PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP
TIẾNG NÓI CỦA BẠN ĐẠO VÔ VI KHẮP NĂM CHÂU
Chủ Biên: Vô Vi
Thực Hiện: Ban Biên Tập Đặc San Vô Vi
Bài Vở Và Hình Ảnh: Bạn Đạo Vô Vi Khắp Năm Châu

Mục Tiêu Của Đặc San Vô Vi
Cần cống hiến những bài vở như sau:
1. Xây dựng giải trí thanh nhẹ.
2. Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn,
thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.
3. Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi.
4. Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến
điện năng tu học của bạn đạo.
5. Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh
đối phó với hoàn cảnh hiện tại.
6. Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo,
hướng về thanh tịnh mà tiến.
7. Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh

Kính Bái,
Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên

Lá Thư
Kính thưa quý bạn,
Để đánh dấu bộ thứ 6 Đặc San Vô Vi cùng với sự đồng hành góp mặt của tất cả bạn đạo Vô Vi ở khắp
năm châu, trong chương trình phát huy vang rộng tiếng nói của cộng đồng Vô Vi trên mọi hình thức, lưu giữ,
quảng bá tất cả tinh hoa và văn hóa của Pháp Thiền Vô Vi. Ban Biên Tập (BBT) xin chân thành cảm ơn tất cả
công lao và thành quả đóng góp của bạn đạo trong những năm đã qua. BBT cũng xin gởi lời chào mừng đến
bạn đạo tham dự Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017” được tổ chức tại khách sạn Thansur Bokor, (Núi Tà
Lơn) Cambodia. Xin cầu chúc toàn thể quý bạn đạo tâm luôn thanh tịnh và tràn đầy thanh quang điển lành
trong những ngày Đại Hội.
Về tinh thần phục vụ, trong những năm gần đây, Đặc San Vô Vi với sự góp mặt của bạn đạo đã không
ngừng tiếp tay hỗ trợ và truyền đạt đến cộng đồng Vô Vi ở khắp năm châu với những bài viết kinh nghiệm tu
tập gặt hái được từ Pháp Thiền Vô Vi. Những bài thơ văn này đã trở thành động cơ, cổ vũ, khích lệ, hỗ trợ bạn
đạo xa gần có thêm niềm tin qua sự ân độ của Thầy Tổ.
Tất cả tinh thần phục vụ, đóng góp cho Đặc San đã được kể trên, chính là một trong những hình thức vay
pháp và trả pháp thiết thực nhất; phát huy tinh thần tu học song song với phục vụ; nối rộng vòng tay đến với
bạn đồng hành và ảnh hưởng pháp thiền Vô Vi đến với mọi người xung quanh.
Kính thưa quý bạn, vậy mà đã 8 năm xa cách Đức Thầy. Và cứ mỗi độ hè về là một nỗi buồn trống vắng,
với tràn đầy những nỗi yêu thương trong ngậm ngùi, khắc khoải. Cũng để tỏ bày những nỗi niềm thương nhớ,
thầm kín này: Đặc San Vô Vi đã nối nhịp cầu, giúp bạn đạo viết ra hết những bầu tâm sự trong tình thương,
xuất phát từ tấm lòng tôn sư trọng đạo đối với vị Thầy kính yêu qua văn từ chất phác, mộc mạc, nhưng ân
nghĩa đậm đà của tình Thầy Trò, ví như Phụ Tử. Đây là những nghĩa cử, đáng được tuyên dương, cũng như
khuyến khích, lưu lại cho những con em của thế hệ Vô Vi sau này.
Cùng với tinh thần như đã kể trên, BBT luôn luôn đồng hành với Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” do chính
Đức Thầy thành lập; tạo thêm nhân duyên và điều kiện, trung tín, gìn giữ, phát huy những gì Thầy Tổ đã truyền
đạt, hầu để nhắc nhở, giúp bạn đạo có thể phân biệt đâu là gốc và những gì là tam sao thất bổn trong giai đoạn
vắng mặt Đức Thầy.
Để tiếp tục và phát triển chương trình phát hành Đặc San Vô Vi hằng năm, BBT luôn hy vọng được sự
đón nhận và ủng hộ của bạn đạo ở khắp mọi nơi với niềm tin và những bài viết kinh nghiệm tu học cá nhân,
nêu cao tinh thần phục vụ.
BBT chúng con thành tâm biết ơn Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã luôn luôn quang chiếu, hộ trì cho
BBT chúng con có được cơ duyên phục vụ bạn đạo. Cảm ơn sự đồng hành, tiếp tay của bạn đạo Vô Vi khắp
năm châu, để có được một Đặc San Vô Vi hoàn mỹ hằng năm làm quà cho bạn đạo. Kính chúc bạn đạo và
“Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2017” tổ chức tại Bokor (Núi Tà Lơn) Cambodia thành công viên mãn.

Kính thư,
Ban Biên Tập Đặc San Vô Vi
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Đại La xoay chuyển khắp năm châu
Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm mầu
Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp
Quý tưởng Trời cao tâm hành triển
Học hỏi vô cùng tâm tự tiến
Phục vụ thành tâm, tâm tự giác
Quyết định tự tu chẳng đổi dời
Quy y Phật Pháp thành tâm tiến
Hướng về Trời Phật óc sáng choang
Dẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền
Thực hành Chánh Pháp tự đạt duyên
San Diego, ngày 9 tháng 1 năm 2009
Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên
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Thanh Tịnh
Đại Hội chung vui chiến sĩ hòa
Tham thiền thanh tịnh, tưởng tình Cha
Qui nguyên cơ đạo lòng thanh thoát
Học hỏi hành thông tự bước qua.
Bước qua nghịch cảnh học hòa
Thương yêu tha thứ mới là người ngoan
Bình tâm thanh tịnh tự bàn
Càn Khôn chuyển hóa khai màn thức tâm
Thực hành tự giác nguyên âm
Trong Không mà Có tự tầm đường đi
Cha Trời sắp đặt uy nghi
Tu hành tự thức tâm thì cảm an.
Từ đời qua đạo chuyển sang
Quân bình tự thức phát quang đạt thành
Tình thương huynh đệ hợp thành
Đồng hành đồng tiến hóa sanh hai chiều
Tự mình tái xét đạt siêu
Qui y chơn pháp đạt nhiều thức tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Vô cùng học hỏi, vô cùng cảm minh.
Thực hành mới rõ chơn tình
Cha ban mùi đạo tâm linh hợp hòa
Tự mình thực hiện thực thà
Qui không tự đạt rõ Cha trên Trời
Thế gian lắm lý lắm lời
Thực hành trong khổ tự rời đấu tranh.
Lương Sĩ Hằng  Vĩ Kiên
Long Beach, California, 1985
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Montreal, ngày 19 tháng 7 năm 1991
Thưa các bạn,

S

au một năm chờ đợi chúng ta lại có
duyên lành tái hợp nơi đây để chung
thiền, hướng thượng. Kẻ có mặt như
người không có mặt đều đồng tâm hướng về
tết Vô Vi của hàng năm. Năm nay đặc biệt là
tết Hồi Quang Phản Chiếu, để cho chúng ta
thấy rõ, tâm tư tu học trên hành trình dài đăng
đẳng. Bao nhiêu kiếp, ngày nay chúng ta nhờ
tu thiền mới lập lại trật tự cho chính mình, và
hiểu rõ chính mình hơn. Chúng ta phải tu cho
người khác được tu. Ta phải hành cho người
khác được hành.
Ngày hôm nay kẻ đông người tây, đồng một
trí hướng thượng, từ xa xăm cho đến gần gũi,
cũng có cơ hội tái hợp, rút ngắn lại quả địa cầu,
chúng ta có cơ hội chung thiền để giải tỏa
những sự phiền não sái quấy trong tâm của
chúng ta. Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta thấy
rõ, tu để gọt rửa tất cả những trần tâm, tâm thức
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của chúng ta càng ngày càng cởi mở, và thăng
hoa thấy rõ cảnh thế gian là cảnh tạm. Vạn sự
đều Không, không có gì thật đối với tâm của
người tu. Tâm chúng ta hướng thượng, rồi
chúng ta mới thấy rõ quyền năng của vũ trụ,
quyền năng của Chúa, quyền năng của tất cả,
của Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta không
ngừng nghỉ, và chỉ chờ tâm thức chúng ta khai
triển và cởi mở. Ngày hôm nay chúng ta lại có
cơ hội nhắm mắt, chung thiền, để đón lấy thanh
quang của Bề Trên ban chiếu cho tâm thức của
chúng ta; lâng lâng rút thẳng một con đường
ngay trung tim bộ đầu chúng ta. Chúng ta mới
cảm thấy đây là con đường chánh trong cơ tiến
hóa rõ ràng. Tại sao nhìn nhận là đường chánh?
Chỉ có trung tim bộ đầu rút thẳng lên trên thì
mới thấy được nhẹ nhàng. Đó là cái con đường
ta đi, ta đang đi. Chúng ta mới nhớ lại thiên cơ
chuyển động, nào là lụt, nào là bão, nào là động
đất, nào là chiến tranh... Để chi? Để cho loài
người có cơ hội thức tâm.
Sau những sự kích động và phản động,
trong một năm vỏn vẹn, chúng ta thấy biết bao
nhiêu sự đau thương trên vũ trụ, mà chúng ta
còn lý do gì không thức giác lo tu tiến để giải
tỏa những cơn nguy biến có thể xảy ra cho
chúng ta bất cứ lúc nào. Trên mặt đất này, các
bạn đã thấy rồi, đã nghe tivi không nhiều thì
ít, bão lụt nguy hiểm. Nào là núi lửa, nào là
động đất..., làm cho con người tự thức tâm,
hoang mang thấy của cải là tạm bợ không có
sự thật! Tâm chúng ta là có sự thật. Cho nên
chúng ta nhắm mắt tham thiền, chúng ta hướng
về Sự Thật, hướng về sự đời đời bất diệt, thì
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chúng ta mới có cơ hội giải tỏa tâm thức của
chính chúng ta. Chúng ta đi trong thanh tịnh,
chúng ta khai triển sự xán lạn của vũ trụ, sự
xán lạn của Trời Phật, sự xán lạn của Thượng
Đế đã ban ơn cho tất cả mọi người có cơ hội
tu tiến. Chúng ta không phải là đến đây để tranh
giành, xuống thế gian không phải để tranh
giành; xuống thế gian để học và tiến. Rõ ràng.
Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu Vô Vi và
chúng ta có thấy rõ: chính mình phải thực hành
để giải tỏa mới có cơ hội tiến thân. Nếu không
thực hành, không giải tỏa, không bao giờ có cơ
hội tiến thân.
Cho nên duyên lành đến với chúng ta rất rõ
ràng; huynh đệ tỷ muội chúng ta xa nhau trong
một năm, nhưng mà gần nhau trong một khắc.
Chúng ta mới thấy luồng điển là quan trọng.
Các bạn nhắm mắt lâng lâng tiến hóa. Điển
phân giải không ngừng nghỉ tâm thức của các
bạn, các bạn mới thấy rằng đường đi rõ ràng.
Trước khi chưa chết mà chúng ta đã biết đường
đi rồi, nếu chết chúng ta đâu có còn hoang
mang nữa. Biết hướng đi thì không còn hoang
mang, thì chúng ta càng tu tiến, càng thanh nhẹ.
Càng tiến lên thì càng nhận được thanh quang;
thanh quang thì chúng ta mới rõ rệt căn cội của
mình. Đường đi rõ rệt. Chúng ta tham thiền
nhập định để thức tâm, thấy tất cả xung quanh
chúng ta đều là giả tạm. Trong một thời gian
trước kia chúng ta chưa tu, chúng ta tranh đấu
đồng tiền, địa vị, nhưng ngày hôm nay chúng
ta buông bỏ tất cả, thì chúng ta mới thấy rằng
thức bình đẳng con người đã có; sự từ bi con
người đã có. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi
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những điều quan trọng, những điều cần thiết,
và không ôm lấy những sự không cần thiết. Sự
biến động của thiên cơ không làm gì lung lay
được chơn tâm của mọi người. Nếu mọi người
hướng thượng và hiểu rõ căn nguyên của chính
mình thì thật sự là hồi quang phản chiếu, thấy
rõ tâm tư của chính mình, thấy rõ vị trí của
chính mình, triền miên khai mở không ngừng
nghỉ.
Nhìn lại hạnh của tất cả bạn đạo khắp thế
giới, đã nôn nức, đua đòi để đi tới chỗ giải tỏa
phiền não sái quấy tâm thức. Cho nên các bạn
có một nơi yên ổn, thanh tịnh, trật tự của người
đời đã ban bố cho các bạn được cơ hội tu thiền
tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta lại có giây
phút tu thiền trong một căn phòng thanh lịch,
nhẹ nhàng, và mọi người tự buông bỏ tất cả
những mọi sự phiền não sái quấy mà trở về với
thực chất của chính chúng ta. Chư Tiên
chư Phật cảm ứng chiếu hóa đại não của chúng
ta trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà
chúng ta đã thực hành. Cho nên giờ phút thiêng
liêng này là giờ phút tu tiến của chính chúng
ta trong một năm đã điểm, thì chúng ta phải
giữ định tâm, để Bề Trên ban chiếu cho chúng
ta những cái gì bất khả luận bàn trong tâm thức
của chính chúng ta.
Trong giờ phút thiêng liêng tu thiền này,
chúng ta tự đạt và tự thức; thấy rõ ta ở đâu, ta
từ Hư Không. Nhất Khí biến thành mặt mũi tay
chân ở thế gian này, trong kích động và phản
động để học và tiến hóa. Nên ngày hôm nay
chơn thức của chúng ta  của cải vô cùng của
chúng ta đã cấy được hằng đêm. Nhưng ngày
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hôm nay hội tụ rồi, chúng ta mới thấy một điểm
son, một ánh sáng trên mặt đất. Trên vũ trụ này,
chúng ta đồng chung thăng hoa trong thanh
nhẹ, thương yêu và tha thứ, trìu mến vô cùng.
Đường tiến của nhân loại rõ ràng. Giây phút
thăng hoa rõ rệt. Chúng ta càng ngày càng tu
càng thanh nhẹ. Giây phút thiêng liêng này,
các bạn sẽ quên tất cả những tâm tư tranh chấp
của thế gian mà trở về thực chất xán lạn, từ bi,
của chính các bạn. Các bạn sẵn có, không nhờ
ai, nhưng mà duyên lành mới có cơ hội hợp
tác, có cơ hội về đây để sống trong thức bình
đẳng. Không còn cao thấp, không còn bình dị,
chỉ có thăng hoa khai triển mà thôi; đó là con
đường về nhà của chúng ta. Chúng ta đồng về
nhà để chung hưởng hòa bình nơi cõi thiên
đàng. Trời Phật đã sắp sẵn, chung vui biết bao
nhiêu tâm linh đang sống cởi mở thanh nhẹ,
mà chính chúng ta ôm xác phàm hướng ngoại,
tranh chấp. Nhưng ngày hôm nay có giây phút
thiêng liêng này, nhắc nhở chúng ta và chúng
ta nên tiến hóa trong thanh tịnh và khai triển
tâm linh. Càng thiền càng thấy mình thanh nhẹ,
càng nhắm mắt thấy tâm tư khai triển. Không
có lý do gì ôm sự dấy động của trần gian nữa.

trong cơ tạng của chúng ta đồng ứng tiến hóa
thanh nhẹ trên con đường tu học rõ rệt. Từ bao
nhiêu năm, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng
chúng ta đã đi trong siêu văn minh rõ ràng, siêu
văn minh của tâm thức, siêu văn minh của tâm
thức, của chơn thức tiến hóa không ngừng nghỉ.
Chúng ta đã tham thiền nhiều đêm, đã nhắc
nhở chúng ta thấy rõ, thấy rõ chúng ta hơn,
chúng ta lại càng giữ tấm lòng thanh tịnh tự
nhiên và hồn nhiên sẵn có của chính mình.
Không còn ảo tưởng lường gạt nữa. Ánh sáng
là duy nhất, Từ Bi là sức mạnh; chúng ta hướng
thẳng về từ bi, tha thứ và thương yêu để tiến
tới mọi sự khai thông trí tuệ, tự giác tự minh,
rõ rệt, không còn sự chậm trễ nữa. Chúng ta
ngồi đây tham phiền nhắm mắt, người đời nhìn
chúng ta là khùng điên, không biết làm cái gì
mà nhắm mắt hết, nhưng mà tâm tư chúng ta
lãnh hội rõ, đương thăng hoa, đương lâng lâng
rút. Tâm hồn tôi càng ngày càng nhẹ nhàng,
cảm thấy sung sướng, cảm thấy cởi mở, cảm
thấy duyên lành đã đến. Thực chất của chúng
ta là trong thanh tịnh, không có ngoài sự
thanh tịnh được. Cho nên người tu phải hiểu
rõ, siêu văn minh, chúng ta phải sống trong
Cho nên giây phút tham thiền, cả thế giới kinh vô tự. Giây phút thiêng liêng sống động
về đây để chung hưởng hòa bình; cả thế giới này là đều là thanh tịnh và khai triển chứ
hướng về đây để khai triển tâm tư; cả thế giới không có sự tranh chấp và trì trệ.
trở về trong cõi vô sanh luân hồi  không có
Cho nên chúng ta về đây, cảm thấy anh chị
không sanh và không luân hồi nữa, chúng ta em thương yêu xây dựng, niềm nở đón rước,
mới tiến triển đời đời bất diệt. Mới thấy rõ kim từ miếng ăn giấc ngủ của chúng ta đã lo đầy
thân bất hoại của mỗi cá nhân đều có, lóng lánh đủ. Trí khôn của loài người đã cho chúng ta có
giữa trời trong thanh nhẹ. Cho nên giây phút cơ hội chung sống hòa bình trong một chỗ
tham thiền chúng ta mới thấy rõ, điện năng thanh nhẹ, trật tự của loài người. Từ văn minh
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đi tới siêu nhiên thật sự cởi mở, tâm tư khai
triển vô cùng. Chúng ta mới thấy là điển năng
của vũ trụ đã cung ứng và phục vụ rõ rệt. Mấy
chục năm nay, chúng ta đã được chung hưởng
hòa bình, chấn động của cả càn khôn vũ trụ đã
đưa tâm hồn chúng ta tiến hóa, không ngừng
nghỉ. Ngày hôm nay, chúng ta lại có duyên
lành, xa thiệt xa cũng hội tụ được, thì các bạn
mới thấy rõ trong thanh tịnh, mà các bạn
thanh tịnh đạt được rồi, nháy mắt các bạn
mới thấy: tôi đón rước người thân trong tâm
và xây dựng trong một bến giác cởi mở, trong
niết bàn thanh tịnh, rõ ràng của Trời Phật đã
ân ban.

vô cùng quý báu của nhân sinh cộng với siêu
nhiên của thượng đế đã ân ban cho tất cả chúng
ta, để gọt bỏ sự tranh chấp trong nội tâm và
tiến hóa tới vô cùng, theo nguyên ý đã hoạch
định. Những bài vở chúng ta đã học, quá khứ
chúng ta đã học, chúng ta thấy rất nhiều, chúng
ta học rất nhiều, nhưng mà hành không bao
nhiêu. Ngày hôm nay giây phút thiêng liêng
này, chúng ta lại được hành và được thức tâm,
được hội tụ lại những cái thanh quang mà
chúng ta đã đón rước, và mong muốn từ xa xưa,
từ lúc khởi tu. Cho đến nay chúng ta mới thấy
rõ là hồi quang càng ngày càng sáng suốt, óc
chúng ta cởi mở trong thanh tịnh.

Cho nên người tu Vô Vi lấy hạnh đức làm
đầu. Chúng ta có hạnh tu, chúng ta có đức vị
tha cứu độ, thì tâm tư chúng ta được nhẹ nhàng,
không vụ lợi, tranh chấp, và cướp giựt, ám hại
bất cứ ai, nhưng mà chúng ta chấp nhận học
hỏi tất cả những gì ở xung quanh, kích động
chúng ta, là đưa chúng ta tới một sự thanh tịnh.
Chúng ta quý những sự kích động để tiến hóa,
chứ chúng ta không có chán ngán sự kích động.
Sự kích động và phản động trong cơ tạng bệnh
hoạn của chúng ta, qua một thời kỳ ngắn ngủi
mà chúng ta đã thanh lọc được, chúng ta mới
thấy được: chính ta động loạn, rước động loạn!
Bây giờ, giờ phút này, chúng ta thanh tịnh thì
giải tỏa động loạn, thật sự giảng về tâm, thăng
hoa trong thanh nhẹ.

Có những giây phút thiêng liêng này, chúng
ta mới kiểm chứng được sự tiến hóa của tâm
thức của chúng ta. Chúng ta nhắm mắt, thiêng
liêng lâng lâng như vậy, thì Bề Trên chư Phật
mới điểm đạo và chứng minh tâm tư của chúng
ta, hướng thượng và gọt bỏ tất cả những nghiệp
tâm thế gian. Thế gian chỉ có tranh chấp trong
vô lý, ôm cái Có mà quên cái Không. Đạo là
tự nhiên và hồn nhiên, mọi người đều có tự
nhiên và hồn nhiên, có tâm từ bi rõ ràng. Cho
nên ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng xây
dựng tâm từ bi của chúng ta, hướng thượng, để
thấy ta là ánh sáng trên mặt đất. Ánh sáng
không mê không chấp, hòa tan với các giới bất
cứ nơi nào. Chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ.
Tiền bạc của chúng ta là điển quang, cả vũ trụ.
Chúng ta là giàu mạnh trong nguyên lý của đại
bi. Lòng từ bi mọi người phải khai triển, mở
ra, mới thấy rõ giá trị của đồng tiền là sự nhìn
nhận của nhân loại. Mà giá trị đời đời, đồng

Cho nên, bữa nay là bữa thiền chung đại hội
của tất cả nhân loại thức tâm, và khai triển
hướng thượng, thì chúng ta càng ngày càng vui
hòa và chấp nhận. Chúng ta học những của cải
Số 6 Tháng 9

vovidacsan@gmail.com

www. voviphatphap.org

Trang 11

tiền bất diệt của Thượng Đế, lấy sức mạnh của
cả càn khôn vũ trụ để vượt khỏi tất cả những
tai nạn sắp tới, nạn hồng thủy, nạn động đất.
Thấy chúng ta ngày hôm nay ở đây, nhưng
mà ngày mai biết đâu xảy ra một chuyện gì, rồi
chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải biết ngay
lối thoát của chính chúng ta là trung tim bộ đầu.
Bất cứ chấn động gì xảy đến, nhà cửa nát tan,
nhưng tâm chúng ta không có bị nát tan. Phải
hướng thượng thì nó bắt. Các bạn may mắn vô
cùng, may mắn hơn những người không được
tham dự đại hội này, biết niệm Nam Mô A Di
Đà Phật, giữ nguyên lý tâm thức tiến hóa, thăng
hoa. Hồi nãy giờ các bạn thấy tâm thức các bạn
lâng lâng đi lên, được khai triển, đó là nơi các
bạn đã được đi, có đường lối rồi, các bạn ơi.
Tự nhiên và hồn nhiên, các bạn đã đạt được
rồi. Thì từ trong cái cơ duyên này các bạn phải
nhớ nung tâm, nung đúc tinh thần để tiến hóa.
Chúng ta có ba ngày đại hội, nhưng mà
chúng ta có thể sống triền miên như cả ngàn
năm mà chúng ta được cơ hội tái ngộ. Cho nên
duyên lành đến phải giữ lấy để thăng hoa, để
buông bỏ tất cả những cái gì ở thế gian không
có hiểu được. Chúng ta bất khả luận bàn trong
thanh nhẹ. Các bạn nhắm mắt để thăng hoa, để
cởi mở, để tiến hóa, thì các bạn mới thấy rằng
giá trị đời đời bất diệt của chơn tâm. Mọi người
chúng ta đều có chơn tâm. Chúng ta đã thực
hiện được một năm qua, bao nhiêu sự kích
động và phản động, chúng ta giàu lòng tha thứ
và thương yêu để cho mọi người có cơ hội để
thăng hoa, cứu nó, mới cứu được cửu huyền
thất tổ. Nó đứng vào tranh chấp thì nó tự hại
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nó mà thôi. Chứ người thế gian không có ai
khôn hơn ai, trở về với thanh tịnh là tự giải
quyết mà thôi, chứ chẳng có ai khôn hơn ai.
Có nhiều người nói "tôi thủ lễ để tôi tiến hóa"
nhưng mà rốt cuộc lễ là cái gì? Cái áo mão bên
ngoài, không có thực chất. Thành ra con người
thường thường bị phản trắc, đi trong cái bất
trung bất tín. Thì bất trung bất tín là bất độ, tự
xóa bỏ mình, và không có tiến hóa được. Lời
nguyền quan trọng, tâm thức của các bạn là
quan trọng, ôm giữ nó mà hồi sinh đời đời,
không có bị diệt nữa. Đừng có hiểu lầm trong
cái ý thức của cặp mắt phàm mà gây ra đau
khổ. Lấy cái phàm tâm mà nói chuyện Vô Vi
là người không hiểu Vô Vi. Không nên lấy
phàm tâm nói chuyện Vô Vi; lấy sự thanh
tịnh, sáng suốt, nhịn nhục tối đa là có cơ hội
đàm đạo với Vô Vi. Lúc nào Vô Vi cũng tha
thứ và thương yêu, nhưng mà có gay gắt một
chỗ: là con người đời không chịu thanh tịnh,
thì không có bao giờ tiến về với Vô Vi. Ngậm
miệng là ồn ồn ào ào, nghĩ chuyện bá láp bá
xàm, không có đúng, mà nói ra để làm gì? Làm
một nghi lễ ở thế gian để gì? Để che mắt người
phàm, rồi tự gạt mà thôi! Chứ kỳ thật tâm thức
của chúng ta là chánh.
Cho nên sức từ bi là sức mạnh. Các bạn
mới giữ cái lượng từ bi của các bạn, càng ngày
càng phát triển, để phá mê phá chấp, không còn
rắc rối trong nội tâm nữa, và không đem họa
cho người của gia cang nữa. Khi chúng ta đã
quyết tâm phát đại nguyện hướng thượng giải
tỏa phiền não sái quấy thì luôn luôn giữ như
vậy. Một đường lối để tiến hóa. Không vì ngoại
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cảnh mà chúng ta bị ô nhiễm trần tâm, đem khổ
cho gia cang. Không nên. Cho nên có cơ hội
như thế này thì các bạn mới thấy rõ là các bạn
đã tự phản các bạn nhiều hơn. Cho nên các bạn
tu đi, cố gắng tu đi, khai triển tâm thức trở về
thanh tịnh, thì lúc nào chúng ta cũng sống trong
dồi dào cởi mở, thăng hoa thanh nhẹ. Tại sao
những lời phân giải của tôi làm cho đầu óc các
bạn càng ngày càng thanh nhẹ? Các bạn mới
thấy các bạn là một khả năng trong vũ trụ này.
Khả năng của các bạn đâu có phải là chấn... có
phải chấn động của vũ trụ không? Nó nhanh
nhẹ vô cùng. Vừa nhắm con mắt là cảm thức cả
mọi việc lớn rộng của cả càn khôn vũ trụ, để
đưa chơn hồn chúng ta tiến hóa rõ rệt, để giải
tỏa mê chấp!
Quý thay và lành thay, chúng ta đã có duyên
lành tái hợp nơi đây để học hỏi và thăng hoa.
Kẻ có mặt như người không có mặt đồng thiền
để giải tỏa tất cả những sự trược ô, những sự
biến thái của cả càn khôn vũ trụ, để giải tỏa
những cái nghiệp chướng của nhân loại tràn
đầy, bao vây, làm cho con người sợ sệt, làm
cho người đau đớn, làm cho con người buồn
tủi, sống trong sự mê chấp bất hạnh. Chúng ta
giải tỏa nó, không còn mê chấp, không còn bất
hạnh nữa. Không còn ta ở thế gian, ta mới trở
về với ánh sáng từ bi, ta mới có cơ hội nhập
vào niết bàn. Nếu kể ta là người thế gian thì
đời đời kiếp kiếp có tu bao nhiêu đi nữa cũng
không có được thăng hoa, chỉ ôm lấy sự đối
đãi xảo trá mà thôi. Thực tâm không có, thì lễ
giáo thế gian là đối đãi xảo trá, thì không có
Số 6 Tháng 9

vovidacsan@gmail.com

thực tâm. Cho nên các bạn hiểu được điều này
thì các bạn mới thấy đại bi, lấy đại bi làm gốc,
thì lúc đó các bạn không còn nuôi dưỡng lễ
giáo xảo trá nữa. Đối với loài người và loài
người, sự đối đãi của các bạn là trong thực chất,
lúc nào cũng khai triển tới vô cùng, đi đâu cũng
đem sự bình an cho tất cả mọi người.
Cho nên tôi dấn thân đi đây đi đó để các bạn
thấy. Chính cái xác thân này đi các nơi và cũng
đem sự bằng an cho các nơi. Chỗ ô trược cũng
như chỗ thanh nhẹ, người hiền cũng như người
dữ, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu
để khai mở tâm thức căn bản siêu nhiên của
chính chúng ta. Nền tảng siêu văn minh đến
với chúng ta sau khi kích động và phản động
của vũ trụ. Kích động và phản động nhiều
chừng nào thì chúng ta sẽ đạt được sự thanh
tịnh ở tương lai nhiều chừng nấy. Cho nên
người tu hoan hỉ chấp nhận sự biến chuyển của
thiên cơ mà để tiến hóa. Con người không biết
tu thì lo sợ, vọng động để tránh thiên cơ. Thiên
cơ làm sao tránh được các bạn? Không tránh
được. Thiên cơ là sự tiến hóa định luật của vũ
trụ; tất cả mọi người phải tuân và theo đúng
theo luật để giải tỏa, không có còn ôm ấp sự u
ơ đau khổ nữa. Cho nên chúng ta phải ý thức
điều này rõ rệt. Lúc tu thiền chúng ta buông bỏ
tất cả tâm tư phàm trược và trở về với sự thanh
nhẹ. Nếu chúng ta người tu Vô Vi thiếu tham
thiền, thiếu thanh nhẹ thì còn mê chấp, còn lấy
lý này lẽ nọ để biện bác, và tự chôn sống lấy
mình mà thôi. Còn người tu Vô Vi có thực chất
một lòng một dạ, không có gì thay đổi, thì
tương lai họ sẽ ở nơi vinh quang rõ rệt của chơn
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Kim Thân đã xưng danh ở thế gian, để làm
gì? Để đem lời chân lý vô óc của người phàm,
và người phàm có cơ hội tiến triển, lên tới vô
cùng. Chứ không phải là chúng ta nghe đó mà
ỷ lại, chúng ta niệm danh Ngài để ôm lấy Ngài
và bắt Ngài phục vụ chúng ta. Chúng ta có xác
thân này là có luật của Ngài rồi. Chúng ta nắm
lấy để tiến hóa, nắm lấy khai triển. Ở cõi âm
người ta còn tu nhiều hơn chúng ta, tại sao
chúng ta sống ở trên dương gian này, có cơ hội,
có điều kiện tu học, mà chúng ta lại không tu?
Tôi dấn thân đi đây đi đó, nhưng mà vẫn Tất cả những sự kích động phản động là quý
báu, và ân sư, ân giải, và đang dạy chúng ta.
giữ được thanh tịnh để cho các bạn thấy rõ
Qua một năm qua, các bạn thấy Vô Vi biết
một gương lành. Con người đã sống trong
động tìm tịnh, rõ ràng. Tôi đi lúc nào cũng ở là bao nhiêu sóng gió, nhưng mà những người
trong động hết trọi, để cho các bạn thấy rõ sự tu Vô Vi đâu có cảm thấy cái gì đâu! Chỉ có
thanh tịnh của chính tôi thế nào mà ảnh biết tu mà thôi, nhưng không có bao giờ xưng
danh và thấy ta đắc, tiến triển giỏi. Không! Đến
hưởng các bạn, thì các bạn mới thấy rõ rằng:
đâu nói chuyện đến đó, đến đâu giúp thiên hạ
sự động của các bạn là gì? Là sàng sảy, sẽ
đến đó. Tâm tư khai triển vô cùng, và cộng
đem các bạn trở lại thanh tịnh. Các bạn phải
đồng chư Phật hợp tác đã ban chiếu cho chúng
chấp nhận sống trong động để trở về thanh
ta có một tâm tư. Những người tu thiền đã tự
tịnh. Không sao hết! Chỉ có tâm các bạn là
đạt để khai mở tâm thức và giảng giải minh
vượt khỏi trùng dương, tâm của các bạn là vượt bạch cho tất cả mọi người. Cho nên mọi người
khỏi mọi đau thương, đau khổ ở trần gian này, ráng tu để tự đạt, chứ không nên kỳ thị lấy
tâm của các bạn là quý báu vô cùng, vô vàn! mình nữa.
Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta không
Giây phút thiêng liêng chung họp tham
ngớt những lời giảng từ bi khai mở, và chúng
thiền này, chúng ta vỡ lẽ nhiều chuyện, và khai
ta không chịu nắm lấy chơn lý để đi, mà chỉ thác lấy tâm tư của chúng ta. Cô đọng khai triển
ôm lấy tranh chấp và nhận chìm tâm thức! Ỷ rõ ràng trong tâm thức thanh tịnh. Từ rày về
lại, nói chuyện thế gian mà không có biết xây sau các bạn sẽ học kinh vô tự; nhìn trời trăng
dựng chơn tâm. Cho nên chúng ta cố gắng nghe các bạn thấy rõ kinh vô tự. Thiên cơ biến động
lời chân lý để xây dựng chơn tâm. Lời của để cho các bạn thấy kinh vô tự. Kinh vô tự kích
Thượng Đế, lời của tất cả...
động và phản động để đưa người trở về tâm
tâm đạo pháp. Không còn hình thức bày vẽ ở
thế gian, lường gạt nhiều kiếp nhiều năm, mấy
ngàn năm lễ độ. Tập tôn giáo này tới tôn giáo
nọ, đọc lý thuyết này tới lý thuyết nọ, rốt cuộc
là tự lường gạt mình mà thôi. Còn ánh sáng của
chính chúng ta lại tiêu mất, càng ngày nó càng
mất dần trong tranh chấp, trong thị phi, trong
sự không phát triển trong chơn tâm của chúng
ta. Che lấp chơn tâm của chúng ta trong một
giây phút, trong một khắc mà thôi, không có
lâu.
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thức. Rõ ràng. Các bạn có cơ hội xem ti-vi các
bạn thấy động đất, rồi con người thế nào? Cũng
tiến hóa trong cái sự luân hồi thăng hoa mới
cảm thức mình là vô sanh bất tử. Ngày hôm
nay, chúng ta, tất cả tài liệu thế giới đã cho
chúng ta để thấy rằng: phần hồn là vô sanh bất
tử. Chúng ta phải trở về với cảnh vô sanh bất
tử. Chỉ có tham thiền mới giải tỏa được. Cho
nên tôi có câu nói: "nói là lỗ... Êm là lời, nói
là lỗ..." Chúng ta nhịn là lời, nói là lỗ. Chúng
ta nói càng nhiều, tranh chấp nhiều: không có
tiến được, đâm ra tự gạt lấy mình. Chúng ta
giữ tâm thanh tịnh thì không có cái chuyện
tự gạt lấy mình. Buông bỏ tất cả để trở về với
bến giác đi các bạn. Không nên ôm lấy lý luận
này, lý luận kia, lý luận nọ, rồi đau khổ mà
thôi. Chỉ có những cái chơn lý để ảnh hưởng
mọi người tự thức thăng hoa trong thanh
tịnh; đó là cái điều chánh, điều lành rõ ràng.
Mọi người phải tự đi.
Cho nên bất cứ đạo pháp nào ở thế gian,
nếu không chịu tự tu thì không có phát triển.
Tu là trở lại quân bình của chính mình, phá mê
phá chấp, mới là đọc kinh vô tự được. Nếu còn
mê còn chấp thì không có thấy cuốn kinh vô
tự trong tâm của chúng ta. Cặp mắt của bạn để
làm gì? Để nhìn thấy và hiểu thông! Hiểu là
phải thông; nhìn thấy hiểu không thông là tâm
chưa dứt khoát. Cho nên nhìn thấy hiểu thông
là tâm dứt khoát, mới có cơ hội thăng hoa. Cho
nên các bạn nghe qua những lời chơn lý mà
chính bản thân tôi đã khai, và tôi đã đi, đã đạt,
đã tìm được để đem lại cho các bạn, từ hành
động một. Trong một năm thì các bạn đã học
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được biết bao nhiêu công chuyện, mà chính tôi
bản thân cũng học biết bao nhiêu công chuyện,
và đóng góp cho chung.
Chúng ta thấy sự cộng tác nhơn sinh của
anh em Vô Vi chúng ta là vô cùng cởi mở để
giải tỏa cái nghiệp tâm của chúng ta. Không có
ôm, không có ôm cái lý đời tiền bạc mà tranh
chấp chuyện vô lý sân hận, rồi giam hãm phần
hồn chính giác của chính mình. Cho nên
chúng ta càng tu chỉ có càng tiến về thanh
tịnh mà thôi. Cho nên người Vô Vi lúc nào
cũng sống trong động mà tịnh. Đó! các bạn
thấy rõ, tuổi trẻ họ còn cạo trọc đầu để đi tu,
để làm gì? Họ thấy họ sống trong động mà tịnh.
Tuổi trẻ lúc nào cũng có sự tham dục, mà họ
dám cương quyết để họ mở về cho cái tâm
thanh tịnh. Họ dám xuống tóc, họ dám đi ngoài
đường để cho mọi người thấy đó: tâm là chánh,
không phải xác là chánh. Nếu họ nghĩ xác là
chánh thì họ phải để bộ đầu ngộ nghĩnh, duyên
dáng mong có người thương yêu! Nhưng mà
họ cạo trọc đầu, để có cơ hội thức tâm và giải
tỏa phiền não sái quấy của chính họ, để thăng
hoa tư tưởng tốt đẹp cho cả càn khôn vũ trụ.
Đó là hạnh từ bi đó các bạn. Cho nên mọi người
đã tự động xuống tóc và đi tới sự thanh nhẹ vô
cùng, và họ hưởng cảnh đời đời mà nhân gian
đã bỏ quên từ bao nhiêu kiếp, mà chính chúng
ta đã bỏ quên chúng ta. Nhưng ngày hôm nay
chúng ta có cơ hội tham thiền, nhắc nhở biết
bao nhiêu công chuyện trong thâm tâm của
chúng ta. Sung sướng vô cùng. Chúng ta hồi
hướng về cảnh thiên đàng thanh nhẹ, cảnh niết
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bàn vô cùng, không còn sự tranh chấp. Chỉ giữ tất cả muôn loài vạn vật hướng về thái bình,
thiên cơ phải thay đổi. Dứt khoát trong tiến hóa
lấy sự thương yêu xây dựng.
đem lại thanh bình cho mặt đất. Tất cả mọi
Chúng ta cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn tất cả
người có cơ hội tham dự ngày hôm nay là một
bạn đạo, cảm ơn tất cả nguyên năng của vũ trụ
người lính của Thượng Đế, đã đóng góp thanh
đã xây dựng cho tâm linh chúng ta có cơ hội
quang của chính mình cho vũ trụ để tiến hóa,
hội tụ trong giây phút thiêng liêng. Hàng năm
là một cơ duyên may mắn nhất trong cuộc đời
chúng ta đã hoạch định và có rõ ràng, và thực
chúng ta có cơ hội tu học, tham thiền chung.
hiện rõ ràng, không ngờ chúng ta thực hiện
Cho nên các bạn đã từng tham thiền ở gia đình
được những môi trường thanh tịnh tu học như
khác, nhưng giây phút thiêng liêng này tham
ngày hôm nay. Trong giây phút thiêng liêng
thiền chung trong một hội trường các bạn thấy
này phân giải rõ rệt, không ngờ và không bao
sẽ thấy cái cảm thức khác. Rồi đây các bạn đem
giờ nghĩ bạn được. Với tư cách con người của
những lời vàng tiếng ngọc này, các bạn về nhà
chúng ta trong một cái gia đình eo hẹp, nhưng
tiếp tục tham thiền, rồi các bạn sẽ thấy vui lây
ngày hôm nay được có cơ hội phát triển. Kẻ
trong tâm thức, càng ngày càng cởi mở.
đông người tây, từ Việt Nam đến, từ Pháp đến,
Chúng ta không phải là người thế gian,
từ Hồng Kông đến, từ Úc Châu đến, từ Mỹ
Quốc đến, chỉ trụ có một điểm mà thôi. Các không phải là thế gian có thể chế tạo chúng ta
nơi hướng về chúng ta chỉ có một điểm mà thôi. được. Chúng ta là người ở cõi khác, tam thập
Và chúng ta hướng về tất cả mọi người, chỉ có tam thiên giáng lâm xuống thế gian, có nhiệm
một điểm mà thôi: giải tỏa, thương yêu và tha vụ thăng hoa và đem ánh sáng trở về thiên đàng
thứ, xây dựng rõ rệt. Điện năng chúng ta càng rõ rệt. Chúng ta có Cha Mẹ yêu quý, chúng ta
ngày càng dồi dào. Từ ăn uống, anh chị em đã có cơ sở tu học, chúng ta có đầy đủ không thiếu
lo cho chúng ta có những món ăn uống thanh một mảy may nào hết. Ngày hôm nay các bạn
nhẹ, cách tổ chức thanh nhẹ, cuộc sống thanh được ở trong một khách sạn tráng lệ như thế
nhẹ, vui hòa cởi mở, tình thương đạo đức rõ này các bạn thấy rằng: nhìn cái gì các bạn có
rệt. Chúng ta bước vào Vô Vi là chúng ta học còn quý hơn nữa, thực chất hơn nữa. Chứ cảnh
tình thương đạo đức, xóa bỏ hận thù. Ngày hôm tạm mà đã đem lại trật tự, và sự mong muốn
nay chúng ta đã đi tới rồi, lần lần càng ngày của chúng ta tu thiền hàng năm, hàng ngày,
càng đi tới, mới thấy chúng ta là chung một hàng đêm đã đem lại cho chúng ta sự may mắn
khả năng trong vũ trụ. Khả năng, khối óc của được dự trong một cơ sở tốt đẹp của loài người
chúng ta đã bằng lòng hợp tác, chúng ta thành đã xây dựng hình thành. Một tổ chức quý giá
một khả năng trong vũ trụ, đã chuyển động cho vô cùng mà tâm tư chúng ta xứng đáng hướng
quần sanh tiến hóa không ngừng nghỉ. Trong thượng, thanh nhẹ đã đóng góp cho cơ sở này
giờ thiền thức của chúng ta, chuyển động cho đồng tiến thăng hoa và giữ lấy. Mọi người có
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tâm tư tốt đẹp, thấy sự cộng tác trí khôn của
loài người đã hình thành, thì chúng ta càng có
trí khôn thanh tịnh hơn. Chúng ta lại sống trong
từ bi rõ rệt, thương yêu và quý mến những
người xung quanh đã đóng góp. Càng quý mến
càng độ được quần sanh tiến hóa, điển quang
của chúng ta càng ngày càng dồi dào, thăng
hoa tốt đẹp.

độ. Trong ba ngày thanh tịnh này các bạn giữ
lấy tâm thân và tu luyện ngày đêm, thì các
bạn sẽ được tận hưởng niềm vui vô cùng. Kim
thân bất hoại của mọi cá nhân sẽ được phát
triển tới vô cùng, và không còn sống ỷ lại nữa,
mà chỉ sống phát triển để đóng góp và xây
dựng cho vũ trụ. Thiên cơ sẽ biến đổi, thiên cơ
sẽ tốt đẹp hơn nữa, và xây dựng cho loài người
Cho nên duyên lành đến chúng ta có cơ hội có cơ hội tiến hóa.
tham dự chung thiền đại hội. Chư Tiên chư
Cho nên tâm tư mọi người phải hướng
Phật ban chiếu cho chúng ta có cơ hội chung thượng, trở về nguồn cội căn bản của chính
sống hòa bình trong giây phút thiêng liêng này. mình, không phải xin xỏ bất cứ một người nào.
Rồi đây các bạn sẽ có cơ hội bàn bạc với nhau Chúng ta tu thiền để trở về hồn nhiên và tự
trong chung vui thanh tịnh rõ ràng. Sự thông nhiên, siêu nhiên rõ rệt, không còn nuôi dưỡng
minh của loài người, sự tu học của anh em đóng sự mê chấp nữa. Cho nên chúng ta đã thực hiện
góp cho nhau, ganh đua tu học, thấy rõ đường tham thiền để chi? Để giác ngộ được:
tiến của chính mình. Mình phải làm, chúng ta
Biển cho lặng Minh Châu mới phát
phải đứng lên làm, chúng ta phải thực hành trở
Lòng cho riêng mới gọi là thần.
về, mới phá mê phá chấp, mới mở rộng lượng
từ bi để cho mọi người có cơ hội tham gia, để Đó, ngày hôm nay chúng ta chung thiền trong
thức tâm, để không còn dấy bận trong sự cuống giây phút thiêng liêng này, đạt được thanh
cuồng giết chóc, và giết cả tâm thức của chính tịnh thì Minh Châu mới phát. Càng ngày
càng thanh tịnh, buông bỏ tất cả mọi sự việc
chúng ta.
trong nội tâm và tiến thẳng về một con đường
Cho nên chúng ta tu để cái gươm trí tuệ nó
mở ra, trí tuệ của chính chúng ta càng giác, đi, thanh quang rõ rệt xuất phát trên bộ đầu
càng mở, càng thăng hoa, càng tiến hóa. Cho chúng ta. Chúng ta được cởi mở, chúng ta có
nên tham thiền là quan trọng. Chúng ta thể nói chuyện với chư Tiên chư Phật được.
được tham thiền, chư Tiên chư Phật chứng điển Chúng ta hưởng được những cái siêu giác
chúng ta. Không có thể nói rằng "tôi đã tu bao trên khối óc của chúng ta, lâng lâng đưa tâm
nhiêu năm...", nhưng mà giây phút này các bạn thức chúng ta tiến hóa, rất rõ rệt. Trong giây
chưa thanh nhẹ thì các bạn không có điển thăng phút thiêng liêng, chúng ta học hỏi không
hoa. Giây phút này các bạn thanh nhẹ, các ngừng nghỉ. Trong một giây phút, các bạn
bạn sẽ được chứng tâm rõ rệt bởi chư Tiên giác ngộ được. Các bạn tự khai ngộ và tiến
chư Phật trong giây phút thiêng liêng tận hóa rõ ràng. Giữ tâm thanh tịnh, trì chí tu
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học, thăng hoa, chúng ta mới thấy rõ: tất cả báu để đưa tâm thân các bạn tiến hóa. Cho nên
các bạn có lỡ thất hứa với Trời Phật, nhưng
đều an bài tốt đẹp. Cơ Trời rõ rệt.
mà các bạn phải chấp nhận cái cơn nhồi quả,
Trí khôn của loài người đã đóng góp cho
các bạn mới có cơ hội thức tâm. Không ai phạt
chúng ta có một nơi thanh tịnh trang hoàng,
các bạn mà chính các bạn tự phạt mà thôi. Ăn
lộng lẫy, đẹp đẽ, xây dựng tâm tư của mọi
năn hối cải rồi thăng hoa trở lại, và dày công
người tiến hóa. Nhân loại bình đẳng, cảm thức
hơn, tu thiền nhiều hơn, để đạt được thực chất
Nguồn Cội chánh gốc của chính mình. Giữ tâm
rõ rệt của chính mình.
thanh tịnh để thăng hoa, luồng điển từ bi chúng
Trong tâm tư thăng hoa rõ rệt, thì các bạn
ta được khai mở, và chúng ta càng khai mở
càng buông bỏ nghiệp tâm. Luồng điển từ bi có duyên lành mới được giây phút thiêng liêng
càng khai mở càng buông bỏ nghiệp tâm, tiến này. Mọi người Vô Vi chúng ta khắp năm châu
hóa vô cùng. Về nhà chúng ta, về nguồn cội đều hướng về chúng ta, kể cả Việt Nam. Bạn
chúng ta, không có bao giờ chúng ta bỏ được. bè chúng ta, Kim Thân cũng hướng về chúng
ta, và cứu độ chúng ta, rất rõ ràng. Chúng ta
Tu để tiến hóa, tu để về với chính mình,
giữ chân lý mà tu, và dẹp bỏ sự mê chấp. Chân
không phải tu mà để hứa hẹn mà không làm.
lý đều để cho mọi người được thăng hoa rõ rệt.
Hứa hẹn là phải làm, bất cứ một cái gì trật tự
Chúng ta ôm lấy cái tình thương sống động của
ở thế gian. Các bạn đang đứng nhìn trong một
cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa. Chúng ta là
cái khách sạn lộng lẫy, từ một bình bông cho
người có cơ hội dự trong cuộc sống siêu văn
tới một chiếc ghế, mà sắp đặt không khéo thì
minh sắp tới, không phải là tranh đấu giành
khách sạn cũng lộn xộn. Người ta đã nghiên
giựt mới đạt, nhưng mà giải bỏ nghiệp tâm thì
cứu từ màu sắc chấn động; chúng ta đã thấy rõ,
các bạn mới đạt. Sự sáng suốt của các bạn là
nếu chúng ta tu thiền hoặc không biết trật tự
quan trọng, sự sáng suốt là tình thương và đạo
trong chơn tâm, hứa ẩu làm bậy là nghiệp trong
đức, từ bi cởi mở, từ bi là sức mạnh, các bạn
gia cang sẽ bành trướng, rồi sẽ cho chúng ta cơ
cứ ôm lấy đường lối đó đi thì tương lai phần
hội thức tâm qua một cơn khảo đảo, và có thể
hồn của các bạn sẽ có nơi ẩn trú vinh quang và
trở lại mặt đất nhiều lần mới tiến hóa. Cho nên
tốt đẹp, đời đời không có bị tiêu diệt qua cơn
người tu không nên phát đại nguyện hứa ẩu,
khảo đảo của thiên cơ. Rồi đây sẽ có nhiều
làm bậy. Không được. Phải dấn thân vô bất cứ
chuyện mà chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì
hoàn cảnh nào phải giữ tâm thanh tịnh tu.
chẳng có chuyện gì đáng kể. Vạn sự trên đời
Cho nên người VôVi là người được học là Không. Nhất thiết tin nơi chân lý đó thì các
trực tiếp về chơn kinh. Cho nên các bạn muốn bạn sẽ tiến hóa và không có bị lường gạt nữa,
đọc về chơn kinh tự thức là phải có nhồi quả. và chính mình không còn lường gạt mình nữa.
Cho nên những cái nhồi quả đó là giá trị quý Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị tình thương
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và đạo đức, ôm khí giới để đi khắp vũ trụ, mà
đi tới đâu ta đem sự bằng an cho mọi người,
thì mới thấy rõ giá trị của VôVi thay đổi mặt
đất bằng cách nào.

Đời Đạo

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn
ngày hôm nay, chúc các bạn vui lành trong
thanh tịnh.

Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng (19071991)

Tình thâm khai triển mặn mà

Tiếng Đời tâm Đạo khác nhau

Thứ tha trên hết chan hòa tình thương
Qui nguyên thanh tịnh tự lường
Đường đi sẵn có nhịn nhường tiến thăng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa
Tu hành vận dụng vượt qua
Đường mòn sẵn có tình Ta tình Người
Vui lành khai triển tâm tươi
Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang
Đệ huynh vui đẹp luận bàn
Thực hành ba pháp vượt sang khổ nàn
Từ bi khai mở cảm an
Đàng nào cũng tiến mọi đàng cũng thông
Quyết tâm khai triển một lòng
Muôn người như một chẳng còn chấp mê.

Lương Sĩ Hằng  Vĩ Kiên
Hong Kong, 17-05-1989
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Hồi Quang Phản Chiếu
Hồi Quang Phản Chiếu rõ hành trình
Nhập định tham thiền lý trí minh
Giữ vững lập trường không đổi ý
Khai huệ bền lâu pháp pháp minh.
Pháp minh cơ tạng của mình,
Hành trình cởi mở địa linh hợp hòa.
Quan Âm thấu triệt tình ta,
Khai thông ngũ tạng chan hòa tình thương.
Từ Bi lóng lánh như gương,
Tâm minh Ðời Ðạo mở đường tự đi.
Trở về điển giới khắc ghi,
Ðường dài không ngán dự thi trường đời.
Khai thông nguyên lý thức lời,
Bình tâm học hỏi đời đời dựng xây.
Hào quang tiến hóa mỗi ngày,
Qui về một mối trước sau dung hòa.
Chẳng còn nương tựa ý ma,
Minh xa hiểu rộng chan hòa thức tâm.
Ðiển thanh tiến hóa thì thầm,
Tâm tầm Chơn Giác khai mầm nở hoa.
Lương Sĩ Hằng ‐ Vĩ Kiên
Montreal, 1991
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Mảnh Đất

Việt Nam

Chỉ có tu để lập lại sự quân bình tâm linh.
Tự cảm thông được nguyên lý của Trời Đất,
thì mới bằng lòng ngồi lại với nhau trong niềm
hân hoan và xây dựng.

Tu để tự cứu và độ tha, chung hành trong
xây dựng theo nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên,
hật Pháp vô biên, của cải vô tận. đã hình thành từ xa xưa cho đến ngày nay.
Khối óc tịnh là xây dựng. Động là
phá hoại. Mạnh hay yếu là do sự
Mảnh đất Việt Nam là một nơi eo hẹp nhất
cảm thức của khối óc. Làm người không hiểu trên quả địa cầu. Có sông biển núi rừng đầy đủ,
định luật hóa sanh của chính mình thì lúc nào liên hệ mật thiết với nhật nguyệt sáng choang.
cũng cảm thấy bơ vơ là vậy!
Nóng lạnh phát triển tùy vùng. Sơn lâm, thú

P

Sức sống của loài người là do điện năng của
càn khôn vũ trụ, phục vụ hằng ngày từ giờ phút
khắc, nâng niu và xây dựng tâm linh, nhưng
rất tiếc, con người ôm xác phàm tranh đấu tham
lam, nắm bắt suốt một kiếp người, lưu trữ tiền
tài danh vọng, đành bỏ quên nguyên lý tự nhiên
và hồn nhiên. Biến thể của nó là phung phí tạo
tội cho chính mình mà không hay! Phá hoại
thay vì xây dựng. Nhìn kỹ lại, con người có
đầy đủ mà vẫn than khổ!
Khổ trong thù hận! Khổ trong ghét thương,
giành của xa vắng tình người. Huynh đệ tương
tàn trong tham vọng và hư ảo, tự gạt và gạt tha
nhân, bất hòa trong sợ sệt, thất tín lẫn nhau, tạo
thành rạn nứt. Tâm hồn không ổn định, nghi
kỵ và mưu hại lẫn nhau. Vì bè phái vô minh,
hành trình không rõ rệt.
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rừng tề tựu sanh hoạt hoang vu. Kỳ hoa dị thảo
cứu sinh muôn loài vạn vật. Hầm mỏ ẩn tàng
trong lòng đất. Đáy biển chứa đầy mỏ đá. Ven
núi đã chuyển thành túi dầu thô và chất đốt,
cung phụng sự sống cho quần sanh.
Chỉ có tâm linh sáng suốt mới thấu triệt
nguồn sống sáng tạo bởi nguyên lý tự nhiên và
hồn nhiên của vùng đất này. Liên hệ chặt chẽ
với Trời Đất, dân cư cần phải tu luyện tâm thân
thì mới giữ được một mức sống thái bình và
yên vui.
Nắng gắt mưa phùn, bão bùng nguy hiểm
cũng nằm trong nguyên lý xây dựng của Trời
Đất. Tình thương xây dựng cho chung do công
sức kiến tạo của toàn dân, tự cảm thức dịp may
của Trời ban. Nắng gắt mưa dầu thức tâm cuộc
sống.
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Cảnh đẹp với ven biển hữu tình, nước biếc của Trời Đất ân ban, văn thơ tràn ngập ca tụng
xinh tươi, cá lội chung hành cùng theo chiều duyên lành tái tạo.
hướng hy sinh và tận độ dân cư. Cầm thú hoang
ca trong xây dựng.
Mùa đông chung lo tích trữ chất đốt và thực
phẩm.
Bức tranh trời tuyệt đẹp tô điểm trong xây
dựng và sáng tạo, trở thành cầm kỳ thi họa. Thi
Mùa xuân kêu gọi sum hợp chung vui giữa
hào, văn sĩ đã sáng tác những giòng thi thơ tình người và tình người.
phong phú, nhắc nhở tâm linh sống động từ
giây phút khắc. Cuộc sống thần tiên xuất hiện
Mảnh đất hiền lành nhỏ bé tiềm tàng đầy
hữu trên mảnh đất hiền hòa nhiệt đới. Lúa gạo đủ tình yêu thương và chiếu cố của Trời Đất.
đầy đồng cung ứng cho quần sanh tề tựu mưu Hiểu được Trời Đất và hiểu được chính mình
sinh. Hoa mầu tươi tốt. Nhạc sĩ tác nhạc quê là một duyên lành kiến tạo cơ đồ tâm linh tái
hương thuơng quý. Ca sĩ đóng góp giọng hát tạo một thành trì chơn lý cho quần sanh.
tự nhiên và hồn nhiên, rót vào tai người dân cư
chung sống hòa bình. Âm thinh rạng rỡ của ba Kính bái,
miền Trung, Nam, Bắc, kêu gọi tình yêu Lương Sĩ Hằng
thương của mọi giới hòa ca trong xây dựng.
Cây quý xuất hiện trên núi rừng hiểm trở, tiếng
hùng mạnh của thú dữ inh ỏi trong rừng sâu!
Cuộc sống nông gia của người VN tiếp diễn
theo bốn mùa xuân, hạ, thu đông.
Mảnh đất thu hút điện năng của mặt trời và
mặt trăng, liên hệ tạo lập thành cơ đồ tâm linh
của Thượng Đế, hiện thành một bức tranh trời
tuyệt đẹp. Hoa quả ngon ngọt giúp dân khi
thiếu khát.
Mùa hè sáng choang, vạn linh đồng tiến, ve
kêu tái tạo cảnh thanh bình. Mùa thu êm dịu,
cây trái xum xuê, dân cư cộng hưởng khí lành
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Diễn Văn Khai Mạc “Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2016”
Kính thưa Bề Trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy và toàn thể quý bạn đạo.
Một lần nữa, Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” lại có cơ duyên, được tổ chức trên mảnh
đất quen thuộc Cambodia, nơi mà quan hệ giữa con người, tâm linh và tín ngưỡng được
phát triển qua trạng hình của núi non và sông nước, rất gần gũi và thân cận với người
Việt Nam qua truyền thống, phong tục và tập quán.
Hằng năm để chuẩn bị cho cuộc hành trình tham dự Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp”.
Hành giả Vô Vi ở khắp mọi nơi, phải tiếp nhận những chương trình giáo huấn qua tu tập
và nhồi quả của bản thân. Những bài học thực tế, được trau dồi, huấn dạy từ gia cang
cùng với trái ngang, oan ức của thế sự chợ đời; để rồi vượt qua thử thách, có được một
ngày vinh quang hội tụ về đây trong niềm vui an lạc.
Cũng trong tinh thần xây dựng và phát triển cái tâm thức thanh nhẹ đó, Đại Hội “Du
Hành Đạo Pháp Vô Vi” hằng năm đã trở thành ngày hội thi quan trọng mỗi năm một
kỳ đối với người tu Vô Vi. Những bài thi về điển quang, qua hạnh nguyện hy sinh, nhẫn
nhịn phục vụ suốt năm cũng được khảo nghiệm qua chương trình hội thảo tu học, trao
đổi kinh nghiệm tu tập cá nhân, hoặc cung cách đối đãi với mọi người từ ánh mắt nụ
cười, qua lời thưa tiếng lại cũng được Bề Trên thử nghiệm và chứng nhận.
Ngoài chương trình khảo nghiệm, Bề Trên cũng chuẩn bị những bài học mới cho từng
thí sinh mang về sau khi bế mạc Đại Hội. Và tất cả những bài thi cho năm sau cũng được
Đức Thầy từ bi, ân độ qua lá xâm đầu năm như là lời khuyên nhủ, hé lộ thiên cơ, tiết lộ
đề thi, hầu hỗ trợ cho hành trình tu tập trọn năm cho những đứa con yêu quý của Người.

Kính thưa Đức Thầy,
Hôm nay trong bầu thanh quang, điển lành với chủ đề linh thiêng “Âm Ba Đại Hồn”
của Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” năm nay. Chúng con lại liên tưởng và nhớ thương
đến Đức Thầy. Nhớ đến tôn nghiêm của một vị Thầy qua âm thinh thanh nhẹ. Nhớ đến
nụ cười tha thứ với ánh mắt từ bi. Nhớ đến những gánh nặng, mà Đức Thấy phải lèo lái,
Số 6 Tháng 9

vovidacsan@gmail.com

www. voviphatphap.org

Trang 23

chuyên chở cho một đàn con thơ dại. Với ước mong thu gọn và làm giảm đi phần nào
những đoạn đường dài, đầy chông gai, đầy cám dỗ mà chính bản thân chúng con phải
tự vượt qua ở những giai đoạn sau này.
Lời kêu gọi, dư âm tha thiết đó, vẫn cứ văng vẳng, đeo đuổi trong thâm tâm chúng
con. Như Âm Ba của Đại Hồn đang thúc giục tiểu hồn được thể hiện qua lời chỉ dạy
của Đức Thầy như sau:
Dù các bạn đứng trước tình thế gì, cũng có một mà thôi: một cái Thức Hồi Sinh vô
cùng vô tận! Chúng ta phải triền miên theo chiều sóng siêu âm vang vang của Thượng
Đế, Âm Ba của Đại Hồn đã kêu gọi vang, vang! Chúng ta phải sớm trở về trong sự
thanh nhẹ vô cùng tận, yêu thương vô cùng tận, xây dựng sự xán lạn trong nội thức,
nội thức của mọi tâm linh!
Càng tu, các bạn càng thấy rõ! Càng thấy rõ, các bạn thấy càng thương yêu Đấng
Cha Lành, thương yêu Thượng Đế vô cùng; thương yêu tình thương của Người Mẹ Thế
Giới đang kêu gọi, đang rơi lụy trong tâm khảm các bạn, đang nhắc nhở và xây dựng
tiềm thức của các bạn tiến hóa; nâng niu các bạn, xây dựng các bạn. Chúng ta đồng
trong một tình cảnh tiến hóa; chúng ta đồng một tư cách sáng suốt để đón rước những
siêu âm, những âm ba của Đại Hồn đang chiếu diệu chúng ta, đang đưa hai tay nâng
niu, và chờ đón, và đưa chúng ta trở về nguồn cội! Tại sao còn trì trệ? Tại sao còn
viện đủ lẽ, mà không làm?
Mặc dù nhận thức và thấu hiểu được tất cả những lời dạy dỗ quý báu kể trên. Nhưng
khi đối đầu với thực tế, chúng con vẫn tiêu cực; vẫn nhầm lẫn, thiếu hòa hợp; vẫn cố
chấp, ù lì với cái bản thân tự kỷ; vẫn chưa đủ dũng để hy sinh đi cái tánh hư tật xấu, cứ
đeo đuổi chúng con như bóng với hình.
Tuy là u mê, trì trệ, nhưng vẫn được Thầy che chở, bao dung, Vĩ đại, Kiên trì phổ độ
qua chương trình đào tạo tâm linh, khóa học Vĩ Kiên III “Nhẫn Hòa”. Đây là một trong
những khóa học đào tạo tâm linh, hầu nâng cao trình độ điển quang cho hành giả Vô Vi,
mà chỉ có thể nói là đại phước cho người tu được tham gia.
Chúng con xin cúi đầu thành kính tri ân tình thương yêu vô tận của Đức Thầy. chúng
con xin hứa sẽ dứt khoát, lập hạnh tu tập. Tiếp tục hành trình và cơ đồ tâm linh mà Đức
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Thầy đã để lại. Cùng nhau phát triển, hướng thượng thăng hoa. Hiên ngang hành tiến,
dìu nhau về quê xưa chốn cũ, nơi có tình Trời và vòng tay rộng đón của Đức Thầy.

Kính Thưa Đức Thầy, kính Thưa Đại Hội,
Hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2016, tại khách sạn Thansur Bokor, Kampot,
Cambodia với 170 bạn đạo hội tụ về đây vinh quang chào mừng Đại Hội “Du Hành
Đạo Pháp 2016”. Đây là Đại Hội ân độ, nằm trong sự an bài của Bề Trên, được tổ chức
trên cao nguyên núi Tà Lơn, còn được gọi là cái nôi của đạo có liên hệ mật thiết qua địa
hình sông núi với vùng thánh địa Thất Sơn của đất nước Việt Nam. Ở trên độ cao này,
bạn đạo có thể nhìn thấy rõ một phần địa hình của mảnh đất thương yêu VN với tầm
nhìn độ khoảng 10km. Đây cũng là Đại Hội Vô Vi Quốc Tế được tổ chức gần VN nhất
trong suốt tất cả những đại hội đã qua. Có lẽ sự an bài này được chuẩn bị cho ngày vinh
quang, Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” sẽ được phép tổ chức trên quê hương VN một
ngày gần nhất trong tương lai.
Chúng con xin chân thành tri ân Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy, đã hộ trì và ân
độ cho BTC Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” chúng con vượt qua tất cả mọi khó khăn,
thử thách, tiếp tục cuộc hành trình phục vụ bạn đạo. BTC cũng xin chân thành cảm ơn
tất cả mọi phát tâm đóng góp của tất cả bạn đạo trong chương trình Đại Hội “Du Hành
Đạo Pháp”.
Kính chúc Đại Hội thành công viên mãn.

Ban Tổ Chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp”
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Tình Thầy

Tận Độ
K

hi Thuợng Đế sanh ra con
người Ngài đã an bài cho
chúng ta tất cả. Tùy thuộc
vào nhân duyên của mỗi người, mà Ngài vạch
ra chương trình học hỏi cho một kiếp nhân
sinh? Đồng thời Ngài cũng đặt chúng ta vào
một vị trí thích hợp, để thọ hưởng hay đền bù
những gì tạo ra trong quá khứ, hầu tiếp tục con
đường tiến hóa còn dang dở. Trong Mẫu Ái #
31 Đức Thầy dạy rằng: "tình thuơng của Cha
Mẹ và Trời Đất vẫn chia đều cho nhơn loại",
nhưng thọ hưởng được bao nhiêu, tôi nghĩ còn
tùy thuộc vào số mạng của mỗi người. Trong
sách Địa Ngục Du Ký có dạy là luật nhân quả
tuần hoàn báo ứng không sai. Nếu trong tiền
kiếp khéo tạo nhân lành thì kiếp này gặp nhiều
may mắn, thuận cảnh thuận duyên tu hành,
thực thi công quả đóng góp cho đời, và lập
hạnh công trình phục vụ đạo pháp cho đến
ngày công viên quả mãn. Còn ngược lại, nếu
làm điều gì không đúng thì luật nhân quả báo
ứng, cho rơi vào hoàn cảnh trái ngang nghiệt
ngã thì không ai có thế cưỡng lại được. Vì
lòng từ bi Đức Thầy thường khuyên là hãy
"tha thứ thuơng yêu" cho những ai đang lâm
vào cảnh lỗi lầm khốn khổ, không nên có
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thành kiến với ai mà tự buộc lấy mình, và luôn
luôn bình tâm quan sát mọi sự việc xảy ra
chung quanh với một tấm lòng vị tha, để thực
thi hạnh nguyện người tu.
Hành giả Vô Vi chấp nhận hoàn cảnh hiện
tại để lập hạnh tu hành, và tự hiểu là con người
giàu nghèo có số, vinh nhục có phần, còn việc
sanh tử không ai có thể thay đổi được? Đức
Thầy dạy: "Một điều có thể thay đổi là tu tâm
sửa tánh..." để làm tròn Nhân Đạo phát triển
tâm linh. Nói về Đạo tôi lại nhớ đến lời dạy của
Đức Phật Tế Công như sau: "Đạo lớn truyền
thiên hạ  Muôn sầu tan biến ngay  Nghìn
vui không giới hạn  Khắp chốn thấy Như
Lai". Và trong sách Thánh nhân cũng có dạy
rằng: Làm vua hiểu Đạo thì quốc gia phú
cường, làm quan hiểu Đạo thì thần dân an
cư lạc nghiệp, làm dân hiểu Đạo thì xã hội
lành mạnh trật tự qui củ, trong gia đình mọi
người đều hiểu Đạo thì vợ chồng con cháu
thuơng yêu đùm bọc lẫn nhau...Nếu ai vượt
ra ngoài đạo lý đó là lỗi Đạo".
Trong Pháp lý Vô Vi Đức Thầy của chúng
ta dạy "Đạo là con đường". Cơ thể con người
có cấu trúc xương sống đứng, đầu đội Trời chân
đạp Đất, vì mê trần đường thiên xích lu mờ nên
không thể cảm thông cùng Trời Đất. Đức Thầy
dạy: "Pháp lý Vô Vi có đường lối rõ ràng, có
Soi Hồn, có Pháp luân Thường chuyển: Pháp
Soi Hồn của VôVi tập trung khối thần kinh
chính giữa chân mày là để dẫn tiến phần
Hồn hòa hợp với tinh ba của vũ trụ mà tiến
hóa; Còn Pháp luân Thường chuyển là để
lấy nguyên khí của Trời Đất giải phần ô
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sân si không ngừng dấy động làm quên mất con
đường trở về nguồn cội. Nhờ thực hành Pháp
lý Vô Vi tôi mới có cuộc sống lạc quan, nhưng
đến khi đau ốm tinh thần mệt mỏi, có chút
nghịch cảnh là tam bành lục tặc trong tôi muốn
nổi loạn. Lòng chưa riêng, còn lụy cảnh là biết
mình tu hành chưa tới đâu, nên ráng thực hành
Thực hành Pháp lý Vô Vi đường thiên xích pháp khứ trược lưu thanh, dẹp bỏ cái ta, hạ
từ từ phát triển rộng ra, cho Nhân Đạo nối liền mình học hỏi với tất cả, để tự xét lại mình mà
cùng Thiên Địa (Thiên Địa Nhân). Đức Thầy chừa bỏ tánh hư tật xấu.
còn dạy rằng: "Lúc đó mới thấy phần Hồn là
chịu trách nhiệm giữa Trời Đất", và "người
Đức Thầy dạy "đêm đêm tham thiền", ngày
đạo tu nói là chấm sáng phát ngay trung tâm ngày lo "niệm Phật Thường Niệm Vô Biệt
chân mày, đó gọi là Mâu Ni Châu phát triển Niệm và chỉ nhớ niệm Phật không nhớ một
lên hòa hợp tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ điều gì khác". Nếu có tạp niệm xen vào thì
biến thể thành cơ thể nhỏ hơn, gọn gàn hơn bình tâm niệm Phật và quan sát như tiếp một
gọi là Hồn, Hồn xuất ra khỏi bản thể bất cứ người quen. Nhờ xuất Hồn đảnh lễ Phật học
lúc nào học đạo vô cùng ở bên trên, đem đạo, niệm Phật hồi quang phản chiếu nguồn đại
nguyên khí của Trời Đất vào thanh lọc cho trí thanh cao xuống bản thể, như dùng gươm trí
bản thể...". Nhờ xuất Hồn đảnh lễ Phật học huệ đoạn lìa phiền não, hầu giúp cho chơn tâm
đạo, hồi quang phản chiếu trở về giáo dục vạn thanh tịnh, mới nhận diện ra tất cả chỉ là nhân
linh trong bản thể đang ngụp lặng trong bể khổ duyên giả hợp. Vì có quan hệ trong quá khứ
trầm luân, từ từ đường thiên xích mong manh nên đến vãng lai, như "nắng rồi hết nắng,
như dây kim tuyến, nới rộng thành cột ánh sáng mưa rồi hết mưa, khổ rồi hết khổ, sướng rồi
trong lành huyền diệu, màn vô minh tan biến hết sướng, vạn sự cũng quy hoàn không
dần thì sự thanh tịnh sáng suốt lại trở về với không, nhưng bắt buộc phải xuyên qua sự
hành giả nhiều hơn lúc chưa tu.
kích động của thế sanh" mà Thầy đã dạy.

trược trong nội tạng, nhiên hậu Âm Dương
mới tương hội, nếu hợp nhứt mới phát sáng,
âm thinh thay đổi, tánh tình thay đổi, vạn sự
thay đổi trong ta, lúc đó tự động không dám
làm gì sái quấy, giữ tâm thanh tịnh để tu tiến
thôi".

Kính thưa Bạn đạo,
Thời niên thiếu nhìn ra xã hội muôn sắc
muôn màu, tôi thầm mơ ước một tương lai tươi
sáng, nên không ngừng phấn đấu để vươn lên,
hằng ngày phải đối diện và va chạm nhiều vấn
đề trong cuộc sống, làm nẩy sanh thất tình lục
dục...Sự kích động phản động khiến cho tham
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Đức Thầy còn dạy rằng "Hoàn cảnh là
ân sư giáo dục chúng ta từ giây từ
phút"...Hình như Đức Thầy muốn dạy chúng
ta hãy chấp nhận sự kích động của thế sanh,
và sáng suốt vận dụng nó như một phương tiện
chuyển hóa cho tâm chúng sanh trở về tâm
Phật? Trong sinh hoạt hằng ngày phải học hỏi
để mưu cầu sự sống, khiến tâm phân sáu ngã
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chạy theo ngoại cảnh động loạn...Đức Thầy
dạy: "người tu Vô Vi dứt khoát không lâm
vào hoàn cảnh tình tiền duyên nghiệp nữa,
thức tâm thanh tịnh trở về chơn giác...", cho
sáu ngã dần dần hồi nguyên trở về chơn tâm
thanh tịnh hòa cùng đại thanh tịnh bên trên. Khi
thức hòa đồng là đại trí khai mở thì bộ đầu trống
không lớn rộng mới nhận thức ra bức tranh
Trời tự nhiên hồn nhiên, an vui thanh nhẹ
giống như mình đang tham dự Đại hội Vô Vi
Quốc Tế.
Hằng năm Bề Trên ân ban cho hành giả Vô
Vi có Đại Hội Quốc Tế. Có bạn đạo cho tôi
biết: thực hành theo Pháp lý Vô Vi một thời
gian xuất Hồn đảnh lễ Phật học đạo, thì có Long
Thần Hộ Pháp xuống hỗ trì. Khi đã biết Bề
Trên luôn kề cận hộ trì, tôi phải ráng công phu
hành pháp nhiều hơn, quay trở vào trong tu sửa
thân tâm, luôn luôn tự nhủ là không sát sanh
hại vật, đặt mình vào vị trí nhỏ bé nhất để học
hỏi và sống hài hòa với ngoại cảnh chung
quanh. Và phải tu sửa thế nào cho phẩm hạnh
ngày thêm thăng tiến, để không phụ sự ân độ
của Bề Trên, công dạy bảo của Tổ Thầy, đền
đáp một phần nào công ơn Cha Mẹ sanh thành
dưỡng dục và sự đóng góp của nhơn quần xã
hội.

Vi thấy như trăm hoa đua nở trong ao sen?
"Đồng thanh tương ứng đồng khí tương
cầu", sự thành tâm hội trụ thành cộng đồng
điển quang thanh nhẹ, nên được Bề Trên quang
chiếu ân độ cho đại hội thành công, và mỗi hành
giả đều được cộng hưởng, rồi lấy đó làm hành
trang về nhà tiếp tu tiến.
Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ soạn ra
chương trình dâng lên Bề Trên, để bạn đạo về
đây lấy đó làm đề tài học hỏi lẫn nhau, hầu phát
huy đạo tâm trong mỗi hành giả. Chắc huynh
đệ tỷ muội đều cảm nhận, mỗi lần sinh hoạt có
chút lệch lạc không đúng với tinh thần đại hội
thì điển quang loãng đi. Khi ban tổ chức hướng
dẫn bạn đạo quay trở về với chương trình, thì
sự thanh tịnh lại về với mọi người. Điều nầy
cho thấy Đạo là ánh sáng chơn lý không thể
diễn trả bằng lời nói hay văn tự, chỉ có thực
hành pháp lý Vô Vi "minh tâm là hiểu sự sai
lầm của chính mình mà tự sửa...". Từ từ khai
tâm mở trí mới nhận thức ra vạn sự trên đời chỉ
là nhân duyên giả hợp, như mây trên trời vẫn
trôi, và dưới đất muôn loài vạn vật lúc nào cũng
sinh động để điêu luyện người tu. Lúc bấy giờ
thân khẩu ý không còn gieo nhân tạo nghiệp,
thực hành tự cứu, trở về Phật Pháp hướng cõi
vô sinh, để hành giả thực thi trọn vẹn chơn lý
củaTổ Thầy là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền
Bí Phật Pháp.

Tôi còn nghe nói mỗi lần hành giả đi đại hội
thì Long Thần Hộ Pháp cũng theo hộ tống, đến
nơi chư Vị bay thẳng lên trên, xếp thành vòng
Kính thưa Bạn Đạo,
tròn chung quanh khối thanh quang, quay mặt
chầu vào hỗ trợ cho đại hội. Trong thời gian đại
Tôi vừa nghe bạn đạo nói dạo nầy có nhiều
hội mỗi hành giả nở đóa tâm hoa dâng Trời bạn đạo bị huyết áp cao? Mấy năm gần đây tôi
cúng Phật, nên nhìn vào hội trường Đại Hội Vô cũng bị áp huyết cao làm cho đỉnh đầu hơi căn,

Số 6 Tháng 9

vovidacsan@gmail.com

www. voviphatphap.org

Trang 28

đôi khi làm cho mình dễ phẩm nộ và hay bất
bình...Tôi đi khám bịnh thì Bác sĩ bảo lớn tuổi
rồi huyết áp như vậy là bình thường, Bác sĩ
khuyên tôi nên tập thể dục và đi bộ thêm vào
buổi sáng cho khí huyết lưu thông, nếu để máu
lên cao hơn chỉ số nầy thì phải uống thuốc...
Hằng đêm ngồi thiền tôi Soi Hồn, thở Pháp
Luân Thường Chuyển thật nhẹ rồi nương theo
đó vào Định Thần, ban ngày niệm Phật nhiều
cho tâm ổn định. Còn Pháp luân Chiếu minh
tôi giảm xuống một ngày thở một vòng, và thở
nhẹ nhàng như hơi thở thường, riêng pháp Thể
Dục Trợ Luân thì tạm ngưng...Ngày 27 tháng
6 năm 2017 vừa qua tôi đi khám bịnh thì Bác
sĩ cho biết huyết áp của tôi xuống còn 115/76.
Đức Thầy dạy: "tâm hồn chúng ta thức
giác bằng lòng vượt cảnh đời bước vào đạo,
dốc lòng tu tiến giải nghiệp tâm, dứt chủ
kiến, dẹp bỏ thất tình lục dục, thực hành tự
nhiên nó phải đi tới sáng lạn, như vậy mới
là cảm thức được ánh sáng đại bi của càn
khôn vũ trụ trợ giúp cho phần Hồn tiến
hóa". Trong băng Đức Thầy còn khuyên
"ngoài giờ thiền hành giả Vô Vi nên tập thêm
pháp Soi Hồn", thường bế ngũ quan gom thần
nhìn thẳng ngay trung tim giữa hai chân mày
để khai triển trực giác hướng vào trung dung.
Khi hành giả trở về trung dung đại đạo thì tâm
bình, không còn dị biệt thấp cao, phân chia phải
trái và chấp trước vọng sau...Nhờ bình tâm
trước "bức tranh Trời tự nhiên hồn nhiên",
nên huynh đệ tỷ muội chúng ta mới có thể làm
chủ tư tưởng, chế ngự cảm xúc hầu vượt qua
mọi trở ngại, và chấp nhận thân bịnh để lập
hạnh tiến hóa.
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Kính thưa Bạn đạo,
Trước kia Vô vi có phổ biến tài liệu mỏng
tựa là TỨ VÔ LƯỢNG TÂM. Tôi xin trích vài
đoạn để bạn đạo có dịp xem lại: Trong guồng
máy phức tạp của con người, có cái tâm vô cùng
dũng mãnh. Tâm chứa đựng một kho tàng đức
hạnh và một hầm tật xấu. Người biết vun bồi
đức hạnh là một phước lành cho nhân loại. Kẻ
bị tật xấu chi phối là một đại họa. Những ai có
chí hướng trở thành bậc vĩ nhân cao thuợng và
hữu ích...và những ai muốn tận dụng cơ hội quí
báu được sanh làm người, đều hết sức gia công
gội rửa những tật xấu còn lại và phát triển
những đức hạnh đang ngủ ngầm trong tâm.
Khai thác hầm mỏ kim cương, mỏ dầu vv...con
người phải tốn hao biết bao tiền của và công
lao...Nhưng để khai thác kho tàng vô giá đang
ngủ ngầm bên trong con người, ta chỉ cần kiên
trì cố gắng và nhẫn nại gia công. Mỗi người,
dầu trai dầu gái, sang hay hèn, đều có thể cố
gắng và nhẫn nại để thâu thập sự nghiệp quí
báu kia.
Thứ nhứt : Nghịch nghĩa với sân hận, ác ý,
thù oán, oán ghét. Đức Phật dạy rằng :"Không
thể lấy oán thù để diệt sân hận, chỉ có tâm Từ
mới dập tắt lòng sân". Không những dập tắt
được lòng sân, tâm Từ còn diệt trừ các mầm tư
tưởng bất thiện đối với người khác. Người có
tâm Từ không khi nào nghĩ đến sự làm hại, làm
giam giá trị hoặc bài xích ai, không bao giờ sợ
ai, cũng không bao giờ làm ai sợ. Tâm Từ phải
được rải khắp cho mọi chúng sinh, phải bao
trùm vạn vật. Tâm Từ bao la rộng rãi, đồng đều,
đối với chính mình cũng như đối với những
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người thân cận, những người không quen biết
và những người có ác cảm với mình. Tâm Từ
đậm đà như tình thuơng của một bà từ mẫu đối
với đứa con duy nhứt.

thành tựu mỹ mãn một công việc, thấy người
thất bại thì vui... Chính người có tâm Hỷ trực
tiếp hưởng nhiều lợi ích do tâm ấy đem lại...Về
một phương diện khác người có tâm Hỷ không
bao giờ làm trở ngại tiến bộ và khuấy rối sự an
Thứ nhì: Hung bạo là một tật xấu khác đã lạc của ai."
gây biết bao tội ác và những điều tàn bạo trên
thế gian. Tâm "Bi" là vị thuốc có thể tiêu trừ
"Thứ tư: Bám víu vào những gì ưa thích và
bịnh hung bạo. Bi là động lực làm cho tâm rung bất toại nguyện với những điều không vừa lòng,
động trước sự đau khổ của người. Đặc tánh của làm cho tâm mất bình thản. Do sự phát triển
tâm Bi là ý muốn giúp người khác thoát khỏi tâm "Xả" khiến cho hai tệ đoan trên sẽ bị tiêu
một cảnh khổ. Lòng người có tâm "Bi" thật là diệt dần dần. Trong bốn đức tính cao thuợng
mềm dịu, hơn cả những đóa hoa mềm. Ngày của tâm Xả là: trông thấy đúng đắn, nhận định
nào chưa cứu giúp được kẻ khác, người có tâm chân chánh hoặc suy luận vô tư, không luyến
Bi không thể thỏa mãn. Chính do nơi tâm Bi ái cũng không ghét bỏ, và không ưa thích cũng
mà con người có thể hoàn toàn vị tha trong khi không bất mãn. Trong Túc Sanh Truyện
phục vụ. Người có tâm Bi không sống cho (Jataka) chép rằng : trong hạnh phúc, trong
mình, mà sống cho kẻ khác và luôn luôn tìm cơ phiền não, lúc thăng, lúc trầm ta phải giữ tâm
hội để giúp cho đời, nhưng không bao giờ mong như đất. Cũng như trên đất ta có thể vứt bất luận
được đền ơn đáp nghĩa "...
vậy gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ,
đất vẫn thản nhiên, một mực trơ trơ. Đất không
" Thứ ba: Ganh tỵ là chất độc cho cơ thể, giận cũng không thuơng. Người có tâm Xả đối
vừa là động lực thúc đẩy con người vào những xử đồng đều, không thấy khác biệt giữa người
sự tranh đua nhơ bẩn và những cuộc tranh chấp tội lỗi và bậc thánh nhân. Như hoa sen, từ bùn
hiểm nguy. Phương thuốc nhiệm mầu và công dơ nước đục vượt lên trên bao quyến rũ của thế
hiệu nhất để trị bịnh ganh tỵ là tâm "Hỷ". Đức gian...Người có tâm Xả luôn luôn sống trong
tính cao thuợng thứ ba trong Tứ Vô Lượng Tâm sạch, tinh khiết, yên tĩnh và an vui. ( Hết phần
là Hỷ, vui. Hỷ không phải là trạng thái thỏa trích...)
thích suông, cũng không phải cảm tình riêng
đối với người nào. Hỷ là lòng vui thích trước
Kính thưa Bạn Đạo,
hạnh phúc của người khác và trước sự thành
công của mọi chúng sanh. Ganh tỵ là kẻ thù
Đức Thầy dạy: "tu cho đoạt được luồng
trực tiếp của tâm Hỷ. Hỷ là cái vui làm tiêu tan điển phản chiếu khắp châu thân thì sự mù
lòng ganh tỵ. Ganh tỵ có sức phá hoại vô cùng quáng cũng chẳng còn lưu trú được nơi nội
nguy hiểm. Có nhiều người lấy làm khó chịu, tâm, sự nhẹ nhàng thanh lịch sẽ đem đến cho
bực tức, khi thấy hoặc nghe nói người khác phần hồn mãn nguyện". Nhờ thực hành
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PLVV giúp cho phần Hồn làm tròn đại nguyện
giáo hóa vạn linh trong bản thể đồng thức giác,
đồng thời bản thể cũng làm tròn đại hạnh hỗ trợ
cho Hồn thức tâm. Đến lúc không còn gì vướng
bận trong tâm hồn "lòng có riêng mới gọi
thần". Khi Linh Hồn trở về thiên tánh thanh
cao học từ bi và thực hiện từ bi của Đức Cha
Trời? Đức Thầy còn dạy rằng "thông cảm tâm
linh thì vạn sự sẽ thành", khi tham, sân, si,
hỉ, nộ, ái, ố, dục...không gợn sóng lăng tăng
trên biển trí là "biển cho lặn Minh Châu mới
hiện". Khi Vía và vạn linh đồng thức giác mới
học lập hạnh hỉ xả từ Địa Mẫu.
Trong TBVV# 346, Đức Thầy còn dạy rằng:
"Căn cơ phát triển tự phân huyền  Thức
giác tâm tu tự cảm yên  Đời đạo song hành
thiên địa hội  Trùng tu cùng tiến quý tham
thiền". Âm Dương quân bình đồng sáng,
"Nhứt Âm nhứt Dương chi vi đạo", đức hạnh
không rời, tịnh giác hội đủ thì Hồn Vía hiệp
nhứt bền chắc như kim cương. Đức Thầy dạy
"cơ tạng êm ả trật tự thì tòa sen chúng ta,
ngũ sắc ngũ quang bừng sáng đưa phần Hồn
tiến hóa". Khi tam công tứ lượng đầy đủ, chơn
tâm thanh tịnh, đường thiên xích phát triển rộng
ra tỏa sáng khắp châu thân. Nhờ pháp luyện
thành được gọi là pháp thân, và pháp thân từ
thân xác tinh luyện lại có hình vóc giống như
hành giả. Những Vị tu hành đắc đạo dầu thân
xác đã trở về với cát bụi, nhưng pháp thân vẫn
tồn tại mãi với thời gian, như chư vị Cổ Phật từ
thuở xa xưa cho đến ngày nay, pháp thân các
Ngài vẫn thị hiện khắp nơi nơi gọi là Kim Thân
bất hoại? Với Ngọc Nhưý nầy, các Ngài phân
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thân khắp nơi cứu độ quần sanh như Đức Vĩ
Kiên.
Năm 1982 Đức Thầy quang lâm tới thành
phố Portland, Ngài giảng cho cộng đồng Việt
Nam tại đây hai buổi thuyết pháp. Thời gian
còn lại Thầy dành để tiếp riêng bạn đạo, châm
cứu trị bịnh cứu khổ ban vui, hồi âm thư từ vãng
lai và trả lời điện thoại bạn đạo khắp nơi gọi
về...Nơi nào có hiện diện của Đức Thầy thì nơi
đó muôn loài vạn vật cũng cảm nhận được
thanh quang điển lành? Trong thời gian Đức
Thầy tới nhà tôi mọi người đều cảm thấy an vui
thoát tục, ngay cả chậu rau húng trồng ngoài
hiên cũng mọc ra những lá to như lá dâu nuôi
tằm tươi tốt lạ thường, nhưng đến khi Thầy rời
khỏi nơi nầy thì chậu rau trở lại bình thường.
Tôi có mời bạn bè tới xem, họ nói chậu rau nầy
cũng cảm nhận được từ quang của Ngài.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian nầy, Đức
Thầy có giúp cho bạn đạo giải quyết một vấn
đề trong vô vi. Như trường hợp gia đình bạn
đạo H. có mấy con vào trường học, rồi theo bạn
bè rủ rê đi học môn võ gì đó ? Anh Chị H. kể
lại là về nhà tối nào các cháu cũng xuống tầng
dưới (basement), đốt ba nén hương, nhắm mắt
lại niệm những câu thần chú rồi đi quyền như
những võ sinh thuần thục. Anh chị H sợ ảnh
hưởng đến việc học các cháu nên trình lên nhờ
Đức Thầy giúp đỡ. Thầy vui vẻ dạy: không sao
đâu về sắm chút lễ vật tới xin người ta, rồi tôi
đi theo nói chuyện với Ông Tổ là yên. Anh chị
H. thưa: như vậy chúng con về mua lễ vật rồi
tới đây rước Thầy? Đức Thầy tươi cười nói
Anh Chị cứ đi rồi tôi sẽ đi với Anh Chị, làm
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việc trong vô vi mà. Anh chị H. vui mừng ra về 2006 hưởng thọ 89 tuổi, lúc lâm chung có đứa
chuẩn bị các thứ theo lời dạy của Đức Thầy. cháu gái gọi Má tôi bằng cô tu theo Phật giáo,
Còn riêng tôi vì chưa hiểu nên có chút suy tư? em nầy đã âm thầm sắm cho Má tôi bộ đồ
dưỡng già theo Phật giáo để mặc vào lúc nhập
Hình như Đức Thầy muốn dạy cho chúng tôi quan. Nhờ thế mà những gì Thầy cho Má tôi
bài học về điển giới vô vi? Nên khi xuống tới thấy trước kia đều trở thành sự thật.
California Ngài liền gọi điện thoại trở về, nói
Thầy sẽ về thăm các con trong giờ thiền khuya
Trường hợp thứ hai: Má vợ tôi vào khoảng
nay. Nhà chúng tôi lúc đó chỉ còn lại hai bạn 96 tuổi tinh thần có phần sa sút, nên ban đêm
đạo là anh chị NQH và gia đình chúng tôi. Nghe thỉnh thoảng có phần thiêng liêng tới quấy
điện thoại xong mọi người vui mừng, chuẩn bị phá...Gia đình tìm đủ mọi cách chữa trị mà bịnh
ăn cơm và đi ngủ sớm để khuya dậy thiền đón tình vẫn chưa thuyên giảm. Anh Chị bên nhà
Thầy trong điển giới. Quả đúng như lời Thầy
còn mời Thầy về lập đàn làm phép giải trừ, và
đã dạy, đêm hôm đó mọi người ngồi thiền thanh
cũng có thỉnh quý Thầy tới tụng kinh cầu cho
nhẹ, linh ảnh Đức Thầy nhỏ nhắn ngồi phía
tiêu tai giải nạn nhưng căn bịnh cũng không
trước tỏa sáng khắp phòng. Lúc bấy giờ chúng
thấy bớt...Bịnh kéo dài gần một năm, thấy sức
tôi mới tin Đức Thầy làm việc trong vô vi là có
khỏe Bà Cụ ngày thêm mòn mỏi nên chúng tôi
thật. Với "Tình Thầy Tận Độ", sau đó gia đình
cầu xin Đức Thầy...Trên điện thoại Đức Thầy
chúng tôi được Đức Thầy ân độ rất nhiều. Tiện
đây tôi xin được nêu lên hai trường hợp cụ thể hoan hỷ dạy các con ráng tu Thầy sẽ giúp
cho...Thì ngay trong đêm hôm đó, bên nhà Má
để bạn đạo tường lãm:
chúng tôi đang nằm ngủ trên giường vùng vẫy
Trường hợp thứ nhứt: vào năm 2006 tôi mua như bị ai bóp cổ, bỗng dưng Bà ngồi bật dậy
vé máy bay về VN thăm Má tôi đang lâm trọng quì xuống đất vừa lạy vừa nói Thầy của C.T.
bịnh. Còn vợ tôi thì ở lại Mỹ đi làm, khi nghe tới cứu Má...Kể từ đêm hôm đó bịnh không còn
tin Má tôi đau nặng, nên gọi điện thoại cầu tái lại, và cũng từ đó Bà Cụ biết niệm Phật. Đến
Thầy giúp đỡ...Qua sáng sớm hôm sau tôi vào ngày 27 tháng 10 năm 2006, lúc 3 giờ khuya
đứng bên giường thì Má tôi hỏi: có phải con là Bà Cụ nằm ngủ trở mình ho một tiếng rồi ra đi,
học trò của Thầy Tám không? Tôi trả lời: Dạ hưởng thọ 98 tuổi.
phải có chi không Má? Má tôi nói: Hồi hôm
nầy Thầy Tám tới dạy Má niệm Phật và cho
thấy lúc Má chết nằm trên bộ ván nhà trên mặc
áo dài màu vàng cam? Thú thật với bạn đạo là
gia đình chúng tôi theo đạo thờ cúng Ông Bà,
khi mãn phần thường nhập quan với bộ áo dài
truyền thống. Má tôi mất ngày 30 tháng 9 năm
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Nhân tiện, tôi xin thưa thêm một chút nữa
để quý bạn đạo thấy sự huyền diệu: là trong
thời gian đó Đức Thầy đang du thuyết bên
ngoại quốc, còn Má chúng tôi thì ở Việt
Nam...Lúc đó Đức Thầy không hỏi là Má chúng
con như thế nào và đang ở nơi đâu, mà Ngài
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vẫn có thể tới cứu độ cho hai Bà Cụ một cách
vi diệu, thật là "Phật Pháp vô biên".

Hoàn Nguyên

Nhân dịp nầy chúng con xin cúi đầu tạ ơn
Giận tôi, tôi chẳng giận hờn
Tổ Thầy đã cứu rỗi cho linh hồn hai đấng sanh
thành của chúng con, và ban từ quang hóa giải
Ghét tôi, tôi lại biết ơn kiếp nầy
phần nặng nề trên thân xác, hầu giúp cho Mẹ
Dù cho tình thế đổi thay
chúng con được nhẹ nhàng trong giờ phút lâm
Tâm tôi vẫn giữ ngày ngày lo tu
chung, cho nên đám tang của hai bà Mẹ chúng
Chẳng còn lý luận dự trù
con được nhiều người khen là thanh nhẹ và
không có mùi...Còn nhớ là năm đó con về thọ Giữ tròn nguyên lý an du chơn hồn
tang Mẹ ruột và sắp tới ngày về Mỹ thì Mẹ vợ
Thánh Tiên vẫn tiến vẫn tồn
con qua đời, nên con được thay mặt cho vợ
cùng Anh Chị thọ tang Nhạc Mẫu. Nhân dịp Người lo tranh chấp mất hồn xác luôn.
nầy, con xin thành kính tri ơn Tổ Thầy đã an
bài cho chúng con có cơ hội báo hiếu cùng hai
đấng Từ Mẫu.
Tất cả những gì phân giải trên là dựa theo
lời giảng dạy của Cha và Tổ Thầy, với sự học
hỏi kinh nghiệm bạn đạo và tham khảo trong
kinh sách vv...Tôi xin khai triển theo sự hiểu
biết thô thiển của mình và trân trọng trình bày
lên đây để bạn đạo nghiên cứu, nếu có điều chi
sai sót xin Huynh Đệ Tỷ Muội lượng tình tha
thứ cho.
Kính thư,
Khổng văn Cúc, ngày 2 tháng 7 năm 2017
Ghi chú:
Những chữ in đậm nét là chép lại lời dạy của
Tổ Thầy hoặc trích ra từ trong sách.
Được bạn đạo góp ý sửa chữa và bổ túc, so với
bài viết ngày1 tháng 6 năm 2017 đăng trong
TBVV# 347.
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Duyên Lành
C

on tên Thân Thị Vân Anh sinh
năm 1980, hiện đã có gia đình và
2 con trai. Trước khi bày tỏ cảm
xúc, suy nghĩ của mình về Pháp Lý Vô Vi
(PLVV), về Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp”
(DHĐP), con xin phép sơ lược cơ duyên may
mắn con gặp được pháp lý này.
Trước hết con xin cảm ơn toàn thể gia
đình bạn Hoàng Hữu Tuấn Anh, bạn học thời
cấp 3 của con. Tình cờ năm 2016, chúng con
gặp lại nhau và nghe bạn nói về Pháp Lý Vô
Vi (PLVV). Trước đây, con cũng từng nghe
và tham gia các pháp lý khác, nhưng không
hiểu sao khi nghe bạn nói về PLVV thì con
bị hấp dẫn và thu hút. Vậy là con tìm hiểu và
thực hành theo và may mắn hơn là bạn đã
tận tình chia sẻ kinh nghiệm cũng như
thường xuyên nhắc nhở vì sợ con nản lòng.

Sau khi trở về nhà. Nhờ được ân điển của
Bề Trên, và Đức Thầy; thời gian đầu con rất
siêng năng tu học. Con đọc sách, nghe băng
giảng và siêng năng thực hành theo Pháp Lý.
Kết quả về sức khoẻ và tinh thần con đạt
được rất là khả quan, khá hơn so với trước
khi thực hành PLVV. Và may mắn hơn, con
được ở gần các bạn đạo nên luôn được nhắc
nhở và khích lệ. Nhưng thật buồn thay!
Không biết sao, dạo này con không còn tinh
tấn hành pháp như là những tháng trước đây
? Tâm trí con không được thanh nhẹ, luôn lu
mờ và cuốn hút theo ngoại cảnh. Mặc dù con
luôn hướng về Pháp Lý, hướng về Đức Thầy,
nhưng thân, tâm vẫn không được thanh tịnh
như lúc con mới đi Đại Hội về. Và như thế,
có lúc con buồn, con tự nhốt mình trong
phòng và tâm tư con tự nhủ, tự khóc, tự trách
mình ngu, mình tệ, mình hèn yếu với bản
thân.

So sánh với đời, nhiều người không có
điều kiện. Thậm chí về vật chất, tinh thần và
thể xác cũng không được trọn vẹn, vậy mà
người ta vẫn cố gắng tu, cố gắng vượt qua.
Còn mình kinh tế đầy đủ, lục căn lành lặn
mà sao lại tham thích, để tự làm khổ bản thân
như vậy. Cứ thế con lại tự trách, tự dằn co,
Đến ngày 20 tháng 9 năm 2016, con được để rồi nhận ra cái bản thân của mình thiếu
phước duyên tham dự Đại Hội DHĐP tại núi dũng, thiếu ý chí trên bước đường mà người
Tà Lơn, Cambodia với vé đăng ký cuối chót. tu đều phải vượt qua.
Trong 6 ngày ngắn ngủi được tham gia, nghe
lời giảng của Đức Thầy, cũng như sống
Cầu xin Bề Trên và Đức Thầy cho con có
chung với các bạn đạo khắp năm châu, con thêm dũng khí và trí tuệ, để con vượt qua
đã cảm nhận được tình yêu thương và được những thử thách của bản thân trên con đường
chia sẻ tình thương qua những kinh nghiệm hành theo PLVV. Dẫu biết là đời đạo song
tu học vui Đạo, đẹp Đời của bạn đạo ở nhiều tu. Sống phải thuận theo Thiên Đạo và làm
lứa tuổi.
tròn bổn phận trong Nhân Đạo. Gia đạo phải
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an yên song song với việc thực hành theo
PLVV, nhưng con vẫn chưa thể vượt qua
những thử thách để chính bản thân có thể
quân bình giữa Đời và Đạo.
Cuối cùng, con xin hứa sẽ vượt qua tất cả
những thử thách để chiến thắng bản thân. Bởi
vì, cái cảm khác hiểu được mà không hành
được, đau khổ lắm Thầy ơi!
Con xin gởi hết lòng thành và tâm tư của
con lên Đức Thầy. Con sẽ cố gắng và cố gắng
hơn nữa trên cuộc hành trình tu tập của con.
Con cảm ơn Ban tổ chức ĐHDHĐP đã tổ
chức Đại Hội hằng năm, để bạn đạo có được
cơ duyên giao lưu cũng như trao đổi những
kinh nghiệm tu học đời đạo của bản thân.
Cảm ơn toàn thể gia đình bạn Tuấn Anh cùng
với tất cả bạn đạo đã tham dự Đại Hội
DHĐP.
Trân trọng kính chào,
Thân Thị Vân Anh

Duyên Lành Tái Ngộ
Duyên lành tái ngộ thức tâm giao
Giải nghiệp hành thông rõ thuở nào
Thanh tịnh quy hồn tâm tự giác
Cảm minh thiên địa xét trăng sao.
Mừng vui thế cảnh đang tu tiến
Nhậy cảm thức tâm giải nỗi phiền
Tâm định thần giao quy nội thức
Trong không mà có vẫn tâm yên.
Thanh tịnh bình tâm cứu nhơn sinh
Đi đi lại lại chỉ một mình
Quý yêu nhơn loại lòng tha thiết
Cứu khổ ban vui giải thuyết minh.
Chẳng có chi ăn cũng khổ sầu
Thân già bụng đói phải mau mau
Cho xin chút ít ăn cho đở
Lê lết trần gian chuyển pháp mầu.
Xem đời động loạn cảnh bơ vơ
Chiều hướng đổi thay giải giấc mơ
Tự quyết bình tâm tu đạt pháp
Hy sinh cao đẹp tiến từ giờ.
Nghiêm chỉnh thực hành pháp giải mê
Bình tâm thanh tịnh tự ra về
Trong đời có đạo tâm quy thức
Hành khổ thường xuyên rõ muôn bề.
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Tự Nhiên Và

Hồn Nhiên

C

on là Phùng thị Thu Hương – 38 tuổi
đã có gia đình và hiện đang sinh
sống tại Thành phố Hà Nội – con là
thành viên đăng ký cuối cùng trong danh sách
đoàn Hà Nội tham gia chuyến Du hành Đạo
Pháp tại Campuchia tháng 09 năm 2016.
Con vẫn nhớ cảm giác từ nơi sâu thẳm có
điều gì thôi thúc, vẫy gọi con tham gia vào
chuyến đi này. Con không biết rõ là điều gì chỉ
thấy rất thiêng liêng và thanh nhẹ. Mặc dù trước
đó con không có thông tin gì về chương trình
Đại Hội và Pháp Vô Vi. Chỉ biết qua anh Vũ
Hùng với một buổi trao đổi về phương pháp
thiền thực hành để cân bằng Tâm và Thân.
Thật tự nhiên và hồn nhiên con có Duyên
Lành được tham gia Đại Hội và ngày đầu tiên
con tham gia đại hội cũng là ngày đầu tiên con
biết đến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp. Điều con nhớ và ấn tượng nhất trong
những ngày tu học là hơi ấm của gia đình và
tình người của các bạn đạo. Những người bạn
mới gặp Vân Anh, Tuấn Anh…nhưng như đã
quen nhau từ bao lâu rồi, tin tưởng và chia sẻ
như chị em trong một nhà.

Linh Hồn
Linh hồn nguyên gốc vô sanh
Như Lai hội tụ hóa sanh cõi trần
Bước vào thế cảnh bần thần
Giam trong thể xác khó phân đạo đời
Lắm khi bực tức muốn rời
Nghiệp duyên lẫn lộn nơi đời tạm thôi
Phù sanh cõi tạm vị ngôi
Lôi thôi đử thứ đứng ngồi không yên
Giam thân tự cảm lụy phiền
Hút thâu ngoại cảnh khó yên cõi lòng
Ðộng lòng giao tiếp ngoài trong
Không sao tránh khỏi tạo vòng khổ đau
Cảnh đời lý luận thương nhau
Bên trong muốn tránh khỏi rầu khỏi lo
Tự mình thức giác dặn dò
Không mê không chấp, không nhờ ngoại lai.
Lương Sĩ Hằng  Vĩ Kiên

Con xin cảm tạ bề trên đã cho con được biết
đến Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp.
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017
Phùng thị Thu Hương
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Kỷ Niệm Atlantic
A

tlantic City là 1 thành phố nổi tiếng về Casino (sòng bài), thuộc tiểu bang New
Jersey, Hoa Kỳ, cách Montreal khoảng 800 cây số, đi xe hơi mất khoảng 8
tiếng, là nơi được Thầy chọn làm nơi ngơi nghỉ sau những chuyến du thuyết
khắp năm châu. Nhà của Thầy nằm trong tòa cao ốc Ocean Club Condominiums cách bờ biển
Đại Tây Dương 1 con đường đi bộ lát gỗ và 1 bãi biển có cát trắng. Nơi đó không khí trong
lành, gió biển lồng lộng. Bên trong tòa nhà có hồ bơi, sauna, phòng tập thể dục, sân chơi tennis
… rất đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt có xe buýt của Casino đưa đón khách qua lại từ vài thành phố
như Montreal, Toronto, … Để khuyến khích du khách vui chơi giải trí và mua sắm trong các
casino sang trọng lộng lẫy, trong các quán ăn, tiệm tùng phố xá … mỗi người được tặng cho
nhiều phiếu giảm giá, phiếu ăn uống miễn phí, vui nhất là phiếu có thể đổi thành 20 $USD.

Từ Montreal hàng tuần có chuyến xe buýt khởi hành lúc 10g30 tối thứ sáu, hành khách
ngủ xong 1 giấc thì tới Atlantic khoảng 9g sáng, chơi suốt ngày thứ bảy rồi ra xe trở về lúc
11g30 khuya, ngủ dậy thì tới Montreal khoảng 10g sáng. Thật là tiện lợi, mà giá vé 2 lượt đi
và về chỉ tốn 35 $CAD. Vào những dịp lễ thì có những chuyến dài từ 3 tới 5 ngày kèm luôn
khách sạn, giá cả cũng rất phải chăng.
Cho nên bạn đạo Montreal thường qua đó thăm Thầy vào mùa bãi trường hay mùa Giáng
Sinh, là lúc chị B hoặc bạn đạo địa phương như Philadelphia, Boston, New York, … tổ chức
các khóa sống chung và mừng sinh nhật Thầy. Dĩ nhiên là chúng tôi chỉ ghé casino đổi phiếu
lấy 20 $USD rồi đi bộ qua nhà Thầy chứ không chơi casino. Nhưng vì thỉnh thoảng chúng tôi
mới qua thăm Thầy, mà mỗi khi qua thì hay đi từng nhóm đông, nên chủ xe buýt để ý không
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thấy chúng tôi trong các sòng bài bạc, họ phải lên tiếng nhắc chúng tôi chơi càng nhiều càng
tốt. Nhưng bạn đạo Montreal qua Atlantic chỉ mong gặp Thầy, còn hãnh diện là không bị sức
hút của hồng trần, của casino.

Căn nhà condo đầu tiên được vài bạn đạo Montreal, Boston, Virginia chọn cho Thầy thì
khá nhỏ, vì dựa vào khả năng tài chánh giới hạn của 1 nhóm ít người, và cũng vì thời đó còn
nhiều bạn đạo chống đối việc Thầy là 1 nhà lãnh đạo tâm linh mà lại đóng đô tại 1 thành phố
casino động loạn. Chính tôi cũng phải nhận không biết bao nhiêu lời phỉ báng, mắng nhiếc, đả
kích của vài hội trưởng quen thuộc. Nhưng rồi dần dà, bạn đạo khắp nơi cũng lần lượt về đó
thăm Thầy, đi tắm piscine, tắm hơi, sauna, …với Thầy, hoặc tắm biển nước trong veo thật sạch,
thật mát mẻ, chỉ cách nhà Thầy vài phút đi bộ. Cho nên gia đình anh Vương Thanh Sơn cũng
mua 1 căn rất gần condo của Thầy và xin làm thiền đường để bạn đạo có chỗ vãng lai để Thầy
được yên tĩnh nghỉ ngơi. Bạn đạo tới thăm Thầy càng lúc càng đông nên condo của Thầy được
dọn lên tầng cao hơn, rộng rãi hơn, đẹp đẽ, khang trang hơn. Bạn đạo gần xa đều nhanh chóng
tới viếng thăm Thầy và mừng tân gia, trừ bạn đạo Montreal. Cho nên Thầy về Montreal phải
lên tiếng mời bạn đạo qua đó chơi cho biết nhà mới của Thầy được chị B và bạn đạo địa phương
hoàn tất thật là công phu, mỹ lệ. Vậy mà Thầy chờ hoài chẳng thấy bạn đạo từ Montreal đi
buýt cả đoàn qua thăm Thầy như mọi khi. Còn bạn đạo Montreal thì có thói quen cứ chờ có
người tổ chức, thông báo ghi danh, mua vé dùm. Vả lại, họ cũng biết là không qua thăm Thầy
thì Thầy cũng về Montreal thăm bạn đạo vốn được mang danh là “lính Hoàng Gia” vì Montreal
là nơi Thầy chính thức định cư tại Canada.
Thấy Thầy nhắc mãi nên một số bạn đạo Montreal không chờ đợi hội trưởng nữa mà đề
nghị tôi liên lạc với xe buýt mua vé tổ chức chuyến đi qua Atlantic ăn mừng tân gia nhà Thầy,
cho dù là tân gia trễ. Việc này thật ra không có gì khó khăn rắc rối cả. Bạn đạo tự truyền miệng
ghi tên đi khá đông, chiếm phần lớn số ghế trên xe, nên muốn có đủ chỗ tốt, chúng tôi phải
chờ tới chuyến của tháng sau. Điều đáng ngạc nhiên là tới ngày chúng tôi tới nhà bà 8 gần
metro Jolicoeur để tiễn Thầy về Atlantic, đang đi ra gần tới cửa, bỗng nhiên Thầy ôm tôi hôn.
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Tôi giật mình quay qua thấy Thầy nước mắt lưng tròng. Vừa bất ngờ lại vừa không hiểu sao
Thầy lại khóc, tôi vội lên tiếng “Ông 8 ơi, chỉ 1 tháng nữa là tụi con lại gặp ông 8 bên Atlantic.
Con mua vé xong hết rồi là ngày thứ sáu 21 tháng 9. Con sẽ phone qua nhắc Indra khi gần tới
ngày đó”. Thầy không nói gì, chỉ lẳng lặng ra xe.
Còn khoảng hơn 10 ngày, trong lòng tôi cảm thấy bất an nên phone qua nhắc, biết đâu
Thầy bận lo công việc trên Trời mà quên ở nhà cho chúng tôi qua thăm. Indra vui vẻ cho biết
Thầy đã dặn ghi ngày 21.9 gắn trên tủ lạnh, rồi mỗi khi có ai tới thăm, Thầy cũng khoe là ngày
21.9 sẽ có xe buýt chở bạn đạo Montreal qua thăm Thầy và ăn tân gia.
Khi còn đúng 10 ngày, tức là sáng thứ ba 11.9.2001, cả thế giới kinh hoàng hay tin 1
loạt tấn công khủng bố cảm tử do 1 nhóm không tặc gần như cùng lúc cướp máy bay đánh sập
tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới tại New York, tấn công lầu Năm Góc ở Virginia,
…. Toàn là những địa phương gần Atlantic.

An ninh Mỹ tăng mức báo động lên cao nhất. Hãng buýt cũng báo động cho tôi biết là
cần thêm giấy tờ, chi tiết ... của từng bạn đạo trong danh sách, như vậy mới có thể qua biên
giới Canada – Mỹ, chưa kể từ Montreal qua Atlantic bắt buộc phải đi ngang qua New York.
Bạn đạo rủ nhau hủy bỏ chuyến đi, gia đình, bạn bè của họ ai cũng khuyên nên ở nhà cho được
2 chữ bình an …
Chẳng những chương trình chuyến đi bị hoàn toàn xáo trộn, mà thì giờ của tôi cũng bị
ảnh hưởng trực tiếp với cái điện thoại reng liền liền, vừa bạn đạo rút lui, đổi người, vừa chủ
xe buýt hối thúc tôi phải nộp cho họ mọi tin tức cần thiết. Vậy mà tới ngày khởi hành, cũng có
những bạn đạo không có tên trong danh sách vốn đã được chỉnh sửa nhiều lần, lại xuất hiện
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cho biết tới để đi thế chỗ những người bỏ vé, và họ cũng tưởng như mọi khi, nên không có
đem theo những giấy tờ nào khác. Bà chủ xe đâu có phân biệt được ai tên gì, có trong danh
sách hay không, cứ hối thúc mọi người lên xe cho kịp giờ khởi hành. Bà giao cho tôi danh sách
và bảo tôi phải trách nhiệm trả lời với cơ quan an ninh tại biên giới.
Trong lúc rầu muốn khóc luôn tôi mới nhớ lại hình ảnh khi sắp rời nhà bà 8, có lẽ Thầy
tội nghiệp cho tôi, nên mới vừa hôn tôi vừa khóc. Tôi cũng tội nghiệp Thầy có khả năng thấy
trước mọi việc bất trắc xảy ra mà không thể nói được, vì thiên cơ bất khả lậu, chỉ có thể ban
cho tôi tình thương và thanh điển để an ủi, hay để tăng thêm sức mạnh ngõ hầu đối phó với số
phận xui xẻo tận mạng của mình. Ai bảo làm tài khôn giúp bạn đạo qua thăm nhà mới của
Thầy!
Rốt cuộc xe cũng lăn bánh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi thì
xe đã tới biên giới. Lại thêm cảnh sắp hàng thật dài, cảnh lục soát hành lý, họ hỏi đủ thứ với
đám bạn đạo hầu hết không hiểu tiếng Anh. Bà chủ xe cũng điêu đứng với nhóm chúng tôi
nhưng cũng đành phải học chữ “nhẫn”.
Rồi xe cũng được tiếp tục lên đường, cũng tới thành phố casino, mọi người cũng được phát
phiếu ăn, phiếu mua quà, phiếu đổi tiền … như thường lệ. Chỉ khác 1 điều là cảnh sát an ninh
bố trí khắp nơi, không ai được đi chung nhóm, tất cả túi xách, ba lô … đều phải để bên ngoài
casino. Thời đó điện thoại di động chưa phổ biến như ngày nay. Tôi nóng ruột không biết làm
sao báo cho Thầy biết là chúng tôi đang gặp đủ thứ khó khăn, phải tìm cách nào cho bạn đạo
ăn uống sơ sơ với mấy cái phiếu ăn, làm sao cho họ có thể gần như tay không để vào casino
đổi phiếu lãnh tiền, làm sao cho họ phân tán ra chứ cả đám đừng đi theo tôi … Eo ôi, 16 năm
rồi mà như chuyện mới xảy ra hôm qua. Nhớ lại tôi chỉ muốn xá 3 xá. Tự hứa sẽ không bao
giờ lo chuyện bao đồng, không bao giờ tổ chức gì nữa cả.
Cũng may là tôi thành công trong việc “năn nỉ” mọi người, kể cả mấy ông cảnh sát và
nhân viên an ninh. Đúng là “Ồn ồn ào ào rồi đâu lại vào đó”. Còn may hơn nữa là tôi tìm được
1 cái điện thoại công cộng để gọi cho Thầy. Bà 8 bắt phone trả lời ngay “Thầy chờ nị từ sáng
tới giờ” Chưa kịp cho tôi trả lời, bà 8 đã đưa phone qua Thầy. Tôi nghẹn ngào chưa biết kể lể
ra sao cho ngắn gọn thì Thầy đã ban cho những lời âu yếm thân thương “Ông 8 sẽ ra đón các
con”. Đúng là “Hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai”. Bạn đạo vừa thấy Thầy và bà 8 đã ùn ùn chạy
tới. Còn tôi thì bận quay phim chụp hình mọi người, nên là người sau cùng đến chào Thầy.
Thầy nhìn tôi trìu mến làm bao nhiêu ấm ức đều tan biến, rồi chậm rãi Thầy vừa tủm tỉm cười
vừa ra đề thi mới thật rõ ràng “Con đem hết tụi nó lên nhà ông 8, nhớ đừng tụ tập, không đi
ngõ trước, con B không có ở nhà, Indra đi chợ chưa về, ông 8 không có giữ chìa khóa. Khi
nào xong hết thì ông 8 về”. Nói xong Thầy cười thật tươi, thật vui như những lúc có được đề
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tài thử thách hay cho tôi thưởng thức. Bạn đạo đứng chung quanh hẳn đã nghe rất rõ, nhưng
họ chỉ nhìn tôi chờ ý kiến.
Tôi đành đề nghị mọi người đi shopping cho vui, cho qua thời giờ, vì chỉ còn cách chờ
Indra đi chợ về mới có thể vô nhà Thầy. Khoảng 1 g sau tất cả sẽ quay lại đứng rải rác gần chỗ
hẹn. Phần tôi định nhờ an ninh condo cho gọi lên nhà xem Indra về chưa, nếu chưa thì để lại
message trong máy, rồi còn tìm cách đưa hết các bạn lên theo lời Thầy dặn. Tôi vừa đi vừa suy
nghĩ chắc là Thầy chuẩn bị cho tôi đổi sang nghề làm phim hay làm điệp viên … Không ngờ
mấy nhân viên ở bàn tiếp tân cứ quen thấy người Việt Nam có đầu trọc là tự động mở cửa cho
vô, trong khi họ đang bận rộn tiếp khách. Tôi theo phản xạ vội vã bước vào trong rồi lên nhà
Thầy, Đúng là chẳng có ai ở nhà. Chỉ còn cách tìm giấy viết nhắn lại hẹn Indra khi nào về thì
ra tìm chúng tôi.
Rốt cuộc nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tôi hãnh diện sắp xếp cho bạn đạo ngồi thiền rồi
báo cáo với Thầy qua kiếng Vô Vi.
Quả thật chẳng mấy chốc Thầy về tới, nhưng lại đi với 1 ông tây, nghe nói chuyện thì hình như
là ông đẩy xe chở Thầy về. Thầy nói chuyện cả buổi với ông này như thể cả đám chúng tôi
biến thành vô hình nên không ai thấy. “Lại bài gì nữa đây?” Tôi bắt đầu thiếu nhẫn, thêm phần
bực dọc, vì rõ ràng là Thầy đang khiêu khích, trong khi tôi cứ đinh ninh Thầy về tới sẽ khen
tôi thông minh sáng suốt, có thể còn ôm tôi thưởng cho 1 cái hôn thật thương vì tôi quá giỏi.
Nhưng sự thật phũ phàng hoàn toàn ngược lại.
Bạn đạo lại nhìn tôi chờ đợi phản ứng. Chỉ còn cách làm bộ đi lấy thêm nước cho Thầy
để nhắc là sắp tới giờ ăn trưa. Ông tây có vẻ mừng rỡ cáo từ ra về, có lẽ còn để đi kéo xe kiếm
tiền. Còn Thầy thì ném cho tôi 1 cái nhìn không vui rồi đi vào nhà tắm thay quần áo. Tôi đoán
chắc là Thầy không vừa ý vì tôi không chịu thua ai, vì cái tánh bướng bỉnh cộng thêm cái đầu
đầy sạn. Nhưng không sao, ít ra bạn đạo có thể bày thức ăn ra để mừng tân gia. Rốt cuộc Thầy
trò lại nói chuyện vui vẻ suốt buổi ăn, rồi buổi trưa, buổi chiều, buổi tối.
Cứ tưởng vận xui xẻo đã tới hồi bế mạc, ai ngờ tự nhiên (hay Thầy chuyển?) mà bà 8 đau răng,
cần về Montreal gấp để đi nha sĩ. Bà 8 cho biết không có ai có thể đưa bà về bằng xe hơi nên
muốn về cùng xe buýt với chúng tôi vì xe còn thiếu gì chỗ trống của những người bỏ vé. Mặc
dù tôi đã nhắc là bà 8 không có tên trong danh sách, mà ai cũng biết là an ninh ở biên giới kiểm
soát rất gắt gao, nhưng bạn đạo trấn an tôi là Thầy sẽ làm phép thần thông che mắt bà chủ xe
để bà 8 lên xe mà không ai thấy.
Tôi nhớ có nghe chuyện Kim Thân Cha che mắt công an để bạn đạo có thể tụ họp sinh
hoạt thoải mái cùng Cha, nên thôi thì tôi cũng đành chờ đợi xem Thầy biểu diễn thần thông.
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Nhưng chờ tới khi chụp hình lưu niệm để ra về, tôi thấy Thầy vẫn chưa thay quần áo gì
cả, Thầy rươm rướm nước mắt như muốn chúng tôi ở lại thêm 1 lát nữa. Tôi đành thúc hối bạn
đạo mau chào Thầy để còn kịp giờ xe, không thể cứ quyến luyến bên cạnh Thầy mãi. Hơn nữa,
còn phải để Thầy có thì giờ thay quần áo ra bến xe để làm phép thần thông.

Tới giờ lên xe buýt rồi, mà tôi nhìn quanh chẳng thấy Thầy đâu. Trong bụng tôi bắt đầu
đánh lô tô. Có bạn cho biết vừa thấy Thầy, nhưng Thầy không tới làm phép cho bà 8 được lên
xe!
Bà chủ xe nhìn bà 8 thật kỹ, rồi quay qua nhìn tôi. Biết làm sao bây giờ? Tôi đành phải
bổn cũ soạn lại cái màn năn nỉ để bà làm ơn cho “má tui” lên xe. Còn nói thêm là tôi không
ngờ lại gặp má tôi ở đây, và bà đang đau răng quá, không nói chuyện được, nên phải về gấp.
Cũng may mà tôi và bà 8 cũng hao hao giống nhau, cũng mập mập như nhau, nên rốt cuộc bà
đầm chịu cho bà 8 lên xe. Hú vía !
Xe chạy được 1 chút, tôi tới cạnh bà 8 hỏi nhỏ nhỏ tên họ, ngày sanh, passport, … vì đáng lẽ
tôi phải biết mọi chi tiết này của “má tui”.
Vậy mà tới biên giới, không hiểu sao chỉ có 2 nhân viên an ninh bước lên xe đứng dòm dòm
rồi cho xe chạy đi, không hỏi giấy tờ của ai hết. Hay là Thầy đang làm phép từ xa, vừa tuyệt
hơn là làm phép tại chỗ, vừa tránh cho chúng tôi tánh ỷ lại và mê tín dị đoan?
Về tới Montreal bình an vui vẻ, ai cũng cám ơn tôi rối rít. Tôi lại báo cáo với Thầy qua
kiếng Vô Vi, lại cám ơn Thầy cho chúng tôi 1 chuyến đi rất hạnh phúc và đầy kinh nghiệm
mới, với những thử thách nhớ đời, được Thầy trực tiếp cho học đủ thứ bài thử trí, thử tâm, thử
tánh, thử thanh tịnh, sáng suốt, nhịn nhục, … như tôi hằng mong ước.
Càng thấm thía hơn nữa là tôi sẽ nhớ mãi điều tâm đạo số 8 “Giữ tâm thanh tịnh bất cứ
trường hợp nào xảy đến”, thay vì cứ mơ tưởng “thần thông”!!!
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Bà 8 hôm sau đi nha sĩ rồi trở qua Atlantic bằng xe hơi. Không biết bà có kể cho Thầy nghe
chuyện trái tim của tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hay vẫn vô tư không hay biết gì. Đặc biệt
là bà có vẻ rất vui khi nghe tôi bầu bà làm “má tui”. Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra là có lần tôi tới
nhà Thầy đem theo mấy đòn bánh tét để tặng cho Thầy tiếp bạn đạo, nhưng chỉ gặp bà 8 ở nhà.
Trong khi trò chuyện chờ Thầy về, tôi có kể là má tôi rất giống bà 8, cũng thật thà chất phác
như bà, nên tôi xem bà như là má của tôi. Còn bà 8 thì nói tôi cùng tuổi với Tuyết con nuôi
của Thầy, cũng mang kiếng cận, cũng ham học, … nên cứ thấy tôi là bà 8 xem như thấy Tuyết,
và xem tôi như con của bà. Hóa ra tôi không có phạm tội nói láo khi qua mặt bà chủ xe. Trong
lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vui hẳn lên.
Hay là chuyện gì Thầy cũng biết? Hay là Thầy muốn nhắc tôi cái tật hay nói lại mau
quên? Dù sao, nếu hoàn cảnh đã tình cờ khiến bà 8 trở thành “má tui” thì Thầy sẽ là …. của
tôi. Thật không phải quá là tốt hay sao? Kiếp này được làm con của Thầy thì còn hạnh phúc
nào hơn. Tôi sẵn sàng nộp đơn làm con của Thầy luôn cho mọi kiếp sau, để mãi mãi và vĩnh
viễn theo bước chân Thầy.
Mỹ Kim
7 tháng 7 năm 2017
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Giác Thức Trong Tôi
Có những ngày chủ nhật như thế
Bạn đạo vô vi hội tụ về
Trụ Sở Giác Thức sinh hoạt chung
Tuần báo vô vi học và hành
Hà Nội, 19/7/2017

V

ậy là cũng được gần 1 năm Em
biết đến Pháp lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp. Kể từ ngày
chúng em (Lực, Tân, Thủy, Sang, Linh) tìm đến
thực hành.
Thoạt đầu chúng em biết Vô Vi qua đoạn
băng Thượng Đế Giảng Chân Lý, rồi tìm xem
và thực hành theo video của Thầy hướng dẫn
cách tập trong 6 tháng đầu. Từ đó mỗi người
tự tập ở nhà. Sau một thời gian tập luyện
khoảng 3 – 4 tuần gì đó, thì chúng em có cơ
duyên gặp được anh Vũ Hùng và được anh chia
sẻ cũng như kiểm tra lại các phương pháp tập
luyện. Và từ ngày đó chúng em biết đến Trụ
Sở Giác Thức để sinh hoạt vào mỗi ngày chủ
nhật.

nhau thực hành đúng và tiến bộ hơn. Nhờ có
môi trường như vậy mà chúng em cảm nhận
được sự gần gũi từ anh chị bạn đạo, được giao
lưu với các ông bà, cô chú hành pháp trước.
Được đóng góp và xây dựng các hoạt động
chung của Trụ Sở.
Sau một thời gian thực hành, Em đã thấy
trong mình sửa đổi được rất nhiều, cái thấy đầu
tiên là những cái ham muốn vô vị của mình ít
hẳn đi, cuộc sống trở lên tùy duyên sống đơn
giản hơn. Qua các bài học Tuần Báo, em được
mở rộng thêm kiến thức và sự mê chấp trong
mình cũng được hóa giải nhiều hơn, Biết cách
sửa tâm, sửa tính để hoàn thiện mình. Em rất
nhớ đợt T9.2016 được tham gia Đại Hội Vô Vi
tại Campuchia, Ngày ấy được gặp gỡ và giao
lưu với nhiều cô chú, anh chị thật là thích.
Được ban tổ chức giao cho nhiệm vụ quay
phim nữa. Em thấy mình thật vinh dự và biết
ơn anh chị ban tổ chức nhiều lắm.

Qua Đặc San Vô Vi, Con chưa biết chia sẻ
gì nhiều để mọi người hiểu cảm xúc trong con,
thành tâm con xin cảm ơn Bề Trên, cảm ơn
Đức Tổ Sư, cảm ơn Đức Thầy và anh chị bạn
đạo, Mọi người đã và đang đóng góp để xây
dựng lên tinh thần chung của Vô Vi. Cuộc đời
này thật may mắn với Con vì đã biết đến Vô
Đó là những ngày an lạc và tinh tấn nhất Vi, biết đến Đức Thầy.
trong tuần!
Xuân Sang
Nhà em cách Trụ Sở khoảng 15km, Em và
Anh Lực cùng đi vì ở gần nhau, Đó là những
ngày chủ nhật an lạc và vui vẻ, mọi người sau
mỗi tuần hội tụ về đây sinh hoạt và chia sẻ với
nhau những điều trong cuộc sống, để giúp đỡ
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Kính thưa Bề Trên!
Kính thưa Đức Tổ Sư!
Kính thưa Đức Thầy!
Kính thưa quý bạn đạo thân thương!

C

on là Thu Vân, một bạn đạo
sống ở Sài Gòn. Con đã biết
PLVVKHHBPP từ khi còn bé

qua Ba Mẹ của con nhưng mãi đến tháng
8/2006 con mới thực sự bước vào và hành
pháp. Hai ba năm đầu thật là vui vẻ và hí hửng
ngày đêm rốt ráo được tắm mình trong mưa
Điển thật hạnh phúc biết bao. Lòng cứ nôn nao
mong ước một ngày nào đó được gặp Đức Thầy
bằng xương bằng thịt dù chỉ một lần trong đời.
Mỗi đêm ngồi thiền là mỗi đêm con thành tâm
nguyện cầu cho mong ước lâu nay thành hiện
thực.
Rồi ngày mơ ước ấy cũng đã đến  có lẽ
Đức Thầy từ bi đã nhìn thấu tâm tư của con
nên đã cho con trẻ cái ước muốn tưởng chừng

Từ đây con đường đi lại gập ghềnh,
chông gai và gian truân đến lạ (nghe đến đây
bạn đạo mới chắc sẽ sợ lắm đúng không ạ).
Xin thưa là được sống trong thử thách như thế
thì mình lại càng dũng bước, đúng như lời dạy
của Đức Thầy : “Khổ, khổ, khổ mới bước vào
biên giới Phật Pháp”.
Nghe nói là Đại Hội DHĐP tổ chức gần
VN trong thâm tâm con mừng vui vô kể rất
muốn tham dự cho thỏa lòng, nhưng hoàn cảnh
thật khó cho con. Chấp nhận thực tế vì có lẽ
sức lực mình còn yếu nên chưa được sự quang
chiếu của Bề Trên. Nghe bạn đạo tham dự rồi
về kể thì con thực sự tiếc nuối và vẫn nuôi hy
vọng đến một ngày tươi sáng hơn. Con tự nhủ
lòng mình: việc gì đến rồi nó cũng sẽ đến, chấp
nhận hoàn cảnh và cố công hành pháp rồi sẽ
tốt đẹp cả thôi. Thầy vẫn dạy : “Làm một việc
cho tất cả mọi việc”. Năm 2012, con được
chính thức đăng kí và tham dự ĐH. Được thỏa
lòng biết bao là sung sướng. Từ đấy, cứ mỗi
năm là cả con và gia đình bé nhỏ của con đều
được tham dự ĐH. Biết nói sao cho hết nỗi lòng
con được sống trong tình yêu thương trọn vẹn
của Đạo Pháp và Gia Đình.

như không thể ấy. Lần đó, Thầy trở về thăm
quê sau bao năm xa cách.Chao ôi! Con đã thật
sung sướng biết bao khi được diện kiến Ngài,
thế là niềm tin về pháp lí trong con lại được
nâng lên bội phần thôi thúc con tiến bước và
tiếp tục bước đi trên con đương mình đã chọn.
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việc cần thiết cho bản thân mình và bớt đi
những việc làm thật sự không cần thiết. Yêu
thương bản thân mình trong sáng suốt. Hiểu
được sự cần thiết của gia đình và xã hội là sự
gắn kết, thúc đẩy sự tiến hóa cho đời sống tâm
linh mình, còn rất nhiều, nhiều lắm ... những
việc mà từ trước con chưa hiểu thấu.

Hành Trình
Hò ơi! Hiện diện nguyên linh
Người người hoan hỷ hành trình tự tu
Tình thương giải mở đắp bù
Giải mê phá chấp, hò ơi!
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài.

Đã nhiều lần đọc ĐSVV con rất muốn
được đặt bút viết bài nhưng con cứ sợ điều này,
Hò ơi! Sống động hằng ngày
việc nọ. Hôm nay, sau lần trò chuyện với em
Say sưa mùi đạo vui vầy cảm giao
bạn đạo con mới thực sự mạnh dạn viết ra ít
Sống chung tương hội thuở nào
Tình thương huynh đệ, hò ơi!
dòng để trải lòng với quý bạn đạo.
Đây là những lời chân chất tự đáy lòng con Tình thương huynh đệ bước vào quí thương.
muốn trao gởi, nếu có sơ suất thì con xin mọi
Hò ơi! Tiền bối mở đường
người bỏ qua.
Dạy cho hiểu đạo hướng gương Phật Trời
Cảm thông thức giác hợp thời
Kính mong được sự thương yêu và cảm
Cùng chung bàn bạc, hò ơi!
Cùng chung bàn bạc rõ ơn Cha Trời.
thông, con xin phép kính chào.
Sài Gòn ngày 10/7/2017
Vân Hoàng kính bút.

Hò ơi! Giải quyết chuyện đời
Tập trung nguyên ý hợp thời giải mê
Chẳng còn loạn động bối bê
Vô sanh chánh gốc, hò ơi!
Vô sanh chánh gốc trở về hưởng thôi.
Hò ơi! Cứ việc thả trôi
Tùy duyên tiến hóa Điển ngôi rõ ràng
Khai thông nguyên lý đạo màn
Tự do Thanh Tịnh, hò ơi!
Tự do Thanh Tịnh rộng đàng tiến thân.
Lương Sĩ Hằng
Orlando, 03-02-1992
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được tiếp tục tham dự Đại Hội “Du Hành Đạo
Pháp” ở kỳ tới.
Khi về đến nhà, nỗi lo lắng sợ mất việc
đã cho con một sự ngạc nhiên thật bất ngờ.
Không những con không mất việc làm, mà còn
được lên lương. Thật nhiệm mầu ! Một lần
nữa, con cảm ơn Đức Thầy và Ban Tổ Chức
rất nhiều.

T

rước tiên con xin cảm ơn Thầy
Tổ. Cảm ơn Đức Thầy, con xin
chào tất cả bạn đạo và con cũng
không quên cảm ơn Ban Tổ Chức đã tạo điều
kiện cho con tham dự Đại Hội Du Hành Đạo
Con xin kính dâng tấm lòng thành và
Pháp. Con thật may mắn và không ngờ được
cảm xúc của con cùng Đức Thầy và bạn đạo,
tham dự một Đại Hội hoành tráng mà trước giờ
con xin hết.
con chưa từng được tham gia. Ước mơ của con
là muốn đi tham dự Đại Hội từ lâu lắm rồi,
Cao Triệu Lành
nhưng mà con sợ bị mất việc làm. Lần này con
quyết định đi một lần cho biết, mất việc thì mất.
Khi đi tham dự được Đại Hội, con không
ngờ lại rất vui và đông đến như vậy. Tất cả bạn
đạo có mặt, nhìn ai cũng tốt và hiền hậu. Con
nhận được sự giúp đỡ, kiểm tra và sửa lại kỹ
thuật hành pháp đúng theo video hướng dẫn
của Đức Thầy, đã cho con một cảm giác thật
là sung sướng và hạnh phúc.
Những ngày chung sống ở Đại Hội, thân
tâm con luôn lạc quan và cảm nhận được sự ân
độ lâng nhẹ từ Bề Trên. Cái cảm giác yêu đời,
hạnh phúc lạ lùng đó, đây là lần đầu tiên trong
đời con cảm nhận được. Và cho đến khi về đến
nhà, con vẫn lưu luyến và thương nhớ đến
những ngày chung sống hạnh phúc, quây quần
cùng với bạn đạo ở Đại Hội. Con ước mong

Số 6 Tháng 9

vovidacsan@gmail.com

www. voviphatphap.org

Trang 47

Tình Trời

Tình Người
“Tình Trời cao đẹp dễ thương,
Tình Người eo hẹp khó lường khó đo.”
(Trích thơ Thầy Lương Sĩ Hằng  Vĩ Kiên)

thành thiền đường một năm trước đó, với một
số thuốc cây cỏ thiên nhiên, dụng cụ hỗ trợ, ...
do chị Bê cung cấp và hướng dẫn. Tất cả 35
bạn đạo nam nữ đều đạt được kết quả tốt đẹp
ngoài sự chờ đợi của mọi người. Anh Marc
được Thầy cho gọi từ Pháp qua để giúp việc
sửa chữa tân trang ngôi nhà Jolicoeur, nhận xét
là thiền đường như thế đã đầy đủ cơ sở vật chất
để phục vụ bạn đạo gần xa cả về sức khỏe lẫn
tâm linh.

8

tháng sau ngày khánh thành thiền
đường “Qui Hội Tâm Linh và Sức
Khỏe” (Jolicoeur) tại Montreal,
Thầy cho mở khóa sống chung đầu tiên nơi
đây. Bạn đạo đã có phòng nam, phòng nữ, chỗ
ngủ, chỗ thiền, nhà bếp, mấy cái nhà tắm, 7 cái
washroom đúng theo tiêu chuẩn ... chỉ còn
thiếu hình Thầy và hình Ông Tư, vì Thầy
không cho để hình. Hỏi tới hỏi lui, Thầy cứ trả
lời dí da dí dỏm. Chúng tôi nghi ngờ có vấn đề
gì Thầy không tiện nói ra, nên cũng đành chịu,
đành nhìn cái ghế của Thầy thay cho bức chân
dung. Có lẽ Thầy tội nghiệp cho những người
tu chưa đủ trình độ VôVi, còn cần chút hữu
vi sắc tướng mà không có, nên Thầy bù lại
bằng cách ban cho phòng thiền lúc nào cũng
tràn ngập thanh quang điển lành. Đến khi bà
Tám có nhà mới gần metro Jolicoeur thì tuần
nào Thầy cũng ghé tới thiền đường sinh hoạt
với chúng tôi mỗi khi có dịp trở về Montreal.
Nhiều hôm, thay vì đi xe bạn đạo chở, Thầy đi
bộ từ nhà bà Tám tới thiền đường, dù phải mất
tới khoảng 30 phút.

Chúng tôi hãnh diện có được một thiền
đường khang trang đẹp đẽ, hợp pháp hợp lệ,
nơi Thầy chính thức định cư. Thật không thẹn
với tên “Hoàng gia” mà bạn đạo 4 phương đã
đặt cho. Một chị bạn đạo hay giới thiệu về thiền
đường như sau: “Cô bé lọ lem ngày nào, nay
đã trở thành một nàng công chúa yêu kiều diễm
lệ”.

Từ đó, bạn đạo khắp nơi lần lượt ghé
thăm thiền đường, lúc thì lẻ tẻ, lúc từng nhóm,
đông nhất là trong những dịp Thầy ra cộng
đồng, hoặc những lần tổ chức các khóa sống
chung hay đại hội. Gần thì có các địa phương
Tháng 11 năm 1993, Thầy cho mở khóa miền đông Bắc Mỹ, xa thì phải kể bạn đạo miền
thanh lọc rửa ruột đặc biệt kéo dài tới 12 ngày tây Bắc Mỹ, Âu châu, Úc châu, và luôn cả Á
với 2 cái máy Thầy tặng cho nhân dịp khánh châu.
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Ngoài những sinh hoạt chính thức với
Thầy, bạn đạo Montreal còn tự tổ chức nhiều
buổi thiền chung, sống chung vào những dịp
Giáng Sinh, Tết, giỗ Ông Tư, ... Mỗi khi có dịp
xem qua album, thấy hình ảnh ông già NôEn
hay Thượng Tiên giáng trần ghé thăm thiền
đường, ... Thầy cũng rất vui.

- Thiền đường không ai chịu ở, hãng bảo
hiểm không chịu tiếp tục;
- Thiền đường tốn kém quá, không đủ tiền
trả;
- Thiền đường cũ quá rồi, sắp sập rồi;
- Thiền đường đông lạnh, làm bạn đạo trách
nhiệm trông nom thiền đường phải bị bệnh,
có thể chết;
- Thiền đường có nhiều ma quỷ quấy phá,
Thầy mới không cho để hình, và dặn phải
đốt trầm, trải tapis đỏ;
- Thiền đường phải do Hội Vô Vi Canada
đứng tên, thay vì anh bạn chủ nhà bên Cali
đứng tên;
- Thiền đường càng ngày càng vắng bạn đạo,
vì các bác già cứ lần lượt ra đi;

Ai cũng biết con đường tu VôVi rất dài,
đầy trở ngại và gian lao. Thiền đường Jolicoeur
chẳng những không ngoại lệ, mà còn có thể nói
là “thuyền to thì sóng lớn”. Thời gian càng trôi
qua thì những tình cảm tha thiết vui tươi với
thiền đường của thuở ban đầu dần dần không
còn nữa, cái hạnh phúc có được thiền đường
cũng nhanh chóng tàn phai. Đến nỗi mấy lần
Thầy gợi ý làm khóa sống chung ở thiền
đường, nhưng rốt cuộc chúng tôi chẳng thấy
tin tức sinh hoạt gì ngoài những buổi họp mặt
theo thông lệ mỗi sáng chủ nhật.

- Thuyền từ “full” rồi, không có đón thêm
người mới đâu;
- Trên lầu của thiền đường mà lại nuôi chim,
nuôi cá, trồng cây, không đúng luật của
chùa;
- Thầy nói mỗi nhà là một thiền đường, tự tu
tự tiến, không nên bỏ công bỏ của làm thiền
đường mà mất bớt thì giờ tu;
- Tu hành phải phát tâm “Bi”, còn thiền
đường là còn người tốn tiền, tội nghiệp lắm;
- Tu hành phải trở về không, còn thiền đường
là còn có chuyện dài dài, nhức đầu lắm tu
không tiến được;

Suốt 10 năm của cái hợp đồng làm thiền - Chính Thầy biểu đóng cửa thiền đường,
đường, ngay từ những năm đầu tiên, chúng tôi
không nghe lời Thầy là phản Thầy, phản
đã phải giật mình với mấy cái tin dẹp thiền
bạn, phản VôVi, v.v.. và v.v...
đường, dọn thiền đường, bán thiền đường, trả
Có anh bạn đạo trẻ thường đi theo Thầy kể
thiền đường, ... vì đủ thứ lý do:
cho tôi nghe chính anh ta cũng thắc mắc về
- Thiền đường to quá, không dễ bảo quản; mấy chuyện lục đục ở thiền đường, nên đã hỏi
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Thầy tại sao bạn đạo ở đây ai cũng dễ thương,
mà cứ có chuyện hoài, thì Thầy trả lời có mấy
chữ thôi: “Tại tụi nó thiếu tu”. Mặc dù tôi cũng
đồng ý là tu bao nhiêu dĩ nhiên cũng không đủ,
và tu Vô-Vi thì phải đụng đủ chuyện để có dịp
học trực tiếp hơn, thực hành nhiều hơn thay vì
lý thuyết suông. Tuy nhiên, lời Thầy dạy thì
bạn đạo mỗi người hiểu mỗi khác, theo trình
độ tu học của mình. Vậy thì chỉ có Thầy mới
có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện liên quan
Tội nghiệp Thầy vừa vào tới thiền
tới sự diễn giải của chúng tôi. Cho nên khi đường sau thời gian dài xa vắng Montreal, đã
được Thầy hỏi thăm về tình hình thiền đường, nhập đề ngay để giải quyết cho xong những
tôi đã không ngần ngại nói thẳng:
chuyện rắc rối ở đây. Chẳng hạn như nghe vấn
đề chim cá và cây cối ở thiền đường, Thầy nói
- Con nghĩ là bạn đạo bị hoang mang, sao
lúc về hưu Thầy cũng sẽ nuôi chim, nuôi cá,
ông Tám không hỏi những người trách
vui thú điền viên, ... Rồi Thầy tổ chức mấy
nhiệm?
“Bữa ăn hòa đồng”, lúc làm bún thang, như
- Tụi nó nói là thiền đường thiếu tiền, tui mới
âm thầm than thở, lúc làm mắm thái, như nhắc
biểu lấy tiền già của tui mà đóng cho thiền
bạn đạo những vị chua mặn nồng cay của cuộc
đường;
đời. Nhưng đời có luật Sanh Trụ Hoại Diệt, dù
- Con không đồng ý, thiền đường cần bao Thầy có cố gắng mọi cách nhưng tâm người
nhiêu tiền thì đã nhận đủ bấy nhiêu. Hơn thì hình như Trời Phật cũng không chuyển
nữa, tiền già của ông Tám đâu có nhiều, mà được. Từ lâu tôi đã sẵn sàng chấp nhận việc
còn phải gởi về Việt Nam nữa, dân mình thiền đường đóng cửa. Có lần tôi nói với chị
còn nghèo quá, ông Tám cho bao nhiêu Bê là muốn làm thiền đường, cần phải “Thiên
cũng không đủ;
thời, Địa lợi, Nhân hòa” mà nhân hòa thì đâu
- Chuyện gì tui làm được, thì tui cũng đã làm có dễ.
hết rồi, rõ ràng lắm rồi, mỗi tuần tui tới
Sau 2 lần bỏ phiếu bất ngờ để biết ý kiến
thiền đường, tui đóng tiền già cho thiền
đường, bây giờ tui sẽ nấu cho bạn đạo ăn của đa số bạn đạo có mặt, ngay lần có sự hiện
diện của Thầy, thì kết quả cũng quá rõ ràng:
ở thiền đường;
đại đa số không muốn giữ thiền đường nữa,
- Hay là ông Tám nói mấy điều đó cho bạn mặc dù Thầy thì cũng đã nói hết lời:
đạo nghe, chứ con thì biết ý ông Tám rồi,
- Đây là chỗ gốc của tôi;
nhưng lời con nói đâu có ai thèm nghe.
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- Đã làm thiền đường thì tôi không bao giờ kịp phản đối, rồi một ban trách nhiệm việc bảo
muốn đóng cửa;
quản thiền đường nhanh chóng ra đời. Phải tới
nhiều tháng sau, tôi mới hiểu là “không nên
- Làm thiền đường là phải làm luôn;
- Có mấy cái chuyện này xảy ra mới thấy tâm miễn cưỡng bất cứ ai, dù là việc đời hay việc
đạo”. Cho nên sau một năm thiền đường sống
đời là sao, mà tâm đạo là sao.
gượng, tôi xin Thầy phó mặc tự nhiên, đừng
Khi nghe xong kết quả kiểm phiếu dẹp bỏ rầy ai, đừng khiến ai hứa hẹn điều gì mà họ
thiền đường, dọn đi nơi khác, Thầy nhìn tôi không muốn. Dù biết là mọi chuyện Thầy đã
thấy từ cả 10 năm về trước, nên trong bài thơ
nói: “Luật đời, mình cũng phải chịu thôi”.
Thầy cho thiền đường mới có câu “Thế gian
đen bạc lại càng minh”, nhưng nói ra ý của
mình, tôi nghĩ là Thầy sẽ vui vì rốt cuộc tôi
cũng đã hiểu được một cách thấm thía thế nào
là “thật sự phát tâm”.
Rồi nhân dịp qua Atlantic City dự lễ
Giáng Sinh năm 2002, lúc cuối hợp đồng 10
năm cần được 2 bên ký tên tiếp tục gia hạn,
bạn đạo ngoại quốc nhờ tôi trình lên Thầy và
anh bạn Cali chủ nhà xin phép dùm cho họ
được duy trì và phát triển thiền đường.
Còn một người nữa cũng rất là tội
nghiệp: Từ bên Cali xa xôi phát tâm cho
Montreal có được một thiền đường tốt đẹp, cho
bạn đạo Montreal có nơi sinh hoạt miễn phí.
Anh chẳng cần ai biết mặt biết tên, chỉ lo đều
đều mỗi tháng ký cheque trả nợ ngân hàng, vậy
mà cứ lâu lâu thì nhận được cái thư từ Montreal
báo tin trả lại thiền đường. Lần đầu chưa quen
thì nữa đêm anh phone cho tôi mong tìm ra giải
Đặng Cương Lĩnh
pháp, rồi bay qua Montreal đứng trước mặt
Lâu ngày có dịp rảnh rang, chúng tôi
Thầy và bạn đạo chờ quyết định tối hậu như
một kẻ phạm tội chờ lời phán xử của quan tòa. ngồi nói chuyện với nhau cả 8 tiếng đồng hồ,
từ trong hotel ra tới restaurant, ôn lại chuyện
Lần đó tôi ngu lắm, xin Thầy dùng thanh xưa chuyện nay, kể lại bao nhiêu thăng trầm ở
quang chuyển cho mọi việc được kết thúc tốt thiền đường, ngẫm nghĩ cho thấu suốt những
đẹp. Rốt cuộc có người bất ngờ phát tâm đứng bài học của Thầy ban và ngạc nhiên nhận ra
ra chăm sóc thiền đường, bạn đạo đa số không một số hoàn cảnh tình cờ hi hữu, cả bên
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Montreal lẫn bên Cali. Nhân có anh bạn thân
Giải phân đời đạo rõ tâm đời
tiền bối trong VôVi cùng nhập bọn, tôi nhờ
Mưu tâm lợi dụng tự xa rời
anh cho biết ý kiến khách quan, xem cái gì làm
Quí tưởng Trời cao chuyển khắp nơi
cho chúng tôi, đã ở cách nhau xa như vậy, mà
***
sao cứ lẩn quẩn liên quan với nhau về chuyện
Khắp nơi qui hội duyên tình
thiền đường, mặc dù cả hai chúng tôi đã nhiều Cùng chung xây dựng cùng minh đạo lành
lần tìm đủ cách tránh né, đến nỗi có lần Thầy
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
phải lên tiếng cho biết là “Bao nhiêu chuyện Thực hành chánh pháp duyên lành đạt thông
đã xảy ra cũng chỉ vì thiếu người thật sự phát
Thành tâm tu tiến một lòng
tâm”. Anh bạn tiền bối suy nghĩ một chút rồi
Qui không tự thức thong dong đạo đời
nói: “Mấy người này kiếp trước có hợp tác với
Cảm thông nguyên lý tự rời
nhau phá chùa phá miễu gì không đây?”. Dù
Đời là tạm cảnh nơi nơi bất hòa
có hay không, lời anh nói cũng làm tôi suy nghĩ
Dù cho hiểu được gần xa
rất nhiều, nhớ lại bao lần Thầy gợi ý tạo duyên,
Trong không mà có mới là ngộ tâm
mà tôi thì cứ tìm mọi lý do để thối thoát. Hay
Thực hành khai triển uyên thâm
là Thầy muốn tạo cơ hội cho chúng tôi được
Tham dâm tự dứt siêu âm đạt hòa
dịp “đoái công chuộc tội"?
Cần tu khai triển thiết tha
Tâm hòa tu tiến mới là người ngoan
Trở về Montreal, chúng tôi tiến hành kế
Chẳng còn lý luận hoang mang
hoạch phát triển theo lời Thầy cho phép và căn
Thế gian cho đến thiên đàng phải tu
dặn: “Đời là phải thủ tục”. Chúng tôi xin đăng
Qui nguyên thiền giác mở màn
ký làm hội từ thiện tu đạo bất vụ lợi để thiền
Cần tu tự sửa tự tầm cảm thông
đường vừa có được giấy phép hoạt động một
Đường đi chánh giác chẳng lầm
cách quang minh chánh đại, vừa được miễn
Thế gian vẫn có tiến thầm tự tu
nhiều loại thuế, vừa được quyền cấp biên nhận
Quy y tam bảo giải mù
khai thuế cho mọi phát tâm đóng góp.
Cảm minh thiên địa an du phần hồn.
Ngày thiền đường “Qui Hội Tâm Linh
Kính Bái
và Sức Khỏe” dọn đi nơi khác cũng là lúc
Lương Sĩ Hằng  Vĩ Kiên
chúng tôi được giấy phép chính thức với một
17-03-2003
cái tên thật là giản dị: “Thiền đường VôVi".
(Rằm tháng 2 năm Quí Mùi)
Vài tuần sau, chúng tôi được Thầy đặt cho tên
mới, cũng dài 7 chữ, cũng hơi tương tự như cái
Các tài năng quen thuộc trong cộng đồng
tên cũ, và tặng cho một bài thơ mới thật là hay: VôVi, kẻ ở Pháp, người bên Texas, phát tâm
“Thiền Đường Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến thông dịch bài thơ ra tiếng Pháp cho bạn đạo
ngoại quốc thưởng thức, và nhanh chóng phổ
Tới” (¹).
nhạc, mỗi người mỗi vẻ đều hay. Riêng đối với
Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới
cá nhân tôi, bài thơ này vô cùng quý báu.
Số 6 Tháng 9

vovidacsan@gmail.com

www. voviphatphap.org

Trang 52

Chẳng những nó là kim chỉ nam cho bạn đạo,
nó còn chứng minh là Thầy cho phép chúng
tôi duy trì thiền đường sẵn có để phát triển pháp
thiền VôVi, chứ hồi Thầy nói bên Atlantic,
ngoài tôi ra đâu có ai khác nghe được rõ ràng.
Lần đó, vì bất ngờ lại hồi hộp nên tôi không có
thu âm lời Thầy, mà thật ra cũng không dám.
Cho nên hình như ai cũng nghĩ là vì tôi quá
muốn giữ thiền đường nên Thầy mới nói cho
hợp ý tôi, hoặc vì tôi quá chủ quan nên đã diễn
dịch lời Thầy theo ý của mình.
Chưa kịp gởi bài thơ để đăng trên Tuần
Báo Phát Triển Điển Năng, thì vài ngày sau đó,
Thầy cho thêm một câu tái bút kèm theo bài
thơ, dặn chúng tôi không nên dùng chữ VôVi
trong tên đăng ký với chính quyền. Vậy là
chúng tôi lại đổi qua tên mới. Tên này cũng
chẳng xa lạ gì với bạn đạo VôVi: “Thiền
đường Jolicoeur”. Chuyện đã qua thì thấy nhỏ,
nhưng lúc đầu, bài học “danh xưng VôVi” này
thật là bi đát với bạn đạo Jolicoeur. Phần tôi
lúc được email đã khóc ngay trên computer
trong sở và than thở thê thảm với chị Bê, vì
tưởng là tới phiên mình bị loại ra khỏi hàng
ngũ VôVi rồi. Có lẽ Thầy tội nghiệp cho người
thiếu trí nên chiều hôm đó đã nhanh chóng cho
tôi lời giải thích để giải tỏa phiền ưu: “Danh
là danh giả”. Ngày hôm sau, tôi cũng được
email chị Bê trả lời tương tự: “Chỉ là cái tên
thôi mà!”. Nhờ vậy tôi chóng vượt qua được
thử thách này. Tuy nhiên các bạn đạo khác thì
thật là hoang mang khổ sở hơn tôi gấp bao
nhiêu lần, và bài học “overdose” này đối với
họ vừa dai dẳng nhiều tuần nhiều tháng, vừa
thê lương, thật là thảm thiết đáng thương!
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May thay, sau cơn mưa trời lại sáng.
Thiền đường vẫn tiếp tục phát triển. Số bạn đạo
tăng khá nhanh, chỉ trong vòng vài tháng, đã
vượt từ 4 người lên đến mấy chục người. Mỗi
khi có bạn đạo Quebec xuống thăm, tổ chức
nói chuyện và sống chung ở thiền đường, số
người tham dự lên tới gần 50. Hàng tuần, Mục
Bé Tám vẫn là sinh hoạt quan trọng nhất, là cơ
hội để giải đáp thắc mắc, để trao đổi điển quang
và kinh nghiệm thực chất theo đề tài Thầy nêu
ra. Chỉ cần vài chữ trong bài thơ ngỏ của Thầy
được đăng ở trang 1 của Tuần Báo Phát Triển
Điển Năng, hay một câu trong số 7 câu hỏi
hàng tuần của Bé Tám, cũng đủ cho chúng tôi
bàn bạc, phân tích, đào sâu cả buổi sáng, cũng
giống như những lần sinh hoạt tại các đại hội
hay các khóa sống chung.
Giờ mở cửa của thiền đường tăng dần từ
vài tiếng đồng hồ sáng chủ nhật đến mỗi ngày
từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, 7 ngày 1 tuần.
Cái basement rộng thênh thang của thiền
đường trước đây hoang vắng, đồ đạc chất ngổn
ngang, đến nỗi có lần Thầy đi xuống thăm đã
phải than là nhiều trược khí, ngày nay đã sạch
sẽ, tươm tất, trật tự và tràn đầy sinh khí. Mầm
non VôVi cũng đặc biệt được quan tâm. Nhiều
khi nhìn cặp vợ chồng trẻ thay phiên nhau giữ
baby để cả hai đều được sinh hoạt, tôi không
khỏi xúc động nhớ lại hình ảnh của mình mấy
chục năm về trước. Chúng tôi cũng rất vui khi
biết có cô đầm thường ghé ngang thiền đường
sau giờ tan sở, ngồi niệm Phật xong rồi mới về
nhà.
Ủy ban nòng cốt của thiền đường gồm
khoảng mười mấy người cùng chia sẻ mọi ngọt
bùi cay đắng. Hoàn cảnh càng gây cấn căng
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thẳng, chúng tôi càng thấm thía hơn 2 chữ “quý
thương”, chuyên cần thực hành lời Thầy dạy
và hết lòng vui đón phục vụ bất cứ ai ghé tới
thiền đường, cho xứng đáng là người tu VôVi
theo bước chân Thầy. Chúng tôi tự hiểu thiền
đường càng đông bạn đạo mới, thì mình càng
phải tu hành tinh tấn hơn cho đủ sức, đủ lực
lượng điển quang, mới có thể giúp mọi người
“cùng tiến tới” như tên Thầy đã đặt cho, mới
kịp tu tiến theo nhịp trống đại đồng thúc giục
người tu trong thời điểm cuối của thời buổi hạ
ngươn.

làm gì cho Thầy buồn không ? Lần này Thầy
về có bị lên tension và bệnh như những lần
trước không ?
Rốt cuộc khi tình cờ gặp được Thầy ở trước
cửa nhà bà Tám, tôi đã phải trình diện Thầy cái
mặt đầy mụn vì suốt mấy tuần bị stress. Có lẽ
Thầy thấy vậy tội nghiệp nên đã cho tôi cơ hội
trình bày mọi việc, còn trấn an tôi ngay trong
buổi gặp đầu tiên:
- Muốn làm một chục cái thiền đường ở
Montreal tui cũng cho;
- Dạ thôi, làm một chút đã gần chết rồi, con
đường của ông Tám đi nhiều chông gai gấp
bao nhiêu lần cái óc tưởng tượng của con.

Thật vậy, có lần vì cảm thấy hoàn toàn bất
lực trước tâm đời và uy quyền thế gian nơi
chốn tu hành, 2 mẹ con tôi bàn bạc với nhau
Ít lâu sau, được tin Thầy về để chủ tọa không đi thiền đường nữa. Nhưng tối hôm đó
2 buổi ra mắt Thiền ca, trong lòng tôi vừa đang lúc ngồi xem ti vi, cả 2 chúng tôi đều nhận
mừng vừa lo. Mừng là chuyện tất nhiên không được điển Thầy rút thật rõ thật lâu:
cần giải thích. Nhưng lo là chuyện không thích
hợp với kẻ tu hành. Nhất là xưa nay tôi vẫn tự - Tại sao lại định bỏ thiền đường ?
hào mình làm việc gì cũng quang minh chánh - Có còn muốn theo con đường của ông Tám
đại, không có gì phải sợ phải lo. Tuy nhiên, khi
nữa không ?
thử thách dồn dập như bão tố, con tàu mấy lượt
- Có hiểu tại sao lại trải tapis đỏ ?
suýt bị chìm, khi lượng điển quang tiêu ra thì
nhiều, thu vào chẳng đủ, thì phàm tánh tha hồ - Họ cãi ông Tám, nhưng mà ông Tám thì
không có bỏ ai !
nổi dậy, óc tưởng tượng tự do tung hoành chế
biến ra đủ mọi tình huống xấu nhiều tốt ít: Thầy
Những lời vừa cứng rắn vừa tha thiết của
về sẽ xử sự ra sao ? Mình sẽ đi thiền đường
nào ? Có còn được gặp Thầy không ? Thật ra Thầy đã làm tôi vô cùng xúc động, cho nên
mình có vô tình làm điều gì sai trái không ? Có chúng tôi mới quyết định tiếp tục con đường
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dấn thân phục vụ theo bước chân Thầy, bất cố gắng vượt qua mọi gian nan trở ngại để làm
quà biết ơn dâng lên vị Thầy kính thương.
chấp mọi quyền lực và phàm tâm.
Thời đó, mỗi khi tôi tới thăm Thầy, dù
Thầy không có nói nhiều, nhưng cũng đã giảng
dạy rất nhiều:
- Hình như lúc này ông Tám hay nói bằng ý
phải không ?

Quý mến thương yêu khắp mọi vùng
Thực hành đóng góp là việc chung
Nhớ Trời tưởng Phật cùng tu tiến
Về không thanh nhẹ tới vô cùng.
Mỹ Kim
Tháng 7 năm 2017

- Nói bằng ý cho nó mau, chứ bao nhiêu
chuyện xảy ra liền liền nói bằng miệng đâu
¹ “Thiền đường Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới”
có kịp.
Mấy tuần lễ bên Thầy tuy ngắn ngủi nhưng
thật là hạnh phúc. Bao nhiêu đặc ân, ưu ái Thầy
dành cho làm tôi thấy khó khăn nào cũng trở
thành không đáng kể, luôn cả những bài học
liên quan tới 2 buổi picnics dở khóc dở cười.
Sự quan tâm và tận tụy của Thầy chẳng khác
tình Trời tận độ vô bờ bến. Cuộc đời và kinh
nghiệm tu hành của Thầy là ngọn hải đăng soi
sáng lối đi cho những con tàu còn lênh đênh
trên biển cả trong bóng đêm dài. Được tắm mát
trong bầu điển quang tràn ngập thương yêu, tôi
không còn e ngại sóng to gió lớn nữa. Tới đâu
thì tới. Hồi tưởng lại bao nhiêu biến cố, rốt
cuộc những bài Thầy ra hình như bài nào cũng
được kết thúc tốt đẹp.

được Thầy đổi thành “Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh
Cùng Tiến Tới” kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2006.

Vẫn biết là những lúc vắng Thầy, chông
gai mới hiện ra dữ dội, sóng gió mới ào lên,
thử thách mới dồn dập, hoàn cảnh mới đắng
cay, ... và chúng tôi lại tiếp tục ngụp lặn 3 chìm
7 nổi, chết lên chết xuống. Nhưng với niềm tin
vững chắc ở Thầy và bề trên, cùng với kinh
nghiệm được mài giũa bao năm qua mà cả hồn
lẫn xác vẫn còn tồn tại, chúng tôi nhất quyết
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Được Là

Chính Mình

C

on chào cả nhà! Con là Thủy – bạn
đạo Vô Vi Hà Nội. Con may mắn
khi được là một trong số các bạn
đạo trẻ có duyên lành tham dự Đại hội “Du
Hành Đạo Pháp” năm 2016 và cũng là kỳ đại
hội đầu tiên con được tham gia.
Khi 5 anh em tụi con bắt đầu hành Pháp
được hơn 1 tuần thì anh Hùng chia sẻ tháng sau
có Đại hội Vô Vi Quốc tế. Thực lòng, ban đầu
con không hào hứng đăng ký, bởi con nghĩ:
“Mình đã tham gia bao nhiêu đạo tràng, bao
nhiêu khóa lễ tụng kinh ít người có, nhiều
người cũng có; chắc Đại hội … Đạo Pháp gì
đó cũng thế mà thôi…có khi lại mất thời gian”.
Nhưng chưa gì con thấy anh Tân, anh Lực, anh
Sang, em Linh gật đầu đi, lại nhớ anh Hùng
chia sẻ Đại hội Vô Vi tổ chức ở khách sạn sang
trọng, trên núi Tà Lơn rất đẹp khác với tu trên
chùa nên con cũng đồng ý, thầm nghĩ: “Thôi
thì coi như đi chơi cũng được, du lịch 1 chuyến
vậy! Haizzzz”.

“Công việc mình đang nhiều vấn đề thế này,
21/9 lại là sinh nhật em trai mình nữa, đi chơi
ư, thôi để lúc khác, đâu nhất thiết phải bây giờ?
Thủy ơi là Thủy, a dua bầy đàn đăng ký theo
mọi người làm gì không biết…hic”
Trong khi con còn đang băn khoăn không
biết có báo hủy hay không thì những lần sinh
hoạt tiếp theo anh Hùng liên tục chia sẻ về Đại
hội các năm trước gieo trong con niềm hứng
khởi, còn căn dặn với các bạn đạo mới nên
tham gia Đại hội không chỉ được gặp gỡ, giao
lưu, học hỏi bạn đạo các nơi mà quan trọng
được Bề Trên, Đức Thầy trợ để không lệch
đường tu.
Con thầm nghĩ: “Đi tu mà lệch đường nữa
coi như xong, đúng rồi ở Đại hội có các bác tu
mấy chục năm, chẳng phải nếu mình hành Pháp
Vô Vi sau này cũng như vậy sao? Mình mới
tham gia, Pháp hay hay không cũng chưa thể
khẳng định vậy đi gặp các ‘nhân chứng sống’
là cách kiểm chứng tốt nhất.”
Con đã chắc chắn quyết định tham gia Đại
hội với lý do quan trọng nhất đó: “Gặp gỡ các
cô chú bạn đạo để kiểm chứng Pháp lý Vô Vi
có thực sự mang lại giá trị thực?”

Và sau đó, con tin là mình đã có quyết định
đúng. Được gặp gỡ các cô chú, anh chị bạn đạo
khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam và bạn đạo là
Và chính vì lý do là ham chơi nên ngay tối Việt Kiều nước ngoài, dù con chưa từng gặp
hôm đó con nhanh chóng hối hận về quyết định nhưng lạ là con lại có cảm giác rất thân quen.
của mình:
Các cô chú, anh chị không phân biệt địa vị,

Số 6 Tháng 9

vovidacsan@gmail.com

www. voviphatphap.org

Trang 56

kinh tế, không vì tu lâu mà ngạo mạn, tạo
khoảng cách mà ngược lại rất quý các bạn đạo
mới, chia sẻ, giúp đỡ rất nhiều. Được sống
trong môi trường hòa đồng, vui vẻ và con giật
mình khi con không nhớ gì đến công việc,
người yêu, chỉ gọi điện về nhà một lần…
Những ngày ở Đại hội, dường như con được
sống ở cõi thần tiên nào đó chứ không phải đời
thực với những nghĩ suy, toan tính. Con được
là chính mình: hồn nhiên, vô tư như 1 đứa trẻ…
Con nghĩ: “Mình chưa cần suy nghĩ tới
những điều cao siêu mà bạn đạo chia sẻ như
mở bộ đầu, thấy ánh sáng, xuất hồn… mà cứ
nhìn vào các cô chú đã tu lâu, mình hành Pháp
để sau này mấy chục tuổi mà vẫn có sức khỏe,
tính tình lạc quan, an lạc như thế thì có nên
hành Pháp không?... Chắc chắn là nên rồi.”
Để rồi sau đó, còn tự quy định cứ ngày 20
tháng 9 hằng năm là con lại được tham gia Đại
hội, là dịp để con hồi tưởng quãng thời gian tự

Thật Chơn Trung Tính
Chơn lý Vĩ ban hiến bạc bàn
Gia trì tận độ chiếu an ban
Âm ba chấn động giải phàm ý
Từ ái tam phần bái phục hàng
Phục hàng vượt cả thời gian
Đại quang trùm khắp vẫn an độ đời
Ngộ hành khai triển đúng nơi
Ngày qua ngày đến sáng ngời Sĩ ngôn
Sĩ ngôn chơn lý vẫn y nguyên
Tận độ quần hung hóa hiển hiền

do, tự tại, hồn nhiên; nhớ về những chia sẻ

Thuyết nối điển quang huyền chuyển độ

đáng quý… khi cùng bạn đạo khắp năm châu

Tỉnh tròn trung tín phúc hồn yên

sống và sinh hoạt trong kỳ Đại hội.
Con xin cảm ơn các cô chú, anh chị bạn đạo

Hồn yên trực chỉ tiến xuyên

đã dành rất nhiều thời gian, tâm sức chuẩn bị Không nghe tả hữu giữ chuyên pháp truyền
chu đáo cho kỳ Đại hội để chúng con được

Dù ai đảo ngược ngả nghiêng

tham gia, được học hỏi và được sống trong tình

Thật chơn trung tín mối giềng chẳng thay

yêu thương…!

Nguyễn Thị Thủy
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Chương Trình Kiểm Tra Phương Pháp Công Phu
Hằng Năm Qua Video Hướng Dẫn Của Đức Thầy
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Chương Trình Kiểm Tra Phương Pháp Công Phu
Hằng Năm Qua Video Hướng Dẫn Của Đức Thầy
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Khóa Sống Chung  Sapa
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Nhân Ái

M

ặc dù sinh hoạt thiện nguyện là mục đích chính của thiền viện Hội Tụ Tâm Linh
Cùng Tiến Tới (Jolicoeur) nhưng hội từ thiện này không chủ trương mời gọi
quyên góp, chỉ để tùy duyên. Tuy nhiên, trong năm 2016 thiền viện Jolicoeur
lại bất ngờ nhận được nhiều phát tâm quý báu của bạn đạo Vô Vi và thân hữu ở hải ngoại cũng
như sự hợp tác chặt chẽ của bạn đạo Vô Vi quê nhà cho 3 chương trình :
1- Nghèo (10,885$CAD): Giúp người bất hạnh;
2- Hòm (2,250 $CAD): Giúp gia đình những người chết không có hòm chôn hoặc hỗ trợ cho
việc tang lễ của những gia đình nghèo;
3 Đạo pháp (17,150 $CAD): In tài liệu, kinh sách, CD, DVD, triễn lãm, … và sinh hoạt tu
học để phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Càng đặc biệt và bất ngờ hơn là sự hỗ trợ của nhóm Nhân Ái Việt Nam/Annie Tran
Foundation (Peter Hòa Trần, Microsoft) cho 3 chương trình Tây Ninh, Hà Giang và An Giang,
thêm 3,350 USD$ vào quỹ Jolicoeur 2016 cho chương trình “Nghèo”. Cũng nhờ những lần
hợp tác sinh hoạt chung mà các bạn này đã tới thiền viện Viễn Lưu trên Bảo Lộc của gia đình
anh Vương Thanh Sơn để tìm hiểu và thực tập PLVVKHHBPP.
Chân thành cám ơn tất cả những tấm lòng nhân ái của quý bạn hão tâm.
Dưới đây là hình ảnh 1 số công tác từ thiện khắp ba miền bắc trung nam Việt Nam và Canada
liên quan đến quỹ Jolicoeur 2016:
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1 Cao Bằng : https://goo.gl/photos/kTN7KVu1pBjo7mBQ8
2 Bản Phùng (Lào Cai) : https://goo.gl/photos/B3kPWhPjwu3GKw4B9
3 Bản Phùng (Hà Giang) : https://goo.gl/photos/ACvygLrdrhnk9R1d8
4 Quảng Bình : https://goo.gl/photos/JS8qBoioDBAcsg2f6
5- Kontum : https://goo.gl/photos/NZqxJuw9d8v3K7L2A
6 Sài Gòn (Trại hòm): https://goo.gl/photos/23QBWXw8jmT5es4u8
7- Tây Ninh : https://goo.gl/photos/gkwpgcqNGpKrHz9i8
8 Vĩnh Gia (An Giang) : https://goo.gl/photos/6u1cocWbmbFj1jQJ8
9 Bạc Liêu: https://goo.gl/photos/xaMGBhea1szRBKo78
10

Sóc Trăng : https://goo.gl/photos/93NmgLDCGRFN6doS9

11

Miền tây (Y dược) : https://goo.gl/photos/JFAeZxZvgYfCW5xJ6

12-

Kinh sách : https://goo.gl/photos/SXmCEb6LYzgqN4G2A

13

Hội chợ Tết : https://goo.gl/photos/R6crmdJmtfCrYVfL6

Quý bạn có thể xem thêm hình ảnh trên mạng Vô Vi :
● Sinh hoạt của cộng đồng Vô Vi Canada :
http://www.voviphatphap.org/comm/vovi_ca.html
● Sinh hoạt của cộng đồng Vô Vi Việt Nam :
http://www.voviphatphap.org/comm/vovi_vn.html

Mỹ Kim
Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới, Hội từ thiện tại Canada
(Jolicoeur Meditation Centre, Registered Charity Organization)
2922 Jolicoeur St., Montreal (Quebec) H4E 1Z3 Canada
514-769-8799, meditation.jolicoeur@primus.ca, http://tvjolicoeur.jimdo.com/
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Du Hành Đại Hội
Hành trình Đại Hội tìm nguồn
Giữ tâm thanh tịnh dứt tuồng si mê
Yên bình định tĩnh đường về
Nhạc ru Lục Tự chẳng hề để lơi
Chiếu vầng ánh sáng ba nơi
Siêng cần lưu thiện thảnh thơi trụ thần
Thanh quang điển toả báo ân
Ơn Thầy ơn Tổ tam tầng kết duyên
Chắp tay nguyện niệm tiến xuyên
Cửu huyền thất tổ thăng yên nhẹ hồn
Quy Y Phật Pháp hiển tồn
Trước đầu báo hiếu tổ tông bảy đời
Vòng trong được chiếu thảnh thơi
Nhận thu khí hạo tận nơi cội nguồn
Sống chung đừng để bạn buồn
Tránh điều phê phán giữ luồng thanh quang
Xung quanh cộng hưởng trên ban
Chư Thiên, Chư Phật chiếu an cộng đồng
Anh em đồng đạo chung lòng
Chuyển nguyên Đại Hội thành công tất thành
Giới nghiêm khẩu ý giữ lành
Anh em trao đổi vô tranh tạo hoà
Những điều quá khứ buông ra
Mong cầu phước thế dễ xa Phật Trời
Cộng chung giải trược trần đời
Nguyện cầu giải thoát cửa Trời mở khai
Đi về được mất minh bài
Phước phần có được phúc tài kiếp xưa
Đức phần nhồi chẳng dư thừa
Giữ tâm thanh tịnh Đại Thừa chuyển lăng
Thấy sai sám hối ăn năn
Sanh tiền tự xử dạy răn giải trần
Ngày về chẳng bận đại ân
Hào quang trùm khắp pháp thân hiện thành.

Huệ Giác
14/2/2017
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Cảm Tưởng Về Đại Hội Du Hành Đạo Pháp

C

on là Hoàng Hữu Tuấn Anh, kính đảnh lễ bề trên, đảnh lễ Đức Thầy kính mến
và kính chào quý bạn đạo.

Cứ mỗi độ hè về, lòng con lại háo hức mong chờ đến ngày được tham dự Đại Hội. Tại
vì sao ư? Vì để được gặp mặt tất cả các bạn thân yêu, để cảm nhận được những cái ôm nồng
ấm, với những cái xiết tay chân tình, đong đầy nhửng câu hỏi han quan tâm thân thiện. Về với
Đại Hội là tìm về với niềm vui tu học. An vui, chung sống dưới ánh hào quang vô cùng vô tận
của Cha Trời và được che chở, ban bố ân điển, giúp chúng con có thêm định lực, như gói hành
trang trên bước đường hành hương về nguồn cội.
Và cứ mỗi năm đi tham dự đại hội, lòng con rất hao hức, mong muốn gặp lại tất cả các
bạn đạo; trong đó có các bạn lớn tuổi, các em nhỏ tuổi, người cũ, người mới, vui thật là vui.
Và̀ đôi khi, cũng không tránh khỏi bồi hồi khi có những bạn đạo đã không còn nữa. Trong đó
có bạn đạo nhí là con trai của con, Hoàng Hữu Tuấn Khanh; vừa là con, vừa là thầy cũng là ân
nhân đã góp phần đưa con đến với diệu pháp Vô Vi.
Con của con, chính là tấm gương để con đủ ý chí kiên định trên con đường đạo pháp.
Với một ý chí dũng mãnh không lùi bước đứng trước căn bệnh nan y giày vò thân xác. Tuy
đau đớn, nhưng vẫn luôn luôn song hành cùng con hành pháp và góp phần phục vụ văn nghệ
Vô Vi hằng năm, mang lại niềm vui cùng với bạn đạo. Tuy là đã mất một cánh tay, nhưng cháu
vẫn bịt bông gòn để soi hồn và niệm Phật cho đến khi không còn hơi thở, lìa bỏ cõi hồng trần
để về với tình yêu thương của Cha Trời, Mẹ Đất.
Qúy bạn đạo có biết không? Nhờ ân phước, nên con được sinh ra trong một gia đình mà
cha mẹ và các anh chị đều đã biết hành pháp. Như một tất yếu, con được điều kiện thuận lợi
để nối tiếp và chung bước cùng gia đình trên con đường tự mình giải thoát.
Con cũng may mắn được chị con hướng dẫn vào ca đoàn từ những ngày đầu tham dự
Đại Hội. Được đóng góp chút phần công sức phục vụ Bề Trên và bạn đạo và qua đó, có thể
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học và cảm nhận được hạnh hy sinh phục vụ vô quái ngại của Đức Thầy kı́nh mến, cũng như
noi gương phục vụ của ban tổ chức và các bạn đạo đi trước.
Và sau mỗi lần dự Đại Hội, con lại được hỗ trợ thêm năng lượng, nâng cao được ý chí
tu hành. Con cảm nhận mình có thêm nghị lực, tâm trí tinh tấn và kiên định trên con đường
hành hương trở về nguồn cội.
Cảm xúc của con về Đại Hội thì luôn đong đầy và dạt dào, vô bờ, vô bến; không có bút
mực nào có thể tả hết được. Con cảm ơn quý bạn đạo đã lắng nghe chút tâm tình này của con.
Con xin gởi đến quý bạn vài dòng thơ, viết về Đại Hội vừa qua, mà thật tình nhờ hành pháp,
con mới biết làm thơ. Chứ lúc trước, con không thể tin; vì bản thân mình dốt văn, vậy mà cũng
làm thơ được !!
Chút Kỷ Niệm Du Hành Đạo Pháp 2016 " Âm Ba Đại Hồn "
Ngày qua trên đỉnh Tà lơn
Du Hành Đạo Pháp mỗi năm một lần
Anh em hội tụ xa gần
Cùng nhau sum họp, học hành đổi trao
Nhẫn hòa ta học cùng nhau
Học thanh học trượ̣c, nhẫn xong rồi hòa
Âm ba réo gọi về nhà
Con mau thức tỉnh sớm về với cha
Ăn năn sám hối thật thà
Công phu khổ luyện sẽ về bên cha
Khổ đau đau khổ sẽ qua
Quay về nẻo giác ngàn đời an vui !
Kính chúc bạn đạo tu hành tin tấn, thân tâm an lạc và hưởng trọn một Đại Hội vui tươi,
thanh nhẹ.
Kính bút,
H.H.Tuấn Anh
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Chấn Động Lục Tự Di Đà
Bài giảng về phương pháp niệm Phật của Thiền Sư Lương sĩ Hằng (1986)
(Chép lại theo đĩa CD do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ phát hành năm 1994)
Người tu Vô Vi, thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, luôn luôn muốn
đạt tới mục đích giải thoát, cho nên thực hiện phương pháp tu thiền, trong đó chúng ta đã và
đang dùng ý niệm: nguyên âm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải co lưỡi răng kề răng dùng
ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ? Là để cho chấn động lực chuyển chạy tất cả toàn thân, được
khai thông những nẻo hóc lố bịch ở bên trong. Nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật nó là chấn
động lực cực mạnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ:
Nam thật phương Nam lửa Bính Đinh
Mô chỉ rõ vật vô hình
A Nhâm Quý gồm thâu nơi thận
Di giữ bền ba báu linh tinh khí thần
Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả
Phật hay thanh tịnh ở nơi mình
Tại sao nói có sáu chữ này mà nó có thể khai thông ngũ tạng ngũ kinh của chúng ta để phần
điển tâm trên bộ đầu được khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ? Chúng ta thầm niệm
nguyên ý thực tập, nhiên hậu mới thấu đạt được cái chấn động lực vô cùng này, chính nó là
phương châm để khai mở những sự lố bịch bên trong và nó là một vị linh dược để cứu trị toàn
thân.
Luôn luôn chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta cảm thấy
có nước miếng dồi dào, cái bọt nước đó là chữa trị bệnh nan y là tâm bệnh của chúng ta.
Rồi tiến tới cơ quy nhứt, tam giới thượng trung hạ của cơ thể trụ ngay trung tim bộ đầu, thì lúc
đó những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm của chúng ta sẽ dần dần tiêu tan và chúng ta
cảm thấy rằng cái tiểu thiên địa này, cơ thể này càng ngày càng nới rộng, thanh nhẹ, cởi mở
và không bị kẹt ở trong tánh ý phàm tục nữa.
Phải dùng ý niệm, không được khai khẩu, nếu khẩu khai thì thần khí tán, làm sao giữ
được nguyên khí để trị căn bệnh nan y trong nội tâm? Người thế gian luôn luôn hướng ngoại
rồi đâm ra bị kẹt và không khai mở được, rồi đâm ra mở lời sân si. Còn người tu khép mình
trong thanh tịnh, hướng thượng, đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, nó mới hòa cảm trên
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càn khôn vũ trụ và chư Phật chư Tiên mới chứng giám cho nó, quang chiếu thanh điển cho nó
khi nó dùng ý niệm khai mở tâm trí, thì ý tà không còn lấy gì rước tà vào tâm, ý tà không có
lấy gì rước ngọai xâm.
Cho nên đây là cái phương thức cứu rỗi và là một chìa khóa để thông qua ba cõi : tiểu thiên
địa này thượng trung hạ thông thì ba giới ở bên trên thiên địa nhơn đều thông, chúng ta có thể
giao thông liên tiếp bất cứ đi chỗ nào với một nguyên ý hợp với thiên ý khai mở trần tâm và
không có bị kẹt nữa. Ở dưới vòm trời chúng sanh đang sống trong sự mê muội tăm tối vì chính
nó chưa biết giá trị của sự quy nhất, làm sao nó thức tâm? Cho nên ngày hôm nay chúng ta
nhân cái cơ hội Đức Di Đà đã truyền giải cho chúng ta phần thanh điển và cứu độ thường trực
để cho chúng ta khai mở quy nhất trong nội tâm nội thức của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới
có cơ hội giải thoát mà diện kiến Ngài. Cho nên chúng ta đã áp dụng cái phương pháp Pháp
Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí do Ngài truyền bá xuống cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng
ta huynh đệ tỷ muội đã thực hành và thấy rõ mức tiến trong nội tâm có. Trước kia chúng ta sân
si, ngày nay chúng ta đã giảm bớt rồi, dần dần sẽ không còn ôm lấy sự sân si, mà ôm sự sáng
suốt để tận độ chúng sanh đúng theo thiên ý.
Cho nên các bạn nên nhớ kỹ rằng chúng ta phải dùng ý niệm, không được khẩu khai thần
khí tán. Tiện đây, tôi xin đóng góp một phần, tôi niệm ra bằng âm thinh nhưng mà các bạn
chỉ ngậm miệng co lưỡi, răng kề răng, dùng ý niệm để theo dõi cái chấn động lực khai
mở lục tâm bên trong. Lục tâm các bạn thông, các bạn mới xứng đáng là Phật tử, còn lục
tâm không thông bây giờ các bạn có nói bao nhiêu cũng chả có ai tin. Chính chúng ta xây
dựng cho chính ta chứ không phải người khác xây dựng cho ta; ta phải đào từ trong ra, bộ đầu
chúng ta phải khai thông bằng luồng điển, lục tâm của chúng ta cũng phải khai thông bằng
luồng điển thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy nhẹ nhàng và an ninh. Đây các bạn nghe theo
những lời niệm của tôi rồi chuyển ý cho lục căn lục trần đồng hành cùng các bạn trong ý
niệm thầm tu thầm tiến.
Nam m m m m m m m m m m
Mô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô
Aaaaaaaaaaaaaaa
Di i i i i i i i i i i I i i i i i i i
Đà à à à à à à à à à à à à à
Phật
(4 lần)
Cốt ý là chấn động lực về ở phía sau của mỗi chữ. Ví dụ: Nam (m...m...m...m..m...) chấn
động lực cuối cùng nó chạy ngay trung tim chân mày, Mô (ô...ô...ô...ô...) cuối cùng nó
chạy trung tim bộ đầu, A (a...a...a ...a...) cuối cùng nó chạy nơi trung tâm hai trái cật, đó
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là một cái luân xa, Di (i...i...i...i...) ngay trước ngực, đó là nơi phát hiện chữ vạn, Đà (à ...à...
à... à... ) tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh sáng suốt, Phật… tứ hải quy gia
mình hiểu chuyện nhà của mình phải lo quét dọn để tiến hóa.
Cho nên cái nguyên ý này là nó phù hợp với cơ tạng tiểu thiên địa này và để khai huệ trong
nội tâm. Cho nên chúng ta phải trì tâm niệm mãi, niệm lúc rảnh, niệm nhiều lần, niệm
thường niệm, vô biệt niệm, dùng ý niệm tập trung trên bộ đầu, niệm quen rồi thì có thể
nghe trong nội tạng của chúng ta đồng niệm và đồng khai mở. Lúc đó cái thức hòa đồng
công bằng bác ái của các bạn sẽ lộ ra rõ rệt, và pháp tướng của các bạn sẽ thay đổi, nhãn quang
của các bạn cũng được sáng suốt và cởi mở, trí óc thay đổi lạ thường, thi thơ không có khó
khăn đối với các bạn. Cho nên các bạn nghe lại một lần nữa, tôi tiếp tục niệm để các bạn cảm
thức chấn động lực và học nơi đó, tiếp tục triền miên niệm như vậy thì tự nhiên các bạn sẽ
mở ra tất cả những sự lố bịch ở bên trong và sẽ sáng suốt mở tâm mở trí.
Nam m m m m m m m m m m
Mô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô
Aaaaaaaaaaaaaaa
Di i i i i i i i i i i I i i i i i i i i
Đà à à à à à à à à à à à à à
Phật
(4 lần)
Mỗi người có một hơi thở dài hay ngắn tùy sức, nhưng dùng ý niệm rốt cuộc chúng ta cũng
niệm đủ sáu chữ trong một hơi, lần lượt tập thét nó quen.
Cho nên cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật này làm sao cứu được khổ, cứu được nạn.
Khi các bạn co lưỡi thầm nín giữ nguyên ý để khai thông luồng điển trong cơ tạng của các bạn
từ trược biến thành thanh, thì làm gì có trược mà để rút trược. Nạn là gì? Nạn là trược, nhưng
mà trong cơ biến nạn các bạn biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là các bạn khứ trược lưu
thanh, đâu còn rước trược vào thân thành ra có thể tránh được nhiều tai nạn đường tơ kẽ
tóc.
Cho nên các bạn nên lưu ý, thường niệm đi tới vô biệt niệm; tập lần lần chúng ta niệm, thường
niệm, vô biệt niệm là không niệm một cái gì hơn là nhớ cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật.
Tất cả, cả càn khôn vũ trụ phối hợp bởi gì? Nam, thu ngắn thấp xuống để mà nói Nam là lửa,
Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, mình biết chuyện
mình. Thì cọng cỏ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó, vạn linh đồng nhất. Chúng ta hiểu cái
nguyên lý này, cho nên chúng ta càng ngày càng áp dụng nhiều hơn, càng thực hành nhiều
hơn. Các bạn xuống thế gian chỉ học vỏn vẹn có bao nhiêu đó mới có cơ hội thức tâm, hiểu
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được cái nguyên ý từ cạn cho tới sâu và từ nặng cho tới nhẹ, các bạn mới đạt tới được sự quân
bình thăng tiến tâm linh sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta cứ trì niệm mãi như vậy sẽ được
cơ hội đọc kinh vô tự trong nội tâm và vạn vật thể hiện trong tâm chúng ta, chúng ta sẽ gặp
chư Phật dễ dãi, chư Tiên dễ dãi, Thượng Ðế dễ dãi, không có gì khó khăn; vượt khỏi cảnh
trần trược của địa ngục cũng không sao, chúng ta cũng có thể thông qua được bằng thanh điển
sáng suốt tận độ chúng sanh. Cho nên các bạn giữ lòng thanh tịnh, trì niệm mãi, có nước
miếng, ngó phía bên tay trái nuốt, tập lần lần nước miếng của các bạn sẽ keo lại, đó là linh
đơn dược sẽ cứu tâm lẫn thân của các bạn. Ngay những bạn nằm ngay trong giường
bệnh, biết ăn năn hối cải, biết niệm nguyên ý Nam Mô A Di Ðà Phật cũng có thể trị bệnh tận
gốc tận căn để cứu vớt tình trạng đau khổ quằn quại trên giường bệnh.
Cho nên tôi đã thực hành và tôi cũng đã mang cái xác bệnh hoạn nhưng mà tôi nhờ cái nguyên
ý nầy đã cứu rỗi tôi rất nhiều, cho nên tôi đem ra cống hiến cho quảng đại quần chúng. Ai thực
hành người đó được, chỉ dày công một chút, trở về với chính mình và hộ độ cho mình, sửa trị
cho mình, đó là điều cần thiết. Chứ ở thế gian ai cũng có thể nói, có thể chê, có thể cười, có
thể phê phán bạn, nhưng không có ai giúp bạn đâu. Chính bạn là người giúp bạn là người
tự thức mà thôi, không có ai thức dùm cho bạn hết. Cho nên chư Phật tu thành đạo cũng đã
nhắn lại cho chúng sanh biết rằng: “Nhơn nhơn giai thành Phật”. Ta trì niệm thống nhất và
buông bỏ trần trược thì ta trở về nơi thanh giới.
Phật là vô danh, Phật là thanh nhẹ cởi mở, khai triển tự lực cánh sanh, tự tu tự tiến không còn
nhờ đỡ tha lực nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn niệm theo tôi vì tôi đã lượm được chìa
khóa nầy và tôi tận tâm trao lại cho các bạn, các bạn cứ dụng chìa khóa nầy để mở những cửa
tăm tối trong nội tâm nội tạng của các bạn, và các bạn mở tất cả các cửa nơi càn khôn vũ trụ
với lòng thành kính khai mở của chính bạn; các bạn sẽ đạt tới mục đích rõ ràng mà không còn
ỷ lại nữa.
Tiếp theo tôi niệm một lần nữa để cho các bạn đồng theo, và hiểu rõ cái ý nghĩa đó để thực
hành khai mở tâm trí của chính bạn.
Nam m m m m m m m m m m
Mô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô
Aaaaaaaaaaaaaaa
Di i i i i i i i i i i I i i i i i i i i
Đà à à à à à à à à à à à à à
Phật
(4 lần)
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Các bạn niệm cho đến lúc các bạn cảm thức sự thay đổi trong nội tâm nội tạng của các bạn,
lúc đó các bạn mới thấy rằng khoa học huyền bí trong nội tâm các bạn. Cho nên sáu chữ nầy
sẽ giải tiến cho các bạn và dẫn các bạn tiến tới rõ rệt khoa học huyền bí của cả càn khôn vũ
trụ; lúc đó các bạn mới cảm thức được giá trị, lúc đó các bạn mới đem lòng nhớ thương Trời
Phật, lúc đó các bạn mới đem lòng thương vạn linh tại thế.
Cho nên cố gắng trì niệm, thành tâm, thanh tịnh, ăn năn sám hối, hối cải, biết ta là một tội hồn
chưa hoàn tất, một con bệnh tại thế, ta phải cố gắng tự trị bệnh chứ chẳng có ai có khả
năng trị bệnh chính ta ngoài ta. Nên cố gắng thực hiện cho kỳ được điều nầy thì các bạn sẽ
được cứu rỗi đời đời ở tương lai.
Nam m m m m m m m m m m
Mô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô
Aaaaaaaaaaaaaaa
Di i i i i i i i i i i I i i i i i i i i
Đà à à à à à à à à à à à à à
Phật
(4 lần)
Lúc ban đầu mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng có cái thành kiến là không minh bạch
đường lối, cho nên khó niệm, niệm không vô. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngọai động lọan,
chúng ta bao giờ có hướng nội đâu cho nên niệm nó hơi trở ngại, cho nên các bạn phải tập.
Khi đi làm về rảnh rỗi ngồi một mình, nghĩ rằng tôi đang làm việc cho tôi và tôi khai mở những
gì ở trong nội tâm nội tạng tôi đang bị nghẹt và tôi là người gia công khai mở cho chính tôi,
bạn mới tập dùng nguyên ý thầm niệm, co lưỡi, răng kề răng, dùng ý niệm một chặp thì các
bạn thấy rõ có nước miếng ra. Đó là vị thuốc linh đơn. Tại sao nước miếng nó thành ra một
vị thuốc linh đơn? Các bạn ăn những gì thảo mộc, kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp thành một
luồng điển, có sức mạnh các bạn mới đi làm được. Ngày nay các bạn phối hợp, phối hợp cái
luồng điển đó chuyển chạy trong cái nước miếng, vừa lọc máu các bạn, vừa khai tâm mở trí
các bạn, đó là một thần dược để trị tâm bệnh cho các bạn. Cho nên các bạn cứ trì niệm Nam
Mô A Di Đà Phật mãi mãi như vậy thì các bạn được cứu, nhưng mà giai đoạn đầu nó khó khăn.
Ban đầu chúng ta làm 5 phút, sau 10 phút, sau 20 phút, lần lần đi tới 30 phút, lần lần đi tới cả
giờ, lần lần đi tới suốt ngày; khi mà trụ đỉnh trung tim bộ đầu rồi thì lúc nào luồng điển ngay
trung tim bộ đầu cũng rút bộ đầu các bạn, lúc đó là các bạn vô biệt niệm rồi, luôn luôn nhớ
Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ nó khó hơn niệm, niệm là tập tành thôi, còn nhớ nó khó hơn, cho
nên tôi cũng phải niệm để hỗ trợ cho lục căn lục trần các bạn trong lúc thiền để các bạn có cơ
hội thức tâm và nhắc đi nhắc lại nhiều lần những cái cơ cấu tăm tối bên trong nó có cơ hội tiến
tới học hỏi và thức tâm.
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Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật
(theo tài liệu của Thư Viện Vô Vi : www.vovilibrary.net)
Mỗi mỗi ở thế gian, từ cọng cỏ cho đến cơ thể chúng ta, đều nằm trong cái nguyên lý đó.
Nam thật phương Nam lửa Bính Ðinh. Phát điển ra ngay trung tâm chân mày. Nơi đó không
khác gì mách điển, chúng ta thử đập vào nơi đó thì tá hỏa tam tinh xây xẩm mặt mày. Ðó cũng
là chỗ trọng yếu của Hỏa Luân Xa. Ðối với những người tu cao, điển khai thông bộ đầu thì khi
dùng ý niệm chữ NAM luồng điển cuối cùng thanh tịnh của nó sẽ trụ ngay trung tâm chân mày
và bựt sáng. Bởi vậy cho nên Ðức Phật đã dùng điển khai điển chứ không dùng vật thể lễ nghi
giả tạo mà lôi cuốn chơn điển vào giới động loạn chấp mê.
Mô chỉ rõ vật vô hình. Trong cái không mà có cái có. Khi Hỏa Luân Xa được khai tiến thì Khí
Ðiển Luân Xa ngay trung tâm xoáy óc của bộ đầu được mở, lúc nhắm mắt lại được thấy rõ
cảnh vật ở bên trên. Những người tu lâu vừa chú ý chữ NAM ở trung tâm chân mày thì cảm
giác hơi nặng, lúc ấy trung tâm xoáy óc bộ đầu cảm giác rút tăng tăng nhẹ nhàng. Ðức Phật đã
khai minh luồng điển nơi trung tâm xoáy óc bộ đầu cho nên Ngài đã thông giải được tam thiên,
đại thiên thế giới và đã trở về nguyên lý không không của vạn vật.
A Nhâm Quý gồm thâu nơi thận. Cái thận bất ổn ngủ không được mà thủy điển tương giao là
khỏe mạnh ngủ yên. Trung tim hai trái cật cũng có một luân xa thuộc về Thủy Ðiển Luân Xa.
Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng thì nước trong miệng tuôn chảy, lọc trược điển của trái cật,
lúc ấy Hỏa Luân Xa và Khí Ðiển Luân Xa ứng chiếu và rút phần thanh điển của trái cật lên bộ
đầu.
Di giữ bền ba báu linh tinh khí thần. Tinh khí thần trụ hóa đi lên trên thì con người nó ổn định.
Khi đã thực hiện được ba pháp kể trên thì tinh khí thần sẽ được tập trung và lúc chúng ta dùng
răng kề răng thì tâm thần được an lạc và đánh đổ ngoại xâm.
Ðà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Chúng ta thanh tịnh rồi thì từ quang phát triển ra bảo vệ châu
thân, ánh vàng bao trùm tất cả. Khi ta làm Pháp Luân Thường Chuyển hít vô đầy rún, đầy ngực
và tung lên bộ đầu thì tất cả lỗ chân lông đều được phóng xuất ánh sáng diệu huyền, từ điển
như một cậu bé sơ sanh; còn phần thanh điển của phần hồn thì sẽ được chung kết hội đồng với
bốn pháp kể trên và sẽ tựu nơi trung tim bộ đầu. Khi ta hành đứng đắn pháp này thì mỗi buổi
sáng ta rọi kiếng xem mặt mày tươi sáng và vui vẻ như đã được một việc gì cao quý.
Phật hay thanh tịnh ở nơi mình. Biết chuyện mình để sửa tiến ăn năn hối cải, sám hối tiến hóa,
thì con người mới được thanh nhẹ. Khi ta thở ra ép bụng lại cho hơi đáy cặn ra khỏi lỗ mũi thì
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lúc ấy thanh khí điển của bộ đầu và ngũ tạng tương hội và minh xét những gì ứng hiện trong
sự sai lầm chính ta đã tự gieo rắc cho ta. Luân xa này ở ngay nơi rún, tứ hải quy gia, có hoa
quả vạn vật rồi mới có ta. Khi ta rời khỏi bụng mẹ thì tạm chia ly cắt đứt sự liên kết của vật
thể là cái rún, cho nên ta gọi nó là Hòa Cảm Luân Xa. Khi ta hành đúng pháp mà đi đến điểm
này thì ta sẽ được ngộ nhiều cảnh của tiền kiếp trong lúc thiền định.
Bạn nên nhớ kỹ sáu cái dung điểm của sáu pháp luân xa kể trên mà niệm Phật thì sẽ được kết
quả mỹ mãn. Nếu ỷ lại nơi sự phù hộ của Ðức Phật, niệm cho Phật nghe là hoàn toàn sai
lầm.
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Gia Chánh

VẬT LIỆU:
1. Nhân bánh:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 gói (khoảng ½ kg) đậu xanh cà (không vỏ), ngâm nước khoảng vài giờ
1 muỗng canh dầu ăn
1 củ hành tây, thái hạt lựu (tùy thích)
½ cây "ham" chay lớn (1 kg), thái hạt lựu
1 gói thịt chay khô mỏng trắng, ngâm mềm và vắt ráo nước
½ muỗng càphê muối
1 muỗng càphê đường trắng
½ muỗng càphê bột nêm nấm
¼ muỗng càphê tiêu

2. Bột bánh:
· 1 gói (khoảng ½ kg) bột nếp
· 1 bó rau dền Mỹ spinach (chỉ lấy lá), rửa sạch và xay nhuyễn
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· 2 chén nước ấm có pha chút muối và 2 muỗng canh dầu ăn
· ½ kg nếp hạt dài, ngâm nước ấm khoảng 2 giờ rồi để ráo

CÁCH LÀM:
1. Thực hiện Nhân bánh:
· Đậu xanh nấu chín với một chút muối, tán nhuyễn.
· Thịt chay khô chiên với một chút dầu cho vừa vàng tới. Thái hạt lựu.
· Ðặt chảo lên bếp lửa trung bình, cho chút dầu ăn vào và xào hành tây đến khi tỏa mùi
thơm.
· Kế cho tất cả các vật liệu nhân bánh vào và đảo đều.
· Nêm nếm cho vừa ăn rồi bắc ra khỏi bếp. Ðể nguội.
· Vo nhân bánh thành từng viên tròn cỡ trái chanh xanh hay quả banh bóng bàn.
2. Bột bánh:
· Trộn đều bột nếp và rau dền đã xay nhuyễn trong một tô lớn.
· Từ từ rưới nước ấm có pha dầu ăn và muối vào, nhồi đều thành một khối bột dẻo và vừa
nắn là được.
· Nhồi bột thành một lọn dài, sau đó ngắt ra từng viên đủ để bọc viên nhân.
· Cán mỏng mỗi miếng bột, đặt nhân vào giữa, vo tròn lại, rồi lăn qua nếp để nếp bọc đều
viên bánh.
3. Hấp bánh:
·
·
·
·

Thoa dầu ăn khắp xửng hấp, để sẵn.
Xếp từng viên bánh vào xửng và hấp khoảng 20 phút cho đến khi chín.
Khi thấy hạt nếp mềm và trong là được.
Bày bánh ra đĩa và dùng nóng. Cũng có thể gói bánh bằng giấy nylông và cất trong tủ
lạnh để ăn dần.

Ghi chú: ½ kg ≈ 1 pound (cân Anh).

Diệu Anh sưu tầm
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VẬT LIỆU:
•
•
•
•
•

5 củ khoai tây
1 trứng gà
3 muỗng súp bột mì
2 củ hành tím, 3 tép tỏi, 1 ít rau mùi (parsley) băm nhỏ
Muối, bột nem tùy khẩu vị mặn ngọt của mỗi người, dầu chiên

CÁCH LÀM:
•
•
•
•

Khoai tây bào sợi, cho muối, bột nêm và hành tím, tỏi, persil vào
Cho tiếp bột mì và trứng và trộn đều, sẽ thấy hơi lỏng, nhưng không sao.
Bắc chảo dầu nóng, không cần ngập dầu, múc từng muỗng hỗn hợp trên vào, dùng
muỗng ấn ép miếng chả, chiên vàng đều 2 mặt.
Món này có thể không dùng nước chấm, nếu thích có thể dùng với rau sống và nước
mắm chua ngọt, chúc các bạn ngon miệng, thử đi rất dễ làm!

Diệu Anh sưu tầm
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VẬT LIỆU:
1. Cháo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

½ chén gạo
1 gallon nước lọc
1 miếng gà chay đông lạnh, để tan đá và cắt làm 4
1 củ sắn lớn, gọt vỏ và thái mỏng
1 vỉ nấm bào ngư
1 ít hành lá, ngò
1 muỗng càphê bơ
1 muỗng càphê muối
1 muỗng càphê bột nêm nấm
½ muỗng càphê tiêu
Một ít hành hương khô

2. Gỏi:
·
·
·
·
·
·
·

1 miếng gà chay đông lạnh, để tan đá
½ bắp cải trắng, rửa sạch và bào sợi
½ bắp cải đỏ, rửa sạch và bào sợi
1 bó rau răm, rửa sạch và thái nhỏ
1 muỗng canh đậu phộng rang giã nhỏ
1 miếng đậu hủ ky lá
½ chén nước mắm chay pha sẵn
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3. Nước giấm đường:
·
·
·
·

8 muỗng canh giấm gạo
4 muỗng canh đường cát trắng
2 chén nước lọc
½ muỗng càphê muối, tiêu

CÁCH LÀM:
1. Cháo:
·
·
·
·
·
·

Gạo rang cho hơi vàng, cho dầu vào trộn đều, để nguội.
Gà chay chiên vàng, xong thái lát mỏng.
Nấm bào ngư rửa muối cho sạch, xé nhỏ, xào dầu, để sẵn.
Hành lá cắt phần trắng để riêng, phần lá và ngò rửa sạch, thái nhỏ.
Hành hương phi vàng.
Ðặt nồi không dính, cho 1 gallon nước lọc, củ sắn vào. Nấu nhừ, sau đó vớt củ sắn ra.
Cho gạo rang vào nấu cho nở hạt gạo. Cho gà chay, nấm bào ngư đã xào chín, thêm hành
lá, hành phi vào. Nêm muối, tiêu, bột nêm cho vừa ăn.

2. Gỏi:
· Gà chay chiên vàng, thái lát mỏng.
· Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Khi dầu thật nóng, cho đậu hủ ky lá khô vào chiên
cho phồng lên, sau đó lấy ra, để nguội và bóp nhỏ.
· Giấm, đường, muối, tiêu hòa chung với 1 chén nước lọc.
· Trộn gà chay thái lát mỏng chung với bắp cải bào sợi và rau răm thái sợi. Cho chén giấm
đường vào trộn thật đều, múc ra đĩa lớn. Rắc đậu hủ ky đã bóp nhỏ và đậu phộng giã
nhỏ lên trên.

TRÌNH BÀY:
Múc cháo nóng vào tô, ăn kèm với gỏi và nêm thêm nước mắm chay tùy thích.
Ghi chú: 1 gallon ≈ 3.785 lít.

Diệu Anh sưu tầm
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Thư Từ
THƯ TỪ LAI VÃNG

----------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ ÚC CHÂU
Melbourne ngày 22-01 1997
Kính thưa anh Lưỡng,
Vì nay đã đi làm việc lại, thành em không thể đi dự Đại hội ÚC Châu tổ chức tại Sydney
được. Nhớ lại những ngày Đại hội ở Thái Lan, thời gian tuy ngắn ngủi. Nhưng đầy kỷ niệm và
vui thú. Em đã gởi 1 cuốn video mà em đã quay trong kỳ đại hội, qua Paris để chị P xem xong
gửi tiếp qua LONDON cho anh chị H xem. Như vậy họ sẽ thấy hoạt động của anh lúc nầy ra
sao? HN con gái chị P, cùng 2 đứa con, nó hiện ở Paris thăm bà ngoại. Tụi nó sẽ về lại Sydney
ngày 4-2-97 nếu anh còn ở lại Sydney sau ngày đó thì xin anh đưa dùm cho anh Cách, địa chỉ
và telephone của anh để một khi tụi nó về lại Sydney, em sẽ gọi điện thoại kêu con HN đi thăm
anh. Ngày sau khi về lại ÚC, em đã gọi điện thoại cho chị L, TK. Và nói với chị những lời anh
đã dặn, kế đó em có gửi cho chị 1 lá thư, 1 số tài liệu và chỉ dẫn cách uống và mua O M X tại
chi nhánh ở Melbourne. Ngoài ra em còn gửi kèm 1 lá thư mà em viết cho người downline về
O M X của em ở Adelaide để cho chị K mượn 2 cuốn video về O M X nếu chỉ thấy cần tìm hiểu
thêm. Kỳ nầy anh C mời ông bà Dr Fernando (Ph D in science) chief executive officer của O
M X ở ÚC châu, đi Sydney để gặp anh và để thuyết trình về O M X trước đại hội nếu cần thiết.
Anh Cách sẽ đem đi khá nhiều OMX. Em muốn nhắc lại với anh là OMX được phép bán tại
Úc như là 1 thực phẩm, thành không tiện nói nhiều về trị bịnh.
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Theo kinh nghiệm của em, người già cả và có bịnh nặng khi uống OMX phải tiếp tục uống
thuốc của toa bác sĩ, và lượng OMX phải gia tăng từ từ để tránh phản ứng quá mạnh nguy
hiểm. Một khi có kết quả tốt, sau 1 thời gian từ từ giảm lượng OMX xuống thí dụ :
ngày 1 và 2 : sáng 1 viên, tối 1 viên
ngày 3 và 4 : sáng 2 viên, tối 1 viên
ngày 5 trở đi : sáng 2 viên, tối 2 viên
OMX có 1 loại skin oil, ngoài thoa da vết lở rất công hiệu, còn có thể dùng cho phong thấp
... đặc biệt là hay fever, chảy nước mũi. Sáng dậy xong, mỗi bên lỗ mũi bôi 1 giọt, hít vô 1,2
lần, thì hôm đó sẽ không chảy nước mũi; nếu có cũng không đáng kể.
Cuối thư em xin chúc anh mạnh khỏe vui vẻ và Đại Hội ở Sydney thành công mỹ mãn.
Em, H
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Sydney, 30/01/1997
Chú H,
Tôi vui nhận thư chú kể lại đại hội Thái Lan và chúng ta đã tương hội, và mọi người đều
phát tâm muốn làm một điều tốt lành cho những người kế tiếp. Như chú mang theo thuốc để
giúp đỡ người khác, còn tôi giảng đạo để mọi người thức tâm để tự thanh lọc lấy sự trần trược
của chính mình mà tự tu tự tiến. Chúng ta càng ngày tuổi tác càng gia tăng thì thấy rõ cuộc đời
ta đã làm nhiều chuyện không cần thiết. Ngày hôm nay chú hiểu được qua cuộc giảng của
chúng tôi, chú thấy phần hồn là chủ của thể xác chứ không phải xác là chủ của phần hồn. Nhưng
người đời thì lấy đó để tương trợ lẫn nhau, nhưng mà không hiểu được trực giác của chính
mình tức là phần hồn làm chủ thể xác mà lo tu tiến hướng về thanh tịnh thì nó mới sáng tỏ phần
hồn. Đó là sự sáng suốt để hỗ trợ và xây dựng cho cơ tạng cuối cùng này được tiến hóa trong
thanh nhẹ.
Ngày hôm nay chú đại lý được thuốc này mục đích làm gì? Mục đích để đưa sự sống cho
con người để hiểu lấy cái gì là bạn, cái gì là thù trong một kiếp làm người. Ngay trong không
khí cũng có thể đem được trược khí và hại thân. Nếu chúng ta người tu có mục đích vô sanh
bất diệt thì không có sự hại thân và không có mê tín dị đoan. Không khai triển đuợc trực giác
của chính mình là sai lầm hết. Tu mà nhờ đỡ không khai triển trực giác của chính mình là tự
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hủy mà thôi. Thượng Đế đã cho cơ hội cuối cùng chúng ta có cơ thể, có đầy đủ, những gì bên
ngoài có chúng ta đều có. Có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ đó là sự an bài của cả
Càn Khôn VũTrụ và chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta mới thấy được màu sắc. Ngũ sắc ngũ
quang, huyền sắc huyền quang đã ẩn tàng trong tâm thức chúng ta nhiều kiếp không phải một
kiếp. Nếu chúng ta thành tâm hành pháp, khứ trược lưu thanh mới là kêu bằng tu. Có giải trược
lưu thanh mới đem lại trật tự cho chính ta. Bây giờ ở xứ Úc văn minh này, chú thấy rõ có
downtown trật tự hơn, phố tàu không có trật tự bằng downtown tại sao ? Vì sự sống cần trật
tự để cho mọi người an vui. Xã hội này đã làm được là tiếp tục làm và chúng ta phải làm khai
hóa hội nhập trong sự trật tự của cả Càn Khôn VũTrụ. Đó là chơn kinh, vô tự chơn kinh. Mọi
người đã mang xác phàm xuống thế gian mà không có dũng chí, không tạo cơ hội để khai thác
chính mình là một điều tăm tối và thua lỗ vô cùng, không phát triển được. Dù có tiền cho cách
mấy rốt cuộc hồn xác thác ra ma chớ không có tiến hóa lên cõi thanh nhẹ được.
Pháp Vô Vi là một pháp để cho mọi người được khai triển tâm thức của chính mình và cảm
nhận trực giác của chính mình để phát triển đi tới vô cùng, đó là ánh sáng rõ rệt hội tụ trong
tâm thức của chính chúng ta. Xác của chúng ta có âm có dương, mà nếu chúng ta chịu hướng
thượng tu học là hội nhập trong ánh sáng vô biên thì tâm thức mới an yên mà ảnh hưởng người
kế tiếp. Chú có duyên lành được dự một lần đại hội thôi nhưng mà chú cảm thấy thoải mái,
chú hiểu được chú nhiều hơn thay vì chú tu nhờ đỡ cúng lạy, rốt cuộc Tiên Phật nào mà chứng
cho chú? Tiên Phật là thoát hồn tiến hóa đi tới vô cùng làm sao xuống thế gian phục vụ chúng
ta được, nếu chúng ta không chịu đi lên đồng chiều hướng như vậy thì làm sao Bề Trên độ
chúng ta tiến được. Bằng chứng rõ ràng nhiều người đã cầu nguyện nhiều năm, cả một kiếp
nhưng rốt cuộc nạn không giải được, nạn là bệnh hoạn đó. Ngày hôm nay chú biết vào trong
cái giới bệnh hoạn, chú hiểu thế gian đều có những bệnh nan y, tâm làm thì thân chịu không
có chối cãi được, dù thuốc Tiên cũng tạm mà thôi. Cái gì cũng là tạm, vạn sự trên đời là Không,
không có sự thật, không làm được cái gì hết ngoài Thượng Đế. Thượng Đế là ánh sáng vô cùng
tận đã ban chiếu toàn cầu và để cho sanh linh tự thức và tự tiến. Nhưng sự sáng suốt của loài
người lạm dụng bày ra chánh trị, bày ra quyền pháp đủ chuyện hết để trị con người, cố ý trị
những người hung ác và để cho người ta hướng thiện nhưng mà không có đường đi tới vô cùng,
không hiểu được cho nên bày ra cúng quảy, cúng quảy cúng quảy, cúng hoài, cúng một lần là
giết một con heo, cúng một lần là giết chết một con gà mang nghiệp sát mà không biết. Tội
nghiệp cho chúng sinh, tập quán không tốt. Cho nên chúng ta phải tu để ảnh hưởng người kế
tiếp là vậy. Tu để tự thức, tự khai triển trực giác của chính mình và khai sáng khối óc của
Thượng Đế đã ân ban, thành tâm tu tiến, thấy rõ đường đi thì chung vui hòa bình. Cho nên Vô
Vi luôn luôn có cuộc sống hòa bình. Sau khi hành thiền mọi người cảm giác được đời là tạm,
chung vui trong thanh nhẹ, xây dựng dẫn tiến phần điển quang là chánh thức. Cho nên có cuộc
sống chung vui hòa bình khắp thế giới là vậy. Tôi một thân một mình như chú đã biết, tiền
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không có, từ quê nhà cho đến đây cũng vậy thôi, giữ tâm lo tu, không có tiền nhiều như người
khác nhưng vẫn đi đây đó được, đó là chứng minh Thượng Đế đã ân ban cho tôi, tôi mới có
cơ hội. Chính bản thân tôi không làm được, không có khả năng đó, phải có tiền mới đi đây đi
đó được, nhưng mà ngày hôm nay chú thấy tình thương của mọi người đã phát triển, chung
vui hòa bình, tình thương là tiền bạc, tình thương là giá trị vô cùng thì bây giờ chú đi vào con
đường tình thương là làm phước bán thuốc cho người uống hết bệnh, là chú tu phước và chú
thiền nữa là phước huệ song tu. Nhân thân nan đắc pháp nan ngộ. Cái xác không phải dễ có
nhưng mà chú có cái xác và có cái pháp chỉ thiếu hành mà thôi. Nếu chú hành thì chú sẽ phát
triển, gia cang sẽ tốt lên, dẹp bỏ tai nạn trong nội tâm. Chúng ta chịu chung hành chung tiến
là một, hội nhập với thanh quang của Thượng Đế mà tiến thì cuộc sống chúng ta sẽ được an
nhiên và bất hoại.
Một năm chúng ta đã nhận biết bao nhiêu sự kích động và phản động của ngoại cảnh, ngày
hôm nay đã đến bước vào thềm cuối năm tôi xin chúc vợ chồng và gia đình chú được vui khỏe.
Quý thương
Lương Sĩ Hằng

-------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ HOA KỲ
Portland, Feb. 01-98
Kính thưa Thầy Tám,
Trước hết chúng con xin Trời Phật, Bề Trên ban cho Đức Thầy được nhiều sức khoẻ trường
thọ để dìu dắt chúng sanh khắp năm châu về nơi bến giác.
Và sau đây là vợ chồng con Trần văn Thoa và Trần thị Loan ở Portland, Oregon. Vào ngày
20 tháng 8 năm 95, đang lúc bơ vơ lạc lõng đi tìm đạo là vì có người con trai 28 tuổi, hiền
lành khoẻ mạnh, ngủ một đêm, sáng mai mất, không bao giờ trở lại. Chúng con buồn phiền vì
nhớ con, con nguyện cầu Trời Phật ban cho con được qua cơn khảo đảo buồn phiền. May mắn
thay, được bạn đạo, chị Khai ở Washington, Thiền viện Nhẫn Hoà, có tâm đạo chị hết lòng
chỉ cho con học pháp của Thầy kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1996. Con cố gắng thở Pháp Luân
Chiếu Minh và Soi Hồn. Sáu tháng sau, con lên Thiền viện Nhẫn Hoà, được bạn đạo, anh Trần
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đình Long, dạy cho con thở Pháp Luân Thường Chuyển. Con xin ghi nhớ hai bạn đạo và công
ơn của Đức Thầy.
Nay con có vài hàng chữ để nói lên sự ghi ơn và tạ ơn Thầy:
Tạ Ơn Thầy
Nay con đảnh lễ tạ ơn Thầy
Vô Vi Pháp giúp con nhiệm mầu
Qua cơn khảo đảo mất con hiền
Hướng về Trời Phật con cầu nguyện
Khai tâm độ đạo dìu con học
Pháp lý Vô Vi con gìn giữ
Nhẫn Hoà Thiền Viện con tìm đến
Long Đình tận độ cho con thở
Pháp Luân Thường Chuyển con ghi nhớ
Ngày đêm chăm chỉ con hành thiền
Bạn đạo Vô Vi thương yêu quý
Đón người tầm đạo trong tâm thức
Nay con học pháp đã nhiệm mầu
Ơn Trời Phật bề trên soi sáng
Hết buồn phiền, thức giác Thầy ban
Đời là tạm, hồn về nguồn cội
Cố gắng tu tâm thân khoẻ mạnh
Con về đảnh lễ đấng Cha Trời
Chẳng còn động loạn chẳng còn mê
Sinh tử ra đi cũng là về
Về nơi Thiên quốc chính là quê
Quê xưa chốn cũ là vĩnh cửu
Ơn tổ tiên con về với đấng Cha
Thầy ban chánh pháp con tu tiến
Nay con đảnh lễ tạ ơn Thầy
Kính bái,
Trần văn Thoa
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Kính thưa Thầy,
Và sau đây là con kính xin Thầy chỉ cho con một điều con đang gặp phải là vợ con là Trần
thị Loan, sinh năm 1935, 63 tuổi cùng học pháp thiền đến nay cũng được gần hai năm rồi. Vào
khoảng 6 tháng nay, bộ đầu rút suốt ngày đêm, từ trung tim chân mày cho đến đỉnh đầu, Hà
đào Thành, cứ như có cái gì đè nặng lên đầu, thắt chặt lại, rất là khó chịu. Đi bác sĩ khám,
không biết bịnh gì, cho thuốc uống mà không hết. Xong con cho đi châm cứu hai lần, uống 5
thang thuốc bắc không hết. Nay con chịu bó tay, không biết làm cách nào, cứ mỗi đêm trước
khi đi ngủ là phải lấy nước đá đắp lên đầu thì mới ngủ được.
Nay con kính xin Thầy có cách nào chỉ cho con. Con xin thành thực đa tạ Thầy. Chúng
con xin Trời Phật bề trên ban cho Thầy được dồi dào sức khoẻ để dìu dắt chúng sanh trên
đường hành đạo pháp.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nay kính bái,
Chúng con: Trần văn Th. & Trần thị L.
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
10 tháng 2 năm 1998
Th. Con,
Thầy vui nhận được thơ con 1/2/98, đã biết con đã tự vượt qua tình phụ tử thương yêu, đã
tách rời nơi cõi tạm, ý thức tu thiền là tự cứu và tái tạo duyên lành ở kỳ sau.
Con biết được Thiên Quốc là gốc gác của phần hồn, dốc lòng tự tu tự tiến thì mới thấy rõ
tình trời phục vụ tâm linh, không khác gì người cha yêu quý con mình và tâm thường dìu tiến.
Con may mắn được ngộ một pháp thực tiễn tâm linh cứu mình cứu họ. Cũng như bạn đạo của
thiền đường Nhẫn Hoà xây dựng cho chung. Quý trọng lẫn nhau, quý hơn người thân trong
gia đình, chứng minh càn khôn vũ trụ là một, mọi người dốc lòng tu hành tự tiến, khai mở trí
tâm quý yêu Trời Phật, tự về Bến Giác.
Cuộc đời tạm bợ đó con
Quy y Phật Pháp chẳng còn si mê
Tự mình hướng trở lộn về
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Chiều sâu tâm đạo mãi mê thực hành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Lui về thực chất đạt thanh đạt hoà
Tâm thành thực hiện xuất ra
Càn khôn vũ trụ chan hòa tình thương
Mọi người thức giác dựa nương
Trí tâm thanh nhẹ yêu thương hoài hoài
Tiến về Tiên Giới thanh đài
Tu tâm sửa tánh tiến hoài không ngưng
Cùng chung xây dựng tưng bừng
Nơi nào cũng vậy cũng ưng luật trời
Tự mình thức giác giúp đời
Cùng tu cùng tiến cùng lời chơn ngôn
Mong con ý thức phần hồn
Vui tu thanh tịnh ác ôn tiêu trừ
Tình thương ướm nở nụ cười
Chung vui sum họp rưới tươi tình đời
Siêu nhiên cấu trúc có Trời
Tâm ta cũng vậy hưởng lời chơn ngôn
Chúc con vui vẻ ôn tồn
Tu tâm dưỡng tánh giữ hồn lo tu.
Quý thương
Lương Sĩ Hằng
----------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM
Đ ngày 14 tháng 1 năm 1998
Kính thưa Đức Thầy,
Chúng con kính đảnh lễ Đức Thầy với tấm lòng quý trọng và kính mến của chúng con.
Chúng con không dám làm phiền Đức Thầy nhưng vì có sự việc chúng con muốn kính trình
Đức Thầy.
Hiện mối đạo ở VN đang trên đà bị xé lẻ, nhóm thì phản cha phản bạn, nhóm thì theo ông
lên bà xuống, nhóm thì tranh tài cao thấp, nhóm thì hành pháp để có vụ lợi, nhóm thì hành
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không đúng theo PLVVKHHBPP (sửa pháp)... đã cấu kết với nhau gây chia rẽ hàng ngũ
PLVVKHHBPP có mức trầm trọng.
Hai lá thư Đức Thầy đã gởi về cho huynh T đã bị xuyên tạc mãnh liệt. Nào là C T đã bị
Thầy bái xá rồi nên Thầy đã dùng từ "kính bái" ở cuối bài thơ (đặt cho Thiền Viện), nào là C
T đã bị Thầy loại bỏ nên viết sách "... đừng trình qua Thầy nữa ..." Kính thưa Đức Thầy, đối
với người chân tu thì những lời trên không động tâm gì. Nhưng huynh T là người hữu ích cho
bạn đạo Vô Vi trong thời gian Thầy xa vắng Việt Nam anh đã chỉ dạy nhắc nhở anh em hành
pháp chính đính, không sửa pháp. Nay lại được Bề Trên và Đức Thầy chuyển cho phép có
trách nhiệm trong thiền viện Tâm Linh Tự Cứu. Chúng con rất e ngại những lời xuyên tạc kia
sẽ làm ảnh hưởng lớn đến vấn đề sinh hoạt của thiền viện cũng như gây hoang mang cho nhóm
bạn đạo Vô Vi chơn chính. Hiện nay cũng đã ít nhiều ảnh hưởng cho những ai ý chí chưa vững
vàng. Kính thưa Thầy, nghe tin được Thầy chứng cho thành lập thiền viện Tâm Linh Tự Cứu,
nhiều lực lượng đã và đang theo quấy phá huynh T về mọi mặt. Chúng con khuyên huynh T
nên trình qua Đức Thầy hết mọi sự việc nhưng huynh T không cho, cứ bảo là để Bề Trên chuyển,
không nên làm phiền Thầy. Chúng con thấy nếu không báo hết mọi sự tình thì cũng báo một
phần nào đó kịp đến Đức Thầy vì sẽ bị ảnh hưởng về đạo trong phạm vi ngày một lớn rộng
nên chúng con lén huynh T kính báo lên Đức Thầy nhận định và dạy bảo.
Kính nhờ Đức Thầy minh xác cho hai lá thư (Đức Thầy đã gởi về cho huynh T) và cho chúng
con lời dạy hầu củng cố lại lòng tin tưởng cho những ai hạ quyết tâm hành PLVVKHHBPP
không phải lạc vào cõi âm như Đức Thầy đã từng dạy.
Kính cảm ơn Đức Thầy,
TM một số bđ đã thực hiện cuộn băng gởi đến ĐT
Con,
TM, NTKH
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Montreal ngày 16 tháng 10 năm 1997
CT con,
Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 21/8/97 được biết con và các bạn vẫn giữ lề lối tu tiến
của PLVVKHHBPP. Dù vắng mặt Thầy nhưng tình bạn đạo tại quê nhà vẫn một lòng thực
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hiện đứng đắn và hỗ trợ cho nhau trong giai đọan khó khăn đã qua. Ở đời này, những người
chưa hiểu lấy chính họ, có quyền thực hiện sự tăm tối của chính mình. Chúng ta, người tu
PLVVKHHBPP, có đường lối rõ rệt là liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ mà tu tiến, tự xây
dựng sự nhịn nhục và phục vụ chơn thành đối với mọi nơi mọi giới, để tự cảm thức được tình
Trời là bất diệt mà tu. Cuốn băng các con đã thâu cho Thầy rất cảm động trong tình thương và
xây dựng cho chung, Thầy sẽ cho phổ biến khắp các nơi, trong đó có lời ngắn gọn và đầy đủ
ý nghĩa của con trong buổi họp mặt các con tại SB quê nhà. Tình đồng đạo rất thấm thía, dũng
hành trong niềm tin sẵn có, thực hành trong tinh thần xây dựng cho đại sự chung, là biết Trời
biết Phật biết người mà tu. Tương lai mới có cơ hội ảnh hưởng cho nhơn loại, tùy duyên độ
hành.
Hai quyển sách con đã soạn rất hữu ích con người mới biết tu, dựa theo đó mà thực hành.
Quyển sách “Tu Chưa Em” cũng đã phổ biến tại hải ngoại, có nhiều người nhờ đó mà tập tành
tu học. Lúc này Thầy càng ngày càng nhiều việc. Vậy từ rày về sau, con phát tâm soạn sách
phổ biến Pháp Lý cho nhơn quần qua kinh nghiệm tu học của chính con, tùy duyên phổ biến
là được, khỏi cần sự chứng kiến của Thầy. Kinh nghiệm tu học trong thực hành là đã có điển
chứng tâm cho con rồi, vì chúng ta làm việc hữu ích và bất vụ lợi. Gần đây Thầy cũng có viết
nhiều bài như “Nguyên Lý Tận Độ”, sẽ đọc và phổ biến bằng CD cho khắp các nơi, để giữ nó
mà làm phương châm tu tiến, để tu và khỏi sai lạc. Người chưa tu nghe qua cũng sẽ thấm thía
trong cuộc sống mà tìm đường tu học tiến thân. Việc làm của Thầy không ngừng nghỉ, gần đây
Thầy đã mổ xong cặp mắt sáng tỏ hơn xưa, giải quyết được nhiều điều hằng ngày như thơ từ
khắp các nơi gởi đến, Thầy lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất vụ lợi qua kinh nghiệm tu học
của Thầy trên 40 năm qua từ quê nhà cho đến hải ngoại, thành tâm phục vụ vô quái ngại.
Chúng ta là một số người được sự may mắn chung hành chung tiến trong lãnh vực tâm linh
và thanh tịnh, rất cần ảnh hưởng cho những người kế tiếp thì mới cảm thấy cuộc sống rất có ý
nghiã thâm sâu của Trời Đất. Thư con viết chữ không rõ rất khó đọc. Lúc thiền xong điển thanh
tịnh xuất pháp ngay Hà Đào Thành là tốt, lâu ngày nơi đó sẽ phát sáng qua sự dày công tu tập
của chính con. Thơ của gia đình con như sau:
Toàn gia tu tiến sống an yên
Giải bỏ nghiệp lực giải nỗi phiền
Minh đạo tình đời là tạm bợ
Thực hành chơn pháp tự mình xuyên.
Chúc con và gia đình tu tiến.
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Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Oroville, ngày 7 tháng 11 năm 1997
C T con,
Thơ con và băng cassette đã gởi qua chuyển từ anh NXL, Thầy đã vui nhận nghe và đã phúc
đáp thơ con. Nay lại nhận thêm thơ do anh VTS chuyển đến ngày 6 tháng 11 năm 1997, được
biết các con vẫn vui khoẻ và đồng lòng thực hành chơn pháp, loại trừ hình ảnh ma quỷ nhập
xác vô trách nhiệm. Đến nay con đã thấy rõ sự vi diệu chính chúng con đã và đang thực hành
vẫn cảm động được lòng người phát tâm xây dựng cơ đồ tâm linh dẫn tiến những người kế
tiếp. Các con đã chọn được một địa điểm định xây thiền viện và lo cho người già sau khi bỏ
xác. Điều này là chuyện trước mắt, chung lo trong tinh thần xây dựng là điều quý. Nếu các con
muốn xây thiền viện thì đặt tên như sau:
Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu
Triền miên học hỏi tự xuyên tầm
Đời đạo phân minh lý diệu thâm
Có đến có đi hồn bất diệt
Trời ban tình đẹp tự sưu tầm
Sưu tầm nguyên lý thâm sâu
Thực hành giải tiến tâm sầu tiêu tan
Cùng chung học hỏi bạc bàn
Quy y Phật Pháp cảm an cảm hoà
Thành tâm thực hiện gần xa
Đời là tạm cảnh chung hòa tiến lên
Càn khôn vũ trụ đạo nền
Bền tâm vững chí hồn lên cõi trời
Sửa mình tiến hóa hợp thời
Giải mê phá chấp lập đời tân dân
Hiểu mình rõ rệt xét phân
Hồn là chủ chánh ân cần dựng xây
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Xa xưa cho đến ngày nay
Sửa mình tiến hóa đổi thay thế tình
Càn khôn vũ trụ tâm linh
Bền tâm vững chí quy hình Trời ban
Chơn tu thức giác cảm an
Tình thương huynh đệ khai màn đạo tâm
Quý yêu Trời Phật chẳng lầm
Tự mình thức giác âm thầm tự tu
Hồn là chủ chánh ngao du
Tầm đường tiến hóa trùng tu hoài hoài.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Monaco 3/4/1998
M và H con,
Thầy đã vui nhận được thơ của con đề ngày 14 /1/98 được biết các con vẫn khoẻ mạnh. Còn
về việc xuyên tạc, đó là dành cho những phần chưa mở trí, lung lạc và không có lập trường tu
tiến. Từ xa xưa cho đến ngày nay, con người vẫn bị lạc trong cõi âm, cho đến lúc bị hành hạ
thê thảm mới thức tâm biết chánh pháp là gì? T đã dày công tu học, gặt hái được kết quả tốt
cho chính tâm thân của T, nên T mới phát tâm viết ra những sự thật dành cho người kế tiếp, tự
tu tự tiến, chứ không phải mưu lợi cá nhân. Người tu đứng đắn, phải có lập trường và ý thức
rõ ràng thì không có xuyên tạc bất cứ một đường lối tiến hóanào của Thượng Đế đã ân ban.
Từ bao nhiêu năm qua, các con đã chứng nghiệm những phần tử ác ôn và xuyên tạc, cuối cùng
phần hồn chúng nó không bao giờ tiến được, tạo khổ cho chính nó, và đã không đem lại ảnh
hưởng tốt cho quần sanh.
Những gì Thầy đã viết cho T là căn cứ về sự tiến hóa của T mà xây dựng, chứ không phải
chê bai hay là vị nể một ai cả. Sự thật là sự thật. Các con không nên giao động trong sự ngu si
của người muốn phá hoại. Thời nay các con chỉ có Trời Đất và Đạo mà thôi. Nếu xuyên tạc
hướng hạ là tự hại. Hiểu điện năng của Trời Đất thì chỉ dụng tâm thực hành mới có cơ hội tiến
hóa được.
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Trước sau như một, lập trường không thay đổi thì mới thành công. Chúc các con vui tiến
trong thanh tịnh.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

----------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM
18/2/98
Kính thưa Đức Thầy,
Con tên là NVT, con kính thăm Thầy được nhiều sức khỏe. Thầy ơi! Gần 20 năm con mới
viết được thư gởi thăm Thầy, xin Thầy tha lỗi cho con vì con đã không nghe lời Thầy dạy, con
đi theo con đường tham dục nhiều hơn là tu, để rồi bao năm nhìn lại thấy mình chẳng ra gì từ
đời lẫn đạo, tâm làm thân chịu, giờ thì con phải làm lại từ đầu, con kính xin Thầy tha tội cho
con. Thầy ơi, con có đọc LED Weekly 134, có một bạn đạo ở Thụy Sĩ đã dám nói những lời đó
với Thầy, con vô cùng kinh ngạc và đau đớn. Thầy ơi, chẳng lẽ Thầy sắp ra đi rồi sao ? Tu vô
vi mà sợ mất Thầy là không phải tu rồi.
Ngày xưa 2000 năm về trước, vì một kẻ phản đồ bán Chúa, Thầy đã hy sinh vì đạo pháp,
chúng con đã khóc Thầy, con nghĩ ngày đó chúng con cũng là đệ tử, học trò quanh bên Thầy.
Ngày nay gần 2000 năm trong chu trình tiến hóa, chúng con có duyên gặp được lại Thầy và
lại đau đớn khóc Thầy 1 lần nữa như vậy sao Thầy, con nghĩ đó là chuyện của Chúa  Phật 
Thượng Đế, của Thầy, mà đại nguyện của Thầy là tử vì đạo. Chúng con ở VN xa Thầy, mong
được gặp lại Thầy và chúng con chưa gặp lại Thầy mà phải đau đớn khóc Thầy ra đi một lần
nữa. Con xin Thầy đừng la con tu không lo tu mà cứ hỏi chuyện của Chúa Phật và của Thầy.
Con cố tìm câu trả lời trong con nhưng hiểu theo trình độ con thì chưa với tới được những
chuyện đó, con kính xin Thầy minh giải cho con.
Thầy ơi, con cố gắng tu để tìm thấy Thầy trong con nhưng khó quá! Thầy ơi! Nói dễ mà
làm không dễ, kính xin Thầy dạy cho con.
Con xin được dừng bút và kính chúc sức khỏe Thầy, con rất mong nhận được thư trả lời
của Thầy.
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Kính chào Thầy,
NVT
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Monaco, 3/2/98
T con,
Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 18/2 trong tâm tình thâm giao giữa con và Thầy. Chúng
ta cũng đã và đang đồng hành trong chu trình tiến hóa. Ở đời này có kẻ tốt người xấu, cũng do
trình độ và nghiệp lực của mỗi người. Chúng ta thật lòng tu, thì cần lấy oán làm ân mà xây
dựng tâm thức của chính mình. Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, thì trình độ thanh nhẹ
mới khôi phục được. Con biết Thầy tại VN, không nhiều thì ít, con cũng đã và đang theo dõi
hành trình dấn thân hành pháp của Thầy vô quái ngại ở khắp các nơi. Trên đường đi tràn đầy
sự thương và ghét, đó là luật quân bình của Trời đất đã sắp đặt. Người chơn tu chỉ biết hướng
về đại thanh tịnh mà hành sự, thì sự chết sống vô can.
Duyên lành lúc nào cũng còn tồn tại, nay lại có dịp Thầy thỏ thẻ đôi lời cùng con. Chúng
ta người tu về PLVV, chỉ có phần hồn là quan trọng mà thôi. Chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài
tai, không nên đem những chuyện không cần thiết vào tâm, nhưng mà phải thực hiện thanh
tịnh để vượt qua khổ nạn.
Ở trên đời này, có sự chết chóc thì sẽ có sự thương tâm khóc lóc, đó là chuyện thông thường
của trường đời, việc này không cần thiết cho sự tu hành. Con cứ hướng thanh tịnh mà đi thì
mọi việc sẽ tốt đẹp ở tương lai. Chúc con thanh tâm thường lạc.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

-----------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM
Việt Nam ngày 1 tháng 2 năm 1998
Con cúi đầu đảnh lễ kính lạy Thầy.
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Con dập đầu kính xin Đấng Trọn Lành ban sức khỏe cho Thầy để dẫn dắt chúng con tiến
hóa trên đường trở về nguồn cội. Chúng con luôn hướng về Thầy với tất cả sự cao quý kính
thương.
Thầy kính thương! Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã chăm lo sự tiến hóa của chúng con qua
sự giáo dục con về mặt đức hạnh của một người chơn tu như thế nào, cũng như nhắc nhở minh
triết, chơn lý của Cha để con được thấm nhuần. Con luôn ghi nhớ và thực hành, con cảm thấy
tự mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để khỏi phụ lòng ân trên.
Sau hơn năm tháng nhập thất, tịnh khẩu, nghỉ ăn hai đợt: 1 đợt 7 ngày, 1 đợt 10 ngày để
cho con làm hành trang hội nhập vào Pháp Thiền Vô Vi Huyền Bí Học. Con luôn nhắc nhở
giáo dục phần hồn tinh tấn để xứng đáng với hồng ân của Cha, Thầy đã ân ban cho con, đã
chiếu rọi để cải hóa con từ một đứa vô minh ngu muội đến một người biết chịu dấn thân tu
học, tự sửa chữa mọi sai lầm của chính mình để hướng về triết giới thanh cao, không màng
danh lợi, chấp nhận mọi nghịch cảnh hầu hướng về ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa đến nơi
ổn định vô cùng của Đại Hồn Cha như Thầy đã chỉ dạy. Con vẫn âm thầm vô vàn cảm tạ ân
Cha đã tạo ra chúng con và Ngài đã phải vất vả dường bao để trưởng dưỡng chúng con trong
vô lượng kiếp và cho mãi tới bây giờ con mới thắm thía tình yêu của Cha đối với chúng con,
thật vô lượng vô biên.
Thầy kính! Trong tâm con thắc mắc không biết điển quang là gì? Thì trong một đêm sau
khi ngồi thiền, con nằm xuống nghỉ, đang mơ màng con thấy mình được bao bọc trong một
kén ánh sáng vô cùng, còn con như là một con sâu nhỏ nằm trong kén đó. Khi con mở mắt ra
thì ánh sáng rất sáng đó tỏa ra khắp mùng làm con hoảng hốt nhảy ra khỏi mùng thay vì con
niệm danh Cha. Con tự trách con thật là vô minh nên không được tận hưởng ân phước đó,
phải không Thầy?
Thầy kính thương! Làm sao con quên được và không noi theo gương của Thầy, vì chúng
con được sống trong thức bình đẳng của Thầy. Con rất kính phục trân trọng đến mức rung
động nghẹn ngào trước những lời dạy giáo dục của Thầy qua băng từ, sách báo để mở tâm trí
cho nhân loại và cũng nhờ đó mà chúng con biết nguồn cội và phải làm gì cho tương lai. Từng
giây, phút sửa chữa lỗi lầm để thật sự xứng đáng với biển yêu của Cha và tình thương của
Thầy, luôn khơi dậy trong con ánh lửa thiêng, bản chất cao đẹp có sẵn trong con hầu làm sáng
mãi cho tới khi hoàn tất cuộc hành hương về quê xưa.
Vài hàng con kính thăm Thầy và tất cả bạn đạo. Con thành tâm đảnh lễ kính lạy tạ ơn Thầy.
Nam Mô Vĩ Kiên Phật.
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Kính thơ,
NTĐ
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Ngày 27 tháng 2, 1998
Đ con,
Thầy vui nhận được thơ con, được biết con vẫn trung tín với sự ước nguyện của chính con.
Mỗi mỗi phải dày công tu tiến, tự giải nghiệp thì mới đạt thành. Những gì con đã học và hành
đều nằm trong biển yêu của Thượng Đế, vô cùng xán lạn trong xây dựng. Nay con còn nhớ
đến Thầy là điều quý cho chính con. Chính Thầy đã và đang thực hành vô quái ngại, dấn thân
tận độ quần sanh theo lời giáo huấn của Đấng Đại Bi Cứu Thế. Nay Thầy lại được nghe qua
trí thiển lành của con đã xây dựng được nền tảng tốt trong chu trình tiến hóa. Hồn con sẽ vinh
quang ở tương lai. Ngày tương ngộ xây dựng giữa người chơn tu và người hành pháp, sẽ có
ngày tương ngộ trong thanh tịnh và xán lạn vô biên. Chúc con thân tâm thường lạc trong thực
hành.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

----------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM
Việt Nam ngày 8 tháng 12 năm 1997
Kính gửi Đức Ông Tám,
Đầu thư con kính chúc Đức Thầy được mạnh khoẻ hưởng được nhiều điển quang Cha ban.
Hôm nay con có ít câu nhờ Thầy minh giải giùm con. Con có được điạ chỉ của Thầy nhờ dì
của con ở Australia gửi cho gia đình con, con thấy nên con lưu địa chỉ lại viết gửi Thầy. Con
mong địa chỉ để liên lạc với Thầy cho đến hôm nay con mới có được. Con là một hành giả
đang theo học đạo. Nay con có một vài trục trặc về thiền.
1. Con ngồi thiền bị tê chân không thể ngồi lâu.
2. Con thở pháp luân bị nghẹt và hơi thở không đều, con thở 10 đến 15 phút là xong, hơi
nhẹ hơi mạnh.
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3. Niệm lục tự thì phải xếp bằng niệm, còn đi tới đi lui niệm được không thưa Thầy, hay đi
đứng nằm ngồi phải trụ đỉnh niệm. Và niệm lục tự thì con không minh bạch đường lối niệm.
Vậy con phải làm sao? Mong Đức Thầy minh giải cho con để con có thể về quê xưa chốn cũ.
Thưa Thầy, còn về học vấn của con, con học xong 12 và thi đậu tú tài. Con đậu cũng nhờ
ông ngoại nuôi khuyên bảo giúp đỡ. Sau đó con thi đại học rớt, con luyện thi năm tiếp theo
nhưng thi cũng rớt. Con thi ở trường HS đậu dự bị nhưng con học không nổi, chuyển về CT
học vi tính và thi đậu chứng chỉ A. Bây giờ con không biết học gì tiếp vì căn bản con mất nhiều
nên khi luyện thi con không nắm được nên rớt. Tháng 3 năm 97 ở trường Đại Học T lộ 20
đường N, CT có mở thi có 3 nghành: Kinh Tế Tài Chánh, Kế Toán, Kinh Tế Quản Trị Kinh
Doanh, Kinh Tế Thống Kê. Vậy con có nên thi vào đại học không thưa Thầy? Con định học
nghành Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh. Con học có được không thưa Thầy. Con thấy căn bản
con không có, con định nghỉ nhưng cha mẹ con không cho. Hôm nay con có địa chỉ của Đức
Thầy nên con biên thư hỏi Thầy con nên học tiếp hay không và con học tiếp thì con phải làm
gì để có thể học tốt. Vì con bây giờ con chưa có một nghành chính thức để con học, mong Đức
Thầy chuyển cho con để con có thể có một nghành cố định để học hay phải làm gì vì con bây
giờ không biết phải làm gì? Có khi con thấy con cùng đường không có lối thoát. Cha mẹ thì
mong con học, con cũng muốn làm cho cha mẹ vui lòng nhưng con vì căn bản ở những lớp
dưới mất nên con không tiếp thu được chương trình luyện thi. Nay con định thi vào trường đại
học tại chức học. Thầy thấy có được không, mong thầy minh giải và giúp con trên đường đời
và đường đạo. Con không biết con phải làm gì cho con. Con nghĩ do nghiệp quả của con hồi
kiếp trước nên con phải chịu. Thưa Thầy, hồi nhỏ con có nhiều lỗi lầm, vậy con phải làm sao
để giải. Con có quen một số bạn gái nhưng con không có làm gì sai hoặc lợi dụng, vậy khi chia
tay có tội gì không? Nếu có con phải làm gì? Hiện nay con còn một cô bạn nhưng gia đình nói
cô đó không được, nói con đừng quen tiếp, vậy con làm cách nào chia tay mà người ấy không
giận con mà vẫn vui vẻ khi gặp lại. Còn ông ngoại nuôi của con là NVL ở Saigon mất ngày 18
tháng 12 năm 1996. Ông cũng tu theo PLVVKHHBPP nay ông được đi tu chưa Thầy. Hằng
đêm con cầu nguyện cho ông ngoại nuôi có được kết quả không thưa Thầy, mong Thầy giúp
đỡ cho ông ngoại nuôi của con được sáng suốt đi tu. Con thành thật biết ơn. Thư cũng dài,
con xin dừng bút chờ thư Thầy hồi âm. Con cầu mong Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực
Đại Thiên Tôn ban cho Thầy nhiều thanh điển, chúc Thầy mạnh khoẻ. Con mong Thầy cho con
ít bài thơ và bản nhạc mà Thầy sáng tác. Con thưa Thầy, Thầy có ảnh không? Gửi cho con và
gia đình xem. Con mong sớm nhận được sự chỉ dạy của Thầy để con có thể học và tu có hiệu
quả hơn.
Con, LVD
-------------------------------------------------
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THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Monaco, ngày 4 tháng 3 năm 1998
D con,
Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 18 /12/97, được biết con đang bơ vơ trong cuộc sống,
muốn tu sửa để tiến hóa tốt ở tương lai, thì con cần tới gặp chú H ở ST, mượn cuốn băng Nam
Mô A Di Đà Phật mà Thầy đã từng giải thích rõ rệt, nghe cho kỹ và thực hiện cho đúng, thì
tâm thức của con sẽ được mở ra, tự lập lại sự quân bình của tâm thức. Lúc đó con sẽ thấy đường
đi của cuộc sống. Phải nhịn nhục và thực hành cho tới đích. Hiện tại con muốn bước vào đại
học để tương lai có cơ hội phục vụ xã hội  căn bản nhất là con nên chú trọng toán lý hóa. Đó
là chìa khóa vững vàng bước vào mọi ngành nghề ở tương lai. Thời buổi này, con nên chọn
một nghành chuyên môn nào mà con thích là đúng đường hơn hết. Học được chuyên môn thì
dễ kiếm tiền hơn. Khi đi làm việc, có tiền rồi, sẽ tiếp tục học thêm những gì thích hợp cho
chính mình để tiến thân.
Còn về phương pháp công phu tu học thì phải tìm người có kinh nghiệm thực hành phương
pháp. Thầy có cuốn video, do chính bản thân của Thầy đã thực hành và thâu vào video, để giúp
cho mọi người tìm hiểu mà tự hành. Còn về phần ông ngoại nuôi của con đã có tâm tự tu tự
tiến, là đã có hướng đi cho phần hồn rồi. Ở cõi bên kia, sẽ có người giúp đỡ ông ngoại. Nếu
con muốn báo hiếu cho ông ngoại thì con phải thật tâm tu, tự sửa mình, xây dựng một đường
hướng tu tiến hướng tâm về ông ngoại. Ông ngoại sẽ ấm áp, và vui nhận những gì con thực
hành và kính mến ông ngoại. Tại ST, có chú H là người tận tình giúp đỡ bạn đạo thực hành
PLVVKHHBPP. Con nên liên lạc với chú. Nơi đó sẽ có đủ tài liệu cho con nghiên cứu và thực
hành.
Quý thương
Lương Sĩ Hằng
-------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ HOA KỲ
Orlando, tháng 12 năm 1997
Kính bái ân sư,
Con xin tiếp tục tự thuật về việc công phu thiền định mỗi ngày 3 lần soi hồn, 3 lần làm
PLTC và thiền định, cũng có thể con thực hành được 4 lần một ngày nếu có thì giờ rảnh. Trong
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thời gian thiền được 1 tiếng hoặc 45 phút, còn tệ lắm là 30 phút. Con thường thiền buổi sáng
từ 10g30 tới 11g3012g00, có thể ngồi lâu hơn ban đêm giờ Tý. Xin hỏi:
1. Ngồi thiền buổi sáng lâu hơn buổi tối, tức là từ giờ Tý là sao? Xin ân sư chỉ thêm, xin
cảm ơn ân sư.
2. Lúc thiền cũng như đang làm PLTC sau lưng luân xa kêu cụp cụp rất lâu là sao, xin ân
sư chỉ thêm, xin cảm ơn ân sư.
3. Có hai lần vào buổi sáng cùng thời gian trên lúc thiền con cảm thấy 3 chỗ trán, mỏ ác,
trung tâm bộ đầu hết rút là sao? Mà những ngày khác không có?
4. Đang lúc thiền bắt đầu phẳng lặng từ trong ra ngoài và chung quanh con tập luyện, dụng
ý niệm Phật và chuyển nó chạy vòng từ nhâm mạch và đốc mạch vài vòng không có gì trở ngại,
như vậy tập luyện có hại cho cơ thể không? Xin ân sư chỉ thêm, cám ơn ân sư.
5. Thời tiết thay đổi bất thường làm cho Florida lạnh lẽo chưa từng thấy. Ngồi soi hồn phải
mang vớ tay và ngồi thiền phải đội mũ len, chớ lạnh quá tay cứng, đầu lạnh làm sao ngồi có
được không? Xin ân sư chỉ thêm, xin cám ơn ân sư. Kính bái ân sư.
Con xin tường thuật về bệnh bao tử, nhất là về ruột. Con đã đi bác sĩ khám bệnh ruột. Bác
sĩ cho biết sau khi lấy tay nhấn mạnh chỗ đau ruột là ruột già. Bác sĩ cho toa mua thuốc
Prevacid uống 3 ngày là hết đau hết nhứt, bây giờ bao tử và ruột đã được hồi phục lại bình
thường, bộ tiêu hóa tốt và làm PLCM không còn sưng lên to nữa, nhờ thuốc men và nhờ biết
dưỡng sức không làm PLCM quá nhiều như xưa, biết hạn chế về vấn đề ăn uống, về việc công
phu lúc làm PLCM để bộ tiêu hóa nghỉ ngơi cho khoẻ thì việc tu hành cũng sẽ có tiến bộ. Về
phần bộ tiêu hóa bao tử và ruột con coi như đã tự giải quyết xong xuôi rồi bớt.
Con xin tường thuật thêm một hai thứ bệnh thật khó giải quyết như: đau lưng và tim yếu.
Bác sĩ cũng cho biết về tim đập không đều v..v.. Bác sĩ nói thêm chỉ có thiền thì mới trị đặng
bệnh tim. Về đau lưng bác sĩ không cho thuốc vì nó sẽ phá bao tử. Bác sĩ đã nói rõ con đã bị
bịnh bao tử mới hết, không nên uống thuốc này. Xin hỏi:
1. Bệnh đau lưng và tim yếu (đập không đều) pháp thiền PLVV có thể thực hành tự chửa
trị không? Xin ân sư chỉ thêm, xin cám ơn ân sư. Kính bái ân sư. Con đang gặp thêm một vấn
đề rắc rối ở VN gởi thơ cho con nói em ruột con tên Tôn Văn Lộc 62 tuổi đã mất ngày 4 tháng
9 năm 1997 vào 6g45 chiều tối âm lịch. Kêu con trình hộ thơ cho ân sư nhờ ân sư chỉ cách
cúng quảy cho chồng và cũng kêu con phụ cúng xin tội cho chồng (vợ nó tên Phạm Thị Cứng).
Con thật không ngờ còn có những việc mê tín dị đoan xẩy ra. Kẻ tu thiền thì chỉ có cầu khẩn
bề trên ban ân xá tội thôi chứ kẻ phàm tục như con làm gì có khả năng xin tội cho kẻ khác, dù
bất cứ là thân nhân đi nữa cũng phải y theo luật nhân quả. Kính xin ân sư mở lòng từ bi cứu
độ ban vài lời chơn pháp để giúp đỡ cho kẻ chưa biết tu, chưa hiểu luật nhân quả để tự sửa
tâm sửa tánh khỏi đi sai đường. Và cũng giúp đỡ con để giải vây cái cảnh bị khối trược bố.
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Thật sự con làm sao biết cúng quảy ở xứ văn minh số 1 này. Xe cộ không có, già cả yếu đuối,
nay khoẻ mai bệnh, không biết sẽ còn sống tới ngày khai mở thượng ngươn thánh đức của Trời
Đất hay không mà kêu réo cúng quảy, phần con lo không xong còn làm sao lo cho người khác.
Cuối thơ con xin phép ân sư cho đăng tin buồn này lên trên tờ LED Weekly mục Hướng Tâm
Cầu Nguyện người quá cố: Bào đệ con tên Tôn Văn Lộc 62 tuổi, mất ngày 4 tháng 9 năm 1997
âm lịch vào 6 giờ 45 chiều tối tại TPHCM VN. Chơn thành đa tạ ân sư và quý bạn biên tập
the LED Weekly cùng tất cả bạn đạo vô vi khắp 5 châu 4 bể đã giúp đỡ cầu nguyện em tôi tên
Tôn Văn Lộc sớm siêu thăng tịnh độ.
TB và gia đình bái tạ.
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Monaco, ngày 4 tháng 3 năm 1998
TB,
Thầy vui nhận được thơ con, được biết con đã tự đặt cách thiền nhiều lần trong ngày, không
đúng theo đường lối của PLVV.
1) Đường lối của PLVV là chọn giờ Tý, ban đêm tức là giờ trời đất thông khai thực hành
mới có kết quả tốt.
2) Khi làm PLTC, sau lưng kêu lụp cụp, chứng minh là thận khí yếu đang trên đà khôi phục.
Cố gắng làm PL nhiều, tương lai sẽ không còn lụp cụp nữa, thì sẽ không bao giờ bị đau lưng.
3) Không đúng giờ, thì làm sao rút. Cần làm đúng giờ thì nó mới rút.
4) Không nên dẫn điển. Làm không đúng! Làm đúng vào giờ Tý thông khai, thì khi hít nó
mới có cơ hội tập trung trên bộ đầu được.
5) Nếu trời lạnh tại Florida, thì mở heat....tại sao không mở?
Về việc cúng quảy : con đã hiểu luật nhân quả rồi, thì cứ bình tâm lo tu, không có ai có thể
cúng cho ai được hết. Luật là luật, không bao giờ thay đổi. Người không tu không thể đăng
vào LEDWeekly để phân ưu được.
Chúc con thanh tịnh tu tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

------------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM
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VN, ngày 23 tháng 9 năm 1997
Ông Tám kính yêu,
Thưa Ông, chiều nay con hân hạnh được tiếp chuyện anh S khi anh đến thăm trung tâm
con.
Qua anh S, con được biết tấm lòng nhân nghĩa, từ bi hỉ xả của Ông. Ông đã giúp đỡ rất
nhiều người vượt qua được khó khăn hoạn nạn để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn và sống có ý
nghĩa hơn.
Thưa ông, bây giờ là nửa đêm, H cuối thu trời se lạnh, con không sao ngủ được vì nghĩ đến
ông một người ông đáng kính và rất đỗi thân thương. Con vội bật dậy viết thư thăm hỏi sức
khỏe ông và mong ông được trường thọ. Con xin phép được tâm sự với ông như đứa cháu nhỏ
nói chuyện với ông mình. Thưa ông, con là bác sĩ nhi khoa ở bệnh viện S, H, con có một phòng
khám bệnh tư. Đời sống khá ổn định, kinh tế vững chắc. Thế nhưng trong lòng con lại thôi thúc
muốn làm việc thiện và con đã từ bỏ tất cả để thành lập Trung Tâm hỗ trợ giáo dục sức khỏe
cộng đồng. Với mục đích hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mọi người; chú trọng trẻ
em, người cao tuổi, đồng bào vùng cao, vùng sâu xa như: C, L, H, B, A, B, T, G, D, S, V ....
Qua 2 năm qua chúng con đã làm được một số việc như sau:
 Khám bệnh từ thiện cho trẻ lang thang cơ nhỡ.
 Mở các lớp dưỡng sinh cho người cao tuổi (năng lượng sinh học, Thiền, Diện chẩn
dưỡng sinh ...). Mở lớp hướng dẫn phòng chống một số bệnh thường gặp, y thực, .....
 Đưa kiến thức giáo dục sức khỏe vào trong nhà trường để học sinh có thể tự phòng,
chữa một số bệnh thường gặp đơn giản, dễ làm trong tầm tay của chúng.
- Tham gia các chương trình an sinh xã hội, các dự án về bệnh tiêu chảy, viêm đường
hô hấp, suy dinh dưỡng ....
Phương hướng hoạt động tới là: tiếp tục triển khai công việc nói trên và đưa Thiền vào
chương trình giáo dục sức khỏe cho học sinh trường D nội trú. Sau đó triển khai ra các trường
khác. Làm dự án nhân đạo: "chăm sóc và hỗ trợ những người thiệt thòi do chiến tranh gây ra"
(miền Nam VN).
Kinh phí còn hạn hẹp mặc dù trung tâm đã có các hoạt động gây quỹ cũng như được một
số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước giúp đỡ nhưng chưa làm được là bao vì vùng khó
khăn thì rộng lớn mà khả năng đáp ứng lại có hạn.
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Hiện tại, Trung Tâm con cần trang thiết bị cho văn phòng, cần phương tiện đi lại để đến
vùng cao, vùng xa xôi được thuận tiện, chủ động hơn, thiếu kinh phí để triển khai dự án.... Con
xin gởi kèm theo một số dự án để ông xem và mong muốn ông giúp đỡ chúng con và thông qua
những người thân, bạn hữu của ông và những người hảo tâm muốn làm việc thiện lưu ý giúp
đỡ Trung Tâm.
Con kính chúc ông sức khỏe dồi dào, an khang, vạn hạnh.
Con viết có điều chi thiếu xót mong ông lượng thứ.
Kính thư,
Bác sĩ NTBV
------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Oroville, ngày 8 tháng 11 năm 1997
BV con,
Ông Tám vui nhận được thư con đề ngaỳ 23 tháng 9 năm 1997 do anh S chuyển đạt, nhìn
hình tướng con rất phúc hậu, tràn đầy tình thương trong xây dựng. Được biết tâm ý thiển lành
sẵn có của chính con rất dồi dào, sẵn sàng dang tay học hỏi và cứu đời.
Ông Tám cũng không bước khỏi lãnh vực thương yêu và xây dựng được, chỉ biết lo tu sửa
cho phần hồn sớm siêu thoát và ảnh hưởng người kế tiếp đã và đang ngụp lặn trong bể khổ trần
gian nầy. Nước mắt chuyển chạy từ nhịp một, mới thấy một phần nào sự đau thương của quần
sanh liên tục phải gánh chịu. Với đại nguyện của chính con dày công học hỏi để cứu đời về
thân xác, ngày nay con đang đứng trong vị trí cứu độ quần sanh, tâm thì vô cùng nhưng xác
phàm luôn luôn trong giới hạn.
Xây dựng và cứu độ bên ngoài thì phải cần vật chất. Xây dựng tâm linh thì cần khai triển
điện năng sẵn có ở bên trong. Hòa hợp bên trong thì mới có cơ hội tự cứu trong giai đoạn thiên
cơ biến chuyển nầy. Chỉ có người dấn thân cứu đời thì mới có cơ hội hiểu đạo và tâm linh.
Con là người thông minh mới có được cơ hội học đến trình độ bác sĩ mổ xẻ toàn thân xác
phàm, đã được thấy sự vi diệu sắp đặt chằng chịt cấu trúc bởi nguyên điển của càn khôn vũ trụ
đã hình thành. Thần kinh trật tự liên hệ với điện năng tự nhiên và hồn nhiên, chuyển chạy thông
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suốt toàn thân. Sự vi diệu của Trời Đất đã hình thành để giáo dục quần sanh, học hiểu và sửa
tiến đến ngày hôm nay, vẫn tiếp tục trong tinh thần phục vụ và xây dựng.
Người tu tự thức và sửa tiến trong khoa học huyền bí của nội tâm thì mới tháo gỡ được
nghiệp duyên mà tránh nạn: kích động và phản động trong cuộc sống. Con đã tu phước từ kiếp
trước, kiếp nầy đứng ra đảm đương cứu độ quần sanh trong một xứ chiến tranh cùng mạt, thiếu
phương tiện phục vụ nhưng vẫn làm trong khả năng sẵn có của chính con, là điều quý của dân
tộc đang quằn quại trong bể khổ trần gian.
Càng phục vụ càng thấy được sự sanh tử luân hồi của phần hồn đến và đi rất rõ rệt, theo
luật sanh trụ hoại diệt của Trời Đất mà hồi sinh. Cho nên, xứ ta nhỏ bé mà số lượng người càng
ngày càng gia tăng, thấy thiếu nhưng vẫn đủ, dựa theo duyên nghiệp mà sống còn trong nguyên
lý tồn tại của Trời Đất. Mỗi người một vị trí và một tâm thân, cấu trúc duyên dáng chẳng có
một bác học nào có thể chế được khối óc của loài người. Hiểu được mà không làm được, chấp
thuận hoàn cảnh hiện hành mà tiến hóa ! Càng quý thương dân tộc lại càng đau khổ. Lắm lúc
phải nhìn nhận chỉ có Trời cứu mà thôi !
Ông Tám tu cho đến ngày nay đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đau thương của
nhân gian lân la cho đến nay và ước mong mọi người chung tiến khai triển tâm linh tạo dựng
hòa bình cho mặt đất an vui đúng theo luật sinh tồn của phần hồn ở cõi bên kia. Nhưng bản
chất tham dâm của con người càng ngày càng gia tăng, cuối cùng phải ôm lấy sự hận thù vô
lý mà tự phá hủy phần hồn trong chiều hướng tham dâm, tự làm mất căn bản đạo đức của Trời
Đất đã và đang ban chiếu hằng ngày.
Nhựt Quang Phật và Nguyệt Quang Phật phục vụ vạn linh không ngừng nghỉ. Lúa gạo hoa
quả vạn vật đều được hỗ trợ như nhau. Chúng ta đang có một thể xác tự động đi đứng ngồi
nằm, tâm thức phát triển tự do hòa hợp cùng Trời Đất qua sự hô hấp tự nhiên của mỗi thể xác
trong định luật hóa hóa sanh sanh của Trời Đất. Con là người hiểu biết nhiều về điều này nhưng
vẫn bó tay trước giờ lâm chung của bệnh nhân. Sự sống của con người cần rất nhiều yếu tố:
có khoa học vật chất và có khoa học huyền bí thì mới kềm chế được sự tham dâm có thể hủy
hoại tâm thân mà không hay.
Trí ý thiếu sáng suốt, tâm linh không phát triển sẽ tạo khổ cho chung. Đối với những hình
ảnh và chương trình của con đã đề ra, nên đề nghị với chánh phủ hiện hành trình bày từ giai
đoạn một giữa Liên Hiệp Quốc, may ra kịp thời xây dựng và cứu khổ những nơi thiếu thốn
trong xứ. Có chương trình tốt mà không tiền thì không sao thực hiện được.
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Về phần ông Tám thì chỉ có thể phụ giúp phương pháp tu thiền cho nam phụ lão ấu tùy nghi
thực hành để giảm bớt sự bơ vơ trong tâm thức, và thấy rõ tình Trời dũng mãnh tu tiến, giảm
bớt tham sân. Tham vì sợ nghèo, tham vì sợ đói, quên mất lãnh vực tâm linh, phá vỡ hàng rào
chơn lý của Trời Đất, tạo cảnh mê tín dị đoan, đã nghèo lại phân vân không lối thoát. Nếu thực
hành phương pháp của Ông Tám đã và đang hành là khử trược lưu thanh thì dân sẽ biết đường
hướng giải thoát và dũng mãnh hành triển, quốc thái dân an, mọi người tự cứu, ảnh hưởng quần
sanh trong giai đoạn nguy biến nầy. Xã hội cùng tu cùng tiến tạo hòa khí cho chung, bình an
vô sự !
Cuối cùng con người hiểu là ta đang sống chung với Trời, Đất, và Đạo  tức là hành pháp
đạt tới sự quân bình của nội tâm, xây dựng đại sự chung, tha thứ và thương yêu, xây dựng tốt
cho các giới cùng tu cùng tiến, ảnh hưởng nhân loại bất phân màu da chủng tộc. Phật Pháp vô
biên, từ bi hỉ xả, tiến trình tốt đẹp và phong phú.
Chúc con vui tiến trong tinh thần xây dựng.
Lương Sĩ Hằng

------------------------------------------THƯ GỞI THẦY TỪ PHÁP
Marseille 27/10/1997
Kính thưa Thầy,
Con tên là LTB 66 tuổi. Thưa Thầy, con được người bạn cho mượn cuốn Thượng Đế Giảng
Chơn Lý (Tôi Tầm Đạo 7) ngày trước mỗi khi con khổ con khóc lóc và oán trách ông Trời đã
sanh ra con mà để con khổ quá vậy, khi đọc cuốn sách nầy nhiều chỗ con đã khóc thương cho
Cha Trời đã vì chúng con mà khổ: khi con khổ tức là Cha khổ, con tìm điạ chỉ chỗ làm ra sách
của Vô Vi ở tại Mỹ. Con viết thơ đến địa chỉ đó nhưng thơ bị trả về vì Hội đã dời đi chỗ khác.
Thời gian sau em một người bạn cho con địa chỉ nhà in Vô Vi tại Mỹ, con viết thơ xin kinh
sách thì được anh Đoàn Khải Minh gởi kinh sách cho con và những lời chỉ dẫn. Thưa Thầy,
con bắt đầu hành theo Pháp Lý Vô Vi từ ngày 13 tháng 10 năm 1994 tới nay đã được 3 năm.
Cuộc đời con khổ lắm Thầy ơi, người chồng nào cũng ở với con 5 năm hoặc 7 năm rồi người
ta cũng bỏ con để một mình con làm nuôi 7 đứa con. Người chồng sau cùng cũng bỏ con từ
1974 đến 1992 mới gặp lại.

Số 6 Tháng 9

vovidacsan@gmail.com

www. voviphatphap.org

Trang 111

Chồng con hiện nay cũng chết rồi Thầy ơi, chúng con hẹn gặp nhau tại Bangkok để cùng
về Việt Nam, mới về Việt Nam được 4 ngày thì ông bắt đầu đau tim, con dục đi bác sĩ ông
không chịu, bệnh càng nặng, con năn nỉ mãi mới vào nhà thương, nằm nhà thương 20 ngày
bệnh bớt người ta cho về nhưng sáng hôm sau 7 giờ 30 đau tim nặng, chồng con đau liên miên
lăn lộn từ 7:30 đến 5 giờ chiều, ông đang nằm chợt vùng dậy nói với con: anh không thở được
3 lần, rồi nằm vật ra đi luôn. Thầy ơi, con chết điếng cả người con không ngờ rằng ông chết.
Một người ngoại quốc Mỹ chết ở Việt Nam vào thời buổi nầy biết bao nhiêu khó khăn về giấy
tờ thủ tục, ông chết tại nhà thương mà công an đêm tối đến tìm con để điều tra xem có ai đầu
độc chồng con và có thể giải phẫu tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết. Con phải dùng lời
êm dịu khéo trình bày với họ và đưa phong bì tiền nhờ họ giúp cho đừng giải phẫu và làm giấy
tờ để thiêu chồng con và xin Toà Đại Sứ Mỹ cho phép vì chồng con là Thiếu Tá Quân Đội Mỹ.
Thưa Thầy, chồng con cũng già rồi, sanh ngày 1 tháng 8 năm 1923 tại Mỹ chết ngày 27
tháng 11 năm 1996, có điều tội nghiệp là chồng con không biết tu để sửa mình mà chỉ có chạy
theo tình và danh lợi. Con nhớ lời Thầy nói: người không tu, chết cũng như con chó chết vậy.
Thầy có giảng: gần xác chết bị mất điển nhưng con không làm thế nào được, mỗi ngày con
phải đến nhà xác thăm ông một lần cho tròn bổn phận một người vợ, một người bạn đối với
ông, con cũng buồn và thương ông. Mỗi đêm sau khi nguyện con cầu xin Thượng Đế cho linh
hồn ông được siêu thoát, con cầu được 100 ngày.
Thưa Thầy, bây giờ thỉnh thoảng con chợt nghĩ đến chồng con thì trong lòng con tự dưng
thấy giận ông không muốn nghĩ đến ông nữa. Con nhớ lời Thầy giảng: không nên để sự oán
giận ở trong lòng, phải tha thứ và thương yêu. Con hiểu nên mỗi lần xảy ra như vậy, con ăn
năn sám hối con đã cố gắng gần cả năm rồi thì chỉ bớt đi chứ chưa trừ diệt hẳn, con cũng biết
ông chết rồi còn giận làm chi nữa. Xin Thầy từ bi chỉ cách cho con diệt trừ sự giận hờn với
chồng con.
Hồi năm 1993 mẹ con mới mất, con chưa tu theo Vô Vi, đêm tối con ra ban công nhìn xuống
đường, núi đồi cô quạnh lòng con buồn khổ vô cùng, mẹ con mới mất, chồng con thì đối xử tệ
bạc với con. Nhưng sau một thời gian con hành theo Pháp Lý Vô Vi chừng 5 tháng sau, cũng
ban đêm con ra ban công nhìn xuống đường núi đồi vẫn thanh vắng nhưng lòng con cảm thấy
một sự êm đềm có một niềm an ủi vỗ về làm con vui và không còn thấy buồn tủi bơ vơ nữa.
Con cũng thấy lạ và con tự kiểm điểm tìm hiểu tại sao có được sự vui nầy và Thầy ơi, con đã
tìm ra đáp số là từ ngày con hành theo Pháp Lý Vô Vi của Thầy, con bớt được sự buồn khổ
giận hờn, con ít bị cảm cúm và bệnh như hồi trước và trong lòng con có một niềm tin ở Pháp
Lý Vô Vi của Thầy.
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Thưa Thầy, con già rồi mới tìm thấy đúng đường để tu, con sanh 7 đứa con, con lại có bệnh
ở xương sống nên sức khỏe kém nên con ngồi lâu không được. Con ngồi thiền lưng thẳng từ
30 hoặc 40 phút, nên con cố gắng niệm Lục Tự Di Đà.
Thưa Thầy, con chưa có ấn chứng gì hết, nhưng con biết từ ngày con hành theo Pháp Lý
Vô Vi thì lòng con không còn phiền não nữa. Tham con cũng hết từ lâu rồi, sân và si thì 10
phần đã hết 7. Đời sống hàng ngày con có nhiều tiêu nhiều, có ít thì tiêu ít, con thấy tâm rất
thanh thản không lo lắng buồn phiền. Hiện nay con đã hưu trí, mỗi năm con về Việt Nam ở 6
tháng tránh mùa Đông vì khi trời lạnh con hay bị đau lưng. Ở Việt Nam con cũng sống giản
dị nên dư được chút ít tiền, con cũng học theo gương của Thầy cứu khổ ban vui giúp cho những
người nghèo, khi giúp cho người lòng con cảm thấy rất vui hoặc con giúp vốn cho họ để họ tự
buôn bán kiếm sống. Thưa Thầy $100.0 cũng làm vốn được, có người chỉ cần $10.0 họ cũng
làm được nồi chè ra chợ bán kiếm sống qua ngày. Đồng bào mình nghèo lắm Thầy ơi. Con có
vài điều xin Thầy chỉ dạy cho con.
1)  12 giờ đêm con: Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền. Mỗi lần riêng
về Thiền con chỉ Thiền từ 30 cho tới 40 phút lưng con thẳng. Con không ngồi được vì con đau
khớp xương. 6 giờ sáng con: Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân Chiếu Minh, Pháp Luân Thường
Chuyển, Thiền.
2)  Ban ngày khi có thì giờ con niệm Nam... Mô..... A ....... Di .... Đà ...... Phật ......, ý niệm
ngân dài như Thầy niệm trong băng cassette. Còn lúc làm việc, nấu ăn, tắm giặt, vv.... thì con
vẫn ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng ngắn gọn, con xin thỉnh ý Thầy nên niệm ngân dài
hay ngắn gọn ?
3)  Gần 12 giờ đêm gần tới giờ Thiền thì trên đầu con con điển rút mạnh ?
4)  Hồi còn trẻ con vì hoàn cảnh đã phá thai nhiều lần, con biết là có tội nặng xin Thầy
minh giải cho con ?
Thưa Thầy, khoảng tháng 9/ 1996 Thiền Ca Paris, con từ Marseilles đi Paris mong được
nhìn thấy Thầy, khi tan hát con ra chờ Thầy đi ngang qua, con chắp tay nói lạy Thầy, tuy giây
phút ngắn ngủi nhưng con cũng rất vui mừng là đã nhìn thấy Thầy và lạy Thầy. Cha Mẹ con
sinh ra con, nhưng Thầy là người đã dẫn con vào đường đạo để con tìm về nguồn cội. Con xin
cố gắng tu để khỏi phụ công ơn của đức Tổ Sư và của đức Thầy. Xin Thầy nhận cho tấm lòng
thành kính quý yêu của con gởi đến đức Thầy.
Cầu xin Thượng Đế ban cho Thầy được nhiều sức khỏe, tâm thân an lạc trong những ngày
còn tại thế. Con xin Thầy tha lỗi cho con vì thơ con viết quá dài làm mất thời giờ của đức Thầy.
Con xin phép gửi đến đức Thầy ít tờ coupon để Thầy viết thơ gởi tới các bạn đạo. Xin Thầy
ban cho con vài lời ân huệ để khuyến khích con trên đường tu học.
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Con kính lạy Thầy,
LTB
--------------------------------------------------THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
San Jose, ngày 21/11/97
B con,
Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 27/10/97, được biết con có duyên lành thực hành pháp
lý được 3 năm. Con đã cảm thức được đời là tạm: học khổ, học sướng rồi cũng sẽ ra đi với hai
bàn tay không. Tình tiền duyên nghiệp cũng sẽ về không. Nay con chịu niệm Phật và chịu tu
là tương lai phần hồn của con sẽ được sung sướng nơi Tiên giới, cuộc sống tâm linh an vui và
thanh tịnh. Tình đời đen bạc và tạm đều nằm trong luật nhân quả của tội tham dâm. Nay con
đã được học tình đời đen bạc, lại được tu thì mới thật sự đời đạo song tu, dấn thân trong khổ
và tự giải khổ và lo âu. Con trì niệm Phật và tu thiền thì sẽ khai mở huyền bí của nội tâm. Thực
hành đứng đắn sẽ tự cứu mình và ảnh hưởng những người kế tiếp.
Hành Trình
66 năm sống ở trường đời
Vui buồn lẫn lộn khó thời dựng xây
Tham dâm học hỏi hàng ngày
Nuôi buồn nuôi khổ dịp may ngỡ ngàng
Lắm khi rơi lụy đôi hàng
Biết mình loạn động chẳng bàn được chi
Tự mình giải bỏ sân si
Bằng lòng dứt khoát tâm thì mới an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Tùy tâm khai triển tùy đàng mà đi
Tự mình tái xét nghĩ suy
Quá trình động loạn cũng vì lòng tham
Sửa mình tiến hóa chẳng lầm
Nay đà thức giác diệt tham tiến lần
Lân la cực khổ từ tầng
Trong không mà có lần lần được tu
Sửa mình giải tỏa khờ ngu
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Giải phân đời đạo trùng tu hoài hoài
Chơn tâm có sẵn thanh đài
Quý yêu Trời Phật tiến hoài không ngưng
Dù cho thiên hạ người dưng
Cùng chung xây dựng cùng đường khai tâm
Biết Cha nguyên lý mừng thầm
Tầm đường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai
Công phu luyện đạo hằng ngày
Dũng hành tu tiến lập đài thanh cao
Lui về thực chất về mau
Cảnh Trời Thiên Quốc trước sau đạt thành
Mong con tiến hóa giới thanh
Thành tâm tu luyện đạt nhanh hơn người
Chúc con tiến hóa nghỉ ngơi
Hướng về Thiên Quốc đời đời dựng xây
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
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Vấn Đạo
VẤN ĐẠO TẠI ĐẠI HỘI VÔ VI THỨ 19: THANH TỊNH  PRAGUE
17-7-2000 - 18-7-2000
1. Hỏi: Thưa Thầy, Côn Lôn Sơn là nơi nào? Nơi đó có gì khác với thế gian hiện chúng ta
đang sống? Người tu Vô Vi đến trình độ nào, khi bỏ xác, mới được đến nơi đó để tiếp tục tu?
Đáp: Người tu, tâm phải dứt khoát. Hồn chúng ta đang ngự trong thể xác; thể xác này là động
loạn theo chiều hướng của ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; kích động và phản động triền
miên; mà nếu chúng ta dứt khoát được, nhập định, thì chúng ta mới đến chỗ thanh tịnh tự thức
được.
2. Hỏi: Thưa Thầy, người không tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, sau khi
bỏ xác, có đến nơi Côn Lôn Sơn tu được không?
Đáp: Đó là cũng như câu kể trên: Tâm dứt khoát, không phải là người tu, mang tiếng tu mà
tâm không dứt khoát cũng bị đọa Ðịa Ngục. Người tu, tâm phải dứt khoát, mới đạt tới nguyên
lý của Trời, Ðất. Lúc đó, nhắm mắt là đi lên cõi thanh tịnh; thay vì núp ẩn trong sự động loạn.
3. Hỏi: Thưa Thầy, người tu đến trình độ nào thì mới có thể cứu được Cửu Huyền Thất Tổ?
Nếu có thể cứu được Cửu Huyền Thất Tổ thì cứu như thế nào? Xin Thầy minh giải cho chúng
con.
Đáp: Tâm linh của chúng ta không khác gì bóng đèn ở trong rừng tối; mà khi chúng ta tu điều
hòa, hợp khí cùng Trời Ðất, tự nhiên bừng sáng; đó là độ tất cả, cũng như ánh trăng vàng độ
khắp thế giới, là vậy. Nếu mà óc chúng ta sáng thì Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta cũng đồng có
cơ hội đi lên trong cơ tiến hóa sẵn có.
4. Hỏi: Thưa Thầy, cảnh giới nơi tâm và cảnh giới bên ngoài (tức là dùng mắt, tai, mũi, miệng
có thể thấy được), hai cảnh giới đó, cảnh nào là cảnh thật?
Đáp: Nhắm mắt mà thanh tịnh, thấy sáng, thấy cảnh trong tự nhiên và hồn nhiên, đó là cảnh
thật; mà cố ý muốn tạo ra một cảnh đó, không có phải thật. Trong thanh tịnh đạt tới ánh sáng,
và thấy được cảnh tự nhiên và hồn nhiên tốt đẹp vô cùng; đó là sự thật.
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5. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Ðịa Ngục cũng do tâm, mà Thiên Ðàng cũng do tâm”?
Đáp: Địa ngục cũng do tâm: Tâm mình phá hoại, hiểu được một chút, muốn phá Ðạo. Cũng
như ở thế gian có nhiều tôn giáo khác nhau, đạo Phật muốn phá đạo Thiên Chúa, Thiên Chúa
muốn diệt đạo Phật! Cái đó, chúng ta người Việt Nam ở mảnh đất Việt Nam, chúng ta đã thấy
rồi: qua nhiều cơn biến chuyển động loạn, không thành tựu! Thì chúng ta thấy nguyên năng
sẵn có: chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, chúng ta mới cảm thức được điều đó.
6. Hỏi: Thưa Thầy, chúng con có xem qua video về mộ của đức Tổ Sư; thấy bạn đạo ở quê
nhà đến viếng mộ của đức Tổ Sư, bạn đạo thắp nhang và vái lạy. Chúng con không hiểu các
bạn đạo đó làm như vậy có đúng theo đường lối của Ngài đã răn dạy không?
Đáp: Con người là một tâm linh tại mặt đất; ai cũng mong muốn tiến hóa tới cõi thanh nhẹ.
Cho nên sự mong muốn đó là vô cùng: nghe tới Trời, Phật, ai cũng thích! Nhưng mà làm sao
dấn thân như Trời Phật, mới tiến tới đó; có cơ hội chung sống với Trời Phật, mới kêu bằng
“Thanh Nhàn;” sung sướng ở chỗ đó.
7. Hỏi: Thưa Thầy, sau này nếu chúng con có dịp về quê thăm mộ của Ngài, thì chúng con
phải làm sao mới đúng? Xin Thầy chỉ dạy cho.
Đáp: Về quê thăm mộ Ông Tư, đó là một cái kỷ niệm để chúng ta dứt khoát: chúng ta thấy
người đi trước đã thành công; vậy chúng ta là người đi sau, chỉ có dứt khoát mới theo kịp chân
Ngài. Nơi đó là nơi ảnh hưởng những người kế tiếp.
8. Hỏi: Thưa Thầy, “Ứng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm” là sao?
Đáp: “Ứng vô sở trụ” là mình hứa cái gì nó không có, không thấy cái chỗ mà chứa đựng cái
lời hứa của chúng ta. Mà “Di sanh kỳ tâm” là cái tâm chúng ta nguyện thế nào, chúng ta làm
đúng như thế đó, đừng có sai chạy.
9. Hỏi: Thưa Thầy, người tu phạm phải tội như lừa thầy phản bạn, hoặc phản Đạo, thì bị Bề
Trên “cúp điển.” Vậy, thưa Thầy, “cúp điển,” là cúp như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng
con được rõ.
Đáp: Cái óc chúng ta có điển Âm, Dương bừng sáng, mới mở được trí. Cái trí mở được một
chút, tưởng là “Ta đắc đạo, ta hay hơn người khác,” và chọc phá người khác. Rốt cuộc là chúng
ta đã “hạ từng công tác,” đã đem luồng điển chúng ta xuống để tranh đấu, hơn thua, thay vì
giải mở chung tiến.
10. Hỏi: Thưa Thầy, chúng con được nghe Thầy dạy rằng, “Bề Trên nâng từng số điển quang”
cho chúng con. Thưa Thầy, “nâng từng số điển quang”, là nâng làm sao?
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Đáp: Là các bạn chịu tu, chịu lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc, thì mới nhận được luồng
điển Đại Bi ban chiếu hằng giờ, phút, khắc. Có khi ngủ một đêm tới sáng, mình thấy cái sự sai
lầm của chính mình; ăn năn, sám hối, và sửa tu tiến, mới là đúng.
11. Hỏi: Thưa Thầy, “Phóng điển để hỗ trợ;” phóng làm sao?
Đáp: “Phóng điển” là, các bạn có từ tâm, hướng thượng, thì luồng điển Đại Bi kết hợp với
luồng điển của chính bạn: khi bạn tưởng tới người đó thì luồng điển được gần ngay, và đem
lại thanh tịnh, cứu trợ tức khắc. Cũng như, tại sao ở thế gian từ bao nhiêu năm nay người ta cứ
niệm “Quán Thế Âm Bồ Tát”? Nhắc tới “Quán Thế Âm Bồ Tát” thì Đại Bi chuyển trong tâm
thức của Người, và thấy được hình ảnh, hình ảnh đã hy sinh và tận độ của Ngài; chính ta phải
thức tâm.
12. Hỏi: Thưa Thầy “Vay Pháp, và trả Pháp” thì phải trả làm sao? Có bao nhiêu cách trả?
Đáp: “Vay Pháp, trả Pháp” là trước kia chúng ta không hiểu “Pháp” là gì; không hiểu “tu sửa”
là gì; không hiểu “thanh tịnh” là gì. Ngày nay, chúng ta cảm thức được một phần về thanh tịnh;
ta muốn nói cho người động loạn dứt khoát theo đường chúng ta, để đạt tới sự thanh tịnh; thì
chúng ta sẽ có cơ hội chung vui trong thanh tịnh.
13. Hỏi: Thưa Thầy “Chơn giác” là sao?
Đáp: “Chơn giác” là luồng điển ngay trung tâm bộ đầu, thật sự phát triển đi lên, và hiểu cặn
kẽ mọi sự việc từ việc nhỏ tới việc lớn; kêu bằng “Chơn giác.”
14. Hỏi: Thưa Thầy “Chơn tâm” là sao?
Đáp: “Chơn tâm” là chúng ta, người tu, thành tâm tham thiền, luồng điển trung tim bộ đầu
xuất phát đi lên; như các bạn ngủ ngồi cũng vậy, luồng điển trung tim bộ đầu xuất phát đi lên;
thì trong óc các bạn có nhiều cái cảm thức mới mẻ, hay ho, để tận độ quần sanh. Khi người
được gần con người động loạn, thì có những cơ hội phân giải cho họ hiểu.
15. Hỏi: Thưa Thầy, con tu Pháp Lý Vô Vi được một thời gian; nay đi, đứng, nằm, ngồi, khi
ý vừa nghĩ đến niệm Phật là bộ đầu rút điển. Tuy hồn và vía chưa tương hội như Thầy và đức
Ông Tư đã kể trong sách, nhưng chưa xuất hồn đi học đạo, nhưng trụ điển trên bộ đầu rất dễ,
không khó khăn. Như vậy có hữu ích gì trên đường tu?
Đáp: Cái đó cũng là một tập quán tốt. Các bạn tu để lập lại hai luồng điển Âm, Dương trong
cơ tạng hội tụ ngay trung tim bộ đầu; thì “Tâm tưởng, Sự thành:” tưởng tới đó là nó tới đó, và
phân giải rõ rệt, vì đó là ánh sáng vô cùng và thanh tịnh. Nhơn sinh đạt được cái đó là thật sự
vui trong thanh tịnh.
16. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Tự chê mình là xây dựng nhịn nhục”?
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Đáp: Chê mình và sửa, thấy mình sai: mình cũng kết hợp từ siêu nhiên hình thành, mà tại sao
mình còn ghét, khi người khác? Đó là chính mình sai, thì mình phải chê những hành động đó,
mới sửa tiến được.
17. Hỏi: Thưa Thầy, “Thế Huyền Kinh” là gì? Xin Thầy giảng chi tiết một chút cho chúng
con dễ hiểu.
Đáp: “Thế Huyền Kinh” là, con người ở thế gian, Trời sanh ra, hoạt động, đi đứng, là nó đã
có cái Thế rồi. Mà sự huyền diệu phát triển về tâm linh, là tất cả những thần kinh phát triển đi
lên; kêu bằng “Đạo”. Nếu mà chúng ta tu, không hiểu mình và không sửa mình, không hỗ trợ
cho Tiểu Thiên Ðịa này phát triển, là vô vọng, tu mấy chục năm rồi cũng vậy đó thôi, không
phát triển được. Vì trung tim thần kinh chằng chịt của con người, khối óc liên hệ với Trung
Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ; mà nếu chúng ta đạt tới thanh tịnh thì chúng ta sẽ thông cảm
và xây dựng rõ rệt theo chiều hướng của Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ. Con người
thấy rõ nhiệm vụ của sự hiện diện của chính mình tại mặt đất, làm gì, và sẽ đi đâu!
18. Hỏi: Thưa Thầy, tình đạo và tình người có khác nhau không? Nếu có khác thì khác nhau
như thế nào?
Đáp: Có Ðời, có Ðạo. Đời thì theo cái đường ngắn ngủi khai mở tâm thức: thua một chút cũng
không chịu, muốn tiến tới, muốn đạt tới mục đích; đó là Ðời. Còn Ðạo là quân bình tâm thức:
tự dâng hiến sáng trí của chính mình mà tiến hóa.
19. Hỏi: Khi gặp Thầy hay xa Thầy, dù ở bất cứ nơi nào, nhưng ý nghĩ đến Thầy là bộ đầu
rút điển mạnh, đi thẳng lên; là sao? Mỗi lần như vậy tâm tư thanh nhẹ, trong tâm cảm thấy
rất ấm áp, gần Thầy một cách lạ lùng. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con biết về sự liên hệ
này.
Đáp: Đó mới thật sự cái tâm đồng hành, chung tiến tới sự thanh nhẹ của cả Càn Khôn Vũ Trụ
là một. Cho nên, tôi thường nói “Ở thế gian chỉ có một Ðạo: Tình Thương và Ðạo Ðức.” Có
bây nhiêu đó mà làm không được; lục đục xẩy ra chiến tranh, đủ chuyện. Nếu mà chúng ta,
người tu Vô Vi, biết lên cõi thanh nhẹ, và tưởng đến người đồng hành, thì chúng ta cũng đạt
được sự thanh nhẹ, tự cứu vớt, cứu vớt lấy mình, và thăng hoa tốt đẹp trong giây phút thiêng
liêng đó.
20. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Chịu phục vụ vô cùng như ý Trời, ý Chúa, thì sẽ được thanh tịnh
ở đó”?
Đáp: Cho nên, Ðời hay so đo, cho nên có chiến tranh. Mà chúng ta phục vụ là tận tâm, tận
tình làm việc đó; nó sẽ, óc nó sẽ sáng, tâm nó sẽ minh; việc làm chúng ta dũng mãnh trong
thanh tịnh.
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21. Hỏi: Thưa Thầy, gặp người đau khổ, lòng từ tâm khuyên nhủ người tu để được bớt khổ;
bộ đầu tự nhiên điển rút mạnh, nói năng lưu loát, giải thích mọi thắc mắc dễ dàng không cần
suy nghĩ. Khi ấy, mặt cảm thấy nóng bừng, là sao? Xin Thầy dạy cho chúng con được hiểu rõ.
Đáp: Là hai luồng điển Âm, Dương trong cơ tạng nó hội tụ ngay trung tim bộ đầu, thì mặt nó
mới hồng, tươi, đẹp, và âm thinh phải thay đổi, nói chuyện có sự hòa ái tương thân với mọi
giới.
22. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Dẹp bỏ những sự sân si thì sự tốt đẹp sẽ trở về chơn tâm”?
Đáp: Hai luồng điển Âm, Dương nó hội tụ, thì sân si không còn. Sân si là sự quanh co, không
dứt khoát. Chúng ta hội tụ, Âm Dương hiệp nhứt, nó bừng sáng, thì nội tâm chúng ta không
bận rộn về sự sân si nữa.
23. Hỏi: Thưa Thầy, con cảm thấy trên đời này tâm con không còn ham muốn gì hết: biết mình
được may mắn gặp được Pháp Lý Vô Vi, hành pháp. Nay càng hành càng thấy rõ con đường
mình đi là đúng vì đó là tự tu, tự tiến; không ai có thể gạt mình; tự mình có thể phân minh
thanh, trược. Cho nên tâm con không còn ham muốn tình, tiền, danh, lợi, tại thế nữa; chỉ biết
sống cũng lo tu, và chết cũng lo tu mà thôi. Ý tưởng như vậy có đúng không? Xin Thầy minh
giải rõ cho con.
Đáp: Dấn thân tận độ quần sanh trong Tiểu Thiên Ðịa chúng ta, thì mới tiêu diệt tất cả những
cái phàm tánh động loạn và tiến thẳng về thanh tịnh tự thức.
24. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Sự chân giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau
khổ mới thấy rõ biên giới của Phật pháp”?
Đáp: Cho nên Phật là từ bi; từ bi không có phá ai hết: người thế gian muốn cái gì thì cho họ
muốn cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Như con muốn đi qua một đường phố, mà đi chưa hết
đoạn đường là tâm mình chưa yên; đi hết đoạn đường rồi mình thấy mình biết quẹo bên nào
cho nó đúng. Cho nên, Phật Pháp không có bao giờ, gọi là “Từ bi,” không có bao giờ chặn
đường đi của người khác. Mà chính họ tự thức là chánh.
25. Hỏi: Thưa Thầy, “Nguyên tử phản động lực” là gì? Nó có lợi ích gì cho sự tiến hóa của
nhơn sanh và vũ trụ?
Đáp: “Nguyên tử phản động lực” là nó tạo sự dũng mãnh cho tâm linh tiến hóa. Có sự phản
động lực mới thấy sự đau khổ, thức tâm, và xây dựng trên đường tình thương và đạo đức.
26. Hỏi: Thưa Thầy, Thầy có nói “Thầy cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như
các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự
ái. Nếu các con không thực hành là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản Thầy.”
Tuy là Thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình Thầy trò, chúng con không thể quên
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được. Ân tái tạo là điều đã dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ
nhận? Thưa Thầy, cũng như Đại Hội ngày hôm nay, không có Thầy, làm sao chúng con có thể
quy tụ về đây để học đạo nơi Thầy, nơi bạn? Xin Thầy cho lời minh giải.
Đáp: Qua những cái hành trình động loạn từ nhiều kiếp: mỗi nhơn sinh ở đây không phải là
mới có một ngày, hai ngày đâu; mấy ngàn năm cũng có! Qua những hành trình động loạn tự
thức, mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói, “Khổ, khổ, khổ, mới bước vào biên
giới của Phật pháp.” Phật pháp là buông bỏ tất cả thế sự, để tiến về thanh tịnh mà thôi. Như
ngày hôm nay, tất cả bạn đạo có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ, về đường đời buông bỏ
rất nhiều, ngày hôm nay có cơ hội, hội tụ thành một Đại Hội Thanh Tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay.
Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường, thay vì quanh quẹo nữa!
27. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao có bạn đạo tu một thời gian không bao lâu, sau khi chết, được
Thầy cho biết hồn bạn đó được lên núi Côn Lôn Sơn tiếp tục tu; có bạn đạo khác tu cũng khá
lâu, có nghĩa là bạn đó đã tham dự sinh hoạt trong Vô Vi khá lâu, sau khi chết, phần hồn lại
bị xuống địa ngục? Xin Thầy minh giảng cho chúng con hiểu rõ.
Đáp: Cái đó là tôi đã phân tách Luật Nhân Quả cho mọi người. Chúng ta làm người, nhân tốt
thì quả tốt; nhân xấu thì quả xấu. Cho nên, cái định luật của trời đất rất khe khắt, không phải
giỡn như người đời thấy không nói gì là muốn làm gì thì làm! Đó là tạo loạn tâm cho chính
mình, rồi đi tới chỗ khùng điên bịnh hoạn, không cứu được.
28. Hỏi: Thưa Thầy, “Từ Quang” là gì?
Đáp: “Từ quang” là sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này, hướng thẳng về sự thanh
tịnh của càn khôn vũ trụ, mới tạo được từ quang.
29. Hỏi: Thưa Thầy, “Thiền định” nghĩa là gì?
Đáp: “Thiền định.” Thiền định là, chúng ta tu có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh:
phân giải cho nó rõ rệt, khứ trược, lưu thanh, hội tụ, nó mới định. “Định” tức là nó nhập cái
luồng điển Đại Bi để nó tiến thẳng về Niết Bàn Thiên Giới.
30. Hỏi: Thưa Thầy, Pháp lý Vô Vi là một pháp tu, hay là một tôn giáo?
Đáp: Nó là một pháp tu, một kỹ thuật thực hành giải mở những sự trược ô trong tâm thức của
chính mình.
31. Hỏi: Thưa Thầy, “Giáo lý” nghĩa là gì?
Đáp: “Giáo lý” là một đường hướng dẫn tiến người ta đi; nhưng mà chính họ không thực hành
cũng không làm gì cứu giúp được.
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32. Hỏi: Thưa Thầy “Pháp lý” nghĩa là gì? Tu Pháp Lý Vô Vi có phải luyện Tinh, Khí, Thần,
hay không?
Đáp: Có tinh, khí, thần nó mới, Pháp là, khứ giả là đường đi; đi tới một cái lý vững mà tiến;
kêu bằng “Pháp Lý.”
33. Hỏi: Thưa Thầy, “Quốc hồn” là gì? Khác nhau với “quốc gia” như thế nào?
Đáp: “Quốc Hồn” là sự, mọi người đều cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, thì cái sự thanh nhẹ
đó cấu trúc dần dần thành cái Hồn, mới nhập xác ở thế gian, đi theo Định Luật Vay Trả từ
nhiều kiếp mà tiến hóa.
34. Hỏi: Thưa Thầy, luyện Tinh, Khí, Thần không đúng, có bị “Tẩu Hỏa Nhập Ma” hay không?
Triệu chứng gì cho thấy là bị tẩu hỏa nhập ma?
Đáp: Những người tẩu hỏa nhập ma là, Tinh Khí Thần hướng về sự thanh cao, tự thức, và giải
tiến tâm thân; đằng này nó gom gọn để nó chê bai đạo này, đạo nọ, và phá hoại người này,
người kia, người nọ. Đó là cái luồng điển nó bị giáng xuống chỗ trược; trược là dục, không
tiến được, hại tâm thân trước hết!
35. Hỏi: Thưa Thầy, làm thế nào đem lại tình thương cho nhân loại ở tương lai?
Đáp: Mình không biết thương mình, làm sao thương nhân loại được? Khi mà thương mình,
mình mới khám phá cái thể xác này là một tiểu thiên địa của Trời đã sắp đặt đầy đủ: có âm, có
dương, có đầy đủ; có màu sắc; có Tim, Gan, Tì, Phế, Thận; có Ngũ Hành, Nước, Lửa, Gió, Ðất
hợp thành. Nếu mà chúng ta thanh tịnh thì, khai thác ra chúng ta là một cái tiểu thiên địa hòa
hợp với sự vĩ đại của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta càng ngày càng thức tâm tu tiến,
thay vì phá hoại nhân sanh.
36. Hỏi: Thưa Thầy, làm thế nào đem lại niềm tin cho nhân loại ở tương lai?
Đáp: Mình chỉ có thực hành mới ảnh hưởng được, nhân loại được. Nhân loại cấu trúc cũng
như chính chúng ta, mà chúng ta không thực hành, ta nói một đường làm một ngả, làm sao ảnh
hưởng được người kế tiếp?
37. Hỏi: Thưa Thầy, “Ðạo Lý” nghĩa là gì?
Đáp: “Đạo Lý” là quân bình, đạt thức, nói rõ cái việc đó.
38. Hỏi: Thưa Thầy, “Ðạo Pháp” nghĩa là gì?
Đáp: “Đạo Pháp” là một con đường tiến tới vô cùng. “Đạo” là quân bình; “Pháp” là hành triển
đi tới vô cùng.
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39. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao cái tâm lại là vô cùng?
Đáp: Tâm thức của con người là vô cùng. Khi mà, chúng ta cơ tạng có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ đầy đủ, và hội tụ ngay trung tim bộ đầu, là cái sức tiến của nó trong thanh tịnh mà tiến tới
vô cùng; dũng mãnh tu tiến chớ không có sợ sệt cái gì hết.
40. Hỏi: Thưa Thầy, Thầy có dậy “Người tu Vô Vi phải lấy Chơn Hồn để tu.” Vậy lấy Chơn
Hồn để tu là lấy làm sao?
Đáp: “Chơn Hồn” là, hiểu được cái cấu trúc của chính mình mới thấy rõ Chơn Hồn. Cấu trúc
từ siêu nhiên hình thành chúng ta mới có Hồn. Còn nhiều người mà không hiểu được là, “Tôi
luyện võ cho giỏi để tôi đánh hạ đối phương; tôi bắn súng cho giỏi để tôi đánh hạ đối phương.”
Cái đó là đại bại, không có tiến đâu!
41. Hỏi: Thưa Thầy, bài thơ “Đại Hội Thanh Tịnh” có câu thơ chúng con không được hiểu
rõ; xin Thầy giảng cho, như sau:
Thành tâm tin yêu sửa chính mình
Giai huân điển giới tự tâm minh
Lòng thành tự giác gieo duyên thức
Vững chí bền tâm hiểu chính mình.
Thưa Thầy, thế nào là “Giai huân điển giới”? Xin Thầy chỉ dạy cho; cảm ơn Thầy.
Đáp: Khi mà chúng ta tu, tháo gỡ được cái điển trược, thì luồng điển nó mới luân lưu, nó đi
lên; nó tưởng tới cái gì nó cũng đi lên, chớ nó không có đi xuống nữa. “Giai huân” là đi lên,
đi lên, đi lên tới vô cùng; nó mới tự thức được. Cho nên, các bạn nhiều khi tu được nhẹ, nhắm
mắt thấy điển rút, là nó đi “giai huân” đó, nó đang đi lên ! Mà nó hòa hợp được cái chấn động
của càn khôn vũ trụ ở bên trên, và đại thanh tịnh, thì tự nhiên óc nó sáng, tâm nó minh một
cách lạ lùng: từ hồi nào tới giờ nó không biết chuyện đó, mà bây giờ nó hiểu hết!
42. Hỏi: Thưa Thầy, Thầy giải thích cho chúng con hiểu thế nào là, “Âm thanh thiêng liêng
giải giới lên trên không trung chuyển giải, đó mới là Tịnh.”
Đáp: Bởi vì, cái luồng điển chánh của càn khôn vũ trụ là, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ
là điển chánh; mà mọi người không có luồng điển đó là không có sự sống. Chúng ta hội tụ
được, tiến hóa theo đường tiến đó, chúng ta mới đạt tới vô cùng, tâm thức.
43. Hỏi: Thưa Thầy, Thầy giảng cho tại sao “Nhân quả là cánh cửa của Vô Vi”?
Đáp: “Nhân quả là cánh cửa của Vô Vi:” Khi mà các bạn tu nói, “Tôi tiến”, nhưng mà các
bạn làm bậy, thì tự nhiên nó phải hạ từng công tác: cái luồng điển nó giáng lâm xuống trong
tình dục, rồi sanh ra bịnh hoạn, chết một cách tức tưởi, không biết trước được.
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44. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Tu để mở điển bộ đầu thì mới thấy rõ và nghe rõ được”?
Đáp: Bởi vì chúng ta có bộ đầu, có thể xác, chúng ta thấy rõ thần kinh chằng chịt, cấu trúc từ
siêu nhiên hình thành, không phải cái chuyện giỡn chơi đâu! Cái của các bạn có là chấn động
tương đồng với cả càn khôn vũ trụ. Tùy các bạn hướng thượng hay hướng hạ đó thôi: hướng
hạ thì tranh chấp, hướng thượng thì giải mở; nó mới có cơ hội đi tới vô cùng.
45. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Con người làm điều ngay thẳng là tiến hóa, học hỏi, thăng hoa;
người đó mới là người có của.” “Có của” đây nghĩa là sao?
Đáp: “Có của” là có cái vốn điển quang phát triển đi lên; kêu bằng “người có của;” người đó
làm cái gì cũng thực tâm, thực tình, chớ không sợ sự pha dèm và phá quấy.
46. Hỏi: Thưa Thầy, tu Pháp Lý Vô Vi có phải là để điều chỉnh đi tới tột cùng nguyên căn của
mọi sự việc, từ Ðời lẫn Ðạo, không?
Đáp: Đúng nó vậy: vì chúng ta trở về với tự nhiên và hồn nhiên nó mới thấy rõ nguyên căn
của chính mình; mà còn trong lòng vòng mê chấp là không thấy rõ.
47. Hỏi: Thưa Thầy “Ðịa Linh” là sao?
Đáp: “Địa linh” là cái bản thể của chúng ta, cũng là một cái tiểu thiên địa; mà tập trung được
hai luồng điển Âm, Dương xuất phát đi lên, thì sự linh cảm nó khác, và hiểu biết sâu xa hơn.
48. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Người tu biết thức giác trở về với chính mình thì mới hiểu được
nguyên căn của Trời Ðất”?
Đáp: Vì mình, cấu trúc bởi nguyên lý của Trời Ðất, mà mình không trở về với chính mình,
làm sao hiểu mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu?
49. Hỏi: Thưa Thầy, “Phúc điền” là gì?
Đáp: “Phúc điền” là quân bình, sáng suốt, mới có chỗ, có chân đứng.
50. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Người tu biết thức giác trở về với chính mình thì mới hiểu được
nguyên căn của Trời Ðất”?
Đáp: Tu, là, người Ðời người ta tu vì sự động loạn quá nhiều họ mới đi tu. Đi tu, họ mới trở
về thanh tịnh. Thanh tịnh rồi họ mới thức giác chính họ là một tiểu thiên địa đại diện Trời Ðất.
Họ mới dốc lòng “thế Thiên hành đạo,” đem ra sự thật cho mọi người cộng hưởng và chung
tiến.
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51. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao Thầy có dạy là, “Người nào biết được Vô Vi và biết được con
đường phục vụ, mở tâm, mà lấy luật nhân quả làm tiêu chuẩn để sống ở thế gian này, thì không
bao giờ bị đói, không bao giờ bị khổ, không bao giờ bị mất Ðạo.” Tại sao?
Đáp: Đó là sự quân bình tự đạt, tự thức, và gieo duyên khắp thế giới cùng tu cùng tiến; là
người đó không bao giờ bị đói, bị khổ đâu, vì nó thương nó, xây dựng cho chính nó, và ảnh
hưởng người kế tiếp cùng xây dựng; nó thành một cộng đồng thanh tịnh, thương yêu và tha
thứ rõ rệt.
52. Hỏi: Thưa Thầy, đạo pháp ở trong hay ở ngoài? Đứng ở hàng ngũ nào mới bảo vệ được
đạo pháp?
Đáp: Chỉ có tu, thực tâm tu, dứt khoát tu, mới bảo vệ được Đạo Pháp. Nếu mà không có dứt
khoát, không bao giờ bảo vệ được Đạo Pháp. Đọc sách nói, hay lắm; triết lý hay lắm; “nhà”
này, “nhà” nọ, hay lắm; nhưng mà chính chúng ta làm không được một cái gì hết! Mức tiến
đâu? Đọc để hiểu, mà hành không được, thì nó cũng như ô trược như xưa thôi!
53. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao Thầy dậy “Người nào muốn mở thiền đường phải biết sử dụng
Cánh Cửa Nhân Quả mà làm con người?”
Đáp: Thì, luật Nhân Quả là chúng ta phải gieo cái nhân lành, chúng ta phải, lập thiền đường
phải tu thiền nhiều, tự thức, mới cống hiến cho người kế tiếp được. Nếu mà chúng ta lập thiền
đường mà nói chuyện đời, làm chánh trị hơn thua, thì không bao giờ ảnh hưởng được. Thì các
bạn đã thấy, nhiều thiền đường, có nhiều thiền đường nói chuyện hơn thua, không ai thèm tới
nữa; tự nhiên người ta không tới; không ai cấm cản mà họ không thèm tới nữa. Mà những
người không nói năng gì, mà họ thật tâm tu, nhiều người kính mến và hợp tác xây dựng để ảnh
hưởng người kế tiếp.
54. Hỏi: Thưa Thầy ai đại diện Ðấng Toàn Năng?
Đáp: Đại diện Ðấng Toàn Năng là tâm thức phải quân bình, đầu óc phải sáng suốt, mới thật
tâm xây dựng cho chung được.
55. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao Thầy nói rằng, “Sự sáng suốt của mình có đây là vay của Bề
Trên”?
Đáp: Mình cấu trúc từ siêu nhiên, thì mình vay từ đó; mà mình chưa về với được siêu nhiên
thanh tịnh, là mình vẫn còn nợ. Sân si nó tạo phiền cho chính mình, chớ đâu có giúp đỡ chính
mình đâu!
56. Hỏi: Thưa Thầy, tình thương nào mới là chánh?
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Đáp: Thương mình, và xây dựng cho chính mình, mới là chánh. Trong thực hành chớ không
phải dùng lý thuyết.
57. Hỏi: Thưa Thầy, “Chủ Thuyết” là gì, mà “Không Chủ Thuyết” là gì?
Đáp: Chủ thuyết là mình muốn đặt vấn đề đó cho mọi người theo mình. Không chủ thuyết là
nó có cơ hội phát triển tự nhiên của mỗi tâm linh. Chủ thuyết là đè đầu người ta, bắt buộc người
ta phải đi vô con đường của mình; đó là sai. Mà mình chỉ hành để ảnh hưởng họ; họ noi theo
đó và thực hành tu tiến, giải mở tâm thức của họ, họ mới thấy có giá trị.
58. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao tự cho mình là xây dựng nhịn nhục?
Đáp: Tự tu mới là thực sự xây dựng; dứt bỏ hồng trần, dứt bỏ tánh tham, mới bắt đầu xây
dựng thanh nhẹ tiến tốt.
59. Hỏi: Thưa Thầy, người tu tại gia đã cạo đầu, khi cha mẹ chết không cần để tang, có phải
không?
Đáp: Cái “Hiếu,” có đời, có đạo, phải có tang! Ai sanh mình ra? Cái đó là bằng chứng, cái
tang là bằng chứng ai sanh mình ra: có nguồn gốc, mới có sự sống. Chuyện đó, phải để tang!
Không phải cạo trọc đầu, “Tôi làm sư là tôi lớn hơn cha mẹ!” Cái đó là không được; bắt cha
mẹ lạy là không được! Mình “đời, đạo song tu” thì phải rất rõ rệt.
60. Hỏi: Thưa Thầy, “Thông tam bảo” là sao?
Đáp: Tinh, khí, thần điều hòa, xuất phát đi lên, kêu bằng “thông tam bảo.” Ba báu linh Tinh,
Khí, Thần mà không có trụ hóa, không có phát triển; tiêu hao Tinh Khí là không phát triển.
61. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao thiền định lại là “để đón rước thanh quang và hòa tan thanh
quang hướng thượng; có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng”?
Đáp: Mình ngồi thiền thì luồng điển xuất phát đi lên thay vì kẹt ở bên trong tim, gan, thận.
Mình thiền, hít thở, điều hòa Tinh Khí Thần, phát triển đi lên, trụ hóa, tốt.
62. Hỏi: Thưa Đức Thầy, con hành pháp Thiền được ba tháng, khi thì thấy tâm được thanh
tịnh, có lúc Soi Hồn, có khi lúc thiền định, có khi lúc Soi Hồn và lúc Thiền Định, một vòng thật
sáng, và ánh sáng dịu mầu xanh lá cây, chung quanh lòng thì mầu trắng, kéo dài khoảng năm,
bẩy phút. Hiện tượng đó là ý nghĩa gì? Xin Thầy minh giảng cho con. Xin cảm ơn Thầy.
Đáp: Đó là luồng điển Ngũ Hành của cơ tạng: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, bắt đầu điều hòa
và phát triển, thì nó mới thấy ánh sáng, chớp nhoáng. Nhưng mà phải giữ thanh tịnh; nếu thiếu
thanh tịnh là nó sẽ mất.
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63. Hỏi: Thưa Thầy, đây là một câu hỏi của một bạn đạo người Đức: làm thế nào con có thể
chế ngự được sự sợ hãi, và đạt được sự hài lòng trong cuộc sống?
Đáp: Vô Vi có cái phương pháp là niệm Phật: xây dựng cái thần kinh càng ngày càng mạnh
dạn, thức Hòa Đồng nó mới mở, thì lúc đó mình mới mạnh dạn, không có lộn xộn; quyết định
rõ rệt. Dùng ý niệm “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật,” là chấn động lực xây dựng cho thần kinh
càng ngày càng tốt và thanh tịnh.
64. Hỏi: Kính thưa Đức Thầy, Con có nghe Đức Thầy có dặn thêm “Sau này nên niệm theo
nguyên lý của Lục Tự Di Đà:”
“Nam, thật phương Nam, lửa Bính Đinh
Mô, chỉ rõ vật vô hình
A, Nhâm Quý gồm thâu nơi thận
Di, giữ bền ba báu linh Tinh, Khí Thần
Đà, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả
Phật, hay thân tịnh ở nơi mình”
Niệm như vậy mà vẫn cắn răng co lưỡi, nhìn thẳng, và nhớ trên trung tim bộ đầu? Hay là niệm
mỗi chữ theo các luân xa? Con kính xin Đức Thầy chỉ dẫn cho chúng con được rõ ràng thêm
hơn. Xin cảm ơn Thầy.
Đáp: Nguyên lý của “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật,” chấn động lực nó đều phát triển nếu niệm
đúng. Mà niệm cho có chừng, niệm cho Phật nghe, niệm cho bạn đạo nghe, cái đó nó giới hạn
và nó không phát triển! Co lưỡi, răng kề răng, âm thầm ý niệm “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật,”
thì cái nguyên lý đó nó sẽ phát triển; nó phát triển càng ngày càng rộng, hòa hợp với cả càn
khôn vũ trụ, thì cái nhìn của chúng ta nó sẽ được thay đổi, thấy khác. Chuyện gì cũng nằm
trong cái nguyên lý đó, thì chúng ta mới cảm thấy thanh tịnh và nhẹ nhõm được.
65. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao “Đường đi của điển quang đã khai thông thì sự bận rộn trong
tâm thức không còn nữa”?
Đáp: Nó còn uất khí thì nó còn bận rộn; mà nó hết uất khí, khai thông tức là quán thông, nó
không có bận rộn nữa; nhẹ nhàng.
66. Hỏi: Kính thưa Đức Thầy, sau đây là một thơ của một bạn đạo ở Orlando, Florida; của
Nguyễn Đông. Con sẽ đọc lên: Thầy kính, con kính thăm Thầy và tất cả bạn đạo; sau cầu chúc
Thầy và tất cả quý bạn đạo vui vẻ, và Đại Hội thành công. Tuy con không đi được, nhưng lòng
con luôn hướng về Đại Hội, tự hứa cố gắng tu để không phụ lòng Thầy. Dưới đây con có vài
câu hỏi, xin Thầy minh giải cho; con xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ nhứt: Năm 9, 10 tuổi con
đã nghe được âm thinh; và khi tu Vô Vi thì con biết đó là điển. Câu hỏi là khi nghe như vậy,
con phải trụ âm thanh đó ở đâu?
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Đáp: Khi mà nghe được âm thanh ở trên bộ đầu, phải trụ ngay trung tim bộ đầu: nó càng ngày
lớn mạnh nó mới hội nhập được luồng điển của Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ; sống
một cách vững vàng, trí óc minh mẫn.
67. Hỏi: Cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ nhì: Khi con thiền hay niệm Phật thì âm thanh đó vẫn
nghe được ở trong đầu. Thường thường âm thanh này làm con quên niệm Phật. Câu hỏi của
con là: con nên chú tâm niệm Phật, hay lắng nghe âm thanh dù lúc thiền, hoặc đi, đứng, nằm,
ngồi?
Đáp: Cái âm thanh đó phải cố gắng đưa về trung tâm bộ đầu, và dùng ý niệm ngay trung tâm
bộ đầu niệm Phật tỏa ra càng ngày lớn rộng và thanh nhẹ hơn.
68. Hỏi: Thưa Thầy tại sao mình tâm niệm có Trời, có đất, có đạo thì tự nhiên tâm đạo dũng
mãnh không còn sợ sệt nữa. Là sao?
Đáp: Có Trời, có đất, có đạo là chúng ta sanh ra bởi Trời đất. Ngày hôm nay, chúng ta tự đạt,
nắm được cái giềng mối quân bình ngũ hành trong cơ tạng kêu bằng đạo. Quân bình đi tới.
Thẩy thẩy, cái gì ở thế gian mà mất quân bình là không tiến tới được.
69. Hỏi: Thưa Thầy, mở khuyết là mở làm sao? Làm sao biết được, mình được mở khuyết.
Đáp: Mở khuyết là chuyện hồi nào giờ mình không hiểu không biết mà tới lúc nói chuyện với
người thường hay người đạo tự nhiên cái tâm mình mở rộng ra và hiểu thấu triệt cái việc mà
mình đã nghe. Đó là mở khuyết. Hiểu một cách sâu sắc là mở khuyết.
70. Hỏi: Thưa Thầy, đức Phật Thích Ca nhờ gì mà ngài thiền giữa rừng sâu nước độc mà
không lay chuyển được tâm hồn hướng thượng của ngài.
Đáp: Đức Phật Thích Ca hồi xa xưa thiếu đủ phương tiện nhưng mà cái ý chí của ngài cương
quyết cảm thức được càn khôn vũ trụ là một thì đối với ngài không có cái gì có thể ám hại ngài
và ngài chẳng ám hại ai. Cho nên cái từ quang của ngài rất tốt đẹp. Người nào nghe qua cũng
thức tâm và nguyện trở về với cảnh giới thanh nhẹ để tự tu tự tiến.
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Thiền Viện Vô Vi Thế Giới
Thiền Viện Vĩ Kiên
22125 Crest Forest Dr.
Cedar Pines Park, CA 92322
U.S.A.
Mailing Address:
P.O. Box 2045
Westminster, CA 92684-2045 - U.S.A.
Tel : (909)-338-6691

Thiền Viện Hai Không

Thiền Viện Quy Thức
Lieu dit Le Senaillet Lot 220
Publier, 74500 - FRANCE
Tel : (045)-070-8355
Email : santelli.dominique01@tele2.fr

392 Wayman Lane
Oroville, CA 96565
U.S.A.
Mailing Address:
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966 - U.S.A.
Tel : (530)-589-6972
Email : maioro@yahoo.com

Thiền Viện Quy Hội Tình Người

Thiền Viện Nhẫn Hòa

2922 Jolicoeur
Montreal - Quebec
H4E 1Z3 , Canada
Tel : (514)-769-8799
Email : meditation.jolicoeur@primus.ca
http://tvjolicoeur.jimdo.com/

4514 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98512 - U.S.A.
Tel : (360)-357-5675
Email : nguyenvg@comcast.net
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Cách Thượng
Kính Vô Vi
Kính Vô Vi là biểu trưng cho thanh
quang của Càn Khôn Vũ Trụ và cũng là
biểu trưng cho lòng trung nghĩa.
1.

Cách tốt là thượng kính Vô Vi trong phòng khách, hướng về cửa ra vào hay cửa sổ,
nơi sáng sủa, khang trang, có nhiều ánh sáng chiếu vào. Kính nên dùng hình bán nguyệt
(nửa hình tròn) vì hình bán nguyệt nhận ánh sáng mặt trăng dịu hơn. Ban ngày thì nhận
ánh sáng mặt trời.

2.

Chọn ngày mùng một hay ngày thứ mười lăm (ngày rằm) trong tháng âm lịch để
thượng kính.

3.

Kính Vô Vi khi gắn lên tường phải phủ vải đỏ cho đến khi làm lễ thượng kính.

4.

Khi dâng hoa và ngũ quả (năm loại trái cây tượng trưng cho ngũ tạng) thì dùng hoa
màu trắng (tượng trưng cho huệ linh) đặt phía bên trái (từ ngoài nhìn vào kiếng).
Đức Thầy có dạy phía bên trái mạnh hơn, ngũ quả thì đặt ngay chính giữa.
Nếu làm ăn buôn bán thì nhớ dâng hoa mỗi ngày, còn không vào mồng một hay rằm
thì dâng hoa và ngũ quả.

5.

Đúng 12 giờ trưa, gia chủ đứng trước kính, chắp tay trước ngực và nguyện 3 lần:
“Xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia cang chúng con được bình an, tu hành
tinh tấn.”

6.

Rồi ngồi trước kính trong tư thế thiền và tập trung ý trí lên trung tâm bộ đầu thầm
niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục từ năm tới mười phút. Xong rồi xá 3 lần.

7.

Mỗi nhà chỉ nên thượng một kính Vô Vi thôi. Nếu bạn nào đã thượng kính rồi mà
không phải hình bán nguyệt thì cứ giữ kính cũ.
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Mục Lục
Mục Tiêu Của Đặc San Vô Vi

Trang 2

Hình Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên

3

Lá Thư Đặc San Vô Vi

4

Hình Đức Tổ Sư – Đỗ Thuần Hậu

5

Thơ “Du Hành Đạo Pháp”

6

Thơ “Thanh Tịnh”

7

Hồi Quang Phản Chiếu

8

Thơ “Đời Đạo”

19

Thơ “Hồi Quang Phản Chiếu”

20

Mảnh Đất Việt Nam

21

Bài Diễn Văn Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2016”

23

Tình Thầy Tận Độ

26

Thơ “Hoàn Nguyên”

33

Duyên Lành

34

Thơ “Duyên Lành Tái Ngộ”

35

Tự Nhiên Và Hồn Nhiên

36

Thơ “Linh Hồn”

36
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Kỷ Niệm Atlatic City

37

Giác Thức Trong Tôi

44

Con Đường Tôi Đi

45

Thơ “Hành Trình”

46

Lần Đầu Tiên Tham Dự Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp”

47

Tình Trời Tình Người

48

Được Là Chính Mình

56

Thơ “Thật Chơn Trung Tín”

57

Hình Ảnh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2016

58

Hình Ảnh “Viếng Thăm Mộ Tổ 2016”

69

Hình Ảnh “Sinh Hoạt Thiền Đường Hồ Văn Em”

70

Khóa Sống Chung  Sapa

71

Nhân Ái

72

Thơ “Du Hành Đại Hội”

74

Chấn Động Lục Tự Di Đà

77

Gia Chánh

84

Thư Từ Lai Vãng

89

Vấn Đạo

116

Nhạc Nhớ Ơn Thầy

129
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Thiền Viện Vô Vi Thế Giới

131

Cách Thượng Kiếng Vô Vi

132

Địa Lý Bát Trạch

133

Mục Lục

136

Liên Lạc

139
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Thông Tin Liên Lạc

Voviphatphap@gmail.com
Vovinewyork@gmail.com
Kinhsachvovi@gmail.com
Tuanbaovovi@gmail.com
Vovidacsan@gmail.com
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