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Kính bch ch Tôn Ð c Tng Ni,
Kính th a quý đng h ng Pht t,
Ði Tòng Lâm Pht Giáo, su&t trong th(i gian qua, tuy
ch a đ *c chánh quy+n s, ti c-p gi-y phép chánh
th c, nh ng Ban Ki1n Thi1t v3n âm th4m hot đ5ng
ti1n hành xây d9ng tu b: qua t;ng b <c hn ch1 khiêm
t&n. Và cAng trong th(i gian qua, Ban Ki1n thi1t cAng
đã c& gCng th9c hiDn phát hành nhi+u bEn tin. MGc
đích là đI ph: bi1n nhJng tin t c cp nh9t liên quan
đ1n v-n đ+ sa sang ki1n thi1t. Ðng th(i cAng đI ghi
nhn công đ c qua nhJng đóng góp công s c và tài
vt cLa ch Tôn Ð c Tng Ni và quý đng h ng Pht
t. Chính nh( s9 phát tâm đóng góp n4y, mà chúng
tôi m<i có đ *c chút ít ph ng tiDn đI hoàn thành m5t
s& ít công viDc nh hiDn nay quý vO đã th-y.
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Ngoài ra, còn có nhJng bài vi1t đóng góp
cLa nhJng Pht t g4n xa qua nhJng l4n
vi1ng thm cAng nh có dOp sinh hot ti
Ði Tòng Lâm. NhJng bài vi1t n4y, tùy
theo tâm t , nguyDn vVng cEm nhn cLa
mWi ng (i mà nó mang ý nghXa chuyIn tEi
n5i dung khác nhau. Tuy nhiên, dù bày tP
d <i dng th c nào, t9 nó cAng nói lên
đ *c v<i t-t cE t-m lòng u t hoài vVng
trong ý h <ng tán thành hW t ng trong
công viDc xây d9ng hJu ích chung n4y.

s] xây ngôi chánh điDn. Ðó là hai công
trình mà chúng ta c4n th9c hiDn tr <c.
Nhân mùa Pht ÐEn l4n th 2633, Pht
lOch 2533, Tây lOch 2009 nm nay, chúng ta
hãy thành tâm c4u nguyDn cho công trình
xây d9ng n4y s<m đ *c hoàn thành nh ý
mu&n. Ðng th(i, chúng tôi cAng xin chân
thành kính chúc ch Tôn Ð c Tng Ni
cùng toàn thI quý đng h ng Pht t vn
s9 an lành, s, c4u nh nguyDn./.
Ban Ki1n Thi1t.
Thi1t

Qua nhJng nW l9c tích c9c đóng góp đó,
là nhJng ph4n th ,ng quý giá, mà quý vO
nhYm khích lD cho Ban Ki1t Thi1t chúng tôi
có thêm ni+m tin vJng chCc hn trong
công viDc kiên trì ki1n to. Trong th(i gian
qua, chúng tôi đã c& gCng th9c hiDn m5t
vài công viDc trong khE nng hn hZp và
tùy theo s& tài chánh đóng góp cLa quý vO.
V<i viDc làm n4y, chúng tôi thi1t nghX cAng
to thành đ *c b <c đ4u khiêm t&n cho
công cu5c xây d9ng quy mô sau n4y.

Th tìm hiIu:
Nhân quE qua ca dao tGc ngJ
5. Ai làm ng (i -y chOu.

( ti1p theo kh tr <c )

Câu tGc ngJ n4y đã nói lên đOnh lut nhân
quE r-t công bYng. “Ai làm ng (i -y chOu”.
ChJ ai và ng (i -y, cAng chm là m5t ng (i.
Nh nói ai n n-y no, ai hVc n-y bi1t chJ.
Không thI ng (i n4y n mà ng (i khác li
no. Nhân và quE đáp li đúng theo cái nhân
mà mình đã gây to. M5t kn gi1t ng (i, t-t
phEi đ+n t5i tr <c pháp lut. Không thI anh
A gi1t ng (i mà anh B chOu th1. Nh th1, là
m5t đi+u nghOch lý và t-t nhiên không bao
gi( có thI xEy ra. N1u ng (i n4y làm mà
ng (i khác li chOu th1, thì đó là chuyDn tréo
cong ngõng ng *c kh đ(i và trái v<i lut
nhân quE. Thm chí, trong tình thân thu5c
nh : cha con, chng v* v.v… cAng không ai
thay th1 cho ai. Cha hành đ5ng sai trái, thì
cha phEi chOu t5i. Không thI nào con gánh
vác chOu t5i thay th1 cho cha. Nh cha vào
tù, ng (i con dù có th ng cha đ1n m-y
cAng không thI vào tù lãnh án thay th1 cho
cha đ *c. Chính con ng (i phEi chOu trách
nhiDm nhJng gì mà mình đã gây to. Nh
th1, thì không ai có thI r li và đ: th;a cho
ai. Vì ai làm ng (i -y chOu kia mà! Nh( s*
nhân quE nh th1, nên ng (i ta m<i không
gây ra nhJng đi+u x-u ác. Không gây to t5i
lWi, t-t nhiên, mình s] đ *c an vui, thoát khPi

Ði+u mà Ban Ki1n Thi1t quan tâm nhi+u
nh t, đó là viDc xin gi-y phép xây c-t. Sau
th(i gian vn đ5ng ráo ri1t, H5i Ðng
Thành Ph& s, ti đã c u xét ch-p thun và
s] c-p gi-y phép cho chúng ta trong nay
mai. Ðó là đi+u mà t-t cE chúng ta hiDn
đang mong ch(. Ðã có gi-y phép, t-t
nhiên, viDc ti1n hành xây c-t s] không còn
gây tr, ngi khó khn nJa. Tuy nhiên, đi+u
n4y còn tùy thu5c vào ph4n tài chánh
đóng góp cLa toàn thI Tng Ni và Pht t,
mà công viDc hình thành s] có k1t quE
th(i gian mau chm khác nhau.
Theo d9 án cLa công trình, tr <c tiên là
phEi to d9ng cây c4u bCt ngang qua
su&i, đI đ1n khu đ-t bên trong h4u di
chuyIn nhJng vt liDu n^ng s dGng cho
công trình ki1n thi1t l<n lao. Và ti1p theo là
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cEnh đau kh: tù t5i. Câu tGc ngJ trên, ng4m
ý nhCc nh, ng (i ta phEi nh< đ1n nhân quE
và phEi ý th c ctn trVng ni hành đ5ng viDc
làm cLa mình.

hèn cách biDt? Bao thEm cEnh nhà tan ca
nát, nhJng v-n nn hút chích xì ke ma túy,
buôn lu á phiDn, bO t hình hay bO tù t5i
giam c4m, ri đ1n c( bc, r *u chè say s a,
hi1p dâm, c <p cLa gi1t ng (i v.v… t-t cE
đ+u làm xáo tr5n đEo l5n trt t9 xã h5i, th
hPi ai đã an bày gây ra thEm cEnh nh th1?
Có phEi đOnh mDnh to hóa an bày chng?
Hay chính do lòng dGc vVng si mê cLa con
ng (i to ra? BDnh đ: th;a cho ngoi cEnh,
đó là ch ng bDnh tr4m kha cLa nhJng con
ng (i thi1u trách nhiDm và hèn nhát. Làm
viDc gì thành công, thì hV ch (ng m^t ra đI
lãnh công trng. Khi bO th-t bi, thì hV co
đ4u rút c: và đ: th;a cho hoàn cEnh hay ti,
bO, , ni ng (i khác. Ch< hV không chOu
trách nhiDm do chính mình đã gây ra. Ðây
là ch ng bDnh di truy+n lâu đ(i cLa nhn
loi. Ch ng bDnh tr4m trVng n4y lan tràn
khCp ni trong xã h5i loài ng (i x a nay.

Ðng th(i, nó cAng nói lên m5t ý nghXa t9
l9c không r li nh( cy bên ngoài. Mình làm
mình chOu, không oán trách h(n gin đ: trút
cho b-t c ai.

Ðã mang l-y nghiDp vào thân,
CAng đ;ng trách l3n tr(i g4n tr(i xa.

(Nguyun Du - TruyDn Ki+u)
Ai tu n-y thành, ai hành n-y đCc. Ðó là lut
tCc x a nay đ+u nh th1. Tinh th4n trách
nhiDm, đó là tinh th4n đ5c lp. Thành bi,
đCc th-t, nên h v.v… t-t cE đ+u do mình
quy1t đOnh l-y. Mình phEi gánh chOu trách
nhiDm nhJng gì mà chính mình đã gây to.
Thành công không kiêu cng, th-t bi cAng
không nEn chí. Ð *c cAng t&t mà m-t cAng
không sao. Vì t-t cE do mình quy1t đOnh.
Chi1c thuy+n đ(i cLa mình, phEi do mình t9
lèo lái. Lái d, hay giPi đ+u do , ni mình. Ðó
là tinh th4n t9 l9c t9 c (ng. Không đ: trút
cho đOnh mDnh hay s& phn, cAng không
nên trách tr(i, trách Pht. Pht tr(i không có
th ,ng pht cho mình, mà chính mình t9
th ,ng pht , ni mình. Mình gây nhân nào
phEi chOu g^t hái quE n-y. ÐOnh mDnh không
thI an bày cho mình. Ng (i nào tin t ,ng
theo thuy1t đOnh mDnh là ng (i đó m-t h1t
quy+n t9 chL. Và cAng không hiIu rõ lut
nhân quE. Cái gì cAng phó thác cho đOnh
mDnh. Th hPi đOnh mDnh là gì? Bàn tay nào
đã quy1t đOnh cho sinh mDnh cLa mình? Ti
sao không quy1t đOnh cho mình nhJng đi+u
hay ho t&t đZp, mà li quy1t đOnh chi nhJng
đi+u x-u xa d, tD? Tht là b-t công phi lý!
Ti sao to hóa không quy1t đOnh cho con
ng (i s&ng chung hòa bình, có phEi hay
hn, còn to ra chi cEnh chi1n tranh ni da
xáo thOt, c-u xé tranh giành chi1m đot tàn
sát l3n nhau chi cho thêm kh:?

V<i tinh th4n t9 giác cLa đo Pht, không
ch-p nhn nhJng hng ng (i hèn y1u nh
th1. Ðo Pht chL tr ng phEi có tinh th4n
t9 giác tr <c hành đ5ng cLa mình. Mình đã
gây ra làm đau kh: cho ng (i khác, thì mình
hãy mnh dn mà nhn lWi. Nhn lWi đI t9
sa sai và phEi nhn lWi m5t cách h1t s c
thành tht. Ch< không phEi nhn lWi theo
kiIu chánh trO thL đon giE d&i b+ ngoài đI
che mCt thiên h. Trong đo Pht hay dùng
t; ngJ sám h&i. Sám là n nn lWi tr <c, dù
vô tình hay c& ý mà mình đã gây ra làm cho
đ&i ph ng phEi chOu đau kh: vì hành đ5ng
hay l(i nói cLa mình. Còn H&i là nguyDn t;
nay tr, đi mình quy1t không bao gi( tái
phm nJa. Nh vy, sám h&i là nói lên m5t
tinh th4n t9 giác có trách nhiDm mnh m]
cao đ5. Mình làm mình nhn lWi. Không có
thái đ5 che gi-u t5i lWi, hay t&t thì khoe mà
x-u thì che đy. Ðó không phEi là tinh th4n
giác ng5 cLa đo Pht.
V<i câu tGc ngJ trên, chúng ta th-y c: đ c
đã dy cho ng (i ta phEi n , cho có đo
đ c, nhân nghXa, thành tín. Mình phEi t9

Th hPi ai đã gây ra cEnh chi1n tranh đau
kh:? Phân chia giai c-p nghèo giàu, sang

3

cEnh tmnh l-y mình, đ;ng làm nhJng chuyDn
sai trái mà phEi lãnh l-y hu quE không t&t.
Và hn th1 nJa, phEi có tinh th4n trách
nhiDm cao trong viDc đ&i nhân x th1. HiIu
nh vy, chúng ta hãy to cho mình nhJng
chánh nhân t&t đI mình s] h ,ng l-y nhJng
quE báo t&t. Ðó là đi+u mà chúng ta c4n
phEi quan tâm l u ý.

ch1t, hV cAng có nhi+u ti+n lCm bc, nh ng
mà hV không dám n xài. Dù rYng, hV cAng
r-t thèm khát n u&ng cho khoái cái lW
miDng, nh ng vì bO con “rít” to l<n, nó nYm
ch-n ngang cái túi ti+n, nên hV đành phEi
cam chOu nu&t n <c mi1ng c4m hi đI s&ng.
Ng (i ta cho hV là hng ng (i quá là keo
ki1t, rít rCm kZo kéo không ra. S&ng mà quá
nô lD cho đng ti+n nh th1, thì phEi nói
cu5c s&ng đã m-t h1t ý nghXa!
Ð&i v<i hng ng (i nói trên, n đI mà s&ng,
thì đ(i hV ít đau kh: hn. Vì hV là ng (i khéo
bi1t tri túc an phn thL th (ng s&ng theo
kiIu: “khéo n thì no, khéo co thì -m”. HV
không mu&n se sua, bon chen chy đua đI
đ *c vinh thân phì da. HV là hng ng (i
s&ng có lý t ,ng đo đ c th9c tiIn. M^c cho
ai khen chê, hV cAng không c4n phEi quan
tâm đI ý đ1n chi cho mDt s c. Ng *c li, đ&i
v<i nhJng ng (i mà hV thích đam mê thG
h ,ng n u&ng, thì quan niDm s&ng cLa hV
có khác. HV cAng th;a bi1t cõi đ(i là giE
tm, nh ng theo hV, thì ti sao chúng ta
không thG h ,ng cho h1t mVi th mùi vO trên
đ(i? zn ngon, m^c đZp, nhà cao ca r5ng
sang trVng, th hPi trên đ(i n4y có m-y ai
mà li không ham thích? Vy thì t5i gì mà
chúng ta không thG h ,ng cho nó s <ng
cu5c đ(i. Mai kia có nhCm mCt theo ông
theo bà, thì chúng ta cAng không có gì phEi
ân hn. Ðó là quan niDm cLa nhJng con
ng (i cAng s&ng th9c t1, nh ng mà th9c t1
theo chi+u h ,ng thG trGy lc thV kh:.

6. zn lCm hay no, lo lCm hay phi+n.
Câu tGc ngJ n4y, bCt ta phEi chú ý đ1n hai
chJ: “n và lo”. zn là nhân mà no là quE. Lo
là nhân mà phi+n là quE. Nhân và quE đi li+n
v<i nhau, khác nào nh bóng theo hình.
Tr <c h1t chúng ta th tìm hiIu b&n chJ ,
v1 đ4u: “n lCm hay no”. Câu n4y, n1u đem
ng dGng vào y hVc và đ(i s&ng đI phân
tích chiêm nghiDm, thì cAng r-t có l*i ích
cho s c khPe cLa chúng ta. zn là đi+u mà ai
cAng thích. Nh ng không nên n quá đ4y
bGng.
Thông th (ng đ5ng t; n nó đi li+n v<i đ5ng
t; u&ng. zn u&ng là m5t đ5ng t; không r(i
ra. Nh ng n đI mà s&ng, thì nó khác hn
s&ng đI mà n. zn đI mà s&ng t9 nó nói lên
có s9 hn ch1, đi+u đ5 và đn giEn. Có gì
n n-y, không đòi hPi c4u kh, theo kiIu phEi
có món ngon vt l hay cao l ng m{ vO. zn
đI s&ng cho qua ngày. Ðó là cách n cLa
m5t con ng (i khéo bi1t đi+u hòa s9 s&ng
có lý t ,ng. Vì hV ý th c rYng, cu5c đ(i là
tm b*, vô th (ng không có gì b+n chCc.
Th1 thì, ai ri cAng phEi có ngày t; giE cõi
đ(i giE tm mà ra đi. Không ai l5t da s&ng
hoài đI n u&ng. Quan niDm cLa hV, nhu
c4u n u&ng chm là m5t nhu c4u phEi có đI
tm giEi quy1t cu5c s&ng. S&ng càng đn
giEn ch;ng nào, thì li càng có nhi+u hnh
phúc ch;ng n-y. Càng tham th9c thì càng
kh: thân. Ng (i mu&n n u&ng th ,ng th c
mVi th món ngon vt l trên đ(i, thì hV
cAng phEi làm lGng v-t vE c9c kh: đày đVa
xác thân m<i có đL ti+n bc đI tiêu thG
h ,ng dGng nh th1. Ng *c li, cAng có
nhJng ng (i làm lGng v-t vE c9c kh: tr&i

B,i vì chúng ta nên bi1t rYng, , đ(i không
có s9 h ,ng thG nào mà không có ng4m cái
đau kh: , trong đó. Nh m<i vào bàn tiDc n
u&ng, thì th-y cAng ngon lành đó, nh ng
ch a tàn tiDc nhu, thì đã xEy ra lCm chuyDn
phi+n ph c không hay ri. Bên ngoài nhìn
vào, thì th-y bao bVc toàn là nhJng th r-t
ngVt ngào, nh ng bên trong thì li ng4m
ch a nhJng ch-t đ5c cay đCng. Th9c t1 cho
th-y, nhJng ng (i thích n ngon ngL k{
ch;ng nào, thì li giEm thV nhi+u ch;ng n-y.
Vì n ngL nhi+u r-t có tai hi cho s c khPe.
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Không phEi n tht no là khPe mnh. Hay n
nhi+u ch-t b: d |ng mà đ *c s&ng lâu.
Càng n nhi+u có ch-t b: d |ng ch;ng
nào, thì ng (i ta càng phát phì và ri hay
sanh ra nhi+u ch ng bDnh khó trO ch;ng
n-y. Mà càng phát phì thì phEi lên cân, càng
lên cân thì li càng sanh ra đL th bDnh tt.
Nh-t là nhJng ng (i có b+ th1 mp mp thì
du mCc phEi nhJng ch ng bDnh nh : máu
cao, tiIu đ (ng, m, cao trong máu, tim
mch v.v… Cho nên, ngày nay, các bác sX
th (ng khuyên chúng ta nên n ít li chm v;a
đL no thôi. Trong quyIn sách “Bác SX T&t
Nh-t Là Chính Mình”, bác sX Hng Chiêu
Quang, có khuyên chúng ta mWi bJa n chm
nên no bEy tám ph4n, đó là cách đn giEn
giúp cho ng (i ta s&ng lâu. Không nên c&
ráng n m5t l4n cho đ4y bGng. zn nh th1 là
t9 sát. Kh: n:i, đang n ngon miDng mà bEo
ng (i ta buông đLa d;ng li, không nên n
no bGng, thì cAng không phEi là chuyDn du
dàng, đ&i v<i nhJng ng (i khoái thích n
u&ng.

c4n phEi khéo léo bi1t đi+u hòa s9 s&ng,
đ;ng thái quá mà cAng đ;ng b-t cp. Làm
viDc gì cAng phEi có ch;ng m9c. Ng (i
khéo bi1t đi+u hòa s9 s&ng, đó là ng (i s]
có nhi+u hnh phúc.
Ðó chính là cái dGng ý mà c: nhân mu&n
dy cho chúng ta. Chúng ta phEi hYng nh<
đ1n nhân và quE. Vì nhân quE luôn luôn
bám sát theo nhau. Hu n nhi+u thì phEi no,
mà cái no n4y r-t là khó chOu. QuE đúng nh
ng (i ta th (ng nói: “n ít no dai, n nhi+u
t c bGng”. T c bGng là cE m5t v-n đ+ khó
th,, mDt mPi bun ngL khó chOu. Vì th1, khi
n, chúng ta nh< phEi n u&ng v;a ch;ng
thôi. CAng vy, phàm khi chúng ta làm đi+u
lành, đi+u phEi, thì ta cEm th-y vui vn, hnh
phúc, tht thoEi mái du chOu cho thân tâm.
Ng *c li, khi chúng ta làm nhJng đi+u b-t
chánh, phi pháp, t5i lWi, thì bEn thân cLa
chúng ta cEm th-y r-t là đau kh: khó chOu
vô cùng. Ng (i mà có cái tà tâm chuyên làm
nhJng đi+u vô nghXa, by b phi pháp, thì
lòng hV không lúc nào an :n. Nhìn b+ ngoài
t ,ng là hV du chOu lCm, nh ng kh tht trong
lòng cLa hV là cE m5t đOa ngGc. L ng tâm
cLa hV luôn bO cCn r t đay nghi1n, dày xéo
mãnh liDt. HV lo s* đL th chuyDn, ngi
đ ng không yên, n ngL cAng không yên
gi-c, tâm hn cLa hV gi&ng nh bãi tha ma.
Ð(i hV không lúc nào an :n. Nhìn ai, hV
cAng cEm th-y m^c cEm h: thZn. HV là con
ng (i đang ri vào h& sâu t5i lWi. HV t9 cEm
th-y hV là con ng (i r-t th-p hèn cLa xã h5i.
Ð(i hV không còn l&i thoát. HV nh ng (i
h1t thu&c chJa. Ðó là m5t tâm bDnh tht
đáng s*!

Xin th a, v-n đ+ n u&ng phEi bi1t đi+u đ5
và dinh d |ng nh th1 nào cho h*p lý, đI
ng (i ta có thêm s c khPe và s&ng lâu, thì
đây thu5c v+ lãnh v9c chuyên môn cLa
ngành y hVc, hay theo ph ng pháp d |ng
sinh cLa các chuyên gia rành ngh+ có nhi+u
kinh nghiDm. ~ đây, không phEi trong phm
vi ki1n th c cLa ng (i vi1t, nên chúng tôi
không dám lm bàn nhi+u. E rYng, s] mang
cái lWi là dám múa rìu qua mCt th*.
Tr, li câu tGc ngJ trên, theo s9 nhn xét thô
thiIn cLa chúng tôi, thì chJ zn mà ng (i x a
nói , đây, ta cAng có thI hiIu r5ng ra. Nh
nói, n chi, n gi9t, n c <p, n tr5m, n
qut, n nYm, n cCp, n tp, n hi vân vân
và vân vân, nhJng th n n4y đ+u là cái
nhân cLa đau kh: cE. Còn nói No, ta cAng
có thI hiIu nghXa bóng cLa nó là đau kh:.
HiIu nh vy, ta m<i th-y rYng, câu tGc ngJ
n4y c: nhân khuyên ta nên tránh cái nhân
x-u xa thì không có cái quE báo đau kh:. Và

Câu k1 ti1p: “lo lCm hay phi+n”. ChJ lo ,
đây, nó có nhi+u nghXa. Nh ng dù nghXa nào
cAng nói lên cái tâm trng b-t an, phi+n
mu5n. Th (ng ng (i hay lo nhi+u thì ng (i
đó chCc chCn kh: nhi+u. Cái kh: tr <c mCt
là m-t n m-t ngL. Phàm hu lo nghX, thì hay
sanh ra s* hãi và bun r4u. ChJ “lCm” có
nghXa là nhi+u. ChJ “phi+n”, theo k1t c-u
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cLa chJ Hán, thì nó gm có hai b5: hiDt là
đ4u và hPa là la. Cho nên, khi ng (i ta lo
nhi+u, thì trong lòng cEm th-y b t r t b-t an,
la nó vVng lên đ4u, thành ra con ng (i
nóng nEy b9c b5i khó chOu vô cùng. Chính
đó là nguyên nhân đ a đ1n tình trng m-t
ngL. Do đó, nhJng ng (i hay lo nhi+u, thì du
gây ra th4n kinh cng thong và n1u không
khéo s] du bO mCc bDnh tâm th4n. B,i do
tình trng m-t ngL nhi+u mà ra. Ðó là m5t
hVa hi cLa nhJng ng (i có bDnh hay lo
tính, nghX ng*i lung tung nhi+u quá.
T; lo đâm ra s*, t; s* đâm ra h&t hoEng tinh
th4n. Ðó là m5t tai hi r-t l<n.

s] là ng (i gánh chOu cho mình? Th hPi
chúng nó có thay th1 cho mình đ *c
không? Vy thì, t&t hn h1t là mình hãy nghe
theo l(i Pht dy, mà t9 mình lo cho đ(i
mình có m5t h <ng đi an lc giEi thoát. Ðó
là t9 bi1t th ng l-y mình. Th hPi khi mình
xuôi tay nhCm mCt ra đi, có ai đi theo mình
không? Hay là kh: hay vui do mình chu&c
l-y. Mình xu&ng đOa ngGc chOu kh:, có đ a
con thYng cháu nào, nó đ1n thay th1 cái kh:
cho mình không? Hay là ai làm ng (i -y
chOu. Ai n ng (i -y no, ai lo ng (i -y phi+n.
HiIu th1, thì mWi ng ì hãy t9 lo tr <c cho
mình. BYng cách là nên to nhi+u đi+u lành.
C& gCng n chay niDm Pht giJ gi<i tu hành.
Ðó là t9 mình khéo bi1t đ4u t hnh phúc
ph <c báo cho mình trong hiDn đ(i cAng
nh mai hu.

Phàm là con ng (i còn s&ng trong vòng
t ng đ&i, t-t nhiên không ai mà không lo, vì
đó là m5t cn bDnh tp khí sâu n^ng cLa
con ng (i phàm tGc. Vì s9 s&ng mà con
ng (i phEi lo lCng đL mVi th trên đ(i. Ngoài
nhJng v-n đ+ lo chánh đáng cho s9 s&ng
nh : lo n, lo m^c, lo ,, còn li phEi lo bao
nhiêu th chuyDn linh tinh khác. Thâm ý cLa
câu tGc ngJ trên, c: nhân mu&n khuyên
chúng ta không nên lo lCng nhi+u quá.

Còn nói cái không đáng lo, là nhJng chuyDn
nh già, bDnh, ch1t. Và nh-t là nhJng
chuyDn thO phi, t c nhJng chuyDn bù khú tp
nhp , th1 gian. B,i già, bDnh, ch1t, nó là
m5t chân lý hiDn th9c b-t di b-t dOch. Dù
mình có đI tâm lo s*, thì tr <c sau gì nó
cAng đ1n. Có bDnh thì c đi bác sX đi+u trO. ~
x n4y v-n đ+ bDnh hon không có gì phEi
bn tâm u t lo lCng nhi+u. B,i có nhi+u
dGng cG máy móc tinh xEo t&i tân đI chJa
trO. N1u nh đi+u trO mà không h1t bDnh, thì
đó là nghiDp quE cLa mình đã t<i. D3u mình
có lo lCng đ1n đâu cAng không thI tránh
khPi. Cái không thI tránh khPi, thì lo chi cho
thêm hao hi mDt s c. Có nhi+u khi, bDnh ít
mà chúng ta lo lCng nhi+u quá cAng tr,
thành bDnh nhi+u. Không bDnh, mà lo lCng
u t nhi+u quá thì cAng s] thành bDnh. Chi
bYng c lo niDm Pht, vui vn mà s&ng, ri
chuyDn gì đ1n nó s] đ1n. Nh( có tinh th4n
:n đOnh vJng chCc nh th1, mà bDnh tình
cAng tr, nên thuyên giEm và khPe ra. Cho
nên đi+u d |ng cái tinh th4n r-t là quan
trVng. Vì tinh th4n là cái g&c chL đ5ng đi+u
khiIn thân thI. Gi&ng nh anh tài x1 đi+u
khiIn lái chi1c xe. Chi1c xe chm là nhJng b5

Xét , đ(i, có nhJng đi+u đáng lo, thì ng (i
ta li không lo. Ng *c li, có nhJng đi+u
không đáng lo thì ng (i ta li hay lo. Th1
nào là đi+u đáng lo? Ði+u đáng lo nói , đây,
không phEi chm lo n, lo m^c… không thôi là
đL, mà chúng ta còn phEi lo cho ngày mình
nhCm mCt ra đi. S&ng thì mù tOt, không bi1t
mình là ai. Ð1n khi ch1t mình cAng không
bi1t mình s] đi v+ đâu. N1u nh hiDn đ(i,
mình khéo bi1t lo làm lành, tu to ph <c
đ c, n chay niDm Pht, thì Pht nói đó là
ng (i khéo bi1t lo cho đ(i mình. Vì , đ(i, r&t
li, không có ai th ng mình bYng chính
mình t9 th ng l-y mình. Mình gây nhân
kh:, không ai có thI thay th1 t5i kh: cho
mình.
Có ng (i, vì th ng con th ng cháu mà t9
mình sát sanh hi vt, đI cho con cháu thG
h ,ng ngon miDng, nh ng cái quE báo đó ai
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phn máy móc đI chy. Nh ng chi1c xe
chy hay không là do anh tài x1. Nh vy,
chúng ta c4n phEi chú ý lo cho anh tài x1
nhi+u hn. Lo bYng cách đi+u d |ng cho
anh khPe mnh. CAng vy, ta phEi lo di
d |ng cái tinh th4n, t c cái tâm th c cLa
chúng ta. Nh( niDm Pht, tGng kinh, trì chú,
tham thi+n v.v… mà tâm ta đ *c an đOnh
vJng vàng. B-y gi(, ta quy1t không lo nghX
gì đ1n bDnh hon.

nh : n chay, niDm Pht, b& thí cúng d (ng,
tGng kinh bái sám, tin kính Tam bEo, h1t
lòng niDm Pht, thì đ&i v<i nhJng ng (i n4y,
hV đã có s9 chutn bO sCp x1p cho mình
ngày ra đi cAng r-t chu đáo. HV đã chVn
cho hV có m5t h <ng đi vJng chCc bEo
đEm. Do đó, nên hV không còn gì phEi lo âu
s* hãi v+ cái ch1t cho lCm. Còn đ&i v<i các
bc tu hành đo cao thâm hu, thì cái ch1t
đ&i v<i hV tht là không có nghXa lý gì. Vì
sinh t chm là h huyun, nh hoa đ&m giJa
h không, không có gì phEi lo âu s* hãi.
Các ngài xem cái ch1t nh trò đùa, Eo hóa.
Ðó là nhJng bc chân tu đã đt ng5 chân lý.

Ð1n nh tu:i già cAng vy, , đây có nhà
d |ng lão. N1u nh ng (i già đ5c thân,
không có ai chm sóc, thì vào nhà d |ng
lão sinh s&ng. Trong nhà d |ng lão có các
cô y tá, y công, hV đ1n chm sóc ng (i già
bDnh m5t cách r-t t t1 đàng hoàng. Tht
tình công tâm mà nói, ch a chCc con cháu
cLa mình mà chúng nó quan tâm chm sóc
chu đáo bYng hV. Vì hV là nhJng ng (i phGc
vG bYng t-t cE l ng tâm ngh+ nghiDp. Cho
nên, các cG già không có gì phEi lo s*.

Còn đ&i v<i nhJng chuyDn thO phi, n1u ng (i
bi1t tu hành, thì hV cAng không bao gi(
quan tâm đI ý t<i. Ai nói phEi trái gì hV cAng
bP qua ngoài tai cho xong, không c4n phEi
bn tâm nghX đ1n, vì nghX đ1n chm chu&c
thêm phi+n mu5n mà thôi. HVc cách hành
x cLa bà Bá B-t QuEn, trm viDc chong lo.
Ai nói chuyDn thO phi v<i bà, thì bà li+n nói:
“tùy tha kh ”, nghXa là theo nó đi, không có
chuyDn gì bà đI vào trong tâm. Bà đI tâm
chuyên chú vào câu hiDu Pht. Sáu chJ Di
Ðà, bà c& gCng gìn giJ niDm luôn. C th1
mà hành trì. Chm m5t nm sau, bà có k1t
quE. Tr <c khi theo Pht, bà đi t; giE mVi
ng (i, vì bà bi1t tr <c gi( phút ra đi. K1t
quE, bà đã đ *c vãng sanh v+ C9c lc.

Ri đ1n cái ch1t, ng (i ta lo s* nh t là cái
ch1t. Ng (i trVng tu:i thì hay lo xa chutn bO
cho mình cái ch1t. Tùy theo hoàn cEnh s&ng
cLa mWi ng (i mà có nhJng nWi lo lCng khác
nhau. Nh ng có đi+u, ta th-y các cG cLa
mình ngày x a th (ng hay chutn bO sn cho
mình cái ngày ra đi. Chutn bO có hai ph4n:
vt ch-t và tinh th4n. Ph4n vt ch-t, thì các
cG lo nào là cái quan tài hay còn gVi là cái
c: hu, c: thV. NhJng nhà khá giE thì lo xây
sinh ph4n, mi+n Nam gVi là kim tmnh. Ri
đ1n áo quan và các đ ttn liDm.

Chính đó m<i là đi+u đáng đI cho chúng ta
quan tâm lo nghX. Lo chí thành niDm Pht đI
ngày gi( ra đi cLa chúng ta đ *c an :n và
vãng sanh v+ cõi Pht. Còn ngoài ra, b-t c
chuyDn gì khác, chúng ta nên nh t quy1t gt
bP h1t ngoài tai. Ð *c th1, lo gì mà không
đ *c vãng sanh. Vãng sanh là ch-m d t kh:
đau, ch-m d t nn kh:: sanh, già, bDnh,
ch1t. VXnh viun thoát ly sanh t. Ôi! đ *c th1,
thì còn gì vui s <ng hn!

V+ ph4n tinh th4n, thì tùy mWi ng (i theo
mWi tôn giáo mà có s9 chutn bO tinh th4n
cho mình khác nhau. Ði+u n4y, cAng còn tùy
theo nhân sinh quan, và duyên nghiDp cLa
mWi ng (i n^ng nhZ mà có đ(i s&ng tâm
linh khác nhau. Ð&i v<i nhJng ng (i tu theo
đo Pht, thì tùy theo trình đ5 tu hVc nhn
th c sâu cn cLa mWi ng (i mà có s9 chutn
bO khác nhau. Nói chung, n1u ng (i Pht t
nào khi còn mnh khPe bi1t chút ít tu hành

Kính mong mVi ng (i bP qua nhJng đi+u
không đáng lo, đI cho tâm ta an :n khPi
phEi chu&c thêm phi+n lGy. Chúng ta nên
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nh<: ng (i nào lo nhi+u du bO cng thong
th4n kinh. T; đó, du sanh ra nhi+u ch ng
bDnh khó trO, vì đa s4u là t9 sát. Ð *c th1, thì
đ(i s&ng cLa chúng ta m<i th9c s9 có ý
nghXa vy.
(còn ti1p)

Chúng tôi chân thành cEm t s9 đóng góp
bài v,, ý ki1n cLa Ch Tôn Đ c, Tng, Ni xa
g4n. Và đng cEm t, ghi nhn công đ c quí
vO hEo tâm đóng góp tOnh tài trong viDc xây
d9ng c s, Đi Tòng Lâm Pht Giáo; quí vO
góp s c công quE trên khu đ-t còn nhi+u
ng:n ngang r-t c4n nhJng t-m lòng r5ng
m,. Quí đng h ng Pht t mu&n đóng
góp tOnh tài bYng chi phi1u xin ghi:

TOnh Đ c
Danh Sách Cúng D (ng Xây D9ng
Đi Tòng Lâm Pht Giáo

SUKHAVATI BUDDHIST
BUDDHIST MONASTIC
INSTITUTE
ho^c
có
thI
chuyIn
thong
vào:
Commonwealth Bank tài khoEn s&:
2323 1011 0961.
0961

Th4y Ph <c Đ5 150 US; S cô Ph <c L *ng
150 US; DiDu Minh 20; DiDu Đào 20; DiDu
Chân 20; Nguyên M3n 20; Minh Phúc & Chúc
L *ng 30; DiDu HuD (bán bánh ú) 20; S Cô
Ph <c Bình, Ph <c Chi1u (Bán đ chay)
(169.80); Bán <t ĐTL (135); DiDu HuD (Bán
bánh ú T1t)(975); Nhóm Cô Tâm L5c bán th c
n T1t (7,060.50); Vô danh ( 900); SC Ph <c
TOnh bán T1t (2,710); Tâm Đt bán T1t (280);
Ph <c H ng bán bánh su (380); Tâm Đt
bán th c n (362); Chn Huy+n Chi1u (cúng
t *ng Tam Thánh) (500); Ph <c Huy+n (500);
DiDu Hi+n (100); Đo tràng Quang Minh (150);
Ivy Bùi pd Viên L5c (105); Kha Tuy1t Hng
(Viên Quang)100; Bán <t ĐTL (30); Allan
V ng (50); Tôn Th-t Thành pd QuEng Đt
(10); Kevji Kano Tôn Th-t pd Ninh Hòa (5);
Maye Kang Tôn (5); Tr4n ThO Cúc pd DiDu Trí
(50); n danh (265.25); Shop An Lc (141.35);
Đông Ba (536.55); Aloka Donation (500); Bán
<t ĐTL (18); Bán <t (15); Bán bánh ( 65); An
Lac (120.25); Bán <t (27); Anna Hsin (100);
Ph ng ThEo (100); Nguyun ThEo pd DiDu
Thun (100); Kevin & David Huynh (200); Ông
Bà Lautard Thi Hang (Nouméa) US$100.

Sau đó g,i biên lai kèm theo hV tên và đOa
chm v+ T: đình Ph <c HuD đI chúng tôi tiDn
c-p biên lai hi đáp.
Quý vO mu&n thm vi1ng và công quE trên
Đi Tòng Lâm c4n chùa giúp ph ng tiDn di
chuyIn xin liên lc vn phòng T: Đình
Ph <c HuD.
MVi ý ki1n đóng góp xây d9ng xin vui lòng
g,i theo đOa chm sau đây:
Ph <c HuD Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
ĐiDn thoi: (02) 9725 2324
Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org
M5t l4n nJa xin đ *c bày tP lòng tri ân đ1n
t-t cE quí vO.
Nam mô Công Đ c Lâm B tát ma ha tát.
Trân trVng.
Sydney ngày 01/05/2009
Ban Ki1n Thi1t Đi Tòng Lâm Pht Giáo
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