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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

Một Chiều
Moät chieàu tieán hoùa khoâng ngaên caûn
Khai thoâng trí tueä töï thöùc laøm
Ñoàng haønh chung hôïp cuøng chung tieán
Traät töï qui nguyeân dieät loøng tham
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 14/11/98 đến 20/11/98
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 giai 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) Ở đời có thành có bại tại sao ?
2) Sự hiểu biết của loài người có giới hạn không ?
3) Cha già phải chết có đúng luật Trời không ?
4) Ðạo nền nằm ở đâu mà rõ ?
5) Tại sao nhập định xuất hồn phải đãnh lễ Phật để làm gì ?
6) Chuyện gì là sái quấy ?
7) Chuyện gì là cần thiết cho tâm lẫn thân ?
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1) Atlantic city, 14/11/98 9 : 00 AM
Hỏi : Ở đời có thành có bại tại sao ?

2) Atlantic city, 15/11/98 5 : 45 AM
Hỏi : Sự hiểu biết của loài người có giới hạn không ?

Ðáp : Thưa luật nhân quả ở đời có báo ứng nhãn tiền,
nghĩ xấu cho người khác kết quả mình sẽ xấu hơn, tự
gieo rắc tư tưởng xấu, hậu quả phải lãnh đủ, không
khác sóng nhồi thét cũng sẽ chìm xuồng, không sao
tránh khỏi hoạn nạn chính mình đã tạo
Kệ :
Nhân không lành quả rất chua cay
Tháo gỡ không thông tự đọa đày
Vận xấu đời nay gây khủng khiếp
Buông xuôi lãnh tội khổ hằng ngày

Ðáp : Sự hiểu biết của loài người đều giới hạn theo
trình độ sẵn có. Người có thực hành lại hiểu khác.
Người đọc sách lại hiểu khác, tùy duyên học hỏi mà
thôi, không thể nuôi sự tăm tối, tưởng lầm là mình đã
hiểu, hoàn cảnh là ân sư, sống tới tuổi già nua sẽ tự
hiểu mình hơn, tuổi tác không cho phép lý luận, nhưng
chỉ có thực hành nhiên hậu mới tránh được sự khổ
nhục và đau buồn ở tương lai, sống như tu, khổ như
tù, tới già mới biết được mình ngu, suốt kiếp lận đận
lao đao mà không sao tự cứu được
Kệ :
Nghiệp lực cuốn lôi uyển chuyển tròn
Quanh đi quẩn lại cũng đường mòn
Tay không đã đến không sao hiểu
Lỡ phạm luật Trời lại nhớ vợ con

3) Atlantic city, 16/11/98 7 : 20 AM
Hỏi : Cha già phải chết có đúng luật Trời không ?

4) Atlantic city, 17/11/98 9 : 45 AM
Hỏi : Ðạo nền nằm ở đâu mà rõ ?

Ðáp : Thưa cha già yếu chết rất đúng luật Trời, hưởng Ðáp : Thưa đạo nền là sự quân bình toàn diện từ tâm
hết phước của tiền kiếp rồi cũng phải ra đi thanh nhẹ, lẫn thân, lúc nào cũng ổn định trong sự thanh nhẹ
phù hợp với luật nhân quả thì phần hồn sẽ được tiến
Kệ :
hóa ở cõi trên
Chẳng mê chẳng tưởng sự sai lầm
Học hỏi từ bi rõ lý thâm
Kệ :
Học hỏi không ngừng chẳng dám quên
Thức giác tâm thành tâm rõ đạo
Quân bình tự thức tự sưu tầm
Trì tâm dũng mãnh qui căn nền
Tâm thành kết quả Trời ân độ
Lìa thế tự tu rõ đạo nền
6) Atlantic city, 19/11/98 3 : 40 AM
5) Atlantic city, 18/11/98 3 : 15 AM
Hỏi : Tại sao nhập định xuất hồn phải đãnh lễ Phật để Hỏi : Chuyện gì là sái quấy ?
làm gì ?
Ðáp : Thưa làm điều sái quấy tức là điều không cần
Ðáp : Thưa nhập định xuất hồn đãnh lễ Phật để nhận thiết cho tâm lẫn thân, tạo thành tập quán xấu
sự từ bi và học từ bi, toàn thân sẽ được thanh nhẹ và
Kệ :
dứt khoát phiền não sái quấy
Việc gì cũng muốn buộc làm mau
Khó khổ không cam khó nhiệm mầu
Kệ :
Ðánh thức chơn hồn tu tự tiến
Từ bi mới thật là thầy độ
Giải minh rõ rệt thấu chiều sâu
Tiến hóa không ngừng thức giác vô
Trí tuệ phân minh đường chánh giác
Thực hành chất phác chẳng xô bồ
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7) Atlantic city, 20/11/98 6 : 25 AM
Hỏi : Chuyện gì là cần thiết cho tâm lẫn thân ?
Ðáp : Thưa chuyện cần thiết cho tâm lẫn thân là hướng tâm về sự thanh nhẹ mà xây dựng trong cuộc sống thì
sẽ gây được một tập quán tốt cho phần hồn dễ tiến hóa hơn
Kệ :
Thực hành chơn chính tiến càng nhanh
Tháo gỡ nghiệp duyên triển các ngành
Sống chết không còn gieo ý động
Thành tâm tu sửa trở về thanh

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1. Hỏi: Pháp Luân Thường Chuyển có hữu ích gì cho người tu thiền không?

Ðáp: Thưa PLTC rất hữu ích cho người thiền, có cơ hội hiệp khí cùng Trời Ðất, điều hòa âm dương, huệ
tâm khai, trí tuệ phân minh, nhâm đốc điều hòa, giảm dục, mặt mày sáng sủa, tâm thức ổn định, tánh tình bằng
lòng hướng thượng tu tiến. (Voviled 127, 30/11/97)
2. Hỏi: Bạch Thầy Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức thời gian bao nhiêu lâu?

Ðáp: Pháp Luân Thường Chuyển 6 cái thôi là đúng. Còn nhiều người làm tới 12 cái mệt lắm. Ðó là
đúng. Còn làm không đúng 40 cái cũng như không, không bằng người ta làm một cái.
3. Hỏi: Pháp Luân ngồi, nên làm 6 hay 12 cái?

Ðáp: Sáu cái mà làm cho đúng cũng ứ hơi rồi. Những người nó còn yếu mới kêu nó làm nhiều một
chút. Bởi vì kêu nó hít vô “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” nó làm không nổi. Nó chỉ hít vô bụng, thì kệ
nó. Làm 12 cái để cho nó mở lên, thấy không? Còn người ta làm đúng hít vô... rung... toát mồ hôi, ứ hơi. Một
cái cũng thấy mệt rồi. Nhưng mà 6 lần như vậy cũng đủ.
THƠ

Ảnh Thầy
---------Ảnh Thầy trong gói hành trang
Đi đâu con cũng đem mang bên mình
Mắt Thầy ánh sáng bình minh
Soi đường dẫn lối hành trình qui nguyên.
Nova Scotia, 23/08/2008
Cao Giải Minh
===
THIỀN TÂM
THIỀN định công phu pháp Vĩ Kiên
TÂM từ phục vụ khỏi lo phiền
PHÚ hào thanh điển năng tu luyện
NHUẬN mãi tam công giải thoát liền.

THI SĨ TRẦN KIÊN HOA
THI công hành Đạo đúng chương trình
SĨ tử tầm tu ở chính mình
TRẦN thế bôn ba rồi lặng lẽ
KIÊN trì thành đạt mới phân minh
HOA văn phục vụ Đời hoà Đạo
HẠNH đức Vô Vi rõ tiến trình
TAM bửu qui nguyên đồng trụ đảnh
CÔNG phu luyện đạo tự mình minh.
Cà Mau, ngày 24/08/2008
Út Hoa thân tặng
===

Cà Mau, ngày 24/08/2008
Út Hoa thân tặng.
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VÔ THƯỜNG
Hoa nở rồi tàn, ai cũng tàn
Vô thường định luật ở trần gian
Địa cầu cõi tạm dừng chân bước
Dứt khoát lo tu giải khổ nàn.
Cà Mau, ngày 24/08/2008
Út Hoa
====

EM VÀ ANH
Anh như con nước xuôi dòng
Khởi từ sông suối về lòng đại dương
Mang theo thủy vị ngọt hương
Thì thôi biển mặn cũng dường ấy thôi
Chờ nhau trong khắp nẻo đời
Nhớ nhau đến mấy, chẳng rời xa nhau
Và đời cuôi ngược đến đâu
Cũng ôm tâm thức nhiệm mầu vậy thôi
Thủy triều cứ mãi đầy vơi
Theo từng con nước đợi chờ xuống lên
Tình ta thì vẫn vững bền
Tựu tan tiến hóa tuổi tên dạt dào
Tình là như vậy hay sao ?
Yêu bằng thương quí thanh cao khác thường
Tình thì thôi khỏi vấn vương
Càng vương càng vấn, quí thương nhau nhiều
Tình ta hướng đến cao siêu
Thương trong nhìn nhận, thương nhiều trần ai
Thương và hiểu cảnh đạo đày
Thì đừng chìm đắm kéo dài khổ đau
Nồng nàn như mối tình đầu
Yêu là dìu tiến cho nhau hoài hoài
Ðúng đường đúng hướng chẳng sai
Thì lòng chẳng ngại dong dài nổi trôi
Tình như sao sáng đầy trời
Trong nhau rạo rực muốn đời vươn cao
Thì dù khổ sở đến đâu
Hồn nhiên như thuở ban đầu khai sinh
Hoàng hôn cho đến bình minh
Trùng dương xanh ngát như tình yêu thương
Biển Trời tương hội vấn vương
Cho lòng chung thủy ngoan cường tìm nhau
Truyền nhau hơi thở nhiệm mầu
Trao nhau bí quyết Bàn Ðào ngộ tao
Nát tan rơi rụng đến đâu
Cũng là chúc phúc ngày sau sum vầy
Bây giờ và tận tương lai
Mặn nồng say đắm, đêm ngày triển khai
Yên tâm nhắm hướng đường dài
Anh em hòa hợp vút bay cõi nàoà
Tân Bình, 08/08/2008
Từ Hùng.

TiếN VàO Vũ TrỤ CàN KhôN
Tiến vào vũ trụ càn khôn
Em anh khổ hạnh lập đài thanh cao
Vui sao sông núi trường tồn
Càn khôn bất diệt vẫn hòa vẫn yên
Thực hành chất phác triền miên
Anh em học hỏi lý siêu tình Trời
Chung vui hợp thức chơn lời
Tình Cha sáng tỏ vẫn vui tâm lành
Em anh vẫn sống chung hành
Đồng tu phát triển đạo đời mới hay
Chúng mình thực hiện tương lai
Đêm đêm tham khổ ngày ngày thức tâm
Tâm mình hướng thẳng hư không
Càn khôn mở rộng em anh bước vào
Em anh cảm thức tuông trào
Lệ tình suối chảy chan hòa tình Cha
Đó đây sum hợp chung nhà
Tin yêu vũ trụ chan hòa khắp nơi
Tình nầy cảm thức nơi nơi
Chung vui xây dựng em anh góp phần
Càn khôn vũ trụ phân lần
Ban cho các giới từng tầng phút giây
Thực hành cảm thức vui hay
Em đây anh đó tin mừng cảm vui
Bước vào vũ trụ chung vui
Càn khôn vẫn nở mở đường tâm linh
Chúng mình lập hạnh hy sinh
Em đây anh đó hy sinh tiến vào
Kính bái
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, ngày 21 tháng 01 năm 2007

4

VUI XÂY DỰNG ÐẠO
Thơ làm nhắc nhở dựng xây
Cùng nhau dìu tiến đó đây tập tành
Thơ văn chẳng để nói hành
Ðừng nên suy diễn lệch thành thị phi
Nói xấu nguời, ích lợi chi
Chỉ là tạo nghiệp sân si cho mình
Hướng vào tâm nội tự minh
Giả chơn, thiện ác hành trình tiến tu
Tu không phân biệt hiền ngu
Chi lo hướng thượng trùng tu Ðiển Hồn
Hướng về Ðại Ngã Càn Khôn
Quyết không hổ thẹn Tiểu Hồn của Cha
Luôn thương yêu, mãi nhẫn hòa
Không mê không chấp ấy là chơn tu.
Thiền Tâm.
Phú Nhuận, 18/08/2008

QUYẾT CHÍ!
Pháp báu duyên lành, quyết thực thi
Công phu tinh tấn, quyết hành tri
Bộ đầu sẽ mở, tương lai sang
Điển giới hoà vui, chẳng còn nghi.
Quyết chí một long chẳng ngại chi
Lục căn dù quậy, cứ thế đi
Công phu ,Thiền niệm ngày đêm nhớ
Nhất định có ngày đạt điểm thi.
Tân Phú ngày 18-07-2008
Thanh Dũng

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM VÔ VI WASHINGTON DC
Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ ,August, 2008

HỘI TẾT VÔ VI 2008
Một năm mới có một lần,
Vô Vi Hội Tết quay quần bên nhau.
Trước là được gặp lại Thầy ,
Sau là bạn đạo năm châu vui mừng .
Thanh Quang ,Thanh Điển đủ đầy ,
Cùng nhau cùng học ,cùng Thầy tiến tu
Vô Vi huyền diệu không mù ,
Ai người tâm đạo chẳng ngu chẳng khờ ,
Vô Vi mỡ rộng cổng trời ,
Cha Con sum hợp một đời an vui .
Thưa quý bạn ,
Để chào mừng Đại Hội Viễn Tiến và chung vui Tết Vô Vi 2008 ,Trung Tâm Vô Vi WashingtonDC được có
một gian hàng Kính Biếu Miễn Phí băng giảng của Đức Thầy .
Gồm có 2222 CD và DVD :
- CD : Chương Trình Phát Thanh Thiền Vô Vi ,Chấn Động Lực Lục Tự Di Đà , Thanh Tịnh ,Tu
Hành Thanh Tịnh , Tu hành Tự Thức ,Tâm Điển, Nguyên Điển , Chơn Giác ,Thiền Thức ,
Âm Ba Đại Hồn , Bịnh Do Tánh Sanh , Âu Á Tương Hội ,Duyên Lành, Nhịn Nhục,Học
Nhẫn Học Hòa , Lấy Oán Làm Ân , …….
- MP3 : Vấn Đạo ,Chơn Kinh từ 1 đến 11 ,Phụ Ái Mẫu Ái từ 1 đến 5 , Địa Ngục Du Ký , Thiên
Đàng Du Ký .
- DVD : Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi ,Thiền Thực Hành, Tình Thương Vô Tận, .........
Gian hàng chỉ mở cửa một ngày ( 24 tháng 11-2008 ) tại phòng tiếp tân của Đại Hội .
Hân hoan đón chào bạn đạo viếng thăm gian hàng của chúng tôi , để được có một món quà Tâm Linh ,(xem
như hái Lộc đầu năm ), giúp ích rất nhiều cho chúng ta trên đường tu học .
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Ngoài ra , chúng tôi có thực hiện một thùng Tùy Hỷ , để chúng ta có cơ hội đóng góp vào Quỹ Sinh Hoạt của
Đức Thầy .Một việc làm rất tốt ,nói lên tình nghĩa Thầy Trò đậm đà. Một chút lòng thành đối với Ân Sư . Ân
tình của những người con hướng về người Cha kính yêu .
Kính mời quý bạn hoan hỉ quang lâm .

Kính yêu Thầy
Kính yêu Thầy ,
Không cần quỳ ,không cần lạy ,
Mà chỉ cần hành pháp nghiêm minh.
Kính yêu Thầy ,
Không cần nịnh bợ ,không to nhỏ thị phi.
Học nhẫn nhục cùng thương yêu tha thứ .
Kính yêu Thầy ,
Nghe lời Thầy nhắn nhủ
Hành pháp nhiều và Niệm Phật thường xuyên .
Tâm phát triển gặp Thầy không giới hạn .
Kính yêu Thầy ,
Về sum họp TẾT Vô Vi ,
Học hòa đồng ,thanh tịnh với chữ không .
Mê chấp ,ganh tị ,giận hờn không có thật .
Giữ tâm thanh tịnh ,giữ hồn lo tu.
Này bạn hởi ?
Còn bao nhiêu cái TẾT ?
Bạn nghĩ xem còn bao nhiêu cái TẾT ?
Hơn tám mươi không nhỏ xác thân phàm ,
Cha muốn gặp ,sao con còn lơ đểnh ?
Hay xin là hẹn gặp kiếp mai sau !
Kính yêu Thầy,
Ngày Thầy còn tại thế ,
Cùng bước theo vết bước của chân Thầy.
Gương nhịn nhục, nhẫn hòa ,
và thương yêu tha thứ .
.Thầy cùng trò
Quyết sáng ngời
Vô Vi ngôi tận độ.
Nhân đây , thân mến giới thiệu với quý bạn chương trình Phát Thanh Thiền Vô Vi ,với lời giới thiệu của Ca Sĩ
Lê Thành , được thực hiện trên Đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại ,vào mỗi tối thứ sáu từ 7 giờ đến 7 giờ
30 ( phát lại ngày hôm sau, thứ bảy vào khoảng 4 giờ 30 sáng ) .Quy’ bạn có thể nghe trực tiếp radio online
trên web:www. radiohaingoai.com. Hoặc nghe lại các chương trình đã phát trên web :www.
vovimeditations.org
Kính chúc quý bạn dồi dào sức khõe ,vạn sự may mắn ,
tu hành tinh tấn ,thân tâm an lạc .
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình ,
Kính bái ,
Võ Quang
( Trung Tâm Vô Vi Washington DC )
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin các bạn cầu nguyện Cho ông :NGUYỄN VĂN THẮNG ,mất ngày 19/8 vừa qua .ở tại phường
4 Thành phố vũng Tàu ,việt Nam.ông là bạn đạo vũng tàu Mong các bạn đạo hướng tâm cầu
nguyện cho ông được siêu sanh tịnh độ. Xin chân thành cảm ơn.
Luyen nguyen

2) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Ông Vũ Đình Mẫn, thân phụ của bạn đạo Vũ Tuyết Nhung
và Vũ Tuyết Tiên, đã tạ thế lúc 12:30 trưa ngày 23 tháng 8 năm 2008 (tức ngày 23 tháng 7 năm Mậu Tý Âm
Lịch), hưởng thọ 96 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình Cụ Vũ Đình Mẫn, và thành tâm ghi ân sự đóng góp của Cụ Ông
trong việc quảng bá PLVVKHHBPP cho các bạn đạo xa gần.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Báo Cáo Sức Khỏe Thầy ngày 30/08/2008
Tình trạng sức khỏe Thầy 6 tháng sau khi rời bịnh viện St Luc.
1. Chức năng của thận (Kidney function) :
Theo kết quả thử máu mới nhất ngày 20/08/2008, chức năng của thận phục hồi lên được 20% so với 1012%, lúc mới rời bịnh viện.
Sau lần tái khám ngày 26/08/2008vừa qua, Bác Sĩ chuyên khoa Thận đã xác định chức năng của thận Thầy
được phục hồi một phần.
Thời gian trong bịnh viện, cơ thể Thầy giữ khoảng 5-6 kg nước trong tay, chân, bụng và vô phổi. Nay
không còn nữa.
Đó là nhờ thuốc Bắc, tuy rất chậm nhưng đã có kết quả. Ăn uống theo lời dặn của nhà dinh dưỡng và bác
sỉ. Tuyệt đối không dùng thêm thứ thuốc nào có hại cho thận.
2. Tiểu đường
Mặc dù không uống hay chích thuốc tiểu đường nhưng lượng đường đo mổi ngày, theo lời bác sỉ, cũng khá
tốt. Phần lớn nhờ ăn kiêng.
3. Ngứa
Nguyên do chính cũng vì chức năng của thận làm việc chậm nên Thầy cũng còn ngứa một ít. Có lúc bị
ngứa nhiều, nhất là sau khi được bạn đạo mời ăn tiệm hay uống rượu nhiều hơn số lượng Bác Sĩ cho phép,
như cách đây vài tuần.
4. Tim
Từ ngày Thầy gắn máy trợ tim thì nhịp tim được điều chỉnh tốt lại nhưng Thầy bắt buộc phải dùng thuốc
loãng máu Coumadin.
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Dùng thuốc này phải thường xuyên điều chỉnh độ loãng của máu rất kỷ luỡng. Nếu loãng quá thì có thể bị
bể mạch máu trên đầu mà đặc quá thì có thể bị Tai Biến Mạc Máu Não. Cho nên phải thường xuyên thử
máu để điều chỉnh thuốc.
Hơn nữa phải dùng thuốc đúng giờ. Ăn uống cũng phải cẩn thận, không được dùng chất xanh nhiều vì có
thể ảnh hưởng đến sự đông máu. Dùng thuốc Bắc hay thảo dược mà không đúng cũng có thể làm loãng
máu.
5. Áp huyết
Lúc này áp huyết cũng ổn định. Từ vài tháng nay, không còn thay đổi thuốc nữa.
6. Giấc ngủ
Tuy không còn uống thuốc ngủ, Thầy vẫn ngũ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, nhiều giấc ban ngày lẫn ban đêm.
7. Thiếu hồng huyết cầu
Mổi tuần, Thầy cần chích thuốc một lần để cho cơ thể sản xuất đủ hồng huyết cầu.
8. Yết Hầu
Lúc trước, Thầy bị hypothyroid nay đả bình thường nhưng vẩn phải uống thuốc.
9. Thuốc men
Mặc dù đã giảm thuốc rất nhiều nhưng Thầy vẫn cần uống và chích, 8 thứ thuốc khác nhau và cần điều
chỉnh, lúc đầu 1 tuần 1 lần, nay 2-3 tuần 1 lần.
10. Bác Sĩ
Hiện nay Thầy được các Bác Sĩ sau đây thường xuyên theo dõi:
Chuyên khoa Tim,
Chuyên khoa Thận,
Chuyên khoa Ngoài Da và Ngứa,
Chuyên khoa Người Già (Geriatry)
Bác Sĩ gia đình
Thầy thuốc Bắc
Thêm vào đó, y tá đến tận nhà săn sóc và giúp người hầu cận chăm sóc Thầy cho đúng cách.
Nói tóm lại, tình trạng sức khỏe Thầy tương đối khả quan hơn lúc mới vào bịnh viện nhưng khá phức tạp
do nhiều chứng bịnh và luôn luôn cần một nhóm Bác Sĩ chuyên khoa trách nhiệm chăm sóc và thường
xuyên theo dõi.
Kính tường,
Ban chăm sóc sức khỏe Thầy
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BẠN ÐẠO VIẾT
KIẾP VÔ THƯỜNG
Kiếp vô thường của chúng sinh sớm nở tối tàn, thời gian tuần tự dần trôi theo định luật sanh trụ hoại
diệt, nhưng con người mãi mê tiền tài sắc dục, tâm thức miên man đắm nhiễm trong vòng xoáy của ngũ hành.
Một ngày nào đó bệnh nạn của nhân quả luân hồi kéo tới thì lại than thân trách phận, không biết vì sao
mà hoá công lại bạc bẻo với mình !
Nhưng ta đâu ngờ là chính ta đã dành trọn tâm tư khát vọng của tuổi trẻ để phá hư khoảng thời gian
còn lại của chính mình. Chẳng hạn như đem xác thân nhảy vào vòng tranh đấu để kiếm chút đỉnh công danh sự
nghiệp, mơ ước một ngày nào đó được một người vợ đẹp hay một tấm chồng xứng đáng. Nhưng thử hỏi để
làm gì? Ðể thỏa mãn tánh tham dâm từ bao kiếp đã hằng ăn sâu trong tâm thức nhưng chính ta chẳng bao giờ
để ý.
Trong khi truy tìm hạnh phúc thế gian, hay vì sự đọa sa của ái dục ta sẳn sàng ra tay độc thủ kẻ khác để
củng cố quyền lợi đang có, vì cứ nghĩ nếu mình không ra tay thì đối thủ cũng xuống tay tuyệt mệnh với mình.
Oán chất chồng oán, nợ vay tăng thêm nợ chỉ vì chút đỉnh hưởng thụ trần trược của cái xác phàm này
mà thôi ! Ðến lúc về chiều, tuổi già bóng xế, đi đứng khó khăn, bệnh hoạn tới tấp, mới giựt mình ngoãnh lại,
thì ra cả một cuộc đời mình chỉ làm cái chuyện u mê cho phần hồn tiến hóa của mình, lúc đó mới chợt hiểu
rằng, khi xuống thế gian bằng hai bàn tay trắng thì lúc ra đi về khung trời miền viễn xứ cũng trắng hai bàn tay
mà thôi.
Bản thân người tu không mong mõi gì hơn là được đi vào con đường đạo, bỏ lại sau lưng bao nổi khổ
đau phiền não của một kiếp sống vô thường, để tìm lại sự an lạc du dương mà mình vì mê muội đã đánh mất từ
bao kiếp, hành trang sót lại là luồng thanh điển cất cao xa xa khỏi những tầng mây đầy ái dục.
Tánh trần mê đắm nghiệp trôi lăn
Tuổi trẻ lao thân chốn nhọc nhằn
Ðeo đuổi lợi quyền luôn ái dục
Truy tìm chức tước để tiến thăng
Ðường chiều bóng xế thân rên rĩ
Nẻo tối tịch liêu xác cổi cằn
Thức tâm buông bỏ đời hư ảo
Ngộ đắc huyền cơ kiếp vĩnh hằng.
Phú Nhuận, VN. 17-08/2008
Thiền Sinh Phương.
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