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Thưa các bạn,

C

húng ta lại tiếp tục xét tại sao chúng
ta phải tu? Tu để làm gì? Từ bé đến
lớn, chúng ta được sự nâng niu của cha
mẹ, sung sướng, cơm no áo ấm. Rồi qua những cái
truông thử thách, những bài học đau đớn, mới thấy
rõ rằng : mình bất tài! Trước kia mình cho mình là
thông minh, học giỏi, nhưng mà ngày nay mình là
bất tài! Bất tài ở chỗ nào? Càng ngày các bạn càng
tu càng thấy các bạn thiếu sáng suốt! Vì thiếu sáng
suốt mà thôi và sự sáng suốt đó, đâu có phải lấy đèn
rọi được. Sự sáng suốt đó do trong duy thức, trong
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chơn tâm của các bạn nó phát khởi ra mới có sự sáng
suốt. Cho nên muốn có sự sáng suốt, chúng ta phải
hành. Mà hành rồi chúng ta phải buông bỏ những cái
gì ô trược, tham lam, tự ái mà có thể gây cho nội tâm
chúng ta càng ngày càng tăm tối, càng bực tức, vì
sao? Vì chúng ta không biết xữ dụng sự sáng suốt để
điều khiển lục căn lục trần. Sự sáng suốt của bạn là
phần hồn chánh thức của các bạn, là bộ chỉ huy, điều
khiển cái thể xác, trong đó nó có lục căn lục trần. Nó
có cái phàm tánh ngu muội, mà các bạn chịu điều
khiển nó thì lần lần nó phải tự giải và nó tiến tới sáng
suốt tốt đẹp.
Trong cái trung dung tiến hóa đó, nó mới phá mê
phá chấp được. Cho nên các bạn cứ luận xét mãi,
cũng nói phá mê phá chấp, muốn trở về Phật Tiên,
muốn trở về một vị Bồ Tát, nhưng mà các bạn không
chịu lìa cái bản tánh ô trược đó, tăm tối đó, thì làm
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sao các bạn đến với cái cảnh mà người ta sắp sẳn và
những người tiền bối đã và đang đi. Cho nên chúng
ta tu, nhiều người ao ước, được gặp chư Phật chư
tiên. Nhưng mà các bạn vui lòng xét lại chư Phật
chư tiên đã qua những cơn gì? Qua nhiều cơn vày
xéo tâm cang tì phế thận. Tư tưởng các giới đều phải
được thanh lọc mới đi tới thanh nhẹ.
Còn mình chúng ta là người đời, sống tạm bợ
ở trong cái cảnh này sống trong sự ỷ lại chậm tiến,
rồi lại vun bồi phần tự ái xấu xa, tự chôn lấy cái tâm
thức sáng suốt trong cái cơn thử thách, để cho chúng
ta thực hiện từ bi thương yêu và xây dựng. Tới giờ
phút đó, lại không làm được. Một phút khắc đưa các
bạn xuống rồi. Cho nên trước kia ông Tư cũng nói,
nếu tôi nói là nói quá nhiều. Còn ông Tư đã nói rằng,
khi tôi đang đi, đi trên không trung, đi trên cảnh tươi
đẹp ở bồng lai tiên cảnh mà tự nhiên rớt xuống cái
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đùng! Đó là kêu bằng hạ tầng công tác. Tại sao tôi
đang đi lại bị rớt? Cái đó là thật sự chơn lý rõ rệt.
Chứ hằng đêm các bạn đang thiền đây nầy, các bạn
đang đi, rồi các bạn rớt, các bạn thấy chưa?
Khi các bạn bước vô ngồi thiền thì các bạn thấy
nhẹ lắm. Cái đầu các bạn lâng lâng lâng lâng lân lâng
đi lên, rồi tự nhiên nó làm cho đầu các bạn nặng, rồi
các bạn bị rớt. Trong đó nó có những sự tự ái tăm
tối, nó lôi cuốn trở lộn lại, giải tỏa chưa chưa thông
nội tâm nội tạng, thành ra nó hồi trở lộn lại. Vì sao?
Vì luồng điển của các bạn ra, thì Bề Trên ,luồng điển
Bề Trên nó nhẹ hơn, các bạn vượt không khỏi, chỉ có
bao nhiêu đó mà trở lại mà thôi! Cho nên tất cả cái
gì, cái việc gì tôi đã nói rằng ồn ồn ào ào, rồi cũng
chấp nhận, nó có cái lý do rõ rệt, rồi giải thoát tiến
hóa chứ không có gì mà phải lo âu. Cho nên các bạn
đã có gia đìn , có con cái, có chồng có vợ, luôn luôn
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gặp phải những cái chuyện kêu là rắc rối. Chuyện
đời cũng vậy! Cái đó rất tốt không sao! Chúng ta tìm
tới, chúng ta chung đụng, để tìm hiểu cái bản chất
của chính ta. Chứ đừng có nên đi tới sự tăm tối rồi tự
ràng buộc mình, mà tiến không được.
Cho nên thường thường tôi nhắc các bạn, tu
mà các bạn không sửa được cái bản tánh tự ái của
các bạn thì các bạn có đi tu cũng vô ích, mất công,
không làm gì được đâu. Dẹp được tự ái các bạn mới
thấy sung sướng. Tất cả đều là hòa đồng thương yêu,
chẳng có gì mà đáng trách. Cho nên chúng ta có cơ
hội đàm đạo, có âm thinh, để nghiên cứu và tiến hóa.
Cái sự thật là cái gì? Thực chất của mọi sự việc là cái
gì? Cái sự chánh đáng của nó là cái gì? Chỉ có bao
nhiêu đó thôi! Chứ không nên để tâm vào những cái
sự động loạn, rồi tự gây phiền phức cho chính mình.
Cho nên chúng ta tu để làm gì? Tu thì phải sửa tánh,
6
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sửa tánh rồi minh tâm. Càng minh tâm càng kiến
tánh. Cho nên nhiều bạn bây giờ đã bắt đầu thấy sự
sai lầm của chính mình. Chính mình đã gây phiền
phức cho mình, chứ ai dám vô trong nội tâm nội tạng
mà gây cho mình? Chính mình! Cho nên chúng ta
học bài nào cũng đáng bài nấy! Ở thế gian còn có
chỗ chạy chối. Ở địa ngục thì hết chỗ chạy chối. Phải
học chứ không có nói, tránh né gì được hết thảy. Sự
gian xão của chúng ta không có thể nào mà dối trá
người khác được. Chắn chắn là phải bị, phải học.
Cho nên các bạn càng ngày càng thấy rõ. Cho
nên gần đây chúng ta cũng có tìm được một hai cuốn
sách nói về Ðịa Ngục Du Ký, để cho các bạn thêm
tài liệu và thấy rõ rằng, có cái cảnh ở bên kia, không
phải là một người xác nhận, nhiều người đã xác
nhận. Rồi lần lượt các bạn sẽ đọc, trong đó là một
cái đường cho các bạn tiến. Thêm một cái tài liệu
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quí báu để cho mình tự tu tự tiến. Cho nên chúng ta
không bị sai lầm nhờ những người đi trước đã đi con
đường thẳng thắn và đi tới và ăn năn hối cãi, giải tỏa
những sự mê muội tăm tối của chính họ. Thì cái đó
là cái gương lành tới với chúng ta. Cái việc bữa nay
xãy tới cho chúng ta là Thượng Ðế đã ban cho chúng
ta một bài học. Chúng ta phải bình tâm xét, nghiên
cứu, coi bài học này hay dở, tôi có khả năng vượt
qua không? Ðó mới thấy trình độ của mình tới đâu.
Cho nên bài nào chúng ta cũng phải học, không có
cái gì kêu bằng xấu, mà chẳng có cái gì kêu bằng tốt.
Cái nào rốt cuộc cũng phải học hết. Tốt cũng phải
học mà xấu cũng phải học. Rồi nhiên hậu các bạn
mới được quân bình, mới được thông suốt, mới được
an tịnh, mới thấy sự thương yêu giá trị! Và thấy sự
sáng suốt của chính bạn, thấy phần hồn của bạn, thấy
sự thương yêu của cha mẹ, thấy sự thương yêu của
các giới đã vì mình. Mình đã thiếu nợ cả càn khôn vũ
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trụ, ngày nay mình không nên tiếp tục thiếu nợ nữa.
Phải cố gắng, cố gắng để giáo dục lục căn lục trần,
để cho nó dẹp tự ái, rồi nó phải lo làm lụng, rồi nó
đền bù những cái gì mà nó đã thiếu sót. Thì các bạn
mới mong có cơ hội tiến hóa, chứ còn không, các
bạn xuống dưới kia, rồi một ngày kia, các bạn cũng
phải bắt các bạn làm việc. Chứ không phải các bạn đi
xuống làm ông tiên liền được đâu.
Cho nên chúng ta tu cũng vậy, các bạn đã phát
tâm cứu độ người khác, các bạn đã phát tâm độ
người, giúp người tu, điều rất cao quí. Đó là một
công tác, đó cũng là một đường lối để chuộc tội cho
chính mình. Phát tâm độ từ người tu, cái đó là quí
lắm, rất cao quí, rất tốt. Cái đó là cái việc làm siêu
phàm, vì sao? Vì các bạn đã thực hành và các bạn
đã đi tới rồi. Từ động loạn các bạn đã lần lượt chiếm
đoạt tới thanh tịnh lần lần. Các bạn thấy càng ngày
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càng yên ổn, càng ngày càng sáng suốt lại các bạn
muốn trao lại cái chìa khóa cho người khác! Nhiều
bạn nói rằng tôi tu, hai chục năm về trước thì ngày
nay tôi khá lắm rồi! Ðó cho nên khi mà các bạn hiểu
được cái đó thì các bạn mới thấy giá trị của chính
bạn. Nếu mà chính bạn không dày công, thì làm sao
mà các bạn tu được. Các bạn tu bổ sửa chữa, các bạn
trở nên một vị đại hùng, đại lực, đại từ bi. Học cái
dũng của Trời Phật để đi tới tha thứ thương yêu. Cái
tha thứ đó là dũng, đại dũng đó bạn ơi! Nếu mà các
bạn không biết tha thứ, không biết đại dũng là cái gì,
còn ôm lấy cái chấp thì yếu hèn quá xá, đâu có làm
gì được!
Cho nên lắm khi các bạn cũng kẹt ở trong gia
đình, Bề Trên cũng biết. Nhưng mà giáo dục lần lần
để đi tới, nay chút, mai chút, rồi cho các bạn đụng
nữa. Khi mà các bạn được thóat ra thấy thanh nhẹ,
10
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lại phải đụng nữa. Ðể chi? Ðể thử coi các bạn thực
chất đã nhẹ chưa, đủ lực lượng thanh nhẹ chưa? Ðã
phát tâm từ bi chưa? Phát tâm tha thứ chưa? Giống
như đôi môi các bạn đã nói, tâm thức các bạn đã mở,
nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chưa? Cái sức
chịu đựng vô cùng của các bạn hết sức giá trị, hết
sức văn minh, hết sức tối tân. Cái phần đó, các bạn
không nói, các bạn thanh tịnh. Nhưng mà rốt cuộc
rồi, mọi sự đều khắc phục hết, yên ổn, không có cái
gì! Tôi đã nói ồn ồn ào ào rồi rốt cuộc chẳng có cái
gì, không có cái gì quan trọng hết. Nhưng ở thế gian,
phải có trật tự. Nếu mà chúng ta không có trật tự
thì không có làm ra một đồ vật, để khuyến tâm con
người, hướng về sự đoàn kết trước, rồi mới kêu bằng
tìm được lối thoát để tu hành!
Chúng ta đã mang một cái thể xác, vạn linh kết
thành một cái thể xác, đầy đủ sự chiếu diệu đoàn
Dẹp Bỏ Tự Ái
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kết từ tâm linh cho đến vật chất, cao quí biết là bao
nhiêu, nhưng mà chúng ta quên ta, chúng ta cứ nhớ
cái chuyện bên ngoài, đề phòng chuyện bên ngòai,
họ sẽ giết tôi, họ sẽ hại tôi, này kia kia nọ. Ðó là tự
tạo sự tăm tối cho chính mình! Nếu chơn tâm chúng
ta ngay ngắn thì chẳng có gì phải sợ. Dù cho họ có
giết đi nữa, mình giữ cái sáng suốt. cái sáng suốt đó
vẫn còn đời đời bất diệt. Các bạn có cơ hội để đọc
Ðịa Ngục Du Ký, thì các bạn thấy, bao nhiêu tội ác
rồi cũng cho luân hồi, hay là bị giam hãm và cho tiếp
tục cho học hỏi. Chứ tan rã đi cách mấy đi nữa, cũng
có một cơ hội để hồi sinh, để chi? Mục đích để làm
gì? Thượng Ðế ban cái cảnh đó để làm gì? Ban cái
cảnh đó để cho mọi người tự thức giác, mọi tâm linh
phải tự thức giác. Sau một cơn hành hạ vô cùng mới
thức giác tới vô cùng!
Cho nên chúng ta ở đời, biết bao nhiêu sự vày
12
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xéo. Các bạn có vợ có con, có chồng có con, biết bao
nhiêu trở ngại hằng ngày các bạn. Rồi các bạn nhờ
cái tu thì giải tỏa lần lần, rồi các bạn bước tới một
bước, hai bước, rồi nó kéo lùi lại năm ba bước. Bắt
các bạn cũng phải chấp nhận. Cái nghiệp các bạn,
nghiệp chồng nghiệp con, nghiệp vợ nghiệp con, nó
ôm nó lôi nó kéo các bạn, các bạn cũng phải chịu,
chấp nhận, học cái nhẫn. Rồi từ cái nhẫn đó nó mới
tiến tới sáng suốt rồi thực hiện từ bi. Rồi nó thấy
nghĩa là, trong cái thanh tịnh là khỏi đi đâu hết, khỏi
bước đi đâu hết. Khi các bạn thanh tịnh rồi là lấy hư
không làm đích rồi, không cần bước đi đâu, không
cần phải xuất hồn, không cần phải đi đâu nhưng mà
phải làm sao giữ tâm thanh tịnh. Thì lúc đó các bạn
mới là phân thân làm việc ở các nơi! Ði tới hư không
đại định rồi, thì các bạn làm việc các nơi được. Cho
nên sự sáng suốt nó về với các bạn. Rồi các bạn sẽ bị
thử thách ở bên trên. Bề Trên sẽ thử thách các bạn, sẽ
Dẹp Bỏ Tự Ái
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xua đuổi các bạn. Ðó cũng như ông Tư đã nói rằng,
tôi đang đi mà tự nhiên hạ tầng công tác, không đi
được. Ðó là một sự xô đuổi, mà đó là thử thách. Mà
nếu chúng ta chấp nhận tiếp tục đi nữa thì chúng ta
được hưởng cái thanh quang điển lành của Bề Trên
chiếu hóa cho chúng ta. Càng thụt lùi, càng tiến tới!
Càng thụt lùi, càng tiến tới!
Trì chí trong thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta
hưởng, ta tiến vào trong sự thanh tịnh sẵn có, ta
hưởng cái thanh quang điển lành. Chứ không phải ta
bị xô đuổi rồi ta chạy chọt như người phàm, không
được! Nhiều người không hiểu, lo cúng la quãy, lo
xin ơn trên này kia kia nọ,.vô ích! Ðó kêu là chạy
chọt. Còn cái sự thanh tịnh của các bạn mà tự đạt
được rồi thì các bạn thấy, giải quyết tất cả mọi sự
việc, đâu có cái gì phiền muộn nữa, đâu có gì lo âu
nữa, bằng ta mất sự thanh tịnh.
14
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Cho nên Ðức Thích Ca đã thành công và Ðức
Thích Ca đã để lại gì, kêu mọi người phải cố gắng
trở về với sự thanh tịnh, hư không đại định, thì nhiên
hậu tất cả sẽ được phát triển, sẽ được tiến hóa thông
suốt. Những đấng đã trọn lành, nếu mà không chiếm
được cái thanh tịnh, không bao giờ họ chịu nổi
những cái cơn vày xéo, những cơn đau khổ. Quan
Âm chẳng hạn, các vị tu đều gặp đại nạn. Trong cái
đại nạn đó mà họ chấp nhận được rồi là họ tiến hóa
chớ không có gì hết! Cho nên các bạn đừng lo, đừng
có buồn, vô ích! Sửa mình đi, hiểu mình đi. Tôi sai
chẳng có ai sai. Các bạn chê bạn sai thì các bạn càng
thấy rõ hơn nữa. Ðừng cho các bạn là đúng thấy
không? Cho nên sự giáo dục của Bề Trên, không
phải là ta muốn làm là được đâu, nó có ngày có giờ,
nó xui khiến cái chuyện đó nó tới cho bạn.
Ðó là Bề Trên đã qui định như vậy. Trong cái
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giờ phút đó nó làm cho các bạn bực bội. Mà nếu các
bạn hiểu được sự thanh tịnh có thể không chế được
sự động loạn thì cao quí biết là bao nhiêu, sáng suốt
biết là bao nhiêu. Các bạn học tới vô cùng thanh nhẹ,
biết bao nhiêu sự kích bác nhưng mà rốt cuộc rồi các
bạn cũng phải giải được, là vì nhờ gì? Nhờ sự thanh
tịnh, công phu hằng đêm của các bạn, sự dày công
của các bạn, hướng thượng, vị tha, thương yêu tất cả
mọi người, đang đắm chìm trong bể khổ, không biết
quê hương là gì, không biết lối về là gì? Các bạn đã
nhóe được ánh sáng, các bạn đã hiểu được Thượng
Ðế, các bạn hiểu được chư Phật chư Tiên, bây giờ
chờ ai bây giờ? Chờ chính bạn đến nơi mà thôi! Chứ
đâu phải chờ chư Phật chư Tiên đến kiếm các bạn.
Mà chờ các bạn dời gót ngọc đến để đảnh lễ Ngài
mà thôi. Cho nên Bề Trên rất thương xót chúng ta,
thương yêu chúng ta, nhiều khi rơi lụy để cảm động
trong lòng của chúng ta. Vì sự sai lầm đen tối của
16
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một chút trong sự mê chấp và nó chậm tiến rồi nó
đem lại sự bực bội của nội tâm, ăn không ngon, ngủ
không yên! Rồi toàn ra, các bạn dọn ra xem, nguyên
là chuyện không đáng không, không có chuyện gì
đáng kể cả. Suốt cả một cuộc đời của các bạn, các
bạn hết một cái nghề chánh trị, chém giết lẫn nhau
thấy quan trọng nhưng mà rốt cuộc không có cái gì
đáng hết! Có cái đáng nhất là cái thanh tịnh mà thôi.
Làm sao chiếm đạt được sự thanh tịnh đó? Khi mà
các bạn đạt được sự thanh tịnh rồi, các bạn thấy tất
cả, yên đi! Rồi nó sẽ xong, không có sao!
Cho nên chúng ta phải trì chí tu, chúng ta con
người tu về vô vi thì vô là không, vi là cái chuyện
nhỏ nó cũng chẳng còn, không có cái gì quan trọng.
Nhưng mà giáo dục lẫn nhau, nhiều khi lời qua
tiếng lại. Ðó là sự trao đổi về thanh quang. Bề Trên
đã cho chúng ta có cơ hội đàm luận để trao đổi tiến
Dẹp Bỏ Tự Ái
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hóa. Thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể học.
Ðối với người bạn thường chúng ta cũng học được,
chứ không phải nói gì bạn tu. Một cái âm thinh đang
kêu gào ở không trung đó, chúng ta đang nghe đây,
chúng ta cũng học. Nếu chúng ta đạt được thanh tịnh
là chúng ta học tất cả.
Cho nên các bạn, trong giờ thiền các bạn, những
tiếng ồn ào xung quanh các bạn, các bạn cho những
tiếng đó là bạn thì không bao giờ các bạn còn động
nữa. Những tiếng gay gắt ở xung quanh đó là những
tiếng đó của bạn, vì bạn có thể nói và bạn có thể đặt
điều và bạn có thể làm y như những người đã làm,
thì bạn hòa đồng với họ thì thấy té ra họ cũng như
mình, không có gì! Khi mà các bạn được thanh tịnh
rồi, các bạn tưởng họ là mình thì các bạn đã trao đổi
sự thanh quang cho họ rồi. Các bạn đã đạt được cái
hạnh bố thí. Mà các bạn còn đóng cửa lại giận hờn
18
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thì các bạn đâu còn có cái hạnh bố thí. Xưng danh
là tu là hành, là nghiên cứu đạo pháp nhưng mà rốt
cụộc các bạn còn giận hờn thì cái giá trị các bạn để
đâu? Cho nên trong sự sai lầm đó, trong bạn đạo
chúng ta đều bị hết thảy, cho nên chúng ta nghiên
cứu, để tránh cái đó!
Cho nên tôi lại khuyên các bạn niệm Phật, niệm,
thường niệm, vô biệt niệm, để tránh, tránh tất cả
những sự sai lầm chính mình có thể tạo cho mình!
Ðó cho nên chúng ta phải nghiên cứu và cũng phải
do cái sự công phu để đưa lại sự bình tâm. Và cái
Pháp luân thường chuyển là ổn định mội tạng, rồi trụ
hóa cái thanh quang sáng suốt, hòa cảm hư không
đại định thi các bạn chỉ mở nụ cười, để đối phó bất
cứ tình trạng gì xãy đến. Còn nếu các bạn tu cao, nhẹ
hơn, thì các bạn bắt buộc, trường hợp phải bắt buộc,
có nhiều trường hợp nghiêm nghị để ban thanh điển
Dẹp Bỏ Tự Ái
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cho đối phương. Vì nó đã yếu hèn, các bạn phải ban.
Nhiều khi thấy các bạn nói như hung hăng nhưng
mà nói rồi các bạn trong tâm không chấp, không nhớ
điều đó là tự nhiên, Bề Trên đã mượn bạn mà ban
thanh quang cho đối phương. Mà đối phương nghe
những lời nặng nhọc của bạn nhưng lại vui! Thì các
bạn thấy rằng, cái chuyện của Bề Trên đã làm, chứ
không buồn. Cho nên tôi ở Việt Nam, đã được những
cái thanh điển của Cha xuống thế gian, mà nhập xác
nhiều người và đã về với tôi rồi nhiều khi hung hăng,
chửi mắng đủ thứ hết, để coi thử trình độ tôi đến
đâu. Nhưng mà tôi thấy càng sung sướng nhẹ nhàng.
Bởi vì hồi nào đến giờ, các bạn đều yêu thương tôi,
kính nể tôi, không ai dám chửi trên đầu tôi. Nhưng
ngày này có người ta chửi, tôi mừng quá! Tôi thấy
có cơ hội để thử tâm tôi, coi thử phần sáng suốt tôi
đến đâu, thanh nhẹ tôi đã đến đâu. Và tôi thấy tôi hòa
cảm được cái ý chí của Ngài.
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Thật sự Ngài đã giúp đỡ tôi bằng cách nào. Tôi
thấy một sự kỳ diệu mà tôi đã từng mong ước từ bao
lâu. Cũng như các bạn bây giờ cũng từng mong ước
từ bao lâu. Nhưng mà Bề Trên đang cho các bạn
chuyển trong gia đình, ngộ sự đau khổ, được sự vày
xéo của gia cang, vợ con, chồng con, để các bạn biết
rằng, đó là ý chí của Thương Ðế, đang chuyển và
đang sửa tâm bạn và cho các bạn tiến. Một cơ hội rất
quí giá. Nếu các bạn đạt được thanh tịnh thì các bạn
càng thương yêu chồng con hơn, càng thương yêu vợ
con hơn, càng tìm cách để xây dựng và giúp đỡ nó
cũng như Bề Trên đã và đang tìm đường lối giúp đỡ
chúng ta, thấy rõ chưa?
Cho nên nhiều khi những bạn tu khá rồi, có thanh
điển rồi, nhiều khi một cơn nào đó, bắt buộc các bạn
phải nói hung hăng, nhưng mà nói rồi không không
bao giờ các bạn chấp. Ðó là Bề Trên đã mượn bạn
Dẹp Bỏ Tự Ái
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và độ cho đối phương, độ cho những người gia đình.
Chính tôi đã được hưởng rất nhiều về những cái giới
đó. Mà tôi ngày nay mới được thanh tịnh và nói lại
cho các bạn nghe.
Cho nên sau này nhờ đó mà chúng ta phá mê
phá chấp. Chớ còn các bạn cứ luận trong kinh, xét
trong sách mãi, cái mê chấp các bạn cũng vẫn còn vì
không có cơ hội tháo gỡ, không có cơ hội đụng chạm
làm sao các bạn có cơ hội tháo gỡ. Ðụng chạm rồi
các bạn mới tháo gở. Có nhiều người khóc triền miên
rồi mới thấy rõ rằng cái tự ái của mình là hư là xấu.
Rồi có người bực tức triền miên, rồi mới thấy tự ái
không tốt, dọn nó đi, dẹp nó đi, bỏ nó đi. Đó rồi mới
hưởng cái phần thanh quang chuyển hóa xuống cho
tâm tư cho chúng ta sáng suốt. Không có một người
nào có gia đình không có bị đụng chạm, không nhiều
thì ít, chắc chắn bảo đảm với các bạn như vậy! Bây
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giờ các bạn có lễ độ cho cách mấy đi nữa cũng cái
tâm tư bên trong, nó sự thật là sự thật, kim mộc thủy
hỏa thổ, ngũ hành, có sanh thì tự nhiên phải có khắc.
Cái khắc đó là cái sự chống chỏi mà sanh là sự hòa
cảm. Cho nên gia cang, hai vợ chồng tới lão tới già
bảy tám chục tuổi cũng còn có cái chỗ gây nữa. Tại
vì cái khắc.Mà nhờ cái khắc đó là đem lại cái gì? Cái
mức tiến, ăn năn hối cải nó mới tiến hóa và nó chấp
nhận, nó thấy thật sự, chính mình sai, không phải bà
vợ sai hay là không phải ông chồng sai. Nó ăn năn
kìa, nó mới tiến được! Còn không ăn năn không tiến
được! Thế gian cho chúng ta làm cái gì đây? Ăn năn!
Các bạn làm cha làm mẹ làm con làm vợ làm chồng
để học cái bài ăn năn, ăn năn hối cải! Rồi xuống địa
ngục cũng ăn năn hối cải. Còn làm tới Tiên Phật là
phải giữ trọn lành thanh quang kìa, mới được tiến
hóa lên trên.Còn xử dụng thanh quang về sai, đi phục
vụ cái chuyện trược ô và lẫn lộn trong trược ô để lợi
Dẹp Bỏ Tự Ái

www.vovi.org

23

dụng cái bề thế của trược ô thì tự nhiên mình phải
kẹt rồi. Mình lấy cái thanh quang để hóa giải và dẫn
tiến tất cả những cái nguồn gốc của thanh quang để
tiến hóa, thì mình càng tiến hơn. Đó là công quả!
Nhưng mà phải có công trình mới làm được. Phải
thực hiện, phải thực hành công phu thì các bạn mới
thấy rõ. Càng thấy rõ rồi các bạn mới càng quí, quí
cái thể xác bạn, quí cái tâm linh bạn, quí cả càn khôn
vũ trụ, quí tất cả những sự huyền diệu ở xung quanh
các bạn. Sao bữa nay tôi lại xãy ra việc này, cũng là
một chuyện huyền diệu đưa đến cho tôi, đang thử
tâm tôi. Ngày mai nó xãy ra chuyện khác tôi lại cảm
ơn và tôi tiến thêm nữa. Tôi không có tổn thất cái gì
hết nhưng mà tôi lại được cái bài học của Thượng Ðế
đã ban.
Cho nên các bạn càng tu, con người nó càng
khéo léo và sáng suốt thêm. Cho nên phải qua, qua
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những bài thử thách đó, rồi các bạn mới thấy. Ðó
cho nên nhiều bạn tu muốn sống đời đời, rồi thấy ai
chết, lo! Cái đó cũng sai nữa. Mọi người đều có một
nghiệp quả của họ, họ học hết bài rồi họ phải đi. Họ
có cái câu chuyện của tiền kiếp. Và các bạn tu thanh
tịnh rồi, các bạn chấp nhận rằng, tiến kiếp các bạn
đã làm sai! Thấy rõ quá trình của các bạn, bạn mới
chấp nhận được. Còn người khác nói làm sao tin?
Ðó, cùng như những cuốn Ðịa Ngục Du Ký nói trình
trạng này kia nọ, sụ phân xử của địa ngục, của vua
Diêm Vương rất phân minh. Khi các bạn đọc, các
bạn chấp nhận rằng đúng, như vậy phải xử vậy nó
mới đúng, nhưng mà làm sao các bạn tin?
Lại các bạn muốn tránh cái tội của các bạn, thấy
chưa? Các bạn lăn xả vô. Ðó tôi đã làm cái tội đó, tôi
phải chấp nhận cái đó. Bây giờ tôi phải ăn năn hối
cải và tôi tu, tôi mới giải thoát. Các bạn tu để làm gì?
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Tu đế giải thoát chớ tu để mang thêm nợ à? Cho nên
trong cái tánh ý của các bạn, các bạn phải sửa chữa,
rồi các bạn mới giải thoát được. Rồi các bạn càng
vun bồi sự sáng suốt, các bạn thấy, các bạn cần phải
học hỏi nhiều hơn, cần có nhiều cơ hội kích bác tới
với các bạn và để các bạn học nhiều hơn. Bởi vì các
bạn đã chịu đựng. Trong cái cơn vày xéo là cái cơn
tiến hóa vô cùng của tâm linh. Các bạn đã thấy rõ
rồi, Ðức Jesus Christ cũng vậy. ngài cũng bị vô cùng
về thể xác, Thích Ca cũng vậy, bị vô cùng trong rừng
rậm nhưng mà Ngài cũng đến, vì sự cương quyết của
Ngài không thay đổi, lúc nào cũng vậy đó thôi. Cho
nên Ngài đạt được cái gương lành rất tốt để chúng
ta soi mặt chúng ta, thấy rõ hành động tăm tối của
chúng ta, thấy rõ sự ngu muội chậm tiến của chúng
ta chúng ta mới tiến hóa được, chúng ta mới gỉai
thóat được. Cho nên tôi thấy mỗi ngày tôi đều được
học ở nơi các bạn, học các giới, từ âm thinh cho tới
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hành động, tôi cũng phải học. Tôi thấy nhiều chuyện
kỳ diệu và sự sáng suốt tôi đã thấy trong sự thấy của
Bề Trên, cũng còn phải học mãi, bao la, lớn rộng,
Phật Tiên tiến hóa, nhơn sanh cũng tiến hóa, thú vật
cũng tiến hóa, côn trùng cũng đang tiến hóa. Mình
thấy mình mà chậm tiến thì mình hổ thẹn! Sự tranh
đấu của côn trùng vạn vật, nó còn muốn tiến hóa
hơn nữa, vì nó ở trong cái chỗ hẹp hòi chậm tiến, nó
mong được tiến nhiều hơn. Mà chúng ta càng thấy rõ
nó thì chúng ta phải hổ thẹn! Chúng ta đủ tâm linh,
đủ điều kiện để sửa tâm sửa tánh để tiến hóa, mà
không chịu sửa. Lại cứ than ván rồi không chịu làm,
muốn có ăn. Ðó là cái chuyện bê trễ chậm tiến.
Cho nên chúng ta phải phát tâm. Khi chúng ta tu
rồi, phải phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi
nói, khen các bạn rằng, các bạn có tâm chỉ cho mọi
người tu, cái chuyện rất cao quí. Phần đó là phần
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phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các
bạn, chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các
bạn lỗ đâu!Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái
đó rồi mất tất cả những cái công quả quí báu của các
bạn. Các bạn tự xóa đi, tại sao? Khi các bạn đã giúp
được người mà các bạn còn kể lể thì các bạn vun bồi
sự tăm tối đứng trước sự sáng suốt! Thì các bạn đã
tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các
bạn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người,
xây dựng cho nhiều người. Các bạn đừng có so đo,
không có đói khổ, không có nghèo cực. Mà chỉ thiếu
sự thật thà với chính bạn mà thôi.
Ðó cho nên chúng ta càng tu, nó lại càng văn
minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn, nó
phải tự sửa chữa, rồi nó mới qui nguyên về tứ đại
giai không, sống trong cái bản thân tứ đại này, nước
lửa gió đất đều hườn hư không, chả có gì đáng phải
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bực bội và lo buồn nữa, Cho nên chúng ta giữ cái
phần sáng suốt của phần hồn mà cứ tìm đường để đi
lên mãi, và hóa giải những sự nan giải của nội tâm
của chính chúng ta trước, nhiên hậu mới ảnh hưởng
người khác. Ðó là chánh pháp.
Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chửa, tự hóa
giải lấy mình, mà đem cái phần khôn lanh, thông
minh của mình, đi sửa người khác, rốt cuộc mình
phải vấp phải. Mình kêu người đó dẹp tự ái rồi mình
vun bồi tự ái, cái đó không được, mình kẹt rồi, thấy
không? Cho nên mình phải thực hành để ảnh hưởng
người khác mới là đúng. Cho nên các bạn khi mà các
bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn
lắm, muốn nói cho người khác, để cho họ ăn năn
hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ và
thấy sự sai lầm của chính họ, có thể tạo ra bao nhiêu
sự nguy hiểm, cho thể xác lẫn phần hồn của họ. Rồi
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tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp, không
tiến nổi, bực trí khùng điên là ở trong đó. Cho nên
chúng ta tu, chúng ta phải rõ, tại sao tôi phải tu?Vì
tôi thiếu sót! Các bạn tu, đều là người thiếu sót! Tu
bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ,
các bạn đâu có tu! Các bạn là ngon lành, đâu có tu!
Làm tiên làm Phật, cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết
thẩy. Chính thể xác của tôi, tôi thấy rằng trong cái sự
sai lầm vô cùng chúng ta mới được sửa tới vô cùng.
Ngày nay tôi tu là để tôi sửa chứ tôi làm sao giỏi hơn
người ta được, làm sao tôi giỏi hơn các bạn được.
Cái đường tôi đi là đường của các bạn đã và đang đi,
rồi chúng trao đổi rồi chúng ta học thêm. Hằng tuần
chúng ta gặp nhau để trao đổi để học thêm. Nhưng
mà nhiều người đang thắc mắc được biết, muốn biết
cái tiền kiếp của chính mình. Mà người khác nói làm
sao mình tin. Bởi vì mình đã ở trong sự ngu muội,
chín tháng mười ngày giam hãm trong cái bóng tối,
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trong bụng mẹ rồi đưa ra rồi hưởng được một chút
ánh sáng đây, rồi muốn biết đủ chuyện hết. Nhưng
mà đó là thật sai lầm.
Chỉ có tu để bạn khai triển cái bóng tối trong nội
tâm nội tạng của bạn đây, rồi các bạn thấy thật sự
sáng suốt, thấy sự sai lầm của chính bạn, bạn mới
thật sự là ăn năn hối cải, sửa chửa. Cho nên nhiều
người ở địa ngục, chết rồi xuống địa ngục bị giam
hãm, bị giáo dục và cho nó hồi sinh lại để nói cho
dương gian nghe rằng không nên làm những điều sái
quấy đó. Nhưng mà mấy ai tin, họ vẫn tiếp tục. Cho
nên phải cho họ đụng, chúng ta có cơ hội đụng là
quí lắm, có cơ hội học.? Chúng ta vấp phải thì chúng
ta mới có cơ hội sửa để tiến hóa. Còn nếu chúng ta
không vấp phải không bao giờ chúng ta chịu sửa.
Các bạn nhìn nhận điều đó không? Sự sai lầm mỗi
người đều có. Cho nên chúng ta phải ăn năn hối cải,
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phải tìm hiểu lấy ta.
Cho nên phải nói tôi tầm tôi, tôi phải tìm tôi ở
đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Thực chất của tôi là gì?
Thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người nghiêm
trang và sáng suốt. Vì các bạn tìm hiểu được các bạn
rồi, các bạn là người có vị trí, chủ nhân ông của tiểu
thiên địa đang trù trì trong cái thể xác hòa hợp với
càn khôn vũ trụ. Thành ra sự nghiêm trang đó nói sẽ
về với các bạn. Nghiêm trang đó do đâu ban bố cho
các bạn? Trách nhiệm của các bạn đối với vạn linh
trong tiểu thiên địa này. Cho nên các bạn phải chịu
trách nhiệm, xây dựng vạn linh trong tiểu thiên địa
này, để dẫn tiến cho nó, vượt qua những sự bão bùng
nguy hiểm, trong cơn động loạn, suy tư eo hẹp, mà
nó làm cho chủ nhân ông bơ vơ không tiến nổi. Khi
chúng ta ý thức được rồi, chúng ta lại trách nhiệm
nhiều. Mà trách nhiệm sửa chữa đó, nó trở nên con
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người nó nghiêm trang, và lại sáng suốt hơn! Đó các
bạn mới thấy rằng, các bạn tu về vô vi là các bạn học
viên cả càn khôn vũ trụ.Các bạn bước vào trong cửa
trường đại học của càn khôn vũ trụ.Càng ngày càng
học, càng nhận bài, càng trả bài, càng tiến hóa. Trả
trúng, các bạn được nhẹ! Trả không trúng, thì các
bạn phải tái học. Cái đó đương nhiên phải có! Cho
nên không có than trách ai hết. Cho nên nhiều bạn tu
rồi nói, ô sao tôi tu tôi chán đời đồ này kia kia nọ đủ
thứ hết.
Bạn có chán có chê, có tiến, đủ mọi giới các bạn
phải học. Chán tới vô cùng là các bạn hết chán, vui
tới vô cùng là các bạn hết vui. Thấy không? Buồn
tới vô cùng thì các bạn hết buồn! Thấy rõ chưa? Mọi
sự việc nó phải đi tới rõ rệt, xong mọi thứ các bạn
mới yên. Còn nếu mà nó không rõ rệt thì các bạn
cũng còn ở trong sự thắc mắc. Cho nên nhiều người
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tu, trách cả ông Trời, trách cả ông Phật. Tôi làm cái
bàn thờ tốt đẹp, mỗi ngày phụng sự bốn lần, tứ thời,
nhưng mà ngày nay tai nạn cứ tới trong nhà hoài,
tại vì sao? Tại vì không chịu sửa tánh. Bề Trên cho
các bạn học để sửa tánh, xây dựng tâm tánh để tiến
hóa. Chứ đâu có kêu bạn sửa cái bàn cái ghế mà đem
được cái bàn cái ghế đi đâu! Cho nên sự sai lầm của
mình lại không chấp nhận, rồi đâm ra bảo vệ sự sai
lầm. Nếu mà ai khuyên mình sửa nội tâm, lại trách!
Chứ nội tâm tôi đã làm gì mà kêu tôi sửa? Cả ngày
tôi lo tôi phụng sự cái bàn, tôi thắp nhang như vậy
mà nói kêu tôi sửa cái gì? Nhưng mà kỳ thật bên
trong không chịu sửa! Cho nên không đắc chứng!
Cho nên tu phải sửa bên trong. Các bạn biết lo bàn
thờ thì bắt các bạn phải dọn cái bàn thờ đó vào tâm.
Cái bàn thờ đó mới là chánh đáng. Chứ còn ỷ lại nơi
cái bàn thờ cũng không chánh đáng! Các bạn vun bồi
được cái thanh điển và thanh điển của các bạn hòa
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hợp với thanh quang ở bên trên, đó là bàn thờ chánh
cống rồi. Bàn thờ các bạn được trong lành rồi, sáng
suốt rồi, nhẹ nhàng rồi. Lúc nào các bạn cũng nghĩ
người đối phương là một vị Phật, người đối phương
là một tình thương của Thượng Ðế, ban cho chúng
ta. Coi Ngài dạy cái gì đây? Ngài chửi tôi là một bài
dạy. Ngài khen tôi cũng là một cái bài dạy. Hai bài
tôi cũng phải học hết. Chú không phải là tôi chấp
nhận những sự khen và tôi chê những sự chửi. Thì
lúc đó các bạn thấy, cái đường lối xây dựng rõ rệt,
chính mình tiến hóa trong cái chu trình hành hương,
trung dung, đời đời kiếp kiếp, không bị sa ngã.
Còn nếu các bạn thích người ta khen, ghét người
ta chê, thì không bao giờ các bạn đi tới đâu hết!
Thích người ta khen thì các bạn chỉ ở cái giới khen
đó thôi. Còn ghét người ta chê thì các bạn ở trong cái
chấp đó thôi. Ðâu có tiến được! Cho nên con người,
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cái tâm mình eo hẹp sân si nhỏ mọn không thấy,
tưởng là đúng, tưởng là vĩ đại. Nhưng mà gieo sự
sai lầm ở trong tâm thức không hay. Cho nên nhiều
khi đau khổ vô cùng. Tầm đạo này đã rồi đi tầm đạo
khác, bán tín bán nghi, không chịu tu! Khi mà mình
tưởng người đó giả thì chính mình là giả đó!
Khử trược lưu thanh mà không chịu làm cho
sạch, rồi lo chuyện bề ngoài, để thu hút thêm cái
trược và động. Làm sao có cơ hội tiến hóa? Cho nên
tôi thấy, mỗi tuần tôi rất vui được gặp các bạn và để
nghiên cứu thêm, chúng ta lại cởi mở thêm. Tâm tư
chúng ta được xóa bỏ một phần nào sự động loạn. Vì
chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Ðế
thì cũng chung với nhau thôi.
Sự đau khổ chúng ta đồng chia sớt và sự vui
sướng chúng ta cũng đồng chia xẻ. Rồi chúng ta sẽ
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học hỏi và tiến hóa, sửa mình để đi tới. Càng ngày
càng sửa thì càng tiến. Mỗi tuần mỗi gặp mỗi học
mỗi tiến. Ðó chúng ta thấy tuần này, người này chết,
người kia sanh, luôn luôn cũng là bài học. Ðể cho
các bạn tìm trong cái sanh nó có cái tử, trong tử nó
có cái sanh, càng thấy rõ hơn. Càng thấy càng sáng
suốt hơn. Cái định luật của phần hồn là bất diệt.
Chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng là phần hồn bất diệt.
Cho nên phần hồn là sự sáng suốt vô cùng, cho nên
các bạn giữ lấy để tiến.

C

ho nên hôm nay bài nói nó cũng hơi
dài! Mà chúng ta lại sẽ tiếp tục đàm
luận thêm, giữa anh chị em, để có
những cái gì quí báu hơn, chúng ta sẽ đóng góp và
xây dựng để học hỏi thêm. Thì chúng ta mong rằng,
sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội để đàm luận, để sửa chữa
nội tâm nội tạng và thấy rõ sự sai lầm của chính
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mình. Càng ngày càng thấy nhiều hơn thì các bạn sẽ
càng tiến hơn.
Cảm ơn các bạn!

                                  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
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