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Thi gian là y#u t$ thi#t y#u đ% đo đt đánh giá s) kiên
nh,n - ni lòng ng i. Và c1ng chính thi gian, nó
mang li nhi4u l5i ích cho con ng i trong vi8c đ9u t
qua m:i lãnh v)c c<p đ> ngành ngh4 khác nhau, n#u
con ng i khéo bi#t l5i dAng thi gian đ% làm nhBng
đi4u hBu ích cho bCn thân và tha nhân. Thi gian qua,
Ban ki#n thi#t đã vn dAng nF l)c th)c hi8n xây d)ng
Đi Tòng Lâm qua tIng b Jc khiêm t$n hình thành.

Một chiếc bè đã qua sông …
3
Thơ Về đây
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Lên rừng gặp lại hương
xưa
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Danh sách ủng hộ Đại Tòng
Lâm Phật giáo
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Lời cảm tạ
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Su$t thi gian hn 4 nm qua, ban ki#n thi#t đã th)c
hi8n các bCn tin, nhNm phO bi#n nhBng tin tc cp nht
liên quan đ#n công trình ki#n to Đi Tòng Lâm. VJi
mAc đích là đ% cho ch Tôn Đc và quý đng h ng
Pht t khPp ni dõi theo đ% bi#t qua nhBng vi8c làm
cSa Ban ki#n thi#t.
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HUn ai c1ng bi#t, khi th)c hi8n m>t công
trình quy mô lJn lao mang tính ích l5i
chung cho đi th%, t<t nhiên, nó đòi hVi
phCi h>i đS nhi4u y#u t$ thun l5i. Nh<t là
hai y#u t$ quan tr:ng chính: “gi<y phép
xây c<t và tài chánh”. Đó là hai chính y#u
hai nhân t$ phCi có cho vi8c th)c hi8n.
Ngoài ra, nó còn đòi hVi nhi4u y#u t$ linh
tinh thun l5i khác nBa. Có h>i đS nh th#,
thì vi8c th)c hi8n công trình mJi sJm mau
k#t quC thành t)u.

s` th)c hi8n thi#t lp cây c9u bPc ngang
qua su$i n Jc đ% chuyên ch- nhBng vt
li8u nZng n4 ti8n b4 ti#n hành trong công
cu>c xây c<t.
Đi4u r<t vui mIng là trong thi gian qua,
Ban ki#n thi#t luôn nhn đ 5c s) u ái
quan tâm cSa ch Tôn Đc và quý đng
h ng Pht t trong vi8c hF tr5 tinh th9n
c1ng nh vt ch<t. S) phát tâm Sng h>
cúng d ng t]nh tài th ng xuyên cSa quý
đng h ng Pht t khPp ni cho công
cu>c xây d)ng Đi Tòng Lâm, đó là m>t
nghaa c cao đ\p, m>t công đc lJn lao,
mà Ban ki#n thi#t xin chân thành ghi nhn
công đc và trân kính tri ân t<t cC quý v].

Thi gian qua, tuy ban ki#n thi#t có gZp
m>t vài ch Jng duyên khó khn th thách,
nh ng nh oai l)c Tam bCo gia h>, đng
thi, c1ng nh s) tích c)c đóng góp công
sc và tài vt cSa ch Tôn Đc Tng, Ni
c1ng nh cSa quý đng h ng Pht t,
nên t<t cC đ4u đ 5c khPc phAc v 5t qua.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hi#u, Pht l]ch
2552, chúng tôi xin thành tâm nguy8n c9u
hng ân tam bCo gia h> cho toàn th% li8t
quý v]: B Đ4 tâm kiên c$, đo nghi8p tinh
chuyên, hi#u hnh vô biên, tùy tâm mãn
nguy8n.

Nh có nhi4u bCn tin đã loan, m:i công
vi8c xây d)ng đã và đang xúc ti#n k#t quC
qua tIng b Jc t$t đ\p. Khi đ#n tham quan
hoZc l u li thi gian tu h:c ngPn hn,
nhi4u v] đã ghi li đm nét thân th ng
qua ni4m cCm xúc cSa mình đ$i vJi phong
cCnh nên th cSa Đi Tòng Lâm. Ni4m
thi8n cCm cha chan đ9y u ái thâm tình
đó, làm cho chúng tôi có thêm ni4m an Si
và nó c1ng là đ>ng l)c thúc đ^y chúng tôi
nF l)c nhi4u hn trong công vi8c th)c
hi8n. Tuy nhiên, s) th)c hi8n hoàn thành
có mau chm, nó còn tùy thu>c vào s)
tích c)c đóng góp chung cSa toàn th% li8t
quý v].

Trân tr:ng.
Ban Ki#n Thi#t.

Cảm xúc bên tượng đài Quán Thế Âm
- Đại Tòng Lâm
Chi4u chIng ri xu$ng trên n ng
Con v4 bên M\ v<n v ng nFi lòng
Chim xa xoãi cánh hoài mong
Tòng Lâm b#n Giác thong dong tìm v4
Bên hiên có m\ cn k4
Đoái trông con trf vF v4 đ ng xa
Ng Jc nhìn dáng M\ s ng pha
D]u hi4n ánh mPt bao la Tâm tI
BAi tr9n đPm nhihm riêng t
Trong con bFng ch$c tan nh m a chi4u
Con v4 M\ chUng nói nhi4u
Nh ng Tâm khai m- giáo đi4u Chân nh
Con v4 mang lPm th)c h

Hòa Th 5ng Tr -ng Ban Ki#n Thi#t, hi8n
nay, dù tuOi đã quá già, sc đã y#u mòn,
nh ng Ngài v,n luôn kiên trì quan tâm
thúc đ^y Ban ki#n thi#t c$ gPng ti#n hành
m:i công vi8c. Nh<t là bCn v` v4 nhBng
chi ti#t sau cùng c1ng đã đ 5c cp nht
và đã np cho H>i Đng Thành Ph$ cu
xét. Hy v:ng, thi gian không xa, chúng ta
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GiCi bày cùng M\ trang th cu>c đi
Con v4 lòng d r$i bi
Dang tay M\ đón mPt ngi yêu th ng
Con v4 tìm ch$n náu n ng
M\ v9ng trng tV đêm tr ng sáng soi
Con v4 bóng nhV lf loi
RIng xanh lá bi#c cCm hoài sf-san
Con v4 lPng đ:ng tâm can
Nghe nh Cam L> tVa lan quanh mình
Con v4 bên M\ tr9n tình
Ng)a hoang ch a mVi, m>t mình… li đi
M\ nh ngun su$i Đi Bi
Tihn chân con trf phân kl duyên sinh
Con đi su$t nhBng bình minh
Ng Jc lên có M\ lZng thinh l ng tri
Con đi góp mZt bên đi
Tháng ngày nuôi d mng nhBng li M\ ru
Con nh sen mu>n đ9u Thu
ChPt chiu nPng nht tâm tu mi8t mài
Con đi ngày r>ng tháng dài
Bên con có M\ gót hài nh\ nâng
Con đi vt bV tham sân
nm m9m nhân ái tâm thân hòa cùng
Con đi có M\ trùng phùng
ChPt chiu d,n dPt tn cùng th# gian.

cảm nhận Diệu Viên và tôi đang thấy s ̣
hiện diện của S cô trong t ̀ng cành cây
ngọn cỏ ni khu v ̀n này, tôi th ̀ng gọi
đùa là v ̀n Lộc Uyễn, ni mà S cô đã bỏ
hàng gì ra chm sóc trong nh ̃ng ngày
tháng còn lại. Tối đến, tôi thấy thầy Trụ Trì
tay cầm di ảnh của cô, ṃt thầy t i tỉnh
báo cho các Phật t ̉ đến chùa biết s ̣ ra đi
của S cô. Không phải thầy không th ng
tiếc S cô, nh ng thầy đã t ̀ng dạy chúng
tôi r̀ng s ̣ chết chỉ là giai đoạn chuy%n
tiếp. Bồ Tát hóa độ chúng sanh rồi thì
cũng có lúc t ̣ mình phải chuy%n kiếp.
Chiếc bè đ a ng ̀i qua sông rồi thì ta
cũng phải r̀i bỏ nó mà thôi. S cô đã qua
bên kia b̀ chí nguyện đã đạt thành thì là
điều mà chúng tôi phải m ̀ng hn là than
khóc.
Vậy là quý thầy đã quyết định tO ch ́c tang
lễ cho cô một cách trang trọng mà không
nh l̀i yêu cầu của S cô là càng giản dị
càng tốt. Chúng tôi mỗi ng ̀i sẽ cố ǵng
dành chút thì gì để đến đọc kinh cùng S
cô trong nh ̃ng ngày cuối, để mình còn có
cảm giác là: S cô đã hiện diện tr ́c ṃt
mình rồi cùng v́i mình đọc t ̀ng l̀i kinh
tiếng kệ.

Tâm Th ng
Bài cy đng

Th ́ Hai 4 thá
ng 08 nm 2008
thang
Hòa Th ̣ng Tr ̉ng lão th 5ng Ph ́c hạ
Huệ cùng quý thầy trên Tổ đình Ph ́c
Huệ đã có ṃt đầy đủ, thầy Thiện Tâm
chùa Hoa Nghiêm cùng s ̣ hiện diện một
số quý thầy ̃ nh ̃ng chùa khác tại
Melbourne nh Thầy Minh Trí chùa Ph ́c
T ̀ng, Thầy Tịnh Đạo chùa Linh Sn,
Thầy Tâm Ph ng tu viện QuCng Đ ́c ,
Thầy Thông Dũng thiền viện Hiển Quang,
Thầy Ph ́c Thể. Ngoài ra tôi cũng ghi
nhận s ̣ hiện diện một số s cô trên chùa
Ph ́c Huệ họp cùng quý S cô Ph ́c
Chn, Ph ́c Hồng.

Mộ
Môt chiế
chiêc bè
be đã
đa
qua sông:
S cô Thí
ch N ̃
Thich
Nguyên L u

Ngày Th ́ Bảy khi vào thọ Bát, tôi đ ̣c
Diệu Viên báo là S cô đã viên tịch, vào
hai ngày tr ́c đây trong một buổi chiều.
Tôi rS Diệu Viên đi một vòng quanh khu
v ̀n bên hông chánh điện tr ́c khi vào
niệm Phật. Chúng tôi đi bên cạnh nhau
nh ng không ai nói v́i ai điều gì. Tôi có
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Theo ch ng trình đã son Thầy Ph ́c
Thái đ 5c đ4 c làm MC để điều động và
śp xếp mọi việc.
Đúng 7.00 tối, chúng tôi cùng nhau tề t ̣u
trong hội tr ̀ng, ni mà linh c ̃u của S
cô đ ̣c quàn ni đây trong ba ngày tr ́c
khi làm lễ trà tỳ tại Boy Chapel một lò thiêu
tại Springvale. Một điều hay là khi quàn
linh c ̃u tại chùa, thì mỗi ng ̀i chúng tôi
khi cần nh́n g ̉i điều gì, chúng tôi có thể
đến một cách dễ dàng tr ́c giác linh của
S cô mà nh́n g ̉i trong s ̣ chân tình mà
cũng rất ấm cúng của tình S Đệ.̣

có thể hiện thân là một ng ̀i n ̃. Gần 500
ng ̀i ngồi trong hội tr ̀ng ĺng nghe
trong niềm cảm phục xâu xa đối v́i một
ng ̀i đã xả thân vì đạo vì đ̀i. T ̀ việc in
kinh, đúc t ̣ng Phật, bố thí, thiết lập c s̉
kinh tài lo cho tng chúng cho giáo hội
đến việc lập viện mồ côi Diệu Quang nh ́t
nh ́t cô đều thành công r ̣c r̃. Tôi ghi
nhận có nh ̃ng nét ṃt rạng r̃, có nh ̃ng
nụ c ̀i chia sf v́i s ̣ thành công và tấm
lòng Bồ Tát vô biên của cô nh ng cũng có
nh ̃ng giọt n ́c ḿt ri xuống vì tiếc
th ng.

Thầy Thích Tâm Ph ng đã h ́ng dẫn
buổi lễ rồi chính đích thân Hòa th ̣ng đã
làm lễ thành phục cho S cô. Trong bầu
không khí trang nghiêm thanh tịnh v́i 28
vị Tng Ni h ́ng dẫn, tôi thấy công đ ́c
và ph ́c báu của S cô quả x ́ng đáng
v́i danh d ̣ này. Gia đình pháp quyến
theo l̀i dạy bảo của Hòa Th ̣ng thay cho
chiếc áo tang màu tŕng là chiếc áo lam
thanh bạch cùng một miếng vải vàng đính
lên áo. Thầy Ph ́c Tấn đã khuyến khích
chúng tôi cũng nên để tang cho s cô
b̀ng cách đính miếng vải vàng lên áo
tràng mình gọi là để tỏ chút lòng t ̉ng
nh́ một ng ̀i có nhiều công s ́c và ǵn
bó v́i đạo tràng.
Sau lễ thành phục v́i s ̣ hiện diện đầy đủ
của pháp quyến, thân h ̃u xa gần cùng
các liên viên của Đạo tràng Quang Minh,
thầy Ph ́c Thái v́i trí nh́ tuyệt v̀i đã ghi
lại khá chi tiết các công đ ́c mà S cô đã
làm đ ̣c trong nh ̃ng ngày tháng còn tại
thế. T ̀ việc đạo đến việc đ̀i lúc nào cô
cũng xông xáo gánh vác. Thế ḿi ch ́ng
minh đ ̣c r̀ng không phải đ̣i đến xuất
gia thì ḿi hành đ ̣c Bồ Tát hạnh. Điều
này cũng cho thấy đ ̣c tính tích c ̣c của
một đạo Phật vào đ̀i. Nhìn tấm g ng
của S Cô chúng tôi rất cảm phục và thấy
r̀ng Bồ Tát thị hiện trong đ̀i đôi khi cũng

Sau phần tiểu s ̉ là phần điếu vn của
Ch tng và các đoàn thể
M̉ đầu là phần ai điếu của thầy Thích
Thiện Tâm. Qua phần trình bày của thầy
Thiện Tâm ta thấy đ ̣c mối quan tâm của
cô đối v́i tng chúng và s ̣ tr ̀ng tồn của
đạo Phật. Thầy đã tán thán công đ ́c của
cô trong s ̣ kính phục xâu xa.
Sau đó là thầy Tịnh Đạo đã đại diện cho
hai thầy Minh Trí và Tâm Ph ng có đôi l̀i
tr ́c giác linh S cô. Thầy cũng nh́c lại
nh ̃ng kỷ niệm khi còn - Việt nam và đ ̣c
biết s cô qua nh ̃ng việc làm đầy công
đ ́c của s cô tại chùa Giác Sanh và tại Tổ
Đình Ấn Quang.
Đoàn thể đầu tiên đến là Đạo tràng Hoa
Nghiêm, ng ̀i đại diện là Anh Nguyễn
Vn Phong. Anh cho biết s ̣ tham gia của
S cô đối v́i đạo tràng Hoa Nghiêm, cũng
nh đối v́i chùa Hoa nghiêm rất to ĺn.
Anh còn nói s ̣ ra đi của cô là một mất mát
to ĺn là một thiệt thòi cho Đạo tràng.
Viện Phật học A Dục là đoàn thể th ́ nhì,
ng ̀i đại diện là đạo h ̃u Thiện Đ ́c.
Trong niềm cảm xúc xâu xa anh cho biết
S cô là ng ̀i đã có công rất ĺn v́i việc
hình thành viện này. T ̀ việc thành lập, đôn
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đốc đến phần tài chánh, S cô đã không
quản khó khn để hình thành và hoàn tất
việc Phật s ̣ này. Anh bày tỏ niềm kín
́ h
mến và lòng biết n của toàn thành viên
trong viện Phật Học A Dục này.

điện. Bác bày tỏ lòng quý mến và tiếc
th ng của toàn thể Ban trị s ̣ đối v́i s ̣
ra đi của cô.
Bồ Đề Trai cũng đã c ̉ đại diện bày tỏ nFi
tiếc th ng của mình. S cô là ng ̀i sáng
lập trông coi, điều hành và sn sóc quán.
Hình bóng của cô đã ǵn liền v́i quán
trong nh ̃ng nm tháng dài và nh ̃ng chân
tình thiết tha của S cô đối v́i nhân viên
tại đây mà anh chị em không bao gì
quên.

Cô Diệu L ng đã đại diện cho toàn thể
Đạo tràng Quang Minh bày tỏ nFi niềm
xúc cảm đối v́i S cô và cũng nh́c nhlại công lao khó nhọc của S cô trong s ̣
nghiệp bảo vệ s ̣ tr ̀ng tồn của đạo Phật.
Ban Trị S ̣ và Ban kiến thiết Đại hùng b
điện chùa Quang Minh lạy tạ giác linh S
cô.
Sau cùng là l̀i cảm tạ của thầy Ph ́c
Tấn. Thầy cho biết ngày mai sẽ trình chiếu
một số hình ảnh của cô, thầy cũng yêu
cầu có s ̣ đóng góp của tất cả mọi ng ̀i.

Cô Liễu đã đại diện cho Gia đình Đại Hoan
Hỉ bày tỏ niềm cảm xúc của mình cùng
lòng tri n việc S cô giúp đm các em may
chiếc áo dài lam đồng phục. Cùng việc
t ̉ng nh́ đến nh ̃ng cành đào quanh
chùa có đ ̣c là do chính ý của cô.

Th ́ Ba 05 thá
ng 08 nm 2008
thang

Sau đó là phần trình chiếu nh ̃ng hình ảnh
của S cô. Ta sẽ tìm đ ̣c bóng dáng thân
th ng của cô t ̀ lúc còn ̉ Việt Nam đến
khi qua Úc, nh ̃ng sinh họat cùng nụ c ̀i
trong tâm t ̀ của cô đ ̣c rọi lên trên màn
ảnh. T ̀ nh ̃ng việc âm thầm ḷng lẽ cho
đến nh ̃ng việc làm chánh đáng đ ̣c ghi
trong sO sách, trong lòng mọi ng ̀i đã
đ ̣c thể hiện phần nào qua phần trình
chiếu này.

Sau th̀i kinh Báo Ân Phụ Mẫu là việc
phúng điếu của các đoàn thể.
Hoà Th ̣ng đã m̉ đầu b̀ng một l̀i nh́n
nhS v́i nh ̃ng ng ̀i thân còn lại trong gia
đình. Công đ ́c vô l ̣ng và tấm lòng thiết
tha vì đạo Pháp của cô là tấm g ng sáng
để con cháu noi theo. Ngoài ra Hòa
Th ̣ng còn cho biết nh ̃ng điều mà thầy
Ph ́c Thái kể lại thì vẫn còn thiếu vì có
nh ̃ng việc cô âm thầm làm trong tinh thần
vị ḷi ḷi tha mà ít ai đ ̣c biết. Cuối cùng
Hòa Th ̣ng chúc cho Pháp quyến đ ̣c
đạo thêm tng tr ̉ng, ph ́c đ ́c tràn
đầy.

Để kết thúc thầy Ph ́c Tấn cho biết ngoài
việc phát triển Phật pháp cô còn là ng ̀i
cũng lo đến môi tr ̀ng chung quanh làm
đẹp cho ngôi chùa b̀ng nh ̃ng cành đào
trong mùa Xuân ḿi, nh ̃ng nụ hồng trong
ńng ban mai, nh ̃ng ngọn ́t đong đ a
chĩu đầy quả mà tôi và Diệu Viên th ̀ng
hái cho quán Bồ Đề Trai.

Sau l̀i Hòa Th ̣ng, đo hBu Minh Chiếu
đại diện Ban Trị s ̣ chùa Quang Minh có
đôi l̀i phát biểu tr ́c giác linh của S cô.
Bác nh́c lại công lao khó nhọc của s cô
qua nhiều nm thng trầm của chùa
Quang Minh. S cô đã không quản mọi
gian khổ đề lo xây d ̣ng ngôi chùa Quang
Minh thân th ng và ngôi Đại hùng bu

Đó là tất cả của S cô, kể làm sao cho xiết
việc S cô làm. Ngày mai này đây cành
đào thiếu bóng S cô nh ng vẫn còn
đong đ a trong ńng śm, nụ hồng vẫn
n̉ th́m trong ńng xuân, nh ̃ng cành ́t
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vẫn còn đầy quả chín mọng. Còn chúng
ta, nh ̃ng ng ̀i còn lại đã th ̀a h ̉ng
đ ̣c di sản quý báo này thì chúng ta phải
t ̣ h ́a v́i lòng đi là phải biết vun bồi cùng
xây đấp nh ̃ng gì đã có s̉n và cũng phải
biết noi g ng ng ̀i để phục vụ cho đạo
cho đ̀i.

hoa tâm ý, dâng hết lòng thành vào câu
chúc cuối cùng dành cho giác linh S cô
trong gì phút tiễn biệt này.
Tôi xin dùng một l̀i trong Kinh Pháp Cú
để ṭng S cô:
Ng ̀i nào có đầy đủ nng l ̣c, luôn giB
mình trong chánh niệm, tinh chuyên hành
trì, biết giB gíi trong sạch, phục vụ và bố
thí không ng ̀ng thì danh thm sẽ mãi
thm ngát.

Th ́ T 06 thá
ng 08 nm 2008
thang
Tôi ch a t ̀ng thấy buổi trai tng nào mà
có đầy đủ các tng ni đến d ̣ nh ngày
hôm nay. Tng đoàn gồm 18 tng cùng
Hòa Th ̣ng và 14 ni đến d ̣ lễ trai tng
cùng tihn biệt giác linh cô trong ngày cuối
cùng.

Đây không nh ̃ng là l̀i tôi g̉i ǵm đến S
cô mà còn là bài học tôi đã rút tỉa đ ̣c t ̀
nh ̃ng hạnh bồ tát của S cô và t ̣ mình
nguyện r̀ng: mình sẽ lấy nó làm kim chỉ
nam cho cuộc đ̀i còn lại của mình.
̣ chua
̀ Quang Minh
Ban Biên tâp

Hòa Th ̣ng ban giáo t ̀ cho Pháp quyến
và g̉i l̀i chúc lành cho tất cả mọi ng ̀i.
Thầy nói nh ̃ng ph ́c báo về tài pháp nhị
thí mà S cô đã để lại thì xin hãy trân trọng
giB gìn, noi theo và nên ǵng công bồi
đ́p tiếp tục con đ ̀ng của ng ̀i đã để
lại. Theo Thầy thì tài thí hBu hạn nh ng
pháp thí thì công đ ́c vô cùng tận. Sau
cùng Hòa Th ̣ng đi di8n Ch Tôn Đc
hi8n ti4n, ch Đi Đc Tng Ni nguy8n c9u
Tam BCo gia h> cho giác linh tl kheo ni
Nguyên L u cao đng Pht qu$c và toàn
th% môn đ, pháp quy#n đ 5c thIa h -ng
nhBng công đc quý báu cSa s cô đã to
nên mà gZp nhi4u ph Jc báu vô lu, giCi
thoát.

V4 đây!
V4 đây d)ng li ni4m tin
V4 đây tìm li an bình n>i tâm.
V4 đây nhìn Đi Tòng Lâm
RIng cây bóng mát cao thâm đo tình.
V4 đây nuôi d mng tâm linh
LPng sâu thi4n đ]nh k8 kinh an nhàn.
V4 đây đ<t T]nh thênh thang
Su$i reo n Jc chCy không màng l5i danh.
V4 đây bát ngát tri xanh
Bình minh cCnh đ\p trên cành chim kêu
V4 đây lc h -ng tiêu dao
Bn cùng hoa lá ngt ngào tình thâm.
V4 đây theo d<u dh t9m
CCnh yên tâm lZng mch ng9m lPng sâu.
V4 đây vui s$ng đo m9u
CCnh tâm, tâm cCnh m>t màu nh nhiên.

Cuối cùng thì lễ Di Quan cũng đ ̣c cB
hành v́i số tham d ̣ hn 500 ng ̀i. Đoàn
xe nối đuôi nhau tiến đến nghĩa trang. Ni
đây lễ trà tỳ đ ̣c c ̉ hành trọng thể tr Jc
s ̣ ch ́ng kiến của hàng trm ng ̀i và v́i
s ̣ chủ lễ của Hòa Th ̣ng Tr ̉ng lão
th ̣ng Ph ́c hạ Huệ .

T.T.

Mỗi ng ̀i chúng tôi dâng cành hoa cho
S cô. Thầy Ph ́c Tấn nói đây là cành
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th# vi8c h:c hVi giáo lý r<t là h8 tr:ng.
Không nghiên cu giáo lý nh ng i mù đi
trong đêm t$i, thì tránh sao khVi cCnh sa
h9m sAp h$. Có nghiên cu giáo lý chúng ta
hi%u đ 5c li Pht dy theo chánh pháp
đúng chân lý. Nh ngài Quy Sn dy “Giáo
lý v] th ng th# hoài, huy4n đo vô nhân
kh# ng>” nghaa là: Giáo lý ch a tIng đ%
lòng, thì chF huy4n đo do đâu mà kh# ng>.

LÊN R{NG G|P L}I HnNG XnA

Li d,n:
Thi#u vt ch<t con ng i không có ph ng
ti8n đ% x dAng. Bên cnh đó mch s$ng
tâm linh c9n phCi đ 5c song hành cùng đi
s$ng hNng ngày. Nhìn v4 th)c ti không
phCi c$ quên thi gian. Tht ra, soi chi#u
các giá tr] c bCn đ% góp nhZt nhBng nng
l 5ng t$t dùng làm đ9y và thng hoa đi
s$ng n>i tâm. S) ch9n chI theo thi gian bV
quên nng l)c nhi8m m9u cSa th)c ti s`
khi#n con ng i mFi khi gZp khó khn, trPc
tr- trong đi s$ng r<t khó lòng v 5t qua
đ 5c. Bi#t góp nhZt ph ng ti8n là m>t vi8c
làm t$t; và bi#t góp nhZt các giá tr] tâm linh
là m>t vi8c làm siêu vi8t. Kh-i đi tI đó vi8c
n$i k#t và tìm li h ng x a không nh<t thi#t
phCi đ5i ch thi gian chín đS. Hãy nh\
nhàng b Jc vào con đ ng đích th)c cSa
chính mình….

Mu$n nghiên cu giáo lý chúng ta phCi c9n
có đ$i t 5ng đ% h:c hVi. Đó là kinh đi%n
Pht giáo. Kinh đi%n Pht giáo có Nh] Tng,
Tam Tng, đ4u nNm trong cú kinh ti%u thIa
(nguyên thSy) và đi thIa. MFi tng kinh đ4u
có đ9y đS Kinh, Lut và Lun, đ4u đ 5c
truy4n bá đ#n Trung Qu$c, Nht BCn, Vi8t
Nam, v.v… Tuy vy, chúng ta c9n l)a ch:n
đúng cn c trong khi tu h:c và th)c hành.
Càng h:c nhi4u kinh đi%n, s` có thêm n>i
l)c tu hành. Đ$i vJi Pht giáo, h:c phCi đi
đôi vJi hành, n#u ta ch m>t b4 nghiên cu
thì ví nh m>t tS đ)ng sách. N#u có hành
mà không h:c thì s) tu hành dh b] sai lc.
Th# nên có câu: “Tu mà không h:c là tu mù,
h:c mà không tu là cái đãy đ)ng sách”. Đ$i
vJi ng i con Pht c9n phCi tI bV bCn ngã,
không còn cái tôi, khi làm b<t c m>t công
vi8c gì bám víu vào danh l5i thì cái tôi ngày
càng đ 5c nuôi lJn, không có cách nào tI
bV đ 5c. Nhân đây tôi xin k% tóm l 5c m>t
câu chuy8n trong Truy8n CO Pht Giáo, mAc
đích nói v4 lòng TI Bi khi gZp b<t c m>t đ$i
t 5ng nào.

P.H.

Trong quá trình tu h:c, chúng ta c9n trau di
ki#n thc: Pht pháp và Th# pháp. Chúng ta
th ng nói: Pht pháp b<t ly th# gian pháp.
Do đó, c9n phCi nghiên cu giáo lý, c9n
phCi có đ$i t 5ng đ% h:c tp, ti#p đ#n
chúng ta c9n phCi hoNng pháp đ> sinh.
Trong t hoNng th8 nguy8n có vi#t:
Chúng sinh vô biên th8 nguy8n đ>
Phi4n não vô tn th8 nguy8n đon
Pháp môn vô l 5ng th8 nguy8n h:c
Pht đo vô th 5ng th8 nguy8n thành.

X a kia có gia đình gm hai v5 chng và hai
con nhV, h: đang s$ng cCnh an vui và hnh
phúc. Không may ng i chng lâm b8nh
ch#t, khi anh ta qua đi, ng i v5 v,n còn
mang thai đa trf th ba. Gia đình lâm vào
cCnh vô cùng kh$n đ$n, thân cô, th# cô,
tht là nghèo khó b<t ly thân! Gia đình cô ta
- g9n m>t ngôi chùa khá khang trang, trong
chùa có nhi4u tng chúng tu h:c hàng
ngày. Có m>t hôm vào ngày lh h>i lJn,

Tr Jc h#t phCi huân tp giáo lý. Nh ta có
th% thi#u n, thi#u mZc, nói chung là vt
ch<t, nh ng nhu c9u tâm linh không th%
thi#u đ 5c, nh không khí đ$i vJi con ng i.
N#u thi#u không khí hít th-, thì con ng i
không th% nào tn ti đ 5c nBa. Do đó, vi8c
h:c tp tìm hi%u giáo lý Pht Đà đ$i vJi
ng i tu Pht không th% nào thi#u đ 5c. Vì
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ng i đ#n chùa r<t đông, đàn na tín thí đ4u
là nhBng ng i giàu có đ#n cúng d ng
Tam BCo. M:i ng i đ4u h -ng nhBng ni4m
vui, mong cho gia đình đ4u đ 5c ph Jc báo
khi cúng d ng Tam BCo. Trong không khí
vui t i cSa thiên h đ#n chùa lh h>i, cô ta
dPt hai con nhV và m>t con chó đ#n chùa lh
Pht, vJi t<t cC t<m lòng thành, nh ng
không có m>t vt dAng gì và cC ti4n bc, cô
ta tSi thân, cho rNng thân phn mình ki#p
tr Jc không bi#t hnh b$ thí, do đó ki#p này
nghèo khó v.v… Trong suy ngha miên man
nh vy, cô ta đã cPt m>t mJ tóc cúng
d ng th9y trA trì. Th9y hoan h nhn. Sau
đó cô ta xin cm cho ba m\ con, th9y sai
bCo chú ti%u đem đ#n. Sau đó cô li xin
thêm m>t bát cm nBa cho con chó, th9y
bNng lòng cho nh ng trong lòng đã không
vui. Cô ti#p tAc xin m>t bát cm nBa cho
đa trf trong bAng, Th9y nOi nóng li còn
trách mPng cho rNng cSa Tng chúng, cô
không nên lm dAng, l thay, ch a bao gi
tôi th<y m>t ng i đã xin li xin cho đa con
trong bAng. Lúc đó trên b9u tri trong xanh
có v9ng mây ng1 sPc hi8n ra, đàn na tín thí
nhìn lên th<y hình Cnh m>t cô gái và hai đa
trf. Chính là ngài Vn Thù th] hi8n đ% hóa đ>
tng chúng, ng i đ 5c ti#p cn chính là v]
trA trì. Sau đó ngài ^n thân bi#n m<t. V] trA trì
hoCng s5 đ#n kinh hoàng và thành tâm sám
h$i cho đ#n h#t cu>c đi và dy tng chúng
tu hành đúng theo li Pht dy.

Danh Sách Cúng D ng Xây D)ng
Đi Tòng Lâm Pht Giáo
Di8u Long (Lon ti4n cPc) 29.35; Monastery
donation (100); Mc Đo Dân (Lon ti4n
cPc) 224.55; Lê Th] Bé pd Di8u Tánh (Lon
ti4n cPc)23.30; Bán Jt ĐTL (42); Bán cCi
ĐTL (5); Bán cCi xanh ĐTL (30); Bán Jt
ĐTL (25); Ông Bà Lautard (Nouméa) 700;
Bà Tâm Đc (Nouméa) 700; Bà T]nh Hòa
(NZ) 250; Bán xC Jt ĐTL (50); n danh
(50); Lautard pd Di8u Hnh (100); Hnh
Liên (Nouméa) 100; Lê Th] Mai Liên pd HCi
Quang (100); Tâm Minh (Nouméa) 50; Bán
Jt ĐTL (20);Victoria Tran & Reagent Tran
(50); Thanh Trí & Nguyên Ph Jc (50); LB
Li8t Hoa (20); Phm Ng:c Y#n (20);
Nguyhn Th] Lan (20); Phan Qu$c Lâm
(150); Tng Vn Minh (100); Phan Vn Út
(100); Hoa Ph Jc (20); Giác Toàn (100);
Hà Lân (50); Lý Nh<t Trí (20); Tr9n Th]
Niên pd Di8u Th: (50); Phan Th] Nguy8t
pd Di8u Quang (50); Phm Thanh HCi
(50); Nguyhn Vn Th]nh (20); Ngô Th] Thái
(50); Nguyhn Hoàng Tiên (20); Lai Vn
Khoa (USA) 500; Lê Thanh Hùng (200);
Hanh M ng (50); Mã o (50); Đào Th]
Ki4m (20); Cao Th] Thân (20); Thùng cúng
d ng (334); Nguyhn Th] Ly pd Di8u Hu8
(Nouméa) 300; Bán ng u báng ĐTL (100);
Bán bún Sng h> ĐTL Tâm L>c & Tâm Đt
(541); n danh (494); S Cô Ph Jc T]nh
(1,580); Bán Jt ĐTL (60); Bán bánh ú
(806); Th9y Ph Jc Đ> (140USD); S Cô
Ph Jc L 5ng (140USD); Di8u Minh
(20USD); Di8u Chân (20USD); Di8u Đào
(20USD); Gđ h/l Hulnh Đc Tuyên (50);
Di8u ThSy (50); Bán cCi ĐTL (102.50); Bán
đu, Jt ĐTL (95); Bán cCi, cS cCi, Jt (216);
Bán Jt, đu ĐTL (70); Th9y P.Lc (50.95);
Sa di Ph Jc Ng> (200); Bán Jt, cCi, đu
ĐTL (199.50); Go thm Hoàng Gia
(1,000); M Đc Pharmacy (100); Nhã Chi
Beauty Salon (100); Bán Jt ĐTL (80); Bán
Jt đu ĐTL (70); Bán cCi, đu (245); Đc

PhCi chng vJi thi đi hôm nay chúng ta
đang lâm vào cCnh đó quá nhi4u vì bCn ngã.
Do đó, ng i tu theo Pht giáo b] lm dAng
và hình thc quá nhi4u. B-i khi xã h>i vn
minh bao nhiêu, thì đo đc suy đi b<y
nhiêu. Ng i tu Pht c9n h:c và hành, c9n
đi sâu tìm hi%u đo lý nhân quC, thì ngay
trong cu>c đi này, nh<t đ]nh đ 5c giác ng>
và giCi thoát./.
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Chúng tôi chân thành cCm t s) đóng góp
bài v-, ý ki#n cSa Ch Tôn Đc, Tng, Ni
xa g9n. Và đng cCm t, ghi nhn công
đc quí v] hCo tâm đóng góp t]nh tài trong
vi8c xây d)ng c s- Đi Tòng Lâm Pht
Giáo; quí v] góp sc công quC trên khu đ<t
còn nhi4u ngOn ngang r<t c9n nhBng t<m
lòng r>ng m-.
Quí đng h ng Pht t mu$n đóng góp
t]nh tài bNng chi phi#u xin ghi:

Khiêm (100); Nguyhn Th] Minh pd Di8u
Đt (400); Bán đu ĐTL (33); Bán cCi, đu,
khoai ĐTL (490); Đo tràng bát quan trai
(60); Bán Jt đu ĐTL (46.50); Th9y Ph Jc
Thái (1,000); Ti4n cPc d Ji h cá (33.55);
Thu Ng:c (20); Bán khoai m- ĐTL (130);
Bán khô chay (50); Bán bánh sBa (50);
Linda Tr9n (480); Quán An Lc (Lon ti4n
cPc) 262.30; Cúng tc t 5ng Tam Thánh:
Hulnh Kim Liên pd Di8u Hu8 1 (400);
Tr ng Tr9n (30); Minh Ph Jc (30); Kathy
Lam Son (cúng 2 tháng 4+5/08) 200;
Tri8u T$ C9m (50); Chn Huy4n Chi#u
(500); n danh cúng tc t 5ng B tát Đi
Th# Chí (100); Gđ Tâm Thanh (600); Chúc
Triêm 20); Cúng Quán Âm CCnh: n danh
(300); Di8u Trí (100); Bác VA pd Di8u Hnh
(100); Hulnh Đc Tuy4n (40); S Cô
Ph Jc Chí (20); Th9y Ph Jc Lc (20); Di8u
Thi (50); Tâm Hi8p (50); Tr9n Thanh
H ng (50); Di8u hnh (50); Viên Linh
(30); Gđ TI Châu (100); Di8u An (300);
Di8u Hu8 (Tr9n Hulnh Phúc) 50; Tâm
Thông (50); Di8u Lai + các bn (120); S
Cô Ph Jc Nghiêm (100); Di8u Lai (120);
Gđ Ý Ng:c M Hoàng (100); M A (100);
Tng Hoàng Nhã (600); Di8u Ph ng +
Cô HNng (50); S Cô Ph Jc Chí (2,500);
Tng Hoàng Nhã (100); La Th] Nôi (300);
Daryl Wei (100).

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC
INSTITUTE
hoZc có th% chuy%n thUng vào:
Commonwealth Bank tài khoCn s$:
2323 1011 0961.
0961
Sau đó g-i biên lai kèm theo h: tên và đ]a
ch v4 TO đình Ph Jc Hu8 đ% chúng tôi
ti8n c<p biên lai hi đáp.
Quý v] mu$n thm vi#ng và công quC trên
Đi Tòng Lâm c9n chùa giúp ph ng ti8n
di chuy%n xin liên lc vn phòng TO Đình
Ph Jc Hu8.
M:i ý ki#n đóng góp xây d)ng xin vui
lòng g-i theo đ]a ch sau đây:
Ph Jc Hu8 Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
Đi8n thoi: (02) 9725 2324
Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org
M>t l9n nBa xin đ 5c bày tV lòng tri ân đ#n
t<t cC quí v].
Nam mô Công Đc Lâm B tát ma ha tát.
Trân tr:ng.
Sydney ngày 01/08/2008
Ban Ki#n Thi#t Đi Tòng Lâm Pht Giáo

Li CCm t

Ghi nhận
công đức
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