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Kính bạch chư Tôn ðức Tăng Ni,
Kính thưa quý ñồng hương Phật tử,
Cứ mỗi lần Phật ñản về, trong lòng chúng ta lại rộn lên
bao niềm hân hoan trân kính chuẩn bị thiết lễ ñón mừng
ngày ñức Thế Tôn giáng thế. Dù chúng ta bày tỏ với
nhiều hình thức lễ nghi khác nhau, nhưng tựu trung cũng
chỉ nói lên bằng tất cả tâm thành hướng lòng tưởng niệm
ñến cái thâm ân cao cả trọng ñại mà ñức Phật vì lòng từ
bi, vị tha, bình ñẳng ra ñời ñể phổ ñộ chúng sinh. Thật
vậy, sự kiện lâm phàm của Ngài không ngoài mục ñích là
ñể chuyển mê khai ngộ cho hết thảy chúng sinh. Bao lâu
con người còn sống trong vòng vô minh vọng chấp, thì
bấy lâu con người vẫn phải còn chịu lắm nhiều tang
thương hệ lụy. Con ñường thoát khổ ñã ñược ñức Phật
chỉ bày cặn kẽ qua nhiều phương tiện kinh ñiển sâu cạn
khác nhau. Tùy theo căn cơ trình ñộ của chúng sinh mà
Ngài hướng dẫn chỉ bày có khác. Tuy nhiên, mục ñích
cuối cùng của Ngài cũng vẫn muốn ñưa chúng sinh ñến
chỗ giải thoát sanh tử khổ ñau hoàn toàn. ðó là mẫu số
chung mà ñức Phật hằng nhắm tới.

Email:
phuochue@phuochue.org
ðẠI TÒNG LÂM
PHẬT GIÁO
130 Nardoo Rd
Peats Ridge NSW 2250
Tel:
(02) 4373 1563

Mặt bằng cầu Thanh Lương ñã ñược xây xong ngày 13/04/13
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Bao mùa Phật ñản ñã ñi qua trên cơ sở ðại
Tòng Lâm Phật giáo, mùa Phật ñản nào cũng
vẫn trầm lặng, cũng ngần ấy sinh hoạt, không
có gì thay ñổi mới mẻ ñáng ñể cho chúng ta
phải quan tâm chú ý. Tuy nhiên, ñặc biệt mùa
Phật ñản năm nay 2637 Tây lịch 2013, ðại
Tòng Lâm Phật giáo ñã thực sự chuyển mình.
Cái không khí trầm lắng của những ngày nào
nay không còn nữa, bởi hằng ngày người ta
luôn nghe những tiếng ñộng cơ của máy nổ
vang rền như xé tan bầu không khí yên tĩnh
của một khu rừng trang nhã tĩnh mịch. ðó là
những tiếng máy nỗ của chiếc xe cần cẩu di
chuyển tới lui, qua lại ñể làm cầu. Công trình
xây dựng cây cầu từ khi bắt ñầu khởi công cho
ñến nay tính ra cũng ñã hơn 4 tháng. Như Bản
Tin trước chúng tôi có thưa là cây cầu ñã
ñược công ty VNL Civil Constructions bắt ñầu
khởi công ñào móng vào ngày 31/01/2013.
Nếu tính từ ngày làm lễ ñộng thổ 02/01/2010
cho ñến khi khởi công xây dựng phải mất thời
gian là 3 năm. Cây cầu nầy ñã ñược Hòa
thượng Thích Phước Bổn ñặt tên là Thanh
Lương Kiều.

Phật tử xa gần từ tâm ñóng góp hỗ trợ cho
công cuộc xây dựng nầy sớm ñược hoàn
thành. Vào ngày 5/5/2013 vừa qua, tại trai
ñường Tổ ñình Phước Huệ ñã tổ chức một
buổi tiệc chay gây quỹ rất thành công. ðồng
hương Phật tử ñến tham dự rất ñông ñảo.
Theo Ban Tổ chức cho biết, tổng số tiền thu
ñược tất cả khoảng $38.000 Úc kim. ðó là nhờ
sự ủng hộ nhiệt tâm, nhiệt tình ñóng góp của
quý ñồng hương Phật tử. Nhân ñây, Ban Tổ
chức chúng tôi xin chân thành cảm tạ tri ân
chư Tôn ðức Tăng Ni và toàn thể quý liệt vị.
Nhân mùa Phật ñản lần thứ 2637, chúng ta
hãy thành tâm cầu nguyện Phật lực gia hộ cho
mọi công trình xây dựng luôn ñược thuận
duyên và chóng ñạt thành sở nguyện. Nhân
ñây, Ban Kiến Thiết cũng xin chân thành tri ân
những ñóng góp công sức và tài vật của chư
Tôn ðức Tăng, Ni và quý ñồng hương Phật tử
trong suốt thời gian qua cũng như hiện tại và
tương lai. Chúng tôi kính nguyện cầu hồng ân
Tam bảo gia hộ cho chư Tôn liệt vị trọn hưởng
một mùa Phật ñản an lành hạnh phúc trong
ánh hào quang của chư Phật.

ðược biết, còn không bao lâu nữa cây cầu bắt
ngang qua khu ñất bên trong sẽ ñược hoàn
thành. Và theo Thượng tọa Thích Phước Tấn
cho biết, sẽ làm lễ khánh thành cây cầu vào
dịp ðại lễ Vu Lan năm nay. Với mục ñích là ñể
tưởng niệm thâm ân của cố Hòa Thượng Tông
Trưởng Tổ ðình Phước Huệ trong mùa báo
hiếu.

Trân trọng
Ban Kiến Thiết

Chuyn thin môn
Còn và Mất

ðiều khó khăn nhứt của Ban Kiến Thiết hiện
nay là vấn ñề tài chánh. Dù rằng, trong thời
gian qua cũng ñã ñược sư ủng hộ nhiệt tình
tích cực ñóng góp của chư Tôn ðức Tăng Ni
và quý ñồng hương Phật tử. Tuy nhiên, vì
công trình xây dựng quá lớn và lâu dài, nên
việc chi phí cho công trình cũng khá nặng.
Theo dự án, sau khi hoàn thành cây cầu, thì
Ban Kiến Thiết sẽ tiến hành xây cất ngôi
Chánh ñiện. Vì ngôi Chánh ñiện rất thiết yếu
cho nhu cầu tu học của chư Tăng Ni và Phật
tử. Do ñó, trong tương lai gần, Ban Kiến Thiết
sẽ cho thực hiện công trình nầy. Tuy nhiên,
việc thực hiện nầy sớm hay muộn, mau hay
chậm, tất nhiên, sẽ còn phải tùy thuộc vào vấn
ñề tài chánh. Nếu tài chánh không ñủ cung
ứng, thì công trình thật khó thực hiện hoàn bị
như ý muốn.

Thời gian thắm thoát trôi qua, mới ñó mà thầy
Huệ Văn ñã trải qua hai năm học. Chỉ còn một
năm nữa là thầy sẽ tốt nghiệp mãn khóa cấp
cao trung Phật học. Khóa học nầy nhà trường
quy ñịnh thời gian là ba năm. Sau ñó, nếu tăng
sinh nào muốn học tiếp thì phải thi vào lớp
Cao ñẳng Phật học. Chương trình của lớp Cao
ñẳng Phật học cộng chung là tám năm, học
xong bốn năm ñầu tăng sinh sẽ ñược cấp phát
văn bằng cử nhân Phật học. Và sau ñó là hai
năm cao học, còn lại hai năm cuối cùng, tăng
sinh sẽ hoàn tất luận án tiến sĩ. Với chương
trình học như thế, nên nhà sư trụ trì luôn
khuyến khích thầy Huệ Văn bằng mọi giá phải
cố gắng học cho xong chương trình ở cấp bậc
cao ñẳng, tức phải hoàn tất luận án tiến sĩ
Phật học. Nhờ có sư phụ hỗ trợ khuyến khích,
nên thầy Huệ Văn cương quyết phải ñeo ñuổi
học cho xong chương trình Cao ñẳng Phật
học.

Do ñó, ñể cho công trình ñược tiếp tục xây
dựng, Ban Kiến Thiết xin thành tâm kêu gọi
chư Tôn ðức Tăng, Ni và quý ñồng hương
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Tết năm nào nhà trường cũng cho các tăng
sinh về quê nghỉ hè ăn Tết một tháng. Nghĩa là
qua rằm tháng giêng tăng sinh mới trở lại
trường nhập học. Vì ñó là dịp ñể cho các tăng
sinh về chùa nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe,
ñồng thời cũng phụ giúp công việc chùa với
thầy tổ. Mặt khác là ñể cho tăng sinh có thời
gian ôn lại những bài vở ñã học, hoặc ñi du
ngoạn lãm cảnh ở một vài nơi thắng cảnh cho
thư thả tâm hồn. Bởi những ngày miệt mài học
hỏi ở nhà trường, tất nhiên, ñầu óc của họ rất
căng thẳng và mệt mỏi.

Ngàn cây thảm cỏ bên ñường
ðứng buồn ủ rũ hứng sương bạc ñầu
Chiều buồn ảm ñạm cỏ sầu
Mây hồng ráng ñỏ vồng cầu tóc tang
Giật mình trong cảnh bàng hoàng
ðất trời ñã vẽ ngàn trang lụy buồn
Nặng lòng nước mắt trào tuôn
Mẹ ñi biền biệt in tuồng mây bay
Ngẩn người chết lặng chiều nay
Lòng buồn nhớ mẹ ai hay hôn hoàng.
Chú Huệ Minh ñọc bài thơ mà lòng của chú
chứa chan ñầy nỗi ñau thương buồn tủi trong
lòng. Bởi chú cũng mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ.
Chú ñã mất ñi tình yêu thương nồng ấm của
cha mẹ. Trong khi ñó, chú Huệ Tân cũng tủi
lòng rơi lệ. Vì chú cũng ñã mất mẹ. Bầu trời
hôm nay tuy còn ñó nhưng nắng vàng ñã tắt
hẳn rồi! Vầng thái dương không còn soi sáng
nữa. Cả ba người như cùng một tâm trạng ñau
thương, cứ lặng lẽ lủi thủi ñi từng bước nặng
trĩu lên dốc, xuống dốc, ñến bờ suối ñá quen
thuộc khi nào không hay. ðây là một cái suối
nước trong, ngày ñêm nước chảy róc rách
quanh năm.

Vị trí của ngôi chùa vì nằm trên ñồi cao có
nhiều cây cao tán lá sum suê xanh mát, không
gian rộng lớn nên sáng nào mọi người cũng
ñều ra ngoài trời hít thở không khí tươi mát
trong lành. Có những buổi chiều ñẹp trời, sau
giờ thọ thực, ba huynh ñệ thường hay rủ nhau
lên ñồi ñể ngắm cảnh mặt trời lặn. ðó là
những buổi chiều tàn êm ả hoàng hôn lặng lẽ
buông xuống bao phủ khắp cả ngọn ñồi. Cảnh
vật như chìm sâu lần vào trong bóng tối. Mỗi
lần ngắm cảnh hoàng hôn, chiều buồn, thầy
Huệ Văn không sao quên ñược ngày mẹ của
thầy mất. Mẹ của thầy từ biệt cõi ñời vĩnh viễn
ra ñi cũng trong một buổi chiều tàn. Khi ñó,
mọi cảnh vật ñều lặng chìm trong màn ñêm, ñể
lại một khoảng không gian thật lạnh lùng buồn
tẻ. Có một buổi chiều thầy ngồi một mình trên
ngọn ñồi ñưa mắt nhìn về phía chân trời xa
xăm, mây mờ ảm ñạm, bất giác hình ảnh của
mẹ thầy lại hiện về rõ nét trong tâm khảm của
thầy. Một hình ảnh trước khi nhắm mắt lìa trần,
mẹ thầy vẫn cố gượng gạo mở to ñôi mắt
trong cơn hấp hối ñể nhìn thầy lần cuối. Thầy
ñã cảm nhận ñược những gì mẹ thầy muốn
nói qua ánh mắt trìu mến yêu thương của
người mẹ hiền. Vì vậy, trong lúc ngồi buồn
nhớ mẹ, thầy có cảm tác một bài thơ nói về
cảnh hoàng hôn khi mặt trời ñã tắt. Như bài
thơ mà thầy ñã ñưa cho chú Huệ Minh trong
những ngày ñầu khi chú Huệ Minh ñến chùa tu
học. Vì cùng cảnh ngộ nên hai người dễ thông
cảm và chia sẻ nhau hơn. Hôm nay, tuy thời
gian cách xa, nhưng ñể tưởng nhớ lại một buổi
hoàng hôn nào ñó mà chính thầy Huệ Văn ñã
viết lên những vần thơ bằng những giọt lệ
thương tâm khóc thầm trong tủi hận! Bài thơ
nầy, chú Huệ Minh ñã ñọc nhiều lần nên thuộc
lòng như cháo.

Nhớ lại, có hôm ba huynh ñệ ñi dọc theo con
suối nằm uốn khúc quanh co sâu vào trong
rừng rậm thật là thú vị. Nhất là những buổi
trưa hè nóng bức mà ở ngoài rừng cây, nghe
tiếng gió thổi vi vu rì rào thật mát mẻ và thích
thú. Bởi vừa ngắm cảnh thiên nhiên lại vừa
hóng mát nghe nhạc thiên nhiên thì còn gì thơ
mộng bằng!
Có lần, ba huynh ñệ trong lúc ñi dạo quanh
ñồi, thầy Huệ Văn bảo chú Huệ Minh và Huệ
Tân ñến bên cạnh cây thông to ngồi hóng mát
nghỉ chân. Mỗi người tìm cho mình một chỗ
ngồi thích hợp. Thầy Huệ Văn ngước mắt nhìn
lên ngọn thông cao và rồi nhìn chung quanh
toàn cảnh trí tươi ñẹp của ngọn ñồi. Nơi ñâu
cũng toàn là cây lá hoa rừng. Bỗng có một vài
con chim chích chòe từ ñâu bay ñến ñậu trên
cành cây kêu vang ríu rít. Nghe tiếng chim kêu,
Chú Huệ Minh ñưa mắt nhìn lên thấy chúng
ñang chuyền nhảy tung tăng ca hót líu lo, chú
liền nói:
- Mấy con chim nầy sướng thiệt, chúng ñược
tự do bay nhảy muốn bay hay ñậu ñâu tùy ý
thích không có gì ràng buộc chúng nó cả.
Ngẫm lại, người ta ñâu có ñược tự do như
mấy con chim nầy phải không sư huynh?
Nghe Huệ Minh hỏi, thầy Huệ Văn liền nói:

Hoàng hôn buông xuống ñất trời
Phủ che vạn vật khắp nơi một màu
Vầng hồng le lói ñồi cao
Nắng vàng yếu ớt một màu thê lương
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- Nầy ñệ! nhìn thấy chúng bay nhảy thì có tự
do sướng thiệt ñó, nhưng ñệ ñừng quên rằng,
ñằng sau chúng còn có nhiều người săn bắn
rình rập ñể sát hại chúng nó. Cho nên, ñừng
thấy chúng bay nhảy như vậy mà chúng ta cho
rằng, chúng thực sự là có tự do hạnh phúc.
Nếu thực sự tự do, thì chúng ñâu có phập
phồng lo âu sợ hãi người ta theo ñuổi rình rập
ñể giết chúng. Thấy bên ngoài thì dường như
chúng nó có tự do hạnh phúc lắm, nhưng kỳ
thật bên trong thì chúng cũng vẫn nơm nớp lo
sợ hãi hùng. Như vậy, thì chúng làm gì mà có
ñược tự do hạnh phúc thực sự chớ?

ñệ. Vậy bây giờ, sư huynh có thể nói rõ hơn về
vấn ñề nầy cho hai em nghe có ñược không?
- ðược. Sư huynh sẵn sàng nói cho hai em
nghe. Tuy nhiên, huynh không thể nào giảng
rõ kỹ càng như sư phụ ñược. Thầy Huệ Văn
nói tiếp:
- Lần sau, nếu hai em có nghe sư phụ giảng
dạy, thì phải cố lắng lòng chú tâm theo dõi ñể
nghe. Tuyệt ñối, hai em không ñược ngủ gục
hay tỏ vẻ chểnh mảng thờ ơ lơ là, ñó là lỗi
nặng lắm hai em có biết không. Nếu vậy, thì
uổng công sư phụ giảng dạy và hai em cũng
không thu thập ñược gì. Cho nên, nếu lần sau
tái phạm như thế, thì sư phụ sẽ phạt hai em
quỳ hương ñó nghe chưa.
- Dạ! nghe.
Chú Huệ Minh nói, em chỉ lỡ một lần thôi từ
nay về sau em không bao giờ dám tái phạm lỗi
lầm như thế nữa ñâu. Sư huynh yên tâm. Bây
giờ sư huynh nói cho hai em nghe ñi.

Thầy Huệ Văn vừa nói ñến ñây, thì chú Huệ
Tân liền hỏi:
- Thưa sư huynh trên ñời nầy chỉ có ông Phật
mới thực sự là có tự do giải thoát hoàn toàn,
còn lại không có ai ñược như vậy hết phải
không sư huynh?
- ðúng vậy. Chỉ có ñức Phật mới là Người có
tự do giải thoát hoàn toàn thôi.
Chú Huệ Minh liền hỏi:
- Tại sao Ngài ñược như vậy?
- Vì ñức Phật ñã dứt sạch hết vô minh phiền
não.
Chú Huệ Tân hỏi:
- Còn các vị Bồ tát thì sao?
- Các vị Bồ tát cũng ñược tự do, tự tại giải
thoát, nhưng các Ngài chưa ñược hoàn toàn
như Phật.
- Tại sao?
- Vì các Ngài chưa dứt hết vô minh phiền não
tức là các Ngài vẫn còn chút ít vi tế vô minh.
Sự ñoạn hoặc chứng chơn của các Ngài, còn
tùy theo trình ñộ tu chứng sâu cạn mà có
những ñẳng cấp khác nhau. Bởi Bồ tát có
nhiều hạng bậc không ñồng. Vấn ñề nầy
không thể nói một giây lát mà các em có thể
hiểu hết ñược. Huynh nghĩ, sau nầy khi các
em có dịp vào học ñường thì chừng ñó các em
học sẽ hiểu nhiều hơn.

Thầy Huệ Văn ñưa mắt nhìn cảnh vật chung
quanh và rồi nhìn vào ñôi mắt trong sáng chứa
ñựng sự hồn nhiên ngây thơ trong trắng và
không kém thông minh của hai em mình, rồi
thầy từ từ chậm rãi nói:
- Phật dạy, trên ñời nầy không có gì tồn tại lâu
dài. Tất cả ñều chịu chung một ñịnh luật vô
thường chi phối. Nhưng ở ñời, người ta chỉ
thích muốn cái còn, cái có, cái tốt, cái ñẹp...
chớ ñâu có ai muốn cái mất, cái xấu, cái hư
bao giờ. Tuy nhiên, người ta quên rằng, cái có,
cái còn, chỉ là những thứ giả trá tạm bợ không
thật. Nó chỉ tồn tại trong một thời gian nào ñó
thôi. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương có bài thơ
Nguyện Cầu cũng nói về ý nghĩa còn và mất
nầy.
Ta còn ñể lại gì không
Kìa non ñá lở nọ sông cát bồi
Lang thang từ ñộ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc bờ mê
Nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương
Ta van cát bụi bên ñường
Dù nhơ dù sạch ñừng vương gót nầy
ðể ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Nói chi thua ñược với ñời
Quản chi những tiếng ma cười ñêm thâu
Tâm hương ñốt nén linh cầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu ñó thôi
ðêm nào ta trở về ngôi
Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian
Một khi ñã nín cung ñàn

Ba huynh ñệ luận bàn ñối ñáp ñến ñây, nhìn
lên cây không còn thấy bóng dáng của các con
chim khi nãy. Thấy vậy, thầy Huệ Văn mới nói:
- ðó các em có thấy không, sự còn mất ở ñời
nó giống như những con chim nầy. Mới thấy
ñó rồi lại bay mất. Tuy nhiên, nó chỉ không còn
ở ñây chớ không phải là nó mất hẳn luôn. Có
thể là nó sẽ ñậu chuyền nhảy ở một nơi khác.
Chú Huệ Minh nói, tuần trước ñệ có nghe sư
phụ giảng về việc "Còn" và "Mất" ở ñời, nhưng
lúc ñó ñệ hơi buồn ngủ nên ñệ không hiểu rõ
hết những gì mà sư phụ ñã giảng. ðó là lỗi của
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Kể chi còn mất hơi tàn thanh âm.

ñau khổ biết ngần nào! Nhưng người ta quên
rằng, trên ñời nầy không có vật gì tồn tại ở
trong tay mình hoài. Bản thân mình còn không
giữ ñược, thì thử hỏi những vật ngoài mình
làm sao giữ ñược? Ấy thế mà, không ai muốn
mình chết và cũng không ai muốn người thân
của mình phải ra ñi. ðược thì vui, mất thì
buồn. Sum hợp thì vui, chia ly thì buồn. Bởi
con người vốn dĩ ñã quá ích kỷ, cái gì cũng
muốn gồm thâu về mình. Nghĩa là không muốn
mất mát bất cứ thứ gì. Mãi sống trong sự còn,
mất, thắng, bại, hơn, thua, mà người ta luôn
nơm nớp lo sợ. Từ lo sợ rồi sanh ra ưu phiền,
từ ưu phiền sanh ra bệnh hoạn. Cứ mãi sống
trong vòng lẩn quẩn như thế, mà người ta
quên ñi bản thân mình. Người ta không ngờ
rằng, do mất ñồ mà nhà sư ñã thuyết giảng
một bài pháp vô thường có không thật là hữu
ích. Nhờ ñó mà mọi người ñến nghe cũng thức
tỉnh phần nào.

ðể sư huynh kể cho hai em nghe một vài mẫu
chuyện ngắn về cái còn và cái mất.
Trong một ngôi chùa nọ, có một vị sư trụ trì
trọng tuổi. Trong chùa ngoài vị sư trụ trì ra, còn
có một chú tiểu thị giả ñể vị sư sai làm những
công việc lặt vặt. Hai thầy trò ñang sống trong
cảnh êm ñềm dưới mái chùa ñầy ấm cúng.
Bỗng một hôm, có một chú thanh niên trang
tuổi như Huệ Minh, ñến xin xuất gia với vị sư
già. Chú kể lể hoàn cảnh mồ côi không cha,
không mẹ, không người thân thích, mất hết
chỗ tựa nương, năn nỉ than khóc ỉ ôi, chú cầu
xin vị sư cho chú ñược thế phát xuất gia. ðộng
lòng từ bi trắc ẩn của kẻ tu hành, vị sư không
thể từ chối, nên cho chú ta xuất gia. Lúc ñầu,
chú tỏ ra rất ngoan ngoãn chăm chỉ tu hành,
làm việc theo những gì thầy dạy bảo. Trải qua
thời gian tuy không lâu, nhưng vị sư thấy
người học trò của mình ñáng tin cậy. Từ ñó, vị
sư giao chìa khóa chùa và thậm chí còn ñưa
chìa khóa thùng phước sương cho chú cất
giữ. Thế là, chú ñã ñạt ñược ñiều mong muốn
của chú rồi.

Chú Huệ Minh ñịnh hỏi một câu về sự còn và
mất ở sự tu hành, nhưng thầy Huệ Văn lại kể
tiếp một câu chuyện nữa cũng nói lên sự mất
còn. Chuyện kể rằng, có một ngôi chùa làng,
trong chùa có vài vị tăng ñang tu học. Bên
cạnh chùa có một miếng ñất khá lớn, khoảng
ñộ một mẫu. Chư tăng trong chùa nhờ miếng
ñất nầy mà trồng trọt nhiều thứ hoa màu thực
phẩm ñể chi dụng, nhất là khoai mì. Một hôm,
ngoài trời tối ñen như mực, khoảng giữa ñêm
trời lại ñổ cơn mưa to. Lúc ñó trong chùa mọi
người ñều ñang an giấc. ðâu có ai ngờ rằng,
trong ñêm hôm mưa to gió lớn mà lại có kẻ ñi
ăn trộm khoai mì. Sáng ra, một vị sư trẻ ra
vườn liền phát hiện ñêm hôm có kẻ trộm
khoai. Vị sư liền chạy vào chùa báo cho nhà
sư trụ trì biết. Thế là cả chùa ñều chạy ra xem,
coi khoai bị mất nhiều ít. Thấy thế, mọi người
ñều ồn lên thậm chí có người còn nặng lời quở
trách. Trong khi ñó nhà sư trụ trì không nói một
lời nào, ngài thản nhiên âm thầm lặng lẽ trở
vào trong chùa. Mọi người ñều ngạc nhiên qua
thái ñộ thản nhiên lạnh lùng của nhà sư. Tuy
vậy, không ai dám nói hay than phiền ñiều gì
cả.

Một hôm, có một vị thí chủ ñến thỉnh vị sư trụ
trì tới tư gia cúng thất cho người mẹ mới mất,
sư trụ trì ñi cùng với chú tiểu, ñể chú thanh
niên nầy ở lại giữ chùa. ðây là một cơ hội
ngàn vàng ñối với chú. Thế là, chú gom hết
những ñồ ñạc quý giá kể cả tiền bạc trong
thùng phước sương, chú ñều vét sạch sành
sanh không còn gì hết. Lấy xong, chú cao bay
xa chạy bặt tăm bặt tích. Khi vị sư trụ trì trở về,
thì ôi thôi! nhìn lại ñồ ñạc không có cánh mà
bay không còn thứ gì cả. Nhưng ñối với người
tu hành, thì sự mất mát ñó cũng không ñến ñỗi
thương tiếc bi lụy như người ñời. Tuy cũng có
một chút thoáng buồn, nhưng sau ñó nhớ lời
Phật dạy về lý vô thường huyễn mộng thì
không có gì phải luyến tiếc. Tuy nhiên, vị sư
chỉ buồn cho mình là thiếu sáng suốt vì quá tin
tưởng một người mà mình chưa biết rõ lai lịch
gốc gác. ðó là có từ bi nhưng thiếu trí tuệ.
Những Phật tử hay tin ñó liền ñến chùa thăm
hỏi, vị sư chỉ mỉm cười và chỉ biết dùng lời
phân trần khuyên giải họ.

Chiều lại, nhà sư họp chư tăng ñể nói về việc
mất trộm khoai ñêm hôm. Bấy giờ, nhà sư mới
lên tiếng hỏi một vị tăng lớn tuổi trong số các vị
tăng hiện diện. Nhà sư hỏi, theo thầy, thì
chúng ta nên làm gì khi ñã bị mất trộm như
thế?
- Phải rình bắt cho ñược chúng nó và rồi ñánh
chúng nó một trận tơi bời, ñể chúng bỏ cái tật
gian tham ñê tiện ñi ăn trộm ñồ của người ta.

Sư nói: ở ñời nầy không có ai muốn mình mất
ñi bất cứ thứ gì, dù ñó là một vật rất nhỏ, khi
người ta ñã yêu thích rồi không ai lại muốn
mất. Người ta muốn cái gì của mình tạo ra là
phải bền bỉ còn hoài. Khi mất ñi một món ñồ
quý giá thì người ta mất ăn, mất ngủ, thật là
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Nhà sư yên lặng không nói. Nhà sư quay sang
hỏi một vị tăng khác.
- Theo ông, thì mình nên làm gì?
- Mình nên rình bắt cho ñược chúng nó rồi
giao bọn chúng cho công an xử phạt trị tội.
Nhà sư cũng lặng lẽ không nói lời nào. Nhà sư
hỏi tiếp một vị tăng khác. ðây là một vị tăng trẻ
tuổi nhất trong số các vị tăng.
- Theo ngươi, thì phải làm gì? hành ñộng như
thế nào ñối với kẻ trộm?
- Dạ thưa, mình nên tìm cách giúp ñỡ cho kẻ
ăn trộm.
- Tại sao?
- Vì gia cảnh của họ nghèo ñói túng thiếu nên
họ mới ñi ăn trộm khoai của mình. Biết ñâu, họ
còn có các ñứa con nhỏ dại, chúng nó ñang bị
bệnh hoạn ñau ốm chi ñó, túng thế ở bước
ñường cùng, nên họ mới liều lĩnh hành ñộng
bất nhân thất ñức như vậy. Nếu mình ñánh
ñập hay bắt nhốt họ, thì chỉ chuốc thêm thù
oán và cũng không giải quyết ñược gì cho họ.
Chi bằng mình nên tìm cách giúp họ trong cơn
túng thiếu nghèo ñói, cho họ một số tiền ñể họ
có một số vốn làm ăn, hoặc tạo cho họ có một
công ăn việc làm nào ñó ñể cho họ kiếm sống.
Có vậy, thì họ mới không còn sanh tâm ñi ăn
trộm ñào tường khoét vách của thiên hạ nữa.
Nãy giờ, nhà sư trụ trì lắng nghe sự phân giải
của một vị tăng trẻ, ông thầm nghĩ cái chú nầy
giải bày tình lý rất rõ ràng. Tuy chú còn trẻ tuổi
mà lý giải rất phân minh và có nhân từ ñức
hạnh của một người tu hành. Nhà sư gật ñầu
và khen thầm.

biết, ăn trộm của người ñời thì họ còn bị ñánh
ñập thậm chí còn bị giết chết, chớ còn ăn trộm
của nhà chùa, chả lẽ mấy ông thầy tu hành
ñầy lòng từ bi vị tha nhân ái, mà lại ñi ñánh
ñập giết chết họ hay sao? ðâu có ai tàn nhẫn
như thế. Như vậy, thì cứ tiếp tục mà hành
nghề ñạo chích, cứ tiếp tục ñào móc có gì phải
lo sợ. Chú Huệ Minh nói ñến ñây, thầy Huệ
Văn tỏ ra ñồng ý và khen phải. ðồng thời thầy
cũng kết luận câu chuyện. Các em thấy cách
xử lý của vị tăng trẻ tuổi nầy thật là hay.
Chú Huệ Tân liền hỏi:
- Sư huynh nói hay mà hay ở chỗ nào?
- Hay ở chỗ là tuy nhà chùa bị mất khoai,
nhưng không mất cái ñạo lý tình nghĩa của một
người tu hành. Xử sự giữa tình và lý rất rõ rệt.
Lý là giúp cho họ có công ăn việc làm hoặc
giúp cho họ có số tiền vốn làm ăn. Về tình thì
họ mang ân sâu nặng với mình và họ không
bao giờ biết oán trách hay hiềm thù với mình.
ðó là thể hiện vừa tình người mà cũng vừa
tình ñạo.
ðến ñây, chú Huệ Minh liền trở lại chuyện mất
còn ở một khía cạnh sâu hơn, tức nói về mất
còn ở nội tâm, không phải mất còn ở bên
ngoài.
Chú hỏi thầy Huệ Văn:
- Sư huynh có thể cho biết thêm về sư mất còn
ở nội tâm như thế nào không?
- Sự mất còn ở nội tâm thì nó sâu sắc khó hiểu
hơn, bởi nó không có hình tướng như sự còn
hay mất cụ thể ở bên ngoài.
- Sâu sắc như thế nào?
- Những thứ phiền não buồn, giận, thương,
ghét, lo sợ v.v... trong tâm mình, mình không
thấy nhưng nó vẫn có tác dụng hiện ra tướng
trạng bên ngoài. Như lúc ñệ giận thì không ai
biết ñược cái giận của ñệ ra sao, nhưng người
ta thấy ñược cái mặt bậm trợn hay tay chân
múa may quay cuồng hung hăng, thì người ta
biết là ñệ ñang nổi cơn thịnh nộ nóng giận dữ
dội. Nhưng cái nóng giận ñó, do có duyên nên
nó mới sanh khởi. Như người nào ñó làm trái ý
nghịch lòng ñệ mà ñệ không vừa ý thì liền ñó
ñệ nổi giận ngay. Vậy thì cái giận nầy do
duyên mà sanh khởi nên nó không có thật, khi
có khi không. Khi không có thì người ta tưởng
ñâu là nó mất, kỳ thật thì nó chỉ ẩn tàng sâu
kín trong tiềm thức chớ không có thật mất.
ðơn cử một thứ phiền não, còn những thứ
phiền não khác cũng thế. ðệ vận dụng công
phu tu hành cho ñến khi nào những thứ phiền
não nầy không còn nữa, thì chừng ñó cái tánh
không giận, nói chung là tánh "KHÔNG" của
vạn pháp sẽ hiện bày. Như sóng không còn,

Bấy giờ nhà sư hỏi những vị khác, theo ý các
vị thì ý kiến của chú nầy có nên làm như vậy
không? Mọi người như ñã hiểu ý nhà sư không
ai dám chống ñối cãi lại. Vì giải quyết một việc
hợp tình hợp lý thì làm sao có thể chống ñối
ñược. ðó là một cách giải quyết khôn khéo và
hết sức thông minh.
Thầy Huệ Văn kể ñến ñây, thì chú Huệ Minh
nói:
- ðúng là thông minh không luận tuổi tác. Mình
là người xuất gia tu hành, ít ra mình cũng phải
có tấm lòng rộng lượng bao dung tha thứ.
Thân nầy còn chẳng ra gì sá chi mấy củ khoai
mì.
Chú Huệ Tân nói xen vào:
- Theo sư huynh thì cho ñó là một cách giải
quyết hay nhất. Nhưng theo ñệ nghĩ, thì làm
sao mình biết ñược kẻ trộm mà giúp ñỡ cho họ
chớ.
Chú Huệ Minh nói:
- Dễ thôi, mình cứ theo dõi bọn chúng thì sẽ
biết. Chuyện ñó ñâu có khó gì. Bởi họ thừa
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thì toàn thể mặt biển yên lặng hiện ra. Thế thì,
mất là mất cái giả không thật, chớ cái chơn
tánh thì làm sao mất ñược? Tuy nhiên, cái
không mất nầy, vì không có hình tướng nó
vượt ra ngoài ñối ñãi nhị nguyên, nên chúng ta
không thấy ñược. Như ñệ thấy ñèn tuy có ñứt
bóng không cháy, nhưng ñiện nào có mất ñi
ñâu. Tuy ñiện không mất nhưng bảo ñệ chỉ ra
cái tướng trạng của ñiện như thế nào, thì thử
hỏi làm sao ñệ có thể chỉ ñược. Tuy không chỉ
ra ñược mà nó vẫn hiện hữu. Chính cái chỗ
nầy mà trong kinh thường nói cái tánh vi diệu
hay diệu pháp là vậy ñó. Như ñức Phật Ngài
ñã hết vô minh phiền não nhưng cái bản tánh
viên giác của Ngài ñâu có mất. Nói mất hay
còn là nói trong phạm vi ñối ñãi, còn cái thực
thể vượt ngoài ñối ñãi thì không thể nói còn
hay mất gì cả. Chính vì thế, sư huynh mới nói
nó sâu sắc là vậy. Vô minh và Phật tánh tuy cả
hai ñồng thời có, nhưng vô minh thì vô thủy
mà hữu chung, còn Phật tánh thì vô thủy vô
chung. Cái có hình tướng thì mất còn cái
không hình tướng thì không bao giờ bị hoại
diệt. Cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi cái tánh
thể nầy là "Như Lai Thọ Lượng" (mạng sống
lâu dài vượt ngoài thời gian không sanh không
diệt). Còn trong Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là
"Thường trụ chơn tâm".

ðại tòng lâm muôn thuở
ðường về lắng bụi nhơ
Mây sầu thôi giả biệt
Trăng sáng gương sạch mờ
ðại tòng lâm sâu lắng
Dứt bặt cảnh xôn xao
Chiều về tan mây trắng
Trời xanh chỉ một màu
ðại tòng lâm vui sống
An lạc một chiều thu
Thênh thang hồn trải rộng
Chuỗi hạt mặc ngao du.
ðại tòng lâm thanh thoát
Trong chiếc áo nâu lam
Trà ñàm quên sự thế
Niệm Phật tâm an nhàn
ðại tòng lâm chào ñón
Muôn nẻo một nụ cười
Mộng vàng cùng ca hát
Tô thắm ñặm tình người
ðại tòng lâm hương tỏa
Theo gió ngát muôn phương
Bay về muôn vạn nẻo
Cứu cánh một con ñường.

Chú Huệ Minh nãy giờ lắng nghe sự giải thích
cặn kẽ của sư huynh Huệ Văn, mà lòng cảm
phục sự hiểu biết sâu sắc của sư huynh mình.
Thật ñáng cho mình học hỏi.

HỘ TRÌ TAM BẢO:
Sư Cô Phước Tâm 100, Tăng Hoàng Nhã 100. SC
Phước Hương 100, Minh Tâm 50, Thanh + Nga
120, Sư Cô Phước Chí 100, Ngụy Thượng Cường
60, Ngụy Thượng Văn 60, Ngụy Thượng ðức 60,
Ngụy Thượng Dung 60, Ngụy Mỹ Vân 60, Ngụy Mỹ
Linh 60, Tăng Hoàng Nhã 100, Sư Cô Phước Chí
100, Sư Cô Phước Hương, SC Phước Tâm, Sư Cô
Phước Hải 180, Minh Tâm 50, Sư Cô Phước
Hương 100, SC Phước Hương 100, SC Phước
Tâm 100, Minh Tâm 100, Tịnh Thủy 80,

Danh Sách Cúng Dường Xây Cầu
ðại Tòng Lâm Phật Giáo

Chú Huệ Tân tuy không hiểu nhiều, nhưng
cũng lãnh hội ñược chút ít qua sự giải bày còn
mất từ cái thô bên ngoài cho ñến còn mất của
cái vi tế bên trong.
Ba huynh ñệ luận bàn ñối ñáp ñến ñây, bỗng
nghe âm thanh của ba tiếng kẻng từ trong
chùa vọng lại, ñó là báo hiệu giờ Tịnh ñộ tối
sắp bắt ñầu. Ba tiếng kẻng ñó là do bà Bảy
ñánh, vì trước khi ñi, thầy Huệ Văn có dặn bà
Bảy tới giờ ñánh kẻng giùm. Nghe tiếng kẻng
báo hiệu, ba người ñều lần mò theo con
ñường mòn quen thuộc trở vô chùa ñể chuẩn
bị giờ Tịnh ñộ tối...

CÚNG XÂY CẦU:
Gñ Tuệ Khai, Huệ Tâm 13.05, Donation Tết Quý Tỵ
124.26, Bán Tết Quý Tỵ 13,031.35, Huỳnh Bỉnh Hà
100, Trần Thị ðào pd Diệu Khiêm 50, Sư Cô
Phước Chiếu 100, Chung Thái Hoàng Nam 1,000,
Sư Cô Diệu Ngộ 20, ðoàn Thanh Hương 1,000,
Trần Thị Lan pd Diệu An 200, Trần Mỹ Khánh h/h
h/l Trần Thành Mỹ 200, Nha sĩ Thảo Nguyễn 200,
Kim Nga Nguyễn 100, Quincy Trí Việt + Bùi Huy
Hoàng 500, Sư Cô Phước Thông 100, Diệu Huệ
(NC) 300, Viên ðạt (NC) 200, Tâm Chơn (NC) 100,
Tâm Minh (NC) 100, Tâm Thông (NC) 50, Phổ
Thiện (NC) 50, Trịnh Thị Hồng Vi 50, Lê Thiện 20,
Ngọc Biên 50, Trần Julie 20, Tâm ðạo, Phan Văn
Huynh + Phan Văn ðệ 50, Chư Ngọc Yên 50, Nha
sĩ Thảo Nguyễn 200, Kim Nga Nguyễn pd Diệu Huệ
200, Ẩn danh 352.35, Nha sĩ Thảo Nguyễn 200,

Tịnh ðức

ðại Tòng Lâm
ðại tòng lâm nắng ấm
Hoa lá dệt thành thơ
Chim kêu hòa nhịp khúc
Suối nhạc một trời mơ
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Chánh pd Diệu Hạnh 100, Ngọc Dung và Xuân 200,
Tâm Quang 100, Thầy Phước Thiệt 100, Hội Từ Tế
Úc Châu 100, Gñ Bác Thanh Tịnh ðinh Thị Hải
200, Nguyễn Thị Ngọc Hà 20, Võ ðình Khoa 50.
ỦNG HỘ ðẤU GIÁ: Bs Tăng Văn Minh 5000, ð/h
Thanh pd Diệu Huệ 2000, ð/h Văn p/d Trí Dũng
3,100.

Kim Nga Nguyễn pd Diệu Huệ 100, Chơn Huyền
Chiếu 200, Nhật Bình 50, Chúc Sang ủng hộ tiệc
chay gây quỹ xây cầu 30, Thiên Hỷ + Diệu Lạc 100,
Vũ Thị Hòa 200, Anna và David Nguyễn 500,
Nguyễn Văn Dũng pd Minh Hoàng 2,000, Huỳnh
Bỉnh Hà pd Minh Hoa và Huệ Liên 280, Vương
Văn Nam pd Huệ Chiếu 60, Diệu Từ 50, Mai Thị
Hiếu pd Viên Hảo 50, Lữ Ngọc Quỳnh 50, SC
Phước Hương 180, Lê Chỏng + Lê Thị Quy 200
(Wellington NZ) (deposit Ngan Hàng), Ẩn danh
521,20.
CÚNG TIỆC CHAY NGÀY 5/5/13:
Tâm Huệ 350, ẩn danh 10, Nguyễn Thảo 80,
Nguyễn Duyên, Hửu Nguyễn 30, Diệu Ánh 50, Diệu
Hòa 50, Mỹ Khánh 50, Ẩn danh 30, Cường 50, SC
Phước Thông 300, một số Phật tử ở Ni viện Thiện
Hòa 100 (gồm Phước Hiếu 20, Diệu ðảng 30,
Thiện Bình 30, ðỗ Thị Loan 10, Nguyên Thắng 10),
Quincy Trí Việt 25, Ngọc Bích 100, SC Phước
Trường 100, Bạn Cô Phó Tố Lan 110, Gñ Minh
ðịnh 1,000, Ẩn danh 50, Sc Phước Ngọc 200, Ngụy
Mỹ Linh 30, Gñ Huệ Cảnh 50, Trần Hoàng Nam
30, Nguyễn Văn Hảị 50, Trần Thái Hằng pd Chiếu
Thuận 50, Diệu Long 50, Diệu Phát 50, Hạnh Ngộ
50, Tịnh Hạnh 50, Gñ Diệu Ngọc 50, Hoa 30,
Yeung Siu Pun 200, Huỳnh Thu Lai 200, Diệu Kim
100, Diệu Bích 50, Trọng Sang Võ 50, Gñ Lương
Hiền Tài 50, Gñ Thiện Hỷ, Diệu Lạc 50, Gñ Trọng
Phong Võ 50, Minh Châu + Thái Minh 100, Viên
Quang100, Phạm ðình Khiển 50, Tăng Nguyên
Khiết 50, Nguyễn Tuấn Hải 300, Viên Quang 50,
Nhật Quả, Nhật Thành 100, Tịnh Bảo (Yung Trần)
50, Phương Mai 100, Tâm Nguyệt và Victoria Trần
200, Gñ Ngọc Bích và ðăng Lan 200, Tâm Nghiêm
50, Tâm Hòa 100, LS Nguyễn Thành Quang 200,
Phan Bách 50, Trần Tâm Phương pd Diệu ðức
100, Huỳnh Thị Tư pd Minh Thảo 50, Gñ Cô Ngọc
ðăng 50, Cửu Luân + Nhất Luân 50, Hàng Phụng
Lang 30, Chơn Sung + Diệu Phước 100, Gñ Cô
Diệu Lai 60, Gñ Thầy Thông 200, Tăng Thị Diễm
Trang 50, Phước Nguyện 50, Hồ Sĩ Trung 100,
Thiện Châu 50, Trần Văn Sang 100, ðặng Thị Cho
50, Trương Lang 30, Hội Phụ Nữ Phật tử Việt Úc
200, Bé Nguyên Trực 100, Gñ Lâm Liên ðại 600,
Nguyễn Văn Cương pd Thiện ðạo 25, SC Phước
Bình 500, Giác Tâm + Diệu Yến 200, BS Liêu Vĩnh
Bình 200, Ẩn danh 100, Chú Mo 100, Ngô Thị

LỜI CẢM TẠ
Chúng tôi chân thành cảm tạ sự ñóng góp bài
vở, ý kiến của Chư Tôn ðức, Tăng, Ni xa gần.
Và ñồng cảm tạ, ghi nhận công ñức quí vị hảo
tâm ñóng góp tịnh tài trong việc xây dựng cơ
sở ðại Tòng Lâm Phật Giáo; quí vị góp sức
công quả trên khu ñất còn nhiều ngổn ngang
rất cần những tấm lòng rộng mở. Quí ñồng
hương Phật tử muốn ñóng góp tịnh tài bằng
chi phiếu xin ghi:
SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC
INSTITUTE
hoặc có thể chuyển thẳng vào: Commonwealth
Bank tài khoản số:
2323 1011 0961
Sau ñó gởi biên lai kèm theo họ tên và ñịa chỉ
về Tổ ñình Phước Huệ ñể chúng tôi tiện cấp
biên lai hồi ñáp.
Quý vị muốn thăm viếng và công quả trên ðại
Tòng Lâm cần chùa giúp phương tiện di
chuyển xin liên lạc văn phòng Tổ ðình Phước
Huệ.
Mọi ý kiến ñóng góp xây dựng xin vui lòng gởi
theo ñịa chỉ sau ñây:
Phước Huệ Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
ðiện thoại: (02) 9725 2324
Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org
Một lần nữa xin ñược bày tỏ lòng tri ân ñến tất
cả quí vị.
Nam mô Công ðức Lâm Bồ tát ma ha tát.
Trân trọng.
Ban Kiến Thiết ðại Tòng Lâm Phật Giáo

Ghi nhận
công ñức
nhà in .

ñã giúp
bảo trợ
Bản tin
nầy

88 Mandarin Street
FAIRFIELD EAST 2163

Chuyên in:
- Danh thiếp
- Biên lai
- Phong bì
- Sách
Tel: (02) 9724 7012
- ðóng sách
Fax: (02) 9724 7133
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- Thiệp cưới
- Letter head
- Quảng cáo
- ðặc san
- Full colour

