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Muïc Beù Taùm töø 13/06/04 ñeán 19/06/04 

Copyright  2004 by Löông Só Haèng & VoVi Association of Canada. All rights reserved. 
Thöa caùc baïn, 
 

Muïc Beù Taùm, vieát qua taâm KHOÂNG, lieân heä vôùi  töø quang cuûa Ñaïi Bi, noù cuõng laø moät lieàu thuoác trò 
taâm beänh vaø giaûi toûa uaát khí cuûa tim, gan vaø thaän.  Khoâng neân caét  xeùn baát cöù giai ñoaïn naøo, coù Ñaïo 
Taâm thì seõ hieåu chieàu saâu cuûa Muïc Beù Taùm. Öôùc mong caùc baïn thöïc haønh ñöùng ñaén, thì seõ caûm thoâng 
chieàu höôùng phaùt trieån cuûa taâm linh.   
Kính baùi, 
Beù Taùm 
 

Phaàn caâu hoûi cuûa Muïc Beù Taùm daønh cho buoåi sinh hoaït taïi thieàn ñöôøng 
 
 

1) Uất khí có động thần kinh hay không? 
2) Thần kinh liên hệ từ đâu đến đâu? 
3) Thần kinh chuyển hóa tới vô cùng là sao? 
4) Vận hành máu huyết tới cùng tận là sao? 
5) Quán thông đời đạo là sao? 
6) Qui nguyên thiền giác là sao? 
7) Qui nguyên bằng cách nào? 



1) Paris 13-06-04 4:36AM 
Hỏi: Uất khí có động thần kinh hay không? 
 
Đáp: Thưa uất khí tạo động thần kinh 
 
                  Kệ:  
 Tâm thân bất ổn động triền miên 
 Tự thức tự minh töï taïo duyeân 
 Thức giác chính mình tâm tự cöùu 
 Bình taâm thanh tònh giaûi noåi phieàn 

2) Paris 14-06-04 5:12AM 
Hỏi: Thần kinh liên hệ từ đâu đến đâu? 
 
Đáp: Thưa thần kinh liên hệ từ đầu đến chân 
 
                     Kệ: 
 Vận hành chuyển chạy khắp châu thân 
 Uất khí bất thông tạo baàn thần 
 Tạo chấp tạo mê khó xét phân 
 Thành tâm tu luyện tạo hành trình 
 

3) Paris 15-06-04 2:18AM 
Hỏi: Thần kinh chuyển hóa tới vô cùng là 
sao? 
 
Đáp: Thưa thần kinh chuyển hóa tới tận cùng 
                  Kệ: 
 Thần kinh chuyển hóa khắp nơi nơi 
 Khai triển vô cùng chuyển bởi Trời 
 Tận độ vô cùng khắp các nơi 
 Thành tâm đón nhận ý duyên Trời 
 

4) Paris 16-06-04 5:21AM 
Hỏi: Vận hành máu huyết tới cùng tận là sao?
 
Đáp: Thưa luân lưu khắp nơi nơi tận 
                   Kệ: 
 Chuyển hóa khai thông vô cùng tận 
 Phân minh đời đạo các giao tầng 
 Một đường thẳng tiến khắp châu thân 
 Caûm giaùc ñöôøng tu töï xeùt phaân 

5) Montreal 17-06-04 5:15AM 
Hỏi: Quán thông đời đạo là sao? 
 
Đáp: Thưa quán thông đời đạo là cảm thông 
được việc Đời cũng như việc Đạo 
                    Kệ: 
 Thành tâm tu luyện tự phân minh 
 Đời đạo song tu hiểu lý tình 
 Qui hội tình người chung một mối 
 Quaùn thoâng ñôøi ñaïo giaûi taâm phieàn 

6) Montreal 18-06-04 7:55AM 
Hỏi: Qui nguyên thiền giác là sao? 
 
Đáp: Thưa qui nguyên thiền giác là tự đạt 
quân bình 
                   Kệ: 
 Tự đạt quân bình dễ cảm thông 
 Quí thương đồng loại rõ hơn vàng 
 Cảm thông tình người tự lo xong 
 Quí tưởng Trời cao tự thong dong 
 

7) Montreal 19-06-04 7:AM 
Hỏi: Qui nguyên bằng cách nào? 
 
Đáp: Thưa qui nguyên bằng sự quân bình 
 
                  Kệ: 
 Qui nguyên giềng mối tự chơn hành 
 Hiểu biết thông minh tự giác thanh 
 Trí tuệ khai minh đời quí đạo 
 Càn khôn vũ trụ tự bước vào 
 



TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG 

RAÙNG TU ÑEÅ TRAÛ NÔÏ TRAÀN GIAN 
Mình phaûi traû taát caû nhöõng caùi gì tröôùc khi mình xa lìa theá gian. Thieáu ngöôøi ta moät ñoàng baïc 
tieàn, leân trôøi cuõng khoâng ñöôïc. Toâi ñaõ noùi roài!  

Cho neân caùc baïn raùng tu ôû ñaây roài caùc baïn thaáy caùi huyeàn dieäu laø caùi maø ngöôøi theá gian 
khoâng thaáy ñöôïc. Chính chuùng ta khoâng theå ñoaùn ñöôïc raèng: “Kieáp naøy toâi coù theå traû moùn nôï 
ñoù”. Nhöng maø tôùi giôø phuùt ñoù ñöông nhieân baïn traû cho hoï thaáy. Hoï tôùi hoï caùm ôn baïn maø baïn 
traû moät caùch raát hay, raát toát ñeïp ôû trong caùi xaây döïng vaø daãn tieán caû gia ñình hoï, chôù khoâng phaûi 
traû moät ñoàng baïc ñoù laøm gì. Baïn tu baïn ñi leân ñöôïc caùi Thieân Moân roài, baïn seõ thuyeát trình laïi 
cho hoï nghe. Trong luùc ñoù tình thöông cuûa baïn noù doài daøo, khoâng bieát ai thieáu nôï ai. Luùc ñoù 
mình cuõng khoâng suy tính veà vaán ñeà ñoù. Mình ñi ñöôïc caùi thöïc thi töø bi baùc aùi cuûa Ñöùc Phaät. 

Tröôùc kia Ngaøi thieáu nôï raát nhieàu, sau naøy Ngaøi traû cuõng raát nhieàu, traû trieàn mieân cho taát 
caû moïi ngöôøi, öùng caûm trong noäi taâm cuûa taát caû moïi ngöôøi nhöõng caùi nôï maø theá gian ñaõ giuùp 
Ngaøi töø manh aùo cho tôùi mieáng côm. Baây giôø ôû ñaây chuùng ta cuõng maéc nôï, khoâng phaûi chæ maéc 
nôï moät soá ngöôøi thoâi ñaâu, maéc nôï raát nhieàu ngöôøi cuõng nhö Ñöùc Phaät cuõng ñaõ töøng maéc nôï. Töø 
mieáng côm manh aùo ñeàu laø do söï saùng suoát cuûa khoái oùc keát taäp töø kieáp naøy tôùi kieáp kia, kieáp 
noï, môùi taïo ra ñöôïc moät moùn haøng duyeân daùng cho chuùng ta, öùng chieáu cho chuùng ta, che ñaäy 
chuùng ta haøng ngaøy, giuùp ñôõ chuùng ta haøng ngaøy ôû ñaây. Caùi ôn ñoù naëng laém. Cho neân chuùng ta 
phaûi tieán veà caùi saùng suoát ôû beân treân môùi bieát ñöôïc caùi ñònh luaät vay traû vaø chuyeån hoùa cho hoï, 
trong caùi thöïc haønh thì môùi ñaït ñöôïc. 

Neáu chæ nghó: baây giôø toâi thieáu nôï oâng ñoù, toâi sôï maát maët. OÂng ñoù oång ñeán nhaø toâi oång 
chöûi maát maët, chöûi ñi chöûi laïi hai ba caùi toâi ngoài toâi khoùc.  

Baây giôø toâi tu veà beân phaùp lyù, toâi noùi: “Thoâi! Heát söùc thì cheát laø cuøng”, bôûi vì toâi veà trôøi 
maø. Caùi nôï ñoù toâi laøm thì toâi phaûi chòu, toâi vay laø toâi phaûi traû, aên moät traû möôøi, nhaát ñònh toâi 
phaûi traû. Nhöng maø nay toâi chöa traû ñöôïc, sau naøy toâi seõ traû. Cöông quyeát toâi ñi theo ñöôøng loái 
cuûa Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät coøn thieáu nôï nhieàu hôn toâi. Ñöùc Phaät ñöôïc toaøn daân nuoâi töø nhoû tôùi lôùn, 
Ngaøi khoâng coù laøm chuyeän gì höõu ích cho daân giaû heát, Ngaøi boû Ngaøi ñi tu. Hoûi chôù caùi nôï ñoù coù 
naëng khoâng? Ngöôøi naøy khoùc loùc, ngöôøi kia khoùc loùc, keâu Ngaøi trôû veà nhöng Ngaøi cuõng khoâng. 

Nhöng maø taïi sao Ngaøi ñieân cuoàng gì maø Ngaøi ñi tu? Tu ñeå laøm gì? Tu ñeå ñaït ñöôïc caùi 
saùng suoát. Töø caùi toái taêm Ngaøi ñaït tôùi caùi Hueä Nhaõn saùng suoát thì Ngaøi môùi truyeàn baù cho taát caû 
moïi ngöôøi. Baây giôø chuùng ta cuõng vaäy, ñi theo caùi ñöôøng loái cuûa Ngaøi ñeå ñaït tôùi caùi saùng suoát. 
Taát caû moïi söï ñeàu giaûi quyeát môùi roõ laø caùi caên nguyeân moãi ngöôøi ñeàu coù moät phaàn chöù khoâng 
phaûi raèng rieâng OÂng Phaät coù. Taïi sao chuùng ta khoâng naém ñoù maø tu? Khi caùc baïn ñöôïc caùi saùng 
suoát ôû beân treân roài, caùc baïn khoâng coù tham lam. Khi caùc baïn tu khoâng coøn beänh hoaïn nöõa vaø 
ñaày ñuû söùc khoeû thì baïn coù theå laøm ñuû tieàn ñeå traû nôï. Tieàn lôøi, tieàn naøy tieàn kia tieàn noï... baïn 
traû ñuû cho thieân haï chôù baïn khoâng coù bao giôø thieáu. Bôûi vì baïn heát beänh hoaïn, heát tham saân si 
roài thì tieàn baïc kieám voâ doài daøo hôn nhieàu, nhieàu hôn ngöôøi ta. Baïn ñi ñaâu laøm vieäc coù ngöôøi ta 
thöông. Ngöôøi ta ñi laøm taùm tieáng ngöôøi ta so ño, mình laøm möôøi tieáng cuõng chaúng coù so ño, thì 
caùi coâng vieäc cuûa mình noù coøn ñieàu hoøa, vaø mình coù ñöôïc tình thöông xaây döïng giuùp ñôõ cuûa 



moïi ngöôøi moïi giôùi chung quanh, thì tieàn baïc khoâng sôï laø khoâng coù. Mình laøm giaøu cho thieân haï, 
laøm möôøi aên coù moät thì nghóa lyù gì ñaâu? ÔÛ cheá ñoä naøy toâi thaáy nhöõng ngöôøi tu veà phaùp lyù seõ 
ñem laïi keát quaû toát ôû sau naøy, raát nheï nhaøng ôû sau naøy cho hoï. 

Thoâng Baùo cuûa Voâ Vi Multimedia Communication 
vv: Phaùt haønh CD/DVD aán toáng trong buoåi ra maét video thieàn ca taïi California 2004 & ñaïi hoäi 
Tình Trôøi Taân Ñoä 
 
Voâ-Vi Multimedia Communication chaân thaønh caûm taï söï nhieät thaønh ñoùng goùp phöông tieän taøi 
löïc vaø kyõ thuaät cuûa taát caû quyù baïn ñaïo, trong vieäc aán toáng caùc CD/DVD ñeå coù ñöôïc moät aâm 
thanh & kyœ thuaät  hoaøn haœo. 
 
Tieáp theo CD aán toáng Thöïc Haønh Töï  Cöùu 1 goàm nhöõng caâu hoûi vaø vaán ñaùp caên baûn veà VoâVi, 
keøm theo moät taäp chæ daãn thöïc haønh trong saùu thaùng ñaàu, nay VMC seõ phaùt haønh tieáp CD aán  
toáng Thöïc Haønh Töï  Cöùu 2. Trong dòp naøy, chuùng toâi cuõng phaùt haønh CD aán toáng Chôn Kinh 7 & 
dêaïi hoäi Tình Trôøi Taän Ñoä cuøng vôùi ø hai DVD nhö sau: 

- 3 DVD Khoùa Soáng Chung Thonon-Les Bains 1998 (uœng hoä  25$) 
- 1 DVD aán toáng Phöông Phaùp Coâng Phu Anh/Phaùp Ngöõ döôùi söï baœo trôïï  cuœa  

Hoäi Aùi Höõu VoVi Canada vaø caùc baïn ñaïo boán phöông. 
 
Xin  hoài höôùng coâng ñöùc ñeán  quyù baïn ñaïo dêaõ ñoùng goùp cho vieäc thöïc hieän CD/DVD treân. 
 
 Sau ñaây laø  danh  saùch ñoùng gôùp gôœi veà VoVi Multimedia Communication &  
Hoäi Aùi Höõu VoâVi Dallas: 
Gia dinh Huynh Anh Sang Houston, TX $5,000.00 
Nguyen Q Hoa Dallas, TX $ 300.00  
Luong Si Ai Tuyet Monaco $700.00  
Son & Loan Las Vegas, NV $ 100.00  
Hai Nguyen Albuquerque, NM $ 100.00  
Ban Dao Houston Houston, TX $ 500.00  
Vo Danh MN $ 800.00  
Nguyen Van Ty Springfield, MA $  50.00  
Nguyen Minh Huan Santa Ana, CA $ 100.00  
Nguyen Minh Tri Santa Ana, CA $ 100.00  
Au Thi Phuong Santa Ana, CA $ 100.00  
Ban Dao Oregon Portland, OR $ 600.00  
Don Cam Huynh Garland, TX $ 100.00  
Vo Danh San Jose, CA $ 500.00  
Lynn Nguyen Las Vegas, NV $ 100.00  
Vo Nhan Thanh Odessa, TX $   50.00  
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Sau ñaây laø danh saùch ñoùng goùp gôœi veà Hoäi Aùi Höõu VoâVi Canada:  
                                                                        $US        $Cad  

Luong Si Ai Tuyet (for Cuong) 100.00  
Nguyen thanh Truyen (Mtl) 112.78 150
Lam Minh Son (ON) 75.19 100
Quach Thi Thuy' (Mtl) 50.00  
TD Linh Tam (Calgary) 729.93 1000
Nguyen Vinh Thuy (CA) 100.00  
Chau Kim Phuong (La Reunion) 43.80 60
VoVi Friendship Assn of Pearland 150.00  
Anh Ly (CA) 500.00  
Phan Cao Thang (Mtl) 370.00 500
Nguyen Luan (AZ) 50.00  
Nguyen Luan (AZ) 5.00  
Nguyen My Kim (Mtl) 147.60 200
Voâ Danh (Canberra) 672.43 911.145
Voâ Danh (Ca) 200.00  
HAHVV Ba-'c Cali 2921.00  
Nguyen thanh Truyen (Mtl) 115.38 150
AÅn Danh (FL) 200.00  
Luong Si AI Tuyet (Monaco) 300.00  

Total      6843.11US$ 
Ñaây laø moät khích leä lôùn lao ñoái vôùi chuùng toâi, Hoäi Voâ Vi Dallas, Hoäi Voâ Vi Canada & Voâ Vi 
Multimedia Communication luoân mong ñöôïc söï höôûng öùng uûng hoä cuûa quyù vò daønh cho nhöõng 
CD/DVD aán toáng. Vôùi söï uœng hoä quí  baùu naøy, chuùng toâi seõ coá gaéng tieáp tuïc  phaùt haønh nhöõng CD/DVD 
keá tieáp vôùi phaåm chaát cao vaøo dòp  cuoái naêm nay . Meán chuùc quyù vò vaø gia ñình höôûng ñöôïc nhieàu söï 
ban chieáu cuûa Beà Treân. 
Hoäi Voâ Vi Dallas, Hoäi VoâVi Canada & VoVi Multimedia Communication kính baùi. 
 

Baùo caùo veà quyõ cöùu khoå ban vui 
 
Tieáp theo baùo caùo tröôùc chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc cho ñeán 16 thaùng 8 - 2004 nhö sau cho quyõ cöuù khoå ban vui: 
Ngöôøi göûi             US$       Currency$ 
Ho Thanh Hoang (Mtl) 74.00 100
Cuong Nguyen (MI) 100.00  
Ho Thanh Hoang (Mtl) 73.80 100
Voâ Danh (Canberra) 672.43 911.14
Minh La (Ca) 50.00  
Mai Nguyen (Ca) 350.00  
Huynh Thi Taâm (Boston) 150.00  
Nguyen My Kim (Qc) 221.40 300
Ha Ngoc Quang (Qc) 73.80 100
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HAH VoâVi Florida 350.00  
Porter Kim Ann (Ca) 100.00  
AÅn Danh (San Jose) 500.00  
Doan Ngoc Toan (Ca) 500.00  
Cuong Nguyen (MI) 100.00  
Voâ Danh (Ca) 600.00  
Voâ danh (Ca) 600.00  
Long Bui (TX) 100.00  
Voâ Danh (Ca) 400.00  
Lien T Bui (Ca) 100.00  
AÅn Danh (FL) 800.00  
Hoang Trong Ty (Ca) 100.00  
Gia ñình Mai Dung (Ca) 100.00  
HAHVoâVi Florida 300.00  
Joseph Doan (GA) 382.00  
Song Huynh (Wi) 30.00  
Cuong Nguyen (MI) 100.00  
 
Töø 1998 tôùi nay, taát caû soá tieàn nhaän ñöôïc cho quyõ naøy ñaõ ñang vaø seõ ñöôïc xöû duïng 100% cho vieäc cöùu khoå ban 
vui göûi ñi cöùu luït  vaø giuùp ñôõ nhöõng gia ñình ngheøo hay caùc em caâm ñieác, moà coâi, mua hoøm cho ngöôøi cheát maø 
gia ñình khoâng ñuû trang traûi, ngöôøi cuøi ...hay nhöõng ai maø Thaày cho bieát caàn göûi. 
 
Nhöõng ngöôøi ñau khoå ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ cuùi ñaàu caûm ôn Ñöùc Thaày vaø quyù baïn ñaïo ñaõ giuùp cho quyõ cöùu 
khoå ban vui naøy. 
  
Moïi sô xuaát hay thaéc maéc caâu hoûi lieân quan ñeán quyõ naøy xin lieân laïc ngöôøi traùch nhieäm döôùi daây nhö sau :  Phan 
Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca 
Ngaân phieáu xin ñeà VoVi Association of Canada vaø göûi  veà :  
7021 Louis-Hebert St #1C  Lasalle Quebec H8N3E9  Canada 
Xin thaønh thaät caùm ôn quí baïn ñaïo 
Phan Cao Thaêng 

THÔ 
 
        TÌNH TRÔØI TAÄN ÑOÄ 
 
Thaày cho ngoài Baùt Nhaõ ñoø.   
Mong sao con treû bieát lo tu haønh. 
Long Hoa Baûng Ngoïc ñeà danh . 
Thöïc taâm tu söûa coâng thaønh Thaày thöông 
Kyø ba aân xaù haï ngöôn. 
Laø cô hoäi choùt thaúng ñöôøng veà queâ. 
Soáng trong coõi taïm khoâng meâ. 
Chuùc nhau giaûi thoaùt ta veà thaät ñoâng. 
Mong sao ôû laïi Traàn Hoàng  
Nhöùt taâm tu kyû môùi mong veà Trôøi. 

Nieäm Phaät ñöøng ñeå taâm lôi 
Phaûn hoài cöïu vò veà nôi Lieân Ñaøi 
Laâu nay Thaày ñaõ chæ baøy. 
Chuùng ta haõy nhôù, nhôù hoaøi ñöøng queân 
Mong raèng ta haõy laøm neân  
Laøm neân ñaïo caû , chôù queân lôøi Thaày. 
            Kính baùi 
      Minh Nghóa  BHH  12/6/2004 
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          Hoàng AÂn 

Töø Phuï thöông con ñoïa coõi Traàn. 
Ban nhieàu Böûu Phaùp taïo Hieàn Nhaân. 
Gaëp Ñoø Baùt -Nhaõ mau tu tieán. 
Raùng söûa raùng haønh thænh ñaëc aân. 
Ñòa Nguïc voâ moân khoâng tieán ñeán. 
Thieân Ñaøng roäng môû kíp thoaùt Traàn. 
Ñoø Trôøi maáy thuôû qua Bôø Giaùc? 
Taây-Vöùc Lieân Ñaøi môùi thaät taàm. 
       Minh Nghóa BHH ngaøy 20-6-2004 . 
                   ===== 
        GIÀ PHẢI TU, 
Xin phép họa bài thơ “GIÀ CŨNG TU” của bạn Thanh-Sử 
 
Tuổi GIÀ đáng quí chổ biết TU, 
Cuộc đời tạm-cảnh chốn lao-tù. 
Danh-lợi Tiền-tài gây hỗn loạn, 
Đa-mê Tữu-sắc Trí mờ lu . 
Trần-gian trôi nỗi như mây khói, 
Nam-kha sực tỉnh rõ Phù-du. 
Đường về Tiên-cảnh mau chân bước, 
Tránh khỏi trầm luân chốn thiên-thu. 
 
Thiên-thu khổ-ải cảnh luân-hồi, 
Trói buộc Tội-Hồn mãi chẳng thôi. 
Triền-miên nghiệp-quả luân-phiên tạo, 
Trí-não sầu-ưu mãi cuốn lôi. 
Cuộc đời lặng-hụp trong đau-khổ, 
Hối-tiếc giờ đây chuyện đã rồi. 
Bằng lòng buôn-bỏ Tâm thơ-thới, 
Sóng lặng gió yên Thân nhẹ ngồi. 
 
Ngồi yên tỉnh-tọa quán chuyện đời, 
Có-có không-không chỉ trò chơi. 
Hấp-dẫn cuốn-lôi người thiếu trí, 
Ngũ-lợi trần-gian đắm chẳng thôi. 
Mê-muội buôn trôi theo dục-vọng, 
Triền-miên đau-khổ đến tàn hơi. 
Quỉ-dữ lăm-le mong lôi-kéo, 
Hồn-phi phách-tán réo Ông TRỜI .(1) 
 
Tuổi già Tu nhanh mau kẻo trể, 
Hướng  về Tiên-cảnh trí thảnh-thơi .  
 
 Hồ-Huệ. ( TĐ Thiền-Thức ) 
  18/08/04 
Chú-thích : 

(1) Ô. Trời TÁM 
 

     

            HÖÔNG THIEÀN 
 
Moãi böôùc ñi veà coõi Phaät Tieân 
Xa daàn tham duïc, töï haønh sieâng 
Nghe loøng phôi phôùi laâng laâng nheï 
Thoaùng choác tan ñi nhöõng noãi phieàn 
Soáng taïm coõi ñôøi bao ñoäng loaïn 
Trôû veà thanh caûnh thaáy taâm yeân 
Coâng phu luyeän ñaïo ñeâm thanh vaéng 
Saïch nheï thaân taâm höôûng phuùc ñieàn 
Moãi böûa naêng haønh theo Phaùp Lyù 
Chieàu hoâm thanh tònh ngaùt höông Thieàn 
Boä ñaàu nheï boång nhö khoâng coù 
Chìm ñaém khoâng gian moät coõi thieâng! 
Xöa ñaõ kinh qua mieàn Cöïc Laïc 
Nay loøng gaén boù Phaùp Tu Thieàn 
Mô chaêng daïo böôùc veà queâ cuõ? 
Nöôùc maét tuoâng traøo kyû nieäm rieâng! 
               TÖ EÁCH 
      (Thanh Ña, 17-06-2004) 
                ======== 
                ÑAÏO LYÙ 
 
Ñaïo lyù thô vaên ñeå hoïc baøi 
Ñieån khí phaân minh roõ ñuùng sai 
Anh em Phaùp Lyù ñoàng tham khaûo 
Söûa tieán thaân taâm chôù noùi taøi 
Tu thieàn môùi roõ haønh trình tieán 
Hoäi tuï Chôn Quang taùnh Boån Lai 
Thuyeàn veà beán giaùc loøng kieân nhaãn 
Ngoïc Nöõ Tieân Ñoàng hieäp Thöôïng Ñaøi. 
 

Muoán ñöôïc thaønh Tieân phaûi boû tieàn 
Phuù quí coâng danh chaúng ñöôïc yeân 
Khoâng minh lyù ñaïo ñôøi loâi cuoán 
Tænh giaùc tu thieàn môùi roõ duyeân 
Duyeân laønh Phaùp Lyù ta xaây döïng 
Chuyeån hoùa phaøm taâm laäp haïnh hieàn 
Noi göông haïnh ñöùc lôøi Thaày daïy 
Hoäi tu Linh Quang thoaùt tuïc mieàn. 
 
       NGUYEÃN HIEÀN 
   (TÑ. BÖÕU HOØA, 03-07-2004) 
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         53 CHÖÔNG KINH TU HOÏC 

MOÅI NGAØY HAØNH MOÄT CHÖÔNG KINH  

SAO MAØ KHOÙ QUAÙ HAØNH TRÌNH TIEÁN TU  

TU LAÂU LAÏI THAÁY MÌNH NGU  

MEÂ LAÀM VAÅN CÖÙ TOÁI MUØ KHOÂNG RA  

ÑAÏO THÌ HIEÃU ROÛ BA HOA  

ÑEÁN KHI TU SÖÛA CHÖA QUA NOÅI LOØNG  

NAÊM BA CHÖÔNG KINH THUOÄC LOØNG  

NHÖNG MAØ ÑÔØI VAÅN VAÂN MOØNG BAO LA  

MIEÄNG NOÙI GÆA TAÏM ÑÔØI TA  

NHÖNG MAØ THÖÏC TEÁ KHOÂNG RA LOØNG VOØNG  

TÖÔNG LAI KHOÂNG BIEÁT ROÁI BOØNG  

SOÁNG BAO NAÊM NÖÕA MAØ MONG LAØM GÌ ! 

TU HAØNH CÖÙ THAÚNG MAØ ÑI  

TRÖÔØNG ÑÔØI THÖÛ THAÙCH THÖÏC THI ÑAÏO ÑÔØI  

          MINH THOÂNG – QUAÛNG NGAÕI 28-6-2004 

               

       

 
     

BAÏN ÑAÏO VIEÁT 
 

                                    TIEÅU LUAÄN AÊN CHAY ( Tieáp Theo) 

************** 
Chuùng ta cuõng neân ñeå chuùt thì giôø  raûnh roãi, ñöa tö töôûng mình trôû veà dó vaõng maø xeùt coi mình nhö theá 
naøo ? So saùnh söï hung aùc cuûa loaøi thuù, mình hôn hay thua ? 
 Haõy nhìn xem con gaø meï nhaän ñöôïc haït thoùc tuïc keâu ñaøn con ñeán vaø nhaû cho aên, meï ñoùi con no, 
gaø aáy môùi thaät coù tình thöông xöùng ñaùng. Gaø meï nuoâi gaø con, caù meï giöõ caù con, thuù lôùn beânh thuù nhoû, 
huøm döõ coøn chaúng nôõ aên thòt con. Ñoù môùi thaät loøng nhôn ñaõ coù, cho neân veà sau noù môùi thaønh ngöôøi. 
Hoâm nay ta ñaõ töø ñoù maø leân laøm ngöôøi roài, leõ naøo laïi queân ñi ngaøy tröôùc, taäp taùnh khoâng nhôn saùt haïi 
ñoàng loaïi maø môõ boû baø con treân maët ñaát, cuõng tieáng noùi vieäc laøm bò chìn saâu maø khoâng nghó ñeán vieäc 
tieán veà nguoàn coäi. 
 Laøm ngöôøi tröôùc heát ta laáy caùi nhôn ñaïo laøm ñaàu, chôù neân gieát ngöôøi, thuù vaø laàn ñeán  coû  caây ñeå 
haáp thu loøng nhôn ñaïo vaø nuoâi döôõng taùnh töø bi. Tröôùc heát phaûi giöõ giôùi saùt sanh, chæ nuoâi thaân maïng 
naøy baèng thieän nghieäp, soáng baèng chaùnh maïng. 
Muoán cho ñôøi khoâng coù giaëc ta phaûi laøm göông chôù neân saùt haïi loaøi vaät, ñöøng taäp treû con caàm dao, 
ñöøng nuoâi thuù trong nhaø  ñeå aên thòt, ñöøng baùn buoân gia  suùc thuoäc loaïi coù xöông da. Vì thuù gioáng nhö 
ngöôøi, nay gieát thuù ñöôïc thì sau seõ gieát ngöôøi ñöôïc. Ngöôøi muoán soáng laâu chôù khaù vay nghieäp saùt, luoân 
luoân phaûi giöõ loøng trong saïch troïn laønh, töø yù nghóa lôøi noùi ñeán vieäc laøm, caû nhöõng haønh ñoäng vaø aên 
uoáng thöôøng ngaøy. Neân nhôù kyõ, söï soáng cheát khoù deã cuûa ngöôøi ñôøi ñeàu do nôi loã mieäng maø ra, cho neân 
thieân haï thöôøng ví : 

“Mieäng ngöôøi nhö cöûa ñeàn Vua, 
  Phaûi lo ngaên giöõ keûo mua tai naøn, 
  Lôøi ra daãu coù soå saøng, 
  Leänh Vua giaûi ñeán phaùp traøng coøn chi” 

Daàu phaûi gieát cheát moät nhoû ñeå cöùu moät ñaùm ñoâng, ta cuõng ñöøng maø phaûi tìm moät giaûi phaùp 
khaùc cho thieän laønh hôn. Ñöøng laøm vieäc aùc ñoù quaû baùo lôùn laém, seõ aûnh höôûng khoâng nhoû treân böôùc 
ñöôøng tieán hoùa cuûa chuùng ta. Cuõng laém ngöôøi vì mieáng aên thöôøng trau chuoát qua nhöõng lyù leõ cuûa hoï 
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naøo laø : vaät döôõng nhôn – ñeå hoï gieát thuù aên maø khoâng coù toäi, thaät laø moät tö töôûng tai haïi voâ cuøng. Vì 
moät mieáng aên ngon mieäng maø voâ tình boû maát caû moät coâng trình cuûa hoï vaø phaûi döøng laïi ôû nôi ñaây roài 
sao ? Khoâng döøng ñöôïc ñaâu, maø coøn phaûi rôi xuoáng vöïc saâu khoâng phöông cöùu chöõa. 

Moät tö töôûng sai laàm cuûa con ngöôøi trong söï aên uoáng laø keû saùt nhôn ñaày toäi loãi. Taïi sao ta khoâng 
nghó vaät döôõng nhôn laø vaät chaát nuoâi döôõng con ngöôøi coù ñöôïc khoâng ? Thí duï nhö ta coù tieàn cuûa dö 
ñem ra boá thí, giuùp ngöôøi ngheøo khoå ñang soáng chung quanh ta, hoï ñang troâng chôø söï giuùp ñôõ cuûa ta. 
Laøm nhö vaäy laø taïo cô hoäi ñeå nuoâi soáng loøng nhôn cuûa ta ñoù, loøng nhôn aáy ngaøy caøng lôùn maïnh hôn, 
loøng nhôn phaùt khôûi töø tinh thaàn. Nhö vaäy nhöõng ai muoám nuoâi soáng loøng nhôn thì vaät chaát phaûi haï thaáp 
khoâng ñeå noù laøm chuû ñöôïc mình, cuõng ñöøng coi vieäc aên uoáng laø heä troïng, chôù ñeå noù leân haøng ñaàu. Bôûi 
thaân ngöôøi, thaân thuù in nhau, ñeàu töø töù ñaïi maø coù, cho neân coå nhaân khoâng daùm khinh khi thuù vaät. Con 
ngöôøi töï cao seõ bò rôi rôùt, con thuù coá gaéng roài ñöôïc tieán leân, maëc duø noù mang thaân thuù nhöng taâm noù laø 
ngöôøi. Cho neân con ngöôøi phaûi taäp soáng baèng chaùnh nghieäp ñeå nuoâi chaùnh maïng, giöõ giôùi khoâng ñöôïc 
saùt sanh, taäp laàn loøng nhaân ñaïo, bieát gìn giöõ mieäng trong saïch, taïo mieáng aên troïn laønh, taäp laøm laønh 
traùnh laøm ñieàu aùc ñeå döùt khoå naïn veà sau. 

Xöa coå nhaân vì laàm laãn aên thòt thuù, baây giôø chuùng ta coù ñuû trí khoân vaø saùng suoát hôn nhieàu, bieát 
roõ ñöôøng tieán hoùa cuûa chuùng sanh. Neân khuyeân con ngöôøi aên chay boû aên thòt, tha gieát hoaëc tieáng giaûi 
luoân caû loaøi coû caây. Leõ thaät trong ñôøi laø nhö vaäy. Cho neân khi thöùc roài thì khoâng coøn chaáp nöõa, boû heát 
nhöõng tham lam duïc voïng trong loøng, tröø saïch heát caû nghieäp aùc. Vaû laïi söï thích öa nhaøm chaùn cuûa 
ngöôøi ñôøi chaúng ai giöõ maõi moät choã ñöôïc. Ñoù laø söï tieán hoùa cuûa mieáng aên töø aùc tôùi thieän. 

Laïi ôû theá gian naøy laém keû lieàu lónh, hoï chaúng bieát sôï quaû baùo laø gì ! Chính caùi aùc cuûa hoï maø 
sanh ra loøng gaït gaãm treû con vaø caùc thuù. Ñem thuù röøng veà nuoâi, giaû boä coù söï thöông yeâu ñeå cho noù vui 
möøng aên no choùng maäp, mau lôùn ñeå ñem baùn thòt, phaân thaây. Söï giaû doái aáy coøn hôn ngöôøi laøm giaëc, noù 
vì laàm môùi töùc giaän, thuù ôû röøng chaúng caàn ai nuoâi caû. Bôûi vaäy ñôøi môùi sanh ra giaëc, giaëc laø do oan traùi 
nhieàu ñôøi. Baây giôø giaëc gieát ngöôøi cuõng nhö ngöôøi gieát thuù xöa kia maø thoâi. Cho neân moãi buoåi saùng 
nhìn xem moät buoåi chôï coù bao nhieâu laø sanh maïng caùc thuù. Moät baõi löôùi coù bao nhieâu laø toâm. teùp, caù ! 
Moät böõa aên khoâng laønh thöû ñeám ñöôïc bao nhieâu teùp nhoû vôùi caù roøng roøng ! Sao khoâng ai vöøa aên vöøa 
khoùc hay laø xaù noù xin loãi roài aên. Traùi laïi khi thuù gieát ngöôøi laïi giaän, giaëc baét gieát laïi oaùn than, Phaät naøo 
binh vöïc cho loaøi ngöôøi. Meï naøo xöû hieáp cho ñaøn con. Vieäc ñoù voán laø nhaân quaû khoâng sai chuùt naøo heát. 
Ngöôïc laïi ngöôøi hieàn laønh voâ can thì khoâng ai ñuïng chaïm ñeán coù phaûi sung söôùng laém khoâng ? 

Theá neân chuùng ta caàn ghi nhôù, duø cho giaëc gieát ngöôøi, laøm giaëc nhöng chaúng bao giôø laøm haïi keû 
tröôøng chay, giöõ giôùi luaät tu haønh löông thieän, vaäy : “MUOÁN MÌNH SOÁNG THÌ ÑÖØNG LAØM CHO AI 
CHEÁT” 
Ngöôøi ta coøn noùi : “Cô theå  con ngöôøi nhôø maùu huyeát maø soáng, neân caàn huyeát nhuïc cuûa loaøi thuù môùi boå 
döôõng ñöôïc, aên rau quaû ñaâu ñuû söùc chòu ñöïng”. Baây giôø ta haõy trôû laïi loaøi thuù nhö : traâu, boø… chuùng aên 
toaøn laø coû, ñoâi khi thieáu phaûi aên caû coû khoâ, huyeát nhuïc ñaâu trong ñoù ? Haõy nhìn xem boø con môùi sanh 
ra baèng con choù chæ buù söõa meï ñöôïc maáy thaùng roài ñi aên coû. Vaäy maø coù hôn moät naêm sau naëng vaøi traêm 
caân, chuùng coù aên mieáng thòt naøo ñaâu ? Ngöôøi ta coøn noùi : “Nöôùc naøo aên thòt, caù nhieàu thì nöôùc ñoù huøng 
cöôøng”. Sau ñaây toâi xin ñôn cöû vaøi quoác gia ôû vaøo thôøi kyø tieàn chieán ñaõ khoâng aên thòt maø vaãn khoeû 
maïnh nhöng traùi laïi nhöõng ngöôøi hay duøng thòt thì khoâng coù söùc chòu ñöïng beàn bó baèng ngöôøi aên chay. 
 VAØO THÔØI CHIEÁN TRANH NGA – NHAÄT : 

Cuoäc chieán tranh Nga – Nhaät vaøo naêm 1904-1905 taát caû quan lính Nga to beùo laø nhôø aên thòt. 
Quaân lính Nhaät ít aên thòt, chæ aên löông khoâ vôùi ñaäu phoäng maø moãi ngaøy vaãn ñi maáy chuïc caây soá, ñaùnh 
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lính Nga manh giaùp khoâng coøn. Ñieàu ñaùng cho chuùng ta chuù yù laø quaân Nhaät luùc chieán ñaáu khoâng bò 
chöùng beänh hieåm ngheøo nhö ta thöôøng thaáy xaûy ra ôû ñoäi binh Chaâu Aâu. 
 DAÂN DO THAÙI : 
 Taïi Do Thaùi khi xöa coù Luaät caám duøng thöùc aên coù maùu. Nhôø ñoù maø gioáng daân Do Thaùi coù söï 
soáng thoaûi maùi, vui, khoeû vaø raát thoâng minh. Leänh caám nhö vaày : “Phaøm ai aên moät thöù huyeát nhuïc naøo 
seõ bò truïc xuaát ra khoûi daân söï mình” (Leâ vi kyù 7:27) 
 GIOÁNG DAÂN HOUNZA : 
 Do söï khaûo saùt cuûa OÂng Mc.CARRISON ôû Anh. Ngöôøi Hounza thuoäc gioáng daân ARYEN da 
traéng ôû Baéc Cachemire thuoäc mieàn Parmore (gaàn Taây Taïng), nhöõng ngöôøi naøy khoâng bao giôø aên thòt 
maø vaãn soáng khoeû maïnh, troïn ñôøi ít coù ñau beänh, taùnh tình sieâng naêng caàn maãn, vui töôi vaø hoøa thuaän. 
Coâng vieäc laøm haèng ngaøy cuûa hoï laø ñi ñöùng deã daøng nhanh nheï, vöôït ñöôøng xa treân doác nuùi maø khoâng 
thaáy meät. Theo söï khaûo saùt cuûa Mc.CARRISON laø nhôø yeáu toá khí haäu di truyeàn noøi gioáng, quan troïng 
nhaát laø veä sinh trong vieäc aên uoáng. OÂng keát luaän : “Nguyeân nhaân laøm cho gioáng daân Hounza ñöôïc nhö 
treân laø nhôø bí quyeát aên uoáng laøm then choát. Vaät thöïc chaùnh yeáu cuûa hoï toaøn laø nguõ coác, rau traùi vaø 
theâm moät chuùt baùnh söõa ñaëc. Hoï aên traùi caây töôi raát nhieàu, aên caû xaø laùch töôi, moäng luùa mì vaø ñöôøng. 
Daân Hounza hoï soáng vôùi cuoäc ñôøi haïnh phuùc. Hoøa nhaõ cao ñeïp, khaép hoaøn caàu khoù saùnh baèng.(Taøi lieäu 
töôøng thuaät veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân Hounza) 
 XÖÙ AÁN ÑOÄ : 
 Beân Aán Ñoä coù haïng ngöôøi quyeàn quyù Baø la moân chuyeân aên chay tröôøng cha truyeàn con noái ñaõ 
maáy ngaøn naêm maø ñeán baây giôø vaãn khoeû maïnh vaø thoâng minh nhaát xöù. Neáu caàn phaûi coù thòt caù ñeå nuoâi 
soáng thì daân Baø la moân ñaõ bò tieâu dieät töø laâu roài. 
 Qua nhöõng lôøi leõ bieän hoä cuûa ngöôøi ñôøi vaø caùc vieäc hieän thöïc ñaõ ñöôïc chöùng minh neâu treân, 
chuùng toâi thaønh thaät trao ñeán caùc baïn ñeå laøm quaø nieàm tin trong vieäc nghieân cöùu veà aên CHAY. Sau ñaây 
laø söï nghieân cöùu cuûa moät soá quoác gia Aâu Taây cuõng cho chuùng ta bieát taïi sao khoâng neân aên thòt. Vì hai 
nguyeân nhaân sau ñaây : 

• THAÂN THEÅ TA SANH RA KHOÂNG PHAÛI NHÔØ THÒT ÑEÅ SOÁNG. 
• THÒT COÙ CHÖÙA NHIEÀU CHAÁT ÑOÄC LAØM HAÏI CON NGÖÔØI. (Coøn tieáp) 

VN, ngaøy 05 thaùng 8 naêm 2004 
                                                                                         NGUYEÃN THAØNH SÖÛ  (TV/TLTC)  
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