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Thưa các bạn,

H

ôm nay chúng ta lại có duyên lành tái
ngộ nơi đây để chung thiền vào buổi
sáng chủ nhật như thường lệ! Huynh
đệ tỷ muội chúng ta có cơ hội tương ngộ để học
hỏi nhân dịp mọi sự tới tấp để chuyển hóa cho khối
Vô Vi, để thức tâm và mở rộng kiến thức để tự học
hỏi trong chu trình tiến hóa! Ðường đi của chúng ta
rộng thênh thang! Từ đây trở về nguồn cội chúng
ta phải học hỏi không ít! Cho nên chúng ta phải giữ
phần định tâm và nới rộng mức tiến sẵn có của chính
chúng ta!
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Các bạn đã tu ước vọng trở về điển giới, khai mở
sự ô trược trong nội tâm nội thức và lưu lại thanh khí
triều nguyên thanh tịnh! Thì ngày hôm nay không
nhiều thì ít, một số bạn đạo đã có kết quả! Ngay các
lãnh vực luận thuyết, hành động tới tu tịnh đều có
học hỏi không ít! Nhưng mà cơ duyên đó đã đem
lại cho chúng ta tràn ngập nhưng mà chính chúng
ta chưa mở rộng và sắp đặt trật tự để chứa đựng mà
thôi!
Ngày hôm nay các bạn đã biết rằng : con đường
chính ta phải đi vì chúng ta đã chọn! Muốn đi thì
phải đi cho đến cùng, không vì lý này lẽ nọ mà gây
sự trì trệ cho chính mình! Thế gian đã cho chúng
ta thấy rõ những định luật đều dẫn tiến tâm linh!
Những sự kích động và phản động đều dẫn tiến tâm
linh! Chúng ta đã hiểu điều này và chúng ta tìm về
cõi vô thinh vô sắc để thức tâm! Vô thinh vô sắc
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phải làm thế nào? Chỉ có thiền định mới trả lời nổi!
Ðó là Kinh Vô Tự! Ðó là mức tiến vô cùng! Cho
nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này thì
chúng ta phải dốc lòng thực hiện Bi Trí Dũng rõ rệt!
Vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ, chúng ta phải thực
hiện từ bi cứu độ lấy chính chúng ta để ảnh hưởng
những người khác ở tương lai! Và trí tuệ của chúng
ta ở trong thanh tịnh mới có sự sáng suốt, nếu trí tuệ
chúng ta động loạn không bao giờ có sự sáng suốt!
Luôn luôn hướng thượng khai mở! Dũng phải chấp
nhận học hỏi! Vì sự học hỏi mà chúng ta chịu chấp
nhận học thì chúng ta mới tiếp thu được! Ví dụ các
bạn đang đàm đạo, đang coi một việc gì mà tâm các
bạn phân tán làm sao các bạn thâu được cái gì người
ta định cống hiến cho các bạn! Cho nên lúc nào sự
thanh tịnh rất cần thiết để khai mở trí tuệ cho tâm
linh!
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Cho nên lúc nào chúng ta ở thế gian luôn luôn
bước vào muốn gặp một người bạn! Ðã nói rằng tiên
học lễ hậu học văn! Gặp nhau tay bắt mặt mừng,
hỏi han lẫn nhau, biết đó là thừa nhưng mà phải
hành! Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể
bỏ được! Chúng ta có lễ mới mong học được đạo!
Người vô lễ thì tự che lấp sự sáng suốt của chính họ
mà thôi!
Cho nên các bạn đã chứng kiến Bề Trên giáo dục
cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian!
Một cách lạy chào đều khác hết! Cho nên các bạn có
duyên lành thấy rõ những thiêng liêng đã sống ở cõi
trên, nhẹ nhàng, tiêu dao! Các bạn thấy một cái lễ
của họ đi trước mắt chúng ta, thì chúng ta thấy rằng
nó dễ chịu vô cùng, hòa dịu, xinh tươi rõ rệt! Còn
chúng ta cụt ngắn và lại dồn cục không có tiến được!
Qui Hội Tâm Thức

www.vovi.org

5

Cho nên chúng ta phải bình tâm học hỏi! Rồi còn
về điển giới thì cái điển của các bạn phải thanh nhẹ,
phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương thân!
Ðó mới là lễ! Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương
thân không có lễ! Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó
ở thế gian, cũng đâm ra tạo sự tăm tối và nghi kỵ lẫn
nhau! Ðối diện thấy nó bực bội! Mà khi các bạn hành
đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không bực bội!
Vui! Các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm
một vườn hạnh, ngay trong tâm của tất cả mọi người.
Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của đạo pháp! Cho
nên mấy ngày hôm nay, chúng ta đang học, đang học
sự quân bình, đang học làm sao kiến tạo cho chúng
ta thức tâm!
Qua những tài liệu mà các bạn đã chứng kiến,
đều là bài học mới cho các bạn! Thì ban đầu nhiều
câu hỏi của các bạn xuất hiện ra! Vì sao? Vì chưa
6

www.vovi.org

Qui Hội Tâm Thức

mở, chưa thấu đáo, chưa quán thông thành ra nó
phải có câu hỏi! Nhưng mà qua câu hỏi rồi thế nào?
Thấy nó êm dịu, thấy nó hòa, và chính nó tiến, phá
mê phá chấp! Trước khi chúng ta chưa biết chúng ta
cảm thấy động! Mà biết rồi có gì đâu. Nó cũng có
một chữ Không! Tất cả sẽ qui không và trở về với
qui không mà để xử dụng nội lực sẵn có của chính
mình! Cho nên trình độ mọi người khác nhau! Cho
nên không có nên nói rằng : Tôi trình độ yếu hơn anh
kia, tôi phải theo bằng anh kia! Không nên nghĩ vấn
để đó!Tôi phải trở về với căn bản của chính tôi, tôi
thanh lọc cái sẵn có của chính tôi, thì tôi mới sớm
thức tâm! Mà tôi thức tâm rồi tôi mới biết xử dụng
cái khả năng sẵn có của chính tôi! Tôi mới khai triển
tới!
Cho nên đường lối nó phải có qui củ trật tự, chớ
không phải muốn mà được! Nhiều người muốn lắm!
Qui Hội Tâm Thức

www.vovi.org

7

Mới nghe Vô Vi, bước vô tu Vô Vi, rồi muốn thành
Phật thành Tiên! Cái đó là điều sai lầm! Phải làm sao
trở về với chính mình! Phải làm sao biết được chơn
tướng của chính mình! Ðiều đó là điều quan trọng!
Phải làm sao biết được sự sai lầm hiện tại mới kiến
tạo được hai chữ bình an. Nếu các bạn chưa biết
được sự sai lầm của các bạn, không bao giờ các bạn
bình an. Dù các bạn tràn đầy luận thuyết để bảo vệ
cái lý sai lầm của các bạn nhưng mà trong chơn tâm
các bạn không bình an! Các bạn thuyết lý Phật, nói
kinh Phật bất minh Phật tánh! Chưa xử dụng được sự
sáng suốt của chính mình thì chỉ có thuyết mất công
mà thôi! Kỳ thật phải thực hành! Phật không thể
xạo láo được! Phật là phải thật thà, trở về với chơn
chánh, kêu bằng giải nghiệp mình, minh tâm Phật,
hiểu tánh trần, trở về Phật tánh! Thấy rõ chỗ đó! Còn
nếu không hành làm sao thấy? Không hành thì bị án
ngự bởi tự ái, đố kỵ, ghen ghét, giận hờn. Mà trong
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đó, trong kinh, trong chùa cũng dậy hết nhưng mà
hành giả chưa hành! Lý thì nói được nhưng mà hành
thì không hành!
Cho nên gặp phải bởi sự trở ngại hoài hoài!
Ngược lại trách tiên Phật! Tôi phụng sự tiên Phật hết
mình, phụng sự chùa chiền hết mình! Tại sao tai nạn
càng ngày càng về với tôi? Nhưng mà tôi không bao
giờ nói rằng : Tôi ngu muội! Nếu các bạn biết các
bạn là ngu muội và sửa được cái bản chất ngu muội
đó thì không bao giờ các bạn trách một ai! Các bạn
thấy rằng chúng ta học viên cả càn khôn vũ trụ và
chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ! Mà nếu
chúng ta biết chúng ta là con nợ của càn khôn vũ
trụ thì nghiệp chúng ta lớn, chúng ta phải trả! Ðịnh
luật vay trả sờ sờ, chúng ta phải trả! Không nên oán
trách và không nên kể rằng chúng ta đã phục vụ chùa
chiền! Làm được bao nhiêu? Lợi dụng chùa chiền thì
Qui Hội Tâm Thức
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có chứ phục vụ chùa chiền chỗ nào? Ðừng nghĩ sai
mà mang tội! Chỗ chùa chiền là chỗ công cộng! Chỗ
đó mọi người đóng góp để cho mọi người có cơ hội
thức tâm trong sự tự nhiên của đạo pháp chớ không
phải sự ràng buộc! Cho nên tự nhiên của các bạn
đóng góp cho chùa chiền rồi, các bạn lại trách chùa
chiền! Ðó là sai! Các bạn đã bỏ cái trược, khứ trược
lưu thanh! Cái dư thừa các bạn mới cho chùa chiền!
Chớ các bạn không có nạp mạng đứng lên mà xây
cái vách tường cho chùa đâu! Chưa có hạnh hi sinh
đó!
Cho nên chỉ có một phần nào mà thôi, rồi ngược
lại các bạn muốn lợi dụng chùa chiền! Ðó là sai!
Không nên nghĩ điều này!
Chúng ta góp công xây dựng cho hậu đại, chúng
ta làm một trang sử để ghi chép những hành vi tốt
10
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đẹp để cho người bơ vơ tại thế có cơ hội đến thềm
chùa, hưởng thanh khí, thấy tội của chính mình, ăn
năn hối cải! Cho nên một ngôi chùa, chúng ta có
phần đóng góp, chúng ta phải nghĩ đến sự nghiêm
trang giải tỏa và đưa con người đến bến giác! Chớ
không phải ngôi chùa là nơi trục lợi cho mọi người!
Cho nên ở thế gian, họ vì thấy những người đông
đảo, lợi dụng tình thế, biến thành ngôi chùa, để cho
những người phàm nhân cảm thấy là bất chánh! Ðó
là điều tội lỗi vô cùng! Nhưng mà người truy tầm
đạo pháp, tâm thức tu luyện mới thấy ngôi chùa phải
gánh vác nhiều sự trược ô của thế sự! Lúc nào cũng
động, mà trong cái động đó lại có cái tịnh! Người
biết tu học thấy ngôi chùa lúc nào cũng là tịnh! Mà
muốn có tịnh thì phải có động! Từ động đi tới tịnh!
Mọi người đến trút tất cả những tâm hồn ô trược
trước mặt hình Phật với hành động hữu vi! Hỏi chứ
Qui Hội Tâm Thức
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đức Phật xi măng kia ngồi đó lãnh những gì? Tất cả
những sự than thở trần trược mà thôi! Ðộng! Nhưng
mà trong động nó có tịnh!
Cái tịnh để dành cho người tìm tịnh trong động,
mới thật sự là người tầm đạo! Còn thấy cảnh tịnh
trang nghiêm đó là tịnh, đó là lầm rồi! Chỉ rước
động! Cho nên đại đa số chúng sanh tới quỳ trước
mặt Phật xin Phật độ, bắt Phật động! Thấy chưa?
Cho nên chúng sanh phải hiểu cái điều này! Người tu
vô vi thực hành cực động trong nội thức mới mở tới
cực tịnh trong thanh quang!
Chúng ta có Soi hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh!
Tất cả những chuyện hằng ngày chúng ta rước vô
không khác gì căn chùa! Kêu ông A ông B nó cũng
chạy tuốt trong trí óc của chúng ta! Tối chúng ta phải
giải ra! Ðó là nhiệm vụ công phu trong cuộc hành
12
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hương! Chúng ta phải làm sao giải tỏa trong giờ
thiền giác của chính chúng ta! Đó cho nên con người
vô vi càng ngày cảm thấy nặng! Rồi từ ngày tôi chưa
tu tôi không có gặp chuyện này! Bây giờ tôi tu rồi
sao công chuyện nó tới nhiều quá! Nhưng mà tại tôi
quên cái đại nguyện lúc ban đầu : Tôi thực hiện bi
trí dũng! Mà tất cả ba lối này đưa đến tôi, tôi không
chịu hành, tôi trở lại trách! Thì tôi trở về cái vị trí
như xưa là yếu hèn! Tiến tới một bước lùi ba bước là
vậy!
Cho nên các bạn thấy rõ : Chúng ta hành, có khi
các bạn cảm thấy thanh nhẹ sung sướng vô cùng! Có
khi các bạn thấy nặng trược vô cùng! Ðó là tình đời
đang trao cho các bạn một cái gánh trên cuộc hành
hương! Bạn phải gánh đi! Ði đi! Đi rồi nó sẽ nhẹ!
Cho nên nhiều bạn đã cảm thấy rằng : Tại sao hôm
nay tôi buồn bực quá! Tại sao hôm nay tôi lại gánh
Qui Hội Tâm Thức
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nhiều chuyện như thế này? Tôi buồn mà tôi không
biết buồn do đâu đến? Tôi quên cái đại nguyện của
chính tôi! Tôi nguyện gánh! Tôi nguyện gánh cho
chúng sanh! Tôi muốn làm những cái gì có thể làm
để độ người tiến hóa! Thì ngày nay việc đó nó đến
với chúng ta! Chúng ta phải học, để chúng ta giải!
Chúng ta hành rồi chúng ta phải giải! Chúng ta chấp
nhận rồi chúng ta giải! Ðó là cái pháp độ trì trong
tâm thức!
Hỏi chứ pháp đó ai làm nổi? Chính các bạn đã
và đang làm chứ đâu phải ông Tám làm? Ông Tám
có chuyện ông Tám! Chuyện của các bạn có chuyện
các bạn! Ông Phật có chuyện ông Phật! Ông Trời có
chuyện ông Trời! Trật tự rõ rệt!
Cho nên các bạn phải nhớ rằng lời đại nguyện
của các bạn là quan trọng! Thì sự gánh vác đó các
14
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bạn luôn luôn cảm thấy khỏe! Tôi được rồi! Tôi được
nhiều việc làm, tôi biết nghiệp là gì và tôi biết giải
nghiệp là gì? Lúc đó mới kêu bằng quán thông học
đạo!
Cho nên trong chu trình tu học, thấy đơn giản,
thấy ông thầy chùa bận cái áo đơn giản, thấy đầu tóc
đơn giản! Ðơn giản chừng nào thì phức tạp chừng
nấy! Vì nghiệp thế gian sẽ giao cho người rãnh rỗi!
Người rãnh rỗi phải gánh nhiều! Mà người rãnh rỗi
phải cố gắng tu hơn mới giải tỏa được! Mà người
rãnh rỗi không có gắng tu hơn thì sẽ bị lôi cuốn! Ma
quỉ lôi cuốn, người đời lôi cuốn! Cho nên những
vị tu sĩ luôn luôn đi tới giai đoạn phải khổ! Vì định
luật đã qui định của Ðức Phật đã bước qua Sanh Lão
Bệnh Tử Khổ! Thì người tu sĩ phải khổ mới thành
đạo! Người tu sĩ sướng không hành đạo! Người tu sĩ
than ván không bao giờ thành đạo! Chấp nhận, phải
Qui Hội Tâm Thức
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tu, phải cố gắng, mới mong có cơ thànhđạo!
Cho nên chúng ta thấy tu vô vi đơn giản, không
cúng không lạy nhưng mà các bạn sẽ cúng sẽ lạy tới
sói đầu! Cúng trong tâm các bạn! Các bạn phải dọn
bàn thờ trong tâm, các bạn phải thực hiện nghi lễ đối
với chư tiên chư Phật! Chứ đâu phải đơn giản đâu!
Cho nên kẻ hung quá hiền! Các bạn thấy trước kia
các bạn có bản chất hung hăng! Ngày nay các bạn lại
cởi mở hơn, tháo khoáng hơn, vui vẻ hơn! Cho nên
hướng thiện, làm điều thiện lành thì tâm hồn càng
cởi mở thêm! Phước độ lại giao duyên, tâm trí lại an
lành!
Cho nên cái cơ hành luôn luôn phải đụng chạm!
Vì cái cuộc sắp đặt siêu nhiên nó như vậy! Chúng ta
bước vào, bạn đạo và bạn đạo cư ngụ trong một căn
nhà cũng có sự động chạm! Ðộng chạm thầm kín,
16
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động chạm công khai, mới là có cơ hội dẫn tiến! Còn
bình thản như vậy thì không bao giờ có cơ hội dẫn
tiến! Hỏi dũng là gì? Dũng là chịu đựng! Mà không
đụng làm sao biết được dũng? Không đụng làmsao
biết được cái giá trị của thành quả? Cho nên các bạn
vui lên, tôi nói lúc nào các bạn cũng phải đi! Vinh
hạnh quá! Ðược nhiều bài vở! Bài vở liên tục đến
với chúng ta, sung sướng vô cùng! Thanh tịnh đi để
học! Rồi các bạn sẽ có cuộc dự thi chớ! Học bài thì
phải thi! Phải tới ngày giờ, phải thi! Lúc đó các bạn
bước qua như đi chơi, không khó khăn! Mà nếu các
bạn từ chối không học thì ngày đó các bạn lại càng
khó khăn bước qua! Vì các bạn không chịu trả bài và
các bạn chịu vun bồi chuyện tăm tối mà thôi!
Cho nên các tôn giáo, các trình độ tu học trong
quả địa cầu này, biến chuyển không ngừng nghỉ! Và
đánh thức không ngừng nghỉ! Ðể cho mọi người có
Qui Hội Tâm Thức
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cơ hội tiến hóa, để xây dựng cơ đồ tốt đẹp siêu văn
minh đã ấn định của Thượng Ðế từ lâu! Ngày nay
mong được thực hiện trên mãnh đất, hay là trong một
quả địa cầu mà Thượng Ðế đã và đang cho! Nhiều
người chống trả đạo pháp, khinh thường tôn giáo
nhưng mà rốt cuộc rồi phải truy tầm Chân Lý! Ở đời
này có! Các bạn đã chứng minh! Chính tâm các bạn
cũng có! Người theo đạo này chống đạo này, người
theo đạo kia chống đạo kia! Có! Vì thiếu dũng! Tạo
sự bít bùng cho chính mình, đâm ra bực tức và đố
kỵ! Chứ kỳ thật bình thản đi! Ðạo nào cũng quí!
Bình thản đi thì đường nào cũng thức! Nhưng mà hai
chữ bình thản nói rất dễ, thoát từ đôi môi nhưng mà
kỳ thật rất khó bình thản! Chỉ có hành, có đụng, mới
minh! Không hành không đụng thì bất minh! Cái luật
tự nhiên cho các bạn thấy sanh trưởng, đòi hỏi vợ
con! Ðụng phải rồi mới tịnh mới hồi, mới thấy sự sai
lầm của chính mình! Mới tìm đường tu học! Cho nên
18
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những người đó là ai? Những người đó chính là các
bạn đây. Các bạn cũng đang tu học đây! Ðang tìm lối
thoát đây! Những hạnh đó ở đâu? Chính các bạn có?
Và bạn đang xây hạnh tốt, bạn thực hiện mộng vàng
đây!
Cho nên ngày hôm nay huynh đệ chúng ta ngồi
thiền, để hết tâm trí vào trung tim bộ đầu, là một
cái tâm vô cùng sống động cởi mở thăng hoa không
ngừng nghỉ, là trung tâm điển quang! Rồi chúng ta
mới tiến tới! Vì điển là vô cùng! Ðiển không bị ngăn
cách! Ðiển mới là thoát tục! Ðiển mới khai minh!
Ðiển mới là thanh tịnh hòa đồng!
Cho nên nhiều người tu còn ở trong chấp ta ngã
mạn! Vì lý thuyết tự cao! Cho trình độ ta là cao thì
hai chữ phục vụ sẽ bị xóa bỏ liền! Càng cao càng
mạnh, thì phải càng hạ mình để học hỏi và phục vụ!
Qui Hội Tâm Thức
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Vừa học hỏi vừa phục vụ mới tầm ra Chân Lý! Tôi
đã thường nói với các bạn, miếng tapis, phục vụ và
học hỏi! Nếu chúng ta biết giá trị miếng tapis phục
vụ và học hỏi và tâm ta bằng lòng phục vụ học hỏi!
Hỏi chúng ta có bị ngưng trệ không? Chúng ta thật
sự học dũng học hòa và tiến hóa không ngừng nghỉ!
Càng nhỏ càng học nhiều! Càng ngắn gọn càng
nhanh nhẹ hơn! Thấy nhỏ thiệt nhỏ là nó nhưng mà
lớn thiệt lớn cũng là nó! Ðó là phần hồn vô cùng đó
các bạn!
Khi các bạn ngồi đó thiền, các bạn nhìn một đốm
sáng chút xíu thôi nhưng mà nó chạy cả càn khôn vũ
trụ! Nó đi cả càn khôn vũ trụ trong nháy mắt! Sự vô
cùng tiến hóa sẽ xuất hiện ngay trung tim bộ đầu!
Các bạn có cơ hội làm Pháp Luân Thường Chuyển,
ngũ khí triều nguơn rồi tam huê trụ đảnh, tinh khí
thần đầy đủ! Ðạt tới sự quân bình vô cùng cả càn
20
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khôn vũ trụ! Các bạn sẽ có một căn nhà không bao
giờ bị hủy hoại! Dư thừa để ban bố cho tất cả ở xung
quanh chúng ta! Lúc đó mới thấy cái hạnh trì tu học
là không hoang phí! Nhờ hạnh trì tu học mà chúng ta
mới thành đạt sự cao siêu ngày hôm nay!
Sự vô cùng mà chúng ta nhắm mắt và thấy! Còn
sự vô cùng suy đoán tại thế gian là bị giới hạn hết!
Ðây chúng ta đang thiền chúng ta học! Luồng điển
chúng ta lâng lâng đi tới! Ði tới vô cùng, không bờ
bến, không suy tính như thế gian! Chỉ một tới mười!
Chúng ta không làm điều đó! Vậy chúng ta trở về với
vô cùng thì luồng điển chúng ta thăng hoa vô cùng!
Càng học càng cởi mở! Cũng có bao nhiêu đó nhưng
mà thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận! Phật Pháp vô
biên! Nơi nào cũng tới, thanh tịnh vô ngần, vui tươi
sống động, hạnh phúc vô cùng!
Qui Hội Tâm Thức
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Trên đường tu học, thóat phàm trở về điển giới,
vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết là bao nhiêu!
Chúng ta đã từng nung nấu dũng chí, muốn sớm
thành đạt nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại có cơ
hội tự đạt, an toàn yên ổn, không bị lệ thuộc! Kể cả
mắt phàm của chúng ta cũng ít có xử dụng, tai phàm
chúng ta cũng không cần thiết xử dụng tại thế, âm
thinh của chúng ta cũng không cần thiết xử dụng tại
thế! Chúng ta sẽ sung sướng lâng lâng trong vô thinh
vô sắc, mới hiểu trọn lành và tưởng đến đấng trọn
lành!
Cho nên chúng ta lại có một khối, một số người,
hằng tuần học hỏi lẫn nhau, đụng chạm lẫn nhau,
thương yêu lẫn nhau, phá mê phá chấp, ôm lấy nhau,
ôm trong tâm hồn, quí với nhau, quí vô cùng cũng
như quí Trời Ðất! Chúng ta mở mắt phàm xem thấy
một bạn đạo có thượng trung hạ! Có đầu, có mình,
22
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có tay có chân, siêu diệu vô cùng! Nó đại diện cả
càn khôn vũ trụ! Bình tâm xem xét trong nẽo óc,
trong cơ tạng tinh vi của loài người, phản ảnh luồng
nguyên điển thiên nhiên mà thiền định, rồi tâm thức
chúng ta thấy biết bao nhiêu nẽo đường phải đi! Biết
bao nhiêu nơi trường thi rộng lớn phải dự trong tâm
thức của chúng ta!
Cho nên người tu vô vi không có thì giờ rảnh!
Càng tu càng phải học! Càng tu càng phải tự kiểm
chứng rõ ràng, từ giai đoạn một, phải đi, phải thi,
phải tiến! Tình thế bắt buộc phải tu học, không
ngừng nghỉ! Cho nên huynh đệ tỉ muội chúng ta hôm
nay, có ngày vui sống động trong tâm thức, vàng
không đổi được, của không ham nhưng mà ham cái
sự hạnh phúc đời đời đang dẫn tiến chúng ta, trong
cái thanh tịnh du dương sẵn có! Trong giây phút
thiêng liêng này, vàng không đổi! Ôi tình thương
Qui Hội Tâm Thức
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sống động của chúng ta ôm ấp, đã ôm bao nhiêu kiếp
rồi, ngày nay mới có cơ hội tái ngộ, trong một sự
thương yêu cởi mở, thật sự xây dựng cho nhau, quí
nhau và dẫn dắt lẫn nhau trên đường hành hương đầy
chông gai trở ngại!
Chúng ta nên tu, cố gắng tiếp tục tu! Nhiệm vụ
đó bạn! Nhiệm vụ của các bạn là phải tu! Nếu các
bạn không tu thì không có sáng suốt, làm sao các
bạn xây dựng cơ đồ tại thế? Làm sao chúng ta thuyết
phục lục căn lục trần, làm sao chúng ta hoàn trả
cái nợ tiền khiên bao nhiêu kiếp? Các bạn mang đủ
nghiệp! Nghiệp sát! Các bạn ăn biết bao nhiêu con
thú, chừng nào các bạn mới trả xong cái nợ này?
Những thây ma mà các bạn đã nhai, nghiền nát, nuốt,
đó bây giờ chừng nào mới thanh toán xong cái nợ
này? Mà hàng ngày cứ tiếp rược những thây ma vào
thân mà không hay!
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Các bạn thấy sự trầm luân trong bể khổ, đắm
chìm tâm thức của các bạn chưa? Ăn năn đi các bạn!
Hiểu các bạn nhiều hơn và tự cố gắng rời bỏ sự động
loạn đó! Sự hận thù ta có, con thú có! Sự ước vọng ta
có, con thú có! Sự tham dục ta có, con thú có!
Mà nếu chúng ta không có trật tự thì rước nó
vào thì nó cũng bị bơ vơ! Rồi một khối bơ vơ làm
sao tiến triển? Cho nên các bạn đã chứng nghiệm!
Nhiều bạn đã thức tâm và trường chay! Nhưng mà
cái trường chay này cũng chưa dứt khoát trược! Phải
tu mới dứt trược được! Phải tu mới thấy rằng trách
nhiệm của chúng ta đưa vạn linh tiến hóa tại thế!
Môi sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa vạn linh
tiến hóa qua ta! Lại càng lo tu nhiều hơn, càng trật
tự nhiều hơn, để đón tiếp những sanh linh mê muội
chưa thức và giải tiến cho chúng nó! Mọi người
đều có nhiệm vụ tại thế chớ không nói tôi không có
Qui Hội Tâm Thức
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nhiệm vụ! Chúng ta mỗi mỗi đều có nhiệm vụ, định
luật rõ ràng, hằng ngày mọi người phải thực hiện ăn
ngủ ỉa, tam đại sự! Thu phóng rõ rệt, mà nếu ý chí
sáng suốt chúng ta không có mục đích tiến giải, thì
đó là tội đó các bạn!
Mà ngày nay chúng ta có, có đường lối, có lối
thoát thì chúng ta phải chung vai để gánh vác với
cộng đồng thiêng liêng để đưa vạn linh trở về bến
giác! Trong thực hành chớ không phải trong cái luận
thuyết sai lầm và không có lối thoát! Chúng ta hành
đến đâu thuyết đến đấy! Mở đến đâu, chúng ta cống
hiến đến đấy cũng đủ rồi! Cho nên nhiều người đã tu
học, dụng văn ngôn này, văn ngôn nọ nhưng mà kỳ
thật không có! Kỳ thật không cần thiết! Ðó cây gậy
tạm mà thôi! Chớ kỳ thật chúng ta có, mọi người có
quyền qui không!
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Cho nên chúng ta đã bao gồm một điển thân đầy
đủ, có trược có thanh! Mà biết được mối giếng khứ
trược lưu thanh thì chúng ta thấy cái cơ hành tiến hóa
không có khó khăn và không có chậm trễ! Chỉ chịu
hành chịu đi là đến!
Cho nên duyên lành luôn luôn đến cho các bạn
đạo vô vi! Có kẻ kích bác, có người quí mến! Ðể cho
các bạn thức tâm về luật quân bình sẵn có trong nội
thức! Nhiều bạn hi sinh căn nhà ra để đi học đạo!
Nhưng mà bị khép vào tội dạy đạo! Tại vì chưa thức
tâm! Các bạn bỏ công bỏ của ra để đi học đạo chớ
không phải dạy đạo! Chẳng có một ai có quyền dạy
đạo tại thế! Chúng ta đồng học trong tinh thần trao
đổi! Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền
đường và của một người thức tâm đưa ra, chúng
ta nên cám ơn! Và cái hay chúng ta đóng góp cho
người chủ nhà đó học đạo! Chớ người chủ nhà đó
Qui Hội Tâm Thức
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chưa thành đạo! Ðừng khép vào cái tội thành đạo của
họ và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp, vì họ
đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ cho chúng ta học đạo
thì chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người
tinh tấn hơn!
Chớ không nói rằng : Chủ Thiền đường phải
biết đạo, dạy đạo, cái đó là sai! Vì hạnh nguyện của
người muốn đem căn nhà này ra, có sự trao đổi để
học và tiến thêm! Chúng ta có khả năng đóng góp
bất cứ tôn giáo nào, đến để đóng góp và độ trì cho
hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, thì quí hơn! Vì
nhân loại muốn óc những món quà quí, những hạnh
tốt để xây cho xã hội tốt! Nhân loại có chỗ an cư lạc
nghiệp, mà chỗ đó là đâu? Nằm trong tâm thức của
chúng sanh!
Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là
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chúng ta đóng góp cho chủ thiền đường, để tinh tấn
hơn trong con đường tu học! Chớ chúng ta không
phải là học nơi ông chủ đó! Chủ nhà mà đâu phải nói
chủ đạo! Chủ thiền đường là chủ nhà chớ đâu phải
nói chủ đạo mà khép người ta vào trong cái tội chủ
đạo là tội nghiệp cho họ, mất công bằng cho họ, để
cho họ học! Và không nên nâng cao họ, không nên
vun bồi tự ái của họ, để cho họ học! Cho nên ngày
hôm nay, những thiền đường của Vô Vi là do sự phát
tâm của người tu vô vi, để tầm đạo và học đạo chứ
không nói rằng đi dậy đạo, không có trình độ đó!
Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc
kết của nhiều giới, mới rõ đạo lý! Đó là kinh Vô tự!
Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các
bạn thấy rằng; Người nào cũng cần học và cần tu,
cũng cần đóng góp, cũng cần xây dựng! Chớ chả có
ai giỏi hơn ai! Khi chúng ta hiểu được thì kể cả chư
Qui Hội Tâm Thức
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Phật cũng phải học, chư tiên cũng phải học, Thượng
Ðế cũng phải hạ mình! Thì cái cộng đồng nó mới
tươi đẹp, nó cởi mở, không có nghi kỵ và không có
trì trệ! Nói thương yêu thật sự là thương yêu! Nói hi
sinh thật sự là hi sinh! Thì lúc nào cũng là cởi mở và
thăng hoa!
Cho nên giờ thiền các bạn là giờ rất quí, trong
tâm thức của các bạn nó nhắc nhở những chuyện
hằng ngày. Khi các bạn soi hồn, cái chuyện ô trược
nó xuất hiện trong đầu óc của các bạn! Rồi làm thế
nào nó mới giải tỏa được những phần này! Nhưng
mà trong một lúc nào, các bạn thanh nhẹ rồi, lúc
nhắm mắt thì nó quên hết rồi! Các bạn thấy không?
Đó là trình độ! Dày công để giải tỏa, khử trược lưu
thanh! Trước kia tôi nhắm mắt cái gì tôi cũng nhớ!
Cả chương tình thù hận! Ngày nay tôi nhắm mắt là
tôi quên hết! Ai cho tôi? Chính tôi đã đi và tôi đã
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đạt, chớ không ai cho tôi! Nếu mà tôi không hành
thì không bao giờ được! Người truyền pháp đưa cho
tôi mà tôi không hành thì không có giá trị, không có
ngày hôm nay!Mà ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội
chung thiền trong căn phòng này, ai cho tôi? Hồi
tôi mới tu tôi ước mong có một người theo tôi tu
thôi mà bây giờ xung quanh tôi mười mấy hai chục
người! Ai cho tôi? Do sự dày công của mọi cá nhân
thực hiện, ngày nay nó hội tụ! Ðó là thiền đường tâm
thức! Thấy chưa? Do tâm của hành giả, trụ nó mới
hóa, thấy chưa? Thì chúng ta phải có tu thì cái thiền
đường càng ngày càng lớn rộng! Thiền đường chúng
ta sẽ lớn rộng khắp năm châu! Có giờ tu học, có giờ
an nghỉ, có trật tự, không bỏ xã hội, không bỏ ta,
không bỏ Trời Phật, tam giới khai thông! Quí biết là
bao nhiêu! Mà chỉ đòi hỏi có sự thực hành mà thôi!
Ngày nay các bạn đã thực hành, cảm thấy sự an
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nhẹ trong tâm! Vui, mở! Quí biết là bao nhiêu! Rồi
lần lần các bạn thấy rằng các bạn là y sĩ tự trị! Bệnh
hoạn do đâu? Bệnh do tánh sanh! Mà bây giờ tôi đổi
được tánh tình rồi thì bệnh tôi nó phải thuyên giảm!
Càng ngày tôi lại càng thanh nhẹ hơn! Càng ngày tôi
lại càng cởi mở, sống động hơn! Càng ngày tôi cảm
thấy tôi càng trẻ trung, là nhỏ bé!
Tôi là người thọ giáo học đạo chớ tôi không phải
người dạy đạo! Thì lúc nào các bạn cũng trẻ và phá
mê phá chấp! Ðứa con nít mà ai chấp bạn đâu! Bạn
trở về cái cảnh thần đồng tại thế, thì tiên đồng mấy
hồi đâu! Rồi trở về một vị Phật cũng chả khó khăn!
Mình thấy sự sống của chúng ta, tự nhiên nó đến,
nó có! Trời Phật sắp đặt. Hơi thở du dương luôn luôn
sống động, truyền cảm trong tâm thức của chúng
ta! Giờ thiền, như giờ ăn giờ đi, giờ đứng đều là lên
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xuống, lên xuống tạo ra thanh khí! Thanh hí, thanh
khí hóa giải tâm thức càng ngày càng cởi mở sống
động, kích động và phản động, rồi đem lại sự sáng
suốt cho chính chúng ta! Sự mê muội sự lầm than rồi
cũng đem lại sự sáng suốt cho chúng ta, một ngày
nào đó có cái cơ duyên thức tâm! Cho nên các bạn
tu bữa hôm nay trong tâm tình thấy khác! Ngày mai
tâm tình thấy khác! Rồi một ngày nào đó, rồi mỗi giờ
nào đó, mỗi phút nào đó sẽ thấy khác! Cái luật biến
hóa vô cùng! Lúc đó các bạn mới thấy rằng Phật
Pháp vô biên, không có ai ngăn chận được! Tâm thức
các bạn lúc nào cũng sống động cởi mở, vui trong
hạnh niệm thanh trì tiến giải! Sống động vô cùng!
Cho nên càng thiền càng vui, càng thiền thấy
sức khỏe càng dồi dào, càng cởi mở! Thấy ngồi một
đống đó mà cởi mở chỗ nào? Vì nó gọt tất cả những
sự vá víu của ngoại cảnh kích động và khuyến rũ
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nó làm sai! Ngày nay nó từ bỏ, buông bỏ hết, rồi nó
ở trong thức hòa đồng! Nó làm việc chứ! Nó ngồi
nhắm mắt đó nó làm rất nhiều việc : gỡ tháo, gỡ
tháo, tiến hóa.. gỡ tháo, gỡ tháo, tiến hóa! Bước qua
khuyết này tới khuyết kia, để tiến triển lên sự trụ tâm
thanh nhẹ! Không bị lừa gạt và không bị ai bịp cả!
Chính nó hành để tự đạt! Vinh dự vô cùng! Từ nhỏ
đến lớn chưa biết xữ dụng cái quyền sáng suốt của
chúng ta và thanh tịnh của chúng ta! Ngày nay biết
xử dụng cái quyền sáng suốt và đạt tới thanh tịnh!
Quí biết là bao nhiêu, tinh thần tự chủ!
Cho nên không có lệ thuộc, và không yếu hèn
nữa! Từ ngày thất bại của trường đời mà đi tới thành
công của đường đạo thì nó trở lại quân bình, dũng
chí vô cùng! Ðâu còn thất bại nữa!
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ho nên các bạn có cơ hội học pháp thiền
này và tự thức tự hành là sẽ trở nên một
người cao quí! Vì các bạn đã vượt qua
những sự vọng động cũng như trường đời thì tương
lai các bạn sẽ cố vấn và dìu tiến những phần vọng
động đó trở nên thanh nhẹ, học đạo, vay đạo trả đạo!
Góp công xây dựng, từ đời lẫn đạo!
Hôm nay chúng ta lại có duyên lành quá quí báu
được tái hợp và trao đổi thanh điển! Vui trong tâm
thức vinh hnạh của mọi cá nhận!
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày
hôm nay./.

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
Qui Hội Tâm Thức
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