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Thưa các bạn,

H

ôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng
thiền đồng triển, qua ngày Ðại Hội cho
đến nay, thử xem chúng ta đã học hỏi
được gì? Cảnh huyền vi, cho đến lý trí sáng suốt của
chính mọi hành giả! Một số bạn đạo đã ra về và một
số bạn đạo lưu lại tại đây, cũng đồng học để hiểu rõ
và chứng minh rõ rệt có cõi bên kia hay là không.
Ngày hôm nay chúng ta đã đồng chứng, thấy rõ và
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mọi người đã dự cuộc và thấy rằng cái cõi bên kia có
thật! Ðể cho chúng ta vững tin và thực hành!
Như qua mấy hôm, chính bản thân của Nam
Mai là người không biết gì về huyền bí, hoàn toàn
không hiểu nhưng mà được hồng ân của bên trên đã
ân độ để giải tiến cho mọi người qua từng giai đoạn
một, và ý thức rõ rệt! Và nhiều người cảm thấy trên
đường tu học cần phải học dũng, phải học nhẫn để
tiến! Lãnh cái sự đau đớn, nghiệp thân để chung
gánh vác với những chư vị thiêng liêng đã và đang
làm ở cõi trên! Tình thương lưu lại cho chúng ta
đường lối để cởi mở tâm thức cho chúng ta thấy rõ,
muốn có những siêu lý như vậy phải qua những cơn
thử thách! Như tôi đã thường nói với các bạn rằng,
lúc tôi tu học về Pháp Lý Vô Vi thì tôi đã phải chịu
biết bao nhiêu cú đấm đá của cõi thiêng liêng mà
để thức tâm. Qua biết bao nhiêu giai đoạn thử thách
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của trường đời cũng như tâm đạo, cơn nhồi quả triền
miên xảy ra trong tâm thức chính hành giả và hành
giả mới tiến về tinh vi và sáng suốt được!
Cho nên trên đường tiến hóa không phải êm
ả như lòng tham muốn trần tục! Những người thế
gian ngày hôm nay có được đồng tiền mới thấy rõ
là chúng ta đã làm những điều bất chánh mà không
hay! Rồi vun bồi cái bất chánh đó làm cho con người
yếu hèn mà không biết! Cho nên ngày hôm nay
chúng ta cổi trần ra để thấy rõ những hành động sai
lầm mà chính chúng ta căn bản từ bên trên giáng lâm
xuống thế gian học hỏi chữ Dũng để tiến hóa! Mà
nào chúng ta đã đứng ta gánh chịu chưa? Tất cả mọi
người đã gánh chịu cho chúng ta được hưởng thụ
hiện tại! Rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng cương
quyết dũng tiến! Vì tôi chọn con đường Vô Vi là con
đường gánh vác, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn
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ưu tư trong trí óc của tôi và để qui không trở về đại
đạo! Thì ý chí đó luôn luôn bất khuất và bất chấp!
Cho nên vàng thiệt không sợ lửa! Bước vô giới
nào chúng ta cũng chịu đựng để tiến hóa vì chúng
ta nắm được một cái pháp để giải tiến tâm linh, xây
dựng dũng chí thì chúng ta thấy chuyện thử thách
là đương nhiên phải có mà ngày hôm nay đã có một
cái khóa mới nhất để cho chúng ta thấy rằng: Phải
học hỏi, phải chấp nhận, bất cứ từ đâu đến, thì chúng
ta mới thấy rõ thực chất sẵn có của chính chúng ta.
Ðiển là gì? Lý thuyết là gì? Thực hành là gì? Rốt
cuộc chúng ta phải thực hành! Tuổi tác giới hạn mấy
chục năm rồi phải rời khỏi ra đi! Hỏi chứ đi bằng
cách gì nếu chúng ta thiếu dũng chí, thiếu nhẫn,
thiếu hòa, không chịu dẹp cái chấp ta ngã mạn, tự ái,
thì làm sao chúng ta đến, chúng ta đi được! Mà làm
sao chúng ta trở nên một vị trí của một chiến sĩ Tình
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Thương và Ðạo đức! Tình thương và Ðạo đức phải
chấp nhận dũng để cứu chúng sanh! Mà trước hết ta
chưa có học cái gì làm sao cứu, lý thuyết có, hành
động không có, thực hành không có thì làm gì mà
tiến được!
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã học qua một
khóa thấy rõ dũng chí của chúng ta, phần còn lại đây
là dũng chí sẵn có, mọi người chúng ta phải có!
Ngày hôm nay chúng ta có nhà cửa sung sướng
an bài ngày qua ngày, nhưng mà ngày nào rồi chúng
ta sẽ buông bỏ tay không, về không, rồi làm thế nào?
Chỉ có dũng chí mà thôi! Chứ đâu phải qui không hai
chữ muốn nói là nói được! Không! Nhưng phải thực
hành để qui không, mới thấy thanh nhẹ, thấy rõ, thấy
chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ!
Hỏi chứ thanh khí điển càn khôn vũ trụ giáng
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lâm thế gian đang ngự vào đâu? Ngự vào chỗ đau
khổ cũng như chỗ tạm bợ sung sướng nhưng mà chia
sớt sự công bằng để tiến hóa! Hỏi chứ cái thanh khí
đó phải dũng không? Luồng điển thiêng liêng kia
phải dũng không? Tại sao họ đạt ở giới kia họ mới
chuyển qua đây? Ăn gì của chúng ta, sướng ở chỗ
nào, chỉ hành khổ và ngược lại lạy lục chúng ta và
cầu xin chúng ta sớm trở về bên kia thức giác! Thì
tất cả những luồng điển đã phân giải hằng tuần cho
các bạn nghe đây để các bạn hiểu, không phải là vụ
lợi nhưng mà sự sáng suốt đó đưa vào, truyền cảm
trong tâm thức của các bạn để các bạn tự giác! Cái
phần đó có tính tiền các bạn không, có xin các bạn
không? Nhưng mà luôn luôn độ trì cho các bạn tiến
hóa!
Cho nên để xây dựng cái vốn cuối cùng của tâm
linh của các bạn, chính các bạn đã bỏ rơi rớt từ bao
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nhiêu kiếp, ngày hôm nay bề trên đã ân độ cho các
bạn, đủ cơ hội học lối nhồì quả, học lối thực hành,
học lý thuyết, học đủ thứ, để các bạn làm một hành
trang lớn mạnh hùng dũng hơn để trở về trên đường
mong muốn là nguồn cội! Chúng ta đặt một ý chí
vô cùng thì chúng ta phải chấp nhận vô cùng, lúc
đó mới xứng đáng và quân bình để tiến hóa! Nếu
mà chúng ta không chấp nhận làm sao chúng ta đi
lên được! Các bạn đã từng đi máy bay, các bạn thấy
chiếc máy bay cất cánh từ thế gian lên không trung,
sự hi sinh cao cả đó là đóng góp của tinh thần của
con người, sự thông minh của con người do Thượng
đế ân ban và lập lại sức quân bình và chịu đựng vô
cùng mới vượt qua trùng dương đến đích!
Thì chúng ta đã thấy có gương lành tại thế, xác
thân ta là gì? Là một phương tiện, mà ngày hôm nay
chúng ta được học và chúng ta vô tình đã làm cho
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mọi người đau đớn vì tư lợi chúng ta không hay!
Ngày hôm nay chúng ta học về cõi thiêng liêng,
cho chúng ta thấy những sự đau đớn mà chúng ta
cảm nhận đây là sự đau đớn của chúng sanh! Chúng
ta thấy đã Jésus Christ đã đau đớn là đau đớn của
chúng sanh! Mà gánh vác đó gánh vác sự đau đớn
của chúng sanh chứ không phải gánh vác trong sự
ăn thua trần tục! Ðừng có nhầm lẫn trong sự ăn thua
trần tục, mà chuốt lấy sự tăm tối và gây thêm tai nạn
cho chính mình! Cho nên mọi người chúng ta đã học
và chính hành giả Vô Vi đã ý thức rất rõ ràng đường
lối giải thoát! Khi mà các bạn ý thức đường lối giải
thoát thì các bạn đã chứng minh rõ các bạn không
phải là người tại đây! Các bạn là người từ ở cõi trên
xuống thì không bao giờ các bạn sợ mất! Phải giữ
lấy cái của đó, cái ý chí đó là cái của đời đời bất diệt
của chính bạn! Không nên giữ lấy cái bản chất yếu
hèn mà một ngày nào đây chúng ta mỗi người phải
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chia tay rồi sẽ đi lên xa hơn và tiến tới xa hơn thì
bao nhiêu thử thách, chúng ta chỉ lấy một cái dũng
chí mà để tiến hóa mà thôi! Dũng chí đó là vô cùng!
Dũng chí đó là cái vốn đời đời của tâm linh.
Hiện tại chúng ta dần dần vứt bỏ nghiệp căn, của
cải, tiền tài, vật chất không lôi cuốn tâm linh chúng
ta! Chỉ có lo tu để tiến gỉai! Ðó là ý chí tiến hóa và
ý chí đó là ý chí cứu độ chúng sanh! Càng biết được
ý chí cứu độ chúng sanh là quan trọng thì chúng ta
càng được trả nghiệp!
Ðó cho nên thế gian luôn luôn tạo nghiệp khó trả
mà chúng ta tu ý thức rõ ràng như vậy chúng ta mới
có cơ hội trả nghiệp! Thọ nghiệp thì phải trả nghiệp!
Vì chúng ta lầm tưởng đó là hưởng thụ, đó là hạnh
phúc nhưng mà rồi chúng ta tu rồi chúng ta thấy:
không phải hạnh phúc! Tôi đã làm đau khổ người
10
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khác, tôi đã xét đồng tiền tôi không xứng đáng mà
có! Những cái tôi hưởng thụ không xứng đáng! Luật
Trời ăn một trả mười, tôi chưa làm được!
Cho nên tôi có hạnh hi sinh, tôi phải hi sinh, cái
hi sinh đó được rồi thì tôi mới hi sinh tánh hư tất xấu
tôi, của cải tôi biết hi sinh để cứu độ chúng sanh thì
tôi mới hi sinh được tánh hư tật xấu, bám víu trong
tâm thức của tôi, tự cao tự đại của tôi! Phải tự dứt!
Tôi không chấp nhận nữa! Tôi không xây vách tường
để che đậy ánh sáng và tôi hạ vách tường để rước
ánh sáng vào tâm, thì lúc đó tôi mới là có cái chỗ an
ninh vô bờ bến! Thì sự tiến hóa không ngừng nghỉ
mới về với chính tôi! Cho nên rốt cuộc tôi đã nói vỏn
vẹn chỉ có một sự thanh tịnh và sáng suốt! Mà muốn
đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt, phải xóa bỏ tất cả
những sự mê chấp nghi kỵ trong nội tâm! Nhưng mà
các bạn nghe qua lý thuyết thấy đúng, đúng trong
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tâm, truyền cảm trong tâm đúng nhưng mà dũng chí
các bạn chưa thực hành được! ngày hôm nay có cơ
hội thực hành được một chút xíu nhưng mà cũng
cảm thấy động!
Cho nên chúng ta lại kiểm soát lại nữa và tự phê
bình lấy chính mình và thực hành cho đến đích! Sanh
tử tử sanh lẽ thường tại thế! Không có gì đau đớn,
chúng ta đã làm đau đớn biết bao nhiêu vạn linh, mới
cấu trúc thành một cái thể xác này! Các bạn đã từng
nhai nghiền từng miếng thịt, từ cọng rau, đó là hạnh
hi sinh. Mà nếu muốn cứu độ cho các bạn có một
thể xác, có phương tiện để sống tại thế, rồi các bạn
nghĩ sao về tương lai chúng ta phải hi sinh? Hi sinh
tâm thức, để đạt tới quân bình, nhiên hậu mới cứu
độ chúng sanh, đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ! Ðó
là nhiệm vụ của một tâm linh tại thế! Chúng ta đã
học và đang học, mà chúng ta vẫn còn mê muội tăm
12
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tối chưa thấy hành trình tu học của chính chúng ta!
Chúng ta muốn có tâm thức tiêu dao nơi tiên cảnh,
muốn có tâm thức tiêu dao nơi cõi Phật, để học hỏi.
Rồi cho có tâm thức từ bi, học từ bi và thực hiện từ
bi! Cho nên chúng ta đủ giới trong cái cơ năng tâm
thức của chính chúng ta! Cho nên chúng ta phải xử
dụng cái tuyệt diệu nhứt sẵn có! Mà muốn trở về sự
tuyệt diệu đó thì chúng ta phải làm thế nào? Phải vun
bồi dũng chí để đi tới, chẳng có gì đáng sợ, chẳng có
gì đáng trách, chẳng có gì đáng mê, thì lúc nào các
bạn cũng sống trong cái chữ Không mà các bạn đã
thực hành!
Các bạn chấp nhận tất cả thì các bạn tiến một
cách dễ dãi không có khó khăn! Trường đời đã cho
chúng ta thấy là bài học không ít, triền miên trong
tâm thức của chúng ta, từ tuổi tác này đến tuổi tác
nọ! Cho nên duyên lành luôn luôn đến và thường độ
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chúng ta nếu chúng ta chịu học Nhẫn học Hòa, thanh
tịnh hơn! Ở thế gian cho là cao hơn thì chúng ta phải
nhận nhiệm vụ nặng nề hơn để sớm đạt sự sáng suốt
hơn! Cho nên sự tu học của chúng ta đời lẫn đạo,
phải thực hành! Cõi thiêng liêng chúng ta phải thực
hành chúng ta mới về nguồn cội! Cho nên các bạn đã
có thời gian tiêu dao trong tiên cảnh qua những hành
động mà của những vị tiên hướng độ tại thế, nhiều
khi truyền cảm ngay trong tâm thức của các bạn và ý
chí của một vị Phật sáng suốt thanh nhẹ cũng truyền
cảm trong các bạn, và ý chí vô cùng tận của Thượng
Ðế vẫn giao tiến trong tâm thức các bạn khi gặp
phải đại nạn! Cho nên con người gần chết mới biết
ông Trời, hơi thở cuối cùng mới biết ăn năn tội lỗi!
Ðó là những người kêu bằng buông thả bê tha theo
trần tục. Mà những người nào mà thức tâm sớm thì
thấy đó lẽ Trời, đó là khóa học, đó là trường thi, thì
mới thấy là sự tiến hóa chính ta phải đi, không còn
14
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chờ đợi sự hướng độ nữa. Chúng ta tiến tới là đã sẵn
sàng rồi,tới nữa, bước nữa, bước nữa, tới nữa! Phải
buông bỏ tất cả những cái gì là phương tiện tại thế
của chúng ta! Khi chúng ta qua bên kia, tôi phải để
lại phương tiện cho người khác đi!
Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện để tu học
là chúng ta có những cái gương lành của Ðức Thích
Ca, của Phật, Ðức Jésus Christ, của chư vị Tiên Phật
rõ ràng! Và những người tiền bối đã hành và để lại
dũng chí cho chúng ta, cho chúng ta mượn cây gậy
để đi tới, mà chúng ta tới rồi thì ta phải lui cây gậy
đó cho những người khác và chúng ta phải tự đi!
Cho nên khóa học cấp tốc trong cái kỳ Ðại ân xá
này của hạ ngươn. Cho nên chúng ta phải thọ lãnh,
học cho lỳ được, vì chúng ta đã phát đại nguyện
muốn học thì phải học! Mà nếu chúng ta từ chối thì
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chúng ta thấy rõ ràng: tôi bắt buộc tôi đi xuống và tôi
đành phải chịu, không trách một người nào được!
Thấy rõ ràng như vậy, nếu tôi từ chối, tôi phản
trắc, tôi trở lộn lại con đường đó thì tôi phải chịu, tôi
phải chấp nhận, nhơn cho gấp mấy lần đau khổ. Cho
nên luật thế gian đã cho chúng ta thấy người thiếu
thành thật thì người phải bị phạt! Từ quốc gia này
tới quốc gia nọ, nếu các bạn khai cho nhà thuế, quan
thuế thì các bạn thấy rõ là sự thành thật là cần thiết.
Mà nếu các bạn thiếu thành thật là các bạn phải bị
nhơn lên năm! Ðó cái quyền năng đó nó có! Trật tự
cả càn khôn vũ trụ có! Cho nên chúng ta thành thật
nói rằng tôi học dũng học hòa tôi không sợ nữa thì
tôi phải chấp nhận trong thành thật của tôi!
Cái sự thành thật đó là tôi chắc chắn là phải tiến
không có bị lùi nữa! Vì chúng ta đã xét trước khi
16
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chúng ta hành thì không bao giờ bị thoái bộ! Mà nếu
chúng ta còn ở trong cái lưng chừng thì chúng ta
phải bị sự trừng phạt! Về thế gian, ở đời thì chúng ta
đã thấy như vậy! Còn về tâm đạo thì thôi chúng ta
luôn luôn ôm lấy sự thanh nhẹ tiêu dao thắng cảnh!
Sự sáng suốt chúng ta phải phục vụ cái nghiệp thế
gian là chúng ta từ thế gian, từ cảnh động, từ cảnh
vày xéo mà chúng ta mới thành đạo! Các phương
diện đã hướng độ chúng ta, chúng ta phải cảm ơn
thay vì chúng ta oán trách, thấy rõ! Sự vày xéo là
quí giá nhứt trên đường đời tu học! Cho nên các bạn
nhiều khi khổ tâm, xé tâm, đó, nhồi quả đó bạn ơi!
Khi trong gia cang bị một việc gì xé tâm các bạn là
khổ ghê lắn! Khổ cả năm không gỉai quyết được! Cái
đó nó còn khổ hơn những cú đấm đá mà của thiêng
liêng đã ân độ vừa qua! Chuyện này là chuyện tầm
thường chưa đến đâu! Các bạn lên cõi thiêng liêng
còn nhiều chỗ còn nặng nhọc hơn mà chúng ta cảm
Kiểm Ðiểm Thiền Chung
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thấy sung sướng hơn!
Nếu chúng ta tin một vị Phật, đến đó, vị Phật
bước qua một đống lửa kia rồi chúng ta không lý bỏ
Ngài sao? Chúng ta phải đi, dù cho tan xương nát
thịt, ý chí chúng ta không bao giờ thay đồi,.Khi các
bạn vượt qua các bạn thấy rằng: Kỳ này chết rồi,
tôi theo ông này thì tôi tiêu rồi, tôi bị đốt không còn
cái gì hết nhưng mà hồi sinh trở lại! Ðó là thức hồi
sinh sẵn có của các bạn chứ không phải vị Phật kia
ân ban. Nhưng mà vị Phật kia đã đi qua rồi và đưa
cho các bạn đi đến là các bạn được giải nghiệp hoàn
tòan, nếu các bạn chịu bước vô!
Cho nên trong cái chỗ thử thách để hiểu đạo, hiểu
đời, xây dựng ý chí mới lập lại thiên đàng tại thế và
dự cuộc siêu văn minh ở tương lai được. Cho nên ở
trường đời các bạn thấy rõ, có gia cang thì luôn luôn
18
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đụng phải sự thử thách, có tình yêu đụng phải sự thử
thách, có tiền bạc đụng phải sự thử thách, nguyện
tu học cũng phải đụng phải sự thử thách mới tiến
hóa! Mới thấy rõ thực chất của chính mình! Nhiều
người, nhiều chúng sinh tại thế hiện tại, triệu triệu
ức ức người không biết, chưa tìm ra thực chất của
chính họ! Chưa biết họ mà đòi sung sướng nhưng mà
sau cái sung sướng là cái khổ không hay! Ngày nay
chúng ta hiểu được khổ, lao đầu vào khổ để đi tới
hạnh phúc! Cho nên trong cái sự khổ này nó hổ trợ
cho chúng ta một dũng mảnh vô biên! Cho chúng ta
thấy tu là khổ! Khi tôi tu tôi phải dứt bỏ nghiệp căn,
đó là khổ, thấy đời thiếu thốn nhưng đạo quân bình!
Chúng ta mới thấy rằng, tôi bỏ cái này tôi mới bước
qua cái kia, tôi ôm cái này làm sao tôi bước qua cái
kia!
Cho nên chúng ta thấy cái đường tu, mà càng
Kiểm Ðiểm Thiền Chung

www.vovi.org

19

ngày các bạn càng tu nhiều thì các bạn phải chấp
nhận cái nhồi quả nhiều! Mà chấp nhận nhồi quả rồi
các bạn sẽ ngắn gọn trở lại, thanh nhẹ trở lại! Qua
cơn thanh lọc là chỉ có tốt không có xấu! Cho nên
nhiều người còn bành trướng cái tham tánh tăm tối,
địa vị vô lý tại thế! Vì chúng ta thấy nghĩa là địa vị
lớn bao nhiêu bao nhiêu rồi tới hồi chết cũng phải
buông bỏ không đem được địa vị theo! Nhưng mà cứ
chun vô trong cái địa vị đó rồi bành trướng cái địa
vị đó. rồi làm sao mà tiến hóa! Kêu thu nhỏ lại, hẹp
đi, êm dịu đi, học nhẫn học hòa, dẹp tự ái, nhưng mà
vẫn bành trướng tự ái, thấy không?
Qua cơn thử thách là muốn bành trướng tự ái!
Cái đó là khổ sẽ tới, không tiến hóa nổi! Cho nên
các bạn hiểu được, phải xét lấy mình và tự trách lấy
mình để khai triển tâm linh! Vì võn vẹn chúng ta có
phần hồn là bất diệt, tin là phần bất diệt thì chúng ta
20
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mới là người tu! Nếu mà không tin và không thấy rõ
ý chí đó thì không phải người tu! Tại sao phải thấy rõ
ý chí đó? Các bạn thanh lọc từ hai mươi tuổi tới ngày
nay ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổ,
phải biết bao nhiêu sự gọt rửa tâm linh của các bạn
không? Biết bao nhiêu cơn điêu luyện bạn không?
Cho nên bạn thấy rõ, rốt cuộc rồi các bạn phải đi
một mình, sinh ra bởi một mình và phải chết bởi một
mình, rõ ràng như ban ngày! Hỏi chứ ai đi dùm cho
các bạn trong giờ phút lâm chung?
Tại sao các bạn không lo dọn gánh để chuẩn bị
cho kỳ đi tới? Cho nên tâm linh người tu quan trọng
ở điểm này! Chấp nhận sự đau đớn và cảm thấy
trong sự đau đớn đó tôi sẽ có hạnh phúc! Cho nên
những người bước vào thiền môn tu học là đều là
những người đau đớn và thấy rõ giá trị của sự đau
đớn, khổ tâm của khổ tâm và hòa tan trong khổ thì
Kiểm Ðiểm Thiền Chung
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mới đạt được sự quân bình và hạnh phúc! Tôi mới
qua một kỷ thuật điêu luyện như vậy!
Cho nên chúng ta tu Vô Vi là ở trong hoàn toàn
kỷ thuật điêu luyện, tiến hóa của tâm linh, nay vầy
mai khác, giờ này như thế này, giờ khác nó phải
thayđổi như vậy nhưng mà cũng nằm trong một
nguyên lý mà thôi, để mắt phàm có thấy sự biến
chuyển của thiên cơ không? Cái phương thức điêu
luyện như thế này là để cho người thấy cái bánh xe
tiến hóa rõ rệt, mới chấp nhận! Rồi khi chúng ta
chấp nhận, chúng ta mới thấy rằng con đường học
đạo quân bình là quan trọng, mà đạt tới quân bình
rồi chúng ta đi trên con đường hành đạo mới là từ
bi hướng độ chúng sanh! Cho nên tâm thức các bạn
càng ngày càng mở rộng, lượng từ bi của các bạn
càng ngày càng mở rộng, hạnh hi sinh các bạn càng
ngày càng cao, nhưng mà không phải đến đó là hết
22
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đâu! Nhưng phải nâng cao hơn, không nâng cao hơn
thì làm sao xứng đáng là con của Thượng Ðế! Làm
sao xứng đáng là người con của nhân loại! Xã hội
đang yêu quí chúng ta và cho chúng ta có cơ hội
sống trong lẽ sống, đó là cái đó sự học trước mắt
chúng ta, nói thế gian này là chuyện học trước mắt
chúng ta, vậy chớ ai chuyển? Phải có cái cảnh huyền
vi chuyển đến cho chúng ta không? Tâm chúng ta
không nghĩ đó là ma, tâm chúng ta không nghĩ đó là
quỉ, tâm chúng ta luôn luôn nghĩ sự thiện lành! Ðó
là của Phật, của Trời thì tất cả những tà ma quỉ quái
đều sẽ biến trong tức khắc. Thì lúc đó các bạn thấy
rằng cái dũng chí du dương là quan trọng! Dũng chí
du dương là sức mạnh vô cùng trong Thanh tịnh và
Sáng suốt, càng học càng tiến, càng tu thiền càng mở
trí!
Cho nên qua một cơn nhồì quả, nó có nhiều chi
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tiết mà có thể làm cho chúng ta sụp đổ trong giai
đoạn đụng phải những chi tiết, nhưng mà ý chí chúng
ta phải vun bồi! Nắm đó mà đi tới, không bị kẹt nữa,
phong ba bão táp là cảnh thường tình đã đến với
chúng ta, tham sân si hỉ nộ ái ố dục là phong ba bão
táp đó bạn ơi! Nó luân chuyển trong trí óc và trong
thể xác các bạn không ngừng nghỉ, đến ngày hôm
nay, cái thiên cơ của tiểu thiên địa biến chuyển từ ly
từ tí. Nhưng mà các bạn chưa thanh tịnh chưa thấy
rồi truy tầm thiên cơ! Nghe lời bên ngoài vô ích, tất
cả là bên trong của các bạn mà thôi! Tại sao cảm
thấy đau đớn? Yếu hèn cảm thấy đau đớn,mà nếu các
bạn là dũng mãnh lên thì không có đau đớn, chúng ta
kẹt ở trong thế kẹt rồi thì không thấy sự đau đớn, mà
xuất đi ra!
Cho nên các bạn có cái Pháp Luân Thường
Chuyển, hít vô cùng, hít ngộp thở, đó là các bạn có
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cơ hội xuất! Cho nên cái phương thiền của chúng
ta là giải tiến để rõ cái thiên cơ mật pháp trong tiểu
thiên địa của chính chúng ta. Rồi chúng ta xuất ra
mới học cái mật pháp của Ðại thiên địa, càn khôn vũ
trụ, hằng ngày hằng giờ biến chuyển trong tâm thức
của chúng sanh nhưng mà chúng sanh không hiểu
sự liên hệ không ngừng nghỉ, càn khôn vũ trụ biến
chuyển, tâm thức của các bạn cũng biến chuyển mà
không hiểu! Nhiều khi các bạn bực bội hay là nhiều
khi các bạn cảm thấy nhẹ nhõm, có sự thật như vậy!
Các bạn thanh tịnh đi rồi nghe lại những cuốn băng
này tôi đã phân tách, rồi các bạn thấy sự biến chuyển
của các bạn liên hệ với sự biến chuyển của càn khôn
vũ trụ! Tâm động thì thần tri! Các bạn nghĩ xấu cho
một người nào là các bạn tự giam hãm các bạn rõ
ràng! Phải thức tâm điều này! Ðiều này là điều quan
trọng của hành gỉả Vô Vi, phải tìm hiểu cái sự đóng
góp quí báu của tất cả vạn linh đã đưa đến với chúng
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ta! Chúng ta phải giữ lấy để đi, vì ý chí chúng ta
không bao giờ bị cắt đứt và sự sáng suốt của chúng
ta không có bị một phần nào có thể che dấu được, trừ
ta chấp nhận!
Cho nên ta hiểu điều này thì ta ôm lấy cái dũng
chí đó đi tới không bị trở ngại nữa! Chúng ta sống
với thanh khí cả càn khôn vũ trụ nhẹ nhàng và nếu
chúng ta sống hẳn vào đó là tâm thức chúng ta vẫn
tiêu dao nơi tiên cảnh!
Giờ phút nhẹ nhàng chúng ta có cơ hội chung
thiền cùng nhau, chúng ta đã nhắm mắt an lặng , làm
cho : Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho
riêng mới gọi là thần! Ðó là cái thời gian tiêu dao
thắng cảnh, nhẹ nhàng vô cùng, đưa hồn về nguồn
cội tùy theo tâm thức tiến hóa! Cho nên phải đạt mục
đích trước khi ta đi, thì chắc chắn chúng ta phải đến!
26
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Bất cứ trở ngại gì, đau khổ gì, bắt đầu từ ngày
nay trở đi các bạn cứ nghĩ rằng : Tôi trên hành trình
hành hương trở về nguồn cội, đều phải có như vậy
mới là đúng! Nếu vuốt ve tôi mãi là sẽ gây sự yếu
hèn cho chính tôi, mà thúc đẩy sự dũng tiến của
chính tôi thì mới thật sự thấy thực chất của tôi và
thấy tôi có khả năng tự đi thay vì chờ đợi sự giúp đỡ!
Cho nên chúng ta lại có cơ duyên đồng tu đồng
học, bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu sự kích động và
phản động hằng tuần đã đến với chúng ta và chúng ta
lại được hướng độ mau lẹ hơn, gia bội hơn, cấp tốc
hơn, học khóa cấp tốc rõ ràng! Mới có một hai tuần
các bạn thấy rõ thiên địa nhơn; cảnh trời, nhân loại,
mặt đất! Sự hóa hóa sanh sanh tiến hóa không ngừng
nghỉ cả càn khôn vũ trụ! Cảnh địa ngục trong tâm
đã bị phá vỡ, ôm ấp sự tranh chấp, bây giờ sự tranh
chấp nó phải tan mất và không còn gì nữa! Muốn
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học khóa cấp tốc, phải chịu đựng, mà sau khi chịu
đựng rồi mới là hồi tâm. Hồi tâm rồi mới là cảm ơn
bước đường chúng ta đi! Cho chúng ta đi trên bước
đường đó, bước đường đó quí giá vô cùng và chúng
ta bằng lòng thấy để cho người khác chấp nhận học
cái đó! Nếu không học không bao giờ tới! Cho nên
đòi hỏi sự thực hành! Vô Vi rốt cuộc chỉ đòi hỏi có
sự thực hành mà thôi! Còn lý thuyết thì tràn giang
đại hài! Thực hành rồi chúng ta mới thấy, những mật
pháp nằm trong tâm khảm của mọi người! Mà nếu
mọi người chịu mở là nó đến đích, rất rõ ràng như
ban ngày!
Cho nên tôi thấy rằng duyên lành đã đến với
huynh đệ tỉ muội của chúng ta, không còn ngày nay
là ngày chót trong giờ thiền của cuộc đại hội, đây
rồi anh em phải lãnh hội trở về tự học, tự tu và chấp
nhận mọi hoàn cảnh hiện hành để tự tiến! Chúng ta
28
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không phải là nguồn gốc tại đây nhưng mà chúng
ta đã từ trên kia xuống thế gian học hỏi thì chúng ta
phải xứng đáng trở về với mọi sự thanh nhẹ sẵn có
ở bên trên! Không còn sự trốn tránh mà tạo ra cái sự
xảo trá cho chính mình! Phải hiên ngang đứng ra,
học những bài học của Thượng Ðế đã ân ban để dìu
tiến chúng ta, chúng ta mới vun bồi thành một dũng
chí, về đó mới hòa tan trong dũng chí sống động.
Cho nên muốn thoát phàm phải xây dựng ý chí!
Ðạt được ý chí phải vun bồi triệt để và giữ lầy
phần sáng suốt đó mãi mãi đời đời tiến hóa! Cho nên
con người thường thường hay trách móc Trời Phật
vì sự sai lầm! Bề Trên luôn luôn ân ban và thương
yêu! Cho nên lắm lúc chúng ta phải cảm động rơi lụy
thâu đêm vì chúng ta bê trễ mà phiền trách bề trên đã
trách chúng ta bê trễ! Vì bề trên đã thấy rõ sự bê trễ
là có dũng chí chúng ta không xử dụng dũng chí! Mà
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cứ lệ thuộc bởi sự cầu xin thì làm sao chúng ta tiến
hóa được! Cho nên tự chủ thực hành!
Cho nên mọi phương tiện là độ nhơn tiến hóa!
Cho chúng ta thấy rõ đống phân và để cho chúng ta
càng ngày càng ý thức giá trị của đống phân, cũng
đang tham gia trong đại cuộc hóa hóa sanh sanh!
Ðống rác kia cũng đang tham gia đại cuộc hóa hóa
sanh sanh! Chấp nhận qua cơn điêu luyện trở thành
phân bón cứu độ chúng sanh! Rất rõ ràng!
Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, đừng khinh
thị những điều nhỏ đó! Những cái chuyện nhỏ đó nó
đưa chúng ta tới cái chuyện lớn mà chính nó là lớn
mà chúng ta không thấy! Vì người phàm mắt thịt,
tâm phàm eo hẹp! Cho đó là không cần thiết! Nhưng
mà kỳ thật các phương diện đều cần thiết cho tâm
linh tiến hóa!
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Khi chúng ta hiểu như vậy thì cái thức hòa đồng
chúng ta sẽ bành trướng và tâm chúng ta sẽ càng
ngày càng an lạc! Không chấp vào một phạm vi nào
nhưng mà hòa đồng, hòa tan với tất cả mọi phạm vi!
Hỏi chớ trở về vị trí gì? Thật sự là trở về vị trí chủ
nhơn ông! Thức tâm thường độ! Thấy rõ chưa? Phải
trở về vị trí đó! Người tu Vô Vi phải trở về vị trí của
căn bản của chính chúng ta! Không còn lệ thuộc
trong yếu hèn như người say rượu nữa! Ði tới, học
hỏi, tiến hóa!
Cho nên tâm đời các bạn tiếp xúc, các bạn thấy
rõ, đời chỉ phân lý đời nhưng mà rốt cuộc khác! Mỗi
người một hoàn cảnh khác! Rốt cuộc người đó cũng
phải trở về chấp nhận với một hoàn cảnh hiện hữu
của họ! Không làm gì hơn hết! Cho nên ở thế gian
đã cho chúng ta thấy rằng : có tử vi, để cho người
thấy số mạng của chính người! Ðể chấp nhận! Cũng
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không ngoài cái lý thuyết độ trì cho tâm linh tiến
hóa! Có người mạng tốt, có người mạng xấu! Nhưng
mà cái tốt là cái gì? Cái tốt rồi ỷ lại trong cái tốt đó
là càng ngày càng yếu hèn!
Cho nên nhiều người giàu có tại sao lại phải nhờ
những người kêu bằng tay lấm chân bùn để làm việc
cho ho.? Thấy có cái yếu hèn, không tự chủ nổi!
Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải học đồng đều,
chúng ta tu thiền đây là khổ hạnh! Nửa đêm người ta
ngủ mà chúng ta ngồi dậy chúng ta tu! Rồi những cái
vày xéo, những chuyện lợi dụng đưa đến chúng ta đủ
thứ chúng ta phải học! Chúng ta mới thấy ông Phật
đã bị lợi dụng bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm
rồi! Chuyện này chuyện nọ nó đến nhưng mà nhờ cái
đó mà tâm thức Ngài mới lìa bỏ đời qua đạo! Mới
đạt sự sáng suốt vô cùng và hướng độ chúng sanh và
ảnh hưởng chúng sanh đến ngày hôm nay! Cho nên
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chúng ta đi cái đường đó chứ đi ngoài con đường
nào?
Cho nên càng tu càng thấy chữ Nhẫn là quan
trọng! Chữ Hòa là quan trọng, để hiểu ta và sửa sai
cho chính ta! Chính Ðức Phật đã làm và Ðức Phật
đã đạt! Jésus Christ đã làm và đã đạt! Biết bao nhiêu
người đã hành và đã làm, khổ hạnh, bỏ nhà bỏ cửa
lên núi tu, để tìm một chút đạo sáng suốt thôi! Cho
nên các bạn đã có cơ hội hiểu nhiều khía cạnh, kiến
thức các bạn càng ngày càng mở rộng thêm, thì vị trí
các bạn càng ngày càng an khương! Cho nên nhiều
người nói gia đình tôi lộn xộn, khổ cực này kia kia
nọ. Nhờ ông Thầy ổng giúp! Rốt cuộc kỳ thật các
bạn phải trở về tự giúp, thấy rõ chưa? Phải chấp nhận
bao nhiêu đó là đủ rồi! Vì đây là bài học sáng suốt!
Cứ tưởng đây là bài học sáng suốt, bài học này là sẽ
đưa tôi trở về Bến Giác! Cái cảnh đời này nó mới
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đúng với trình độ của tôi và tôi tiến! Nhớ cái đó mới
được! Thì chúng ta không tham lam và nghĩ chuyện
sung sướng của người khác và mê lầm trong sự sung
sướng đó là sẽ bơ vơ tại thế! Ði lạc đường! Vì muốn
có hạnh phúc sung sướng như người mà chúng ta
cảm nhận đó là người đã qua biết bao nhiêu sự thử
thách mới có! Còn chúng ta muốn nhảy vô hưởng
liền đâu có được! Không có vụ đó! Cho nên chúng ta
tu là chấp nhận!
Mỗi đêm các bạn làm Pháp Luân Thường
Chuyển, Soi Hồn là lập lại trật tự bên trong và để cho
vạn linh trong đó phải chấp nhận theo ý chí của chủ
nhân ông chính bạn! Cho nên cái tu học của chúng
ta, phải nhồi hàng ngày hằng đêm nó mới sáng suốt!
Tôi nhắc lại những cái hồi nãy giờ là các bạn đã làm
hết! Không có cái nào mà các bạn không có làm! Mà
chính các bạn dự cuộc mới dễ thức! Những người
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chưa dự cuộc không biết đây nói cái gì đâu mà lung
tung beng, không có cái gì hết! Nhưng mà kỳ thật dự
cuộc rồi chúng ta thức : Té ra tôi đã qua cái truông
này rồi, tôi đã vun bồi được cái thức kia! Càng ngày
tôi càng cảm thấy sự thanh nhẹ! Càng ngày tôi phải
cảm thấy cảm ơn muôn loài vạn vật và càng ngày tôi
phải cảm ơn Bề Trên, cảm ơn cha mẹ, hiếu hạnh tôi
tràn đầy!
Qua những ngày tôi học hỏi, trong thực hành, tôi
mới thấy rõ gánh vác là gì, hi sinh là gì, sung suớng
vô cùng! Tôi mến yêu nhứt là tiền bạc! Ngày nay
tiền bạc tôi biết ban rãi cho mọi người! Thì từ tiền
bạc tôi ban rãi cho mọi người, nó trở về gì? Tình
thương xung quanh tôi! Ðó là giá trị.!
Nếu tôi không có hạnh hi sinh đó làm sao tôi biết
giá trị của đồng tiền và biết xử dụng đúng chỗ của
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đồng tiền! Cho nên quí thay, lành thay, chúng ta đã
bỏ công bỏ của để học thì chắc chắc phải có một kết
quả gì! Cho nên trong nội thức chúng ta sẽ gặt hái!
Ðó là giá trị! Còn nội thức chúng ta không gặt hái
thì không có giá trị! Cho nên qua được cơn thử thách
rồi mới cảm ơn cơn thử thách! Trường đời đã giúp
chúng ta tiến hóa! Chúng ta cảm ơn! Cái cách ly
hương, cái cách bỏ xứ, cách xa huynh đệ của chúng
ta, ngày hôm nay chúng ta mới cảm ơn cái phương
thức đó rất nhiều! Ðã giúp đỡ cho chúng ta có cơ
hội tu và thấy trường đời tranh chấp vô lý không đến
đâu! Chúng ta mới trở về với sự thanh tịnh, kham
khổ! Muốn đạt sự thanh tịnh nhiều chừng nào phải
kham khổ chừng nấy! Các bạn đã kham khổ trong
đêm thiền! Các bạn đã kham khổ để vun bồi ý chí,
lập hạnh! Cho nên trong cái chỗ tu học nó không
phải là đùa giỡn nhưng mà nó là một cơ hội dẫn tiến
tâm linh!
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Rồi từ đời lẫn đạo, các bạn càng thanh tịnh, càng
sáng suốt, các bạn mới tận hưởng tất cả, cái thức
hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ, đang xâm chiếm
tư tưởng các bạn! Nhưng mà chỉ chờ lượng các bạn
mở rộng và đón tiếp mà thôi! Càng mở rộng thì càng
tiếp nhiều sự sáng suốt! Càng mở rộng thì càng được
thanh tịnh hơn! Cho nên các bạn phải mở rộng, để
làm gì? Một ngày kia chúng ta không còn ở căn nhà
này thì chúng ta vẫn khỏe mạnh, vẫn thấy rằng tôi
đang sống với cả càn khôn vũ trụ, tôi đang sống với
cái tiểu thiên địa mà chính tôi là chủ! Sung sướng
vô cùng, quân bình vô cùng, tinh vi an vui vô cùng!
Từ sớ thịt từ khớp xương các bạn là đều xây dựng
cấu trúc trong trật tự, trên thuận dưới hòa không
có nghịch! Nhưng mà chúng ta cư trần nhiễm trần,
đã thu hút toàn là sự kích động bất chánh! Cho nên
chúng ta ôm lấy sự bất chánh đó và tạo ra sự tăm tối
mê muội! Mà chúng ta mở rồi thì chúng ta thấy có gì
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đâu? Càng mở càng làm pháp luân, càng mở cơ thể
tiểu thiên địa, mạch đốc khai thông rồi, các bạn dòm
vô trật tự vô cùng, tinh vi vô cùng, tốt đẹp vô cùng!
Thượng Ðế đã làm! Thì lúc đó các bạn nhắm mắt
cũng thấy cả càn khôn vũ trụ, rồi mới thấy sự tinh vi
của huyền cơ đóng góp, rõ rệt! Rồi mới xét chúng ta
đến đây, không làm chuyện cần thiết mà làm chuyện
không cần thiết rất nhiều là vun bồi tự ái, là không
cần thiết! Vun bồi tự ái đâu có đem đi được! Phải dứt
bỏ tự ái là mới đem được cái thức tiến hóa! Mà vun
bồi tự ái thì không có sự tiến hóa, sự trì trệ!
Cho nên nếu chúng ta dẹp tự ái rồi thấy con
người nó tươi! Mà ôm lấy tự ái thì con người nó
buồn nó hận, mặt mày khác, bất nhẫn! Thì cái
chuyện không tốt đem về với ta, chúng ta thích
không? Vì chúng ta đã cầu chuyện tốt mà tại sao
chúng ta lại ôm chuyện không tốt! Chuyện đó vô lý!
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Cho nên tu là nó thanh tịnh! Mà nó thanh tịnh
là nó phải nhắc những điều này! Rốt cuộc nó chấp
nhận! Chấp nhận cảm thấy vui, sung sướng,giải tỏa
được cái vách tường tự ái! Sung sướng vô cùng!
Chúng ta tiêu dao cực lạc tại thế! Dù hoàn cảnh xảy
đến đâu chúng ta cũng không mất tình thương và đạo
đức của Thượng Ðế! Thượng Ðế quá đạo đức, quá
thương yêu chúng ta, phục vụ ngày đêm cho chúng
ta và ban cho chúng ta một của vô cùng là biết trở
về với Quân Bình tu học! Tạo nhiều hoàn cảnh kích
động xung quanh cho chúng ta và chúng ta ý thức
được, ngày nay chúng ta mới tu! Phải nhờ Thượng
Ðế không? Ngài đã dìu tiến ta,đã ôm ấp ta! Người
cha yêu quí ôm ta trong lòng! Ðưa chúng ta ra đi
trong cơn đau đớn, rồi thoát ra cơn đau đớn! Trong
cơn khổ buồn, thoát ra cơn khổ buồn! Rồi đạt tới cái
hạnh phúc triền miên phẳng lặng trong tâm thức!
Thanh tịnh trong hòa đồng, du dương, cởi mở!
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ho nên giờ phút thiêng liêng, huynh
đệ tỉ muội chúng ta lại có cơ hội kiểm
điểm tu thiền ở hôm nay! Quí thay và
lành thay chúng ta trong thâm tâm mọi người đều
cảm ơn Trời Phật!
Hôm nay tôi cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện
của các bạn đã đóng góp ngày hôm nay./.

                                  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
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