BẢN TIN

DO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH

SỐ 13 - 5/2008

LI NG
Trong số này:
Lời ngỏ
Điểm tin Đại Tòng Lâm

1

2

Cảm tưởng của tu sinh

3

Lên rừng gặp lại hương
xưa

5

Danh sách ủng hộ Đại Tòng
Lâm Phật giáo
7
Lời cảm tạ
LIÊN LẠC
TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
365 Victoria Street
Wetherill Park
NSW 2164, Australia
Tel:
(02) 9725 2324
Fax:
(02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org
ĐẠI TÒNG LÂM
PHẬT GIÁO
130 Nardoo Rd
Peats Ridge NSW 2250
Tel/Fax:
(02) 4373 1563

8

Đ i Tòng Lâm Pht giáo ni tâm linh đang chiu ri. Ngo i
c!nh là ni r#ng xanh b t ngàn. Đi v' v(i tâm linh thì chúng
ta d, dàng thanh lc đư.c tâm h/n v0n ch1t n2ng thưng
đau. Đi v' v(i môi sinh, cây xanh mn m7n thì đãi lc đư.c
các khí đ;c do con ngư<i t o ra.
V(i vt lý chúng ta c!m nhn đư.c s?c s0ng hùng m nh
nh< c!nh quang mang l i.V(i tinh thBn chúng ta có c
duyên đE thăng hoa đ<i s0ng n;i tâm. Nhìn v' tưng lai
chGc hHn sI cho chúng ta nhi'u c h;i.
Khu đ1t này v#a xây dKng và canh tác. Công năng dKng xây
các c s7 t i đây tuy có g2p vài khó khăn song đi'u đó
không làm chúng ta chùng bư(c. Xây dKng đư.c gì và làm
đư.c viOc gì r1t cBn th<i gian và kinh phí. Câu hPi này không
dành riêng cho m;t ai. B7i lI, ch?c năng nào cRng luôn có
cái gi(i h n. ChS có tr!i lòng trên m!nh đ1t an lành này thì
mi kT duyên sI đn lúc chín n7.

Mai này sen nở Quan Âm Các
Già lam hiển hiện chốn rừng
hoa.

Cám ơn quý
Thầy, quý Sư cô
và đạo hữu
Tòng Trí đã giúp
dọn dẹp, khai
thông, trải sỏi
khu Quan Âm
Các được sạch

T1m lòng và năng lư.ng. Năng lư.ng thì vô cùng. Gieo
duyên v(i vô cùng là đi đúng ch?c năng cVa t1m lòng r;ng
m7.
Đ i Tòng Lâm Pht giáo xin m7 r;ng vòng tay chào đón mi
t1m lòng. Và cBu chúc mi ngư<i m;t mùa Pht Đ!n an bình
& thXnh vư.ng.
Trân Trng
Ban Kin Thit
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2) Tin hành đo đ t cs thE toàn khu đ1t
đE chutn bX cho viOc vI đ/ án xây dKng:
• Các chuyên viên công ty “Everett &
Everett Consulting Surveyor” đã
thKc hiOn viOc đo đ t chi tit v(i kt
qu! là: 318,25 x 318,25 =
101.283,0625 m2.
• Đo đ; nghiêng cVa m2t đ1t trên
toàn khu đ1t nhqm có c s7 thit k
chánh điOn, thi'n đư<ng và các
công trình liên quan.
• Xác đXnh toàn b; vX trí cây xanh l(n,
nhP nhqm h.p lý hóa môi trư<ng
thiên nhiên trong viOc vI b!n thit
k.(Chính vì vy mà hiOn nay, khi
đn ving ĐTL, quí vX sI th1y t1t c!
các cây đ'u đư.c đánh d1u bqng
nh`ng dây v!i màu h/ng trên thân
cây)
• Nfi bt hn c! là viOc đo đ t chi
tit, cGm m0c cho công trình xây
dKng chic cBu bGt ngang vùng
trRng thu;c dòng ch!y cVa con
su0i (đư<ng ra tư.ng đài Quán Th
Âm) (Quí vX cRng đư.c nhìn th1y
nh`ng thanh gm có đánh s0 trên
kho!nh đ1t này). Đây sI là kin trúc
đBu tiên trong toàn b; công trình
xây dKng ĐTL đang đư.c các kin
trúc sư nghiên c?u, vI m|u. HiOn
nay, ban kin thit đang chn lKa
mô th?c cBu sao cho phù h.p v(i
đXa th, nhu cBu s_ dsng và yu t0
m~ thut trong kin trúc tfng thE
ĐTL.

ĐE đáp ?ng mong mPi cVa quí đ/ng
hưng Pht-t_ cRng như quí đ o-h`u
thư<ng xuyên quan tâm đn di,n tin xây
dKng Đ i Tòng Lâm; v#a qua, Đ i Đ?c
Thích Phư(c Nhân - Qu!n-sK ĐTL- đã cho
bit:
Trong vài tháng v#a qua, quí ThBy cùng
quí đ o h`u đã bP nhi'u công s?c đE
hoàn thành m;t s0 công viOc trong khuôn
viên ĐTL như sau:
1) Tu bf đư<ng đi t# cfng vào đn tư.ng
đài Quán Th Âm:
•

•

•

•

•

Tr!i cát, đá ngay trư(c cfng vào đE
nâng cao và m7 r;ng thêm cho l0i
vào ĐTL. Nh< vy mà l0i vào ĐTL
nay trông r;ng rãi và khang trang
hHn lên.
Kho!ng sân tr0ng t# nhà đu xe
đn chánh điOn t m th<i (5 x 10m)
đã đư.c tráng xi măng. M;t phòng
ti'n ch (2,4 x 6,1m) đư.c đ2t ni
đây làm chm nghS ngi t m khi cBn.
L0i đi t# mép sân xi măng ra đn
cu0i hàng chu c!nh cRng đã đư.c
tr!i cát, đá.
Vùng đ1t trRng xu0ng (lòng su0i
trong mùa mưa) trên đư<ng ra
Quán-Âm-viên gBn như bX xói mòn,
cu0n trôi trong đ.t mưa l(n tháng
5/2007; nay cRng đã đư.c đGp l i
chu đáo.
N'n đ1t trư(c tư.ng Quán Th Âm
nay đã đư.c tr!i đá xanh chGc
chGn, bqng phHng làm tăng thêm
vr uy nghi cVa toàn c!nh cRng như
t o ni'm hân hoan cho quí hànhgi! và Pht-t_ đn l, bái.

Ngoài ra, ThBy Qu!n-sK cRng có vài l<i
tâm sK cùng quí Pht t_ xa gBn như
sau:
T# ngày có Sư cô Phư(c Hưng và sa
di ni Phư(c Tâm lên tu hc t i ĐTL,
ThBy đã nhn đư.c r1t nhi'u sK đ
đBn công viOc t# quí cô.
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Pht, đfi không khí s0ng trong vòng m;t
tháng r/i x! gi(i v' nhà. Th là xong.

Quí cô không nh`ng r1t giPi trong
quán xuyn công viOc tm thKc mà l i
còn yêu thích tr/ng tSa, chăm sóc cây
c!nh…Tuy nhiên, công viOc gieo tr/ng
và thu ho ch 1 vài lo i hoa màu còn 7
m?c gi(i h n vì chS thKc hiOn trong nhà
có mái che. ThBy nh1n m nh là: “Nhà
có mái che ch? không ph!i là nhà
king nên không thE đi'u chSnh đư.c
nhiOt đ; theo ý mu0n; do vy,viOc
tr/ng tSa cRng phs thu;c vào th<i tit
và khí hu thiên nhiên!”
Trong gi(i h n này, rau trái thu ho ch
đư.c chV yu ri vào mùa Xuân-Hè;
th<i gian còn l i trong năm cRng có
dùng nhưng không nhi'u.
ThBy cRng không quên nhGc l i l<i m<i
quen thu;c dành cho quí đ o h`u, quí
đ/ng hưng: “Hãy dành th<i gian cho
ĐTL trong t1t c! các msc đích: thăm
ving, làm công qu!, tu tp, thư giãn,
làm vư<n gi!i trí….”

Nhưng nay thì tôi đã hiEu ra r/i. Nu msc
đích Hòa Thư.ng m7 khóa tu cho chúng
tôi đi “đfi gió” m;t tháng thì làm gì mà t#
Hòa Thư.ng xu0ng đn quý ThBy, quý Sư
Cô, quý Pht t_ công qu! ph!i lao tâm khf
nhc m7 khóa tu cho cKc vy?! Ph!i
không thưa các b n đ/ng tu? Tôi hy vng
nu ai có duyên đc đư.c nh`ng giòng
ch` thô s, m;c m c, hi “ng0c nghch”
này cVa tôi cRng sI hiEu ra v1n đ' cho nó
đúng đGn l i.
Đúng vy, thưa quý b n đ/ng tu, msc đích
nhà chùa m7 ra khóa tu là đE cho chúng
ta tp sK làm Pht đ1y, các b n . Các
b n có đc kinh Pháp Hoa không? S7 d
đ?c Pht Bfn Sư Thích Ca Mâu Ni cVa
chúng ta giáng phàm chS vì m;t nhân
duyên đ i sK, m;t msc đích duy nh1t, đó
là “khai thX chúng sanh ng; nhp Pht tri
kin”. Đ1y các b n th1y chưa? Rõ ràng là
Hòa Thư.ng Pháp ChV cRng đang dV lòng
t# bi, vì thưng chúng ta mà theo gót chân
Pht m7 ra khóa tu đE giúp cho chúng ta
tp sK làm Pht đ1y. Các b n có đ/ng ý
v(i tôi không?

DiOu Pháp

CM T NG CA TU SINH

Xuyên su0t m;t tháng khóa tu, tôi nhìn
th1y sK lao tâm nhc trí cVa Hòa Thư.ng,
ThBy Phư(c Thái, ThBy Chúc Thanh, quý
ThBy sGc t;c, ThBy phiên dXch, quý ThBy
d|n l,, quý ThBy, quý Sư Cô trong Ban Tf
ch?c, Ban Thư ký, Ban Trù phòng v..v..
làm viOc t1t bt lo cho khóa tu, tôi r1t l1y
làm c!m đ;ng. Qua nh`ng hình !nh đp
đI s0ng đ;ng đó làm cho tôi “tSnh ng;”. À
thì ra quý ThBy, quý Sư Cô, quý Pht t_
công qu! đang âm thBm hc và hành theo
l<i Pht d y: cúng dư<ng chúng sanh là

Tôi xin tK gi(i thiOu tôi là m;t tu sinh hiOn
đang dK khóa tu xu1t gia ngGn h n mùa
hè t i Tf đình Phư(c HuO. Hqng năm Tf
đình Phư(c HuO đ'u có m7 khóa tu m;t
tháng đE “tuyEn ngư<i làm Pht”. H/i xưa
tôi nghe câu đó tôi cư<i, tôi cho rqng Hòa
Thư.ng Pháp ChV tuy cao niên nhưng
tánh tình v|n còn vui vr, dí dPm, thích hài
hư(c. Nhưng nay tôi hiEu ra rqng Hòa
Thư.ng không hài hư(c tí nào mà chính tôi
m(i là kr vô tri, thiu trí tuO, không bit
msc đích cVa sK tu hành là gì, c? tư7ng tu
là vô chùa ăn chay (có ngư<i n1u sn cho
ăn, sư(ng th1y m/!!!), tsng kinh, niOm

cúng dư<ng chư Pht, phsc vs chúng
sanh cRng là phsc vs chư Pht.
Thì ra là vy. Nh< khóa tu này mà tôi m(i
phát hiOn ra nhi'u đi'u m(i mr, cao quý
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chung quanh tôi. T# trư(c t(i nay thú thKc
là tôi chưa t#ng bit m7 “tâm” đE lo cho ai
c!. Tôi chS lo cho tôi thôi. R;ng thêm m;t
chút n`a là lo cho gia đình. Mmi ngày đi
“cày” 2, 3 jobs, ráng kim ti'n cho tht
nhi'u đE ths hư7ng b!n thân. ViOc tu hành
đ0i v(i tôi không có ý ngha gì đ2c biOt.
ChHng qua là mu0n đi “đfi gió” nhân mùa
Holiday cho nên m(i đn chùa Phư(c HuO
đăng ký 7 tu m;t tháng vy thôi. V! l i, tôi
cRng nghe nhi'u ngư<i đ/n rqng Ban Nhà
trù chùa Phư(c HuO n1u chay ăn ngon
lGm. V(i tánh tham ăn c0 h`u, nghe chm
nào n1u ăn ngon là tôi “nhào” vô li'n. Các
b n có cư<i tôi không? Xin các b n đ#ng
cư<i mà hãy t;i nghiOp cho tôi. Nh`ng l<i
tôi kE trên đây đáng lI ra tôi gi1u kín tn
đáy lòng vì nói ra s. e mGc c7. Nhưng
không, tôi cBn ph!i nói các b n . Xin các
b n hãy xem đây là nh`ng l<i sám h0i
chn thành nh1t t# trư(c t(i nay cVa tôi.
Thông thư<ng m;t ngư<i t# bóng t0i vô
minh bư(c ra đư.c ánh sáng trí tuO thì cBn
ph!i dám nhìn thHng vào nh`ng ngu si,
vsng d i cVa mình và dám nói ra m;t cách
công khai thì đó m(i tht là chn sám h0i.
Ph!i không các b n? ChHng nh`ng dám
nói ra mà còn h?a sI tp theo gưng lành
cVa trên Hòa Thư.ng Pháp ChV, m;t vX đã
86 tufi đ<i r/i, mà v|n còn theo gót chân
Pht, đ; tn chúng sanh không bit mPi
mOt, dư(i đn quý ThBy, quý Sư Cô, quý
Pht t_ công qu! cRng miOt mài âm thBm
làm viOc, chHng nói chHng rqng gì c!,
chHng m;t l<i than th7, kE công. Ôi cao
quý thay nh`ng t1m lòng B/ Tát!!! Con,
m;t Pht t_ vô minh, đã t#ng s0ng ích k
cho b!n thân m;t th<i gian quá dài, nay
m(i tSnh ng;, nay m(i ch#a bP ăn năn, con
nguyOn t# nay sI thư<ng xuyên đi chùa
hn, thư<ng xuyên công qu! hn, dù chS
đn quét sân chùa, làm vO sinh toilet hay
làm b1t c? công viOc gì con cRng xin làm.
Và msc đích cu0i cùng mà con mu0n đ t

t(i là đE xu1t gia “thành Pht”. Có như vy
m(i đúng v(i b!n hoài cVa Hòa Thư.ng
Pháp ChV đ' ra, ph!i không các b n?
Hôm n, nhân m;t chuyn đi tu ngoài tr<i
trên Đ i Tòng Lâm, tôi đư.c bit trên đó
bây gi< đã và đang s_a sang nhi'u th?
lGm các b n : nào là tu bf đư<ng đi t#
cfng vào đn tư.ng đài B/ Tát Quán Th
Âm g/m tr!i cát đá, đGp đư<ng, tráng xi
măng, xây dKng nhà ti'n ch v..v..SGp t(i
chùa sI làm cBu bGt ngang con su0i, tin
hành đo đ c cs thE toàn khu đ1t đE chutn
bX cho viOc vI đ/ án xây dKng. Đó là
nh`ng công viOc v đ i đòi hPi chuyên
môn cao. Còn “tà lt lóc cóc kèn” như tôi
thì đi ra tr/ng trt, hái đu, hái cà. CRng
đư.c vy ph!i không các b n? Vy tôi
cRng xin kêu gi t1t c! mi ngư<i, không
riêng gì Pht t_, ai có tXnh tài giúp tXnh tài,
ai có s?c giúp s?c, ai có chuyên môn
đóng góp chuyên môn. Chúng ta cùng
đ/ng tâm hiOp lKc đ?ng sau lưng Hòa
Thư.ng Vng h; Ngài, h, Ngài tin m;t
bư(c mình cRng tin m;t bư(c, h, Ngài
tin hai bư(c mình cRng tin hai bư(c, h,
Ngài mOt ng/i l i nghS ngi thì mình đ
Ngài ng/i xu0ng t!ng đá, dâng nư(c cho
Ngài gi!i khát, qu t cho Ngài ráo m/ hôi,
xong khi Ngài ht mOt thì m1y ThBy trò l i
tin bư(c tip. Các b n có đ/ng ý v(i l<i
đ' nghX cVa kr ngu hèn này không?
Thôi nhé, hn m;t ngày đp tr<i nào đó kr
ngu hèn này sI có dXp g2p g các b n
trên Đ i Tòng Lâm. CBu nguyOn mư<i
phưng chư Pht gia h; cho công trình
xây dKng này s(m thành tKu đE t1t c! Pht
t_, t# xu1t gia cho đn t i gia có đư.c m;t
tK viOn thanh tXnh lý tư7ng đE tu tp.
Nam Mô Công Đ?c Lâm B/ Tát Ma Ha Tát
tác đ i ch?ng minh.

Hi'n Ngu

4

T# đó quê tôi bX chin tranh tàn phá cho
nên chúng tôi ph!i 7 ch. không dám tr7
v' quê. Và r/i, tôi và các anh em tôi đi hc
và l(n lên. Sau năm 1975, chúng tôi tr7 l i
quê nhà v(i quang c!nh tiêu đi'u, nhưng
ba má tôi cRng ráng c0 gGng gBy dKng l i
m!nh vư<n và c1t l i nhà đE 7. Nhưng
cu;c s0ng không êm đ'm như tôi tư7ng.
R/i sau đó vì tôi là ngư<i ch đ; cR cho
nên chúng tôi l i ph!i vư.t biên. Nhưng
gia đình tôi không đư.c đi chung ht ra
nư(c ngoài mà chS có tiEu gia đình là
ch/ng và con tôi. Th là thêm m;t lBn chia
tay v(i ngư<i thân. Tôi cRng bùi ngùi
không mu0n đi nhưng vì tưng lai các con.

LÊN RNG GP L[I H ƠNG X A

L<i d|n:
Thiu vt ch1t con ngư<i không có
phưng tiOn đE x_ dsng. Bên c nh đó
m ch s0ng tâm linh cBn ph!i đư.c song
hành cùng đ<i s0ng hqng ngày. Nhìn v'
thKc t i không ph!i c0 quên th<i gian. Tht
ra, soi chiu các giá trX c b!n đE góp nh2t
nh`ng năng lư.ng t0t dùng làm đBy và
thăng hoa đ<i s0ng n;i tâm. SK chBn ch#
theo th<i gian bP quên năng lKc nhiOm
mBu cVa thKc t i sI khin con ngư<i mmi
khi g2p khó khăn, trGc tr7 trong đ<i s0ng
r1t khó lòng vư.t qua đư.c. Bit góp nh2t
phưng tiOn là m;t viOc làm t0t; và bit
góp nh2t các giá trX tâm linh là m;t viOc
làm siêu viOt. Kh7i đi t# đó viOc n0i kt và
tìm l i hưng xưa không nh1t thit ph!i đ.i
ch< th<i gian chín đV. Hãy nh nhàng
bư(c vào con đư<ng đích thKc cVa chính
mình….

Ra đi s0ng nư(c ngoài tôi nuôi hy vng
mình sI đư.c r!nh rang hn th<i niên
thiu đE tư duy v' cu;c s0ng tâm linh. Vì
thú tht thu7 nhP tôi thích m1y tu s lGm,
không hiEu sao tôi th1y chic áo cVa các
vX tu s, kE c! áo dòng cVa m1y soeur và
áo tu cVa các sư cô n`a. Tôi cRng r1t thích
đi chùa và nhà th< n`a, nhưng cu;c đ<i
tôi, vì thu7 nhP thì ph!i lo cho em, đn l(n
lên thì ph!i chăm sóc b0n con đE cho ông
b n tôi an tâm đi làm kim ti'n nuôi v.
con. Hqng ngày tôi chS làm công viOc nhà
như vá may thêm chút đSnh thôi nhưng mà
sao ngày nào, như ngày n1y tôi th1y
không lúc nào r!nh.

P.H.

Thu7 nhP, tôi đư.c sinh ra 7 m;t mi'n quê
thu;c mi'n cu0i ViOt Nam (TSnh Cà Mau),
gia đình tôi và các gia đình trong thôn xóm
r1t thân nhau, coi gBn như là bà con ru;t
thXt c!. Cho nên con cái cVa các gia đình
trong xóm chi v(i nhau r1t thân. Chúng
tôi hc cùng thBy d y v7 lòng, cùng đi b;
theo nh`ng b< đ1t ngoqn nghèo đE đn
mái trư<ng lá thô s, chúng tôi cùng nhau
tGm chung trên l ch nư(c nhP. Gia đình tôi
và c! thBy giáo còn d y chúng tôi ph!i l,
phép đ0i v(i t1t c! cô bác l(n tufi trong
xóm v.v…

C? đBu tuBn làm viOc nhà, n1u nư(ng, gi2t
dR. Cu0i tuBn đi ch. mua th?c ăn và các
th? cBn dùng cho tuBn t(i. C? th mà th<i
gian trôi qua trên 10 năm. Trong th<i gian
đó thSnh tho!ng tôi có t(i chùa th bát
quan trai, nhưng ít thôi, nhưng cRng nh<
th<i khóa tu m;t ngày bát quan trai giúp
tôi 7 nhà thKc hiOn đư.c chút nào hay chút
n1y.

R/i cu;c s0ng êm đ'm trôi qua r1t nhanh
và đ;t ng;t, vì bin c0 chin tranh, do đó
gia đình tôi và các gia đình trong xóm mmi
ngư<i t!n cư đi m;t ni. Có ngư<i ph!i đi
vào mi'n quê xa xôi phía trong đE lánh
n n, riêng gia đình ba má tôi thì l i ch y ra
ch. (ThX xã).

R/i có m;t hôm, cô b n làm chung thu7
trư(c rV tôi chutn bX m;t ít đ/ cBn dùng
lên Đ i Tòng Lâm holiday m;t tuBn. Tôi
m#ng như ph1t c< trong bsng vì t# m1y
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chsc năm nay chưa bao gi< tôi đư.c s0ng
l i c!nh thiên nhiên và có cô b n gái làm
chung tánh cRng hi'n cùng đi theo làm
b n.

rqng sao th<i gian qua nhanh quá? Tôi tK
hPi qua 50 năm r/i mà mình chHng làm
đư.c gì. Th<i gian còn l i có là bao, tufi
càng già, s?c khor càng kém.

Sau khi bư(c chân đn ch0n Đ i Tòng
Lâm chúng tôi xin thBy cho tá túc 7 phòng
hp đa dsng, sGp bày đ/ đâu vào đó r/i
chúng tôi đi quanh m;t vòng gBn phòng
đa dsng và đưa mGt nhìn lư(t qua nh`ng
hàng cây xa và nghe ting su0i reo; lúc đó
kho!ng 8, 9 gi< sáng. Sau khi nhìn s qua
c!nh r#ng, chúng tôi tr7 vào hPi thBy m;t
s0 viOc cBn thit và chúng tôi n1u cm
nư(c, ăn xong nghS ngi cho khor đE
chutn bX cho nh`ng ngày k tip.

Tôi ngh nu mình không bit quí th<i gian
còn l i mà nhanh chóng bGt tay vào viOc
tin thân hc đ o nhanh lên thì e rqng bP
m1t m;t c h;i may mGn cVa đ<i mình. Tôi
ngh đn chuyOn mu0n xu1t gia tu hành
kro vô thư<ng đn thì tht là ufng phí m;t
kip ngư<i. Tôi đang miên man suy ngh
v' vi,n !nh cVa m;t cu;c đ<i tu thì bmng
cô b n gi tên tôi. “A, vào ăn cm, trưa
quá r/i!”
Tôi giKt mình và quay v' thKc t i, và c!m
th1y h0i tic chưa thKc hiOn đư.c m;ng đi
tu vì các con cVa tôi còn nhP quá, chưa
đ?a nào ra trư<ng, chưa có viOc làm, làm
sao tôi không có trách nhiOm mà bP
chúng cho đư.c… Nhưng tôi v|n hy vng
m;t ngày nào đó các con tôi có cu;c s0ng
t m fn đXnh r/i tôi sI xu1t gia.

Ngày th? hai, tôi và cô b n cRng th?c dy
công phu sáng, tp theo như ngày th bát
quan trai trong chùa. Sau khi tsng chú
Lăng Nghiêm xong, chúng tôi l y Pht
kinh hành, r/i lo th?c ăn sáng và dùng
sáng xong cRng kho!n 7 gi< 30. Sau đó
hai chúng tôi rV nhau tin ra hàng cây
xanh phía xa và chao i bên c nh m1y cây
cao màu xanh, tn dư(i l ch su0i nhP,
nư(c ch!y róc rách nghe như nh c.
Chúng tôi không ai b!o ai mmi ngư<i tìm
m;t t!ng đá ng/i nhìn nư(c ch!y.

Và nh`ng ngày còn l i trong m;t tuBn l,
tôi c0 s0ng tK nhiên, thanh th!n đE trân
trng m;t dXp may đư.c s0ng trong c!nh
thiên nhiên cVa núi r#ng mà tôi r1t khó có
c h;i đE g2p l i.

Chao i! Nhìn làn nư(c su0i ch!y tK nhiên
tôi liên tư7ng đn con l ch nhP 7 quê mà
ngày xưa chúng tôi hay tác nư(c và l2n
hsp 7 dư(i c! bufi tr<i mà không th1y
l nh, không bit chán. Hình !nh thu7 nhP
hiOn ra trong trí tôi như m(i đây. y vy mà
trên 50 năm r/i. Nh( t(i con s0 trên 50
năm tôi ch.t giKt mình. Nh( l i vô thư<ng
mang đi cVa tôi ht m1y ngư<i b n và
c!nh vt cRng thay đfi hn ngày xưa
nhi'u lGm, vì cách đây vài năm tôi có v'
ViOt Nam thăm l i quê tôi.

Và tôi cRng cBu mong cho nh`ng ai có đV
c duyên m nh d n phát tâm hư(ng lòng
v' s0ng v(i chân tr<i thanh th!n an nhiên
và tràn đBy phúc l c.
Minh Phá
Pháp

Trong cu;c s0ng hqng ngày mi ngư<i
chúng ta đ'u khá bn r;n v(i công viOc
làm đE đư.c t/n t i, ho2c chăm chS đi hc
thêm đE có m;t ngh' nghiOp v`ng chGc 7
tưng lai. Đa s0 chúng ta đ'u bn r;n v(i
trách nhiOm, và bfn phn đ0i v(i gia đình,
s7 làm ho2c xã h;i, đoàn thE sinh ho t. Ít
ai có th<i gi< đE tK s0ng l i v(i chính mình,
đE tìm l i hưng xưa như núi r#ng thiên

Nhìn su0i, nư(c su0i trong ch!y cùng
nh`ng bt nư(c nhP (vì làn su0i đây
không l(n) làm tôi th1y lòng se l i ngh
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nhiên. Chúng tôi đư.c may mGn không
quá bn r;n v(i cu;c s0ng, đư.c hiEu
chút ít giáo lý Pht Đà và có dXp ving
thăm Đ i Tòng Lâm Pht Giáo “Gosford
NSW” tìm đư.c chút an tXnh ni c!nh trí
tXch mXch lGng trong.

HiEu đư.c đXnh lut này chúng ta sI b(t
đau khf khi môi trư<ng sinh thái hiOn nay
đang bX nhân lo i phá hVy, t o nên quá
nhi'u thiên tai, sóng thBn, bão lst khGp
ni, cư(p m1t bit bao sinh m ng vô t;i.
Có dXp v' s0ng l i v(i núi r#ng thiên nhiên,
chúng tôi r1t vui m#ng và h nh phúc vì
mình tìm đư.c xác thân này chưa vào th<i
kT lão t_. Tâm thì không quá đau khf vì
hiEu đư.c giáo lý Pht nên vư.t qua
nh`ng bin đ;ng trong cu;c s0ng. Và
may mGn đư.c 7 ni x? Úc thanh bình, tK
do, không bX chin tranh, thiên tai, sóng
thBn tàn phá… NguyOn cBu h/ng ân Tam
B!o gia h; cho mi ngư<i đ'u đư.c s0ng
bình an và tìm g2p l i hưng xưa cVa
chính mình./.

Chính nh< sK tXch mXch cVa thiên nhiên,
yên l2ng cVa đ/i núi, xa vGng các sinh
ho t /n náo ni thành ph0 đã giúp chúng
tôi có dXp s0ng l i v(i chính mình và chiêm
nghiOm l i nh`ng l<i Pht d y v' vô
thư<ng, khf, không và vô ngã.
Pht d y v' vô thư<ng có 3 phưng diOn
đó là thân vô thư<ng, tâm vô thư<ng và
hoàn c!nh vô thư<ng.
Nói v' thân vô thư<ng: Pht d y thân này
có đư.c là do t? đ i h.p thành cùng v(i
tinh cha, huyt m và thBn th?c mà t o
nên.

Danh Sách Cúng Dư<ng Xây DKng
Đ i Tòng Lâm Pht Giáo

Nó tr!i qua 4 giai đo n: sanh, lão, bOnh, t_
r/i m1t đi không có thư<ng còn. Nh< Pht
d y mà chúng ta sI b(t đau khf khi ph!i
đ0i diOn v(i c!nh sanh ly t_ biOt cVa ngư<i
thân.

Sư cô Phư(c TXnh bán dưa mu0i cúng dư<ng
(3900); Bán bánh ú (250); Bán (t, đu bGp (55);
Tâm Toàn thSnh Pht Thích Ca (150); Thanh Tôn
(10); Quách Qu0c Hưng (50); Bán (t, đu bGp
(60.50); Bán đu bGp + dâu ĐTL (64); Bán bánh ú
(1566); Bán (t, đu bGp (39); Tâm L;c bán tt cúng
(1700); Sư cô Phư(c TXnh bán dưa mu0i cúng
dư<ng (100); Chung Thái Hoàng Nam cúng ĐTL
(100); TrBn Đinh T1n cúng dư<ng tt 2008 (20);
Shan Yu lin + Phung Hoang tu (25); Nguy,n
HuTnh Ngc (5); HuTnh Văn Hư7ng (2); Nguy,n
Thu Trang (10); DiOu Minh (10); TrBn Lai Phan
cúng dư<ng tt 2008 (10); Hoàng ThX Lê pd Tâm
Li,u (10); Cao Văn Lân (40); Chan Wai Hung (50);
Ph m Thanh Lâm (50); VR H/ng Hưng (20); Ph m
Thu Ngà (12); Hòa Minh (100); Trưng TrBn (30);
ThiOn Bình (100); Nguy,n Văn Minh (30); Võ Kim
Ngc (10); Sam Mui Chang (50); Ng. H (700); TrBn
Đ?c Huy (10); Ông Bà Senesombath (20); Thùng
cúng dư<ng (1600); SC. Phuoc Chí cúng DTL
(2000); G Đ Chn Sung + DiOu Phư(c (100); Quày
Toán bán bánh mì và bGp cúng dư<ng (400);
Thùng cúng dư<ng tt (411.70); Nhi Huy cúng
(300); GĐ Đao Kim Quan (30); ThBy Phư(c L c
cúng (200); Thùng cúng dư<ng (358.55); Chung
ThX Thái Hoàng (200); Ti'n bán (t (28); ThBy Phư(c
L c cúng (50); Kathy Lamson (100); Chúc NguyOn

V' tâm vô thư<ng: chúng ta hqng s0ng v(i
sK tham lam, sân hn, si mê, thưng, ghét,
bu/n, vui luôn x!y đn trong t#ng tâm
niOm chúng ta, luôn bX ngo i c!nh chi
ph0i, s0ng v(i sK phân biOt đúng, sai,
ph!i, trái mà tK đánh m1t b!n tâm chân
tht cVa chính mình. Có dXp s0ng v(i núi
r#ng thiên nhiên chúng ta sI th1y h nh
phúc khi bit đư.c mình có chn tâm
thư<ng trs b1t sanh, b1t diOt không bX vô
thư<ng chi ph0i.
Gi< đây nói v' hoàn c!nh vô thư<ng: mi
sK mi vt trên đ<i đ'u tr!i qua 4 giai
đo n: thành, trs, ho i, không.
C!nh vt núi r#ng, sông ngòi t1t c! r/i sI
thay đfi theo th<i gian.
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L<i C!m t

(100); TrBn T1n An pd Thân An (75); ThBy Phư(c
Minh (15 ); Bán (t + Đu bGp (34); Giang Kim
Thanh pd Tâm Minh Noumea (100); Bán (t (17.50);
HuTnh Bnh Hà (50); Sư Cô Phư(c TXnh Bán dưa
mu0i (1000); HuTnh ThX T0 (100); Bán (t + đ u
bGp (29); Bún Bò Hu Đông Ba ti'n gi1y (65); Bún
Bò Hu Đông Ba ti'n cGc (427.75); ¡n danh
(228.20); Bán (t + đu bGp (22); Bán đu bGp (21);
Bán bánh ú (200); Bán bánh ú (200); Giang Kim
Thanh (50); Bán (t (28); Quán An L c ti'n gi1y
(45); Quán An L c ti'n cGc (79.90); Bán (t + đu
bGp (33); Kathy Lamson (200); Bán (t (21); ThBy
Phư(c L c (50); Tâm Hưng (5); Bán bánh ú (150);
Bán bún riêu pd DiOu Hoa (125); Bán (t (7); Vi,n
Đông (100); David HuTnh lon ti'n cGc (74.15);
Bryan Đf lon ti'n cGc (88.15); Vieky Đf lon ti'n cGc
(115.90); DiOu Hòa lon ti'n cGc (147.05); Phùng
Lan Đình + T0 Nghi + Qu Lâm (64.30); TrBn ThX
Thun (100); Tâm Đ?c (100); Chung Kwok Wong
(100); DiOu Kim (1000).

Chúng tôi chân thành c!m t sK đóng góp bài
v7, ý kin cVa Chư Tôn Đ?c, Tăng, Ni xa gBn.
Và đ/ng c!m t , ghi nhn công đ?c quí vX h!o
tâm đóng góp tXnh tài trong viOc xây dKng c
s7 Đ i Tòng Lâm Pht Giáo; quí vX góp s?c
công qu! trên khu đ1t còn nhi'u ngfn ngang
r1t cBn nh`ng t1m lòng r;ng m7.
Quí đ/ng hưng Pht t_ mu0n đóng góp tXnh
tài bqng chi phiu xin ghi:
SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE

ho2c
có
thE
chuyEn
thHng
vào:
Commonwealth Bank tài kho!n s0:
2323 1011 0961.
0961
Sau đó g7i biên lai kèm theo h tên và đXa chS
v' Tf đình Phư(c HuO đE chúng tôi tiOn c1p
biên lai h/i đáp.

Pht t_ Melbourne:
Melbourne:

Quý vX mu0n thăm ving và công qu! trên Đ i
Tòng Lâm cBn chùa giúp phưng tiOn di
chuyEn xin liên l c văn phòng Tf Đình Phư(c
HuO.
Mi ý kin đóng góp xây dKng xin vui lòng g7i
theo đXa chS sau đây:
Phư(c HuO Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
ĐiOn tho i: (02) 9725 2324
Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org

Chn Trì (50);

Pht t_ Nouméa: Ông bà Lautard Phúc Nhân &

DiOu H nh (Aus $700 ); Tâm Đ?c (Aus $700); Tinh
Hòa (Aus $250)

Danh sách cúng dư<ng t c tư.ng Tam Thánh Tây
Phưng:
Phưng:

Lê DiOu Huy'n cúng t c tư.ng (10); Trì H!i Nguyên
và Hà Ngc Anh (200); Đoan Dung Thai cúng (50);
Sư cô Phư(c Chiu (50); TLCN (70) (s0 1123); TB
(s01124) 50; CHH (s01125); GĐ Lê Thanh Hùng
(100); Chn Lý + DiOu Minh + Tâm HuO (100);
TrBn Văn Đ?c + TrBn ThX CVa (100); Th!o Nguy,n
pd DiOu Thun (100); ThX Kim Oanh Tô (100); Lưu
Trư<ng (50); HuO Hưng, Danny Lưu, Chân Phúc
Đ o (300); Nguy,n ThX HuTnh Lan pd DiOu HiEn
(500); GĐ TrBn Huyt Th ch (100); VR ThX H!i
(1000); H/L Nguy,n Kim Th<i pd Minh ThiOn (100);
Nguy,n Kim Th<i pd Minh ThiOn (500); Nguy,n ThX
Xuân pd DiOu M~ (50); Phan Văn ThE pd Nhun Trí
(50); TrXnh ThX Lành pd DiOu ThiOn (50); ¡n danh
(500); Amitabha (370); Amitabha (1000);

M;t lBn n`a xin đư.c bày tP lòng tri ân đn t1t
c! quí vX.
Nam mô Công Đ?c Lâm B/ Tát Ma Ha Tát.
Trân trng.
Sydney ngày 01/05/2008
Ban Kin Thit Đ i Tòng Lâm Pht Giáo

Ghi nhận
công đức
nhà in .

đã giúp
bảo trợ
Bản tin nầy

Unit 6/466/46-66 The Horsley Dr.
Dr.
CARRAMAR NSW 2163
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