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Thưa các bạn,

H

ôm nay duyên lành đã tái hợp với
chúng ta, huynh huynh đệ đệ, tỉ tỉ muội
muội đồng chung họp mặt tại nơi đây
trong giây phút tìm hiểu thêm trên con đường tu học
của chúng ta.
Bây giờ chúng ta tìm cái gì đây? Chúng ta mọi
người chúng ta đang thực hành theo cái phương pháp
xuất hồn, tìm hiểu căn bản của dung điểm của phần
hồn. Vây chớ phần hồn ở đâu mà chúng ta đi tìm?
Cho nên mỗi người đều thắc mắc trong giờ phút
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công phu hay là đi đứng hoạt động hằng ngày. Chúng
ta không thấy phần hồn, chỉ lo làm việc, chỉ lo làm
lụng, chỉ lo kiếm một ngày hai buổi no ấm, để sống
trong sự sống hiện tại, tranh đấu cho kỳ được những
cái gì chúng ta muốn hay là hoàn bị bất cứ những cái
gì mà đang đổ vỡ.
Mọi người đang muốn hoàn bị những cái gì
chúng ta đang muốn hoàn tất. Thì đâu có nhớ được
phần hồn, đâu có thấy rõ phần hồn. Hỏi phần hồn là
làm cái gì? Khi chúng ta hoạt động và chúng ta tìm
hiểu một căn duyên của mọi sự việc và để hoàn tất
một công tác tại thế, từ trong gia đình cho đến xã
hội, nếu thiếu sáng suốt làm sao làm? Các bạn thấy
đó, đó là sự sáng suốt của phần hồn, đang theo dõi
và phát triển tùy theo khả năng bên trong của các bạn
có.
Dung Ðiểm Linh Quang
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Bên trong cơ thể của các bạn, ngũ tạng của các
bạn, nó bao gồm ngũ hành kim một thủy hỏa thổ. Mà
nếu nó được khai triển thanh nhẹ qui nhứt và chính
bạn đã thấy rõ bạn là chủ của ngũ hành trong thể xác,
bạn đứng lên trên đó thì bạn xét rất mau, còn nếu bạn
còn lẩn quẫn ở dưới thì làm sao thấy rõ. Bởi vì ngũ
hành có có sanh có khắc, tùy giờ phút khắc, có sanh
có khắc, rồi nó làm cho chúng ta xáo trộn tinh thần.
Chúng ta tưởng là cái công việc đó khó khăn
quá, rất khó làm, rất khó phát triển, đến nổi tu tâm
cũng thấy là khó. Mình là chủ tâm mà tu tâm cũng
là khó. Rồi chủ xác cũng không biết điều khiển xác
nữa. Thấy rõ bơ vơ! Mà dung điểm sáng suốt của
phần hồn ở đâu? Sau cơn thanh tịnh rồi, một ngày
động loạn ồn ồn ào ào các bạn thấy, sau cơn thanh
tịnh rồi các bạn mới xét lại, mình sai điểm này, sai
điểm kia, sai từ cả lời nói tới hành động, mới ăn năn
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hối cải, sửa chữa. Muốn hoàn thiện tất cả mọi sự việc
nhưng mà ngày mai lại gặp phải nghịch cảnh.
Tại sao chúng ta gặp nghịch cảnh mãi mãi?
Nghịch cảnh là bài toán đã an bày và dẫn tiến tâm
linh. Chúng ta càng tu càng thấy được Thượng Ðế,
càng thấy được những bài toán cũng như các bạn
đang đánh cờ hiện tại, không có bàn cờ nào giống
nhau. Nghịch thuận, nghịch thuận mà không giống
nhau. Thì việc làm của chúng ta không có bửa nào
giống nhau. Phải làm phải tiến tùy khả năng bên
trong của chúng ta. Cho nên bên trong của các bạn
cũng vậy, bây giờ rõ ràng là nghịch và thuận mà thôi,
thông và nghẹt mà thôi!
Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta trở về cái dung
điểm sáng suốt, trở về với cái phần hồn sẵn có của
chúng ta, sự siêu diệu vô cùng sẵn có của chúng ta.
Dung Ðiểm Linh Quang
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Chúng ta đi tiềm tàng trong bao nhiêu động loạn của
nội thức của chúng ta và tìm một dung điểm sáng
suốt chiếu diệu vô cùng, để giải quyết tất cả những
cái gì mà đang ứ đọng và bị kẹt không có thể khai
thông được.
Các bạn thiền, soi hồn, pháp luân, thiền định một
thời gian các bạn thấy nó mệt mỏi này kia kia nọ,
rồi các bạn buông xuôi thấy nó thanh tịnh biết là bao
nhiêu. Nó thanh tịnh rồi các bạn mới thấy cái dung
điểm của chính bạn! Cho nên nhiều bạn đã thiền bây
giờ mới thấy rõ: bây giờ tại sao tôi ngồi đây tôi thiền
mà tôi nói chuyện với ai đây? Tâm thức tôi nó cứ
khai triển đi tới đi tới đi tới mãi. Và tôi thấy những
chuyện khai triển sắp tới với tôi nhưng mà tôi không
cho đó là đúng. Nhưng mà trong một thời gian rồi tôi
lại thấy nó đến với tôi. Hỏi tôi là tiên tri ư? Không!
Tôi là người chịu khám phá, chịu khai thác lấy tôi,
6
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tôi mới tiềm tàng những cái gì sẵn có trong tôi và để
tôi thấy, tôi thức.
Cho nên nhiều khí các bạn cũng nói ồ, tôi nghi
vụ ấy sao bữa nay nó lại có. Càng tu các bạn càng
nhẹ, hồn được nhẹ thì vía nó phải nhẹ. Lúc đó, một
chút xíu là nó nhắc nhở cho bạn rồi! Lúc đó bạn
thấy tôi nghi việc đó quá, nó có! Ðúng y như vậy!
Nhưng mà cái đó là đủ hay không? Cũng chưa đủ!
Thực chất của sự sáng suốt phần hồn là nhứt trần
bất nhiễm ! Không có bị dính những cái gì dơ dáy.
Nếu chúng ta người tu mà chúng ta vá víu, nói đây
tôi là tiên tri, tôi là biết trước này kia kia nọ. Thì
cái chuyện đó cũng là nhiễm trần mà thôi. Còn cái
chuyện kêu bằng hư không đại định, thanh tịnh vô
cùng. Cái đó mới thiệt là chánh giác người tu học
của vô vi!
Dung Ðiểm Linh Quang
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Cho nên nhiều việc các bạn sẽ biết, khi các bạn
thiền thanh nhẹ, các bạn sẽ biết, các bạn nghi là có!
Nếu các bạn quyết tâm thanh lọc cơ tạng, ăn chay
thanh nhẹ và thiền rồi các bạn sẽ thấy, giai đoạn đầu
nó hay vô cùng và mở cho các bạn. Mà do cái kỳ
công xây dựng và cái khả năng tu luyện của chính
bạn, bạn mới thấy rõ. Cho nên chúng ta hằng đêm
hằng ngày tu, thấy các bạn nhiều khi mỗi đêm vô
nguyện, các bạn muốn thiền tới sáng, muốn ngồi tới
sáng, muốn nguyện Bề Trên tới sáng. Nhưng mà tại
sao không được? Tại nó giới hạn!
Giới hạn tùy khả năng, bởi vì đời đạo song tu,
thể xác của các bạn chưa khai thông đều, thì dù cho
ý chí các bạn có cao cách mấy đi nữa cũng phải chờ
đợi sự phát triển của thể xác này. Cho nó tương đồng
tiến giải trong cái định luật vay trả rõ ràng. Khi các
bạn hành được đạo thì các bạn phải vay trả đạo, rồi
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các bạn phải trả đạo.
Bạn có cái xác đời này bạn phải thông cảm cái
xác đời nay để các bạn dìu dắt những phần còn đang
trầm luân hiện tại. Những bạn bè năm châu của
chúng ta đang bơ vơ trong cảnh trần khổ cực. Kẻ vì
chồng vì con, người vì vợ vì con, kẻ vì cha vì con, vì
tình cảnh éo le, vì đủ thứ! Nó phải bước qua những
cái truông đó, để nó tiến tới sự sáng suốt.
Thì ai là người sáng suốt? Ðèn đâu mà chiếu cho
họ bước qua, qua cho mau hơn nữa! Chỉ do người tu
mà thôi! Nếu chúng ta tu thanh tịnh thì chúng phải
nguyện chúng ta đóng góp cho những người kế tiếp.
Và chúng ta là một ngọn đuốc, chúng ta chịu đốt,
chịu cháy, chịu sáng, để cứu độ cho những người kế
tiếp. Ðó là quan trọng của người tu về vô vi. Cho nên
chúng ta có thể tu tới phá mê phá chấp.
Dung Ðiểm Linh Quang
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Lúc ban đầu các bạn soi hồn, pháp luân, thiền
định, các bạn nghe chuyện này chuyện nọ. Nghĩ
chuyện sân si, ăn thua, trả thù. Nhưng mà các bạn
kềm một thời gian rồi, hết, buồn hận hết, trả thù hết,
gay gắt hết! Tất cả đi tới hòa đồng. Lúc đó các bạn
mới ôm cái phần thanh điển, rồi từ cái phần thanh
điển đó các bạn điêu luyện. Càng điêu luyện càng
sáng suốt, càng điêu luyện càng tinh vi.
Lúc đó các bạn đứng ra, mới cảm thấy trời đất,
bầu trời thế giới lớn rộng bao la, của cải vô cùng, ai
có thể cướp đoạt được? Cái cảnh hùng vĩ tươi đẹp,
bình minh sáng lạng trong tâm thức của tôi, vô cùng
tốt đẹp, ai có thể cướp giựt? Cho nên trong thâu đêm
thanh tịnh, các bạn đạt được phần sáng suốt đó, mô
ni châu xuất hiện đó. Nhiều bạn đã thấy, đã thấy rõ
cái huyền vi tốt đẹp của Bề Trên thì các bạn phải
nắm đó mà đi tới. Và nắm đó để học hỏi, càng ngày
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càng tiến triển, tâm linh càng cởi mở, tốt đẹp vô
cùng
Lúc đó các bạn mới thấy rằng: Thanh quang
điển lành là chủ tất cả! Lúc đó chúng ta mới hưởng
ứng và chúng ta tiến về cái chiều vô tận để làm việc
cùng đấng Cha Lành, thương yêu muôn loài vạn vật.
Chúng ta phải trở về, trở lộn lại tâm thức của chúng
ta để cứu độ chúng sanh, khuyên giải mọi người
trong cơn động loạn như ta trước kia. Cho nên các
bạn tu, gặp phải những sự động loạn, các bạn lại
than ván: Trời ơi tôi người tu mà sao ngày nay tôi
gặp nhiều việc rắc rối như thế này? Cái đó là bài học
bạn ơi, để cho bạn học! Cho nó thấm thía, để cho
bạn nắm chắc tình thế. Lúc đó, bạn mới giải cứu cho
những người khác.
Các bạn thử xem, các bạn đi học trong trường,
Dung Ðiểm Linh Quang
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học đi học lại cái bài đó mấy chục lần mà còn quên.
Huống hồi gì kinh vô tự này không cho bạn học
nhiều lần, bạn phải khóc nhiều lần, cười nhiều lần.
Bạn phải thanh tịnh mãi mãi mới là chứng minh rõ,
cái hạnh tu của bạn tiến hóa. Cho nên mỗi người
phải qua cảnh thổn thức đau khổ của nội thức. Rồi
nó mới tan rã cái phần đó, nó mới tiến tới một phần
thanh tịnh hơn.
Người trước kia được khóc nhiều, ngày nay lại
được mở nhiều, Người trước kia buồn nhiều, ngày
nay lại vui nhiều. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng,
chúng ta tu ta có tiến, thật sự có tiến! Tâm linh chúng
ta trẻ trung lại, thương yêu lại, xây dựng lại. Cho nên
mỗi người đều trở về một vị trí của một tiên đồng và
một tiên nữ rõ ràng. Mọi người vui vẻ, thấy mình thu
gọn lại, không còn nặng nề như xưa nữa và được góp
phần sáng suốt cho đại chúng thì mới thấy rằng, thực
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chất của người tu, càng ngày càng được phát triển
chứ không phải giới hạn bao nhiêu đó đâu! Cho nên
các bạn đã có cơ hội thực hành, đã có cơ hội ý thức.
Sau cái thời công phu, tôi tin tưởng rằng những
cái gì tôi đã lượt thuật ở bên trên, các bạn cũng có
bước qua. Nhưng mà mong rằng các bạn phải bước
dũng bước hơn nữa và đi sâu hơn nữa, để sớm được
toàn diện, toàn năng học hỏi nơi đấng Cha Lành!
Chư tiên chư Phật cũng vậy, chỉ có bao nhiêu
đó thôi, học Bi Trí Dũng để đến, để đi tới đích. Thì
chúng ta cũng vậy, chúng ta phải cố gắng. Bây giờ
các bạn được thấy rõ rằng, các bạn do mọi trạng thái
mà có, thì phải hòa tan với mọi trạng thái mà định.
Thì các bạn thấy rõ, hằng ngày có cái gì mà các
bạn chê đâu, thấy rõ rồi, chúng ta phải dùng ngay,
phải đọc ngay, phải hiểu ngay, phải thực hành ngay.
Dung Ðiểm Linh Quang
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Bất cứ giờ phút nào, việc gì đem đến, chúng ta phải
học, không có từ chối. Thì 24 trên 24, các bạn học
nhiều hơn lúc các bạn cắp sách đi trường. Thì sự học
hỏi vô cùng của các bạn về mãi mãi trong một giây
phút khắc là các bạn đã học một cái gì rồi. Trong một
cái tíc tắc, nhắm mắt của các bạn, các bạn cũng thấy
rằng, có những câu thơ siêu diệu đi thoáng qua trong
đầu óc của tôi, tôi gặp nhưng mà tôi chưa thực hiện
được, là tại sao? Tôi không còn mong muốn nữa,
nhưng mà việc đó nó sẽ đến với tôi hay là không?
Chắc chắn nó phải đến! Bởi vì mọi cơ giới của tôi sẽ
thanh lọc được thanh thản nhẹ nhàng, thì sự ghi chép
đó nó không có khó khăn.
Ngày nay họ đã chế ra những cái máy, thu hình
này kia kia nọ, vật chất! Máy tính này kia kia nọ,
máy ghi chép này kia kia nọ, hiện tại đã có rồi. Vậy
chớ nó nhờ cái gì? Nhờ trật tự mà nó làm việc thay
14
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cái óc của người. Thay cái điện não của người. Bây
giờ lấy điện để làm cái não tạm, để ghi chép tất cả hồ
sơ của thế gian. Thì chúng ta làm cái gì đây? Chúng
ta là chủ nó hay là lệ thuộc bởi nó? Tự nhiên chúng
ta lập lại trật tự cao đẹp của nó thì chúng ta hiểu nó
nhiều hơn chớ! Cho nên các bạn khỏi lo âu! Khi các
bạn học cái khóa này và các bạn lập lại trật tự cho
các bạn, các bạn phải chấp nhận các bạn là một khối
trược.
Vì các bạn trước hết phải học trược. Ðừng có nói
tôi tu tôi thanh! Tôi là trược, tôi là dơ dáy, tôi là tăm
tối, tôi là ngu mưội. Nhứt định tôi phải xây dựng cho
tôi tới vững tiến sáng suốt hơn. Thì lúc đó các bạn
cảm thấy thích thú, vui, vì các bạn đã chấp nhận. Khi
chấp nhận rồi thì dẹp tự ái, không còn tự ái, nhưng
mà thực hiện sự thương yêu, vui vẻ, sắp đặt, an bày,
bất cứ mọi nơi mọi giới, chỗ nào các bạn cũng nhúng
Dung Ðiểm Linh Quang
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tay vô an bày được. Khi các bạn nhúng tay vô an bày
là chỉ có tốt đẹp và thanh nhẹ sáng suốt hơn, không
có bị bận bịu và lôi thôi nữa. Cho nên cái việc công
phu mà chúng ta đã hành trì, là mục đích chúng ta
phải học một cái khóa khó khăn hơn, tốt đẹp hơn,
chấp nhận sự khó khăn đó để tiến hóa tới vô cùng.
Nghìn dậm chúng ta cũng phải đi tới, triệu triệu
dậm chúng ta cũng phải tiến , không bao giờ từ chối
nữa. Phải tiến! Vì chúng ta sẵn có thực chất, có sự
sáng suốt đời đời đã ghi chép trong nội thức chúng
ta. Bây giờ chúng ta mở ra thì nó có trụ hẳn trong
thanh điển. Cho nên các bạn đã bước vào thanh điển
để tu, những người tu không nên dùng lý mà ngăn
cản mức tiến của chính mình. Tưởng ta là thông
minh, ta là hay, trật rồi! Các bạn phải phá cái vách
tường đó, đi tới kinh vô tự. Tự nhiên các bạn có sự
sáng suốt, để khai tiến tâm linh của chính bạn, nhiên
16
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hậu ảnh hưởng người khác. Không có lệ thuộc bởi
một cái gì bên ngoài nữa. Chỉ mở nội thức, tiềm tàng
của cải vô cùng tận của chính mình, một kho tàng
quí báu vô tận, mọi người đều có.
Mọi người tu rồi đây sẽ thông minh. Tôi bảo đảm
cho các bạn sẽ sáng suốt, sẽ làm nhiều việc, mà từ
hồi nào giờ ngay trong gia đình mình chứng minh,
người này là ngu xuẩn, người này là lôi thôi, ngày
nay nó có thể làm được một bài thơ tuyệt diệu, tuyệt
trần. Và đó là tâm thức nó bắt đầu mở rồi, rồi nó đi
tới nhiều cái chuyện hay ho nữa, êm nhẹ, đối xử với
người khác, về cái thực hiện tình thương và đạo đức
rõ rệt. Cho nên chúng ta đã nắm được cái cơ giới của
Thượng Ðể để tiến hóa tới vô cùng là tình thương
và đạo đức. Chúng ta đâu có ngần ngại mà chậm trễ
nữa. Phải tiến tới, phải học nữa, mới mong được có
ngày thành đạt.
Dung Ðiểm Linh Quang
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Chứ đừng có nói, chu cha khó quá, làm sao tôi
đi tới! Vậy chứ các bạn nói khó quá rồi ai đi cho
bạn? Bạn đi tìm cái dễ đi! Cái dễ nó sẽ làm bạn cái
gì? Làm cho bạn ngu xuẩn thêm hay là khôn ngoan thêm? Nó vun bồi cái tánh xấu, tự đắc của bạn,
tưởng bạn là hay, tưởng bạn tu đã đắc đạo, bạn là hay
hơn tất cả, đó là vui! Bạn chưa có gì hết! Ðức Phật
ngày nay cũng nói Ngài chưa có gì hết! Ngài còn
phải học nữa. Nếu Ngài không cần phải học thì Ngài
đâu có giữ phần sáng suốt để làm gì! Thì chúng ta
cần học, chúng ta phải giữ phần sáng suốt!
Học là cứu độ đó các bạn. Học là các bạn phải
thực thi, phải làm và để ảnh hưởng người khác. Ðó
là kêu bằng cứu độ. Mỗi người chúng ta đều làm
đều đều như vậy trong quả địa cầu này, tôi thiết
tưởng rằng chiến tranh nguyên tử cũng phải dẹp qua
một bên! Chuyện không cần thiết, bởi vì giết người
18
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không chết! Nếu tìm được dung điểm của phần hồn
thì không có ai bị kẹt hết. Không có ai làm điều ngu
muội nữa, để tranh dành những cái không có! Các
bạn tranh dành được một cái giang sơn là cái không
có, bạn không có nắm được trong tay và không đem
đi được. Chứ đừng nói món tiền nhỏ nhỏ nghĩa lý gì!
Cho nên chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta thức tâm
rồi, chúng ta sống trong thanh nhẹ, chúng ta sống
trong của cải đời đời bất diệt của Thượng Ðế, chúng
ta sống trong một nếp sống êm ả du dương vô cùng.
Không phải rằng chúng ta chịu thua mà nhịn đói,
không có nhịn đói. Ðâu đó nó sống trong trật tự làm
sao có đói! Nó mất trật tự nó mới đói.
Người tham mới sợ nghèo. Mà người dũng mà
bố thí cho người khác thì không bao giờ sợ nghèo.
Nó có ý chí đó không bao giờ sợ nghèo! Nó giàu có
Dung Ðiểm Linh Quang
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trong cái tâm phúc của nó, nó phúc đức sẵn trong
nội tâm của nó. Cho nên vật chất nó mới là phát
triển để giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái giúp đỡ
người khác, bạn cho miếng bánh nhưng mà tâm bạn
không có, miếng bánh cũng không có giá trị, bạn
cho món quà cho người ta mà không có tâm thì món
quà không có giá trị. Bạn tưởng lấy đồng tiền liệng
trên mặt họ, họ cảm ơn sao? Không có ai cảm ơn
bạn đâu, trước mặt nói vậy chứ sự thật không có cảm
động lòng họ thì đâu có giá trị!
Cho nên các bạn phải tu sửa, rồi thấy tình cảnh
của họ là tình cảnh mình, thì lúc đó luồng điển các
bạn mới thông suốt trong tâm hồn của đối phương.
Lúc đó các bạn mới thấy có gíá trị. Ðừng có nói xách
đưa đó là được, không được ! Cái tâm bạn phải có,
bạn vừa cho điển vừa cho tiền mới kêu bằng người
chánh giác, thực hiện tình thương và đạo đức. Chứ
20
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không phải xách tiền liệng đó rồi người ta cảm ơn
bạn đâu. Không ! Ðồng tiền là nghĩa lý gì, nó cũng là
vật vô tri như vật khác, nhưng mà cái tâm linh quan
trọng. Tâm linh cứu độ là quan trọng!
Cho nên các bạn, tôi kêu gọi các bạn thực hiện
tình thương và đạo đức để xây dựng tâm linh của các
bạn, thực hiện rõ ràng vừa thanh điển, dồi dào hơn
là của cải. Hai cái chúng ta cộng lại mới giải nghiệp
cho chính mình và hổ trợ sự tiến hóa của mọi nơi
mọi giới ở tương lai.
Cái chuyện thật sự cần phải nghiên cứu, cần phải
đi tới, tôi tin tưởng rồi đây nhiều vị thanh niên, nhiều
vị học thức sẽ đứng ra nghiên cứu làm cách nào, để
tìm dung điểm sáng suốt vô cực của chính mình. Rồi
chúng ta mới là cứu độ các nơi các giới, khôi phục
cơ đồ tâm linh trước hết. Muốn khôi phục cơ đồ vật
Dung Ðiểm Linh Quang
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chất phải khôi phục cơ đồ tâm linh. Cơ đồ tâm linh
của các bạn bị sụp đổ làm sao các bạn khôi phục cơ
đồ tâm linh vật chất?
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thực
hiện rõ rệt và thấy rõ chúng ta phải đi, chúng ta phải
hành, chúng ta phải tìm chơn điểm ở trong chơn giác
của chính mình. Cho nên cái phương pháp công phu
này, thấy nó đơn giản nhưng mà đi sâu vô các bạn
thấy nó càng khó. Vì cuộc hành trình đòi hỏi khai
triển đến vô cùng. Nhưng mà đó là thực chất và đó là
đường lối giải thoát. Mà nếu các bạn không đi và các
bạn chán ngán giữa đường thì hoang phí công trình
đã sắp đặt cho bạn và bạn đã hoang phí cái mức tiến
của chính bạn, lui về bóng tối và chuốt lấy sự hận
thù và đau khổ mà thôi!
Cả quả địa cầu đang phát triển về tâm linh và
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đang có một số đang vun bồi sự đen tối để củng cố
vị trí độc tài của chính mình. Nhưng mà được bao
lâu? Khi các bạn tìm được dung điểm của phần hồn
rồi thì những cái đó không bao lâu, mất chủ, có chủ
thì có làm được nhưng mà chủ một thời gian rồi phải
đi học qua khóa khác. Thì đương nhiên cái đó không
bền. Bao nhiêu đó các bạn tu lần lần các bạn thấy rõ
thời cuộc.
Nếu các bạn tìm ra dung điểm của phần hồn thì
các bạn là một tiên tri rất rõ rệt và thấy rõ rệt những
việc thành bại của nhơn sinh. Tất cả ở thế gian,
những cái hay nhứt quí nhứt mà người ta ca tụng
phải có phần hồn điều khiển. Vắng phần hồn thì vắng
khả năng, làm sao có sự điều khiển? Nhưng mà cướp
được trong lúc sáng suốt. Ðó, mưu đồ để cướp đoạt
được rồi thế nào? Rồi phải buông xuôi, mà buông
xuôi nó đâu có thành tựu, không bao giờ có sự thành
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tựu, nhưng mà cho nó học hỏi về tâm linh để cho nó
thức tâm, để cho nó thấy sự sai lầm của chính nó và
nó ăn năn hối cải mà thôi. Cho nên tất cả ở thế gian,
công tác gì, công việc gì ở thế gian, ở bầu trời thế
giới này, trong sự kích động và phản động đều dìu
tiến tâm linh mà thôi!
Cho nên các bạn phải thu gọn trở về nội thức.
Lúc đó các bạn mới yên ổn, vui vẻ làm việc, xứ nóng
cũng như xứ lạnh, chỗ nào chúng ta cũng có thể
hòa cảm, xây dựng, thăng hoa sự sáng suốt sẵn có
của chính mình. Cả càn khôn vũ trụ đang tươi đẹp
reo mừng và đón tiếp những tâm linh của con em
Thượng Ðế, trở về với thanh cảnh sáng suốt đời đời.
Âm Ba của Ðại Hồn đang kêu réo chúng ta để tiến
trở về đó tại sao chúng ta không đi?
Cho nên nhiều người chưa được thanh nhẹ chưa
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hiểu cái câu nói này. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi,
các bạn ôm câu nói này cũng như là món quà dẫn
tiến tâm linh của các bạn, phần hồn của các bạn được
đón rước, được nghinh đón vui vẻ tốt đẹp vô cùng.
Mà chỉ bạn có thực tâm thực hành hay là không?
Phải giải tỏa sự trần trược để đạt tới sự thanh tịnh,
nhiên hậu mới đi tới. Các bạn mới thấy rõ những
vị thành đạo là gì? Rốt cuộc chỉ ôm có phần thanh
tịnh để tiến hóa mà thôi. Chứ Ngài chẳng có cái gì
hơn! Nhưng mà thanh tịnh đó là của cải vô cùng tận,
chúng ta đang đi và chắc chắn mọi người cố gắng sẽ
đi tới.
Hoàn cảnh của các bạn là cái chuyện yếu hèn,
không có quan trọng. Khi các bạn thức về điển giới
thì cái chuyện đời các bạn không nghĩa lý gì, nằm
hẳn về điển giới thì mọi sự việc nó sẽ an toàn cho
Dung Ðiểm Linh Quang
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tâm linh tiến hóa dễ dãi. Tôi là người đi trước, bao
nhiêu khó khăn kể ra, bao nhiêu sự xấu mà thiên hạ
đã đối xử với tôi, cũng như sự kính nể. Thì tôi thấy
cái đó nó cũng không có giá trị đối với tôi nữa. Xấu
thiệt xấu đối với tôi cũng là cảm ơn, mà kính nể thiệt
kính nể thì tôi cũng cảm ơn!
Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu mọi người phải trung
dung tiến hóa mà thôi. Chuyện đời là thế, thích thì
kêu ông, không thích thì kêu mày. Cho nên tôi nói:
Thầy là cục cức của trần gian! Không có nghĩa lý
gì mà để các bạn phải lưu luyến. Nhưng mà các bạn
phải thức tâm để trở về với tâm linh của các bạn. Cái
đó là điều quan trọng. Các bạn phải lưu luyến với sự
sáng suốt của chính bạn. Cái đó là các bạn sẽ luôn
luôn gần gủi nơi tôi và chúng ta đồng tiến. Nếu các
bạn không chịu trở về với sự sáng suốt sẵn có của
các bạn là các bạn đi lạc đường mà thôi.
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Trật một ly nó đi một dặm, phải cố gắng tìm hiểu
những câu nói của tôi nói thường nhựt, hằng tuần
trong băng. Đó là cái luồng điển dẫn tiến các bạn,
toàn khoa, không bao giờ dấu diếm các bạn. Cho nên
các bạn đạt được cái dũng rồi, các bạn phải đi tới,
thật sự giải thoát, không có bị ma vương quỉ sứ hù
phá các bạn nữa.
Nếu các bạn cương quyết đi tới là giải thoát tất
cả. Cho nên không nên dùng lý luận, nói rằng tôi đã
tu cái pháp này bao lâu nhưng mà không thấy được
cứu độ. Chính tôi không chịu cứu độ tôi mà thôi. Cái
pháp này tôi tìm tôi, tại sao tôi không hiểu tôi? Tôi
không trở về với thanh tịnh làm sao tôi hiểu tôi. Tôi
ham sự động loạn của ngoại cảnh, thấy cái này hay,
cái kia hay, cái nọ hay. Tôi bị khuyến rũ bởi ngoại
cảnh, đã làm cho tâm tôi trược, một ngày tới tối, các
bạn đi làm, nhiều cảnh các bạn thích. Ðó là cũng
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động rồi, nhưng mà làm sao? Vì những cái tập quán
của tánh đời, cho nên trở về có sự kềm chế để cho
các bạn lập lại trật tự trong cái Soi Hồn, Pháp Luân,
Thiền Ðịnh là khứ trược lưu thanh.
Cái hằng ngày các bạn thu lượm ở bên ngoài,
đêm về các bạn làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền định
thì nó giải đi. Hình như các bạn quên nó đi. Mà lúc
đó các bạn thấy thích nó! Muốn nó, rất động! Muốn
theo họ luôn nữa nhưng mà về các bạn Soi Hồn,
Pháp Luân, Thiền Ðịnh rồi các bạn thấy: té ra tôi
phải trở về với tôi nó hay hơn, chính đáng hơn, tôi
không có thể bị sự khuyến rũ đó. Vì tôi đã nắm được
cái pháp, tôi có đường lối dẫn tiến tâm linh của chính
tôi. Mà thay vì họ chỉ hướng một chút ngoại cảnh để
khuyến rũ tôi thôi, thì không bao giờ tồn tại. Còn tôi
phải trở về với tôi mới là tồn tại đời đời bất diệt.
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Khi các bạn ý thức rồi thì cái chuyện đó nó xóa
mấy hồi. Cho nên đừng có sợ ngoại cảnh nhưng
mà sợ ta lười biếng, không chịu thực hành mà thôi!
Không chịu làm Soi Hồn, không chịu Pháp Luân,
không chịu Thiền Ðịnh, không chịu ăn năn hối cải
và không chịu chấp nhận sự sai lầm của của chính ta
và không chịu xóa bỏ tự ái thì tự nhiên nó phải dồn
dập về với chúng ta, tạo những sự đau khổ triền miên
trong nội thức của chúng ta.
Cho nên các bạn đã thiền, nhiều môn phái thiền
tại thế gian. Khi các bạn ngồi thiền thấy thanh tịnh.
Nhưng mà cái thanh tịnh trong thanh tịnh phải đi
học sự thanh tịnh vô cùng thanh tịnh ở Bên Trên,
chứ không phải thanh tịnh đó là tôi đủ đâu! Cho nên
các bạn được một giây phút thiêng liêng đó, các bạn
tưởng đắc đạo rồi trở về gây với vợ con, làm rối loạn
gia can. Ðó là tội các bạn! Vì các bạn đã cảm thấy
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thanh tịnh, hỏi cái thanh tịnh đó đạt được thanh tịnh
chưa? Một phần trăm hay một phần triệu phần thanh
tịnh các bạn đạt được hay là một triệu lần, một trăm
lần, một trăm phần trăm thanh tịnh?
Chưa có thanh tịnh! Thì nó phải gặp sự xáo trộn
của gia can. Đó là chỗ thử bạn và đo lường bạn để
chứng minh trình độ bạn chưa có. Bạn còn, vẫn còn
sân si, bạn là người học giả, bạn là người lý luận đủ
các thứ tôn giáo. Nhưng mà các bạn vẫn còn sân si!
Sân si là tạo ra sự ngu muội đó bạn. Cho nên làm sao
bạn tiến được! Cho nên các bạn thiếu hành! Và biết
phê bình thiên hạ mà không thực hành thì cuộc hành
trình của bạn cũng như bỏ không mà thôi.
Ngồi đó nói chứ không có đi! Cho nên chúng ta
hành rồi chúng ta mới nói. Chúng ta bước vào trong
thực chất chúng ta mới thấy. Các bạn nên học ngu
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đi, ngu đời ngoan đạo, ngoan đạo rõ ràng! Khi mà
các bạn trở về sự thanh nhẹ rồi, các bạn nắm cái chìa
khóa đó vô cùng, đi cửa nào các bạn mở cũng được.
Ðừng chấp trong cái lý đời mà bạn kẹt. Các bạn khổ
mãi mãi, rồi tự lèo lái mình đi cái chỗ kêu là nghẹt
thở mà thôi, không có phát triển nổi.
Cho nên phần đông những người cũng xưng danh
tu, cũng học cái lý, cũng xem đủ sách vở. Nhưng
mà các bạn phải nhớ rằng, sách vở nếu viết một câu
mà không đàng hoàng thì chẳng có ai mua, mà sắp
đặt đàng hoàng thì nó tận thế, nó trật cái thực chất.
Cho nên chúng ta ở đây thực hành để tìm thực chất.
Tôi có lôi thôi tôi mới sửa. Dòm cái khả năng sẵn có
của tôi hơn là tôi kiểm chứng sự vá víu mà không
tiến triển cho tâm linh của chính tôi. Tôi phải xử
dụng những cái gì sẵn có của tôi, tôi mới kêu rằng
phát triển và xây dựng, hòa hợp với cả càn khôn vũ
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trụ và đóng góp với nhân quần. Bắt đầu từ hôm nay
và tương lai mãi mãi, trong cái kiên trì xây dựng và
đóng góp, thì tự nhiên các bạn học kinh vô tự, tự
nhiên các bạn thấy rằng các bạn đang ngồi trong lớp
của cả càn khôn vũ trụ, đã tạo cơ hội cho các bạn
tiến! Còn câu nệ gì nửa, còn gì chậm trễ bằng, ta tự
hành, ta tự đạt thanh tịnh.
Cho nên các bạn phải nghiền ngẫm những gì tôi
đã nói, chính tôi đã thực hành tôi mới nói, và tôi đã
thành đạt một phần tôi mới nói ra được. Còn không
thành đạt không bao giờ tôi xuất ngôn được. Vì tôi
không có căn cứ cuốn sách nào nói chuyện với các
bạn. Tôi muốn dựa cái lý của ông này để nói chuyện,
cái lý của ông kia để nói chuyện. Không có! Thực
chất, ở trong tâm khảm các bạn, phải nhìn nhận rằng;
điều đó các bạn phải thực thi các bạn mới thấy. Cho
nên đòi hỏi phải thực hành. Nếu mà các bạn không
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thực hành thì cái quyền của các bạn nhưng mà nó
cũng như không mà thôi, và nó sẽ lụn bại thêm. Cho
nên chúng ta đã chứng minh rõ rồi, những người có
hành hằng đêm, mặt mày thấy khác.
Những người cũng có đến đây nhưng mà nói
qua loa ít câu nhưng mà không có hành cũng có thấy
được, không có chối cải, không dấu được mắt phàm,
đừng có nói dấu mắt thiêng! Cho nên ở thế gian, họ
không muốn mích lòng, mà họ muốn đóng góp để
cho mình xây dựng và tiến tới mà thôi. Còn nếu họ
chỉ mặt nói thì mình cũng phải mặc! Vì người thấy
và người không thấy! Cái người đã giãi tỏa được đui
điếc câm của chính họ, họ đã đóng cửa thế gian và
tìm thấy cảnh thiên đàng, cái hành trình đó, chắc họ
họ hiểu mình nhiều hơn!
Cho nên các bạn đừng có nghĩ chuyện sai lầm mà
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giam hãm tâm linh và bị ngăn cách bởi lý đời. Rốt
cuộc các bạn không có tiến được! Cho nên các bạn
hành đi! Trong cái thực hành đó các bạn đi, các bạn
xông pha trong nghịch cảnh của nội thức, để các bạn
tìm sự tiềm tàng sự sáng suốt của nội thức của các
bạn.
Lúc đó các bạn thấy sung sướng, các bạn sẽ thấy
sự an vui về với các bạn và các bạn đã xây dựng
được một niềm tin của chính bạn, bạn thấy khả năng
sẵn có của các bạn vô cùng. Cho nên phải đóng góp
và phát triển, không nên nhờ đỡ nữa, rồi gây sự trì
trệ cho tâm linh. Cho nên chúng ta phải thực hành,
tan xương nát thịt chúng ta đã nhiều kiếp rồi, chúng
ta đã làm con thú, cũng bi tan xương nát thịt rồi,
chúng ta đã làm cây cỏ, cũng bị chà đạp rồi. Chúng
ta làm nhiều mọi trạng thái, ngày nay chúng ta mới
có một trạng thái tâm linh siêu diệu. Chúng ta bị chà
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đạp rất nhiều, ngày nay chúng ta mới trưởng thành
trong tâm thức.
Mà những bạn tu hiện tại thì gặp những cái
nghịch cảnh đau khổ của gia đình, đó là sự chà đạp
liên tục, đạp trên đầu các bạn, đạp trên ngực các bạn,
đạp trong bụng các bạn, đạp trong hông các bạn, để
cho các bạn tức mà các bạn tiến về cảnh thanh giới
để học pháp!
Đó là Thượng đế đã xây dựng các bạn, hao phí
biết là bao nhiêu, bao nhiêu kiếp, ngày nay các bạn
mới có cơ hội để hiểu về triết lý, hiểu về kinh vô tự
và hiểu về lề lối thực hành để tiến tới sự chơn giác
của nội thức. Công trình của Ngài rất vĩ đại, xây
dựng cho chúng ta. Người mẹ nuôi con, lúc sơ sanh
tới hai chục tuổi, tính ra cũng biết bao nhiêu của
cải, huống hồ gì Thượng Ðế đã nuôi chúng ta nhiều
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kiếp luân hồi tại thế gian, học hỏi vô cùng, nhưng
mà chúng ta còn phủ nhận nữa, còn cho là không
có Thượng Ðế, chỉ có ta mà thôi, chỉ có vật chất mà
thôi.
Ðó là điều sai lầm và gặt hái sự đau khổ. Nếu mà
chúng ta hiểu được, còn nữa, thì chúng ta mới tiến
tới vô cùng. Các bạn thấy khoa học từ hồi nào giờ
phát minh được cái radio, tưởng là hết rồi, bây giờ
đâu có hết, có nghĩa lý gì đối với những người khoa
học gia, những người mà tiềm tàng, nhà bác học hiện
tại cũng vây, thấy không đủ, còn nữa, vẫn còn nữa,
vậy chứ phải vô cùng không?
Chúng ta có một vật gì quí nói chu cha cái này
tuyệt diệu, văn minh quá rồi! Nhưng mà đâu có văn
minh, những nhà sáng chế thấy chưa, còn nữa, tôi sẽ
sáng chế những món khác, tốt đẹp hơn, quí báu hơn,
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nhưng mà còn học nữa, rồi lại thay đổi nữa. Cho nên
đi tới mãi mãi mãi mãi!
Cái tâm thức các bạn cũng vậy, khoa học của tâm
thức là vậy. Khi mà các bạn tiến lên một lớp thì một
lớp khác nữa, một lớp thì một lớp khác nữa, càng
ngày càng trẻ trung càng siêu diệu mới thấy các bạn
là một tiên nữ, đang nhẹ nhàng, đang gọt. Các bạn
càng gọt bỏ được cái vỏ bên ngoài thì nó trở về với
nội thức thì tiên nữ tiên đồng chứ gì? Ðó là phần hồn
ra vô dễ dãi, rồi trong lúc đó tha hồ mà đi đứng. Có
ai làm trở ngại các bạn đâu?
Các bạn được quân bình và thanh nhẹ rồi, mặc
sức mà học đạo ở Bên Trên, học vô cùng! Cho nên
chúng ta đã tìm, ráng tìm, ráng tìm cho ra dung điểm
của phần hồn. Mà muốn tìm dung điểm của phần hồn
là tuyệt đối thanh tịnh, phải hành, phải giải!
Dung Ðiểm Linh Quang

www.vovi.org

37

Các bạn mỗi đêm mỗi hành như thế đó, rồi Pháp
Luân, Thiền Ðịnh là giải cái nghiệp chướng trong cái
nội thức. Càng giải được nghiệp chướng rồi, các bạn
thấy rõ sự thanh nhẹ và xây dựng để mình tiến hóa.
Chính mình đã làm sai chứ chẳng có ai sai! Rõ
ràng, tu mấy chục năm cũng là ông đó sai chứ chẳng
có người khác sai. Tôi nói cả càn khôn vũ trụ đều
đúng, chỉ có mình tôi sai thôi, tôi mới lo tu. Thì khi
mà các bạn muốn tiến hóa tới vô cùng, các bạn phải
trở về dung điểm đó, các bạn mới tiến hóa. Các bạn
thấy bạn thiếu thốn bạn mới chịu học xâydựng và
tiến hóa nếu các bạn cho các bạn là đầy đủ, các bạn
ỷ nơi Chúa, ý nơi Phật thì tội nghiệp cho cái tâm linh
các bạn, tội nghiệp cho phần hồn của các bạn, bị trì
trệ và chậm tiến rồi sẽ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh,
đau khổ vô cùng, tương lai không có mà hiện tại, vạn
sự bất thành! Chỉ có nói dóc ăn tiền mà thôi.
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Cho nên chúng ta phải thực hành để đi tới, học
dũng bất cứ hoàn cảnh gian lao nào. Chúng ta đã
ý thức mọi trạng thái mà có thì chúng ta đã dự hết
rồi, tan xương nát thịt cũng đã dự qua rồi. Không
sao, tiếp tục trong hành trình giữ lấy phần sáng suốt
thiêng liêng để tiến hóa, càng ngày càng tốt đẹp hơn,
càng ngày càng xây dựng, tươi tắn, thật sự sống với
tâm linh, thật sự sống với Ðại Hồn Bề Trên. Cho nên
cái âm thinh các bạn ở tương lai nó cũng phải thay
đổi, nó sẽ vang lên cả bầu trời thế giới.
Ý động của các bạn là Bề Trên biết rồi. Cho nên
phải gom lên trung tim bộ đầu và xuất phát đi lên
để nghe những cái âm ba sáng suốt của Thượng Ðế
và những tâm linh siêu diệu quán chiếu bởi Quan
Thế Âm để độ chúng sanh. Chúng ta phải lắng nghe
những sự siêu diệu vô cùng Bên Trên, chứ không
phải lắng nghe những gì trong ruột rà dơ dáy này
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đâu. Chúng ta phải hòa tan Bên Trên để mở rộng cái
thức của chúng ta, để học đường lối cứu độ sáng suốt
của Bề Trên, đã và đang làm. Cho nên các bạn đừng
có lầm trong kinh kệ, vì trí độ các bạn chưa có, đọc
không hiểu, giải sai, rồi tự gây sự phiền phức, tạo tự
ái cho chính bạn mà thôi!
Rồi nói tôi bảo vệ đạo này, bảo vệ đạo kia, rốt
cuộc bỏ mình luôn, không có biết bảo vệ lấy mình!
Cho nên các bạn phải hóa giải, khứ trược lưu thanh,
trụ đảnh, lúc đó các bạn mới là học đạo pháp. Chứ
đừng có đọc trong kinh sách mà trình độ chưa đi tới
rồi luận sai và thực hành rồi các bạn thấy trình độ
bữa nay các bạn suy nghĩ là khác, và trong thực hành
là các bạn thấy khác rồi! Không có dùng sự suy nghĩ
của phàm tánh nữa, nhưng mà lấy cái sự phán xét
của chơn tâm.
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Nhưng mà muốn có sự phán xét của chơn tâm
phải thực hành trụ đảnh ở trung tim bộ đầu, hòa tan
với hư không đại định. Thanh nhẹ mới minh đạo
minh đời, mới xét rõ rệt. Nếu không thì bị tự lường
gạt mà thôi, tự xão trá mà thôi, không hay! Thì
không bao giờ gói ghém được cái tâm linh mà để trở
về nguồn cội. Nhưng mà sẽ bị sa đọa một ngày nào
ở tương lai. Nếu mà các bạn lý luận sai thì các bạn
sẽ bị sa đọa vô trong cái giới đó! Đó là trược! Chân
lý phân giải không thấu là gì? Là trược! Thì trược nó
sẽ hút, nó hút rồi các bạn thấy một giai đoạn để thử
thách, rồi các bạn sẽ thấy các bạn đi đến đâu. Cho
nên tôi cái gì cũng phải ở trong thực hành, tiềm tàng
trong thực chất, ở trong cảnh mê không mê, ở trong
cảnh động không động, mới là thấy rõ, cái chơn giác
chơn tu của chính chúng ta đã tự đạt.
Cho nên các bạn phải thực hành trong kinh vô tự,
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nội thức của các bạn và bước hẳn vào điển giới mới
đọc kinh được. Kinh là điển kinh chứ không phải là
lý kinh! Cho nên người thế gian bây giờ đem kinh ra
đọc và phân lý là lý kinh, không có điển.
Các bạn tu có điển rồi các bạn dùng điển đọc
kinh các bạn mới thấy rằng điển kinh! Thấy rõ sự
thành công của chư Phật chư Tiên đã làm được như
vậy! Bây giờ chúng ta phải làm như vậy, bình đẳng
không có phân cách và không có chia xẻ! Nếu mà tu
tới Ðức Phật mà không có bình đẳng thì không phải
Ðức Phật. Thượng Ðế còn bình đẳng trong thức của
chúng ta, cho chúng ta có thanh khí điển, có hơi thở,
có sự sống, hòa đồng với Ngài để hiểu Ngài và chư
Phật cũng vậy đó thôi, không phải là tuyệt diệu cao
hơn loài người, không có nên đặt cái vấn đề đó và
tự uy hiếp lấy tinh thần, gây sự chậm tiến cho chính
mình.
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Cho nên các phải đi vô trong cái tâm thức bình
đẳng. Ðức Phật luôn luôn ban bố trong thương yêu,
Thượng Ðế cũng vậy, có dư để cho chúng ta, có thừa
để cứu độ chúng ta, tại sao ta không tiến tới, bước
hẳn vào điển giới, không sao, các bạn sẽ học và sẽ
tiến tới vô cùng!

C

ho nên hôm nay chúng ta lại tìm thêm
một dung điểm của phần hồn, rồi đây
các bạn nghe qua những lời giảng của
tôi, rồi đây chúng ta sẽ đóng góp và nghiên cứu tùy
theo trình độ thức giác của các bạn, lần lần đây các
bạn sẽ thấy! Cảm ơn các bạn!

                                  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
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