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âu chuyện của một cô Tiên gíang trần thuật
lại, thuật lại câu chuyện của đáy lòng, câu
chuyện của đáy lòng, trong không mà có,
tiếng gió cũng êm. Ðó, thì nghĩa là: từ tam thập tam
thiên giáng sanh xuống thế gian, lờ đờ lững đững,
từ giới này tới giới kia, lâng lâng lâng lâng hạ giáng
xuống trần, rồi đem sự sáng suốt của mình, phục vụ
từ nơi này, tới nơi kia nơi nọ. Rồi lâm vào cái cảnh
thế gian, lâm vào trong thế gian như là ở trong cái
thể xác luân hồi.Lúc đó cô cũng không biết nói gì
hơn, dòm trăng, xem trời và thở than rằng:
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- Ai có thể biết được tôi, ai có thể biết được sự đau
khổ vô cùng của tôi để giáng hạ trần miền và giáng
hạ thế gian, để học hỏi. Nhưng mà bây giờ tôi học
hỏi gì đây? Cô dòm xuống thì thấy rõ việc này việc
kia việc nọ, nhưng mà bề bộn nhiều việc không có
việc nào xong việc nào, mục đích nào cũng không
đến mục đích nào hết. Tại sao chúng ta lại có phận
tiên không hưởng không làm, lại giáng sanh thế gian
để lãnh cái cảnh khổ cực, mà không rõ đáy lòng ở
đâu. Muốn tìm rõ cái đáy lòng thì phải hạ giáng chút
nữa. Vì sự tìm hiểu đó mà cứ đầy đầy đầy sự sáng
suốt mà để đi tìm hiểu xuống. Thành ra bị lôi cuốn,
lôi cuốn, lôi cuốn, lôi cuốn mãi . Thì đốidiện giữa
người trần gian và trần gian, tới cái lúc đau khổ vày
xéo cũng chẳng biết tại sao tôi đau khổ. Trong lúc
tôi yêu thương, không biết tại sao tôi yêu thương. Mà
trong lúc tôi hưởng lạc cũng không biết cái nguyên
lý của hưởng lạc do đâu đem đến cho tôi. Thành ra
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cũng lẫn đẫn lờ đờ, cũng như đang tuy sống trong
thể xác con người cũng như là sống ở không trung,
cứ bơ phờ ngày đêm để cầu mong sự tiến hóa và tìm
hiểu lấy mình. Thì cái câu chuyện đáy lòng bây giờ
làm sao đây? Nhờ cái gì mà để đo lường đấy lòng
của mình? Nhờ nghịch cảnh!

Chuyện người thế gian quá ngu muội, bây giờ
Thượng Ðế phải làm gì để giáo dục nó? Cho nên
Thượng Ðế phải cho nghịch cảnh để giáo dục nó.
Cho cảnh có chồng, có con, có thuận, có nghịch. Rồi
để nó đo lường lương tâm nó, rồi nó thấy sự sáng
suốt của nó có thực chất hay là không. Thấy rõ sự
sáng suốt của chính nó không? Những nghịch cảnh
đưa đến cho nó, sự yêu thương đổ vỡ của thế gian
cũng có và sự yêu thương sâu đậm trong giây phút
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thiêng liêng cũng có. Rồi nó từ từ nó đo, đo từ Ðông
Nam Tây Bắc, Ðông Nam Tây Nam, Ðông Bắc Tây
Bắc để tìm hiểu cái nguyên lai của chính nó, nó mới
thấy rõ rằng cũng chưa đến đâu. Bây giờ phải làm
thế nào? Ðể dũng tiến hay là tạm dừng nơi đây? Cho
nên trong một thời gian nó cố chấp, nó thấy phải tạm
dừng. Nó thấy cái gì nó cũng phải dứt khoát, mà nó
dừng là bị sự kích động. Mà sau cái kích động đó nó
lại học hỏi, học hỏi thêm. Rồi kích động, cứ học hỏi,
kích động. từ ngoại cảnh cho nội thức của nó, nó
đều thấy rằng: Tất cả là bài học, từ sớm mơi cho tới
chiều, một đêm ngủ tới sáng rồi cũng là bài học, tôi
chưa có hoàn tất là chưa có trả bài.

Cho nên nó muốn tất cả những sự vá víu của ngọai
cảnh để đánh thức nội tâm của nó, rồi nhiều khi sự
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mong muốn của nó quá cực độ, thì thấy nó bơ vơ.
Nó đi trước hơn mọi người nhưng mà rốt cuộc vì cái
sự gấp rút ham muốn của nó, nó lại lùi trở lại mà
không hay. Thành ra nó bi bơ vơ mãi mãi trong cái
thần thức của nó. Cho nên cô Tiên nói, không biết
tính sao bây giờ, mình cũng có quyền năng, mình
cũng hiểu biết được mọi sự việc, mình cũng biết xem
xét trời trăng mà tại sao cái gì mình cũng thấu đáo
không nổi? Cứ bơ phờ tại thế, chừng nào mới đạt
thành?

Lúc đó cô mới nhìn ánh trăng, cô thấy sự sáng chiếu
diệu từ không trung chuyển giải trong nội tâm cô.
Cô ngồi trong giữa đêm trăng, trăng rằm tươi đẹp
đang chiếu hóa của nội thức. Cô thấy nếu tôi được
toàn diện, cơ tạng , tôi được thanh lọc sáng suốt như
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thế này, thì quí báu biết là bao nhiêu! Bây giờ làm
thế nào để tôi hòa đồng với sự sáng suốt của Hằng
Nga đang chiếu diệu, Hằng Nga đang kêu gọi mỗi
người, Hằng Nga đang đánh thức tâm linh của chính
tôi. Vậy ai là tri kỷ? Ai là thấu đáo tôi? Phải là sự
sáng suốt nó mới thấu đáo đáy lòng của tôi không?
Thì bây giờ làm sao để tôi hiểu được đáy lòng của
tôi? Những câu chuyện, những mẫu chuyện hằng
ngày nó xuất hiện trong nội tâm nội thức của tôi, tôi
ngăn cản không được. Thế gian kêu là tánh, làm cho
tôi phải đau khổ, tôi cho đó là nghịch, tôi thấy bực
bội. Tôi cho đó là đau buồn, tôi phải sửa mình. Hỏi
chứ những cảnh đó là cảnh gì? Có phải do tôi tạo ra
không? Trong đó, trong một giây phút thức tâm dưới
ánh trăng, thì lúc đó cô ấy thấy rằng: Ta phải hòa
đồng, ta phải hòa đồng với sự thanh nhẹ siêu diệu
kia chúng ta mới có được siêu diệu. Nếu chúng ta
không hòa tan trong sự siêu diệu hằng hữu hiện tại
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thì chúng ta mất tất cả sự siêu diệu của tâm linh. Thì
hiển nhiên chúng ta sẽ đạt sự đau khổ chứ không có
kết quả thanh nhẹ.

Cho nên tôi quên thế sự, quên những sự gò bó, quên
những sự bắt buộc trong thức sáng suốt. Mà muốn
quên cái đó phải làm thế nào? Vì đời nó đã vá víu
rồi, thì phải tha thứ. Trong cái tha thứ sáng suốt mới
kêu bằng buông bỏ từ việc và chiếu độ trở lộn lại.
Cho nên tâm linh cứ hướng thượng mãi mãi. Bây giờ
con người mang thể xác, lấy cái gì để mà làm cái
chủ điểm để khai triển luồng điển đó? Chỉ có trung
tim bộ đầu biết. Bây giờ có trăng chiếu thì có sự
sáng, một chút nữa trăng lu lấy ai chiếu? Ta phải tự
chiếu, ta phải tìm trăng, ta phải tìm ánh sáng thanh
nhẹ thay vì ánh sáng thanh nhẹ nó tìm chúng ta. Cho
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nên trong cái tâm thức nghĩ ra: Phải vun bồi sự sáng
suốt và để tiến tới vô cùng. Cho nên lúc đó, người,
phần hồn trong đẹp của một cô tiên đó, hướng
thượng trở về trong một giây phút thiêng liêng.
Người cảm mến, thấy nhắm mắt và xuất thần đi tới
nơi siêu diệu, quê xưa chốn cũ, cảnh thương yêu của
Bề Trên đã có. Mà chính chúng ta đã sống trong cái
cảnh bồng lai tiên cảnh bất diệt tươi đẹp, cây cỏ có
âm thinh, cây cỏ biết đàm đạo, biết chuyển hóa nhơn
tình đi tới sự sáng suốt và dẫn tiến tâm linh. Tại sao
chúng ta còn ngu muội, dòm núi khen núi, dòm trăng
khen trăng mà không biết đào tạo những cái gì sẵn
có của chính chúng ta để hòa đồng với các giới.

Cho nên chúng ta bị đọa xuống thế gian mấy nghìn
năm mà không biết. Bây giờ, trong giây phút thiêng
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liêng này thức giác, ta không còn ở cảnh trần và
ta đang ở bồng lai tiên cảnh, vui tươi với mọi giới,
đều trong tâm thức sáng suốt, xoay chuyển tâm linh
của mọi người, đồng thanh điển, thì quí giá vô cùng,
muốn ở lại đây và không trở về thể xác, nhưng mà
trong giây phút nầy rồi phải trở lộn lại. Lúc nhập
xác thấy rằng nặng nề, thấý mọi việc phải giải quyết,
mọi việc đều do ta tạo ra. Ta gây rối cho ta, làm cho
bẩn nhơ, làm cho động loạn, làm cho mất trật tự. Trở
lại, nguyện sửa lại, làm sao có cảnh tươi đẹp như
cảnh bồng lai. Nguyện trở lại Trung Thiên, để thấy
những cái cảnh trật tự từ nhà cửa, hành động con
người đều là cao quí và tươi đẹp thì những sự bề bộn
tại thế gian này có thể xây dựng được không? Chính
ta đã xuống đây, đem sự sáng suốt phục vụ mà chưa
chịu phục vụ. Cho nên sự đổ vỡ nó xãy ra trong nội
tâm, nó rạn nứt đáy lòng của chúng ta và thấy chúng
ta bơ vơ. Vậy bơ vơ là gì? Bơ vơ là thiếu trật tự. Cho
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nên giữ lấy trật tự, mà tu tâm dưỡng tánh thì lúc đó
mới thấy rõ rằng:

Ta không phải là người tại thế và ta chỉ có nhiệm vụ
xuống đây lập lại trật tự cho quả địa cầu, nhiên hậu
chúng ta qui nguyên về quê xưa chốn cũ. Mọi người
đều có một nhiệm vụ, thực hiện tình thương và đạo
đức là trật tự và thanh tịnh. Cho nên thức tâm, giữ
đó mà tu, rồi một ngày nào đó, phần thiêng liêng,
phần hồn của cô Tiên được giao du bồng lai tiên
cảnh, bất cứ giờ phút nào cũng được tiến giải, cũng
được đi lên, không bận bịu những chuyện tại thế thì
thấy ông ra ông, bà ra bà. Mọi người phải giữ lấy
trật tự để mà tiến trong niềm tin sẵn có mà vun bồi
sự sáng suốt của chính mình để xây dựng tới vô cùng
bất diệt, kêu là cứu cánh của mọi tâm linh. Cho nên
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những gương lành của chư Phật chư tiên mà chúng
ta đang tương ngộ ở Bồng Lai đều là thanh nẹ. Bây
giờ chúng ta nhập xác trở lại trong cái thể xác nặng
trược này,chúng ta phải mau mau thức tâm để giải
quyết, để thanh lọc trong cái phương pháp khử trược
lưu thanh, nhiên hậu mới đạt được cái cơ duyên tốt
đẹp đời đời bất diệt của cái nơi quê xưa chốn cũ
mà chúng ta đã từ biệt Thượng Ðế xuống thế gian,
làm nhiệm vụ, mà vì chậm trễ, vì không chấp nhận,
vì không thấy rõ trách nhiệm, cho nên công chuyện
chúng ta không hoàn tất được. Cho nên phải cương
quyết giữ vững lập trường để đặt niềm tin trở về với
nguồn cội đời đời bất diệt. Thì lúc đó cô Tiên mới
được qui nguyên và thấy rõ một hành trình từ trong
tâm thức thanh cao giáng hạ xuống trần trược học
hỏi, để thăng hoa tới vô cùng bất diệt. Lúc đó, cô
mới vững tin rằng, Thượng Ðế là Cô, Cô sẽ hòa tan
trong tình thương của Ngài và để sống đời đời bất
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diệt, cứu độ chúng sanh.

Câu chuyện của đáy lòng đến đây xin tạm ngưng.
Nam Mô A Di Ðà Phật.

M

ột buổi bình minh lại đến trong tâm thức.
Hôm nay là ngày thứ bảy, mọi người đều
rãnh rỗi sau những cơn vất vả của hàng
tuần, vì sanh hoạt, vì gia cang. Cô Tiên ngồi thức
giác, xem cảnh bình minh, vạn vật đều trầm lặng,
chuyển theo thời tiết tốt đẹp. Nhớ cảnh quá khứ,
hưởng không khí thanh nhẹ hiện tại của trời đất đã
ban cho trong nội thức, cô ngồi tìm hiểu chiều sâu
của cảnh thức tâm đã qua, tìm hiểu sự sáng suốt của
mặt trăng, tìm hiểu mọi sự di động của nội tâm và để
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tìm lại cái chỗ an bình trong nội thức. Cô trầm lặng
một hồi, xét cái gánh nặng tại thế. Ðã ra làm người,
vì sự ngu muội, ngày nay tạo ra một gánh nặng, trần
trược hai vai, tâm hồn bất ổn, ai biết cho ta? Chỉ có
mẹ tình thương mới thấu đáo được , mẹ tình thương
mới gánh vác, đồng gánh vác với ta, trong những
cơn hỗn loạn. Mẹ tình thương mới đem cho ta đến
chỗ bờ bến giác. Duyên lành đó phải giữ và phải
bảo vệ để học hỏi cho tới cùng và thấy rõ, thấy rõ
tình thương sẵn có của chính mình, cũng bao la mà
chưa biết xử dụng. Ngày hôm nay đang sống ở trong
giây phút, chính ta đã động loạn và xem xung quanh
mọi người cũng đã và đang động loạn. Biết làm sao
để giải quyết, một khối động loạn trần trược tại thế
gian, rồi sau này sẽ gặt hái được những kết quả gì?
Cô chỉ thở dài, không biết làm sao đây, ai giúp ta?
Hay là ta phải tự đi, để xem lại phần sáng suốt của
chúng ta đã có, được nhiều hay là ít, có thể vun bồi
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để chống trả với những trở lực đó không? Trầm lặng
rồi tìm ra: Chỉ có một sự dũng chí của chính mình
mới tránh khỏi những sự dồn dập của nội tâm. Dũng
chí của chúng ta hướng vào đâu mới là đúng? Cô
mới nhớ lại ánh sáng của cung trăng đêm qua đã
chiếu rọi tâm hồn của cô và cô sẽ hướng thẳng về sự
thanh nhẹ đó và cô còn tìm ra cái sự thanh nhẹ đời
đời của nội thức của cô bất diệt. Cô thấy đó là phần
an ủi vô bờ bến, trong giây phút đó thức tâm, cô thấy
nghịch cảnh, nghịch cảnh là tình thương. Nghịch
cảnh là trong một đường lối xây dựng để tự đưa thần
thức tới chỗ bất diệt. Bao nhiêu sự cô đã ngộ nhận
và cô đã ghét hờn, ngày nay tâm cô thức giác, cô
thấy trở lại phải cảm ơn những nghịch cảnh đó, cảm
ơn tất cả những cái gì đã xua đuổi tâm hồn chúng ta,
cảm ơn những gì đã án ngự và gây sự chậm tiến cho
chính mình.
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Ngày nay chúng ta mới được cơ hội được hội tụ
trong nội thức và biết rằng nội thức là sáng suốt,
giữ lấy nội thức để vượt qua những trở ngại hiện tại,
Cho nên cô cảm thấy vui sướng và cô thấy rằng từ
đây chúng ta phải đi từ bước một, không có sự cầu
xin, nhưng mà chính mình phải đi tới, trong cái thực
hành, đời lẫn đạo. Gia đình có chồng con, xã hội,
cũng cần những gì đóng góp của chúng ta, thì những
cái chuyện đó chúng ta phải làm, phải chấp nhận
mà làm, thì hành trình chúng ta mới là đi trong hành
trình tiến hóa tâm đạo. Nếu chúng ta không chấp
nhận mà làm thì cái hành trình tiến hóa đó nó bị lu
mờ thì không gặt hái được gì. Cho nên luôn luôn
hằng ngày, trở về gia đình, chờ chồng thức dậy, chờ
con thức dậy, thì nó hiện hai chữ yêu thương trước
mặt của cô. Lúc đó cô thấy rằng, phải thực hiện yêu
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thương, phải từ yêu thương này để giải thoát mọi sự
nan giải của nội thức. Phải thực hiện, phải tha thứ,
phải vun bồi sự tha thứ để tiến tới vô cùng sáng suốt.

Ngước mặt xem bầu trời đều ỗn định trong trật tự
thanh nhẹ, tâm người so đo eo hẹp chừng nào mới
đạt được sự thanh nhẹ. Cô thức giác, cô thấy cô là
một mẹ gia đình. mẹ của gia đình có cơ hội, có oc
hội để làm những điều thiện, có cơ hội để dẫn tiến
những tâm linh đau khổ, có cơ hội để xoa diệu mọi
người ở xung quanh. Cho nên cô thấy đây là một cơ
hội tốt đẹp, đây là bài học, đây là kinh sách. Tôi làm
sao cho êm dịu mọi phương diện trong gia cang của
tôi nhiên hậu thì tôi mới được tiến hóa và xác nhận
con đường tiến hóa đó, chính tôi phải đi, tôi phải
hành, tôi phải chấp nhận sự sai lầm của tôi để tôi
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sửa đổi cái bệnh nan y hiện tại mà tôi đã và đang có.
Sự cố chấp mê muội của tôi đã làm cho tôi trì trệ và
không tiến được. Một cơn đọa xuống thế gian, gặp
nhiều cảnh bất đồng vì chỉ đưa đi xuống mà thôi.
Ngày nay chúng ta thức giác, thấy chúng ta phải từ
dưới đi lên mà phải đi một cách khó khăn, Tuy rằng
con đường cũ nhưng mà hành trình mới, rồi cũng sẽ
giải quyết. Cho nên cô lại dòm núi xem sông, cô thấy
cảnh tình muôn vật đều hữu tình hữu lý và đều thực
hiện thăng hoa theo định luật hóa hóa sanh sanh
của Thượng Ðế. Cô thức giác, ôi trời quá đẹp, trời
đủ tình thương, Ðấng Cha Lành quá tươi đẹp, quá
trẻ trung, quá đầy đủ, đã đưa tâm thức mọi người tự
giác và tự tiến trơng cảnh bình minh hiếm có trong
giây phút thiêng liêng này để đánh thức tâm tôi. Và
tôi yêu, tôi yêu tất cả ngoại cảnh, như nội thức của
chính tôi, tôi phải giữ tình yêu vô cùng để dẫn tiến
tới vô cùng. Cảm tạ bề trên đã ban cho tôi giây phút
18
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thiêng liêng này. Ngắm cảnh, xem người, phản ảnh
tâm tôi, vô cùng quí báu! Tôi tin tưởng rằng tương
lai đây tôi cũng sẽ phục vụ cho gia đình của tôi.
Chồng tôi, con tôi cũng sẽ thấy từ tâm mà tôi đã gặt
hái, từ trong kinh vô tự, mỗi buổi sáng tôi đã tìm ra,
cái sức đẹp vô cùng vi diệu của Thượng Ðế. Tôi tin
chắc rằng tương lai, hành động và tư tưởng tôi nó
sẽ hoàn toàn thay đổi theo ý chí của Ngài và cứu độ
chúng sanh trong tình thương và đạo đức. Ðến đây
cũng tới giờ đi làm việc, xin cầu mong Ơn Trên cứu
độ cho chúng sinh. Nam Mô A Di Ðà Phật!

S

au một ngày vật lộn với đời, bóng tối lại đến
giữa ban ngày. Mọi sự việc phải ôm lấy để
giải quyết. Nào việc chồng việc con phải giải
quyết, phải thực hành, phải học nhẫn để thăng hoa
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tư tưởng. Dòm lại khả năng của mình, vẫn có! Mức
tiến của tâm linh, vẫn trụ! Vẫn vui trong gia cang,
vẫn vui với mọi người, tùy theo tâm thức và để thực
hiện tình thương trong xây dựng. Hỏi xem cảnh ta,
xét cảnh người, ai nấy cũng như nhau, đồng học
hỏi, đồng tiến hóa, đồng phóng ra một tia sáng đại
nguyện để thực hiện trong trụ tâm thức giác. Cảnh
đời lắm sự éo le, lắm cảnh động loạn, lắm sự bê trễ
mà chính mọi người không chịu hướng về nội thức.
Cho nên thấy mình đang hằn học, đang đau khổ, rồi
phân bì kẻ này với kẻ kia, chứ kỳ thật mỗi mỗi, đều
có sự sắp đặt, từ bao lâu để ta tự giải quyết. Mọi
người đều có hạn, phát triển trong nội thức của họ,
đã sắp đặt thì chúng ta phải chấp nhận.

Vì cơ trời đã sắp đặt, trong nguyên ýcủa tiền kiếp
20

Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên

tiền căn của chúng ta, tự ngộ và tự quyết định và
nguyện ở kiếp này sẽ giải quyết hết nợ nần, thì chúng
ta vui lên để chấp nhận, sung sướng được cơ hội trả
quả, được cơ hội đứng trong dung điểm nhồi quả
để tiến lên, để dũng tiến, để thăng hoa tư tưởng. Ôi,
sung sướng biết là bao nhiêu, tôi được vui, lấy vật
chất mà giáo hóa tâm linh của chính tôi, tôi cảm
thấy sung sướng vô cùng, tuy rằng phận đàn bà yếu
hèn, nhưng rồi sự yếu hèn của đời nhưng mà sức
mạnh của nội thức. Tôi đã làm những gì để sửa đổi
tâm linh tôi trong cái hoàn cảnh của một người nội
trợ. Tôi thấy phải làm thế nào? Êm dịu, thì mọi sự
việc nó sẽ xuất hiện tốt. Cũng như kẻ nấu ăn mà
khôn khéo và biến chế trong một cách trật tự, thì sẽ
đem lại món ăn trật tự trong bữa cơm gia đình, xây
dựng trong tình thương tốt đẹp.
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Hằng ngày chúng ta cũng vậy, phấn đấu với đời,
bao nhiêu nghịch cảnh. Nếu chúng ta không lấy cái
sự nhẫn mà đổi lấy đồng tiền thì gia đình đâu có sự
đầm ấm. Cho nên học nhẫn, học nhẫn ngay trong
gia đình, rồi học nhẫn cả xã hội. Rồi học nhẫn tương
lai để thăng hoa để trở về nguồn cội. Ôi con đường
hành hương dài đăng đẳng, phải đi. Phải đi trong
trật tự, đi trong cảnh nghịch thuận của đời mới gặt
hái được con đường đạo rõ rệt. Ði trong bóng tối
hiện tại, bóng tối của đêm nay, rồi ngày mai bóng
tối sẽ không còn. Ta phải kiên nhẫn đi, làm mọi việc.
Ngay trong tâm thức của chúng ta, ngay trong gia
cang của chúng ta, ngay mọi điều thích hợp trong
kích động và phản động, trong nội thức của chúng
ta. Ta phải gánh lấy để chuột lấy sự sáng suốt. Qua
đêm tối này sẽ đến mai, bình minh trở lại với ta. Ôi
sự biến hóa vô cùng vi diệu của trời đất, từ tâm lẫn
thân của mọi người, đều ứng chiếu, đều sáng suốt.
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Trước kia tôi đã tưởng lầm, chỉ một mình tôi bị kẹt,
chỉ một mình tôi đau khổ, chỉ một mình tôi yếu hèn.
Nhưng mà kỳ thật, mọi hành động nào cũng do Bề
Trênđã sắp đặt. Cho tôi học cái mềm, lại học cái
cứng, học cái nặng, rồi lại học cái nhẹ, mỗi mỗi nó
thay đổi tâm tư của tôi, nó làm cho tôi càng ngày
càng dũng tiến, càng tráng kiện, càng thấy tôi nhiều
hơn. Tôi phải chịu gánh vác, tôi phải chịu trách
nhiệm, cũng như Thượng Ðế đã và đang chịu trách
nhiệm cho cả càn khôn vũ trụ. Tôi gánh vác một
phần, một dung điểm không có giá trị trong càn khôn
vũ trụ. Nhưng mà rồi đây tôi sẽ thực hiện đại nguyện
của tôi, tôi sẽ làm lớn hơn và tôi sẽ đứng ta gánh vác
nhiều hơn. Trong giọt lệ của tôi, cũng là sức mạnh,
để lôi cuốn tâm linh trở về với họ, trong tình thương
vui vẻ của tôi, cũng lôi cuốn tâm linh của mọi người
tiến hóa. Phần thanh điển của tôi chuyển hằng ngày
hằng giờ hằng phút hằng khắc, hòa đồng cả càn
Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên

23

khôn vũ trụ. Ði lên không bao giờ đi xuống, để dứt
bỏ trần trược và dẫn tiến trần gian. Ðó là điều đại
nguyện của tâm linh của tôi. Tôi thấy rằng nhờ bài
học của xung quanh tôi, bài học chồng, bàì học con,
bài học xã hội, bài học nợ nần và tôi đã ý thức, nó
dẫn tiến tới vô cùng, chính tôi phải lo hoàn trả, phải
hoàn tất những bài học này. Trả xong bài này, chắc
chắn tôi sẽ có bài khác, luôn luôn được hưởng món
quà của Thượng Ðế ban, luôn luôn chấp nhận học
hỏi để thăng hoa. Ðâu có gì đau khổ, khi chúng ta
thấy rồi. Rồi đây chúng ta sẽ vượt khỏi không không
gian và không thời gian, thì đâu có gì bắt buộc
chúng ta.

Thời gian và không gian đã bắt buộc chúng ta trong
khuôn khổ, mà chúng ta đã vượt khỏi không không
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gian không thời gian thì lấy gì mà bắt buộc tâm linh
của chúng ta, hỡi các bạn ở trần gian. Sự đau khổ
của tôi cũng như sự đau khổ của chị em và sự thăng
hoa của chính tôi cũng như sự thăng hoa của mọi
người. Chúng ta đồng trong một dung điểm tiến hóa,
mượn điểm này để bước sang hư không đại định. nếu
không có dung điểm này, ai xây dựng cho chúng ta
tiến, ta sớm ngộ dung điểm này, ta cảm thấy sự đau
khổ. Mà nhờ sự đau khổ chúng ta mới có sự thăng
hoa.Ôi sự vi diệu của Thượng Ðế đã sắp đặt cho
con, con chấp nhận, con phải học nhiều hơn, con
càng quí Thượng Ðế nhiều hơn, càng quí mẹ hiền
của thế giới nhiều hơn. Từ rày về sau, con sẽ làm
một điều gì cố gắng thay thế mẹ cũng như thay thế
cha, cuộc hành trình tiến hóa của con, con phải làm,
để cho mọi người đồng làm và con phải đi như mọi
người đã đi, chấp nhận rồi đi. Nhưng mà cảnh là
cảnh, còn tâm linh là tâm linh, con phải giữ lấy tâm
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linh để thăng hoa, cảnh là chỉ tạm thôi. Học rồi thì
chúng ta tiến hóa, không còn sự lưu luyến nơi cảnh
trần thế tạm. Nhưng mà chúng ta trụ về tâm linh đời
đời bất diệt.

May thay và lành thay duyên lành luôn luôn đến với
ta và để cho ta tương ngộ từ nghịch tới thuận và từ
thuận tới nghịch, cứ mãi mãi trong định luật sanh
trụ di diệt tiến hóa vô cùng, thương yêu càn khôn vũ
trụ, thương yêu nhơn loại, thương yêu chồng con,
thương yêu mọi người mọi giới đã ảnh hưởng tâm
linh chúng ta qui về vô thinh vô sắc! Nam Mô A Di
Ðà Phật.

Hết tối rồi lại đến sáng, hết nhục rồi lại vinh, cho
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nên cô tiên ngồi nghiền ngẫm và xét cảnh hùng vĩ
thiên nhiên của trời đất, có núi có sông vĩ đại, đứng
vững, để đối chiếu với mọi tâm linh cả càn khôn vũ
trụ, để xác nhận rằng sự phấn đấu tiến giải, của
chơn tâm, của mọi thức đều thăng hoa và tiến hóa
trong chu trình trao đổi vô cùng huyền vi, bí ẩn mà
loài người chưa khám phá được. Ðó là Thượng Ðế
đã an bài và sắp đặt, sự công bằng hiển nhiên trước
mắt. Lúc đó tâm tư của cô tiên dòm thấy cảnh là ta,
ta là cảnh. Tại sao ta không chịu hòa đồng với cảnh,
mà ta chỉ tán thưởng cảnh tươi đẹp. Ngồi núi này
xem núi kia, ngồi biển này xét biển nọ. Rốt cuộc biển
ta, tứ hải qui gia trong tề luân hư cảnh mà không
thấy. Cho nên người nhắm mắt, tưởng không trung,
để tìm cái ánh sáng vô tận của Bề Trên, mong rằng
có cái cảnh hồi quang phản chiếu để dòm thấy cái
cảnh tề luân hư cảnh của trong tiểu thiên địa của
chúng ta. Có nước, có đất, có cây cối, có đủ màu sắc
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chuyển hóa từ bên trong cho tới bên ngòai. Nhưng
mà vì ngoại cảnh quên nội thức. Cho nên cô tiên
nhắm mắt để tìm hiểu, đức Phật đã làm gì, Quán Thế
Âm đã làm gì, Jesus Christ đã làm gì, những vị anh
hùng đã làm gì tại thế? Ôi! Xem ta cũng là một bậc
vĩ nhơn, đã trụ trong cái tiểu thiên địa vô cùng huyền
diệu cũng tương đồng những vị đó. Nhưng mà không
có cảnh dồn dập làm sao ta biết được ngày hôm
nay? Trong giây phút thiêng liêng thức tâm mà dòm
nội thức, thấy biển sông rõ ràng, thấy tình yêu vô
tận lai láng, luân lưu trong thể chất của chúng ta hai
mươi bốn trên hai mươi bốn, hòa cảm với mọi giới,
vô cùng huyền bí tốt đẹp. Vậy ta đang ở dung điểm
nào? Thấy rõ rồi, cả càn khôn vũ trụ đã hổ trợ cho
chúng ta, có một thuyền bát nhã là cái tiểu thiên địa
này. Một chiếc thuyền do ai lèo lái? Do tâm thức ta
lèo lái nhưng mà chưa hề làm chủ, chưa hề qui động
lực lượng sẵn có của chúng ta để về bến giác.
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Cho nên ngày hôm nay, vì sự bận rộn của ngoại cảnh
mà đánh thức nội tâm. Dùng hơi thở mà tìm hiểu bên
trong, lúc ấy cô tiên mới thở dài, tự hít từ hơi một
từ trong ra ngoài, để kiểm điểm hơi thở chúng ta,
có thể xét thấu đáy lòng của chúng ta không? Càng
hít thấy càng sâu, càng hít thấy càng mở, càng hít
thấy càng thanh nhẹ. Từ đáy lòng chuyển hóa lên tới
cả càn khôn vũ trụ. Ôi tuyệt đẹp, trong cảnh thiên
nhiên, siêu nhiên của trời đất sắp đặt cho ta một kho
vô tận, có quyền tận hưởng và có quyền tự hủy diệt.
Ðấng Cha cao cả, công bằng vô cùng, đã ban ơn cho
chúng ta một lần một. Mà nếu chúng ta không thức
giác thì chúng ta có thể tận diệt khả năng sẵn có của
chính mình. Cho nên phái nữ giáng thế gian, đều ở
trong cái cảnh thấy yếu hèn nhưng mà tâm thức lúc
nào cũng bất phục, thấy tôi sống nương tựa người
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chồng, nương tựa một người đàn ông, từ âm điển
phải nương dựa dương điển, sự tương giao để học
hỏi tiến hóa nhưng đó cũng là tạm, chứ còn ý chí của
mỗi mỗi rồi phải đi trở về không không gian, không
thời gian, thì chỉ có một mà thôi, nam cũng như nữ
mà nữ cũng như nam. Hay vô cùng, trong kinh vô tự,
trong cảnh đời lẫn đạo, đã dìu tiến tôi, đã nhiều kiếp
rồi. Ngày nay tôi mới có được cái tâm thức mở và
hiểu nhiều hơn, học nhiều hơn, tự tiến nhiều hơn, tự
hành nhiều hơn.

Ôi, do hơi thở vô cùng tận này, mấy ai đã hiểu nó, tôi
đang nương theo nó, tôi đang hít nó, tôi đang đưa nó
vào mọi nẻo óc, tận cùng tâm tim gan tì phế thận của
chính tôi, để tôi khai thông nó, tôi mở huệ cho nó, tôi
hòa đồng với nó và tôi sống với nó từ giờ phút gió
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mây của tôi. Ðó mới thật sự sống trong tình thương
và đạo đức, không bao giờ tiêu diệt, thương tất cả
và xây dựng cho tất cả. Vạn linh đồng sống chung
trong tiểu thiên địa hiện hữu của chúng ta và chúng
ta đồng tương hòa để dẫn tiến cái thanh khí của trời
đã ban. Tâm thức ta là sáng suốt, lãnh đạo tiểu thiên
địa thì chúng ta thu hút được những gì để truyền bá
cho nội thức thì phải tận dụng để đem vào trong nẽo
óc, để giải tỏa những sự sầu bi của nội thức vì tăm
tối, mê muội, tự than ván là khổ, là chậm tiến, kỳ thật
chúng ta đã và đang tiến, trong hành trình đang đi,
đang tiến, đang giải, từ cái cuộc mê này tới cuộc mê
khác và tiến hóa tới sự không động minh giác. Tin
chắc rằng một ngày nào đó, sẽ hòa trong hư không
đại định, nếu chúng ta thoát trần, trở về nguồn cội,
trở về lúc giáng xuống thế gian. Cho nên minh xác
rõ, mình là một nhiệm của một tiên nữ giáng trần,
học hỏi để tiến hóa, chứ không phải giáng trần để
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hưởng thụ và sống trong cái tâm thức bơ vơ đau khổ.
Cho nên bắt đầu từ giờ phút thiêng liêng này, là giờ
phút điểm đạo và để mở cho tâm hồn được tiến hóa,
vạn linh được đồng hưởng. Quí thay và lành thay,
sự sáng suốt của bề trên đã ban bố cho tâm linh,
trong giây phút bí ẩn trong mật pháp mà chính ta đã
được hưởng. Ta thấy rõ nguyên căn của ta thì ta thấy
rõ mật pháp, không còn eo hẹp trong cảnh cô tiên,
nhưng mà nới rộng hòa đồng với Thượng Ðế và để
về gánh vác những gì, nam như nữ mà nữ như nam.
Lúc đó ý chí mới thấy rõ rằng: ý chí ta là vô cùng
tận. Về với ta, để hưởng mọi sự sáng suốt sẵn có của
chính mình, để phục vụ nhơn gian, phục vụ ở cõi âm,
phục vụ cho những phần đau khổ. Ðể cứu vớt những
tâm trạng đau khổ, để đưa họ ra khỏi trần trược luân
hồi tại thế, chính ta phải đãm đương, chính ta phải
chấp nhận và nhận lấy nhiệm vụ đó, ráng tu để trở
về với nội thức. Ráng tu để hóa giải với mọi nơi mọi
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giới, ráng tu để ban bố tình thương của Ðấng Cha
Lành, chuyển tiếp qua ta và ta sẽ là một điều gì ý chí
của Ngài mong muốn. Nguyện từ đây con sẽ về với
đấng Cha Lành kính yêu.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên
Tôn (3 lần)

Sau lời đại nguyện, cô tiên mới trở về sanh hoạt như
thường ở cảnh đời, với chồng với con, hằng ngày
nghịch cảnh lại tới tấp. Nhiều khi làm cho cô buồn
bực, không có lối thoát, chỉ thầm khóc vì thương yêu
chúng sanh, cũng như thương yêu tâm linh hiện tại
đang bị sa đọa tại thế, đắm chìm trong cái cảnh vô
thức tăm tối. Khổ thay và buồn thay cho cảnh đời,
tại sao giữa tâm linh với tâm linh mà không biết yêu
thương lẫn nhau, cấu xé lẫn nhau, gieo sự buồn hận
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lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau, cô đã chọn trong một
con đường tại thế, muốn học những cái chuyện tuyệt
vời thu thập hằng ngày của đời, của trường, rồi để
xây dựng, nhưng mà ngày nay gây lại sự đổ

vỡ trong nội tâm, rạn nứt hằng ngày, thấy rõ con
người đã đang tâm giết con người, ở trên mãnh đất
eo hẹp, làm cho tâm hồn của cô cũng phải chia rẽ
rơi lụy, máu rơi của cảnh tạm, rất buồn. Buồn cho
đời không ý thức. Buồn cho đời không thực hiện
được thương yêu, phận mình là yếu hèn, đàn bà con
gái làm gì hơn, để rơi lụy hòa cảm cho mọi nơi mọi
giới, để chia sớt sự đau khổ đó. Cầu mong Ðức Mẹ
cứu độ cho chúng sinh. Với tâm thức yếu hèn cầu xin
này nhưng mà phải cầu xin hằng ngày để cứu độ, vì
đại nguyện của người, muốn thực hiện, nhưng mà
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đã sống trong cơ thể hạn hẹp. Muốn sống thật thà,
không muốn xão trá, không muốn lường gạt. Muốn
sống chất phát nhưng mà xung quanh đều là xão trá
và lường gạt, làm cho tâm hồn của cô không bao
giờ ổn định nhưng lần lần cô không biết làm sao,
chỉ chiều theo cảnh sống của tại thế, chìu theo cảnh
sống của chồng con mà để xây dựng tâm linh sẵn có
của chính mình. Một đêm cô mới thức tâm, cô thấy
chúng ta phải dũng tiến, chúng ta phải hòa tan với
mọi người, để chúng ta tiềm tàng sự quí giá của mọi
nơi và xây dựng trở về đại nguyện của chính mình
đứng trước tầm hào quang của Thượng Ðế.

Muốn thực hiện đại nguyện đó, thì phải học dũng,
mà muốn học dũng thì phải hòa tan để thực hiện
sự thương yêu và chuốt lấy sự thiệt thòi hiện tại.
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Ðối với mắt đời thì thiệt thòi mà đối với tâm đạo thì
chúng ta thấy phong phú hơn. Cho nên cô chọn một
trong hai đường: con đường thật thà thiệt thòi là quí
hơn. Cô chấp nhận, để tu, trong hành trình này còn
lại là phải tu và chấp nhận, thực hiện từ bi thương
yêu mọi người. Bao nhiêu tâm thức đau khổ hiện
diện trong tâm tư của người, biết làm sao đây? Muốn
cứu người, phải thực hiện!

Ta không còn sống trong nghịch cảnh nữa, sống
trong tâm tư cứu độ, thương yêu vô bờ bến, phải xây
dựng, quyết tâm xây dựng, vượt nội cảnh. Nội cảnh
của chính ta đã bao gồm những bài học tham sân si
hỉ nộ ái ố dục. Phải đi từ giai đoạn một, bước qua
từ giai đoạn một để thấy rõ. Ðể thấy rõ sự cao cả
thương yêu của Thượng đế, đấng Vô cực, đã dìu tiến
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tâm linh của ta. Ta đã nguyện, ta phải làm, dù thể
xác này tan rã đi, phần hồn ta cũng vẫn tề tựu trong
thanh cảnh, để hòa tan trong âm ba thương yêu của
đấng Cha Lành, làm việc với Ngài, trong tình thương
xây dựng. Bao nhiêu nghịch cảnh ở đời, đều là bài
học. Nhưng mà với một tâm yếu hèn phải làm sao
đây? Phải nhớ câu đại nguyện của chính mình, để
thực hiện. Lắm lúc cô tiên phải buồn,.phải rơi lụy,
phải thổn thức thâu đêm, để tìm hiểu nguyên năng
sẵn có của chính mình và ý nguyện muốn san sẽ sự
đau khổ của mọi người. Ôi thế gian mê lầm, thế gian
chưa hiểu được tình thương và đạo đức. Ngày hôm
nay chúng ta đã bước vào cảnh giới đó, đã học, học
cảnh chồng, cảnh con, Thượng đế ban cho chúng ta
thương yêu. Tại sao tôi phải nhớ con tôi nhiều, núm
ruột của tôi ư? Nhưng một đêm thức tâm rồi, tôi
thấy nó cũng như tôi, nó xuống đây trong hành trình
học hỏi y như tôi, không có sai cách nào. Lúc đó cô
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tiên dòm cảnh vật, thấy muôn loài vạn vật, thấy cây
bông, cô mới thầm hỏi: Chớ ai sanh cô ra? Cây bông
hường kia, ai sanh cô ra? Cái bông mới trả lời rằng:
Cây nầy sanh tôi ra! Hỏi cô có khác hơn cái cây nầy
ở chỗ nào? Tôi khác xa lắm, tôi có màu sắc xinh
tươi, thơm tho, nhiều người mến cảm, đương nhiên
tôi phải khác hơn cây nầy! Cây nầy thô kịch gai góc,
không ai rờ mó đến nó. Hỏi chớ cô có sống lâu hơn
cây nầy không? Thì cô ấy cũng trả lời rằng: Ðương
nhiên con phải sống lâu hơn. Nhưng mà không lâu,
cảnh đời vật lộn với gió mưa rồi cũng tan rã, còn cái
nhụy. Cái nhụy hỏi chứ cái nhụy: Ai sanh cô ra? Cái
nhụy cũng nhìn nhận rằng: Cái cây nầy sanh tôi ra.
Cô với cây này có khác nhau không? Tôi khác xa! tôi
phóng mùi thơm ngàn thước, cây nầy không có mùi
vị, chả ai kính mến, tôi là người được nâng niu nhiều
nhứt. Vậy cô có sống lâu hơn cây nầy không? Chắc
chắn tôi phải sống lâu hơn, tôi được bảo vệ thì tôi
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phải sống lâu hơn. Không lâu cũng sống với nghịch
cảnh của mây gió rồi tan rã, rớt cái hạt giống xuống
sất. Cô tiên mới hỏi hột giống: Ai sanh cô ra? Cô
này cũng nói rằng: cây này sanh tôi ra. Cô với cây
này có khác nhau ở chỗ nào? Tôi khác xa lắm, tôi
tùy cơ ứng biến, gió thổi đông tôi đi đông, gió thổi
tây tôi đi tây, còn cây nầy phải ở đó gánh chịu nghìn đời, không tiến nổi. Cha! Cô hay hơn cái cây nầy
nhiều quá, đáng khích lệ, vậy thì cô nên sống theo
chiều gió cô đang qui định. Không lâu gió xuôi lại
có gió ngược, xoáy cát dồn dập, đè đầu cô. Lúc đó
người ta ĩa đái trên đầu cô, rồi cô mới thức tỉnh, từ
đó mà tức tiến lên. Cái hột nguyên năng nguyên tử
mới phát khởi lên sụ tranh đấu để tiến hóa. Lúc đó
mới mọc ra một hình thù một cây cũng không khác gì
cái câyđang đối diện. Hỏi ai sanh cô ra, cô cũng cho
rằng cái cây này sanh tôi ra. Cô có khác hơn cái cây
này chỗ nào không? Cô chỉ mĩm cười và nói: tôi với
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cây này cũng không có khác nhau, chúng tôi đồng
sống trong định luật hóa hóa sanh sanh và gánh chịu
như nhau. Cô tiên mới dòm thấy và tặng khen: Quí
thay và lành thay, ngày nay tôi mới được nghe một
triết lý dồi dào, để phân tách sự phản nghịch của
cuộc đời tâm linh.

Cái đó là nguyên tử phản kích, tôi nhận xét như
thế này: Không bao giờ thuận theo chiều từ trên đi
xuống nhưng mà nghịch lại rồi mới tiến lên trên,
mới hòa đồng. Ðó là nguyên lý, một triết lý vô tự của
Trời Ðất đã ban cho tâm linh tôi, tôi thấy rồi: ngày
chuyển kiếp của tôi giáng sinh tại thể cũng không
khác gì cái bông hường hiện tại. Nhưng sau sự kích
động và phản động của gia cang, của tình cảnh hiện
tại, của tầm nới rộng của quang thức của tôi, tôi mới
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thấy rõ rằng, tôi phải trở về một vị trí của nguồn cội,
một vị trí của đại nguyện của tôi, một vị trí của âm
ba đại hồn đang kêu gọi tôi, đang thức tỉnh lòng tôi
mà tôi cho đó là chuyện xa vời. Ngày nay tôi dòm
cái chuyện thấp thỏi trước mắt tôi, tôi thấy định luật
của Ngài đã thể hiện trong tâm thức của tôi, đã dìu
tiến từ đáy lòng của tôi, để cho tôi tiến hóa tới nơi
thức giác. Ôi quí thay, lành thay, đấng Cha Lành
đã huyền diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ ly từ tí
cho tôi, nhứt trần bất nhiễm. Cha ơi, tình thương
của Cha rất sâu đậm trong tâm thức của con, con
yêu Cha vô cùng, con được hưởng những món quà
quí trước mắt mà không hay, những cuốn sách vô tự
diễn tả triết lý vô cùng siêu đẹp, đưa con trở về với
siêu nhiên, tình thương và đạo đức. Ðường đi quanh
co cha đã sắp đặt, nhưng mà con đường đó là con
đường giải tiến tâm linh, thực tế, thực sự, không có
một ai có thể chối cải được. Con có phần, hưởng
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được phước ân ban của Ðấng Cha Lành, con đã có
một của cải vô cùng của Cha đã ban. Nhưng lần
lượt, con mới tiềm tàng nổi trong cái nội thức của
chính con. Con thấy rõ rằng; cái của vô cùng vô tận
con phải ôm lấy, con phải giữ lấy, giữ lấy đời đời để
thực hiện đại nguyện của chính con, trong tình cảnh
đau khổ, mới thấy được sự thương yêu là quí giá,
rồi con mới thấy tràn ngập, thầy của con ở trong gia
cang của con, chồng con là thầy con, con của con
cũng là thầy con, nghịch cảnh cũng là thầy con, mà
chính đó cũng là Ðấng Cha Lành đã biểu hiện để đo
lường tâm thức của con. Ôi lành thay, ngày hôm nay
con được ngự trong kiếp của con người, trong cái
cơ trình tiến hóa, bất di bất dịch, làm cho con cảm
xúc vô cùng, thương yêu đấng Cha Lành. Ngày hôm
nay, là ngày lành tháng tốt, con được giáng sanh tại
thế, thì con phải trở về với thực chất của chính con,
không bao giờ con dám chối cải nữa. Con sẽ nguyện
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thương yêu tất cả mọi người, thương yêu tất cả việc
làm hằng ngày của con. Ðó lả kim chỉ đạo, kim dẫn
tiến của Thượng Ðế, kim dẫn đường của Ðấng Cha
Lành đã ban bố cho con trong lúc làm việc, trong
lúc ăn mặc, trong lúc đi đứng, trong lúc sống chung
trong thể chất hiện tại, mà dụng thuyết hòa đồng để
tiến tới, không dám từ khước một việc gì nữa, bắt
đầu từ ngày hôm nay, con sẽ là đứng ta gánh chịu
hoặc gánh vác bất cứ những gì Cha ban cho con. Sự
khùng điên của thế gian cũng là bài học của Thượng
Ðế.

Cho nên con không có vội lo âu cho một ai nữa, con
chỉ biết trở về với con là đủ rồi Trở về với con, đạt
được sáng suốt con mới ảnh hưởng người khác. Từ
cái bông tươi đẹp kia mà đã giải tỏa tâm hồn của
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con và cho con thấy rõ con nhiều hơn, Cái bản tánh
ngạo mạn, ghen ghét, khinh khi, vì cuộc đời đã tạo
dựng cái cuộc sống, không giá trị cho con. Ngày nay
con phải từ bỏ nó và con phải trở về với tâm thức đời
đời để cứu độ chúng sanh. Ðại nguyện của con là
cứu độ chúng sanh, như Cha đã thấu đáo. Con phải
học, bất cứ bài vở gì của Cha đưa đến. Từ thương
yêu để giải tỏa tới tâm thức sáng suốt, con đã hồi
sinh, sau một triết lý, luôn luôn ứng hiện trong tâm
khảm của con. Ðức Mẹ đã thương yêu con, Cha đã
thương yêu con, xây dựng cho con rất nhiều, con
cảm ơn sự quí giá đó vô cùng, và con sẽ giữ đó để
tiến. Con biết Bề Trên không bao giờ bỏ con, luôn
luôn thương yêu con. Dù đưa con vào cảnh nào,
cũng là xây dựng cho con tiến hóa. Vì con là một
tiên nữ, lúc nào cũng là yếu hèn, nhưng mà không
kích động làm sao con tiến? Bài học kỳ diệu, huyền
vi đó, người đời làm sao tạo được. Cha đã làm, Cha
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đã ban, từ hồi một!

Từ hồi con giáng sanh, hồi con trụ hóa trong thể xác,
rồi hồi con học hỏi, rồi hồi con thực hiện làm con
người, rồi hồi con đòi hỏi sự danh gia, rồi hồi con
khao khát sự công bằng, rồi hồi con muốn thực hiện
tình thương! Biết bao nhiêu là bài học Cha đã ban
cho con, ngày cũng như đêm, Cha đã khắng khít với
con, đã dày công xây dựng cho con, làm sao con bỏ
được cuốn kinh vô tự này hỡi Cha. Con phải học,
con phải gánh chịu, con phải tới, con phải tới mãi.
Ðời có thiệt thòi đi bao nhiêu nữa thì tâm đạo con
càng vươn lên. Ðời có rách nát đi nữa thì tâm đạo
con càng sớm thành. Con mừng cho cái cảnh đau
khổ hiện tại của tâm thức con và con sẽ tiến tới sự
sáng suốt vô cùng và không phụ lòng thương yêu của
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Thầy cũng như của Cha con.

Hôm nay là ngày vui mừng nhứt trong đời con, con
đã ngộ đạo. Hình như con đã được điểm đạo. Con đã
được thầy con ban nhiều ơn phước. Con rất thương
yêu, trong tình thương xây dựng của Thượng Ðế.
Ngài đã thương con nhiều, đưa con tự nhiên vào
những cái cảnh thức tâm. Con được kiểm điểm quá
trình và tới ngày, chưa hoàn tất cuộc hành trình.
Nhưng mà sự thức tâm của con đã đến với con rất
nhiều. Rồi từ đây trở về sau, chắc chắn con phải
thức tâm nhiều hơn, rồi con sẽ trở về sớm hơn với
đấng Cha Lành. Con phải trở về trong điển giới
thiêng liêng để sống với Cha và để làm việc, để gánh
vác với Cha, không phải vì tư lợi của cá nhân, nhưng
mà vì sự hòa đồng của chúng sinh đang đau khổ.
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Con đã ngự trị trong tiểu thiên địa của Cha ban, con
phải khám phá tiểu thiên địa này, và con khai thác
cho nó tận cùng, để cho nó hiểu nó nhiều hơn, để nó
vun bồi sự sáng suốt và dẹp bỏ mọi sự yếu hèn hiện
tại.

Ðứng lên, vươn lên, ngày như đêm, con nguyện làm
việc cho nhiều để con thức tâm, nhiên hậu mới đóng
góp cho chúng sanh. Sự khổ không phải khổ, con đã
thức giác rồi, khổ là sướng. Con chấp nhận khổ, mọi
người đòi hỏi sướng nhưng mà rốt cuộc rồi cũng tin
chắc, họ phải gặt hái sự khổ. Gương lành đã cho
con rất nhiều, con học, con học nơi Cha, con học
nơi Thầy, sự khổ, khổ vô cùng, hạnh phúc vô cùng,
vui tươi vô cùng. Sự phấn đấu của cây bông hường
kia, đem lại cái hoa thơm tốt đẹp. Sự khổ của cây
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bông hường kia đã đem lại những món quà cho trần
gian hưởng thụ. Ðó là hạnh phúc, tại sao con không
làm chuyện khổ của cây bông hường. Vị trí của con
là cây bông hường hiện tại. Con phải giữ định luật
hóa hóa sanh sanh. Bao nhiêu sự gian lao bão táp
con phải hứng chịu. Cảnh của con gà mẹ, cảnh của
cây bông hường, cũng đều là thực hiện tình thương
và đạo đức. ôi quí giá vô cùng, một tràng triết lý
vô tự, khai triển trong tâm linh của con. Ngày nay
con xem tới cọng cỏ, con cũng cảm động, con thấy
tình thương của cọng cỏ, sự hi sinh của cọng cỏ rất
nhiều, cũng khoe màu với nhân gian, mà để học hỏi
tiến hóa. Chịu đựng làm tấm khảm ở trường đời,
để cho họ chà đạp mà được thăng hoa. Ngày nay
con thức tâm, con tu, con còn không chịu làm tấm
khảm rồi ai làm cho con? Cho nên con phải chấp
nhận mọi sự vày xéo, con không còn vun bồi sự sân
si ghen ghét nữa. Con chịu, con chịu con phải chấp
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nhận. Tấm khảm của trường đời là Phật tâm, con
biết, Ðức Phật Thích Ca đã chịu đựng. Ngài đã chịu,
Ngài đã là tấm khảm. ngài đã chịu mọi sự đấm đá
đau thương mà đại nguyện của Ngài là cứu độ chúng
sanh. Dù cho tan xương nát thịt. Ngài cũng ở trong
tâm thức cứu độ chúng sanh. Một anh hùng thế giới
mà ai thấy. Mấy ai hiểu được, mấy ai hiểu được khí
giới của Thích Ca là vô cùng. Ngài đi thẳng vào
trong tâm thức của mọi người và chiếm đoạt. Tất cả
những cơ giới đều biến về thanh. Nhưng người nào
hiểu Ngài và nhận lấy khí giới của Ngài đã trao: tình
thương và đạo đức!

Ngài đã thức trong cảnh Sanh Lão Bệnh Tử Khổ.
Ngày nay con giáng sanh, đang ngự trong cảnh Sanh
Lão Bệnh Tử Khổ của thể xác. Ngài đã học, học
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dũng thật sự, một anh hùng đã thực thi được Bi Trí
Dũng. Chúng ta đã thấy, chúng ta đã nghiền ngẫm
lịch sử và thấy nhân gian đã tái diễn hình ảnh của
Ngài thì chúng ta phải làm gì đây? Cho nên con
nguyện phải xóa bỏ những sự yếu hèn của con, và
trở về với dũng tâm, đại nguyện, thực hiện điều lành,
qui nguyên nguồn cội. Kẻ đi trước đã thành công,
người đi sau phải thực hiện mới có kết quả. Con thấy
rồi đây, sự khó khăn con vượt qua, tâm thức con khai
triển. Rồi con sẽ được chu du khắp thế giới, để giảng
thuyết cho mọi người hiểu rõ khả năng của chính
họ. Lúc đó có cơ hội phá mê phá chấp và thực hiện
thử thách trong con. Hành trình còn dài, cuộc hành
hương phải tiến nữa, thực hiện đại nguyện phải gay
go. Con chấp nhận, con sẽ đi, đến hang củng nẽo
hóc, chỗ nào con cũng phải đi. Một ngày nào đó, con
được trọn lành, giữ lấy khí giới tình thương và đạo
đức. Lúc đó con sẽ xuất hiện thân, hành đạo, giảng
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đạo, mở đạo, dẫn tiến cho mọi người.

Ðạo ngày nay không phải đạo ngày xưa. Ðạo ngày
nay là đạo văn minh. Thượng Ðế toàn năng thì xữ
dụng toàn năng sẵn có của loài người, trí thức thực
hiện theo trí thức, dốt nát phải thực hiện theo hành
động sáng suốt. Rồi đây mọi người sẽ phân ra để
đi, để giảng thuyết, để giúp đỡ cho chúng sanh. Con
nguyện học trong trường đời của gia cang, rồi con
sẽ đóng góp vào trong trường đạo. Âm ba của Cha
không bao giờ rời khỏi tâm thức của con được. Con
đã bám lấy rồi, và con phải tiến tới, không bao giờ
con bỏ, con nguyện sẽ bám lấy âm ba kêu gọi của
Ðại Hồn để con hòa tan trong Ðại Hồn và con tự
đạt lấy sự dũng tiến của chính con. Dù bỏ thể xác
này, con cũng hồi sinh để cứu độ chúng sinh. Thức
Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên

51

hồi sinh, đại nguyện của con phải làm, một kiếp, để
hòan trả một kiếp nợ của tiền kiếp của con. Con đã
độc tài, con đã xấu xa, con là một người nguy hiểm
nhứt, đã giết hại bao sanh linh trong cái tánh xấu.
Ngày nay con lưu lại những cái tánh xấu để gây sự
buồn tủi, trong tâm linh của tiểu thiên địa. Con dòm
cái bài hiện tại xuất hiện, thì con mới thấy rõ: quá
trình con đã làm những chuyện ác ôn. Ngày nay, con
tưởng là con được hưởng, không đâu! Con được vày
xéo để tiến hóa. Cho nên con phải tu, con cố gắng
để thực hiện đại nguyện của chính con. Xin Cha ban
ơn cho con, và con sẽ tiến. Nhứt định tiến con đường
dũng tiến của Cha, Ðức Phật đã thực hiện. Con phải
noi gương Ðức Phật để con đi. Con bước từ bước
một để tiến. Không bao giờ con dám chủ trương thụt
lùi nữa.Không có sự chán ngán đối với con nữa.
Nhưng mà sự kiên nhẫn là sự thành tựu ở tương lai.
Con phải hành, con phải đi tới. Bàn tay con rờ mó
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được gì thì con thông cảm đến Ngài. Ðây là Cha đời!
Bước chân con đang đạp lên miếng đất nào, cũng
thấy đây con đang đi trên đất của Thượng Ðế, của
Ðấng Cha Lành. Con đang mặc cái áo nào, cũng
là trí khôn của Thượng Ðế đóng góp cho con. Con
không bao giờ quịt nợ của Thượng Ðế, con thiếu nợ
cả càn khôn vũ trụ, con phải gói ghém trong hành
trình của con, trong cuộc hành hương này, con phải
làm, cần kiệm, tiến hóa, thực thi cho kỳ được. Cảnh
thế gian phung phí, vì sự tham lam bất chánh. Ngày
nay con ngộ rồi, không dám phung phí nữa. Nguyện
với Ðấng Cha Lành, sửa tâm để tiến. Con không
dụng cái tánh sân si mà phung phí điển quang của
Thượng Ðế. Thanh quang điển lành của Ngài đã ban
cho con, không có dám phung phí nữa. Tội phung
phí của con quá nhiều, vì con còn eo hẹp, ghen ghét,
sân si ,đó là con đã phung phí của cải vô cùng của
Thượng Ðế. Con là một đứa con đáng tội, con phải
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quì nguyện trước Ngài, và con xin ăn năn hối cải,
không dám phung phí thanh quang điển lành của
Thượng Ðế, nhưng mà xây dựng để dũng tiến, để vun
bồi càng ngày càng dồi dào hơn luồng thanh quang
thanh nhẹ đó, để cứu con và ảnh hưởng người khác,
thương yêu vô cùng. Cha đã ban, Cha đã ban cho
con được một cái nội thức dồi dào. Cha đã ban cho
con một sức hồi sinh vô cùng.

Con không còn bận bịu giữa cuộc hành trình, hành
hương nữa. Con phải đi tới mãi mãi, bất cứ ở nơi
nào, để thực hiện đại nguyện của chính con, không
phải riêng con xuống thế, xuống trần miền này
không phải một mình con. Nhiều tiên đồng nhiều
tiên nữ cũng đồng trong một cảnh này, huynh đệ tỷ
muội của con. Con phải hi sinh để cứu tất cả huynh
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đệ tỉ muội của con, đang trầm luân trong bể khổ.
Than khổ không biết khổ, còn con nhận khổ để con
hưởng khổ để con đạt thành. Sự khổ tâm của con,
khóc vì nhơn loại, khóc vì chúng sinh, khóc để cứu
độ tâm linh của chính mình, để thực hiện tình thương
và đạo đức của Cha đã ban bố và từ từ chuyển giao
cho con. Con phải nắm cái ấn tượng đó, con đi tới,
không bao giờ con dám bỏ, thực hiện cho kỳ được.

Lúc đó Cô Tiên quỳ lạy đấng Cha Lành, luôn luôn
ôm ấp tình thương của Ngài, khi ăn khi ngủ khi
làm, cũng sống với Ngài, sống hẳn trong tâm thức
của Thượng Ðế là thương yêu, xóa bỏ hận thù. Cô
mới trở về với cảnh đời, để xem đời và hiểu đời. Cô
không còn sống ở trong căn nhà với bốn vách tường
nhưng mà cô sống trong cảnh càn khôn vũ trụ tươi
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đẹp, thương yêu và xây dựng. Lúc đó cô luôn luôn
mở nụ cười với mọi người, vì tâm thức của cô đã
mở rồi, cô sống trong hòa đồng, sau giờ phút thiêng
liêng điểm đạo của Thầy cô. Lúc đó cô sung sướng
vô cùng, sung sướng mà cảm động. Ðược rồi! Ta
đã tới bến giác rồi, bao nhiêu phong ba bão táp, ta
đã vượt rồi. Ngày nay chúng ta sẽ đổ bộ lên đất liền
của tình thương và đạo đức. Quí thay và lành thay,
được tái ngộ chơn lý siêu việt. Ta trở về với tâm điển
siêu nhiên, đời đời bất diệt, nguyện sẽ dìu tiến chúng
sanh.

Ðịnh luật vay phải trả, mượn đạo phải trả đạo,
nguyện truyền bá pháp giới cho mọi người, để mọi
người ý thức được điều lành là điều quý. Ngay trong
gia cang của chúng ta cũng vậy, bao nhiêu người
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đang mê muội, đang chê bai, đồng một mẹ sanh
ra, mỗi người một tánh khác nhau. Ôi sự sai lầm
của con người, quá mê muội, chấp người này, chấp
người kia, thích người này, bỏ người nọ. Ôi chị em
sao không thức, huynh đệ sao không tỉnh, để hướng
về một con đường sáng suốt thương yêu, của Cha
bằng xương bằng thịt. Và của Cha bằng thanh điển.
Tại sao mọi người không biết hưởng, lại ở trong chỗ
lầm than chấp mê lẫn nhau, rồi khinh khi lẫn nhau,
tạo được cái gì hỡi huynh đệ tỉ muội. Phải hiểu, ta
đến đây để cứu độ mọi người, tra đã tìm lối thoát
trong lúc thưở bé. Ngày nay ta đã ngộ đạo. Các
người phải thức tỉnh để học lấy sự cảm xúc của ta
và buông bỏ sự tranh chấp càng ngày càng dầy đậm
trong nội thức rồi quên cái cảnh thanh nhẹ, quên quê
xưa chốn cũ, đau khổ vô cùng. Hỡi tình huynh đệ
tỉ muội cũng như các bạn đường tại thế? Tôi mong
rằng mọi người phải tiến như tôi, phải đi trong tâm
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thức thương yêu và xây dựng, không nên vun bồi sự
hận thù eo hẹp, không nên xác nhận mặt tiền mà bỏ
quên tâm linh căn bản của chính mình. Khinh khi họ
là khinh khi mình, ghét buồn họ là ghét buồn mình.
Khởi điểm xấu gặt hái sự xấu. Tại sao mọi người còn
chưa thức giác, còn chờ gì đây.Tiền của các người
đã nắm trong tay rồi, các người đã phung phí rất
nhiều tiền của của trần gian, cũng như tâm điển của
đấng Cha Lành. Rồi các người đã làm được việc
gì cho nội thức? Các người đã có cơ hội bị vày xéo
trong nội thức các người chưa? Chưa có cơ hội vày
xéo thì các người đâu có tiến hóa được! Các người
vẫn ở trong bùn nhơ đau khổ. Các người nghe âm
thinh sáng suốt, cởi mở của điển lành Bề Trên ban
bố đây, để các người được sớm tiến về nội thức, biết
thương yêu lấy các người, biết xây dựng lấy các
người, các người mới tiến được. Cô Tiên rất khẩn
cầu mọi người, phải thực hiện tình thương và đạo
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đức, quỳ xuống để van xin mọi người, biết thương
yêu, không nên chia rẽ. Trong một gia đình eo hẹp
mà tâm thức không hòa đồng thì cũng như sống cảnh
địa ngục trần gian mà thôi. Phải thức tâm, phải hiểu
đạo, thực hành đạo mới ngộ đạo. Ðạo là sự quân
bình, vàng bạc không đổi được. tại sao mọi người
còn tranh chấp trong sự có không, để làm gì?

Qua sự chuyển động của Thượng Ðế, âm ba kêu gọi
của Thượng Ðế, cô Tiên đã thức tỉnh rất nhiều và cô
Tiên tiếp tục, muốn đem những cái gì mà cô đã đạt
được trong tâm thức, truyền bá cho mọi người đau
khổ hiện tại. Mà ngay trong gia cang của cô cũng
vậy, luôn luôn vày xéo, tranh đua về ngoại cảnh mà
thôi. Cảnh đó là cảnh gì? Cảnh ma quỉ ư? Cảnh
trần trược, cảnh địa ngục ư? Tại sao ta lại xuống
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địa ngục, để làm gì? Sống chung với quỉ ma, để làm
gì? Mong mọi người, cầu xin Ðức Mẹ ban ơn, phóng
điển lành cho những tâm thức đó hồi sinh lại. Ðừng
có xuống nữa và đừng có chìm đắm trong vật chất
nữa và đừng gặt hái những sự đau khổ ở tương lai.
Bản thân của con, con lo chưa hết, con chỉ lo tu và
ảnh hưởng mà thôi nhưng mà tâm nguyện và đại
nguyện muốn cứu tất cả.
Tất cả mọi người sẽ hướng về đấng Cha Lành, thực
hiện một con đường chơn chánh, tự trị để tiến hóa
tới vô cùng. Ðại nguyện của chúng con, hằng đêm
con phải nguyện. Con phải cầu xin đấng Cha Lành,
chuyển tâm linh của mọi nơi mọi giới. Con nguyện
hành cho thành đạo. Từ tiến kiếp tới bây giờ con tìm
con đường tu để trở về nguồn cội. Chớ con không
có ham vật chất. Nhưng mà đưa con vào cảnh thức
tâm, rồi ngày nay được sự vày xéo của cảnh đời, con
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mới quỳ lạy thế gian, cám ơn thế gian đã ban bố cho
con một sự vày xéo, những bài học khó khăn, nhưng
mà Bề Trên đã cứu độ cho con. Con đã tiến, con đã
thức. Sau một cái cơn hôn mê của một cuộc đời xuân
xanh của con, con đã thức, con đã chán ngán cuộc
trần. Mà nhờ sự chán ngán đó mới thức tâm. Con
phải cảm ơn, cảm ơn đời đã giáo dục con. Ðời đã
đưa con đến chỗ tâm linh cởi mở vô cùng, thương
yêu vô cùng tận. Cho nên khi đắc đạo rồi, con phải
nguyện: cứu độ chúng sanh, thực hiện đại nguyện
như Thích Ca đã làm. Kiếp này không được kiếp sau
con cũng phải làm! Nhứt định con phải làm! Vì sự
cầu nguyện của con đã có Bề Trên chứng giám và đã
đưa con đi trong cái cuộc hành trình đạo pháp, từ
đời qua đạo, rõ rệt không sai một ly một tí. Con đã
hành, con sung sướng được hành. Bao nhiêu người
chưa được hành, bao nhiêu người chưa được nghe,
bao nhiêu người chưa được ngộ, đau khổ vô cùng!
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Con đã được! Con rất cảm động, rất sung sướng,
được mọi sự quí giá linh thiêng đã điểm đạo cho
con, mở tâm thức của con từ giờ phút khắc. Con quí
đạo, con thương đạo, con là đạo, phải tiến tới. Ðạo
của đời nay không phải đạo lỗi thời nữa, Con sống
trong hòa đồng với mọi người, con phải hạ mình làm
tapis với mọi người, làm miếng khảm cho mọi người
đạp, thực hiện đại nguyện của chính con, trở về với
cảnh đời đời bất diệt của Thượng Ðế. Không bao giờ
buông bỏ nữa, phải giữ lấy tình thương của Cha Mẹ.
Cầu nguyện ơn trên thức tâm cha mẹ, cầu nguyện
cửu huyền thất tổ được thức tâm để trở về nguồn cội.
Chúng sanh sẽ ăn năn để giải nghiệp sắp tới cho quả
địa cầu này. Ðó là đại nguyện của chính con. Kính
xin đấng Cha Lành chứng giám, ban ơn cho mọi nơi
mọi giới, hồng ân của Ngài đã thấu đạt tâm linh của
chúng sanh, từ Á sang Âu, đã có cơ duyên chuyển
tiến, đã đưa tới mọi nơi mọi giới, hang cùng nẽo
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hóc, đều được hưởng âm thinh của âm ba đại hồn đã
chuyển xuống thế, qua nhân sinh đàm đạo, bàn bạc
tu luyện, giải thoát tự nguyện. Chính con được đại
phước đức, ngày hôm nay con thấy cảnh vinh quang
luôn luôn ở trong tâm thức của con. Con đã bước
vào trong nơi thanh tịnh, con đã giải tỏa những sự ô
trược của nội thức. Vun bồi nội thức, hào quang của
con sẽ sáng lạng.

Con biết đường đi là chánh, con phải đi và con phải
tiến. Ðức Mẹ đã dìu tiến con trong lúc con đau khổ.
Quan Âm đã cứu độ con rất nhiều cơn nguy biến.
Nhiều khi con muốn trầm mình giải thoát nhưng
mà Ngài đua tay ra cảng đảng, cho con trở về hành
nghiệp, và nhận nghiệp và để giải nghiệp. Con mới
thấy rõ rằng nhiệm vụ tương lai của con qua những
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cái chu trình này, rồi con mới thuyết giảng được,
con mới đứng vững để thuyết giảng cho mọi người vì
con ở trong thực trạng mà ra. Con phải nhận nghiệp,
giải nghiệp, tiến hóa, con mới thuyết giảng. Con có
một tràng thuyết lý vững để đưa tâm linh tới. Những
bài học tỉ muội thế gian chưa được học, con đã học,
trong sự siêu việt giải thóat, trung hòa mọi nơi mọi
giới. Thần thức con cởi mở vui vẻ vô cùng, cho con
hướng về sự thương yêu, để đi tới bến giác. Chỉ có
sự thương yêu mới là giác tâm, sụ trách móc không
có sự giác tâm. sự trách móc là gây sự đổ vỡ mà
thôi. Con đã từ bỏ sự trách móc và con trở về, hướng
về con đường thương yêu, thương yêu Thầy, thương
yêu bạn, thương yêu đấng Cha Lành, thương yêu
Ðức Mẹ, thương yêu Quan Âm, thương yêu cây cỏ,
thương yêu vạn vật, thương yêu tất cả những cảnh
trầm luân tại thế, đã cầu nguyện xin cho mọi tâm
linh hướng thượng để xây dựng một Phật quốc tại
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thế, triền miên hưởng hạnh phúc, vinh quang đời đời
nơi linh địa Việt Nam.

Con đã giáng sanh tại Việt Nam! Đó là linh địa của
Ngài đã chọn. Ngày nay con lại liên tục được học
những bài học xứng đáng, gay go, nhưng mà con vẫn
vượt qua, cũng nhờ Ơn Trên chuyển tiếp cho con.
Chuyện không ngờ, con lại được tái ngộ Thầy con,
để con học, cảm động vô cùng, sự thương yêu không
bờ bến đó đã dẫn tiến tâm linh của con. Con nguyện
từ đây, hành đúng theo pháp luật, không sai trái nữa
và tiến tới vô cùng tận. Tất cả những đáy lòng của
con, con xin cống hiến cho Ðấng Cha Lành, cho
chúng sanh, để phân định và dẫn tiến con từ đây.
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Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên
Tôn
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Ðà Phật

Con xin đãnh lễ tất cả, đời lẫn đạo, chứng tâm cho
con trong giờ phút thiêng liêng này, để con được tinh
tấn tu luyện, tiến hóa.

                                  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
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