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Tôø baùo haèng tuaàn ÑIEÅN KHÍ PHAÂN GIAÛI daønh rieâng phuïc vuï baïn ñaïo thöïc haønh Phaùp Lyù Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp

Huyeàn Vi
Huyeàn vi phaân giaœi caøng saâu roäng
Chuyeån hoaù voâ cuøng töï thöùc taâm
Ñôøi ñaïo song haønh qui moät moái
Bình taâm tu tieán ñaït Phaät duyeân
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 22/08/04 ñeán 28/08/04

Copyright 2004 by Löông Só Haèng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thöa caùc baïn,

Muïc Beù Taùm, vieát qua taâm KHOÂNG, lieân heä vôùi töø quang cuûa Ñaïi Bi, noù cuõng laø moät lieàu thuoác trò taâm
beänh vaø giaûi toûa uaát khí cuûa tim, gan vaø thaän. Khoâng neân caét xeùn baát cöù giai ñoaïn naøo, coù Ñaïo Taâm thì seõ

hieåu chieàu saâu cuûa Muïc Beù Taùm. Öôùc mong caùc baïn thöïc haønh ñöùng ñaén, thì seõ caûm thoâng chieàu höôùng phaùt
trieån cuûa taâm linh.
Kính baùi,
Beù Taùm

Phaàn caâu hoûi cuûa Muïc Beù Taùm daønh cho buoåi sinh hoaït taïi thieàn ñöôøng

1) Taïi sao nghieäp löïc quaù nhieàu?
2) Nghieäp löïc do ñaâu hình thaønh?
3) Taïi sao nghieäp löïc vaãn coøn hoaøi?
4) Daâm taùnh laø sao?
5) Nghieäp löïc lai vaõng baèng caùch naøo?
6) Höôùng haï baèng caùch naøo?
7) Haäu quaû cuûa daâm loaïn laø sao?
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1) Los Angeles, 22-08-2004 1: 50 AM
Hoûi: Taïi sao nghieäp löïc quaù nhieàu?

2) Los Angeles, 23-08-2004 2: 00 AM
Hoûi: Nghieäp löïc do ñaâu hình thaønh?

Ñaùp: Thöa soáng nhieàu kieáp phaûi coù nghieäp löïc
Keä:
Nghieäp löïc tích tröõ quaù nhieàu naêm
Thöïc haønh thaùo gôõ maát nhieàu naêm
Tình Trôøi ban chieáu do tu hoïc
Thaùo gôõ lieân hoài töï thöùc taâm

Ñaùp: Thöa nghieäp löïc do söï daâm oâ thaønh
Keä:
Nghieäp löïc naëng tröôïc phaûi töï qua
Bình taâm hoïc hoûi töï phaân hoøa
Thöông yeâu tha thöù töï chan qua
Ñôøi ñaïo song tu soáng thaät thaø

3) Los Angeles, 24-08-2004 2: 15 AM
Hoûi: Taïi sao nghieäp löïc vaãn coøn hoaøi?

4) Los Angeles, 25-08-2004 2: 30 AM
Hoûi: Daâm taùnh laø sao?

Ñaùp: Thöa daâm taùnh baát thöôøng lai vaõng
Keä:
Daâm taùnh baát thöôøng vaãn vöôït xuyeân
Thaønh taâm tu luyeän giaûi caùc mieàn
Duyeân laønh taän ñoä Trôøi ban phöôùc
Laäp haïnh trieàn mieân töï giaûi phieàn

Ñaùp: Thöa daâm taùnh do söï tham muoán thaønh
Keä:
Tham muoán hình thaønh daâm taùnh xuyeân
Bình taâm hoïc hoûi giaûi phaân huyeàn
Quyeát taâm xaây döïng cuøng chung tieán
Cô hoäi ngaøn vaøng giöõ laáy yeân

5) Los Angeles, 26-08-2004 3: 15 AM
Hoûi: Nghieäp löïc lai vaõng baèng caùch naøo?

6) Los Angeles, 27-08-2004 5: 40 AM
Hoûi: Höôùng haï baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa nghieäp löïc lai vaõng baèng caùch höôùng
haï
Keä:
Daâm taùnh taïo nghieäp vaõng lai hoaøi
Vaõng lai ñuïng chaïm chæ taïo sai
Thöông yeâu tha thöù chaúng laàm sai
Voïng ñoäng khoâng ngöøng taâm loaïn nhòp

Ñaùp: Nhö xem saùch baùo veà daâm duïc
Keä:
Daâm duïc haïi thaân trí maät môø
Khoù tu khoù tieán caûm bô vô
Taâm meâ loaïn ñoäng trí thôø ô
Taïo chaáp taïo meâ khoù trôû mình

7) Los Angeles, 28-08-2004 9:40 AM
Hoûi: Haäu quaû cuûa daâm loaïn laø sao?
Ñaùp: Thöa haäu quaû cuûa daâm loaïn laø laøm cho taâm trí maát quaân bình vaø bô vô
Keä:
Daâm loaïn taâm trí roái bô vô
Nhôù nhung phieàn naõo trí thaãn thôø
Khoù minh khoù hieåu khoå töø giôø
Chuyeån ñoäng lung tung taïo giaác mô
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
NGUÕ UAÅN GIAI KHOÂNG
WWWXXX
Ngöôøi ta tu cao roài thöôøng noùi: “Nguõ uaån giai khoâng”. Nhöng maø nhieàu ngöôøi giaûi thích khoâng
ñöôïc. Khoâng coù haønh laøm sao giaûi thích. Laáy caùi lyù maø luaän ñi luaän laïi, laáy con tim luaän ñi luaän laïi
cuõng khoâng ñöôïc nöõa, roài chæ noùi suoâng: “Nguõ uaån giai khoâng”, roài “Kim Moäc Thuûy Hoûa Thoå”, roát
cuoäc khoâng coù hieåu ñöôïc caùi gì, cöù noùi vaäy thoâi chöù khoâng hieåu nguõ uaån laø noù naèm ôû choã naøo.
Baây giôø chuùng ta laáy boä ñaàu laøm caên baûn, vì noù lieân heä vôùi “nguõ uaån”. ÔÛ döôùi coù nguõ taïng, boä
ñaàu laøm ñaïi dieän cho nguõ taïng. Phaàn nhieàu chuùng ta tu cho nguõ taïng nheï roài thì noù khoâng coøn gì nöõa,
luùc ñoù caùc baïn ñi voâ caùi khoâng ñoäng. Trong luùc ngöôøi ta la loâ phaù raày baïn nhöng caùi taâm baïn khoâng
coù coøn bò xao ñoäng nöõa, bôûi vì khoâng coøn caùi phaøm taâm. Neáu coøn caùi phaøm taâm thì noù môùi choáng traû,
noù môùi ñoäng. Chuùng ta laáy caùi trung tim ta phoùng ñi leân hoøa ñoàng vôùi luoàng ñieån cuûa vuõ truï thì ôû döôùi
naøy ai phaù gì phaù, chuùng ta ñaâu coù maát. AØ... cho neân hoài tröôùc noù coù nhöõng caùi aûnh höôûng toát ñeïp nhö
Ñöùc Phaät Di Laïc naøy kia kia noï, bò ngöôøi ta rôø ñaàu ngöôøi ta phaù, nhöng maø Ngaøi khoâng giaän, Ngaøi
vaãn cöôøi. Coøn ngöôøi theá gian, ñoäng tôùi laø khoâng ñöôïc. Ñoù laø taïi hoï coøn bò keït trong con tim giaû taïo
naøy.
Baây giôø chuùng ta tu ôû ñaây tieán ñoàng, roài moät thôøi gian sau caùc baïn tu trong gia ñình, taïi gia vôï
con cuõng phaù thöû. Caùi luoàng ñieån noù ñi tôùi giai ñoaïn thöû thaùch. Seõ coù baïn beø tôùi phaù thöû, thì nhöõng lôøi
noùi xoaùy vaøo tim baïn maø baïn khoâng coù ñoäng. AØ... noù laäp saün nhöõng caùi lôøi noùi noù tôùi, noù xoaùy, noù
phaù, noù xeù cheát con tim baïn, nhöng maø con tim baïn vaãn coøn ôû beân treân chöù khoâng coù maát.
Neáu coøn giöõ caùi phaøm taâm, baïn ñau khoå ñeán hoäc maùu cheát vì moät lôøi noùi aùc ñoäc nhö theá ñoù!
Nhöng maø caùi naøy chuùng ta laáy caùi thanh ñieån beân treân ñeå aûnh höôûng vaø hoùa giaûi cho ñoái phöông,
ñem caùi töø taâm hoã trôï cho ñoái phöông, ñoái phöông noù thöùc giaùc thì mình theâm baïn chöù khoâng coù theâm
thuø.
Cho neân caùi giai ñoaïn ñaàu cuûa baïn ñaây laø ñi hoïc, chöù caùc baïn khoâng phaûi tu chôi ñaâu. Ngöôøi
naøo maø haønh ñuùng, 12 giôø khuya laø ñi hoïc moät caùi khoùa môùi ñeå maø söûa töø giai ñoaïn moät. Haï Trung
Thöôïng moãi boä phaän ñeàu coù chín taàng, ba chín haêm baûy, maø hai caùi chín caëp, noù laø caùi Cöûu Truøng
Ñaøi. Chuùng ta môû töøng caùi giai ñoaïn ñoù, vaø chính mình phaûi môû chöù khoâng nhôø ai môû ñöôïc. Caùc baïn
môû tôùi ñoù roài maëc söùc muoán hieåu tôùi ñaâu laø seõ hieåu tôùi ñoù, con ngöôøi caøng ngaøy caøng thoâng minh, noù
khoâng coù ngu muoäi nöõa, noù phaân ra phaàn cuûa ai theo phaàn naáy, chöù khoâng coù loän xoän. Cuõng nhö
ngöôøi ta noùi, ví duï, “OÂng Traàn Höng Ñaïo hay oâng Quan Thaùnh hoài tröôùc oång hay phaù naøy kia noï, baây
giôø toâi phaûi sôï oång”. Khoâng! Luùc ñoù tö töôûng caùc baïn vöôït leân tôùi caùi nguõ uaån giai khoâng roài thì caùc
baïn coù theå ñöùng ñoàng haïng oång ñeå maø tieán. OÅng roäng raõi, nghóa khí, giuùp ñôõ. OÅng laø ngöôøi ñi tröôùc,
khoâng coù haïi chuùng ta. Cho neân chuùng ta phaûi hoøa ñoàng vôùi oång maø ñi tôùi thì khoâng bao laâu mình
thaáy mình coøn xa hôn oång nöõa.
OÅng giuùp mình maø taïi sao mình khoâng tieán, ngöôøi ta ñöa tay ñeå naâng mình leân maø taïi sao mình
khoâng ñi? Cuõng nhö Chuùa ñöa hai tay naâng taát caû nhöõng con chieân leân chöù Chuùa ñaâu coù haïi, nhöng

3

maø ngöôøi khoâng chòu gaàn Chuùa thì laøm sao tieán ñöôïc? Ngöôøi khoâng chòu gaàn Phaät thì laøm sao ñaït
ñöôïc caùi thanh tònh?
Cho neân caùc baïn tu, hoïc caùi naøy laø khoùa môùi. Khoùa naøy noù ñem baïn ñi tôùi söï bình ñaúng vôùi taát caû caùc
giôùi. Baïn coù caùi cô caáu roõ raøng ñaïi dieän Trôøi Ñaát, Tieåu Thieân Ñòa hôïp thaønh moät cô theå chöù khoâng
phaûi laø nhoû ñaâu, khoâng phaûi laø ngu muoäi ñaâu. ÔÛ trong ñoù coù söï saùng suoát, nhöng maø caùc baïn ñi öùng
duïng veà ngoaïi caûnh ñoäng loaïn, thaønh ra maát ñi caùi söï saùng suoát nguyeân caên cuûa caùc baïn maø thoâi. Roài
baây giôø caùc baïn tu caùc baïn tieán, trieäu trieäu, öùc öùc, muoân ngaøn Phaät, chöù khoâng phaûi moät hai oâng Phaät
ñaâu maø lo. Ñöøng coù lo raèng toâi tu theá naøy toâi khoâng ñaéc phaùp, toâi tu theá naøy toâi khoâng ñi ñeán thanh
tònh. Caùc baïn cöù cöông quyeát tu caùc baïn seõ tôùi, thaáy noù thanh tònh. Hoài tröôùc caùc baïn ngoài nöûa tieáng
ñoàng hoà, baây giôø caùc baïn ngoài hai tieáng ñoàng hoà. Neáu caùc baïn khoâng thanh tònh laøm sao caùc baïn ngoài
ñöôïc hai tieáng ñoàng hoà? Roài coù ngöôøi ngoài tôùi ba tieáng, coù ngöôøi ngoài tôùi saùng. Neáu hoï khoâng thanh
tònh laøm sao hoï ngoài tôùi saùng ñöôïc? Boä ñaàu caùc baïn khoâng môû thì noù duïc, laøm sao noù ngoài tôùi saùng
ñöôïc? Noù duïc moät caùi laø ngoài khoâng ñöôïc roài, maø noù thoâng boä ñaàu roài thì caùc baïn maëc söùc maø ngoài.
Trong caùi ngoài ñoù chuùng ta khoâng thaáy laø ngoài laâu, cöù muoán ngoài maõi, muoán tieán leân maõi chöù khoâng
muoán thuït luøi. Thaønh ra noù ñi tôùi caùi “nguõ uaån giai khoâng”, noù queân caùi ta, noù voâ ngaõ laø vaäy ñoù.
Nhöng maø khoâng haønh thì khoâng bao giôø ñoïc kinh maø hieåu kinh.
Những Điểm Căn Bản Cho Việc Ấn Tống
Kinh Sách - Băng Giảng và Bản Quyền
Nhằm mục đích bảo quản và phát hành những tài liệu tu học của PLVVKHHBPP một cách chính
xác và đồng nhất, tránh những sao chép không đúng và lối trình bài tự do theo cách xép đặt của
mỗi cá nhân, nay tất cả ấn phẩm của Vo Vi Publication đều ghi thống nhất “Copyright by LSH và
VVMC”, và có sự cố vấn của VVMC nếu có gì sơ sót, yêu cầu các bạn thông báo về địa chỉ dưới
đây để chúng tôi điều chỉnh lại:
Vô-Vi Multimedia Communication
PO Box 741324
Dallas, TX 75274-1324
1(866)FOR-VOVI
email: vovimedia@yahoo.com

Kinh sách cũng là một phương tiện phổ truyền Pháp Lý Vô Vi, nhưng ngày nay với các tiến bộ
của khoa học kĩ thuật như cassette, video, CD, DVD và gần đây nhất là máy chơi MP3, kinh sách
không còn là phương tiện duy nhất phổ truyền Pháp Lý vì thế mỗi khi cần phát tâm ấn tống, xin
quý bạn liên lạc với VVMC để chúng tôi có thể điều hợp hữu hiệu cho việc ấn tống của quý bạn.
Việc phát tâm ấn tống kinh sách quá nhiều dẫn đến tình trạng nhà của bạn đạo hay Thiền Đường
ứ đọng kinh sách từ nhiều năm trước, kinh sách đem phân phối một cách bừa bãi khiến nhiều
quyển sách đã không còn giữ được vẻ trang nghiêm tôn quý.
Vấn đề khó khăn trước mắt là làm sao tiêu thụ cho hết những ấn bản cũ không có ISBN, không có
Barcode cho hệ thống thư viện, do đó tùy theo nhu cầu các hội địa phương có thể được giao cho
công việc ấn tống nếu địa phương thấy cần và hợp lý.
Với mục đích xây dựng và để quý bạn đạo có cơ hội tham gia đóng góp cho các tài liệu ấn tống, bài
giảng của Đức Thầy nếu được ghi lại xin đánh máy dưới dạng UNICODE, khi gởi đến VVMC quý
vị nhớ gởi kèm theo copy của cassette hay CD để chúng tôi phối kiểm.
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Trong tinh thần cởi mở hợp tác và xây dựng cho đại sự chung, VVMC sẽ cố gắng phối hợp để
chúng ta không dẫm chân lên nhau, cùng đóng góp và phát triển đạo pháp, thật thà giúp đỡ lẫn
nhau để mọi người đồng tu tiến. Từ lâu một số bạn đạo hoặc Thiền Đường muốn ấn tống các tài
liệu hay CD để tạo phúc duyên là một việc làm rất cao quý, và nên tiếp tục phát triển. Để thể hiện
tinh thần đồng nhất và trật tự chung, chúng tôi đề nghị quý vị muốn phát tâm ấn tống các tài liệu
về PLVVKHHBPP xin liên lạc với VVMC, việc ấn tống sẽ được thông báo trên TBPTĐN. Chúng
tôi không có in tên bạn đạo hoặc Thiền Đường trên những ẩn phẩm vì lý do Thiền Đường có thể
thay đổi, nên chúng tôi chỉ ghi địa chỉ của VVMC, điện thư và website để liên lạc. Nếu có sự thay
đổi địa chỉ hoặc tình trạng của các Thiền Đường, Hội VôVi xin các bạn thông báo để chúng tôi cập
nhất hóa.
Thành thật cám ơn sự hợp tác phát tâm đóng góp xây dựng của quý bạn.
Vo Vi Multimedia Communication (VVMC).
Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California
Ngày 27 tháng 10 năm 2004
Hội AHVV Hoa Kỳ tại Nam California xin thông báo cùng các bạn đạo (b/đ), Như thường lệ mỗi Chủ
Nhật đầu tháng chúng tôi có tổ chức thiền chung và sinh hoạt tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Riêng tháng 11
năm nay, chúng ta có ngày giỗ của Đức Tổ Sư là ngày 12 tháng 11, chúng tôi xin dời lại ngày thiền
chung đến Chủ Nhật 14 tháng 11 năm 2004. Xin mơì quý b/đ bỏ chút thì giờ lên Thiền Viện Vĩ Kiên
để tham dự. B/Đ naò cần phương tiện di chuyển xin ghi danh tại thiền đương2 hoặc Trụ Sở Vô Vi.
Chúng ta sẽ khơỉ hành đúng 8:00 sáng ngày Chủ Nhật 14/11/2004.
Xin cảm ơn và chúc quý b/đ tâm thân thường an lạc.
Nay Kính,
Thay Mặt HAHVV Nam California
Nguyễn Văn Minh
HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
Xin quyù baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho ñaïo höõu Vöông Lan (baùc Naêm), höôûng thoï 93 tuoåi, töø
traàn luùc 17:00 giôø ngaøy 25 thaùng 10, 2004, töùc 12 thaùng 9 aâm lòch, ñöôïc sieâu thaêng tònh ñoä.
Thaønh thaät caûm ôn.
HAHVV Hawaii
THÔ
TU

TRÔÛ VEÀ QUEÂ CUÕ VOÂ VI

TÌM MÌNH HAY TÌM BAÏN

MOÏI NGÖÔØI QUAY CUOÀNG THEO MOÄNG VAØNG

SOI MÌNH GIOÁNG SOI HOÀN

ÑÔØI SOÁNG TAÂM LINH CHAÚNG NGOÙ NGAØNG

THAÁY NGÖÔØI KHOÂNG THAÁY MÌNH

KHOÂNG TIN KHOÂNG BIEÁT VOÂ VI PHAÙP

QUEÂN NGÖÔØI KHOÂNG QUEÂN MÌNH

MOÄT SAÙNG NGOÀI THIEÀN ROÛ ÑAÏO ÑAØNG

DUYEÂN THAÉNG 12-8-2004

VAÏN SÖÏ VOÏNG TÖÔÛNG DOÀN DAÄP CHAÏY

5

NGÖØNG LAÏI PHUÙT GIAÂY TAÂM ROÅNG RANG

Khoâng nguû hoân traàm

TÒCH LAËNG ÑAÀY TRAØN NIEÀM VUI MÔÙI

Khoâng nguû thuïy mieân

CUØNG TÖÛ TRÔÛ VEÀ HEÁT LANG THANG

Nieäm phaät laø ai ?

Thieän Duõng CHÔÏ LÔÙN VIEÄT NAM 17-8-2004

Coâ ñôn töï taïi

=====

Baûn ñaøn khoâng daây

Vaán ñaïo

Laøm sao nhôù ñöôïc

Thaày boùi laø ai ?

Yeâu ngöôøi trong moäng

Ai laø thaày boùi !

Mong ngöôøi trong moäng

Thaày boùi cho ai ?

Moäng coâ moäng lang

Ôû ñaâu thaày boùi !
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Chơn lý là không bao giờ thay đổi. Chơn lý cũng là không trược, không thanh mà chơn lý
cũng là cũng trược, cũng thanh. Tại sau mâu thuẩn như vậy?. Dạ thưa đâu có gì đâu mà mâu thuẩn. Phật
Pháp chuyên môn là nan văn, khó hiểu. Phật Pháp mà đạt được tới mức độ uyên thâm thượng thừa, thì
nó là Chơn Lý Vô Thừa Giáo. Chơn Lý Vô Thừa Giáo là cái gì? Vô Thừa Giáo là không dư và không
thiếu, nó tròn đầy duyên dáng dể thương. Không nghiên bên tả và không nghiên bên hửu. Bên nào cũng
đẹp đẻ vô biên. Trược cũng đẹp mà thanh cũng siêu. Tại sau kỳ vậy! Ha ha! Tại sau anh cười! Dạ thưa!
Tôi cười là sự thật ngay chổ đó có thiệt chơn lý nó nằm trong trược lẩn thanh. Chứ không phải tự nhiên
mà cười được. Dả lại lúc mà tôi khóc thì đâu có ai thấy. Hôm nay cười là vớt vát an ủi cái phần ngày
xưa tôi khóc đó thôi. Vấn đề nầy đây, đang nói về chơn lý. Mà chơn lý nó cũng có trong cái cười. Nên
người ta bỏ tiền đi mua cái cười, cái vui. Tu cao rồi thấy cười cũng là một pháp báo để tu. Tới đây thì
chỉ có Ông Trời mới thấu cái điểm nầy thôi, chứ mắt phàm thì không có luận nổi, vì nó ở trong cỏi
huyền bí. Vì nó là siêu cấp, siêu âm mà! Siêu là siêu làm sau ?. Siêu cấp có nghĩa là cỏi bên trên thượng
giới hàng chư Phật mới thấu hiểu nối linh tánh thánh thoát nầy. Còn siêu âm có nghĩa là truyền tụng
xuống cỏi âm mà nghe hấp dẩn lạ thường thấu tới tim luôn. Vì nó là một dư âm độc nhất vô nhị. Siêu
cũng còn có nghĩa là mình thấy cái đó cao mà người đạt chơn lý, họ thấy cái đó đâu có cao. Nếu không
có người thấp. Mà chính cái người thấp nhất là cái người cao nhất.
Ai cao ai thấp chẳng màn
Người tu chỉ có một đường mà thôi
Trung dung tiến hoá từng hồi
Giao du các giới có Trời chứng minh
Để tôi thử chứng minh cho một khía cạnh của chơn lý. Anh có thể cho rằng cái người thợ
nề, thợ mộc, bán cá, bán tôm là hạng thấp nhất. Anh không chơi, anh không quen, anh không cần điếm
xỉa đến. Vậy chứ anh có làm cái nghề mà họ làm được không mà anh cho rằng hạng người đó thấp. Nếu
mà không có hạng người đó hi sinh, nhẩn nhục dơ dáy đó thì lấy gì anh sống, anh ăn, anh ở, mà anh chê
người ta là hạng bần cùng. Vậy có phải chính cái người thấp nhất là cái người cao nhất không. Đây mới
chính thật là mật pháp. Những người mà thấp nhất họ không tu thì thôi. Chứ họ mà chịu tu rồi thì cũng
đạt pháp như thường. Tám vạn bốn ngàn pháp môn nó ở ngay cái chổ trung tâm nầy đây.
Thâu về một Pháp trong tay
Xuyên qua tám vạn bốn ngàn Pháp kia
Xa xưa mới có ngày nầy
Thiên cơ chuyển hoá Pháp mầu Trời ban
Còn như mình cho rằng ta hay, ta là ông tổng thống lớn, chứ ngày sau mình xuống vế thì
họ kêu bằng thằng ngay. Chứ đừng có cho ta đây là giàu có khôn lanh mà khi dể người nghèo dốt. Bửa
nay giàu thì ngày mai nghèo liền lập tức. Bệnh một cái là nghèo liền, vì cái định luật phản trắc cân bằng
luôn luôn lúc nào cũng phải có. Còn bửa nay khôn ngoan chứ ngày mai là dốt. Những người khôn là
những người còn tham. Tại vì còn muốn hơn, muốn hơn là còn ích kỉ. Ích kỉ là làm lợi cho cá nhân mình
hỏi sau thiên hạ họ không thấy. Khi mà thiên hạ họ thấy thì họ kêu bằng thằng. Thằng ác ôn, ác ôn thì đi
xuống địa ngục. Tu Vô Vi xuất hồn xuống địa ngục coi mấy ông khôn ngoan lanh lợi ở thế gian, xuống
địa ngục van lơn khóc lóc xin tội thảm thiết thấy ghê luôn.
Xuất hồn đi xuống âm cung
Thấy người ta xử tội hồn máu me
Phân thây mổ sẻ chặt đầu
Như gà như vịt như người thế gian
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Sanh trụ hoại diệt cũng là chơn lý luôn. Nói thì phải chứng minh, tại sau sanh cũng là chơn
lý! Vì định luật tiến hoá văn minh của thời đại bắt buộc phải sanh để tiến. Nếu mà không sanh thì địa
ngục đâu còn chổ xoá tội. Sanh rồi thì phải trụ, trụ là cơ năng thúc đẩy phần hồn có cơ hội thấy chiều
sâu của định luật. Trụ rồi thì bắt buộc phải hoại vì định luật hoá sanh không cho phép con người ta đứng
lỳ một chổ. Nên mình thấy đời đại nào cũng văn minh phát triển cái mới đi tới. Mà trong cái lúc chuyển
biến cái định luật văn mình nầy lên cao nửa thì người ta hay phần hồn không chịu được. Tại sau! Vì đả
quen với tập quán hiện tại. Tới giai đoạn nầy thì bắt buộc phải bị diệt. Tại sau! Diệt là để cho phần hồn
có cơ hội ăn năn và thức tỉnh không phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mà nó còn vô tận. Có cái diệt thì mới
có cái sanh. Từ đó con người ta mới chấp nhận cái định luật sinh tử luân hồi mà tìm ra con đường vô
sanh bất tử. Vì phần hồn là bất diệt. Chết đi sống lại nhiều lần nhiều kiếp mà không hay. Mình là có nợ
với trần gian. Cha con vợ chồng là nợ.
Cha con chồng vợ kiếp nầy
Là duyên kiếp trước kiếp nầy gặp nhau
Ơn sâu nghĩa nặng tình người
Cùng chung học hỏi cùng đường thức tâm
Ăn, ngũ và bài tiết cũng là chơn lý luôn! Chứng minh luôn tại sau, để nói mà không chứng
thì người ta cho mình lợi dụng lời nói của Đức Thầy làm lời nói của mình. Đây là cái định luật bắt buộc
con người ta phải ăn, phải sống, để tiến hoá đi lên. Nhờ cái miếng ăn người ta mới học hỏi muôn chiều
của định luật hoá sanh. Cái cây rau, nó không phải cái cây rau hoài hoài. Cái con thú nó không phải con
thú hoài hoài. Và con người nó không phải con người hoài hoài. Cái phần hồn nầy, cái phần linh điển
nầy giúp đở tiến hoá đi lên theo chiều hướng diệt nhau để tiến. Nên mình thấy cá lớn nuốt cá bé, thú dử
ăn thú hiền, con người ăn con thú, ăn con chim, ăn con cá, ăn cây rau cộng cỏ.v.v. Và người khôn ăn
hiếp người ngu. Nếu mà cái cây rau không có chiều tiến hoá thì bất công. Nếu mà con thú không có
chiều tiến hoá thì cũng bất công. Và con người không có chiều tiến hoá cũng bất công. Nên con vật hay
người ta phải ăn để tiến. Cây ăn đất, đất ăn nước, nước ăn thanh quang của vủ trụ hay thanh quang ăn lại
nước cũng vậy.
Hút cũng là hình thức giống như ăn. Như mình thấy hiện tượng Nhật thực và Nguyệt thực
ăn nhau, để sinh ra từ điện nguyên tử hay phân tử, hạt tử,v,v. Mà loài người mượn đó để sống mà không
biết mình nhờ hai luồng điển đó. Trong lúc mặt Trời bị mặt Trăng ăn, thì mình thấy mặt Trời bị đen thui.
Bị đen là bị diệt, bị chết. Khi mà mặt Trời bị diệt, thì cái năng lượng ánh sáng bị tắt, thì sự thiếu nhiệt
năng ánh sáng của mặt Trời tăng lên gắp triệu tỉ lần ánh sáng. Thì tự động mặt Trời nó hút lại một luồng
ánh sáng vô cực vô biên của những vủ trụ khác mà hồi sinh sống lại. Mà người ta nói sinh tử một lược,
trong cái lực vô cực vô biên. Cái con số mà ghi nhận ra gấp bao nhiêu lần, thời gian bao lâu. Máy không
thể tính được và óc người ta không thể đọc được. Thí dụ con số 0 có thể là 100 con số không hoặc hơn.
Như vậy anh có thể tính và đọc được hôn. Tại sau! Vì nó không không gian và không thời gian. Và mặt
Trăng cũng thế. Mình tu Vô Vi xuất hồn khỏi bản thể lên tới mặt Trời, thì mình thấy đây là cục đất toả
hào quang. Làm sau mà anh có thể tu luyện tới mặt Trời được. Dạ thưa! Tôi không có dấu diếm đâu.
Muốn lên tới mặt Trời phải luyện kim thân và dùng nguyên lý của càn khôn thì mới tới. Còn không dùng
nguyên lý nầy thì không có cách nào tới được. Vì đây là vùng ánh sáng kinh hồn. Không tin tôi tu tới đó,
thì hỏi Đức Thầy coi tôi nói có đúng không.
Không tin thì hỏi Đức Thầy
Con tu tới đó Thần hồn giao du
Tham quang vủ trụ siêu hình
Từ trong tâm thức siêu hình thanh không
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Cũng giống như đàn ông là dương và đàn bà là âm hút nhau qua hình thức giao cấu để sinh
ra chũng tử. Còn lên tới thiên hà, thiên hệ và đại thiên hệ cũng vậy ăn nhau hút nhau bằng ánh sáng từ
trường để sinh ra hạt quang tử hay nguyên hạt đồng nhất để sống. Hạt nầy là ánh sáng hào quang phóng
ra và thu lại ở cấp thượng đẳng. Hào quang nầy phát ra từ đại bản thể hửu vi của đấng toàn năng mà
mình nhìn thấy. Như là mặt Trăng, mặt Trời, trái Đất, vì Sao Tinh Tú, v,v. Là do cái nguyên căn thần
lực của đại bản thể Vô Vi hoá sanh. Vô Vi là cái nguyên khí điển hay hổn nguyên nhất khí của càn khôn
vủ trụ bao trùm. Nó biến hoá vô cùng có có không không, không thể tưởng tượng. Óc mình thì không có
chổ chứa. Sở dỉ tôi dẩn giải lên tới đây là liên hệ với cái ăn của càn khôn để tiến và của con người giống
nhau. Chứ tôi viết thêm để làm gì nếu không bổ ích. Còn cái thiên hà thiên hệ và đại thiên hệ ra sau, mắt
thường thì không thấy nhưng mà cái thần thức, thần hồn tu lên tới đó mình thấy, mình hiểu nó như vậy.
Thần hồn bay khắp không gian
Ra vô dể dải từ trong các tầng
Thanh quang chuyển giải từ tầng
Siêu âm cảm hoá điển hồn ứng linh
Còn hiện tượng nước và thanh quang ăn nhau như thế nào và ra sau. Nếu mà nước không
bị thanh quang ăn, thì nước bị động, bị thúi, bị chết. Nên nước có mực sống đi lên và đi xuống qua hiện
tượng mưa và tuyết do thần lực của Vô Vi chuyển giải. Đó là cái ăn của vủ trụ. Còn con người ăn thì
sau. Trong cái lúc con người ăn cái khác để tiến thì mắc tội. Vì lòng tham sống sợ chết, lợi dụng miếng
ăn, ăn cho đả, ăn cho phì da và có người ăn trên đầu trên cổ, ăn trong mồ hồi nước mắt của người khác.
Ăn mà không biết cái nầy từ đâu mà có, từ đâu mà sanh, từ đâu mà ra. Cứ nhắm mắt ăn hoài. Ăn hoài thì
phải trả. Trả bằng cách nào! Thì ăn cái gì trả cái nấy. Hết hồn chưa. Vì đây là sự thật, sự thật là chơn lý.
Còn ngũ và bài tiết cũng vậy mình suy nghỉ lấy thì cũng biết vì tôi viết cũng nhiều.
Thế nên muốn học chơn lý và đào sâu chơn lý, chỉ có nước hành thiền Vô Vi thôi thì sẻ
thấy. Tại sau phải hành thiền Vô Vi thì mới thấy! Vì chơn lý nó nằm trong không. Mà Vô Vi là cực
không thì làm sau người hành thiền Vô Vi không thấy. Người hành thiền Vô Vi thấy, biết và hiểu rỏ
ràng là họ thực hành chứ không có lý thuyết. Nên mười hai nhóm tu học đại diện cho thế giới về đây
tranh nhau đóng góp về đề tài chơn lý. Chơn lý đâu có phải dể gì mà nói nếu không hành. Thế nên ai ai
cũng đóng góp hết mình trong tinh thần xây dựng. Mọi người ai ai cũng hoan hỉ hảnh diện và thực thi
chơn lý do chính Ngài Lương Sỉ Hằng hoằng hoá.
Thương Ngài Lương Sỉ tận tâm
Hằng đêm chuyễn giải lý chơn thực hành
Thực hành nguyên lý đường chơn
Trao cho chánh pháp người người thức tâm
Sau cùng mười hai nhóm tu học, thì cử một đại diện của nhóm lên phát biểu lòng cảm
tưởng của mình sau bao năm tu học. Hầu như tất cả những đại diện của nhóm ai ai cũng nói lưu loát trôi
chảy đề tài nầy. Đây là một đề tài khó chứ chẳng không. Vì mọi người trên thế gian, mọi đạo trên thế
gian, ai ai cũng đi tìm chơn lý mà họ không thấy chơn lý đó nó nằm ở đâu. Bằng chứng là mình đâu có
thấy ai nói được chơn lý. Mà tại sau người tu Vô Vi nầy họ nói chơn lý một cách trôi chảy mạch lạc.
Chứng minh họ có một bực lảnh đạo tối cao, nên họ mới nói về đề tài chơn lý thanh minh như vậy. Nếu
mà không tin lời nầy, mình thử đem đi đo hoặc so sánh với những giáo phái khác coi bên nào thực hành
chơn lý, nói chơn lý đúng như là Vô Vi, thì lúc đó hảy tin.
Vô Vi chỉ có thực hành
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Hành trong chơn lý tự mình khai minh
Khai minh tâm thị đường tình
Con đường trung đạo tiến về càn khôn
Mười hai nhóm tu học không bên nào yếu kém bên nào. Người Anh, Pháp, Trung Hoa,
Việt Nam ai ai cũng hảnh diện được đại diện cho nhóm mà phát biểu cảm tưởng của mình trong ngày
đại hội. Mọi người lắng nghe ai ai cũng hoan hỉ hài lòng nhóm của mình là số một. Vì đại diện cho
nhóm mình là những người thuộc loại siêu, nên bạn đạo có bao nhiêu tài năng là đem ra cống hiến. Hội
trường mổi lúc sôi nổi thêm vì có nhiều khuôn mặt bạn đạo mới mà thanh điển cũng siêu hùng. Khiến
cho người củ cũng như người mới nở mày thêm lên. Với tinh thần học tập phấn chấn như thế nầy thì
Đức Thầy cũng vui vẻ hài lòng và ban hồng ân cho mổi cá nhân và cho tất cả bạn đạo trong tinh thần
đóng góp cho chung của bạn đạo. Ngày thứ hai được kết thúc thật hăng say và vui vẻ trong không khí
tưng bừng của ngày hội Vô Vi.
Vô Vi hội tụ điển lành
Điển thanh ban chiếu người thiền Vô Vi
Công phu phát triển từ tầng
Từ quang ban rải cho người tu chơn
Học chơn lý truy lùng chơn lý, nói chơn lý, thực hành chơn lý và làm thơ chơn lý. Trong
lúc vừa làm toán trưởng điều động bạn đạo tu học trong nhóm 52 người, thì con xuất thần làm thơ luôn
tại chổ. Con ghi lại cho các bác bạn đạo đọc giải trí.
BÀI THƠ CHƠN LÝ
Cha Trời khai sáng lý chơn
Giúp cho tất cả mọi người thăng hoa
Chơn hành phát triển điện năng
Lý mình khai triển lý mình quang minh
Quang minh trên vạn bước đường
Giúp người đóng góp một phần chơn ngôn
Phát ra thanh điển diệu hiền
Mọi người cảm mến thức an tâm hồn
Tâm hồn minh cảm lý siêu
Cám ơn Đức Phật vì người độ nhân
Độ cho tất cả Ta Bà
Thoát qua cảnh khổ trầm luân cỏi trần
Cỏi trần động loạn chán chê
Tìm đường Phật Pháp chính mình quy y
Quy y chánh pháp thật thà
Con đường chơn lý tự mình tiến lên
Kính bái
Lê Thành Lợi
Đai hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 23“ Tình Trời Tận Độ “Tại Hawaii
Còn tiếp kỳ sau
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