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SŌc màu cĦa mùa Vu Lan là
màu trŌng và màu îĒ. Hai màu
sŌc nói lên sņ hiŤn hŅu cĦa MĊ
hišn và sņ vŌng bóng mŮt mřu
hĀnh sáng chói vš tình thòðng
vô bĹ bŠn. Hai màu îó cùng
phþn þnh mŮt cþnh hiŤn chung
là MĊ. Không có MĊ làm sao
khôn lĸn thành ngòĹi. Mŭi nôm
vào mùa Vu Lan là mùa cĦa
hiŠu hĀnh. Mùa dành cho
nhŅng ngòĹi con ôn lĀi thĹi còn
hĀnh phúc, an bình trong vòng
tay cĦa MĊ. Ai îó mŖt mĊ, nhĸ
îŠn mĊ và mong îáp îšn ðn
sanh thành dòĻng dĨc, nhòng
mĊ îâu còn nŅa. Quán sát îŢ nghiŤm vš mŮt thŚt cþnh tròĸc
mŐt khi îłng tròĸc rŃng xanh bĀt ngàn quanh îây vĸi chim hót
suŪi reo.
Trong cái yên lŐng cĦa núi rŃng. Thoáng nhìn màu xanh
cĦa lá, chĸm nghe lòng nhĸ mĊ. ïŐt tâm vào màu xanh îŚm,
ôn nhĸ lĀi tuŬi xanh. Ngày mà con trĈ loanh quanh bên chân
mĊ mŭi lŗn qua phŪ. Mái xanh îŗu trĈ và màu xanh cây cĒ có
nhŅng nét tòðng hòa. Cùng báo cho nhau słc sŪng vòðn lên
và còn vòðn mãi îŠn tòðng lai. ïĀi Tòng Lâm PhŚt Giáo bao
quanh là rŃng xanh. Dòĸi chân qua bao lá vàng thþm lót. Nhìn
lá vàng mà chļt nghĝ îŠn mĊ thĹi còn xanh îã hy sinh cho con
cái tròĺng thành. Ai îó còn trĈ hay ai îó tóc îã muŪi tiêu
nhòng lòng còn xanh ngát. Xin hãy ghé qua mŮt lŗn trên ïĀi
Tòng Lâm. Không phþi ru mình trong biŢn nhĸ nhung tiŠc
nuŪi. LĀi càng không phþi chŭ îŢ trŪn chĀy thĹi gian... Hãy cŪ
gŌng thþ trôi mĔi khung trĹi òĸc îĞnh. ChĜ îŠn và thĺ. Thĺ
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thŚt chŚm và sâu hŗu nhŚn ra cuŮc îĹi không hŪi hþ và îŗy áp îŐt nhò thòĹng nghĝ. HiŢu rōng
bây giĹ là mùa Vu Lan, îłng tròĸc rŃng xanh soi sáng gòðng hĀnh cĦa mĊ. Hūi tòĺng bóng mĊ
îŢ sŪng thuŚn hòa vĸi thiên nhiên mà màu xanh phþi chông là màu îŐc tròng dung hòa giŅa îĒ
và trŌng.
Còn mĊ hay mŖt mĊ, chúng ta îã biŠt sŪng hòa hļp theo lý îĀo thì îó là mĨc îích mà mĊ
dřn îòĹng cho ta hòĸng tĸi. ChuyŤn cĦa mĊ cħng là chuyŤn cĦa ta. Vì trong ta îã còu mang
giòng máu mĊ. Nghĝ vš giá trĞ cĦa mĊ, cùng lúc nghĝ vš cuŮc îĹi, giá trĞ nào îòļc mĊ òu tiên
nhŖt? Hãy tņ hĒi và cħng tņ trþ lĹi cho bŪi cþnh chính mình. ThĹi gian không là gì cþ. ThĹi gian
cħng không chĹ îļi ai. ïŃng îŢ tuŬi xuân qua îi trong vàng vĔt, îŌng cay, mŌt biŠc. Nhân mùa
Vu Lan, Ban KiŠn ThiŠt ïĀi Tòng Lâm PhŚt Giáo xin îòļc gĺi lĹi chúc mŃng îŠn mĔi ngòĹi. Và
trong tŚn chišu sâu tâm hūn cĦa chúng ta, ai îó muŪn trþ ðn và hūi hòĸng îŠn ngòĹi thân khó
lòng quên îòļc giá trĞ cĦa mùa hiŠu hĀnh mà mŭi îŮ Vu Lan vš là dŖu tích hiŠn sinh trong trái
tim nhŅng ngòĹi con hiŠu thþo.
NguyŤn cŗu PhŚt lņc gia hŮ cho tŖt cþ chúng ta thành toàn tâm nguyŤn cĦa ngòĹi con biŠt
trân quí màu xanh, màu cĦa nišm tin, cĦa hy vĔng và cĦa tâm lành sŪng thuŚn cùng thŠ nhân và
làm sŌc nét thêm vš mŮt mùa hĀnh tâm tĒa sáng trong vô cùng.
Trân trĔng

Ban KiŠn ThiŠt

vùng Gosford. “NgŌm nhìn rŃng xanh lá îŢ
biŠt….” là nét îĊp îòļc diţn giþi qua bao tâm hūn
lŌng îĔng cùng nhìn vš mŮt hòĸng trên côn bþn
thišn quán vš sņ vô thòĹng cĦa vĀn pháp.

NgŌm Nhìn RŃng Xanh
Lá ïŢ BiŠt…..
LĹi Dřn

Viên Anh & PhŬ Quang

Sņ sŪng không bao giĹ ngŃng îĔng và bŖt luŚn
sŪng ĺ môi tròĹng nào thì sņ tác îŮng cĦa xã hŮi
luôn là nhŅng áp lņc nŐng nš lên trên thân phŚn
con ngòĹi. May mŌn vš îĹi sŪng vŚt chŖt không
nhŖt thiŠt bþo îþm cho nhŅng ai nghĝ rōng không
cŗn phþi trang bĞ cho mình îĹi sŪng tinh thŗn. Sņ
thŚt cĦa kiŠp ngòĹi cho thŖy rŖt khó îĀt îòļc
tâm bình an nŠu chĜ thuŗn dņa trên cð sĺ vŚt
chŖt. Con îòĹng các bŚc cŬ îłc îã îi qua luôn
nhŌc nhĺ chúng ta îŃng vì quá ham vui vĸi îĹi
sŪng thŠ gian îŢ rūi îŠn mŮt lúc nào îó gŐp phþi
nhŅng vŖn nĀn, bŖt trŌc, nông lņc tinh thŗn
không îĦ słc mĀnh îŢ vòļt qua các chòĸng nĀn.

Trong sņ hŭ tòðng giŅa ý thłc và ngoĀi cþnh
îem lĀi sņ phong phú cho cuŮc îĹi và xã hŮi loài
ngòĹi. Giá nhò thŠ gian này ai cħng ngŌm nhìn
cþnh vŚt và nŮi tâm îúng nhò tņ chính nó thì
tham, sân, si làm gì có cð sĺ phát triŢn.
ïây là îiŢm mà chúng ta thòĹng gĔi là trŗn gian,
trong îó bao hàm îau khŬ, vòĸng mŌc và an vui.
Trên thņc tŠ lòng an lành không nhišu nhòng
khŬ îau thì chŖt cao îŠn vô tŚn. Nguyên nhân do
lòng dĀ con ngòĹi chĜ sŪng và mong sŪng îŢ thu
gom vŚt chŖt mà không thŖy ra chúng chĜ làm
giàu cho cái tôi ngày mŮt lĸn rŮng.

NhŅng ngòĹi con PhŚt tha thiŠt vĸi îĹi sŪng tâm
linh îã ghi lĀi nhŅng cþm xúc suy tò cĦa mình khi
có dĞp tiŠp cŚn vĸi ïĀi Tòng Lâm PhŚt giáo tĀi

Sņ phân giþi tính chŖt không thŚt cĦa các pháp
cho chúng ta mŮt cð hŮi hiŢu biŠt sâu hðn vš
nhŅng gì mà ïłc ThŠ Tôn îã vĀch ra và chĜ
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sao ngàn triŤu nôm qua, chúng sanh vřn không
thoát îòļc hành trĀng cĦa nghiŤp. Có thŢ nói
mŮt cách vŌn tŌt rōng, do không rõ îĞnh luŚt vô
thòĹng; do không rõ 12 nhân duyên là mŌc xích
dính chŐt mĔi thân phŚn trong luân hūi thiŠu tĜnh
giác; và giòng vŚn hành cĦa nghiŤp cĦa mŭi cá
nhân tišm tĀi trong mŭi tâm thłc chĹ chín quþ
hiŤn hành; và sau cùng do cái tôi tòĺng rōng thân
phŚn mình và rŃng xanh lá giŪng nhau, nghĝa là
không bao giĹ tàn phai. ThŚm chí biŠt chúng sĉ
tàn phai nhòng lĀi tranh thĦ thĹi gian îŢ chiŠn
îŖu vĸi îĹi mong dành thŌng lļi kĈo tuŬi xanh
trôi îi trong tiŠc nuŪi, hoài vĔng, nhĸ thòðng.

îòĹng cho chúng sanh thoát khĒi. Hãy dŃng lĀi
trên lŪi îi ngay giŅa lòng ïĀi Tòng Lâm PhŚt
Giáo ta bŌt gŐp rŃng rŃng nŪi tiŠp. MŮt thoáng
nghĝ suy hay mŮt thoáng “ngŌm nhìn rŃng xanh
lá îŢ biŠt” rōng sņ hiŤn hŅu cĦa mình tuy là có sņ
liên îĸi trên nhišu mŐt khác nhau cĦa vĀn pháp.
Trên côn bþn con ngòĹi, îòa ra sņ phân tích ta
có ngay mŮt phŘm chŖt, kŠt quþ mà îôi khi thiŠu
cð duyên îŢ thŘm thŖu. Và nhò thŠ, hãy thń làm
mŮt bác sĝ giþi phřu cŌt ra tŃng phŗn mþnh cĦa
“NgŌm - nhìn - rŃng xanh lá - îŢ - biŠt” thì vŖn
nĀn tń sinh îòļc hóa giþi îŠn młc îŮ nào.
Tròĸc tiên “NgŌm”. NgŌm hàm chĜ ý thłc, nghĝa
là óc phân biŤt thòĹng thŖy ĺ mŭi chúng sanh.
Sņ phân biŤt dù îúng, dù sai cħng nōm trên biŢu
îū danh lý. Nó chính là îišu kiŤn, tính dřn îŠn
vòng tròn nghiŤp quþ. Ngày nào còn thŖy mình,
tłc chĦ thŢ ngŌm, ngày îó cái tôi mãi îeo níu
bên mình.

“Áo màu xanh không xanh mãi trên îūi hoang”
(TuŤ Sı) îã diţn tþ cþnh trĀng hoang vu, cô liêu,
lŅng thŅng cĦa kiŠp phù trŗn. ThŠ gian này còn
lĀi gì sau sņ biŠn îŬi cĦa vô thòĹng. Giþ thiŠt con
ngòĹi quay quŗn sŪng trên mŮt hþi îþo thð
mŮng. BŖt chļt cðn sóng thŗn xuŖt hiŤn quét
sĀch tŖt cþ vào lòng îĀi dòðng. Qua îêm, sĸm
mai ánh bình minh xuŖt hiŤn soi sáng sņ thŢ cĦa
hþi îþo này phþi chông mŮt lŗn nŅa chłng tích
hoang liêu lĀi hiŤn vš trên mišn îŖt tòĺng rōng
îĹi xanh nhò biŢn xanh mĹi gĔi.

Trong khi chŅ “nhìn” là mŮt dĀng thanh thþn,
nhĊ nhàng không có dŖu hiŤu îišu kiŤn tính hay
nói cách khác là khách quan, không bám chŖp,
không phân biŤt. Cái nhìn này vì không có chĦ
thŢ can dņ nên îŪi tòļng không bĞ ý thłc làm
méo mó cái hiŤn hŅu cĦa tņ chính nó. Và nhò
thŠ “nhìn” là trĀng thái quan sát vš sņ hiŤn hŅu
cĦa vŚt thŢ, îŪi tòļng îŢ thŖy chišu kích tròĹng
tūn và hiŤn hŅu cĦa chúng phát sinh tŃ nhân
duyên mà ra.

ThŖu tĒ nguūn cðn này, chŅ “îŢ” không thŢ giþi
thích îišu gì khác hðn là mĨc îích. MĨc îích
chính là chŐng îòĹng vô cùng quan trĔng îŢ
îánh giá lĀi sņ có mŐt cĦa mình trên trŗn gian
này. MŮt mŐt nhŚn ra tính hò þo cĦa vĀn pháp.
MŐt kia îĞnh lĀi hòĸng îi sao cho rði îúng îiŢm
quay, îiŢm mà chúng ta îã thþ trôi chúng trong
triŤu kiŠp îã qua. ïiŢm mà ngôn ngŅ không thŢ
lý giþi, song chúng ta biŠt rōng “nhŖt thiŠt pháp
giai không”. Cái mà tņ tánh cĦa các pháp phði
bày tŚn côn îŢ: vĀn hŅu không có thņc tánh chân
thŚt.

ïŠn îây ta thŖy “rŃng xanh lá” là cþnh trĀng cĦa
sņ vŚt nó luôn bĞ vô thòĹng chi phŪi. Vì không rõ
tính chŖt biŠn diŤt îó nên con ngòĹi îã rði vào
sņ îau khŬ do khát vĔng và îeo níu tĀo nên. Do
îâu sanh khĺi ra sņ kiŤn này. ChŌc chŌn yŠu tŪ
îŗu tiên chính là nghiŤp. NghiŤp cĦa lá xanh và
nghiŤp cĦa cá nhân hļp lĀi thành cĔng nghiŤp.
Lá xanh rūi vàng úa. Trai trĈ rūi già nua. TŖt cþ
di chuyŢn trên con îòĹng sanh tń, luân hūi.
Trong biŢu trĀng îau thòðng îó con ngòĹi îã
không nhŚn ra. ChŎng hĀn tuŬi thanh xuân là
tuŬi cĦa lòng òĸc muŪn. Lòng òĸc muŪn là îŮng
lņc khĺi îi tŃ nghiŤp và chŐng îòĹng cuŪi chính
là, do bĺi mãi muŪn ôm trĔn màu xanh vĝnh viţn
hay rong chði vĸi cuŮc îĹi trong sņ tha hóa và
dĨc cþm, îã îŘy tích nghiŤp ngày mŭi nŬi cŮm
nhò núi rŃng trùng trùng îiŤp îiŤp bĦa vây. TĀi

Sau cùng, chŅ “biŠt” nói lên sņ quán sát, tiŠp xúc
vĸi bŖt kį îŪi tòļng nào luôn biŠt rōng chúng là
giþ danh. Vì là giþ nên không sanh tâm chŖp
tròĸc.
Quán sát sâu hðn vš tính chŖt không thŚt cĦa các
pháp nên chi không sanh khĺi tâm ý. ïŪi tòļng
nhò thŠ nào hãy îŢ chúng an yên nhò thŠ. BiŠt
îòļc nhò vŚy không phþi dņa trên sņ suy nghĝ là
îĦ, phþi îòa vào sņ quán sát mŮt cách tinh tŠ và
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giþi trŃ nhŅng vòĸng mŌc mŭi khi chúng xuŖt
hiŤn trong tâm hay mŭi khi ý thłc xúc îŪi vĸi
ngoĀi cþnh.

ngày nào còn xanh mòĸt dính chŐt vào cành.
Mùa thu îŠn, lá bŌt îŗu îŬi sang màu vàng và tŃ
tŃ rði rĨng theo tŃng cðn gió lŪc.

Nhò vŚy tŃ sņ phân biŤt (ngŌm) îŠn không phân
biŤt (nhìn) hãy vŚn dĨng con mŌt trí huŤ îŢ quán
sát (biŠt) vš vô thòĹng (khŬ), biŢn îŬi màu sŌc
(rŃng xanh lá) trên mŭi sát na và hòĸng tâm îi vš
con îòĹng giþi thoát.

Chúng ta cħng vŚy, ai cħng îòļc cha mĊ sanh ra,
lĸn lên, còĹng tráng, khĒe mĀnh, và sau îó tŃ tŃ
già nua, bŤnh hoĀn và qua îĹi.
Sņ vô thòĹng không tha mŮt ai cþ, tŃ loài hŅu
tình cho îŠn loài vô tình. VŚy khi ý thłc îòļc
îišu îó mŮt cách rõ rŤt nhò vŚy, tôi cþm thŖy rŖt
trân quý tuŬi thanh xuân. Ta phþi làm gì îây îŢ
không lãng phí? ïłng vš khía cĀnh ïĀo, khía
cĀnh Tâm linh, ta cŗn phþi nŭ lņc tu tŚp. Ta phþi
biŠt sń dĨng hŠt słc khĒe, nông lņc, lòng nhiŤt
thành, trí huŤ sáng suŪt îŢ chiŠn îŖu vĸi vô minh
hŗu thoát ly sanh tń cho bþn thân và cho tha
nhân (Tņ îŮ và îŮ tha) îŢ cuŪi cùng ta và ngòĹi
îšu îòļc giác hĀnh viên mãn.

NgŌm nhìn rŃng xanh lá îŢ biŠt “áo màu xanh
không xanh mãi trên îūi hoang” và cħng îŢ tâm
hūn tņ tĀi làm nšn tþng cho giòng bi tâm hiŤn
khĺi trong lĉ biŠn dĞch cĦa îŖt trĹi vĸi nĨ còĹi
(hàm tiŠu) nhò nguyŤn./.

TŃ Thanh
TŃ tròĸc îŠn nay, tôi cħng có îòļc khá nhišu cð
hŮi lên tham quan ïĀi Tòng Lâm PhŚt Giáo và
îŐc biŤt có mŮt lŗn tôi îòļc lòu lĀi îó îŠn mŮt
tuŗn.

Ngoài ra, rŃng lá xanh còn giúp cho tôi liên
tòĺng îŠn cuŮc îĹi ngŌn ngĦi phù du này. Hôm
nay îây, lá còn xanh, còn dính trên cành, nhòng
mai kia, lá sĉ îŬi màu vàng héo úa và tŃ tŃ rði
rĨng. VŚy thì cuŮc îĹi cħng vŚy thôi! Hôm nay ta
còn lên xe xuŪng ngņa, mai kia có thŢ sĉ xách bĞ
lác îi ôn xin. Hôm nay ta còn quyšn cao chłc
trĔng, mai kia sĉ bĞ thŖt sĦng thþm thòðng. Hôm
nay còn vļ vļ, chūng chūng, mŐn nūng ân ái,
mai kia lĀi phþn bŮi nhau và trĺ mŐt hãm hĀi
nhau v..v. VŚy liŤu ta có nên bám chŖp vào cuŮc
îĹi này hay không? Hay là ta hãy nên nghe theo
lĹi PhŚt dĀy mà xem nó là vô thòĹng, là giþ
huyţn îŢ îŃng bám chŖp.

Cþnh trí trên ïĀi Tòng Lâm thú thŚt rŖt hŖp dřn
tôi! TŃ lâu tôi thòĹng ao òĸc îòļc sŪng giŅa
thiên nhiên rŃng núi. Tuy nhiên, nói nhò thŠ
không có nghĝa là tôi gan dĀ sŪng nhò các vĞ îŤ
tń PhŚt: sŪng ngoài trĹi, ngĦ dòĸi gŪc cây, hōng
ngày ôm bình bát îi khŖt thņc. Không, tôi không
can îþm và gan dĀ îŠn thŠ îâu! Tôi thích cþnh
thiên nhiên hoang dã, nhòng phþi có mŮt mái
nhà chŌc chŌn îŢ cho tôi trú ngĨ cð!
ThòĹng thòĹng, vào mŭi buŬi sáng îĊp trĹi, tôi
thòĹng hay ra ngūi dòĸi chân tòļng îài Bū tát
Quán ThŠ Âm îŢ niŤm PhŚt. Có mŮt hôm, tôi bĞ
lôi cuŪn bĺi tiŠng chim “bell bird” làm tôi không
tŚp trung niŤm PhŚt îòļc. Tôi îòa mŌt nhìn vào
îám rŃng xanh lá ĺ tròĸc mŐt îŢ tìm chú chim.
Vì chú quá nhĒ, tìm hoài vřn không thŖy îâu. Vô
tình cŐp mŌt cĦa tôi di chuyŢn lên îám rŃng và
tâm tò tôi tŃ tŃ îi vào thišn quán thay vì niŤm
PhŚt nhò thòĹng lŤ.

TŖt cþ pháp îšu là PhŚt pháp. NŠu chĞu khó
quan sát chung quanh ta thì có thŢ thŖy îòļc
không biŠt cð man nào là bài hĔc PhŚt pháp rŖt
bŬ ích cho cuŮc îĹi ta. Vì vŚy, vĸi cŐp mŌt tuŤ
giác, ta sĉ thŖy îòļc các pháp “nhò thĞ nhò thŚt”
và sĉ cþm nhŚn îòļc mŮt sņ AN LąC TUYũT
ïůI trong cuŮc îĹi này./.

Trí ViŤt
Tròĸc hŠt tôi nhìn rŃng xanh lá và miên man suy
nghĝ vš cuŮc îĹi, vš cuŮc sŪng, vš sņ îŬi thay ….
CuŮc îĹi cĦa chúng ta ai cħng phþi trþi qua nhišu
bòĸc thông trŗm, nhišu giai îoĀn biŠn thiên.
Cħng nhò nhŅng chiŠc lá xanh trên thân cây,

MŮt hôm trên îòĹng îi îŠn tròĹng cĦa các cô
chú nhĒ, trĺ vš tôi nhìn thŖy mŮt chiŠc lá rði îŚp
vào mŌt tôi. NhŐt lên tôi thŖy chiŠc lá rõ nét bŪn
màu: xanh, vàng, îĒ úa, nâu. Tôi ngŘn ngð
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không ngĹ chiŠc lá mà cħng thŢ hiŤn îòļc sņ
sanh, lão, bŤnh, tń cĦa cuŮc îĹi.

tūn vinh sņ trong sáng trên con îòĹng vòļt thoát
khŬ îau và xĈ chia nišm an lĀc./.

CuŮc îĹi vŪn vô thòĹng - luôn biŠn îŬi - vĀn vŚt
theo quy trình tiŠn hóa và diŤt vong không ngoài
îĞnh luŚt sanh, trĨ, hoĀi, diŤt. Con ngòĹi cħng
không thoát khĒi îĞnh luŚt sanh, lão, bŤnh, tń.

Tâm Minh
MŮt sáng sĸm nĔ, îŠn ïĀi Tòng Lâm, thoĀt nhìn
nhŅng chiŠc lá rŃng xanh còn îiŢm chút hði
sòðng, tôi cþm thŖy lòng thŚt tòði vui; nhòng
nišm vui kia chĜ thoáng qua trong tôi îôi phút rūi
bao nhiêu suy tò quán chiŠu lĀi îŠn vĸi tôi làm tôi
miên man suy nghĝ; tôi îem so sánh nhŅng chiŠc
lá xanh kia vĸi con ngòĹi có khác gì îâu.

Vřn biŠt rōng: “Nhân mĀng vô thòĹng,

Quá ò sðn thĦy
Kim nhŚt tuy tūn
Minh nhŚt nan bþo”.

Nhìn màu xanh cĦa nhŅng lá rŃng làm tôi liên
tòĺng îŠn mŮt ngày nào îó, nhŅng chiŠc lá kia
sĉ không còn màu xanh tòði nŅa mà vàng dŗn,
vàng dŗn cho îŠn lúc khô và rĹi cành, rĹi khĒi
nhŅng lá bĀn, rĹi khĒi thân cĦa mĊ nó. Cħng nhò
con ngòĹi mĸi sanh ra, nhĒ bé, lĸn lên vĸi nišm
vui, îŗy hy vĔng, muŪn làm mĔi îišu mð òĸc,
nhišu îišu tŪt îĊp, nhòng chŎng mŖy chŪc rūi
tuŬi già îŠn, phþi bŤnh, chŠt; îó là nói nhŅng
ngòĹi sŪng bình thòĹng, còn nhŅng ngòĹi trĈ
chŠt vì tai nĀn, bŤnh tŚt, bŖt thòĹng v..v..

Nhòng cuŮc sŪng vřn trôi chþy. ThŠ hŤ îi tròĸc
dřn dŌt thŠ hŤ îi sau. ThŠ hŤ trĈ phát huy nhŅng
tinh hoa îŢ cuŮc îĹi tòði îĊp hðn, îŢ con ngòĹi
vði nhŅng khŬ îau, mĔi ngòĹi mĔi vŚt chan hòa
trong nišm thòðng yêu nhân loĀi.
Và PhŚt, vĸi ánh sáng quang minh cĦa Ngài trþi
qua hðn 2550 nôm, giáo pháp cĦa PhŚt îã ban
trþi hiŤn diŤn khŌp nði nði.
Cħng trong góc îŮ cĦa cuŮc îĹi, nŠu ai có mŮt
lŗn trĺ lĀi hoŐc îŠn vĸi ïĀi Tòng Lâm PhŚt Giáo
îŢ ngŌm nhìn rŃng xanh lá îŢ mŮt lŗn îòļc nhŚn
diŤn lĀi mình hay mŮt lŗn chiêm ngòĻng cþnh
rŃng xanh núi biŠc. Nði îây îang tišm Řn mŮt
słc sŪng cĦa kiŠp nhân sinh - tŃ cŮi cây kĉ lá,
nhŅng mŗm xanh îang vòðn chūi nþy lŮc, îem
lĀi cho rŃng xanh bŗu không khí trong lành che
chĺ cho nhŅng ngòĹi con PhŚt, hĔc PhŚt, îang
tìm îŠn PhŚt, chòa biŠt îŠn PhŚt, làm nþy nĺ
nhŅng thiŤn côn lành trong tâm thłc mŭi mŭi
ngòĹi.

Nhìn chiŠc lá xanh kia cho chúng ta thŖy rõ sņ
biŠn îŬi tŃ xanh hóa ra vàng, con ngòĹi cħng
thŠ, tŃ trĈ tóc xanh, îen, chŎng mŖy chŪc hóa ra
ngòĹi già. Nhìn chiŠc lá xanh cho chúng ta thŖy
sņ vô thòĹng cĦa mĔi sņ, mĔi vŚt. Cho chúng ta
thŖy mĔi pháp trên îĹi này không có gì tūn tĀi
mãi mãi. MĔi pháp îšu phþi trþi qua bŪn giai
îoĀn: thành, trĨ, hoĀi, không. Cħng nhò con
ngòĹi phþi trþi qua bŪn giai îoĀn: sanh, lão,
bŤnh, tń.

óĸc mong sao mŭi chúng ta khi còn nhĒ gŌng
hĔc thành tài. Khi tròĺng thành tùy theo nhân
duyên giúp îĹi. Có nhŅng bŚc thì hoōng pháp îŮ
sinh. Khi lĸn tuŬi thì chuyên tu îŢ cõi îĹi này trĺ
thành cõi TĞnh îŮ.

Nhìn chiŠc lá xanh nŠu chúng ta biŠt quán chiŠu
thì sĉ không còn muŪn tuŬi xanh và không kiêu
ngĀo, tņ hào vš thĹi gian trĈ trung cĦa mình, mà
hãy mau lo tìm îòĹng giþi thoát ra khĒi biŢn khŬ
sanh tń.

Trong sņ thanh lŌng cĦa tâm hūn, sinh thłc mùa
Xuân nhò màu xanh cĦa lá hiŤn hŅu. Dù chúng
có mŐt rŖt ngŌn nhò chính cuŮc îĹi có mŐt cĦa
mình. Song nhĹ biŠt vŚn dĨng thĹi gian và îem
tâm niŤm lành phĨc vĨ nhân sinh thì rŃng xanh
lá dřu có tàn phai, chúng chòa mŮt lŗn tác îŮng
lên trái tim nhân hŚu biŠt trân quý tuŬi xanh và

Trong thņc tŠ îa phŗn ngòĹi îĹi không quán
chiŠu kı, nhŖt là thành phŗn trĈ, İ lĀi tuŬi îĹi
còn dài nên nông nŭi và îŌm chìm trong ngħ
dĨc.
Nhìn “lá xanh” là mŮt gļi ý îŢ ngòĹi tu quán
chiŠu rŖt hay mà các thišn sò ngày xòa cħng îã
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bách bŮ trong rŃng hay núi non, lòng tôi nhò
không còn cþm thŖy îĹi là gì cþ. Có mŮt lŗn tôi
îi Trung quŪc cùng vĸi phái îoàn hành hòðng Tł
ïĀi Danh Sðn, khi lên îŠn îĜnh núi Kê Túc, nhìn
cþnh núi non trùng trùng, îiŤp îiŤp, thŖy toàn là
cây xanh và trên là mây bao phĦ. Lòng tôi tņ
nhĦ thŗm rōng: phþi chi mình îòļc ĺ îây luôn
mà tu hành thì chŌc mau îŌc îĀo lŌm nhĜ. Vì trên
îĜnh núi Ŗy rŖt cao, phþi îi cáp treo lên tĸi
3.000m, îłng trên îó nhìn quanh chŎng thŖy
nóc nhà nào cþ, chĜ thŖy toàn là cây và mây thôi.
Lòng tôi lâng lâng tuyŤt vĹi, îŪi vĸi tôi lúc Ŗy,
không còn biŠt gì vš trŗn gian nŅa, lòng mình rħ
sĀch mĔi dính mŌc, giĹ îây hãy còn luyŠn tiŠc.

nhìn îŢ thłc tĜnh tu. Các vĞ ïŮc giác cħng nhĹ
nhìn hoa rði, lá rĨng quán chiŠu mà thành bŚc
Chánh giác./.

DiŤu Lan
Trong suŪt chišu dài cþ cuŮc sŪng, chúng ta bĞ
nô lŤ và bám chŐt vào tišn tài, danh lļi, tiŠng
thðm, vŚt quí îŢ îòļc gĔi hai chŅ “HĀnh Phúc”.
Nhòng tiŠc thay cuŮc îĹi này, nhò nhŅng chiŠc lá
xanh kia, tļ nhò bĔt biŢn sĸm còn chišu mŖt.
Cħng vŚy, nhŅng ai còn trĈ không phþi îŢ îļi già
mĸi tu, mà phþi khuyŠn nhŌc chính mình trong
tŃng tâm niŤm nghĝ nhĸ vô thòĹng mau chóng
thay îŬi sĸm còn tŪi mŖt.

ïŗu tháng 12 nôm rūi, tôi có dĞp lên trên ïĀi
Tòng Lâm ĺ mŮt tuŗn, cùng îi có Sò Cô PC.
Chúng tôi chia giĹ tu hành và lao îŮng xong. Tôi
thòa vĸi Thŗy Phòĸc Nhân: “TĨi con sŌp xŠp
bên trong îâu vào îó rūi thì bŌt îŗu ngày mai,
con làm công viŤc bên trong nhò là: nŖu ôn và
quét dĔn. Còn Sò Cô PC thì làm lao îŮng dĔn
dĊp bên ngoài và tòĸi cây giúp Thŗy. Phŗn con
nŖu ôn chĜ cho bŅa tròa thôi, sáng thì ai nŖy tņ
túc, vì có bánh mì và mì gói. Còn buŬi chišu thì
thłc ôn tròa còn lĀi thì cħng tņ túc lo lŖy mà
dùng nghe Thŗy”. Thŗy còĹi. Không biŠt Thŗy
có chŖp nhŚn không? Chúng tôi cł y nhò vŚy
mà thņc hành. Vì tŪi ngày lo ôn uŪng mŖt thì giĹ
quá îŪi vĸi tôi.

NhŅng chiŠc lá úa cħng nhŌc cho ta rōng thân
này không thŚt, không thòĹng còn, biŠt îòļc
îišu này, chúng ta không chŖp vào cái mà
thòĹng îòļc gĔi là “ta hay cĦa ta”. Có vŚy
chúng ta mĸi có thŢ vłt bĒ và tŃ chŪi nhŅng kĈ
trŮm (phišn não) vào nhà (tâm), lŖy hŠt nhŅng vŚt
quí (tâm thanh tĞnh). ThòĹng chúng ta cł mãi lo
giŅ kĈ trŮm vào nhà lŖy îū nhòng chúng ta bĒ
quên sņ thanh tĞnh và an lĀc cĦa tâm bĞ nhŅng
phišn não tham, sân, si vào tâm lŖy sĀch hŠt sņ
thanh tĞnh îŢ rūi khi tâm này chĜ còn là nhŅng
chú giŐc phišn não (tham, sân, si). VŚy liŤu tâm
này có an lĀc và hĀnh phúc chông? Chúng ta chĜ
mþi miŠt chĀy theo bên ngoài bĺi danh, bĺi lļi ….
mà vŪn không có thì giĹ nhìn lĀi Tâm mình nó
îang giŚn hay îang tham. Có vŚy, chúng ta mĸi
thanh lĔc îòļc nhŅng cŐn cáu trong tâm, thŎng
thŌn tŃ chŪi nhŅng kĈ trŮm phišn não len lĒi vào
Tâm, îŢ îòļc sņ an lĀc nði tâm.

Sáng, sau khi cùng îi công phu, Thŗy Phòĸc
Nhân lĨc îĨc lo phŗn ôn cho Thŗy. Còn tôi và
PC mŭi ngòĹi lŖy bū îoàn tìm cho mình mŮt chŭ
ngūi thích hļp îŢ nhìn ra sân cĒ và rŃng cây
tròĸc chánh îiŤn, cł thŠ mà nhìn mãi, vŃa nhìn,
vŃa niŤm PhŚt îŠn 9 hoŐc 10 giĹ chúng tôi mĸi
xþ và îi vào thì Thŗy Phòĸc Nhân îã làm ngoài
rřy rūi.

NhŅng chiŠc lá xanh tòði tŃ nhŅng dãy rŃng, núi
hay nhŅng îám bĨi rŚm nhŌc cho chúng ta thŖy
rõ nhŅng hiŤn tòļng vô thòĹng nhò chiŠc lá kia
rūi cħng phþi tàn úa và cuŪi cùng phþi lìa cành.
ïłng vš phòðng diŤn PhŚt giáo, îây là pháp vô
giá nói lên sņ thŚt cĦa chân lý bŖt diŤt.

Ŀ îây tôi chĜ nói îŠn rŃng cây xanh lá, nó thu
hút tôi nhò vŚy îó. ïŪi vĸi tôi lá cây xanh hay lá
vàng rði rĨng không thành vŖn îš, vì luŚt tņ
nhiên là vŚy, hŠt xanh rūi tĸi vàng thôi, tôi chĜ
thích nhìn. VŪn dĝ là vŚy, îã là îĞnh luŚt thì
không thŢ nào thay îŬi hoŐc ngòng lĀi thĹi gian.

DiŤu Liên
ïŪi vĸi tôi khi îòļc ngŌm nhìn rŃng cây xanh lá
thì tâm hūn tôi cþm thŖy nhĊ nhàng và bình lŐng
vô cùng. Không biŠt sao tôi cł thích nhìn hoŐc îi

Tôi không cþm thŖy buūn khi thŖy lá vàng rði
rĨng, mà tôi cþm thŖy thích nhŅng lá vàng Ŗy îŢ
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nguyên îŃng nên quét dĔn sĀch. Vì nhìn thŖy
nhŅng chiŠc lá vàng rði nhò vŚy, lòng mình îòļc
cþnh tĜnh vš sņ vô thòĹng và phþi chông lá vàng
îã có mŮt thĹi xanh non mĦm mĜm trôi qua.

Danh Sách īng HŮ ïĀi
Tòng Lâm PhŚt Giáo
(tiŠp theo)

ïŌc Chí

Gî Quįnh Lan (lon tišn cŌc) 77.85; Lâm ïĀi
Liên (lon tišn cŌc) 107.80; Tâm Hòa + TĞnh Quý
(lon tišn cŌc) 93.05; Sò cô Phòĸc TĞnh (lon tišn
cŌc) 73.20; Hūng Electrical (100); Denise
Christie (200); Lisa (lon tišn cŌc) 72.15; Lâm LŤ
YŠn (44.30); TuŤ Phúc+TŃ Nhàn+TuŤ Trí+TŃ
Nhã (500); Minh Quang +DiŤu HuŤ+DiŤu Quþ
(100); TuŖn Dħng La pd HuŤ Minh (100); Sò cô
Phòĸc Nghiêm (îúc tòļng PhŚt) 500; ïàm Hoa
(îúc tòļng PhŚt) 500; Kim Anh (îúc tòļng PhŚt)
500; Kim Nguyţn (îúc tòļng PhŚt) 250; Hùng
Nguyţn (îúc tòļng PhŚt) 100; Sò cô Phòĸc
Nghiêm (îúc chuông) 500; ïàm Hoa (îúc
chuông) 500; Kim Anh (îúc chuông) 300; Kim
Anh (500); DiŤu ThiŤn-Kim Anh (100); Minh
Quang+DiŤu HuŤ+DiŤu Quþ (100); La TuŖn
Dzħng (50); Sa di Phòĸc NgŮ (France) (500); An
TĞnh (bán dĝa) 250; PhĀm ThĞ NguyŤt pd DiŤu
Quang (Melb.) 30; Quách Kim Tài+Cao thĞ Trung
Tín (100); Sò cô Phòĸc Thông (500); Nguyţn
QuŪc Thái (20); DiŤu Kính (10); Vôn Chói (100);
Nguyţn ThĞ Huįnh Lan pd DiŤu HiŢn (200); ïĀo
tràng Bát Quan Trai (58); Tô Anh TuŖn (20);
Nguyţn Thanh Liêm (5); Bùi TuŖn Long (20); ŝn
danh (10); Nguyţn Vôn Khôi (20); BS Hùng pd
Tâm Quang (100); Tâm NgŮ (20); Nguyţn Uyên
(50); Bình Liên (20); Austin Dang Le (10); Tišn
Ħng hŮ bĒ vào lon (281,70); Minh Quang+DiŤu
HuŤ+DiŤu Quþ (500); DiŤu Tài (50); Sò cô
Phòĸc TĞnh (600); Ngô Thanh Loan (200); Thŗy
Phòĸc LĀc (50); Liên Hòðng & Lê MĀnh Hoàn
(Nouméa) 400; Lê ThĞ Hōng (Nouméa) 100;
Phan Vôn ThŢ pd NhuŚn Trí (20); Minh
Quang+DiŤu HuŤ+DiŤu Quþ (100); MĀnh
Nguyţn (xây dņng ïTL, îúc chuông, îúc tòļng
PhŚt) (2,500); DiŤu Tài (100); Minh Quang+DiŤu
HuŤ+TŌc ïĀi (100); PhĀm Xuân Thþo (50).

CuŮc sŪng thành thĞ làm cho chúng ta tiŠp diŤn
vĸi nhŅng sņ ūn náo, lo âu và công thŎng. Nay có
dĞp ngŌm nhìn rŃng lá xanh îŢ biŠt mình còn có
mŮt nði chŪn thiên nhiên îŢ quay vš hay nói mŮt
cách khác là tŃ vĔng îŮng quay vš vĸi thņc tĀi.
NgŌm nhìn rŃng lá xanh îŢ biŠt słc sŪng cĦa tuŬi
trĈ luôn hiŤn hŅu. Thņc tĀi îòļc biŢu hiŤn qua
słc sŪng cĦa cây lá xanh tòði, îây cħng là tín
hiŤu nhŅng gì chúng ta có îòļc vřn tūn tĀi theo
cách nhìn thŠ gian. Nhòng có lĉ nhŅng cái có
hay màu xanh cĦa rŃng cây chĜ lòu giŅ, sŪng sót
trong khoþng thĹi gian nhŖt îĞnh. Theo îĞnh luŚt
cĦa vħ trĨ mĔi vŚt îšu bĞ tính chŖt sinh, trĨ, dĞ,
diŤt áp îŐt. Tuy nhiên trong khoþng thĹi gian
ngŌn ngĦi mà lá cây còn xanh tòði tĀo cho cþnh
vŚt, thiên nhiên mŮt vĈ îĊp trong mát, êm dĞu.
Cħng nhò thŠ, słc sŪng tuŬi trĈ cħng giŪng nhò
màu xanh cĦa lá cây, tuy ngŌn ngĦi nhòng îišu
quan trĔng là trong khoþnh khŌc îó sņ vòðn lên
cĦa tuŬi trĈ mang lĀi lļi ích gì cho cŮng îūng, xã
hŮi và nhân loĀi? BiŠt rōng cuŮc îĹi không phþi
lúc nào cħng màu xanh nhò lá cây qua îó îŢ
quán sņ thay îŬi cĦa cuŮc sŪng quanh ta. Lá cây
xanh phþi trþi qua biŠt bao cðn mòa gió bão
bùng îŢ gŌn lišn vĸi cành, thân îŢ tiŠp tĨc cuŮc
sŪng. Słc sŪng cĦa tuŬi trĈ vòðn lên trong xã hŮi
cħng phþi vòļt qua nhŅng khó khôn, chŪng lĀi
nhŅng cám dŭ trĨy lĀc. Có nhŅng lá xanh vřn rði
rĨng sau cðn gió khŪc liŤt thŬi qua cánh rŃng thì
ngoài xã hŮi cħng có nhišu nhò cĹ bĀc, ròļu chè,
hút xách.
NgŌm nhìn rŃng xanh lá îŢ biŠt sņ hiŤn hŅu cĦa
tuŬi trĈ îŗy nhņa sŪng. Song song îó chúng ta
nên cân nhŌc sņ tūn tĀi này mŮt ngày nào sĉ bĞ
mai mŮt. ïišu quan trĔng là trong khoþng thĹi
gian lá còn xanh thì nên sń dĨng màu xanh îó
cho thŚt hiŤu quþ, îŢ rūi khi chuyŢn îŬi sang
màu vàng úa mà không hŪi hŚn. NgŌm nhìn rŃng
lá xanh îŢ cân nhŌc ta îang làm gì ĺ thņc tĀi
hoŐc trĺ vš vĸi nó nŠu lâu ngày bĞ quên lãng.
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Lời Cảm Tạ
Chúng tôi chân thành cảm tạ sự đóng góp bài vở, ý kiến
của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni xa gần. Và đồng cảm tạ, ghi
nhận công đức quí vị hảo tâm đóng góp tịnh tài trong việc
xây dựng cơ sở Đại Tòng Lâm Phật Giáo; quí vị góp sức
công quả trên khu đất còn nhiều ngổn ngang rất cần
những tấm lòng rộng mở.

Quý vị muốn thăm viếng và công quả trên Đại Tòng Lâm
cần chùa giúp phương tiện di chuyển xin liên lạc văn
phòng chùa Phước Huệ.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng gởi theo địa chỉ
sau đây:
Chùa Phước Huệ
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324 Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org

Quí đồng hương Phật tử muốn đóng góp tịnh tài bằng chi
phiếu xin ghi:
SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE
hoặc có thể chuyển thẳng vào: Commonwealth Bank
tài khoản số: 2323 1011 1961.

Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quí vị.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trân trọng.

Sau đó gởi biên lai kèm theo họ tên và địa chỉ về chùa
Phước Huệ để chúng tôi tiện cấp biên lai hồi đáp.

Tòng lâm vào lúc bình minh,
Chim rŃng vui hót âm thinh rŮn ràng.
CĒ cây tŌm ánh trông vàng,
Côn trùng tŖu nhĀc nghe càng vui thay!
Trên trĹi tŃng îám mây bay,
Gió lay nhĊ lá cĒ cây gŚt îŗu.
SuŪi reo cá lŮi nòĸc sâu,
Trông vàng in bóng mŮt màu xinh xinh.
Sòðng lam lóng lánh thĦy tinh,
Chuông ngân chŗm chŚm lĹi kinh bŬng trŗm.
Khách trŗn dŃng gót tòng lâm
ïŠn quį tròĸc tòļng Quan Âm nguyŤn cŗu.
Cŗu cho thŠ giĸi nôm châu,
NgòĹi ngòĹi vui sòĸng khŬ îau không còn.
Sông kia có cĀn, non mòn,

Sydney ngày 01/07/2006
Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo

Ánh
Sáng
Tòng
Lâm
ïūng Minh

Tình thòðng Bū tát vřn còn mãi thôi.
Chúng sanh cł mãi luân hūi,
Trong vòng sanh tń cuŮc îĹi khŬ luôn .
SŪng thì vui ít, nhišu buūn,
ChĀy theo danh lļi lŤ tuôn dŗm dš.
Tình tišn càng nghĝ chán chê,
Có không, không có não nš îau thòðng.
BiŢn trŗn nhišu nŭi îoĀn tròĹng,
Mþi mê lŐn hĨp không îòĹng thoát ra.
Khuyên ngòĹi niŤm PhŚt Di ïà,
Cŗu sanh Cņc LĀc thŚt là yên vui.
Ngày îêm tinh tŖn không lùi,
Ráng lo gĀn lĔc lau chùi cái tâm.
MuŪn không tĀo nghiŤp lŭi lŗm,
Mau vš nòðng chŪn Tòng lâm tu hành.

Ghi nhŚn công îłc nhà in ...

... îã giúp bþo trļ Bþn tin nŗy

Unit 6/46-66 The Horsley Drive
CARRAMAR NSW 2163
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