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L I NG  

 
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 
Kính thưa Quý đồng hương Phật tử, 
                                 
Một lần nữa, ngày Tết cổ truyền của dân tộc lại trở về trên 
xứ Úc thân yêu. Chúng ta vui đón xuân trong niềm hân hoan 
với nhiều hy vọng. Hy vọng năm mới Canh Dần, xã hội loài 
người chúng ta sẽ có nhiều thay đổi trong ý hướng phát 
triển làm tươi đẹp cuộc đời hơn. Cứ mỗi năm qua là một 
kinh nghiệm làm nền tảng cho sự vươn lên đổi mới cải tiến 
hài hòa qua nhiều phương diện trong đời sống. Đó là hướng 
đóng góp xây dựng thực tiễn của mỗi cá nhân và của những 
con người có ý thức giàu lòng từ tâm nhân ái. Một sự đóng 
góp xây dựng mang nhiều khía cạnh tương quan trong niềm 
thao thức lợi ích chung của nhơn loại. Có thế, thì việc vui 
xuân và đón xuân của chúng ta mới thực sự có ý nghĩa. Nếu 
không, thì việc đón mừng xuân, chỉ là một việc làm theo tập 
quán hình thức cổ truyền mà thôi. 

Lễ Động thổ xây cầu trên Đại Tòng Lâm Phật Giáo  
ngày 02/01/2010 
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Muốn cải tiến thăng hoa làm tươi đẹp cuộc 
đời, điều quan yếu trước tiên là mỗi người 
chúng ta phải tự hoán  chuyển ở nơi chính 
mình. Muốn hoán chuyển chính mình, tất 
nhiên, mỗi người phải có những phút giây yên 
tĩnh quán chiếu thật sâu vào tâm thức. Nói rõ 
hơn, là mỗi người phải thường xuyên quán 
chiếu huân tu hành thiện. Dứt tất cả điều ác, 
làm tất cả điều lành. Phật dạy, người Phật tử 
phải luôn sáng suốt trong ý nguyện tự hành 
hóa tha. Phải có tình thương làm lợi ích phụng 
sự cho tất cả chúng sanh. Đó chính là một 
cách đóng góp xây dựng lợi ích thiết thực nhất 
cho mình và người. Vì có thế, thì xã hội mới 
được an bình. Câu nói: “tâm bình thế giới bình, 
tâm xuân thế giới xuân” là ý đó.  
 
Hòa mình trong ý hướng cao đẹp đó, suốt bao 
nhiêu năm qua, Ban Kiến Thiết Đại Tòng lâm 
Phật Giáo, đã và đang quyết tâm xây dựng 
trong tinh thần phụng sự làm lợi ích chung cho 
mọi người. Tuy nhiên, một con én không làm 
nên mùa xuân. Do đó, Ban Kiến Thiết đã thành 
tâm kêu gọi chư Tôn Đức Tăng, Ni cũng như 
quý đồng hương Phật tử tích cực hỗ trợ tài lực 
và công sức để cho việc xây dựng Đại Tòng 
lâm Phật Giáo sớm được hoàn thành. Thể theo 
lời kêu gọi nầy, trải nhiều năm qua, Ban Kiến 
Thiết đã nhận được sự tài trợ đóng góp chân 

thành của chư Tôn liệt vị. Nhờ thế, nên Ban 
Kiến Thiết mới có được chút ít phương tiện để 
thực hiện theo phương án xây dựng cơ bản 
qua từng giai đoạn một. 
 
Nhân đây, Ban Kiến Thiết cũng xin trân trọng 
báo tin mừng đến chư Tôn liệt vị, là Ban Kiến 
Thiết đã nhận được giấy phép xây cất do Hội 
Đồng Thành Phố Gosford đã đồng thuận cho 
phép. Sau khi nhận được giấy phép, Hòa 
Thượng Tông Trưởng Tổ Đình Phước Huệ liền 
thúc đẩy Ban Kiến Thiết nên xúc tiến việc xây 
một cây cầu bắt ngang qua khu đất, với mục 
đích là để tiện chuyên chỡ những vật liệu nặng 
vào bên trong để tiến hành công việc xây cất 
sau nầy.  
 
Trước khi tiến hành công việc cấp thiết đó, 
một buổi lễ Động Thổ đã được diễn ra vào lúc 
11 giờ 30 sáng, ngày 2 tháng 1 dương lịch 
năm 2010, tức nhằm ngày 18 tháng 11 âm lịch 
năm Kỷ Sửu, tại khu đất Đại Tòng Lâm. Buổi lễ 
diễn ra rất trang nghiêm thành kính dưới sự 
chứng minh và chủ lễ của Hòa Thượng Trưởng 
Lão Tông Trưởng, và một số chư Tôn Đức 
Tăng, Ni cùng số đông quý đồng hương Phật 
tử tham dự.  
 

 
Điểm đặc biệt hơn nữa, là buổi lễ nầy đã được 
tổ chức lồng trong khóa tu Tịnh Nghiệp 3 ngày 
và khóa tu xuất gia ngắn hạn 3 tuần tại Tổ 
Đình Phước Huệ. Do đó, nên có nhiều tu sinh 
của hai khóa tu học đồng tham dự hết lòng 
cầu nguyện.  
 
Trong niềm hân hoan vui mừng chung nầy, 
Ban Kiến Thiết cũng không quên thành kính tri  
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ân chư Tôn Đức và  quý ân nhân đồng hương 
Phật tử, lâu nay kẻ công người của đóng góp 
vào, nên mới có được thực hiện giai đoạn ở 
bước khởi đầu của công trình xây cất sau nầy. 
 
Trước thềm năm mới, chúng tôi xin chân thành 
nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư 
Tôn Đức Tăng, Ni cùng toàn thể quý ân nhân 
đồng hương Phật tử một năm mới phước trí 
nghiêm minh, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết 
tường như ý. 
 
Trân trọng 
 
Ban Kiến Thiết. 

 
An Phận sống 

 
Xuân về con nhặt hoa rơi 
Đùa vui con trẻ một thời ấu thơ 
Mẹ già tóc bạc bơ phờ 
Trải bao nắng hạ mấy tờ qua đông 
Mẹ già mòn mỏi đợi trông 
Áng mây viễn xứ một lòng nhớ thương 
Làm thân cỏ dại bên đường 
Trở về cát bụi vô thường ai hay 
Nắng sương tuyết phủ dạn dày 
Mà con sông nọ hàng ngày chảy luôn 
Chiều hôm mây bạc in tuồng 
Bức tranh vân cẩu một luồng gió may 
Cuộc đời bi thảm đắng cay 
Gió đùa với bóng mượn vay một đời 
Duyên sinh an phận tùy thời 
Sóng đùa mặc sóng sáng ngời đạo tâm. 

Thanh Trì 

 

Chuyện Thiền Môn                                                             

 Làm Vườn 
 
Sau giờ tiểu thực sáng, như thường lệ thầy 
Huệ Văn đi ra phía sau vườn chùa để làm 
công tác. Buổi sáng hôm nay, khí trời mát mẻ 
trong lành thật dễ chịu. Mặt trời vừa lên khỏi 
ngọn cây. Nắng ban mai rất đẹp. Những hạt 
sương sớm lấp lánh như pha lê đã tan biến 
mất, chỉ còn đọng lại những ánh nước long 
lanh thắm ướt trên những chiếc lá xanh mướt 
và những ngọn cỏ đang phơi mình để sưởi 
nắng. Một vài cơn gió nhẹ thoảng qua, gây 
cho thầy một cảm giác nghe hơi lành lạnh.  
Tuy vậy, nhưng thầy rất thích những buổi sáng 
sớm trong lành mát mẻ đẹp trời như thế nầy. 
Vì rất thích hợp cho việc làm vườn của thầy. 
Trên cành cây một vài con chim chích chòe 
kêu lên ríu rít. Chúng nhảy nhót tung tăng như 
mừng vui reo hò hát ca trong nắng ấm. 
 Huệ Văn đến nhìn mấy liếp cải xanh tươi và 
rồi ngồi xuống nhổ một vài cây cỏ mọc xen với 
những cây cải. Những lá cải bẹ xanh lớn trải 
xòe mướt rượt. Trong lúc đó, thì chú Huệ Minh 
cũng vừa ra tới. Chú Huệ Minh thì rất thích 
giàn mướp hương đầy trái. Có những trái to và 
dài thòng xuống. Chú rất thích ngắm nhìn 
những trái mướp đó. Vì đó là cái kết quả mà 
hơn hai tháng qua chú đã bỏ công sức ra để 
làm. Chú trồng chỉ có mấy giây mướp thôi mà 
nó có rất nhiều trái. Mướp hương mà nấu canh 
với tàu hủ trắng ăn rất ngon. Vì nó rất ngọt 
nước. Bởi vậy chú rất thích. Chú đang đi kiếm 
thùng để tưới mấy giây mướp, bỗng nghe 
tiếng sư phụ gọi. Chú nhìn lại phía sau, thì 
thấy sư phụ đang lui cui sửa lại mấy giây khổ 
qua.  
 
- Dạ! sư phụ gọi con.  
- Con, dọn dẹp lau chùi ở trên điện Phật xong 
chưa mà ra đây. 
- Dạ! bạch sư phụ, con đã làm xong hết rồi. 
 
Vừa nói, nhà sư vừa đi đến mấy liếp cải của 
thầy Huệ Văn. Huệ Văn đứng lên chào sư phụ. 
Huệ Minh cũng đi theo phía sau. Ba thầy trò 
vừa đi vừa đưa mắt nhìn chung quanh khu 
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vườn và vừa trò chuyện với nhau. Thầy Huệ 
Văn lên tiếng hỏi Sư Phụ: 
 
- Bạch Thầy, hôm qua khi con đang xới đất để 
trồng thêm mấy luống rau sống, bất chợt con 
nhớ lại câu chuyện Thiền. 
 
- Câu chuyện gì? Sư phụ hỏi. 
 
- Bạch Thầy, câu chuyện giữa Thầy tri viên và 
Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm. Đọc qua câu 
chuyện đó, con cứ mãi suy nghĩ qua lời nói 
của Ngài Dược Sơn, mà con vẫn chưa hiểu.  
 
- Lẽ ra, chính cái chỗ con chưa hiểu đó là tốt. 
Nhưng, thôi được, con cứ trình bày tiếp cho 
thầy nghe. 
 
- Dạ, bạch Thầy, Ngài nói với thầy tri viên là: 
“Ông trồng thì trồng ta không ngăn cản ông, 
nhưng ông trồng đừng cho nó mọc rễ. Khi đó 
thầy tri viên mới nói: Bạch Hòa Thượng, nếu 
trồng mà không cho nó mọc rễ thì đại chúng 
lấy gì mà ăn? Ngài Dược Sơn hỏi lại: Bộ ông 
cũng có miệng nữa sao”? 
 
Nhà sư nảy giờ lắng nghe người đệ tử của 
mình kể sơ lại câu chuyện thiền. Nghe xong, 
nhà sư khẻ cười nhẹ trên môi và nói: 
 
- Con ạ, hành động cuốc đất trồng rau là một 
trong tất cả mọi việc làm khác ở trong thiền 
môn.  Con có thể làm tất cả mọi việc: gánh 
nước, tưới cây, nhổ cỏ, rửa chén, lau nhà, quét 
dọn v.v… Như hiện giờ con, Huệ Minh và thầy, 
chúng ta đều phải lao tác trồng mọi thứ rau cải 
hoa quả mới có tiêu dùng. Tuy nhiên, việc làm 
ở trong nhà thiền, nó khác hơn ở ngoài đời. 
 
Huệ Minh xen vào hỏi: dạ, bạch Thầy khác 
như thế nào ạ? 
 
- Chính đó là điều mà thầy muốn nói cho các 
con hiểu. Nầy nhé, ở ngoài đời họ làm đâu là 
họ bị dính mắc ở đó. Do dính mắc, nên họ mới 
có tham, sân, si nổi lên. Đó là hiện tướng của 
lòng tham chấp ngã, chấp pháp quá sâu 
nặng. Ai cũng thấy việc mình làm là quan 

trọng hơn tất cả. Từ đó, họ mới khởi ra sự hơn 
thua tranh chấp lẫn nhau. Họ làm là vì danh vì 
lợi. Nói rõ ra là vì cuộc sống của họ. Ngược lại, 
chúng ta làm để mà làm. Làm không cần phải 
bận tâm lo lắng gì với công việc nên hư thành 
bại của mình. Làm với tâm an nhiên thư thái 
ung dung. Không để cho tâm dính mắc vào 
công việc của mình.  
 
Tối hôm qua, trong lúc dạy Duy Thức cho các 
con học, các con còn nhớ trong mười một 
món thiện, có một món gọi là “hành xả”. Hành 
là làm, xả là bỏ. Làm đâu buông bỏ đó. Đó là 
trồng mà không cho nó mọc rễ đó con. Vì hễ 
còn mọc rễ là còn dính mắc. Mà hễ còn dính 
mắc là còn đau khổ. Việc cuốc đất trồng rau 
như thầy trò mình đã làm từ bấy lâu nay, 
nhưng mình làm với tâm an nhiên tự tại giải 
thoát. Làm như thế mới xứng hợp với bản tâm. 
Vì bản tâm mình nó rời lìa tất cả tướng. Vì rời 
lìa tất cả tướng nên mới được giải thoát. Các 
con còn nhớ trong Kinh Lăng Nghiêm Đức 
Phật có dạy: “Ly nhứt thiết tướng, tức nhứt 
thiết pháp đó không?”. Huệ Văn không chờ 
thầy giải thích thêm liền hỏi: 
 
- Bạch Thầy, câu đó có ý nghĩa như thế nào? 
Kính xin Thầy giải thích thêm cho tụi con rõ. 
Nhà sư ngước mắt nhìn lên trời, thấy từng đám 
mây trắng bay ngang qua, rồi đưa mắt nhìn 
sâu vào đôi mắt sáng quắc thông minh của 
thầy Huệ Văn và chậm rãi nói: 
- Ly nhứt thiết tướng có nghĩa là rời tất cả mọi 
hình tướng. Đây là chỉ cho thể tánh chơn như. 
Vì chơn như vốn lìa tất cả tướng. Luận đến chỗ 
cứu cánh, thì không thể dùng lời nói để luận 
bàn hay suy nghĩ đến được. Vì đến đó bặt dứt 
mọi dấu vết. Nói đến đây, nhà sư ngước mắt 
nhìn lên trời, thấy từng đám mây trắng bay 
ngang qua, rồi đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt 
sáng quắc thông minh của người học trò Huệ 
Văn và chậm rãi nói: 
 
- Con có thấy những đám mây trắng bay 
ngang qua bầu trời đó không?  
 
- Cả hai đều thưa: dạ, thấy. 



 5

- Những đám mây bay qua bay lại trong bầu 
trời, nhưng bầu trời không có liên hệ gì đến 
những đám mây đó. Bầu trời là dụ cho thể 
tánh chơn như. Đó là nghĩa “ly nhứt thiết 
tướng”. Còn những đám mây là dụ cho các 
hiện tượng, có sanh, có diệt, có qua, có lại 
v.v…Nhưng bầu trời thì bất sanh bất diệt. Các 
con thấy những đám mây kia, không  ngoài 
bầu trời mà có, đó là nghĩa “tức nhứt thiết 
pháp”. Nói gọn cho dễ hiểu: bầu trời lìa tất cả 
đám mây, nhưng những đám mây kia không 
ngoài bầu trời mà có. Đó là nghĩa “ly nhứt thiết 
tướng, tức nhứt thiết pháp”.  
 
 Nói đến đây, nhà sư ngừng giây lát, như để 
các đệ tử của mình có chút thời gian để suy tư 
về nghĩa lý thâm sâu đó. Nhà sư nhìn chung 
quanh cảnh vật, dưới ánh nắng tươi đẹp chan 
hòa của buổi sáng. Rồi nhà sư nhìn vào đôi 
mắt trong sáng đầy vẻ ngây thơ của chú Huệ 
Minh, như ngầm hiểu hai đệ tử của mình chưa 
hiểu rõ mấy, nên nhà sư nói thêm: 
- Nầy con, con có quyền nhìn thấy tất cả mọi 
cảnh vật chung quanh, nhưng tâm con không 
bị dính mắc vào một sự vật nào hết. Khác nào 
như đám mây trắng bay qua lại tự do tự tại 
trong bầu trời, không bị dính mắc vào đâu cả. 
Thấy tất cả mà không bị dính mắc. Đó chính là 
nghĩa “Ly nhứt thiết tướng”. Tuy không bị dính 
mắc, mà không chỗ nào ngoài tánh thấy của 
con, đó là nghĩa “Tức nhứt thiết pháp”. Con 
thử tìm ra chỗ nào là không phải tánh thấy của 
con, chỉ cho thầy coi. Như vậy, tánh thấy của 
con nó bao trùm khắp hết. Đó là thầy nói đại 
khái cho các con hiểu sơ qua về câu nói Phật 
dạy ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Các con có 
hiểu chút nào không? 
 
- Cả hai đều thưa: dạ, bạch Thầy, chúng con 
đã hiểu. 
 
Nhà sư nói, như vậy là tốt rồi. Bây giờ thầy nói 
việc tu hành trong bình diện thông thường cho 
các con rõ thêm. Vì cái lý đó cao siêu lắm, 
thầy trò mình vói không tới đâu. 
 
Việc tu hành của mình cũng giống như công 
việc của chúng ta làm vườn. Con thấy, mấy 

năm trước đây, khi mình chưa khai thác trồng 
trọt, thì cả khu vườn nầy cây cối, cỏ dại mọc 
tràn lan um tùm. Nhưng khi thầy trò mình bắt 
đầu chịu khó đốn chặt, nhổ cỏ, dọn dẹp, rồi 
cuốc xới đất phơi nắng cho xốp. Khi miếng đất 
đã được trống trải hết rồi, thì con thấy nó khác 
hơn trước kia rất nhiều. Ai trông thấy cũng 
trầm trồ khen ngợi và trông rất đẹp mắt. Từ 
đó, thầy trò mình bắt đầu gieo giống. Trải qua 
thời gian không bao lâu, thì chúng mình đã có 
một mãnh vườn rất đẹp, vì có nhiều loại rau 
trái để ăn. Nói tới đây, nhà sư đưa ngón tay trỏ 
chỉ vào mấy liếp cải và nói: 
 
- Đó! Con thấy chưa, hai tháng trước đây, chỗ 
nầy toàn là cỏ dại, nhờ con ra sức nhổ sạch 
hết cỏ rồi gieo hạt cải xuống, nay trở thành 
những cây cải xanh tươi, lá to.  
 
Con ạ, khu vườn tâm của chúng ta cũng thế. 
Các con còn nhớ trong Duy Thức kể ra trong 
tâm thức của mình có rất nhiều loại hạt giống 
phiền não. Các nhà Duy Thức phân ra có hai 
loại: “Căn bản phiền não và tùy phiền não”. 
Căn bản phiền não thì gồm có sáu thứ: tham, 
sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Từ ác kiến mà 
nếu chia ra thì có 5 thứ: thân kiến, biên kiến, tà 
kiến, kiến thủ, và giới cấm thủ. Còn tùy phiền 
não thì gồm có 20 thứ. Tùy theo cường độ 
nặng nhẹ, mạnh yếu của chúng mà người ta 
chia ra có: “tiểu tùy, trung tùy và đại tùy”. Tiểu 
tùy gồm có 10 thứ: phẩn, hận, phú, não, tật, 
xan. cuống, siễm, hại, kiêu. Trung tùy gồm có 
hai: vô tàm và vô quý. Đại tùy gồm có tám: 
trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, 
thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Chung lại là 
có tất cả 30 thứ. Rồi còn có các thứ khác nữa 
như: mừng, giận, thương, sợ, buồn, ghét, 
muốn. Bảy thứ nầy, người ta gọi là thất tình. 
Các con thử ngẫm, suốt ngày, mình chỉ sống 
làm nô lệ cho những thứ đó sai khiến. Chúng 
khuấy động tâm mình không lúc nào yên. Phật 
nói đó là những thứ vọng tưởng.  
 
Kể đến đây nhà sư ngừng lại. Khi đó, Huệ Văn 
liền hỏi: 
- Dạ, bạch Thầy có cách nào trừ khử chúng nó 
không? 
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- Dĩ nhiên là có. Đó là chúng ta phải bền chí tu 
trì. Như tụi con phải bền chí ra công sức mà 
làm vườn vậy. Các thứ phiền não giống như 
các loại cỏ hoang dại. Các con cần phải nhổ 
trừ diệt cho nó tận gốc rễ. Loại tùy phiền não 
thì dễ trừ dễ đoạn hơn là loại căn bản phiền 
não. Loại căn bản phiền não vì gốc rễ của nó 
rất sâu dầy. Vì vậy, nên gọi nó là « căn bản 
chủng tử » hay còn có tên khác là « câu sanh 
chủng tử ». Câu sanh là vì có mặt mình là đã 
có nó rồi. Nó thật khó trừ, giống như khi tụi 
con nhổ cỏ gặp ba thứ cỏ cú, cỏ chỉ vậy.  
Vừa nói tới đây, nhà sư đưa tay chỉ vào mấy 
cọng cỏ cú nằm xen lẫn trong các bụi cải. Loại 
cỏ nầy, con phải chịu khó đào sâu xuống đất 
và phải lấy cho hết gốc rễ của nó, thì nó mới 
không mọc lên được. Còn nếu như tụi con nhổ 
không kỹ lưỡng, chỉ còn sót một cọng rễ nhỏ 
thôi, thì nó cũng vẫn mọc lên. Bây giờ, các 
con không thấy nó ở đâu, nhưng khi trời mưa 
xuống hay các con tưới nước ướt đất, thì 
chúng nó sẽ mọc lên.  
 
Cũng vậy, cái lũ tập khí phiền não căn bản 
nầy, bình thường nó trú ngụ ở đâu mình không 
thấy biết. Nhưng khi gặp cảnh xúc duyên thì 
chúng nó xuất đầu lộ diện. Từ đó mình mới tạo 
nghiệp và rồi thọ khổ. Nếu như tụi con chịu 
khó thường quán chiếu sâu vào nội tâm hằng 
ngày, thì tụi con mới nhận ra từng vọng niệm 
dấy khởi. Đó là cách nhận diện và chuyển hóa 
chúng nó. Bởi những thứ tập khí nầy chúng nó 
không có thật thể. Như các loại cỏ cây, chúng 
chỉ nương vào đất mà có. Các thứ phiền não 
trong tâm mình cũng vậy. Chúng nương vào 
bản tâm mình mà có ra. Cũng như sóng 
nương nơi nước mà có. Như vậy, chúng nó chỉ 
là những hiện tượng sanh diệt không thật. Tuy 
chúng không thật, nhưng khi nó nổi lên mà tụi 
con theo nó thì sẽ gây tạo ra vô số nghiệp ác. 
Muốn không tạo nghiệp, thì khi làm việc gì ở 
đâu các con cần phải gìn giữ chánh niệm cẩn 
thận ở đó. Nhất là làm việc gì thì nên buông xả 
việc đó. Phật dạy vô lượng pháp môn tu, mục 
đích cũng chỉ nhắm thẳng vào tiêu trừ hoặc 
chuyển hóa lũ phiền não nầy đó thôi. 
 
Vừa nói tới đây, thì chú Huệ Minh hỏi : 

- Dạ, bạch thầy, ngoài những thứ phiền não 
bất thiện nầy ra, trong tâm mình còn có những 
thứ gì khác không ? 
 
Nhà sư mỉm cười nhẹ và khẻ nói : 
 
- Dĩ nhiên là có chớ con. nếu không có những 
tâm sở thiện, thì làm sao mình nuôi dưỡng nó 
để làm nhiều điều lợi ích cho chúng sanh. Tuy 
nhiên, các tâm sở thiện nầy không có nhiều 
lắm, chúng chỉ có mười một thứ thôi. Đó là tín, 
tàm, quí, vô tham, vô sân, vô si, … Ở đây, thầy 
chỉ mới nêu ra tên gọi của chúng nó thôi, để 
một dịp khác, thầy sẽ giảng cho các con nghe 
về từng loại một. Các con có nhận hiểu những 
thứ tâm sở bất thiện và những tâm sở thiện, thì 
tụi con mới biết để mà tiêu trừ và nuôi dưỡng. 
Tiêu trừ những loại phiền não xấu ác, nuôi 
dưỡng phát triển những tâm sở thiện. Trong 
Kinh thường khuyên bảo mọi người cần phải 
tu tâm và dưỡng tánh, chính là ý nầy. 
 
Bây giờ thầy trở lại câu chuyện của Ngài Dược 
Sơn mà Huệ Văn đã hỏi khi nãy.  
 
Đó là Ngài Dược Sơn đã dạy cho thầy tri viên 
một bài học giải thoát trong hành động. Sống 
ở thế gian nầy, làm sao các con tách biệt ra 
khỏi xã hội. Các con phải làm mọi việc để cứu 
đời giúp người. Song có điều các con nên ghi 
nhớ, việc làm của người xuất gia phải khác 
hơn người đời. Chúng ta làm chỉ vì mục đích 
để tạm sống qua ngày. Hoặc làm là vì đem lại 
lợi ích cho mọi người. Chớ không phải làm vì 
mình. Làm chỉ biết vì mình, đó là việc làm ích 
kỷ trái với tôn chỉ giác ngộ giải thoát của đạo 
Phật. Làm không vì danh lợi. Làm với tâm 
hoan hỷ vui vẻ. Khi tiếp xúc với ngoại duyên, 
các con phải nhớ là đừng để tâm buông lung 
phóng túng. Vì chính cái tâm phóng dật đó nó 
sẽ làm hại cả cuộc đời của các con. Tâm con 
người giống như con khỉ con vượn. Nó không 
bao giờ đứng yên một chỗ. Nó chuyền nhảy 
lung tung. Nên trong Duy Thức gọi nó là thứ 
tâm viên ý mã. Vì thế,  các con phải cẩn thận ở 
nơi hành động và lời nói.  
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Nhà sư giảng nói đến đó, bỗng nghe tiếng 
chim kêu vang lên. Nhà sư liền dừng lại trầm 
ngâm vài phút. Như thức nhắc người đệ tử của 
mình, không nên để tâm rong ruổi theo ngoại 
cảnh. Phải luôn nhiếp tâm gìn giữ chánh niệm 
theo từng hơi thở. Có chánh niệm thì mới có 
an lạc. Như hiểu ý sư phụ, hai huynh đệ cũng 
lặng lẽ trở về với hơi thở chánh niệm. Đây là 
giây phút thật mầu nhiệm. Vì chính  giây phút 
nầy mình mới thực sự có mặt tiếp xúc với sự 
sống. Chỉ có giây phút nầy, mọi cảnh vật 
chung quanh mình mới thực sự tươi mát và  
đẹp đẽ. 
 
Sau một phút chánh niệm, thầy Huệ Văn như 
đã hiểu ra những gì mà thầy đã suy tư trong 
mấy ngày qua, giờ đây như bừng sáng hẳn 
lên. Và thầy đã biết thế nào là an lạc giải thoát 
ở trong việc làm. Thế là, thầy không cần phải 
tìm kiếm Niết bàn ở đâu xa xôi, mà Niết bàn an 
lạc ngay dưới gót chân trong mỗi bước đi và 
hành động của thầy. 

 
Sau đó ba thầy trò rời khỏi những liếp cải và đi 
từng bước chậm rải khoan thai thảnh thơi nhẹ 
nhàng hưóng về giàn mướp hương. Đến nơi, 
ba thầy trò dừng lại. Nhà sư lấy tay sờ vào trái 
mướp và nói: 
 
- Các con có biết không, người ta sống ở đời 
đau khổ nhiều, là chỉ vì họ sống không biết 
đủ. Họ không bao giờ biết dừng lại hài lòng 
với cuộc sống đơn giản. Họ tranh giành hơn 
thua với nhau từng lời nói, từng việc làm. Còn 
thầy trò chúng ta cũng vì sự sống, nhưng sống 
trong hạnh phúc an lạc. Vì chúng ta khéo biết 
dừng lại. Nhà sư vừa nói tới đây, thì bỗng nghe 
tiếng Huệ Văn khẻ bạch: 
 
- Bạch sư phụ con phải vô chùa để chuẩn bị 
cho buổi ngọ trai. Xong rồi, sư phụ và sư 
huynh trở vô thọ trai. Hôm nay, con làm bếp 
đãi cho sư phụ và sư huynh một bữa ăn đặc 
biệt. 
Huệ Văn nói: Huynh biết rồi. Đặc biệt của sư 
đệ là rau luộc với nước tương chớ gì.  
 

Sư huynh nói gì tệ vậy. Ngoài rau luộc nước 
tương ra, còn có một món đặc biệt khác nữa là 
cà nướng dầm với nước tương ớt. Ngon hết 
sẩy luôn. 
 
 Nhà sư nói: Thôi được rồi. Con hãy vào trong 
lo làm bếp, thầy và sư huynh của con vào bên 
trong sửa lại vài cây kiểng mà người ta mới 
đem tặng hôm qua. Hai thầy trò một già một 
trẻ lặng lẽ âm thầm đi vào phía vườn kiểng 
chưng bày ở phía trước sân chùa…  

Tịnh Đức    
 

Tân Xuân Tự Tỉnh 
 
Phải quấy hơn thua ích lợi gì 
Do lòng chấp ngã quá ngu si 
Thân do duyên hợp cho là thật 
Tâm giả theo trần chấp nghĩ suy 
Muốn thoát luân hồi luôn tỉnh giác 
Gìn lòng niệm Phật hết sầu bi 
Đầu xuân tự nhắc khuyên mình thế 
Thị còn chẳng có, có chi phi 

P.T.    
 

Danh Sách Cúng Dường Xây Dựng 
Đại Tòng Lâm Phật Giáo 

Diệu Kim 1,000; Ẩn danh 200; So Hon Shao  
200; Diệu Kim 1,000; Bán khoai ĐTL 70; Bán 
khoai mở ĐTL (583); Nha si Thảo 100; Kim 
Nga Nguyễn pd Diệu Huệ 100; Bán rau cải 
ĐTL 1,000; Phạm Ngọc Trinh 10; Gđ Đức Lam 
50; Nguyễn Thanh Cần 50; Tịnh Minh 50; 
Thùng cúng dường Vu Lan 317.05; Bán khoai, 
cải ĐTL 702; Tâm Lộc bán hàng Vu Lan cúng 
ĐTL 1,675; Các quầy bán thực phẩm Vu Lan 
832; Diêu Huệ bán bánh ú 450; Bán khoai ĐTL 
20; Bán rau cải ĐTL 8;  Sư Cô Phước Chiếu 
bán take away 50; Tâm Lộc bán take away Vu 
Lan 276.50; Bán khoai môn 104; Tiêu Tâm 
Tâm 250; Nguyễn Thị Nhị 250; Hồ Thị Huệ 30; 
Thùng phước sương ĐTL 2,380; SC Phước Chí 
bán take away 70; Thiên Thai Đạo Tràng 
Wellington (NZ1,000); Tịnh Hòa Wellington 
(NZ150); Gadgadajvara 10; Phan Thị Thu Thủy 
100; Du Quang Viên Giác 1,000; Phan Thị Thu 
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Thủy 100; Phan Văn Thể 30; Nha sĩ Thảo + 
Kim Nga 200; Thanh Liên (Bạch Ngọc) 100; 
SC Phước Hải 100; Nguyễn Kim Nga pd Diệu 
Huệ 100; Nha sĩ Thảo pd Diệu Thuận; Bán 
ngưu bán ĐTL 95; Thầy Minh Thông 162; Thầy 
Phước Minh (lon tiền cắc) 67.50; Bán khoai 
ĐTL 20; Thầy Minh Thông 125; SC Phước 
Chiếu bán bánh 20; Minh Châu và Thái Bình 
200; SC Phước Bình, Phước Chiếu bán take 
away 45; Thu và Bửu Võ pd Diệu cảnh 100; 
Nha sĩ Thảo 100; Kim Nga Nguyễn pd Diệu 
Huệ 100; Bác Vụ pd Diệu Hạnh 30; Phan Văn 
Thể 50; Diệu Kim 270; Ẩn danh 50; Trần Duy 
Nguyễn 20; Vincent 30; Sư Cô Phước Hiển 
200; Lâm Mỹ Phấn pd Ngọc Hồng  40; Phùng 
Chí Thành pd Tuệ Trung+ Trần Thị Chút pd 
Quảng Chất 200; Diệu Độ 10; Diệu Tâm 50; 
Diệu Hạnh 30; Bán rau quả ĐTL 10; Cúng 
dường xây cầu ĐTL: Kajang Trần 100; Tâm 
Huệ 100; Gđ Nguyễn Châm và Nguyễn Huy 
Đăng 200; Phạm Phúc Sinh 100;  Nguyễn Thị 
Thu pd Diệu Thiện I 100; Thiện Lộc + Diệu 
Hạnh 50; Chánh Giác 100; Hạnh Thắng (h/h 
hương linh cửu huyền thất tổ 2 bên và h/l 
Chánh Thiện) 100; Nha sĩ Thảo 100; Kim Nga 
Nguyễn 100; Đỗ Thị Tăng pd Tâm Hiệp 100; 
Đặng Kim Lang pd Tâm An 100; Trần Thị Lan 
pd Diệu An 100. 

 
 
 
 
 

 
Xuân đến thành tâm chúc mọi người 

Bình an gia đạo trọn xuân tươi 
Vui xuân Di Lặc tròn năm tháng 

Tràn ngập lòng xuân khắp mọi người. 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC 
INSTITUTE 

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

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 01/02/2010 

Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo 
 
 
 
 
 
 

  Ghi nhận   
  công đức 
  nhà in . 

 

Unit 6/46-66 The Horsley Dr.      Tel:  (02) 9724 7012 

CARRAMAR NSW 2163    Fax: (02) 9724 7133 

 - Danh thiếp - Thiệp cưới 
 - Biên lai - Letter head 
 - Phong bì - Quảng cáo 
 - Sách - Đặc san 
 - Đóng sách - Full colour 

đã giúp 
bảo trợ    
Bản tin 

nầy 

 


