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 Tôn Đ�c T�ng Ni,h
 Tôn Đ�c T�ng Ni,h
 Tôn Đ�c T�ng Ni,h
 Tôn Đ�c T�ng Ni,    
Kính th
a Kính th
a Kính th
a Kính th
a QQQQuý đ�ng h
�ng Ph�t t�,uý đ�ng h
�ng Ph�t t�,uý đ�ng h
�ng Ph�t t�,uý đ�ng h
�ng Ph�t t�,    
 

Mùa Vu Lan v$, trong hoàn c(nh xã h+i có nhi$u bi-n đ+ng 
x(y ra gây nên tình tr�ng b2t an, luôn đe d6a đ-n đ7i s9ng 
an nguy cho con ng
7i. Đ7i s9ng c;a nh�n lo�i hi<n nay, 
khác nào nh
 đang đ�ng trên b7 v?c th@m, không bi-t mình 
sB r�i xu9ng h9 sâu vào lúc nào.  Qu( đDa cEu hi<n nay, nh
 
đang lên c�n s9t rên rF quHn qu�i giãy ch-t. Hi<n t
Jng nEy 
chính do bàn tay con ng
7i t�o nên. Theo các nhà khoa h6c 
báo đ+ng cho bi-t, trái đ2t đang trên đà gia t�ng s�c nóng, 
bKi do con ng
7i cho th(i ra quá nhi$u l
Jng khí đ+c làm ô 
nhiLm môi sinh, r�i đ-n phá ho�i rNng cây sát h�i nhi$u sinh 
v�t v.v…mà h�u qu( là nhPng tr�n thiên tai h6a h�i giáng 
xu9ng. Đó là s? c(nh cáo c;a thiên nhiên, th- mà con ng
7i 
vQn ch
a chDu h�i tâm tFnh th�c.   
 
MRt khác, cho chúng ta th2y, ngày nay, không ai có thS ph; 
nh�n đ
Jc s�c v�n n�ng c;a ngành khoa h6c kT thu�t. Các 
nhà khoa h6c đã khám phá và phát minh nhi$u th� máy 
móc tinh vi, nhHm cung �ng nhPng ti<n nghi v�t ch2t cho 
đ7i s9ng con ng
7i thU h
Kng. T�i các n
Vc tân ti-n, s? tiêu 
thU v�t ch2t ngày càng lên cao, nh
ng r2t ti-c, ng
7i ta 
không thS tìm th2y h�nh phúc trong nhPng th� ti<n nghi v�t 
ch2t đó. BKi lòng dUc v6ng ham mu9n c;a con ng
7i không 
có giVi h�n và cYng không  bao gi7  h6 bi-t dNng l�i. ĐEu 
óc c;a con ng
7i ngày nay, nó quay cu�ng theo nhDp đi<u 
bon chen tranh giành h�n thua theo cu+c s9ng, nên ng
7i 
ta không có m+t phút giây nào đ
Jc yên tZnh trong tâm h�n. 
Khoa h6c có thS cung �ng m6i th� ti<n nghi v�t ch2t máy 
móc cho con ng
7i, nh
ng có m+t th� mà h6 không thS nào 
cung �ng đ
Jc, đó là s? bình an h�nh phúc trong tâm h�n 
c;a m[i con ng
7i.  
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Th- nên, đ7i s9ng con ng
7i, n-u chF bi-t đua 
đòi ch�y theo nhu cEu v�t ch2t không thôi, mà 
xao lãng xem nh^ phEn tinh thEn, thì ch_c 
ch_n con ng
7i không thS nào có đ
Jc h�nh 
phúc. S? suy thoái đ�o đ�c ngày càng tu+t 
d9c đ-n m�c đ+ thê th(m, nh2t là K các n
Vc 
đ
Jc m<nh danh là tân ti-n v�n minh. Mu9n 
l2y l�i s? quân bình và nâng cao pham ch2t 
đ�o đ�c con ng
7i, thi-t nghZ, m[i ng
7i 
chúng ta nên có nhPng phút giây yên tZnh đS 
quán chi-u di d
bng đ7i s9ng tinh thEn. Chính 
đ7i s9ng tinh thEn mVi th?c là quan tr6ng, vì 
nó là ch; đ+ng đi$u khiSn đ7i s9ng thS ch2t. 
M+t cu+c s9ng m2t th- quân bình giPa v�t 
ch2t và tinh thEn, t2t nhiên, nó sB đ
a đ-n tình 
tr�ng kh;ng ho(ng m2t th�ng bHng và đó 
chính là h�u qu( c;a nhPng t< n�n ph�m 
pháp gây nên nhPng xáo tr+n thác lo�n b2t an 
cho xã h+i. Hi<n t
Jng nEy đã và đang x(y ra 
K m�c đ+ báo đ+ng trEm tr6ng kh_p n�i trên 
th- giVi. 
Mu9n đi$u chFnh hoán c(i l�i đ7i s9ng cho 
phù hJp vVi b(n ch2t giá trD đ�o đ�c tâm linh, 
thi-t nghZ, chúng ta nên quán chi-u sâu vào 
tâm th�c, đS tìm l�i lB s9ng chân th�t c;a 
chính mình. Đó là con đ
7ng đ
a chúng ta trK 
l�i đEu ngu�n c;a s? s9ng. Có th-, thì chúng 
ta mVi mong thoát kh\i nhPng ràng bu+c khc 
đau h< lUy trong th- giVi hi<n t
Jng đEy h�n 
thù tranh ch2p b�o đ+ng tang th
�ng nEy. S? 
nuôi d
bng đ7i s9ng tâm linh, làm gi(m bVt 
nhPng c�ng th@ng b�c xúc n+i t�i, do ngo�i 
c(nh mang l�i, th�t là đi$u t9i cEn thi-t. Mu9n 
th-, thì chúng ta cEn ph(i có m+t n�i thích 
hJp. N�i đó, ph(i là n�i t
�ng đ9i thanh tDnh 
v_ng vd trong c(nh trí Già lam thiên nhiên hài 
hòa. Ti-p c�n vVi c(nh trí thiên nhiên, làm cho 
cõi lòng chúng ta sB c(m th2y t
�i mát êm dDu 
dL chDu, nh
 trút đi bao n[i gánh nRng 
u 
phi$n. 
 
Chính vì mu9n t�o ra m+t môi tr
7ng thích 
nghi hài hòa cho s? s9ng, trong chi$u h
Vng 
th�ng hoa đ7i s9ng tâm linh, và h�n th- nPa, 
đS m[i ng
7i có c� h+i khôi phUc l�i ti$m 
n�ng s�c s9ng cao đ^p chân th�t c;a chính 
mình,  nên bao n�m qua Ban Ki-n Thi-t Đ�i 
Tòng Lâm Ph�t Giáo, do Hòa Th
Jng Tông 

Tr
Kng Tc Đình Ph
Vc Hu< chF đ�o, đã c9 
g_ng xây d?ng qua tNng b
Vc khiêm t9n hình 
thành. Hy v6ng trong t
�ng lai không xa, n�i 
đây sB trK thành m+t n�i th_ng c(nh lý t
Kng, 
mK r+ng cho nhPng trái tim h
Vng lòng tu 
d
bng, chuySn hóa thân tâm, nhHm mang l�i 
lJi ích cho mình và ng
7i trong ph
�ng tr7i 
giác ng+ gi(i thoát.  
 
Theo d? án k- ho�ch cho t
�ng lai gEn, Ban 
Ki-n Thi-t sB th?c hi<n xây d?ng m+t vài công 
vi<c thi-t y-u. Tr
Vc tiên, là xây m+t cây cEu 
b_t ngang qua đS vào khu đ2t bên trong. VVi 
nhu cEu là đS di chuySn chuyên chK nhPng 
v�t li<u nRng đS xây c2t chánh đi<n và m+t vài 
c� sK ti<n nghi cEn thi-t khác. V2n đ$ nEy, 
hi<n nay H+i đ�ng thành ph9 sK t�i đã cho 
phép. Nh
ng vVi s9 tài chánh hi<n có còn quá 
eo h^p, ch
a đ; s9 trang tr(i kinh phí cho 
công trình, nên Ban Ki-n Thi-t ch
a dám khKi 
công th?c hi<n.  

S9 tài chánh mà ch
 Tôn Đ�c T�ng Ni và quý 
đ�ng h
�ng Ph�t t� đã phát tâm nhi<t tình ;ng 
h+ đóng góp tN tr
Vc tVi nay, Ban Ki-n Thi-t 
đã s� dUng chi phí vào m+t s9 công vi<c, nh
 
tân trang l�i ngôi nhà hi<n có cYng nh
 tu bc 
xây d?ng thêm m+t vài ti<n nghi khác. Đó chF 
mVi th?c hi<n b
Vc khKi đEu cho m+t vài công 
trình nh\ đS t�m có n�i sinh ho�t  tu h6c thôi.  
Ngoài ra, nhPng công trình lVn khác, t2t nhiên, 
nó đòi h\i ph(i có m+t s9 tài chánh lVn mVi có 
thS th?c hi<n đ
Jc. Nhân đây, Ban Ki-n Thi-t, 
cYng xin chân thành ghi nh�n công đ�c và 
trân kính tri ân ch
 Tôn li<t vD đã phát tâm ;ng 
h+ cúng d
7ng tDnh tài, công qu( b2t th
7ng 
hoRc th
7ng xuyên trong công cu+c xây d?ng 
Đ�i Tòng Lâm Ph�t Giáo.  

Nhân mùa Vu Lan Báo Hi-u, Ph�t lDch 2553, 
chúng tôi xin chân thành nguy<n cEu h�ng ân 
Tam b(o gia h+ cho ch
 Tôn Đ�c cùng toàn 
thS quý đ�ng h
�ng Ph�t t� B� đ$ tâm kiên 
c9, đ�o nghi<p tinh chuyên, hi-u h�nh vô 
biên, tùy tâm mãn nguy<n. 
 
Nam mô Đ�i Hi-u MUc Ki$n Liên B� tát ma ha 
tát.  

Ban Ki-n Thi-t. 
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Chuy<n Thi$n Môn 

Cây TùngCây TùngCây TùngCây Tùng                                                                            

Chi$u v$, nhPng tia n_ng vàng nh�t y-u Vt le lói 
nh
 còn v
�ng v2n luy-n l
u cùng c(nh v�t. 
Hoàng hôn tN tN buông xu9ng bao ph; c( 
không gian tZnh mDch. Ngôi chùa cYng đang 
chìm dEn vào trong bóng t9i. Ti-ng đ�i h�ng 
chung ngân vang nh
 xé tan bEu không khí 
đang trEm l_ng. Đó là báo hi<u cho m6i ng
7i 
chuan bD hành lL c;a th7i khóa tDnh đ+ t9i. 
Nhang đèn trên các bàn Ph�t đã đ
Jc th_p 
sáng. Hai ng
7i đ�ng nghiêm trang tr
Vc bàn 
th7 Tc. Ba ti-ng chuông ngân lên, r�i ti-p theo là 
m+t h�i khánh dài. T2t c( đ�ng xá hòa chúng và 
r�i m[i ng
7i lRng lB tN tN b
Vc lên trên chánh 
đi<n. 
 
Th7i TDnh đ+ t9i b_t đEu. Nhà s
 r(o b
Vc vòng 
quanh d
Vi mái hiên chùa. ThFnh tho(ng, ng
7i 
đ
a m_t nhìn xuyên qua khung c�a sc, nh
 đS 
theo dõi hai đ< t� c;a mình. Nhà s
 nci ti-ng là 
ng
7i r2t nghiêm nghD. Đ7i s9ng c;a ng
7i r2t 
đ�n gi(n. Ng
7i hành trì giVi lu�t r2t tinh nghiêm. 
Dáng ng
7i trông có vd h�i gEy, nh
ng vQn còn 
tràn đEy s�c s9ng. Ng
7i r2t hi$n hòa nói n�ng 
ch�m rãi tN t9n. Vì th-, nên các đ< t� và bcn đ�o 
trong làng r2t yêu th
�ng kính m-n. Nhà s
 
b
Vc đi khoan thai ch�m rãi đ-n g9c cây tùng và 
ng�i trên m+t b�ng đá. Màn đêm bao ph; càng 
lúc càng chìm sâu dEn. ThFnh tho(ng m+t vài 
c�n gió mát nh^ tho(ng qua, gây cho ng
7i m+t 
c(m giác tho(i mái r2t dL chDu. Ng
7i ng�i yên 
cn nh
 đS thi$n quán sâu s_c vào m+t v2n đ$ gì 
đó…  
 
Chung quanh chùa có nhi$u tàn cây cành lá 
sum suê mát md. Phong c(nh r2t nên th� hPu 
tình ngo�n mUc. Phía tr
Vc sân chùa là m+t 
v
7n cây kiSng đ; lo�i. NhPng cây kiSng nEy 
phEn lVn là do bcn đ�o hi-n tRng. Nhà s
 là 
ng
7i khéo tay và có đEu óc tham mT. Vì th-, 
nên ng
7i ch�m sóc v
7n kiSng trông r2t là đ^p 
m_t. Phía sau chùa là m+t mi-ng rQy r+ng lVn. 
N�i đó, tr�ng nhi$u lo�i rau trái. Nh7 mi-ng rQy 
nEy mà t�ng chúng trong chùa đ; chi dUng 
quanh n�m.     
 
TN ngoài l+ đá đi vào chùa, đ
7ng đi r2t là 
ngoHn ngoèo quanh co. M+t con đ
7ng l+ đ2t 

chF vNa đ; m+t chi-c xe nh\ ch�y vào. Hai bên 
đ
7ng vào chùa toàn là nhPng cây c9i m6c 
chHng chDt đan nhau um tùm.  
 
Ngôi chùa nHm sâu trong rNng đ�i, cách xa làng 
xóm. Do đó, nên ít có ng
7i lai vãng vi-ng th�m. 
ChF có vào nhPng ngày lL lVn thì mVi có nhi$u 
Ph�t t� đ-n chùa th_p h
�ng lL bái. Vì th-, mà 
ngôi chùa th�t là yên tZnh v_ng vd. Trong chùa, 
ngoài m+t cU bà chuyên lo quét d6n, n2u b-p và 
đóng đ�i h�ng chung ra, còn có ba thEy trò, m+t 
nhà s
 trU trì và hai ng
7i đ< t�. Hai ng
7i đ< t� 
trong l�a tuci thanh xuân. C( hai trông r2t kh\e 
m�nh, vD lVn pháp danh là Hu< V�n, vD nh\ pháp 
danh là Hu< Minh. Chú Hu< Minh ch
a th6 cU 
túc giVi, t�c giVi Tm kheo. Hu< V�n lVn h�n  Hu< 
Minh đ+ vài tuci. Vì thEy Hu< V�n vào chùa xu2t 
gia sVm h�n, nên s
 phU đã cho thEy th6 giVi cU 
túc vào lúc thEy đ
Jc hai m
�i b9n tuci.  
 
 Hu< V�n sanh ra và lVn lên K thành ph9. Cha 
m^ thEy r2t khá gi(. ThEy có b9n anh em mà 
thEy là ng
7i anh c(. ThEy đang h6c đ�i h6c 
n�m th� hai v$ ngành y khoa. Trong lúc đang 
h6c, b[ng x(y ra m+t bi-n c9 r2t đau th
�ng là 
ng
7i m^ sau c�n b�o b<nh đã qua đ7i. ThEy r2t 
đau bu�n! Trong lúc đang bu�n khc, tình c7 
thEy gRp m+t nhà s
 đang hóa duyên. Nh
 đã 
có nhân duyên thEy trò trong nhi$u đ7i, nên thEy 
đ-n bên nhà s
 bày t\ n[i lòng đau khc mà thEy 
vNa mVi m2t m^!  
 
Nhà s
 th2y th- r2t c(m th
�ng cho thân ph�n 
c;a ng
7i thanh niên x2u s9 b2t h�nh. Nhân đó, 
nhà s
 gi(i bày an ;i và nói rõ v$ đDnh lu�t vô 
th
7ng Ph�t d�y, m+t đDnh lu�t mà x
a nay 
không ai tránh kh\i. Sau khi nghe gi(i bày cRn 
kB, chàng thanh niên c(m th2y nh
 có m+t tia 
sáng r6i vào tâm t
 c;a chàng. Chàng c(m nh�n 
cu+c đ7i nEy, r�i ra ai cYng ph(i ch-t. Đ7i s9ng 
tranh đua h�n thua giành gi?t c2u xé vVi nhau, 
đS r�i cu9i cùng ai cYng ph(i tN gi( m6i ng
7i 
thân th
�ng c;a mình mà ra đi. M+t cu+c ra đi 
hành trình đ�n đ+c. Nh
 v�y, đ7i s9ng r9t l�i 
cYng chF là “c;a thiên tr( đDa” thôi sao? Ch( lB 
su9t c( cu+c đ7i  chF bi-t loay hoay trong cái 
vòng lan quan đó? Th�t là phi lý làm sao?! Ph(i 
có cái gì cao đ^p h�n nPa chV. Chàng trEm 
ngâm suy t
 cho ki-p s9ng. N-u đ7i s9ng chF có 
gi(i quy-t ngEn 2y vi<c, thì s9ng đS làm gì? Th�t 
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là vô vD quá!  Đó là nhPng dòng suy t
 và nhPng 
câu h\i luôn xoáy m�nh trong tâm t
 c;a chàng.   
 
Qua cái ch-t c;a ng
7i m^ hi$n, ng
7i m^ mà 
chàng th
�ng yêu nh2t trên đ7i. Đó là m+t bi-n 
c9 x(y ra r2t lVn trong đ7i chàng. Hôm nay, có 
duyên lành lVn, đ
Jc nghe nhPng l7i gi(i bày 
c;a nhà s
, nên chàng nh
 v�i đi bao n[i 
u 
phi$n mà tN khi m^ chàng m2t đ-n gi7, chàng 
luôn ôm 2p mang nó nRng trZu trong lòng. Nay 
chàng c(m th2y nh
 trút đi gánh nRng ngàn cân 
và có phEn h�i tâm tFnh th�c. Qu( đó ph(i là 
ng
7i có nhân duyên gieo tr�ng h�t gi9ng Ph�t 
pháp sâu dEy trong nhi$u đ7i mVi có thS có 
đ
Jc.  
 
TrK v$ nhà, su9t đêm hôm đó chàng trHn tr6c 
suy t
 không chJp m_t. ĐEu óc c;a chàng c� 
mãi nghZ đ-n l7i gi(ng gi(i c;a nhà s
 v$ lý vô 
th
7ng Ph�t d�y. Vì là ng
7i có trình đ+ h6c v2n 
khá, nên s? nh�n th�c c;a chàng r2t là sâu s_c. 
Sau vài ngày suy t
 chín ch_n, chàng quy-t đDnh 
tìm đ-n nhà s
 đã gRp hôm tr
Vc đS xin xu2t gia. 
Chàng xin phép ng
7i cha cho chàng đi tu. Lúc 
đEu, ng
7i cha t\ ra gi�n dP không đ�ng ý. 
Nh
ng chàng c9 quy-t n�n nF xin cho km đ
Jc. 
Chàng đ
a ra nhi$u lý lB đS gi(i thích thuy-t 
phUc. Cu9i cùng, ng
7i cha cYng đành ph(i 
ch2p nh�n. Th- là chàng kh�n gói lên đ
7ng đS 
tìm vD s
 mà chàng c(m th2y nh
 có duyên sâu 
đ�m trong nhi$u đ7i. 
 
Đ-n n�i, chàng trình bày m6i vi<c và xin đ
Jc 
xu2t gia. Lúc đEu, nhà s
 không ch2p nh�n, vì 
cho rHng s? quy-t đDnh đó c;a chàng có h�i v+i 
v(. Có thS đó là do m+t tâm t
 b�ng b+t thi-u 
suy nghZ kT càng. Nhà s
 nói vVi chàng: 
 
- Nguy<n v6ng xu2t gia c;a con thì thEy không 
có ý ng�n c(n. Nh
ng thEy chF mu9n con nên 
suy xét kT l�i. Hi<n gi7 con là m+t sinh viên đang 
theo h6c ngành y khoa. ThEy mu9n con nên trK 
v$ nhà c9 g_ng theo h6c cho đ-n khi t9t nghi<p. 
ChNng đó con có thS ra hành ngh$ c�u đ7i giúp 
ng
7i. Nh
 v�y có ph(i là t9t h�n không. Nhà s
 
trEm ngâm vài giây r�i nói ti-p: 
 
- Con nên bi-t, chuy<n xu2t gia không ph(i là 
chuy<n dL dàng, vì nó r2t h< tr6ng cho c( cu+c 
đ7i c;a con sau nEy. H�n nPa, đ7i s9ng c;a 

ng
7i xu2t gia không ph(i tEm th
7ng. Vì đó là 
c( m+t chí nguy<n lVn lao siêu trEn đ�t đ�o. 
Tr
Vc m_t là ph(i chDu c?c chDu khc, th�c khuya 
d�y sVm hành trì lL bái. Theo thEy, con  không 
nên có quy-t đDnh h2p t2p v+i v(, mà sau nEy 
ph(i h9i h�n.  
 
Dù có nhPng l7i lB phân trEn lý lB xác đáng chân 
th�t c;a nhà s
, nh
ng chàng vQn kh
 kh
 m+t 
m?c quy-t tâm giP vPng l�p tr
7ng và c9 nài nF 
khan cEu van xin cho km đ
Jc. Chàng nói bHng 
gi6ng nói hi$n tN nh
ng ngEm ch�a đ?ng ý 
t
Kng d�t khoát: 
 
- Kính b�ch thEy, qua nhPng l7i khuyên b(o 
phân tích c;a ThEy, th�t con vô cùng c(m kích 
và cám �n ThEy. Nh
ng th
a ThEy, tr
Vc khi con 
đ-n đây, con cYng đã suy nghZ r2t kT. C( đêm, 
con trHn tr6c suy t
 không thS ng; đ
Jc. Con 
nghZ, sau nEy con có ra tr
7ng làm bác sZ, thì 
con cYng chF trD đ
Jc thân b<nh mà thôi, chV 
con không thS nào trD đ
Jc tâm b<nh. Chi bHng, 
ThEy cho con xu2t gia h6c đ�o, sau nEy con có 
thS vNa trD đ
Jc thân b<nh mà cYng vNa trD đ
Jc 
tâm b<nh. Nh
 v�y, không ph(i có lJi h�n sao? 
Nh
 ThEy đã có nói, trD đ
Jc tâm b<nh mVi là 
đi$u quan tr6ng. Khi d�t đ
Jc tâm b<nh, thì thân 
b<nh cYng theo đó mà không còn. V�y nay đây, 
con kính xin ThEy tN bi hoan ht dY lòng th
�ng 
xót ch2p nh�n cho con đ
Jc tròn sK nguy<n. Nói 
đ-n đây, chàng sUp xu9ng đ(nh lL nhà s
 ba l�y 
nh
 đS mong ng
7i ch2p nh�n. 
 
Nhà s
 thEm nghZ, mình đDnh dùng lý lB nói h�n 
thi<t cho nó hiSu, không ng7 nó l�i thuy-t phUc 
mình. Thôi thì, đành ph(i ch2p nh�n cho h_n 
đ
Jc to�i nguy<n. Th- là m+t buci lL xu2t gia 
th�t đ�n gi(n chF có hai thEy trò làm lL th- phát 
trên chánh đi<n.  
 
TN đó hai thEy trò chung s9ng h; hF sVm hôm 
vVi nhau. Tình nghZa thEy trò ngày càng sâu 
đ�m. V9n có trình đ+ h6c th�c sun, nên thEy 
Hu< V�n sau khi th- phát xu2t gia không bao 
lâu, thEy đã h6c thu+c làu hai th7i khóa tUng. 
ThEy đ
Jc nhà s
 quan tâm d�y d[ r2t chu đáo, 
nên thEy khá gi\i giáo lý. Ngoài hai th7i khóa 
tUng ni<m sáng t9i ra,  nhPng b+ kinh điSn c�n 
b(n khác, thEy đ$u lEn l
Jt h6c h-t. ThEy có trí 
nhV dai r2t t9t.  
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Còn chú Hu< Minh vào chùa sau Hu< V�n m+t 
n�m. Hoàn c(nh c;a chú th�t l_m tang th
�ng bi 
đát. Chú đã m� côi cha tN thuK nh\. Chú vNa 
tròn ba tuci thì đã m2t cha. Ng
7i cha ch-t trong 
lúc chi-n tranh lo�n l�c. TN đó, chú s9ng d
Vi s? 
b(o b6c nuôi d
bng c;a ng
7i m^. M^ chú 
không tái giá. Ng
7i quy-t đDnh K v�y s9ng m+t 
mình đS lo cho con. Nh
ng b2t h�nh thay! N�m 
chú lên m
7i ba tuci, thì ng
7i m^ sau m+t c�n 
b�o b<nh đã qua đ7i. Chú lâm vào hoàn c(nh 
m� côi m2t c( cha lQn m^. B2y gi7, chú không 
bi-t ph(i n
�ng t?a vào đâu! Chú s9ng lang 
thang rày đây mai đó, bPa đói, bPa no. S? h6c 
hành c;a chú cYng bD dK dang gián đo�n sau 
cái ch-t c;a ng
7i m^. Th- là, chú chF còn có 
cách là ph(i xin vào cô nhi vi<n. Chú s9ng trong 
cô nhi vi<n đ
Jc vài n�m. Tình c7, m+t hôm chú 
gRp đ
Jc nhà s
, ng
7i có vi<c vào th�m cô nhi 
vi<n. Nhân đó, chú lân la trò chuy<n và cu9i 
cùng, chú bày t\ h-t n[i lòng qua tình c(nh đau 
khc ngút ngàn c;a chú. Và chú có ý đDnh mu9n 
đi tu. Vì quá c(m th
�ng cho thân ph�n b2t h�nh 
c;a chú, nên nhà s
 ch2p nh�n cho chú xu2t 
gia. Chú vào chùa xu2t gia. N�m đó chú mVi 
đ
Jc m
7i sáu tu�i. Qua n�m sau, s
 phU cho 
chú th6 giVi Sa di. TN đó, chú trK thành m+t chú 
Sa di hi$n tN ngây th� r2t dL th
�ng m-n… 
 
Có lEn, c( ba thEy trò ch�m sóc m2y cây kiSng K 
tr
Vc sân chùa. Nhìn th2y cây tùng đang ch
ng 
bày K trong ch�u. Chú Hu< Minh lên ti-ng  h\i 
s
 phU: 
 
-  B�ch ThEy, cây tùng nEy s? s9ng c;a nó có 
gi9ng nh
 con ng
7i mình không? M+t câu h\i, 
làm nhà s
 r2t đci ng�c nhiên. Nhà s
 c
7i khd 
nói: 
 
- Cây tùng nEy s? s9ng c;a nó không khác gì 
con ng
7i đâu con. Mà sao hôm nay, con h\i 
thEy nh
 v�y?  
 
- Vì khi hôm, trong lúc thi$n quán, con th2y m6i 
v�t đ$u có s? s9ng t
�ng quan vVi nhau r2t chRt 
chB. Không có m+t v�t nào có thS đ�n đ+c mà 
sinh t�n đ
Jc. 
 
Th- là, con đã hiSu v$ giáo lý duyên sinh c;a 
Ph�t d�y. Nhà s
 ôn t�n nói ti-p: 

 
- NEy con, s? s9ng c;a muôn loài cYng chính là 
s? s9ng c;a con. N-u con bi-t b(o v< môi 
tr
7ng s9ng chung quanh, đó chính là con khéo 
bi-t b(o v< s? s9ng c;a con r�i.Ng
Jc l�i cYng 
th-. Con hiSu đ
Jc s? s9ng t
�ng quan t
�ng 
duyên đó, là con đã hiSu đ
Jc th- giVi quan 
trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “trùng trùng duyên 
khKi”. “M+t là t2t c(, t2t c( là m+t”.  
Con hãy nhìn vào cây tùng nEy, nó chF khác vVi 
con ng
7i là vì nó là loài th?c v�t. Trong nhà 
Ph�t g6i nó là loài vô tình chúng sanh. Còn con 
ng
7i và các loài đ+ng v�t khác, thì g6i là hPu 
tình chúng sanh. N-u nói v$ nh�n th�c hiSu bi-t, 
thì loài vô tình cái bi-t c;a nó r2t là y-u kém. T2t 
nhiên, thua con ng
7i r2t xa. Nh
ng nói v$ s? 
s9ng thì c( hai không khác gì nhau. Loài vô tình 
nó cYng cEn có nhPng nhu cEu thi-t y-u cho s? 
s9ng c;a nó. Nhà s
 nói tVi đây,  Hu< V�n li$n 
h\i: 
 
- B�ch ThEy, nhu cEu thi-t y-u cho s? s9ng c;a 
nó là gì? 
 
Nhà s
 t
�i c
7i đáp: Con th2y nó sK dZ t9t t
�i 
nh
 th- nEy, có ph(i là nh7 thEy đS ý ch�m sóc 
cho nó th
7ng xuyên không?  
 
- D� ph(i. ThEy th
7ng b(o con nên nhV thFnh 
tho(ng t
Vi n
Vc và vô phân cho nó.  
 
Nhà s
 nói: Đó mVi chF là hai nhu cEu thi-t y-u 
thôi. Ngoài ra, nó còn ph(i nh7 nhi$u đi$u ki<n 
khác giúp cho nó nPa. N-u không có ánh n_ng 
mRt tr7i, đ2t t9t, không khí, hay nhPng h�t s
�ng 
r�i v.v… và nh2t là ng
7i ch�m sóc, thì th� h\i 
nó có s9ng đ
Jc hay không ? 
 
- D� b�ch ThEy ch_c ch_n là nó không thS nào 
s9ng đ
Jc.  
 
Nhà s
 ngNng giây lát, tN tN ch�m rãi khum 
ng
7i xu9ng s�a l�i cây tùng và r�i nói ti-p :  
 
- ThEy và con cYng nh
 m6i sinh v�t trên đ7i 
nEy, n-u thi-u nhPng th�c �n, th�c u9ng và t2t 
c( nhPng th� khác hoRc tr?c ti-p hoRc gián ti-p, 
thì th� h\i chúng ta có thS sinh t�n đ
Jc 
không ? 
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- D� b�ch ThEy, ch_c ch_n là không thS nào 
s9ng đ
Jc.  

Nhà s
 l2y tay bd m+t vài lá tùng úa và nói : 
- Nh
ng khi ch�m sóc nó, con cYng ph(i bi-t 
cách đS nuôi d
bng nó. Con ph(i bi-t lo�i phân 
đ2t nào thích hJp vVi nó. N-u nh
 con cho nó �n 
phân và t
Vi n
Vc quá nhi$u, t2t nhiên, nó 
không thS nào s9ng đ
Jc. Vì phân đ2t không 
thích hJp vVi nó. Con chF cEn cho phân đ2t vNa 
chNng và t
Vi n
Vc cYng v�y. Không ph(i cho 
phân hay t
Vi n
Vc nhi$u là nó t9t. S? �n u9ng 
c;a con ng
7i cYng th-. Con ng
7i cEn ph(i bi-t 
th�c �n nào có lJi cho c� thS. NhPng th�c �n 
nào có ch�a nhi$u đ+c t9 thì không nên dùng. 
ChF dùng nhPng th�c �n nào có nhi$u sinh t9 bc 
d
bng mà thôi. Nh
ng cYng không nên �n quá 
nhi$u mà nó ph(n tác dUng và có h�i cho s�c 
kh\e. Đó là ph(i khéo bi-t giP gìn đi$u hòa s? �n 
u9ng mà Ph�t đã d�y. Nhà s
 ngNng giây lát r�i 
nói ti-p : 

- X
a kia, Đ�c Ph�t đi kh2t th?c, thiên h� cúng gì 
�n n2y. Con nên nhV, m[i ngày Ph�t chF dùng có 
m+t bPa ng6 thôi. T9i l�i, có khi Ngài ph(i ng; 
d
Vi g9c cây. Đ�c Ph�t và nhPng đ< t� đi theo 
bên Ngài chF có ba y và m+t bình bát. Đ7i s9ng 
c;a các Ngài r2t gi(n dD. Các Ngài không đòi h\i 
nhi$u nhu cEu cho s? s9ng nh
 chúng ta hi<n 
nay. Vì v�y, nên các Ngài có quá nhi$u h�nh 
phúc h�n chúng ta bây gi7 nhi$u l_m. Con th2y 
ba thEy trò chúng ta s9ng n�i v_ng vd xa xôi 
làng xóm nh
 th- nEy, ban ngày thì cu9c đ2t 
tr�ng rau c(i khoai s_n đS �n, ban đêm thì tUng 
kinh tham thi$n ni<m Ph�t. Nh7 đ7i s9ng v�t 
ch2t có phEn gi(n dD, nên tâm h�n c;a chúng ta 
mVi đ
Jc an cn nh^ nhàng thanh thoát. 

ThFnh tho(ng, Ph�t t� mVi tVi đây đS cúng 
d
7ng th?c pham hoRc chút ít tDnh tài đS chúng 
ta chi dUng. Nh
ng n-u so vVi đ7i s9ng c;a Đ�c 
Ph�t và các vD Thánh chúng khi x
a, thì đ7i s9ng 
c;a chúng ta kS ra cYng quá đEy đ; h�n các 
Ngài nhi$u l_m r�i. Con nên nhV, đ7i s9ng mà 
càng  h
Kng thU v�t ch2t nhi$u chNng nào, thì 
nó sB làm tcn gi(m đ�c h�nh c;a mình nhi$u 
chNng n2y. Tc Quy S�n có d�y : « Th6 dUng 
càng nhi$u thì ng
7i thí ch; càng có lJi lVn ». 
(Th6 dUng ân ph�n thí lJi n�ng h�u) Ng
7i xu2t 
gia c;a mình gi9ng nh
 viên đá mà ng
7i thí ch; 
gi9ng nh
 là nhPng con dao. H6 c� đ-n mài dao 
trên viên đá c;a mình hoài, t2t nhiên viên đá c;a 

mình ngày càng mòn dEn, còn con dao c;a h6 
ngày càng s_c bén. NghZ th-, nên tUi con ph(i 
ráng c9 g_ng thúc liLm thân tâm mà lo tu. Không 
nên th6 c;a thí ch; nhi$u l_m. Th6 nhi$u mà 
mình không có làm đi$u gì có lJi ích cho Ph�t 
pháp, cho chúng sanh, thì nRng nJ l_m đó các 
con có bi-t không !   
Nói tVi đây nhà s
 ngang đEu lên, thK vài h�i 
cho kh\e r�i nói ti-p : 
- Ng
7i xu2t gia, ch
 Tc S
 th
7ng r�n nh_c 
chúng ta là ph(i « Tam th
7ng b2t túc ». 

Hu< Minh li$n xen vào h\i : 

- D� b�ch ThEy, tam th
7ng b2t túc có nghZa là 
gì mà lâu nay con ch
a nghe thEy nói. 

Nhà s
 nhìn vào đôi m_t trong sáng c;a chú r�i 
ng
7i ôn t�n nói : 

- Tam th
7ng b2t túc có nghZa là ba th� nhu 
cEu : �n, mRc và ng; nghF. Ba th� nEy đ9i vVi 
ng
7i xu2t gia cEn ph(i vNa đ; thôi. B2t túc là 
không nên cho d
 thNa. Khi �n không nên �n 
cho no bUng, mà ph(i cho nó l
ng thi-u m+t 
chút. Nh
 th-, vNa có lJi cho s�c kh\e mà cYng 
vNa tránh đ
Jc cái l[i tham cEu. Đ-n mRc và ng; 
nghF cYng th-. Ng
7i xu2t gia, Ph�t Tc d�y ph(i 
có đ7i s9ng đ�n gi(n. Càng đ�n gi(n chNng nào 
thì càng có an l�c h�nh phúc nhi$u chNng đó. 
VNa nói tVi đây, Hu< V�n li$n h\i : 

- B�ch ThEy, con th2y cây tùng nEy, n-u mình đS 
nó trong cái ch�u nh\, thì đ2t và phân ch_c ch_n 
là không đ; s�c nuôi d
bng cây tùng lVn lên 
đ
Jc. Mu9n cho nó mau lVn phát triSn nhanh, thì 
theo ý con, mình ph(i đem nó tr�ng ra ngoài. 
Nh
 v�y, thì nó mVi đ; s�c lVn. 

Nhà s
 ch
a kDp nói, thì chú Hu< Minh nhanh 
m�m nói tr
Vc: 

- { ! ý nEy c;a s
 huynh r2t là hay. Công nh�n 
d�o nEy s
 huynh có nhi$u ý t
Kng r2t hay.  Hu< 
V�n nh
 đ_c ý thích thú li$n nK nU c
7i t
�i rói 
và nói : 
- S
 đ< khen s
 huynh tr
Vc mRt s
 phU làm cho 
s
 huynh nK phòng cái lc mYi to lên r�i nè ! 
Nãy gi7, nhà s
 lRng lB l_ng nghe hai ng
7i h6c 
trò thân th
�ng c;a mình đ9i đáp vVi nhau. 
Đo�n, nhà s
 khd nói : 
- Ý ki-n c;a Hu< V�n r2t hJp vVi ý c;a thEy. 
Nh
ng tr
Vc h-t, thEy sB nói cho hai con nghe 
v$ cái lý nhân duyên trong nhà Ph�t. MRc dù, 
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vNa r�i thEy có nói qua cho Hu< V�n nghe, 
nh
ng còn hai duyên quan tr6ng mà thEy ch
a 
có nêu ra đS gi(i thích thêm cho hai con rõ.  Hu< 
Minh li$n h\i :  

- B�ch ThEy, hai duyên gì quan tr6ng l_m v�y ?  
 Nhà s
 nói hai đi$u ki<n quan tr6ng mà thEy sB 
nói ra đây, đó là « T�ng th
Jng duyên » và 
« đ@ng vô gián duyên ». 

Th- nào là t�ng th
Jng duyên ?  

T�ng th
Jng duyên là mình ph(i làm cho nhPng 
đi$u ki<n t�ng thêm lên. Thí nh
, mình tr�ng cây 
tùng nEy đó là chánh nhân. Đ2t, phân t9t và t2t 
c( nhPng đi$u ki<n chung quanh khác giúp cho 
cây tùng đ
Jc t9t t
�i mau lVn, nhà Ph�t g6i 
nhPng th� đó là t�ng th
Jng duyên. Đây g6i là 
t�ng th
Jng duyên trên chi$u h
Vng thi<n, t�c 
làm cho cây tùng phát triSn t9t đ^p thêm. Ng
Jc 
l�i, cYng t�ng th
Jng duyên, nh
ng không khéo 
thì sB t�ng thêm nhi$u t+i l[i x2u ác. Đó là chi$u 
h
Vng b2t thi<n. Nói tóm l�i, cây tùng là chánh 
nhân, mà môi tr
7ng chung quanh làm cho cây 
tùng phát triSn t9t đ^p đ$u g6i chung là t�ng 
th
Jng duyên c(. Đó là thEy l2y cây tùng làm thí 
dU. N-u nh
 các con suy nghZ qua các vi<c khác 
cYng nh
 th-. Nh
 các con ch6n pháp môn 
ni<m Ph�t đS tu đó là chánh nhân. Có thi<n tri 
th�c h
Vng dQn chF d�y, Kinh điSn chF bày v$ 
TDnh đ+, b�n đ�ng tu, th7i khóa quy đDnh v.v… 
đó là nhPng t�ng th
Jng duyên t9t. NhPng đi$u 
ki<n nEy sB giúp cho các con mau th�ng ti-n 
trên đ
7ng tu r2t nhanh. Ng
Jc l�i, thì các con 
sB không thS nào có đ
Jc cái k-t qu( t9t đ^p. 

Th- nào là đ@ng vô gián duyên ?  

Đ@ng vô gián duyên là nhPng đi$u ki<n liên tUc 
không cho xen hK. Thí nh
 con ch�m sóc cây 
tùng nEy đNng đS cho nó gián đo�n. Nh
 sau 
khi tr�ng cây tùng r�i, các con cEn ph(i l
u ý 
quan tâm ch�m sóc kT l
bng nó. Nh
 ph(i 
th
7ng xuyên t
Vi n
Vc, vô phân v.v…N-u thi-u 
s? ch�m sóc th
7ng xuyên nEy thì cây tùng sB 
không thS nào phát triSn t9t đ^p đ
Jc. TN cây 
tùng, đ-n các vi<c khác, các con suy ra đ$u nh
 
th- c(. Nh
 các con ni<m Ph�t thì ph(i ni<m cho 
liên tUc, ngày đêm không đ
Jc xen hK. Đó g6i là 
đ@ng vô gián duyên. Nh
 hi<n nay thEy d�y cho 
các con h6c. N-u nh
 ngày nào các con cYng 
c9 g_ng b$n chí h6c h\i đ$u đ$u, không bD gián 
đo�n, thì ch_c ch_n s? h6c c;a các con sB có 

ti-n b+ khá. BHng ng
Jc l�i, các con h6c m+t 
ngày r�i nghF b9n n�m ngày, nh
 th- là thi-u 
đi$u ki<n liên tUc, t2t nhiên, các con sB không 
thS nào h6c gi\i đ
Jc.  

Nói tóm l�i, các con làm m+t vi<c gì đó, có ích lJi 
cho mình và ng
7i và ph(i làm m+t cách liên tUc 
không đ
Jc gián đo�n, thì đó đ$u g6i là đ@ng vô 
gián duyên c(. Trong cu+c s9ng c;a con ng
7i, 
dù ngoài đ7i hay trong đ�o, n-u thi-u hai duyên 
nEy, thì vi<c làm c;a h6 r2t khó thành công. Nh7 
có hai duyên nEy, mà vi<c làm mVi có thS ti-n b+ 
lJi ích đ
Jc. ThEy nói s� ch_c các con cYng hiSu 
r�i chV ! 

- D�, b�ch ThEy tUi con đã hiSu. 

Còn m+t đi$u nPa mà thEy cYng mu9n nh_c nhK 
thêm, là sau nEy các con có đ; c� duyên tu h6c 
khá r�i, thì các con ph(i mK r+ng s? hoHng 
truy$n giáo pháp sâu r+ng đ-n m6i giai tEng 
trong xã h+i. Có th-, thì đ�o Ph�t mVi th_m 
nhuEn lan r+ng kh_p n�i đ
Jc. Gi9ng nh
 cây 
tùng nEy, n-u các con c� đS nó mãi K trong 
ch�u nh\, thì nó cYng chF có ngEn 2y thôi, chV 
không phát triSn gì thêm đ
Jc. Khi con tr�ng nó 
ra ngoài, con cYng cEn ph(i đS ý đ-n môi tr
7ng 
sinh thái nuôi d
bng nó ph(i cho thích hJp. Có 
thích hJp vVi môi tr
7ng chung quanh, thì nó 
mVi phát triSn t9t t
�i đ
Jc. CYng th-, s? truy$n 
bá giáo lý c;a các con sau nEy, cYng ph(i thích 
nghi vVi m[i hoàn c(nh xã h+i và tùy theo m[i 
qu9c đ+ mà các con ph(i tùy c� linh đ+ng uySn 
chuySn cho thích nghi. Đó g6i là “tùy duyên b2t 
bi-n” các con có bi-t không.  

T? nãy gi7 hai huynh đ< l_ng h-t tâm t
 đS nghe 
s
 phU gi(ng d�y. M[i ng
7i thEm nghZ, chF có 
tr�ng cây tùng thôi mà sao s
 phU l�i gi(ng d�y 
nhi$u bài h6c hay nh
 th-. Nh
 v�y, vVi ng
7i 
khi đã am hiSu thâm sâu Ph�t pháp r�i, h6 nhìn 
đâu cYng th2y là Ph�t pháp c(. Đó là vì h6 đã 
đ
Jc giác ng+. Ng
Jc l�i, vì còn s9ng trong 
vòng mê mu+i, nên chúng ta đ
a m_t nhìn đâu 
cYng th2y toàn là phi$n não.Th- thì mu9n tìm s? 
giác ng+, không cEn ph(i đi tìm K đâu xa. ChF 
ngay nhPng c(nh t
Jng x(y ra tr
Vc m_t hHng 
ngày, n-u nh
 tâm mình đ
Jc thanh tDnh sáng 
su9t, thì m6i c(nh v�t đ$u là t
�i mát đ^p đB h-t. 

Có thS nói, đây là lEn đEu tiên, hai huynh đ< c(m 
nh�n m+t bài h6c r2t sâu s_c, do s
 phU truy$n 
đ�t. Hai huynh đ< thEm c(m �n s
 phU đã h-t 
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lòng chF d�y. M[i ng
7i tuy không ai nói ra, 
nh
ng t�n thâm tâm thEm nguy<n sB không bao 
gi7 quên nhPng l7i d�y vô cùng quý báu c;a s
 
phU hôm nay. Ba thEy trò mãi trò chuy<n vVi 
nhau mà đã đ-n gi7 ng6 trai khi nào không hay. 
Tr7i đã tr
a, ba thEy trò vui vd lRng lB trK vào 
trong chùa đS dùng ng6 trai…  

TDnh Đ�cTDnh Đ�cTDnh Đ�cTDnh Đ�c                
    

Danh Sách Cúng D
7ng Xây D?ngDanh Sách Cúng D
7ng Xây D?ngDanh Sách Cúng D
7ng Xây D?ngDanh Sách Cúng D
7ng Xây D?ng    
Đ�i Tòng Lâm Ph�t GiáoĐ�i Tòng Lâm Ph�t GiáoĐ�i Tòng Lâm Ph�t GiáoĐ�i Tòng Lâm Ph�t Giáo    

Phan V�n ThS pd Nhu�n Trí (40); Đông+Nga 
(lon ti$n c_c)(166.25); Quincy Trí Vi<t (lon ti$n 
c_c) (491,05); Quán An L�c (lon ti$n c_c) 
(52.70);  Tr
�ng Lan (20); Gđ NguyLn V�n B(o 
pd Minh Th�c (20); Vu Cao Mai (1,000); Trí 
Th_ng (20); TrEn Kim Hà (10); Kajang Tran (50); 
Victorian Tran (50); Thùng cúng d
7ng Ph�t Đ(n 
(771,85); Cô Di<u Hu< bán bánh ú cúng (420); 
Cô Tâm  L+c bán th�c �n cúng (760); SC 
Ph
VcHòa (100); Nha sZ Ph
�ng T(o (100); Hu< 
H�nh + Hu< Gi(i (50);  Minh Ân + Di<u Di 
Wellington NZ (NZD300); TDnh Hòa (Wellington 
NZ) (NZD150); Bán Vt ĐTL (26.40); ThEy Ph
Vc 
L�c (50); �n danh (Lon ti$n c_c) (18.70); Bún bò 
Hu- Đông Ba (Lon ti$n c_c) (219.95); Vi + Ân 
(Lon ti$n c_c) (206.55); Tâm Nh
 (25); �n danh 
(500); Nha sZ Th(o (100); Sa di ni Ph
Vc Tâm 
(30); ThEy Minh Thông (318); H� Thùy Ph
Jng 
(300);  Di<u Kim (2000); L
u ThD Thanh Nhàn 
(50); Mankind Enlightenment Love Pty Ltd  
(16,020); ThEy Minh Thông (76); ThEy Minh 
Thông (60); Di<u Lai (60); S
 Cô Ph
Vc Bình 
bán Take away cúng d
7ng (300); ThEy Ph
Vc 
L�c (50);  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

L7i C(m T�L7i C(m T�L7i C(m T�L7i C(m T�    

Chúng tôi chân thành c(m t� s? đóng góp bài 
vK, ý ki-n c;a Ch
 Tôn Đ�c, T�ng, Ni xa gEn. Và 
đ�ng c(m t�, ghi nh�n công đ�c quí vD h(o tâm 
đóng góp tDnh tài trong vi<c xây d?ng c� sK Đ�i 
Tòng Lâm Ph�t Giáo; quí vD góp s�c công qu( 
trên khu đ2t còn nhi$u ngcn ngang r2t cEn 
nhPng t2m lòng r+ng mK. Quí đ�ng h
�ng Ph�t 
t� mu9n đóng góp tDnh tài bHng chi phi-u xin 
ghi: 

SUKHASUKHASUKHASUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTEVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTEVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTEVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE    
hoRc có thS chuySn th@ng vào: Commonwealth 
Bank tài kho(n s9: 
                             2323 1011 09612323 1011 09612323 1011 09612323 1011 0961. 

Sau đó gKi biên lai kèm theo h6 tên và đDa chF v$ 
Tc đình Ph
Vc Hu< đS chúng tôi ti<n c2p biên lai 
h�i đáp.  

Quý vD mu9n th�m vi-ng và công qu( trên Đ�i 
Tòng Lâm cEn chùa giúp ph
�ng ti<n di chuySn 
xin liên l�c v�n phòng Tc Đình Ph
Vc Hu<. 

M6i ý ki-n đóng góp xây d?ng xin vui lòng gKi 
theo đDa chF sau đây: 
Ph
Vc Hu< Temple 
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164 
Đi<n tho�i: (02) 9725 2324   
Fax: (02) 9725 5385 
Email: phuochue@phuochue.org 

M+t lEn nPa xin đ
Jc bày t\ lòng tri ân đ-n t2t c( 
quí vD. 

Nam mô Công Đ�c Lâm B� tát ma ha tát. 

Trân tr6ng. 

Sydney ngày 01/08/2009 

Ban Ki-n Thi-t Đ�i Tòng Lâm Ph�t Giáo 
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