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` 
Số:  1080  20 tháng 3 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám từ 01/07/2006 ñến 07/076/2006 
 
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 thi ền ñường: 
 
1) Muốn tu dứt khoát có ñược không? 
2) Muốn ñạt pháp phải làm sao? 
3) Chuyện nào phải làm và chuyện nào không? 
4) Muốn có trật tự phải làm sao? 
5) Duyên lành là những chuyện gì? 
6) Khai thông trí tuệ tự vui hòa? 
7) Tại sao tâm bất ổn? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Töø Bi 
Töø bi xaây döïng ñöôøng chung tieán 

Giaûi quyeát nguyeân hình chuyeån bieán trình 
Thaønh thaät chính mình qui moät moái 
Khai thoâng trí tueä giaûi thoâng lieân 

 

Vĩ Kiên 
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1) El Cajon, 01-07-2006 
Hỏi:  Muốn tu dứt khoát có ñược không? 
 
Ðáp :  Thưa muốn tu dứt khoát là tốt 
  Kệ : 
 Dứt khoát tâm tu tự sửa mình 
 Hành thông ñời ñạo qui y Phật 
 Quí tưởng Trời cao tâm không bận 
 Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô 
 

2) El Cajon, 02-07-2006 
Hỏi : Muốn ñạt pháp phải làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa muốn ñạt pháp phải thực hành ñúng ñắn 
  Kệ : 
 Siêng năng thực hành chỉ ñạt pháp 
 Giải quyết mê mù tự thức tâm 
 Thành tâm tu luyện tránh sai lầm 
 Thực hành chánh pháp chung hội hợp 
 

3) El Cajon, 03-07-2006 
Hỏi :  Chuyện nào phải làm và chuyện nào không? 
 
Ðáp :  Thưa chuyện cần phải làm ngay và chuyện 
không cần thiết cũng không nên nghĩ ñến 
  Kệ : 
 Việc làm trật tự rất cần thiết 
 Thành tâm xây dựng tránh buồn phiền 
 Thực hành chánh pháp rất cần luyện 
 Bình tâm học hỏi pháp chơn truyền 
 

4) El Cajon, 04-07-2006 
Hỏi : Muốn có trật tự phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa muốn có trật tự phải thực hành ñúng 
  Kệ: 
 Thành tâm phục vụ duyên Trời ñộ 
 Khai triển chính mình niệm Nam Mô 
 Khai thông trí tuệ minh ñạo ñức 
 Duyên lành sẵn có ta nên học 
 

5) El Cajon, 05-07-2006 
Hỏi: Duyên lành là những chuyện gì? 
 
Ðáp :  Thưa duyên lành xuất phát tự thiện tâm 
  Kệ : 
 Tâm thật thà xây dựng nên công 
 Khai triển tâm linh sống một lòng 
 Khai tâm mở trí thông ñường ñạo 
 Thực hành chánh pháp mở huệ tâm 
 

6) El Cajon, 06-07-2006 
Hỏi :  Khai thông trí tuệ tự vui hòa? 
 
Ðáp :  Thưa khai thông trí tuệ hiểu xa 
  Kệ : 
 Khai triển tự thức tâm tự hòa 
 Bình tâm học hỏi tự hiểu xa 
 Khai tâm mở trí thân ổn ñịnh 
 Tự xét tự minh tự vui hòa 
 

7) El Cajon,  07-07-2006 
Hỏi :  Tại sao tâm bất ổn? 
 
Ðáp :  Thưa tại vì lo nhiều chuyện 
  Kệ : 
 Ðạo ñời chưa dứt lo âu ñộng 
 Trí tuệ chưa minh rất bận lòng 
 Tùy duyên khai triển tâm ổn ñịnh 
 Thực hành chánh pháp thông tự giác 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 

Súc Ruột 

Trời sanh thân xác thực hành, 
Ruột phần chứa ñựng sáu lần xác ta. 

Một ngày ba buổi vô ra, 
Lâu ngày tích trữ thối tha trong người. 

Thơm ngon thích khẩu vui cười, 
Cùng chung nhậu nhẹt thân người mập ra. 

Ấy là tích trữ thịt thà, 
Hợp thành ñộc tố khó ra khỏi người. 

Tung hoành tạo loạn trò cười, 
Sanh ra bệnh hoạn người khổ ñau. 

Quân bình biến mất trước sau, 
Thần kinh bất ổn cãi nhau không hòa. 

Tạo ra uất khí trong nhà, 
Sân si ñủ chuyện khó hòa nội tâm. 

Kẻ hiền người dữ ngấm ngầm, 
Tâm không cỡi mở tự thầm nghét nhau. 

Cơ Trời biến chuyển ñổi trao, 
Nắng mưa xoay chuyển ra vào sửa tâm. 

Bên trong tự giải tự tầm, 
ðiện năng bực bội, khó am, khó thành. 

Muốn về cõi nhẹ tâm thanh, 
Giải thông ñộc tố khỏi hành khổ thân. 

Uống vào thuốc giải một phần, 
Cộng thêm súc ruột cơ tầng ñạt an. 

Súc rồi mặt mũi sáng choang, 
Thấy ta ô trược sửa sang ñược nhờ. 

Trong người ví thể thiên cơ, 
Vận hành thông suốt ñến giờ dễ tu. 

Chẳng còn khờ dại tạo ngu, 
Ruột là cội rễ hút thu chuyển hành. 

Uống ăn tinh khiết ñạt thanh, 
Cùng chung nguyên lý ñiển thanh của Trời. 

Lọc rồi thanh nhẹ nơi nơi, 
Tâm thân an lạc tự xơi ñiển Trời. 

Thanh quang chuyển hóa thành lời, 
Thức tâm tự thức hợp thời dựng xây. 

Quy nguyên tâm xác hằng ngày, 
Tự lo tu học tự thay tình Trời. 

Lánh xa cái cảnh lỗi thời, 
Tự mình thức giác hợp thời thăng hoa. 

Bên trong thanh lọc mới hòa, 
Bên ngoài dấu vết từ trong ra ngoài. 

Lâu ngày xảy ñến nạn tai, 
Lo âu sợ chết chẳng ai hại mình. 
Chính mình ăn uống bất minh, 

Nuốt nhai không kỹ hành trình khó tiêu. 
Bên trong ñóng rễ ñóng rêu, 

Cản ngăn vận chuyển ñến nhiều trung tâm. 
Nhiều năm sanh bệnh âm thầm, 

Thần kinh bất ổn khó tầm ñược chi. 
Hình thành bản thể sân si, 

Bị nghẹt bị bón khó ghi ñiều lành. 
Chợ ñời quảng cáo cạnh tranh, 

Ăn vô thích khẩu lại sanh bịnh liền. 
Tự mình mất ngủ triền miên, 

Giải thông bộ ruột lại li ền ngủ ngon. 
Vận hành cơ tạng vuông tròn, 

Thần kinh ổn ñịnh chẳng còn si mê. 
Tìm ra cuộc sống trở về, 

Hồn ta thanh nhẹ chẳng mê cõi trần. 
Nguyện tu ñóng góp một phần, 

Phần hồn là chánh cao tầng tự ñi. 
Tự mình trật tự an ghi, 

ðiều lành khai triển chẳng nghi chuyện ñời. 
Bình tâm học hỏi kịp thời, 

Quy y Phật Pháp nhớ lời tri ết minh. 
Tâm hồn phát triển chuyển khuynh, 

Giàu lòng cứu ñộ chơn tình quang khai. 
Thế gian chẳng có ai tài, 

Tự mình thức giác giữ hoài ñường tu. 
ðạo là sáng suốt chẳng ngu, 

Minh tâm kiến tánh an du thực hành. 

Lương Sĩ Hằng. 
24-05-1994 
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Khóa 1, Thiền viện Quy Thức  

Vấn ðạo 3 (12-9-1986)

Bạn ñạo: Con xin cám ơn Thầy. 

Bạn ñạo khác: Thưa Thầy, con nhận thấy, con nhận 
thấy khi Thầy giảng ñạo, trước một số ít người hay 
một số ñông người, trí thức hay là thợ thuyền, lời nói 
Thầy rất thành thật và hữu ích. Thầy không có dùng 
những danh từ lưu loát, xa xôi. Còn có vài bạn ñạo, 
khi nói ñạo thì dùng những danh từ: nói như Phật 
Tiên, Khổng Tử nói như vầy, Mạnh Tử nói như vầy... 
Có nhiều người cho là hay và lưu loát. Con thấy thì có 
lưu loát và có hay thật, nhưng mà cái hay ñó chỉ là cái 
hay của cái người trong sách vở mà thôi, chớ không 
phải cái hay của cái người giảng ñạo. Thưa Thầy nghĩ 
như vậy có ñúng không? 

Ông Tám: ðúng, khi mà anh dùng chơn ñiển hành 
pháp ñem khai triển và sử dụng khả năng của chính 
mình. Còn những người ñọc sách, học về lý thuyết ñó, 
phải dựa trong sự vá víu, chứng cớ trong cuốn sách nó 
nói như vậy thì không phải của hành giả. Cho nên 
hành giả phải lựa cái ngôn từ viết ở trong cái câu ñó 
như vậy và như vậy, kêu bằng chọn lọc sắp ñặt. Còn 
cái này, cái luồng ñiển ñó, cái duyên nó tiến theo trình 
ñộ của mọi giới. Tất cả mọi người ở ñây, lời nói tôi nói 
ñó, mỗi người có một phần hết, không phải tôi chỉ 
riêng cho người nào, mà mọi người tự cảm nghĩ, nghe 
rồi ở ñâu, tôi có phần ở trong ñó. Mỗi người có một 
phần, trong cái bài giảng của tôi nó như vậy. Thì mọi 
trình ñộ phải ñồng ứng, mà mọi trình ñộ phải có sự hòa 
cảm như nhau, mới thấy hành giả tu Thiền, cái thức 
hòa ñồng ñã mở bằng cách nào. ðó, nó hòa với các 
giới ñược  

Cho nên, các bạn tu về Vô Vi là các bạn phải ñi tới con 
ñường “Hòa” như vậy, không phải dùng những văn 
ngôn, những cái luận ngữ rất hay, rất siêu. Không! Rất 
tầm thường! Người bán cá cũng hiểu như vậy, mà 
người viết sách cũng hiểu, mà ông Trời cũng biết con 
ñã thuyết cái gì cho chúng sanh. Phải hiểu cái chỗ ñó, 
thấy chưa? Chớ không phải là chỉ có ca tụng ông Trời, 
ca tụng ông Chúa, ca tụng tuyệt diệu, nhưng mà mình 

vẫn dơ dáy, làm sao mình tiến? Cho nên mình phải 
hành, phải ñào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính mình 
cung ứng cho mọi giới. Học cái hạnh của ông Trời, cái 
hạnh hy sinh vô cùng cứu ñộ chúng sanh của Ngài. 
Chúng ta tu, nhờ Ngài chúng ta mới tiến, thì chúng 
phải lập cái hạnh ñó ñể san sẻ cho tất cả mọi người 
ñồng thức, ñồng học, như chúng ta ñã và ñang học, thì 
mới thấy rằng: Phật là bình ñẳng, Trời cũng bình ñẳng, 
chứ không có giai cấp. Chịu phục vụ, gánh chịu vô 
cùng, phục vụ vô cùng, tiến hóa vô cùng, ñó mới là ñạt 
Vô Vi, thấy không?  

Ngày nay, anh làm cha làm mẹ trong gia ñình, làm cha 
trong gia ñình, anh cũng phải bằng lòng gánh vác cho 
con nếu con gặp nạn. Anh cảm thấy tôi nói chuyện với 
nhiều người, bất cứ từng giới nào họ nghe họ cũng 
thấm cả, vì ñiển mà. Cái nguồn căn gốc của họ là ñiển, 
tôi khai triển ñược ñiển, thì ñiển hòa với ñiển là một, 
huynh ñệ tỉ muội một nhà, ñâu có gì xa cách. Cho nên, 
ñó, từ ñiển, cho nên chúng ta có cái thể hiện thương 
yêu, như khi gặp ông Tám, ông Tám nói chuyện thấy 
vui, nhưng mà ông Tám ñi, thấy căn nhà nó vắng, nó 
buồn, như nó mất cái gì. Cái gì âu yếm với chúng ta? 
Cái luồng ñiển. Cái luồng từ ñiển ñó, nó cũng như một 
người từ mẫu, nó ôm ấp, nó vuốt ve, nó xoa dịu và nó 
khai mở cái thức. Là cái tinh thần phục vụ, nó ñã có 
với mình rất nhiều, bây giờ mình vắng nó, mình cố 
gắng phục vụ người khác ñể mình có cái ñó, mới là 
ñúng ñường tu.  

Bạn ñạo: Tiếp theo ñây, thưa Thầy, con có một cái 
câu hỏi: Thầy nói là dùng từ ñiển ñể mà nói chuyện 
với ñối phương. Vậy, khi mà chúng ta chưa có từ ñiển, 
thì ta có thể dùng, thí dụ như là Minh Cảnh ðài, tại vì 
Minh Cảnh ðài có thể hiểu ñược ñối phương cũng như 
hiểu ñược chính mình. Chúng ta có thể dùng Minh 
Cảnh ðài ñể mà kiểm soát lời nói của chúng ta, ñể 
chúng ta khỏi nói ra những cái lời nói mà ñối phương 
nghe thấy nặng ngực, chúng ta phải làm như thế nào? 

Ông Tám: Cho nên cái người mà có Minh Cảnh ðài 
ñó, là người ñã có từ ñiển rồi, con hiểu chưa? Minh 
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Cảnh ðài là người ñã có từ ñiển, còn người chưa có 
Minh Cảnh ðài mới không có từ ñiển. Không có từ 
ñiển, thì chúng ta phải học cái lễ giáo của trần gian ñối 
ñãi với nhau, thưa dạ, hạ mình xuống học, thì cái ñó 
cũng là cái từ ñiển của Thượng ðế; từ tốn, học hỏi 
trong chu trình tiến hóa. “Thưa em chưa biết, xin chỉ 
dạy cho”, là chúng ta học. Nhưng mà cái từ tốn ñó, nó 
lại hạ ñược cái tự ái của ñối phương, dìu dắt ñối 
phương. Hạ mình chừng nào, ñối phương lại học nhiều 
chừng nấy, và chúng ta ñồng học với ñối phương. ðó 
là cái lễ giáo của trần gian, cũng ñộ người tiến hóa tới 
trọn vẹn một cuộc nhân ñạo thế sự, thấy chưa?  

Cho nên tôi chưa có ñiển, nhưng mà tôi học lễ. Tiên 
học lễ, hậu học văn mà; ở thế gian nó dạy như vậy, thì 
tôi phải lễ ñộ trước, tôi hạ mình trước. Tôi thấy cái 
tinh thần phục vụ của cha mẹ tôi ñối với tôi, nhơn 
quần ñối với tôi như vậy, bây giờ tôi phục vụ một 
người chị em ñối diện với tôi, không ñáng kể gì! Tôi 
phải hết mình học hỏi nơi chị tôi, nơi em tôi. Thì tự 
nhiên là con ñã lập hạnh tốt, trong cái khu vực nào 
mình ñến, trong tinh thần cứu khổ ban vui, ñể học hỏi 
và tiến hóa, chớ không có kỳ thị và kích bác. Kỳ thị, 
kích bác là tự hại mình!  

Thấy hơn là nghe giảng pháp, tùy thực tế của mọi 
người ñưa ra trình bày và có cơ hội mổ xẻ ñể thức tâm. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, con có nghe nói về siêu cấp 
ñiển quang, con chưa rõ, kính xin Thầy giảng dạy. 

Ông Tám: Siêu cấp ñiển quang là trong mấy ngày 
nay, con ngồi ñó là con ñã hưởng ñược siêu cấp ñiển 
quang, con không có nói chuyện, nhưng mà con cảm 
thức nó. Nó sướng và nó nhẹ, ñó là siêu cấp ñiển 
quang ñó. Siêu cấp là không có lời nói nữa, nhưng mà 
sự cảm thức trong thâm tâm tôi như vậy, thấy hông? 
Tôi thấy tôi vui, tôi thấy tôi nhận lãnh ñược một cái gì 
mà tôi không thể tả ñược, thấy hông? ðó, cuộc ñời tôi 
may mắn quá, tôi ñược nhẹ nhàng trong giây phút ñó. 
ðó, mà chính tôi cảm thức thôi, không nói cho người 
ta. Siêu cấp ñiển quang thường ñộ tâm linh hướng 
thượng. Những người nào biết tu, biết hướng thượng 
thì tận hưởng cái ñó, cảm thấy nhẹ nhàng và tê tái tâm 
hồn, và sung sướng vô cùng! Cái ñó là siêu cấp ñiển 
quang.  

Bạn ñạo: Dạ, con cám ơn Thầy. 

Ông Tám: Cho nên tôi ñến ñây, ñem cái bao nhiêu ñó 
ñể cho các bạn, người nào nhẹ nhiều nhận nhiều, 
người ít nhận ít; rồi sẽ ñược khỏe sau cái khi mãn khóa 
này, mới rõ giá trị của tình thương. 

Bạn ñạo: Thưa, theo như Thầy vừa nói là từ ñiển và 
tình thương, và muốn cho ñược dồi dào tình thương thì 
phải làm thế nào? 

Ông Tám: Theo tôi thấy rằng quá trình của tôi chỉ có 
niệm Nam Mô A Di ðà Phật. Tôi niệm cho ñến nổi tôi 
thấy cái xâu chuỗi nó ở ñây, chạy ngay trước ngực, và 
chữ Vạn nó hiện ngay trước ngực tôi. Thì tôi thấy cái 
từ ñiển của tôi nó vô cùng, thương yêu tất cả mọi 
người, kể cả miếng gạch tôi cũng thương yêu nữa, và 
thấy cái gì trước mặt tôi ñều là quý hết. Trước kia tôi 
cũng có cái bản chất cống cao ngạo mạn, chê cái này 
khen cái nọ; mà khi mà tôi niệm Phật rồi, thức tâm rồi, 
tôi thấy: tất cả là một, tất cả ñều hướng ñộ chúng ta, sự 
kích ñộng quý báu vô cùng! Lúc ñó tôi mới thương 
yêu vợ con nhiều hơn, khi tôi tu vợ con phá ghê lắm! 
Khi tôi niệm Phật rồi, mở cái thức hòa ñồng, quán 
thông tâm trí của những người trong gia ñình tôi, tôi 
thấy tôi nhờ họ nhiều lắm mới có cơ hội ñể tiến hóa. 
Cho nên muốn tiến hóa nhanh, phải niệm Phật nhiều, 
muốn tiến hóa nhanh, phải nhịn nhục nhiều mới khai 
mở từ ñiển. Phải học nhịn nhục tối ña, thì tự nhiên từ 
ñiển nó bộc phát, ñèn lòng khai mở.  

Bạn ñạo: Thưa Thầy, cho con xin hỏi thêm một câu là: 
Thầy có nói về niệm Phật là niệm theo ý ... 

Ông Tám: Dùng ý. 

Bạn ñạo: ... dùng ý ở trên ñỉnh ñầu, và mấy bửa rày, 
con cũng nghe cái hơi thở trên ñỉnh ñầu, có ñúng 
không? 

Ông Tám: Không có nghe hơi thở, dùng ý thôi! Cái ý 
chuyển ñiển ñó, nó tăng tăng ti ti, rút rút rút rút lên, cái 
ñó cần. Còn cái hơi thở không có ñi lên trên ñầu làm 
cái gì. 

Bạn ñạo: Tất nhiên mình thở ở dưới này, ... 
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Ông Tám: Nó ở trong cơ tạng thôi. 

Bạn ñạo: ... rồi cái ý của mình ở trên nó làm thế, trên 
nó thở nữa. 

Ông Tám: Cái ñó là cái ñiển nó chạy. Anh ñừng cho 
ñó là hơi thở. Nếu anh theo cái hơi thở anh nữa là anh 
ñi chậm ñó, ñi trở lộn xuống cơ thể. Còn ở ñây cái ý về 
ñiển quang ñó, nó nhanh hơn, nó dễ sáng hơn. Anh 
nhớ là ñiển quang, ñường rút nó là ñiển quang chớ 
không phải hơi thở, thanh khí ñiển ñó.  

Bạn ñạo: Thưa Thầy, niệm Phật ñó có nhiều tầng giới 
hay không? Nếu có, thì mỗi khi bước qua một cái tầng 
giới mới thì người tu có gặp khó khăn hay không? Trở 
ngại, trồi sụt? 

Ông Tám: Có chớ. Người niệm Phật mới sơ niệm , thì 
nó mở ở ñây, cũng như cái bầu trời của cái Tiểu Thiên 
ðịa: nó thấy nhiều sao, thấy mây, tươi ñẹp, sung 
sướng, mặt mày nó lúc nào cũng phấn khởi và tươi trẻ. 
Ngồi ñó, nó nghĩ chuyện niệm Phật thì cái tâm cái chỗ 
này nó mở, cái ñó là cửa trời của Tiểu Thiên ðịa. Rồi 
ñi lên tới trên cao nữa, nó niệm cái nó rút tới cái ñầu, 
nó chuyển cái ñầu nó, thì lúc ñó nó thấy rằng nó xuất 
ra ñi ngoài, nó lại thấy phạm vi rộng hơn. Rồi từ nó 
quy về ñảnh lễ ñược Phật rồi, Phật giới ñó, lúc ñó là 
khác rồi. Nó phải thấy: những cái màn mỏng nhứt của 
ñiển quang nó cũng có thể vượt qua ñược. Nhưng mà 
bây giờ tu mới niệm ñây, rồi thấy cái màn mỏng nhứt 
của ñiển quang, thấy vậy mà qua không ñược, thấy 
hình ông Tám ñó mà muốn tới nói chuyện ông Tám 
không ñược, là vì mình bị cái màn ñó nó che rồi.  

Cho nên niệm lên, nó càng ngày càng lên cao, càng 
ngày càng lên cao, lên ngút cao thì tất cả ñều gần mình 
hết, ñâu có xa, con thấy chỗ này không? Cho nên lên 
tới trên ñó, phải học về cái ñiển, ở bên trên Phật sự sẽ 
giáo dục. Mà ở ñây tôi nói, rồi cái thì bắt chước làm 
bậy, cái nó trì trệ. Không nói ñược cái ñó, cái phần ñó 
là ở bên trên sẽ làm việc, lên trên ñó học sẽ thấy.  

Cho nên, chỉ tóm tắt nói: cái giờ Nam Mô là Soi Hồn, 
A Di là Pháp Luân, ðà Phật là Thiền ðịnh. ðó là tóm 
tắt, ông Tư ñã tóm tắt ñem xuống nói như vậy, nhưng 
mà trên kia người ta còn chiếu khác nữa, không phải 
bao nhiêu ñó. Lúc ñó là ñi tới ñâu, chỉ dùng có cái khí 
giới tình thương ñó mà phổ hóa tam giới, chỗ nào cũng 
tiến ñược, không bị kẹt nữa.  

Bạn ñạo: Nhưng mà tại sao có khi mình thấy như là 
mình ñã ñạt ñược sự thanh tịnh trong cái Nam Mô A 
Di ðà Phật, nhưng mà lại có khi như là mình bị trồi 
sụt là sao? 

Ông Tám: Phải, phải thử thách chớ. Nếu không thử 
thách, làm sao mà con chịu ôm cái khí giới ñó? Bây 
giờ tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thanh tịnh, hoàn toàn 
sung sướng, nhưng mà chút nữa thử, tôi nhào rồi! Coi 
thử tôi có ôm cái thanh tịnh ñi trong cả một cuộc hành 
hương này không? Một cuộc hành hương phải có dẫy 
ñầy thử thách, mới chứng minh ñược sự thanh tịnh của 
hành giả. Còn nếu không có thử thách, ñâu có chứng 
minh ñược sự thanh tịnh của hành giả? ðương nhiên 
nó phải có.  

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho b ñ LƯ VĂN HỔ ( Ba Hổ). Mất ngày 10.03.2016 ( 
nhằm ngày 02.02 năm Bính Thân)  
Tại xã Ba Rinh H. Kế  Sách tỉnh Sóc Trăng. Thọ 62 tuổi ñươc siêu thăng tịnh ñộ. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo. 
Vương Việt Hồng ( Sóc Trăng).kinh báo 
 
2) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Châu văn Tự, là thân phụ của ñạo hữu Châu 
Kim Phượng (Pháp quốc), mất ngày 17 tháng 3 năm 2016 tại San Jose, thọ 93 tuổi, ñược siêu 
thăng tịnh ñộ 
Xin cám ơn quý bạn ñạo 
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THƠ BẠN ðẠO 

                
           Than Thở 
 
Cứ mãi thở than chẳng ñược gì 
Bạn ơi! tu hành giải sầu bi 
Tu sửa thân tâm rời mộng tưởng 
Trì tâm niệm Phật hành từ bi 
Mộng mơ tình ảo tạo nghiệp chướng 
Mê say tửu sắc hại thận tỳ 
Thời gian quý giá ñừng phung phí 
Nguyện hạnh tu hành hãy khắc ghi 
 
Thủy Bùi.  Missouri 3/12/2016 


