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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Duyên Ðiển
Duyên điển tình Trời thông các giới
Töï mình thöùc giaùc roõ nôi nôi
Duyeân Trôøi tình ñaïo khoù xa rôøi
Chuyeån thöùc bình taâm roõ caùc nôi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 02/01/99 đến 08/01/99
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ gi
ai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng
đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:
1) Luồng điển trung tâm bộ đầu liên hệ với luồng điển của Ðại Bi bằng cách nào ?
2) Trí tri tâm tiến là sao ?
3) Dìu tiến chung là dìu tiến làm sao ?
4) Nguyên điển tái hồi là sao ?
5) Trời lạnh tâm ấm có hòa được không ?
6) Việc gì đến cứ để cho nó đến sẽ giải quyết bằng sự thanh tịnh sẳn có, có đúng không ?
7) Người tu không kính trọng người truyền pháp, ngược lại muốn phụ và đuổi xô người truyền pháp có tội
hay không ?
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1) Montréal, 02/01/99 6 : 68 AM
Hỏi : Luồng điển trung tâm bộ đầu liên hệ với luồng
điển của Ðại Bi bằng cách nào ?
Ðáp : Luồng điển của trung tâm bộ đầu liên hệ với
luồng điển của Ðại Bi bằng cách hội nhập trong
thanh nhẹ và sáng suốt rất dễ tha thứ và thương yêu,
niệm Phật mở đại trí, nhìn và nghe đều thanh tịnh và
lớn rộng
Kệ :
Khai thông trí tuệ tự khai minh
Ðời đạo song tu sửa chính mình
Quí mến thương yêu tình triển thật
Dày công tu luyện lại càng minh
3) Montréal, 04/01/99
Hỏi : Dìu tiến chung là dìu tiến làm sao ?

2) Montréal, 03/01/99 5 : 23 AM
Hỏi : Trí tri tâm tiến là sao ?
Ðáp : Thưa trí hiểu được chiều sâu của mọi việc từ
nhỏ đến lớn, thì rất dễ tu
Kệ :
Tu tâm tự giác tự minh tiến
Giải tỏa phiền ưu chẳng có phiền
Trí sáng tâm minh tâm tự đạt
Hành thông chơn pháp tự mình yên

4) Frankfurt, 05/01/99 3 : 20 AM
Hỏi : Nguyên điển tái hồi là sao ?

Ðáp : Thưa dìu tiến chung là đồng hành tự thức và
trao đổi lẫn nhau
Kệ :
Thực hành chung tiến chẳng phân màu
Ðồng loại thương yêu kẻ trước sau
Xây dựng chung tiến trong dứt khoát
Bình tâm thanh tịnh trở về mau

Ðáp : Thưa nguyên điển tái hồi là chung tu đồng tiến
tái ngộ, tâm tư vui mừng không tả xiết, trụ thẳng một
đường tiến hóa
Kệ :
Vui hành tái ngộ trí tâm minh
Tự diệt tâm phàm tu tái ngộ
Quí tưởng Trời cao không ghét bỏ
Tình thương đạo đức hiện chơn hành

5) Frankfurt, 06/01/99 4 : 00 AM
Hỏi : Trời lạnh tâm ấm có hòa được không ?

6) Frankfurt, 07/01/99 8 : 30 AM
Hỏi : Việc gì đến cứ để cho nó đến sẽ giải quyết
bằng sự thanh tịnh sẳn có, có đúng không ?

Ðáp : Thưa trời lạnh tâm ấm thật sự muốn hòa
Kệ :
Bên trong kín mít chuyển phân qua
Xuân hạ thu đông tiến thật thà
Duyên nợ thực hành trong thức giác
Bền lâu thanh nhẹ chuyển tâm hòa

Ðáp : Thưa bất cứ việc gì đến sẽ giải quyết bằng một
khối óc thanh tịnh sẽ đạt được kết quả tốt cho chung
Kệ :
Từ bi phán xét phân minh giải
Giải quyết ôn hòa pháp pháp khai
Thanh tịnh giúp đời không đá động
Qui nguyên giềng mối chẳng phân hai

7) Frankfurt, 08/01/99 2 : 00 AM
Hỏi : Người tu không kính trọng người truyền pháp, ngược lại muốn phụ và đuổi xô người truyền pháp có
tội hay không ?
Ðáp : Người tu không mang ơn người truyền pháp và ngược đãi bằng sự mưu mô bất chánh là tự phá hủy lấy
tâm lẫn thân của hành giả, sẽ xảy ra nhiều chuyện bất ngờ không hay cho tâm lẫn thân, phụ người và tự phụ,
mọi việc của cuộc sống sẽ không được yên ổn như mong muốn, sai một ly đi một dậm là vậy
Kệ :
Khó khổ tâm thân đầy ảo thuyết
Buồn lâu thêm khổ động triền miên
Bớt vui thêm sầu không tiến bước
Ấm ức tâm thân khó tham thiền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Cái Hồn hay Mô Ni Châu thuộc về điển giới. Mình thở Pháp Luân là dùng xác phàm.
Ðường giây nào liên lạc nó?
Ðáp: Thì mình hít đó là mình hít cái Hào Quang sáng suốt vô cùng tận của Thượng Ðế vô cơ tạng.
Hỏi: Chứ không phải mình hít hơi thở sao?
Ðáp: Hơi thở là ánh sáng đó. Nhưng bây giờ mình hít mình còn thấy tăm tối, mình cho đó là hơi thở. Chớ
kỳ thật, hít lâu là hít ánh sáng chớ đâu phải hít hơi thở. Anh sáng đó là Hào Quang vô cùng tận.
THƠ
TỰ TA PHÁT SÁNG
******
Ta từ ánh sáng xuống trần gian
Trược phủ vì mê chấp lụy trần
Giác ngộ khai thông đường thẳng tiến
Tự ta phát sáng vượt xuyên tầng
Phúc Tâm Cà Mau 6/9/2008
===
CHẲNG DÁM VÂNG
*******
Ánh sáng thiên không chiếu xuống trần
Bao trùm bản thể nhẹ lâng lâng
Pháp ta tự cứu tự hành tiến
Chư vị chiếu thương chẳng dám vâng
Phúc Tâm Cà Mau 6/4/2008
====
ĐẠO ĐỜI!
Mấy ngày qua nắng hè oi bức quá
Lòng trào dâng bao kỷ niệm gần xa
Tình đồng đạo sao dịu dàng tha thiết
Chẳng bao giờ phai nhạt cõi lòng ta
Nhìn Trời mây, hồn thơi thới yêu đời
Đời với Đaọ sẽ luôn hoà quyện mãi
Đời có Đạo, Đời thêm hương thêm sắc
Đạo nhờ Đời mà toả ngát hương say
Ai đã từng nếm mật ngọt, đắng, cay
Ai đã từng mê say niềm vui ấy
Sẽ hiểu được tình yêu thương bất diệt
Của Cha Trời, mẹ Đất bấy lâu nay.
Tân Phú, 6h30 ngày 17-07-2008
Thanh Dũng

THƠ ÐẠO
Thơ Ðạo không bàn luận thấp cao,
Tâm tư thanh nhẹ ý tuôn trào.
Lời thơ mộc mạc tình tha thiết,
Ý đạo thâm sâu nghĩa dạt dào.
Nhắc nhở thế gian đời tạm giả,
Giải bày chân lý đạo thanh tao.
Mong người tự thức về chung lối,
Thanh nhẹ an vui của Ðạo Mầu.
TÐ. Phú-Nhuận, 05-09-2003
THIỀN TÂM.
===
KHÔNG MÊ KHÔNG CHẤP
Bởi còn mê chấp khổ thân tâm,
Thích chuyện phán phê mắc lỗi lầm.
Thanh trược vốn là chân lý cả,
Nhẹ nhàng thông suốt rõ huyền thâm.
Nên người tu Ðạo Thiền luôn tránh,
Kẹt chấp sinh mê, bực tức thầm.
Nặng bởi điển tâm thông với nghẹt,
Trược thanh không rõ dễ sai lầm.
TÐ. Phú Nhuận, 15/10/2008
Thiền Ðăng.
====
TRƯỢC VÀ THANH
Trược thanh không biết ấy vô ký,
Tỏ rõ không vương ấy thiện tri.
Phải gắng công phu thông diệu lý,
Bằng không chơn giác khó hồi quy.
Phú Nhuận, 11-08-2008
Thiền Tâm.

3

HỒN VÀ XÁC
Xác thân ngày tháng rộn ràng,
Hồn trong tù ngục, ngỡ ngàng nhìn raà
Rộn fàng ngày tháng trần gian
An lành hớn hở phủ phàng chẳng an
Chào đời đã biết khóc than
Ðắng, cay, chua, ngọt khẻ khàn nếm đi
Khơi nguồn bài học từ bi
Học cho minh triết mà thi đời đời
Chúng sanh nào cũng thế thôi
Mượn trần tiến hóa thoát đời trầm luân
Lệ nào cũng đổ rưng rưng
Khi vui muốn khóc, buồn tưng lại cười
Mặt mày khô héo lại tươi
Khổ đau, hạnh phúc, nụ cười, khóc than
Ðằng nào cũng ở thế gian
Sống cho trọn đạo nghĩa nhân kiếp người
Chẳng nên than thở người ơi
Duyên lành chờ hội ngộ người duyên may
Thì ai cũng đặng mắn may
Vạch đường hướng thiện có ngày đắc tâm
Bề Trên chứng chiếu Ðạo Tâm
Cho người Thiện Ý tháng năm vững bền
Sóng đời, biển khổ bấp bênh
Vẫn vui trong khổ, tạo nền Ðạo Tâm
Vẫn vui với những âm thầm
Trong không mà có được chăm sóc hoài
Ơn tận độ nặng hai vai
Giác tâm ý thức đêm ngày lo tu
Mấy mùa mưa nắng Xuân Thu
Mấy mùa bản thể ngục tù chưa an
Lòng nào sám hối ăn năn
Xác thân bệnh tật khó khăn tu trì
Lòng thì đã chọn hướng đi
Hởi lòng chiến sĩ biên thùy vượt qua
Lại thêm sắc dục ta bà
Nhanh tay chống đở bôn ba ích gì !
Mọi nơi mọi lúc bài thi
Nằm trong chơn lý điệu kỳ Trời ban

Làm sao về với Thiên Ðàng
Mưu cầu hạnh phúc thế gian chẳng gì !
Về không chẳng có mang chi
Ðiển Quang thanh nhẹ thầm thì Phật Tiên.
Hiệp Bình Phước, 24-09-2008
TỪ HÙNG.
====
TÂM GIÁC
Bệnh trầm kha, tinh ba dần khuyết,
Xác thân đau, rên xiết từng cơn;
Càng lâu bệnh nặng càng hơn,
Thuốc nào giải tật bệnh cơn trái mùa ?
Canh bạc chiều tàn thua xiểng niểng,
Của Trời cho, vốn liếng mòn dần,
AÔo đời, rách vá toàn thân,
Ngước lên thẹn mặt, thân gần ly danh.
Bảy mươi đời, trược thanh chất chứa,
Nay ngộ thiền, gội rửa tâm thân;
Thời gian há ngại xa gần,
Chí tâm, đại nguyện chuyên cần khuyến tu.
Ðây Pháp Bảo công phu Ðiển hóa,
Lộc Trời ban, thiện quả Ðạo lành,
Vô Vi Thiềp Pháp thực hành,
Khai tâm mở thức, tái sanh Ðiển Hồn.
Về thể chất, bảo tồn khí lực,
Về tâm linh, sáng rực Ðiển linh,
Về tinh thần, trí thông minh,
Tánh tình sảng khoái, quân bình nội tâm.
Thủ Ðức, 12/10/2008
Huệ Tâm.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cho bạn đạo Lâm Thành Ngọc (anh của bạn đạo Lâm Thành Giàu ), từ trần ngày
09/10/2008 tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam, hưởng thọ 48 tuổi, dược siêu thăng tịnh độ.
Lâm Thành Giàu
Bạn đạo Calgary, Canada
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Thông Báo Đại Hội “Viễn Tiến” Montreal 2008
Kính gửi quý bạn đạo,
Sau đây là một số câu hỏi của bạn đạo về Đại Hội, chúng tôi xin trả lời như sau:
1) Có ai đưa đón chúng tôi ở phi trường không?
Hiện nay, còn một số đông bạn đạo chưa ghi danh chuyển vận. Nếu quý bạn chưa thông báo, xin quý
bạn gửi chi tiết về lộ trình bay trước ngày 7 tháng 11 (AIRLINE, FLIGHT NO., LAST DEPARTURE CITY, Arrival
date & time, departure date & time) để Ban Chuyển Vận kịp thời sắp xếp (Xin xem phiếu chuyển vận đính
kèm) hoặc bến xe đò Greyhound trạm Montreal Downtown
Email: huemai00@gmail.com
Tel. 530.589.1517 (trước ngày 1 tháng 11 2008).
Sau ngày 7.11.08, xin email vientien2008@gmail.com nếu có thay đổi giờ bay.
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp để đón quý bạn từ phương xa có ghi danh kể từ ngày 19 tháng 11, thay
vì 22 tháng 11. Xin quý bạn nhớ thông báo giờ bay cho chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi tiện tổ chức
2) Chúng tôi muốn ghi danh tham gia Văn Nghệ Đại Hội?
Xin liên lạc và ghi danh với cô Cẩm Tú trước ngày 1.11.2008 :
Liên lạc email: pgccamtu@hotmail.com
Đ.t. (cell) : 1.808.497.5436 (Cẩm Tú)
Vì đêm văn nghệ Lễ Sinh Nhật Đức Thầy sẽ có sự hiện diện và đóng góp của nhiều nghệ sỹ và thời gian các
buổi văn nghệ đều giới hạn, yêu cầu quý bạn ghi rõ khi ghi danh:
- Tiết mục: (tỉ dụ hát hợp ca bản …, ngâm thơ v..v…)
- Đề tài
- Thời gian : (tối đa 5 phút)
- Thuộc địa phương hoặc quốc gia nào.
Lưu Ý : Buỗi Lễ Mừng Thượng Thọ của Đức Thầy Văn Nghệ(live show) chủ đề « Tình Cha, Tình Mẹ ».
3) Chúng tôi có cần mua quà để trao đổi quà trong Đại Hội hay không ?
Tết Vô-Vi năm nay, quý bạn không cần mua quà trao đổi. BTC sẽ có phần rút thăm một số quà đặc biệt kính
biếu quý bạn vào buổi Lễ Mừng Thượng Thọ của Đức Thầy.
4) Chúng tôi chưa nhận cẩm nang đại hội ?
Có thể vì quý bạn thay đổi điạ chỉ, cẩm nang có thể thất lạc hoặc chưa đến tay quý bạn.
Trường hợp quý bạn chưa nhận cẩm nang sau 1.11.08 xin liên lạc:
Email: huemai00@gmail.com
Tel. 530.589.1517
Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội Viễn Tiến,
Ban Tổ Chức Đại Hội
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Liên Lạc Ban Ghi Danh:
Bạn đạo tại Mỹ
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
USA
Tel: (530) 589-1517
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Canada, Úc Châu, và Á Châu
Nguyễn Thanh Truyền
c/o VoVi Association Canada
2590 Rue Allard
Montreal, QC H4E 2L2
Canada
Tel: (450) 465-0732
Email: thanhtruyen07@yahoo.ca
Bạn đạo tại Âu Châu
Trần Xuân Thu
Fresenius Str., 6
60320 Frankfurt
Germany
Tel. 0695978195
Email: vovi-fv-germany@arcor.de
Huỳnh Kim Phụng
178, rue de l’Université,
75007 Paris

France
Tél : (0)1 45 50 29 12

Email: kimphung.huynh@free.fr
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Phiếu Chuyễn Vận
Đại Hội “Viễn Tiến” và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy
Hotel HYATT Complexe Des Jardins - Montréal
24/11/2008 - 28/11/2008

Phi trường Montreal-Trudeau International Airport (YUL) (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.

Ngày

Gìờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

Đến
Đi

Lưu Ý:
¾ Ngày đến 22, 23 và 24 tháng 11: Ban Chuyễn Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Montreal-Elliott Trudeau
Airport (YUL) về khách sạn Hyatt.
¾ Ngày về 28, 29 và 30 tháng 11: Ban Chuyễn Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn Hyatt ra phi trường
sau 12 giờ trưa vào ngày 28 tháng 11.
Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ.
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BẠN ÐẠO VIẾT
PHÓNG SỰ ÐỨC THẦY ÐẾN THĂM THIỀN VIỆN VĨ KIÊN
================
Bạn đạo nam Cali và các vùng phụ cận được thông báo Thầy sẽ đến thiền viện Vĩ Kiên chiều ngày
10/10/2008 để thăm bạn đạo. Khi chúng tôi đến nơi vào khoảng 7 giờ chiều, được biết Thầy đã đến và đang
nghĩ trong phòng. Có khoảng bảy, tám chục bạn đạo đến nơi. Ai nấy cũng có vẽ rất hân hoan. Các bạn đạo
bắt đầu tụ họp đông đủ nơi phòng thiền . Khoảng hơn tám giờ, Thầy ra ngồi nơi chiếc ghế bành. Tôi có đến
chào Thầy, được cầm tay Thầy và trò chuyện với Thầy đôi phút. Tôi được thấy sức khoẻ Thầy nay đã khá
hẵn hơn vài năm trước đâỵ Tay Thầy nay ấm ấp như thời Thầy còn trẻ hơn, chân không còn sưng phù và
đọng nước như khoảng thời gian sau Ðại Hội Thái Lan và Ðại Hội Philadelphia, vốn là những lúc sức khoẻ
Thầy bị suy thoái một cách rất đáng ngại .
Chúng con vô cùng tri ân Trời Phật, Ðức Ông Tư đã che chở và hộ trì cho Thầy chúng con được phục hồi sức
khoẻ để ngày hôm nay Thầy có thể đi đường xa đến thăm các con. Chân thành cám ơn các anh chị trong ban
chăm sóc sức khoẻ của Thầy tại Montreal đã thay mặt toàn thể bạn đạo chúng tôi để chăm sóc Thầy trong
suốt năm qua . Nhờ đó mà bây giờ bạn đạo chúng tôi mới có được ngày tương phùng với Thầy, được trông
thấy Thầy khoẻ manh hơn xưa và đã thoát cảnh hiểm nguy đến tính mạng như đầu năm nay, lúc phải vào nhà
thương cấp cứu . Chân thành cám ơn 10 anh chị hội trưởng đã kịp thời đứng lên quan tâm đến sức khoẻ và
sự an vui của Ðức Thầy trong tháng hai vừa qua, để Thầy mới có lại được sức khoẻ như ngày nay. Chân
thành cám ơn các bác sĩ và y tá tại Montreal đã tận tâm giúp đỡ và chữa trị cho Thầy chúng tôi .
Gặp lại Thầy lần này thật là mừng vui, khi thấy sức khoẻ Thầy đang trên đường hồi phục và đã khả quan hơn
trước đây rất nhiều, đúng như lời thông báo của các anh chị trong ban chăm sóc sức khoẻ của Thầy tại
Montreal. Lần này gặp gỡ lại các bạn dạo, Thầy hàn huyên nhiều hơn là hai kỳ Ðại hội vừa qua, kể cả trả lời
những câu hỏi cuả vài bạn đạo có thắc mắc trong việc tu học. Thầy cho biết chỉ qua Cali thăm bạn đạo
khoảng 2, 3 tuần thì Thầy sẽ về lại Montreal. Vì như lời dặn của bác sĩ, Thầy còn đang dùng thuốc
Coumadin, nên độ máu cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng không được quá để quá đặc hay quá loãng, có thể
nguy hiểm đến tính mạng. Càng nghĩ, càng cảm thấy thật cảm dộng. Thầy quá thương yêu và luôn nhớ
nhung đàn con cuả Thầy khắp nơi . Kính chúc Thầy tiếp tục bình phục và luôn dồi dào sức khoẻ . Kính gởi
đến các anh chị trong ban chăm sóc sức khoẻ cuả Thầy lời khen tặng và lòng cảm kích cuả bạn đạo chúng tôi
. Cầu chúc các anh chị giữ vừng niềm tin và tiếp tục làm việc tốt đẹp dưới sự quang chiếu cuả Trời Phật và
cộng đồng Vô Vi .
Anna Nguyễn
====

DUYÊN NGHIỆP
Người ta thường nói duyên ai nấy gặp, nghiệp ai nấy mang, nó nêu lên một bản chất cố định, bất di
bất dịch mà cơ Trời đã dành cho mỗi cá nhân thọ lãnh.
Thế thì Duyên Nghiệp là gì ?
* Duyên : là một hành động đã được tạo tác bắt đầu từ sự vô minh, rồi theo năm tháng ngày giờ huân
tập thành một khối, đủ để trưởng thành mà biến hóa ra một dạng khác theo định luật sanh khắc của ngũ hành,
vì thế một chúng sanh bình thường khi đi theo luật nhân quả luân hồi không thể nào biết được cái duyên mà
mình đã gieo trồng ra sao!
Như bản thân mình đây! Cũng từng đi năm non, bảy núi, 4 lênh đênh để tìm chơn sư chỉ dạy mình
luyện công thành Phật, cốt là được cái đằng vân giá võ giống như Ðại Thánh Ngộ Không. Ðó cũng là tiền căn
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mình đã gieo một cái duyên tu, rồi hôm nay mình ngồi đây sau khi bị bằm dập te tua bởi sóng gió cuộc đời
mình, mới ôm cái phao cứu nạn cứu khổ của Pháp Lý Vô Vi, và có thời giờ rảnh rỗi ngồi viết bài tự bạch
cũng là một cái duyên tương ngộ.
* Nghiệp : là sự vận hành theo chu kỳ nhân quả, căn cứ vào chức năng của nhân duyên mà hình
thành, nếu duyên chưa đủ để huân tập thì nó chờ cho đúng ngày đúng giờ, như cái cây phải có thời gian để trổ
hoa, tới lúc duyên tròn đầy thì nghiệp sanh. Như vậy có nghiệp là bởi gieo duyên, có duyên mới tạo nghiệp.
Duyên nghiệp tụ bản chất của nó vốn vô thường, nhưng khi mình sử dụng tánh ý vào sự việc thì
duyên nghiệp bắt đầu chưỡng dưỡng theo tánh ý đó.
Tánh mình thiện lành thì sự việc có chiều hướng tốt cho người, ý mình ác thì khiến nhân sinh phải
gặp rắc rối, vì thế duyên nghiệp sanh ra hai mặt dữ và lành.
Theo cái nhìn của đạo pháp, sở dĩ duyên nghiệp mà có là vì tâm tánh con người giao động theo ngoại
cảnh, để cái si mê buồn tủi lên làm chủ của chơn tâm, cái sai lầm này chồng chất lên cái mê lầm khác , trôi
lăn mãi theo tiếng vọng thời gian, nay ý thức được có một thứ có thể đứng ngoài duyên nghiệp đó là chơn
tâm thanh tịnh.
Chỉ có sự thanh tịnh thì chơn hồn mới có dịp thoát ly ra khỏi sức hút của ngũ hành thất tình lục dục,
thân ngoại thân mà học đạo tiến hóa.
Mình nghĩ, khi có duyên thọ pháp lành thì đã có nghiệp tu, nên nương vào căn nghiệp đó mà thực
hành giáo pháp, nương pháp mà đi xuyên qua bao nổi khổ của tình đời, lâu dần mình cũng làm quen với cái
duyên nghiệp của Tiên Phật thì cái duyên nghiệp của trần đời không còn cơ hội để trói buộc mình nữa.
Lý thuyết vẫn là lý thuyết, trên thực tế biết bao nhiêu Ðại Sư xuất thân từ chính đại môn phái đã từng
lưu danh muôn thuở, cũng phải vướng bận vào duyên nghiệp và nhất là duyên tình.
Biết, mà lo tu sửa bản thân, thành tâm trụ niệm, trí ý định an, cộng với sự chiếu thức của Chư Tiên
Phật thì sẽ thấy được điều hay ý tốt để tháo gở nghiệp tâm và thoát khỏi duyên nghiệp lai sinh. Ðừng nên lơ
là trước mọi biến chuyển của tâm thức vì duyên nghiệp rất khó chịu, nó biến ảo khôn lường, do đó phải kềm
tánh ý bằng cái vòng kim cô Nam Mô A Di Ðà Phật, xuyên suốt không không gian, không thời gian trên vạn
nẻo đường trần.
Thành tâm trụ niệm điển phân hành
Duyên nghiệp hiểu rồi giải rất nhanh
Phước họa thế nhân do ý khởi
Duyên về thanh tỉnh nghiệp không sanh.
Phú-Nhuận, 01/10/2008
Thiền sinh Phương.
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