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MỞ LỜI 

Kính thưa quí thân hữu xa gần, 

Tìm hiểu về giá trị của đời sống là phương cách nâng 
cao phẩm chất của mỗi nhơn sinh. Song phẩm chất đó 
xây dựng từ khía cạnh nào. Từ bản thân hay môi trường 
sống? Tự hỏi lại lòng mình để trải nghiệm tư duy và 
hành động sao cho đạt được sự trong sáng của tâm 
hồn. 

Mỗi cá nhân là một giá trị tiêu biểu. Mỗi thời đại là sự 
vận hành phát triển khác nhau. Đứng ở vị trí hiện tại 
phẩm định quá khứ chưa chắc đã chính xác vì quá khứ 
đã trôi qua. Nhìn về tương lai thì tương lai chưa tới, mọi 
suy nghĩ chỉ mang tính giả định. 
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Cái tạm gọi là còn lại bất quá chỉ nhắm về 
hiện tại. Lý do, hiện tại các cảnh vật, từ 
con người cho đến xã hội đang hiện hữu, 
thế nên việc khởi động hay bắt đầu nhìn 
về một hiện cảnh sinh tồn xem ra tương 
đối dễ chịu hơn. Có điều giữa con người 
và thời đại xã hội không thể tách ly để có 
thể đạt đến chiều hướng mà bản thân 
muốn hướng tới. Nói cách khác muốn hiểu 
rõ bản chất của mọi cảnh trạng, đừng bao 
giờ phân chia chúng thành các khối biệt 
lập mang tính riêng lẻ. 

Thỉnh thoảng chúng ta mới có cơ hội hay 
thời gian để quán sát lại đời mình. Thời giờ 
tuy ngắn nhưng biết vận dụng, chúng ta 
vẫn còn có nhiều cơ may lấy lại thăng 
bằng của tâm hồn, ít ra không quá đắm 
đuối với thế giới vật chất. 

Cảnh trí ở Đại Tòng Lâm Phật Giáo luôn 
mở rộng mời gọi mọi người. Trong sự yên 
lắng của núi rừng, bên cạnh những trang 
kinh ẩn mật những nghĩa lý nhiệm mầu, 
thả suy tư vào đó, chúng ta sẽ nhận ra giá 
trị nội tại bên trong tâm hồn mình và thế 
giới liên hệ xuyên qua trạng thái tĩnh lặng 
và thư giãn toàn diện. 

Thế gian này còn lại gì sau những biến 
động vô thường. Câu hỏi được nêu lên để 
chúng ta cùng tìm ra những gì mà thường 
ngày do cuộc sống bận rộn chúng ta đã 
không một lần gợi lại, thậm chí ngay cả 
mỗi giấc ngủ  khi đã trôi qua. 

Bạn lữ, bạn pháp, bạn hiền đều là những 
chỗ chia xẻ, nương tựa, hỗ trợ cho nhau. 
Thế nên con đường an lạc luôn ở ngay nơi 
hơi thở chính mình và các mối giây tác 
động tích cực gần gũi. Hãy nỗ lực lắng 
nghe tự tâm và hòa cảm trong các mặt liên 
hệ tốt đẹp, nơi mà các phiền muộn không 
còn cơ sở bám trụ. 

Thân chúc quí bạn xa gần một mùa Vu 
Lan thành toàn hiếu hạnh và luôn luôn 

phát triển phẩm chất trong sáng luôn tiềm 
tại song song bên cảnh đời vốn quá nhiều 
bất an và không toại ý. 

 

Trân trọng 

Ban Kiến Thiết 
 
 
 
 
 
 
 

Ngắm Nhìn Rừng Xanh Lá Để Biết ... 
(tiếp theo) 

Lời Dẫn: 
Sự sống không bao giờ ngừng đọng và bất 
luận sống ở môi trường nào, thì sự tác 
động của xã hội luôn là những áp lực nặng 
nề lên trên thân phận con người. May mắn 
về đời sống vật chất không nhứt thiết bảo 
đảm cho những ai nghĩ rằng không cần 
phải trang bị cho mình đời sống tinh thần. 
Sự thật của kiếp người cho thấy rất khó đạt 
được tâm bình an nếu chỉ thuần dựa trên 
cơ sở vật chất. Con đường các bậc cổ đức 
đã đi qua luôn nhắc nhở chúng ta đừng vì 
quá ham vui với đời sống thế gian để rồi 
đến một lúc nào đó, gặp phải những vấn 
nạn, bất trắc, năng lực tinh thần không đủ 
sức mạnh để vượt qua các chướng nạn. 
 
Những người con Phật tha thiết với đời 
sống tâm linh đã ghi lại những cảm xúc suy 
tư của mình khi có dịp tiếp cận với Đại 
Tòng Lâm Phật giáo tại vùng Gosford. 
“Ngắm nhìn rừng xanh lá để biết….” là 
nét đẹp được diễn giải qua bao tâm hồn 
lắng đọng cùng nhìn về một hướng trên 
căn bản thiền quán về sự vô thường của 
vạn pháp. 
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Diệu Liên 
Vài tháng trước đây, tôi có dịp ở lại Đại 
Tòng Lâm Phật giáo một tuần lễ tu học. 
Đó là lần đầu tiên tôi được sống trong một 
khung cảnh thiên nhiên giữa rừng núi 
hoang vu tĩnh mịch. Thời gian sống ở đó 
đã gieo trong tâm thức tôi một niềm an lạc 
nhẹ nhàng thanh thoát. 
 
Hơn ba mươi năm ở thành thị, cuộc sống 
tôi luôn luôn bận rộn với việc làm, việc học 
… tâm trí tôi không lúc nào được rảnh 
rang. Tâm thức đầy những lo âu, phiền 
muộn và toan tính cho tương lai. Tôi mong 
ước có một lúc nào đó trong cuộc đời tôi 
có được cuộc sống thảnh thơi, thoải mái.  
 
Nhờ vào sự cầu nguyện, mơ ước đó đã 
đến. Duyên lành đã đến với tôi, tuần lễ trôi 
qua một cách lặng lẽ và nhanh chóng. Tôi 
đã thật sự được sống bình yên trên mảnh 
đất Đại Tòng Lâm Phật giáo. Nơi đây là 
một mảnh đất lớn có rất nhiều cây lớn, cây 
nhỏ và cỏ dại. Cảnh vật hoàn toàn yên 
lặng, bốn bề vắng vẻ, không nghe tiếng xe 
chạy, tiếng người nói chuyện ồn ào, náo 
nhiệt. Vì bởi cảnh vật xung quanh quá yên 
tĩnh nên tôi chỉ nghe tiếng gió thổi rào rạt 
từ cành lá lao xao và tiếng hót lảnh lót của 
con  “bell bird”. Trước cảnh tượng hoang 
sơ, nhìn thoáng qua nghĩ chỉ có một nhóm 
nhỏ vài ba người của chúng tôi hiện diện; 
nhưng trong đó biết bao nhiêu là sinh vật 
đang sinh sống và phát triển trên mảnh 
đất hoang vu này. Tôi lần từng bước chân 
trên một lối mòn nhỏ và đứng lại ngắm 
nhìn rừng xanh lá với biết bao là cảm xúc 
dâng tràn. Trong rừng có rất nhiều loại cây 
lớn, cây nhỏ, hoa và cỏ dại. Nhưng mỗi 
một loại đều có riêng một sức sống, cây 
đâm chồi từ mọi phía nhưng chúng đều 
hướng về phía có ánh nắng mặt trời đang 
tỏa khắp không gian một cách chan hòa, 
ấm áp. Đang thả hồn trong dòng suy tư, 

thì trước mặt tôi là 2 thân cây đứng cạnh 
nhau. Một cây lớn cành lá sum sê, tàng 
cây lớn che cả một khoảng không gian, 
thân cây hơi xác xơ, màu xanh của lá hơi 
úa vàng. Tôi thầm nghĩ cây này cũng hơi 
già. Nhờ vào tàng cây lớn cho nên tôi có 
thể đứng được lâu để nhìn phía bên cạnh 
là một cây nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ 
nhưng màu lá xanh tươi, nhìn trên thân cây 
có những chồi non sắp mọc. Màu xanh 
của lá và sự đâm chồi nẩy nhánh của hoa 
đã biểu hiện một sự sống mãnh liệt hướng 
về tương lai tươi sáng. Ngắm nhìn hai thân 
cây một lúc, tôi chợt nhớ đến lời Phật dạy, 
tất cả mọi sự vật trên thế gian đều do luật 
vô thường chi phối. Sự biến chuyển, thay 
đổi từ con người, loài vật, cỏ cây. Luật vô 
thường bình đẳng đối với tất cả vạn vật 
trên thế gian, dù là con người hay là một 
thân cây. Con người từ lúc còn thơ cho 
đến tuổi già tâm niệm luôn nắm chặt và 
bám víu thân tứ đại là thật có. Hễ cái tôi và 
cái của tôi bị tổn thương là mình rất đau 
khổ. Vì muốn bảo vệ cái tôi được an toàn, 
nên con người đã tạo ra biết bao là nghiệp 
ác cho chính bản thân và nhân loại. Nhờ 
vào giáo lý vi diệu của Đức Phật đã soi 
sáng, khiến tôi nhận ra rằng vạn vật trên 
thế gian đều có chung một bản thể, đó là 
“Không”. Sở dĩ nó hiện hữu hôm nay là do 
đầy đủ nhân duyên hợp thành hết duyên 
thì tan hoại. Do lãnh hội được điều đó mà 
không ít thì nhiều tôi tập xem nhẹ mọi điều 
bất như ý đến với mình, nếu không thì 
phiền não sẽ chi phối mình trên con 
đường đi đến giác ngộ.  
 
Lạc vào rừng cây xanh lá để quán chiếu về 
vô thường của vạn sự vạn vật trên thế 
gian. Rừng cây xanh lá đã cho chúng ta 
một bài học quý báu về sự thay đổi, mọi 
sự vật đều đang chuyển mình. Nhờ vào sự 
chuyển biến đó, rừng cây xanh lá sẽ trở  
thành Đại Tòng Lâm Phật giáo trong tương  
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lai. Nơi đây sẽ trở thành cõi Cực lạc ở thế 
gian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cám ơn Đại Đức Quản Sự Thích Phước 
Nhân, Đại Đức Thích Minh Thông và quý 
Phật tử giúp chăm sóc khu nhà kiếng, 
thường xuyên cung cấp rau cải và trái cây 
về Tổ Đình Phước Huệ. 
 
Như Ý 
 

Lá còn xanh như anh còn trẻ 
Lá trên cành như ánh sáng mùa xuân. 

 
Rồi thời gian vô thường, gió thổi, bão táp, 
lá rơi rụng tả tơi. Cuộc đời chúng ta cũng 
như chiếc lá khi xanh, khi vàng úa, tàn tạ, 
rồi cũng già cũng chết. Vô thường là thế 
đó! 
 
Tâm lý con người ai ai cũng ham muốn 
danh vọng, tiền tài, tranh dành hơn người, 
để rồi mang vào thân khổ ải và làm khổ 
người khác, nguyên nhân vì cái ngã quá to 
lớn. Thế giới ngày nay phải chịu nhiều 
điên đảo, khổ đau do đâu mà có? Vì thế 
đức Phật mới dạy chúng ta bài học vô 
thường, vô ngã, không có gì tồn tại, chỉ có 
cái chơn tâm thường hằng trong chúng ta 
mà thôi. 
 

Từ chơn tâm phát sinh tình thương. Biết 
nuôi dưỡng lẽ đạo đó chúng ta sẽ có được  
Trí huệ sáng suốt và lòng Từ để làm lợi ích 
cho tha nhân và mang lại sự an hòa cho 
vạn vật, trong sáng và xanh tươi như lá 
trên rừng. 
 
Bảo Định 
 
Người đời nhìn rừng lá xanh tươi nghĩ đến 
chuyện khai thác kinh doanh để làm ra 
tiền của giàu có. Người tu nhìn rừng lá 
xanh tươi hôm nay để biết rằng mùa đông 
lá sẽ vàng úa, héo khô, rơi rụng. Không có 
gì tồn tại mãi mãi!  
 
Bản thân ta cũng thế. Ta sẽ già, bệnh, 
chết như mọi người. Cho nên người tu cần 
tranh thủ học Phật pháp, hiểu được bao 
nhiêu là áp dụng ngay. Thí dụ Phật dạy: 
Tham, Sân, Si là tam độc, cần phải dứt trừ. 
Thỉnh thoảng ta có phiền não, hay sân hận 
là phải xả ngay. Cần giữ tâm thanh tịnh. 
Cần giữ tâm trong sáng để có chánh niệm, 
để niệm Phật…. 
 
Ta nhìn màu xanh lá tươi đẹp hôm nay, ta 
biết nó vô thường. Ta không nên bám níu 
với tất cả của cải, vật chất, tình cảm, thân 
quyến, danh lợi, khen chê, vui buồn theo 
cảnh. Đi đứng nằm ngồi đều giữ gìn cái 
tâm như anh mục đồng giữ con trâu, 
không cho nó chạy lăng xăng, dẫm lúa 
nhà người. Nên giúp đỡ mọi người trong 
khả năng của mình để đền đáp công ơn 
Thầy Tổ đã cực khổ chỉ dạy mình. 
 
Biết rằng tất cả đều vô thường, nhưng 
trong mình có cái “thường hằng bất sinh 
bất diệt”, nên ta cần tu sửa để hiển lộ cái 
chơn tâm, Phật tánh và tránh nghiệp sanh 
tử luân hồi. 
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Tâm Miễn  
 
Đại Tòng Lâm Phật Giáo là nơi cách xa đô 
thị, trong khi thành phố sống ồn ào náo 
nhiệt. Ai đặt chân đến Đại Tòng Lâm Phật 
Giáo thì sẽ thấy những lá cây xanh biếc và 
những giòng suối chảy mát mẻ, lắng lòng 
để tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng và nghĩ 
lại thời còn trẻ, bản thân đã làm được 
những gì? 
 
Sanh làm người đã là khó, cuộc đời chẳng 
có là bao lâu giống như một giấc mộng 
trôi đi. Lá cây xanh đó nhưng không xanh 
mãi với thời gian. Tuổi trẻ thấy đó, đến một 
lúc sẽ yếu dần. Nhận chân được khoảng 
cách giữa già và trẻ là tự mình biết sắp xếp 
thời gian hợp lý cho chặng đường sống 
phù hợp với đạo lý và gia tăng niềm tin 
vào năng lực nội tâm. 
 
Quán sát lá xanh để nhận ra các sắc màu 
không thật của chính nó, cũng như quán 
sát bản thân để thấy cái không thật của 
hình dáng do tứ đại hợp thành. 
 
Biết buông bỏ đúng lúc mọi đắm nhiễm 
phù vân thì màu xanh của lá chính là màu 
xanh của tâm hồn trong cảm quan sâu 
lắng, biết vô thường qua đi trong mỗi giây 
phút sinh diệt./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khu nhà kiếng Đại Tòng Lâm Phật Giáo 
cần những tấm lòng rộng mở công quả. 

Tâm Tịnh 
 
Một ngày viếng thăm Đại Tòng Lâm, 
khung cảnh nơi đây rất là an lạc. Gió thổi 
vi vu với hàng lá cây xanh reo xào xạc tạo 
cho tôi một sự ấm áp và thanh tịnh. Thật là 
một cảnh thiên nhiên thích hợp cho những 
vị nào muốn tu thanh tịnh. 
 
Trong lúc ngắm cảnh trời mây xanh biếc, 
tôi chợt thấy vài chiếc lá rơi, khô héo, úa 
vàng, cuốn theo chiều gió. Tôi chợt nhận 
ra rằng cho dù thế nào đi nữa nó cũng 
biến diệt trong cái vô thường, không có cái 
gì tồn tại mãi được. Theo thời của cái gọi 
là sanh rồi diệt. Tôi cũng nghĩ tới những 
cái tương tục như những giọt mưa nối tiếp 
nhau rơi, hết giọt này kế tiếp giọt khác! Có 
phải chăng đời người như những chiếc áo 
cứ thay đổi luôn luôn. Khi tâm tôi trở lại 
trạng thái của sự thanh tịnh, tôi chợt hiểu 
rằng Phật dạy đừng dính vào mọi vật thì 
không có gì phiền toái. Vì sanh, trụ, dị, diệt 
chỉ là vọng thức của tâm niệm duyên theo 
trần lao! 
 
Gió thổi tiếng phong linh reo làm cho con 
người tôi nhẹ nhàng, phiền não tan biến. 
Tôi mĩm miệng cười, à! thì ra là thế, có 
phải là Niết Bàn chăng? 
 
Thầy Phước Lạc có hướng dẫn tôi tham 
quan con suối và tượng Bồ tát Quán Thế 
Âm lộ thiên, tiếng suối chảy róc rách và 
nước làm cho tôi mát và khỏe cả người! 
Tôi yêu con suối từ lâu lắm và tôi thường 
mơ thấy mình ngồi thổi sáo hòa cùng tiếng 
chim hót líu lo. Gió thổi cây reo, tiếng suối 
chảy tạo ra một bản nhạc thiên nhiên tuyệt 
diệu. Tôi hòa mình vào cảnh vật như 
không còn cái tôi hiện hữu, thật là an lạc! 
 
Thăm được vài nơi ở Đại Tòng Lâm, sau 
cùng đôi mắt tôi dừng lại quan sát khu 
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rừng xanh lá để biết rằng: tận dụng tuổi 
xanh để làm nhiều điều lợi lạc cho mình và 
người, kẻo mai kia khi cái già đến như màu 
lá xanh sắp ngã qua màu vàng chỉ chờ 
ngày rơi rụng. Hãy làm và cố gắng làm 
được điều gì hay điều ấy còn hơn thời gian 
qua đi khoanh tay ngồi thẩn thờ tiếc nuối 
trong vô vọng. Tôi tự nhắc nhở mình như 
hơi thở nhẹ nhàng của rừng xanh lá./.  
 
Diệu Tài 
 
Nếu có dịp tôi sẽ lên Đại Tòng Lâm để 
ngắm cảnh. Tuy chưa có dịp lên, nhưng 
theo qua lời kể cũng như một số bài viết 
của quý Thầy hoặc quý Sư Cô thì tôi cũng 
mường tượng ra được cái phong cảnh 
thanh tịnh của rừng xanh, nước biếc, suối 
chảy róc rách, chim hót líu lo, đó là cái 
nhìn tổng quát. Nếu chúng ta có dịp ngắm 
nhìn cái phong cảnh đó hàng ngày như 
Thầy Phước Nhân đang sống ở đó thì 
chắc chắn chúng ta cũng đồng ý chung 
một quan điểm:  đó là đời sống vô thường, 
sanh, trụ, dị, diệt; vạn vật trong vũ trụ này 
rồi một ngày nào đó sẽ bị tiêu diệt dần 
dần, thí dụ như cây thì vào mùa Xuân lá 
non xanh, bắt đầu đâm chồi, nẩy lộc trông 
rất đẹp mắt; vào mùa hè thì cành lá xum 
xuê, cộng thêm tiếng chim hót líu lo, suối 
cứ chảy trôi mãi, không lúc nào ngừng; 
mùa thu trời bắt đầu chuyển khí hậu từ 
nóng sang mát, thì những cành lá xanh 
trước đây, bây giờ lại bắt đầu đổi màu từ 
xanh sang vàng; rồi đông lại đến, cái lạnh 
buốt và chỉ cần một thoáng gió nhẹ cũng 
đủ làm những chiếc lá trên cành bị rơi 
xuống và cứ như vậy mà trôi chảy theo 
dòng nước cuốn, đó là sự biến đổi của 
cảnh vật theo từng thời gian. Nhưng chúng 
ta may mắn được làm người mà được 
nghe kinh giảng của đức Phật cũng như 
các vị Bồ Tát, các bậc Tôn Trưởng và quý 
Thầy thì chúng ta quá may mắn, nếu 

chúng ta hiểu được cái sự vô thường, biến 
đổi của vạn vật. 
 
Hôm nay ngồi dưới mái chùa Phước Huệ 
thân thương này, chúng ta phải luôn cố 
gắng chuyên tu học và giữ giới, giữ tâm an 
lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn giúp 
đỡ những người kém may mắn hơn mình 
còn ở lại quê nhà, để cùng nhau được An 
Lạc. Đó là mục đích và cũng là mẫu số  
chung mà những người con của Phật nên 
noi theo con đường của Ngài đi./. 
 
 

 

 

 

 

Danh Sách Cúng Dường Xây Dựng 
Đại Tòng Lâm Phật Giáo 

Sa di ni Phước Bình (200) ; Trần Quốc 
Định (Melb.) (100) ; Mai Thụy Hương pd 
Viên Hoa (Melb) (50); Trần Thị Mỹ Hoa pd 
Diệu Thi+Gđ Trần Hớn Lai+Gđ Trần Hữu 
Phước (100); Gđ Trần Thị Cẩm Tú 
(Melb.)(100); Bán bánh ú (170); Lưu 
Trường(200); SC Phước Hải 2 (100); 
Nguyễn Văn Thuần (50); Bán sả ớt ĐTL 
(165); SC Phước Thông (300); Đỗ Hạnh  
(100); Bán bánh ú (20); Gđ Ngọc Anh (hồi 
hướng cho hương linh Trần Tấn An pd 
Thân An cùng cửu huyền thất tổ) (1,000); 
Calvin (10); Nhuong Tran (50); Bán sả 
(120); Từ Nhã, Tuệ Phúc, Từ Nhàn, Tuệ Trí 
(lon tiền cắc) (80); Huỳnh Ngọc Yến (100); 
Bán sả, ớt (72.50); Sa di ni Phước Trường 
(20); Thùng phước sương ĐTL (955); Bán 
ớt ĐTL (6); Yeung Chun Y (200); Huỳnh 
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Thu Lai (200); Kim Anh và Eric (300); Sa di 
ni Phước Bình (100); Sa di ni Phước 
Trường (20); Diệu Hiền 1 (cúng tiền nếp 
làm bánh ú) (30); Diệu Quả (cúng tiền nếp 
làm bánh ú) (30); Diệu An (cúng tiền nếp 
làm bánh ú) (60); Lê Thanh Nhã + Nguyễn 
Thị Tuyết (200); Trần Thị Hoa pd Thanh 
Thảo (50); Trần Thị Lê pd Tắc Ngọc và các 
con(100); Nguyễn Thị Hồng Anh (50); Ôn 
Tông + Trương Nghiêm (Canada) (100); 
Anthony Tam (50); Thanh Liên (1,000); 
Huỳnh Thị Tư (100); Lư Ngọc Thảo (200); 
Bán mắm điệp (190); Sc Phước Tịnh bán 
mắm (1,200); Bán bánh ú (1,000); Lê 
Thanh Hùng (100); Yeung Knok Ngun 
(200); Hòa Minh (20);  Raymond Bùi (20); 
Dương thị Bé (20); Annie Nguyễn (20); 
Dương Đình Học+Ngô Thị Thái (40); Lâm 
Hy Trường (50); Trần Thị Lan Phương (50); 
Nhựt Nguyện (20); Nguyễn Thị Tân (20); 
Eden Đào (20);  Cô Việt (20); Lê Thùy 
Dung (5);  Tịnh Liên (10); Nguyễn Văn 
Thịnh (10), Ẩn danh (246.50); Chưng Thái 
Hoàng Nam (200); Thầy Phước Lạc (100); 
Chơn Trì (Melb.) (50); Thiên Thai Đạo 
Tràng USA (USD300); Hoa Quang (Melb.) 
(100); Sa di ni Phước Trường (20); Bán 
bánh ú (90); Sa di ni Phước Bình (100) ; 
Bán ớt ĐTL (40) ; Thầy Phước Lạc (70);  
Bán cải ĐTL (100); Bán cải ĐTL (29); Mei 
Heung Hau (50);  Anthony Tam (20); Bán 
cải ĐTL (35); Bán bánh ú (200); Bán cải 
ĐTL (70); Bán ớt ĐTL (10); Sa di ni Phước  
Trường (100); Sa di ni Phước Bình (100); 
Bán ớt ĐTL (30); Phan Văn Thể pd Nhuận 
Trí (20); Vũ Bảo (100); Bán cải ĐTL (128); 
Hoẳng Phi Lưu Hoằng Nguyễn+Diệu 
Dung Lưu Kim Yến (300); Bán cải ĐTL (5); 
Bán bánh ú (200); Bán cải ĐTL (190); Gđ 
Chiếu Xuân (200); Hoa Quang (Melb. cúng  
xây dựng Tăng phòng ĐTL) (50);  Gđ Trần 
Thị Chu pd Diệu Ngân (1,000); Phật tử NZ 
(100); Bán cải ĐTL; Bán bánh ú (690); Bán 
ớt (30); Phật tử Yến (Nouméa) cúng 5,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hội trường đa dụng trên Đại Tòng Lâm Phật 

Giáo đã được sửa sang tươm tất cho các 
dịp lễ và chương trình tu học. 

 
đô Noumea (60); Phật tử ĐTL (937); Bán 
bánh ú (85); Thấy Phước Lạc (200);  
Yeung Siu Pun (200); Yeung Knok Ang 
(10,000); Bán bánh ú (130);  Huỳnh Hải 
(50); Diệu Kim (10,000); Ẩn danh (lon tiền 
cắc) (5.55); Ẩn danh (100); Ẩn danh (20); 
Chánh Thiện (Lon tiền cắc) (221.90); Lai 
Thị Ba +Lệ Yến (Lon tiền cắc) (42.25); 
Huỳnh Ngọc Yến (Lon tiền cắc) (159.75); 
Từ Nhã, Tuệ Phúc, Từ Nhàn, Tuệ Trí (Lon  
tiền cắc) (84.60); Ẩn danh (100); Ẩn danh 
(200); Sa di Phước Ngộ (305); Trần Tỷ 
(Lon tiền cắc) (56); Mạc Đạo Dân (171.50).  
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Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo 

Ph t Giáo i Tòng Lâm xin réo g i! 
Th  nhân i! Có mong ngày vui t i! 
Hãy cùng nhau r  b c v  ây. 
Qu ng gánh bon chen th  s  i. 
B n lòng chi n a chuy n y v i. 
Say m ng huy n là v ng s u v n k  
Tha nhân h i! Ta âu ng i y m  
Mãi m chìm trong ng  d c tình si 
Xin hãy là k  hùng tâm i chí 
Cùng ng lên ti p n i vòng tay, 
Thành s c m nh xóa i lòng v  k . 
Ta chung xây mái m tình th ng 
Mi n thiêng liêng i Tòng Lâm Ph t Giáo 
H n anh linh muôn thu  mãi ngàn sau. 

V n ni m vui trong giáo pháp nhi m m u 
oàn t ng sinh tròn gi i c cao sâu 
em an i bao m nh i cô qu nh 

Cùng  ng i thoát bi n kh  tr n gian 
a muôn sinh vui h ng cõi thanh nhàn 

N i su i r ng hoa lá k t tràng phan 
y h i h ng trong c nh m u siêu thoát 

Th  ngu n tâm b u b n v i tr ng sao 
Và t t c  thâm ân mong ón nh n 
Cùng n ng thuy n Bát Nhã b c sang ngang 
Là hoài b o b y lâu i T ng s  
C a t  bi m  r ng gi a tr n gian. 

Xin kính tặng Tăng đoàn chùa Phước Huệ 

t 

lành 
 Tiểu Phước 

   đã giúp bảo trợ Bản tin nầy 


