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Tin T�c 
 

� Ngày 19/9/2005: đã hoàn t�t ph�n đ� móng xây 
d ng tư"ng đài Quán Âm .  

 

 
 
� Ngày 01/10/2005:  ph�n d ng tư"ng Đ�c Quán 

Th) Âm hoàn ch*nh và ch, ngày an v.. 

 
� Tháng 10-11/2005: Chương trình quí Sư Cô luân 

phiên tu t:p m;i tu�n. 

 
� Tháng 11-12/2005: Ph:t t= tham d  công qu> đ?u 

đ@n.  

 
� Tháng 01/2006: Hy vCng ph�n dành riêng cho 

hàng Ph:t t= tDi gia phát tâm tu hCc có chương 
trình riêng trong tháng xu�t gia. 

 
    
    

TE Thành Th. ĐTE Thành Th. ĐTE Thành Th. ĐTE Thành Th. Đ)n Tòng Lâmn Tòng Lâmn Tòng Lâmn Tòng Lâm    
********************    

 
Từ Thanh  
Năm vEa qua (2004), Hòa Thư"ng B�n Sư chúng tôi có 
mua mPt cuPc đ�t r�t rPng Q Gosford, cách xa chùa 
PhưVc HuW đP 1gi,30 phút lái xe. 
 
Chúng tôi cZng có d.p lên đó mPt đôi l�n. C>m giác 
đ�u tiên khi đ)n nơi, chúng tôi c>m th�y r�t là nh\ 
nhàng, tho>i mái, không khí mát m] trong lành.  
 
Đã lâu chúng tôi không có d.p nhìn ng^m rEng, su_i, 
thác, c` cây, non nưVc; c@p m^t c>m th�y như b. ngăn 
che bQi nhcng ngôi nhà san sát, xe cP d:p dìu; nay lên 
đ)n nơi chúng tôi c>m giác như c@p m^t chúng tôi 
đư"c r=a sDch nhcng cáu bdn bei b@m cfa thành ph_. 
Ch* c�n nggi dưVi mái hiên chùa, nhìn dãy rEng xa xa, 
thưQng th�c ngCn gió mát lDnh cZng đf th�y trong 
ngư,i s>ng khoái, nh\ nhàng, thanh thoát. 
 
LDi còn có ti)ng chim hót líu lo làm cho vui tai. Th:t là 
mPt c>nh T.nh đP tDi th)! Xa xa có ngCn su_i r�t trong 
mát. Nhcng ai mDnh chân có s�c kh`e lPi đư"c xu_ng 
su_i rgi không mu_n trQ v? thành ph_ nca. Cô bDn 
đgng tu DiWu Liên xít xoa ao ưVc đư"c nggi thi?n trên 
mPt t>ng đá ven b, su_i. Nhưng r�t ti)c đoàn ph>i v? 
g�p nên không th c hiWn đư"c. 
 
Riêng tôi, ni?m ao ưVc lVn nh�t cfa tôi là đư"c sVm v? 
tu trên ĐDi Tòng Lâm. Tôi thèm có đư"c mPt t.nh th�t 
nho nh` trên đó, ngày ngày nggi thi?n, niWm Ph:t; 
nhcng lúc đ\p tr,i, tôi sm th> t>n bP trong rEng, ven b, 
su_i, ng^m nhìn c>nh trí thiên nhiên hcu tình, hít thQ 
không khí trong lành và nhi)p tâm niWm Ph:t theo tEng 
bưVc chân ch:m rãi, th>nh thơi. 
 
Ôi! Sao mà lý tưQng quá! N)u ni?m ao ưVc cfa tôi trQ 
thành hiWn th c thì xem như tôi đã đư"c vãng sanh C c 
LDc qu_c ngay trong hiWn đ,i rgi, c�n gì đ"i ch)t mVi 
vãng sanh! 
 
Đ�ng v? phương diWn tâm linh, rõ ràng tôi nh:n th�y có 
mPt s  chuyqn hóa r�t đáng kq. C>nh trí thiên nhiên 
hcu tình đã giúp cho ta l^ng d.u đư"c tâm hgn, phát 
triqn Bg Đ? tâm mPt cách mDnh mm. Nó giúp cho 
nhcng ngư,i sơ cơ phát tâm mu_n tu; nó giúp cho 
nhcng ngư,i đang tu thêm s  thanh t.nh gi>i thoát; nó 
cZng giúp cho nhcng tâm hgn đang tr*u n@ng kh� đau 
nh\ bVt đi ni?m đau kh�… 
 
Theo như d  đ.nh, Hòa thư"ng sm cho thi)t l:p mPt 
c>nh giVi C c LDc và mPt c>nh giVi Ta Bà trên ĐDi Tòng 
Lâm. Lúc đó, nhcng ai có đf duyên lên đư"c ĐDi Tòng 
Lâm, nhìn c>nh Ta bà vVi đ�y dãy nhcng kh� đau, c c 
hình, xong sang qua c>nh giVi C c LDc thì nào có hoa 
sen, ao báu, l�u các, chim nói pháp, lá xào xDt pháp 
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âm, Tam thánh Tây Phương ng  trên cao. Ôi! Làm sao 
mà không phát tâm ham tu cho đư"c?!  
 
Chúng con c�u nguyWn chư Ph:t, Bg tát gia hP cho 
Hòa thư"ng đDt thành sQ nguyWn đq c�u vVt chúng 
sanh ra kh`i biqn kh� tr�m luân! 
 
Nam Mô A Di Đà Ph:t 
    
 
Ngọc Hán 
    
Trong th,i đDi hiWn nay, Q h>i ngoDi, đ_i vVi Ph:t giáo 
ViWt Nam nói riêng, Ph:t giáo qu_c t) nói chung, t�t c> 
nhcng cơ sQ Ph:t giáo như chùa chi?n, tu viWn v..v.. 
ph�n lVn đ?u nwm trong thành th. nhwm mec đích 
thu:n l"i đq phát triqn xây d ng nhanh chóng theo nhu 
c�u cfa quí đgng hương Ph:t t=. TE c>m xúc cfa riêng 
cá nhân tôi đã l^ng nghe nhcng ý ki)n cfa cPng đgng 
ViWt Nam, như quí đgng hương, b�n đDo, đDo hcu Ph:t 
t= đã có s  đóng góp r�t hoan hx và t) nh.. Nhcng suy 
diyn đó chúng tôi có nhcng suy tư v? ĐDi Tòng Lâm 
Ph:t giáo đang đư"c  hình thành do chf trương cfa 
Hòa thư"ng TrưQng Lão đ�ng ra v:n đPng và tr c ti)p 
ch* đDo trong công viWc xây d ng ki)n thi)t v..v.. 
 
Chúng tôi hy vCng trong tương lai sm thành đDt theo 
nhcng k) hoDch đã đ.nh. Bình thư,ng, tE thành th. đ)n 
mPt nơi yên tznh, chúng ta đã có mPt đ,i s_ng tâm linh 
đư"c chu t�t trong su_t cuPc đ,i. N)u b�t c� ai, sau 
nhcng năm tháng lo nghz xây d ng đ,i s_ng trong m;i 
gia đình, Q mPt xã hPi đ�y v:t ch�t đè n@ng lên đ,i 
s_ng tinh th�n, có thq xem ĐDi Tòng Lâm như mPt khu 
ngh* tznh dư{ng, hay là mPt khu v c du l.ch sinh thái 
v..v.., đ_i  vVi t�t c> mCi s^c tPc trên th) giVi sm tìm đ)n 
ĐDi Tòng Lâm. 
 
Nhưng mec đích t_i thư"ng cfa ĐDi Tòng Lâm Ph:t 
giáo chính là nơi tu hCc và giáo dư{ng nhi?u th) hW 
tương lai cfa Ph:t giáo, n)u có nhu c�u trong tương lai. 
Đ�ng trưVc hoàn c>nh khó khăn ban đ�u, nh�t là công 
viWc đ�u tư, ki)n thi)t, xây d ng v..v.. B_i c>nh th:t là 
nhiyu nhương đó sm tr c diWn trong quá trình ki)n thi)t 
và hoDt đPng v..v... Hy vCng rwng có s  gia hP cfa Tam 
B>o, ch^c ch^n sm đDt đư"c hiWu qu>.  
 
TE khi có đDo Ph:t, chúng ta hiqu rwng đ�c Ph:t Thích 
Ca xu�t gia cZng Q ngoài rEng; tìm đDo và thành đDo 
cZng tDi núi rEng và howng dương  chánh pháp cZng Q 
rEng sâu, núi th|m… Đ)n khi Ph:t nh:p diWt cZng Q 
khu rEng Ta La Song ThC. 
 
Có nhi?u v. T� đ?u đ^c đDo trong các ĐDi Tòng Lâm. 
Đq có mPt năng l c thi?n đ.nh trong khi tu hCc, đDt 
đư"c mPt qu> v. nào đó, ph�n lVn quí Ngài đ?u xu�t 
thân tE các Tòng Lâm. 
 
Như v:y cơ hPi tE thành th. nơi gn ào, náo đPng xung 
quanh ta đ?u là nhcng công viWc xã hPi đq chúng ta đ_i 

phó, cho rwng đó là phương tiWn đq đư"c th c hành 
theo Bg Tát hDnh cZng ch* tu đư"c ph�n công đ�c. Hay 
nói mPt cách khác là phát triqn công hDnh, ch� không 
thq thanh toán đư"c mec đích t_i h:u là “Th c hCc, 
th c tu, th c ch�ng” theo quan điqm cfa ĐDo Ph:t. 
 
Tuy nhiên n)u n_i k)t đư"c c> hai m@t t�t nhiên tính ưu 
viWt không thq phf nh:n đư"c. 
    
 
Tâm Tọnh 
 
Gia đình tôi s_ng Q mPt thành ph_ thương mãi, ngư,i 
ngư,i hàng ngày t�p n:p vVi nhcng c>nh rao hàng r�t 
là rPn r.p, cDnh tranh la ó vVi nhau, nhà tôi lDi Q ngay 
vào v. trí m@t đư,ng, trưVc m@t là trDm xe buýt nên 
không lúc nào đư"c yên tznh. Cha m\ tôi hàng ngày v�t 
v> vVi công viWc kinh doanh, lo đ,i s_ng cho gia đình. 
T_i đ)n c�u ngf ngh* đư"c vài ti)ng, đq ngày hôm sau 
còn lo ti)p tec công viWc, nhưng cZng không đư"c yên 
đq ngf, vì nhcng ti)ng rao m,i cfa nhcng ngư,i bán 
mía h�p ho@c hf ti)u mì; còn chúng tôi ban ngày thì đi 
hCc, t_i đ)n ph>i phe giúp cha m\ dCn d\p. Ngày nào 
cZng tEng �y viWc bù đ�u bù óc, bên ngoài thì lúc nào 
cZng gn náo,  nên tâm hgn chúng tôi luôn b�n loDn.  
 
Tinh th�n căng th|ng, trE ngày Chf Nh:t, chúng tôi 
đư"c cha m\ cho phép đi chơi.  
 
Nghe cách ph_ nhà tôi Q kho>ng 10 cây s_, có mPt ĐDi 
Tòng Lâm Ph:t giáo, Anh Hai tôi li?n rf tôi cùng đi 
tham quan. Tôi đgng ý. Th) là hai anh em chúng tôi 
chQ nhau đi đ)n mPt nơi mà mVi nghe tên, nhưng chưa 
tEng bi)t. Trên đư,ng đi đ)n ĐDi Tòng Lâm, hai bên 
đư,ng có nhcng cây lVn cành lá sum sê che n^ng nên 
chúng tôi c>m th�y r�t tho>i mái, phía dưVi lDi có nhcng 
ruPng ngư,i ta trgng b^p, ho@c khoai, s^n hay dâu tây, 
có nhcng con châu ch�u, cào cào nh>y nhót, nghe 
ti)ng kêu chóc chóc, r�t vui tai, và nhcng con chugn 
chugn bay lư"n phía trưVc m@t chúng tôi đf màu s^c 
trông r�t đ\p m^t.  
 
Anh em tôi chQ nhau kho>ng n=a ti)ng đgng hg, thì đã 
tVi c�ng vào ĐDi Tòng Lâm. VEa tVi c�ng v. Th�y Tre Trì 
đã tươi cư,i ra đón chúng tôi. Theo bên cDnh Th�y có 2 
con chó, tánh tôi r�t s" chó, Th�y bi)t ý tôi nên nói: 
“Con đEng s", hai con chó tuy to lVn v:y, nhưng nó 
hi?n l^m, chưa tEng c^n ai bao gi,”. Nghe Th�y dDy th) 
tôi không còn s" nca, chúng tôi đgng ch^p tay chào 
Th�y: “A Di Đà Ph:t! Thưa Th�y chúng con nghe nói v? 
ĐDi Tòng Lâm đã lâu, hôm nay chúng con mVi có d.p 
lên đây, dù mVi đ@t chân đ)n đây l�n đ�u, v:y mà 
chúng con đã tìm đư"c s  an t.nh cho tâm hgn. Xin 
Th�y cho phép chúng con đư"c đi tham quan c>nh trí 
nơi đây”. Th�y Tre Trì vui v] g:t đ�u, chúng tôi r�t sung 
sưVng đư"c đi kh^p vùng đ�t linh thiêng này. Bao 
nhiêu nhcng v�t v> hàng ngày, gi, đây đã tiêu tan h)t. 
Chúng tôi sung sưVng chào Th�y ra v? trong lòng còn 
mang theo mPt ni?m vui khó t>. 
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C>nh xưa Q quê nhà và c>nh hiWn nay cfa ĐDi Tòng 
Lâm Ph:t giáo, n)u đem so nghiWm như th�y không có 
gì sai khác. Xin m,i mCi ngư,i th= l�n bưVc v? đ)n 
ch_n thanh an sm chiêu c>m đư"c t�m chân tình �m áp 
mà s�c mDnh nPi l c thiên nhiên cfa ĐDi Tòng Lâm 
mang lDi. 
 
 
Nhọ Ý 
 
Hwng ngày ph>i lo nhi?u công chuyWn, đ�u óc khá mWt 
m`i, tâm th�n không khi nào đư"c ngơi ngh*, môi 
trư,ng thành th., cuPc s_ng r�t là đua chen, làm cho 
con ngư,i dy sanh khQi phi?n muPn. 
 
Vì th) nh, nhân duyên chúng ta có đư"c mPt ĐDi Tòng 
Lâm, tuy cách xa thành ph_, nhưng đư"c nghe su_i 
ch>y, chim hót và đư"c hưQng  không khí yên lành, r�t 
t_t cho chúng ta phát tâm tu hành. H|n nhiên vào hành 
trình tăng trưQng nPi tâm, s  thanh t.nh cfa ngoDi c>nh 
góp ph�n đáng kq. 
 
 
Trí Viọt 

“Xuân có trăm hoa, Thu có trăng, 
Hạ về gió mát, tuyết Đông giăng, 
Ví lòng thanh thản không suy nghĩ 

Ấy buổi êm đềm chốn thế gian” 

 
Th= nhìn lDi cuPc đ,i đ�y bi)n đPng, tâm tư n@ng chzu 
nhcng ưu phi?n cfa th) gian. Tuy s_ng nơi ch_n phgn 
hoa đô th. nhưng m�y ai hưQng trCn v\n ni?m vui tươi 
trong cuPc s_ng. 
 
Chúng ta hãy dành mPt giây phút th>nh thơi tìm v? 
ngugn su_i thiên nhiên. Nơi đó c>nh hoang dã vVi rEng 
thông xanh ngát, vVi dòng thác ch>y xu_ng dCc ven b, 
đá, bóng dáng cfa mPt Tòng Lâm hiWn hcu, đưa dòng 
tâm th�c cfa chúng ta trQ v? vVi hiWn th c, vVi con 
ngư,i cfa chính chúng ta, đq đ_i diWn vVi cuPc đ,i mà 
tr>i rPng tình thương bao la như núi rEng bDt ngàn hun 
hút. 
 
MCi ngư,i trong chúng ta sm tìm đư"c s  an lDc trong 
cuPc s_ng, dù nhcng tai ương có đ� xu_ng theo dòng 
nghiWp, thì m;i ngư,i trong chúng ta v�n an nhiên l^ng 
đCng tâm tư đq d�n chuyqn hóa nhcng kh� đau thành 
ni?m hx lDc. 
Tọ Thám 
    
1/ Môi trư,ng thành th.:1/ Môi trư,ng thành th.:1/ Môi trư,ng thành th.:1/ Môi trư,ng thành th.:    
Thành th. là mPt môi trư,ng nhi?u ô nhiym: 

� NgoDi c>nh: S_ng chen chúc, bei khói, gn ào. 
� Tâm th�c: Đua tranh, ô nhiym ngZ dec (s^c, 

thanh, hương, v., xúc), nói chung là khung c>nh 
r�t đPng, làm cho chúng ta c>m th�y mWt nhCc 
và khó đ.nh tâm đq tu hành. 

 

Do đó, đa s_ dân thành th. khi có cơ hPi li?n r,i xa 
thành th. tìm khung c>nh yên t.nh đq ngh* ngơi và di 
dư{ng tinh th�n. 
 
2/ Môi trư,ng cfa Tòng Lâm:2/ Môi trư,ng cfa Tòng Lâm:2/ Môi trư,ng cfa Tòng Lâm:2/ Môi trư,ng cfa Tòng Lâm:    
Tòng Lâm là nơi lý tưQng đq chúng ta có thq tìm lDi s  
bình an cfa tâm hgn: 

� Khung c>nh thiên nhiên, v^ng v], không khí 
trong sDch. 

� G�n gZi b:c tu hành, hi?n hòa đáng kính. 
� Có cơ hPi đq hCc h`i Ph:t pháp, thanh lCc tâm ý 

mình. 
� T:p s_ng n)p s_ng thanh t.nh và hDnh phúc cfa 

ngư,i xu�t gia. 
 
3/ Đi?u kiWn lý tưQng cfa mPt Tòng Lâm:3/ Đi?u kiWn lý tưQng cfa mPt Tòng Lâm:3/ Đi?u kiWn lý tưQng cfa mPt Tòng Lâm:3/ Đi?u kiWn lý tưQng cfa mPt Tòng Lâm:    

� Đ�t rPng. 
� � xa đô th. gn ào náo nhiWt. 
� Có cây c_i mát m] xanh tươi. 
� Có b:c tu hành đáng kính đq ta có thq nương t a 

và hCc h`i. 
� Có nhcng phương tiWn đ�y đf cho viWc tu hCc 

(phòng _c, vW sinh, thi?n đư,ng, v..v..) 
    
4/ Nhu c�u Tòng Lâm cfa x� Úc:4/ Nhu c�u Tòng Lâm cfa x� Úc:4/ Nhu c�u Tòng Lâm cfa x� Úc:4/ Nhu c�u Tòng Lâm cfa x� Úc:    

� HiWn nay, tDi Úc, chùa chi?n xây d ng r�t nhi?u, 
nhưng thi)u v^ng Tăng, Ni. 

� Nhu c�u hCc Ph:t pháp cfa Ph:t t= chưa th�y 
khQi s^c. Hơn nca đã có các khoa Ph:t hCc tDi 
các ĐDi hCc đư,ng cfa chánh phf. 

� Đã có s�n nhcng th^ng c>nh trong x� đq cho 
dân chúng đ)n du ngoDn và gi>i trí. 

 
Qua ba lý do trên, chúng tôi nghz là chương trình ĐDi 
Tòng Lâm cfa chúng ta c�n nghiên c�u và phát huy 
đúng t�m theo th,i gian và tâm th�c cPng đgng. 
 
5/ Phương hưVng trưVc m^t:5/ Phương hưVng trưVc m^t:5/ Phương hưVng trưVc m^t:5/ Phương hưVng trưVc m^t:    
Có lm nên có nhcng phương hưVng tDm th,i cho Tòng 
Lâm Peats Ridge: 

� Khai hoang và trgng trCt. 
� TDo nhcng phương tiWn tDm th,i cho các khóa tu 

hCc hcu ích cho Tăng Ni và Ph:t t=. 
 
Đây là chudn hưVng có tính ng^n hDn, nhưng lDi là n?n 
t>ng cho đư,ng dài phát triqn chung cfa ĐDi Tòng Lâm 
Ph:t giáo song song vVi ti)n trình ki)n trúc xây d ng cơ 
sQ. 
Tọ Lan & Châu Sang 
 
MPt sáng tinh sương, chúng tôi cùng quý Tăng, Ni tE 
chùa PhưVc HuW đ)n ĐDi Tòng Lâm. Trên đư,ng đi, 
chúng tôi r�t ph�n khQi. Khi đ)n nơi, chúng tôi đã đi 
tham quan chung quanh khu v c. 
 
Phong c>nh và khí h:u r�t là mát m] và thanh t.nh. Nh, 
có dòng su_i thiên nhiên ch>y quanh năm nên khí h:u 
�m hơn nơi khác vào mùa đông và v�n mát m] vào 
mùa hè. 
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C>nh giVi thiên nhiên và thanh t.nh làm cho ta có c>m 
giác an lành, thoát tec. 
 
Vì Ph:t pháp, quý Th�y đã b` nhi?u công s�c, c c 
nhCc đq khai thác sâu vào đq mai này có mPt nơi thích 
h"p cho Tăng, Ni tu hành. 
 
MPt ĐDi Tòng Lâm dành cho quý Ph:t t= đ)n t.nh tu và 
cho đDi chúng có cơ hPi tham quan và trau gigi Ph:t 
pháp. 
 
Khi ta teng kinh Di Đà, quán tưQng c>nh giVi C c LDc 
Tây Phương, vVi duyên lành tu dưVi mPt c>nh trí thiên 
nhiên an lDc thì r�t t_t cho viWc ti)n tu và mau đư"c gi>i 
thoát. 
 
 
Thanh Trí 
 
Tôi xin t  giVi thiWu tôi là mPt Ph:t t= cao niên. Tôi có 
theo dõi công trình xây d ng ĐDi Tòng Lâm Ph:t Giáo 
cfa Hòa Thư"ng Thích PhưVc HuW qua các b>n tin đ�y 
đf. Trong b>n tin s_ 1, có bài vi)t Phương Tr,i Gi>i 
Thoát Cho Ngư,i Cao Niên cfa mPt Bà Ce 72 tu�i. Tôi 
đCc tôi r�t c>m đPng. Tuy l,i lm mPc mDc, nhưng Bà Ce 
đã diyn t> đư"c h)t t�t c> nhcng n;i cô đơn, bugn b> 
cfa nhcng ngư,i cao niên hiWn đang s_ng tDi x� Úc 
n�y. Chúng tôi c>m th�y r�t b) t^c trong cuPc s_ng. 
N)u chúng tôi, vì không mu_n trQ thành mPt gánh n@ng 
cho con cháu, thì chúng tôi ph>i chCn mPt trong các 
gi>i pháp sau đây: 
 
1/ V? lDi ViWt Nam, nhưng vì chúng tôi đang hưQng tr" 
c�p già, n)u chúng tôi đi luôn thì sm b. c^t, do đó c� 
ph>i đi đi v? v? r�t nhCc nhwn. 
 
2/  Ra riêng Q mPt mình thì cZng không tiWn vì đa ph�n 
chúng tôi không bi)t ti)ng Anh, s�c kh`e lDi y)u kém, 
rZi đêm hôm có chuyWn gì cZng không bi)t kêu ai. 
 
3/ Xin vào ViWn dư{ng lão chúng tôi cZng không mu_n 
vì chúng tôi còn có thq t  lo đư"c, chưa b. bDi liWt, thì 
vào làm chi. V> lDi chúng tôi cZng không ăn đư"c đg 
tây, không hiqu ti)ng Anh, vào trong đó lDi càng thêm 
cô đơn. 
Do đó khi nghe Hòa Thư"ng xây d ng ĐDi Tòng Lâm, 
trong bài vi)t D  Án Ki)n TDo ĐDi Tòng Lâm Ph:t Giáo 
do Ông Chúc Thanh vi)t trong B>n tin s_ 1, trong ph�n 
mec đích có vi)t như sau: 
HưVng tVi mec đích cfa d  án, trong đó bao ggm ch; 
an dư{ng dành cho các giVi. Ch; thanh t.nh chuyên tu 
cfa các v. xu�t gia. Có HCc viWn đq nghiên c�u và 
gi>ng dDy Ph:t pháp. Và sau cùng, đ.a th) cfa ĐDi 
Tòng Lâm Ph:t giáo trQ thành n?n t>ng phát triqn Ph:t 
giáo trên ba phương diWn: Giáo HPi, Tòng Lâm và Tâm 
Linh. Nhcng mec đích trên là tiêu biqu cho mPt hưVng 
đi lên đ�y năng đPng và tích c c. 
 

ĐCc xong tôi chú ý đ)n câu “ch; an dư{ng dành cho 
các giVi”, sau đó tôi đCc ti)p bài “Phương tr,i gi>i thoát 
cho ngư,i cao niên”, tôi ch"t có suy nghz như sau: Cái 
mec đích và hoài bão cfa Hoà Thư"ng thì vz đDi và cao 
c> th:t, nhưng n)u Hòa Thư"ng mQ lòng tE bi thương 
xót cho nhcng ngư,i già c> cô đơn thì chúng con xin 
Hòa Thư"ng hãy c�u vVt chúng con trưVc, t�c là thành 
l:p mPt khu v c an dư{ng cho ngư,i già đq chúng con 
có nơi nương t a. Sau đó tE tE Hòa Thư"ng lo đ)n các 
công trình khác. Chúng con xin mDo muPi trình lên Hòa 
Thư"ng ý ki)n như v:y, kính mong Hòa Thư"ng c�u xét 
ch�p thu:n thì chúng con xin vô vàn đPi ơn Hòa 
Thư"ng.  
 
Chúng con xin kính chúc Hòa Thư"ng thân tâm thư,ng 
an lDc. 
  

Danh Sách �ng HP ĐTLPG và TiWc ChayDanh Sách �ng HP ĐTLPG và TiWc ChayDanh Sách �ng HP ĐTLPG và TiWc ChayDanh Sách �ng HP ĐTLPG và TiWc Chay    
    (ti)p theo) 

***** 
 
Nhơn chuy)n Hòa Thư"ng sang Hoa K� d  ly ĐDi GiVi 
Đàn chùa Dư"c Sư k� II, Ni TrưQng Như Hòa và toàn 
thq Ph:t t= hai chùa Ph� Hi?n và Dư"c Sư  đã phát tâm 
hoan hx gQi t.nh tài đóng góp cúng dư,ng vào công 
trình xây d ng ĐDi Tòng Lâm Ph:t giáo. Phương danh 
đư"c liWt kê như sau: 
 
Chùa Ph� Hi?n (đ"t 2) (19/10/2005): (Tính theo $US 
7,500 dgng) 
 
DiWu Lý (100), Nguyyn Th. Sáu pd DiWu Không (500), 
Tr�n Y)n Trinh(200), Tr�n Y)n Phương (200), Châu Th. 
B_n pd Nh t Hi?n (40), Cao Hgng Cúc (100), Vinh 
Q.Phung (50), Đ�c Th>o (50), Tô Th. Bài pd Xuân NgCc 
(200), Nishio HuW(20), Nguyyn Th. Chanh (20),  PhDm 
Kim Hgng pd Thanh Hương Vân (100), PhDm Kim Giàu 
(100), Gia đình HL Nguyyn Th. Cúc pd T.nh Chơn (200), 
Tr�n Mùi pd T.nh Chi)u (100), Tr�n Th. Tâm pd DiWu 
Thu (100), PhDm Heather (20), Mã Qu_c Hùng (10), 
Khưu Sóc Chu pd T.nh Viên (1,000), Nguyyn Th. Thu pd 
DiWu Thfy (100), Dolan Âu+Nga Tr�n (50), Bùi Kim 
Hwng (100), Đ�c PhưVc (100), Tô VDn Sang pd Vân 
Nh t Hương (100), Tô Liên (200), Trương Th. Ba pd 
DiWu Đ�c (200), Trương Chiêu Bình (50), Âu Xao Trinh 
pd Tâm Thành (50), Nguyyn Xuân Qu:n (10), Tr�n Đ�c 
Thông pd M� Hoa (30), Bg th. Quyên pd Tâm Thanh 
(50), Trương Th. Yêm pd DiWu Nghza (50), Lưu DiWu 
Trang (200), Liên Quang H>i + Thái Th. Anh (100), Lưu 
DiWu Tâm + Lưu DiWu NgCc (50), Thái Liên Phúc (50),  
VZ Quang ThiWn pd Ph� Đ�c  (500), Nguyyn Văn Ti)n 
(700), Sa Di Ni An Nhàn (200), Thái Thanh Hương pd 
Tâm LDc (50), BDch Mai pd Liên NgCc (50), Wendy Lâm 
(400), Sa Di Ni An �n (200), Thái B*nh Tòng (100), Sa 
Di Ni LW Duyên (100), Sa Di Ni LW NgP(100), H�a Kim 
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Anh pd Xuân NgCc (100), Tâm Thanh (200), Sa Di Ni An 
LDc (200). 
 
Chùa HuW Quang Santa Anna - Thư"ng TCa Tre Trì 
Thích Minh M�n ($US500) 
 
Chùa Dư"c Sư (Đ"t 1) (Tính theo $US 8,000 đgng) 
Ni TrưQng Như Hòa (1,000), Ông Bà Chf ch" Saigon 
City Market Place (1,000). TiWm vàng Jean’s (1,000), 
Ông Bà Chf Liberty Auto (1,000), Ông Bà Chf Saigon 
Printing (1,000), DiWu Thi?n (NQ) (500), DiWu Thơm 
(Th>o NgCc) (300),  DiWu LPc (Sơn) (230), Như Tâm 
(200), Gđ DiWu Lương (100), DiWu Nh t (Anh) (100), 
DiWu Anh (NgCc) (100), DiWu Quang (100), DiWu NgCc 
(Khên) (100), DiWu Hòa (Nhã) (100), Gđ DiWu ThiWn 
(Nhung)(100), , Nguyên Chính (Nhơn) (100), M� Trang 
(Du NgCc) (100), DiWu Liên (Hà) 100, Ngô NgCc Anh 
(70), DiWu Hòa, B>o Minh, B>o Trí (60), Viên ĐDo (50), 
Viên HDnh (50),  DiWu Thư,ng (50), DiWu H:u (50), DiWu 
Nghza (50), DiWu Đ�c (50), Gđ Hoàng Th. Thu (50), 
Minh Trí & Sang NgCc (50), Hg Hcu Tín (50), DiWu ThiWn 
(T ) (20), DiWu PhưVc (Mai) (20), DiWu Minh (20), ThiWn 
DiWu (20), DiWu Tánh (20), DiWu Chơn (Hoa) 20), DiWu 
Liên (Hoa) (20), DiWu Nghiêm (20), Lê Th. Hai (20), TE 
HDnh (10). 
 
Ph:t T= trong nưVc Úc: (Tính theo $AUS) 
 
TiWm Vàng M� Tín (600), Đ; HuW Quân, Tony Lý, Lý 
Hgng Lang (500), 
MDc ĐDo Dân (1,000), Mathew Lý (300), Shop Minh 
Tâm(100),Lý th. Cúc pd Hoa NgCc (100), DiWu T.nh 
(30), NgCc Hoan (30),Wilson Dương (50), Nguyyn Th. 
Xuân pháp danh DiWu M� (100),Tr�n Ký (50), Nguyyn 
Th. Bi pd Tâm TE (30), Nguyyn Th. Hu�nh Lan pd DiWu 
Hiqn (50), Bùi Th. Hy pd DiWu ThiWn (30), Phan Th. Phgn 
pd DiWu Châu (30), Trương Th. Th^ng pd DiWu Đ^c (30), 
Lý Kim Ph�n pd Tâm Linh(30), Hu�nh Th. Biên 
(30),Trung NgCc (30), Sư Cô PhưVc T.nh (90), Tr�n Th. 
Đào pd DiWu Khiêm (Ti?n c^c 61,55), Giác Toàn 
(1,000), Lê H>o (20), Hu�nh Th. Th> pd Như Thu:n 
(50), Lưu Kim Khánh pd DiWu M� (1,500), Vô danh (20), 
Cô PhưVc Trang (300), Lam Hưng+Lam Đ�c (200), Sư 
Cô PhưVc ThDnh (100), Gđ DiWu NgCc+Tr�n Th. 
Khiêm+Tr�n Th. Yêm+Tr�n Viên Phương+Tr�n Hoàng 
Minh (200), Trương th. Tư (20), Trung Văn Năm (10), VZ 
Th. Mai Lan (20), Đ@ng Bá Đgng (50), PhDm Xuân Hi?n 
(5), Hg Th. Hư,ng pd DiWu Hương (10), Gđ TD Ánh 
NguyWt (20), Hgng Kim Hòa (5), Thái M� Huê (20), T.nh 
Minh (50), Thanh Thfy (20), Hàng Bích Trung (20), Đào 
Nguyên (20), Vô danh (5), NgCc Thơ (20), Cát Tư,ng 
(10), Tr�n ThiWn Tâm (20), Gđ Tr�n Đ�c Th>o (50), Tâm 
Hoa (20), Đgng M� (5), PhưVc NgCc (15), NgCc Vân 
(20), Tôn Nc Ly (10), Vô danh (10), Nguyyn Th. NgCc 
Qu�nh (700), Dương Kim Tuy)n (5), Dương Minh 
Phương (10), Quách Thanh Vân (20), ĐDo Tràng Bát 
Quan Trai (1,000), Chân Huy?n Hi?n+DiWu TE (350), 
Trư,ng Tr�n (30), Bùi Th. B>y pd DiWu Không (20), 
Nguyyn Th. Lan Phương (100), Hu�nh Th. Biên (30), 

Trung NgCc (30), Sư Cô PhưVc T.nh (100), DiWu Kim 
(100), Sư Cô PhưVc Chơn (100), Vô danh (50), Th�y 
PhưVc LDc (50), Sư Cô PhưVc T.nh bán đg chay 
(2,100), Ban công qu> LVp PHCB n�u đg chay bán 
ggm: Tâm T.nh & Gđ, Tâm Chánh, Tâm NguyWt, NgCc 
Ánh, T.nh HuW, Như Hương, Thec LDc, DiWu Nghiêm, An 
T.nh, Tâm LPc (1,554.50), Tâm Bao Dung, Dương 
Nguyyn Th) Duy, An T.nh phát hành CD (538.30), Các 
hCc viên lVp PHCB ggm T.nh HuW (20), T.nh Nhã (20), 
Tâm Chánh (50), Tâm NguyWt (50), Tánh Tri)t (20), 
NgCc Ánh (50), Thec LDc (20), Phúc NgCc (20), TE 
Chơn (20), Nguyyn Th. Thu Thfy pd Tâm T.nh (hgi 
hưVng cho hương linh cha Nguyyn Vi)t C:p và m\ Đ; 
th. T�) (200), Viên Đăng (100), Qu>ng Liên (185), MPt 
s_ Ph:t t= (218), DiWu Lai+ Ph:t t= + Bát Quan Trai 
(500), Vô danh (20), Đ�c NgCc (Ti?n c^c 14,15), 
Đông+Nga (Ti?n c^c 80), Minh Chi)u+DiWu Nghiêm 
(200), Th�y PhưVc Minh (70), Sa Di PhưVc Tánh (140), 
Sư Cô PhưVc Nghiêm (200), Joe and Ricker Chan 
(500), Nguyyn th. Tuy)t & Lê Th. BDch Vân (200), Sa Di 
PhưVc Thành (70), Sa Di PhưVc Trung (90), Sa Di 
PhưVc Tông (140), Sa Di Ni PhưVc Hi?n (79), Ngô Th. 
Bích pd Thi T�n (50), Gđ Lý Ái Hgng (50), Tu Minh 
Zhang (200), Thieu Kien Lin (100), Lien Tu Do (100), Bill 
Quoc Khai Huynh (200), Nguyyn Phan Khanh (Jenny) 
(50), Hàng Bích Tru (100), Lê Nguyyn Thu Cúc pd DiWu 
Xuân (10), Ph:t t= Nouméa ggm: Gđ DiWu Quang&Minh 
Hi?n (30,000 Francs), Gđ DiWu ThiWn (20,000 Fr.), Gđ 
Viên Minh & HuW Gi>i (20,000 Fr.), Gđ Linh & ĐiWp 
(10,000 Fr), Gđ Viên DiWu (10,000 Fr.), Gđ Viên Trí 
(10,000 Fr.), Gđ HuW Viên & Viên Lý (5,000 Fr.), Gđ Ph� 
Quán & DiWu M� (5,000 Fr.), Gđ DiWu Đ^c (5,000 Fr.), 
Gđ Minh NguyWn (5,000 Fr.), Gđ Thanh Trư,ng 
(5,000Fr.), Gđ Viên Thông (5,000 Fr.), Gđ Tâm ĐDo & 
Ph� Thu:n (10,000Fr.), Gđ DiWu HuW (10,000 Fr,), Gđ 
Tâm Minh (100 đô Úc), Gđ Tâm Đ�c (200 đô Úc), Sư 
Cô PhưVc NiWm (100), Sư Cô PhưVc Hx bán k\o (316), 
M� Florist (20), Canh N Ung (50), Anh Tran (50), Tsin 
Ten Vong (20), Tsin Ka Vong (20), Rita Vong (10), Pifo 
Vong (10), Pito Vong (5), Tsin Zi Vong Lay (5), In Min 
Lay (5), Sin Fa In Vong (10), Gaiu Min Lay Kow (20), 
HuW Gi>i+Viên Minh (Nouméa) (1,000), DiWu HuW (160), 
Phan Th. Bích NgCc pd Thanh Liêm (1,000), Sư Cô 
PhưVc H>i (100), Sa Di Ni PhưVc Hi?n (50), Tô Th. Kim 
Oanh pd Viên Linh (30), TriWu S>o (200), Trương Lang 
(50), Tr�n Duy Thành (50), Tr�n TrDng Nguyên (50), 
Tr�n Tú C�m (30), Trương Chí Cư,ng (40), Qu>ng Tri)t 
(50), Th�y PhưVc LDc (50), Sư Cô PhưVc TrưQng (100), 
Sa Di PhưVc ThiWt (40), Nguyyn Th. H>i (lon ti?n c^c 
62,35), Doris Law (50), Trương T_ Hà (50), DiWu Lu:n 
(100), Shi Ming Lee (50), Shiow-Yuh Ku (50), Mike Lee 
(20), Tony Lee (50), Nanchang Lee (50), Em cô Trung 
NgCc (20), Tăng NghiWp Cư,ng + Nguyyn Ái Vân 
(350), Ban Công qu> lVp PHCB (650), Sư Cô PhưVc 
Thông (100), Sư Cô PhưVc LDc (100),  Sư Cô PhưVc 
Liyu (100), Sư Cô PhưVc Hòa (100), Sư Cô PhưVc NiWm 
(100),  Ông Bà Ch�n Hưng  (5,000), Châu Th. Sang 
trúng đ�u giá t�m l^c cdm thDch (1,400), PhDm th. 
NgCc DiWp (100), ĐDo Tràng Bát Quan Trai (2,464,55), 
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LLLLọi Cọm Tọọi Cọm Tọọi Cọm Tọọi Cọm Tọ

LS Lưu Tư,ng Quang + NgCc Hân (500), All Villa Print 
(300), ABC Tissue Products Pty Ltd (5,000), 
D.V.Nguyyn (1,000), Tr�n ThC (trúng đ�u giá xâu chu;i 
1,200) , Tran’s Aquariums fng hP qu>ng cáo (6,200), 
TD Minh H>i (200), Jame Lương (100), Gđ hC Tr�n (40),   
Đ@ng Th. Thanh (50), Lê Văn Công & Gđ (100), Five 
Star World Travel (100), Trương Châu Thái (50), 
Tseming (50), Châu Nguyên Long (40), Tâm Hương 
(30), HuW Chinh (5), NancyTD (50), Fok Sang Chinh 
(10), Len Chou (20), Yew kin Thoo (20), Tsing (10), BS 
Phan Giang Sang (200), Van Choi (100), Van My Dung 
(100), Hua, Cư (100),  HPi Thân Hcu Cao Niên VN 
(100), Anne Lin & Helena Lin (100), Nguyyn Văn DzZng 
(1,000), Tâm HiWp (200), DiWu Tánh (50), Liêu Trúc 
NgCc (30), Tâm An (200), DiWu Xuân (100), Ngô Qu_c 
Ân (50), BS Liêu Vznh Bình (200), Nguyyn Th. NgCc Hà 
(250), Tr�n Th. Thu (50), Dr Ngoc Cu Huynh (100), Kim 
Duong (50), Y)n Nc & Đoàn v.Biên (50), Dương Anh 
DZng (50), �n danh (145), Minh Trí & DiWu HuW 
(USD100),  Ông DZng (Trúng đ�u giá tư"ng Ph:t 
10,000), Emma Tien Gardner (500), Tr�n M� Vinh (20),  
Phù Chí Hùng (80), Nguyyn Thành Vinh (500), DiWu An 
(200), Nguyên Hoa (60), Nguyyn Tâm Như (60), Sư Cô 
PhưVc Hx (bán k\o fng hP ĐTL 188,35, Quán An LDc 
và Tăng Ni chùa PhưVc HuW (bán hàng100),  Lily Chan 
(50),  Chơn Hi?n They (20),  Hui Zheng (30), Chí Dương 
(100), Sa Di Ni PhưVc Trang (800),  TuW Trí,TE Nhã 
(120),  MDc T  Đ�c (30), Cô Loan (30), Nguyên 
Thư,ng, Nga, Hg Tân (50), Viên Đăng (500), Sư Cô 
PhưVc NiWm (50), Yeung Siu Pun (100), Duong Giac 
Ngan (100), Sa Di Ni PhưVc Hi?n (50), Kajang Tran 
(Minh Trí) (100), Hu�nh Th. Chi (Lon ti?n c^c 70.50), Ý 
NgCc (Lon ti?n c^c 80,20), DiWu HuW (100), Sư Cô 
PhưVc Ly (70), Wong+ Gran Family (150), Sư Cô 
PhưVc Liyu (500), NgCc Xuân (cúng dư,ng tDc tư"ng 
Tam Thánh Tây Phương 500, Continental Entuprisen 
(100), Kevin Dinh Huynh và David Huynh (100), Quán 
An LDc (Ti?n c^c 113,40), Bùi PhDm Huy B>o, Bùi 
PhDm Thúy An, Quincy Trí ViWt (Ti?n c^c 314, 30), Binh 
Thu:n +ThoDi Hoa (100), HDnh Nguyyn (100), Đàm 
Hoa (100), Nguyyn Đ�c Thuy)t (50), Cô Hi?n (cúng tDc 
tư"ng Tam Thánh Tây Phương 500), Sư Cô PhưVc T.nh 
(cúng tDc tư"ng Tam Thánh Tây Phương 500),  Minh 
Quang+DiWu HuW (100), Sư Cô PhưVc T.nh (cúng 
dư,ng đúc chuông ĐTL 500),  Quang Minh + DiWu 
Hi?n (60), TuW Phúc, TuW Trí, TE Nhàn, TE Nhã (cúng 
dư,ng đúc chuông ĐTL 400 $US), Glorious Flowers 
(75), Australian Chinese Buddhist Society Inc.(10,000), 
Sa Di PhưVc NgP (600), Đàm Vân (100), Trương Thanh 
Hân (200)HuW PhưVc (10), La MuPi (10), Lisa Lai (10), 
Tr�n Quang ĐDt, Lý Tú Minh (30), Tăng Đ�c Vinh 
(10),Tr�n B=u Phân (10), Tăng Như M�n (10), C� 
Phương Minh (10), Úc Châu đW t= (200), DiWu HuW (30), 
DiWu NgP (50), PhDm Th. NgCc DiWp (100), Wong Hoi 
(500), Lien Yen Trinh Family (40), Thanh Trí+Nguyên 
PhưVc(500), Sadi ni PhưVc Hi?n (50), Sư Cô PhưVc Hx 
bán k\o cúng (40), thùng phưVc sương ĐTL (100), Gđ 
Lê th. Mai pd DiWu Qu�nh (ti?n c^c) (83.25), Sa di ni 
PhưVc Trang (ti?n c^c)(34.05), Võ Th. Hi?n (đúc 

chuông)(500), Đ; Chi Nghza (đúc chuông) (500), 
Nguyyn Th. Tài pd DiWu Đ�c (50), Hoa NgCc (100), DiWu 
HuW (bán bánh ú) (350), Hàng Biqu Đ.nh (hgi hưVng 
cho h/l Hàng Bích tre) (2,000), Lư D�c (700), Đ@ng 
qu_c Hùng (20), Gđ ThiWn Hx+DiWu LDc (500), Tài Nh. 
(50), DiWu Dung (1,000$ Canada), Võ Mai Thanh (ti?n 
c^c) (205.40), DiWu An (ti?n c^c) (88,65), Sư Cô PhưVc 
H>i 1 (50), Sa Di Ni Viên Thành DiWu HDnh (50), Hgng 
(20), �n danh (100), �n danh (150), Sư cô PhưVc T.nh 
bán m^m (1,000), Quách Kim Hgng Q VN (680), Trương 
th. Tư (50), Gđ hC Tiêu (hgi hưVng cho m\ Dương Th. 
Y)n) (1,000), Cô Tâm LDc (2,000), Ngô Văn Tác (đúc 
tư"ng Ph:t) (300), Yao renhua (530), Hu�nh Bình Hà 
(100), Lưu Huy Minh (50), Gđ Phương Hoàng (30), Sư 
Cô PhưVc H:u (30), Bùi Th. Kim Loan (30), Gđ 
Nga+Hân (10), Sa Di PhưVc Tánh (50), Thiên Lưu (20), 
Qu>ng Liên (ti?n c^c) (70), Th�y PhưVc LDc (50), Đàm 
Hoa (đúc chuông) (200), DiWu HuW (bán bánh ú) (200), 
Sư Cô PhưVc Ly (�ng hP tiWc chay gây qu�) (100). 
(còn ti)p)                              

Print Post Approved  PP 248579/00040  If undelivered please return to: PHUOC HUE TEMPLE 

Chúng tôi chân thành c>m tD s  đóng góp bài vQ, ý ki)n 
cfa Chư Tôn Đ�c, Tăng, Ni xa g�n. Và đgng c>m tD, ghi 
nh:n công đ�c quí v. h>o tâm đóng góp t.nh tài trong viWc 
xây d ng cơ sQ ĐDi Tòng Lâm Ph:t Giáo; quí v. góp s�c 
công qu> trên khu đ�t còn nhi?u ng�n ngang r�t c�n 
nhcng t�m lòng rPng mQ. 
 
Quí đgng hương Ph:t t= mu_n đóng góp t.nh tài bwng chi 
phi)u xin ghi: 
 
SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE 
ho@c có thq chuyqn th|ng vào: Commonwealth Bank 
tài kho>n s_: 2323 1011 1961. 
 
Sau đó gQi biên lai kèm theo hC tên và đ.a ch* v? chùa 
PhưVc HuW đq chúng tôi tiWn c�p biên lai hgi đáp.  
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Lòng trần lầng sầch nhầ say mùi thiần. 

Đầi ngầầi đầy dãy não phiần, 

Tòng Lâm là chần ầ yên tu hành. 

Tham thiần, niầm Phầt, tầng kinh,  

Lâm chung chầc đầầc vãng sanh sen vàng. 

Hiần đầi sầng đầầc bình an,  

Muần tu đầng ngầi con đàng xa xôi. 

Nầ trần đã trầ xong rầi, 

Đầng nên vay nầa luân hầi khầ thêm. 

Dầu cho nhiầu cầa bầc tiần, 

Chiần tranh, bão lầt cũng liần trầng tay. 

Đầi ngầầi nhầ chim trên cây, 

Tầi vầ cùng ngầ, sáng bay mầt mình. 

Đã mang cái nghiầp chúng sinh, 

Vào sanh ra tầ thay hình hài luôn. 

Cuầc đầi càng nghĩ càng buần, 

Càng tham danh vầng lầ tuôn dầm dầ. 

Ngầầi ầi! Hãy tầnh cần mê, 

Muần nầi thanh tầnh mau vầ Tòng Lâm! 

 

Unit 6/46Unit 6/46Unit 6/46Unit 6/46----66 The Horsley Drive66 The Horsley Drive66 The Horsley Drive66 The Horsley Drive    Tel:  (02) 9724 Tel:  (02) 9724 Tel:  (02) 9724 Tel:  (02) 9724 
7017017017012222    
CARRAMAR NSW 2163CARRAMAR NSW 2163CARRAMAR NSW 2163CARRAMAR NSW 2163        Fax: (02) 9724 Fax: (02) 9724 Fax: (02) 9724 Fax: (02) 9724 

                           

                                    Ghi nhận cong đức nhà in …   

   … đã giúp bảo trợ Bản tin nầy            

Quý v. mu_n thăm vi)ng và công qu> trên ĐDi Tòng Lâm 
c�n chùa giúp phương tiWn di chuyqn xin liên lDc văn 
phòng chùa PhưVc HuW. 
 
MCi ý  ki)n đóng góp xây d ng xin vui lòng gQi theo đ.a ch* 
sau đây: 
Chùa PhưVc HuW 
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164 
ĐiWn thoDi: (02) 9725 2324  Fax: (02) 9725 5385 
Email: phuochue@phuochue.org 
 
MPt l�n nca xin đư"c bày t` lòng tri ân đ)n t�t c> quí v.. 
Nam mô Công Đ�c Lâm Bg Tát Ma Ha Tát. 
Trân trCng. 
 
Sydney ngày 01/08/2005 
Ban Ki)n Thi)t ĐDi Tòng Lâm Ph:t Giáo  

Ai đi vầ chần Tòng Lâm, 

Cho tôi nhần gầi lầi thăm đần Thầy. 

Thầy tôi sầc yầu, thân gầy, 

Hầt lòng xây dầng nầi nầy đầ tu. 

Tòng Lâm cầnh vầt thâm u 

Bần mùa hoa nầ mầt mù sầầng mai. 

Trăng mầ bên suầi chầy dài, 

Thông reo gió thoầng êm tai lầ thầầng. 

Tiầng chim “beo bầt” thân thầầng, 

Hoa rầng khoe sầc phô hầầng ngầp trầi. 

Tòng Lâm cuầc sầng thầnh thầi, 

Không mùi danh lầi, không lầi thầ phi. 

Lầng nghe tiầng gầi Mâu Ni, 

Tâm tầ rầng lầng, tầ bi ngút ngàn. 

Tòng Lâm là cầnh thanh nhàn, 

Tòng Lâm là chần Niầt Bàn trần gian. 

Chuông chiầu chầm chầm ngân vang, 

Ngầầi nghe cầm thầy nhầ nhàng vui thay! 

Khách trần dầng gót nầi đây, 

ĐĐĐĐồng ồng ồng ồng MinhMinhMinhMinh 
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- Danh thiọp - Thiọp cọọi 
- Biên lai - Letter head 
- Phong bì - Quọng cáo 
- Sách  - Đọc san 
- Đóng sách - Full colour 
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