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Kính bch Ch Tôn Đc Tng Ni,
Kính th a Quý đng h ng Pht t,

Bao mùa xuân qua, Đi Tòng Lâm Pht Giáo v+n khiêm
t.n âm th/m hot đ0ng. Tuy hi3n nay ch a có xây d6ng
đúng theo k9 hoch nh mô hình đã vch ra, nh ng Ban
Ki9t Thi9t v+n âm th/m xúc ti9n nh=ng công vi3c c/n thi9t
đúng theo l?i di hu@n cAa c. Đi Lão Hòa th Cng Tông
Tr Dng đã chE dy. M0t điGu mong mHi lâu nay cAa
chúng ta là sKm th@y đ Cc cái công trình xây d6ng khDi
công. Đó là điGu mà ai trong chúng ta cLng Kc mong.
B@t c m0t d6 án công trình đi quy mô nào, khi th6c
hi3n ít nhiGu gì ng ?i ta cLng đGu gMp phOi nh=ng trD
ngi khó khn ngay tP lúc khDi đ/u. Vi3c khó khn trong
công trình xây d6ng Đi Tòng Lâm Pht Giáo cLng không
ngoi l3. Nh chúng ta đã bi9t, hai điGu trD ngi khó khn
lKn nht tP tr Kc tKi nay v+n là v@n đG xin gi@y phép xây
c@t và ngân quS tài chánh. Tuy có nhiGu khó khn vG v@n
đG n/y, nh ng Ban Ki9n Thi9t cLng v+n kiên nh+n c.
gTng khTc phUc v Ct qua. NghVa là Ban Ki9n Thi9t v+n
kiên trì ch? đCi s6 ch@p thun c@p gi@y phép cAa H0i
đng thành ph. sD ti. Trong th?i gian ch? đCi, theo s6
chE đo cAa c. Hòa th Cng Tông Tr Dng, khi Ngài còn
sanh tiGn, Ban Ki9n Thi9t đã th6c hi3n m0t s. công vi3c
nh hi3n nay chúng ta đã th@y.
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Lâm Pht giáo su.t bao nm qua cLng nh
hi3n ti và mai sau.
Nh BOn Tin tr Kc chúng tôi đã có th a qua Nhân dp xuân Quý T vG, chúng tôi xin
là Ban Ki9n Thi9t đã nhn đ Cc gi@y phép chân thành kính chúc ch Tôn li3t v trn
Công trình xây c/u đã khDi công đào móng ngày 31.1.13
do H0i Đng Thành Ph. Gosford c@p. Theo h Dng m0t mùa xuân nh ý, an lc và tràn
d6 án, tr Kc tiên là phOi xây cây c/u bTt đ/y hnh phúc.
ngang qua khu đ@t bên trong đ} ti3n bG di
Trân Trng
chuy}n vt li3u nMng vào bên trong đ} xây
c@t. Vi3c làm n/y, Ban Ki9n Thi9t đã cho đ@u Ban Ki9n Thi9t
th/u đ} tìm m0t nhà th/u t ng đ.i có giá r~
và bOo đOm an toàn hn. Sau khi đ@u th/u, Chuy3n thiGn môn
k9t quO Ban Ki9n Thi9t đã chn nhà th/u có
CHNU
CH U ĐNG
tên là VNL Civil Construction đ} thi công cho
công trình xây d6ng n/y. Công trình n/y s
bTt đ/u khDi công vào th hai ngày
21/1/2013, tc nhm ngày mng m ?i tháng
chp nm Nhâm Thìn. Tuy nhiên, hi3n nay
Ban Ki9n Thi9t đang gMp phOi khó khn vG
v@n đG tài chánh. ĐiGu khó khn n/y, bao
nm qua cLng nh hi3n nay ch Tôn Đc
Tng, Ni cLng nh m0t s. quý đng h ng
Pht t đã hng tâm, hng sOn đóng góp.
Nh ng công trình xây d6ng thì khá lKn lao,
mà s6 đóng góp tài chánh thì ch a đA đ}
trang trOi mi chi phí. Do đó, Ban Ki9n Thi9t
chE th6c hi3n xây d6ng qua tPng ph/n vU tùy
theo tài chánh đã có. Mu.n cho công trình
th6c hi3n sKm đ Cc hoàn t@t làm ni trung
tâm tu hc cho Tng, Ni và Pht t, chúng
tôi thành tâm tha thi9t kêu gi lòng hOo tâm
đóng góp cAa toàn th} ch Tôn li3t v. Có
th9, thì công trình mKi có th} ti9n hành mà
không b trD ngi khó khn nhiGu vG vi3c xây
d6ng n/y.

Trn bão lKn vPa qua làm cho cây c.i x xác
tiêu điGu và nhà ca đGu b sp đ tiêu tan
gây thi3t hi nMng nG. M0t vài ngôi nhà lá cL
kS nm d Ki chân đi nay không còn n=a.
Có nh=ng cn nhà b sp đ c0t, kèo, rui,
lá... nm thành đ.ng chng ch@t lên nhau.
Đ đc ph/n nhiGu đGu b tiêu hAy. May
mTn là không có ai b th ng tích nMng hay
t vong. Cây c.i xung quanh chùa, có cây
thì b gãy tét nhánh; có cây thì b tr.c g.c
nm rOi rác đó đây phi bày ngn ngang.
Cái dàn b/u và nh=ng cây chà tre cTm sâu
d Ki đ@t đ} cho m@y dây kh qua leo lên,
nay đGu b sp xu.ng và tiêu tan. M@y li9p
rau cOi cLng bi h dp. Chú Hu3 Minh đi cTt
m@y trái b/u còn non đ} đem vô cho bà BOy
n@u canh. Hai chú Hu3 Minh và Hu3 Tân
cùng m0t vài cu thanh niên trai tr~ trong
làng đ9n chùa phU thu dn li khu v ?n và
làm gn li nh=ng cây c.i b ngã. Hôm đó,
tr?i giông to gió lKn m a bão s@m sét, hai
chú Hu3 Minh và Hu3 Tân đGu lo sC chùa b
h sp. Còn bà BOy thì ngi tay l/n chui
mi3ng ni3m Pht lâm râm nh đ} th/m c/u
nguy3n. Mi ng ?i đGu th/m lo lTng và
mang tâm t ý nghV khác nhau.

Vì tiGn đ cAa đo pháp hi3n ti và mai sau,
vì nhu c/u đóng góp lCi ích th6c tin trong
chiGu h Kng sinh hot, nhm nuôi d ng
đ?i s.ng tâm linh, cLng nh góp ph/n cU
th} trong lVnh v6c vn hóa Pht giáo và dân
t0c cAa m0t x sD đa vn hóa Úc Châu n/y,
m0t l/n n=a, Ban Ki9n Thi9t xin chân thành
kêu gi và cOm nhn tri ân sâu xa qua t@m
lòng quý giá cAa ch Tôn li3t v đã phát tâm
h cúng trong công cu0c ki9n to Đi Tòng

Trong khi đó, Nhà S trU trì ngi tr/m ngâm,
nh đang t l6 nghV đ9n nh=ng ngôi nhà cL
kS xiêu vo, mái tranh vách lá cAa nh=ng
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ng ?i dân nghèo kh lam lL m0t nTng hai
s ng lMn l0i ki9m n tPng ngày, gi? đây đã
b cn bão càn quét nhà ca đã b sp đ
tan nát, hoa màu ru0ng v ?n cLng b thi3t
hi nMng nG. Ri đây cu0c s.ng cAa h s
không bi9t ra sao? Thiên tai luôn đe da đ9n
s6 s.ng cAa con ng ?i. NghV đ9n tình cOnh
cAa h phOi s.ng nheo nhóc trong cOnh
màn tr?i chi9u đ@t, b=a đói, b=a no, tr~ con
đói khát, b3nh tt không thu.c men, thì than
ôi! tht là não nu0t chua xót chnh lòng!
Lòng tP bi cAa ng ?i tu hành tr Kc hoàn
cOnh tang th ng đó, th hHi không chua
xót chnh lòng sao đ Cc? Làm sao có th}
ngoOnh mMt làm ng?! T@t nhiên, là phOi tìm
ph ng cách cu giúp cho h trong cn đói
khát hon nn ngMt nghèo n/y.
NghV th9, Nhà S liGn đng ra hô hào vn
đ0ng kêu gi lòng hOo tâm thi3n nguy3n
cAa mi ng ?i. Tr Kc h9t, Nhà S m?i m0t
vài ng ?i có đo tâm hp li đ} lp thành
m0t Ban Cu TrC. M0t s. ng ?i h Dng ng
tham gia vào trong Ban n/y. H mD r0ng
chi9n dch cu trC bng cách đi lc quyên
tPng nhà. H cùng nhau lMn l0i xu.ng ph.
đ} quyên tiGn và đ đc. Tin đn lan xa mi
ng ?i h Dng ng phát tâm đóng góp. Có
đ Cc m0t s. tài vt, h liGn mang ra Ay lo
phân phát cho nh=ng nn nhân. H cùng
nhau phU giúp cho m0t s. dân làng xây
d6ng li nhà ca và ri to công n vi3c làm
cho h. Nh? th9, mà h đã v Ct qua đ Cc
cái tai nn thOm kh.c ác li3t n/y. H bày tH
ni lòng bi9t ân đ.i vKi Nhà S và nh=ng
ng ?i đng ra vn đ0ng trong phong trào
lc quyên cu trC cho h.

th} th@u hi}u đ Cc tâm trng cAa h. Đói
khát, b3nh đau, nhà ca không có, tài sOn
tiêu hao, bao nm tr?i làm lUng v@t vO, dành
dUm tPng đng, tPng cTc không dám tiêu
xài, th9 mà hôm nay đành phOi cam chu
trTng tay không còn gì cO! Còn cOnh đau
kh nào hn! nh@t là đ.i vKi các tr~ con,
b3nh tt nm lây l@t, đói khát kêu la. M0t tình
cOnh tht vô cùng bi đát th ng tâm! Đã
nghèo li thêm mTc phOi cái eo tai nn tht
là kh kh. Sau tai nn n/y, h cOm th@y
cu0c đ?i tht là mHng manh vô th ?ng giO
tm khác nào nh m0t gi@c chiêm bao!
Đâu có ai bi9t tr Kc đ Cc nh=ng gì s xOy
ra. MKi hôm qua cu0c s.ng cAa h còn êm
@m hnh phúc, bng phút ch.c lâm vào
cOnh nhà tan ca nát, không còn manh áo
đ} che thân. QuO cu0c đ?i n/y tràn đ/y đau
kh. Có thân đã là kh ri, @y th9 mà còn
phOi chu bao nhiêu th kh lUy khác đè
nMng, vì nh=ng hoàn cOnh chung quanh gây
nên. H9t nhn tai ri đ9n thiên tai ha hi.
Chi9n tranh cLng đã làm cho ng ?i ta đau
kh quá nhiGu. Có cu0c chi9n tranh nào mà
không tàn phá thiêu hAy, gây nên cOnh ch9t
chóc tang th ng?! Mng s.ng cAa con
ng ?i nh đng trên b? v6c thm gi=a s.ng
và ch9t. Do ý thc nh th9, nên h thc tEnh
tu hành nhiGu hn. QuO đúng vKi câu nói
cAa ng ?i x a: "Nhn vô hon ha b@t hi
đ/u". Con ng ?i n9u không gMp hon nn
thì không ai chu hi đ/u thc tEnh tu hành,
làm lành lánh d=. N9u đ?i s.ng cAa con
ng ?i luôn gMp vn may, hanh thông suôn
s~, Kc gì đ Cc n@y, chTc là không ai nghV gì
đ9n s6 tu hành. BDi tu làm chi cho t.n công
hao hi nhc sc.

Sau cu0c cu trC đó, ti9ng tm cAa nhà s
vang xa và đã đ Cc nhiGu ng ?i bi9t đ9n.
Nh@t là nh=ng dân làng D các vùng phU cn,
h vG chùa ngày càng đông hn. Nh=ng
nn nhân thiên tai h tH ra mang n Nhà S
r@t nhiGu. N9u không có s6 giúp đ và kêu
gi cAa Nhà S , thì không bi9t đ?i s.ng cAa
h s ra sao? Ai có lâm vào hoàn cOnh hon
nn đau th ng ngút ngàn n/y, thì mKi có

... Bng đi m0t th?i gian, ng ?i ta ít th@y Nhà
S lui tKi chm sóc D khu v ?n ki}ng. Mi
l/n đi ngang qua v ?n ki}ng ng ?i ta hay
chú ý đ9n nh=ng cây ki}ng r@t có giá tr mà
Nhà S th ?ng hay chm sóc cTt tEa. BDi
Nhà S là ng ?i r@t khéo tay và có óc ngh3
thut thm mS. Có nh=ng cây bonsai cTt tEa
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u.n cong lên xu.ng r@t đp. Ai trông th@y
cLng phOi tr/m tr khen ngCi. Chi ki}ng
cLng là m0t cái thú vui, nh ng phOi bi9t
cách chm sóc cho có ngh3 thut. Nh@t là
đ.i vKi nh=ng ng ?i trng tui, h th ?ng
tìm cho mình nh=ng thú vui tiêu khi}n nh
nhàng đ} di d ng tinh th/n. Tuy nhiên,
không phOi ai lKn tui cLng thích tìm cho
mình cái thú vui chi ki}ng h9t đâu. Có th}
có nh=ng ng ?i h đi tìm cho mình nh=ng
cái thú vui riêng khác. Nh đánh c? t Kng,
u.ng trà hoMc cà phê D nh=ng ni quán xá
ch hp mMt bn bè đ} tán ng+u, bình lun
s6 đ?i. Đây là hng ng ?i mà h chuyên tìm
hi}u chuy3n thiên h s6 đ} ri đem ra bình
phm th phi phù phi9m.

đGu b đau nhc. BG ngoài thì Nhà S tH ra
nh không có gì, nh ng k tht bên trong thì
Nhà S luôn phOi kiên nh+n chu đ6ng.
Chng b3nh n/y mi khi th?i ti9t trD lnh, thì
Nhà S đau nhc r@t khó chu và đi li r@t
khó khn. Trong lúc Nhà S nm điGu
d ng, thì hai chú Hu3 Minh và Hu3 Tân
th ?ng xuyên thay phiên nhau D bên cnh
s phU cAa mình. Hai chú h9t lòng lo lTng
chm sóc cho Nhà S . Bà BOy cLng vy. T0i
nghi3p, lúc nào bà cLng ân c/n hHi thm và
lo cho Nhà S trong v@n đG n u.ng. Khi
hay tin Th/y trD b3nh nMng, th/y Hu3 Vn
cLng xin phép Ban Giám Đ.c D nhà tr ?ng
đ} vG thm s phU.
M0t hôm, nhân có đA mMt mi ng ?i, Nhà
S liGn bOo chú Hu3 Minh dìu nhà s đ9n
cái gh9 tr ?ng kS. Đây là b0 gh9 x a cL kS
mà Nhà S th ?ng hay ngi u.ng trà hoMc
xem kinh. B0 gh9 n/y, ngoài Nhà S ra,
không m0t ai dám ngi. Ngoi trP nh=ng v
khách đMc bi3t nh các bc Tôn Túc cao
đc chng hn. Sau khi Nhà S ngi xu.ng
gh9, chú Hu3 Tân liGn mang trà đ9n và trnh
trng rót trà m?i Nhà S dùng. Nhà S vPa
dùng trà vPa dy bOo thc nhTc các v đ3 t
cAa mình. Nhà S ôn tn nói: Qua trn bão
vPa ri, các con th@y dân làng h phOi chu
đ6ng r@t là đau kh. Hôm nay, th/y mu.n
cho các con c/n phOi hi}u rõ hai ch= "Chu
Đ6ng". Chu đ6ng là nghVa cAa hai ch= nh+n
nhUc. Nh ng hai ch= nh+n nhUc cAa ch=
Hán, ý nghVa cAa nó không hay bng hai
ch= chu đ6ng cAa ti9ng Vi3t. Ch= "Chu" có
nghVa là ch@p nhn. Còn ch= "Đ6ng" có
nghVa là ôm l@y.

Nói chung, nh=ng ng ?i già hay tìm cho
mình nh=ng thú vui riêng đ} quên lãng th?i
gian. Tuy nhiên, có nh=ng thú vui đem li
nhiGu lCi ích cho đ?i s.ng tâm linh. Tuy
nhiên, cLng có nh=ng thú vui mang tác hi
cho th} xác và tinh th/n. Nh có ng ?i đam
mê hút xách, bài bc r Cu chè, cái thú đam
mê say s a n/y không sKm thì ch/y gia đình
cAa h cLng s tán gia bi sOn m@t h9t hnh
phúc. Ng ?i x a nói: "Đó là thú vui chE mD
đ ?ng cho đau kh" quO đúng nh vy. Vui
đó ri kh đó. C ?i đó ri khóc đó. Bi9t bao
nhiêu ng ?i đi tìm cái thú vui n/y, nh ng vui
đâu thì không th@y mà chE th@y toàn là đau
kh nhà tan ca nát, vC chng con cái ly
tán, k~ m0t ni ng ?i m0t ngã. Đó là hu
quO cAa cái thú đam mê lao đ/u vào ca t.
Các bc C Đc th ?ng rn dy nhTc nhD
ng ?i ta bng câu nói ngTn gn: "C? bc là
bác thng b/n". X a nay, có ai chi bài bc
mà làm giàu đâu? TP ch9t tKi b th ng thì
có.

Khi có vi3c gì khó khn mà ng ?i ta không
th} làm đ Cc, thì h nói đành phOi chu vy.
HoMc nói: thng đó m@t dy quá, tôi nói nó
không nghe thôi đành chu. NghVa là đành
phOi ch@p nhn. Nh vPa ri có m0t cu
thanh niên nào đó la l.i om sòm, th/y nghe
Hu3 Minh nói vKi Hu3 Tân, rng, huynh
không chu ni thái đ0 la l.i om sòm cAa

TrD li v@n đG trên, sD dV ng ?i ta ít th@y Nhà
S lai vãng D khu v ?n ki}ng là vì chng
b3nh cL cAa Nhà S b tái phát nMng. M0t
chng b3nh nan y mà Nhà S đã phOi chu
đ6ng trong su.t m@y m i nm qua. Đó là
chng b3nh phong th@p các khKp x ng
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anh ta. Nh vy, Nh=ng điGu gì khó khn mà
mình không làm đ Cc hoMc nh=ng gì xOy ra
mà mình không th} khTc phUc đ Cc, thì chE
có cách cTn rng chu đ6ng ch@p nhn mà
thôi. Đó là nghVa cAa ch= "Chu" theo nghVa
bình di3n thông th ?ng cAa th9 gian. Ng ?i
ta chE chu đ6ng D m0t mc đ0 nào đó thôi.
Khi không còn chu đ6ng đ Cc n=a thì nó s
n tung làm cho mình và ng ?i phOi chu
đau kh. BDi do đè nén c ch9 lâu ngày nên
s6 vi3c mKi xOy ra nh th9.

mình nhH quá, thì làm sao cha h9t. Vy
mình c/n phOi có cái tâm r0ng lKn hn mKi
có th} cha h9t nh=ng ni kh niGm đau.
Cái tâm cha càng lKn chPng nào, thì các
con có nhiGu an lc hnh phúc chPng n@y.
Con th@y vt đ} cha thì nhH, còn cái c/n
cha thì nhiGu, nh vy thì làm sao t ng
xng đ Cc. T@t nhiên là cái b cha s tràn
ra ngoài.
Các v B tát khác vKi chúng ta là khác hn
D ch cha. Tâm cAa các Ngài có m0t sc
cha quá r0ng lKn. R0ng đ9n đi không có
giKi hn. Vì vy, nên các Ngài có quá nhiGu
hnh phúc. BDi cái tâm cha cAa các Ngài
không còn phân bi3t hay dD, x@u t.t, phOi
trái, thù bn, th ng ghét v.v... nghVa là v Ct
ra ngoài nh=ng cMp đ.i đãi nh nguyên. Do
đó, nên các Ngài không có cái tâm thA xO,
l@y cái n/y bH cái kia, ghét ng ?i n/y,
th ng ng ?i n. Còn th@y có hai, tc còn
th@y có s6 khác bi3t. Tâm đa cAa mình vì
nhH hp nên mình không có đ Cc cái hnh
phúc chn tht nh các Ngài. Đ.i vKi mình,
cái gì mình a, mình thích, mình th ng, thì
mình mKi ch@p nhn, mKi cha. Bng ng Cc
li, thì mình không ch@p nhn và không
cha. BDi th9 mà mình mãi chu đau kh
không có đ Cc cái hnh lKn nh các Ngài.

Ch= chu n/y, đ.i vKi nh=ng ng ?i th9 gian
tht khó có th} v Ct qua, vì h không bi9t
cách th6c tp. Còn đ.i vKi ng ?i tu chúng
ta, nh@t là ng ?i xu@t gia, các con cLng phOi
th6c tp lTm mKi đ Cc. Mình phOi th6c tp
mD r0ng trái tim r0ng lKn nh trái tim cAa
ch Pht và B tát. Có th9 thì mình mKi d
dàng ch@p nhn đ Cc cO tánh t.t và tánh
x@u cAa con ng ?i, Nh tánh tình cAa ng ?i
nào đó khó a, khó chi, mà mình v+n có
th} ch@p nhn không có gì cOm th@y b6c
b0i, khó chu cO. Các con th@y, ch= chu đâu
có mang ý nghVa t/m th ?ng đâu. Nó mang
m0t ý nghVa r@t r0ng lKn, đòi hHi ng ?i đó
phOi có m0t t@m lòng r0ng lKn mKi đ Cc. Đó
là th/y nói s qua vG nghVa cAa ch= chu.
Bây gi? th/y giOi thích cho các con nghe vG
ý nghVa cAa ch= "Đ6ng". Đ6ng có nghVa là
cha đ6ng. Ch= n/y là m0t hình dung tP nói
lên cái dung l Cng nghVa là cái đ} đ6ng
cha. M0t vt nhH nh cái ly, cái tách thì sc
dung cha cAa nó nhH. Còn m0t vt lKn thì
sc dung cha cAa nó lKn. Đó là nói vG cái
sc dung cha trng l Cng bên ngoài. Vt
càng to lKn chPng nào thì nó cha đ6ng
càng nhiGu chPng n@y. Đ.i vKi tâm thc cAa
các con cLng vy. Tinh th/n, tuy nó không
có hình t Kng nh m0t vt ch@t cU th},
nh ng nó cLng có m0t sc dung cha tùy
theo cái tâm đa nhH lKn. N9u tâm đa càng
nhH hp chPng nào thì sc cha càng nhH
hp chPng đó. N9u ni kh niGm đau cAa
mình lKn quá, mà cái tâm cha đ6ng cAa

Bao nhiêu nm kinh nghi3m trong vi3c tu
hành, th/y th@y có ng ?i tu lâu D trong đo
mà h v+n không có hnh phúc. Vì h
không bi9t mD r0ng trái tim. Càng s.ng ích
k chE nghV riêng cho mình chPng nào thì
càng đau kh nhiGu chPng n@y. Ng Cc li,
có ng ?i h không c/n phOi mang cái nhãn
hi3u tôn giáo hay tên tui nào h9t, h chE
c/n có trái tim r0ng lKn khéo bi9t bao dung
tha th, không c. ch@p vKi b@t c điGu gì, dù
điGu đó là điGu t.t hay điGu x@u. H chE th6c
tp mD r0ng cõi lòng ch@p nhn và dung
cha, thì đ?i s.ng cAa h s giOm đi đau
kh r@t nhiGu. Đc Pht là ng ?i đã mD r0ng
trái tim hoàn toàn, cho nên Ngài mKi có
đ Cc tràn đ/y hnh phúc. Các v B tát tuy
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không hnh phúc bng Pht, nh ng các
Ngài có hnh phúc hn chúng ta quá nhiGu.
Các con chE c/n tp s.ng vKi hai ch= n/y,
thì các con s có hnh phúc ngay. Hnh
phúc hay đau kh không D đâu xa mà D
ngay trong tâm thc cAa các con. ĐiGu đó
các con có bi9t không?

mKi có đ Cc tình th ng r0ng lKn. Các con
không còn th@y cái đáng a hay không
đáng a, cái đáng ghét hay không đáng
ghét. Mà con chE th@y vn vt không ngoài
mình. Vì s6 s.ng cAa mình là s6 s.ng cAa
t@t cO muôn loài. Các con nên bi9t, trên đ?i
n/y không có vt gì đ0c lp mà có th} sinh
tn đ Cc. NhH nh ht bUi hay lKn nh quO
đa c/u cLng nm trong phm trù cAa lý
duyên sinh cO. Đã do duyên sinh thì đâu có
cái gì ngoài mình. N9u s6 s.ng mà không
có nh=ng tác dUng Onh h Dng qua li thì
sao thành s6 s.ng? VG v@n đG n/y, nh có
l/n th/y cLng đã giOng giOi cho các con
nghe ri. Có cái nhìn sâu sTc nh th9 thì các
con mKi có tình th ng r0ng lKn. Tâm cAa
Pht thì mD r0ng nh thái h và Pht ôm cO
thái h vào lòng. BOn tâm cAa mình cLng
r0ng lKn nh thái h . Nh ng ti vì mình ch a
có th6c tp thi9t thi3t đ} mD r0ng đó thôi.
ChK không phOi cái đó mình không sn có.
Tuy sn có, nh ng mình b các th vô minh
phiGn não che ngn nên nó không hi}n hi3n
đó thôi. Khi nào vô minh phiGn não không
còn thì Pht tánh s hi3n bày. Ch Pht, B
Tát, và các v T s , các Ngài cLng đGu có
sn cái bOn tâm nh mình, nh ng các Ngài
khác hn mình là D ch các Ngài đã khéo
bi9t mD r0ng và s.ng hòa nhp vKi vn h=u
vL trU đó thôi.

- D bi9t. Th/y Hu3 Vn hHi ti9p:
- Bch s phU, có ph ng pháp nào mình
th6c tp đ Cc nh vy không?
- Có. Nh có l/n th/y nói cho các con bi9t.
Các con mu.n mD r0ng cõi lòng, không
phOi chE nói mD r0ng là nó mD r0ng đ Cc.
BDi cái tp khí lâu đ?i lâu ki9p cAa chúng
sinh là ích k là ch@p ngã. ChE bi9t có mình
thôi. S.ng vì mình mà ch9t cLng vì mình. Nói
là th ng ng ?i, giúp ng ?i nh ng th6c t9
thì cLng chE vì mình thôi. Mình nói, mình yêu
th ng ng ?i đó, nh ng k tht là mình chE
yêu th ng mình. N9u th6c s6 th ng ng ?i,
thì khi ng ?i đó ra đi thì đPng có bn rn khóc
than hãy đ} cho ng ?i ta ra đi đ Cc bình an.
Đng n/y không, h ng ?i đó ngáp ngáp
sTp sa lìa khHi cõi đ?i thì mình kêu réo
khóc la inh Hi thOm thi9t chE mu.n h D li
vKi mình. Vì m@t h mình cOm th@y b v lc
lHng không ai bOo v3 che chD giúp đ cho
mình. Nh vy, con th@y vì ng ?i hay vì
mình?

Nói g/n và th6c t9 hn, là khi các con có
b3nh, các con không nên có ý nghV bun
trách ai cO. Vì b3nh không ai đem cái đó li
cho mình. Các con chE c/n đ.i di3n ch@p
nhn b3nh là m0t s6 tht và ri các con phOi
ôm l@y cái b3nh đó. Coi b3nh nh là m0t
ng ?i bn thân cAa các con cùng lKn lên vKi
các con trong m0t môi tr ?ng s.ng. Th hHi,
tP nhH đ9n lKn, tP tr~ đ9n già có m@y ai
không b3nh? Vì lúc nhH nh? mình có b3nh
nên mình mKi có nh=ng con vi trùng ch.ng
b3nh. Nh vy không phOi b3nh là bn thân
cAa mình sao? Nh có l/n th/y nói vKi các
con là trong Lun BOo V ng Tam Mu0i có
câu: “NghV đ9n thân th} thì đPng c/u không

- D. Th a chE vì mình thôi.
- N9u không vì mình, thì mình nên vui mà
c/u chúc cho ng ?i đó ra đi đ Cc toi
nguy3n cAa h. Đó mKi tht là th ng h.
TrD li câu hHi cAa con, con mu.n mD r0ng
trái tim nh trái tim cAa B Tát Quan Th9
Âm, thì tr Kc tiên, con c/n th6c tp cho
mình có đ Cc hi thD chánh ni3m. Có chánh
ni3m thì con mKi có cái nhìn sâu sTc vào s6
vt. Cái nhìn đi sâu vào thiGn quán không
th@y có mình và ng ?i riêng bi3t. Nh? có
chánh ni3m và thiGn quán nh th9, các con
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b3nh hon, vì không b3nh hon thì dUc
vng d sanh”. Dù các con không mu.n
ch@p nhn ôm l@y nó, thì nó v+n có mMt hi3n
h=u vKi các con. Thay vì sC hãi chy tr.n, thì
mình nên tH ra thân thi9t và an Ai xoa du nó,
Đó là nh=ng cn đau nhc làm mình b6c b0i
khó chu, mình chE c/n nhn di3n sâu sTc vG
cn đau, và ri mình hãy t6 an Ai hóa giOi
nó. Đó là các con khéo bi9t áp dUng tinh
th/n cAa hai ch= chu đ6ng ri.

khó tìm hi}u rõ nguyên nhân và thông cOm
cho tánh tình cAa tui tr~, phOi kiên nh+n tìm
cách sa đi hóa giOi, thì hu quO có th}
chuy}n đi khác đi. HoMc giO n9u nh
chúng nó mu.n dn ra ngoài có đ?i s.ng t6
lp, thì làm cha m mình cLng nên phân tích
lCi hi vG mMt tài chính chi tiêu và nh=ng vt
dUng c/n thi9t khi chúng nó dn đi. N9u sau
khi phân tích giOi bày cân nhTc lCi hi cMn
k mà chúng nó v+n c ng quy9t dn đi, thì
cha m chE còn có cách là đành phOi ch@p
nhn và tìm cách h trC giúp cho chúng vui
mà thôi. Cha m không nên bun phiGn và
vì mình mà chn đng đ?i s.ng t6 lp cAa
chúng nó. Có nhiGu ng ?i, vì thi9u th6c tp
mD r0ng cõi lòng bao dung tha th, chE bi9t
ích k nghV cho riêng mình, nên r/y la chi
bKi mTng nhi9c con cái đA điGu, cu.i cùng
h phOi lãnh l@y cái hu quO là m@t con.

 đ?i n/y, các con th@y đâu có cái gì hoàn
toàn vPa ý mình h9t. N9u cái gì cLng vPa ý
mình h9t thì đâu còn có kh n=a. Các con
th@y có nhiGu gia đình vì thi9u th6c tp kiên
nh+n chu đ6ng, nên h d dàng gây ra s6
đ v . BDi cái gì h cLng mu.n hn ng ?i
khác và h mu.n ng ?i khác phOi làm theo
ý cAa h. Chính vì cái ý ni3m đ0c tài, đ0c
đoán đó, mà có bi9t bao gia đình phOi đ v
chia ly tan nát. Vì không ai chu tìm hi}u,
thông cOm và nh ?ng nhn nhau. Và cLng
không ai mu.n chu đ6ng nh=ng cái mà
mình không hài lòng. Nh tr ?ng hCp, m0t
đa con trai đem bn gái vG s.ng chung
trong nhà, nh ng kh ni, ng ?i bn gái đó
li có nh=ng thái đ0 b@t kính, th@t l, nghch
ngCm, cng đ/u, ng ngnh, gàn b Kng
vKi cha m cAa ng ?i bn trai. Thái đ0 đó
không th} nào cha m cAa ng ?i bn trai kia
ch@p nhn chu đ6ng tha th ni. Không
chu đ6ng ni thì chE còn có n Kc là phOi
đui chúng nó đi thôi. Đui thì chúng đi,
chúng đâu có lo lTng nghV gì đ9n hu quO
sau n/y. Chúng chE mu.n làm cho thHa mãn
cái lòng t6 ái và s6 ham mu.n khát vng cAa
chúng thôi. Chúng không c/n bi9t đ9n s6
bun lo gì cAa cha m. Th9 là cha m đành
phOi m@t đa con trai cAa mình. Vì nó nghe
theo ng ?i tình bn gái cAa nó hn. Nó chy
theo ti9ng gi cAa tình yêu, vì tình yêu có
m0t h@p l6c sc mnh r@t lKn.

Vi3c đ?i hay vi3c đo cLng th9. ĐiGu c/n
y9u là các con mu.n đ Cc an n hnh phúc,
lCi mình, lCi ng ?i, thì các con c/n phOi th6c
tp đc tánh “Chu Đ6ng” cho tht sâu sTc.
NghVa là các con nên có t@m lòng r0ng
l Cng th ng yêu đ.i vKi t@t cO muôn loài.
Đó là các con khéo bi9t th} hi3n cái “Ân
Đc”. Ân đc là m0t trong ba đc. Nh có
l/n th/y nói, các con c/n phOi c. gTng tu
tp D ni ba đc. Đc đ/u tiên là Trí đc. Có
trí tu3 chi9u soi thì các con mKi có th} nhn
di3n và chuy}n hóa các th vô minh phiGn
não. Đó là Đon đc. Khi vô minh phiGn não
không có thì các con mKi có đ Cc cái l Cng
bao dung tha th r0ng lKn. Đc tánh h xO
bao dung r0ng lKn không có giKi hn n/y,
chính đó là Ân đc. Đây là cách chu đ6ng
mang tính siêu xu@t th9 gian. ChE c/n mD
r0ng cái l Cng bao dung h xO n/y thì cu0c
đ?i cAa các con s có đ Cc tràn đ/y hnh
phúc.
Th/y chE nêu ra m0t trong nhiGu tr ?ng hCp
mà mình phOi chu đ6ng trong tinh th/n bao
dung và h xO. Có th9, thì cu0c s.ng mKi
đem li cho ng ?i ta có thêm nhiGu hnh

Trong tr ?ng hCp n/y, n9u cha m không
mu.n m@t đa con trai cAa mình, thì h nên
mD r0ng cõi lòng bao dung tha th và chu
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X ng Trí+Di3u Đc 20, Quý Nh Nguyn
100, Bán hàng Vu Lan 2012 cúng 3541.55,
Nguyn Th Thu pd Di3u Thi3n 100,
Tr/n Thanh Vân 50, Tr ng Tu@n DzEnh 100,
Chung Thái Hoàng Nam 100, NS ThOo
Nguyn 200, Kim Nga Nguyn pd Di3u Hu3
100, Đoàn Hùng 50, Nguyn Th Hunh Lan
100, Di3u H ng 3 (Chùa Quang Minh) 50,
Di3u Thi3n 50, Hnh HOi 50, Tâm Nghiêm 50,
Tâm Thnh 100, Gđ Ngc Đng100, Nht
Luân, Cu Luân, Di3u Đoan, Di3u Thanh 200,
Ngc Tr6c 100, m0t nhóm Pht t cúng xây
c/u 4,800; Gđ Trí + Trung 250; thùng ph Kc
s ng ĐTL 237,95; SC Ph Kc H ng + Ph Kc
Tâm 549.66;; Tng Hoàng Nhã 200; Donation
Trung Thu 45; n danh 50; Gđ Tr/n Vn Hùng
và Trnh Th Cm Loan 219,20; Nha sV ThOo
Nguyn 200; Kim Nga Nguyn 100; Bán dâu
ĐTL 25; Th/y Minh Thông &SC Ph Kc H ng
329,81;; SC Ph Kc Tâm 200;Minh Ân & Di3u
Di NZ$500; Bán dâu ĐTL 50; SC Ph Kc L
1,500; ¢n danh cúng t Cng B Tát Đa tng
5,000; VL Xuân Dung pd Tâm HCp Nouvell
Caledonia 200; CU Di3u Hnh pd Lautard
cúng t Cng B Tát Di LMc 100; Bùi Đình Hòe
pd Ph Thành + Tâm Hoa 200; Nguyn Th
Hu Nht 100; Th/y Ph Kc QuOng 100; Tâm
Minh 100; Phm Duy Ti9n pd Minh Đt 200; Lê
Mai Hiên pd HOi Quang 100; Nguyn Th Thu
pd Tâm Chn 100; Bác Nhu Hòa 100; Bàn
dâu và m ĐTL 1,000; ¢n danh 502,96; SC
Ph Kc Thông 100, Pht t chùa Quang Minh
120 gm Lê Ngc Anh pd Quang Di3 ,
Nguyn Xuân ThTng , Tr ng H=u Phúc pd
Binh HOi, Tr ng Hng Vân pd Di3u H ng,
Hàng Hunh Anh Tu@n, pd Binh Thông; Ph Kc
An mua chu hoa 200; thùng ph Kc s ng
ĐTL 145; Bán m ĐTL 30; ¢n danh cúng
d ?ng 499,65; ¢n danh cúng d ?ng109.75;
Nha sV ThOo Nguyn 200; Lâm Kim PhUng
Michelle 500; L u Chí Thanh 300 Nha sV ThOo
Nguyn 200; Kim Nga Nguyn 100; Gđ Tâm
Thanh 300; Kim Nga Nguyn 100; Sc An Thi3n
+ SC Ph Kc Bu cúng xây tháp 1,000; Hunh
BEnh Hà pd Hu3 Liên 150; Minh Ân & Di3u Di
NZ$500; ¢n danh 707.60, ¢n danh 394.98, SC
Ph Kc Tâm 200, Bán n Kc m 40, D ng Th
Sen 400. Anh Tilan Kus Lan Pham 100, SC

phúc. Hnh phúc không D đâu xa, mà nó chE
D trong trái tim cAa các con, cAa mi ng ?i
mà thôi. Th/y mong bài hc “Chu Đ6ng”
n/y các con phOi c. gTng th6c tp và phOi
th6c tp m0t cách sâu sTc theo g ng hnh
cAa ch Pht T đã làm. Có th9, thì các con
s đ Cc nhiGu lCi lc ngay trong đ?i s.ng
th6c t9 n/y.
Thanh Trì

DANH SÁCH NG H
Đ_I TÒNG LÂM PHxT GIÁO
H0 trì Tam BOo:
BOo SC Ph Kc Tâm 100, SC
Ph Kc Chí 300, Tnh ThAy 30, Minh Tâm 80,
Nguyên Hoa 100, SC Ph Kc H ng 200, Minh
Tâm 50, SC Ph Kc Tâm 100; Minh Tâm 60,
Di3u An 100, SC Ph Kc H ng 100, Hu3 Minh
300; Minh Tâm 55; SC Ph Kc Tâm 100; Minh
Tâm 60; SC Ph Kc H ng 100; SC Ph Kc
Nghiêm 120; SC Ph Kc Thanh 120; SC Ph Kc
Tâm 100; SC Ph Kc Chí 100; Th/y Minh
Thông 400; SC PhuKc H ng 100, SC Ph Kc
HOi 60, Quincy Trí Vi3t 600, Minh Tâm 50, Gđ
Viên H ng 180, Gđ Viên Toàn 30, Tr ng Th
BTc pd Di3u Hnh 60, Hoàng Hi}n Phát 60,
Tr ng Đình Hot 60, Phan Đình Phúng 60, Trí
Chánh 60, Logan Tr/n 60, SC Ph Kc Chí 200,
Emmy Phùng 120, SC Ph Kc Tr Dng 120, SC
Ph Kc HOi 180, Nguyn Th H ng 30, Bành
Th Lúi 60, Hunh Ái Cúc 60, Tng Hoàng Nhã
100.
Cúng d ?ng xây c/u:
c/u
NS ThOo Nguyn 200, Kim Nga Nguyn 100,
Tnh ThAy bán hàng cúng ĐTL 113,90,
Donation Vu Lan 280, Thùng cúng d ?ng
nhân dp l Vu Lan 516, Ngc Minh pd Chân
Phúc Hà 50, Sn + Thu 100, Anne Vu 10, Tr/n
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Ph KcNi3m 500, Cô Ba Di3p 100, Sn + Thu
500, Hà Th Ph@n pd Di3u Lc 100, Cháu Ông
Nm Gia 50, Gđ Tâm Nguyn pd Minh Đng
200, Nha SV ThOo Nguyn 200, Kim Nga
Nguyn pd Di3u Hu3 100, Minh Ân + Di3u Di
NZ$700, Th/y Ph Kc Đ0 & SC Ph Kc L Cng
USD100, Gđ ĐMng Vn Nha + Cô Tâm Đc
(NC) 50. Bán m + Kt 950, Thùng ph Kc
s ng ĐTL 2,065, BOo Ngc cúng tiGn bông
60, Tâm M+n 50, Bác Thng 360, TiGn bán
hàng Trung Thu 1,725.75.

Tâm Liên

Ghi nhận
công đức
nhà in .

đã giúp
bảo trợ
Bản tin
nầy

88 Mandarin St.

Tel: (02) 9724 7

FAIRFIELD EAST 2165

Fax: (02) 9724 7

L?i COm T
Chúng tôi chân thành cOm t s6 đóng góp bài
vD, ý ki9n cAa Ch Tôn Đc, Tng, Ni xa g/n.
Và đng cOm t, ghi nhn công đc quí v hOo
tâm đóng góp tnh tài trong vi3c xây d6ng c
sD Đi Tòng Lâm Pht Giáo; quí v góp sc
công quO trên khu đ@t còn nhiGu ngn ngang
r@t c/n nh=ng t@m lòng r0ng mD. Quí đng
h ng Pht t mu.n đóng góp tnh tài bng
chi phi9u xin ghi:

Xuân NhK Th/y

Xuân n/y nhK li xuân qua
Cây s/u hoa héo tim đà quMn đau
ThiGn môn Ph Kc Hu3 xôn xao
Tòng Lâm rL cánh m0t màu thê l ng
Nào ai bi9t đ Cc vô th ?ng
Th/y vG cõi Pht an t ?ng xO thân
Hay tin Pht t xa g/n
Đng vG t Dng ni3m bâng khuâng cõi lòng
NTng vàng lm tTt tr?i Đông
Sen vàng r6c sáng thong dong Tây miGn
Dâng Th/y m0t đóa h ng liên
Ngm ngùi th ng nhK ca thiGn Th/y
đâu?
M a bun hoa lá âu s/u
NiGm đau m0t cõi tr?i nào bi9t cho
B9n còn xa vTng con đò
ChiGu tàn mây phA đTn đo m0t mình!
Th/y đi m0t cõi an bình
Xuân vG t Dng nhK ân tình khó quên
Ân Th/y sâu nMng đáp đGn
NghVa tình còn đó trn nên Th/y trò.

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC
INSTITUTE
hoMc
có
th}
chuy}n
thng
Commonwealth Bank tài khoOn s.:

vào:

2323 1011 0961.
0961
Sau đó gDi biên lai kèm theo h tên và đa chE
vG T đình Ph Kc Hu3 đ} chúng tôi ti3n c@p
biên lai hi đáp.
Quý v mu.n thm vi9ng và công quO trên Đi
Tòng Lâm c/n chùa giúp ph ng ti3n di
chuy}n xin liên lc vn phòng T Đình Ph Kc
Hu3.
Mi ý ki9n đóng góp xây d6ng xin vui lòng gDi
theo đa chE sau đây:
Ph Kc Hu3 Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
Đi3n thoi: (02) 9725 2324
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Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org
M0t l/n n=a xin đ Cc bày tH lòng tri ân đ9n t@t
cO quí v.
Nam mô Công Đc Lâm B tát ma ha tát.
Trân trng.

Sydney ngày 01/02/2013
Ban Ki9n Thi9t Đi Tòng Lâm Pht Giáo
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