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Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý đồng hương Phật tử,
Mùa Vu Lan về, trong hoàn cảnh xã hội có nhiều biến động
xảy ra gây nên tình trạng bất an, luôn đe dọa đến đời sống
an nguy cho con người. Đời sống của nhơn loại hiện nay,
khác nào như đang đứng trên bờ vực thẳm, không biết mình
sẽ rơi xuống hố sâu vào lúc nào. Quả địa cầu hiện nay, như
đang lên cơn sốt rên rỉ quằn quại giãy chết. Hiện tượng nầy
chính do bàn tay con người tạo nên. Theo các nhà khoa học
báo động cho biết, trái đất đang trên đà gia tăng sức nóng,
bởi do con người cho thải ra quá nhiều lượng khí độc làm ô
nhiễm môi sinh, rồi đến phá hoại rừng cây sát hại nhiều sinh
vật v.v…mà hậu quả là những trận thiên tai họa hại giáng
xuống. Đó là sự cảnh cáo của thiên nhiên, thế mà con người
vẫn chưa chịu hồi tâm tỉnh thức.
Mặt khác, cho chúng ta thấy, ngày nay, không ai có thể phủ
nhận được sức vạn năng của ngành khoa học kỹ thuật. Các
nhà khoa học đã khám phá và phát minh nhiều thứ máy
móc tinh vi, nhằm cung ứng những tiện nghi vật chất cho
đời sống con người thụ hưởng. Tại các nước tân tiến, sự tiêu
thụ vật chất ngày càng lên cao, nhưng rất tiếc, người ta
không thể tìm thấy hạnh phúc trong những thứ tiện nghi vật
chất đó. Bởi lòng dục vọng ham muốn của con người không
có giới hạn và cũng không bao giờ họ biết dừng lại. Đầu
óc của con người ngày nay, nó quay cuồng theo nhịp điệu
bon chen tranh giành hơn thua theo cuộc sống, nên người
ta không có một phút giây nào được yên tĩnh trong tâm hồn.
Khoa học có thể cung ứng mọi thứ tiện nghi vật chất máy
móc cho con người, nhưng có một thứ mà họ không thể nào
cung ứng được, đó là sự bình an hạnh phúc trong tâm hồn
của mỗi con người.
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Trưởng Tổ Đình Phước Huệ chỉ đạo, đã cố
gắng xây dựng qua từng bước khiêm tốn hình
thành. Hy vọng trong tương lai không xa, nơi
đây sẽ trở thành một nơi thắng cảnh lý tưởng,
mở rộng cho những trái tim hướng lòng tu
dưỡng, chuyển hóa thân tâm, nhằm mang lại
lợi ích cho mình và người trong phương trời
giác ngộ giải thoát.

Thế nên, đời sống con người, nếu chỉ biết đua
đòi chạy theo nhu cầu vật chất không thôi, mà
xao lãng xem nhẹ phần tinh thần, thì chắc
chắn con người không thể nào có được hạnh
phúc. Sự suy thoái đạo đức ngày càng tuột
dốc đến mức độ thê thảm, nhất là ở các nước
được mệnh danh là tân tiến văn minh. Muốn
lấy lại sự quân bình và nâng cao phẩm chất
đạo đức con người, thiết nghĩ, mỗi người
chúng ta nên có những phút giây yên tĩnh để
quán chiếu di dưỡng đời sống tinh thần. Chính
đời sống tinh thần mới thực là quan trọng, vì
nó là chủ động điều khiển đời sống thể chất.
Một cuộc sống mất thế quân bình giữa vật
chất và tinh thần, tất nhiên, nó sẽ đưa đến tình
trạng khủng hoảng mất thăng bằng và đó
chính là hậu quả của những tệ nạn phạm
pháp gây nên những xáo trộn thác loạn bất an
cho xã hội. Hiện tượng nầy đã và đang xảy ra
ở mức độ báo động trầm trọng khắp nơi trên
thế giới.
Muốn điều chỉnh hoán cải lại đời sống cho
phù hợp với bản chất giá trị đạo đức tâm linh,
thiết nghĩ, chúng ta nên quán chiếu sâu vào
tâm thức, để tìm lại lẽ sống chân thật của
chính mình. Đó là con đường đưa chúng ta trở
lại đầu nguồn của sự sống. Có thế, thì chúng
ta mới mong thoát khỏi những ràng buộc khổ
đau hệ lụy trong thế giới hiện tượng đầy hận
thù tranh chấp bạo động tang thương nầy. Sự
nuôi dưỡng đời sống tâm linh, làm giảm bớt
những căng thẳng bức xúc nội tại, do ngoại
cảnh mang lại, thật là điều tối cần thiết. Muốn
thế, thì chúng ta cần phải có một nơi thích
hợp. Nơi đó, phải là nơi tương đối thanh tịnh
vắng vẻ trong cảnh trí Già lam thiên nhiên hài
hòa. Tiếp cận với cảnh trí thiên nhiên, làm cho
cõi lòng chúng ta sẽ cảm thấy tươi mát êm dịu
dễ chịu, như trút đi bao nỗi gánh nặng ưu
phiền.

Theo dự án kế hoạch cho tương lai gần, Ban
Kiến Thiết sẽ thực hiện xây dựng một vài công
việc thiết yếu. Trước tiên, là xây một cây cầu
bắt ngang qua để vào khu đất bên trong. Với
nhu cầu là để di chuyển chuyên chở những
vật liệu nặng để xây cất chánh điện và một vài
cơ sở tiện nghi cần thiết khác. Vấn đề nầy,
hiện nay Hội đồng thành phố sở tại đã cho
phép. Nhưng với số tài chánh hiện có còn quá
eo hẹp, chưa đủ số trang trải kinh phí cho
công trình, nên Ban Kiến Thiết chưa dám khởi
công thực hiện.
Số tài chánh mà chư Tôn Đức Tăng Ni và quý
đồng hương Phật tử đã phát tâm nhiệt tình ủng
hộ đóng góp từ trước tới nay, Ban Kiến Thiết
đã sử dụng chi phí vào một số công việc, như
tân trang lại ngôi nhà hiện có cũng như tu bổ
xây dựng thêm một vài tiện nghi khác. Đó chỉ
mới thực hiện bước khởi đầu cho một vài công
trình nhỏ để tạm có nơi sinh hoạt tu học thôi.
Ngoài ra, những công trình lớn khác, tất nhiên,
nó đòi hỏi phải có một số tài chánh lớn mới có
thể thực hiện được. Nhân đây, Ban Kiến Thiết,
cũng xin chân thành ghi nhận công đức và
trân kính tri ân chư Tôn liệt vị đã phát tâm ủng
hộ cúng dường tịnh tài, công quả bất thường
hoặc thường xuyên trong công cuộc xây dựng
Đại Tòng Lâm Phật Giáo.
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2553,
chúng tôi xin chân thành nguyện cầu hồng ân
Tam bảo gia hộ cho chư Tôn Đức cùng toàn
thể quý đồng hương Phật tử Bồ đề tâm kiên
cố, đạo nghiệp tinh chuyên, hiếu hạnh vô
biên, tùy tâm mãn nguyện.

Chính vì muốn tạo ra một môi trường thích
nghi hài hòa cho sự sống, trong chiều hướng
thăng hoa đời sống tâm linh, và hơn thế nữa,
để mỗi người có cơ hội khôi phục lại tiềm
năng sức sống cao đẹp chân thật của chính
mình, nên bao năm qua Ban Kiến Thiết Đại
Tòng Lâm Phật Giáo, do Hòa Thượng Tông

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát ma ha
tát.
Ban Kiến Thiết.
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chỉ vừa đủ một chiếc xe nhỏ chạy vào. Hai bên
đường vào chùa toàn là những cây cối mọc
chằng chịt đan nhau um tùm.

Chuyện Thiền Môn
Cây Tùng
Chiều về, những tia nắng vàng nhạt yếu ớt le lói
như còn vương vấn luyến lưu cùng cảnh vật.
Hoàng hôn từ từ buông xuống bao phủ cả
không gian tĩnh mịch. Ngôi chùa cũng đang
chìm dần vào trong bóng tối. Tiếng đại hồng
chung ngân vang như xé tan bầu không khí
đang trầm lắng. Đó là báo hiệu cho mọi người
chuẩn bị hành lễ của thời khóa tịnh độ tối.
Nhang đèn trên các bàn Phật đã được thắp
sáng. Hai người đứng nghiêm trang trước bàn
thờ Tổ. Ba tiếng chuông ngân lên, rồi tiếp theo là
một hồi khánh dài. Tất cả đồng xá hòa chúng và
rồi mỗi người lặng lẽ từ từ bước lên trên chánh
điện.

Ngôi chùa nằm sâu trong rừng đồi, cách xa làng
xóm. Do đó, nên ít có người lai vãng viếng thăm.
Chỉ có vào những ngày lễ lớn thì mới có nhiều
Phật tử đến chùa thắp hương lễ bái. Vì thế, mà
ngôi chùa thật là yên tĩnh vắng vẻ. Trong chùa,
ngoài một cụ bà chuyên lo quét dọn, nấu bếp và
đóng đại hồng chung ra, còn có ba thầy trò, một
nhà sư trụ trì và hai người đệ tử. Hai người đệ tử
trong lứa tuổi thanh xuân. Cả hai trông rất khỏe
mạnh, vị lớn pháp danh là Huệ Văn, vị nhỏ pháp
danh là Huệ Minh. Chú Huệ Minh chưa thọ cụ
túc giới, tức giới Tỳ kheo. Huệ Văn lớn hơn Huệ
Minh độ vài tuổi. Vì thầy Huệ Văn vào chùa xuất
gia sớm hơn, nên sư phụ đã cho thầy thọ giới cụ
túc vào lúc thầy được hai mươi bốn tuổi.

Thời Tịnh độ tối bắt đầu. Nhà sư rảo bước vòng
quanh dưới mái hiên chùa. Thỉnh thoảng, người
đưa mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ, như để
theo dõi hai đệ tử của mình. Nhà sư nổi tiếng là
người rất nghiêm nghị. Đời sống của người rất
đơn giản. Người hành trì giới luật rất tinh nghiêm.
Dáng người trông có vẻ hơi gầy, nhưng vẫn còn
tràn đầy sức sống. Người rất hiền hòa nói năng
chậm rãi từ tốn. Vì thế, nên các đệ tử và bổn đạo
trong làng rất yêu thương kính mến. Nhà sư
bước đi khoan thai chậm rãi đến gốc cây tùng và
ngồi trên một băng đá. Màn đêm bao phủ càng
lúc càng chìm sâu dần. Thỉnh thoảng một vài
cơn gió mát nhẹ thoảng qua, gây cho người một
cảm giác thoải mái rất dễ chịu. Người ngồi yên
ổn như để thiền quán sâu sắc vào một vấn đề gì
đó…

Huệ Văn sanh ra và lớn lên ở thành phố. Cha
mẹ thầy rất khá giả. Thầy có bốn anh em mà
thầy là người anh cả. Thầy đang học đại học
năm thứ hai về ngành y khoa. Trong lúc đang
học, bỗng xảy ra một biến cố rất đau thương là
người mẹ sau cơn bạo bệnh đã qua đời. Thầy rất
đau buồn! Trong lúc đang buồn khổ, tình cờ
thầy gặp một nhà sư đang hóa duyên. Như đã
có nhân duyên thầy trò trong nhiều đời, nên thầy
đến bên nhà sư bày tỏ nỗi lòng đau khổ mà thầy
vừa mới mất mẹ!
Nhà sư thấy thế rất cảm thương cho thân phận
của người thanh niên xấu số bất hạnh. Nhân đó,
nhà sư giải bày an ủi và nói rõ về định luật vô
thường Phật dạy, một định luật mà xưa nay
không ai tránh khỏi. Sau khi nghe giải bày cặn
kẽ, chàng thanh niên cảm thấy như có một tia
sáng rọi vào tâm tư của chàng. Chàng cảm nhận
cuộc đời nầy, rồi ra ai cũng phải chết. Đời sống
tranh đua hơn thua giành giựt cấu xé với nhau,
để rồi cuối cùng ai cũng phải từ giả mọi người
thân thương của mình mà ra đi. Một cuộc ra đi
hành trình đơn độc. Như vậy, đời sống rốt lại
cũng chỉ là “của thiên trả địa” thôi sao? Chả lẽ
suốt cả cuộc đời chỉ biết loay hoay trong cái
vòng lẩn quẩn đó? Thật là phi lý làm sao?! Phải
có cái gì cao đẹp hơn nữa chớ. Chàng trầm
ngâm suy tư cho kiếp sống. Nếu đời sống chỉ có
giải quyết ngần ấy việc, thì sống để làm gì? Thật

Chung quanh chùa có nhiều tàn cây cành lá
sum suê mát mẻ. Phong cảnh rất nên thơ hữu
tình ngoạn mục. Phía trước sân chùa là một
vườn cây kiểng đủ loại. Những cây kiểng nầy
phần lớn là do bổn đạo hiến tặng. Nhà sư là
người khéo tay và có đầu óc thẩm mỹ. Vì thế,
nên người chăm sóc vườn kiểng trông rất là đẹp
mắt. Phía sau chùa là một miếng rẫy rộng lớn.
Nơi đó, trồng nhiều loại rau trái. Nhờ miếng rẫy
nầy mà tăng chúng trong chùa đủ chi dụng
quanh năm.
Từ ngoài lộ đá đi vào chùa, đường đi rất là
ngoằn ngoèo quanh co. Một con đường lộ đất
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người xuất gia không phải tầm thường. Vì đó là
cả một chí nguyện lớn lao siêu trần đạt đạo.
Trước mắt là phải chịu cực chịu khổ, thức khuya
dậy sớm hành trì lễ bái. Theo thầy, con không
nên có quyết định hấp tấp vội vả, mà sau nầy
phải hối hận.

là vô vị quá! Đó là những dòng suy tư và những
câu hỏi luôn xoáy mạnh trong tâm tư của chàng.
Qua cái chết của người mẹ hiền, người mẹ mà
chàng thương yêu nhất trên đời. Đó là một biến
cố xảy ra rất lớn trong đời chàng. Hôm nay, có
duyên lành lớn, được nghe những lời giải bày
của nhà sư, nên chàng như vơi đi bao nỗi ưu
phiền mà từ khi mẹ chàng mất đến giờ, chàng
luôn ôm ấp mang nó nặng trĩu trong lòng. Nay
chàng cảm thấy như trút đi gánh nặng ngàn cân
và có phần hồi tâm tỉnh thức. Quả đó phải là
người có nhân duyên gieo trồng hạt giống Phật
pháp sâu dầy trong nhiều đời mới có thể có
được.

Dù có những lời lẽ phân trần lý lẽ xác đáng chân
thật của nhà sư, nhưng chàng vẫn khư khư một
mực quyết tâm giữ vững lập trường và cố nài nỉ
khẩn cầu van xin cho kỳ được. Chàng nói bằng
giọng nói hiền từ nhưng ngầm chứa đựng ý
tưởng dứt khoát:
- Kính bạch thầy, qua những lời khuyên bảo
phân tích của Thầy, thật con vô cùng cảm kích
và cám ơn Thầy. Nhưng thưa Thầy, trước khi con
đến đây, con cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Cả đêm,
con trằn trọc suy tư không thể ngủ được. Con
nghĩ, sau nầy con có ra trường làm bác sĩ, thì
con cũng chỉ trị được thân bệnh mà thôi, chớ
con không thể nào trị được tâm bệnh. Chi bằng,
Thầy cho con xuất gia học đạo, sau nầy con có
thể vừa trị được thân bệnh mà cũng vừa trị được
tâm bệnh. Như vậy, không phải có lợi hơn sao?
Như Thầy đã có nói, trị được tâm bệnh mới là
điều quan trọng. Khi dứt được tâm bệnh, thì thân
bệnh cũng theo đó mà không còn. Vậy nay đây,
con kính xin Thầy từ bi hoan hỷ dũ lòng thương
xót chấp nhận cho con được tròn sở nguyện. Nói
đến đây, chàng sụp xuống đảnh lễ nhà sư ba lạy
như để mong người chấp nhận.

Trở về nhà, suốt đêm hôm đó chàng trằn trọc
suy tư không chợp mắt. Đầu óc của chàng cứ
mãi nghĩ đến lời giảng giải của nhà sư về lý vô
thường Phật dạy. Vì là người có trình độ học vấn
khá, nên sự nhận thức của chàng rất là sâu sắc.
Sau vài ngày suy tư chín chắn, chàng quyết định
tìm đến nhà sư đã gặp hôm trước để xin xuất gia.
Chàng xin phép người cha cho chàng đi tu. Lúc
đầu, người cha tỏ ra giận dữ không đồng ý.
Nhưng chàng cố quyết năn nỉ xin cho kỳ được.
Chàng đưa ra nhiều lý lẽ để giải thích thuyết
phục. Cuối cùng, người cha cũng đành phải
chấp nhận. Thế là chàng khăn gói lên đường để
tìm vị sư mà chàng cảm thấy như có duyên sâu
đậm trong nhiều đời.
Đến nơi, chàng trình bày mọi việc và xin được
xuất gia. Lúc đầu, nhà sư không chấp nhận, vì
cho rằng sự quyết định đó của chàng có hơi vội
vả. Có thể đó là do một tâm tư bồng bột thiếu
suy nghĩ kỹ càng. Nhà sư nói với chàng:

Nhà sư thầm nghĩ, mình định dùng lý lẽ nói hơn
thiệt cho nó hiểu, không ngờ nó lại thuyết phục
mình. Thôi thì, đành phải chấp nhận cho hắn
được toại nguyện. Thế là một buổi lễ xuất gia
thật đơn giản chỉ có hai thầy trò làm lễ thế phát
trên chánh điện.

- Nguyện vọng xuất gia của con thì thầy không
có ý ngăn cản. Nhưng thầy chỉ muốn con nên
suy xét kỹ lại. Hiện giờ con là một sinh viên đang
theo học ngành y khoa. Thầy muốn con nên trở
về nhà cố gắng theo học cho đến khi tốt nghiệp.
Chừng đó con có thể ra hành nghề cứu đời giúp
người. Như vậy có phải là tốt hơn không. Nhà sư
trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp:

Từ đó hai thầy trò chung sống hủ hỉ sớm hôm
với nhau. Tình nghĩa thầy trò ngày càng sâu
đậm. Vốn có trình độ học thức sẵn, nên thầy
Huệ Văn sau khi thế phát xuất gia không bao
lâu, thầy đã học thuộc làu hai thời khóa tụng.
Thầy được nhà sư quan tâm dạy dỗ rất chu đáo,
nên thầy khá giỏi giáo lý. Ngoài hai thời khóa
tụng niệm sáng tối ra, những bộ kinh điển căn
bản khác, thầy đều lần lượt học hết. Thầy có trí
nhớ dai rất tốt.

- Con nên biết, chuyện xuất gia không phải là
chuyện dễ dàng, vì nó rất hệ trọng cho cả cuộc
đời của con sau nầy. Hơn nữa, đời sống của
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- Nầy con, sự sống của muôn loài cũng chính là
sự sống của con. Nếu con biết bảo vệ môi
trường sống chung quanh, đó chính là con khéo
biết bảo vệ sự sống của con rồi.Ngược lại cũng
thế. Con hiểu được sự sống tương quan tương
duyên đó, là con đã hiểu được thế giới quan
trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “trùng trùng duyên
khởi”. “Một là tất cả, tất cả là một”.
Con hãy nhìn vào cây tùng nầy, nó chỉ khác với
con người là vì nó là loài thực vật. Trong nhà
Phật gọi nó là loài vô tình chúng sanh. Còn con
người và các loài động vật khác, thì gọi là hữu
tình chúng sanh. Nếu nói về nhận thức hiểu biết,
thì loài vô tình cái biết của nó rất là yếu kém. Tất
nhiên, thua con người rất xa. Nhưng nói về sự
sống thì cả hai không khác gì nhau. Loài vô tình
nó cũng cần có những nhu cầu thiết yếu cho sự
sống của nó. Nhà sư nói tới đây, Huệ Văn liền
hỏi:

Còn chú Huệ Minh vào chùa sau Huệ Văn một
năm. Hoàn cảnh của chú thật lắm tang thương bi
đát. Chú đã mồ côi cha từ thuở nhỏ. Chú vừa
tròn ba tuổi thì đã mất cha. Người cha chết trong
lúc chiến tranh loạn lạc. Từ đó, chú sống dưới sự
bảo bọc nuôi dưỡng của người mẹ. Mẹ chú
không tái giá. Người quyết định ở vậy sống một
mình để lo cho con. Nhưng bất hạnh thay! Năm
chú lên mười ba tuổi, thì người mẹ sau một cơn
bạo bệnh đã qua đời. Chú lâm vào hoàn cảnh
mồ côi mất cả cha lẫn mẹ. Bấy giờ, chú không
biết phải nương tựa vào đâu! Chú sống lang
thang rày đây mai đó, bữa đói, bữa no. Sự học
hành của chú cũng bị dở dang gián đoạn sau
cái chết của người mẹ. Thế là, chú chỉ còn có
cách là phải xin vào cô nhi viện. Chú sống trong
cô nhi viện được vài năm. Tình cờ, một hôm chú
gặp được nhà sư, người có việc vào thăm cô nhi
viện. Nhân đó, chú lân la trò chuyện và cuối
cùng, chú bày tỏ hết nỗi lòng qua tình cảnh đau
khổ ngút ngàn của chú. Và chú có ý định muốn
đi tu. Vì quá cảm thương cho thân phận bất hạnh
của chú, nên nhà sư chấp nhận cho chú xuất
gia. Chú vào chùa xuất gia. Năm đó chú mới
được mười sáu tuồi. Qua năm sau, sư phụ cho
chú thọ giới Sa di. Từ đó, chú trở thành một chú
Sa di hiền từ ngây thơ rất dễ thương mến…

- Bạch Thầy, nhu cầu thiết yếu cho sự sống của
nó là gì?
Nhà sư tươi cười đáp: Con thấy nó sở dĩ tốt tươi
như thế nầy, có phải là nhờ thầy để ý chăm sóc
cho nó thường xuyên không?
- Dạ phải. Thầy thường bảo con nên nhớ thỉnh
thoảng tưới nước và vô phân cho nó.

Có lần, cả ba thầy trò chăm sóc mấy cây kiểng ở
trước sân chùa. Nhìn thấy cây tùng đang chưng
bày ở trong chậu. Chú Huệ Minh lên tiếng hỏi
sư phụ:

Nhà sư nói: Đó mới chỉ là hai nhu cầu thiết yếu
thôi. Ngoài ra, nó còn phải nhờ nhiều điều kiện
khác giúp cho nó nữa. Nếu không có ánh nắng
mặt trời, đất tốt, không khí, hay những hạt sương
rơi v.v… và nhất là người chăm sóc, thì thử hỏi
nó có sống được hay không ?

- Bạch Thầy, cây tùng nầy sự sống của nó có
giống như con người mình không? Một câu hỏi,
làm nhà sư rất đổi ngạc nhiên. Nhà sư cười khẻ
nói:

- Dạ bạch Thầy chắc chắn là nó không thể nào
sống được.

- Cây tùng nầy sự sống của nó không khác gì
con người đâu con. Mà sao hôm nay, con hỏi
thầy như vậy?

Nhà sư ngừng giây lát, từ từ chậm rãi khum
người xuống sửa lại cây tùng và rồi nói tiếp :

- Vì khi hôm, trong lúc thiền quán, con thấy mọi
vật đều có sự sống tương quan với nhau rất chặt
chẽ. Không có một vật nào có thể đơn độc mà
sinh tồn được.

- Thầy và con cũng như mọi sinh vật trên đời
nầy, nếu thiếu những thức ăn, thức uống và tất
cả những thứ khác hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp,
thì thử hỏi chúng ta có thể sinh tồn được
không ?

Thế là, con đã hiểu về giáo lý duyên sinh của
Phật dạy. Nhà sư ôn tồn nói tiếp:
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- Dạ bạch Thầy, chắc chắn là không thể nào
sống được.

mình ngày càng mòn dần, còn con dao của họ
ngày càng sắc bén. Nghĩ thế, nên tụi con phải
ráng cố gắng thúc liễm thân tâm mà lo tu. Không
nên thọ của thí chủ nhiều lắm. Thọ nhiều mà
mình không có làm điều gì có lợi ích cho Phật
pháp, cho chúng sanh, thì nặng nợ lắm đó các
con có biết không !
Nói tới đây nhà sư ngẩng đầu lên, thở vài hơi
cho khỏe rồi nói tiếp :
- Người xuất gia, chư Tổ Sư thường răn nhắc
chúng ta là phải « Tam thường bất túc ».

Nhà sư lấy tay bẻ một vài lá tùng úa và nói :
- Nhưng khi chăm sóc nó, con cũng phải biết
cách để nuôi dưỡng nó. Con phải biết loại phân
đất nào thích hợp với nó. Nếu như con cho nó ăn
phân và tưới nước quá nhiều, tất nhiên, nó
không thể nào sống được. Vì phân đất không
thích hợp với nó. Con chỉ cần cho phân đất vừa
chừng và tưới nước cũng vậy. Không phải cho
phân hay tưới nước nhiều là nó tốt. Sự ăn uống
của con người cũng thế. Con người cần phải biết
thức ăn nào có lợi cho cơ thể. Những thức ăn
nào có chứa nhiều độc tố thì không nên dùng.
Chỉ dùng những thức ăn nào có nhiều sinh tố bổ
dưỡng mà thôi. Nhưng cũng không nên ăn quá
nhiều mà nó phản tác dụng và có hại cho sức
khỏe. Đó là phải khéo biết giữ gìn điều hòa sự ăn
uống mà Phật đã dạy. Nhà sư ngừng giây lát rồi
nói tiếp :

Huệ Minh liền xen vào hỏi :
- Dạ bạch Thầy, tam thường bất túc có nghĩa là
gì mà lâu nay con chưa nghe thầy nói.
Nhà sư nhìn vào đôi mắt trong sáng của chú rồi
người ôn tồn nói :
- Tam thường bất túc có nghĩa là ba thứ nhu
cầu : ăn, mặc và ngủ nghỉ. Ba thứ nầy đối với
người xuất gia cần phải vừa đủ thôi. Bất túc là
không nên cho dư thừa. Khi ăn không nên ăn
cho no bụng, mà phải cho nó lưng thiếu một
chút. Như thế, vừa có lợi cho sức khỏe mà cũng
vừa tránh được cái lỗi tham cầu. Đến mặc và ngủ
nghỉ cũng thế. Người xuất gia, Phật Tổ dạy phải
có đời sống đơn giản. Càng đơn giản chừng nào
thì càng có an lạc hạnh phúc nhiều chừng đó.
Vừa nói tới đây, Huệ Văn liền hỏi :

- Xưa kia, Đức Phật đi khất thực, thiên hạ cúng gì
ăn nấy. Con nên nhớ, mỗi ngày Phật chỉ dùng có
một bữa ngọ thôi. Tối lại, có khi Ngài phải ngủ
dưới gốc cây. Đức Phật và những đệ tử đi theo
bên Ngài chỉ có ba y và một bình bát. Đời sống
của các Ngài rất giản dị. Các Ngài không đòi hỏi
nhiều nhu cầu cho sự sống như chúng ta hiện
nay. Vì vậy, nên các Ngài có quá nhiều hạnh
phúc hơn chúng ta bây giờ nhiều lắm. Con thấy
ba thầy trò chúng ta sống nơi vắng vẻ xa xôi
làng xóm như thế nầy, ban ngày thì cuốc đất
trồng rau cải khoai sắn để ăn, ban đêm thì tụng
kinh tham thiền niệm Phật. Nhờ đời sống vật
chất có phần giản dị, nên tâm hồn của chúng ta
mới được an ổn nhẹ nhàng thanh thoát.

- Bạch Thầy, con thấy cây tùng nầy, nếu mình để
nó trong cái chậu nhỏ, thì đất và phân chắc chắn
là không đủ sức nuôi dưỡng cây tùng lớn lên
được. Muốn cho nó mau lớn phát triển nhanh, thì
theo ý con, mình phải đem nó trồng ra ngoài.
Như vậy, thì nó mới đủ sức lớn.
Nhà sư chưa kịp nói, thì chú Huệ Minh nhanh
mồm nói trước:

Thỉnh thoảng, Phật tử mới tới đây để cúng
dường thực phẩm hoặc chút ít tịnh tài để chúng
ta chi dụng. Nhưng nếu so với đời sống của Đức
Phật và các vị Thánh chúng khi xưa, thì đời sống
của chúng ta kể ra cũng quá đầy đủ hơn các
Ngài nhiều lắm rồi. Con nên nhớ, đời sống mà
càng hưởng thụ vật chất nhiều chừng nào, thì
nó sẽ làm tổn giảm đức hạnh của mình nhiều
chừng nấy. Tổ Quy Sơn có dạy : « Thọ dụng
càng nhiều thì người thí chủ càng có lợi lớn ».
(Thọ dụng ân phồn thí lợi nồng hậu) Người xuất
gia của mình giống như viên đá mà người thí chủ
giống như là những con dao. Họ cứ đến mài dao
trên viên đá của mình hoài, tất nhiên viên đá của

- Ồ ! ý nầy của sư huynh rất là hay. Công nhận
dạo nầy sư huynh có nhiều ý tưởng rất hay. Huệ
Văn như đắc ý thích thú liền nở nụ cười tươi rói
và nói :
- Sư đệ khen sư huynh trước mặt sư phụ làm cho
sư huynh nở phòng cái lổ mũi to lên rồi nè !
Nãy giờ, nhà sư lặng lẽ lắng nghe hai người học
trò thân thương của mình đối đáp với nhau.
Đoạn, nhà sư khẻ nói :
- Ý kiến của Huệ Văn rất hợp với ý của thầy.
Nhưng trước hết, thầy sẽ nói cho hai con nghe
về cái lý nhân duyên trong nhà Phật. Mặc dù,
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vừa rồi thầy có nói qua cho Huệ Văn nghe,
nhưng còn hai duyên quan trọng mà thầy chưa
có nêu ra để giải thích thêm cho hai con rõ. Huệ
Minh liền hỏi :

tiến bộ khá. Bằng ngược lại, các con học một
ngày rồi nghỉ bốn năm ngày, như thế là thiếu
điều kiện liên tục, tất nhiên, các con sẽ không
thể nào học giỏi được.

- Bạch Thầy, hai duyên gì quan trọng lắm vậy ?
Nhà sư nói hai điều kiện quan trọng mà thầy sẽ
nói ra đây, đó là « Tăng thượng duyên » và
« đẳng vô gián duyên ».

Nói tóm lại, các con làm một việc gì đó, có ích lợi
cho mình và người và phải làm một cách liên tục
không được gián đoạn, thì đó đều gọi là đẳng vô
gián duyên cả. Trong cuộc sống của con người,
dù ngoài đời hay trong đạo, nếu thiếu hai duyên
nầy, thì việc làm của họ rất khó thành công. Nhờ
có hai duyên nầy, mà việc làm mới có thể tiến bộ
lợi ích được. Thầy nói sơ chắc các con cũng hiểu
rồi chớ !

Thế nào là tăng thượng duyên ?
Tăng thượng duyên là mình phải làm cho những
điều kiện tăng thêm lên. Thí như, mình trồng cây
tùng nầy đó là chánh nhân. Đất, phân tốt và tất
cả những điều kiện chung quanh khác giúp cho
cây tùng được tốt tươi mau lớn, nhà Phật gọi
những thứ đó là tăng thượng duyên. Đây gọi là
tăng thượng duyên trên chiều hướng thiện, tức
làm cho cây tùng phát triển tốt đẹp thêm. Ngược
lại, cũng tăng thượng duyên, nhưng không khéo
thì sẽ tăng thêm nhiều tội lỗi xấu ác. Đó là chiều
hướng bất thiện. Nói tóm lại, cây tùng là chánh
nhân, mà môi trường chung quanh làm cho cây
tùng phát triển tốt đẹp đều gọi chung là tăng
thượng duyên cả. Đó là thầy lấy cây tùng làm thí
dụ. Nếu như các con suy nghĩ qua các việc khác
cũng như thế. Như các con chọn pháp môn
niệm Phật để tu đó là chánh nhân. Có thiện tri
thức hướng dẫn chỉ dạy, Kinh điển chỉ bày về
Tịnh độ, bạn đồng tu, thời khóa quy định v.v…
đó là những tăng thượng duyên tốt. Những điều
kiện nầy sẽ giúp cho các con mau thăng tiến
trên đường tu rất nhanh. Ngược lại, thì các con
sẽ không thể nào có được cái kết quả tốt đẹp.

- Dạ, bạch Thầy tụi con đã hiểu.
Còn một điều nữa mà thầy cũng muốn nhắc nhở
thêm, là sau nầy các con có đủ cơ duyên tu học
khá rồi, thì các con phải mở rộng sự hoằng
truyền giáo pháp sâu rộng đến mọi giai tầng
trong xã hội. Có thế, thì đạo Phật mới thắm
nhuần lan rộng khắp nơi được. Giống như cây
tùng nầy, nếu các con cứ để nó mãi ở trong
chậu nhỏ, thì nó cũng chỉ có ngần ấy thôi, chớ
không phát triển gì thêm được. Khi con trồng nó
ra ngoài, con cũng cần phải để ý đến môi trường
sinh thái nuôi dưỡng nó phải cho thích hợp. Có
thích hợp với môi trường chung quanh, thì nó
mới phát triển tốt tươi được. Cũng thế, sự truyền
bá giáo lý của các con sau nầy, cũng phải thích
nghi với mỗi hoàn cảnh xã hội và tùy theo mỗi
quốc độ mà các con phải tùy cơ linh động uyển
chuyển cho thích nghi. Đó gọi là “tùy duyên bất
biến” các con có biết không.
Tự nãy giờ hai huynh đệ lắng hết tâm tư để nghe
sư phụ giảng dạy. Mỗi người thầm nghĩ, chỉ có
trồng cây tùng thôi mà sao sư phụ lại giảng dạy
nhiều bài học hay như thế. Như vậy, với người
khi đã am hiểu thâm sâu Phật pháp rồi, họ nhìn
đâu cũng thấy là Phật pháp cả. Đó là vì họ đã
được giác ngộ. Ngược lại, vì còn sống trong
vòng mê muội, nên chúng ta đưa mắt nhìn đâu
cũng thấy toàn là phiền não.Thế thì muốn tìm sự
giác ngộ, không cần phải đi tìm ở đâu xa. Chỉ
ngay những cảnh tượng xảy ra trước mắt hằng
ngày, nếu như tâm mình được thanh tịnh sáng
suốt, thì mọi cảnh vật đều là tươi mát đẹp đẽ hết.

Thế nào là đẳng vô gián duyên ?
Đẳng vô gián duyên là những điều kiện liên tục
không cho xen hở. Thí như con chăm sóc cây
tùng nầy đừng để cho nó gián đoạn. Như sau
khi trồng cây tùng rồi, các con cần phải lưu ý
quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng nó. Như phải
thường xuyên tưới nước, vô phân v.v…Nếu thiếu
sự chăm sóc thường xuyên nầy thì cây tùng sẽ
không thể nào phát triển tốt đẹp được. Từ cây
tùng, đến các việc khác, các con suy ra đều như
thế cả. Như các con niệm Phật thì phải niệm cho
liên tục, ngày đêm không được xen hở. Đó gọi là
đẳng vô gián duyên. Như hiện nay thầy dạy cho
các con học. Nếu như ngày nào các con cũng
cố gắng bền chí học hỏi đều đều, không bị gián
đoạn, thì chắc chắn sự học của các con sẽ có

Có thể nói, đây là lần đầu tiên, hai huynh đệ cảm
nhận một bài học rất sâu sắc, do sư phụ truyền
đạt. Hai huynh đệ thầm cảm ơn sư phụ đã hết
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lòng chỉ dạy. Mỗi người tuy không ai nói ra,
nhưng tận thâm tâm thầm nguyện sẽ không bao
giờ quên những lời dạy vô cùng quý báu của sư
phụ hôm nay. Ba thầy trò mãi trò chuyện với
nhau mà đã đến giờ ngọ trai khi nào không hay.
Trời đã trưa, ba thầy trò vui vẻ lặng lẽ trở vào
trong chùa để dùng ngọ trai…

Lời Cảm Tạ
Chúng tôi chân thành cảm tạ sự đóng góp bài
vở, ý kiến của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni xa gần. Và
đồng cảm tạ, ghi nhận công đức quí vị hảo tâm
đóng góp tịnh tài trong việc xây dựng cơ sở Đại
Tòng Lâm Phật Giáo; quí vị góp sức công quả
trên khu đất còn nhiều ngổn ngang rất cần
những tấm lòng rộng mở. Quí đồng hương Phật
tử muốn đóng góp tịnh tài bằng chi phiếu xin
ghi:

Tịnh Đức

Danh Sách Cúng Dường Xây Dựng
Đại Tòng Lâm Phật Giáo

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC
INSTITUTE
hoặc có thể chuyển thẳng vào: Commonwealth
Bank tài khoản số:
2323 1011 0961.

Phan Văn Thể pd Nhuận Trí (40); Đông+Nga
(lon tiền cắc)(166.25); Quincy Trí Việt (lon tiền
cắc) (491,05); Quán An Lạc (lon tiền cắc)
(52.70); Trương Lan (20); Gđ Nguyễn Văn Bảo
pd Minh Thức (20); Vu Cao Mai (1,000); Trí
Thắng (20); Trần Kim Hà (10); Kajang Tran (50);
Victorian Tran (50); Thùng cúng dường Phật Đản
(771,85); Cô Diệu Huệ bán bánh ú cúng (420);
Cô Tâm Lộc bán thức ăn cúng (760); SC
PhướcHòa (100); Nha sĩ Phương Tảo (100); Huệ
Hạnh + Huệ Giải (50); Minh Ân + Diệu Di
Wellington NZ (NZD300); Tịnh Hòa (Wellington
NZ) (NZD150); Bán ớt ĐTL (26.40); Thầy Phước
Lạc (50); Ẩn danh (Lon tiền cắc) (18.70); Bún bò
Huế Đông Ba (Lon tiền cắc) (219.95); Vi + Ân
(Lon tiền cắc) (206.55); Tâm Như (25); Ẩn danh
(500); Nha sĩ Thảo (100); Sa di ni Phước Tâm
(30); Thầy Minh Thông (318); Hồ Thùy Phượng
(300); Diệu Kim (2000); Lưu Thị Thanh Nhàn
(50); Mankind Enlightenment Love Pty Ltd
(16,020); Thầy Minh Thông (76); Thầy Minh
Thông (60); Diệu Lai (60); Sư Cô Phước Bình
bán Take away cúng dường (300); Thầy Phước
Lạc (50);

Sau đó gởi biên lai kèm theo họ tên và địa chỉ về
Tổ đình Phước Huệ để chúng tôi tiện cấp biên lai
hồi đáp.
Quý vị muốn thăm viếng và công quả trên Đại
Tòng Lâm cần chùa giúp phương tiện di chuyển
xin liên lạc văn phòng Tổ Đình Phước Huệ.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng gởi
theo địa chỉ sau đây:
Phước Huệ Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324
Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org
Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả
quí vị.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát ma ha tát.
Trân trọng.
Sydney ngày 01/08/2009
Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo

Ghi nhận
công đức
nhà in .

đã giúp
bảo trợ
Bản tin
nầy

- Danh thiếp - Thiệp cưới
- Biên lai

- Letter head

- Phong bì

- Quảng cáo
- Đặc san

Unit 6/46-66 The Horsley Dr.

Tel: (02) 9724 7012

- Sách

CARRAMAR NSW 2163

Fax: (02) 9724 7133

- Đóng sách - Full colour
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