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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii  

24 tháng 9 năm 2017 Số 361

Email: tuanbaovovi@gmail.com 

Website: www.voviphatphap.org 
  

 

TTuuầầnn  nnààyy  ::  

••  MMụụcc  BBéé  TTáámm  

••  LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  

••  SSiinnhh  HHooạạtt  BBạạnn  ĐĐạạoo    

••  TThhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  

••  TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy    

••  BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  

 

 

 

Tờ báo hằng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới 

 

MMụụcc  BBéé  TTáámm  
Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved. 

 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó 
cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. 
Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu 
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.  
 
Kính bái,  
Bé Tám 
 

 
 

 
 
 

Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:  
 
1. Sau khi sự biến chuyển của thiên cơ sẽ đi vào đâu ? 
2. Lòng từ thiện xuất phát từ đâu ? 
3. Dày công thực hành tự cứu có hữu ích gì không ? 
4. Thiêng liêng chuyển giáng bằng cách nào ? 
5. Óc tâm vấn vương có ích gì hay không ? 
6. Sự sai lạc của khối óc có hữu ích gì không ? 
7. Khuyến tu thì phải khuyến tu làm sao ? 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI.  All rights reserved. 
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Montréal, 05-12-99  6 : 00 AM 
1)  Hỏi: Sau khi sự biến chuyển của thiên cơ sẽ đi vào 
đâu ? 
Đáp: Thưa sau sự biến chuyển của thiên cơ thì sự bình 
minh sẽ hội tụ và quang chiếu. 
Kệ : 
 Bình minh tái hội chiếu nơi nơi 
 Thức giác tâm tu cũng hợp thời 
 Nguy biến không còn nay đạt thức 
           Hòa đồng chia sẻ đạt chơn lời. 
 

Montréal, 06-12-99  9 : 15AM 
2)  Hỏi: Lòng từ thiện xuất phát từ đâu ? 
Đáp: Thưa lòng từ thiện xuất phát từ sự đau thương 
cảm động lòng người. 
Kệ : 
 Thiên cơ sàng sẩy tận đáy lòng 
 Có khổ có tu có triển vòng 
 Thay đổi tình người trong biến chuyển 
 Cảm minh từ thiện tự tham tòng. 
 

Montréal, 07-12-99  2 : 45 AM 
3)  Hỏi: Dày công thực hành tự cứu có hữu ích gì 
không ? 
Đáp: Thưa dày công thực hành tự cứu rất có hữu ích. 
Kệ : 
 Có tu có hành tự tâm cứu 
 Giải tỏa phiền ưu giúp mọi người 
 Phát triển tâm linh duyên hội tốt 
 Thành tâm thực hành lại vui tươi. 
 

Montréal, 08-12-99  3 : 00 AM 
4)  Hỏi: Thiêng liêng chuyển giáng bằng cách nào ? 
Đáp: Thưa thiêng liêng chuyển giáng bằng cách sự 
thu nhận của mỗi khối óc khác nhau gọi là hạ từng 
công tác. 
Kệ : 
 Giáng theo trình độ hướng tâm hành 
 Chuyển tiếp hành thâu ước được thanh 
 Trí tuệ bất phân điều chuyển động 
 Tình Trời vẫn chiếu vẫn kết mành. 
 

Montréal, 09-12-99  6 : 05 AM 
5)  Hỏi: Óc tâm vấn vương có ích gì hay không ? 
Đáp: Thưa óc tâm vấn vương thiếu dứt khoát rất khó 
tu. 
Kệ : 
 Tưởng lầm khờ dại còn ngu (6) 
 Giải quyết không xong chuyện cõi tù 
 Mê loạn chính mình tâm khó đạt 
 Trì tâm tu luyện tự phân bù. 
 

Montréal, 10-12-99  5 : 20 AM 
6)  Hỏi: Sự sai lạc của khối óc có hữu ích gì không ? 
Đáp: Thưa sự sai lạc thần kinh khối óc không có lợi 
cho tâm lẫn thân, sự tham dâm sẽ gia tăng. 
Kệ : 
 Điển linh sẽ giáng từ từng động 
 Tâm thức không yên tạo cái còng 
 Khổ trí cực tâm không tiến nổi 
 Bận lòng không đạt lại không thông. 
 

Montréal, 11-12-99  9 : 40 AM 
7)  Hỏi: Khuyến tu thì phải khuyến tu làm sao ? 
Đáp: Thưa khuyến tu thì phải tự tu trước có kết quả nhiên hậu mới khuyến người kế tiếp. 
Kệ : 
 Khuyến tu thực hiện hình thành (6) 
 Tự giải phiền ưu tự thực hành 
 Kết quả chính mình không gián đoạn 
 Thực hành liên tục tự phân hành. 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
MẪU ÁI  76 
 
 
Thiêng liêng điển báo đâu đâu 
Nơi nào cũng có cơ cầu tiến thân 
Tuy rằng cha mẹ góp phần 
Phận con phải xét phải lần tiến thân.  
  
Nơi nào cũng có sự nhiễu động liên kết của phần điển thiêng liêng, tùy duyên trợ hành của mỗi khối khác nhau. 
Có tình thương của cha mẹ mới có chúng ta, nhưng rốt cùng, chính ta cũng phải lo liệu lấy ta hầu mới mong 
được tiến thân. 
 
Điển thông minh bạch xa gần 
Nơi nào cũng vậy cũng cần dựng xây 
Bình tâm tự xét đêm ngày 
Đến nơi thanh tịnh thấy thầy thấy ta.  
 
Khi luồng điển của cơ thể từ bên trong cho đến bên ngoài được khai triển liên thông, thì ta mới thấu đáo được 
tình trạng của nội tâm, và mới nhận thức được ai đã và đang hứng chịu sự trách nhiệm quan trọng giữa Trời và 
Đất đang quây quần trong định luật trả vay. 
  
Hồn ta trọng trách đêm ngày 
Chuyển xoay xoay chuyển theo giày xéo tâm 
Ai ai cũng tự thì thầm 
Sanh rồi lại diệt lại tầm được chi? 
 
Phần hồn phải hứng chịu mọi tai nạn xảy ra do sự động loạn của lục căn lục trần đã tạo thành, sống trong sự 
bàng hoàng bất minh tiền căn và hậu quả. 

 
 

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 7/5/1972) 
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SSiinnhh  HHooạạtt  BBạạnn  ĐĐạạoo  TThhếế  GGiiớớii  
 
Lưu Ý: Bài viết cho mục “Sinh Hoạt Bạn Đạo Thế Giới” không ngoài mục đích giúp bạn đạo địa phương thông 
tin tới cộng đồng Vô Vi. Những tin tức này không phản ảnh quan điểm của Tuần Báo Vô Vi. Ban Biên Tập Tuần 
Báo Vô Vi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết này. 

 

 
 
 

CHÚ SÁU LUNG CÚNG ĐÁM TANG 
 

 
Theo tôi được biết, ngày trước Chú Sáu Lung, 

lúc còn trẻ đã vào chùa quy y Phật pháp, cho mãi 
đến khoảng năm 20 tuồi (?) chú mới rời chùa ra đời 
lập gia đình và sống bình thường như bao nhiêu 
người đời khác. Trong khoảng thời gian tu trong 
chùa, chú thường theo thầy mình đi tụng đám ma 
nên rất rành thủ tục cúng kiến này. Sau này khi ra 
đời chú cũng thỉnh thoảng đi cúng đám theo yêu cầu 
của những gia đình quen biết chú có đám.  

Đến khi gặp Ông Tám (ở TĐ. HVE) và học 
thiền theo PLVV, chú thỉnh thoảng vẫn đi tụng đám 
như trước đây khi được người ta yêu cầu. Rồi đến 
một hôm, khi chú tới Hồ gia trang để gặp Ông Tám 
học đạo, bỗng Ông Tám gọi lại hỏi rằng : “Anh sáu 
à, anh đi tụng cầu siêu cho người chết, nhưng anh 
có thấy phần hồn người đó không vậy? họ đang 
đứng ở đâu : đầu hòm, giữa hòm hay cuối hòm 
vậy?” Chú Sáu Lung lúc ấy chưa đắc pháp (tức mở 
huệ xuất hồn) nên hơi ú ớ : “Dạ không, thưa thầy.” 
Ông Tám bèn nói thẳng: “Anh không thấy người ta 
ở đâu, ra sao thì làm sao mà đòi siêu độ cho họ 
được chứ? Anh có thấy mình làm việc vô ích 
không?” Chú Sáu lúc ấy không trả lời Thầy mình 
được, đành làm thinh. Thế là một thời gian ngắn 
sau, chú từ bỏ công việc đi tụng đám của mình. Đấy 
là Ông Tám đã cố tình phá mê cho chú.  

Mãi đến sau này, khi chú Sáu đắc pháp (mở 
huệ xuất hồn) chú lại đi công quả cúng đám tang 
cho các gia đình bạn đạo tu theo PLVV (chứ không 
cúng đám cho người đời). Song song với việc cúng 
đám tang, chú cũng thường đi đám giỗ, đám cưới 
của gia đình các bạn đạo mà chú quen biết để giúp 
đỡ, hỗ trợ cho họ.  

Trong số vài người thường chở chú Sáu đi dự 
đám tang có anh Hai Huệ, ở bên Bà Chiểu, gần nhà 
chú. Anh Hai Huệ có tâm sự với tôi, anh để ý xem 

chú Sáu cúng đám thế nào để học thuộc, hầu sau 
này có đi đám sẽ làm y theo như chú vậy. Thế 
nhưng sau nhiều lần chở chú Sáu đi cúng đám tang, 
anh đành “bó tay” vì không có đám nào chú cúng 
giống đám nào cả. Có đám chú chỉ thắp nhang và 
nguyện 5, 10 giây là xong; có đám chú làm gần tàn 
cây nhang vẫn chưa xong phần cúng và cầu nguyện. 
Thế thì làm sao mà học cách thức cúng đây? Anh 
Hai Huệ đành chịu thua và bỏ ý định học lén nghề 
cúng đám của chú Sáu.  

Ngày trước, khi chú Sáu còn đi tụng đám ma 
theo bên chùa, có bài bản công thức cúng kiến đàng 
hoàng, nghi thức có chỉ dạy sẵn, rõ ràng theo kinh 
tụng hướng dẫn. Ngày nay chú cúng đám tang theo 
trình độ hiện giờ của chú. Chú có huệ nên thấy rõ 
phần hồn của người chết, biết rõ trình độ và sự 
vướng mắc của họ, nên chú sẽ tùy cơ mà khuyên 
nhủ họ từ giã mê chấp và đi về cõi trên lo tu học. 
Do đó sự hành lễ của chú không có theo bài bản của 
thế gian, của kinh sách bên chùa nữa, không còn y 
khuôn diễn nghĩa nữa rồi, lúc nầy lúc khác làm sao 
chúng ta học và nhái theo được chứ!  

Tôi nhớ có lần, tôi cùng các bạn đạo Vô Vi đi 
đám tang ông 7 Ngữ ở bên Cầu Bông, Bà Chiểu. 
Hôm ấy bạn đạo đi dự cũng khá đông vì ông 7 Ngữ 
trước có tu theo PLVV được vài năm, sau ông đi lạc 
qua bên Pháp Nhân Điển. Khi mất, ông vẫn còn lạc 
bên ấy nên khi làm lễ tang, chú Sáu đã phải đứng 
trước quan tài ông 7 Ngữ khuyên lơn rất lâu, tàn cây 
nhang vẫn chưa xong vì ông 7 Ngữ lúc ấy hồn còn 
mê luyến gia đình, vợ con nên không nghe lời 
khuyên của chú mà về cõi trên (Côn Lôn Sơn) tu 
học tiếp. Lúc ấy, tôi đang đứng xớ rớ gần bên thì 
chú Sau kêu: “Chất, con lấy ly rót nước trà mời bác 
7 đi con!” Tôi bèn làm theo lời chú Sáu dạy, chạy đi 
lấy ly rót trà mời ông 7 Ngữ (Thật tình tôi có thấy gì 
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đâu, chỉ nghe sao làm vậy, nhưng tôi biết chú Sáu 
đang làm việc với ông ấy). Mãi một lúc sau chú Sáu 
mới làm xong bổn phận của mình và có nói lại với 
tôi và các bạn đạo đi đám tình trạng của ông 7 Ngữ, 
như tôi đã nói ở trên. 

Cho nên, trong đường đạo, mọi sự việc đều 
khác xa với việc làm của người đời thế gian, nếu 
không chứng đắc ta khó mà hiểu được. Bởi vậy 
chúng ta chớ lấy kiến thức theo sách vở mà phê 
phán, bình luận việc làm của người đạo e rằng sẽ sai 

lầm lớn, và vô tình tạo nghiệp cho chính mình vì 
ngu muội. 

Vài hàng tâm sự rất mong chư huynh đệ đồng 
đạo hiểu và thông cảm.  

Kính chúc tất cả luôn luôn tinh tấn công phu 
tu tiến và chứng đắc như mong muốn trong con 
đường Đạo Pháp Vô Vi. 

 
Thân kính, 
Mai Văn Chất. 
(Ghi lại ngày 28/06/2016) 

 
   

 
 

CHO HAY NHẬN 
 

 
Trong một tiệc sinh nhật Đức Thầy tại Nam 

California, tôi đại diện các bạn đạo cùng bàn, quỳ 
dâng các bao tiền quà sinh nhật cho Đức Thầy. Ngài 
nhận bằng hai tay. 

Số tiền ước khoảng hơn 500 đô Mỹ, giúp Đức 
Thầy phương tiện giúp đời. 

Tôi được Ngài ban cho rất nhiều thanh điển để 
về chia lại cho các b/đ cùng bàn. 

Câu hỏi là ai cho và ai nhận? 
Thanh điển Vô Cực có thể đổi bằng tiền 

chăng? 

 

 

Khương bửu Võ (Los Angeles, ngày 15/9/2017) 
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TT hhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  
 

Qua Mục Thư Từ Lai Vãng, bạn đọc có dịp chia sẻ tâm sự thiết tha của người gởi - các đứa con Vô Vi từ 
khắp Năm Châu; học hỏi và cảm nhận lòng thương yêu, sự hi sinh tận độ vô bờ của người nhận - Thầy Tám, 
người Thầy, người cha VÔ VI yêu quý ...... Những lá thư gói ghém tâm tình thắm thiết, nhất là từ các bạn Vô Vi 
đang ở quê nhà xa tít với hoàn cảnh khó khăn, gút mắc từ ĐẠO lẫn ĐỜI, luôn được hồi âm bằng những lời 
khuyên giải sáng suốt, chân tình, hướng tâm về chân lý vô cùng siêu diệu. 
 
--------------------------------------------- 
THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM 
Đức Thầy,  
 

Đầu thư con thành kính chúc Đức Thầy thân 
tâm luôn an lạc, trường thọ, hướng dẫn chúng con 
tu. 

Kính thưa Đức Thầy, con là C P, con hành nghề 
lương y, xem mạch, bốc thuốc dân tộc : 

1) Thầy có dạy con sau khi khám bệnh xong cần nằm 
trong bồn nước muối biển 15 phút để lỗ chân lông 
giải trược. Vậy nưóc muối biển này có phải là con 
lấy muối hột con bỏ vào nước cho tan ra hơi mặn 
mặn là được ? Hay nhiều ít thế nào kính xin Đức 
Thầy chỉ dạỵ 

2) Con nằm trong bồn nước con thở Pháp Luân có 
được không ? Hay là ngồi niệm Phật tốt ? Khi ngâm 
15 phút để như vậy hay là tắm xả nước ngọt lại ? (vì 
khi con đi tắm biển ở Vũng Tàu, khi tắm xong con ít 
khi tắm nước ngọt lại). 

3) Ở nhà con thường có các bạn đạo đến thiền chung 
vào ngày rằm, hoặc thiền hướng thượng niệm Phật 
cho một vài phần hồn thân nhân của bạn đạo hay 
bạn đạo qua đời. Vậy trước khi thiền chung, con 
ngồi thiền niệm Phật trong tâm hay như thế nào ? 
Kính xin Thầy chỉ dạy. Con thưòng để tên tuổi 
người mất trước bàn thờ cửu huyền rồi ngồi niệm 
Phật theo băng của Đức Thầy, làm như vậy có đúng 
không ? Có cần để tấm ảnh mấy người qua đời 
trước mặt các bạn đạo rồi thiền chung không ? 

4) Theo lời mời, ngày rằm nhà bạn đạo có thượng kính 
Vô Vi : nam tả nữ hữu, còn con và gia đình chủ 
đứng gần kiếng, con đọc ra tiếng và nguyện (các 
bạn đạo đứng phía sau niệm Phật hướng thượng). 
 
- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN) 
- NAM MÔ ĐỨC ÔNG TƯ (CAO HỮU HIỀN 

HỘ PHÁP) 
- NAM MÔ ĐỨC ÔNG TÁM (PHẬT VĨ KIÊN) 
- NAM MÔ PHẬT QUANG THÁNH VÀ KHỐI 

CỘNG ĐỒNG VÔ VI (2 lần) 

GIA HỘ CHO ANH CHỊ .... TU HÀNH TINH TẤN, 
TÂM THÂN AN LẠC. 
 
Nguyện vừa xong con thấy điển Bề Trên giáng 
xuống vào kính Vô Vi, con cảm nhận luồng đIển 
rất mạnh rút thẳng người con lên rần hết cả bộ 
đầu, (lúc đó con niệm Phật), mà các bạn cũng cảm 
nhận giống như con. 

Kính xin Đức Thầy cho con biết có bạn đạo chỗ này 
thì con cảm nhận được 5 luồng điển giáng xuống, 
còn có khi thượng kính ở nơi khác cũng ngày rằm 
hay mùng 1, chỉ có 2 hay 3 luồng đIển của Bề Trên, 
vậy là sao ? Sao có chỗ ít có chỗ nhiều ? và điển đó 
là của Đấng nào ? Làm thế nào phân biệt được điển 
của Phật, Tiên, Phật Quang Thánh, hay của Đức 
Thầy, hay là điển âm ... v..v.. 
Xin Đức Thầy vui lòng cho con biết để phân biệt. 

5) Khi con đứng trước quan tài của bạn đạo, con cũng 
thành tâm nguyện Ông Tư, Ông Tám ... gia hộ cho 
phần hồn ... được siêu thăng tịnh độ, rồi con cảm 
nhận giống như thượng kiếng Vô Vi, nhưng ít hơn, 
không mạnh bằng kính Vô Vi, vậy là điển của ai ? 
Và con về nhà ngâm bồn nước muối biển để giải 
trược 15 phút có tốt không ? 

6) Đối với người tu thiền hay không tu, khi chết đem 
thiêu thành tro đem bỏ ra giữa biển có tốt không ? 
Hay là chôn tốt hơn ? 

7) Năm 97, tháng 3, má con mất, con có xin ý kiến 
Đức Thầy mua đất để cất thiền đường cùng bạn đạo 
để tu học, Thầy nói rất tốt, và có cho tên thiền 
đường đó là " Mỹ Thiện". Nhưng vì ở VN còn khó 
khăn..., vả lại hiện đất ở VN lại mắc lắm; hiện các 
bạn đạo cũng thường đến tại nhà con tại thành phố 
M T để thiền chung. Vậy có thể tạm xin ý kiến Đức 
Thầy cho chúng con tạm gọi nơi này là thiền đường 
Mỹ Thiện có được không ? Thỉnh thoảng vào ngày 
rằm hoặc có bạn đạo qua đời, đến hướng thượng 
thiền chung và chỉ cho các bạn mới hành pháp ? 
Nếu được, kính xin Đức Thầy hộ trì hồng ân thanh 
điển để chúng con an tâm tu học. 
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Sau cùng con thành kính, kính chúc Đức Thầy 
luôn an lạc, trường thọ để độ chúng sanh tiến kịp cơ 
quy nhứt kỳ III.  
Con chân thành đội ơn Đức Thầy. 
Con 
C P C 
 
---------------------------------------------- 
THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM 
Atlantic City ngày 17/09/99  
 
P C, 

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 4 tháng 4 
năm 1999 được biết con vẫn bình an độ đời. 

Muối hột bỏ vào bồn nước ấm cho tan là khoảng 
1 kg là đủ hút được trược khí từ lỗ chân lông, nằm 
trong bồn thở chiếu minh rất tốt. Ngâm xong phải 
tắm nước lạnh cho lỗ chân lông khép lại, nếu tắm 
biển giữ được là tốt. 

Các bạn đến nhà chung thiền vào ngày 15 AL, 
hướng thượng, cầu nguyện cho bạn đạo hay thân 
nhân qua đời sớm siêu thăng tịnh độ là tốt. Cần 
niệm Phật là đủ rồi. Niệm Phật đúng theo băng 
Thầy là đúng. Cần nêu danh của người qua đời và 
chôn tại đâu, cầu nguyện cho sớm siêu thăng tịnh độ 
là được rồi, hướng tâm và thiền chung. Dùng ý 
niệm không cần niệm ra tiếng, khẩu khai thần khí 
tán. 

Thành tâm niệm Phật điển rút thẳng người 
chứng minh đốc mạch bắt đầu thông mới giải được 
trược. 

Thượng kiếng Vô Vi nhờ bạn đạo thành tâm 
niệm Phật để bên trên chuyển chứng là đủ rồi, 
không cần nêu danh vị nầy, vị nọ tạo mê tín dị đoan, 
ma sẽ thừa cơ hội nhập xác không có lợi. Ngày rằm 
hay là mùng một cũng được, điển rút thì đúng còn 
điển giáng xuống là không đúng. Tâm bạn đạo động 
thì điển rút ít, tâm bạn đạo tịnh thì điển sẽ rút nhiều 
thì lời cầu nguyện mới có hiệu lực. Điển của ông 
Tám, ông Tư chỉ có chứng giải chứ không phù hộ 
như người đời muốn. Điển giải độ cho sáng suốt 
thêm là đúng, ngược lại đè nặng là ma hay quỷ. 
Thành tâm niệm Phật trước Quan Thánh là độ cho 
phần hồn được thăng hoa nhẹ nhàng và ấm áp hơn. 
Điển của hành giả bạn đạo chứ không có vị thiêng 
liêng nào dám xen vô sự chơn chánh của Trời Phật. 
Người chết xác chịu thiêu là giải được nghiệp, bỏ 
phần thiêu ra biển là phần hồn dễ liên hệ với Nguyệt 
Quang Phật, dễ điều hòa và thanh nhẹ, thay vì chôn 
và cúng quãy, phần hồn vẫn còn nghiệp và thù oán 
lẫn nhau, cúng chừng nào sẽ nguy hại chừng nấy, 
gia đình không yên. 

Muốn lập thiền đường phải xin phép địa phương 
đàng hoàng sẽ không có sự trở ngại về sau. Thiền 
đường là tự nhiên hội tụ bạn đạo đến thực hành 
PLVVKHHBPP là rất tốt, ích quốc lợi dân, cần có 
giấy phép địa phương thì mọi việc sẽ được êm xuôi. 
Chúc con và các bạn tu tiến. 
 

Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng 
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Gien, ngày 23 tháng 12 năm 1981 
KHÓC VÌ NHƠN LOẠI 

 
 

Khóc vì nhơn loại điêu linh 
Khóc vì nhơn loại tánh tình bất chơn 

Khóc vì nhơn loại giận hờn 
Khóc vì nhơn loại quên ơn Phật Trời 

Khóc vì nhơn loại bỏ rơi 
Khóc vì nhơn loại quên Trời quên ta 

Khóc vì nhơn loại bất hòa 
Khóc vì nhơn loại thiết tha cảnh trần 

Khóc vì nhơn loại bất nhân 
Khóc vì nhơn loại mở tầng đấu tranh 

Khóc vì nhơn loại cành nanh 
Khóc vì nhơn loại không hành không tu 

Khóc vì nhơn loại vẫn ngu 
Khóc vì nhơn loại ở tù mới hay 

Khóc vì nhơn loại làm thầy 
Khóc vì nhơn loại ngày ngày tạo sai 

Khóc vì nhơn loại thị oai 
Khóc vì nhơn loại chẳng tài hơn ai 

Khóc vì nhơn loại tự đày 
Khóc vì nhơn loại ngày ngày lún sâu 

Khóc vì nhơn loại lo rầu 
Khóc vì nhơn loại bỏ tàu Chơn Tâm 

Khóc vì nhơn loại khóc thầm 
Khóc vì nhơn loại chẳng tầm đường đi 

Khóc vì nhơn loại ghét nghi 
Khóc vì nhơn loại chẳng đi về Trời 

Khóc vì nhơn loại chẳng rời 
Khóc vì nhơn loại sống đời tham sân 

Khóc vì nhơn loại chẳng cần 
Khóc vì nhơn loại khó phần giải thông 

Khóc vì nhơn loại chẳng thông 
Khóc vì nhơn loại tréo tròng gạt nhau 

Khóc vì nhơn loại đối đầu 
Khóc vì nhơn loại giết nhau hoài hoài 

Khóc vì nhơn loại lười hoài 
Khóc vì nhơn loại tạo sai tạo lầm 

Khóc vì nhơn loại khép Tâm 
Khóc vì nhơn loại chẳng tầm thực chơn 

Khóc vì nhơn loại thiệt hơn 
Khóc vì nhơn loại tạo ơn giả tình 

Khóc vì nhơn loại bất minh 
Khóc vì nhơn loại tạo tình khổ đau 

Khóc vì nhơn loại muốn mau 
Khóc vì nhơn loại khổ đau đời đời 

Khóc vì nhơn loại lệ rơi 
Khóc vì nhơn loại sống đời khổ tâm 

Khóc vì nhơn loại điếc câm 
Khóc vì nhơn loại Chơn Tâm khó hòa 

Khóc vì nhơn loại ta bà 
Khóc vì nhơn loại bỏ nhà không lo 

Khóc vì nhơn loại nằm co 
Khóc vì nhơn loại chẳng mò được chi 

Khóc vì nhơn loại sân si 
Khóc vì nhơn loại khó thì tiến nhanh 

Khóc vì nhơn loại thiếu hành 
Khóc vì nhơn loại chẳng thanh như Trời 

Khóc vì nhơn loại nơi nơi 
Khóc vì nhơn loại chẳng xơi được gì 

Khóc vì nhơn loại khinh khi 
Khóc vì nhơn loại Tâm thì bất an 
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Khóc vì nhơn loại bàng hoàng 
Khóc vì nhơn loại có đàng chẳng đi 

Khóc vì nhơn loại tự khi 
Khóc vì nhơn loại khó thi khó hòa 

Khóc vì nhơn loại cách xa 
Khóc vì nhơn loại chẳng hòa tiến lên 

Khóc vì nhơn loại siết rên 
Khóc vì nhơn loại bỏ nền tảng căn 

Khóc vì nhơn loại khó khăn 
Khóc vì nhơn loại cằn nhằn nội tâm 

Khóc vì nhơn loại gạt thầm 
Khóc vì nhơn loại bỏ tầm Thanh Quang 

Khóc vì nhơn loại chẳng bàn 
Khóc vì nhơn loại quên đàng về quê 

Khóc vì nhơn loại chán chê 
Khóc vì nhơn loại khó bề sống chung 

Khóc vì nhơn loại bít bùng 
Khóc vì nhơn loại tạo khùng tạo điên 

Khóc vì nhơn loại cảm phiền 
Khóc vì nhơn loại sống riêng một mình 

Khóc vì nhơn loại chưa minh 
Khóc vì nhơn loại hại mình ngày đêm 

Khóc vì nhơn loại khó êm 
Khóc vì nhơn loại làm rêm cả mình 

Khóc vì nhơn loại vắng tình 
Khóc vì nhơn loại bỏ mình bơ vơ 

Khóc vì nhơn loại ước mơ 
Khóc vì nhơn loại đến giờ không đi !

 
Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

LUÂN HỒI DU  KÝ (tiếp theo) 
của Thánh Hiền Đường 

 
Dịch Giả   Đào Mộng Nam 

 
Hồi  Bảy (tiếp theo) 

CƯỚP TIỀN GIỰT NỢ NHẤT THỜI DÙ CHẠY TRỐN 

CHUYỂN KIẾP THÀNH TRÂU KHỔ NHỌC KHÓ CAO BAY 

 
… 

Mùa thu năm sau, A Bảo lên núi kiếm củi, 
khi tới ngang chùa Quang Minh, thì cũng lúc đó 
hòa thượng ra ngoài cổng chùa nhìn mặt trời 
lên, khi ngài quay đầu lại thì thấy A Bảo, liền 
kêu lại dạy rằng: “A Bảo này, bữa nay sắc mặt 
con không được tốt, phải lo giữ mình cẩn thận, 
nếu như có người kêu tên con, thì con chớ có trả 
lời, phải nhớ kĩ đấy”. A Bảo đã có kinh nghiệm 
trước đây, nên giờ coi hòa thượng như Tiên 
Thánh, đâu còn dám trái lời, nên liền cảm ơn rối 
rít. Khoảng ba giờ sau, toàn thân A Bảo ướt 
đẫm mồ hôi, vừa chạy vừa thở hào hển, mặt tái 
nhợt, toàn thân xám xịt, chân tay lạnh ngắt, quỳ 
mọp xuống đất, ôm cứng hai chân hòa thượng, 
nói chẳng nên lời. Hòa thượng an ủi: “Này A 
Bảo, con đừng có sợ”. Nhưng nghĩ hồi lâu hòa 
thượng hỏi tiếp: “Con đã gặp sự gì vậy?” Rồi 
ngài vừa lau mồ hôi, xoa ngực cho A Bảo vừa 
hỏi tiếp nguyên do sự tình. A Bảo thân run rẩy 
lập cập, miệng lắp bắp nói mãi tới trưa mới rõ 
được lí do vì sao lại kinh hãi bỏ chạy cho hòa 
thượng rõ như sau: “Thưa sư phụ, con gặp một 
người đẹp rắn, vì sau khi từ biệt sư phụ, con 
một mình vào núi kiếm củi, khí núi vừa bị ánh 
bình minh làm cho tan loãng, cảnh vật trở thành 
trong sáng rực rỡ, chim chóc hót véo von, chim 
ưng bay lượn, khỉ con vui mừng nhảy nhót kêu 
chí chóe, cảnh đẹp làm con say sưa, con chỉ 
cảm thấy lòng nôn nao yêu mến cảnh núi non, 
quên mất lời dặn của sư phụ. Chính lúc vui 

sướng miên man, quên cả thời gian thì chợt 
nghe tiếng người gọi, giọng véo von như chim 
oanh nói tiếng người thật là dễ thương, khiến 
con không thể cầm lòng bèn lên tiếng đáp lại, 
và dò theo chỗ tiếng nói phát ra thì con thấy 
một trang giai nhân tuyệt sắc, khiến con ngây 
người, nghĩ nàng là tiên nữ giáng trần, song tới 
khi nhìn lại người nàng thì hóa ra thân nàng là 
thân một con rắn lớn”. Hòa thượng nói: “A Bảo 
này, cớ sao con không nghe lời thầy dặn! Lần 
này ta không còn cách nào cứu nổi con, vậy con 
hãy về tự lo việc mai táng thân con”. A Bảo nói: 
“Xin sư phụ thí pháp cứu con, còn không con 
xin chết tại chùa.” Nói xong, quỳ mọp xuống 
đất lạy rối rít. Hòa thượng nói: “Được rồi, con 
hãy đứng dậy, ta sẽ hết sức giúp, con hãy chờ 
coi. Tối nay con lên ngồi giữa chính điện, lấy 
một cái chum chụp lên để xem có thoát khỏi số 
mệnh không”. Sáng hôm sau hòa thượng lên 
chính điện thì thấy con rắn mĩ nhân quấn chặt 
cái chum mà chết, hòa thượng liền lật con rắn 
và cái chum ra thì thấy A Bảo bị khí nộc độc 
của rắn nhiễm đen xì, và hồn đã lìa khỏi xác tự 
bao giờ! Người đẹp rắn thật là tai hại! Hòa 
thượng đầy lòng từ bi liền đem họ chôn chung 
vào một huyệt, với hi vọng từ đó họ sẽ tự giải 
oan trở nên tốt lành. 

Thế mới biết kết oán dễ, giải oán khó; sau đó 
ít lâu, xương A Bảo mọc thành cây cao, xương 
người đẹp rắn mọc thành bụi cây dây leo quấn 
chặt thân cây A Bảo, tới mức đó mà vẫn chẳng 
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chịu buông tha. Hòa thượng muốn để cho đời 
thấy rõ cái sự tai hại của sự việc lấy oán báo 
oán, nhân quả báo ứng tơ tóc chẳng sai, đồng 
thời để thức tỉnh người đời chăm lo vun bồi 
thiện duyên, tránh gieo nhân ác, do đó người sai 
đem cây A Bảo khắc chạm thành cái mõ, cây 
người đẹp rắn làm dùi, để hai vật mãi mãi đánh 
đập nhau. Những âm thanh báo ứng phát ra lúc 
tụng kinh trước bàn Phật để cảnh tỉnh thế nhân 
sám hối. 

Người đời chỉ biết đó là những tiếng ngụ 
ngôn còn chân lí chứa đựng bên trong chẳng thể 

bàn cãi nổi. Căn cứ vào đây chúng ta mới rõ 
được rằng các loài động vật đều có tính linh là 
điều hoàn toàn chính xác. Dương Sinh lên đài 
sen, chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. 
Dương Sinh:  Nghe xong câu chuyện xưa lòng 
cảm thấy vô cùng thích thú song không khỏi sợ 
hãi, nhân quả tuần hoàn thực là kinh khủng, 
người đời phải coi đó là tấm gương mà tự giác. 
Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi 
hành. 
Tế Phật:  Đã về tới Thánh Đức Đường, Dương 
Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. 

 
 (còn tiếp) 

 
 

 


