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Mt nm qua đi t ng chng nhanh nh mt nháy mt.
Tính li thi gian còn nhiu vic d dang ch a hoàn t#t.
Trên ph'n đ#t Đi Tòng Lâm công vic khá b bn. Có
điu nét thiên nhiên t1nh l2ng nơi đây luôn là s5c hút
đ'y thi v7.
Ch ơng trình xây d:ng v;n đang ti<n hành, bên cnh
đó Tri Hè PhAt pháp La H'u La dành cho giBi trC là
mt thD nghim đáng trân trEng vào tháng 12 nm
2007.
Chuyên tâm tu tAp là mt nh7p điu vô cùng quan trEng
cho cK hai giBi xu#t gia và ti gia. Thi gian tu tAp trên
Đi Tòng Lâm có mt sL PhAt tD tham d: t Victoria,
điu đó cho th#y s: quan tâm cNa mEi ng i và
ph ơng din tu hEc đO đt đ Pc s: an bình ni tâm
giQa mt xã hi vLn quá nhiu áp l:c và cng thSng là
khá c'n thi<t.

ĐẠI TÒNG LÂM
PHẬT GIÁO
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Peats Ridge NSW 2250
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(02) 4373 1563
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Chuùc möøng quyù Lieân höõu 2 ñaïo traøng Quang Minh vaø
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tàng cây cao cùng màu xanh nLi ti<p cNa rng
cây thKm cl.

Nhu c'u v tâm linh đã và đang hin hQu đLi
vBi cng đWng PhAt tD  nhiu nơi. Th< nên
xây d:ng cơ s trên Đi Tòng Lâm quK là điu
hQu ích cho bây gi và mai sau. Nói cách
khác, h Bng v ni tâm cNa các t'ng lBp PhAt
tD hin nay là b Bc ti<n giá tr7 cho mình và còn
là đng cơ thúc đXy các th< h mai sau ti<p
b Bc v tâm cKnh bình an giQa biOn đi vLn
nhiu sóng gió và b#t an.
B Bc sang nm MAu Tý, hy vEng mEi ng i
cùng góp mt tay cho ý h Bng chung sBm
thành t:u nh nguyn.
Kính chúc mEi ng i mt nm mBi khang an
th7nh v Png và hài hòa trên mEi cách sLng.
Trân trEng
Ban Ki<n Thi<t

Chúng tôi cjng đã mang theo v trong ký 5c
cNa mình nhQng đám mây trng lang thang
trên b'u tri r#t d7u cNa nhQng ngày cuLi mùa
H; nhQng ht m a n2ng tr1u, trng xóa b#t
ng chuyOn đai toàn b b5c tranh Đi Tòng
Lâm mà tôi ngh1 đã làm nKn lòng không ít
nhQng ai có m2t lúc b#y gi vì ti<c là không
đ Pc kinh hành nh ch ơng trình đã đ7nh.
Tôi cjng mang theo v vBi mình nhQng trn
tr r#t chung cNa các tu sinh khi đLi din vBi
ĐTL và đ2c bit hơn cK là nhQng bc bch,
nhQng chia sC chân tình cNa “NGnoÌ GIq
VnrN” và hoài bão lBn lao cNa NGnrI KHAI
SÁNG.

TKn mn Đ[I TÒNG LÂM

1) Hoài bão và quy<t tâm cNa NGnrI KHAI

Trong ch ơng trình tu hEc cNa các khóa tu 3
ngày, 7 ngày và 1 tháng đ Pc ta ch5c ti Ta
Đình Ph Bc Hu t 29/12/2007 đ<n 27/1/2008,
các tu sinh đã có cơ hi cùng nhau sinh hot,
nim PhAt, Kinh hành, hEc giáo lý… và đ2c
bit là đ Pc nghe Hòa Th Png Tr ng Lão
Thích Ph Bc Hu giKng pháp ngay trong
khung cKnh thiên nhiên cNa Đi Tòng Lâm.

ng
SÁNG: Hòa Th Png Tr 
ng Lão Thích Ph Bc
Hu
Không quKn ngi đ ng xa và tuai già s5c
y<u, Hòa Th Png Tr ng Lão v;n đi cùng các
tu sinh lên ĐTL đO truyn trao nhQng kinh
nghim tu hEc, nhQng giáo lý cn bKn cNa
Pháp Tu T7nh Đ cùng nhQng bài hEc đơn
giKn nhxm 5ng dgng cho cuc sLng.

NhQng t ng chuy<n đi đã không th:c hin
đ Pc vì tri m a liên tgc m#y ngày hôm tr Bc;
nh ng r#t may cho chúng tôi, là ngay t sáng
sBm, ánh m2t tri chói chang đã làm sáng lên
nim vui trên nhQng khuôn m2t cNa các tu
sinh - nh#t là nhQng ng i ch a bao gi đ2t
chân đ<n Đi Tòng Lâm -

Qua nhQng li dy cNa Hòa Th Png, không
mt tu sinh nào mà không nhAn ra hoài bão
lBn lao mà Ngài đã và đang th:c hin vBi mt
quy<t tâm st đá, không dk gì lay chuyOn. Đó
chính là vic hoàn t#t công trình ĐTL.

M2c dù cơn m a t'm tã sau buai tr a đã làm
m#t đi mt vài sinh hot chung; nh ng chúng
tôi cjng v;n có đ Pc nhQng khoKn thi gian
thú v7 trong không khí mát mC dk ch7u vBi
muôn ngàn cây cl trên khuôn viên Đi Tòng
Lâm.

Cjng thông qua bài nói chuyn, Hòa Th Png
đã khen ngPi và cám ơn t#t cK đWng h ơng
PhAt tD  Úc Châu luôn Nng h t#t cK các PhAt
s: ngay t ngày đ'u Ngài mBi đ2t chân đ<n
Úc cho đ<n hôm nay. Hòa Th Png đ2c bit
nh#n mnh đ<n công lao gian khó cNa quí
PhAt tD chùa Quang Minh/ Melbourne đã và
đang mit mài cho công trình còn đang xây
d:ng này.
Buai chiu, sau cơn m a, các tu sinh đã đ Pc
đích thân Hòa Th Png và Đi Đ5c Thích
Ph Bc Thái h Bng d;n tham quan ĐTL.

Buai chiu cùng ngày, chúng tôi chia tay Đi
Tòng Lâm, mang theo v cho riêng mình ti<ng
hú cNa nhQng cơn gió đuai nhau qua thung
ljng; ti<ng n Bc chKy róc rách t khe suLi
vEng lên; ti<ng chim hót gEi b'y trên nhQng
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ThAt ra bây gi, ĐTL cjng đã có thêm 2 Ni cô
phg giúp Th'y chm sóc mEi vic”

ThAt là mt hình Knh dk th ơng và cKm đng
vBi đoàn tu sinh áo lam nLi gót nhau theo
chân hai v7 áo nâu trên nhQng vùng cl cây
còn Bt sjng sau cơn m a.

“…Đó là nói v s: an an cNa thân. Điu quan
trEng chính là tâm an. CKnh trí, môi tr ng
không phKi là y<u tL to b#t an mà mt khi
tâm đã an thì dù sLng nơi đâu cjng vAy. Th<
nên n<u cho rxng cKnh trí yên t7nh nơi đây
hoàn toàn thuAn lPi cho vic tu hEc thì cjng
ch{ là mt cách nói đơn giKn. Ng i tu thì sLng
nơi nào cjng tu đ Pc; ngay giQa ĐTL này mà
không bi<t luyn tâm, không bi<t sp x<p thi
gian hPp lý cho công vic; không bi<t tu ngay
trong công vic thì s: yên t1nh vLn d1 cjng s~
tr nên không có giá tr7 gì cK!

T#t cK đu c'u nguyn ch PhAt h trì cho
Hòa Th Png chân c5ng đá mm, pháp thO
khang an đO hoàn t#t Bc nguyn to d:ng
mt Tòng Lâm Sơn Môn và cjng là nơi cho
hàng đ tD n ơng d:a vào Ngài.
2) Tâm s: cNa “NGn
“NGnr
rI GIq VnrN”: Đi Đ5c

Thích Ph Bc Nhân

“…Nhiu PhAt tD nói vBi Th'y là sao th#y công
trình xây d:ng ĐTL ti<n hành chAm quá nh ng
quí v7 nên thông cKm cho Ban ki<n thi<t là n<u
chúng ta ch{ xây d:ng mt ngôi chùa hay mt
cái tháp nho nhl cjng phKi kéo dài nhiu nm
huLng chi đây li là mt đW án lBn lao! Ch a
nói đ<n nguWn tài chánh giBi hn mà chúng ta
luôn kêu gEi s: đóng góp cNa t#t cK quí đWng
h ơng PhAt tD trong và ngoài n Bc Úc. Bên
cnh đó, khu đ#t li nxm trong giBi hn thiên
nhiên c'n phKi bKo tWn cNa chính phN Úc nên
vic xây c#t còn đang trong thi gian thuơng
thKo…ThAt s: ĐTL c'n phKi có thi gian dài
đO hoàn t#t. Hin ti nh quí v7 đang nhìn th#y,
không có nhân l:c dù cjng có nhiu PhAt tD
lên đây công quK nh ng so vBi khLi l Png
công vic thì chSng th#m vào đâu!”

Còn nh n<u có s: b#t an xKy ra cho thân này
thì Th'y ch#p nhAn đó là nP, là nghip phKi
trK, đơn giKn vAy thôi.
May mn là nh ơn ch PhAt gia h, dù thân
Th'y có bnh nh ng rWi cjng v Pt qua
đ Pc…”
“…Tuy nhiên, cá nhân Th'y li có mt mLi u
t là ch a th#y mình làm đ Pc gì, ch a đem li
lPi lc nào cho huynh đ và đi chúng nh ng
li đ Pc quá nhiu PhAt tD quan tâm, lo lng.
T#t cK nhQng vAt phXm t r#t bé nhl cho đ<n
đW n th5c uLng, thuLc thang, y phgc…đu
do các PhAt tD gi đ<n cho Th'y. PhKi nói là
Th'y ch a phgc vg cho ai mà đúng ra là mEi
ng i đang phgc vg Th'y! Th'y muLn nói li
cám ơn chân thành đ<n quí đWng h ơng PhAt
tD  khp nơi luôn luôn ngh1 đ<n Th'y”

“…T#t cK quí PhAt tD ghé thm ĐTL đu tl ra
ái ngi; lo sP Th'y sLng mt mình  nơi xa xôi
hCo lánh này rji ro có điu gì xKy ra thì không
ai giúp đ Pc gì cho Th'y…ThAt ra, Th'y sLng
r#t an an. Bên cnh Th'y bao gi cjng có anh
chàng v s1 hin lành nh ng r#t can tr ng;
ngày cjng nh đêm luôn bKo v Th'y vBi tinh
th'n trách nhim cao nh#t. Chàng ta không
nhQng ch{ lo lng cho Th'y mà còn quan tâm
chm sóc cho b#t k} v7 khách nào đ<n thm
ĐTL. Chính vì vAy mà nhiu v7 khách  tAn
Canberra, Melbourne đã tìm cách gi đu đ2n
cho chàng v s1 dk th ơng này nhQng món
quà th:c phXm ngon lành nh#t! Tên chàng ta
là Naroo.

3) Nim vui và mLi u t cNa các tu sinh đ<n

t chùa Quang Minh/ Melbourne

MLi u t lBn nh#t, chung nh#t cNa các PhAt tD
chùa Quang Minh cjng không nxm ngoài ni
lo lng cNa nhQng ng i con thuc Ta Đình
Ph Bc Hu: Bi<t đ<n bao gi mBi hoàn t#t
công trình ĐTL?
ThAt vAy, càng thích thú vBi s: thanh t7nh cNa
thiên nhiên nơi đây thì đWng thi li càng suy
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v;n là Hòa Th Png Tr ng Lão cho
nguyn hoàn t#t công trình.
Diu Pháp

ngh1 đ<n nguWn tài chánh c'n phKi có đO th:c
hin công trình!
Cjng không dk dàng gì cho PhAt tD Quang
Minh tr:c ti<p đ<n đây làm công quK nh mt
sL PhAt tD Ph Bc Hu.

Bc

TIN TC
Trong nm qua nhQng công tác và sinh hot
trên Đi Tòng Lâm đ Pc đúc k<t bao gWm:
- Ch ơng trình xây d:ng nn đ< tôn t Png
Đ5c Ban S đã và đang ti<n hành tLt đp.
- Ch ơng trình tu hEc cho cá nhân và các
nhóm th ng xuyên qui tg v đây.
- Ch ơng trình gây qu xây d:ng cơ s ti
nhà hàng Hòa Bình đã thành t:u tLt đp
vào tháng 11/2007.
- Ch ơng trình tu hEc dành cho lBp trC vào
tháng 12/2007.
- Ch ơng trình chuyên tu T7nh đ vào tháng
1/2008.
- Công tác sKn xu#t hoa quK và chm sóc
cây cKnh, cây n trái v;n th ng xuyên
hot đng  đây.
- Ngoài ra chi ti<t bKn v~ sau cùng s~ đ Pc
cAp nhAt và đ np lên Hi ĐWng Thành
PhL. Mong rxng l'n cAp nhAt này thuAn
duyên tLt đp.

Tuy nhiên, chuyn đâu còn đó, nim vui cNa
các tu sinh đ<n t Melbourne là ngay trong
khóa tu này đã đ Pc Hòa Th Png Tr ng Lão
bl nhiu thi gian giKng dy; li đ Pc đích
thân Hòa Th Png h Bng d;n, giKi thích tng
chi ti<t, tng khu v:c khi tham quan quanh
ĐTL.
Nhiu tu sinh đã tl ra r#t hoan h{ khi trò
chuyn vBi chúng tôi: “PhAt tD Quang Minh r#t
khó có cơ hi đ Pc h'u chuyn, đ Pc v#n an
Hòa Th Png; bao gi có lk lc quan trEng Hòa
Th Png mBi xuLng Melbourne, xong lk là v
ngay! Nh có d7p này, tgi tôi mBi có cơ hi
đ Pc sLng g'n Hòa Th Png, đ Pc Hòa
Th Png quan tâm dy bKo, li đ Pc đi thm
ĐTL vBi Hòa Th Png nQa! Quí anh ch7 
Sydney, đ Pc sLng g'n Hòa Th Png thAt là có
duyên lành!”
Tuy nhiên các bác lBn tuai thì th dài thAm
th Pt; “Chc không đPi đ Pc v tu hEc d Bi
mái ĐTL đâu con à! Th#y sao m7t mù xa xôi
quá mà bác đây tuai không là tuai rWi! Ch a
bi<t vô th ng đ<n nay mai không chng!”
Ngoài ra, các tu sinh còn đ Pc hai S cô
Ph Bc H ơng và Ph Bc Tâm dt ra “khoe”
công trình trWng trEt cNa mình nơi nhà kính:
đAu bp đã có trái, cN cKi g'n thu hoch, Bt
hái thoKi mái, m Bp h ơng đơm quK đ'y giàn,
bí rP n#p d Bi lá, d a tây treo ljng
lSng…Trông các cô r#t vui vC trong công vic
đang làm. Có ai đó trong đoàn buc ming
nói: “Các cô v#t vK th< này thì có khác gì lúc tu
 Vit nam đâu!?”

NGÀY NGH CA TÔI T[I
Đ[I TÒNG LÂM

Son: Cô Judy Kraska là ng i Úc gLc
Li Tòa Son
Đ5c, Cô là bn cNa Cô Eileen ng i Úc gLc
n Đ. Cô Eileen đã tng đ<n Đi Tòng Lâm
vào tháng 03/2007 đO th:c tAp tu thin trong
vòng 1 tu'n, cô cKm th#y r#t thích nên sau đó
cô rj thêm cô Judy cùng đi. Sau 1 tu'n tu tAp
và ngh1 d ng trên ĐTL, cô Judy v nhà và
vi<t mt bài nhAt ký ngn gi v cho chúng tôi
bxng ti<ng Anh bày tl cKm tình và lòng bi<t ơn
cNa cô đLi vBi ĐTL. Chúng tôi xin d7ch ra ti<ng
Vit và đng trong BKn Tin T<t k} này cho quý
đc giK cùng đEc.

Khóa tu rWi cjng k<t thúc.
RWi ai li v nhà n#y.
TrK li cho ĐTL nhQng tháng ngày yên t1nh nLi
ti<p nhau và rWi cuLi cùng, ng i lo lng nh#t

* Ngày 14/03/2007,
14/03/2007 bn tôi Eileen và tôi,
chúng tôi ri Melbourne bxng máy bay tBi
Sydney đO ngh{ mt thi gian  Đi Tòng Lâm
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buai n sáng nh thAt ngon ming, tôi lò mE đi
ra ngoài đO ngm quan cKnh chùa mt l'n
nQa và nxm d Bi nhQng ci cây g đO h ng
ánh nng mùa thu, ngm nhQng chùm mây
xanh lơ lDng rKi rác thAt vui mt trên b'u tri
xanh trong. Sau đó cK ngày chúng tôi có mt
điu r#t ngc nhiên đó là Hòa Th Png đã đ<n
thm và cùng đi chung vBi Hòa Th Png là các
Th'y, các Cô đã t: tay trWng nhQng cây chuLi.
NhQng hình Knh này thAt là vui và chúng tôi
cKm th#y thích thú. Chúng tôi đã c i thAt
nhiu, khi có buai n tr a cùng vBi mEi ng i.
Khi t#t cK đã ra v sau buai n tLi, duy ch{ có
mt S Cô  li vBi chúng tôi, điu đó thAt
tuyt vi. Vì nh th< có ngh1a là s~ có thêm
mt ng i đO phg giúp Th'y trg trì.
Vào buai tLi tôi cho nhQng chú chim n và
ngWi trên bãi cl ngm nhìn nhQng chú chim
này cùng ánh m2t tri l2n. Tâm hWn tôi rng
m tr Bc cKnh đp cNa thiên nhiên, cuc sLng
và mây tri. NhQng vì sao nh chui l#p lánh
hình nh cjng đang c i  trên cao cùng
chúng tôi. Sau đó là buai thin và tôi đã có
mt gi#c ngN thAt say trong tLi đó.
*16/03/2007
Sáng nay tôi hơi l i, và Th'y, Cô cùng bn tôi
Eileen đã n xong buai n sáng khi tôi ra g2p
hE. Tôi th ng th5c mt cách thích thú món
trà sen vào buai sáng. Chúng tôi d: đ7nh s~ lái
xe tBi Gosford đO Eileen có thO th:c hin Bc
muLn cNa mình mua sm vài th5. Th'y và S
Cô đã ch chúng tôi tBi khu chP, và d;n
chúng tôi đi mt vòng. Chúng tôi đã g2p nhiu
ng i quen t s: giBi thiu cNa th'y và chúng
tôi đã mua nhiu th5 đW dùng th ng nhAt.
Trên đ ng v li Đi Tòng Lâm, chúng tôi
dng li mua bLn bình n Bc suLi lBn. Đó là
mt chuy<n đi lý thú đO ngm cKnh đp bên
ngoài. Chúng tôi r#t trân trEng nhQng phút
giây kinh nghim quý giá đó. Tr li Đi Tòng
Lâm chúng tôi đã có mt bQa tr a ngon lành,
Eileen đã n#u món n#m và bl thêm nhiu gia
v7 nên r#t ngon ming. Sau buai n tr a, t#t cK
chúng tôi đu đi ngh{. Khí hAu tr nên nóng
hơn. Trong nhà nhit đ đã tng lên đ<n 30
đ. Vào buai chiu tôi nhìn đO thm chng
nhQng cây chuLi xem ra sao rWi, vì tôi quá lo
lng v s: khô hn. Nh ng nhQng cây chuLi

cho mt cơ hi hEc hli nhQng điu kinh
nghim lý thú. Chi phí chuy<n bay là 170 Úc
kim cho cK đi v. Chúng tôi r#t vui vBi cái giá
mình phKi trK.
Đây là l'n đ'u tiên tôi tBi mt HEc Vin PhAt
Giáo. Sau mt chuy<n bay tLt đp chúng tôi
tBi phi tr ng Sydney đ Pc Th'y chào đón ti
cang ra và giúp chúng tôi tìm hành lý. Chúng
tôi cKm th#y r#t vQng tâm khi có ng i hiOu
bi<t đ ng h Bng vì phi tr ng Sydney r#t
rng lBn. Th'y d;n chúng tôi ra xe và ch
chúng tôi tBi Đi Tòng Lâm an toàn.
Ti Đi Tòng Lâm Th'y trg trì đã chuXn b7 mt
buai cơm r#t ngon cho chúng tôi, mà chúng
tôi r#t thích, và thành thAt cKm ơn Th'y. Ti
Đi Tòng Lâm ch{ có Th'y trg trì và chú chó
Naroo  nhà. Nên r#t yên t7nh. Th'y tìm thi
gian đO ch{ chúng tôi nhQng quan cKnh chung
quanh khuôn viên khu rng thAt đp. Th'y giBi
thiu cho chúng tôi v n rau, hoa, quK và
nhiu loi chim muôn, v7t tri cùng nhiu
giLng vAt khác. H ơng thơm cNa cây cl, hoa
luôn tràn ngAp cK không gian. Chú chó lúc
nào cjng qu#n theo cnh chúng tôi. Nó đã t:
nhiên tr thành ng i bn thân t: lúc nào. Sau
buai đi do quanh quan cKnh Th'y và chúng
tôi vào chuXn b7 bQa n tLi. Chúng tôi đi b ra
v n rau, Th'y ch{ chúng tôi hái và ct rau cKi,
rau thơm sao cho đúng cách và đO cho chúng
s~ mEc li trên đ#t sau này. Đó là mt điu k}
thú vBi chúng tôi. Chúng tôi chm chú theo
dõi Th'y chuXn b7 món rau trn, đAu hj và các
món cơm. Chúng tôi li có mt buai n ngon
ming nQa. Tr Bc khi n mi chúng tôi đu
c'u nguyn trong im l2ng. Th'y hli chúng tôi,
chúng tôi đã ngh1 gì? Câu trK li đó là chúng
tôi cKm th#y r#t may mn khi tBi đ Pc Đi
Tòng Lâm và đ Pc sLng  đây. Sau mt cuc
đi b th dãn chúng tôi ngWi xuLng bàn cùng
vBi Th'y đO đ Pc h Bng d;n nhQng b Bc
quan trEng đ'u tiên cho vic ngWi thin: Thin
làm sao cho đúng cách, đt đ Pc hiu quK tLt.
Th'y cjng đ a cho chúng tôi mt sL bài v
th:c tAp thin. Chúng tôi có mt gi#c ngN thAt
ngon trong buai tLi đ'u tiên. Chúng con cKm
ơn Th'y.
*15/03/2007 Tôi th5c gi#c trong s: sKng khoái
khi đ Pc nghe đN mEi loi ti<ng chim hót. Sau
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đEc kinh, lng nghe ti<ng m a đa r'm rì n2ng
ht. Tôi cjng đã đ5ng trong m a mt lúc đO
tAn h ng nhQng ht m a rơi trên da mình. Tôi
r#t thích m a. Lúc 7 gi r i tôi vi<t nhAt ký v
mt ngày nQa thAt đp đã trôi qua. Tôi tAn
h ng mt gi#c ngN vùi sau đó.
*18/03/2007
Mt ngày m a u ám nh ng li là mt ngày tLt
cho v n. T#t cK chúng tôi, Th'y, s cô, Eileen
và tôi đi ra ngoài v n đO kéo nhQng hàng cà
chua già và cl. Mt buai tr a ngon ming.
Xong, ngh{ mt lát cho li ng i, rWi ti<p tgc
công vic dEn dp ti<p vào buai chiu cho
xong nhQng đám r;y còn li. Th'y ch{ chúng
tôi nơi nhQng con rn đã sLng. Tôi th#y nhQng
da cj cNa rn còn  đó. Chúng tôi r#t mt sau
mt ngày làm vic ngoài v n và đi ngN sBm
sau buai cơm tLi ngon.
*19/03/2007
Sau buai n sáng chúng tôi ra làm vic mt
chút  ngoài v n vì tôi hơi đau l ng mt chút
do nhQng ngày tr Bc đó nên ngh{ sBm. Tôi
thích nhQng chiu ngWi thin nơi cnh ao chùa
và chm chú nhìn nhQng chú rùa đang bơi
cùng vBi bày cá. Không gian thAt t1nh l2ng, an
bình nh thiên đàng. Sau bQa n tLi chúng tôi
hli Th'y là Th'y đang lng nghe gì  trong
phòng, và Th'y trK li v nhQng li giKng v
Tâm. Chúng tôi xin Th'y giKi thích và ch{ bKo
thêm mt lúc v Tâm. Eileen đã hli nhiu câu
hli. Chúng tôi xin đi ngh{ sBm vì ngày mai
theo d: đ7nh s~ phKi lái v Sydney lúc 6 gi
sáng đO tBi Chùa  Wetherill Park.
*20/03/2007
Tôi th5c dAy lúc 5 gi, lng trong hnh phúc
thin đ7nh hòa cùng li kinh cNa Th'y, trong
lúc chuXn b7 cho chuy<n hành trình v li
Sydney. Chúng tôi tBi Chùa  Sydney vào lúc
9 gi sáng, nơi tôi đO li hành lý. Th'y đã d;n
tôi đi xe lDa vì tôi muLn nhìn th#y Sydney
Harbour. Đây là l'n đ'u tiên tôi thm Sydney.
Tôi thích thú tAn h ng cuc đi b vòng
quanh cKnh, và tôi đã đi trên cái thuyn ferry
đO nhìn th#y toàn cKnh tri n Bc Sydney.
Xong tôi đi b v nhà hát con sò (Opera
House) và bKo tàng vin ngh thuAt. T#t cK
đu r#t ngon mgc. Tr li Chùa tôi đi vòng
quanh đO khám phá th vin, hEc hli mt ít v

v;n mEc tLt, và nhQng cây hu cnh đó cjng
v;n t ơi tn, tôi th#y vAy đã t Bi cho chúng
mt ít n Bc. Trong ao đàn v7t đang li nh ng
khi chúng nghe th#y ti<ng chân tôi đã hoKng
sP vi bay đi và kêu la inh li. Tôi đi tBi đKnh lk
PhAt ti khu thác n Bc nơi tôi r#t thích đ Pc
ngWi thin nơi đó. Tôi ngWi mt lúc tr Bc Đ5c
PhAt cùng thin quán v s: giKn đơn cNa cuc
sLng và hnh phúc bi<t bao nhiêu khi chúng
ta t: nhAn bi<t cái đp này. Sau đó tôi đi vào
v n rau và hái mt sL quK dâu, và hai trái
d a rock melon. Th'y cjng đang  đó, và ch{
tôi trái d a nào và rau quK nào chín. Th'y đã
hái mt sL rau cho bQa n tLi. B'u tri đ'y
mây chiu, trong cái không khí va nóng và
Xm, khu v n tr nên x;m hơn nh ch5a đ:ng
nhQng điu k} bí. H ơng cNa hoa, quK, rau,
trái thAt thơm và ngào ngt. Li thêm mt buai
n tLi ngon ming. Chú chó dk th ơng đã sNa
thAt nhiu trong tLi hôm đó.
*17/03/2007
Đám mây nh đang ch đPi chúng tôi. Sau đó
mt trAn m a nh trút đã đa xuLng. Tôi t{nh
dAy đ7nh đi ra ngoài v n làm mt cái gì đó.
Sau khi n sáng xong ng i thP mc cjng va
tBi vBi mt ng i thP phg cNa anh ta đO sDa li
cái mái nhà vì n Bc t trên mái đã không chKy
đúng xuLng v n. Eileen, s cô, và tôi m2c đW
làm v n, và chúng tôi đã đi ra làm cl  ngoài
khu v n rau cho tBi tr a. Nhiu chú chim hót
có cK kookaburras đã to nhiu ti<ng hát lBn
át cK các loài khác. Chúng tôi thAt lo lng v
chú chó nhl vì nó đã b7 th ơng tLi qua. Vì vAy
nên nó đã sNa #m Sn nơi nào đó. Ng i thP
mc làm vic cK ngày cùng ng i thP phg đO
mong h thLng thoát n Bc t mái chKy suông
sC. Mt sL Lng máng mBi đã đ Pc lp vào h'u
d;n n Bc chKy ra v n. Mt cái da rn cj thAt
đp còn sót li đã đ Pc tìm th#y trên nóc mái
nhà. Điu đó ch5ng tl hE hàng nhà rn hay
mt con đã sLng trên cái mái này. Mt buai
chiu yên t1nh trôi qua. Bn tôi – Eileen đã
hoKng sP ch<t trân khi ngh1 rn đang  quanh
quXn đâu đây r#t là g'n. Vào lúc 4 gi chiu
tôi đi b ra v n rau đO nh2t mt sL cl, mãi tBi
lúc gi n tLi. Sau buai n tôi cKm th#y mt
nên muLn thin mt mình, đEc và nghe kinh.
Tôi ngWi bên ngoài hàng hiên, lng nghe s cô
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l7ch sD cNa Chùa  Sydney và r#t thích và cKm
kích mt sL s cô đã đi chung và nh#t là s cô
đã cùng  vBi chúng tôi nơi Đi Tòng Lâm.
CuLi cùng r#t cKm t ng i lái xe đã ch
chúng tôi tBi phi tr ng Sydney.
Tôi không thO dikn tK nhQng cKm kích, tình
cKm và lòng u ái sâu xa đ Pc là mt ng i
khách tBi thm Chùa và Đi Tòng Lâm. Tôi
không bao gi muLn m#t nhQng gì đã có và
nh#t đ7nh là tôi mong muLn s~ tr li Đi Tòng
Lâm.
Tôi mong r#t nhiu là quý Th'y, các bn s~
đón tôi nhiu l'n nQa ti nơi đó.
Chân thành cKm ơn và cKm t.
Judy.

(400); Tâm Đạt cúng nếp, dừa, chuối làm bánh ú (200);
Nga +Đông cúng dừa làm bánh(40); Bán đậu ĐTL (134);
Bán bánh ú (200); SC Phước Trường (50); SC Phước
Tịnh bán dưa mắm (1,000); Diệu Huệ bán bánh ú (200);
SC Phước Trường (30); Kathy Lamson (100); Nguyễn
Thị Hồng Châu pd Viên Báu (500); Diệu Huệ bán bánh ú
(150); Thầy Phước Lạc (20); Diệu Huệ bán bánh ú (200);
Thầy Phước Lạc (100); Phật tử Canberra Nn danh (100);
Gđ hồi hướng h/l Tăng Vĩ Kiên (100); Cô Việt (100);
Diệu Toàn (50); Lê Thị Đức Nhân (100); Trương Lai
Kiều (100); Lý Thanh Hoa (100); Trần Hồng Quang
(200); Lý Thị Cúc (100); Bán bánh ú (300); Gđ Vũ Thị
Kim Thu (50); Gđ Lương Mỹ An và Võ Thị Xuân Hoa
(10); Sư Cô Phước Trường (20); Diệu An (100); Bán dưa
ĐTL (91); Kathy Lamson cúng tháng 12 (100); Bán đậu
ĐTL (32); Quách Thị Kim Thu, Quách Trung Tuấn,
Quách Kim Tùng (300); Thiện Thành (100); Bán bánh ú
(200); Bán bánh ú (100); Cô Chúc (50); Huỳnh Hữu
Thành (Melb.) (1000); Châu Ma pd Tâm Như (100); Bán
dâu ớt ĐTL (50); Bán dưa leo, cải ĐTL (20); Trần Thị
Dung pd Nguyên Tâm (500); Sư Cô Phước Hương
+Nguyên Tâm (500); Dương Thị Tốt pd Phúc Hỷ (100);
Thùng phước sương ĐTL (1909); Viên Minh (50);
Thành Ngọc (10) Ẩn danh (50); Ẩn danh (50); Các Phật
tử Melbourne gồm Từ Hương (100); Hà Ngọc (100); Lệ
Tâm (100); Tâm Hải (200); Chơn Trì (50); Nguyên Hồng
(50); Diệu Trinh (20); Diệu Thành (50); Tâm Bảo (100);
Diệu Huệ 1 (100); Từ Ngọc (50); Viên Như (40); Viên
Nguyện (50); Tâm Thiện (50); Như Mai (20); Nguyệt
Thiện (100); Diệu Hương 2 (50); Thông Ngọc (50); Viên
Thành (50); Thanh Diệu (20); Diệu Lộc 1 (100); Nhựt
Tươi (100); Diệu Hải (100); Diệu Thành (50); Phổ Đức
Huyền (50); Huỳnh Tương (Sydney) (20); Bán ớt, dâu
ĐTL (75); Bán dâu, đậu bắp, ớt (112); Bán dâu , ớt (62);
Bán đậu bắp, ớt, dâu (181); Bán đâu bắp, ớt (93); Bán
đậu bắp, ớt (25); Bàn đậu bắp, ớt, dâu (77.50)
Danh sách ủng hộ tiệc chay gây quỹ: Mai Tuyết Ánh
(1,000); Hồ Sĩ Trung (100); LS Lưu Tường Quang
(500); Thầy Phước Tạng (2000); Hội Phụ Nữ Việt Úc
(300); Thầy Phước Tấn (2000); SC Phước An (175);
Thầy Phước Minh (50); Tiệm vải Vạn Hưng (50); Phan
Lạc Phúc (35); Diệu Đắc (20); SC Phước Duyên (500);
Tâm Thạnh (60); Diệu Lai (50); Nguyễn Bá Lãng &Yến
Florist (100); Phạm Thị Lý Hương (100); Chánh
Thiện&Hạnh Thắng (300); Thanh Liên (1000); Tịnh
Quán&Quảng Trường (700); Mai Hương Nguyễn (200);
Viên Hoa (100); Gđ Từ Đạt và Thiên Nguyễn (200); Lạt
Ma Sonam Tenzin Rinpoche Tasmania (300); Trần Thị
Hương pd Diệu Toàn (50); Ngọc An&Ngọc Khoa (100);
Diệu Luận (35); Anh Ong (35); Kha Ngoan (35); Phan
Thị Thu Thủy&Chơn Sung (110); Gđ Diệu
Minh&ChơnLý (300); Hứa Ngọc Điền (100); Lữ Ngọc
Quỳnh (200); Bình Dung (85); Trương Lai Kiều (35);
Diệu Hòa (50); Lâm CNm Phương (50); Lâm Tú Phương
(20); Đặng Thị Tuyết Vân (50); Trần Ngọc Nữ pd Diệu
Tính (100); Trần Thị Chương pd Diệu Đức (30); Trần
Ký (50); Quách Thị Bèo Wollongong (50); Trần Thị
Ngân (30); Diệu Lộc (50); Huỳnh Xuân Tùng (50); Diệu
Ý (20); Diệu Hạnh (20); Diệu Lạc (10); Quánh Tấn An
(20); Huệ Thiện (20); Ẩn danh (30); Thầy Phước Thiệt
(50); Phạm Thị Hà (20); Phó Tố Lan (50); Gđ h/l Trần
Xuân Chiêu (50); SC Phước Bình (200); Angel Trần

Danh Sách Cúng D ng Xây D:ng
Đi Tòng Lâm PhAt Giáo
Bún bò Huế Đông Ba (lon tiền cắc) (470.25); John
Nowak (500); Quý+Tân (200); Hoạch+Nhã (Melb.)
(100); Shop An Lạc (Lon tiền cắc) (99.85); Tiên Quach
(2,000); Trần Thị Thuận pd Quang Thắng (Melb.) (200);
Viên Quang (Lon tiền cắc) 82.20; Gđ Lương Mỹ An và
Võ Thị Xuân Hoa (Lon tiền cắc) (76.15); Ẩn danh (Lon
tiền cắc) (62); Dương Thị Hai pd Diệu Hảo (lon tiền cắc)
(39.95); Đông + Nga (lon tiền cắc) (130.70); Bán tiêu,
ớt, đậu ĐTL (100); Thầy Phước Minh (20); Bán đậu
(34); Bán bánh ú (200); Sc Phước Trường (40); Hoàng
Ngọc Châu (20); Bán ớt ĐTL (15); Trish Kong (216.80);
Thu Sương (Melb.) (200); Bán bông ĐTL (70); Văn Mỹ
Dung (100); Văn Chòi (100); Tâm Đạt (100); Trường
Trần (30); Dương’s Family (1,550); Bán dâu ĐTL (32);
Giác Toàn (50); Nguyễn Thị Quỳnh Lan (200); Nhan
Trâm (100); Ẩn danh (20); Benjamin Mathew (20); Tâm
Nguyên (50); Ẩn danh (20); Đoàn Thị Phú (10); Ông Bà
Hòa Minh (50); Tâm Quang (100); Cao Thị Thanh (10);
Fonda Le (10); Thầy Phước Lạc (50); Thu Thảo Phạm
(10); Nguyễn Thị Ánh Tuyết (10); Trần Thị Lang (10);
Trương Mai (20); Trần Thị Dung (10); Huuỳnh Bỉnh Hà
(20); Mao Thi Tran (100); Đặng Bá Đồng (20); Phan Bá
Bách (50); Nelson Nguyễn (10); Thùng phước sương
ĐTL (598.50); Gđ họ Dương (120); Sc Phước Hương
(80); Bán bánh ú (600); Ẩn danh (80); Sc Phước Tịnh
bán mắm dưa (1,613); Tâm Lộc bán hàng Vu Lan (430);
An Tịnh phát hành dĩa CD (280); Sc Phước Trường
(150); Tâm An (100); Tâm Hiệp (100); Bán đậu ĐTL
(65); Trần Tú Khiêm (30); Sc Phước Trường (20); Bán
đậu ĐTL (81); Tạ Thúy (h/h cho h/l Quách Cường)
(500); Shop An Lạc (Lon tiền cắc) (30); Ẩn danh (20);
Bán đậu, ớt ĐTL (180); Bán đậu ĐTL (90); Bán bánh ú
(160); Bán đậu ớt ĐTL (120); Trần Thị Tuyết Vân pd
Nguyên Diệu (USD20); Bán bánh ú (900);Tiền cắc vớt
dưới hồ cá (102); Bán đậu ĐTL (60); Nga Đông cúng
mua chuối làm bánh ú (50); Bán bánh ú (600); Nguyễn
Thị Đào pd Tâm Thiện (Melb.) (50); Lê Thị Kim pd Hoa
Quang (Melb.) (100); Phật tử chùa Nam Hải Phổ Đà ở
Nouméa (1,075); Bán đậu ĐTL (92.50); Bán bánh ú
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Sc Phước Hoàn (200); Phan Minh Yến (100); Ẩn danh
(100); Ngô Yến Nga (100); Thu tiền từ các bàn tiệc
(1,173.55). Thùng ca sĩ Thanh Hằng đi quyên (1,119.45);
Thùng Cô Dung Cao (71); Nhà hàng Hòa Bình (1,000);
Kim Anh Cao (50); Danh sách cúng dường tạo tượng
Tam Thánh Tây Phương: Phan Văn Thể (300); Nguyễn
Tiến Dũng (50); Nguyễn Tiến Dong và Lê Hoài Thu
(50); Ẩn danh (150); Ẩn danh (10); Ẩn danh (10); Huỳnh
Thúc Thao (20); Trịnh Thị Tâm (50); Ẩn danh (50);
Trương Văn Đoan pd Diệu Tâm (50); Lê Thị Phương
Trâm (120); Gđ Jack Nguyễn (100); Gđ Alex Nguyễn
(100); Jim Nguyễn (500); Nguyễn Ngọc Thọ (500); Mã
Giai Tường (50); Đỗ Thanh Mai Vân (50); Sư Cô Phước
Thông (20); Tâm Linh và các con (1000); Trần Family
pd Tâm Huệ (300); Kajang Trần (100); Nga + Đông
cúng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm (18,000); Thầy Phước
Hoan (100); Quách Lệ Châu pd Pháp Hiền (50); Phạm
Thị Mỹ Lan (30); Kha Chánh Khương (20); Gđ Diệu
Thời (100); Quách Bình (100); Diệu Thiện 2 (100); Gđ
Tiêu Diêu (100); Gđ Liêu Trúc Ngọc (100); Gđ Liêu Dân
(50); Hồng Kim Yến pd Thu Ngọc (300); Châu Mỹ Linh
(100); Nguyễn Thị Thu pd Diệu Thiện 2 (100); Huỳnh
Ngọc Hạnh pd Tâm An 2 (200); Lý Thanh Hoa (1000);
Trần Tô Thu+Nguyễn Hoài Đức (2000); Nguyễn Phú
Ngọc pd Minh Phước (300); Lê Thị Kim Cúc pd Viên
Hoa (100); Ngô Yann pd Chúc Triêm (40); Từ
Đạt+Diệu Viên (100); Gđ Khoa và Tuyết (500); Ng.Thị
Tai (50); Phí Diễm Trang pd Diệu Nghiêm (500); Gđ
Kieu La Melb. (200); Gđ Minh Au Melb.(50); Gđ Hieu
Tran Melb.(20); Vu La Melb. (100) ; Hoạch + Nhã Melb.
(1000) ;

(11); Hong Nguyen (20); Michelle Phu (100); Ẩn danh
(50); Tống Thị Đời (20); Hong Tran (20); Mỹ Phương
Tăng (20); Huỳnh Thị Thom (20); Nguyễn Thị Tiền (20);
Võ Thị Hải (20); Ẩn danh (5); Ẩn danh (50); Ẩn danh
(50); Ẩn danh (30); Chánh Thiện&Hạnh Thắng (100);
Ẩn danh (20); Tiến Phạm (40); Võ Văn Thanh+Lê
Thanh Nhàn+Nguyễn Thị Ánh (50); Tịnh Minh+ Diệu
Tâm+Tịnh Tường (100); Trần Thị Nga (50); Hiền (20);
Ẩn danh (10); Ẩn danh (20); Ẩn danh (90); Ẩn danh
(20); Diệu Hoa (30); Ẩn danh (140); Ẩn danh (50);
Nguyễn Minh Hùng (50); Nha sĩ Thảo Nguyễn (100);
Nguyễn Thanh Tâm (50); Nguyễn Tùng (50); Phí Diễm
Trang pd Diệu Nghiêm (50); Ẩn danh (50); Cô
Nga+Thầy Cang (50); Phú+Ngân (100); Sc Phước
Trường (200); Sc Phước Hòa (200); Nguyên Mỹ (30);
Ngọc Hân (500); Bảo Phúc (100); Diệu Kim (100); Đồng
Xanh (20); Tâm Hiệp (100); Chơn Huyền Hiền (100);
Tâm An (100); Lâm Huy Kiến (100); Gđ Đường Thọ
Liệt (400); BS Phan Giang Sang (200); Lý Huệ Tiên
(100); Trương Trang (50); Đặng Văn Hiền (100); Ms
Piyaporn Erbprasart Sook (100); Vũ Thị Minh Huệ
(100); Lê Văn Kiên (cầu an Lê Văn Kiên+Lê Thùy
Nhung) (400); Lê Phúc (50); Diệu Tánh (200); Lê Văn
Trí (cầu an) (200); Tâm Nghiêm (50); Hoàng Đức Kiểm
(50); Trương Thị Bắc (350); Kim Chi Thang (20);
Kenness Diệp (20); Dương Kim Lan (50); Nguyễn Văn
Việt (50); Ẩn danh (100); Dung Hạnh Trần (500); Diệu
Hoa (200); Tiệm vàng Kim Thâu (500); Bác Kim Quang
(200); Ẩn danh (50); Lê Vũ Quang (200); Quách Thân
Vân (100); Gđ Tắc Đại (100); Thầy Phước Sanh (200);

L iC mT
Chúng tôi chân thành cKm t s: đóng góp bài v, ý
ki<n cNa Ch Tôn Đ5c, Tng, Ni xa g'n. Và đWng
cKm t, ghi nhAn công đ5c quí v7 hKo tâm đóng
góp t7nh tài trong vic xây d:ng cơ s Đi Tòng
Lâm PhAt Giáo; quí v7 góp s5c công quK trên khu
đ#t còn nhiu ngan ngang r#t c'n nhQng t#m lòng
rng m.
Quí đWng h ơng PhAt tD muLn đóng góp t7nh tài
bxng chi phi<u xin ghi:

Quý v7 muLn thm vi<ng và công quK trên Đi Tòng Lâm
c'n chùa giúp ph ơng tin di chuyOn xin liên lc vn
phòng Ta Đình Ph Bc Hu.
MEi ý ki<n đóng góp xây d:ng xin vui lòng gi theo đ7a
ch{ sau đây:
Ph Bc Hu Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
Đin thoi: (02) 9725 2324 Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE
ho2c có thO chuyOn thSng vào: Commonwealth
Bank tài khoKn sL: 2323 1011 0961.
Sau đó gi biên lai kèm theo hE tên và đ7a ch{ v
chùa Ph Bc Hu đO chúng tôi tin c#p biên lai hWi
đáp.

Mt l'n nQa xin đ Pc bày tl lòng tri ân đ<n t#t cK quí v7.
Nam mô Công Đ5c Lâm BW Tát Ma Ha Tát.
Trân trEng.
Sydney ngày 01/02/2008
Ban Ki<n Thi<t Đi Tòng Lâm PhAt Giáo

Ghi nhận công
đức nhà in .

đã giúp bảo trợ
Bản tin nầy

Unit 6/46-66 The Horsley Drive Tel: (02) 9724 7012
CARRAMAR NSW 2163
Fax: (02) 9724 7311

8

- Danh thiếp

- Thiệp cưới

- Biên lai
- Phong bì

- Letter head
- Quảng cáo

- Sách

- Đặc san

- Đóng sách
…

- Full colour

