
Kỷ yếu trường hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557,  trang 1 

 



Kỷ yếu trường hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557,  trang 2 

KỶ YẾU  
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG  

 

 
 
 
1. Mục lục………………………………………………………………………………… 1 
2. Lời Ngỏ. Ban Biên Tập…………………………………………………………………. 3 
3. Thông Tư Về Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Bảo Lạc……………………… 4 
4. Thư Cung Thỉnh tham dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Minh Hiếu………. 5 
5. Diễn Văn Khai Hạ. HT Thích Minh Hiếu………………………………………………. 6 
6. Kiết Đông (thơ) HT Thích Huyền Tôn………………………………………………….. 7 
7. Phật Giáo & Sự hy sinh của Bồ Tát Quảng Đức. Maha Samai. Thích Bảo Lạc dịch…… 8 
8. Ngọn lửa thiêng. HT. Thích Trường Sanh……………………………………………... 10 
9. Đức tin theo lời Phật dạy. TT. Thích Bổn Điền………………………………………... 11 
10.Cách mạng bản thân trong Bát Chánh Đạo.TT. Thích Nguyên Trực…………………. 12 
11. Dư âm mùa tưởng niệm 50 năm .TT.Thích Tâm Phương……………………………. 14 
12. Câu chuyện An Cư.  HT. Thích Trường Sanh………………………………………... 18 
13. Dâng Sớ cúng Cô hồn. TT.Thích Thiện Hiền………………………………………… 19 
14. Bát cơm Hương Tích. TT.Thích Nguyên Tạng………………………………………. 20 
15. Theo dấu chân Phật. TT. Thích Minh Hội……………………………………………...22  
16. Đôi dòng cảm niệm. TT. Thích Minh Diệu…………………………………………….24  
17. Đặc thù Trường Hạ  (thơ)  Thích Minh Siêu…………………………………………...26  
18. Cảm tác Trường Hạ. Ni Chúng………………………………………………………...27 
19. Tôi đi học tu . Tâm Hải………………………………………………………………...28 
20. Câu chuyện Khúc gỗ trôi sông. Thích Nữ Nguyên Liên ………………………………29  
21. Một năm Bình An Phật .(kịch)  Vô Ngã……………………………………………….31 
22. Được làm con gái của Đức Phật. Cỏ Thơm…………………………………………... .32 
23. Cảm niệm tri ân. Thích Nữ Quý Liên………………………………………………….32 
24. Đời Tăng Sĩ (thơ) Thích Nữ Diệu Đức……………………………………………….. 33 
25. Những Bà Mẹ (kịch) TN.Nguyên Khai - TN Đạo Từ………………………………… 33 
26. Phật Giáo đối với Xã Hội Tiêu Thụ Hiện Đại. Chúc Bính…………………………… 35 
27. Mừng Chu niên 10 năm TV Minh Quang. Diệu Hòa …………………………………37 
28. Tâm Tĩnh Lặng (thơ)Thích Nữ Nguyên Liên………………………………………… 39 
29. Tình già. Tâm Huệ…………………………………………………………………… .39 
30. Tỉnh Ngộ (kịch) Giác Hóa……………………………………………………………. 40 
31. An cư an lạc (thơ)  Thanh Phi………………………………………………………… 42 
32. Thành kính tri ân. Bửu Trí……………………………………………………………. 42 
33. Người Phật tử già. (thơ) Hồng Hoàng…………………………………………………43 
34. Hướng về Trường Hạ. Quảng Tịnh…………………………………………………... .44 
35. Truyền thống An Cư Kiết Hạ. (thơ) Quảng An………………………………………..45 
36. Vu Lan Báo Hiếu.  Diệu Đồng……………………………………………………….. 45 
37. Tua hồng phấn bụi. Tâm Tuệ Hạnh……………………………………………………46 
38. Tự thán (thơ) Chân Phúc Hà…………………………………………………………. 47 
39. Đạo Phật và Phương thức sống. Thích Nữ Tâm Lạc…………………………………. 48 
40. Diễn Văn Mừng Chu Niên 10 năm của TV Minh Quang. HT Minh Hiếu…………… 49 



Kỷ yếu trường hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557,  trang 3 

41. Tường thuật 10 ngày An Cư tại TV Minh Quang. Tịnh Tuệ…………………………. 51 
42. Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13. Thích Đạo Hiển………………. 53 
43. Hình ảnh chân dung Chư Tôn Đức…………………………………………………… 55 
44. Hình ảnh chân dung Quý Phật Tử……………………………………………………. 59 
 
Văn kiện Khóa An Cư 2013 
45.  Ban Chức Sự Trường Hạ Minh Quang (2013)………………………………………..64 
46.  Lịch giảng tại Trường Hạ Minh Quang (2013) ……………………………………… 65 
47.  Nội quy tại Trường Hạ Minh Quang (2013)…………………………………………. 66 
48.  Thời khóa và hiệu lệnh tại Trường Hạ Minh Quang (2013)…………………………. 67 
49.  Ban Duy Na Duyệt Chúng tại Trường Hạ Minh Quang (2013)………………………68 
50.  Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Trường Hạ Minh Quang (2013)……………… 69 
51.  Danh sách Phật tử tại gia tham dự tại Trường Hạ Minh Quang (2013)……………… 70 
52.  Danh sách Phật tử nghe pháp qua hệ thống Paltalk - Room Phật Pháp Nhiệm Mầu… 74 
53.  Danh sách Tự Viện & Phật tử cúng dường tịnh tài Trường Hạ ………………………75 
54.  Danh sách Tự Viện & Phật tử cúng dường Trai Phạn và Phẩm Vật………………… 80 

 

  

 

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu 

Cố vấn: HT Thích Bảo Lạc 
Biên  tập nội dung: TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín 

Ðánh máy: Diệu Ánh, Minh Châu 
Trình bày nội dung: ĐĐ Viên Tịnh 

Trình bày bìa: Thiện Hạnh Ngọc Minh 
Sửa bản in: Thanh Nghiệp, Thanh Phi 

Hình ảnh: Quảng Hội, Minh Tuấn, Diệu Khai, Tâm Thảo 
Kỹ thuật ấn loát: Allvilla Printing, Sydney, New South Wales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kỷ yếu trường hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557,  trang 4 

  

Lôøi Ngoû 
Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều tụ về nhóm họp một 
nơi Kiết Giới An Cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Ðịnh, Tuệ, là ba 
môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày bận rộn hoằng 
pháp lợi sanh.  

Tại quê nhà, Chư Tăng Ni thường tác pháp An Cư Kiết Hạ từ ngày 16 tháng 4 
đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “ tam nguyệt an cư, cửu 
tuần tu học” (Ba tháng cấm túc an cư, chín mươi ngày chuyên tinh hành trì tu 
học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết 
khác biệt với quê nhà nên khóa An cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp 
với thời đại.  

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi- Tân 
Tây Lan được thành lập năm 1999, mỗi năm đều qui tụ lại một trú xứ được 
chọn trước để An Cư tu tập trong mười ngày.  

Mười hai kỳ An Cư trước đây được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, South 
Australia (2000), Chùa Pháp Bảo, New South Wales (2001), Chùa Linh Sơn, 
Victoria (2002), Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra (2003), Tu Viện Quảng 
Đức, Victoria (2004, 2011), Chùa Phổ Quang, Perth (2005), Chùa Pháp Bảo, 
Sydney (2006) lần thứ 2; Chùa Pháp Hoa, Adelaide, (2007); Chùa Linh Sơn 
lần thứ 2 (2008, Chùa Pháp Bảo, lần thứ 3, 2009, Thiền Viện Minh Quang 
(2010), Tu Viện Quảng Đức (2011), Tu Viện Vạn Hạnh, lần 2, thủ đô 
Canberra (2012), năm nay, 2013, khóa An Cư  Kiết Ðông kỳ 14 được tổ chức 
lần thứ hai tại Thiền Viện Minh Quang, thành phố Canley Vale, tiểu bang 
New South Wales 

Tập Kỷ Yếu này ghi nhận lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những hình 
ảnh sinh hoạt của Trường Hạ Minh Quang như một món quà tinh thần kỷ 
niệm cuối khóa cho mọi hành giả tham dự khóa tu và thân tặng các pháp hữu 
gần xa.  

Dù hết sức cố gắng trong khả năng, tuy nhiên những thiếu sót chắc chắn 
không sao tránh khỏi. Kính mong Chư Tôn Ðức và quý Phật tử hoan hỷ góp ý 
và bổ chính.  

Nam Mô A Di Đà Phật 

Trân trọng, 

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Trường Hạ 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan 
TỔNG VỤ TĂNG SỰ - CHÙA PHÁP BẢO 

148 – 154 Edensor Rd, St. Johns Park, NSW 2176 – Australia. 
Tel: (02) 9610 5452  Fax: (02) 9823 8748  Email: phapbao@bigpond.net.au 

___________ 

Sydney ngày 25 tháng 2 năm 2013  

Thông Tư 
Về Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14 

Kính gửi:  Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quí vị Trụ Trì các cơ sở tự viện 
GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan 

Thưa quí vị, 

Truyền thống An Cư Kiết Hạ của Tăng đoàn đã có từ thời Đức Từ Phụ còn tại thế, Giáo Hội chúng ta 
tiếp tục kế thừa di ý đó của Ngài. Mỗi năm tất cả Tăng Ni của Giáo Hội tề tựu về một trú xứ tác pháp 
an cư theo như thời gian qui định. 

Mùa An cư năm Quý Tỵ này (2013) của Giáo Hội do H.T Thích Minh Hiếu hoan hỷ nhận trọng trách 
Hóa Chủ tổ chức tại Thiền Viện Minh Quang, địa chỉ: 30-32 Chadderton Street, Canley Vale – NSW 
2166; thời gian từ ngày 2 đến 12 tháng 7 năm 2013. Cuộc họp tiền an cư vào lúc 19.00 giờ ngày 
1/7/2013 để cung cử Ban Chức Sự và các Phật sự khác. 

Để đạo tình trong hàng Tăng lữ gắn bó, và làm trang nghiêm Giáo Hội, nhân danh Tổng Vụ Tăng Sự, 
chúng tôi xin cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni hoan hỷ về tham 
dự đông đủ. 

Sau Thông Tư của TVTS sẽ có thư Cung Thỉnh của Hòa Thượng Hóa Chủ, kèm phiếu hồi báo để quí 
Ngài, quí vị phúc đáp cho Ban Tổ Chức dễ dàng sắp xếp Phật sự châu viên. 

Kính nguyện hồng ân chư Phật gia trì quí Ngài và quí vị thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành. Rất 
mong cung đón quí vị tại Trường Hạ như thời gian ghi trên. 

Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát 
Nay kính, 

 
TVT Tổng vụ Tăng sự 
 (đã ký)  

HT Thích Bảo Lạc 

* Ghi chú: V/v Phật tử tòng hạ do vị Hóa chủ cho chi tiết, vì còn tùy thuộc phương tiện của trụ xứ tổ 
chức 
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Sydney, ngày 28/02/2013 

Thö Cung Thænh An Cö Kieát Ñoâng Kyø Thöù 14 
Kính gởi: 

Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa , Đại Đức, Tăng Ni các Chùa, Tự Viện, Tịnh xá trên toàn Liên Bang 
Úc châu và New Zealand. 

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức. 

“Giới Luật là mạng mạch của Phật Pháp 
  Giới Luật tồn tại là Phật Pháp tồn tại” 
Duy trì mạng mạch nầy và khiến Phật pháp tồn tại hơn 2000 năm qua đó chính là sứ mạng và bổn phận của 
Tăng già. Từ thuở xa xưa khi Đức Thế Tôn còn trụ thế nơi đất Ấn, cho đến vô số dòng kệ truyền tâm của 
chư Tổ, vườn hoa giác ngộ đã nở rộ trên hàng trăm quốc gia khắp thế giới. Dù thời gian và không gian lâu 
xa như thế ấy nhưng truyền thống An Cư  Kiết Hạ hàng năm của Tăng già chưa bao giờ dứt đoạn. 

Năm nay, 2013 âm lịch Quý Tỵ, bổn tự Thiền Viện Minh Quang chúng con lần thứ 2 lại được Giáo Hội ủy 
thác việc tổ chức khóa Hạ lần thứ 14 Phật lịch 2557 tại Thành phố  Sydney, tiểu bang NSW, Úc châu. 
Thừa lệnh Tăng sai và trong trách nhiệm là đơn vị tổ chức. Chúng con trong hoàn cảnh nhỏ hẹp của tự 
viện nhưng  sẽ nỗ lực hết sức mình sắp xếp để phụng sự đại chúng. Xin thành tâm bái thỉnh Chư Tôn 
Thiền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội: Vì mạng mạch của Phật pháp,vì trang nghiêm Giáo hội và vì sự hòa 
hợp của Tăng già.. xin quý Ngài hoan hỷ thu xếp Phật ự tại bổn tự địa phương, trở về tham dự khóa An Cư 
Kiết Đông tại SYDNEY. Thời gian từ 02/07 đến hết ngày 12/07/2013.( nhằm 25/5 đến mùng 5/6 AL) 

Theo tinh thần Thông tư của Tổng Vụ Tăng Sự, bổn tự xin quý Ngài hoan hỷ có mặt tại TV Minh Quang 
chiều ngày thứ Hai 01/07/2013 để lập chương trình tu học, cung cử Ban Chức sự Trường Hạ (họp Tiền An 
Cư) đồng thời xin hoan hỷ giúp Ban tổ chức thực hiện sớm những phần như sau: 

1/ Điền và gởi Phiếu Hồi Báo Ghi Danh Nhập Hạ về Minh Quang Thiền Viện trước ngày 10/06/2013 để 
Ban Tổ chức tiện việc sắp xếp Phòng ốc và chuẩn bị phương tiện đưa đón. 
2/ Xin ghi rõ số người tham dự, thời gian..Bao nhiêu Tỳ kheo,Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di và Sa di ni v.v, 
thời gian An cư (trọn 10 ngày hay 5 ngày đầu,5 ngày cuối) 
3/ Xin ghi rõ số lượng Phật tử xin Tùng Hạ, bao nhiêu Nam Nữ và tuổi tác. 
4/ Xin cho biết phương tiện đến bổn tự đặc biệt các tự viện ngoài tiểu bang. Ghi rõ chuyến bay, hãng bay 
và ngày giờ đến, đi.., số lượng người cho mỗi chuyến. 
5/ Địa chỉ liên lạc và gởi Thư Hồi Báo:  
Minh Quang Buddhist Monastery 
28-32 Chadderton Street 
Canley Vale, NSW  2166 
Tel: (02) 97238700, 97239148.      
Mobile: 0414988982, 0435459989 
Email: minhquang57@gmail.com,  
tminhhieu@yahoo.com 
Kính xin Trụ trì các Chùa,Tự viện,Tịnh xá thông báo rộng rãi và khuyến khích các Phật tử tại gia tinh tấn 
tham dự tu học và ủng hộ cúng dường cho Đại chúng An Cư được thập phần thanh  tịnh và viên mãn. Kính 
nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Giáo Hội được trang nghiêm vững mạnh, Chư Tôn Thiền Đức Pháp thể 
khinh an, vô lượng kiết tường. Phụng sự chúng sanh và Phật sự viên mãn. 

Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát ma ha tát 

Thành tâm bái bạch cung thỉnh, 

Hóa chủ TK Thích Minh Hiếu 
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Diễn Văn Khai Hạ 2013 
 

Nam mô bổn sư Thích ca Mâu ni Phật 

Kính Bạc Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, 
Đại Đức Tăng, Quý Ni Sư, Sư Cô . 

Và  kính thưa quý Nam nữ Phật tử, 

Trường Hạ Minh Quang chúng con lại 1 lần nữa 
cung đón Chư Tôn Thiền Đức và đại chúng hòa 
hợp,trang nghiêm. Thanh tịnh để kiết giới An cư 
lần thứ 14 của GH. Đây là lần thứ 2 đạo tràng 
chúng con được GH giao phó trọng trách quan 
trọng nầy, cũng là khóa tu chính thức của chư 
Tăng Ni trong một năm và có khá nhiều Phật tử  
từ các tiểu bang được phép tùng Hạ để nương 
nhờ đại chúng tu học. Thật là sự vinh hạnh to 
lớn và đồng thời cũng là một áp lực lớn lao cho 
đạo tràng nhỏ bé của chúng con, khả năng dung 
chứa hơn 150 người chúng con chắc chắn sẽ có 
nhiều sơ xuất, không thể cung cấp đầy đủ mọi 
nhu cầu sinh hoạt ăn ở trong mùa Đông băng giá 
của Úc châu. Chúng con thật lo lắng hoang 
mang nhưng vì Phật sự và nghĩ đến tấm lòng 
bao dung của chư Tôn Đức và đại chúng nên 
bổn tự chúng con thêm một lần nữa đánh liều 
nhận lãnh trọng trách nầy. 

Kính bạch chư Tôn Đức và kính thưa quý vị! 

Ngay giờ phút trang nghiêm nầy, chúng con đê 
đầu đảnh lễ Tam Bảo và hiện tiền Đại Tăng để 
cảm niệm và tri ân các Ngài  đã cho phép đạo 
tràng chúng con tổ chức khoá An cư kiết Đông 
của GH và Chư vị đã đáp lời kiền thỉnh của Bổn 
tự chúng con tham dự Lễ Kỷ niệm 10 năm xây 
dựng và phát triển của Thiền viện  Minh Quang 
( buổi lễ nầy nương nhờ Hồng ân của giới tràng 
An cư tu tập sẽ được Chư Tôn cho phép tổ chức 
vào giữa khoá nhằm ngày chủ nhật 7/7/13). Đặc 
biệt Trường Hạ năm nay chúng con được cung 
đón HT Thích Giác Ngộ hiện là Phó Pháp chủ 
GHPG Tăng già Khất sĩ thế giới, Thường trực 
Hội đồng Giáo Phẩm PG Khất sĩ và HT Thích 
Minh Hồi Viện chủ Như Lai Thiền tự, San 
Diego. Các Ngài từ xứ sở Hoa Kỳ nắng ấm đã 
đến xứ sở Nam bán cầu trong mùa Đông lạnh 
giá, mưa gió ẩm ướt để chứng minh Đệ Thập 
Chu Niên của Đạo tràng và tham dự khoá An cư 
Kiết Đông, sự hiện diện của các vị Tôn túc Giáo 
phẩm trong GH Khất sĩ như muốn khích lệ, cổ 
vũ cho Đạo tràng MQ hãy vững mạnh hơn nữa 

trong công tác hoằng pháp tu tập và hòa hợp 
thực hiện Phật sự..Quả thật như vậy mùa An cư 
nầy chúng con đã có 9 vị Giáo phẩm HT, 14 vị 
Giáo phẩm TT cùng chư Tôn đức Tăng Ni, tổng 
số 80 vị và con số Phật tử xin tùng Hạ tu học 
cũng gần 140 vị. 

Với phạm vi khiêm tốn và cơ sở xây dựng hạn 
hẹp, giờ đây dung chứa hơn 200 người trong khí 
hậu lạnh giá, chắc chắn đã vượt quá khả năng 
của bổn tự chúng con. Thế nhưng An cư là 
truyền thống cao quý tốt đẹp từ ngàn xưa, sự 
hòa hợp Tăng đoàn hành trì Giới luật chính là 
trang nghiêm Giáo hội. Sau An cư hàng Tăng Ni 
sẽ sám hối Tự tứ, đó là ngày Phật đại hoan hỷ 
và giờ đây chư Tôn đức cùng đại chúng đều 
hoan hỷ cho chúng con thực hiện Phật sự. Phật 
pháp thật nhiệm màu, chỉ trước có 1 ngày tiểu 
bang NSW phải hứng chịu 10 ngày mưa dai 
dẳng ..bầu trời ảm đạm cả tuần lễ. BTC lo lắng 
không yên vì ngày khai Hạ đã gần kề..vậy mà 
giờ đây trời quang mây tạnh, nắng ấm cả tuần.  
Nghĩ đến những ngày sắp tới đây hình bóng y 
vàng của chư  Tôn đức bàng bạc khắp  khuôn 
viên Thiền Viện, ấm áp hòa hài giữa tình pháp 
lữ như nước với sữa, của mỗi sáng hành Thiền, 
mỗi trưa cúng Quá đường. Mùa Đông và đất trời 
Sydney sẽ trở nên tươi sáng, đạo tràng An cư 
Minh Quang sẽ rộn rã âm vang của những khóa 
tụng sáng ,trưa, chiều. Mỗi đêm hàng Phật tử tại 
gia sẽ có cơ hội thân cận học hỏi tu tập giáo lý 
từ chư Tôn đức ở khắp liên bang Úc châu. 
Duyên lành để cúng dường Tam Bảo và phụng 
sự đại chúng mở rộng cho tất cả các Phật tử tín 
tâm, không những vậy mà Chư Thiên, Long 
Thần Hộ Pháp và những Hương linh ký tự, chư 
Âm linh 10 phương cũng được thính pháp văn 
Kinh để siêu tiến...Chừng ấy lợi lạc cho kẻ âm 
cùng người dương đã là món quà vô giá của chư 
Tôn đức đã trao tặng cho BTC khoá An cư Kiết 
Đông chúng con, là sức mạnh tinh thần xóa tan 
bao lo lắng ngần ngại của BTC trong bối cảnh 
hạn hẹp thiếu kém của cơ sở vật chất nầy. 

Kính bạch Chư Tôn Thiền đức, 

Kính thưa đại chúng. 

Cái gì phải đến rồi sẽ đến…Cửa Trường Hạ 
Minh Quang đã rộng mở, giờ nầy và hôm nay 
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… BTC chúng con xin hoan hỷ hết lòng cung 
đón Đại chúng khởi thân bước vào. 

 Kính lạy Hồng ân Tam Bảo và chư lịệt vị Tổ sư 
gia hộ, kính xin chư Tôn đức thùy từ chứng 
minh cho phép BTC tuyên bố khai Hạ  và đồng 
trang nghiêm GH để khoá An cư kiết Đông lần 

thứ 14 tại Thiền Viện Minh Quang, Sydney của 
GH hoàn thành viên mãn. 

Nam mô công đức lâm Bồ tát ma ha tát. 

 
TK. Thích Minh Hiếu

 

  

 

 Kieát   Ñoâng  
HT Thích Huyền Tôn 

 

Tôi đến Minh Quang từ thuở nào 

Giờ đây trở lại thấy nao nao 

Gặp Thầy Minh Hiếu, Người  xây dựng 

Chùa đẹp huy hoàng cao vút cao 

 

Chiếc Y vàng nhộm Đông giá tuyết 

Hơn trăm Thầy, hát tiếng Đại Từ Bi 

Lời vút cao chẻ núi xanh rì 

Vang tiếng gọi bất tư nghì vô tận 

 

Nhịp bước kinh hành tựa tuyết rơi 

Ánh vàng rực chiếu mấy lưng trời  

Thì ra , Đại Đức về tu Hạ 

Tiếng kệ lời Kinh cứu khổ đời 

 

Phật Đà tiếng gọi của chúng sanh 

Tiếng nói Từ bi tiếng trọn lành 

Mười đêm chỉ một tâm tu niệm 

Anh đã thấy gì? Lẽ Đạo vô sanh. 

Cứ, mãi tu hành... 
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Phaät  Giaùo  Vaø  Söï  Hy  Sinh  

Cuûa  Boà Taùt  Quaûng Ñöùc 

 
(Người dịch đưa thêm chủ đề vào, chứ Hòa 

Thượng diễn giả không có chủ đề -TBL) 
 
Hòa Thượng Maha Samai thuyết trình lúc 13:30 
giờ Thứ Bảy ngày 15-06-2013 tại Whitlam 
Leisure Centre, Liverpool NSW 2170 
 
Kính thưa toàn thể quý vị, 
 
Hôm nay tôi rất vinh hạnh được HT. Bảo Lạc 
mời thuyết trình vào dịp lễ hy hữu này. Xin quý 
vị miễn thứ nếu phần trình bày của tôi có gì 
không ổn đối với những vị có nghiên cứu Phật 
Pháp. 
 
Trước hết tôi xin tự giới thiệu đôi chút về cá 
nhân, tôi sinh tại Lào năm 1943 (tuổi Quí Mùi). 
Thọ Tỳ Kheo giới (đại giới) tại Bangkok - Thái 
Lan ngày 09-06-1963, nghĩa là chỉ trước Bồ Tát 
Quảng Đức tự thiêu hai ngày. Những tin tức 
nóng bỏng đăng tải nơi trang nhất các báo đã 
gây xúc động mạnh nhiều người. Giới Tăng sĩ 
Thái Lan cảm thấy rất buồn như chính bản thân 
tôi. Cảm nghĩ phức tạp, một mặt tôi buồn vì sự 
đau thương quá lớn như thế xảy ra tại Việtnam, 
và mặt khác, tôi rất tự hào về sự hy sinh của Bồ 
Tát Quảng Đức, Ngài ngồi kiết già, bất động 
trong lúc ngọn lửa hồng bừng lên thiêu đốt thân 
thể. Chắc hẳn, Ngài nhớ lại trong tiền kiếp như 
là một vị đại Bồ Tát của ngày nay. 
 
Theo như kinh điển chúng ta đã học được rất 
nhiều về sự hy sinh của Bồ Tát; câu chuyện phổ 
thông một con cọp hy sinh thân mạng để cứu 
sống con cọp cái và bầy con bị cơn đói hành hạ. 
Hẳn quý vị sang Ấn Độ có tới viếng thăm nơi 
Đức Phật thuyết Pháp lần đầu tiên. Nơi ấy gọi là 
Lộc Giả Viên (Margadava hay Migadaya), nơi 
Bồ Tát Lộc Vương tự nguyện hiến thân thay cho 
nai cái sắp sinh phải nộp mạng tế thần. Câu 
chuyện xảy ra rất lâu trước thời Đức Phật vào 
khoảng hơn 2000 năm trước, nay vẫn còn những 
con nai quanh quẩn đâu đây vòi vĩnh, vẫn gọi là 
vườn nai. Rời vườn Lộc Uyển tới thành Vương 
Xá để viếng tu viện Veluvara đầu tiên được vua 
Tần Bà Sala dâng cúng Đức Phật. Nơi đây còn 

gọi là Trúc Lâm Tịnh Xá, nơi mà trước đây rất 
lâu nhà vua thường tới đó cho sóc ăn. Theo như 
truyền thuyết ghi rằng một hôm nhà vua đang 
thiếp ngủ ở đây thì một con độc xà tấn công, 
liền được đàn sóc cứu mạng. 
 
Từ hai mẫu chuyện hy sinh mạng sống trên để 
đem lại hạnh phúc an lạc cho hết thảy chúng 
sanh, là đức tính cao đẹp nhất và đáng nhớ mãi. 
Nói một cách nghiêm chỉnh, theo lời Phật dạy ta 
không nên hãm hại hay giết chết bất cứ một sinh 
mạng nào. Trong Phật Giáo gọi Từ Bi là yêu 
thương rộng khắp hết mọi chúng sanh không bỏ 
sót một ai như đã đề cập trong kinh Từ Bi 
Karaniya. 
 
Như người mẹ che chở đứa con thơ, ngay như 
lúc nguy hiểm đến tánh mạng mình, một người 
mang yêu thương tới các chúng sanh cũng như 
thế ấy.  
Trong một kinh khác, lòng từ bi yêu thương 
được nhấn mạnh. 
 
Có dịp viếng thăm nhiều nơi trên thế giới với sự 
suy nghĩ riêng , tôi chưa hề tìm được một người 
nào thân thiện hơn đối với tôi như chính tôi. 
Cũng thế, cái tôi lúc nào cũng thân hơn người 
nào khác. Vì thế, kẻ nào yêu thương mình sẽ 
không bao giờ làm hại người khác.  
 
Đức Phật cũng đã nhấn mạnh tới sự nguy hiểm 
lớn nhất của cơn giận dữ. Có lần Ngài dạy rằng, 
ngay cả nếu các con bị băng cướp bắt giữa rừng, 
cắt xẻo thân thể thành từng mãnh vụn; nếu con 
vẫn ôm giận dữ, thì các con không theo đúng lời 
dạy của ta.  
 
Nhìn lui lại lịch sử Phật Giáo từ cổ đại Ấn Độ 
tới thế giới hiện đại ngày nay, Đạo Phật đã tồn 
tại và sẽ được duy trì là nhờ ba yếu tố: minh 
quân hay nhà cai trị sáng suốt, người dân lương 
thiện và xứ sở hòa bình. Nếu thiếu một trong ba, 
Phật Giáo không triển vọng hay cũng khó mà 
tồn tại được. Trong thời kỳ Đức Phật, ngoài vua 
cha Tịnh Phạn, còn có vua Tần Bà Sala xứ Ma 
Kiệt Đà và vua Ba Tư Nặc (Pasenadi) xứ Kiều 
Tát La. Họ rất nhân từ, độ lượng, là những Phật 
tử nhiệt thành đáp ứng bất cứ nhu cầu nào Tăng 
già cần đến. Đất đai dọc bình nguyên sông Hằng 
rất phì nhiêu nên thời vụ thu hoạch được mùa 
mỗi năm; hầu như không có những thiên tai tệ 
hại hay nạn đói kém nào. Trong xứ có nhiều tín 
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ngưỡng khác nhau để mọi người chọn lựa, 
nhưng đa phần đều tin Phật Giáo. Và có nhiều 
người trong số họ đã đạt được giác ngộ (chứng 
đạo). Họ đã để lại cho ta những bài học cao quý, 
vẫn đủ sức mạnh và sống mãi cho tới ngày nay, 
là lời dạy tốt đẹp của Đức Phật qua các truyền 
thống chính. 
 
Khi Phật Giáo phân hai truyền thống lớn, như 
chúng ta đang có hôm nay: là Đại Thừa và 
Theravada, hai vị đại đế của Ấn Độ và Bắc Ấn 
là vua A Dục và Ca Nị Sắc Ca đã được mọi 
người tri ơn rất nhiều; cả hai vua đều làm cho 
Phật Giáo trở thành là một tôn giáo của thế giới, 
dọn đường Thánh cho mọi người theo. Nếu 
không nhờ sự giúp đỡ của vương triều Đại đế A 
Dục thì Theravada - Phật Giáo Nam truyền - 
hẳn không bao giờ đạt đươc nhiều triển vọng và 
mở rộng tới phương Nam và vùng Đông Nam 
Á. Đại khái là 400 năm sau vua Ca Nị Sắc Ca 
cai trị luôn miền Bắc Ấn có cả Pusapapura hay 
Peshawar của Pakistan hiện đại như là đô thị. 
Vương quốc Pakistan bao trùm luôn Bắc Ấn, 
Pakistan, A Phú Hãn, và những vùng rộng lớn 
của Trung Á. Từ vương quốc rộng lớn đó, Phật 
Giáo Đại thừa phát triển. Dù thời tiết khắc 
nghiệt của sa mac Gobi và Taklamakan lạnh 
buốt về mùa đông và nóng cháy về mùa hè, các 
phái đoàn Phật Giáo vẫn tìm đường tới được đất 
liền Trung Hoa. Cho dù phải phấn đấu mãnh liệt 
với Khổng Giáo và Lão Giáo, cuối cùng Phật 
Giáo vẫn tìm thấy Trung Hoa như là quê hương 
của mình. 
 
Khi Phật Giáo truyền đến phương Nam hay 
Đông Nam Á thì không gặp phải đối kháng nào. 
Tất cả mọi người dân ở đó kể cả vua chúa đều 
hướng về Ấn Độ và Trung Hoa như là nguồn 
văn hóa chính. 
 
Ngay khi Phật Giáo đã đặt được nền móng vững 
chắc tại Trung Hoa, các đoàn truyền giáo lại lên 
đường sang Việtnam, Đại hàn, Nhật Bản tiếp 
xúc với những vị vua và hoàng hậu nhân từ của 
nhiều quốc gia tại đó. Trong quá khứ Phật Giáo 
đã tồn tại và hưng thịnh cho tới nay. 
 
Trong phần kết thúc buổi nói chuyện này, tôi 
muốn khuyến khích tất cả quý vị tu tập Bồ Tát 
hạnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định và trí tuệ. 
 

Mỗi người phải nỗ lực tích cực để được giải 
thoát và điều đó đủ nói lên rằng hạt mầm giải 
thoát có nơi mỗi người kể cả ở mọi chúng sanh. 
Mầm giải thoát ấy không sinh trưởng nảy nở 
được nếu còn có tham sân và si, vây phủ. Quý vị 
nên chấm dứt những việc sai trái càng sớm càng 
tốt như không sát sanh, không trộm cắp, không 
tà dâm, không uống rượu, không nói hai chiều, 
không vọng ngôn, không ác khẩu, không ngồi lê 
đôi mách và không nói lời rổng tuếch thì hạt 
giống giải thoát sẽ nảy nở một cách tốt đẹp. Tu 
tập thiền định và trí tuệ tinh chuyên sẽ chuyển 
mầm giải thoát vào cây tuệ giác, và từ đấy thời 
điểm đạt đến giải thoát không còn xa. 
 
Chúng ta có thể hy sinh thân mạng cho chính 
con đường hòa bình này. Dứt trừ tâm tham là 
hình thức hy sinh trước nhất, trừ giận tức: thứ 
hai và lìa bỏ si mê là hình thức hy sinh sau 
cùng. Như với cái thân vật chất của ta đây nên 
săn sóc cẩn thận và nên nuôi dưỡng nó. Hãy để 
già, bệnh và chết và tự săn sóc lấy, để thân thể 
an bình, khi việc đến phải đến. Phải xác quyết 
rằng Bồ Tát sẽ không bao giờ chết cả; với đại 
hạnh của các Ngài, Bồ Tát vẫn sống mãi. 
 
Cầu nguyện cho khắp tất cả chúng sanh được an 
lành và hạnh phúc 
 
Tỳ kheo Maha Samai 
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Ngoïn Löûa Thieâng 

HT. Thích Trường Sanh 

Ngày hôm nay, 15 tháng 06 năm 2013, Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan long trọng tổ chức 
lễ tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức và chư vị 
Thánh Tử Đạo đã hy sinh cho Dân tộc và Đạo 
Pháp. 

Từ năm 1963 đến nay 2013, thời gian đã 50 
năm. Trong nửa thế kỷ qua, những người còn lại 
ở trên quê hương, hay những người con Việt 
đang lưu lạc ở xứ người, và nhất là những người 
con Phật: những người có lương tri làm sao 
quên được những năm tháng đầy đau thương mà 
một chế độ đã làm trở ngại sự truyền thừa Đạo 
Phật Việt Nam, mà đạo giáo nầy đã có mặt trên 
2000 năm nơi quê hương nước Việt. 

Qua những biến cố đầy đau thương tang tóc làm 
cho Tăng, Ni Phật Tử lúc bấy giờ đã bị bức tử 
và chịu đựng dưới sự lao tù thống khổ của một 
Triều đại. Và để cho ánh đạo Từ Bi hằng chiếu 
tỏa, cho nhân thế được bình an, và để cho một 
chế độ sớm thức tỉnh bởi những hành động thiếu 
lương tâm đạo đức. Bồ Tát Quảng Đức đã đốt 
lên ngọn lửa Đại Hùng vào ngày 11- 06 -1963 
(nhằm ngày 20 tháng 04 nhuần năm Quý Mão) 
tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt 
Sàigòn. 

Trước khi đốt ngọn lửa Bi Hùng thiêu đốt xác 
thân, Ngài đã viết bức tâm thư gởi lên Tổng 
Thống: “Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi 
trân trọng gởi lời cho Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm nên lấy lòng từ bi bác ái mà đối xử với 
quốc dân và thi hành chính sách tôn giáo để 
giữ vững nước nhà” 

Và đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử, Ngài 
đã ân cần thống thiết: “Tôi thiết tha kêu gọi 
Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức 
Tăng Ni và Phật Tử nên đoàn kết nhất trí hy 
sinh để bảo tồn Phật Pháp”, thật quí hóa thay, 
thật cảm động thay, một vị Bồ Tát đã vì đạo 
Pháp mà cống hiến thân mạng của mình để mọi 

người, mọi loài được sống, mà thi sĩ Vũ Hoàng 
Chương đã viết lên rằng: 
Bóng người vượt chín tầng mây 
Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ Đề. 
Thật đúng như lời thi sĩ đã cảm tác, bóng hình 
Bồ Tát Quảng Đức đâu còn nữa. Bóng hình 
Ngài đã vượt khỏi không gian và thời gian, 
nhưng bóng hình ấy đã vun xới cho cội Bồ Đề 
mỗi ngày thêm lan tỏa…! 

Trong vũ trụ bao la, từ khi nhân loại có mặt trên 
trái đất nầy, biết bao nhiêu bậc Thánh nhân đã 
xuất hiện, các Ngài ngồi, ngồi để cho ánh đạo 
bừng lên. Như Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cội 
cây Tất Bá La suốt 49 ngày đêm để rồi trở thành 
cây Giác Ngộ, và như Bồ Tát Quảng Đức, ngồi 
tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt để 
rồi hậu thế đã ngợi ca. 
Chỗ người ngồi thiên thu tuyệt tác 
Trong vô hình sáng chói nét từ bi 
Rồi đây, rồi mai sau còn chi ? 
Ngọc đá cũng thành tro, 
Lụa tre dần mục nát 
Với thời gian lệ vết máu qua đi 
Còn mãi chứ! còn trái tim Bồ Tát 
Gọi hào quang xuống tận ngục a tỳ 
Với sự tỉnh thức thiền tọa trang nghiêm của Bồ 
Tát qua tấm hình lịch sử mà tất cả chúng ta nhìn 
thấy, đã nói lên nghĩa khí phi thường của một 
bậc Thánh Tăng, chỉ có những bậc Thánh Tăng 
mới làm được như vậy, phàm tình như mỗi 
chúng ta còn tham giận kiêu căng thì sao gọi là 
“Thánh” 

Thời gian đã đi qua, bao sự đổi thay của dòng 
đời, đổi thay của nhân tình - thế đạo. Lòng 
người vẫn chưa có một niềm tin. Nhưng cao đẹp 
thay, còn lại Trái Tim đốt không cháy của Bồ 
Tát Quảng Đức đã nói lên sự nhiệm mầu, nói 
lên một bậc Cao Tăng chứng đạo mà chúng ta 
không thể dùng ngôn ngữ để luận bàn… 
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Ñöùc Tin Theo  
Lôøi Phaät Daïy 

Thích Bổn Điền 

Nói đến Đức tin thì thật là miên man. Vì rằng 
gọi là con người thì mỗi người đều có niềm tin 
riêng của chính mình, niềm tin như một nhu cầu 
tâm linh, cũng là một yếu tính cần thiết, để nuôi 
lớn sức sống nội tâm của mỗi người chúng ta. 

Thí dụ: Tôi tin Phật, người tin Chúa, tin 
Mohamet, tin phong thủy, tin bói toán, tin ngày 
giờ tốt xấu, tin sao hạn, tin thần tài thổ 
địa…Tóm lại là để đáp ứng sự mong cầu và 
chống đỡ nổi sợ hãi và khủng hoảng tâm hồn 
trước thế giới mênh mông mà mỗi người trong 
chúng ta không ôm trọn được. 

Những đức tin của mọi Tôn Giáo và tín ngưỡng 
ngoài Đạo phật, thì người tín đồ hướng tâm về 
một đấng sáng tạo hay Thượng Đế bên ngoài để 
dâng trọn niềm tin của mình và cầu nguyện 
đấng cứu thế ấy sẽ ban cho chúng ta những ân 
sủng mà mình mong cầu và hy vọng. 

Nhưng đối với những người đệ tử Phật, chúng ta 
sẽ đặt niềm tin của mình như thế nào? Đức Phật 
dạy rằng “Các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, 
các người hãy tự nương tựa nơi hải đảo của các 
người, Như Lai chỉ là bậc Thầy hướng dẫn”. 
Như vậy là người đệ tử Phật, chúng ta hoàn toàn 
phủ nhận một đấng sáng tạo quyền năng (nếu 
có) bên ngoài và cũng không cần thiết, phải quy 
lụy cầu mong những ân huệ do đấng ấy ban 
phát.  

Là người đệ tử Phật, mỗi người hãy quay về tự 
tâm của mình tư duy thiền quán để thấy rõ được 
Phật tâm trong mỗi chúng ta và thấy rõ được 
đạo lý nhân quả. Chính những yếu tính nầy sẽ là 
nơi nương tựa và giúp cho chúng ta gặt hái được 
những chất liệu an lạc, hạnh phúc vô biên trong 
mỗi tự thân và thăng hoa được đạo hạnh, buông 
bỏ bớt những hệ lụy của cuộc đời, an nhiên tĩnh 
lặng của một tâm hồn thoát tục. Là người đệ tử 
Phật chúng ta sẽ đặt đức tin của mình trong 6 
cách: 

Tự tin nơi mỗi người đều có khả năng thành 
Phật (Tín tự). Chính nơi đức tin nầy sẽ giúp cho 
tâm hồn luôn thoải mái, không sợ sệt, hoang 
mang trước mọi hiện tượng và hoàn cảnh, tự tin 
rằng trong ta có đầy đủ định lực và tuệ giác, tư 
duy quán niệm để thấy và biết một cách rõ ràng 
hành động, tư duy của mỗi tự thân để tự làm chủ 
mình; có nghĩa chúng ta sẽ không hoảng sợ 
trước mọi lời dèm pha, trù dập, hăm dọa mà sẽ 
mạnh dạn bước đi bằng hai bàn chân của chính 
mình.  

- Tự tin nơi chính mình, sẽ làm cho lòng mình mở 
rộng để thương yêu và kính trọng đến mọi 
người và mọi loài. Vì rằng mỗi chúng sanh là 
một Đức Phật sẽ thành “Ta là Phật đã thành, 
chúng sanh là Phật sẽ thành”.  

- Tự tin nơi chính mình sẽ chuyển hóa được tất cả 
nghiệp lực của chính mình, từ xấu trở thành tốt, 
từ phàm phu trở thành thánh nhân và sẽ mở trói 
mọi quan niệm định mệnh, sự an bài của một 
Thượng đế. Vào năm 1950, giáo sư Watson dạy 
tại Đại học Cambrigde Anh Quốc. Với một nhà 
trí thức, một Khoa học gia nhận giải Nobel 
Khoa học nhưng chẳng may cho ông, ông đã 
không gặp được tư tưởng Phật Giáo, khi ông 
đưa ra lý thuyết di truyền (gen) DNA. Ông lý 
luận rằng: “Di truyền học DNA là một khuôn 
mẫu không thể thay đổi theo tiến trình di truyền 
của nó; cây Cam xấu sẽ cho trái xấu, Cha Mẹ 
xấu sẽ sanh con xấu, Cha Mẹ thông minh sẽ 
sanh con thông minh nhưng ông không  biết 
rằng trên tiến trình nhân và quả nó sẽ thay đổi 
nếu các duyên thay đổi theo ý muốn và mong 
cầu của chính mình và sự vật. 

- Tin rằng các Đức Phật, các bậc Thánh nhân, 
cũng từ nơi tâm nầy mà Giác ngộ, Giải thoát 
mọi triền phược của cuộc đời (Tín tha). Đức 
Phật thị hiện vào thế giới nầy, với tư cách của 
một con người. Ngài không nhân danh một đấng 
sáng tạo, mà chỉ nhân danh một con người, như 
một con người tuệ giác tròn đầy, một lòng yêu 
thương vô hạn để ban bố và tế độ. Là đệ tử Phật, 
chúng ta phải tin sâu vào lời dạy của Đức Phật, 
từ đó chúng ta sẽ tìm được viên ngọc vô giá 
trong mỗi tự thân. 
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- Tin sâu nhân quả: Là đệ tử Phật, chúng ta hãy 
tinh tấn tu tập Giáo lý nhân quả. Khi chúng ta 
thâm hiểu một cách sâu sắc về nhân quả, có 
nghĩa là chúng ta đã quán triệt được các Pháp 
đều do duyên sanh và do duyên diệt, thì lúc đó 
mỗi tự thân trong chúng ta sẽ vô cùng an lạc và 
hạnh phúc vì lúc đó tâm hồn ta sẽ không bị 
những đám cây chùm gởi trói buộc ta. Thí dụ: 
Tin vào một đấng quyền năng ban ơn giáng họa, 
mê tín dị đoan, ngày giờ tốt xấu, phong thủy hù 
dọa, sao hạn chiếu mạng, xin xăm bói quẻ…Vì 
rằng chúng ta càng tin vào những điều không 
đúng Chánh Pháp, không phải đạo lý Nhân quả, 
chỉ làm cho tâm trí chúng ta mù mờ, lo âu, sợ 
sệt. Cuối cùng ôm lấy cái khổ đau mà chính 
mình không biết từ đâu đưa đến. Đối với đạo lý 
nhân quả, tất cả mọi hiện tượng, sự việc xảy ra 
trong cuộc sống chúng ta đều có sự hiện diện 
của Nhân và Quả. Thí dụ: Khi gây một Nhân thì 
chúng ta phải chịu trách nhiệm cho kết quả sẽ 
đến, chỉ có khác nhau là từ Nhân đến Quả có sự 
chi phối của các duyên. Thí dụ: Trồng một hạt 
Cam (nhân) sẽ nẩy mầm lên cây là kết trái lớn 
hay nhỏ, ngọt hay chua là tùy thuộc vào sự 
chăm sóc của chủ nhân (nhân) sẽ có kết quả 
theo ý muốn hay không theo ý muốn của mình. 

- Tin vào lý tánh và hành trì (lý sự) Đức Phật dạy 
rằng: “Những lời dạy của ta rõ ràng, cũng như 
nhìn vào chỉ tay trong bàn tay của mỗi người”. 
Như vậy, những lời dạy của Đức Phật không có 
dấu diếm, không có bí mật, mà Đức Phật chỉ 
khách quan để tuyên nói những lời dạy từ nơi 
chính tự thân Ngài đã trải nghiệm, thực hành, 
thiền quán, thấy rõ Phật tánh hiện hữu trong mỗi 
người chúng ta. Nếu muốn kết quả thì phải nỗ 
lực thực hành, tu tập như Đức Phật, chúng ta sẽ 
có kết quả như Đức Phật đã đạt được. Lời dạy 
của Phật không phải chỉ tin suông mà có thể đạt 
được kết quả. Mỗi người phải tự nỗ lực, tinh 
tấn, thắng tất cả những ma vương, những nghiệp 
lực để thăng hoa đạo hạnh, từ đó chúng ta sẽ đạt 
được những giá trị đích thực của an lạc và giải 
thoát.  

Người đệ tử Phật, không phải ngồi đó để cầu 
nguyện, không chỉ cúng bái. Tất cả mọi phương 
tiện chỉ là trợ duyên, mà điểm chính để đến đích 
là phải tự mình thực hành. 

Tóm lại, nếu người đệ tử Phật thể hiện và thực 
hành niềm tin của mình đúng Chánh Pháp, thì 
an lạc và hạnh phúc là điều tất yếu mà mỗi trong 

chúng ta sẽ đạt được một cách tròn đầy viên 
mãn. 

 

 

 

 

 

Caùch Maïng Baûn Thaân  
Trong Baùt Chaùnh Ñaïo 

Thân mạng của chúng ta là một thực thể sinh 
hoạt của bản thân trong đời sống hiện tại, cũng 
như trong một tổ chức, trong mọi sinh hoạt cộng 
đồng, trong đó nó bao gồm những sự va chạm, 
những tư tưởng, những ngôn ngữ, và những 
hành vi của bản thân chúng ta, trong các lãnh 
vực sinh hoạt chung, nó cùng với những thân 
mạng của kẻ khác, tạo nên thành một nếp sống 
có tổ chức, có xã hội, có cộng đồng, có tôn giáo, 
có đoàn thể, có luật pháp v.v…ảnh hưởng rất 
nhiều của tất cả nếp sống ấy. 

Chính vì thế mà mỗi cộng đồng dân tộc, địa 
phương, trong đoàn thể xã hội, tôn giáo, có 
những tập tục đặc thù, và mỗi xứ sở có một đời 
sống, tôn giáo, xã hội, lịch sử, văn hóa riêng 
biệt. Lịch sử của loài người chứng minh cho 
chúng ta thấy, nếp sống của một quốc gia cứ 
theo thời gian mà biến đổi. Tình trạng thực tế 
của xã hội ngày nay là hậu quả của quá khứ, và 
đang sửa soạn hoàn thiện tốt đẹp hơn cho tương 
lai, nói theo ngôn ngữ của Phật giáo, thì tình 
trạng xã hội hiện thời, là cái nghiệp quả của 
những sinh hoạt trong quá khứ, và cũng là 
những nhân duyên đưa đẩy tới các nghiệp quả 
chung của xã hội trong tương lai. Nghiệp quả ấy 
trong Đạo Phật gọi là cộng nghiệp xã hội, và nó 
tổng hợp những nghiệp quả riêng biệt của từng 
mỗi cá nhân. 

Đối với những cá nhân, những phần tử tạo thành 
xã hội, tạo thành cộng đồng Tôn giáo, thì đời 
sống không thể nào kéo dài quá trăm năm cho 
mỗi đời người, nhưng theo thuyết luân hồi thì 
nghiệp quả cá nhân bắt nguồn từ quá khứ, từ 
nhiều năm, nhiều kiếp trước, và sẽ trong tương 
lai cứ tiếp tục trong vòng luân chuyển qua sự 
luân hồi, theo nhịp sinh hoạt quen thuộc, nếu 
không có yếu tố mới nào xen vào thì chiều 
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hướng tiến hóa của cộng nghiệp xã hội sẽ không 
bao giờ thay đổi. 

Tuy nhiên, đứng về phương diện của một dân 
tộc, thì cộng nghiệp xã hội ngày nay dễ bị chi 
phối bởi chiến tranh, thù hận, chủng tộc, tôn 
giáo, khủng bố triền miên, rồi thiên tai, bão lụt, 
động đất, sóng thần, cái nghiệp quả mà chúng ta 
phải chịu đựng, với quyền lợi và danh vọng 
riêng tư được ban phát ra, họ đã chọn một số 
phần tử ưu tú mà tách rời thân mạng ra khỏi 
truyền thống văn hóa, xã hội, tôn giáo, để dùng 
cho xã hội có điều kiện cai trị, hoặc đứng đầu 
lãnh đạo một tổ chức… 

Nhờ vậy họ chắc chắn rằng với thời gian, không 
gian sẵn có, quyền hạn trong tay, và sự lệ thuộc 
của kẻ thuộc quyền, họ dễ dàng đồng hóa, bắt 
buộc, sai khiến những ý đồ đen tối, hay trong 
sáng, đem lại quyền lợi cho cộng đồng nhân 
loại, trong sự phân hóa đời sống con người, còn 
tùy thuộc vào lương tâm, hướng thiện, hay bất 
hướng thiện của người đứng đầu trong đường 
lối sinh hoạt, ngoài ra họ cũng không thể thoát 
ra bởi sự truyền thống đại chúng, muốn chấm 
dứt, tức là phải có sự tiêu diệt. Mà hiện nay, như 
chúng ta thấy, có nhiều cộng đồng dân tộc, ngăn 
chặn truyền thông, bắt bớ, tra tấn, tù đày, giam 
cầm, đày ải, bắt buộc họ phải tuân theo mệnh 
lệnh của người đứng đầu lãnh đạo nếu không 
muốn bị thủ tiêu. Lại có những người không có 
đủ phương tiện đi xa thực tế, nhưng ngoảnh 
nhìn lại quá khứ, thấy những giá trị đạo đức, 
truyền thống quá xưa cũ, họ lại muốn đứng ra 
ngoài sự tranh chấp, họ phê bình đủ thứ, kiểu 
các nhà đại trí thức thế giới, tuy về thực tế họ 
không từ chối quyền lợi, danh vọng, hay một 
thứ lợi lộc nào, bất luận từ đâu đến, thượng sách 
là ngã theo chiều hướng của kẻ mạnh hơn là kẻ 
yếu. Thái độ mập mờ, không dứt khoát như thế, 
là vì không thấy hay không muốn nhận trách 
nhiệm nào, đối với tổ chức, cộng đồng dân tộc 
của mình. Nếu chúng ta biết cách làm cách 
mạng bản thân, theo Phật Giáo thì chúng ta có 
đường lối sẵn sàng. Theo tinh thần Bát Chánh 
Đạo, mà mỗi một người Phật tử ai cũng phải 
hiểu biết một cách tường tận, thông suốt để mà 
chúng ta chọn một hướng đi đích thực cho 
tương lai bản thân của chúng ta, rồi cho xã hội 
cộng đồng, tôn giáo, mà tuyệt đối chúng ta phải 
giữ niềm tin, tin vào những điều Đức Phật đã 
dạy, nếu tất cả cộng đồng nhân loại đều sống 
dung hòa thực hành theo tám con đường của 

giáo lý Đạo Phật, thì chắc hẳn rằng thế giới này, 
cộng đồng nhân loại, đoàn thể, gia đình đều 
được sống trong an bình, hạnh phúc nếu cùng 
nhau tu tập thực hành theo đường lối trên.  

Trước hết là cải cách thân mạng cho chính đáng, 
nghĩa là theo Chánh Mạng, chánh mạng mới có 
thể tiến tới Chánh Nghiệp cá nhân của bản thân 
chúng ta; Chánh nghiệp cá nhân mới tạo thành 
cộng nghiệp chánh đáng, chúng ta sẽ không bị 
lệ thuộc, biết tự chủ cho bản thân mình, cho 
cộng đồng dân tộc, đoàn thể, tôn giáo v.v… và 
chúng ta tự xây dựng hành trình cuộc sống hạnh 
phúc và an lạc cho chúng ta, cho cộng đồng 
nhân loại. 

Nhưng cũng có một tầm quan trọng để chúng ta 
tiến tới Chánh Đạo, Chánh Tinh Tấn có nghĩa là 
chúng ta luôn luôn phát triển đường hướng tu 
tập trên con đường đạo lý và giác ngộ và không 
được ngừng bước trước một thế lực trở ngại vô 
minh nào cả. Đó chính là điều quan trọng không 
cho phép chúng ta chùng bước, tiêu điểm này là 
sự cách mạng bản thân chống đối lại sự bười 
biếng, một cái tật rất thông thường của đời sống 
con người ở xã hội này, mà chắc hẳn rằng ai 
cũng có, không nhiều thì ít. Cũng vì sự lười 
biếng mà sự chân chánh, thành ra bất chánh. 
Chúng ta hãy nhìn xem lại trong tám con đường 
chánh đạo này, tính cách chánh thường tương 
đối, là chánh có pha trộn phần nào “tà” mà mỗi 
khi chúng ta ngừng bước trên con đường chánh, 
chúng ta không tiến đến phần chánh, thì chẳng 
mấy lúc phần “tà” sẽ chiếm ưu thế mà chế ngự 
ta. 

Cũng giống như vấn đề “tự lợi, lợi tha” đó là sự 
chánh đáng, nhưng cái phần lợi tha phải giữ 
được ưu thế, mới đúng là chánh pháp, lười 
biếng sẽ khiến cho phần tự lợi xâm chiếm chen 
lấn vào nội tâm, đó là sự lười biếng, thì tất nhiên 
sẽ biến thành “tà” lòng con người lúc nào cũng 
muốn hưởng thụ, muốn hơn người khác. Địa vị, 
danh vọng, giàu sang, quyền thế, mà đem tâm 
tài đức giúp đỡ xây dựng cộng đồng nhân loại, 
tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, mục đích đó là 
chính đáng, ta cố gắng đạt tới mục đích đó mới 
gọi là “chánh tinh tiến” nhưng nếu trái ngược 
lại, mỗi khi địa vị có quyền lực, tiền bạc, mà 
muốn áp bức, chiếm đoạt, làm điều lợi ích riêng 
thỏa mãn dục vọng bản thân, ham hưởng thụ mà 
mọi người phải phục tùng, không đem những gì 
mình có mà cứu giúp cho đời, cho xứng đáng, 
thì sinh hoạt của bản thân  mỗi ngày sẽ tăng lên 



Kỷ yếu trường hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557,  trang 15 

sự tà ác, tự mình trói buộc vào vòng danh lợi, 
không sao đi đến con đường đúng nghĩa trong 
Bát Chánh Đạo. 

Chúng ta cần phải nỗ lực tu tập, vì đời sống của 
chúng ta ở cõi đời quá ư là ngắn ngủi, phải mau 
tìm đến sự cứu cánh chân thật cho bản thân ngõ 
hầu chúng ta thoát ly được vòng lục đạo luân 
hồi, chỉ cần thực hành một cách cẩn trọng. Đó là 
bằng lời nói “Chánh ngữ”, bằng hành vi “Chánh 
mạng” và tu tập bản thân “Chánh nghiệp”. Bởi 
vì sự tu tập của chúng ta là phải “Chánh tinh 
tấn” bởi vì chúng ta ngừng bước để tự mãn, và 
thụ hưởng, lấy sự thỏa mãn thèm khát, thì chẳng 
bao lâu chúng ta sẽ phải đi lạc vào con đường tà 
kiến mà thôi. 

Mùa An Cư 2013 tại THIỀN VIỆN MINH QUANG 

TT. Thích Nguyên Trực 

 

 
Dư Âm 

Mùa Tưởng Niệm 50 năm                                                                 
Thích Tâm Phương 

 

Vào ngày thứ ba 11.6.1963 đến ngày 15.6.2013  
tròn đúng 50 năm, những người con Phật mới có 
được một ngày làm lễ Tưởng Niệm sự hy sinh 
cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức. 

Ngay từ những ngày cuối của năm 2012 Giáo 
Hội đã có những cuộc họp mở đầu để chuẩn bị 
cho ngày Đại Lễ  quan trọng này. Giáo hội cũng 
đã tiên đoán những điều khó khăn phức tạp tứ 
bề nan giải có thể xảy ra khi mà Giáo Hội chúng 
ta chính thức ra thông báo… Tôi còn nhớ có 
một lần họp tại Chùa Pháp Bảo, tôi cùng HT. 
Huyền Tôn bước vào phòng họp thì thấy HT 
Quảng Ba nghiêng nghiêng cái đầu qua một bên 

và nói rằng: “Không sao, không sao Quảng Ba 
này cũng đã tiên đoán và chuẩn  bị, nếu có ai 
muốn hằn học chửi mắng thì Quảng Ba có cái 
đầu đưa ra chịu đựng không sao!”. Trong cuộc 
họp tại chùa Pháp Bảo vào ngày 26.2.2013, HT. 
Quảng Ba với cương vị là Trưởng Ban, Ngài 
cung thỉnh Chư Tôn từng phân ban phụ trách rất 
cụ thể và năng nỗ trong mọi trách nhiệm ròng rã 
suốt 1 tháng rưỡi . 

Thế nhưng không biết vì lý do gì mà sáng ngày 
10.4.2013, cả Giáo Hội tại Úc lại nhận lá thư từ 
chức Trưởng Ban Tổ Chức của HT. Quảng Ba. ( 
Lý do chính trong thư từ chức của HT Quảng 
Ba là vì sức khỏe và Phật Sự của Vạn Hạnh bị 
tồn đọng, Ngài cần nhiều thời giờ cho Vạn 
Hạnh lúc này . ) 

Suốt cả ngày hôm đó tôi còn nhớ HT. Hội Chủ, 
HT. Bảo Lạc, TT. Nhật Tân tìm tôi đến 5 lần 7 
lượt để đề nghị tôi gánh vác chức Trưởng Ban 
tổ chức, tôi ôn tồn phân giải “Nếu tổ chức ở 
Melbourne con sẵn sàng gánh vác không từ nan, 
nhưng hiện tại buổi lễ diễn ra tại Sydney, chúng 
con nghĩ rằng trong lúc cấp bách này, hơn ai hết 
HT. Pháp Bảo là người nên nhận trọng trách này 
thì hợp tình hợp lý, thuận tiện nhất. 

Sau đó, qua nhiều cuộc điện đàm onlive giữa tôi 
và  HT. Pháp Bảo, HT. Quảng Ba, TT. Nhật Tân 
, đôi khi có cả HT Hội Chủ nữa được diễn ra 
trong hai ngày. Và cuối cùng một Trưởng Ban 
Mới được công bố rộng rãi trong Giáo Hội và 
quần chúng. HT Thích Bảo Lạc, Trưởng Ban 
Tổ Chức. 

Nhìn lại 50 mươi năm qua những hình ảnh tư 
liệu, tài liệu của Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng 
Hòa thời 1961-1963. Những tấm hình Tổng 
Thống Kennedy ngồi trong nội các Mỹ cùng với 
vài đồng sự của ông để xem lại đoạn phim và 
một số hình ảnh của ký giả phóng sự từ trong 
nước Việt Nam gởi ra trong những ngày dầu sôi 
lửa bỏng, nhất là tấm ảnh chính Hòa Thượng 
Quảng Đức tự quẹt lửa để đốt thân mình làm 
đuốc sáng cứu nguy Phật Pháp và dân tộc … 
Tổng Thống Mỹ, Ông  trầm tư với nét mặt kinh 
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hoàng và ngưỡng phục… nhìn lại những tấm 
hình hàng vạn Tăng Ni , đồng bào Phật tử 
xuống đường đòi bình đẳng tôn giáo, phải bị 
chết oan trong lòng xe một cách thảm thương vô 
tội, ai không bàng hoàng xúc động.    

50 mươi năm qua rồi, nhưng nỗi kinh hoàng 
rướm lệ của mỗi mỗi Tăng Ni, đồng bào Phật tử 
lúc bấy giờ còn in đậm trong tâm khảm những 
người con Phật và nó luôn nhắc nhở tôi khắc ghi 
như một dấu ấn đong đầy tình đạo pháp và dân 
tộc Việt của tôi, như nhắc tôi luôn tinh tấn kham 
nhẫn, chịu đựng trên bước đường phụng sự, và 
luôn soi mình bằng gương sáng hy sinh của 
những bậc tiền bối cả một đời mình hy hiến cho 
Đạo  pháp và Dân-tộc. 

Bồ Tát Thích Quảng Đức, Ôn Tịnh Khiết- Đệ 
Nhất Tăng Thống, Ôn Giác Nhiên- Đệ Nhị Tăng 
Thống, Ôn Đôn Hậu, HT Thiện Hoa, HT Thiện 
Hòa, Ôn Trí Thủ, Ôn Từ Đàm, Ôn Mật Hiển, 
Ôn Trí Nghiêm, Ôn Đổng Minh,  Ôn Đức 
Nhuận, Ôn Huyền Quang và nhiều cao Tăng 
khác… quí Ngài cả một đời sống vì đạo rồi 
cũng viên tịch vì đạo nhưng không có một niệm 
thở than phiền trách. 

Bây giờ hàng hậu học như chính bản thân tôi, 
mình không làm được gì, chưa hy sinh được gì 
cho tiền đồ đạo pháp được sống còn, chưa đóng 
góp được bài viết nào để dạy hàng hậu học, 
chưa trước tác phiên dịch được một câu kinh để 
cho đời, mà trong tôi đầy ắp những phiền hà 
trách móc giận hờn, đong đầy hỷ nộ ái ố với 
những hàng thức giả cao Tăng, chừng ấy chuyện 
đã bào mòn công đức đạo lực của chính tôi. 

Đêm qua tôi thức khuya không ngủ soi sáng cho 
mình bằng những trang sách với những tình 
huống thật bi hùng được viết kể bởi Pháp Lạc và 
Nguyễn Kha . 

Chúng ta hãy đọc thỉnh nguyện thư của HT. 
Thích Quảng Đức xin được tự thiêu để cứu 
nguy đạo pháp:  

Phật lịch 2507, Sài Gòn ngày 27-5-1963  

Kính bạch Hòa Thượng Hội Chủ, Thượng 
Tọa Trị Sự Trưởng. Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức 
trong Giáo Hội Tăng Già Việt Nam  

Kính bạch quý Ngài, 

Nhìn lại quá trình lịch sử truyền thống dân 
tộc, Phật giáo Việt Nam đã ghi đậm những nét 
son huy hoàng trong mọi lãnh vực: học thuật, 
văn hoá, chính trị, quân sự, kiến thiết, đã hòa 
vào một nếp sống của quần chúng. Qua các 
triều đại Ðinh, Lê, Lý, Trần, quốc gia hưng 
thịnh, Phật giáo đã là cương lĩnh của chính 
quyền, của nền pháp trị bình đẳng. Nhưng Phật 
giáo không vì sự đóng góp hữu dụng vào quốc 
sách dân sinh một cách tích cực và chân chính 
mà khuynh loát, đàn áp các tôn giáo khác. 
Ngược lại, Phật giáo đã dung hòa mầu nhiệm 
cùng với các tôn giáo khác để cung ứng những 
tinh ba thuần túy cho sự ích quốc lợi dân.  

Tinh thần Phật giáo đã gắn liền với tinh 
thần quốc gia dân tộc: Phật giáo thịnh thì quốc 
gia thịnh, Phật giáo suy thì quốc gia suy. Ðiều 
này lịch sử đã minh nhận. 

Nhưng hơn một thế kỷ nay, nhất là trong 
giai đoạn hiện tại, Phật giáo Việt Nam luôn 
luôn nằm trong tình trạng hỗn mang, bi thảm 
đau thương: nào bị đàn áp, nào bị đối xử bất 
công, ngược đãi…Phật giáo đồ bị bức bách 
khuynh loát một cách trắng trợn, có nơi bị 
chôn sống, bị tù đày, có nơi bị cản trở ngăn 
cấm cả về hành đạo, tu tập, tụng niệm (như 
vùng Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh). Quyền 
tự do tín ngưỡng, một quyền bất khả xâm phạm 
của con người, đã bị tổn thương chà đạp.  

Cao quý thay lòng ẩn nhẫn của Phật tử 
Việt Nam! Vốn được giáo thụ, un đúc tính từ bi 
cao thượng của Ðấng Chí Tôn, Phật giáo đồ 
chúng ta đã âm thầm nhẫn nhục chịu đựng một 
cách chân thành, nhưng kẻ manh động đã cố 
tình lợi dụng cử chỉ cao đẹp ấy của chúng ta, 
gieo mãi thương đau cho Phật giáo đồ Việt 
Nam.  

Mùa Phật Ðản 2507 - 1963 tại Cố đô Huế, 



Kỷ yếu trường hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557,  trang 17 

một cảnh tang thương đã xảy ra cho Phật giáo 
Việt Nam nói riêng, Phật giáo thế giới và nhân 
loại nói chung là máu Phật tử đã chảy, xương 
thịt Phật tử đã nát tan trước họng súng bạo 
tàn của kẻ ác độc, vô nhân đạo. Thế là những 
sinh mạng đã ngã gục và những thân mạng đã 
mang thương tích trên mình, tất cả đều muốn 
phát lộ ý chí của người Phật tử: bảo vệ Chánh 
pháp, bảo vệ quyền sống của những con người 
tin đạo, bảo vệ lá cờ Phật giáo quốc tế mà một 
phần ba nhân loại tôn thờ. Ai có thể chối cãi 
được sự thật của nguyên nhân chính ấy là: lá cờ 
Phật giáo bị triệt hạ bởi công điện số 9195 phát 
xuất từ Phủ Tổng thống, ngày 6-5-1963.  

Trước sự kiện thảm thương ấy, Phật giáo 
Việt Nam đã đến lúc bắt buộc phải đứng lên 
tranh đấu cho lý tưởng tự do tín ngưỡng của 
mình, được minh định rõ ràng trong Hiến pháp 
Việt Nam Cộng Hòa và đường lối dân chủ pháp 
trị, cộng đồng đồng tiến xã hội của Chánh phủ 
do Tổng thống Ngô Ðình Diệm chủ trương.  

Với tính cách ôn hòa bất bạo động, kỷ luật 
trong sự tranh đấu hợp tình hợp lý, người Tăng 
sĩ Phật giáo Việt Nam cần phải có một ý niệm 
sáng suốt, tiêu biểu ý niệm chân chánh, trong 
giai đoạn vô tiền khoáng hậu của lịch sử Phật 
giáo Việt Nam.  

Vậy tôi tên là Nguyễn Văn Khiết, pháp 
danh Thị Thủy, pháp hiệu Thích Quảng Ðức, tu 
sĩ Giáo hội Tăng Già Việt Nam, mang thẻ căn 
cước số 399703, cấp tại quận Tân Bình ngày 
21-12-1962. Hiện tọa chủ chùa Long Phước, xã 
Ninh Quang, Khánh Hòa, xác định rằng:  

1. Năm nguyện vọng tối thiểu ghi trong 
Bản tuyên ngôn của Tăng tín đồ Phật giáo là 
phản ảnh tinh thần chân chính của Phật giáo 
Việt Nam.  

2. Nguyện luôn luôn son sắt bền chí với lý 
tưởng tranh đấu hợp tình hợp lý, bất bạo động 
của Phật giáo đồ Việt Nam.  

3. Triệt để tuân theo và ủng hộ các cấp 
lãnh đạo Phật giáo.  

Và để minh định lập trường của chúng tôi, 
chúng tôi tự nguyện thiêu đốt thân này nếu 
Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không làm thỏa 
mãn nguyện vọng ghi trong Bản tuyên ngôn là 
phản ảnh tha thiết mong cầu của toàn thể Phật 
giáo đồ Việt Nam.  

Phật giáo Việt Nam bất diệt! 
Lá cờ Phật giáo không thể bị triệt hạ!  
Và xin quý Thượng Tọa chấp thuận, chuyển 

tới toàn thể tín đồ lời ước nguyện cuối cùng của 
chúng tôi: " Phật tử chúng ta hãy cùng nhau tự 
nguyện tự giác, bền chí với sứ mạng duy trì 
Chánh pháp và bảo vệ lá cờ Phật giáo."  

Kính  
Tỳ khưu Thích Quảng Ðức 

(Nguyễn Văn Khiết- đóng dấu và ký tên)(50 
năm nhìn lại, tập 2, trang 388, 389) 

 Và lời nguyện tâm quyết được viết trước khi tự 
thiêu: 

“Tôi Tỳ Kheo Thích Quảng Đức, trụ trì Chùa 
Quán Thế Âm Phú Nhuận Gia Định. 

Nhận thấy Phật Giáo nước nhà đang lúc 
nghiêng ngửa, tôi là một tu sĩ mệnh danh là 
trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm 
nhiên tọa thị để cho Phật Giáo bị tiêu vong, 
nên tôi vui vẻ phát nguyện thiêu thân giả tạm 
này cúng dường Chư Phật để hồi hướng bảo 
tồn Phật Giáo. Mong ơn mười phương Phật, 
chư Đại Đức Tăng Ni chứng minh cho tôi đạt 
thành chí nguyện như sau. 

- Một là mong ơn Phật Tổ gia hộ cho 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng suốt 
chấp nhận năm nguyện vọng của Phật 
Giáo Việt Nam ghi trong Bản tuyên 
ngôn. 

- Hai là nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho 
Phật Giáo Việt Nam được trường tồn 
bất diệt. 

- Ba là mong nhờ ân Đức Phật gia hộ 
cho Chư Đại Đức Tăng Ni, Phật tử 
Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, 
giam cầm của kẻ ác. 

- Bốn là cầu nguyện cho đất nước thanh 
bình, quốc dân an lạc. 

Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi 
trân trọng kính gởi lời cho Tổng Thống 
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Ngô Đình Diệm nên lấy lòng Bác Ái Từ Bi 
đối với Quốc dân và thi hành chính sách 
bình đẳng tôn giáo để nước nhà vững yên 
muôn thuở. Tôi thiết tha kêu gọi chư Đại 
Đức Tăng Ni, Phật tử nên đoàn kết nhất 
trí để bảo tồn Phật Giáo. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Làm tại chùa Ấn Quang ngày bốn tháng 
sáu năm một ngàn chín trăm sáu mươi ba. 

Tỳ kheo Thích Quảng Đức thủ ký. ( 50 
mươi năm nhìn lại tập 2 trang 393-394  ) 

 

Và  nhà báo Malcolm Browne có mặt và chứng 
kiến tận mắt  lúc Hòa Thượng Quảng Đức Tự 
Thiêu ông viết:  

“ Tôi không muốn nhìn cảnh tượng đó thêm 
một lần nữa, một lần đã quá đủ. Những ngọn 
lửa tỏa ra từ một con người, thân xác của vị 
Sư từ từ khô héo dần và co quắp lại, đầu vị Sư 
trở nên đen dần và hóa thành than. Không khí 
đượm mùi thịt người cháy;  ( thì ra ) con 
người cháy nhanh một cách rất ngạc nhiên. 
Tôi có thể nghe từ sau lưng tôi tiếng khóc thổn 
thức của những người Việt Nam đang tụ họp 
tại đó. Tôi quá sốc nên không khóc được, quá 
rối rắm nên không ghi chép hay hỏi han gì 
được, quá hoang mang đến nỗi thậm chí 
không thể nghĩ gì được. Khi vị Sư ấy tự thiêu, 
bắp thịt của vị Sư không hề cử động, vị Sư 
không thốt  ra một âm thanh nào, cái vẻ ngoài 
điềm tĩnh của vị Sư thì trái ngược hẳn với đám 
đông khóc than chung quanh”.  ( tập 2.  50 
mươi năm nhìn lại, trang 408) 

50 mươi năm  Pháp Nạn, bây giờ những người 
con Phật mới có một cơ hội cùng nhau hiệp lực  
4 châu cùng ngồi lại, dâng nén tâm hương cho 
một Mùa Tưởng Niệm nhớ ân những bậc Tiền 
bối đã hy hiến đời mình cho Phật pháp.  

Thế nhưng mọi chuyện không được hanh thông, 
họ đánh phá tứ bề …chụp mũ, bôi nhọ, xuyên 

tạc, hăm dọa biểu tình, làm nản lòng những 
người Phật tử nhẹ dạ, yếu lòng. Họ gây hoang 
mang những tưởng rằng họ làm như vậy thì sẽ 
đạt được những gì họ muốn, nhưng rồi họ đã 
thất vọng, bởi hàng lãnh đạo của Chư Tôn Thiền 
Đức Tăng Ni khắp 4 châu đều một lòng sắt son 
như một. 

Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ. 

Con dốc lòng vì đạo hy sinh. 

Tại Pháp Quốc Giáo Hội Âu Châu đã giao phó 
cho HT Thích Tánh Thiệt làm Trưởng Ban Tổ 
Chức tổ chức tại Lyon. 

Tại Hoa Kỳ Đạo hữu Quảng Phước-Huỳnh Tấn 
Lê là Trưởng Ban Tổ Chức tại miền Nam Cali; 
riêng Miền Bắc Cali do nhóm Cư Sĩ đảm nhận. 

Riêng tại nước Úc từ trên hàng lãnh đạo xuống 
đến những bác, những anh chị cư sĩ Phật tử, Gia 
đình Phật tử khắp nơi trên toàn liên bang Úc đều 
năng nỗ gánh vác công việc tổ chức một cách 
không mệt mỏi. 

Nhất là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Trưởng 
Ban Tổ Chức, Ngài lo lắng và cầu nguyện ngày 
đêm, tôi vẫn thường liên lạc với Ngài ở 10 ngày 
cuối,  cùng với TT Nhật Tân, ba người chúng tôi 
thường xuyên làm việc một cách chặt chẽ âm 
thầm về phần điều hợp cho buổi lễ khai mạc 
được trang nghiêm thành tựu, quả là một điều 
mà cả Giáo Hội đều lo lắng. Hòa Thượng dạy 
tôi phải cố gắng niệm Phật và kham nhẫn trong 
mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tôi nhìn 
thấy Ngài nhiều hy sinh lo lắng và ưu tư nhẫn 
nại, chịu đựng biết bao nhiêu sự chửi mắng một 
cách thậm tệ. Thật tâm mà nói có nhiều lúc tôi 
rất là bực mình và có phiền não, nhất là mỗi lần 
liên lạc với Ngài thì phải qua 2-3 người chuyển 
điện thoại  mới đến Ngài… nhưng khi nghĩ tới 
công việc của Ngài đã làm và đã hy sinh nhiều 
cho Giáo Hội bất cứ ở mọi tình huống về sức 
lực cũng như tài chánh, tôi thầm ngưỡng phục 
và kính nể. Thật tình mà nói không biết mai 
này, không xa lắm, khi luống tuổi da mồi tóc 
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bạc tôi có còn sức và chịu hy sinh làm việc, tu 
tập như Ngài không? 

 

 Qua 14 Mùa An Cư  và 12 khóa Tu Học của 
Giáo Hội đã tổ chức Ngài chưa thiếu 1 ngày, và 
một  điểm nữa mà hàng hậu học như tôi cũng 
cần học hỏi và phát nguyện. Một Hòa Thượng 
tuổi cao như vậy, đã là một Phương Trượng, 
nhưng Ngài không hề lãng xao hay bỏ qua một 
thời Công Phu Khuya, hay thời Kinh Tịnh Độ 
tối ở Chùa Pháp Bảo. Nhưng chưa ngừng ở đó, 
đến chùa người khác Ngài vẫn thức dậy đi Công 
Phu Khuya hay đi tụng kinh tối, một việc làm 
mà khó có ai thực hiện được gần suốt 30 năm 
qua. Tôi và TT Nhật Tân đều thầm ngưỡng phục 
đảnh lễ điểm này của Hòa Thượng Phương 
Trượng Pháp Bảo. Nói đến đây TT Nhật Tân có 
nhắc, tôi xin mạn phép được nhắc đến Hòa 
Thượng Thích Như Điển (Viên Giác tự, Đức 
Quốc), bào đệ của Ngài cũng không bao giờ bỏ 
thời kinh Công Phu Khuya trừ khi bệnh, hay 
Phật sự quá cấp bách. 

 

 

Riêng cá nhân tôi cũng chưa phát nguyện và 
làm được… chỉ vài việc đơn cử đó, tôi 
thường tự nhủ chưa làm được thì đừng vội 
phê bình hay lên án những bậc thức giả ngày 
đêm nghiêm mật giới luật tinh nghiêm và 
luôn dành hết thời giờ cho công việc Phật 
Sự, tu tập và phụng sự.    

Mùa An Cư tịnh giới của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan đang câu hội tại 
Thiền Viện Minh Quang-Sydney Hòa 
Thượng Hóa Chủ thượng Minh hạ Hiếu và 
những người con Phật tại đạo tràng này nói 
riêng và cho những người con Phật khắp nơi 
nói chung đều cố gắng với sức mình dõi 
theo nâng đỡ ủng hộ từng bước chân hoằng 
pháp, tu tập  của Chư Tôn Thiền Đức Tăng 
Ni giữa cuộc bể dâu vàng thau lẫn lộn này. 

Cũng là  Mùa An Cư tịnh dưỡng Giới đức 
trang nghiêm khắp nơi của hàngTrưởng Tử 
Như Lai ở Hoa Kỳ,  Canada và các châu lục 
khắp nơi trên thế giới hầu đãi lọc thân tâm, 
tấn tu đạo nghiệp, để giữ gìn Phật Pháp 
được trường tồn và cũng là niềm tin vững 
chắc cho hàng Phật tử tại gia trên bước 
đường tu học.   
 Sydney Mùa An Cư Phật Lịch 2557- 2013 
tại Thiền Viện Minh Quang 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 

      
     
 
Câu Chuyện An Cư 

Thích Trường Sanh 
Có hai Phật tử quen biết từ lâu tại Úc, và gần 
khoảng 3 năm họ không gặp nhau, tình cờ gặp 
lại trong một quán ăn. Qua những câu chuyện 
hỏi thăm sức khỏe, gia đình… 

‐ Phật tử A hỏi Phật tử B:  Từ lâu có đi 
chùa không? 

‐ Phật tử B trả lời: Có chứ, tôi thường đi 
chùa Pháp Bảo mỗi sáng chủ nhật. Tụng kinh, 
nghe pháp, tham dự các khóa huân tu Tịnh Độ - 
gieo duyên. Cuối năm dự Khóa tu học do Giáo 
Hội tổ chức và ngày mai, ngày 2 tháng 7, tôi 
đến Thiền Viện Minh Quang để tùng Hạ An Cư 
với chư Tôn Đức Tăng – Ni và quí Phật tử trong 
thời gian 10 ngày. 

‐ Phật tử A hỏi: An Cư là thế nào?  
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‐ Phật tử B: Là quí Thầy Cô, Phật tử cùng 
về một Đạo Tràng để làm lễ kiết giới An Cư – 
Niệm Phật – Quá đường và nghe pháp v.v… 
Mục đích những ngày An Cư để trau giồi Giới – 
Định – Tuệ mong có một cuộc sống an lành giải 
thoát! 

‐ Phật tử A: Bây giờ cần gì phải đến Chùa, 
ở tại Sydney này và các Tiểu bang khác thành 
lập nhiều Đạo tràng Niệm Phật, kể cả tu Thiền ở 
nhà các Phật tử, thỉnh thoảng rước quí Thầy từ 
Việt Nam sang giảng pháp, đến Chùa mất thời 
gian lắm… 

‐ Phật tử B: Nói vậy chưa được đúng lắm, 
từ khi chúng mình rời khỏi quê hương Việt Nam 
sang lưu lạc ở xứ Tây nầy, buổi ban đầu quí 
Thầy Cô rất ít ỏi không đông như bây giờ, Chùa 
chiền không có, Phật tử chúng mình yêu cầu 
quý Thầy Cô thành lập Chùa để có nơi tu học, 
có nơi nương tựa. Chứ xa quê hương buồn lắm, 
mái chùa che chở mà…, và sau này mình có 
nằm xuống đem về Chùa phụng thờ. Con cái xứ 
nầy chúng nó theo Tây không biết gì về truyền 
thống văn hóa Việt Nam. Vả lại, xứ Tây xây 
dựng một ngôi chùa đòi hỏi nhiều pháp lý và 
mọi thứ cần phải chi phí, Phật tử Việt Nam mà 
không trợ duyên thì làm sao quý Thầy Cô duy 
trì và phát triển Đạo Phật Việt Nam ở Hải ngoại. 
Các nước Phật Giáo như: Đài Loan, Miến Điện, 
Tây Tạng, Tích Lan, Thái Lan v.v… , Phật tử 
các nước này họ lo cho Phật Giáo của họ nhiều 
lắm. 

‐ Phật tử A: Cần gì, mình cung đón quý 
Thầy từ Việt Nam sang, quý Thầy giảng pháp, 
Phật tử cúng dường, quý Thầy về xây chùa, khi 
nào mình về Việt Nam quý Thầy đón tiếp vui vẻ 
lắm.  

‐ Phật tử B: Khi còn mạnh khỏe, tiền bạc 
dư giả mới trở về, sức khỏe yếu kém, đi đứng 
không nổi làm sao mà đi. Và khi lâm chung mời 
quý Thầy bên này tụng niệm Cầu Siêu, đâu mời 
quý Thầy Việt Nam qua bên nầy kịp để làm 
đám. 

‐ Phật tử A: Thời Mạt pháp mình tu lơ tơ 
mơ, phải chọn Thầy hiền bạn sáng, đúng như 
pháp, không khéo làm cho Đạo Pháp càng mạt 
hơn.  

‐ Phật tử B: Người tu phải vào chùa làm 
Chú tiểu, thức khuya dậy sớm, công phu, công 
quả, học tập Kinh Luật, đến tuổi 20 mới được 
thọ giới làm Thầy, trải qua kỳ thi, khảo hạch. 
Còn mấy vị ở bên này về Việt Nam xuất gia, thọ 
giới, đốt giai đoạn, đâu đã thấm tương chao mà 
ra lập Đạo Tràng Hoằng Pháp!? …   

‐ Phật tử A: Cái xứ “Tự do” nầy mà, ai tu 
lại chẳng được, miễn mình phát tâm, từ từ sẽ 
học sau, đâu có mất mát gì mà chùa lại có thêm 
Tăng chúng đông đảo có hơn không?  

‐ Phật tử B: Mãi bàn chuyện, chúng mình 
bị lạc đề rồi, nên đọc và chiêm nghiệm câu:  
“Tu Mà Không Học Là Tu Mù 
Học Mà Không Tu Là Đãy Sách” 
Nếu Phật tử chúng ta tu học đàng hoàng thì 
cùng với quý Thầy xây dựng Đạo Phật Việt 
Nam ở xứ người mỗi ngày mỗi huy hoàng tốt 
đẹp. 

 

 

 

 

Dâng  Sớ  Cúng  Cô  Hồn 
 

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 
 
Hôm nay là sau ngày Rằm tháng Bảy, tại  
Chùa không gian Online, room Sinh Hoạt 
Phật Pháp có lễ cúng thí thực xin cung thỉnh 

các vị có tên sau đây về lắng nghe và thọ thực, 
siêu sanh về miền Cực lạc. 
( những nickname được tô đậm) 
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Chúng ta là những đứa con không tên không 
tuổi, giống như người cõi trên  mới xuống trần 
gian quên mất cội nguồn, cùng chung  số phận  
đều là  người Việt nam buồn lạc loài nơi  viễn 
xứ, với gót hồng phiêu du, đưa đẩy cuộc đời 
phiêu bạt đó đây, thân phận như bèo dạt mây 
trôi. Hôm nay có dịp tìm về chốn xưa thăm 
quê hương, ai không nhớ chùa xưa, nhớ lại 
chú mục đồng đang chăn trâu, ngồi trên lưng 
trâu thả ăn trên cánh đồng lúa chín. Xa xa trong 
rừng tào khê có anh tiều phu chăm chỉ đốn củi, 
vượt núi băng rừng, lội qua dòng sông nhỏ, 
suýt chết  đuối trên cạn, gánh củi về đổi gạo 
nuôi Mẹ. Được ngồi trên mảnh đất yêu thương 
của tổ quốc để ôn về quá khứ…Vào những 
đêm  trăng rằm ngồi uống trà ngắm ánh trăng 
xưa chiếu xuống bụi trúc sau hè, nhìn những 
hạt sương buồn lăn tăn còn đọng trên lá bồ đề 
và các bông hoa khác như: Hoa lan  vừa chớm 
nở trong vẻ thẹn thùng, quỳnh hoa kiều diễm từ 
từ hé nụ, chỉ khoe  sắc và hương vào giữa đêm 
và có một loại hoa vô ưu ngàn năm mới nở một 
lần báo hiệu thánh nhân xuất thế  làm cho nhân 
gian vơi đi phiền muộn u uẩn trong tâm trí tự 
ngàn xưa. Văng vẳng trong đêm có tiếng sáo vi 
vu trầm bổng của lãng tử giang phong kiều, 
đang  nhắm mắt trầm mình trong cơn buồn ngủ 
mộng mơ, như anh chàng mù chăm chú lắng 
nghe pháp âm vi diệu của chim Ca lăng tần 
già, giật mình tỉnh thức mở mắt ra như mơ  
huyền. Trở về với thực tại, thấy đám mây 
trắng lững lờ bay trong bầu trời xanh, che 
khuất vầng thái dương chỉ còn sót lại một chút 
nắng vàng trong gió, xa xa có đàn phượng 
hoàng bay về tổ ấm, có một con lạc bầy, tiếng 
kêu não nùng trong đêm khuya, như một vì sao 
lẻ loi khiến cho minh tâm thương xót bỗng 
sung sướng nhận chân được diệu tánh mà lâu 
nay không thấy. Cảnh thái hòa của quê hương 
là như vậy. Ai lớn lên mà không nhớ chút lưu 
niệm cái thuở học trò, thường tắm mưa (rain 
water) hay hái hoa trinh nữ, hoa tigon,  hoa 
mẫu đơn ép vào tập, hái hoa 10 giờ cài lên mái 
tóc. Hồi còn nhỏ tưởng trái ớt hiểm ngon lắm 
nên hái một nắm bỏ vào miệng nhai ngấu 
nghiến, cay quá tung tăng nhảy nhót như khỉ( 
Loanki) điên dại như sói đồng hoang chạy tận 
cùng của thiên nhiên, đền chân núi phổ đà bị 
kiệt sức nên xỉu từ từ, miệng niệm nam mô 
Dược Sư Phật cầu cứu. Vào những độ mùa thu 
về, đến ngày Rằm tháng Bảy mưa ngâu. Chúng 
ta, ai không nhớ đến mùa vu lan báo hiếu, nhớ 

công đức của Ngài Mục Kiền Liên đã mở 
đường hiếu hạnh, cho người con Phật noi theo. 
Ai không nhớ mẹ, nhớ đến Cha godfather, một 
đời và nhiều đời. Muốn báo được ân đức đó, chỉ 
bằng cách xuất gia học theo hạnh của Ngài Mục 
Kiền Liên, mới mong cứu độ được Cha Mẹ siêu 
thoát….. Bây giờ đã vào chùa online làm chú 
tiểu ham vui quên đường về cõi Phật vì ly 
rượu cay mê hoặc lòng người uống vào sáng 
say chiều sỉn làm say say say chìm đắm trong 
vô minh. Mà còn thức khuya  dậy sớm, ăn chay 
với đậu hủ, canh bí ngô nấu với đậu phộng. Bị 
đám lục tặc phá phách, không còn nhận thức tui 
là ai nên mặc tình cuộc đời là vô thường, vô 
ngã các pháp do nhân duyên sinh. Đã vậy con 
người vẫn lầm lạc gây ra bao tội ác, một lần và 
nhiều lần phải làm phiền đến bao công phối hợp 
với quân sư khổng minh và gia cát lượng thời 
đại hôm nay xử án. Nhờ vào công lao của triển 
chiêu và trương vô kỵ để tìm ra thủ phạm đổ 
dầu vào lửa đốt chùa.Tuy rằng tội rành  rành ra 
đó, nhưng tánh nào tật nấy vẫn ngang như cua, 
sau bao phen tranh luận phân giải, lấy tứ vô 
lượng tâm từ bi hỉ xả, giải quyết bỏ qua. Nhờ 
vậy mà  giác ngộ, hồi tâm, cải tà quy chánh, 
tánh tình trở lại hiền lương thắm thiết tình 
người như trở lại được 4 lần yêu vậy.Tuy là 
chúng ta là người Việt tha phương khách (tha 
việt) bị  CS dày vò áp bức, mang trong lòng 
nhiều u uẩn đâm ra khó chịu. Nhưng khi được 
về thăm bà mẹ quê với mái tranh xưa, thương 
Mẹ già tiều tụy đang cho heo nái ăn và đàn lợn 
con ụt ịt dành sữa mẹ, có  con mèo nhỏ rập 
rình bắt chàng chuột đồng lấp ló chui vào máng 
ăn ké, đàn gà con còn dành ăn với heo nái. 
Hình ảnh ấy nhớ lại thời thơ ấu đã nhõng nhẽo 
làm khổ Mẹ nhiều rồi. Quê hương tôi miền 
Trung, phải đi qua các tỉnh miền Trung… ghé 
đến vĩnh hảo để uống nước suối mát rượi, ra 
đến miền thùy dương cát trắng nha trang uống 
nước dừa xiêm, về bình định thăm quê của anh 
hùng áo vải Tây Sơn… đi ngang qua quảng 
ngãi  ghé mua đường phèn đường phổi, kẹo 
mạch nha, mãi xuôi về thăm thành phố Hội An, 
quê hương Thầy quảng cát, vào thăm thành phố 
quảng đà (Quảng Nam đà nẵng quê tôi).Vượt 
đèo Hải Vân về thăm gái huế mộng mơ mua 
chiếc nón bài thơ, kẹo mè xửng, bánh tiêu… 
Thả bộ trên cầu trường tiền 12 nhịp, chèo đò  
trên sông hương núi ngự... ra thăm quê ngoại 
quảng trị, ghé cầu hiền luơng, dòng sông  
xanh  bến hải. Dòng sông nhỏ này đã xé hôn 
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thú lần thứ hai của dân tộc việt nam làm cho 
huynh đệ tương tàn đẩm máu,chuyện dài của 
lịch sử. Thắm thoát mà thời gian qua mau thấy 
cuộc đời là kiếp phù du, trước khi thân tứ đại 
trở về cát bụi không quên kiss ai đó một cách 
lạnh lùng để vĩnh biệt mọi người, đưa lên giàn 
hỏa táng xác thân này thành đống tro tàn. Thà 
một chút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn 
le lói suốt trăm năm. Chúng ta  là những hạt bụi 
trần rong chơi trong pháp giới cũng đã trôi lăn 
mãi trong vòng tử sinh vô lượng kiếp rồi, 
không biết mai về đâu… nên nhất tâm niệm 
nam mô a di đà Phật, trở về với chân hữu, an 

nhiên vãng sinh về Cực lạc trong ao liên hoa 
chín phẩm là Cha Mẹ, có nhiều hoa sen hồng, 
sen xanh, sen trắng, sen vàng, sen đỏ, mỗi  đóa 
hoa tỏa ánh sáng rực rỡ, đó là những Cha Mẹ, 
bạn hữu chúng ta từ vô lượng kiếp cũng đang 
khai hoa nở nhụy, được diện kiến Phật A Di Đà 
tiếp dẫn. 
 
Sám Chủ Thích Thiện Hiền kính bái 

 

 

 

 

 

   Baùt Côm Höông Tích 
Ban Trai Soạn Trường Hạ Minh Quang năm nay cúng dường cơm nước cho khóa An Cư một cách 
tươm tất và trang nghiêm, ngay trong bữa cúng quá đường đầu tiên đã khiến cho tôi nhớ đến mùi 
thơm của bát cơm Hương Tích thuở nào. 

 Cơm Hương Tích, cũng giống như Trăng Lăng Già, 
Thuyền Bát Nhã, Trà Tào Khê,… là những thuật 
ngữ trong cửa chùa mà ai ai cũng đã hơn một lần 
nghe qua. Vậy Cơm Hương Tích là loại cơm như thế 
nào ? 

Cơm Hương Tích, vốn là cơm lưu phạn từ cõi nước 
Chúng Hương cách thế giới loài người chúng ta đến 
tận bốn mươi hai ức hằng hà quốc độ. Chuyện kể 
rằng, một hôm nọ, đến thăm bệnh Cư Sĩ Duy Ma Cật 
ở thành Tỳ Xá Ly, gần giờ ngọ trai, Tôn giả Xá Lợi Phất 
đã thắc mắc và khởi niệm "sắp đến giờ ăn, chưa biết các 
Bồ Tát sẽ thọ thực ở đâu? ". Ngài Duy Ma Cật (vốn là 
một vị Đại Bồ Tát ở cõi giới Diệu Hỷ của Phật Bất Động (Aksobhya),  thị hiện xuống thành Tỳ 
Xá Ly, cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 253 cây số về hướng Bắc, để hỗ trợ cho Đức Phật Thích Ca 
trong công cuộc giáo hóa độ sinh) với thần thông diệu dụng biết tâm niệm đó nên nói rằng " hãy 
đợi giây lát, tôi sẽ đãi cho ông được bữa ăn chưa từng có ". Nói xong, Ngài Duy Ma Cật liền vào 
chánh định, dùng thần thông thị hiện cho đại chúng nhìn thấy cõi Phật Hương Tích. Mùi hương ở 
cõi nước đó vượt hơn mùi hương của trời người và các cõi Phật trong mười phương thế giới. Mọi 
sự, mọi vật trong cõi đó, đều dùng hương thơm tạo thành. Từ đất đai, kinh thành, lầu các, cỏ cây 
hoa lá… đều ngào ngạt hương thơm. Mùi hương của cơm cõi ấy tỏa ngát khắp mười phương thế 
giới. Lúc ấy, Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi thọ trai, có các Thiên tử cùng một danh 
hiệu gọi là Hương Nghiêm, đều đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, cúng dường Phật và các Bồ Tát. 

 Hóa Thân của Ngài Duy Ma Cật đã đến đảnh lễ Phật và thỉnh cơm lưu phạn về cúng dường cho 
chư vị ở thế giới này. Hóa Thân Bồ tát bay đến Cõi nước Chúng Hương và bạch Phật rằng : “Duy 
Ma Cật xin đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung kính có lời hỏi thăm sức khỏe Thế Tôn, có được ít bệnh, 
ít não, an ổn không? Chúng con mong được xin chút cơm lưu phạn của Thế Tôn, đem về cõi giới 
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Ta Bà để làm Phật sự. Để giúp cho những ai thích pháp nhỏ được phát tâm đi vào con đường lớn, 
và cũng để cho danh hiệu của Ngài được lan truyền cùng khắp”. Đức Phật Hương Tích liền dùng 
bát Chúng Hương đựng đầy hương phạn rồi trao cho hóa thân Bồ Tát. Hóa thân Bồ Tát thọ lãnh 
bát cơm xong, cùng với chín triệu Bồ Tát cõi Chúng Hương bay về cõi giới Ta Bà. Trong chốc lát 
đã đến nhà Duy Ma Cật. Hóa thân Bồ Tát đưa bát cơm hương phạn cho Duy Ma Cật. Mùi thơm 
của cơm tỏa khắp thành Tỳ Xá Ly và Đại thiên thế giới. Dân chúng trong thành ngửi được mùi 
hương, thân tâm an lạc, khoan khoái và tán thán việc chưa từng có. (lược theo Kinh Duy Ma Cật 
Sở Thuyết, bản dịch của HT Duy Lực). 

Trong Kinh này còn so sánh sự khác biệt về phương pháp giáo hóa ở Cõi Phật Chúng Hương khác 
với cõi giới Ta Bà. Đức Phật Hương Tích không dùng ngôn ngữ văn tự mà chỉ dùng phương pháp 
"Hương trần" để giáo hóa chúng sanh, tức là chúng sanh nơi đó khi ngửi được mùi thơm huyền 
diệu lập tức quay về chơn tâm, nhẹ nhàng, an lạc và giác ngộ. Ngược lại thế giới Ta Bà, chúng 
sanh cang cường khó độ, Đức Phật Thích Ca phải dùng phương pháp đối trị tất đàn để dạy bảo, để 
cảnh báo họ, Ngài tùy theo căn cơ, trình độ để lựa chọn phương pháp giáo hóa. Đối với hàng Bồ 
Tát Ngài giảng pháp tu Lục Độ Vạn Hạnh, hàng Duyên Giác tu Mười Hai Nhân Duyên, hàng 
Thanh Văn giảng về pháp Tứ Đế, muốn tái sinh về các cõi trời phải tu 10 Thiện Nghiệp, muốn trở 
lại cõi người phải giữ Ngũ giới.. đối với hạng hạ căn độn trí, Ngài phải nói về nhân quả nghiệp 
báo, mang niềm vui cho người, mình sẽ được an lạc; gây đau khổ cho người, mình sẽ chịu bất 
hạnh, đặc biệt Ngài cảnh báo trước viễn cảnh đắng cay của những nghiệp ác do chính mình gây ra 
như người ưa sát hại loài vật, sẽ bị quả báo chết yểu; nếu người hay ăn trộm, sẽ bị quả báo nghèo 
khổ túng thiếu; nếu người mắc nợ mà cố ý không trả, sẽ bị đọa xuống làm loài cầm thú phải mang 
lông, đội sừng để trả nợ; nếu người hay nóng giận, sẽ bị quả báo với khuôn mặt xấu xí ….tất cả 
đều là phương tiện giáo hóa, nhưng cách giáo hóa ở thế giới Ta Bà này phải sử dụng loại ngôn 
ngữ nặng nề hơn so với cõi nước Chúng Hương kia. 

Trong câu chuyện còn mô tả loại cơm thơm này đã được xông ướp bằng "hương Đại bi" của Đức 
Như Lai, nên có thể cung cấp cho vô số người, ăn hoài, ăn măi mà không bao giờ sợ hết, rơ ràng 
cơm thơm Hương Tích là nguồn thực phẩm vô tận của Phật ban tặng, có thể giúp cứu đói cho 
chúng sanh trong cõi giới luân hồi sinh tử này. Đặc biệt ai ăn được loại cơm thơm này vào rồi, 
thân tâm sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, an lạc và tỏa hương thơm ngát.  

Phải nói rằng, bát cơm Hương Tích này quá đẹp, một nét đẹp lung linh và kỳ tuyệt, nếu ai có đủ 
phước duyên sẽ có thể hưởng dụng được dễ dàng. Vì nói theo ngôn ngữ của Đại Thừa, 
thì Hương là mùi thơm, Tích là tích tụ. Hương Tích có nghĩa là tích tụ công đức tu hành từ hạnh 
đại Từ bi. Hương Đại Bi là loại hương thơm phát xuất từ tình yêu không có điều kiện đi kèm. 
Theo thói thường, bất cứ loại tình yêu nào trên thế gian này đều có những điều kiện vô hình kèm 
theo, nếu những điều kiện ấy không đáp ứng, lập tức loại tình yêu này sẽ biến mất mà thay thế 
bằng những dằn vặt, thù hận và khổ đau. Do đó, tình yêu có điều kiện là chấp ngã, mà chấp ngã là 
đau khổ, là vô minh, là luân hồi sinh tử, ngược lại tình yêu không có điều kiện là vô ngã, là đại bi 
tâm, mà vô ngã và đại bi tâm là thể tánh của Niết Bàn. Đây là điểm đến cuối cùng trong giáo lý 
của Phật Thích Ca truyền dạy trong suốt cuộc đời của Ngài, trong khi ở cõi nước Chúng Hương, 
lời dạy này đã trở thành chuyện bình thường như ăn cơm, uống nước. Thứ tình yêu không có điều 
kiện đó đã trở thành hương thơm bay vào trong không khí mà ai đó hít vào cũng cảm thấy an lạc 
và giải thoát. Đó là một loại hương thơm nội tâm định tĩnh, hương thơm của trí tuệ giải thoát. 

 Với ý nghĩa đó, cơm thơm Hương Tích ở đây không còn là thực 
phẩm vật chất thô thiển mà chính là pháp hỷ thực và thiền duyệt 
thực, là món ăn, là dưỡng chất cho tâm linh để hành giả duy trì 
mạng mạch, nuôi lớn Bồ Đề tâm và Đại Bi tâm. Một khi hương 
thơm của cơm ấy đã thấm đậm vào thân và tâm rồi thì duy trì mãi 
mãi, không bao giờ mất, từ đó tỏa ngát hương thơm trên lời nói, 
trên hành động và trên ý nghĩ, người đó xuất hiện ở đâu thì 
hương thơm an lạc đều tỏa ngát ở nơi đó. Trong Kinh Pháp Cú 
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đã đề cập đến ý này: Hương các loài hoa thơm, không ngược bay chiều gió. Nhưng hương người 
đức hạnh, ngược gió khắp tung bay. Và Người Xưa cũng từng phán quyết rằng: "Quế hương bất 
viễn thư hương viễn, thế vị vô như Ðạo vị trường". Có nghĩa là hương thơm của cây quế không 
bay xa bằng mùi thơm của kinh sách, vị ngọt của thế gian không bền vững lâu dài bằng vị ngọt 
của Đạo. Rõ ràng, hương thơm của bất cứ thứ gì hữu hình bên ngoài đều vô thường, chỉ có hương 
thơm vô hình bên trong mới miên viễn, và niềm vui của trần gian chỉ là niềm vui xoay quanh tiền 
tài, danh vọng, địa vị, là thứ niềm vui huyền ảo, niềm vui theo kiểu "vui trong tham dục vui rồi 
khổ". Còn niềm vui và vị ngọt của Đạo thì mới dài lâu và trường cửu, đó là pháp hỷ, là niềm vui 
bắt nguồn từ sự tu tập, từ sự an tĩnh của nội tâm. 

Xin đê đầu đảnh lễ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Bồ Tát Duy Ma Cật đã mang về cho chúng con 
loại hương phạn này, loại cơm Cam lộ đã nuôi dưỡng và duy trì giới thân huệ mạng của con trong 
vòng sinh tử luân hồi này. Xin chân thành tán thán công đức của HT Hóa Chủ Thích Minh Hiếu 
và Ban Trai Soạn Trường Hạ Minh Quang đã phát tâm cúng dường trai phạn trong suốt mười 
ngày, nhất là công đức của các vị nấu cơm cúng quá đường hằng ngày rất lớn lao, không có ngôn 
ngữ nào có thể diễn tả được. Xin hồi hướng công đức và cầu Chư Phật gia hộ cho quý vị thân tâm 
thường lạc và Bồ đề nguyện mãn. 

Nam Mô Hương Tích Phật 
Viết tại Trường Hạ Minh Quang, 2-7- 2013 

Thích Nguyên Tạng 
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Theo  Dấu  Chân  Phật 
Tỷ Khưu Minh Hội 

Hạnh phúc là gì? Định nghĩa chuẩn mực về Hạnh Phúc là gì? … luôn là câu hỏi lớn mà lịch sử loài 
người hiếm ai tìm ra đáp số. Hơn 2500 năm trước, động cơ khơi nguồn Thái tử Siddhatha thực hiện 
chí xuất trần thượng sĩ cũng được phát nguyên từ mục đích tìm cầu đáp án về hạnh phúc này. 

Làm sao cho con trẻ mãi không già 
Làm sao cho con sống hoài không chết  
Làm sao cho con mạnh mãi không đau 
Làm sao cho mọi người hết khổ 
Hẳn nhiên bốn vấn đề trọng đại ở trên có thể là những câu hỏi quá xa vời với đa số  người, nhưng 
chính những câu hỏi này lại là bước ngoặc trọng đại, mở cánh cửa hạnh phúc bất tử cho nhân loại, mà 
hiện nay trên thế giới hàng hàng lớp lớp Tăng Ni và Phật tử đang tiếp tục dấn thân tiếp bước. 

Thông thường ai cũng muốn mình có cuộc sống hạnh phúc, và bi kịch lớn nhất của loài người là ngộ 
nhận về điều kiện tác thành hạnh phúc. Đại đa số con người thường ngộ nhận; tôi được hạnh phúc là 
khi tôi đạt được, tôi sở hữu một cái gì đó. Và tiêu chuẩn hạnh phúc được đo lường theo số lượng 
danh sắc mà cá nhân con người sở hữu. Sở hữu càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều! Từ đó hình 
thành tâm lý vui sướng khi được nhận, và hiếm khi vui mừng lúc mình cho đi.  

Hạnh phúc do vật chất hay tinh thần tác thành cũng đều thuộc loại hạnh phúc có điều kiện, chính vì 
vậy nó rất mong manh và dễ vỡ, đó là thứ hạnh phúc ràng buộc con người cả cuộc đời. Là thứ hạnh 
phúc nhỏ nhoi, vì mình và chỉ cho mình.  

Mặt khác, cũng chính vì trầm mịch và thỏa mãn với những hạnh phúc mong manh, nên trong cuộc 
đua tìm cầu những điều kiện hạnh phúc, hiếm khi con người chịu dừng bước du lãng, để nhận ra tính 
bức thiết của những vấn đề mà Thái tử Siddhatha đưa ra 

Hiện nay, thời đại khoa học kỹ thuật, điều kiện phục vụ cuộc sống của con người ngày một phong 
phú, con người dựa vào máy móc để khiến cuộc sống thêm phần tiện nghi: xe hơi, nhà cao tầng, máy 
giặt, máy điều hòa, máy rửa chén vv... nhưng mâu thuẫn cũng từ tiện nghi mà ra. Hằng ngày mọi 
người đi làm bằng xe hơi để đến chỗ làm nhanh hơn, ăn fastfood để đỡ mất thời gian, giặt đồ bằng 
máy để khỏi tốn sức và tiết kiệm thời gian.v.v. nhưng mỗi ngày lại uống thuốc giảm cân và thậm chí 
mua máy chạy bộ tại nhà.  

Công nghệ thông tin phát triển thu nhỏ cự ly giữa mọi người trên thế giới, trong tích tắc hai người ở 
hai đầu trái đất có thể liên lạc với nhau, nhưng những thành viên trong một gia đình lại không thể câu 
thông với nhau...Một trong những điều kiện khiến cho bi kịch xã hội không ngừng gia tăng chính là 
do cuộc sống loài người tất tần tật đều giao sinh mạng mình cho điều kiện vật chất máy móc hiện đại.  

 Phật giáo phân tích con người là tổng hợp của thân tâm, nhưng tất cả những thứ kể trên chỉ là giúp 
hoặc nuôi sống phần thân thể, và như vậy con người thiếu thốn những dưỡng chất cho tâm hồn.  
Những nghịch lý từ cuộc sống hiện đại dần dần xuất hiện khiến con người mất phương hướng. 
Nhưng sự ràng buộc từ đời sống hiện đại đã tước dần sự tự chủ, tự lập vốn có của nhân loại, hoặc 
khiến cho đời sống của nhân loại mất cân bằng giữa thân và tâm, nói cách khác, phương tiện phục vụ 
cho thân thể con người quá dồi dào, nhưng phương tiện để phục vụ cho tâm con người lại quá nghèo 
nàn. Tu tập theo Phật giáo là phương thức sống, khiến thân tâm cân bằng, hài hòa xã hội. Chẳng hạn 
như, trước đây người ta có thể thấy nhan nhãn những trung tâm thể dục thể hình, thẩm mỹ viện để 
chỉnh sửa nhan sắc, giờ đây Phật giáo sẽ giúp cho thế giới cân bằng bằng cách kiến tạo thêm trung 
tâm thể dục cho tâm linh, đó là Chùa chiền và các trung tâm tu Thiền, đó là cách sống chậm để 
hưởng thụ từng giây phút thực tại nhiệm mầu, đó là cách sống tiếp cận với tâm tư, với hơi thở. Đây 
chính là phương thức sống hài hòa thân tâm, người và vật. 
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 Điều dễ nhận biết là Đạo Phật không chỉ giúp con người nhận thức tinh tế về chính mình mà còn 
giúp con người nhận thức về thế giới rõ ràng hơn, ở đó con người không phải là trung tâm của vũ trụ, 
mà còn có thế giới hữu tình và vô tình khác. Con người cần phải sống hài hòa thậm chí với thiên 
nhiên, mối quan hệ giữa y báo và chánh báo là thể thống nhất. Mưa, nắng, lạnh, nóng... vạn vật 
dường như vô tình mà lại liên đới mật thiết với con người. 10 ngày Kiết Đông, Thiền Viện Minh 
Quang, thời tiết mưa nắng đột ngột đổi thay một cách mầu nhiệm, rất thích hợp cho khóa Hạ là một 
minh chứng hùng hồn cho sự tương quan giữa ta và tất cả.  

Mỗi năm, Chư Thiền Đức Tăng Ni đều dành một khoảng thời gian cố định, để có dịp đi sâu về đời 
sống tâm linh, tiếp thêm năng lượng tinh thần, soi sáng tuệ tâm, từng bước tìm ra bốn đáp án mang 
tính bất tử mà thuở xưa thái tử Siddhatha đã đặt ra. Và chính trên con đường tìm cầu những câu hỏi 
lớn đó, chúng ta sẽ nhận ra vô số chân giá trị của Đạo Phật về nhân sinh quan và thế giới quan. Từ 
đó, đứng trước những điều kiện phiền tạp và tốc độ quay chóng mặt của điều kiện bên ngoài, người 
học Phật chẳng những không bị cuốn hút theo hấp lực số đông mà còn tuệ tri, liễu đạt những hoàn 
cảnh chung quanh, đồng thời nhẹ nhàng, thong dong, vững chãi thảnh thơi trong cuộc sống. 

 

 

 

TRƯỜNG HẠ MINH QUANG  
ÚC CHÂU- 2013 

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM 
    Minh Diệu 

Tôi có mặt ở xứ Úc đã mười năm, trong hành trang 
của người Tăng sĩ. Xứ Kangaroo được nhiều người 
ca tụng là xứ sở hiền hòa và bình an. Nhờ công quả 
ở Thiền Viện Minh Quang trong những năm xây 
dựng nên tôi hiểu thêm đất nước, con người cũng 
như Chư Tăng  và Phật tử ở đây. Lần này tôi mới 
thật sự được sinh hoạt với Tăng đoàn Úc Châu, 
mặc dầu đã biết quí vị ở đây từ lâu, nhưng chưa có 
dịp được sống chung tu học theo truyền thống “An 
Cư Kiết Hạ” của Tăng già như lần nầy. Hòa 
Thượng Viện Chủ đã ưu tiên mời tôi tham dự Lễ 
Kỷ Niệm Mười Năm Xây Dựng Thiền Viện được 
tổ chức nhằm vào giữa khóa  An Cư Kiết Đông 
2013 của Tăng Già Úc Châu tại Minh Quang. Cảm 
xúc từ buổi Lễ Tác Pháp An Cư với Tăng thân và 
Phật tử cũng như qua hai ngày sinh hoạt với đại 
chúng  đọng lại trong tôi dòng cảm xúc sâu xa nên 
vội ghi lại đôi điều.  Vì đây là dòng cảm xúc nên 
xin Chư Tôn đức và Phật tử nếu thấy điều gì không 
đúng xin hoan hỷ thứ tội cho. 

Sydney những ngày trước  Hạ, mưa kéo dài, mưa 
rả rích, mưa đã làm cho ban tổ chức phải lo lắng. 
Mưa nhiều là một điều lạ vì xứ Úc mệnh danh là 
xứ thiếu mưa. Phải chăng Thầy Viện Chủ,  Tăng 
Ni và Phật tử bổn tự quá lo lắng trong việc  sắp xếp 

nơi ăn chốn ở   cho trên 150 Tăng Ni và Phật tử nội 
trú đã làm Ông trời Sydney cảm động???!!!.  
Nhưng việc gì đến rồi sẽ đến, quả thật “Hoàng 
thiên bất phụ hảo tâm nhơn”  trước ngày Kiết giới 
An cư, khi Chư Tôn Đức hội tụ về Thiền Viện thì 
trời trở nên quang đãng, nắng đẹp và ấm áp như 
chào đón các bậc xuất sĩ và cư sĩ quay về mái ấm 
thân thương. 

Đôi nét về Chư Tôn Đức Trưởng Lão. 

Tôi được hạnh duyên gặp quí Ôn Trưởng Lão Hòa 
Thượng ở Úc Châu đôi lần, nhưng quả thật quí Ôn 
đã để lại trong tôi một niềm thương kính trong 
lòng. Ôn Pháp Hoa hiện là Hội Chủ của Giáo Hội 
Phật Giáo Úc Châu và Tân Tây Lan, được biết Ôn 
đã làm Hội Chủ từ lúc thành lập Giáo Hội Úc Châu 
cho đến bây giờ, tuổi đời và tuổi đạo của Ôn vào 
hàng Trưởng lão nhưng Ôn trông lúc nào cũng từ 
hòa và dễ thương. Tôi muốn dùng hai từ “dễ 
thương” là vì Ôn rất hài hòa và điềm đạm trong lúc 
tiếp xúc với các vị Tăng trẻ. Tôi nghĩ rằng Ôn phải 
tập nhiều lắm mới có thể làm việc này một cách dễ 
dàng. Vì xưa nay, đa phần các vị Hòa thượng 
Trưởng lão lãnh đạo rất nghiêm khắc để làm gương 
cho chúng Tăng.  

Ôn Huyền Tôn hiện là Tăng Giáo Trưởng của Giáo 
Hội Úc Châu, năm nay Ôn đã 86 tuổi rồi nhưng 
trông Ôn còn khỏe mạnh và cứng cáp hơn Ôn Hội 
Chủ. Ôn thật hòa đồng dễ mến, Ôn luôn cười thật 
tươi khi nói chuyện với các vị Tăng trẻ khiến cho 
khoảng cách thế hệ không còn nữa. Nhờ vậy mà 
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các vị có nơi nương tựa tinh thần và tăng thêm 
niềm vui trong phận sự của hàng Trưởng tử Như 
Lai. Tôi tự nghĩ, có phải chăng xứ Úc hiền hòa nên 
chuyển hóa con người theo, hay vì rất ít duyên 
được gặp các vị Tăng Ni trẻ nên quí Ôn phải đổi 
cách ôn hòa và gần gũi để các vị trẻ có dịp chia xẻ 
và học hỏi từ các Ôn.  

Khóa Kiết Đông Úc châu đa phần Chư Tôn Giáo 
Phẩm đều tham dự, lần này tôi được dịp gặp thêm 
quí Ôn Bảo Lạc, Trường Sanh, Quảng Ba.  Các 
Ngài là rường cột của Giáo Hội Úc Châu, luôn 
luôn sát cánh với hai Ôn Trưởng lão để lo các Phật 
sự Giáo Hội. Giáo Hội Úc Châu đã có được thế hệ 
kế thừa quí Ôn trong tương lai đó là Chư Tăng trẻ, 
rất năng nổ và hài hòa trong làm việc và tu học. Có 
lẽ nhờ ở trên, quí Ôn biết hòa hợp tương kính trong 
phụng sự Tam Bảo nên quí  Thầy trẻ cũng được 
học theo. Xin mở ngoặc ở đây, tôi nói “quí Thầy 
trẻ” là nói các vị Thượng Tọa và Đại Đức đang 
trong độ tuổi phụng sự có hiệu quả và năng nổ nhất 
của Giáo Hội như quí Thầy Nguyên Tạng,  Phổ 
Hương, Viên Tịnh, Nhuận Thông, Nhuận Chơn, 
Viên Trí, Hạnh Tri … mà tôi được biết. 

Đặc biệt giữa khóa Kiết Đông năm nay có Lễ Kỷ 
Niệm Mười Năm Xây Dựng và Phát Triển Thiền 
Viện Minh Quang, do vậy Hòa Thượng Viện Chủ 
(kiêm Hóa Chủ của Trường Hạ) đã cung thỉnh quí 
Chư Tôn Giáo Phẩm của Giáo Hội Phật Giáo Khất 
Sĩ ở Hải Ngoại và Việt Nam sang Chứng Minh và 
tham dự như Hòa Thượng Giác Ngộ, Hòa Thượng 
Minh Hồi, Hòa Thượng Giác Thạnh, Thượng Tọa 
Minh Chân, Thượng Tọa Minh Diệu, Đại Đức Giác 
Phong và  Đại Đức Minh Siêu đã tham dự khóa 
Kiết Đông này. 

Nét son trong Lễ Khai Hạ 

9 giờ sáng ngày 2 tháng 7, Chư Tôn Đức Tăng Ni 
và Phật tử quang lâm Chánh Điện để làm Lễ Khai 
Hạ và Lễ Kiết giới An cư của Đại Tăng. Hình dáng 
Chư Tôn Đức trong pháp phục trang nghiêm, màu 
huỳnh y tỏa sáng từ Hội Trường  lên đến  Đại 
Hùng Bảo Điện thoát lên một nét trang nghiêm và 
trầm hùng khiến ai nhìn vào cũng không khỏi tự 
lắng lòng và cúi đầu, tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ:  

Y vàng phất phới khắp mười phương 
Thức tỉnh ai ơi giấc mộng trường 
Bể khổ Ta Bà nơi giả tạm 
Bồng lai Cực Lạc thật quê hương. 

Sau phần giới thiệu về Chư Tôn Giáo Phẩm, Ban 
Chức sự Trường Hạ là “Lời Khai Mạc” của HT. 
Hóa Chủ. Đại chúng đều lắng lòng nghe và cảm 
động lời khai mạc của Ngài. Quả thật, trọng trách 
của vị Hóa Chủ Trường Hạ thật nặng nề, nếu 
không có nghị lực, không có tấm lòng phụng sự, 
không vì mạng mạch của Giáo Hội chắc Ngài Hóa 
Chủ không đương nổi, vì những công việc từ trước 
Hạ, trong Hạ và sau Hạ là những công việc thật 
nặng nề cho Bổn tự tổ chức. Thập nhật An cư chỉ 
mới khởi sự nhưng qua Lời Khai Mạc của HT Hóa 
Chủ, đại chúng thật an lòng và đặt trọn niềm tin 
vào khả năng của Ngài cũng như phước chúng như 
hải. 

Đặc thù của Trường Hạ Úc Châu 

Nét đặc trưng mà tôi thấy được trong khóa Kiết 
Đông đó là quí Phật tử tại gia ghi danh tham dự rất 
đông, số lượng đông hơn chư Tăng Ni tham dự. 
Tôi có tham dự Khóa An Cư Kiết Hạ ở Mỹ quốc, 
hàng Phật tử tại gia chỉ đến công quả Trường Hạ 
và nghe pháp chứ không có đủ duyên nội trú để 
tham dự các thời khóa công phu hành trì của chư 
Tăng Ni. Tinh thần tu học của Phật tử dự Hạ thật 
đáng khen ngợi, các vị vượt qua thử thách của thời 
tiết, tuổi tác và nơi sinh hoạt  để từng bước, từng 
giờ học theo và hành theo các vị xuất gia. Đây là 
nét đặc thù của Trường Hạ Úc Châu, vì trong Kinh 
Phật không thấy ghi lại chúng cư sĩ tham dự An Cư 
Kiết Hạ chung với chúng xuất gia mà chỉ làm việc 
ngoại hộ mà thôi. Quả thật, vì lòng từ bi của Chư 
Tôn Đức, vì sự thiết tha cầu học của các Phật tử 
nên Chư Tôn Đức đã tạo điều kiện để cho các vị cư 
sĩ dự Khóa Hạ cùng với chúng xuất gia.  

 
Các Buổi Pháp Đàm 

Ngoài  các thời tụng Kinh và ngồi Thiền, mỗi buổi 
tối có thời Pháp đàm của đại chúng Tăng Ni từ 8 
đến 9 giờ do quí Trưởng Lão tôn túc đảm trách. 
Đặc biệt mỗi buổi Pháp đàm quí Ôn đều tham dự 
để sách tấn tinh thần tham dự của đại chúng Tăng 
Ni. Ôn Huyền Tôn đảm trách ngày thứ nhất với đề 
tài: “Tại sao chúng ta đi tu, và phải tu thế nào để 
liễu sanh thoát tử?” qua đề tài này Ôn muốn chư 
Tăng Ni thảo luận về phương pháp hành trì của 
mỗi cá nhân, cũng như nhắc nhở cho đại chúng 
ráng giữ tâm ban đầu để lộ trình tu tập mỗi ngày 
thăng tiến tốt đẹp hơn.  
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Ngày thứ 2 đến lượt Ôn Hội Chủ, Ôn không đặt đề 
tài mà chỉ nói lên giá trị cao quí của An Cư Kiết 
Hạ để chư Tăng Ni cùng nhau tu tập và sách tấn 
nhau trong việc Hoằng Pháp lợi sanh. Lời của Ôn 
tuy giản dị nhưng chứa đựng những chân tình đạo 
vị của một Bậc Thầy đã cống hiến trọn đời cho 
Giáo pháp. Qua hai thời pháp đàm của hai Ôn 
Trưởng Lão Hòa Thượng tôi thầm hiểu về nỗi ưu 
tư của quí Ngài cho thế Hệ kế thừa Giáo Hội trong 
tương lai. 

Hạ trường còn một tuần nữa mới kết thúc, những 
bài học và những tâm tình đạo vị vẫn còn nhiều và 
đang chờ đợi chúng ta. Nhưng dòng cảm xúc của 
tôi quả thật là quá miên man rồi nên xin dừng nơi 
đây. 

Cầu nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni tăng trưởng 
Giới Định Tuệ và Bồ Đề tâm để giáo hóa chúng 
sanh, khiến cho đời bớt khổ. Kính chúc quí Phật tử 
tham dự Khóa Hạ thân an, tâm lạc, tăng trưởng 
niềm tin với Tam Bảo. Một lần nữa, thành kính tri 
ân Hòa Thượng Hóa Chủ đã hết lòng phụng sự cho 
Hạ trường được viên mãn, kính tri ân Chư Tôn 
Đức, chư vị Pháp lữ chư Phật tử đã cùng sống và 
chia xẻ tình cốt nhục Linh Sơn trong những ngày 
qua. 

Kính ghi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñaëc Thuø Tröôøng Haï 
Khóa kiết hạ an cư truyền thống 
Tịnh đạo tràng tứ chúng đồng tu 
Đây là một nét đặc thù 
Minh Quang Thiền Viện bây giờ ở đây. 
Đảnh lễ Phật, Tổ Thầy minh chứng 
Chúng con về với những niềm mong 
Tăng ni cư sĩ một lòng 
Không ngại thời tiết mùa đông lạnh về 
Nhân duyên đến Bồ Đề qui hướng 
Lớn đạo tâm trưởng dưỡng căn lành 
Lộ trình sinh tử, tử sinh 
Lần hồi sẽ tỏ mối manh ban đầu 
Cảm niệm đến Ân sâu Phật, Tổ 
Thầy trụ trì lo chỗ ở ăn 
Đảnh lễ Phật, Tổ Thầy minh chứng 
Chúng con về với những niềm mong 
Tăng ni cư sĩ một lòng 
Không ngại thời tiết mùa đông lạnh về 
Nhân duyên đến Bồ Đề qui hướng 
Lớn đạo tâm trưởng dưỡng căn lành 
Lộ trình sinh tử, tử sinh 
Lần hồi sẽ tỏ mối manh ban đầu 
Cảm niệm đến Ân sâu Phật, Tổ 
Thầy trụ trì lo chỗ ở ăn 
Phẩm vật hiến cúng chư Tăng 
Lo cho Phật tử chiếu chăn, giường nằm 
Cả đại chúng tri ân Bổn tự 
Vững đạo tâm gắn nhớ công phu. 
Khách thiền tìm đến chân như 
Đôi dòng lưu bút tâm tư giải bày. 
Con lại có duyên may tu học 
Được thân cận các bậc Chư Tôn 
Trong niềm cảm xúc hỷ hoan 
Cuối đầu đảnh lễ, tri ân, nguyện cầu. 
 
Thích Minh Siêu 
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Caùm Taùc Tröôøng Haï 

Ni Chúng 

Mỗi năm Giáo Hội thường tổ chức 10 ngày An Cư 
để cho chư Huynh Đệ gặp gỡ nhau và trao đổi 
những kinh nghiệm khi ra hành đạo và nghe những 
lời chỉ giáo của chư vị Hòa Thượng đã sách tấn 
chúng con trên  bước đường tu học giải thoát. 

Bàng Long Uẩn có 4 câu kệ: 

“Thập phương đồng tụ hội 
Cá cá học vô vi 
Thử thị tuyển Phật tường 
Tâm không cập đệ vi.” 

Tạm dịch:  

“Mỗi phương câu hội về 
Mỗi mỗi người học pháp vô vi (pháp xả) 
Đây là trường thi tuyển làm Phật 
Tâm không bị vướng mắc các pháp.” 
(Thích Nữ Trí Lưu) 
 
Chuyển hóa thân tâm 

Tất cả mọi việc trên đời đều do tâm biến hiện, nếu 
tâm an thì mọi sự đều an. Khi đạt được sự an lạc tự 
tâm thì chúng ta có thể đi vào mọi cảnh giới mà 
tâm không biến nhiễm.    (Thích 
Nữ Nguyên Khai) 

CẢM TÁC 
Kỷ yếu Hạ Trường 
Bao buồn vui ghi lại 
Chỉ Mười ngày 
Cùng cắp sách tới đây 
Cùng hăng say 
Học hỏi những điều hay 
Từ những bậc  
Chư Tôn Đức trưởng thượng 
Những hành giả 
Từ khắp cả năm châu 
Cùng rèn luyện 
Trau dồi tâm, giới đức 
Và hôm nay 
Trong trang kỷ yếu này 
Chút chia sẻ 
Gửi người đang tiếp bước 
Trong gian khó 

Mọi người cùng nhau vượt 
Thắp đuốc lòng 
Khai tuệ rạng muôn nơi 
Ngày mai đây 
Khi tiếp bước tương lai 
Xin hoài niệm 
Nơi đây tình Pháp Lữ. 
 (Thích Nữ Quý Liên) 
 
Trí Huệ - Lắng Nghe – Buông Xả - An Lạc 

(Cỏ Thơm) 

Nhà thơ Xuân Định có viết:  

“Bao Lữ khách đi về trên bến vắng 
Người sang sông ai nhớ bến đò xưa 
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ 
Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi. ” 

Chánh pháp nhãn được truyền thừa, bắt 
nguồn từ nhất hoa hiện thoại, đạo mạch được 
trường lưu không ngoài ngũ diệp lưu phương. 
Dòng Tào Khê nước chảy từ nguồn, pháp đốn tiệm 
sáng soi thiên cổ. Phật pháp được trường lưu, tòng 
lâm được hưng thạnh cũng nhờ hàng Sứ Giả Như 
Lai giúp Phật tuyên dương giáo pháp, xây dựng 
một đời sống mô phạm, giới luật trang nghiêm 
hướng dẫn chúng sanh. Hình ảnh uy nghiêm của 
chư Tôn Đức trong mùa An Cư Kiết Hạ, chính là 
bóng Bồ Đề đại thọ che mát cho chúng sanh, đưa 
tất cả đến bờ an lạc giải thoát. 

Giờ phút này đây, Ni chúng hòa hợp trong 
lẽ đạo chơn thường, xin thừa hành nghiêm huấn, 
lấy Văn Tư Tu, Giới Định Huệ làm tư lương trên 
bước đường trở về với Như Lai Viên Giác Diệu 
Tâm. Kính nguyện quý Ngài pháp thể khinh an, 
mãi mãi là suối nguồn tươi mát, tưới tẩm tâm tư 
người khát vọng, làm trôi bao bụi đời nghiệt ngã 
rửa sạch lòng trần không nhút nhơ.   
 Kính cẩn     

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tâm Lạc 
Mùa An Cư năm nay ở lại Thiền Viện Minh 

Quang, Con thấy diễm phúc vì gặp được chư Tôn 
Đức hành đạo ở Mỹ quốc và ở Việt Nam qua dự 
khóa An Cư Kiết Đông lần thứ 14 và Lễ Kỷ niệm 
10 năm xây dựng Thiền  Viện Minh Quang. 

Mỗi buổi sáng sau thời tọa thiền và công 
phu, quý Ngài đã khai thị cho chúng con những bài 
pháp thoại ngắn, hoặc những buổi pháp đàm mỗi 
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đêm để sách tấn chúng con trên đường tu nhân học 
Phật. Bên cạnh đó chúng con còn được quý Ngài 
quan tâm đến sức khỏe qua những lời thăm hỏi của 
Hòa Thượng Hóa Chủ… 

Chúng con nguyện cố gắng tinh tấn tu học, 
lấy đó làm hành trang trên bước đường giác ngộ 
giải thoát. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ 
cho chư Hòa Thượng pháp thể khinh an, chúng 
sanh dị độ, mãi là ngọn đuốc soi đường cho chúng 
con trong đêm trường tăm tối.  
  (Thích Nữ Hạnh Nguyên) 

 

Toâi Ñi Hoïc Tu 

Những ai đã từng lớn lên và học trung học ở Việt 
Nam vào khoảng 1950 – 1975 sẽ không quên bài 
“Hôm nay tôi đi học” của Thanh Tịnh.  Tôi bắt 
chước nhà văn này mở đầu bằng câu “Buổi mai 
hôm ấy ...” 

Buổi mai hôm ấy, Thứ Ba 2/7/2013, một buổi mai 
đầy sương mù và gía rét của mùa đông xứ Úc, 
chồng tôi lái xe tiễn tôi đi.  Con đường này tôi đã 
đi qua (trên xe nhà hay xe buýt) không biết bao 
nhiêu lần, nhưng lần này tôi thấy lạ vì lòng mình 
rộn ràng, háo hức: hôm nay tôi đi học tu.  Lúc trẻ 
tôi học kiến thức, về già tôi học Đạo.  So với nhiều 
người khác thì tôi đến với Đạo muộn màng, hơn 50 
tuổi tôi mới tìm tới Đạo. 

Tôi vốn định cư ở Melbourne, nên khi dọn nhà lên 
Sydney tôi không có bạn bè và người thân.  Tình 
cờ tôi gặp người bạn của em chồng tôi.  Lúc ấy tôi 
và chị có cùng một nỗi buồn nên chúng tôi thông 
cảm nhau.  Chị là dân Sydney, đã dẫn tôi đến 
Thiền Viện Minh Quang.  Từ đó mỗi Chủ nhật, tôi 
đến Thiền Viện để nghe Thầy Minh Hiếu giảng 
pháp.  Trong thời gian xây dựng chùa, tôi cũng có 
góp tay với các Phật tử khác chà và sơn bóng các 
cây kèo, cây cột của chùa.  Trong khi nghe pháp và 
sau khi nghe pháp tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, 
những nỗi buồn như đã bay đi mất. Vào những 
ngày trực ở chánh điện chùa, tôi được ngồi một 
mình dưới chân Đức Phật Thích Ca, chiêm ngưỡng 
nét mặt từ bi, tự tại của Ngài. 

Tôi thường nghe Thầy kể những kỷ niệm thời làm 
chú tiểu, sa di, về cái khó của Chú Lăng Nghiêm.  
Bây giờ tôi mới hiểu được cái khó đó vì tôi không 

thể đọc theo kịp quý Thầy Cô.  Một mình tôi đọc 
thì nghe chán lắm.  Những khi nghe quý vị Tăng 
Ni tụng cùng với sự phụ họa của Phật tử thì rất là 
vi diệu.  Tôi liên tưởng đến nhạc Trời ở các Cung 
Trời Đâu Suất, Đao Lợi ... chắc cũng giống như 
vậy thôi.  Khi nghe bài Chú này lòng tôi rất bình 
an. 

Mỗi lần nghe tụng Chú Lăng Nghiêm và các Kinh 
Pháp Hoa, Lương Hoàng Sám, nỗi bất an trong tôi 
dần dần tan biến.  Một ngày tu là một ngày an lạc, 
tôi biết rằng mình đang sống trong Tịnh Độ. 

Ngoài đời, học trò đi học phải học bài và phụ nấu 
ăn, dọn dẹp bát dĩa.  Còn trong khóa An Cư Kiết 
Hạ này, người tu học không động móng tay, mọi 
việc đều do người khác làm.  Tôi đâm ra lo sợ, vì 
nợ đàn na tín chủ quá lớn.  Các Tăng Ni thì giảng 
pháp để trả nợ, còn tôi phải ráng tu để đền đáp 
công ơn của Quý Tăng Ni và các bạn đạo. 

Tôi nhớ mãi câu chuyện “Cái ghế của chiếc xe” do 
HT Như Huệ kể trong lời khai thị buổi sáng.  Ở 
Trai đường, nếu người nào hỏi tôi “Có ai ngồi ghế 
này không?” thì tôi sẽ đáp ngay “Cái ghế này 
không phải của tôi, là ghế của chùa”.  Chúng tôi rất 
vui vẻ không quan tâm đến chỗ ngồi nữa, không 
cần phải dành. 

Khi mãn khóa tu học này, điều thành công nhất của 
tôi là thuộc trọn bài Chú Đại Bi và Kinh Bát Nhã.  
Tôi thích nghe Chú Lăng Nghiêm và sống bao 
dung hơn, bớt nghĩ về mình và thông cảm với 
người khác.  Mình an lạc thì những người chung 
quanh cũng sẽ được an lạc.  Nơi mà mọi người 
đều an lạc là Tịnh Độ. 
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CÂU CHUYỆN  
KHÚC GỖ TRÔI SÔNG 
         Thích Nữ Nguyên Liên 
  
Xưa nay: “Trăng tròn để rồi khuyết, bèo hợp để rồi 
tan…” 
 Đó là lẽ tất nhiên của định luật vô thường 
biến chuyển, cho dù con người hay khúc gỗ cũng 
đều bị sự phân hóa của dòng sông thời gian bất tận 
vẫn tuôn chảy không ngừng, như nỗi khổ của 
chúng sanh không cùng không tận. Bởi sự thật của 
các pháp là duyên sinh vô ngã tướng. Trong kinh 
Kim Cang có câu: “Cái gì có hình tướng, cái đó 
đều hư vọng” để từ đó mọi chúng sanh đều ý thức 
được bản chất của cuộc đời nhằm cảm thông, xoa 
dịu nỗi khổ niềm đau cho những ai đang lăn lóc 
trong vòng xoáy sanh, già, bệnh, chết. Chính điều 
này như nhắc nhở chúng ta, hãy cố gắng tinh tấn 
trong từng giây phút, không để thời gian trôi đi một 
cách vô ích. 
 “Phù vi đạo giả do mộc tại thủy, tầm lưu 
nhi hành bất xúc lưỡng ngạn, bất vi nhân thủ, bất 
vi quỷ thần sở giá, bất vi hồi lưu sở trụ, diệc bất hủ 
bại, ngô bảo thử mộc quyết định nhập hải. Học đạo 
chi nhân… tinh tấn vô vi, ngô bảo thử nhân tất đắc 
đạo hỉ.” 
 Nghĩa là: hành giả học đạo cũng giống như 
khúc gỗ trôi theo dòng nước, chẳng tấp vào hai bên 
bờ, chẳng bị người vớt lên, chẳng bị quỷ thần ngăn 
trở, chẳng bị dòng nước xoáy làm đứng lại, cũng 
chẳng bị mục nát, thì nhất định khúc gỗ sẽ ra đến 
biển khơi. Hành giả học đạo cũng vậy, nếu chẳng 
bị ngũ dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà vạy 
quấy nhiễu trong tâm, tinh tấn tu tập, thực hành 
pháp vô vi, chắc chắn hành giả này sẽ đắc đạo vậy. 
 Điều này chúng ta thấy rõ qua những từ 
ngữ như: “khúc gỗ, dòng sông, vớt lên, hai bên bờ, 
quỷ thần, nước xoáy, mục nát, biển” đã được Đức 
Thế Tôn diễn đạt với ý nghĩa: 
 Khúc gỗ: là biểu tượng chỉ cho sắc tướng, 
sắc uẩn hay nói rõ hơn là chỉ cho thân ngũ uẩn của 
chúng ta vậy. 
 Dòng sông: là dòng nước pháp lục độ cho 
những hành giả tu tập đạo giải thoát. Nhưng nó 
cũng chính là dòng sanh tử luân hồi ba nẻo sáu 
đường, cho những ai không biết tu tập và thực 
hành giáo lý Phật Đà. 

 Hai bên bờ: là biểu tượng chỉ cho nhị biên, 
bỉ thử của sáu nội xứ hay sáu ngoại xứ, hay thường 
kiến và đoạn kiến của hàng phàm phu ngoại đạo, 
tức chỉ cho sự chấp có, chấp không của người đời. 
Với người tu có tuệ nhãn phải đi vào con đường 
trung đạo, không nên vướng vào hai thứ chấp này. 
 Vớt lên: là từ ngữ chỉ cho những chúng 
sanh bị bao bọc bởi tấm lưới tà kiến, còn vướng 
mắc bởi các hệ lụy của thế gian, nên khó có thể 
bước đến bờ giác ngộ giải thoát. 
 Quỷ thần: tức là chỉ cho những phiền não 
nhiễm ô quấy phá, các ham muốn trổi dậy trong 
tâm chúng ta. 
 Nước xoáy: chỉ cho những chúng sanh bị 
đắm đuối trong dòng suối ngũ dục, khiến chúng 
sanh lười biếng trễ nãi tu tập, trái ngược với sự tinh 
tấn. 
 Mục nát: là biểu tượng chỉ cho các hữu lậu 
rơi rớt, các tà hạnh ác pháp nên dễ bị sự chi phối 
của vô thường, trái lại với pháp vô vi. 
 Biển: là chỉ cho sự giác ngộ giải thoát vô 
thượng, nếu hành giả nỗ lực tinh tấn tu tập sẽ đạt 
được pháp vô vi.  
 Vì vậy, muốn đạt được đạo giải thoát mọi 
hành giả chúng ta phải tu tập thực hành Bồ Tát 
hạnh, tiêu biểu nhất là hạnh tinh tấn. Vì tinh tấn 
mới có thể đoạn trừ thường kiến, đoạn kiến và mọi 
thứ ham muốn của dục vọng, các món chướng 
duyên làm mê hoặc não loạn lòng người; khiến cho 
chúng sanh phải chìm đắm trong biển khổ sanh tử 
luân hồi, không đạt được pháp vô vi. Muốn đạt 
được pháp vô vi thì phải đi vào con đường trung 
đạo như “khúc gỗ” trôi giữa “dòng sông” mới 
mong ra biển cả giải thoát được. 
 Nội dung câu chuyện “khúc gỗ trôi sông”, 
cốt yếu Đức Thế Tôn không những chuyển tải cho 
các hàng đệ tử của Ngài một giá trị thực tiễn của sự 
giải thoát an lạc, mà còn mang tính giáo dục thực 
tiễn cho chư hành giả chúng ta trên mọi lĩnh vực. 
Với con đường tu học để đi đến sự giải thoát giác 
ngộ, thì không thể thiếu vắng sự tinh tấn nỗ lực của 
tự thân. Luận Bảo Vương Tam Muội đã nói: “Đối 
với sự nghiệp giải thoát đừng mong không bị 
chướng ngại, vì không bị chướng ngại thì chí 
nguyện không kiên cường.” 
 Hôm nay, nhân mùa An Cư Kiết Đông lần 
thứ 14 lại trở về: 

“An cư chánh pháp Phật lưu truyền 
Tứ chúng tu hành kết thiện duyên 
Thúc liễm thân tâm gìn phẩm hạnh 
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Cùng nhau vâng giữ mối Đạo Thiền” 
Thực hiện theo lời dạy của Đức Thế Tôn, 

quý Ngài vân tập về nơi Đạo tràng Thiền Viện 
Minh Quang Sydney. Cùng sống chung theo tinh 
thần Lục hòa cộng trụ, phát triển đời sống tâm linh, 
tăng trưởng Giới Đức, Tâm Đức, Tuệ Đức. 

 Duyên lành hội đủ, hành giả an cư chúng 
con từ mảnh đất Đà Thành miền Trung Việt Nam 
xa xôi… được trở về nơi đây để trau dồi kinh luật, 
như nắng hạn gặp mưa, như kẻ đói được ăn, như 
người khát được uống, như gã cùng tử chốn tha 
phương được gặp lại Cha già, như ngọc Ma Ni bị 
lãng quên trong túi áo…nay được tắm mình trong 

giáo pháp. Chúng con thiết nghĩ rằng: từ nhiều kiếp 
đã gieo trồng hạt giống Bồ Đề, nay gặp hội An Cư 
được đâm chồi nảy lộc. Nhưng nếu không có chư 
Tôn Thiền Đức là những người lèo lái con thuyền 
chánh pháp, chuyển tải giáo lý Phật Đà truyền bá 
khắp muôn nơi, thì chắc rằng chúng con vẫn còn 
trôi lăn trong biển khổ sanh tử luân hồi. Công ơn 
của quý Ngài thật là cao cả, chúng con thành kính 
tri ân Chư Tôn Đức và nguyện luôn thúc liễm thân 
tâm, trau dồi giới đức, tinh tấn tu học cho đến ngày 
giác ngộ giải thoát, để không còn bị trầm luân khổ 
hải…  
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Vở Kịch 
Một Năm Bình An Phật 
(Mẫu chuyện hài trong Thiền Môn) 

Lời  giới thiệu của MC về hoạt cảnh… 

 (Có một gia đình Phật tử vừa mới xây nhà, 
muốn thỉnh Thầy về nhà Cầu an và An vị 
Phật, thí chủ đã đến Chùa cung thỉnh Thầy:) 

Gia chủ: Bạch Thầy, con mới xây nhà mới, 
muốn mời Thầy về Cầu An và  An Vị Phật  
giùm cho nhà con, mong Thầy hoan hỉ 
Thầy: A Di Đà Phật, được rồi, ngày mai Thầy sẽ 
đến, con nhớ chuẩn bị hương hoa  cúng Phật  
đầy đủ nhé… 
Gia chủ: A Di Đà Phật, chào Thầy con về  
Thầy: Nè, Chú tiểu con! Ngày mai mình đi cầu 
an nhà cô Sen, Con nhớ đem theo chuông mõ và 
sớ giấy.. và và và …đem theo quyển Kinh Tam 
Bảo bằng chữ Hán nhé 
Chú Tiểu: Dạ, bạch Thầy Kinh chữ Hán ở đâu? 
Thầy: vào trong phòng Thầy lấy quyển Kinh 
Tam Bảo bằng chữ Hán, vì hôm nay mình tụng 
Kinh bằng chữ Hán cho nó LINH nha con… 
(lời giới thiệu của MC: Sáng ngày rằm tháng 
Giêng tại nhà Cô Sen, chú tiểu đem chuông 
mõ đặt trên cái bàn nhỏ trước bàn thờ Phật và 
để Kinh, sớ giấy lên rồi lấy tấm vải màu vàng 
phủ lên…  đã đến giờ khai Kinh Thầy bảo chú 
tiểu) 
Thầy: Chú tiểu, con đã sửa sọan xong rồi, thì 
mời O Sen lên đây chuẩn bị khai Kinh…. 

 Nguyện hương… Nguyện đem lòng thành kính 
gởi theo pháp mây huơng ngát tỏa khắp mười 
phương, cúng dường ngôi Tam 
bảo………boong boong boong. 

 (Phần giới thiệu MC…sau khi Thầy Niệm 
hương, tụng chú Đại Bi, tiếp theo là phần khai 
Kinh kệ, Thầy từ từ mở tấm vải vàng ra, để 
chuẩn bị tụng Kinh Phổ môn bằng chữ Hán… 
nhưng khi mở ra thì không thấy Kinh chữ 
Hán mà là 1 cuốn lịch Tàu để coi ngày 
giờ…..Thầy không thể tin vào mắt mình nên 
lật vào bên trong thấy tháng Giêng đủ, tháng  
Hai thiếu., tháng Ba đủ….Thầy nảy ra  một ý 
nghĩ là cầu an cho 1 năm,  cho gia chủ lạy 
sám hối…và cung thỉnh Tam bảo về an vị 
chứng minh nên….. 
Thầy xướng:  
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Giêng Bình An Phật…  
.boong 

Nhất tâm đảnh lễ tháng Hai Bình An Phật…  . 
boong 
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Ba Bình An Phật…   .   
boong 
Nhất tâm đảnh lễ tháng Tư Bình An Phật…   .    
boong 
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Năm Bình An Phật….    
boong 
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Sáu Bình An Phật…  .   
boong  
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Bảy Bình An Phật…  .  
boong 
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Tám  Bình An Phật…   
boong 
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Chín Bình An Phật…   
.boong 
Nhất tâm đảnh lễ tháng Mười Bình An Phật…  
.boong 
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Mười một Bình An 
Phật…boong 
Nhất tâm đảnh lễ  tháng Chạp Bình An Phật… 
boong, boong  boong 
(Lời MC: sau khi  khai Kinh Cầu an và lạy 12 
lạy Sám hối xong, đến phần dâng sớ, khi Thầy 
tuyên sớ xong, nên quay ra phía sau để cho gia 
chủ đội sớ, không thấy gia chủ quỳ phía sau, 
Thầy hỏi chú tiểu) 
Thầy: Con ơi, Cô chủ nhà đâu rồi? 
Chú Tiểu: Bạch Thầy, Cô chủ nhà đi hôm tháng 
Bảy rồi Thầy ạ….. 
Thầy: thế à… 
( MC: Thầy vẫn tiếp tục đọc sớ, tụng Bát Nhã 
Tâm Kinh và hồi hướng cho xong hết khóa lễ, 
và được ra nghỉ ngơi uống nước, trong khi 
dùng nước gia chủ hỏi….) 
Gia chủ: Bạch Thầy, hôm nay Thầy tụng kinh gì 
lạ quá? 
Thầy:  à à à…ờ ờ ờ Kinh này mới đó ít ai tụng 
lắm… 
Gia chủ: Con nghe quý Thầy tụng 1 ngày an 
lành, đêm an lành thôi, chứ chưa nghe kinh tụng 
mỗi tháng và cả năm được bình an, Kinh này ở 
đâu vậy Thầy??? 
Thầy : À à à. Kinh này hả.. được lấy ra từ Đại 
tạng của Tây Tạng đó mà … 
Gia chủ : Thế à..từ nay con sẽ tụng Kinh này để 
được bình an suốt năm, cảm ơn Thầy, đội ơn 
Thầy. 

Vô Ngã 
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ĐƯỢC LÀM CON GÁI ĐỨC PHẬT 

(Cỏ Thơm) 

 Cho Con xin 
 Chắp tay 
 Cúi đầu 
 Bái tạ 

 “Trường Hạ Minh 
Quang” đã cho chúng con 
được sống trong Pháp vị 
thiêng liêng mà không bút 
mực nào tả xiết: 

“Con chìm đắm biển trần thọ khổ, 
Thầy từ bi tế độ vớt lên, 
Mặc thì Áo Giới ấm êm, 
Ăn thì Sữa Pháp, Cơm Thiền nuôi thân.” 
   (Ni Trưởng Huỳnh Liên) 
 
 Thật vậy! Nếu không có Đức Phật và 
giáo pháp của Ngài cùng chư liệt vị Thánh Hiền 
Tăng truyền đăng tục diệm, thì ngày hôm nay 
chúng con vẫn còn trôi lăn giữa biển trầm luân 
khổ ải và khổ ải… 

“Hạnh phúc thay! Đức Phật giáng sinh, 
Hạnh phúc thay! Giáo pháp cao minh. 
Hạnh phúc thay! Tăng già hòa hợp, 
Hạnh phúc thay! Tứ chúng đồng tu.”  
   (Kinh Pháp Cú) 
 
 Như thấu hiểu được tâm thành của tứ 
chúng Hạ trường Minh Quang bầu trời Sydney 
đẹp hơn, trong sáng hơn... Để nhẹ bớt những ưu 
tư trăn trở của Chư Tôn Thiền Đức trong ban 
Chức sự Hạ Trường, đặc biệt là Hòa Thượng 
Hóa Chủ Thượng Minh Hạ Hiếu. 

 May mắn thay! Được làm Con Gái của 
Đức Thế Tôn, được hội ngộ trong ngôi phạm vũ 
huy hoàng, được diện kiến Chư Tôn Thiền Đức 
cùng đại chúng qua thân hành, khẩu hành và ý 
hành. Mỗi hành giả của Hạ Trường là một nốt 
nhạc trầm bổng tạo nên bản trường ca bất tuyệt. 
Xin nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho 
chúng con và chúng sanh luôn vững niềm tin 
nơi chánh pháp của Đức Thế Tôn. Âm vang 
pháp lạc ở Hạ trường này mãi mãi là tư lương 
không thể thiếu trên lộ trình tu học giác ngộ và 
giải thoát. 

    

CẢM NIỆM TRI ÂN 
Thích Nữ Quý Liên 

 Thật là một phúc duyên lớn cho chư Ni 
hành giả an cư chúng con, đến từ mảnh đất Đà 
Nẵng miền Trung xa xôi Việt Nam… khi đến 
Sydney Úc Châu với công việc Phật sự tại quê 
nhà. Chúng Con được quý Hòa Thượng cho 
phép nhập vào khóa An Cư Kiết Đông lần thứ 
14 tại Thiền Viện Minh Quang. Trong không khí 
trang nghiêm thanh tịnh, thắm tình đạo vị của 
khóa An Cư (từ ngày 2/7 đến 12/7 năm 2013) 
chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ, kính 
dâng lên lời cảm niệm tri ân sâu sắc nhất. 

 Kính bạch chư Tôn Đức!  

 Căn cứ theo Tỳ Ni Luật Tạng, mùa An Cư 
Kiết Hạ là nền tảng cho hàng tu sĩ dừng bước du 
phương, khép mình tinh nghiêm giới luật, thanh 
tịnh thân tâm, trau giồi giới đức, an trú trong 
chánh pháp Như Lai để xứng đáng là bậc xuất 
gia phạm hạnh. Vì sứ mạng thiêng liêng truyền 
đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. 
Nâng cao pháp học lẫn pháp hành cho hàng hậu 
học, Chư Tôn Thiền Đức đã duy trì truyền thống 
ấy cho đến ngày nay. Quý Ngài đã tổ chức khóa 
An Cư cho chúng con câu hội về tu học, thăng 
tiến giới hạnh, tâm linh và trí tuệ. 

 Trong mười ngày tu học tại Thiền Viện 
Minh Quang (Sydney), chúng con vô cùng xúc 
động trước ân tình cao quý của Chư Hòa 
Thượng đã hiện thân Bồ Tát hạnh, không quên 
lời nguyền tái hiện hoa đàm thức tỉnh chúng con 
trở về với thực tại. Quý Ngài đã truyền trao cho 
chúng con những tinh hoa Phật pháp, không chỉ 
có kiến thức đạo lý mà bằng cả sự vốn liếng, 
kinh nghiệm tu tập được xem như “xuất phát từ 
kim ngôn của Đức Thế Tôn”.  Chúng con xin 
kết đóa hoa “tâm” dâng lên chư Tôn Thiền Đức 
để tỏ lòng tôn kính, nguyện trọn đời không xa 
rời chánh pháp và mãi mãi khắc cốt ghi tâm 
những lời dạy của quý Ngài:  

 “Chúng con nguyện làm cánh hoa đại thể, 
 Cho đường đời thơm mát ý tương thân, 
Một loài hoa dù nở giữa phong trần, 
Vẫn tươi thắm màu vô ưu rực rỡ” 

 
Chúng con không thể dùng ngôn từ diễn tả 

hết nỗi niềm tri ân sâu sắc với các bậc Thầy khả 
kính. Bằng tình thương vô bờ bến, quý Ngài đã 
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chăm lo sắp xếp cho chúng con từ thời khóa 
hành Thiền, tụng Kinh, học Pháp, những buổi 
pháp đàm… đến việc ăn uống ngủ nghỉ, phân 
công chấp tác để lập công bồi đức. Hình ảnh ấy 
thật là:  

“Thiền trà vị đắng mùi thơm, 
Thân tuy khổ hạnh, tâm hồn thảnh thơi 
Nghiêng vai gánh đạo vào đời 
Cho đời tỏ đạo ta người cùng tu” 
 
Diễm phúc thay, chư Ni chúng con lại còn 

được thấm nhuần suối nguồn từ bi và trí tuệ 
trong các thời giảng pháp khai thị, những lời 
nhắc nhở sách tấn từ quý Hòa Thượng, Thượng 
Tọa giúp chúng con thấm nhuần giáo lý, mở 
mang kiến thức. Mỗi lời dạy như tiếng chuông 
thức tỉnh, nhắc nhở chúng con phải tinh tấn tu 
học, tỉnh giác trong mọi hành động của mình, 
quả thật là: 

“Vạch đường tối khai đàn huệ giác, 
Mở kho tàng truyền đạt lý kinh, 
Vén màng huệ giác khai minh, 
Biện tài vô ngại tinh anh trí thần.” 

 
Nếu như khi xưa, sự xuất hiện của Đấng Thế 

Tôn đã làm cho cuộc đời này thêm dạt dào sức 
sống, thì hôm nay sự hiện hữu của Chư Tôn 
Thiền Đức, chính là bóng Bồ đề đại thọ che mát 
cho chúng con và chúng sanh giữa rừng đời 
nắng hạn. Quý Ngài hiện thân là hình ảnh của 
người lái đò uy nghiêm khả kính:  

“Chèo đò sông tri thức 
Lữ khách dạt phương nào 
Lái đò còn một bóng 
Ngoảnh mặt thấy trời cao. 
Toàn thể chư Ni chúng con thành kính tri ân 

quý Ngài, nguyện thắp ánh sáng Tuệ đăng 
hoằng dương chánh pháp, phụng sự chúng sanh 
đền ơn chư Phật. Giây phút này đây, chúng con 
xin đốt nén tâm hương chí thành nguyện cầu 
hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho quý Ngài 
được dồi dào sức khoẻ, cửu trụ Ta Bà, Đạo thọ 
miên trường, để lèo lái con thuyền Chánh Pháp 
đưa chúng con và chúng sanh đến bến bờ giác 
ngộ. 

 
 
 
 
 

ĐỜI TĂNG SĨ ! 
 

Cuộc đời Tăng sĩ vui thay 
Thung dung tự tại, giũa mài vườn tâm 

Từ bi, hỷ xả, thâm trầm 
Thanh bần, giản dị vun mầm thiện căn 

Lánh xa danh, lợi, sắc, trần 
Đêm ngày kinh kệ chuyên tâm hành Thiền 

Noi theo nếp sống thánh hiền 
Giúp nhân độ thế về miền tịnh thanh 

Một lòng con nguyện tu hành 
Mãi làm con Phật sớm thành hiền nhân 

       
 Con: TN Diệu Đức 

 

Những Bà Mẹ 
Cảnh  
“Anh ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao 
biển rộng biết đâu mà tìm, đường đời mịt mờ 
vạn nẻo về đâu, mong chờ duyên kiếp đưa lối 
bắc cầu…” Nhung vừa đi vừa hát nghêu ngao, 
tại góc phòng đứa bé trai đang ngồi dán mắt 
vào máy tính chơi game. 
Điện thoại reo, 
Nhung: Hello, hello Chị Ngọc hả? Khỏe không 
chị?  
Ngọc: Chị khỏe em, hôm nay shoping sale quá 
trời kìa, chị định qua rủ em đi dạo shop nè. 
Nhung: Vậy hả Chị? vậy chị qua đây cho em đi 
với… à, mà không được rồi chị ơi, thằng con 
của em hôm nay nó không đi học, cô giáo gởi 
thư về kêu em tới trường gặp cổ mà em đâu có 
biết tiếng Anh, tiếng u gì đâu mà đi, nên sáng 
giờ nó ngồi ì ở nhà chơi game đây nè, con cái gì 
mà mệt quá, chắc là bị đuổi học rồi. 
Ngọc: thôi em ơi, tụi nhỏ ở đây là vậy đó em, 
mình ráng lo cho nó mà không được thì thôi chứ 
biết sao bây giờ, không lo học cho đi làm culi 
cho biết thân. 
Mà em cũng đừng lo quá, xứ này single mum 
như tụi mình, chính phủ họ lo hết em ơi, mình lo 
nhiều làm gì cho mau già em…. 
Nhung: Vậy hả chị, chính phủ ở đây tốt quá chị 
hả. À, chị ơi em đang có điện thoại vô, em bye 
chị nghe, chút em gọi lại chị nhé. 
Nhung: Hello ai đó?  
Ngọc Ánh: chị, Ngọc Ánh đây, em đang làm gì 
đó? 
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Nhung: em đâu có làm gì đâu chị, sáng nay 
thằng con em không chịu đi học, Cô giáo gởi 
thư về, chắc là mắng vốn, mà em cũng không có 
biết cổ nói gì trong đó. 
Ngọc Ánh: Vậy hả em, vậy em có muốn chị qua 
đó để coi coi cô giáo viết gì, rồi chị sẽ đi đến 
trường gặp cô giáo với em luôn. Trường học gởi 
thư về là mình phải đi gặp cô giáo liền em ạ.  
Nhung: Dạ, dạ chị, em cám ơn chị nhiều lắm, 
em cũng không biết làm sao đây, may có chị 
phone em.  
Ngọc Ánh:  lát nữa chị gặp em nhé, bye em 
Nhung: Tony, đứng dậy đi thay đồ, lát nữa đi 
tới trường với cô Ngọc Ánh nè. 
Tony: Mẹ con chưa ăn sáng 
Mẹ: trời ơi! giờ này mà mày chưa ăn hả! chưa 
ăn thì xuống bếp coi có gì lấy ăn, chớ đợi tao 
hầu nữa hả. 
Tony lủi thủi xuống bếp chế mì gói, trong khi mẹ 
trang điểm sửa soạn. 
 Cảnh 2  
Ngọc Ánh đến, Hello em,  
Nhung: Chào chị, chị đến nhanh quá. 
Ngọc Ánh thấy Tony đang ngồi một mình ăn mì 
trong góc phòng, liền bước tới hỏi thăm: Tony 
đang ăn sáng hả, khỏe không con? 
Tony: Dạ, dạ con khỏe. 
Ngọc Ánh: Con ăn đi, để cô đọc lá thư coi cô 
giáo viết gì…. 
Người Mẹ lấy thư đưa cô Ngọc Ánh, xem xong 
Ngọc Ánh nói: 
Em à, Tony học yếu nhiều môn nên không theo 
kịp lớp, nếu tình trạng như vậy kéo dài, chắc sẽ 
ở lại lớp, nên nhà trường muốn gặp Mẹ Tony để 
tìm hiểu việc học ở nhà của nó, vì Tony cũng 
không có làm bài tập về nhà.  
Nhung: dạ em có nhắc mà nó cứ chơi game 
suốt, chứ có chịu học hành gì đâu, mà em cũng 
đâu có biết gì đâu mà chỉ cho nó. Tiếng Việt thì 
được chớ tiếng Anh thì em bó tay. 
Ngọc Ánh suy nghĩ một hồi và nói: ở vùng 
mình có gia đình Phật tử Minh Quang mỗi chủ 
nhựt có sinh hoạt cho trẻ em, và sau đó còn có 
những lớp dạy kèm thêm cho các em nữa, em có 
muốn cho Tony đến để sinh hoạt GĐPT cho nó 
có bạn bè, rồi sau đó nhờ các anh chị Huynh 
trưởng giúp cho Tony học thêm, mấy em Huynh 
trưởng ở đó tốt lắm, con của chị cũng nhờ đi 
chùa sinh hoạt Phật tử mà ngoan và nên người 
đó em.  
Nhung: Vậy hả chị, ở Thiền Viện cũng có 
những sinh hoạt cho mấy nhỏ nữa hả chị? 

Ngọc Ánh: có nhiều chương trình hay lắm em 
à…, mấy hôm nay ở Thìền viện cũng có khóa tu 
An Cư, Quý Hòa Thượng, mấy Thầy, Sư cô về 
đó đông lắm. 
Nhung: khóa tu An Cư là sao hả chị? 
Ngọc Ánh: à, chị có nghe Sư phụ giải thích là 
Đức Phật dạy hằng năm vào mùa mưa, côn 
trùng sinh sản nhiều, nên chư Tăng, chư Ni các 
nơi tập trung về một chỗ để cùng tu học, tránh 
đi lại nhiều giẫm đạp lên nó. Mà thiệt vậy đó 
em, như ở nhà chị, trời mưa là mấy con ốc sên 
lớn nhỏ bò đầy, sáng sớm mà đi ra sân là chị 
phải nhìn kỹ chứ không là giẫm lên đó em.  
Nhung: chị giỏi thiệt, chuyện gì chị cũng biết, 
em thì trớt quớt à… 
Ngọc Ánh: chị nghe Sư phụ giảng nhiều nên 
cũng có nhớ chút chút... à, mà chị cũng định hỏi 
em có rảnh đến Thiền Viện với chị, mình vừa 
công quả, tụng Kinh, rồi nghe giảng. Mỗi tối có 
một Thầy giảng, mà Thầy nào giảng cũng hay 
hết, ông xã chị thích lắm.    
Nhung: Dạ chị, chị cho em đi theo với, chị giúp 
Mẹ con em nhiều quá, em cảm ơn chị. 
Ngọc Ánh: không có gì đâu em, chị em bạn đạo 
người đi trước giúp người đi sau. 
Cảnh 3 
Sáng chủ nhật hai mẹ con Nhung ăn mặc tươm 
tất, theo chị Ngọc Ánh đến Thiền Viện. Tony 
thấy có rất nhiều em bằng tuổi mình đang sinh 
hoạt GĐPT. Ngọc Ánh giới thiệu Tony cho các 
anh chị Huynh trưởng hướng dẫn, rồi hai chị em 
lên chánh điện tụng Kinh Pháp Hoa buổi sáng. 
MC:  
Ngọc Ánh là một Phật tử thuần thành, cả gia 
đình đều tham gia sinh hoạt tại Thiền viện. Là 
một Phật tử rất dễ thương và hiểu biết nên được 
nhiều bạn bè quý mến và tin tưởng. Con trai lớn 
của Ngọc Ánh đang làm việc tại Anh Quốc, cô 
con gái nhỏ đang học Dược tại New South 
Wales University.  
Hai mẹ con chị Nhung vừa đến Úc chưa bao 
lâu, nên rất cần sự giúp đỡ. Nếu không được 
hướng dẫn đúng đắn, thì cuộc đời của hai mẹ 
con sẽ không biết đi về đâu…. 
Minh Quang Thiền Viện   
Thích Nữ Nguyên Khai & Thích Nữ Đạo Từ 
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Phật Giáo đối với Xã Hội  
Tiêu Thụ Hiện Đại 

Nam–mô Bổn Sư Thích–ca Mâu–ni Phật 

 
Kính bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại 

Đức Tăng Ni, 
Kính thưa Nghị Sĩ Quốc Hội, Chư Nghị Viên 

Chính Quyền Địa Phương, 
Kính thưa Đại Diện Các Hội Đoàn, Đoàn Thể 

Cộng Đồng và Văn Hóa, 
Thưa quý Phật tử, 
Kính thưa quý vị, 
Chủ đề mà tôi được đề nghị trình bày về “Phật 
Giáo và xã hội nhân sinh.” Chủ đề quá rộng và 
vì thế tôi xin được trình bày những gì đã chọn. 
Như vậy tôi chọn đề tài thu hẹp hơn về “Phật 
Giáo và Xã Hội Tiêu Thụ Hiện Đại.” 

Đề tài có quan hệ gì giữa Phật giáo và xã 
hội tiêu thụ hiện đại không? 

Đặt vấn đề một cách thẳng thắn không gì khác 
hơn xã hội tiêu thụ hiện đại cần nơi Phật giáo...  
trừ phi đầu tượng Phật mua để trang trí nơi 
phòng, hoặc giả đôi khi còn  giá trị như một bản 
Kinh cũ chép tay bị mất cắp nơi hang động ở sa 
mạc Trung Á! Và ngược lại, có lẽ rất ít, nếu có, 
chính Phật giáo cũng không muốn nhận cái gì 
của xã hội tiêu thụ hiện đại. Vậy có gì quan hệ 
giữa nhau không? Theo ý tôi thì trước hết chúng 
ta hãy nhìn thẳng vào xã hội tiêu thụ hiện đại là 
gì.  

Từ thời thượng cổ nhân loại đã sống trong 
xã hội tiêu thụ; tiêu thụ thực phẩm sản xuất, 
dụng cụ làm bằng gỗ, xương, đá… dùng đến khi 
nào không dùng được nữa rồi mới bỏ làm cái 
khác. Chỗ ở đơn sơ thích hợp nhu cầu, và có thể 
bỏ để đi ở tạm nơi khác, nếu vùng đó không còn 
thực phẩm, hoặc thời tiết thay đổi hay gió bão 
hoặc chỗ ở quá dơ bẩn hay nhóm người phải tập 
trung sinh hoạt với bà con đông nơi khác. 

Khi động vật được nuôi nấng, nông 
nghiêp bắt đầu thì kỹ thuật cải tiến, và toàn xã 
hội  con người trở thành phức tạp hơn. Người 
bắt đầu làm nghề chuyên môn và xã hội phân 
chia thành nhóm cùng nghề, và tiến tới giai cấp 
xã hội mà ở đây tưởng cần nhắc lại chế độ đẳng 
cấp ở Ấn độ mà chính Đức Phật đã bác bỏ trước 
đây hai ngàn năm trăm năm.  

Dần dà khi các xã hội trở nên giàu có và 
lớn mạnh hơn, thì có khuynh hướng tích trữ 
những đồ dùng cầu kỳ hơn, cũng như những đồ 
để trưng bày thôi. Tôi còn nhớ có một bức tranh 
các sĩ quan Hải Quân Hoàng Gia Anh ăn mừng 
chiến thắng trận Trafalgar khi Anh đánh bại Hải 
Quân Pháp vào năm 1805—nhiều đèn cầy đặt 
trên cái giá bằng bạc tỏa ánh sáng, trên bàn bày 
thức ăn trên  chén dĩa cũng bằng bạc nguyên 
chất. Thế nhưng, không có hình ảnh nào của lính 
thủy mừng chiến thắng, bữa ăn thường dùng 
chén dĩa bằng gỗ hay thiếc với dao muỗng bằng 
đồng dưới ánh sáng yếu ớt của vài cây đèn dầu 
cá voi. 

Suốt thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 20, kỹ 
nghệ gia tăng mạnh và phần lớn nhắm vào  kỹ 
thuật, đặc biệt trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, 
đã sản sinh chủ nghĩa tiêu thụ mới: đó là trật tự 
xã hội và kinh tế nhằm cổ võ tiêu thụ hàng hóa 
và dịch vụ trong phạm vi rộng lớn hơn. 

Nhìn chung với chủ nghĩa tiêu thụ này 
cũng nảy sinh cái gọi là kế hoạch hóa loại bỏ 
những cái cũ và tiêu thụ hàng hiệu. Tôi vẫn 
chưa hiểu tại sao hiện giờ thanh thiếu niên hay 
mua sắm hàng, có khi giá rất đắt, chỉ để mặc 
hay đeo đồ hàng hiệu theo quảng cáo của một 
hãng sản xuất hay cơ sở thiết kế mode thời 
trang.Theo tôi biết, vì thế họ cảm thấy bị lệ 
thuộc và không thể nào tách ra khỏi đám đông. 
Thật là khó để nhìn và để ý họ thiếu sự hiểu 
biết, và hoàn toàn chẳng biết họ đang bị lường 
gạt. 

Trong xã hội tiêu thụ hiện đại này, cái gì 
cũng phải mới lạ, tối tân nhất, có tiền là có tất 
cả, phải giàu có hơn, và phải dụ dỗ người mua 
hàng hóa nhiều hơn, gọi là tiếp thị. Dù rất ít các 
chuyên gia kinh tế trong số họ dự đoán được 
chính xác nền kinh tế trong tương lai ra sao,  
nhưng họ nản lòng khi thấy không có thêm cái 
này hay cái kia không bành trướng để nền kinh 
tế khá hơn; bằng cách hứa hẹn sẽ đem lại sự 
thích thú ngay hoặc cảm nhận cái gì cũng tốt 
đẹp cả. Toàn hệ thống xã hội tiêu thụ hiện đại 
này được sắp xếp để nuôi tham vọng mọi người 
được hạnh phúc, tiện nghi và không bị lo âu, 
khổ sở —tuy nhiên làm hay nói bất cứ cái gì, 
đừng bao giờ ngụ ý cho cá nhân biết rằng trước 
sau tất cả đều sẽ có ngày hoàn tất.  

Xã hội tiêu thụ hiện đại cho rằng rất quan 
tâm đến hạnh phúc con người, tuy nhiên những 
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hoạt động của xã hội này chỉ cho thấy  hoàn 
toàn trái lại. Chủ nghĩa tiêu thụ đòi hỏi  người 
tiêu thụ phải giữ cái ý là tiền bạc có thể mua 
được hạnh phúc; và trong cùng cách ấy nó cũng  
tuyệt đối dấu kín cái điều duy nhất mà  mọi 
chúng sanh đều ngang nhau. Dĩ nhiên,  ngoại trừ  
trường hợp người ta tìm cách muốn bán bảo 
hiểm lễ tang. Thế rồi, khi ta chết, những thương 
gia sẵn dịp bán cho thân nhân chiếc quan tài 
sang trọng và phục vụ tang lễ. Vì thế, bạn bè, bà 
con và có lẽ cả kẻ thù của ta đến dự, giã từ lần 
cuối. Do vậy, ngay cả cái chết, dù chính ta 
không bị phiền toái, nhưng bà con ta không thể 
nào tránh được cái xã hội tiêu thụ hiện đại và sự 
cố tình lợi dụng chúng ta. 

Chủ nghĩa tiêu thụ tạo nên một thiểu số 
người giàu hơn, nhưng cũng làm đa số nghèo 
khổ hơn, vì họ hoặc sản xuất các mặt hàng đem 
ra thị trường, hoặc không đạt được theo ý muốn 
của mình, hoặc là nạn nhân của chủ nghĩa tư 
bản, là căn cứ trên chế độ tiêu thụ hiện đại. 
Trong giới thành công cũng có nhiều người 
không được thỏa mãn, vì hoặc họ ham muốn 
nhiều hơn, hoặc họ nhận thấy rằng mình bị 
chính xã hội tiêu thụ này bịt mắt, và những sự 
cố gắng của mình không giúp gì để đem lại tí 
hạnh phúc nào cho mình. 

Có người cho rằng hệ thống tư bản nằm 
dưới chủ nghĩa tiêu thụ đặt cơ sở trên lòng tham. 
Tham lam đi kèm theo ham muốn nhục dục, 
ghen tị, tham thực, hận thù, lười biếng và tự ái 
là bảy tội lỗi cơ bản của các phái Đạo Ki-tô. 
Những đặc điểm của cả bảy tội lỗi cơ bản này 
dùng đến trong cách thức tiếp thị hàng hóa cho 
xã hội tiêu thụ.  

Theo quan điểm Phật giáo, bảy tội lỗi ấy 
chính là cách để diễn tả chân lý thứ hai: Tập Đế, 
tham hay ham muốn là nguyên nhân gây nên sự 
đau khổ, trói buộc chúng sanh vào vòng luân 
hồi.  

Xã hội tiêu thụ hẳn không chấp nhận Khổ 
Đế của Đức Phật dạy: mọi sự hiện hữu đều 
mang tính chất khổ đau. Chấp nhận Khổ Đế là 
đi ngược lại tiền đề chính của sự tồn tại xã hội 
tiêu thụ để đem lại cho mọi người niềm vui, tiện 
ích và hạnh phúc—không có “thị trường cho 
đau khổ.”  

Diệt Đế cũng bị bác luôn, vì nếu đã dứt 
tham lam, thì làm sao tiêu thụ được những xa xí 

phẩm trên thị trường của xã hội tiêu thụ hiện 
đại. 

Cuối cùng, Đạo Đế là Bát Chánh Đạo, là 
bản đồ chỉ dẫn đưa tới giải thoát. Chủ nghĩa tiêu 
thụ đã bác bỏ ba chân lý đầu, nên cũng hợp lý 
bác luôn Bát Chánh Đạo, vì bước đầu, Chánh 
Kiến, là phải hiểu biết sự thật và chấp nhận chân 
lý vô ngã—không có sự hiểu biết là vô minh. 

Thưa quý vị, tôi đã lưu ý bên trên rằng có 
mối quan hệ giữa Phật giáo và xã hội tiêu thụ 
hiện đại. Ngoài những gì tôi mới vừa đề cập về 
Tứ Diệu Đế mà xã hội tiêu thụ hiện đại bác bỏ, 
vì không thể chấp nhận, tôi vẫn nghĩ  Phật giáo 
có vai trò trong xã hội như vậy. 

Tôi không có ý nói Phật giáo nên chấp 
nhận và theo chủ nghĩa tiêu thụ, vì làm như vậy 
sẽ có hại lối tu hành, cũng như tư tưởng mà Đạo 
Phật có thể cống hiến cho toàn thế giới hầu chữa 
trị bệnh chủ nghĩa tiêu thụ. 

Hiện thời chúng ta có một xã hội tiêu thụ 
đòi hỏi phải được thỏa mãn và đạt kết quả ngay 
lập tức: là xã hội sa thải công nhân không đạt 
tiêu chuẩn; một xã hội ngày càng khai thác 
nguyên liệu; và càng khánh kiệt nguồn tài 
nguyên; một xã hội có khuynh hướng là hoạt 
động nào không đạt lợi nhuận cho chủ thì phải 
chấm dứt: ở Úc mới đây vì không lời, hãng xe 
Ford  ngưng chế tạo xe hơi mặc dầu Chính Phủ 
Úc đã giúp cho hãng bao nhiêu triệu Úc kim. 
Một xã hội tiêu thụ ít sử dụng tình thương và 
tâm từ bi trừ khi có cơ hội lợi dụng tình cảm để 
gây lợi lộc: như mùa Giáng Sinh hay các lễ như 
ngày các Bà Mẹ và ngày Lễ Tình Yêu 
Valentine; một xã hội không còn xem sự hiểu 
biết và bao dung là hai điều quan trọng trong 
mối quan hệ giữa con người: là một xã hội lập 
ra các chính sách xem thuyền nhân tỵ nạn như là 
địch quân xâm lăng!   

Chúng ta cũng nên nhớ là truyền thông đại 
chúng là một thành phần của xã hội tiêu thụ; 
phần nhiều lợi nhuận là từ quảng cáo mà ra. Tuy 
nhiên truyền thông cũng có các khuyết điểm vì 
hay có thiên vị, thành kiến và tin tức đăng tải 
cũng hay sai lầm.  

Đạo Phật cùng với các tôn giáo lớn trên 
thế giới có thông điệp yêu thương, từ bi, khoan 
dung và hiểu biết, nhưng bức thông điệp ấy bị 
lãng quên, bởi lời hô hào thúc giục chính trị và 
quảng cáo thương mại. 
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Nói chung Tây phương không biết gì 
nhiều về Đạo Pháp và cách tu hành của người  
Phật tử—hình như chỉ có Phật tử sinh sống 
trong môi trường văn hóa Tây phương biết thôi. 
Chúng ta không nên quên một cuộc khảo sát dư 
luận cách đây hơn hai mươi năm đã kết luận là 
người ta nghĩ Phật tử cực đoan hơn và chắc 
cũng bạo động hơn các tín đồ những tôn giáo 
khác. Đấy có phải là ấn tượng còn lại vì những 
vụ rối loạn ở Thái Lan hay Miến Điện chăng? 
Hoặc ý kiến có cơ sở là ngộ nhận hay tin sai lầm 
phổ biến ở Tây phương về những gì ta đang 
tưởng niệm ngày hôm nay không? 

Ta nên làm gì để Đạo Pháp được tiếp nhận 
một cách khá hơn tại Tây phương?  

Có những việc mà Phật tử có thể làm cho 
Phật giáo có ảnh hưởng nhiều hơn trong xã hội 
tiêu thụ hiện đại. Điểm quan trọng nhất là chúng 
ta nên cho người khác thấy rằng Phật tử không 
chỉ là một nhóm người thỉnh thoảng tổ chức 
những cuộc đại lễ đầy mầu sắc mà thôi. Còn có 
các Phật tử thường xuyên làm việc xã hội, nhiều 
khi họ làm với lòng vị tha, nhưng truyền thông 
đại chúng hoàn toàn không hay biết; kết cuộc ít 
ai ngoài Phật tử thực hiện công  việc ấy và một 
số ít người được giúp đỡ biết đệ tử Đức Phật có 
đóng góp. 

Tôi không nói Phật tử  nên bắt chước 
những phái chính thống hoặc cực đoan của Đạo 
Ky-tô trong việc truyền bá ( giảng ) phúc âm. 
Tôi cũng không gợi ý rằng nên nhảy múa ca hát 
ngoài đường phố như phái Hari Krishna của Ấn 
giáo trước đây. Tôi đề nghị là chúng ta nên 
chứng tỏ Phật tử thực hành như thế nào, để chỉ 
cho họ thấy được lòng thương yêu tử tế, tâm từ 
bi hỷ xả, tính bao dung, sự hiểu biết, và trí tuệ 
mà  Phật tử thực hành. Có lẽ Phật giáo có thể 
theo gương Hội Hồng Thập Tự hoặc Cứu Thế 
Quân và tham gia những việc thiện cứu nạn, và 
cho mọi người  thấy chúng ta theo lời Đức  Phật 
dạy, để người ta biết chúng ta là Phật tử, chứ 
không phải kẻ giả đạo đức, người mặc chiếc áo 
khôi hài! 

 Xin  đề nghị  Phật giáo nên mượn vài phương 
tiện của xã hội tiêu thụ  để đem Đạo Pháp trình 
bày nơi có thể gọi là “thị trường tôn giáo”—thứ 
nhất để người ta hiểu được Phật giáo là gì cũng 
như cái gì không phải là Phật giáo; và thứ nhì, 
để chỉ cho thế giới thấy Phật giáo có biện pháp 

giải quyết những vấn đề do tính vị kỷ của xã hội 
tiêu thụ hiện đại gây nên. 

Bất cứ nơi nào trên thế giới Phật giáo có 
mặt thì hòa quyện vào văn hóa  của xứ đó— hòa 
hài với xã hội hơn là cứ nhìn lại dĩ vãng và gốc 
gác các nhà Sư. Cây Bồ Đề đã được trồng nơi 
xứ Úc. Đạo Phật thích nghi với văn hóa tiêu thụ 
Tây phương hiện đại và chắc hẳn ngày càng 
thích nghi hơn trong tương lai. Lòng vị tha là 
một lý tưởng cao đẹp, nhưng thường bị che đậy 
không ai có thể nhận ra. Trong khi đang nuôi 
dưỡng cây Bồ Đề lớn mạnh ở Úc, chúng ta có 
nhiệm vụ làm cho Đạo Phật càng hòa hợp và 
thích nghi với xã hội tạo thành tôn giáo của 
chúng ta. Trung đạo thích nghi hơn để chứng 
minh điều đó. 

Nam–mô Bổn Sư Thích–ca Mâu–ni Phật 

 

 

MỪNG ĐỆ THẬP CHU NIÊN 
THIỀN VIỆN MINH QUANG 

 
Hôm nay là ngày Kỷ niệm 10 năm xây dựng và 
phát triển Thiền Viện Minh Quang . Chúng con 
hân hoan đón mừng Chư Tôn Đức quang lâm.  
Sự hiện diện của Chư Tôn Đức và quý vị  đã 
làm cho buổi Lễ thêm trang  nghiêm và thập 
phần viên mãn. 

 
Thiền Viện Minh Quang có mặt trên mảnh đất 
hiền hòa đep đẽ Úc Châu nầy đã hơn 15 năm .  
Mười lăm năm ấy,  Thầy Viện Chủ Thích Minh 
Hiếu – Người  khai sơn MQ, đã đổ biết bao mồ 
hôi và  tâm lực để  biến “cái không thành cái 
có” -Thiết lập Đạo tràng, trao truyền Chánh 
pháp,  giảng dạy Giáo lý Phật Đà,  thâu nhận đệ 
tử … Và rồi những người đệ tử ấy cũng đã dốc 
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hết sức mình để sát cánh bên Thầy biến vùng 
đất khô cằn với những căn nhà cũ kỹ thành một 
ngôi phạm vũ huy hoàng tráng lệ như ngày nay . 
 
Hơn mười lăm năm, thời gian đã chẳng ngừng, 
những người đệ tử năm xưa ấy -   kẻ mất người 
còn , kẻ đi người ở nhưng MQ vẫn trong lòng 
người con Phật và tiếp tục phát triển nhiều mặt. 
 
Thắm thoát mười năm xây dựng Chùa 
Kẻ còn người mất chẳng được thua 
Kẻ đi  người ở  duyên tùy thuận 
Dưới mái Già lam nhớ chuyện xưa 
 
Ngày vui lớn nhất của MQ có lẽ là ngày MQ 
rạng rỡ Khánh thành . Ôi ! Nói làm sao cho hết 
những chuỗi ngày gian lao khổ cực, đội nắng 
dầm mưa, những vất vả  lao tâm khổ trí của 
người đứng mũi chịu sào 
 
Cám ơn Thầy đứng gió 
Cầm mũi và chịu sào  
Để ngôi Chùa ước ao 
Được mau mau thành tựu 
 
Và  nói làm sao cho hết nhũng nhọc nhằn khổ 
cực của các anh , các chị, các cô, các  bác  
những đệ tử thân thương của MQ, trong những 
tháng ngày xây dựng đó . 
 
Các anh chị hết lòng  
Vì Chùa mà công quả  
Quên mùa hè êm ả  
Cùng sóng bạc trời xanh  
Quên cả  lá  trên cành 
Vàng rồi rơi xuống đất… 
 
Làm sao quên được những ngày cao điểm của 
công trình, Thầy trò  phơi mình trong nắng sớm, 
trong những buổi trưa hè, trong những chiều gió 
lạnh. 
 
Làm sao quên được những tháng ngày anh 
Quảng Quang cùng Sư Minh Phương, miệt mài 
bên khuôn gỗ, nđúc từng khung hoa để làm đẹp 
cho tường vách, cho những hành lang dài của 
Thiền Viện. Làm sao quên được Sư Ông Giác 
Ngộ tuổi cao sức yếu, giữa trưa hè nắng cháy 
vẫn ngồi cặm cụi lót từng viên gạch sao cho 
bằng phẳng đường đi. Làm sao quên được 
những buổi trưa  nhìn anh Sáu Thiện Lộc ở trên 
cao, đang quét những đường sơn thật dài, sao 

cho sắc nét, sao cho thật đều để bức tường thêm 
nổi bật … làm sao quên dược những tấm lòng 
những đóng góp của các cô bác anh chị 
khác…làm sao, làm sao …có thể quên.   
 
Và làm sao chúng tôi có thể quên những người 
bạn đạo đã một thời gắn bó bên nhau 
Nay không còn nữa …anh Thiện Ân,  anh Thiện 
Phước, bà Tâm Hiền…Dù thời gian có  
phôi pha nhưng quý vị vẫn mãi là lớp đệ tử đầu 
tiên ra đi nhưng để lại cho MQ nhiều thương 
tiếc .   
 
Chúng tôi cũng không thể quên KTS Phạm Đức, 
người… Đã góp đôi tay ngà, vẽ họa đồ kiến 
trúc, trong tâm thức ái tha. 
 
MQ xây dựng có nhiều khổ cực, vui buồn, cảm 
động chỉ có Thầy trò trong cuộc là biết, người 
ngoài nào có ai hay. 
 
Trong hơn 15 năm thành lập và phát triển, 
TVMQ chúng con có diễm phúc được sự quan 
tâm và hỗ trợ của 2 hàng Giáo phẩm Tăng già,  
Bắc tông và Khất sĩ . Hàng đệ tử chúng con 
cũng nhờ đó  mà được ân triêm công đức. 
Riêng, HT Viện Chủ TMH, đã một thời gian dài 
Thầy lặng lẽ đồng hành cùng chúng con trên 
chặng đường sanh tử đầy gian lao nầy. Ân sâu, 
nghĩa nặng chúng con không biết lấy chi đền 
đáp, chỉ còn biết dâng lên Chư Tôn Đức và 
Thầy lòng biết ơn chân thành  và sâu sắc nhất 
của chúng con. Chúng con nguyện sống đời 
thiện lành, tinh tấn để xứng đáng  là những 
người con Phật. 
 
Nguyện cầu ân trên Chư Phật gia hộ Chư Tôn 
Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Tuệ 
đăng thường chiếu,  Pháp Trí nhị nghiêm để  lèo 
lái con thuyền Chánh pháp, phổ biến hạnh Như 
Lai, tiếp dẫn hậu thế.  
 
Nguyện cầu ân trên Chư Phật gia hộ Quý Đạo 
Hữu Phật tử thân tâm an lạc thường tinh tấn và  
Bồ Đề tâm kiên cố. 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Viết tại Thiền Viện Minh Quang ngày 7-7-2013 

Đệ tử Diệu Hòa Nguyễn Thị Ngọc Dung 
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TÂM TĨNH LẶNG 
Thích Nữ Nguyên Liên 

Đời người được mấy lúc bình yên, 
An vui niệm Phật với tham Thiền. 
Tâm không lo lắng, không phiền muộn, 
Nhẹ nhàng thanh thản khác gì tiên ? 

Đời người được mấy lúc lặng thinh,  
Không cười, không nói với chính mình. 
Không tham, không chấp, say mùi đạo, 
Chẳng vướng lợi danh, chẳng vướng tình. 

Đời người được mấy phút trầm ngâm, 
Nghĩ suy giáo lý với chân tâm. 
Hiểu rõ, thấm sâu lời Phật dạy, 
Sống đời an lạc giống hiền nhân. 

Đời người được mấy lúc là không, 
Không nhân, không ngã, cũng không không. 
Nay viết ra đây lời tâm bút, 
Mong cho hành giả đạt tánh Không. 

Vậy thế, rất mong người con Phật, 
Không nên mê chấp chốn hồng trần. 
Hãy sống hiên ngang buông tất cả, 
Chỉ nhớ Di Đà, hạnh Quán Âm. 

 
 

TÌNH GIÀ 
 
Mỗi năm, Chư Tôn Đức Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và 
Tân Tây Lan, có tổ chức hai kỳ Tu Đặc Biệt cho 
toàn thể Phật tử Úc Châu, đã được Phật tử khắp 
các tiểu bang hưởng ứng tham dự nhiệt tình. 
 
Lần nầy, khóa An Cư Kiết Đông tổ chức lại 
Thiền Viện Minh Quang, đồng thời với Lễ Kỷ 
Niệm mười năm thành lập chùa, các Phật tử già 
trẻ lớn bé đã có mặt đông đủ.Trong căn liêu mà 
chúng ta đang tạm ngụ 10 ngày cũng đã không 
còn chỗ trống. Đặc biệt chỉ có độ năm sáu cháu 
còn trẻ, tất cả đều là trung niên và lão niên. 
 
Tiết Đông lạnh giá không cản trở quyết tâm tu 
học của các bác, các chị em. Người nào trông 
cũng bệ vệ trong nhiều lớp áo thật dễ thương! 
 
Những lúc tập họp, gặp gỡ nhau tình đạo hữu 
càng thêm thắm đậm. Người nào cũng nở nụ 
cười tươi tắn với nhau, những câu thăm hỏi 

chuyện trò râm ran mừng gặp gỡ và mừng cho 
sức khỏe của nhau. Trông các bác còn luôn 
mạnh khỏe, tươi vui dù mùi dầu xanh thường 
phảng phất trong phòng. 
 
Mỗi ngày các buổi công phu tụng Kinh, nghe 
Pháp, Thiền tịnh,…cả thảy tám thời, nhưng các 
bác vẫn tham dự đông đủ, ngay cả những giờ 
khắc khó khăn nhất, giờ Thiền định lúc 9:00 giờ 
tối. 
 
Trải qua 14 kỳ An Cư , 13 kỳ Tu học, những 
gương mặt thân quen của các bác từ Chùa Pháp 
Hoa, Quảng Đức, Huyền Quang, Trúc Lâm, 
Pháp Bảo v.v…là động lực giúp các Phật tử đàn 
em, đàn cháu thêm tinh tấn, cố gắng học hỏi 
theo gương cần mẫn và hiếu đạo của các bác 
trong việc hộ trì Tam Bảo. 
 
Nhớ lại những năm còn trẻ mới về chùa sinh 
hoạt, được tiếp cận, được gần gũi các bác, được 
thưởng thức các món thanh trai khéo léo của các 
bác, chúng tôi có cơ hội phát tâm làm công quả, 
tập nấu nướng món chay…để đáp trả lại công 
ơn của các bác đã hy sinh làm việc cho đại 
chúng. 
 
Ngày nay, sau mấy mươi năm dài chu toàn từ 
việc Chùa đến việc nhà, các bác đã già yếu, chỉ 
còn dồn tâm lực để bồi dưỡng tâm linh, trau 
luyện tinh thần, chuyên tâm niệm Phật, hầu giữ 
mãi chủng tử Phật ở bất cứ thế giới nào trong 
đời sau. 
 
Một điều vô cùng dễ thương khi được các bác 
vui đùa trò chuyện. Các bác trêu chọc nhau qua 
những lời nói đùa dí dõm. Nghe các bác chuyện 
trò, chúng tôi tưởng tượng đó là các nàng “nữ 
sinh” tay trong tay, nô đùa dưới hàng Phượng vĩ 
đỏ rực của mái trường trung học thân yêu thuở 
xa xưa nào. 
 
Tình bạn già với nhau sao mà nồng đượm, 
khắng khít và chân thành đến thế! Tu tập với 
nhau trong những khóa tu cùng biết bao nhiêu là 
tình là ý!... 
 
Dù các bác có phải sống trong cảnh neo đơn, 
nhưng tình bạn, tình đạo là  niềm mối an ủi ấm 
áp cho tuổi xế chiều. Các bác cô độc nhưng 
không cô đơn khi cùng nhau quay quần dưới 
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mái chùa, dưới bóng mát của Chư Tăng Ni và 
dưới ánh từ quang của mười phương Chư Phật. 
 
Lớp đàn em, đàn cháu mến thương quý bác, 
muốn đem tấm lòng chân thành của mình sưởi 
ấm các bác và giúp đỡ các bác khi các bác cần 
đến. 
 
Sự tu tập tinh chuyên sẽ giúp người già có niềm 
hy vọng, niềm vui tinh thần và sự sáng suốt đến 
phút cuối cuộc đời! 
 
Người đời thường than thở: “Đa thọ, đa nhục” 
đó là trường hợp của những vị nặng nề nghiệp 
chướng, hoặc phải nằm một chỗ trong thời gian 
dài, hoặc già sinh tật, lẩm cẩm khó khăn, làm 
phiền con cháu, làm phiền người chung quanh. 
 
Ước mong quý bác Phật tử có công phu tu tập 
tránh được những điều phiền phức, phiền não để 
tuổi già được an nhàn, thanh thản, sáng suốt và 
luôn hướng về Tam Bảo luôn chí thành niệm 
Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ để thoát khỏi kiếp 
người khổ đau vất vả gian nan đã đè nặng từ A 
Tăng Kỳ Kiếp. 
 
Xin cúi đầu nguyện cầu cho tất cả chúng sanh 
đều trọn thành Phật đạo. 
 
Nam Mô A Di Đà Phật. 
Phật tử Tâm Huệ 
  
 
 

TỈNH NGỘ (kịch) 
 
MỞ MÀN:  
 
BÀ VỢ: (THÂU NGỌC TÀI) đi ra gọi vô 
phòng ngủ mau: Ông ui,  dậy đi thôi, làm tiếp 
cho tôi, làm tiếp cho  tôi để kịp giao đồ cho 
người ta, hàng gấp lắm, chở tôi đi shopping một 
chút 
 
ÔNG CHỒNG: (TRẦN TÂM VƯƠNG) đi ra, 
vừa đi vừa ngáp: Mệt quá đi, đêm qua ngồi đạp 
máy may đến 3 giờ sáng, mới ngủ được, có mấy 
tiếng mà bà đã đánh thức dậy làm tiếp rồi, sao 
mà mệt quá đi, ông chồng đi ra gặp bà vợ. Ủa ! 
Sao hôm nay bà vui thế, mặc đẹp nữa, bà chuẩn 
bị đi đâu vậy. 

THÂU NGỌC TÀI: Ông ơi ! Hôm nay là cuối 
tài khóa tháng 6.  Shopping sale nhiều lắm ông 
à, 50% off lận. Tôi định đi ra shop mua hạt xoàn 
6ly, sale dữ lắm, mà đẹp nữa, tôi thích lắm, mua 
để dành ông à. Mà ông à, nhà mình có 2 trai, 
một gái đã mua được 2 căn nhà lớn rồi, tôi có 
dành dụm ở đây ít tiền, mai mốt tôi với ông đi 
mua thêm căn nhà nữa nghe ông, chứ để tiền nó 
mất giá đi ông ạ ! 
 
TRẦN TÂM VƯƠNG: Thôi bà ơi, bà tham lam 
vừa vừa thôi, bà bắt tôi làm ngày làm đêm, đổ 
bệnh ra rồi đây nè.  đúng là đàn bà lòng tham 
không bao giờ chịu dừng. Có một lại muốn hai, 
có hai lại còn muốn thêm, muốn thêm không á, 
bắt người ta làm chết bỏ. Mệt quá sao cái tên bà 
hợp với bà vậy, lúc nào cũng muốn tóm thâu 
tiền tài không à. 
 
Bỗng chuông điện thoại 
 reo…..ring…ring…ring… 
 
THÂU NGỌC TÀI: Hello…! Em Ngọc Danh 
hả ? Em khỏe không ? 
 
THÂU NGỌC DANH: Chị à, chị khoẻ không ? 
Hôm nay shopping sale quá trời nè, em tính rủ 
chị đi shopping nè.  
 
THÂU NGỌC TÀI: Sao hôm nay em lại rảnh rủ 
chị đi vậy, thấy em lúc này bận rộn để tìm cầu 
công danh sự nghiệp mà quên cả gia đình. Thôi 
được rồi, chị cũng đang tính muốn đi mua hột 
xoàn, chị đọc báo thấy bán sale qua trời. Em đến 
đây đón chị nghe. Sau đó lẩm bẩm một mình. 
Đỡ quá có người đến đón mình đi shop, đỡ tốn 
tiền xăng. Mình phải tiết kiệm từng chút một 
mới sắm được hột xoàn chứ. Mình phải sửa 
soạn cho thiệt đẹp còn đi shopping. À để mình 
rủ Mẹ mình đi luôn, bà cũng thích đi shoping 
lắm. 
 
Bỗng có người gõ cửa…Cốc…Cốc…Cốc… 
 
Giờ nầy còn sớm mà ai đến vậy kìa…Ra mở 
cửa xem ai ! 

 
Ồ! Chị Giác Ngà, lâu quá không gặp chị. Sao 
hôm nay có việc gì mà “rồng đến nhà tôm vậy? 
GIÁC NGÀ: Ừ ! Hôm nay chị đến rủ em đi 
tham dự Khóa An Cư Kiết Hạ tại ThiềnViện 
Minh   
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Quang, tổ chức 10 ngày, em muốn tham dự 
không vậy?    

THÂU NGỌC TÀI : Ủa! An Cư Kiết Hạ là gì 
vậy chị ?  

GIÁC NGÀ : Em có bao giờ đi Chùa không ? 
Sao em không biết vậy! 

THÂU NGỌC TÀI : Em sang Úc hơn 20 năm, 
tối ngày chỉ biết may kiếm tiền mua nhà, mua 
xe hơi, mua hột xoàn …có bao giờ đi chùa đâu, 
mà biết An Cư là gì ! 

GIÁC NGÀ : Em à, theo truyền thống của Đức 
Phật từ xưa đến nay, cứ vào mùa mưa, vì lòng  
từ bi để  khỏi giẵm đạp lên các loại côn trùng, 
chư Tăng tập trung về một trú xứ, cùng nhau 
sách tấn tu tập và thúc liễm thân tâm, tăng 
trưởng đạo lực để hoằng pháp lợi sanh. Phật tử 
Úc Châu  mình có rất nhiều thiện duyên và 
phước duyên nên được tháp tùng chư Tăng cùng 
nhau tu tập mình được mở mang trí tuệ Phật 
pháp, định lực tăng trưởng hầu sau này khi nào 
phiền não, hoặc sự cố trong cuộc đời đến, mình 
sẽ không bị rơi vào phiền não đau khổ, buồn 
chán … 
THÂU  NGỌC TÀI : Chị à, chị nói hay quá!  
Chị nói tiếp đi, thật ra chúng em có rất nhiều 
tiền  

Nhưng vợ chồng chúng em cứ cãi lộn nhau 
hoài, con cái thì hư hỏng, nhiều lúc em cũng đau 
khổ và buồn lắm! 

GIÁC NGÀ : Em à, con người ta có hai đời 
sống đời sống vật chất và đời sống tâm linh .   

Đời sống tâm linh quan trọng hơn đời sống vật 
chất em à! Ừ, em có giàu sang phú quý,  nhà 
cao cửa rộng, tiền bạc cho nhiều nhưng khi vô 
thường đến, em cũng không mang theo được, 
mà em chỉ có mang nghiệp Thiện và nghiệp Ác. 
Nghiệp Ác thì bị rơi vào ba đường địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. Càng giàu thì càng tạo nhiều 
nghiệp ác em ạ. Còn nghiệp Thiện thì sau khi xả 
báo thân nầy mình sẽ được sanh lại làm người, 
cõi trời, cao hơn nữa là cõi Phật. Chị tu theo 
pháp môn Tịnh Độ, mong muốn sau nầy  đưọc 
về cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Vì cõi đó 
thoát ly được sanh tử luân hồi không còn đau 
khổ, một cõi Phật trang nghiêm và thanh tịnh 
hưởng cảnh an lạc, lên đó tiếp tục tu tập chứng 
quả Phật, rồi trở lại Ta bà cứu độ chúng sanh. 

THÂU NGỌC TÀI : Ủa  vậy hả chị ? Có cảnh 
giới của Đức Phật như vậy sao? Nghe chị nói  
em mê quá! Chứ hồi nào em sống trong nhà cao 
cửa rộng mà lúc nào cũng bị phiền não vây 
quanh, hết chồng rồi tới con. Tiền bạc nó hành 
em quá chị ạ, thấy tiền là em ham công tiếc việc 
làm ngày, làm đêm , làm miết, không còn thời 
gian đi chùa, bây giờ em cũng bị đổ bệnh ra chị 
à. 

 
GIÁC NGÀ : Em thấy không, con người mình 
có năm cái ngũ dục  tham đắm vào đó…Tiền tài 
sắc đẹp, danh vọng,  ăn uống và ngủ nghỉ. Nếu 
mình biết điều phục năm cái nầy thì mình sẽ 
sống trong an lạc và hạnh phúc lắm. Chị mới 
nghe HT Minh Hiếu giảng, “Con người mình 
khi khỏe dùng sức khỏe  tìm kiếm tiền bạc. Có 
người làm quá sức mình như bán sức khoẻ để có 
được tiền tài. Nhưng khi bệnh hoạn đến, mình 
lại dùng tiền để chữa bệnh, mua lại sức khỏe.” 
Tiền bạc đâu có mua được sức khỏe  đâu em, 
em nghe chị nói đúng không? 
THÂU NGỌC TÀI : Chị nói đúng đó chị à, em 
bây giờ tiền bạc có trong nhà băng rất nhiều, 
nhưng thằng con trai em đang bị bệnh nan y, 
chữa hoài không khỏi còn có vẻ nặng thêm, em 
rầu quá chị à. Vợ chồng em bệnh lên bệnh 
xuống, tâm trí em cứ bị loạn động và lo âu. 
Hôm nay được nói chuyện với chị lòng em đã 
trút được bao ưu phiền, rất thoải mái, Phật pháp  
hay quá! Thật kỳ diệu, nói thật với chị, trước khi 
chị đến, em chuẩn bị đi shopping  mua hạt xoàn, 
em bị tham đắm  vật chất. Nhưng bây giờ em đã 
tỉnh ngộ ra rồi. Tiền bạc, công danh, sự nghiệp 
không bao giờ mua được sự an lạc. Thôi để em 
rủ thêm ông chồng em, Mẹ em và cả đứa em là 
Thâu Ngọc Danh nữa. Chúng ta cùng nhau đi 
ghi tên tham dự Tùng Hạ, để cùng  nhau học 
Phật pháp đem lại lợi lạc cho gia đình, cho bản 
thân mình và lợi ích cho xã hội. 
 
Nguyện đem công đức nầy  
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh  
Đều trọn thành Phật đạo 
 
Đệ tử Giác Hóa 
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An cư an lạc 
Mưa Đông ròng rã bao ngày 
Bỗng dưng quang tạnh, hôm nay nắng vàng 
Khuôn viên Thiền Viện Minh Quang 
Trang nghiêm, bàng bạc Y vàng nhẹ bay 
Tăng Ni Phật tử hăng say 
An Cư Kiết Hạ, Đông này bên nhau 
Thiền môn chật vật nhu cầu 
Nhưng mà nồng đượm thâm sâu Đạo tình 
Trên là Chư vị Cao minh 
Dắt dìu hậu học qui trình tiệm tu 
Kế là Phật tử siêng tu 
Duyên may kề cận tiếp thu lời Thầy 
Quá đường nâng bát cơm đầy 
Nhớ cơm Hương Tích, cơm nầy ngát huơng 
Hương Từ ướp tẩm tư lương 
Hương Bi xông tẩm tình thương vô cầu 
Bát cơm nâng tựa ngang đầu 
Nhớ công người đã mười hôm dãi dầu 
Chắp tay con kính nguyện cầu 
Đại Bi hương tỏa khắp bầu nhân gian  
Người người cảm thấy bình an 
Chung hòa an lạc thế gian, Niết Bàn. 

 (Cảm tác Khi đọc bài Diễn Văn Khai Mạc của 
HT Minh Hiếu và bài Bát Cơm Hương Tích của 
TT Nguyên Tạng) 

Viết từ Melbourne ngày 4-7-2013 

Đệ tử Thanh Phi 

 
 
 

 
 
 

THÀNH KÍNH TRI ÂN 
 
Hằng năm vào mùa Đông tháng 07 Giáo Hội tại 
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức khóa An Cư 
dành cho hàng Tăng Ni và Phật tử khắp các 
Tiểu Bang Úc Châu vân tập về một nơi Kiết 
Giới An Cư  
Tại quê nhà, Chư Tăng Ni thường tác Pháp An 
Cư Kiết Hạ từ ngày 16 tháng 04 đến ngày 16 
tháng 07 Âm Lịch đúng theo truyền thống “Tam 
Nguyệt An Cư, Cửu tuần Tu Học”. Khi Phật 
Giáo Việt Nam truyền ra hải ngoại hoàn cảnh và 

thời tiết khác hẳn ở quê nhà nên khóa An Cư 
cũng thay đổi 
Năm nay khóa An Cư Kiết Hạ tổ chức tại Thiền 
Viện Minh Quang Sydney. Truyền thống An Cư 
có từ thời Đức Phật đem lại lợi ích cho chúng 
sanh theo nhiều phương tiện. tháng 7 là mùa 
mưa, côn trùng sinh nở, nêu đi dẫm đạp làm tổn 
hại bao sanh mạng của chúng. Đức Phật cho 
hàng Tăng Ni tề tựu một nơi để tu tập. Đây là cơ 
hội cho đoàn thể Tăng Ni nương nơi Thầy tổ và 
các bậc Tôn túc, Huynh đệ có dịp gặp lại nhau, 
sống bên nhau đúng Pháp “Lục Hòa Kính”. Gặp 
lại nhau, sống bên nhau để cùng nhau chia sẻ 
trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo hóa độ 
sanh. 
Năm nay chúng con có duyên lành được nhiều 
phước báo nên có thêm Hòa Thượng từ Mỹ 
Quốc đến và từ Việt Nam sang gồm 9 vị Hòa 
Thượng Tôn quý tham dự trong dịp An Cư để 
chứng minh và khai thị cho hàng Tăng Ni và 
Phật tử chúng con. Khóa An Cư năm nay quy tụ  
80 Tăng Ni và hơn 140 Phật tử tại gia từ các 
tiểu bang và Thủ Đô về tham dự Tu Học và 
Công quả. 
Hàng ngày mỗi sáng 5:00 giờ thức chúng. 5:45 
Đại chúng tề tựu nơi Chánh điện tĩnh tâm thiền 
tọa 15phút. Sau là thời Kinh Lăng Nghiêm, Chư 
Tôn Đức có lời khai thị để Tăng Ni và Phật Tử 
nương theo hành trang tu tập. 
Sau thời công phu sáng, mọi người được thưởng 
thức những tô bánh canh hay những cái bánh 
bao, bánh giò thật ngon lành. Đó là công lao 
thức khuya dậy sớm của quý Sư Cô và Phật tử 
trong ban ẩm thưc.  
Đạo tràng chúng con vô cùng tán thán tấm lòng 
vì đạo pháp của quý Sư Cô và Phật tử không nề 
nhọc nhằn luôn tươi vui an lạc. Những thùng 
súp to lớn bổ dưỡng, những chảo rau cải xào 
tươi ngon để phục cho đại chúng. Mỗi buổi các 
món ăn đều thay đổi ngon lành, Quý Sư Cô đã 
tận tâm, tận lực không mỏi mệt khiến chúng con 
vô cùng cảm kích và hâm mộ cùng sự biết ơn. 
Tiếp theo thời niệm Phật kinh hành, chỉ 
tịnh…Đến giờ tụng kinh Pháp Hoa nhằm giúp 
đỡ cho chúng con hiểu về các Đức Phật hiện ra 
nơi đời chỉ vì một nhân duyên lớn là “Khai thị 
chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”. Trong Kinh 
Pháp Hoa, Đức Phật lập đi lập lại là chỉ có một 
Phật Thừa, không có hai, không có ba”… 
Buổi chiều cả đạo tràng Tăng Ni và Phật tử 
cùng tụng Lương Hoàng Sám. Bộ Sám văn này 
được Ngài Chí Công Hòa Thượng soạn do sự 
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thỉnh cầu của vua Lương Võ Đế để trì tụng cầu 
siêu cho bà Hy Thị (một thứ phi được vua sủng 
ái, vì phạm tội khi chết thành mảng xà, vô cùng 
đau khổ”. Trong đó từng tội được nói ra một 
cách rõ ràng làm cho mọi người đều rùng mình 
kinh hãi. Sám hối là pương pháp hữu hiệu nhất 
để bày tỏ sự hối hận việc đã làm và nguyện 
không tái phạm thì tội ác dần dần giảm… 
Sau cùng có giờ Pháp thoại vô cùng lợi ích để 
cho hàng Phật tử thấu hiểu về cõi Tịnh Độ, và 
thực sự hiểu Tịnh Độ ở đâu do Thượng Tọa 
Thích Nguyên Tạng giảng giải. Những ngày 
sau, với đề tài: Xây dựng sự quan hệ giữa Tăng 
Ni và Phật tử. 
Ngày kế đề tài: Ứng dụng Phật Pháp vào đời 
sống hiện tại do Thượng Tọa Thích Nguyên 
Trực giảng giải vào Bát Chánh Đạo (Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm, Chánh Định.) Áp dụng Bát Chánh Đạo sẽ 
đưa đời sống vào thiện nghiệp… 
Trọn ngày, ngoài giờ chỉ tịnh ? Chúng con luôn 
được học tập, ôn tập lại qua cách tu tập và sự 
hành xử của Chư Tăng Ni luôn luôn nhắc nhở 
chúng con cảnh giác, luôn thức tỉnh và tự sửa 
đổi bản thân. 
Ngày đầu tiên của khóa Tu học, sau lời khai thị 
của Chư Hòa Thượng, Hòa Thượng Hóa Chủ 
Thiền Viện Minh  Quang đọc lên lời khai mạc 
cho khóa An Cư, làm cho hàng Phật tử chúng 
con vô cùng cảm xúc. Hòa Thượng vô cùng 
khiêm tốn với sự khiêm nhường và lòng quý 
kính đối với các vị Đại Lão Hòa Thượng cũng 
như lòng từ bi của Ngài trong việc lo trong lo 
ngoài về nơi ở và sự ăn uống của chúng con, 
tiện nghi chu đáo..Chúng con cúi đầu đảnh lễ 
thành kính tri ân Hòa Thượng Hóa Chủ cùng 
Chư Tôn Đức. 
Mỗi lần Chư Hòa Thượng khai thị đều là một 
bài học để chúng con chiêm nghiệm học hỏi. 
Câu chuyện “Ao nước cạn với bầy cá và con cò” 
là một bài học quý báu cho chúng con: 

 Nhẹ dạ nghe lời ngon ngọt dụ dỗ thì bị 
hại có khi mất cả mạng. 

 Nhân quả công minh, gian ác rồi cũng 
đền tội (Cò bị Cua kẹp đứt cổ chết). 

Những ngày kế tiếp là những ngày đáng ghi nhớ 
trong đời. Sáng sớm- trưa-chiều tối đều đặn theo 
Nội quy đem đến cho hàng Tăng Ni và Phật tử 
những tốt đẹp, lợi lạc về vật chất lẫn tinh thần. 

Mùa An Cư nầy Hòa Thượng Hóa Chủ và Ban 
Chức Sự Trường Hạ đã biếu tặng cho mỗi vị 
một tập Kỷ yếu xây dựng và phát triển trong 
mười năm qua và cho các học viên một khăn 
quàng cổ, thêu hàng chữ Khóa An Cư Kiết 
Đông 2013-Trường Hạ Minh Quang Sydney 

Chúng con lần nữa thành kính tri ân Ngài Hóa 
Chủ cùng Chư Đại Lão Hòa Thượng, Chư Tăng 
Ni. Ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo gia hộ cho 
quý Ngài thân tâm an lạc, trường thọ, Phật đạo 
viên thành. 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
Phật tử Bửu Trí 
 
 

 
 

NGƯỜI PHẬT TỬ GIÀ 
Thuộc kinh nảy ý tự hào 

Tưởng mình đã được đắc vào bồng lai 
Xem người chưa thuộc mỉa mai 

Cho là kém trí, bất tài không xong 
Chồng tôi quả thật thua dần 

Tụng hoài vẫn rối, đừng mong thuộc bài 
Tu hành mà cứ lai rai 

Như tàu chết máy, trôi ngoài biển khơi 
Không phương không hướng đến nơi 

Ôi thôi uổng kiếp, một đời tu chi 
Tuy rằng có tánh Từ bi 

Theo thầy gần bạn những vì Thánh Tăng 
Người gì chẳng biết nấu ăn 

Theo Thầy rửa chén thì hăng quá chừng 
Tu hành kiểu đó chớ mừng 

Thoái lui thì uổng, lưng chừng được chi 
Dẫu cho đức tánh Từ bi 

Không sân không giận người thì quá lâu 
Kinh Lăng Nghiêm chẳng thuộc làu 
Di Đà tụng mãi, đã nhàu cuốn Kinh 

Tuổi đã xế bóng đầu ghềnh 
Như vầng trăng lặn thì mình hỷ hoan 

Tu hành chớ có thở than 
Di Đà tiếp rước sẵn sàng vãng sanh. 

 
Cư Sĩ Hải Âu Sydney ngày 05-07-2013 

Hồng Hoàng 
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Hướng về Trường Hạ 
 

Những ngày mưa rả rích kèm theo những cơn 
gió lạnh lẽo của mùa Đông Úc Châu từ từ thấm 
vào lòng người, cũng là dấu hiệu gần kề Mùa 
An Cư Kiết Đông của Quý Chư Tôn Đức Tăng 
Ni tại Úc Châu và Tân Tây Lan. Đặc biệt năm 
nay, dư âm của Đại Lễ Tưởng Niệm Tri Ân Bồ 
Tát Thích Quảng Đức và Quý Chư Anh Linh 
Thánh Tử Đạo vừa diễn ra vào trung tuần tháng 
sáu vừa qua vẫn còn tỏa ngát, ấm áp ân tình 
thành phố Sydney và cũng là nơi tổ chức Khóa 
An Cư Kiết Đông vào đầu tháng Bảy, Trường 
Hạ Minh Quang. 
“Thầy là bóng cây che mát chúng con. Thầy 
là ánh sáng dắt dìu lòng con. Thầy là con 
thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ 
thơm hương…” Nhớ lại lần đầu tiên QT tham 
dự Trường hạ Quảng Đức năm 2011 trong vài 
ngày với thật nhiều an vui và ấm áp tình Thầy 
trò bạn đạo, vậy mà cũng đã gần hai năm trôi 
qua rồi đó. Cuộc sống ở xứ người với nhiều bận 
rộn lo toan, những giây phút được tịnh tâm tu 
học bên Quý Chư Tôn Đức là những thời khắc 
mà QT rất trân quý và mong cầu. Và chắc chắn  
rất nhiều Phật tử cũng sẽ cảm nhận được điều 
này khi cùng tùng hạ cùng với Chư Tôn Đức, 
điều đó đã được thể hiện rõ nét khi số lượng 
Phật tử tham dự Trường hạ mỗi năm mỗi tăng 
lên nhiều hơn. Dẫu cho không gian của ngôi 
Thiền viện, Tu viện,.. có phần khiêm tốn so với 
số lượng Chư Tôn Đức kiết giới An cư và Phật 
tử tùng Hạ mỗi năm, nhưng không vì thế mà 
làm ngăn trở bước chân hành giả mong cầu học 
đạo. Trường Hạ Minh Quang cũng không ngoại 
lệ, HT Hóa Chủ và Chư Tôn Đức, Phật tử TV 
Minh Quang đã lo lắng, chuẩn bị chu đáo với cả 
tấm chân tình cũng như mở rộng vòng tay để 
cung nghinh Quý Chư Tôn Đức và Phật tử về 
tham dự. 

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng 
Nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền…” 
 
QT nhớ lại hai câu thơ trên trong bài Cảm Niệm 
Ân Sư của một vị Thầy đã viết kính dâng Sư 
Phụ vừa viên tịch, vừa cảm động, vừa thể hiện 
tấm lòng tôn sư trọng đạo tri ân sâu sắc. QT liên 
tưởng đến hai câu thơ trên khi được biết là Lễ 
Húy Kỵ Tưởng Niệm Bốn Đời Tăng Thống của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan từ đây sẽ 
được tổ chức vào Khóa An Cư mỗi năm, và năm 
nay sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 10/7/2013 
tại Thiền Viện Minh Quang. Mặc cho dòng đời 
nhiều tai ương biến chuyển, Đạo Pháp chịu 
nhiều ảnh hưởng nặng nề của thời thế… nhưng 
Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni vẫn luôn trải rộng 
tấm lòng để sống, để hành đạo, để biểu dương 
tinh thần Từ Bi Trí Tuệ của Đạo Phật, thật xứng 
đáng là những Trưởng Tử Như Lai trên con 
đường hoằng dương chánh pháp. 
Trường Hạ năm nay cũng đúng vào dịp Kỷ 
Niệm Mười Năm Thành Lập Thiền Viện Minh 
Quang sẽ được diễn ra vào ngày Chủ Nhật 
7/7/2013.  
“Vạn sự khởi đầu nan”, thật vậy, những ngày 
đầu lưu lạc ở xứ người, Quý Chư Tôn Đức đã 
phải trải qua bao khó khăn gian nan, thăng trầm, 
vất vả ... Nói sao hết biết bao nhiêu mồ hôi, 
công sức của Thầy trò từng ngày đổ xuống, chịu 
đựng những đắng cay của miệng lưỡi thế gian, 
những ngày nắng Hạ, mưa Đông thật khắc 
nghiệt để tạo dựng nên những ngôi Chùa, Tu 
viện, Thiền viện như ngày nay.  Trong số đó 
Thiền Viện Minh Quang đã đứng vững và tỏa 
sáng một vùng trời Sydney, là nơi những người 
con Phật quay về nương tựa tu học trong nhiều 
năm qua. Chúng con từ phương xa kính xin chia 
sẻ niềm vui này cùng Quý Chư Tôn Đức và Phật 
Tử TV Minh Quang, kính nguyện HT Thích 
Minh Hiếu cùng Quý Chư Tôn Đức và Phật tử 
TV Minh Quang thân tâm an lạc, Phật sự viên 
thành và TV Minh Quang sẽ mãi mãi là “Mái 
chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời 
của tổ tông” và là nơi những người con Phật xa 
xứ tìm về nguồn cội tâm linh.  
 

Viết từ Melbourne ngày 5-7-2013 
Đệ tử Quảng Tịnh Kim Phương 
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TRUYỀN THỐNG 
 AN CƯ KIẾT HẠ  

 
An cư kiết Hạ hằng năm 
Giới Trường ổn định chốn đằm tịnh tu 
Thể hiện truyền thống Đạo Như 
Tháng ngày hoằng hóa ưu tư tạm dừng  
  
Đúng kỳ an tịnh dưỡng dung 
Ba tháng kiết Hạ Tăng cùng giồi trau 
Thời gian tùy thuận lâu mau 
Phương tiện cập nhật trước sau tương đồng   

Xứng Tánh Tác Phật Sự thông 
Thân tâm thúc liễm quyết lòng thăng hoa 
Ôn tập bày tỏ thiết tha 
Nương nhờ Đại lực Tăng già trợ duyên  
 

 Huân tu huân tập tinh chuyên 
Tăng giới nỗ lực đẩy thuyền Tự Tha 
Hạ Lạp hằng năm theo đà  
Sự nghiệp Hoằng Hóa Ta Bà ước mong  
 Phật tử hỗ trợ đủ đông  

Tăng tục tinh tấn một lòng tịnh tu 
Hành đạo khơi mở Chân Như 
Trưởng Tử tịnh hạnh xứng từ Bần Tăng  
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật   

 Quảng An Houston - Tx  

 
 

Vu Lan Mùa Báo Hiếu 
Diệu Đồng 

 
Thời gian trôi quá nhanh, mới đó mà mùa Vu 
Lan lại sắp đến nữa rồi. Nói đến Vu Lan là nói 
đến thâm ân sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, 
nói đến báo hiếu Phụ Mẫu trọng ân.  

Từ trong Kinh “Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân” 
Phật đã ân cần dạy bảo chư đệ tử của Ngài phải 
luôn luôn nhớ đến chữ Hiếu vì đó là căn bản đạo 
đức của một con người. 

Bởi thế hàng Phật tử chúng ta ai ai cũng cảm 
thấy lòng bồi hồi xao xuyến khi mọi người con 
Phật cùng hướng về Đại Lễ Vu Lan để tưởng 

nhớ đến công sinh thành dưỡng dục của Cha 
Mẹ. 

Nói đến tình thương không có tình thương nào 
sánh bằng tình thương yêu của Cha Mẹ. Nhất là 
Mẹ, Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, chịu 
không biết bao nhiêu cực khổ gian lao để đưa ta 
vào đời. Từ tấm bé giòng sữa của mẹ đã là chất 
liệu ngọt ngào và đầy bổ dưỡng để nuôi ta từ 
thuở bé thơ cho đến lúc trưởng thành. Mẹ là kho 
tàng yêu thương. Mẹ hiện ra như một thiên thần 
để đáp ứng những đòi hỏi không cùng của đàn 
con dại. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình mà 
không bao giờ mong đợi sự đáp đền của đàn con 
trẻ. 

Mẹ, trong thâm tâm mỗi con người là một từ 
thiêng liêng hơn tất cả, là nơi chốn yên bình, là 
bờ sông phẳng lặng cho ta tìm đến sau những 
chuỗi ngày mệt mỏi và thất bại trên trường đời.  

Người con nào đi xa rồi cũng có ngày phải dừng 
chân, phải tìm về sau chuỗi ngày phiêu lãng, bởi 
đời dù dung rộng bao nhiêu chăng nữa, cũng có 
lúc đẩy ta đến nỗi bơ vơ ê chề. Khi ấy chắc chắn 
rằng không nơi nào ấm êm bằng vòng tay Mẹ! 
Và đó là một hạnh phúc tuyệt vời. 

Đó là khi con còn có Mẹ để quay về và vùi đầu 
vào tình yêu. Mất Mẹ rồi con người ta sẽ bước 
chân về đâu? Không ít người con đã kịp khóc 
cho mù đôi mắt vì mất Mẹ, khóc cho nỗi ân hận 
không gặp Mẹ lần cuối. Khóc vì đến khi Mẹ đã 
yên nghỉ vẫn còn mãi mãi nhớ đến Mẹ. Có mấy 
ai kềm lòng không chảy dòng nước mắt, dù cho 
con người ta cứng cỏi bao nhiêu, chai lỳ vì đời 
bao nhiêu, vẫn không thể nào không tuôn giọt 
sầu rơi. 

Có những vần thơ ca tụng Mẹ như: 

   Mẹ già như chuối ba hương 

   Như xôi nếp một như đường mía lau 

Hay những câu ca dao, những lời ru ầu ơi của 
Mẹ cứ văng vẳng đâu đây. 

   Ví dầu cầu ván đóng đinh 
   Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi 
   Khó đi Mẹ dắt con đi 
   Con đi trường học Mẹ đi trường đời 
Ôi cái hạnh phúc vô cùng to tát mà ơn trên đã 
ban cho chúng ta, thế mà đôi lúc chúng ta không 
hiểu, và vô tình chúng ta cứ xem thường và coi 
đó như là những bổn phận của người Mẹ, và tệ 
hơn nữa nhiều lúc chúng ta cứ cho là mình đã 
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lớn rồi, đã học rộng hiểu nhiều rồi và hay cãi lời 
Mẹ, hoặc vô tình có những cử chỉ hay hành 
động làm cho Mẹ buồn phiền, mãi đến khi Mẹ 
mất rồi, chúng ta mới sửng sờ và chợt tỉnh để 
thấm thía thế nào là thân phận của kẻ mồ côi.  

Bài thơ sau đây của Hòa Thượng Nhất Hạnh 
nhấn mạnh với chúng ta rằng mất Mẹ là mất tất 
cả: 

   Năm xưa tôi còn nhỏ 
   Mẹ tôi đã qua đời 
   Lần đầu tiên tôi hiểu 
   Thân phận trẻ mồ côi 
   Quanh tôi ai cũng khóc 
   Im lặng tôi sầu thôi! 
   Để dòng nước mắt chảy 
   Là bớt khổ đi rồi 
   Hoàng hôn phủ lên mộ 
   Chuông chùa nhẹ rơi rơi 
   Tôi thấy tôi mất Mẹ 
   Mất cả một bầu trời 

Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình 
đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay, 
để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. 

Hy vọng các bạn trẻ hãy ý thức điều đó, hãy trân 
quý tình cảm thiêng liêng đó và cố gắng thể 
hiện nó qua hành động thực tiễn của mình bằng 
cách chăm sóc Cha Mẹ nhiều hơn, giúp đỡ Cha 
Mẹ trong những công việc nặng nhọc và nhất là 
đừng để Cha Mẹ ưu tư, lo lắng quá nhiều về 

mình và nếu có thể hãy biểu lộ tình cảm yêu 
thương đó bằng câu nói: Mẹ ơi, Mẹ có biết là 
con thương Mẹ lắm không, qua một cái hôn thật 
nồng ấm trên đôi má nhăn nheo của Mẹ. 

Nói về Mẹ, nói hoài không hết vì như Thi Sĩ Vũ 
Hoàng Chương đã viết: 

   Ngôn ngữ trần gian là túi rách  

Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ ơi! 

Kính chúc quý Sư Pháp thể khinh an, thân tâm 
thường lạc. Và kính chúc toàn thể quý vị cùng 
thân quyến sức khỏe dồi dào, tu hành tinh tấn, 
Phật đạo viên thành. Và xin cầu nguyện cho 
Cửu huyền thất tổ của chúng ta đều được siêu 
sanh về miền Lạc quốc. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma 
Ha Tát. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TUA HỒNG PHẤN BỤI 
 
Tỳ Kheo Pháp Tạng, tiền thân của Đức Phật A 
Di Đà, đã trải qua 5 kiếp Bàn Thạch, tu tập quán 
chiếu để giải thoát sanh tử, đạt Vô sinh Pháp 
nhẫn và phát đại nguyện tiếp độ chúng sinh. 
Một câu niệm Phật, phát Bồ Đề tâm như một 
lượt phất của giải lụa hồng mỏng manh như tơ 
liễu, quét tan bụi trần vô minh phiền não kết tụ 
dầy sâu cứng chắc như bàn thạch. Khi nào bàn 
đá rộng dài bốn mươi dặm (1 dặm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bằng 1.6km) mòn sụp, thì ta sẽ đạt được Niết 
Bàn, Chân như diệu hữu. Chu choa ơi ! nghe 
sao mà thăm thẳm, vô vọng !?? 
 
Nhưng chữ “nhưng” cứu độ. Những thiện 
nghiệp gieo trồng từ bao đời kiếp của các con đã 
như con thuyền Bát Nhã đưa người vượt thoát 
biển trần khổ đến nơi bờ giác. Lòng Từ bi và 
Hạnh nguyện của quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đã 
sách tấn nâng đỡ Phật tử các con được phước 
duyên An Cư Tòng Hạ cùng quý Ngài, được tu 
học hành trì để đạt an lạc và chuyển hóa thân 
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tâm, thật là “Pháp hỷ sung mãn”. Các con đã có 
Tịnh Độ hiện tiền, ngay bây giờ và nơi đây. 
Minh Quang Thiền Viện, mùa An Cư lần thứ 14 
của GHPGVNTN, Cõi Tịnh Độ của Phật tử Việt 
Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan sẽ trường 
tồn và xanh mát ngàn năm như tùng bách vững 
vàng, kiên trinh trong sương gió, khai sáng 
nguồn tuệ giác, Phật tánh có sẵn trong mỗi Phật 
tử chúng con 
 

Bậc trí như vách đá 
Gió cuồng nộ chẳng lay 
Lời tán dương phỉ báng 
Không xao gợn đôi mày 

 
Thôi nhé! xin chào vĩnh biệt những si mê, giận 
hờn, tham đắm, khổ đau. Chào giã biệt và không 
bao giờ muốn gặp lại bà Tám thị phi đa sự 
“Good bye for ever. I don’t want to see you 
again !” Hạnh theo Đức Phật và quý Thầy Cô 
đây, rồi Hạnh sẽ hồi hướng công đức tu tập cho 
Tám nhé.  
 

Tôn quý biết bao những tấm lòng, những nghĩa 
ân của Thầy Tổ, Mẹ Cha, Quốc gia và bè bạn 
chúng sanh. Niềm tin vào Giáo Pháp và Tam 
Bảo đã chắp cánh tiếp sức cho Phật tử chúng 
con tu học, biết trân quý những mầu nhiệm của 
sự sống, biết tôn trọng và trang trải tình thương 
đến muôn loài, để sống đẹp đời và đẹp đạo. Chỉ 
với 10 ngày tu học đối với con, con trộm nghĩ: 
giải lụa mỏng manh với từ lực của Tứ chúng 
đồng tu đã trợ giúp quét mòn dần bàn đá vô 
minh uế trược, góp phần tích lũy làm giàu thêm 
thiện nghiệp và tiêu mòn dần ác nghiệp trong 
con. Chúng con có thể ngẩng cao đầu và tin vào 
chính mình, cũng như củng cố niềm tin vào 
Giáo Pháp của Như Lai. “Tâm tịnh thì Độ tịnh”, 
Niết Bàn tự tâm đã hiện hữu. Với niềm xúc 
động chân thành, kính xin quý Chư Tôn Đức, 
Quý Thầy Cô và Đại chúng Thiện hữu tri thức 
tiếp nhận và chứng tri cho lòng tri ân của con. 
 

Kính thương, 
Tâm Tuệ Hạnh 

 

 
 
 
 

 
Kiết Đông tùng Hạ An cư, 
Minh Quang Thiền viện hành 
tu chẳng tròn. 
Con xin đảnh lễ Thế Tôn, 
Đã lân mẫn độ cho con bao 
đời. 
Kiếp nầy cũng trót buông lơi, 
Xuất gia theo Phật từ thời đồng 
chơn. 
Giờ đây tuổi lại quá tuần, 
Con đành chọn Pháp tu hành 
tại gia. 
Sông mê bể khổ vượt qua,  

Câu kinh lời Kệ Phật Đà nào quên. 
Nguyện sâu, Tín thiết,hành Thiền, 
Sáng chiều tinh tấn cần chuyên Nhất 
thừa. 
Dốc lòng niệm Phật sớm trưa, 
Xa lìa ngũ dục, muối dưa mặn mà. 
Vói tay cho tới Di Đà, 
Tay kia nắm lấy Ta Bà buông ra. 
Thuyền từ cõi Phật tuy xa, 
Nhưng tâm đã quyết xông pha cũng gần. 
Tây Phương Tam Thánh đáo trần , 
Độ con về chốn Niết Bàn vô dư. 
                        Chân Phúc Hà 
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ĐẠO PHẬT VÀ  
PHƯƠNG THỨC SỐNG 

Đức Phật Thích Ca xuất hiện trong thế gian này 
chỉ vì sự an lạc, hạnh phúc, vì lợi ích của mọi 
người, cũng chỉ vì mục đích muốn cho chúng ta 
đoạn tận khổ đau trong cảnh giới khổ não này, 
nhận chân được chủ nhân ông của mình đã từ 
lâu đánh mất sống an lạc thuần tịnh hướng đến 
giải thoát giác ngộ. 

Là người Phật tử đứng trước cái khổ đau của 
kiếp nhân sinh, trước cái bi đát của thân phận 
làm người, đạo Phật dạy chúng ta phải tự tìm 
lấy cho chính mình một phương thức sống, một 
phương pháp tu dưỡng, một lý tưởng để phục 
vụ. Mặc dầu trong cuộc sống chúng ta dễ bị 
ràng buộc, dễ bị vướng mắc qua cái nhìn của 
mình, cái nhìn tham đắm, cố chấp và thành kiến, 
cái nghe, ngửi, nếm, xúc và biết cũng vậy. Khi 
sáu căn tiếp xúc với mọi trần cảnh đều bị cảnh 
chi phối và làm chủ, nên dễ bị đánh mất chính 
mình đều này được Đức Thế Tôn giảng dạy ở 
tịnh xá được Tôn giả MaHa Kaccàna phân tích 
như sau “do sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh khởi 
sáu thức. Do xúc thời có cảm thọ, có cảm thọ 
thời có tưởng, có tưởng thời có suy tầm, do suy 
tầm thời có hý luận, do hý luận làm nhân một số 
hý luận vọng tưởng hiện hữu trong một số người 
trong các pháp”, chính vì vậy chúng ta phải tự 
chọn cho mình một vị trí đứng để hoàn thành 
cho mình một nhân cách tương đối, một hướng 
đi phục vụ con người hợp đạo ích đời. 

Vậy phương thức sống thiết thực của người Phật 
tử trong đời sống là phải làm thế nào đây? 
Chúng ta có thể thực hiện sự giải thoát bằng nỗ 
lực riêng của chính mình, tư duy để khởi dậy 
ánh sáng phật tánh trong chúng ta, tuệ tri được 
khổ đau, nhận chân được các pháp do duyên 
sanh, con người cũng vậy tất cả đều duyên hợp 
giả có nên cùng tương giao bất nhị. 

Con người chỉ có tập hợp của bốn đại hay nói 
cách khác là năm uẩn tạo thành, sự sanh thành 
tồn tại và hoại diệt của năm uẩn, chính Đức Thế 
Tôn đã nói rõ suốt quá trình hoằng hóa 45 năm 
“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” ý niệm 
được vạn hữu vốn trống không, không có tự 
ngã, không có chủ thể thuần nhất, chỉ tùy duyên 
mà sanh, cũng tùy duyên mà diệt, có mà giả có 
chứ không thật có. Theo tinh thần giác ngộ của 

Phật giáo thì vũ trụ vạn hữu không phải là 
nguồn gốc của mọi sự sanh diệt khổ đau mà 
khởi sanh nguồn gốc là do tham ái chấp thủ để 
cho mọi người ý thức Đức Phật đã giảng “này 
các Tỳ kheo! Trong hiện tại sống đau khổ với 
tổn não, với ưu não, với nhiệt não sau khi thân 
mạng chung được chờ đợi là ác thú . . . .  năm 
pháp đó là không có lòng tin, không có lòng xấu 
hổ không có lòng sợ hãi, biếng nhác, ác tuệ. 
Thành tựu năm pháp này. Này các Tỳ kheo ngay 
trong hiện tại sống an lạc, không tổn não không 
ưu não, không nhiệt não và sau khi thân hoại 
mạng chung được chờ đợi là cõi an lành. Thế 
nào là năm? Tỳ kheo có lòng tin có lòng hổ 
thẹn, có lòng sợ hãi, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ 
(Tăng chi I .11) 

Đức Phật chỉ nói lên sự khổ và diệt khổ: “ Đây 
là khổ, đây là khổ tập cần được chứng ngộ, đây 
là khổ diệt cần được hành trì, đây là con đường 
khổ diệt đã được hành trì” rồi Ngài còn dạy 
thêm hãy vì hạnh phúc, vì an lạc cho quần sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, hạnh 
phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người 
(Tương ưng I .126). Đức Phật khuyên chúng ta 
luôn thực hiện một cuộc sống thăng hoa, luôn 
biết quay về tỉnh giác trong từng tâm niệm, tự 
chủ được mình trong tinh thần vô tham, thì chắc 
chắn tham ái, sân hận không còn chế ngự trong 
ta nữa, biết sống trong chánh niệm, thì chúng ta 
sẽ dập tắt biết bao nhiêu những hiện tượng khổ 
đau tranh chấp xung đột. 

“Bằng, thắng hay thua ta 
 Như vậy đấu tranh khởi 
 Cả ba không giao động 

 Bằng, thắng không khởi lên”   
   (Trung Bộ I .87) 

Chỉ có sự tỉnh thức mới mở rộng đường vào trí 
tuệ, phá tan được màn tội lỗi đang bao phủ tâm 
thức chúng ta và chỉ có huân đúc trưởng dưỡng 

bốn phạm trú, từ bi hỷ xả, mới giải tỏa được 
mọi sự khổ đau trong cuộc sống nghiệt ngã này, 

như trong kinh Đức Phật có dạy:  
“Thắng trận sinh thù oán 

 Bại trận nếm khổ đau 
 Ai bỏ đi thắng bại 

 Tịch tịnh hưởng an lạc”  
 (Tương Ưng .122) 

Đức Phật còn dạy, các vị Tỳ kheo cần phải quán 
sát bất cứ sắc pháp nào, cảm thọ nào, tưởng nào, 



Kỷ yếu trường hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557,  trang 51 

thức nào . . . . Quá khứ, hiện tại,vị lai, trong hay 
ngoài, thô hay tế, bại hay thắng, xa hay gần, tất 
cả thứ ấy cần phải quan sát, cái này không phải 
của tôi không phải là tôi, không phải tự ngã của 
tôi (Trung bộ I .138A) do quán sát mà nhàm 
chán năm uẩn, do nhàm chán nên ly tham, do ly 
tham mà được giải thoát, vị ấy biết sanh đã tận, 
phạn hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không 
còn trở lại trạng thái này nữa (Trung bộ I .139) 

Qua lời dạy của Đức Phật cho chúng ta thấy 
kiếp sống con người thì chỉ có hiện tại sống 
động mới mẽ và đầy sáng tạo thuần tịnh, thì mới 
giúp cho đời sống của chúng ta phong phú thăng 
hoa và tốt đẹp hơn lên. Hạnh phúc tương đối 
trong hiện tại và tương lai tùy thuộc vào quá 
trình tỉnh giác của chính ta, tinh thần vô chấp sẽ 
đem lại hạnh phúc an lạc cho mình và cho tha 
nhân. Nếu chúng ta không biết vận dụng trí tuệ 
và khả năng để đạt đến an lạc và giải thoát, thì 
Đức Phật ví, cuộc đời sẽ khô héo như lau sanh 
lìa cành.Một nếp sống an lành mà Đức Thế Tôn 
giảng ở thành Xá vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, ở 
rừng Kỳ Đà với các Tỳ kheo: 

- “Quá khứ không suy tầm 
- Tương lai không ước vọng 
- Quá khứ đã đoạn tận 
- Tương lai lại chưa đến 
- Chỉ có pháp hiện tại 
- Tuệ quán chính ở đây 
- Không động không rung chuyển 
- Biết vậy nên tu tập 
- Hôm nay nhiệt tâm làm 
- Ai biết được ngày mai 
- Không ai điều đình được 
- Với đại quân thần chết 
- Trú như vậy niệm phật        
- Đêm ngày không mỏi mệt 
- Bậc an tịnh trầm lặng” 

Tất cả những dục vọng khát khao, những đam 
mê và bất thiện khác cũng đều do ta tư duy về 
quá khứ không thiết thực, mơ ước về tương lai 
hão huyền chẳng đem lại sự an lạc cho bản thân 
và ích lợi cho nhân quần xã hội vậy hành pháp 
của người Phật tử trong cuộc sống là xây dựng 
nhân cách tốt đẹp tuệ tri các pháp đúng như 
thực. 

Thích Nữ Tâm Lạc 

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐỆ 
THẬP CHU NIÊN  

MINH QUANG THIỀN VIỆN 
 

 
 
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba 
đời. 
Kính Bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, 
chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni 
 
Kính thưa quý vị quan khách, quý đồng hương 
Phật tử khắp nơi, và cùng với những đệ tử của 
Tổ đình Minh Quang thân mến ! 
 
Lời đầu tiên chúng con xin được thay mặt toàn 
thể Tăng Ni của đạo tràng Minh Quang thành 
tâm cảm tạ đến Chư Tôn Đức trong Ban chức sự 
trường Hạ lần thứ 14 đã hoan hỷ cho phép BTC 
chúng con được thực hiện ngày lễ mừng 10 năm 
kiến tạo và phát triển của TVMQ trong giữa kỳ 
An Cư Kiết Đông của Đại Tăng. Đây là sự ưu ái 
lớn lao mà Giáo Hội đã dành cho đơn vị tổ chức 
An Cư chúng con. 
 
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị. 
Nhắc đến chặng đường của 10 năm chắc là BTC 
không thể thực hiện được trong 5, 10 phút ngắn 
ngủi nầy..và cũng chắc chắn có muôn ngàn cảm 
xúc tuôn tràn từ quá khứ cho đến giây phút hiện 
tại, hẳn rằng bản thân chúng con cũng không thể 
chịu nổi sự đột biếnn to lớn ấy..thế nên chúng 
con chỉ nói ngắn gọn vào 2 từ là “TRI ÂN” sâu 
xa…Biết ân và nhớ ân đức tánh cao quý nầy đã 
được giáo lý Phật giáo luôn nhắc nhở. Lịch sử 
ghi nhận rằng: Đức Bổn Sư Thích ca,  khi ngồi 
tham thiền nhập định dưới cội Bồ đề suốt 49 
ngày đêm, đến khi sao mai vừa mọc thì Ngài đại 
ngộ. (dạ đỗ minh tinh thành Chánh Giác) Sau 
khi thành Phật, Đức Bổn Sư đã dành đúng 1 
tuần lễ hướng về cội Bồ Đề để hành thiền, tri ân 



Kỷ yếu trường hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557,  trang 52 

sự chở che mưa nắng cho Ngài trong suốt 7 tuần 
Ngài thiền định. Thật cao quý thay bài Pháp vô 
thượng của đấng đạo sư, đối với vô  tình pháp 
tánh mà Ngài còn hành xử như vậy nên đối với 
chúng hữu tình Ngài đã mất hơn 45 năm dài 
giáo hoá.. Chúng con nguyện học gương hạnh 
bậc Thầy của nhân thiên xin được tri ân, và tri 
ân mãi mãi… 
 
Kính thưa Chư liệt vị, 
 Để có được ngôi phạm vũ nầy thì phải nói đến 
người muốn tạo dựng ra đạo tràng MQ chính là 
bản thân chúng con..và để có hôm nay thì: 
Xin tri ân hai đấng sinh thành, người đã tạo ra 
hình hài nhục thể..kế đến 
 
”Ân giáo dưỡng trọn đời nên huệ mạng 
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền” 
 
Xin thành tâm hướng về phương trời Tây đảnh 
lễ tri ân HT Trưởng lão Thích Giác Nhiên ân sư 
đã thâu nhận chúng con vào Tăng đoàn Khất sĩ. 
Thành tâm tri ân các HT Giáo thọ, Y chỉ đã đào 
tạo và dạy dỗ khi chúng con còn hành điệu, tập 
sự Sadi mà hiện diện hôm nay có HT Thích 
Giác Ngộ chứng dự ( bậc Thầy mà chúng con đã 
theo học 1 năm dư) Chúng con cũng thành tâm 
tri ân Chư Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí 
Thủ, Thích Minh Châu, Thích Huệ Hưng, Thích 
Thiện Siêu, Thích Thanh Kiểm, Thích Từ 
Thông, hích Thanh Từ đã đào tạo Phật học cho 
chúng congần 3 thập niên trước đây… và gần 
nhất là: 
Nhớ những ngày đầu đến Úc, tạm ngụ tại 
Melbourne, chúng con được Trưởng lão Hòa 
Thượng Bảo Vương thương yêu và đối xử thật 
gần gũi thâm tình như học trò nơi ngôi chùa nhỏ 
của Ngài ở Vitoria, rồi đến Hòa Thượng Hội 
chủ ở Nam úc cũng ưu ái, nâng đỡ như một 
người thân thương cùng quê xa xứ. Khi về đến 
Sydney HT Pháp Bảo ủng hộ, chia xẻ với đàn 
em đồng hương đất Quảng, những dấu ấn quan 
trọng như: An vị Phật, đặt đá, khởi công, khánh 
thành của Minh Quang, không lúc nào thiếu 
bóng quý Ngài. Tất cả Chư Tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa trong Giáo Hội  khích lệ và động 
viên để chúng con vững tiến khai lập đạo tràng, 
dựng cờ chánh pháp. Thâm ân nầy biết nói sao 
cho xiết, chúng con nguyện khắc cốt ghi 
tâm..Tri ân những ân tình với đệ tử MQ thì kể 
sao cho hết, nhất là những đệ tử đã vĩnh viễn xa 

chơi miền dị lộ (như..Thiện Ân ,Thiện Phước 
,Tâm Hiền..),thật là 
 
 “Hãy cho nhau những gì Ta đang có. 
 Lỡ mai nầy không có để cho nhau”. 
 
Với các đệ tử thân thương nầy, cho dù Thầy 
muốn cho các đệ tử một lời tán dương thôi cũng 
không được nữa…Hiện diện hôm nay và những 
người đang sống mà vắng mặt Thầy xin được có 
đôi lời cùng tất cả: Để có được mảnh đất nầy 
không thể quên người đệ tử xuất gia Liên  Hạnh 
và gia đình là Thiện Đức, 2 vị như 1 Cấp cô độc 
thời nay đã cúng dường tài chánh cho phân nửa 
mảnh đất thân thương nầy…nhờ đó mà Thầy an 
tâm làm tiếp phần xây dựng. Kế đến là tấm lòng 
và bàn tay nghệ thuật của nhà Kiến trúc Phạm 
Đức tạo dáng nên ngôi phạm vũ huy hoàng 
...Còn lại tất cả mọi tấm lòng mồ hôi và nước 
mắt, hạnh phúc và khổ đau..(của một đồng, 
công một lượng) thời gian của mười năm dài 
như thế nào thì thâm ân của chư Huynh đệ Tăng 
Ni, các đệ tử và sự đóng góp của  mọi người 
cũng sâu dày như thế..Đạo tràng được kiến tạo 
và phát triển, từ MQ Sydney, MQ Tây Úc, MQ 
Nam Úc là một chuỗi dài tích cực liên tục từ vật 
chất cho đến con người, các thế hệ cũ và mới 
nối tiếp, vừa là nền tảng vừa là sự hỗ trợ cho 
TVMQ được hoàn mỹ cho đến hiện tại, thực sự 
không dành riêng hay nhân danh cho bất cứ cá 
nhân nào… 
Ngôn ngữ trần gian là phù phiếm.Văn từ vay 
mượn quá thô sơ. Làm sao chuyên chở ân tình 
nhỉ..? Trọn vẹn Tâm nầy xin khắc ghi..Nên cho 
Thầy được nói ngắn gọn lại một câu thôi, với tất 
cả là:…“Tri ân sâu xa và tán thán bất khả tư 
nghì”. 
 
Những lời khai mạc cho Lễ Kỷ niệm 10 năm 
thành lập và phát triển TVMQ chính là TRI ÂN, 
và quan trọng hơn hết là lời chào mừng, cảm tạ 
thân kính và hoan hỷ nhất của BTC chúng con , 
với sự hiện diện chung vui với đạo tràng Minh 
Quang của tất cả Chư Tôn đức Tăng Ni, quý 
chư liệt vị, và chân thành cảm ơn các vị đã cho 
phép BTC được bày tỏ chút tâm tình trong lời 
khai mạc, nên xin đại chúng lượng thứ cho. 
 
Trân trọng kính chào chư liệt vị. 
 
TK. Thích Minh Hiếu 
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Khoá An Cư Kiết Đông 2013 
của Giáo Hội  tại Thiền Viện 

Minh Quang Sydney   

thành tựu viên mãn 

 
Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư 

Tăng Ni đều tụ về một nơi kiết giới An Cư, trau 
giồi Giới, Ðịnh, Tuệ, tăng trưởng đạo lực sau 
những tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh. 
Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp An 
Cư Kiết Hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 
tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “ Tam 
nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi 
PGVN truyền ra hải ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, 
thời tiết khác biệt, nên khóa An cư cũng theo đó 
mà thay đổi. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan được 
thành lập năm 1999, quy tụ hầu hết các tự viện 
trên toàn liên bang Úc, mỗi năm đều qui tụ tại 
một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập 
trong mười ngày. 13 kỳ An cư trước đây được 
tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, South Australia 
(2000, 2007), Chùa Pháp Bảo, New South 
Wales (2001, 2006, 2009), Chùa Linh Sơn, 
Victoria (2002, 2008), Tu Viện Quảng Đức, 
Victoria (2004, 2011), Chùa Phổ Quang, Perth 
(2005), Thiền Viện Minh Quang (lần 1, 2010) 
Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra (2003, 
2012), và năm nay khóa An Cư  Kiết Ðông kỳ 
14,  được tổ chức lần thứ hai tại Thiền Viện 
Minh Quang, thành phố Canley Vale,  tiểu bang 
New South Wales, từ ngày 2 đến 12 tháng 7 
năm 2013. 

Lễ Khai Hạ và kiết giới thọ An cư đã diễn 
ra lúc 9 giờ sáng ngày 2-7-2013 tại Chánh Điện 
Thiền Viện Minh Quang. Buổi lễ Khai Hạ thật 

trang nghiêm và ấm cúng giữa mùa đông giá rét. 
Chư Tôn Đức Tăng Ni trong màu áo vàng rực rỡ 
trong chánh điện, bên dưới là chúng Phật tử 
tùng Hạ tha thiết chí thành trong màu áo lam 
hòa hợp. Tất cả đại chúng đồng thanh niệm Phật 
để buổi lễ được bắt đầu. HT. Thích Minh Hiếu 
tuyên bố lời Khai mạc buổi lễ rằng:“Thật là sự 
vinh hạnh to lớn và đồng thời cũng là một áp 
lực lớn lao cho đạo tràng nhỏ bé của chúng 
con, khả năng dung chứa hơn 150 người chúng 
con chắc chắn sẽ có nhiều sơ xuất, không thể 
cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt ăn ở 
trong mùa Đông băng giá của Úc châu. Chúng 
con thật lo lắng hoang mang nhưng vì Phật sự 
và nghĩ đến tấm lòng bao dung của Chư Tôn 
Đức và đại chúng nên bổn tự chúng con thêm 
một lần nữa đánh liều nhận lãnh trọng trách 
nầy.”.  

Tiếp đó là phần cung an chức sự cho 
Trường Hạ. Chứng minh: HT Huyền Tôn, HT 
Như Huệ, HT Bảo Lạc, HT Giác Ngộ (đến từ 
USA); Thiền Chủ : HT Như Huệ; Phó Thiền 
Chủ: HT Bảo Lạc; Hóa chủ: HT Minh Hiếu; 
Ban Giám Luật: HT Quảng Ba, TT Nguyên 
Trực; Ban Giáo Thọ: HT Bảo Lạc, HT Trường 
Sanh; Ban Khai Thị: HT Huyền Tôn, HT Như 
Huệ, HT Bảo Lạc, HT Giác Ngộ, HT Quảng Ba, 
HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Nguyên 
Trực, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương; Ban Giáo 
Thọ (Lớp Tăng Ni): HT Huyền Tôn, HT Như 
Huệ, HT Bảo Lạc, HT Giác Ngộ, HT Quảng Ba, 
HT Trường Sanh, HT Minh Hồi (đến từ Hoa 
Kỳ), HT Minh Hiếu; Ban Giảng Sư (thuyết Pháp 
cho quý Phật Tử): HT Quảng Ba, HT Trường 
Sanh, TT Bổn Điền, TT Nhật Tân, TT Nguyên 
Trực, TT Tâm Phương, TT Nguyên Tạng, TT 
Giác Tín; Ban Nghi Lễ: TT Thiện Hiền, TT Như 
Định; Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT.Nguyên Tạng, 
TT Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh, Đh. Diệu Ánh, Đh 
Thiện Tường, Đh Thiện Hạnh...Khóa An Cư 
năm nay quy tụ hơn 80 Tăng Ni, trên 150 Phật 
tử tại gia từ các tiểu bang và tại NSW cùng về 
tham dự tu học, đặc biệt có 3 Phật tử đến từ Tân 
Tây Lan và 2 Phật tử đến từ Hoa Kỳ và Canada 
. Thật là một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, 
và thể hiện tính hòa hợp, thanh tịnh, nhiệm mầu, 
qua việc tác pháp yết ma và thọ pháp an cư.  

Chương trình tu học mỗi ngày tại Trường 
Hạ như sau: 5.45am thức chúng tọa thiền, 6.am 
công phu khuya Lăng Nghiêm và nghe lời khai 
thị; 9.30-11am: tụng Kinh Pháp Hoa; 11.45am: 
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cúng quá đường và kinh hành niệm Phật; 
2.30pm: Thọ trì Lương Hoàng Sám; 4.45: Công 
phu chiều Mông Sơn Thí Thực; 7.pm: thời Kinh 
Tịnh Độ; 7.30pm đến 9pm:  lớp Tăng Ni (nghe  
Pháp đàm tại Hậu Tổ, bàn về Phật sự, giáo lý, 
nghi lễ...) Phật tử tại gia nghe pháp tại Chánh 
Điện (thời pháp này có truyền âm trực tiếp vào 
Room Paltalk "PhatPhap Nhiem Mau" trên 
internet để chia sẻ với Phật tử khắp nơi trên thế 
giới); 9.30 đến 10.pm hô canh tọa thiền. 
10.30pm chỉ tịnh. 

Cũng như mọi năm, mỗi buổi tối sau thời Tịnh 
Độ, Phật tử tham dự khóa Hạ được nghe Pháp. 
Các buổi giảng năm nay gồm có: "Tịnh Độ ở 
đâu ?", (TT Nguyên Tạng);  "Xây dựng quan hệ 
giữa Tăng Ni & PTVN Hải ngoại" (HT Quảng 
Ba);  "Ứng dụng Phật Pháp vào đời sống hiện 
đại" (TT Nguyên Trực);"Thiền Tịnh Song Tu" 
(TT Thiện Hiền); "Xây dựng  & Tổ chức GH" 
(HT Trường Sanh); "Củng cố niềm tin cho 
người Phật tử" (TT Bổn Điền); "Các Pháp tu 
tập" (TT Giác Tín); "Kiến lập đạo tràng" (TT 
Tâm Phương); " Sự kế thừa Phật Pháp tại Hải 
ngoại" (TT Nhật Tân). Các thời giảng pháp này 
cũng được truyền âm online vào Paltalk qua 
room Phật Pháp Nhiệm Mầu (do TT Minh Tuệ 
từ USA làm chủ nhiệm) để chia sẻ đến quý Phật 
tử gần xa trên thế giới. 

Về phần khai thị sau thời công phu khuya 
vẫn giữ theo truyền thống, Chư Tôn Đức giáo 
phẩm đã có lời khuyến tấn đại chúng tu tập theo 
lời dạy của Chư Phật, Chư Tổ trong xuyên suốt 
chiều dài lịch sử hai ngàn năm trăm năm qua, 
những lời khuyến giáo của Chư Tôn Đức đã 
mang lại cho đạo tràng tu học niềm pháp lạc vô 
biên, giúp cho hội chúng giữ vững Bồ đề tâm, 
quyết tâm tu học và làm việc đạo ở ngay trong 
cõi đời mong manh này. 

Đặc biệt trong dịp khóa An Cư năm nay, 
HT Viện Chủ Thích Minh Hiếu và Thiền Viện 
Minh Quang đã tổ chức Lễ Mừng Chu Niên 10 
năm xây dựng và phát triển trên xứ Úc. Lễ 
Mừng Chu Niên tổ chức vào sáng chủ nhật 7-7-
2013, và buổi chiều cùng ngày là Lễ Chẩn Tế 
Bạt Độ Âm Linh Cô Hồn (do TT Tâm Minh và 
Chư Tôn Đức ban Kinh Sư đảm trách); đây là 
buổi lễ ý nghĩa để tạ ơn Phật Tổ, cảm niệm công 

đức Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần 
xa đã đóng góp tài công vật lực để kiến tạo nên 
ngôi già lam thanh tịnh Minh Quang này. Trong 
dịp mừng vui này, người tham dự được TVMQ 
tặng quà lưu niệm, gồm có: 1 bình thủy nhỏ, 1 
khăn quàng cổ và 1 tập kỷ yếu kỷ niệm 10 năm 
TV Minh Quang. 

 Hội họp để rồi phân ly, mười ngày An cư 
rồi cũng đã đến hồi kết thúc trong niềm phúc lạc 
vô biên, một chương trình "Thiền Trà Đạo 
Tình" đã diễn tối thứ năm, 11-7,  do HT Thích 
Trường Sanh đảm trách, để đúc kết lại sinh hoạt 
và thành quả tu tập trong 10 ngày.  

Sáng sớm cuối cùng, 12-7-2013, 6 giờ sáng, 
sau thời công phu khuya như thường lệ, Chư 
Tôn Đức Tăng Ni đã tác pháp yết ma xả giới Tự 
Tứ sau 10 ngày cấm túc an cư tu học, buổi lễ 
thật trang nghiêm và cảm động.  Đến 9.30am 
sáng là lễ bế mạc khóa An Cư . Tất cả đều vui 
mừng, vì mọi Phật sự của Giáo Hội đã được 
diễn ra và kết thúc trong sự thành tựu viên mãn.  

Được biết khóa An Cư kỳ 15 của Giáo Hội 
vào năm tới 2014, sẽ được tổ chức tại Tu Viện 
Quảng Đức, Melbourne, do Thượng Tọa Thích 
Tâm Phương làm Hóa Chủ. Tuy nhiên trước mắt 
mọi người đều nên nhắc nhở cùng nhau về tham 
dự đông đủ trong Khóa Tu Học Phật Pháp Úc 
Châu kỳ 13 được tổ chức tại vùng Narrabeen, tiểu 
bang New South Wales, từ ngày 28/12/2013 đến 
ngày 01/01/2013. Xin quý Phật tử liên lạc ghi 
danh tại các Tự viện địa phương trực thuộc Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan để về tham dự 5 
ngày tu học này.  

Cần tu Giới Định Tuệ, tức diệt tham sân si. Thời 
gian như bóng câu qua cửa sổ, xin hãy cố gắng tu 
học để chuyển hóa nghiệp lực, nghiệp chuyển thì 
cuộc đời của mình sẽ nhẹ nhàng và thăng hoa, ngõ 
hầu mang lại niềm an lạc và hạnh phúc cho mình 
và cho người ngay trong cuộc sống này. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Tịnh Tuệ (ghi nhanh)  
Hình ảnh: Quảng Hội – Minh Tuấn - Diệu Khai.  
Xem thêm hình ảnh: phatgiaoucchau.com. 
quangduc.com; minhquangthienvien.com 
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 Sydney, Ngày 6/4/2013 

THÔNG BÁO số 1 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 13 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa,  Đại Đức Tăng-Ni !  

Kính thưa quý Học viên Phật tử ! 

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu được lưu truyền trong suốt thời gian qua, là nhờ sự vững tay 
chèo lái của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây 
Lan, cùng sự ủng hộ của toàn thể quý Phật tử. Quý Ngài không ngại khó khăn và vượt qua nhiều 
gian truân thử thách, nhằm hi hiến trọn lý tưởng cho đạo pháp, đem ánh sáng trí tuệ từ bi của 
Đức Thế Tôn từ phụ mà gieo rải khắp nhân gian. Từ đó, hàng Phật tử có nhân duyên  hưởng  
được dòng pháp nhũ của Như Lai, biến đời sống khổ đau thành đời sống an bình và hạnh phúc. 

Trải qua mười hai khóa tu học là không ngoài mục đích ấy. Năm nay, Ban Tổ Chức Khoá Tu 
Học Phật pháp kỳ thứ 13 tại tiểu bang NSW quyết định giữ lại địa điểm cũ của kỳ thứ 12 là 
Sydney Academy Sport Centre. Mặc dù Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm 
và xem xét ở những nơi khác (BTC đã tìm trên 20 địa điểm để so sánh về nhiều mặt; như là chỗ 
tu học, nơi ăn uống và ngủ nghỉ…) nhưng không được thuận lợi bằng trung tâm Sydney 
Academy Sport and Recreation. Cuối cùng BTC quyết định giữ lại địa điểm cũ, vẫn biết sẽ là 
vấn đề khó khăn cho việc kinh phí điều hành, nhưng chỗ ấy có nhiều điểm thuận lợi cho Chư 
Tôn Đức và Phật tử học viên, từ môi trường sinh thái trong lành, cho đến chỗ sinh hoạt tu tập và 
ăn uống, ngủ nghỉ … không cần nói gì nhiều hơn các Ngài cũng đã hiểu và quý Phật tử cũng đã 
biết. 

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni! 
Kính thưa toàn thể quý học viên Phật tử! 
Ban tổ chức chúng con/ tôi rất lo ngại cho vấn đề tài chánh, đây là gánh nặng trên vai của Ban tổ 
chức, nhưng cũng thấu hiểu được một số khó khăn cho những gia đình có đông thành viên phát 
tâm ghi danh khóa tu học. Vật chất rất quan trọng nhưng tinh thần càng quan trọng hơn. Hơn 
nữa, cơ hội mỗi năm một lần trau giồi kiến thức, gặp lại bạn đạo trong không khí trang nghiêm 
hiền hòa cùng Chư Tôn Đức; Bước những bước đi kinh hành thiền vị nơi thung lũng yên tịch cô 
liêu của cảnh sông núi hữu tình; Mầu vàng y cùng chiếc áo lam nối kết với nhau trải dài bên ven 
núi, hòa vào màu xanh của cỏ cây sông núi, đi những bước đi an lạc của tự tâm. Thật tuyệt vời 
mà chúng ta không quên được. 

Kính bạch Quý Ngài! 

Kính Thưa toàn thể quý Học viên Phật Tử! 

Để cho khoá Tu Học Phật pháp của Giáo Hội thành công, BTC thiết tha kính xin Chư Tôn Thiền 
Đức Tăng Ni trong Giáo Hội và toàn thể các tự viện, nhiệt tâm cổ vũ tinh thần ghi danh tu học 
đến tất cả Phật tử địa phương, để học viên sớm ghi danh, đó là sự khích lệ lớn lao cho BTC 
chúng con làm tròn trách nhiệm của Giáo Hội đã giao phó.  
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 Ngưỡng mong quý Phật tử vì thăng hoa cho đời sống tâm linh, dành chút thời gian trong những 
ngày lễ công cộng của Úc trong dịp cuối năm, mạnh dạn đăng ký đi tu học.  

ĐỊA ĐIỂM:               SYDNEY ACADEMY SPORT CENTRE 

                              Wakehurt Parkway, North Narrabeen, North Sydney  

THỜI GIAN:  Từ thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013 đến thứ Tư ngày 1/ 01/ 2014 

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ:  

Tại NSW cho người lớn từ 16 trở lên                                  $ 210 

Ngoài Tiểu Bang NSW, Học viên từ 16 tuổi trở lên            $ 180 

Học viên trẻ từ 15 tuổi trở xuống 6 tuổi                               $ 110 

Học viên 5 tuổi trở xuống                                                    miễn phí. 

Tất cả học viên ngoài tiểu bang  NSW  sẽ được BTC đón tại sân bay và đưa về đất trại. Nhưng ở 
tại Sydney Academy Sport Centre, họ sẽ giao chìa khóa phòng vào lúc 1 giờ chiều ngày 27 
tháng 12 năm 2013. Do vậy, các Phật tử ngoài tiểu bang lưu ý đặt vé trong khoảng thời gian từ 
1pm cho đến 7 pm, là thời gian thuận lợi cho BTC đón tiếp. 

Sau khi bế mạc, BTC đưa học viên ra phi trường từ 1pm đến 9 pm ngày 1/1/2014. Ngoài ra, Học 
viên đến và đi sớm hoặc trễ hơn thời gian nói trên xin sử dụng phương tiện tự túc. 

Các Phật tử ngoài tiểu bang NSW đã đặt vé máy bay rồi có thể cho BTC biết, hoặc là trễ nhất là 
trước 3 tuần, khoá học khai giảng, để dễ sắp xếp đưa và đón. 

Học viên tại tiểu bang NSW sẽ đi đến trại hoặc trở về bằng xe Bus của BTC. Khi đi sẽ đón tại 
một số địa điểm có thông báo sau. Nếu phật tử nào ở NSW ghi danh mà tự sử dụng phương tiện 
riêng, thì nên cho biết nơi địa điểm của mình ghi danh để BTC dễ sắp xếp chuẩn bị xe. 

Học viên tự lo lấy dụng cụ cá nhân và nhu cầu riêng 

Tất cả mọi chi tiết mà Phật tử học viên muốn biết thêm xin liên lạc với BTC qua các điện thoại 
sau: 

CHÙA GIÁC HOÀNG: TT. Thích Giác Tín (03) 8502 6206 Mol: 0432 655 852 
CHÙA HƯNG LONG: TT.Thích Đạo Thông (02) 9726 0394 – 0422 432 494  
TU VIỆN NGUYÊN THIỀU : Thích Đạo Hiển : (02) 8704 4049 – 0410 909 667 
CHÙA MINH GIÁC:  Thích Hạnh Tri (02) 9726 1030 – 0424 749 688 
CHÙA LIÊN HOA  : Thích Nữ Tâm Lạc   (02) 9559 6789 -  
CHÙA BÁO ÂN: Thích Nữ Huệ Khiết: 0466 554 929 
Địa chỉ email liên lạc BTC: khoatuhocphatphapucchauky13@gmail.com 
Hoặc các Học viên có thể vào trang nhà Giáo Hội Úc Châu: www.phatgiaoucchau.com  hay 
Trang nhà Quảng Đức: www.quangduc.com 

Kính chúc Chư Tôn Đức pháp thể khương an, Phật sự viên thành. Và đồng kính chúc toàn thể 
quý Phật tử thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiên cố. 

 

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát  Ma Ha Tát. 

 
Kính Thông Báo 
T M. BAN TỔ CHỨC 

Tỳ Kheo Thích Đạo Hiển. 
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Hình Ảnh Chân Dung Chư Tôn Đức Tăng Ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT. Thích Huyền Tôn HT. Thích Như Huệ 

HT. Thích Quảng Ba 

HT. Thích Minh Hồi HT. Thích Minh Hiếu TT. Thích Bổn Điền 

HT. Thích Trường Sanh HT. Thích Bảo Lạc 

HT. Thích Giác Ngộ 
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TT. Thích Nguyên Trực TT. Thích Tâm Phương TT. Thích Nhật Tân 

TT. Thích Như Định TT. Thích Tâm Minh & HT. Thích Huyền Tôn 

TT. Thích Minh Chân & TT. Thích Nguyên Tạng HT. Thích Giác Thạnh & TT. Thích Thiện Hiền 
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TT. Phổ Hương & TT. Giác Tín ĐĐ. Hạnh Tri & TT. Đạo Thông 

ĐĐ.Minh Thiên & TT.Minh Thường 

ĐĐ. Minh Siêu  & TT. Minh Hội 

TT. Minh Diệu & ĐĐ. Viên Tịnh ĐĐ. Đạo Hiển & ĐĐ. Nhuận Chơn 

ĐĐ. Giác Phong  & ĐĐ. Viên Trí ĐĐ. Thông Hiếu & ĐĐ. Minh Thiên ĐĐ. Viên Từ & ĐĐ. Thông Ánh 

ĐĐ. Hạnh Phước & ĐĐ. Hạnh Phát ĐĐ. Tâm Nam & ĐĐ. Thông Tuệ ĐĐ. Thông Tuệ & ĐĐ. Nghiêm Tịnh 
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SC. Thảo Liên & NS.Quý Liên NS.Tịnh Chánh & NS.Viên NS. Như Như & SC. Hạnh 

SC.Hạnh Liên & SC.Nguyên SC.Nguyên Khai & SC.Thuận NS.Thắng Liên & SC.Thuận 

SC. Đạo Thanh & SC. Đạo Từ 

NS. Trí Lưu & SC. Linh 

SC. Diệu Đức & SC. Phổ Huệ 

SC. Lệ Trang & SC. An Hiếu SC.Hạnh Nguyên & SC.Huệ  Nghĩa 

Sdn. Nhật Mai  & Sdn. Liên Thiện SC. Giác Trí & SC. Trung Ngọc 

SC. Đạo Thanh & SC. Giác Niệm 
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Hình Ảnh Chân Dung Quý Phật Tử 

Chúc Bạch & Tâm Huệ Tâm Huệ & Huệ Ngọc 

Chúc Liêm & Chúc Hy 

Diệu Trí & An Vũ 

Minh Phước & Diệu Âm 

Nguyên Châu & Nguyên Như 

Từ Hảo & Thiện Thảo 

                & Bữu Trí Diệu Thiện & Nhật Trì 

Ngọc Nghiêm & Viên Định Tâm Hương & Tâm Thuận 

Diệu Chân & Hoa Phước Ngọc Hạnh & Nhật Thọ 

Huỳnh T. Huê & Thanh Quan Tâm Hải & Tâm Thư 
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Quảng Phái & Nguyên Đạt 

Nhật Hạnh & Chân Phúc 

Từ Hội & Từ Thư 

                & Chúc Hy Diệu Giác & Diệu Đức 

Tâm Hiền & Diệu Hồng Tâm Hương & Tâm Tuệ Hạnh Diệu Huệ & Tâm Hoa 

Hồng Hoàng & Thanh Ngộ Thiện Đạo & Thiện Tấn Thiện Đạo & Thiện Nhân 

Diệu Khai & Tâm Nguyệt Nguyên Nghĩa & Nguyễn T. 
ắ

Tâm An & Liễu Ngọc Chúc Vượng & Diệu Quyền 
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Diệu Hoàng & Diệu Châu 

Nhat Khiet & Dieu Khanh 

      Diệu Đức 

Đồng Hồng & Thiện Tịnh Nguyên Đà & Diệu Phước Giác Hóa & Diệu Lan 

 Tâm Khánh & Liễu Ngọc  Huệ Tâm & Thủy Ngọc 

Tâm Bối & Diệu Tâm Diệu Đức & Tâm Phước 

Diệu Hồng & Ngọc Dung Tâm Huệ & Chúc Nha 

Diệu Phước & Thanh Lan Quang Oánh & Tịnh Bảo 

Mai & Thiện Đạo  
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Thanh Độ & Thanh Quang 

Tâm Thảo & Diệu Khai 

Nhật Lai & Tâm Mãn Diệu Từ & Tâm Hiền Tâm Hiền & Diệu Phước 

Hìếu Ngọc & Tâm Hoa Tâm Kỉnh & Tịnh Kỷ 

Thanh Phú & Thanh Lan Thanh Bảo & Thanh Tín Quảng Hoa & Tâm Kỉnh 

Thiện Luật 

Thanh Triệu & Thanh Độ 

Thanh Quang & Huệ Đức 

Thanh Quang & Huệ Đức Thiện Luật 
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Thiện Thành - Tịnh Phước 

                     Liễu Ngọc 

       Chúc Nhu  Nhật Đức - Thanh Châu 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL 

TRƯỜNG HẠ MINH QUANG 
 PHẬT LỊCH  2557 

( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )  
---o0o--- 

 BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ 
 

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ,  
                        HT Thích Giác Ngộ HT Thích Bảo Lạc,  
Thiền Chủ: HT Thích Như Huệ 
Phó Thiền Chủ:  HT Thích Bảo Lạc 
Hóa Chủ: HT Thích Minh Hiếu 
Ban Giám Luật: HT Quảng Ba, TT Nguyên Trực 
Ban Giáo Thọ: HT Bảo Lạc, HT Trường Sanh, 
Ban Khai Thị: HT Huyền Tôn, HT Như Huệ, HT Bảo Lạc, HT Giác Ngộ, HT Quảng Ba, 
HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Nguyên Trực, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương 
Ban Giáo Thọ (Lớp Tăng Ni): HT Huyền Tôn, HT Như Huệ, HT Bảo Lạc, HT Quảng Ba, 
HT Trường Sanh, HT Minh Hồi, HT Minh Hiếu. 
Ban Giảng Sư (thuyết Pháp cho quý Phật Tử): HT Quảng Ba, HT Trường Sanh, TT Bổn 
Điền, TT Nhật Tân, TT Nguyên Trực, TT Tâm Phương, TT Thiện Hiền, TT Nguyên Tạng, 
TT Giác Tín 
Ban Nghi Lễ: TT Thiện Hiền, TT Như Định 
Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT.Nguyên Tạng, TT Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh, Đh. Diệu Ánh, Đh 
Thiện Tường, Đh Thiện Hạnh. 
Ban Thủ Quỹ: Ni Sư Viên Thông,  Đh Diệu Hòa 
Ban Hô Canh:  Ban Nghi Lễ cử sau 
Chúng Trưởng Tăng: TT Đạo Thông 
Chúng Trưởng Ni: Sư Cô Thảo Liên 1 
Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ: Đh Diệu Âm 
Chúng Trưởng Nữ  Cư Sĩ: Đh Tâm Huệ 
Tri Chung Bảng: ĐĐ Minh Thiên 
Ban Hương Đăng: Sư Cô Thuận Liên, SC Nguyên Khai và Phật tử tùng hạ 
Ban Trai Soạn: Sư Cô Thảo Liên 2, NS Viên Thông và Phật tử tùng hạ  
Ban Hành Đường: Ni sư Tịnh Chánh, SC Huệ Khiết, SC Như  Như, và Phật tử tùng hạ 
Ban Văn Nghệ Thiền Trà: HT Trường Sanh  
Ban Thị Giả: ĐĐ Thông Hiếu, ĐĐ Hạnh Phát, ĐĐ Hạnh Phước, ĐĐ Giác Phong, Đh Tâm 
Thảo, Đh. Quảng Trí Tấn 
Ban chụp hình & Quay phim: Đh. Thiện Thanh, Đh. Thiện Hòa, Đh. Diệu Khai, Đh. Quảng 
Hội, Đh. Minh Tuấn 
Ban Âm Thanh & Ánh Sáng: TT Minh Hội, Đh Thiện Hòa, Đh Minh Bổn 
Ban Y Tế: Đh.Tâm Bối, Đh.Thiện Bảo, Đh. Tâm Nguyệt 
Ban Vệ Sinh & Môi Trường: Đh Minh Mẫn, Đh Thiện Nhân, Đh Thiện Thảo, Đh Thiện 
Tấn, Đh Thiện Đạo 
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LỊCH GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT ÐÔNG KỲ 14  

Thời gian 

Khai Thị 
(sau thời công 

phu) 
 

Thọ Trì  
Kinh Pháp Hoa 

9.00am-11am tại  
Chánh Điện 

Cúng Quá Đường 
11.45am-12.45pm 

(Cúng dường trai phạn) 

Lễ tụng Lương Hoàng Sám 
 2.30pm-4pm (Chư Tăng Ni 
& Phật tử tham dự đầy đủ) 

Khoá lễ Tịnh Độ: 7pm-7.30pm 
Thuyết pháp: 7.30pm-9pm. 

Giảng Sư phụ trách, Truyền Âm 
Paltalk 

Pháp Đàm: Giáo lý, Phật 
sự, Nghi quỹ...(cho Tăng 

Ni) 
8-9pm tại Hậu Tổ  

Thứ ba  
2/7/2013 

Công phu 
khuya  

Lễ Khai Hạ  
 & Kiết giới Trường 

Phật Tử  
TV. Minh Quang 

Thọ Trì 
Lương Hoàng Sám 

Tịnh Độ ở đâu?  
(TT Nguyên Tạng) 

HT Huyền Tôn 

Thứ tư 
3/7/2013 

 
HT Huyền Tôn 
 

Thọ Trì 
Kinh Pháp Hoa 

Phật Tử  
TV. Minh Quang 

Thọ Trì 
Lương Hoàng Sám 

 Xây dựng quan hệ giữa Tăng Ni 
& PTVN Hải ngoại 

(HT Quảng Ba)  

 
HT Như Huệ 

Thứ năm 
4/7/2013 

 
HT Như Huệ 
 

Thọ Trì 
Kinh Pháp Hoa 

Phật Tử  
TV. Minh Quang 

Thọ Trì 
Lương Hoàng Sám 

Ứng dụng Phật Pháp 
vào đời sống hiện đại 
(TT Nguyên Trực)   

 
HT Bảo Lạc 

Thứ sáu 
5/7/2013 

HT Bảo Lạc 
Thọ Trì 

Kinh Pháp Hoa 
Phật Tử  

TV. Minh Quang 
Thọ Trì 

Lương Hoàng Sám 
 Thiền Tịnh Song Tu 

(TT Thiện Hiền) 
 

Họp Giáo Hội 

Thứ bảy 
6/7/2013 

HT Giác Ngộ 
Thọ Trì 

Kinh Pháp Hoa 
Phật Tử  

TV. Minh Quang 
Thọ Trì 

Lương Hoàng Sám 

 Xây dựng  
& Tổ chức GH 

(HT Trường Sanh) 

 
 HT Minh Hồi 

Chủ Nhật 
7/7/2013 

HT Trường 
Sanh 

Lễ Mừng Chu Niên 
10 năm thành lập 
Thiền Viện Minh 

Quang 

Phật Tử  
TV. Minh Quang 

Chẩn Tế Cô Hồn  
(Chứng Minh: HT Huyền 

Tôn; Gia Trì:TT Tâm Minh 
& Kinh Sư) 

 Củng cố niềm tin 
 cho người Phật tử 

(TT Bổn Điền) 

 
HT Quảng Ba 

Thứ hai 
8/7/2013 

HT Quảng Ba 
Thọ Trì 

Kinh Pháp Hoa 
Phật Tử  

TV. Minh Quang 
Thọ Trì 

Lương Hoàng Sám 
 Các Pháp tu tập 
(TT Giác Tín) 

 
HT Trường Sanh 

Thứ ba 
9/7/2013 

TT Tâm 
Phương 

Thọ Trì 
Kinh Pháp Hoa 

Phật Tử  
TV. Minh Quang 

Thọ Trì 
Lương Hoàng Sám 

Kiến lập đạo tràng 
(TT Tâm Phương) 

 
 HT Quảng Ba 

Thứ tư 
10/7/2013 

TT Nguyên 
Trực 

Thọ Trì 
Kinh Pháp Hoa 

Phật Tử   
Chùa Pháp Bảo 

Thọ Trì 
Lương Hoàng Sám 

 Sự kế thừa Phật Pháp 
 tại Hải ngoại 
(TT Nhật Tân) 

 
HT Minh Hiếu 

Thứ năm 
11/7/2013 

TT Nhật Tân 
Thọ Trì 
Kinh Pháp Hoa 

Phật Tử   
 Chùa Quan Âm 

Thọ Trì 
Lương Hoàng Sám 

Thiền Trà Thiền Trà 

Thứ sáu 
12/7/2013 

HT Minh Hiếu 
Tự tứ xả giới 
Lễ  Bế Mạc  

Tự tứ xả giới 
Lễ  Bế Mạc  
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL 
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG 

PHẬT LỊCH 2557 
( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 ) 

********************************* 

Nội Quy Trường Hạ 
Để sách tấn tu tập pháp giải thoát trong 10 ngày An Cư, Ban Chức Sự Trường Hạ Minh Quang xin 

đại chúng chấp hành các điều như sau: 

1/Khi nghe hiệu lệnh nên có mặt tại địa điểm sinh hoạt cần thiết như Chánh điện, Trai đường, lớp 
học.v.v.... 

2/ Có duyên sự ra khỏi đại giới trường, phải tác bạch giữa đại chúng, nêu rõ lý do 

3/Tiếp khách xin mời vào khách đường và không tiếp khách trong giờ tu học của Trường Hạ 

4/ Tham dự tất cả những buổi tụng kinh, tọa thiền, học giáo lý 

5/ Để giữ gìn sức khỏe chung, sau giờ chỉ tịnh xin đại chúng an tức, nghỉ ngơi. 

6/ Có việc gì cần, xin liên lạc ban lãnh chúng Trường Hạ.  

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ đại chúng thân tâm an tịnh, tứ đại điều hòa trong suốt thời gian tu học. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL 
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG 

 PHẬT LỊCH  2557 
( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 ) 

************************************ 

  THỜI KHÓA BIỂU & HIỆU LỆNH 

GIỜ GIẤC THỜI BIỂU ĐỊA ĐIỂM HIỆU LỆNH 

5am Thức chúng   3 hồi 3 tiếng 

5.45am Hô canh tọa thiền. Chánh Điện 3 tiếng 

6.am-7.15am Công phu khuya & khai thị Chánh Điện   

7.30am Tảo thực  Trai đường 3 tiếng 

8am Chấp tác Ban Chức Sự  phân công 3 tiếng 

9.30am Tụng Kinh Pháp Hoa Chánh Điện 1 hồi 3 tiếng 

11.45 am Quá Đường, Kinh hành niệm Phật Trai đường & Chánh Điện 3 tiếng 

01.00pm Chỉ tịnh  1 hồi 

2.30pm Thọ trì Lương Hoàng Sám  Chánh điện 3 tiếng 

4.45pm Công Phu Chiều Chánh Điện 1 hồi 3 tiếng 

5.30pm Dược thực Trai đường 3 tiếng 

7.pm-9.pm Tịnh Độ và Phật tử nghe Pháp Chánh điện 1 hồi 3 tiếng 

8.pm-9.pm Pháp đàm (Tất cả Tăng Ni tham dự) Hậu Tổ    1 hồi 3 tiếng 

9.30pm-10pm Hô canh tọa thiền Chánh điện 3 tiếng 

10.30pm Chỉ tịnh   1 hồi  
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Ban Duy Na & Duyệt Chúng Trường Hạ Minh Quang 

 
Ngày Hô canh & 

 Công Phu Khuya 

Thọ Trì Kinh PhápHoa Quá Đường Thọ Trì Lương Hoàng 
Sám 

Tịnh Độ Hô canh chỉ Tịnh 

Ngày 2 / 7   TT. ThíchTâm Minh 

TT. ThíchThiệnHiền 

TT. ThíchTâm Minh 

TT. ThíchThiệnHiền 

TT. ThíchTâm Minh 

TT. ThíchThiệnHiền 

TT. ThíchTâm Minh 

Ngày 3 / 7 TT. ThíchNhưĐịnh 

ĐĐ ThíchViênTrí 

TT. ThíchNhưĐịnh 

ĐĐ ThíchViênTrí 

TT. ThíchNhưĐịnh 

ĐĐ ThíchViênTrí 

TT. ThíchNhưĐịnh 

ĐĐ ThíchViênTrí 

TT. ThíchNhưĐịnh 

ĐĐ ThíchViênTrí 

TT. ThíchNhưĐịnh 

Ngày 4 / 7 TT. ThíchThiệnHiền 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchThiệnHiền 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchThiệnHiền 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchThiệnHiền 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchThiệnHiền 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchThiệnHiền 

Ngày 5 / 7 TT. NguyênTạng 

ĐĐ. ThíchHạnhPhát 

TT. NguyênTạng 

ĐĐ. ThíchHạnhPhát 

TT. ThíchTâm Minh 

ĐĐ. ThíchHạnhPhát 

TT. NguyênTạng 

ĐĐ. ThíchHạnhPhát 

TT. NguyênTạng 

ĐĐ. ThíchHạnhPhát 

TT.NguyênTạng 

Ngày 6 / 7 ĐĐ. ThíchNhuậnChơn 

ĐĐ. ThíchViênTịnh 

ĐĐ.ThíchNhuậnChơn 

ĐĐ. ThíchViênTịnh 

TT. ThíchNhưĐịnh 

ĐĐ. ThíchViênTịnh 

ĐĐ. ThíchNhuậnChơn 

ĐĐ. ThíchViênTịnh 

ĐĐ.ThíchNhuậnChơn 

ĐĐ. ThíchViênTịnh 

ĐĐ. ThíchNhuậnChơn 

Ngày 7 / 7 TT. Thích Đạo Thông 

ĐĐ.ThíchNghiêmTịnh 

Mừng Chu Niên 10 
năm TVMinh Quang 

TT. ThíchThiệnHiền 

ĐĐ. ThíchNghiêmTịnh 

 
Chẩn tế 

TT. Thích Đạo Thông 

ĐĐ. ThíchNghiêmTịnh 

TT. Thích Đạo Thông 

 

Ngày 8 / 7 TT. ThíchPhổHương 

ĐĐ. ThíchĐồngThanh 

TT. ThíchPhổHương 

ĐĐ. ThíchĐồngThanh 

TT. ThíchTâm Minh 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchPhổHương 

ĐĐ. ThíchĐồngThanh 

TT. ThíchPhổHương 

ĐĐ. ThíchĐồngThanh 

ĐĐ. ThíchĐồngThanh 

Ngày 9 / 7 ĐĐ ThíchĐạoHiển 

ĐĐ ThíchThôngHiếu 

ĐĐ ThíchĐạoHiển 

ĐD ThíchThôngHiếu 

TT. ThíchNhưĐịnh 

ĐĐ. ThíchHạnhPhát 

ĐĐ ThíchĐạoHiển 

ĐD ThíchThôngHiếu 

ĐĐ ThíchĐạoHiển 

ĐD ThíchThôngHiếu 

ĐĐ ThíchĐạoHiển 

 

Ngày 10 / 7 Ni Sư TN TâmLạc 

Ni Sư TN ViênThông 

Lễ Hiệp Kỵ 4 đời 
Tăng Thống 

TT. ThíchThiệnHiền 

ĐĐ ThíchĐạoHiển 

Ni Sư TN TâmLạc 

Ni Sư TN ViênThông 

Ni Sư TN TâmLạc 

Ni Sư TN ViênThông 

Ni Sư TN TâmLạc 

 

Ngày 11 / 7 TT. ThíchGiácTín 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchGiácTín 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchTâm Minh 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchGiácTín 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

TT. ThíchGiácTín 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

ĐĐ. ThíchHạnh Tri 

Ngày 12 / 7 Tự tứ  

Ban nghi lễ 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL 

TRƯỜNG HẠ MINH QUANG KÝ 14 

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI 
 

Stt Đạo hiệu Giới Phẩm Tự viện 

1  HT. Thích Huyền Tôn Tỳ Kheo Chùa Bảo Vương (VIC) 
2  HT. Thích Như Huệ Tỳ Kheo Chùa Pháp Hoa (SA) 
3  HT. Thích Giác Ngộ Tỳ Kheo Tổ Đình MĐQ (USA) 
4  HT. Thích Bảo Lạc Tỳ Kheo Chùa Pháp Bảo (SYD) 
5  HT. Thích Quảng Ba Tỳ Kheo TV Vạn Hạnh (Canberra) 
6  HT. Thích Trường Sanh Tỳ Kheo Chùa Giác Nhiên (NZL) 
7  HT. Thích Minh Hồi Tỳ Kheo Như Lai Thiền Tự (USA) 
8  HT. Thích Minh Hiếu Tỳ Kheo TV Minh Quang (SYD) 
9  HT. Thích Giác Thạnh Tỳ Kheo Chùa Vạn Hòa (VN) 
10  TT.Thích Bổn Điền Tỳ Kheo Chùa Huyền Quang (SYD) 
11  TT. Thích Nguyên Trực Tỳ Kheo Chùa A Di Đà (NSW) 
12  TT. Thích Minh Chân Tỳ Kheo Trúc Lâm Tịnh Xá (VN) 
13  TT. Thích Nhật Tân Tỳ Kheo Chùa Pháp Quang (QLD) 
14  TT. Thích Như Định Tỳ Kheo Chùa Thiên Ấn (NSW) 
15  TT. Thích Tâm Minh Tỳ Kheo Chùa Trúc Lâm (SYD) 
16  TT. Thích Tâm Phương Tỳ Kheo TV Quảng Đức (VIC) 
17  TT. Thích Thiện Hiền Tỳ Kheo Chùa Huyền Quang (SYD) 
18  TT. Thích Phổ Hương Tỳ Kheo Chùa Long Quang (SYD) 
19  TT. Thích Nguyên Tạng Tỳ Kheo TV Quảng Đức (VIC) 
20  TT. Thích Giác Tín Tỳ Kheo Chùa Giác Hoàng (VIC) 
21  TT. Thích Minh Hội Tỳ Kheo TV Minh Quang (SYD) 
22  TT. Thích Nhuận Kim Tỳ Kheo Chùa Hưng Long (NSW) 
23  TT. Thích Minh Diệu Tỳ Kheo Kỳ Viên Thiền Viện (USA) 
24  ĐĐ. Thích Minh Thường Tỳ Kheo  TV Minh Quang (SA) 
25  Đ Đ.Thích Thông Ánh Tỳ Kheo TV Vạn An (SYD) 
26  ĐĐ. Thích Viên Tịnh Tỳ Kheo Chùa Bảo Minh (VIC) 
27  ĐĐ. Thích Nhuận Chơn Tỳ Kheo  Chùa Kim Cang (VIC) 
28  ĐĐ. Thích Hạnh Tri  Tỳ Kheo Chùa Minh Giác (SYD) 
29  ĐĐ. Thích Viên Trí Tỳ Kheo Chùa Pháp Hoa (SA) 
30  ĐĐ. Thích Đạo Hiển Tỳ Kheo TV Nguyên Thiều (SYD) 
31  ĐĐ. Thích Đồng Thanh Tỳ Kheo Chùa Kim Cang (VIC) 
32  ĐĐ. Thích Thông Hiếu Tỳ Kheo  Chùa Huệ Quang (VIC) 
33  ĐĐ. Thích Thông Tuệ Tỳ Kheo  Tu Viện Minh Giác (NSW) 
34  ĐĐ. Thích Giác Phong Tỳ Kheo Tịnh Xá Ngọc Tín (VN) 
35  ĐĐ. Thích Minh Thiên Tỳ Kheo TV Minh Quang (WA) 
36  ĐĐ. Thích Nghiêm Tịnh Tỳ Kheo Chùa A Di Đà (NSW) 
37  ĐĐ. Thích Hạnh Tịnh Tỳ Kheo Chùa Dược Sư Bảo Tự (SYD) 
38  ĐĐ. Thích Hạnh Phước Tỳ Kheo Chùa Minh Giác (SYD) 
39  ĐĐ. Thích Hạnh Phát Tỳ Kheo Tu Viện Minh Giác (SYD) 
40  ĐĐ. Thích Minh Siêu Tỳ Kheo Tịnh Xá Ngọc Thiền (VN) 
41  ĐĐ. Thích Viên Từ Tỳ Kheo Chùa Pháp Hoa (SA) 
42  ĐĐ. Thích Giác Thuần Tỳ Kheo Chùa Pháp Bảo (NSW) 
43  Ni Sư TN Quý Liên Tỳ Kheo Ni Tịnh Xá Ngọc Cơ (VN) 
44  Ni Sư TN Thắng Liên Tỳ Kheo Ni Tịnh Xá Ngọc Ninh (VN) 
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45  Ni Sư TN Tịnh Chánh Tỳ Kheo Ni Chùa Tuệ Quang (VN) 
46  Ni Sư TN Tâm Lạc Tỳ Kheo Ni Chùa Liên Hoa (SYD) 
47  Ni Sư TN Trí Lưu Tỳ Kheo Ni Chùa Linh Sơn (QLD) 
48  Ni Sư TN Viên Thông Tỳ Kheo Ni Chùa Quan Âm (SA) 
49  Sư Cô TN Như Như Tỳ Kheo Ni Chùa Báo Ân (SYD) 
50  Sư Cô TN Huệ Khiết Tỳ Kheo Ni Chùa Báo Ân (SYD) 
51  Sư cô  TN An Hiếu Tỳ Kheo Ni  Chùa Thiên Ấn (SYD) 
52  Sư Cô TN Thảo Liên (1) Tỳ Kheo Ni TX Minh Đăng Quang (SYD) 
53  Sư Cô TN Thảo Liên (2) Tỳ Kheo Ni TV Minh Quang (SYD) 
54  Sư Cô TN Nguyên Liên Tỳ Kheo Ni Tịnh Xá Ngọc Cơ (VN) 
55  Sư Cô TN Thuận Liên Tỳ Kheo Ni TV Minh Quang (SYD) 
56  Sư Cô TN Thuận Liên Tỳ Kheo Ni Tịnh Xá Ngọc Châu (VN) 
57  Sư Cô TN Nguyên Khai Tỳ Kheo Ni NPĐ An Lạc Hạnh (VIC) 
58  Sư Cô TN Hạnh Nguyên Tỳ Kheo Ni Chùa Pháp Hải (VIC) 
59  Sư Cô TN Phổ Huệ Tỳ Kheo Ni Chùa Pháp Hải (VIC) 
60  Sư Cô TN Linh Thuận Tỳ Kheo Ni (SYD) 
61  Sư Cô TN Đạo Hỷ Tỳ Kheo Ni TV Vạn Hạnh (Canberra) 
62  Sư Cô TN Đạo Thanh Tỳ Kheo Ni TV Vạn Hạnh (Canberra) 
63  Sư Cô TN Huệ Nghĩa Tỳ Kheo Ni Chùa Thiên Ấn (SYD) 
64  Sư Cô TN Đạo An Tỳ Kheo Ni TV Vạn Hạnh (Canberra) 
65  Sư Cô TN Đạo Từ Tỳ Kheo Ni TV Vạn Hạnh (Canberra) 
66  Sư Cô TN Đạo Tịnh Tỳ Kheo Ni TV Vạn Hạnh (Canberra) 
67  Sư Cô TN Đạo Hương Tỳ Kheo Ni TV Vạn Hạnh (Canberra) 
68  Sư Cô TN Giác Niệm Tỳ Kheo Ni Chùa Pháp Bảo (SYD) 
69  Sư Cô TN Giác Trí Tỳ Kheo Ni Chùa Pháp Bảo (SYD) 
70  Sư Cô TN Hạnh Liên Tỳ Kheo Ni TX Minh Đăng Quang (SYD) 
71  Sư Cô TN Trung Ngọc Tỳ Kheo Ni (SYD) 
72  Sư Cô TN Huệ Nhẫn Tỳ Kheo Ni Chùa Liên Hoa (SYD) 
73  Sư Cô TN Chơn Không Tỳ Kheo Ni Chùa Liên Hoa (SYD) 
74  Sư Cô TN Huệ Minh  Tỳ Kheo Ni Chùa Liên Hoa (SYD) 
75  Sư Cô TN Lệ Trang Tỳ Kheo Ni Chùa Diệu Âm (VIC) 
76  Sư cô TN Diệu Đức Tỳ Kheo Ni Chùa Diệu Âm (VIC) 
77  Thức Xoa TN Đạo Hiếu Thức Xoa TV Vạn Hạnh (Canberra) 
78  Sa Di Ni TN Nhật Mai Sa Di Ni (QLD) 
79  Sa Di Ni TN Liên Thiện Sa Di Ni TV Minh Quang (SYD) 
80  Sa Di Ni TN Thông Từ Sa Di Ni Chùa Pháp Hoa (SA) 

 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL 

TRƯỜNG HẠ MINH QUANG KÝ 14 

DANH S ÁCH QU Ý PHẬT TỬ THAM DỰ  
 

STT PHẬT TỬ TÙNG HẠ PHÁP DANH 
NĂM 
SANH 

NAM 
NỮ 

GHI CHÚ 

1  Nguyễn T. Ngọc Hiên Diệu Ánh 1950 Nữ TV Minh Quang-SYD 
2  Nguyễn T. Ngọc Dung Diệu Hòa 1952 Nữ TV Minh Quang-SYD 
3  Lê Thiên Hương Tâm Thư 1943 Nữ TV Minh Quang-SYD 
4  Yvon Nguyễn Tâm Tuệ  Nữ TV Minh Quang-SYD 
5  Phạm Thị Thanh Nhật Trì 1946 Nữ TV Minh Quang-SYD 
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6  Lê Thị Thảnh Tâm Kính 1947 Nữ TV Minh Quang-SYD 
7  Nguyễn Thị Đệ             Tâm An 1954 Nữ TV Minh Quang-SYD 
8  Phạm T. Ngọc Yến       Tâm Khánh 1957 Nữ TV Minh Quang-SYD 
9  Trần Thị Gái                 Tâm Nguyệt 1958 Nữ TV Minh Quang-SYD 
10  Nguyễn Thị Lệ Chi Tâm Hải  Nữ TV Minh Quang-SYD 
11  Hồ Thu Trang Nhật Khiết  Nữ TV Minh Quang-SYD 
12  Ngô T. Xuân Trang Chúc Nha  Nữ TV Minh Quang-SYD 
13  Đặng Trúc Anh Diệu Khai  Nữ TV Minh Quang-SYD 
14  Nguyễn Ngọc Sương Giáo Ngọc  Nữ TV Minh Quang-SYD 
15  Huỳnh Thị Thu Nhung Tâm Mản  Nữ TV Minh Quang-SYD 
16  Nguyễn Thị Xuyên Tâm Hoa  Nữ TV Minh Quang-SYD 
17   Thiện Nhân  Nam TV Minh Quang-SYD 
18  Nguyễn Thị Bông Tâm Phước  Nữ TV Minh Quang-SYD 
19  Cindy Tô Nhật Hạ  Nữ TV Minh Quang-SYD 
20  Dương Hoàng Kha (vn) Minh Mẫn  Nam TV Minh Quang-SYD 
21  Nguyễn Thu Hằng  (usa) Tâm Thảo  Nữ TV Minh Quang-SYD 
22  Trần Phương Quyên (Canada) Diệu Khánh  Nữ TV Minh Quang-SYD 
23  Hồng Tâm Hiền  Nữ TV Minh Quang-SYD 
24  Cao Thị Mùi Diệu Thiện 1946 Nữ TV Minh Quang-SYD 
25   Tâm Bối  Nữ TV Minh Quang-SYD 
26   Thiện Xuân  Nam TV Minh Quang-SYD 
27  Nguyễn Xuân Đào Huyền Thư 1962 Nữ TV Minh Quang-SYD 
28  Hàng Thị Cẩm Điều Diệu Đồng  Nữ TV Minh Quang-SYD 
29  Quách Cao Bách Minh An  Nam TV Minh Quang-SYD 
30   Nhật Lai  Nữ TV Minh Quang-SYD 
31  Hồ Thị Bích Diệu Đức  Nữ TV Minh Quang-SYD 
32  Trần Thị Thủy Chân Phúc Thường  Nữ TV Minh Quang-SA 
33  Trần Thị Hương Tâm Hương  Nữ TV Minh Quang-SA 
34  Dư Đức Quyên  Nhật Hạnh  Nữ TV Minh Quang-SA 
35  Nguyễn Thị Liên Quảng Phái  Nữ TV Minh Quang-SA 
36  Nguyễn Thị Oanh Từ Hảo  Nữ TV Minh Quang-SA 
37  Hà Ngân Diệu Âm  Nam TV Minh Quang-SA 
38  Nguyễn Văn Chọi Thiện Thảo  Nam TV Minh Quang-SA 
39  Giang Vĩnh Để Thiện Đạo  Nam TV Minh Quang-SA 
40  Hà Thị Ngọc Mai Diệu Châu  Nữ TV Minh Quang-SA 
41  Lâm Mai Nhật Liên  Nữ TV Minh Quang-SA 
42  Huỳnh Hương Nhật Thọ 1934 Nữ TV Minh Quang-WA 
43  Lâm Thị Bông Hạnh Ngọc 1933 Nữ TV Minh Quang-WA 
44  Huỳnh Ngọc Loan Diệu Hồng  Nữ TV Minh Quang-WA 
45  Du Lang Hiếu Ngọc  Nữ TV Minh Quang-WA 
46  Huỳnh Thị Huệ   Nữ TV Minh Quang-WA 
47  Nguyễn Thùy Trang Tâm Hoa  Nữ TV Minh Quang-WA 
48  Nguyễn Thị Phượng Thủy Ngọc  Nữ TV Minh Quang-WA 
49  Jessica Dung Ngọc  Nữ TV Minh Quang-WA 
50  Long Văn Dũng Thiện Tấn  Nam TV Minh Quang-WA 
51  Nguyễn Thanh Quang   Nam TV Minh Quang-WA 
52  Trang Thị Kiến Diệu Phước 1937 Nữ TV Quảng Đức-VIC 
53  Đản Thị Nuôi Nguyên Như 1948 Nữ TV. Quảng Đức- VIC 
54  Trần Thị Lý Nguyên Châu 1940 Nữ TV Quảng Đức-VIC 
55  Lê Hồng Yến Nguyên Đà 1958 Nữ TV. Quảng Đức-VIC 
56  Bùi Thị Đông Diệu Lan 1930 Nữ Chùa Huyền Quang-SYD 
57  Đỗ Thị Kim Dung Giác Hoá 1969 Nữ Chùa Huyền Quang-SYD 
58  Trần Thu Nguyệt Quảng Oánh 1967 Nữ Chùa Huyền Quang-SYD 
59  Trần Thị Ngọc Xuân Diệu Hải 1956 Nữ Chùa Huyền Quang-SYD 
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60  Trương Thị Dung Tâm Hiền 1947 Nữ Chùa Pháp Quang-QLD 
61  Lê Thị Huệ Diệu Phước  1954 Nữ Chùa Pháp Quang-QLD 
62  Văn Trọng Tiên Diệu Từ 1950 Nữ Chùa Pháp Quang-QLD 
63  Trần Quốc Toàn Chánh Tịnh Châu 1949 Nam Chùa Pháp Hoa-SA 
64  Lê Hiếu Trung  1952 Nam Chùa Pháp Hoa-SA 
65  Phan Thế Bình Đông Hòa 1992 Nam Chùa Pháp Hoa-SA 
66  Phan Mỹ Tiên Chân Phúc Thiền 1994 Nữ Chùa Pháp Hoa-SA 
67  Trần Thị Mỹ An  Chân Phúc Tú 1994 Nữ Chùa Pháp Hoa-SA 
68   Nguyên Hiếu  Nam Chùa Pháp Hoa-SA 
69  Lý Kiên Bi Thiện Tịnh  Nữ Chùa Pháp Hoa-SA 
70  Nguyễn Bá Bách Minh Phước  Nam Chùa Quán Thế Âm-SA 
71  Nguyễn Thị Phương Diệu Trí  Nữ Chùa Quán Thế Âm-SA 
72  Nguyễn Thị Lưu An Vũ  Nữ Chùa Quán Thế Âm-SA 
73  Trần Thị Út Đồng Hồng  Nữ Chùa Quán Thế  Âm-SA 
74  Lê Tấn Phước Huệ Đức  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
75  Trương Quang Vinh Thanh Quang  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
76  Hồng Phước Minh Thanh Độ  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
77  Ngô Bảo Long Hồng Hoàng  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
78   Tâm Châu  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
79  Trần Văn Tư Thanh Ngộ  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
80   Chúc Vượng  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
81  Kevin Bé Võ Thanh Tín  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
82  Lê Tấn Hoàng Thanh Triệu  Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
83  Võ Thị Huệ Chúc Liêm  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
84  Đoàn Minh Phương Chúc Y  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
85  Trần Thị Danh Từ Thư  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
86  Trần Thị Hiền Từ Hội  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
87  Sầm Thị Tuyết Nga Diệu Quyền  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
88  Ngô Thị Diễm Kiều Thanh Diễm  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
89  Đỗ Vân Lang Tâm Tuệ Hạnh  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
90  Nguyễn Tuyết Bạch Tâm Huệ  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
91  Nguyễn Kim Nhàn Bửu Trí  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
92  Trần Thị Quảng Quảng Khánh  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
93  Trần Thị Tố Nga Ngọc Nghiêm  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
94  Nguyễn Tuyết Vi Chúc Bạch  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
95  Tất Ngọc Hưng Chúc Vượng   Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD  
96  Nguyễn Thị Đạt Thiện Thành  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
97   Tịnh Phước  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
98  Trần Thị Thời Thọ Nhựt  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
99  Hồ Thị Kim Loan Diệu Huệ  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
100  Đinh Thị Bé Thanh Biện  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
101  Hồng Nhứt Lục Thanh Lành  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD  
102   Lệ Diệu  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
103  Phạm Thị Hồng Nhạn Viên Định  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
104  Khưu Mai Hoa Tâm Kính  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
105  Ong Tú Mai Tịnh Kỷ  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
106   Diệu Hồng  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
107   Diệu Đức  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
108   Diệu Châu  Nữ Chùa Pháp Bào-SYD 
109   Diệu Âm  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
110   Chúc Thân  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
111  Nguyễn Thị  Gái Diệu Dung  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
112   Thanh Châu  Nữ Chùa Phap Bảo-SYD  
113  Khưu Bạch  Hương Thanh Đăng  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD  
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114  Trương Thanh Ngọc Chúc Hy  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD  
115  Lâm Thị Vân Thùy Liễu Ngọc  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
116   Diệu Phước  Nữ Chùa Pháp bảo-SYD 
117  Lê Thị Thơ Thanh Phú  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
118  Phạm Thị Sương Bá Huệ Ngọc   Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
119  Ngô Mỹ Chơn Như An  Nữ Chùa Huệ Quang-VIC 
120  Huỳnh Thị  Nhỏ Nguyên Đại  Nữ Chùa Giác Nhiên-NZ 
121  Nguyễn Thành Đại Nguyên Nghĩa  Nam Chùa Giác Nhiên-NZ 
122  Nguyễn Thành Thắng   Nam Chùa Giác Nhiên-NZ 
123  Phạm Hoàng Hà Diệu Trí 70 Nữ TV Vạn Hạnh-ACT 
124  Trần Thị Ên  55 Nữ TV Vạn Hạnh-ACT 
125  Phạm Hoàng Mỹ Thiện Duyên 60 Nữ TV Vạn Hạnh-ACT 
126  Nguyễn Thị Minh Quật Tâm Thuận  Nữ Chùa Báo Ân-SYD 
127  Võ Minh Phương Tâm Hương  Nữ Chùa Báo Ân-SYD 
128  Trần Bỉnh Hiếu   Nam Chùa Báo Ân-SYD 
129  Lê Châu Mẫn Quảng Trí  Nam Chùa Báo Ân-SYD 
130  Hà Bích Phương   Nữ Chùa Báo Ân-SYD 
131  Trần Thị Mai Trang Bảo Liên  Nữ Chùa Báo Ân-SYD 
132  Huỳnh Thị Diệp Linh   Nữ Chùa Báo Ân-SYD 
133  Tòng Quốc Phú   Nam Chùa Báo Ân-SYD 
134  Anna Võ   Nữ Chùa Báo Ân-SYD 
135  Phật tử dự thính Thanh Vi  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
136  Phật tử dự thính Chúc Thường  Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
137  Phật tử dự thính Thanh Niệm   Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
138  Phật tử dự thính Lệ Khả   Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
139  Phật ttử dự thính Huệ Tâm   Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
140  Phật tử dự thính Diệu Châu   Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
141  Phật tử dự thính Diệu Tâm   Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
142  Phật tử dự thính Chúc Quảng Hoa   Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
143  Phât tử dự thính Chúc Khả   Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
144  Phật tử dự thính Pháp Đăng   Nam Chùa Pháp Bảo-SYD 
145  Phật tử dự thính Thanh Đạo   Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
146  Phật tử dự thính Viên Hảo   Nữ Chùa Pháp Bảo-SYD 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL 

TRƯỜNG HẠ MINH QUANG KÝ 14 
DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG  

 02/07/2013 – 12/07/2013 
 

STT PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ĐƠN VỊ TỊNH TÀI GHI CHÚ 
1  Phật tử TV. Minh Quang - SYD TV Minh Quang-Syd 19,860 Trg Hạ &Tr Tăng 
2  Phật tử TV. Minh Quang - WA TV Minh Quang-WA 16,900 Trg Hạ &Tr Tăng 
3  Phật tử TV. Minh Quang - SA TV Minh Quang-SA 15,400 Trg Hạ &Tr Tăng 
4   Total: $52,160  
5  Diệu Tịnh-Liên Hoa Tu Viện Quảng Đức 500  
6  Lệ Mỹ Thanh Nga Tu Viện Quảng Đức 500  
7  Diệu Phước Tu Viện Quảng Đức 200  
8  Nguyên Như Tu Viện Quảng Đức 200 Trg Hạ &Tr Tăng 
9  Nguyên Châu Tu Viện Quảng Đức 200 Trg Hạ &Tr Tăng 
10  Nguyên Đà Tu Viện Quảng Đức 200 Trg Hạ &Tr Tăng 
11  Nguyên Hỷ Tu Viện Quảng Đức 100  
12  Quảng Hạnh Tu Viện Quảng Đức 100  
13  Tâm An - Ngọc Hân Tu Viện Quảng Đức 100  
14  Thanh Phi-Thanh Hạnh Tu Viện Quảng Đức 100  
15  Nguyên Nhật Thơ Tu Viện Quảng Đức 100  
16  Quảng Hương Tu Viện Quảng Đức 200  
17  Quảng Tịnh Tu Viện Quảng Đức 100  
18  Quảng Hạnh Tu Viện Quảng Đức 100  
19  Quảng Tâm Tu Viện Quảng Đức 100  
20  Nguyên Nhật Diệu (Vy) Tu Viện Quảng Đức 50  
21  Nguyên Nhật Diệu (Bông Tu Viện Quảng Đức 50  
22  Ms. Ly Tu Viện Quảng Đức 20  
23  Hoa Phước Tu Viện Quảng Đức 50  
24  Hữu Thu-Hữu Pháp Tu Viện Quảng Đức 100  
25  Anh Diệu Tu Viện Quảng Đức 20  
26  Ms Mandy Tu Viện Quảng Đức 20  
27  Khánh Trúc Tu Viện Quảng Đức 50  
28  Ms Thanh Tu Viện Quảng Đức 20  
29  N T Bảo-N T Hạnh Tu Viện Quảng Đức 100  
30  Tâm Từ-Diệu Thanh Tu Viện Quảng Đức 200  
31  Nguyên Nhật Định (Ly) Tu Viện Quảng Đức 100  
32  Nguyên Nhật Thảo Tu Viện Quảng Đức 50  
33  Thục Đức Tu Viện Quảng Đức 100  
34  Nguyên Trâm Tu Viện Quảng Đức 50  
35  Nguyên Tân-Nguyên Thảo Tu Viện Quảng Đức 200  
36  Bạch Vân Tu Viện Quảng Đức 50  
37  Thiện Bảo (Mai) Tu Viện Quảng Đức 50  
38   Total $4080  
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39  Sư Cô Giác Trí Pháp Bảo Tự Viện 200  
40  Sư Cô Giác Duyên Pháp Bảo Tự Viện 500  
41  Tâm Huệ Pháp Bảo Tự Viện 300 Trg Hạ &Tr Tăng 
42  Chúc Liêm Pháp Bảo Tự Viện 200  
43  Ngọc Nghiêm Pháp Bảo Tự Viện 200  
44  Chúc Sang Pháp Bảo Tự Viện 100  
45  Quảng Khánh Pháp Bảo Tự Viện 200  
46  Diệu Đức Pháp Bảo Tự Viện 80  
47  Thanh Triệu Pháp Bảo Tự Viện 100  
48  Thanh Phú Pháp Bảo Tự Viện 200  
49  Diệu Quyền Pháp Bảo Tự Viện 250  
50  Tâm Kỉnh Pháp Bảo Tự Viện 100  
51  Bửu Trí Pháp Bảo Tự Viện 100  
52  Thọ Nhựt Pháp Bảo Tự Viện 100  
53  Diệu Huệ Pháp Bảo Tự Viện 150  
54  Tâm Huệ Hạnh Pháp Bảo Tự Viện 400  
55  Chúc Hy Pháp Bảo Tự Viện 150  
56  Hồng Hoàng Pháp Bảo Tự Viện 100  
57  Tiên Ngọc Pháp Bảo Tự Viện 100  
58  Diệu Yên Pháp Bảo Tự Viện 100  
59  Hà Mạnh-Nguyệt Pháp Bảo Tự Viện 20  
60  Từ Hội Pháp Bảo Tự Viện 100  
61  Diệu Tâm  Pháp Bảo Tự Viện 50  
62  Sư Cô Giác Niệm Pháp Bảo Tự Viện 200  
63  Viên Định Pháp Bảo Tự Viện 300 Trg Hạ &Tr Tăng 
64  Tịnh Phước-Tâm Châu Pháp Bảo Tự Viện 200  
65  Huệ Ngọc Pháp Bảo Tự Viện 250 Trg Hạ &Tr Tăng 
66  Thanh Tín Pháp Bảo Tự Viện 150  
67  Diệu Phước Pháp Bảo Tự Viện 100  
68  Chúc Vượng (1) Pháp Bảo Tự Viện 120  
69  Chúc Thường Pháp Bảo Tự Viện 40  
70  Thanh Vi Pháp Bảo Tự Viện 100  
71  Huệ Tâm Pháp Bảo Tự Viện 50  
72  Gđ. Giác Ngọc Pháp Bảo Tự Viện 100  
73  Viên Hảo Pháp Bảo Tự Viện 50  
74  Pháp Đăng Pháp Bảo Tự Viện 50  
75  Huệ Đức Pháp Bảo Tự Viện 200  
76  Quảng Oánh Pháp Bảo Tự Viện 100  
77  Chúc Bạch Pháp Bảo Tự Viện 100  
78  Diệu Lộc Pháp Bảo Tự Viện 100  
79  Lý Diệu Hạnh Pháp Bảo Tự Viện 45  
80  Đồng Phúc  Pháp Bảo Tự Viện 45  
81  Ngọc Tâm Pháp Bảo Tự Viện 100  



Kỷ yếu Trường Hạ Minh Quang – Sydney 2013 – PL 2557, trang 79 

82  Thanh Quang Pháp Bảo Tự Viện 200  
83  Diệu Tương Pháp Bảo Tự Viện 50  
84  HL Diệu Chung Lê Thị Miền Pháp Bảo Tự Viện 100  
85  Tịnh Bảo Pháp Bảo Tự Viện 100  
86  Cụ Viên Châu-Cụ Vạn Điền Pháp Bảo Tự Viện 100  
87  Thanh Đô Pháp Bảo Tự Viện 200  
88  Diệu Hồng Pháp Bảo Tự Viện 100  
89  Tâm Hạnh Pháp Bảo Tư Viện 100  
90  Diệu Mai Pháp Bảo Tự Viện 100  
91  Chúc Quảng Hoa Pháp Bảo Tự Viện 100  
92  Chúc Khả Pháp Bảo Tự Viện 100  
93  Liễu Ngọc-Thanh Đô Pháp Bảo Tự Viện 200  
94  Minh Hưng Pháp Bảo Tự Viện 500  
95  Thanh Đạo Pháp Bảo Tự Viện 100  
96  Từ Thứ Pháp Bảo Tự Viện 100  
97  Chúc Quyên Pháp Bảo Tự Viện 100  
98  Chúc Quỳnh Pháp Bảo Tự Viện 100  
99  Ngọc Nghiêm Pháp Bảo Tự Viện 200 Trai Tăng 

100 Diệu Huệ Pháp Bảo Tự Viện 100 Trai Tăng 
101 Gđ. Nguyên Tráng Pháp Bảo Tự Viện 50  
102 Chúc Thân-Chúc Vượng Pháp Bảo Tự Viện 50  
103 Thiện Thành Pháp Bảo Tự Viện 10 Trai Tăng 
104  Total: $8,960  
105 Diệu Châu Chùa Minh Giác 200  
106 Tâm Phước Chùa Minh Giác 10  
107 Tâm Huê Chùa Minh Giác 20  
108  Total: $230  
109 Chùa Trúc Lâm Chùa Trúc Lâm 500  
110 Diệu Quang-Quảng Tâm Chùa Trúc Lâm 500 Trg Hạ &Tr Tăng 
111  Total: $1,000  
112 Chùa Pháp Hoa-SA Chùa Pháp Hoa-SA 500  
113 Gđ Thiện Phong Chùa Pháp Hoa-SA 1,000  
114 Huệ Liêm - Thiện Trí - Chánh 

Tịnh Hoàng - Thuận 
Chùa Pháp Hoa-SA 500 

 

115 Trươnng Xuân Moãn Chùa Pháp Hoa-SA 100  
116 Thiện Tịnh Chùa Pháp Hoa-SA 150  
117 Gđ Trương Mỹ Dung Chùa Pháp Hoa-SA 50  
118 Trương Mỹ Hạnh Chùa Pháp Hoa-SA 50  
119 Trương Mỹ Hồng  Chùa Pháp Hoa-SA 50  
120 Gđ Trương Thanh Hải Chùa Pháp Hoa-SA 50  
121 Gđ Phan Thị Khê Chùa Pháp Hoa-SA 50  
122 Đồng Hoà Chùa Pháp Hoa-SA 50  
123 Chân Phúc Thiền Chùa Pháp Hoa-SA 100  
124 Nguyên Hiếu Chùa Pháp Hoa-SA 50  
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125 Chánh Tịnh Châu Chùa Pháp Hoa-SA 125  
126 Chân Phúc Tú Chùa Pháp Hoa-SA 130  
127  Total: $2,955  
128 Văn Trọng Tiên Chùa Pháp Quang-Qld 400 Trg Hạ &Tr Tăng 
129 Tâm Hiền Chùa Pháp Quang-Qld 300 Trg Hạ &Tr Tăng 
130 Diệu Phước Chùa Pháp Quang-Qld 300 Trg Hạ&TrTănng 
131 Tuấn-Thủy-Ngọc-Châu-Tony Chùa Pháp Quang-Qld 100  
132  Total: $1,100  
133 Tịnh Xá Minh Đăng Quang TX Minh Đăng Quang 500  
134 Từ Ngọc TX Minh Đăng Quang 40  
135  Total $540  
136 Diệu Trí TV Vạn Hạnh-Act 100  
137 Diệu Liên TV Vạn Hạnh-Act 200 Trai  Tăng 
138 Quảng Nga-Quảng Mi TV Vạn Hạnh-Act 400  
139  Total $700  
140 Nguyên Đại Chùa Giác Nhiên-NZ 300  
141 Chùa Diệu Âm Chùa Diệu Âm 500  
142 Sư Cô Phổ Huệ Chùa Pháp Vân 400  
143 Sư Cô Hạnh Nguyên Chùa Pháp Hải 500  
144 Sư Cô Huệ Khiết Chùa Báo Ân 1,000  
145 Sư Cô Trí Lưu Chùa Linh Sơn-Qld 300  
146 Cô Nhựt Mai Qld 400  
147 Sư Cô Trung Đức Chùa Phước Hậu-Syd 200 
148 Nguyễn Duy Chùa Phước Hậu-Syd 20 
149  Total $3,620  
150 Giác Hóa Chùa Huyền Quang 150 Trg Hạ &Tr Tăng 
151 Diệu Lan Chùa Huyền Quang 100  
152 Hoa Phước Chùa Huyền Quang 50  
153 Quách Ngọc Vân Chùa Huyền Quang 30  
154 Phước Ngọc Chùa Huyền Quang 20  
155 Quảng Minh Chùa Huyền Quang 20  
156 Andrew Ngô Giác Tánh Chùa Huyền Quang 50  
157 Huyền Như Chùa Huyền Quang 50  
158  Total: $470  
159 Minh Phước Chùa Quan Âm-SA 500  
160 Diệu Trí Chùa Quan Âm-SA 500  
161 Đồng Hồng Chùa Quan Âm-SA 500  
162 An Vũ Chùa Quan Âm-SA 500  
163  Total: $2,000  
164 Quảng Phúc- Chúc Bảo Nghiêm Chùa Bảo Minh-Vic 150 
165 Diệu Nga Chùa Bảo Minh-Vic 100 
166 Quang Diên Chùa Phước Huệ-Syd 50 
167 Huê Tâm TV Nguyên Thiều 50 
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168 Diệu Hoàng TV Nguyên Thiều 50 
169 Lệ Hân Chùa Vĩnh Nghiêm 70 
170 Phật tử chùa Thiên Phước Chùa Thiên Phước 15 
171  Total: $485 
172 Lý Thị Phượng-Phạm Văn Long PT.Vãng Lai 20 
173 Huỳnh Thị Cẫm Thu PT.Vãng Lai 100 
174 Nguyễn Thị Kim Huê PT.Vãng Lai 20 
175 B/S Huyền (nhận từ Mai 

PhạmĐức) 
PT.Vãng Lai 100 

176 Kha kim Hoa PT.Vãng Lai 20 
177 Chúc Huê PT.Vãng Lai 50 
178 Diệu Thanh PT.Vãng Lai 20 
179 Huỳnh Kim Cúc PT.Vãng Lai 20 
180 Quảng Hiển PT.Vãng Lai 50 
181 Thiện Đăng PT.Vãng Lai 20 
182 Hà Duy Quang PT.Vãng Lai 100 
183 Nguyễn Hoàng Huy PT.Vãng Lai 200 
184 Nguyễn Thị Thiên Hương PT.Vãng Lai 40 
185 Thiên Phạm PT.Vãng Lai 20 
186 Nguyễn Văn Bảy (nhận từ Cô 

Thuận) 
PT.Vãng Lai 70 

187  Total: $850 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN và PHẨM VẬT 
Từ 02/07/2013 đến 12/07/2013 

 
 NGÀY  PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ 

Khai Hạ Thứ Ba 02/07/2013 Nhóm Phật tử Diệu Pháp 

1 Thư Tư 03/07/2013 Phật tử Thiện Định, Diệu Xuân Thiện Phúc, Tâm Hậu 

2 Thư Năm 04/07/2013 Nhà Hàng Châu 

3 Thứ Sáu 05/07/2013 Phật tử Thiện Hiệp, Huệ Linh, Nhật Đức 

4 Thứ Bảy 06/07/2013 Gđ Cô Tĩnh Ngọc 

5 Chủ Nhật 07/07/2013 Phật Tử  Thiền Viện Minh Quang - Nam Úc 

6 Thứ Hai 08/07/2013 Phật Tử  Chùa Pháp Bảo 

7 Thứ Ba 09/07/2013 Phật tử Diệu Xuân, Thiện Định 

8 Thứ Tư 10/07/2013 Phật tử  Quảng Nguyệt, Quảng Quang 

9 Thứ Năm 11/07/2013 NS Viên Thông và Phật tử Chùa Quan Âm -SA 

10 Thứ Sáu 12/07/2013 Phật tử Thiền Viện Minh Quang -NSW 
 

PHẨM VẬT: 
  

1  Dược Sư Bảo Tự 3 Bao gạo loại 25 kg 

2  Tâm Thư 4 Bao gạo loại bao/10 kg và 2 thùng/40 lít dầu ăn 

3  Từ Ngọc 6 kg Trà hoa lài loại gói/ 1kg 

4  Tâm Thảo 
100 Đôi vớ-100 Bàn chải đánh răng-100 kem đánh răng 
100 khăn lau mặt loại nhỏ-200 cây cạo râu. 

5  Tâm An 10 Túi nước nóng 

6  
Lan Ngọc Minh 

10 Bao gạo loại 25kg-Nấm Đông Cô 5kg -Dầu ăn 3 
thùng/60 lít-1Thùng nước tương-1Thùng dầu hào-5kg ớt 
tươi- 

7  Tỉnh Ngọc 20 Thùng nước uống loại 20 lít 

8  Tâm Bôi 3 Thùng café gói G7-10kg bột sữa 

9  Ánh Ngọc 10 Thùng nấm tươi loại 5kg/thùng 

10  Dũng Shop Trái cây Đu đủ-Cherry-Hồng-Chuối v.v… 

11  Diệu Khíết-Tâm Nguyệt 3 Nồi chè đậu trắng-Bánh bò-Bánh da lợn 

12  Hạnh-Nhật Đăng Sâm bổ lượng 
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