơn thiên nhiên đã cho tôi m�t bài 
h�c v, lý vô th��ng. Nh�ng ngày còn l7i 
xin hi*n dâng cho đ�i t>t c' không luy*n 
ti*c. Cjng nh� rGng xanh lá đã mang l7i 
m�t màu xanh, r6i th�i gian sau, theo th�i 
gian mà thay lá. 
 
Minh PhápMinh PhápMinh PhápMinh Pháp    
N*u có d?p đ�Nc v, thăm Đ7i Tòng Lâm 
PhEt Giáo . Gosford, ng=m nhìn rGng 
xanh lá, buông bB h*t nh�ng lo âu, phi,n 
mu�n, thFc s�ng v�i thiên nhiên, chúng ta 
sT th>y đ�Nc: Đ7i Tòng Lâm PhEt Giáo 
thEt là m�t nơi thanh t?nh, thích hNp cho 
nh�ng ai mu�n tìm l7i chính mình, chiêm 
nghi5m l7i giáo lý đ�c PhEt mà mình đã 
h�c hBi đ�Nc . tr��ng l�p, gi� đây có d?p 
quán chi*u và thFc tEp cho chính mình nơi 
khung c'nh thiên nhiên rGng cây xanh lá. 
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Khi nhìn chi*c lá xanh b7n sT th>y đ�Nc 
s�c s�ng đang v�ơn lên, cjng nh� cu�c 
s�ng l�a tuCi thanh niên tràn đ�y nhFa 
s�ng, còn nhi,u s�c khBe đ  làm vi5c và 
c�ng hi*n cho xã h�i. Khi nhìn chi*c lá 
vàng b7n sT th>y đ�Nc sF sinh tr�.ng c@a 
chi*c lá đã dGng và s=p vào th�i k� di5t. 
Cjng nh� th*, cu�c s�ng con ng��i cjng 
sT thay đCi theo th�i gian, l�a tuCi thanh 
niên qua đi sT nh��ng cho l�a tuCi trung 
niên, lão niên và m>t đi. Ki*p s�ng con 
ng��i cjng th*: sanh, lão, b5nh, to không 
m�t ai tránh đ�Nc. Đ?nh luEt vô th��ng này 
chi ph�i t>t c' v7n sF, v7n vEt. N*u là 
ng��i hi u đ7o, chúng ta sT bi*t đ�Nc 
trong vô th��ng có cái chơn th��ng b>t 
sanh, b>t di5t, đó là chơn tâm, là PhEt tánh 
mà chúng ta tG lâu đã không nhEn ra vì 
s�ng v�i v�ng t�.ng mê l�m, nhEn giSc 
làm con nh� kinh Pháp Hoa PhEt đã ví dI, 
đã b? vô minh phi,n não che l>p mSt 
g�ơng sáng su�t thanh t?nh mà m�i chúng 
sanh đ,u có. 
 
Đ�Nc d?p tr. v, s�ng v�i rGng xanh lá thiên 
nhiên, đ�Nc thân ng��i tr�n v:n, đ�Nc gSp 
chánh pháp, đ�Nc g�n quý Th�y h��ng 
dhn, nh=c nh. tu h�c. ThEt là m�t đ7i 
ph��c cho chúng ta có d?p tìm v, b'n lai 
di5n mIc c@a chính mình gi�a dãy núi 
rGng xanh lá thiên nhiên, bát ngát nơi Đ7i 
Tòng Lâm PhEt Giáo. 
    
Qu'ng Tri*tQu'ng Tri*tQu'ng Tri*tQu'ng Tri*t    
“Ng=m nhìn rGng xanh lá đ  bi*t….” m�t ý 
ni5m thEt đơn sơ m�c m7c! Nh�ng đ  bi*t 
cái gì? Xanh vhn là xanh hay không? Hay 
nó vhn bi*n chuy n theo th�i gian năm 
tháng? VEy sF bi*n đCi c@a màu lá có l�u 
l7i trong ta nh�ng gì? 
 
Xanh vhn là xanh chk là ý ni5m thoáng qua 
cho dù khách vi*ng thăm c'nh rGng. 
Nh�ng, màu xanh c@a lá vhn vEn hành 

theo đ?nh luEt c@a vj trI tF nhiên theo chu 
k� xuân, h7, thu, đông. Xuân thì nYy l�c, 
đâm ch6i, h7 thì lá ngã màu xanh sEm, t�i 
thu thì thành màu vàng úa, đông thì rIng 
rơi, chk đ  l7i nh�ng thân cây trơ trIi gi�a 
tuy*t đông và ch� cho chu k� t�i c@a th�i 
ti*t. Đôi khi có nh�ng cây b? ch*t đi trong 
các mùa, và cjng có nh�ng cây đâm ch6i 
nYy l�c m�i. Đó là chu k� c@a đ?nh luEt vô 
th��ng c@a v7n vEt và c@a v7n lo7i chúng 
sanh. 
 
Trong m8i chúng ta cjng ph'i theo sF vEn 
hành vô th��ng theo sanh, già, b5nh, 
ch*t. Đã có s=c thân là có lão và ho7i. 
Chúng ta đã nhìn nhEn đ�Nc cái lT vô 
th��ng đó trong m8i giây m8i phút, thì sF 
ham ti*c s=c thân trong m8i tâm th�c đâu 
còn v��ng bEn. Khi nhìn thYm th>u vào 
luEt vô th��ng đ  áp dIng vào tâm th�c 
c@a m8i ng��i. B.i đa s� chúng ta đ,u 
s�ng theo pháp s� nh? nguyên: mGng, 
giEn, th�ơng, ghét, t�t, x>u…. t>t c' đ,u 
n|m trong vòng đ�i đãi. 
 
“Ng=m nhìn rGng xanh lá đ  bi*t….”trong 
m8i chúng ta bi*t áp dIng đ?nh luEt vô 
th��ng trong hi5n t7i, s�ng theo tF nhiên, 
không ham mu�n, ghét bB, yêu ghét, theo 
d7ng vEt lý, tâm lý thì tâm ta ch=c ch=n th. 
và hòa chung cùng màu xanh thu�n t?nh 
c@a đ>t tr�i mà cjng chính là tâm mình 
vEy. 
 
Quang Thi5n Quang Thi5n Quang Thi5n Quang Thi5n     
“Ng=m nhìn rGng xanh lá đ  bi*t…” t>t c' 
chúng ta ai cjng mu�n cu�c đ�i mình 
đ�Nc t�ơi mát, đ�Nc t�t đ:p, đ�Nc h7nh 
phúc v..v.. Nh�ng sF thEt trong đ�i s�ng 
c@a chúng ta thì nay v�y, mai khác. Có 
ng��i còn trX, có ng��i . tuCi trung niên 
và có ng��i đang s�ng nh�ng ngày tàn 
còn l7i c@a cu�c đ�i h�. Tôi ch�a tGng 
nghe có ng��i s�ng mãi không ch*t, vì 
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trong nhà PhEt th��ng nh=c đ*n hai ch� 
“vô th��ng”, thì tr��c m=t chúng ta là l�i 
nói âm th�m c@a ngàn x�a đã đ  l7i. Có lT 
chúng ta cjng th>y, qua nh�ng nơi khác, 
c'nh cjng đ:p nh� nơi n�y, nh�ng không 
bi*t nh�ng ti*ng rì rào c@a lá rGng đang 
đón chào chúng ta có nói lên nh�ng l�i 
x�a đó chăng? Ngày nay . t7i Đ7i Tòng 
Lâm n�y, khi nhìn rGng xanh lá thì chúng 
ta bi*t đ�Nc đ�i ng��i luôn bi*n đCi theo 
th�i gian. Cái nhìn c@a chúng ta chk th>y 
cái màu xanh t�ơi mát, nh�ng khi vào đ*n 
khu rGng thì nh�ng lá xanh t�ơi >y (x�a 
kia) nay đã lót đ��ng cho chúng ta đi. 
Mong r|ng m�i ng��i  khi đ*n và r�i khBi 
Đ7i Tòng Lâm hãy nhEn ra cái thFc t7i c@a 
lá xanh kia mà bi*t r|ng l�i ng��i x�a 
đang và sT luôn g�n gji v�i chúng ta./. 
 
Tâm HòaTâm HòaTâm HòaTâm Hòa    
Mùa An c� năm 2005 tôi không có v, chùa 
đ  tu h�c v�i đ7i chúng mà tôi . trên Đ7i 
Tòng Lâm. W d��i chùa thì đông ng��i, 
nh>t là nh�ng ngày l�, nh�ng trên Đ7i 
Tòng Lâm thì trái ng�Nc l7i. Không gian 
yên tRnh, chk có ti*ng chim, ti*ng gió thCi lá 
cây xào x7t. Không khí l7i trong lành, 
không có khói c@a xe hơi hay là bIi bSm 
nh� . thành ph�. Đ�i di5n v�i không gian 
yên t?nh, cô t?ch nh� th* lúc đ�u thì th>y 
bu6n, nh�ng vài tháng sau tôi l7i thích 
nghi v�i hoàn c'nh yên t?nh . Đ7i Tòng 
Lâm, tôi dùng th�i gian r'nh đ�c tIng kinh 
đi n, tF h�c giáo lý căn b'n và ng6i thi,n. 
 
Đ7i Tòng Lâm là m�t nơi . và tu h�c r>t 
t�t, nh�ng . nh�ng nơi rGng rEm nh� th* 
l7i v=ng vX thì cjng hơi “�n”, n*u không 
mu�n nói là nhát gan. Nh�ng ngày đi làm 
công qu' d�n d:p trên đó c� tG tG h*t 
chuy5n này đ*n chuy5n khác, hoSc khi có 
PhEt to lên công qu' thì tháp tùng theo 
phI. Cây c�i trên Đ7i Tòng Lâm ph�n 
nhi,u không ph'i là cây ăn trái, toàn là cC 

thI, cB hoang m�c tràn kh=p l�i. Tr�i mùa 
hè, cành lá xanh um; qua t�i mùa đông, 
cành lá trIi l@i, lá vàng r�t rơi đ�y sân. C� 
vòng vòng nh� th*, h*t xanh l7i vàng, h*t 
m�c l7i rIng, năm này qua năm khác thay 
đCi lá theo mùa. Tôi th>y cjng gi�ng nh� 
con ng��i tr'i qua nh�ng giai đo7n: sinh, 
lão, b5nh và cu�i cùng thì con quZ vô 
th��ng t�i r��c. Tôi c'm th>y bu6n cho 
m�t ki*p ng��i: m�i th>y c��i c��i đó 
nh�ng khi h�a h7i nh� thiên tai, b5nh tEt 
đ*n thì chwng m�t ai tài nào bi*t đ�Nc. 
Nh� nghR th* nên tG tG tôi đã bi*t x' bB r>t 
nhi,u phi,n ph�c đã theo tôi nhi,u năm 
nay. Nh�ng nghi v>n l�n h6i đ�Nc gi'i tBa. 
Tôi tF nh@ mình không nên phí th�i gian 
vào nh�ng vi5c vô ích n�a mà ph'i c� 
g=ng ni5m PhEt, tIng kinh. 
 
Nh�ng ngày . trên Đ7i Tòng Lâm, tôi suy 
nghR v, đ?nh luEt vô th��ng, nhân qu', 
cjng nh� đ?nh luEt thiên nhiên: hè nóng, 
đông l7nh, xuân xanh cB, đông tàn rIi. Tôi 
r>t là h�i hEn nh�ng lúc phí ph7m th�i gian 
làm nh�ng vi5c không đâu. NghR l7i thì ti*c 
l=m! Nh�ng cjng là cơ duyên may m=n 
giúp tôi khi đ*n đây h�c cách hóa gi'i 
phi,n ph�c, an t?nh tâm h6n, còn hơn c� 
đ  tâm không an, c� ch7y vòng vòng thì 
'nh h�.ng r>t l�n trong cu�c s�ng h|ng 
ngày. 
 
N*u nh� ai có duyên lên Đ7i Tòng Lâm . 
vài ngày sT nhEn ra: tuy cùng là m�t c'nh 
yên t?nh, nh�ng tôi nghR trong m8i ng��i 
sT có cách suy t� khác nhau v, sF đCi 
thay c@a ki*p s�ng. Nhân lo7i chwng bao 
gi� tr�n tránh đ�Nc đ?nh luEt phát tri n r6i 
l7i tàn rIi theo năm tháng, cái mà g�i là vô 
th��ng ch�ng minh nh�ng gì hi5n h�u 
không mãi mãi tr��ng t6n nh� tâm ý 
th��ng bám víu. Đây là cơ h�i đ  hi u th>u 
màu xanh c@a lá mãi mãi bi*n thiên trong 
vj trI vô ng�n. 
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Minh Th�iMinh Th�iMinh Th�iMinh Th�i    
Nh� chúng ta đã bi*t, chúng ta có mSt 
trên cõi đ�i là đ  tr' nghi5p qu' mà chúng 
ta đã t7o trong quá kh�. Chúng ta cjng 
không thoát khBi luEt vô th��ng sanh, lão, 
b5nh, to. 
 
Nh� chúng ta đang ng=m rGng lá xanh kia, 
nó cjng không ra ngoài luEt vô th��ng 
đào th'i c@a th�i gian. Chúng ta có trX mãi 
không già chăng? RGng lá xanh kia r6i 
cjng không ngo7i l5 chwng khác nào con 
ng��i chúng ta, h� có sanh là có to, trG khi 
không sanh thì không to, không luân h6i. 
Vì th* tuy nói là c' rGng lá xanh, vEy nó có 
đ�Nc xanh mãi v�i th�i gian không, hay nó 
cjng ph'i r�i cành khi ch�a vàng úa. Đó 
chính là vô th��ng!!! Lá xanh còn đó, lá 
vàng đã ra đi. Trên bàn th� kia, không 
nh�ng già không, mà trX cjng chwng kém. 
H.i ôi tre già khóc măng non! 
 
Chúng ta quán đ�Nc cu�c đ�i là vô 
th��ng, là m�ng huy�n, thì còn gì đ  mà 
tham đ=m, đ  r6i an tâm ra đi. Xuôi tay 
thwng cwng, ng�a mSt nhìn tr�i, vi5c đ�i 
vEt ch>t mSc tình th* gian, t�i đây tay 
tr=ng, tr. v, tr=ng tay! VEy còn gì đ  mà 
chúng ta tham luy*n, ph'i mang thêm 
phi,n não, t7o thêm nghi5p, ph'i ch?u luân 
h6i vào ki*p sau! 
 
Chúng ta bi*t đ�Nc cu�c đ�i là vô th��ng, 
là m�ng huy�n, nh� b�t n��c. Có rõ nh� 
vEy, chúng ta m�i c� g=ng t7o nh�ng đi,u 
lành, đi,u ph��c, đi,u thi5n, dù là còn 
ngoài đ�i hay là đã đ�u tròn áo vuông. 
Ngoài ra ph'i luôn gi� cho tâm luôn thanh 
t?nh, đó là ta đã tr. v, tánh giác mà đ�c 
PhEt đã d7y: “Lìa c'nh là Ni*t Bàn, ch>p 
c'nh là phi,n não”. R6i đ*n ngày ra đi, ta 
đ�Nc vãng sanh CFc L7c, tâm không b? 
nghi5p lFc lôi cu�n. Đó chính là nơi chúng 

ta mu�n đ*n, thoát khBi c'nh luân h6i, đ7t 
vô l�Nng th�, ch� không nh� rGng lá xanh 
kia, tuy nhi,u, tuy xanh, nh�ng r6i cjng lìa 
cành trong lúc còn xanh hoSc vàng úa./. 
    
TG ThámTG ThámTG ThámTG Thám    
Đ�ng tr��c m�t khu rGng xanh m��t, lòng 
ta không khBi nCi lên nh�ng ý t�.ng và 
tình c'm man mác v, ý nghRa c@a màu 
xanh lá: 

1. Đây là màu c@a sF trX trung và t�ơi 
mát: Màu xanh lá làm cho tâm h6n 
con ng��i tr. nên êm d?u và thanh 
th'n sau nh�ng gi� phút chEt vEt 
v�i cu�c s�ng. N*u không tin, 
nh�ng khi m5t nh�c và căng thwng, 
b7n hãy nh=m m=t t�.ng t�Nng 
c'nh đ6ng núi v�i cB xanh ch7y 
mút tEn chơn tr�i. Cho nên con 
ng��i đã chi ra bi*t bao nhiêu tZ đô 
la đ  t7o thêm màu xanh cho môi 
tr��ng. 

2. Màu xanh là màu c@a hy v�ng, c@a 
thuEn lNi – đó là màu c@a mùa 
xuân. Đ�i nghRa v�i màu vàng úa 
c@a sF suy tàn và ch*t chóc c@a thu 
đông. Trong dòng đ�i vô th��ng, 
con ng��i luôn luôn h��ng v, màu 
xanh c@a lá. Chi*c xe vô tình cjng 
ch� màu xanh đ  l7i bon bon trên 
đ��ng nhFa. Chúng ta hãy bEt đèn 
xanh cho m�i thi5n nghi5p và bEt 
đèn đB cho t>t c' tham sân si c@a 
con ng��i. 

3. Ng��i tu PhEt c�n gi� cho tâm mình 
luôn đ�Nc xanh t�ơi nh� màu xanh 
c@a lá. ĐGng đ  cho nh�ng khu 
rGng xanh t�ơi c@a tâm mình b? tam 
đ�c Tham Sân Si làm cho héo úa. 
Hãy nh� t�i nh�ng khu rGng xanh 
t�ơi . Vi5t-nam b? thu�c đ�c da 
cam làm cho trơ trIi hoang tàn. 
Màu da cam . đây l7i t�Nng tr�ng 
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cho n�c đ�c sân hEn c@a con 
ng��i. 

4. Trái đ>t n�y, và m�i sinh vEt trên 
đó, đ,u c�n màu xanh m�i có th  
sanh t6n. Không có màu xanh, trái 
đ>t sT là qu' c�u ch*t vì sinh vEt sT 
không có đ@ d�Qng khí đ  th.. Cho 
nên b'o v5 môi sinh đ6ng nghRa v�i 
b'o v5 màu xanh c@a lá. Bi*t bao 
nhiêu tZ mhu rGng nhi5t đ�i đã b? 
tàn phá, l>y đ>t nuôi súc vEt đ  ăn 
th?t. Chúng ta c�n tEp ăn chay đ  
cho sinh vEt b�t đau khC và đ?a c�u 
đ�Nc xanh t�ơi hơn.Tâm th�c c@a 
nhơn lo7i cjng c�n màu xanh đ  
cho th* gi�i đ�Nc hòa bình và an 
l7c.  

5. Ngày nào màu xanh lá ngF tr? trên 
trái đ>t và trong tâm th�c c@a con 
ng��i, cu�c s�ng sT vơi đi r>t nhi,u 
đau khC. Nhơn lo7i c�n n=m tay 
nhau đ  cùng ti*n v, vi�n 'nh t�t 
đ:p đó. 

6. Xin đ�c thêm tài li5u “ThFc đơn 
xanh” trên trang nhà Ph��c Hu5 
Tòng Lâm./. 
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Chuc Phô (20); Trần Thu Nga (20); Lưu Ngọc 
Lâm (50);  Châu Ánh Kiệt (20); Trương Thị 
Bắc pd Diệu Hạnh (100); Ching Kheng Hong 
(100); Ẩn danh (207); Nhóm bán chè Tết (An 
Tịnh, Tâm Lộc, Lan Anh, Lan Chi, Hoa Quang, 
Như Hương, Cô Ba bánh bao) (3,000); Viên 
Lộc (200); Lê Thanh Hùng (100); Quế Anh 
(100); Đổ Vy (Lon tiền cắc) (25);  Thảo 
Nguyễn (100); Bán sả ĐTL (38); Nhóm bán 
bánh mì Tết (500); Huệ Cảnh (100); Diệu Hải 
(Melbourne) (100); Hồng Phi (Melbourne) 200; 
Đức Ngọc (Melbourne) (50); Gđ Hà Thị Hương 
pd Như Lữ (Melbourne) (1,000); Phật tử ĐTL 
(471.20); Bán bánh ú (270); Bán sả ĐTL (44); 
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Melbourne) 20; Gđ 
Thuyết-Túc-Quyên (Melbourne) (100); Sư Cô 
Phước Chiếu (500); Diệu Huệ (Nouméa) (150); 
Một Phật tử (Nouméa) (100); Gđ Ông Bà Léon 
(Nouméa) (USD300); Tịnh Hòa (NZ) 

(NZD300);  Sư Cô Phước Hòa (500); Bán bánh 
ú (43); Q.M.Tân + Chân Nghiêm (USD100); 
Minh Tri + Diệu Huệ (USD100); Sư Cô Phưóc 
Tịnh bán mắm chay (500); Võ Thị Kim Ngân 
(30);  Sa di ni Phước Hương (600);  Bán bánh ú 
(195); Sư Cô Phước Chiếu (500); Gđ Sư Cô 
PhướcTịnh (250); Tâm Nghiêm (50); Lê Thị 
Hồng pd Viên Hương (Nouméa) (50);  Sa di ni 
Phước Trường (50). 
 

 

Diary 0f An Aspiring Buddhist 

(NhEt Ký C@a M�t PhEt To Nhi5t Thành)(NhEt Ký C@a M�t PhEt To Nhi5t Thành)(NhEt Ký C@a M�t PhEt To Nhi5t Thành)(NhEt Ký C@a M�t PhEt To Nhi5t Thành)    
Written by Eileen    ----    Vi5t d?ch: Ph��c Thanh    

L�i tòa so7L�i tòa so7L�i tòa so7L�i tòa so7nnnn: Trong B'n tin tr��c, chúng 
tôi có vi*t bài t��ng thuEt v, m�t nhóm 
PhEt to . Melbourne đã l�n đ�u tiên gieo 
duyên v�i Đ7i Tòng Lâm PhEt Giáo, trong 
đó có Cô Eileen, ng��i Úc g�c cn Đ�. Nay 
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Cô l7i tr. l7i ĐTL và l�n này có dhn theo 
m�t Cô b7n ng��i Úc g�c Đ�c tên Judy. 
Sau m�t tu�n . trên ĐTL v,, Cô vi*t vài 
giòng nhEt ký và g.i cho chúng tôi đ  bày 
tB t>m lòng c@a Cô đ�i v�i ĐTL. Chúng tôi 
xin đ�Nc đăng t'i trên B'n tin k� này và 
d?ch ra ti*ng Vi5t đ  đ�c gi' cùng đ�c. 

Th� T�Th� T�Th� T�Th� T�    14/3/0714/3/0714/3/0714/3/07: : : :     Chúng tôi t�i phi tr��ng 
Sydney vào  lúc 11:10 sáng và r>t ng7c 
nhiên khi th>y có Đ7i Đ�c đang đ�ng ch� 
chúng tôi trên l�u. Chúng tôi không nghR 
r|ng Th�y sT ra đón chúng tôi. Tuy nhiên 
vì Th�y bi*t đ��ng trong phi tr��ng và 
Th�y đã h��ng dhn chúng tôi đ*n ch8 l>y 
hành lý. Judy và tôi r>t là ph>n kh.i và trò 
chuy5n r>t nhi,u. Con đ��ng dhn đ*n Đ7i 
Tòng Lâm r>t là đ:p và c'nh trí h�u tình. 
Judy r>t thích vì Cô ch�a tGng đ*n Sydney 
bao gi�. Chú chó Naroo r>t vui mGng khi 
gSp chúng tôi, và tôi cjng r>t vui khi gSp 
chú. Th�y đã chuYn b? sUn b�a ăn tr�a 
ngon lành cho chúng tôi th�.ng th�c.    
Tôi dhn Judy đi b� tham quan nông tr7i. 
Khi tr. v, Th�y cho phép chúng tôi hái 
salad và m�t ít rau c'i  cho b�a ăn chi,u. 
Sau b�a ăn chi,u, chúng tôi thFc tEp thi,n 
đ?nh và Th�y h��ng dhn cho chúng tôi vài 
đ�ng tác x' thi,n và chúng tôi h�c đ�Nc 
nhi,u bài h�c nơi Th�y. Chúng tôi đi ng@ 
vào lúc 10:30 phút. 

Th� NămTh� NămTh� NămTh� Năm    15/03/0715/03/0715/03/0715/03/07::::    BuCi sáng b=t đ�u 
b|ng nh�ng âm thanh tIng ni5m êm d?u 
c@a Th�y trên chánh đi5n vào lúc 5:00 gi�. 
Chúng tôi ti*p tIc “ng@ n��ng” thay vì 
th�c dEy. Tuy nhiên, cu�i cùng chúng tôi 
cjng ph'i th�c dEy vào lúc 7:30 sáng, 
u�ng cà phê, tEp th  dIc và đi bách b� ra 
v��n. Judy b? m�t con v=t đeo trong qu�n 
trên đ��ng tr. v, chùa. Cô sN quá ph'i lEp 
t�c thay qu�n ngay. Sau đó Cô tG tG bình 
tRnh l7i.  
Chúng tôi r>t ph>n kh.i khi đ�Nc tin  Hòa 
Th�Nng và m�t s� quý Th�y, quý S� Cô  

s=p lên thăm ĐTL. Phái đoàn đã mang r>t 
nhi,u th�c ăn th?nh so7n cho b�a ăn tr�a 
và t>t c' m�i ng��i cùng nhau ăn u�ng vui 
vX.  
Sau đó chúng tôi đã đi b� chung quanh 
chùa v�i Hòa Th�Nng đ  tìm m�t ch8 
tr6ng cây chu�i vGa m�i đem tG chùa 
Ph��c Hu5 Sydney lên. M�t s� quý Th�y, 
quý S� Cô ra v��n hái qu', hái rau c'i. 
Th�y r>t vui vì th>y m'nh v��n c@a Th�y 
có ng��i hái. Nh�ng tôi l7i th>y hơi bu6n vì 
nghR r|ng chúng tôi sT chwng còn gì đ  hái 
trong b�n ngày s=p t�i. Nh�ng tôi đã nghR 
sai r6i. Tôi phát hi5n ra r|ng hái rau qu' 
cjng là m�t ph�ơng pháp ch�a b5nh tinh 
th�n r>t hi5u qu'. 
Sau b�a ăn chi,u, chúng tôi ti�n Hòa 
Th�Nng và phái đoàn tr. v, chùa Ph��c 
Hu5. 
Đêm đó tr�i r>t trong và đ:p mà tôi và 
Judy ch�a tGng th>y. Gi'i ngân hà ch�a 
tGng bao gi� r7ng rQ nh� hôm nay. Chúng 
tôi đã r>t ao ��c đ�Nc ng@ d��i b�u tr�i 
đ�y sao, nh�ng không th  đ�Nc vì chúng 
tôi không có l,u c=m tr7i. Thay vào đó, 
chúng tôi đã đ�ng lSng h|ng gi� ng=m 
sao tr��c khi đi ng@. 

Th� SáuTh� SáuTh� SáuTh� Sáu    16/03/0716/03/0716/03/0716/03/07: : : : Chúng tôi l7i đ�Nc 
đánh th�c b.i ti*ng tIng kinh êm đ,m c@a 
Th�y và S� Cô vào lúc 5:00 sáng. Nh�ng 
chúng tôi vhn n|m im trên gi��ng l=ng tai 
nghe. Judy ng@ tr. l7i. Tôi r�i gi��ng vào 
lúc 7:30 sáng, tEp th  dIc tr��c khi dùng 
đi m tâm. Th�y h�a đ�a chúng tôi ra 
Gosford chơi vì tôi c�n mua m�t ít s�a và 
bánh mì đSc bi5t. Tuy nhiên Th�y l7i quên 
và lo t��i cây.  Chúng tôi nh=c Th�y và 
Th�y đã đ�a chúng tôi đi sau khi t��i cây 
xong. 
Lúc tr. v, chùa, sau b�a ăn tr�a, tôi l7i 
thFc tEp thi,n đ?nh, S� Cô may đ6 và Th�y 
làm v��n. 
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Tin T�cTin T�cTin T�cTin T�c    
� Sau m�t th�i gian d�n d:p s7ch sT ph�n đ>t đã ch�n. Vi5c đúc đC n,n và tôn trí t�Nng 
Đ�c BCn S� Thích Ca Mâu Ni đang thi công. 

� M�t gi'ng đ��ng t7m đã hoàn chknh đ�a vào ho7t đ�ng gi� đây m�t trai đ��ng cjng 
đang xây dFng trong năm nay. 

� Dùng vEt li5u nh: v, mSt xây c>t, ngăn phòng cho mIc đích này. 
� Sau lo7t bài phát thanh c@a ông Phan Bách Đài SBS v, chuy*n hành h�ơng Đ7i Tòng 
Lâm PhEt Giáo trên làn sóng Radio, đ�u năm Đinh HNi, nhi,u PhEt to tG các nơi xa nh� 
Melbourne, Canberra đã đích thân đ*n tham quan và chiêm ng�Qng các c'nh quan 
thiên nhiên v�i nh�ng giòng su�i quanh năm rì rào, róc rách. 

� Khu nhà ki*ng do Th�y Qu'n SF Thích Ph��c Nhân, quý Th�y, S� cô tG chùa Ph��c 
Hu5 cùng quí PhEt to chăm sóc, đã có nhi,u đNt thu ho7ch rau c'i, cây trái. Qua ho7t 
đ�ng này làm cho khu đ>t quanh năm xanh t�ơi nhuEn th=m. B��c đi thanh th'n nh: 
nhàng th�c tknh bên c7nh nh�ng lu�ng rau xanh rì hwn tâm h6n sT l=ng đ�ng bi*t d��ng 
nào. Nh�ng lu�ng rau và cây trái đó chk dành đãi khách thEp ph�ơng mà thôi. 

� Th�i gian t�i có th  chúng tôi sT ti*n hành tC ch�c ti5c chay gây quV xây dFng Đ7i Tòng 
Lâm PhEt Giáo. Ngày, gi�, đ?a đi m sT đ�Nc thông báo sau. 

 

BuCi chi,u, chúng tôi ra v��n hái qu'. Sau 
đó, chúng tôi l7i thFc tEp thi,n đ?nh và 
th'o luEn v, PhEt pháp v�i Th�y. 

Th� B'yTh� B'yTh� B'yTh� B'y    17/03/0717/03/0717/03/0717/03/07::::    Hôm nay tr�i r>t nóng 
và nhi,u mây, chúng tôi ra làm v��n v�i 
S� Cô. Th�y bEn làm vi5c v�i các ng��i 
thN đang soa l7i mái ngói ngôi chùa. H� 
b'o r|ng h� th>y da con r=n trên tr�n nhà 
và l>y xu�ng cho m�i ng��i xem. Tôi thì sN 
còn Judy thì th>y nó ng� nghRnh và l>y 
m�t m'nh da c>t làm kZ ni5m.     
Chúng tôi ph'i chăm sóc cho Naroo, chú 
c�n băng cái mõm l7i vì chú vGa đánh 
nhau v�i m�t con vEt nào đó và b? c=n vào 
mSt. Vì th* chúng tôi ph'i băng bó đi,u tr? 
đ  ngăn  chú cào v*t th�ơng. 
Sau b�a ăn tr�a, chúng tôi nghk tr�a m�t 
chút, xong l7i ra v��n ti*p tIc làm vi5c. 
BuCi chi,u, chúng tôi ng6i thi,n còn Th�y 
và S� Cô tIng kinh. Chúng tôi lên gi��ng 
ng@ vào lúc 10 gi�. 

Ch@ NhEtCh@ NhEtCh@ NhEtCh@ NhEt    18/03/0718/03/0718/03/0718/03/07: : : :     Chúng tôi th�c dEy 
vào lúc 7 gi� sáng, dùng đi m tâm xong 
thì ra v��n v�i Th�y. Hôm nay tr�i nóng 
quá, chúng tôi không th  làm vi5c lâu 
đ�Nc, sau 1 ti*ng đ6ng h6 chúng tôi tr. v, 
chùa t=m và nghk ngơi. Tôi đ�c sách và 
ng6i thi,n trong khi Judy đ�c sách. S� cô 
bEn may vá. Tôi ra n|m đu đ�a trên võng, 
d��i bóng mát c@a tàng cây, ng=m nhìn 
các chú chim bay nh'y trên cành. BuCi 

chi,u, tôi ng6i thi,n và đi kinh hành. 
Chúng tôi nhEn đ�Nc đi5n tho7i c@a S� cô 
Ph��c Thanh tG Melbourne g�i v, báo cho 
bi*t S� Cô sT tr. v, Sydney vào ngày th� 
Ba, nh� vEy là chúng tôi sT không có d?p 
gSp l7i S� cô. Tôi r>t th>t v�ng, nh�ng 
cu�c đ�i là nh� th* đó!    

19/03/07 19/03/07 19/03/07 19/03/07 ----    Th� HaiTh� HaiTh� HaiTh� Hai    
Th�y và S� cô tIng kinh vào 5 gi� sáng 
trong khi tôi l=ng nghe và thFc tEp thi,n. 
Judy ng@ r>t ngon.  Chúng tôi dEy lúc 
7:30, dùng đi m tâm và ra làm v��n 
nh�ng không làm lâu đ�Nc vì tr�i nóng 
quá. Th�y dhn chúng tôi qua v��n ông 
b7n láng gi,ng chuyên tr6ng hoa “Tudor 
rose” (Hoa h6ng c@a V�ơng tri,u n��c 
Anh (1485-1603). Ông tên là Steven. Ông 
r>t to t*, ông tSng cho tôi m�t bó đ  đem 
v, Melbourne. 

BuCi chi,u, chúng tôi th'o luEn v�i Th�y 
r>t lâu v, tri*t l ý PhEt pháp và v, nh�ng 
v>n đ, trong cu�c s�ng. 

Th� BaTh� BaTh� BaTh� Ba    20/03/0720/03/0720/03/0720/03/07::::        Chúng tôi kh.i hành tG 
Đ7i Tòng Lâm vào lúc 7:00 sáng đ  k*t 
thúc chuy*n đi c@a chúng tôi .  Sydney và 
chuYn b? tr. v, Melbourne vào chi,u hôm 
đó./. 
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LLLLời Ci Ci Ci Cảm Tm Tm Tm Tạ    

Ghi nhận công đức 
nhà in đã giúp bảo 
trợ Bản tin nầy. 
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- Danh thiếp - Thiệp cưới 

- Biên lai - Letter head 

- Phong bì - Quảng cáo 

- Sách  - Đặc san 

- Đóng sách - Full colour 
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Chúng tôi chân thành c'm t7 sF đóng góp bài v., ý ki*n 
c@a Ch� Tôn Đ�c, Tăng, Ni xa g�n. Và đ6ng c'm t7, ghi 
nhEn công đ�c quí v? h'o tâm đóng góp t?nh tài trong vi5c 
xây dFng cơ s. Đ7i Tòng Lâm PhEt Giáo; quí v? góp s�c 
công qu' trên khu đ>t còn nhi,u ngCn ngang r>t c�n 
nh�ng t>m lòng r�ng m.. 
 
Quí đ6ng h�ơng PhEt to mu�n đóng góp t?nh tài b|ng chi 
phi*u xin ghi: 
 

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTESUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTESUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTESUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE    
hoSc có th  chuy n thwng vào: Commonwealth Bank 
tài kho'n s�: 2323 1011 0961. 
 
Sau đó g.i biên lai kèm theo h� tên và đ?a chk v, chùa 
Ph��c Hu5 đ  chúng tôi ti5n c>p biên lai h6i đáp.  

Quý v? mu�n thăm vi*ng và công qu' trên Đ7i Tòng Lâm 
c�n chùa giúp ph�ơng ti5n di chuy n xin liên l7c văn 
phòng chùa Ph��c Hu5. 
 
M�i ý  ki*n đóng góp xây dFng xin vui lòng g.i theo đ?a chk 
sau đây: 
Chùa Ph��c Hu5 
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164 
Đi5n tho7i: (02) 9725 2324  Fax: (02) 9725 5385 
Email: phuochue@phuochue.org 
 
M�t l�n n�a xin đ�Nc bày tB lòng tri ân đ*n t>t c' quí v?. 
Nam mô Công Đ�c Lâm B6 Tát Ma Ha Tát. 
Trân tr�ng. 
 
Sydney ngày 01/02/2007 
Ban Ki*n Thi*t Đ7i Tòng Lâm PhEt Giáo 

Khách ngồi bên suối ngắm trăng, 
Xuân về hoa nở, mây giăng giăng sầu. 

Nhện buồn bủa lưới đêm thâu, 
Suối reo róc rách, một màu sương lam. 
 

Trăng vàng chiếu sáng Tòng lâm, 
Rừng khuya tiếng gió thì thầm bên tai. 

Côn trùng trổi nhạc bi ai, 
Vạc kêu như tiếng thở dài trong đêm. 
 

Đời người nghĩ lại buồn thêm, 
Có không, không có xuống lên luân hồi. 

Kiếp người lo mãi không thôi 
Trăm năm sự nghiệp chết rồi tay không. 

 

Biển trần chìm nổi mênh mông, 
Khách trần lặn hụp mãi không lối về. 

Người ơi, hãy tỉnh cơn mê! 
Muốn tu giải thoát mau về Tòng lâm. 
 

Đêm nay gạn lọc cái tâm, 
Sao cho trong sạch đừng lầm lỗi chi. 

Suối trong cá lội thấy vi, 
Vầng trăng in bóng từ bi ngút ngàn. 
 

Lòng không vướng bận thế gian, 
Tâm tư rỗng lặng ngập tràn niềm vui./. 

Tiếng 
Suối 
Đại  

Tòng  
Lâm 

 Đồng Minh 


