Số: 1009 Ngày: 9 tháng 11 năm 2014

Tranh chaáp laøm chi chuyeän ñaïo Trôøi
Thöïc haønh tieán tôùi caûm giao ñôøi
Chung vui soáng ñoäng haønh nguyeân lyù
Thöïc hieän coâng phu roõ yù Trôøi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1/2/2005 ñến 7/2/2005
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh
và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát
triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền ñường:
1) Thành tâm học hỏi có ích gì không?
2) Ai là thật ai là giả?
3) Trên ñời này chuyện lành chuyện dữ ra sao?
4) Phòng bị bằng cách nào ñược?
5) Nếu bị thì sẽ bị làm sao?
6) Bị mê loạn thì phải làm sao?
7) Thực hành khứ trược lưu thanh có hữu ích gì không?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng Trang 1/7

1) San Diego, 01-02-2005
Hỏi: Thành tâm học hỏi có ích gì không?

2) San Diego, 02-02-05 8: 33 AM
Hỏi: Ai là thật ai là giả?

Ðáp: Thưa thành tâm và nhin nhục ñều có hữu ích
Kệ:
Qui nguyên giềng mối tự phân minh
Thể hiện chơn tâm tự cứu mình
Biến chuyển vô cùng tâm xuất phát
Bình tâm học hỏi tự tâm hành

Ðáp : Thưa người thực hành là thật người không
hành và nói là giả
Kệ :
Thực hành chơn giác cứu chơn tâm
Học hỏi vô cùng tự thức tu
Uyển chuyển vô cùng qui nội thức
Thành tâm tu luyện pháp phân hành

3) San Diego, 03-2-05 11 : 01 AM
Hỏi : Trên ñời này chuyện lành chuyện dữ ra sao?

4) San Diego, 04-02-05 3: 56 AM
Hỏi: Phòng bị bằng cách nào ñược?

Ðáp: Thưa trên ñời này chuyện lành hay chuyện
dữ ñều phải phòng bị
Kệ:
Lành dữ ñều phải tự phòng bị
Tự thức giải mê qui hội khổ
Khai triển chình mình trong giới thức
Thành tâm tu sửa chữa thân mình

Ðáp: Thưa phòng bằng cách ngừa thay vì bị lâm
nạn
Kệ:
Phòng ngừa thay vì bị lâm nạn
Xa lánh thay ôm lấy chất ñộc
Ðộc hại không hay khó tránh ñụng
Giải mê phá chấp khó bao dung

5) San Diego 05-02-05 4: 09 AM
Hỏi: Nếu bị thì sẽ bị làm sao?

6) San Diego, 06-02-05 6: 36AM
Hỏi: Bị mê loạn thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa nếu bị thì sẽ bị mê
Kệ:
Bị quyến khó thoát tăng ñộng loạn
Càng tu càng ñỡ bị bàng hoàng
Khó thông khó giải trí không an
Khuyến rũ ñủ ñiều không lối thoát

Ðáp: Thưa nếu bị mê loạn thì phải bằng cách tu
sửa tự giải
Kệ:
Mê loạn ñiên cuồng thì tự giải
Trí minh tâm sáng không còn nữa
Học hỏi vô cùng tự giác tu
Trì tâm niệm Phật qui thiên giới

7) San Diego, 07-02-05 5: 38 AM
Hỏi: Thực hành khứ trược lưu thanh có hữu ích gì không?
Ðáp: Thưa thực hành khứ trược lưu thanh rất hữu ích cho tâm lẫn thân
Kệ:
Hành thiền dứt khoát tiến thân tu
Phát triển chơn tâm tự giải mù
Qui hội tình người tâm trí khỏe
Thành tâm tu luyện tự giải mù
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Mẹ Ơi!
Mẹ ơi! Con ñã nhận lời,
Mẹ khuyên Mẹ bảo con thời lo tu.
Mẹ ơi! Thế sự tiền xu,
Dạy con ñau khổ con ngu suốt ñời.
Nghe qua Chơn Lý thức lời,
Mẹ ban ân ñiển con thời cảm thương.
Thương Cha quý Mẹ tạo gương,
ðường ðời ñường ðạo hai ñường phải ñi.
Hành trình con phải dự thi,
Nhiều bài cay ñắng con thì thức tâm.
Ngày nay ñón Mẹ mừng thầm,
Mẹ răn Mẹ dạy con tầm ñường ñi.
Ly hương xa cách nhiều kỳ,
Luân hồi nhiều kiếp học thi tiến dần.
ðóng vai ñào kép nghĩa ân,
Tràn ñầy tình tứ ân cần sửa sai.
Nợ ñời gánh nặng hai vai,
Quên Cha vắng Mẹ ñổi thay thế tình.
Hướng ngoại tán thưởng ñẹp xinh,
Quên căn quên cội, quên mình nợ duyên.
Tự hành loạn ñộng tâm xuyên,
ðường hư ngụy tạo khó yên tâm hồn.
Vạn linh tiến hóa sanh tồn,
Tạo phần mê chấp khó ôn lại bài.
Càn khôn vũ trụ thanh ñài,
Ban ơn hỗ trợ ngày ngày dựng xây.
Nay con lại gặp ñược Thầy,
Người thương người ñộ vui vầy cảm giao.
Từ bi bình ñẳng ñổi trao,
Dạy cho hiểu ñạo bước vào càn khôn.
Thực hành nguyên lý sanh tồn
Bằng lòng học hỏi giải cồn si mê.
Tự con thức hướng trở về,
Tìm Cha gặp Mẹ tương kề bên con.
Hành trình biển cả núi non,
Tràn ñầy nước mắt, rõ con ñang hành.
Thực hành nguyên lý thanh thanh,
Nhớ Mẹ! Truyền cảm ñiển thanh chan hòa.
Tình thương huynh ñệ một nhà,
Cha yêu ban phước vui hòa học tu.
Tu là sửa chữa, ñừng ngu,
Ví mình là họ, an du tâm hồn.
Chẳng còn nuôi dưỡng ác ôn,
Thương yêu tha thứ giữ hồn tiến thăng.

Cảnh ñời tâm ñạo chuyển sang,
Học bài vay trả khai màn ñạo tâm.
Mẹ ơi! Siêu lý diệu thâm,
Giúp con học hỏi con tầm ñường ñi.
Tự con dẹp bỏ sân si,
Tình thương ñạo ñức con thì học thêm.
Tham thiền thực tập ñêm ñêm,
Hồi sinh tự thức ấm êm tâm hồn.
Học hành quán cải tự ôn,
Hành trình sâu rộng ý tồn lý chơn.
Cảm minh thiên ñịa quy huờn,
Một lòng dạy dỗ người ôn lại bài.
Mẹ ơi! Cảm nhận con sai,
Tự ñày, tự thức, công dày Cha ban.
Lệ rơi tuôn chảy hai hàng,
Nằm ñêm thương nhớ bàng hoàng nội tâm.
Mẹ ñâu? Con phải siêu tầm,
ðâu dè Mẹ ñã âm thầm trong con.
Cùng con bàn bạc nỉ non,
Mẹ thương Mẹ bảo giúp con tràn ñầy.
Thương yêu trú ẩn trong nầy,
Cho con khai mở vui vầy cảm giao.
Sơ sinh cho ñến thuở nào,
Mẹ yêu vẫn giữ vẫn trao ñổi tình.
Thực hành mến cảm ñịa linh,
Tâm minh ñời ñạo giữ mình Cha ban.
Thực hành chơn pháp cảm an,
Soi Hồn giải tỏa bàng hoàng nội tâm.
Pháp Luân Thường Chuyển khai tầm.
Khí nguyên thành trụ giải lầm giải mê.
Chẳng còn lý luận khen chê,
Tham thiền nhập ñịnh mãi mê xuất hồn.
Cảm minh vạn lý sanh tồn,
Sanh Trụ Hoại Diệt giữ hồn lo tu..
Mẹ ơi! Con ñỡ phải mù,
Trở về thanh cảnh con tu hoài hoài.
Hồn con nhớ Mẹ hằng ngày,
Một lòng khai triển chẳng thay pháp trình.
Quán thông tự thức một mình,
Ban ơn từ ñiển ñệ huynh ñêm ngày.
Cùng chung học hỏi nơi Thầy,
Quy y Tam Bảo nơi nầy dễ tu.
Chẳng còn lý luận tiền xu,
Vẹt mây vượt cõi âm u của ñời.
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Học hành minh trược hợp thời,
Quân bình tự thức ñời ñời yên vui.
Mẹ ơi! Con nguyện rèn trui,
Cùng chung nguyên lý Mẹ vui con hòa.
Thức hồn dẹp bỏ cái ta,
Lấy không làm ñích chan hòa tình thương.
Tình ñời tạm bợ dựa nương,
Tình Cha sống ñộng yêu thương hoài hoài.

Con yêu tận ñộ thân nầy,
Tạo duyên cứu giúp cùng Thầy ban ơn.
Tình thương huynh ñệ keo sơn,
Gắn liền thanh giới chẳng hờn chẳng mê.
Bình tâm thức giác trở về,
An ninh nguồn cội, muôn bề ñạt thông.
ðến ñây tạm dứt lòng vòng,
Chúc Mẹ ổn ñịnh khai tòng giác quang.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Montreal, 16-07-1987
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

CHÂN KINH 8
Nuôi phiền vì bởi duyên ô trược
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên
Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt
Trời ban tình ñẹp vẫn giao duyên.
“Nuôi phiền vì bởi duyên ô trược”:
Nuôi phiền, chúng ta nuôi phiền ñặt ông này ông nọ tức là nuôi phiền chứ không phải người tu. Tu là phải
giải. Vì bởi duyên ô trược, luồng ñiển quá thấp, không hiểu ñược chiều sâu của tâm ñạo. Tạo chuyện u ơ
không có lối thoát gọi là trược.
“Thức giác bình tâm tự tiến xuyên”:
Khi chúng ta hiểu ñược, phải bình tâm, thanh tịnh mới vượt khỏi vòng ô trược lôi cuốn bởi sức hút của
hồng trần.
“Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt”:
Luồng ñiển thì lúc nào cũng uyển chuyển không ngừng. Xây dựng càng ngày càng thanh nhẹ càng tốt tươi.
“Trời ban tình ñẹp vẫn giao duyên”:
Sự thanh diệu của Trời ðất lúc nào cũng ban chiếu cho mọi nơi mọi giới và giao duyên tốt ñẹp ñể cho con
người tự thức tâm. Nơi nơi có sự thanh diệu hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa trong cuộc sống.
Cho nên ở ñời này, càng ngày càng văn minh, thấy rõ việc này việc nọ do nhiều khối óc cấu thành.
Sản xuất máy móc tinh vi truyền cảm nhân gian, cũng do khối óc con người cấu thành, nhưng mà quên ñi
Trời ðất ñã cấu thành con người. Mỗi người ñều tự khai thác lấy chính mình thì mặt ñất rất an vui và thanh
tịnh. Tu ñể làm gì? Tu ñể khai triển tâm thức. Tu ñể tìm lại chính mình, tu ñể thức giác bình tâm trong
thanh tịnh. Còn tu mà loạn ngôn trách móc, chê bai kẻ này chơn người kia tà, mà chính mình tà không hay!
Thực chất không cần lấy bóng ñèn làm hào quang. Thực chất là phát triển tâm thức sáng lạng của
chính mình mới kêu bằng thực chất. Thực chất mà lấy bóng ñèn làm hào quang là không có thực chất của
chư Phật. Ngạo mạn mang tội làm sai, ca tụng bậy bạ. ðó là cũng có tội. Phải khai triển thực chất thầm kín
của chính mọi người hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nhận lãnh luồng ñiển thanh diệu của chư Phật hộ ñộ
quần sanh khi người ñến ñó. Mà chúng ta không tu không phát triển, không ñến ñó làm sao Phật giúp
chúng ta ñược? Chúng ta không thanh nhẹ, nặng trược làm sao chúng ta nhận ñược lời khuyên bảo chính
xác của Trời Phật, mà cứ luận ñi xét lại trong kinh kệ. Tam sao thất bổn, bản chánh không còn nữa, rồi
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biến hóa nó, sai lầm càng sai lầm thêm. Không dám khai triển trực giác của chính mình ñể nhìn thử vị Phật
mà mình ñang quỳ lạy ñây có thật hay là giả? Không dám! Rồi làm thần kinh chúng ta yếu ñi, không phát
triển. Nếu khai triển trực giác thì phải nhận xét rõ ràng, mọi việc nó có nguyên lý của nó. Chúng ta phải
thanh tịnh mới nhận ra thực chất của mọi việc ñã và ñang phát triển cả càn khôn vũ trụ.
Ở trong vườn chúng ta nhìn ra bông hoa ñua nở, ñâu phải con người tạo ñược ñâu. Chính Trời ðất ñã
hình thành, duyên dáng vô cùng, màu nào sắc nấy ñể giáo dục quần sanh nhưng quần sanh nào biết. Thấy
hoa ñẹp cắt chưng chơi, mà không hiểu nguyên lý của hoa, thì thấy nó giàu sang tốt ñẹp có bông hoa ñầy
nhà, nhưng mà tâm thức không thanh nhẹ. Khi tâm thức không thanh nhẹ thì ñi ñâu? Sẽ bị tình tiền duyên
nghiệp trói buộc và không phát triển ñược. Chơn tâm thật sự phát triển thì không còn vấn ñề tình tiền
duyên nghiệp bao vây nữa.
Có ñiển mới có tiền, tâm thức không quân bình không làm ăn ñược. ðiển là Trời ðất ñã hình thành và
ân ban tận ñộ ngay trung tim bộ ñầu hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì chúng ta thấy cái
nguyên năng hóa hóa sanh sanh của ðấng Toàn Năng rất siêu diệu, tận ñộ quần sanh từ giờ phút khắc
trong xây dựng. Lúc nào cũng xây dựng, không có phá hoại. Nhưng mà chúng sanh tham lam, tiến tới sự
phá hoại chính mình và ảnh hưởng xấu cho những người khác thì có. Trước mặt chúng ta ai cũng thấy rõ
ràng ñiều dở hay ñó.
Ngày hôm nay chúng ta tu, sửa mình ñể tiến hóa, phải ñem vào lòng sửa cái Tiểu Thiên ðịa này càng
ngày càng có trật tự, khối óc càng ngày càng minh mẫn mới thật là người tu. Tu hướng thượng khai triển
luồng ñiển ngay trung tim bộ ñầu là không vị nể bất cứ một ai. Thẳng một ñường tiến hóa, hiểu rõ chúng ta
có ñến có ñi, không lệ thuộc bất cứ một giới nào, chỉ trì tâm phát triển mà thôi. Người tu chơn phải làm
ñiều chơn. Chơn tức là sự thật. Người tu chơn mà không chịu làm ñiều chơn, còn che lấp ñiều chơn, sử
dụng bùa phép, sử dụng thế lực ñể bảo vệ cho chính mình. ðó là chơn hay tà? Người có hành ñộng ñó phải
tự hiểu và thức giác, không nên mê lầm nữa, phần hồn tương lai khổ lắm! Không phát triển, không có ñất
dừng chân ở tương lai.
Nếu chúng ta thành tâm tu khai triển tâm thức, phát quang khối óc, tự xuất ra, xa gần là một, ñi ñứng
dễ dãi, thì ñường ñi chúng ta càng ngày càng sáng lạng, vinh quang và thấy rõ Trời ðất ñã có. Chúng ta
mang xác làm người, Tiểu Thiên ðịa này cũng ñã có lãnh vực thanh tịnh, mà chúng ta quên ñi không chịu
khai thác, thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ ñó. Không thể chạy theo mắt mũi tai miệng ñược. Tâm thức là tâm
thức, mà còn chạy theo mắt mũi tai miệng là tình ñời lôi cuốn, ràng buộc xỏ mũi như trâu, không có lối
thoát.
Chúng ta thức tâm hướng về phần hồn thanh nhẹ mà tu. Chỉ có phần hồn thanh nhẹ mới cảm nhận
ñược thanh nhẹ sự siêu diệu của Trời ðất mà hành sự, thì tương lai chỉ có vinh quang và tốt ñẹp. Cảnh
sanh ly tử biệt tại thế gian là tạm, thấy rõ. Tại sao chúng ta không thức giác trở về với chơn giác, chơn
cảnh, chơn hồn? Thực chất của chúng ta có Hồn có Vía, trú ngụ trong Tiểu Thiên ðịa phù sanh tạm bợ
này, thức giác và xây dựng trở lại có trật tự.
Một kiếp người ăn xài không có bao nhiêu, của Trời thì vô cùng tận. Lửa Trời có sẵn, chúng ta biết
ñược, lấy nguyên khí của Trời ðất trở về nung nấu xây dựng lấy chính mình, thì tương lai toàn thân chúng
ta sẽ ñược sáng tươi. Chúng ta mới thấy thực chất của Trời ðất ñã hình thành cho mọi sanh linh tại thế
gian một cơ cấu siêu diệu ñể học và ñể tiến.
Thế gian toàn là kích ñộng và phản ñộng ñể ñưa con người trở về với sự thanh tịnh chơn giác của
hành giả mà thôi. Chúng ta chấp nhận nhịn nhục học hỏi là chỉ có tiến không có lùi, mà chúng ta nghịch
lại, lợi dụng, vụ lợi, thì các bạn ñã thấy tỉ phú cũng không ôm ñược bạc tỉ ra ñi, ñồng xu cũng không ôm
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ñược, lúc ñi là ñi với hai bàn tay không! Chứng minh chúng ta từ cõi không ñến rồi phải về với không.
Không ai ñược một cái gì! Hiểu ñược ñiều này ñâu còn tranh chấp giành giựt nữa. Xây dựng vui hòa tốt
ñẹp thì xã hội sẽ ñạt tới sự văn minh tốt ñẹp, hiểu mình hiểu họ mới quý thương lẫn nhau trong hành trình
tiến hóa. Chúng sanh có thể tạo ra cảnh hòa bình. Nếu chịu thức giác hiểu lấy chính mình, thì tâm phục vụ
của chúng ta tràn ñầy trong xây dựng, ở nơi nào chỉ ñem lại tin lành tốt ñẹp cho mọi người thay vì bày biểu
những sự ñộng loạn, những việc chúng ta không hiểu. Càng không hiểu thì càng sẽ tận thế sớm. Càng
không hiểu thì càng hủy diệt tâm thân. Xác con người chỉ có tâm thân là quý, nhưng mà hủy diệt tâm thân
thì ñâu không khác gì tận thế mà thôi! Chết trở về với cát bụi, không làm ñược cái gì hết!
Khi chúng ta hiểu ñược sự thanh tịnh sáng suốt là cần thiết, nên làm việc cần thiết không nên làm việc
không cần thiết, phá hoại tâm thân. Cho nên cái luật hóa hóa sanh sanh ñã cho chúng ta thấy, nhân nào quả
nấy.

LỄ TƯỞNG NIỆM ðỨC TỔ SƯ ðỖ THUẦN HẬU TẠI THIỀN VIỆN VĨ KIÊN
NGÀY 16-11-2014
Kính chào quý bạn ñạo,
Chủ nhật tuần tới ngày 16-11-2014 là ñến ngày lễ tưởng niệm ðức Tổ Sư ðỗ Thuần Hậu tại Thiền Viện Vĩ
Kiên ñịa chỉ :
Thiền Viện Vĩ Kiên
22125 Crest Forest Dr.
Cedar Pines Park, CA 92322
(909) 338 – 6691 U.S.A.
Nếu ñi từ Trụ Sở, quý bạn ñạo lấy freeway 22E, qua 57N, qua 210E sau ñó Exit ñường Waterman quẹo trái
rồi chạy thẳng lên núi theo ñường 18, lên trên khoảng 4000ft quẹo phải vô ñường 138 Crestline, chạy tiếp
tục lên núi tới bảng STOP ngay thành phố quẹo trái, chạy theo ñường chính một ñoạn khoảng 2 miles thì
sẽ thấy Thiền Viện bên tay trái.
Thời tiết dự báo khoảng 62 ñộ F, hơi lạnh bạn ñạo nên chuẩn bị thêm áo ấm kẻo lạnh. Nếu có thể xin bạn
ñạo mặc ñồ trắng ñể cho ngày lễ thêm phần trang nghiêm, long trọng.
Xin quý bạn ñạo ñi sớm ñể còn sắp xếp chỗ ñậu xe cho kịp,
Chương trình lễ bắt ñầu lúc 9:45 sáng ñi niệm hành, sau ñó là chương trình lễ tưởng niệm ðức Tổ Sư,
nhân dịp này chúng ta sẽ ôn lại những kinh sách mà ðức Tổ Sư ñể lại. Xin quý bạn ñạo coi lại những kinh
sách này ñể có thể ñóng góp xem Tổ Sư ñã truyền dạy những gì cho chúng ta trên con ñường tu học.
Kính chúc quý bạn ñạo tu hành tinh tấn, và xin hẹn gặp lại tại Thiền Viện Vĩ Kiên.
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Trần Gia Mộc, thân phụ của chị Trần Mỹ Nhi
(bạn ñạo San Jose), sinh ngày 8 tháng 11 ÂL năm Canh Ngọ, ñã thanh thản ra ñi ngày thứ tư 5
tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 13 tháng 9 ÂL năm Giáp Ngọ) lúc 8:30 tối tại San Jose California, hưởng thọ 85 tuổi, ñược thượng lộ bình an và sớm siêu thăng tịnh ñộ.
Thành thật cảm ơn quý bạn ñạo.
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
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BẠN ðẠO VIÊT
Bai viết của bạn ñạo Phan thị. Thìn
ðại Hôi. Không còn Lưu Luyến
Ngày xưa ! Khi còn Thầy tôi di DH ðến nay trỡ lai. ðai Hôi nhưng o có Thầy , nhưng lai có nhiều ban
ñao ñang mong dơi ...
Trong ba ngày DH. Tôi hoàn toàn ngồi hàng ghế dầu , ñược hương Thanh QUANG ñiển lành cua bề trên ,
rât nhiều ...
Lúc chưa di lo sơ DH. ỡ Mã Lai xãy ra ñũ thứ nào ñạo Hồi , Máy Bay rớt ? Nhưng May thay rất vui , ñược
gần các vi Hôi Trưởng rất tốt, vui vẽ, theo dõi các ban ñao khi cần là giúp ngay, bắt dầu từ ñó ñược gần gũi
người nào cũng thích ?
?
Ngày về Anh Lâm Mừng còn từ giã các ban ñao dễ chup ríu rít như Anh em môt nhà. ..ba hôm DH hoc hoi
rất nhiều ..tối ñến ñược thiền chung, hết giờ thiền mình và anh Dũng và bốn năm ban ñao sau cùng mình
còn nhớ ,,..
Ngày chót ðai Hôi mình ñược ngồi gần ông Bảy , nhìn ông thât hồn nhiên , vô tư , trong ba ngày DH tôi
ñược dư lớp ñiều 10 / Hoà tan trong khố , mưu cầu sớm thức tâm ? Trong buôi hop này có mấy người
khóc ròng , Anh Thi. Trường nhóm là người khóc nhiều nhất , còn Thìn không biết khóc gì ? Nhưng
ðai Hôi về mới thấm thía bài hoc Hoà tan trong khố và phải hoc bài này , áp dung liền và liên tuc ,trong
trường hợp này không có cách gì ñể chay trốn khi xãy ñến , có cầu xin van xin cũng o ai giúp ,dồn dập ñến
, giải quyết không ñược ? Phải tư quyết ñinh ? Lo tu câm mồm , hoc nhẫn chiu ñưng dể thức tâm ?
Thương ñế dựa bài hoc ñến ñể trã nghiệp cho ñung cham vô ñầu cháy máu ñể sớm thức tâm ? ðòi hói tôi
phái ñương ñầu chiu dưng ,như thế mới buông bõ ? Moi chuyên trên ñời diều trái ngược ? ði DH về tôi va
cham ? Nghe nói di DH về có nhiều bài hoc dưa tới và cũng chính tôi chấp nhân bài ñể hoc , ñúng như thế ,
chuyên ñời không thê lường ñược ? Biết ta sai , chẳng có ai sai là quí rồi ? Moi chuyên ñơn gián thì o có
chuyên gì xảy ra , nhưng trường ñời không có chuyên bằng phẳng và. tốt ñep tôi. Phái sữa chữa chính tôi
dễ giãi nghiệp ? Dễ nếm Chua cay chát ñăng mặn nồng , ra ñời tôi phái hoc làm nước không ñược làm ly ...
Tóm lai ! ði DH về tâm trí hoang mang chao ñão, hoc ñũ moi chuyên , nhưng khi kiễm chứng lai .rất
may mắn có dip ñễ trã nghiệp ..tôi sẽ cố vươn lên , bề trên chứng tâm cho con , giúp con có mãnh lưc
manh hơn dễ ñón nhân những ngày ðai Hôi kế tiếp...!!!!
Phan T Thìn (VN)
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