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ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ
Baøi laøm cuûa tu sinh Chôn Thaønh

LỜI PHÊ CỦA THẦY

Vì ham nguû nghæ, cho neân thieáu traùch nhieäm, boån
phaän, ñeå laøm cho ngöôøi khaùc bò quaù ñau khoå nhö theá naøy,
cho neân goïi ñaây laø “Ñöùc traùch nhieäm”.
BÀI LÀM
---o0o---

LỜI GIỚI THIỆU
Ñaïo ñöùc nhaân baûn laø moät boä saùch lôùn daïy
veà nhöõng haønh ñoäng ñaïo ñöùc nhaân baûn cuûa thaân,
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khaåu, yù. Thaân khoâng laøm nhöõng ñieàu aùc, khaåu khoâng
noùi nhöõng ñieàu aùc, yù khoâng suy nghó nhöõng ñieàu aùc,
khoâng laøm khoå mình, khoâng laøm khoå ngöôøi, khoâng laøm
khoå muoân loaøi chuùng sinh, khoâng keå ngöôøi coù toân giaùo
hay ngöôøi khoâng coù toân giaùo. Heã baát kyø nhöõng ai
soáng trong coäng ñoàng xaõ hoäi cuõng nhö soáng treân haønh
tinh naøy, traùi ñaát naøy ñeàu caàn phaûi hoïc vaø caàn am
hieåu. Haàu heát con ngöôøi sinh ra ñeàu voâ minh, khoâng
am hieåu veà ñaïo ñöùc nhaân baûn neân thaân hay laøm  ñieàu
aùc, ñoù laø: saùt sinh, troäm caép, taø daâm. Khaåu hay noùi
 ñieàu aùc, ñoù laø: noùi doái, noùi theâu deät, noùi laät loïng
vaø noùi lôøi hung aùc. YÙ hay suy nghó  ñieàu aùc, ñoù laø:
tham lam, saân haän, si meâ. Chính nhöõng haønh ñoäng aùc
ñoù, lôøi noùi aùc, yù nghó aùc aáy maø con ngöôøi ñaõ taïo ra
cho mình vaø cho caû theá gian naøy thaønh ñòa nguïc, cuûa
söï ñau khoå vaø cheát choùc, chieán tranh xaûy ra khaép
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nôi, khoâng coù nöôùc naøy thì nöôùc khaùc, khoâng coù luùc
naøo ngöøng nghæ, haøng ngaøy haøng giôø, cöôùp ñi bieát bao
nhieâu maïng soáng cuûa nhöõng con ngöôøi voâ toäi, naïn
khuûng boá ngaøy moät gia taêng, moät keû mang chaát noå ôû
trong ngöôøi, khi noù ñöôïc noå thì haøng ngaøn ngöôøi voâ
toäi bò thieät maïng…
Cho neân, boä saùch ñaïo ñöùc nhaân baûn ra ñôøi seõ
giuùp cho moïi ngöôøi thoâng hieåu theá naøo laø ñaïo ñöùc
nhaân baûn. Söï lôïi ích to lôùn ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi
ñang soáng treân haønh tinh naøy vaø noù coøn giuùp ích cho
caùc quoác gia treân toaøn caàu deïp ñi nhöõng teä naïn cuûa
xaõ hoäi ñang lan traøn ôû khaép nôi, ñang laø noãi lo laéng
cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo ôû moïi nöôùc. Chuùng toâi xin traân
troïng giôùi thieäu cuøng caùc baïn ñoïc giaû xa gaàn ñoïc boä
saùch ñaïo ñöùc nhaân baûn. Trong quaù trình bieân soaïn
boä saùch khoù coù theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, raát
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mong caùc baäc cao minh, thaïc ñöùc vaø caùc baïn ñoïc giaû
ñoùng goùp cho nhöõng yù kieán ñeå boä saùch ñöôïc hoaøn
chænh hôn. Xin chaân thaønh tri aân cuøng quyù vò!
Ngaøy 
Kính ghi: Chôn Thaønh.
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ĐỨC TRÁCH NHIỆM

Caâu chuyeän maø chuùng toâi keå cho caùc baïn
hoâm nay ñaõ ñöôïc ñi qua caùch ñaây 26 naêm, hoâm
nay ngoài ghi laïi maø chuùng toâi vaãn coøn caûm
thaáy kinh hoaøng vaø sôï haõi veà noãi baát haïnh aáy.
Ngaøy 21/2/1980 hoài 1 giôø saùng chuùng toâi
ñöa vôï chuùng toâi ñeán nhaø hoä sinh quaän Ñoáng
Ña, Haø Noäi ngoõ Traïi Khaùch, phoá Khaâm Thieân
ñeå sinh chaùu thöù ba. Sau khi laøm xong thuû tuïc
nhaäp vieän, chuùng toâi chaàn chöø khoâng muoán ra
veà. Thaáy theá vôï toâi nhaéc: “Anh veà ñi, khoâng
hai ñöùa noù thöùc daäy khoâng thaáy ai, noù keâu khoùc
toäi nghieäp!”.
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Luùc aáy nghe nhaø toâi nhaéc toâi nhö vaäy, toâi
môùi chôït tænh nghó: “ÔØ mình ñaõ khoùa cöûa tröôùc
khi ñi ñeå hai ñöùa nguû trong nhaø”.
Toâi hoûi nhaø toâi: “Em thaáy trong ngöôøi theá
naøo?”
Nhaø toâi traû lôøi: “Em thaáy bình thöôøng,
chöa coù vaán ñeà gì”.
Toâi thaáy chöa coù vaán ñeà gì neân laáy xe ra
veà, chæ mong cho trôøi mau saùng, khoâng coøn nguû
nghæ gì nöõa. Trôøi vöøa höûng saùng, chuùng toâi
ñaùnh thöùc hai chaùu daäy vaø ñeøo 2 chaùu vaøo vieän
ñeå thaêm meï chaùu. Ñeán nôi toâi thaáy phoøng nhaø
toâi naèm hoâm qua cöûa ñaõ ñoùng kín, khoâng vaøo
ñöôïc, toâi ñang loay hoay tìm caùch vaøo thì moät
coâ y taù chaïy ra hoûi toâi roài ñöa cho toâi 1 chieác
nhaãn maø nhaø toâi thöôøng ñeo. Toâi baøng hoaøng
nhaûy boå vaøo nhöng khoâng ñöôïc, linh tính baùo
cho toâi bieát coù vieäc chaúng laønh. Toâi ñeøo 2 chaùu
ñeán nhaø oâng baø ngoaïi ôû ñaàu ngoõ chôï Khaâm
Thieân cuøng phoá, noùi vaén taét cho oâng baø ngoaïi:
“Nhaø con ñeán nhaø hoä sinh luùc 1 giôø ñeâm”, roài
toâi xaùch xe lao thaúng ñeán nhaø hoä sinh. Ñeán
nôi toâi thaáy cöûa phoøng ñaõ môû, toâi nhaûy boå vaøo
nhöng khoâng thaáy nhaø toâi ôû trong ñoù, toâi la
leân, vaãn coâ y taù ñöa toâi chieác nhaãn khi naõy
chaïy ra vaø traû lôøi: “Chò aáy ñaõ chuyeån ñeán Beänh
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vieän Baø Meï Vaø Treû Em ôû phoá Traøng Thi roài”.
Toâi hoûi coâ ta: “Nhaø toâi sinh chaùu chöa?”
Coâ ta khoâng traû lôøi, toâi quaùt to giaän döõ:
“Ñöa beänh aùn ñaây!”
Thaáy cung caùch döõ tôïn cuûa toâi buoäc coâ ta
phaûi vaøo laáy beänh aùn ñöa cho toâi xem. Baùc só
tröïc hoâm ñoù laø Ñaëng Thò Phuùc vaø y taù hoä lyù laø
Nguyeãn Thò Vaân, beänh aùn ghi vaén taét: “Ñöùt
ñoäng maïch töû cung, maùu ra nhieàu hoài 3 giôø”.
Toâi neùm tôø beänh aùn vaøo maët coâ y taù roài
phoùng xe leân thaúng Beänh vieän “Baø Meï Vaø Treû
Em”, ñeán nôi toâi xoâng thaúng vaøo phoøng caáp
cöùu, moät baùc só môøi toâi ngoài. Moät luùc laâu nhö
ñeå toâi kòp traán tónh, oâng aáy chaäm raõi noùi: “Chò
aáy ñöôïc chuyeån ñeán ñaây luùc 6 giôø 30’, chò aáy
ñaõ bò ñöùt ñoäng maïch töû cung vaø cheát luùc 3 giôø
saùng”.
Nghe oâng noùi ñeán ñaây maét toâi hoa leân, tai
toâi uø ñi, gaàn nhö muoán ngaát xæu, nhöng coá traán
tónh. OÂng noùi tieáp: “Chuùng toâi ñaõ moå laáy chaùu
ra, moät chaùu trai hieän ñang ôû döôùi nhaø xaùc”.
Chuùng toâi theo oâng xuoáng nhaø xaùc, oâng
nheï nhaøng môû cöûa, vöøa nhìn thaáy vôï con, toâi
khoâng coøn bieát gì nöõa, phaûi moät luùc laâu toâi caûm
nhaän ra ñöôïc baøn tay ai ñoù ñaõ dìu toâi ra ngoài
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treân gheá ngoaøi saân Beänh vieän. Thì ra oâng baùc
só aáy ñaõ ñöa toâi ra. Luùc aáy moïi ngöôøi: oâng baø
noäi, oâng baø ngoaïi, anh em hoï haøng, ... ñeàu coù
maët lo mai taùng cho hai meï con coâ aáy.
Hoâm sau coâ y taù ôû nhaø hoä sinh cuõng coù
maët, coâ mang voøng hoa ñeán vieáng. Luùc aáy toâi
ñaõ coù phaàn bình tónh, boä maët khoâng coøn döõ tôïn
nöõa, toâi hoûi coâ veà söï vieäc caùi cheát cuûa vôï con
toâi ra sao, coâ ta traû lôøi: “Luùc aáy em ñònh traû
lôøi, nhöng thaáy anh döõ tôïn quaù, em khoâng noùi
gì ñöôïc”. Roài coâ cho bieát: Hoâm ñoù laø phieân tröïc
cuûa baùc só Ñaëng Thò Phuùc vaø coâ y taù hoä lyù
Nguyeãn Thò Vaân. Sau khi khaùm xong cho chò
aáy, thaáy chöa sinh ñöôïc, hai ngöôøi veà phoøng
mình roài nguû cho ñeán 4 giôø saùng. Thöùc daäy thì
thaáy maùu chaûy leânh laùng, nghe tim ñaõ ngöøng
ñaäp vaø goïi ñieän ñeán Beänh vieän phuï saûn Baïch
Mai caáp cöùu, Beänh vieän phuï saûn Baïch Mai hoûi
laïi: “Coøn soáng hay ñaõ cheát?”
Baùc só Phuùc traû lôøi: “Tim ñaõ ngöøng ñaäp!”
Beänh vieän phuï saûn Baïch Mai traû lôøi: “Tim
ñaõ ngöøng ñaäp thì coøn caáp cöùu gì nöõa!”
Baùc só Phuùc goïi ñieän cho Beänh vieän Baø
Meï Vaø Treû Em, ôû ñaây cuõng hoûi laïi vaø baùc só
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Phuùc cuõng traû lôøi: “Tim ñaõ ngöøng ñaäp” vaø hoï
khoâng xuoáng.
Chôø maõi cho ñeán saùng, ñieàu ñình theá naøo
ñaáy vôùi baùc só Phuùc hoï môùi ñöa xe ñeán, xuoáng
chôû veà laøm phaãu thuaät. Ñaáy cuõng laø moät thuû
ñoaïn che ñaáu toäi loãi cuûa mình maø tuùc tröïc hoâm
ñoù laø baùc só Phuùc vaø y taù Vaân.
Neáu baùc só Phuùc vaø y taù Vaân khoâng ham
nguû nghæ maø coù traùch nhieäm vôùi saûn phuï thì
ñaâu coù daãn ñeán caùi cheát cuûa caû 2 ngöôøi; thì ñaâu
coù ñeå laïi cho gia ñình chuùng toâi moät söï maát
maùt, moät noãi ñau thöông quaù lôùn lao nhö vaäy.
Hôn nöõa coøn ñöa gia ñình toâi laâm vaøo caûnh
chia ly: cha meï maát con chaùu, choàng maát vôï,
con caùi maát meï, chò maát em, baûn thaân chuùng
toâi thì laâm vaøo caûnh “gaø troáng nuoâi con”, phaûi
soáng ôû ñòa nguïc traàn gian suoát 20 naêm qua,
nghó laïi maø thaáy kinh hoaøng, sôï haõi. Thaät laø
khuûng khieáp!
1/ Ñaëc töôùng ñaïo ñöùc nhaân baûn cuûa
caâu chuyeän laø gì?
Ñaëc töôùng cuûa ñaïo ñöùc nhaân baûn cuûa caâu
chuyeän laø baùc só Phuùc vaø hoä lyù Nguyeãn Thò Vaân
ñeàu khoâng coù ñaïo ñöùc nhaân baûn, vì si meâ.
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2/ Ñaëc tính ñaïo ñöùc nhaân baûn cuûa
caâu chuyeän naøy laø gì?
Ñaëc tính cuûa ñaïo ñöùc nhaân baûn cuûa caâu
chuyeän naøy laø löôøi bieáng, thieáu traùch nhieäm.
3/ Ñöôøng ñi ñaïo ñöùc nhaân baûn caâu
chuyeän naøy laø gì?
Ñöôøng ñi cuûa ñaïo ñöùc nhaân baûn caâu
chuyeän naøy laø: “Ñaïo ñöùc ôû ñaâu thì trí tueä ôû ñoù;
trí tueä ôû ñaâu thì ñaïo ñöùc ôû ñoù. Ñaïo ñöùc laøm
thanh tònh trí tueä, trí tueä laøm thanh tònh ñaïo
ñöùc; ngöôøi coù ñaïo ñöùc nhaát ñònh coù trí tueä,
ngöôøi coù trí tueä nhaát ñònh laø ngöôøi coù ñaïo ñöùc ”.
Ngöôøi coù ñaïo ñöùc laø ngöôøi khoâng bao giôø laøm
khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå caû hai. Ngöôøi coù
ñaïo ñöùc laø ngöôøi bieát “thöông ngöôøi nhö theå
thöông thaân”, coi söï ñau khoå, maát maùt cuûa
ngöôøi nhö söï ñau khoå, maát maùt cuûa chính mình
maø ra tay cöùu vôùt. Trong caâu chuyeän chuùng ta
thaáy baùc só Phuùc laø coù hoïc haønh, coù caáp baèng
cao, song baø Ñaëng Thò Phuùc laø ngöôøi voâ ñaïo
ñöùc vôùi mình, vôùi ngöôøi, vì ham nguû nghæ laø
töôùng traïng cuûa si meâ daãn ñeán haäu quaû nghieâm
troïng, daãn ñeán caùi cheát oan uoång cuûa hai meï
con vaø coøn laøm cho nhieàu ngöôøi khoå sôû trieàn
mieân maáy chuïc naêm phaûi gaùnh chòu.
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4/ Chuyeån hoùa ñaïo ñöùc nhaân baûn nhaân quaû cuûa caâu chuyeän laø gì?
Laø con ngöôøi sinh ra treân haønh tinh naøy
duø laø ngöôøi coù hoïc haønh coù caáp baèng cao, cho
ñeán ngöôøi bình daân ít ñöôïc hoïc haønh, ñeàu phaûi
coù ñaïo ñöùc, vaø öôùc voïng cuûa chuùng toâi laø khoâng
laøm khoå mình, khoâng laøm khoå ngöôøi vaø muoân
loaøi chuùng sinh. Ñaïo ñöùc nhaân baûn coù saün
trong moãi moät con ngöôøi, khoâng phaân bieät giaø
treû, ngöôøi nam, ngöôøi nöõ, khoâng phaân bieät laø
ngöôøi coù toân giaùo hay khoâng coù toân giaùo, vì
chuùng ta khoâng quan taâm neân noù khoâng heát
mình maø thoâi.
Con ngöôøi bình thöôøng bò oâ nhieãm tröôùc
phaùp aùc cuûa theá gian, vì phaùp aùc thì deã hoïc, deã
laøm, vì phaùp aùc khoâng hoïc cuõng laøm ñöôïc. Ví
TU SINH CHƠN THÀNH
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nhö öa nguû nghæ laø phaùp aùc, vì noù laøm cho
chuùng ta trí tueä khoâng coøn saùng suoát, ngöôøi
baàn thaàn, ruõ röôïi, ngaùp ngaén, ngaùp daøi, löôøi
bieáng, aên baùm vaøo xaõ hoäi vaø gia ñình. Coøn
phaùp thieän thì khoù hoïc, khoù laøm cho neân taát
caû caùc phaùp thieän ñeàu phaûi hoïc, hoïc ñeå hieåu
bieát söï ñuùng sai phaûi traùi, hay thaáy aùc ñeå maø
söûa mình, vaø taát caû ñeàu phaûi taäp nhöõng phaùp
thieän ñeå thaønh thoùi quen, ñeå khoâng bò oâ nhieãm
caùc thoùi hö, taät xaáu. Ví nhö caùi tính ham nguû
nghæ laø aùc phaùp nhö ñaõ noùi ôû treân.
Baây giôø muoán tröø ñöôïc tính ham nguû nghæ
thì baûn thaân mình phaûi thöôøng xuyeân ñoäng
thaân, töùc laø phaùp kinh haønh chaùnh nieäm tónh
giaùc ñeå tröø ñi tính ham nguû nghæ. Phaûi thöôøng
xuyeân taùc yù taâm mình, nhö lyù taùc yù: “Caùc phaùp
laø voâ thöôøng, nguû nghæ laø voâ thöôøng, laø si meâ
haõy ñi ñi, ñi khoûi thaân taâm ta ngay laäp töùc!”.
Ngoaøi ra chuùng ta coøn phaûi hoïc taäp giaùo
lyù cuûa ñöùc Theá Toân cho thoâng suoát vaø chính
giaùo lyù cuûa ngöôøi môùi mang laïi cho chuùng ta
moät ñaïo ñöùc nhaân baûn thöïc söï, coøn ngoaøi giaùo
lyù cuûa ñöùc Phaät ra thì khoâng coù giaùo phaùp naøo,
hay toân giaùo naøo treân haønh tinh naøy giuùp
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chuùng ta ñöôïc thì ñoù laø chuùng ta ñaõ chuyeån hoùa
ñöôïc ñaïo ñöùc nhaân baûn roài ñoù.
5/ Duyeân hôïp ñaïo ñöùc nhaân baûn cuûa
caâu chuyeän laø gì?
Taát caû caùc phaùp treân theá gian naøy ñeàu laø
do duyeân hôïp laïi maø taïo thaønh, khoâng coù ñaáng
vaïn naêng naøo taïo ra caû. Hoäi ñuû caùc ñieàu kieän
thì vaïn höõu môùi ñöôïc thaønh hình, chæ caàn thieáu
moät nhaân duyeân thì cuõng khoâng sinh ra ñöôïc.
Ví nhö trong caâu chuyeän neáu khoâng öa nguû
nghæ thì khoâng voâ traùch nhieäm, khoâng voâ traùch
nhieäm ngheà nghieäp cuûa mình thì khoâng voâ ñaïo
ñöùc nhaân baûn. Khoâng voâ ñaïo ñöùc nhaân baûn vôùi
mình thì khoâng laøm khoå mình, khoâng laøm khoå
ngöôøi. Khoâng laøm khoå ngöôøi khaùc thì khoâng coù
söï cheát choùc ñau thöông. Vì theá söï ñau khoå
beänh taät, tai naïn, cheát choùc cuûa chuùng ta
khoâng do moät ñaáng taùc nhaân beân ngoaøi naøo
gaây ra maø chính chuùng ta töï taïo cho nhau. Ñoù
laø duyeân hôïp, ñoù laø vaäy.
6/ Duyeân tan ñaïo ñöùc nhaân baûn laø
gì?
Noùi ñeán ñaïo ñöùc nhaân baûn laø noùi caùi goác
cuûa söï thieän, söï laønh, söï toát, noù khoâng maát ñi
ñaâu vaø noù cuõng khoâng tan hoaïi hay huûy dieät
TU SINH CHƠN THÀNH
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maø noù chæ taïm thôøi heát duyeân, caùc phaùp töï
vaéng baët. Duyeân tan khi maø khoâng gian, thôøi
gian khoâng coøn chi phoái, khoâng coøn ñuû yeáu toá,
khoâng coøn ñuû ñieàu kieän.
7/ AÙp duïng vaøo ñôøi soáng
Neáu khoâng ñöôïc hoïc phaùp cuûa ñöùc Theá
Toân, neáu khoâng ñöôïc thaày toå Thích Thoâng Laïc
daïy ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû thì caâu
chuyeän maø chuùng toâi keå vôùi caùc baïn (maø baùc só
Ñaëng Thò Phuùc vì ham nguû nghæ ñaõ gaây cho gia
ñình chuùng toâi söï maát maùt quaù to lôùn, ñeå laïi
moät haäu quaû ñau khoå trieàn mieân maø baûn thaân
chuùng toâi phaûi gaùnh chòu suoát hôn 20 naêm
qua), ñaây laø moät moái thuø truyeàn kieáp, chuùng
toâi nhôø con chaùu chuùng toâi luoân luoân khaéc saâu
ôû trong loøng, baây giôø khoâng coøn nöõa trong moãi
ngöôøi chuùng toâi ngaøy hoâm nay.
Phaùp cuûa ñöùc Theá Toân quaù tuyeät vôøi, ñaïo
ñöùc nhaân baûn quaù tuyeät vôøi. Boä saùch ñaïo ñöùc
nhaân baûn phaûi ñöôïc ra ñôøi, coù nhö vaäy môùi
giuùp cho loaøi ngöôøi treân haønh tinh naøy soáng coù
ñaïo ñöùc vôùi mình ñeå khoâng coù loøng haän thuø
truyeàn kieáp, nhöõng haønh ñoäng ñaïo ñöùc thöông
mình vaø voâ ñaïo ñöùc vôùi mình ñaõ laøm khoå mình,
khoå ngöôøi. Ñöùc Theá Toân ngaøi daïy: “Haän thuø
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dieät haän thuø ñôøi naøy khoâng theå coù” . Muoán
soáng coù ñaïo ñöùc nhaân baûn thì phaûi bieát thöông
mình, thì phaûi soáng coù loøng thöông vôùi moïi
ngöôøi vaø thöông söï soáng cuûa muoân loaøi chuùng
sinh. Muoán soáng coù ñaïo ñöùc nhaân baûn haõy laáy
loøng thöông yeâu, tha thöù, nhaãn nhuïc, buoâng
xaû, tuøy thuaän ñoái vôùi nhöõng ngöôøi gian aùc laøm
khoå mình, laøm haïi mình, laøm haïi gia ñình
mình, gaây cheát choùc ñau thöông cho mình, cho
gia ñình mình. Ñöùc Theá Toân, Ngaøi daïy: “Töø bi
dieät haän thuø laø ñònh luaät thieân thu”. Cho
neân, moïi ngöôøi treân haønh tinh naøy ñöôïc hoïc
ñaïo ñöùc nhaân baûn, thaám nhuaàn ñaïo ñöùc nhaân
baûn thì chieán tranh seõ chaám döùt, naïn khuûng
boá seõ cuõng khoâng coøn, moïi teä naïn xaõ hoäi treân
moãi quoác gia khoâng coøn thì theá gian naøy laø
Thieân ñaøng, Cöïc laïc, haïnh phuùc an vui.
8/ Keát luaän
Ñaïo ñöùc ôû ñaâu thì trí tueä ôû ñoù, trí tueä ôû
ñaâu thì ñaïo ñöùc ôû ñoù, ñaïo ñöùc laøm thanh tònh
trí tueä, trí tueä laøm thanh tònh ñaïo ñöùc. Ngöôøi
coù ñaïo ñöùc nhaát ñònh laø ngöôøi coù trí tueä, ngöôøi
coù trí tueä nhaát ñònh laø ngöôøi coù ñaïo ñöùc. Ngöôøi
coù ñaïo ñöùc laø ngöôøi khoâng bao giôø laøm khoå
mình, khoå ngöôøi, khoå muoân loaøi chuùng sinh.
TU SINH CHƠN THÀNH

17

ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - NHÂN QUẢ

Ngöôøi coù ñaïo ñöùc laø phaûi bieát “thöông ngöôøi
nhö theå thöông thaân”, coi söï ñau khoå maát maùt
cuûa ngöôøi nhö söï ñau khoå maát maùt cuûa chính
baûn thaân mình maø heát loøng giuùp ñôõ. Ñaïo ñöùc
nhaân baûn coù ích lôïi vaø thieát thöïc to lôùn nhö
vaäy, leõ naøo moïi ngöôøi khoâng heát söùc noã löïc,
sieâng naêng, tinh taán ngaøy ñeâm ñeå hoïc, ñeå tu,
ñeå giuùp cho mình vaø moïi ngöôøi heát khoå, giaûi
khoå, vaø thoaùt khoå.
Ngaøy 25/ 12/ 2005
Tu sinh Thích Chôn Thaønh.
-------HEÁT
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