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Số:  1011  Ngày: 23 tháng 11 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 15/2/2005 ñến 21/2/2005 
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 thi ền ñường: 
 
1) Làm người tại sao phải ñộng? 
2) Tại sao phải nghèo? 
3) Làm người tại sao phải khổ? 
4) Người ñời ỷ có tiền muốn ép ai cũng ñược tại sao? 
5) Luật nhân quả là sao? 
6) Thiếu ăn thiếu mặc tại sao? 
7) Biết tham là khổ nhưng vẫn tham? 
 
 
 
 

 
Maát quaân bình phaù ñaïo cang ngu 

AÙc hieåm thaâm saâu taâm khoå tuø 
AÙc haïi chính mình thaønh ñoäc aùc 

Taâm thaønh töï söûa töï an du 
 

Vĩ Kiên 
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1) Sydney, 15-02-05  4: 24AM 
Hỏi:  Làm người tại sao phải ñộng? 
 
Ðáp:  Thưa làm người phải ñộng tại vì sợ nghèo 
  Kệ: 
 Lo âu ñộng loạn phải lo nghèo 
 Khổ trí cực tâm sống cực queo 
 Trí tuệ không thông vì ñộng loạn 
 Thành tâm tu học chẳng lo nghèo 
 

2) Sydney 16-02-05  3: 05AM 
Hỏi:  Tại sao phải nghèo? 
 
Ðáp:  Thưa tại vì thiếu trí 
  Kệ: 
 Thiếu trí sân si rất khó hòa 
 Khó tu không tiến khó thông qua 
 Cuộc ñời bấn loạn khó thông hòa 
 Tâm ñộng không yên khó tiến xa 
 

3) Sydney, 17-02-05  3: 20 AM 
Hỏi:  Làm người tại sao phải khổ? 
 
Ðáp:  Thưa làm người phải khổ tại vì thiếu ñức 
  Kệ: 
 Thiếu ñức sanh ác ñộc hại người 
 Không tu khó tiến mặt không tươi 
 Trí tâm lu mờ tạo mê lầm 
 Trí tuệ không thông tâm tắc nghẽn 
 

4) Sydney, 18-02-05  8: 21 AM 
Hỏi:  Người ñời ỷ có tiền muốn ép ai cũng ñược tại 
sao? 
 
Ðáp:  Thưa người ñời hay ỷ quyền thế và chèn ép 
người khác chỉ có luật nhân quả mới trị họ ñược 
  Kệ: 
 Luật nhân quả chính là luật trời 
 Vua dân ñều bị tại công bằng 
 Hại người người hại chẳng sao tránh 
 Luật ñịnh công bằng chẳng có sai 
 

5) Sydney, 19-02-05  1: 01 AM 
Hỏi:  Luật nhân quả là sao? 
 
Ðáp:  Thưa gieo nhân thì sẽ hái quả 
  Kệ : 
 Nhân quả luân hồi vẫn gánh mang 
 Tạo buồn ñau khổ lúc làm người 
 Lo âu ñủ chuyện không cần thiết 
 Sống khổ bất an tự bàng hoàng 
 

6) Sydney, 20-02-05  1: 11 AM 
Hỏi: Thiếu ăn thiếu mặc tại sao? 
 
Ðáp:  Thưa thiếu ăn thiếu mặc vì tham 
  Kệ: 
 Thiếu ăn thiếu mặc cũng vì tham 
 Sống khổ không vui cực nhọc làm 
 Tiếc uổng ñủ ñiều lý luận sai 
 Tâm làm thân chịu chẳng còn sai 
 

7) Sydney, 21-02-05  1: 21 AM 
Hỏi:  Biết tham là khổ nhưng vẫn tham? 
 
Ðáp:  Thưa sợ nghèo vẫn tham lam 
  Kệ: 
 Người tu không sợ nghèo chẳng tham 
 Có Phật có Trời thường chiếu ñộ 
 Quí tưởng Trời cao tự giải tu 
 Thành tâm hướng thượng tự mình vô 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Hòa 
ðiển thanh phân giải tiến thân hòa 

Càng luyện càng tu lý thiết tha 
Quy thức ñiển hồn khai tri giác 
Giúp ñời minh ñạo hợp hòa ca. 

 
Hòa ca ñời ñạo pháp phân hòa 

Vũ trụ càn khôn chuyển thức qua 
Nới rộng ñường tu thành chuyển thức 

Phân minh ñời ñạo rõ chữ Hòa. 
 

Chữ Hòa ban rải khắp gần xa 
Tự nguyện phát tâm cống hiến ta 

Dâng Phật dâng Trời tâm sống ñộng 
Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa. 

 
Còn xa khai mở luận phân bàn 
Trí ñộ khai từng thức sáng ban 

Nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt 
Hít thở khai thông tự vẹt màn. 

 
Vẹt màn ô trược chẳng cần than 

Thực hiện lòng thành triết ñược ban 
Sáng suốt minh tâm từ giao ñộng 

Học thanh giải trược chẳng bàng hoàng.  
 

Bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang 
Nguồn Cội trên ñường lý chuyển quang 

Tâm nhẫn trí hòa xa vọng ñộng 
Thực hành chơn pháp tự cầu an. 

 
Cầu an rõ lẽ tự vui bàn 

Trí ñộ thực hành cảm sáng ban 
Giải trược lưu thanh hòa tam giới 
Cầu xin muôn loại tự khai màn. 

 
Khai màn học hỏi lý Cha ban 

Tự quyết khai minh tự luận bàn 

Bến giác quê xưa, tâm tự thức 
Khai thông trí tuệ, ñiển khai ñàng. 

 
Khai ñàng mở rộng chiều quang tiến 

Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền 
Giá trị vô cùng duyên tận ñộ 

Ngày ñêm học hỏi giải tâm phiền. 
 

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến 
Quyết ñịnh chưa minh nợ tạo duyên 
Càng tiến càng tu hành chơn thức 
ðồng hành ba cõi tự tầm xuyên. 

 
Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn 
Phục vụ tận tâm, chẳng tín cuồng 
ðiển giới khai vòng minh ñạo pháp 

Trí tâm học ñạo trở về luôn. 
 

Về luôn Nguồn Cội ñang chờ sẳn 
Quý Mẹ, tưởng Cha, rõ chị Hằng 

Ánh sáng tràn ñầy ñồng chuyển chiếu 
Chỉ ñường vạch lối, vẻ công bằng. 

 
Công bằng ân ñộ tâm thường giác 
Xét cảnh ân ban thành Thánh ðạo 
Phân giải ñủ ñiều thuyết thấp cao 
Nhơn sinh tự thức tự khai mào. 

 
Khai mào nguyên ñiển bình thanh giới 

Phát nguyện từ ñây ñộ giúp ñời 
Vốn luyến Cha Trời nay tự thức 

Vô cùng sống ñộng, chẳng còn rơi. 
 

Còn rơi vì bởi khinh thường ðạo 
Thế cảnh trường thi, tự bước vào 

Giải thoát do mình hành ñúng pháp 
Ra vô hít thở, rõ chiều cao. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng. 
Thiền viện Vĩ Kiên, 25-05-1986 
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TRÍCH B ĂNG ðỨC THÀY THUY ẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH 10 
 

Tâm cười hiểu rõ chiều sâu tiến 
Gặp gỡ luân lưu tạo phước duyên 
Hạnh ngộ trong lòng tâm ñạt thức 
Thành tâm phục vụ chẳng lo phiền 

 
“Tâm cười hiểu rõ chiều sâu tiến”: 
Cái tâm chúng ta quân bình, vui cười không khác gì hoa nở, hiểu rõ chiều sâu sẽ tiến về ñâu, sanh trụ hoại 
diệt, hồi sinh về ñâu. 
“G ặp gỡ luân lưu tạo phước duyên”: 
Duyên Trời ðất sắp ñặt nay chúng ta gặp gỡ có gia ñình, có vợ chồng, có cha con. Luân lưu tạo phước 
duyên, hiểu ñược chúng ta ñến ñây ñể làm gì thì ñương nhiên chúng ta sẽ tạo ñược phước duyên tốt ñẹp 
cho người kế tiếp. 
“H ạnh ngộ trong lòng tâm ñạt thức”: 
Tự biết, hiểu ñược, bây giờ tôi mới hiểu tôi, bây giờ tôi mới thấy ñược. Trong lòng tâm ñạt thức, trong 
lòng biết ñược những chiều sâu của sự việc phải làm. 
“Thành tâm phục vụ chẳng lo phiền”: 
Chúng ta nhìn thấy Thượng ðế ñang phục vụ tất cả quần sanh, vạn linh, côn trùng cũng ñược tia sáng của 
Thượng ðế phục vụ. Thì chúng ta phải thành tâm phục vụ cho người kế tiếp. 
 
        Khi mà các bạn thành tâm rồi ñâu có lo phiền, thấy việc làm hằng ngày làm không hết. Cứ tiếp tục 
như vậy trong tinh thần phục vụ của Thượng ðế là chúng ta không có nghèo, không có khổ, ai cũng kính 
mến và thương quý chúng ta. Nếu chúng ta chịu hạ mình nhịn nhục, phục vụ thì lúc nào cũng khoẻ mạnh 
và sáng suốt. 
 
        Tu là phải sửa. Tu mà không có sửa cái tánh tham thì ñâu có bằng lòng phục vụ. Người không bằng 
lòng phục vụ là người có ý ñồ tham lam, muốn người khác phục vụ mình là mình trở nên lười biếng, suy 
yếu và không có tiến hóa nổi. Chớ làm người ñạt ñược cái gì, hành ñược cái gì nên cống hiến cho chung. 
Người tu sửa ñược, tự nhiên xuất ngôn hiền lành, khuyên lơn người kế tiếp và muốn người kế tiếp cùng tu, 
ñó là hạnh ñức của mọi chúng sanh tại thế gian ñều có. Việc cần thiết xây dựng cho tâm lẫn thân, rồi sửa 
mình ảnh hưởng người kế tiếp. Nếu không chịu sửa mình, làm sao ảnh hưởng ñược người kế tiếp? Tham 
lam, sân si, cho ta là hay hơn hết, cho ta là hạng nhất ở thế gian này, cũng phải chịu luật nhân quả mà thôi, 
chớ làm ñược cái gì mà xưng hùng ñể tự hại. 
 
        Danh là danh giả, ñàng là ñàng tu. Tu là tu sửa mới tiến, như chúng ta hiện tại ñang làm người, 18 
tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, 60 tuổi khác, 70 tuổi khác. Cứ mỗi năm 
mỗi phát triển, mỗi học hỏi và mỗi sự gánh vác phải giải tỏa ñược thì mới tiến. Chính chúng ta không lo tu, 
không lo giải, thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến tới thanh tịnh và sáng suốt ñược? 
 
        Thượng ðế ñã cho chúng ta có gia ñình, biết bao nhiêu sự lo âu kích ñộng và phản ñộng, nhưng từ khi 
chúng ta chưa có vợ, ngày nay chúng ta ñã có vợ, có con, có chồng, thì hiểu rõ chi tiết nó ñến về với chính 
mình là nghiệp lực lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. 
Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì 
không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ ñâu ñến cũng giải ñược, vì ñêm ñêm chúng ta lo vun bồi sự quân bình của 
tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích ñộng nữa thì nó ñâu làm sao nó che lấp ñược sự sáng suốt của chính 
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chúng ta? Sự sáng suốt hành sự, kêu bằng quang hành tại thế. Lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt không 
có chấp mê, dễ thương yêu và tha thứ hơn. Luồng ñiển phát sáng hòa hợp với Bên Trên, tức là trên cao 
nhìn dưới thấp. Tại sao chúng ta lại không có thương? Ta thương và ta dễ tha thứ cho người ñang ñộng 
loạn. 
 
        Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Hành trong sáng suốt mới thật là hành. ðêm ñêm như vậy các 
bạn khổ công thực hành từ tối cho tới sáng. Chúng ta ñã biết ñược phần hồn bị giam hãm trong cái Tiểu 
Thiên ðịa tăm tối này mà chính chúng ta mới có trí ý khai triển phần sáng suốt sẵn có của chính mọi hành 
giả tại mặt ñất. Nếu chúng ta không bằng lòng khai triển là không có. Lấy gì chứng minh? Ở ñời chúng ta 
không ñi làm không có tiền ăn cơm. Phải chịu, phải nhịn nhục, nhịn mà phải chịu nhục nữa, ñi làm cho họ, 
sai từ li từ tí. Ở gia ñình mẹ cưng chiều, ñi ra làm họ coi mình không ra gì, vì sao? Vì mình cần ñồng tiền 
mình phải nhịn nhục 
mình mới có. 
 
        Rồi người tu cần cái gì? Cần sự quân bình, cũng phải nhịn và phải chịu nhục mới hiểu ñược giá trị của 
quân bình và thanh tịnh, lúc ñó phần hồn mới có cơ hội tiến hóa. Từ li từ tí, bất cứ khía cạnh nào của 
Thượng ðế ñã ân ban, ñều là dạy dỗ loài người tiến tới thanh tịnh và sáng suốt, gọi là tận ñộ. Tình thương 
quý báu nhất trong quả ñịa cầu này, chỉ có một không hai. Thượng ðế mỗi mỗi ñều an bài cho chúng ta có 
cơ hội tiến hóa từ tâm lẫn thân. Bằng lòng học thì sẽ ñược tiến. Không bằng lòng học thì sẽ bị giam hãm 
trong khối tăm tối ñã quy ñịnh từ lúc sơ sanh. Cho nên người tu Vô Vi không chạy theo ngũ hành nữa. Nếu 
người tu Vô Vi còn chạy theo ngũ hành tướng số là còn ñắm chìm trong sự kích ñộng và phản ñộng, không 
giải tỏa ñược sự ô trược trong nội tâm. Nếu nội tâm sáng suốt quân bình thì không cần tướng số, tươi ñẹp 
như tình trời rồi, vượt khỏi ngũ hành, vượt khỏi sức hút của hồng trần, ñâu còn tướng số ñể làm gì. Tướng 
số ñể hơn thua. Cái số anh giàu, số tôi nghèo. Không phải vậy! Anh chưa hiểu lấy chính anh. Nếu anh hiểu 
lấy chính anh thì anh cũng như tôi. Mà tôi hiểu lấy chính tôi thì tôi cũng như anh. ðó là bình ñẳng tâm 
giao, khai triển tâm thức. 
 
        Người tu ở thế gian bị tràn ngập nghiệp lực gọi là chiều sâu của tâm ñạo là vậy. Thế gian ñô thị giả, 
không có gì thiệt. Vạn sự trên ñời là không. Hồi xưa chúng ta ñi học, học lịch sử ông này ông nọ nói dữ 
lắm, nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết. Cái ông ñang sống này ông cũng chưa hiểu lấy ông, thì cái 
ông ñi trước ñó ông cũng chưa hiểu ông, làm sao ông tiến ñược. Cho nên, bao nhiêu lịch sử kinh nghiệm 
ñã giúp chúng ta hiểu ta nhiều hơn. Tất cả ẩn tàng trong khối óc, tâm linh của chúng ta mà chúng ta không 
hay. Nếu tu ñúng pháp thanh tịnh khai sáng lấy chính mình, hiểu ñược nguyên năng sẵn có của chính mình, 
hiểu ñược sự cấu trúc tinh vi của Trời Phật ñã hình thành con người tại thế gian trong ñó nó bao gồm lục 
căn lục trần ñầy ñủ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ – tim, gan, tỳ, phế, thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, 
tổng cộng 1250 vị tỳ kheo ñang theo chúng ta tu. Nếu chúng ta hành tốt thì chúng nó sẽ ñược tốt. Nếu 
chúng ta làm bậy thì toàn thân sẽ ñau ñớn và khổ sở. 
 
        Một quốc gia cũng vậy, bậc lãnh ñạo anh minh sáng suốt, biết tự sửa, biết tu, khai triển thức hòa 
ñồng, muôn dân là một, thì xứ ñó tự nhiên nó sẽ biến thành thanh bình và tốt ñẹp. Ngược lại, thì chỉ có 
nghèo khổ mà thôi. Tại sao tôi cũng có một quốc gia ñông dân vậy mà tôi nghèo khổ? Tại dân trí không 
ñược khai triển, mất tự do, không hiểu chính họ, dân làm sao vui? Người dân hiểu lấy chính họ là nó sẽ có 
một của cải vô tận, một tài sản quý báu của Thượng ðế ñã ân ban nó là một khối óc và một thể xác tinh vi, 
chưa có một người ở thế gian nào có thể chế nó ra ñược. Cấu trúc từ siêu nhiên, bao nhiêu tỉ năm mới hình 
thành, không phải chuyện giỡn.  
 
        Cho nên, ñi ngược lại là con người khinh bỉ con người, hại con người là người ngu, không phải người 
khôn. Người khôn hướng Trời mà khai triển thì không có bị mất nước. Người ngu sợ mất nước, ôm giữ, 
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nhưng mà khả năng giới hạn, làm sao ôm giữ ñược chuyện của Trời ðất? Cho nên càng ngày càng lộn xộn, 
không yên ổn, tâm thức không quân bình, không sáng suốt, thì làm sao buông bỏ ñược nghiệp lực? Nghiệp 
lực, ô trược, tham dâm, quây quần trong tâm thức sanh ra hối lộ, lường gạt, chính người ñi ăn hối lộ là 
người ñó ñã tự gạt lấy họ rồi. Nếu người 
chơn chánh lấy của Trời làm ñích thì ñâu cần của thế gian mà ăn hối lộ. Chỉ thực hiện tình thương và ñạo 
ñức, khí giới vô cùng tốt ñẹp ñể xây dựng cho quần sanh tiến hóa ở kỳ ñộng loạn của thiên cơ này. 
 

HƯỚNG TẤM CẦU NGUYỆN 
 
1) Kính xin quí bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà ðăng.Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10 tháng 10, 1945 
mất ngày 09 tháng 11, 2014 tại New Jersey, thọ 69 tuổi,  là má của bạn ñạo Vũ Kim Xuân Thảo, ñược siêu 
thăng tịnh ñộ.  Thành thật cảm ơn quí bạn ñạo.  
 
2) XIN THÀNH TÂM CẢM TẠ 
    Gia ñình bạn ñạo Trần Mỹ Nhi xin thành tâm cảm tạ quý bạn ñạo ñã hướng tâm cầu nguyện cho hương 
Hồn của Ba Mỹ Nhi là Ông Trần Gia Mộc ra ñi ñược thanh nhẹ, nhất là bạn ñạo San Jose ñã tham dự buổi 
tang lễ tiễn ñưa làm theo nghi lễ mà ðức Thầy ñã chỉ dạy,  6 Nam 6 Nữ ñồng niệm phật hướng tâm cho 
Ba, và tất cả bạn ñạo tham dự cùng hướng tâm niệm phật, trong khung cảnh ñiển quang thanh nhẹ một 
cách khác thường, mà mọi người trong gia ñình, bạn bè và thân bằng quyến thuộc ñều nhìn nhận.  Mỹ Nhi 
không biết nói gì hơn một lần nữa, xin thành tâm cảm tạ quý bạn ñạo rất nhiều. 
                     San Jose, ngày 18/11/2014 
                           TRẦN MỸ NHI 
                                Kính Bái 
 

KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 2015 
TẠI BỈ QUỐC 

 
 
Kính thưa quý bạn ñạo, 
 

DUYÊN LÀNH chúng ta ñược gặp gỡ hàng năm ñể VĨNH VIỄN LƯU GIỮ những gì ðức Thầy ñã ban 
phát cho chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng DỨT KHOÁT HỘI TỤ ñể tiếp tục phát triển pháp lý Vô Vi 
hầu giúp ñỡ cho nhiều người còn ñau khổ chưa có cơ hội biết pháp. 
Bạn ñạo Bỉ chúng tôi xin thông báo sẽ tổ chức khóa sống chung năm 2015 vào ngày 14, 15, 16 và 
17/5/2015 tại Bruxelles  - Belgique. 
Kính mong ñược sự hoan hỉ tham gia ủng hộ của quý bạn ñạo. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo. 
 
Thiền ñường Bruxelles 
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PHIẾU GHI DANH 

Khóa sống chung Âu Châu 

« HỘI TỤ DỨT KHOÁT » 2015  - Bruxelles - Bỉ Quốc 

14/05/2015 - 17/05/2015 

 
 

Hotel RAMADA BRUSSELS WOLUWE 

Avenue des Pleiades, 67-69  

1200 Brussels - Belgique     

 

Họ và tên: ________________________________________________ Nam �         Nữ � 

ðịa chỉ: ___________________________________________________________________  

Thành phố: _____________________ Số vùng: __________ Quốc gia: ________________  

ðiện thoại: _____________________ E-mail: ____________________________________  

Thuộc Thiền ñường  / HAHVV:________________________________________________     

 

Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp): ____________________________________  

ðiện thoại: ________________________________________________________________  

 
 
 
 
Hạn chót ghi danh và ñóng lệ phí: 15-02-2015 

Nếu hủy bỏ sau ngày 30/03/2015, lệ phí sẽ không ñược hoàn trả lại. 

 
    

Lệ phí cho mỗi người Phòng 1 
người 

Phòng 2 
người 

Phòng 3 
người 

Tr ẻ em 3 
- 12 tuổi 

Tr ẻ em 0 
- 3 tuổi  

KSC 4 ngày 3 ñêm 9 bữa ăn 
470 € / 1 

người 
350 € / 1 

người 
350 € / 1 

người 
300 € miễn phí  

Phòng ở trước hoặc sau KSC 
ñồng giá 120 € cho một phòng 

120 € /1 
phòng 

120 € /1 
phòng 

120 € /1 
phòng 

   

 
 
* Phòng 3 người rất hạn chế nên chỉ dành cho những gia ñình ñi chung. 
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THƠ BẠN ðẠO 
 
XIN MÔT LẦN THA THỨ 
 
Nếu môt mai là ké lỗi lầm 
Hằng ñêm xin xám hối 
Ăn năn tôi lỗi lầm 
ðược người cho xoá tôi 
Tư hứa với lòng mình 
Không gieo lấy nghiệp quá 
Vì là người vô vi 
Không tái pham lỗi lầm 
Vì là người vô vi 
Xin cho tôi Ân Huê 
Môt khi tôi lầm lỡ 
Tôi mang nghiệp cá dời 
Từ kiếp này kiếp khác 
Xin cho tôi môt lần 
Xin môt lần xoá tôi 
Tron dời ñược tha thứ 
Tôi dã mãn nguyên rồi 
Tâm từ bi cúa người 
Là niềm tin cho tôi 
Môt khi tôi lầm lỗi 
Ăn năn ớ trong lòng 
Dừng vì lòng ít ký 
Xin tha thứ môt lần 
Cho tôi ñược Hiền lương 
Không làm người hung ác 
Dễ diệt bó tánh Trần 
Nếu ñược người tha thứ 
Tôi xin cám ơn người...??? 
                 Phan thi Thìn 
                       VN 


