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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

Thực Chất
Thöïc chaát duyeân laønh khoâng daáy ñoäng
Höôùng taâm thanh tònh töï veà khoâng
Loøng tham giôùi haïn ngaên khoâng tieán
Thöùc giaùc töï mình thöùc giaûi thoâng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 12/12/98 đến 18/12/98
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) Thanh tịnh để làm gì ?
2) Nguyên lý tận độ ở nơi nào ?
3) Chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu ?
4) Tại sao làm người chung hưởng một nguyên khí của Trời đất tánh tình lại khác nhau ?
5) Muốn vượt qua khỏi màn điển quang ở bên trên thì phải làm sao ?
6) Tâm thành khối óc sẽ ra sao ?
7) Hơi thở cuối cùng là hơi thở làm sao ?
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1) Montréal, 12/12/98 4 : 08 AM
Hỏi : Thanh tịnh để làm gì ?

2) Montréal, 13/12/98 6 : 24 AM
Hỏi : Nguyên lý tận độ ở nơi nào ?

Ðáp : Thưa thanh tịnh để học hỏi sự siêu giác của Bề
Trên
Kệ :
Tu hành thể hiện trí phân minh
Thức giác bình tâm tự xét mình
Qui đạo rõ đời tâm tự thức
Lầm mê chẳng có tự mình minh

Ðáp : Thưa nguyên lý tận độ ở nơi không giới và
thanh tịnh, lúc nào cũng ban chiếu ánh sáng từ bi và
diệu pháp
Kệ :
Thân tâm chuyển hóa chẳng bàng hoàng
Tâm đạo vượt đời tự tiến sang
Thức giác minh tâm càng sáng suốt
Thành tâm tu luyện tự mình an

3) Montréal, 14/12/98 7 : 55 AM
Hỏi : Chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu ?

4) Montréal, 15/12/98 2 : 00 AM
Hỏi : Tại sao làm người chung hưởng một nguyên khí
của Trời đất tánh tình lại khác nhau ?

Ðáp : Thưa chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở trung
tim bộ đầu, phần thanh nhẹ vô cùng đó sẽ dẫn giải tận
tình trong xây dựng
Kệ :
Qui nguyên giềng mối rõ đuôi đầu
Quí yêu thanh tịnh chẳng ôm sầu
Trời thương tận độ lòng tha thiết
Chỉ có chiều cao đúc kết tàu

5) Montréal, 16/12/98 5 : 53 AM
Hỏi : Muốn vượt qua khỏi màn điển quang ở bên trên
thì phải làm sao ?
Ðáp : Thưa muốn vượt qua nguyên lý tự nhiên thì
phải dày công thực hiện phương pháp khứ trược lưu
thanh tự nhiên sẽ hội tụ mở trí khai tâm
Kệ :
Mở trí khai tâm tự tái tầm
Qui nguyên giềng mối chẳng sai lầm
Thăng hoa tốt đẹp tình giao cảm
Nguyên lý thâm sâu tự hiểu thầm

Ðáp : Thưa chung sống tánh tình lại khác nhau, tạo
thành sự kích động và phản động, nhiên hậu mới thấy
được sự sai lầm của đôi bên, mới bằng lòng sửa tiến.
Nếu chán đời đi tu là thượng sách, tu để hiểu sự sai
lầm của chính mình, mà tự ăn năn sám hối, tự dứt sự
tham sân
Kệ :
Tu hành tự thức góp phần chung
Phát triển tâm linh tự vẫy vùng
Thế giới bầu Trời qui một mối
Thanh tâm tu luyện triễn bao dung
6) Montréal, 17/12/98 7 : 18 AM
Hỏi : Tâm thành khối óc sẽ ra sao ?
Ðáp : Thưa tâm thành khối óc sẽ được êm và bừng
sáng nhờ sự chiếu độ của Bề Trên
Kệ :
Qui về duyên mối đạo nền
Trí ý thành cao chẳng dám quên
Ðời đạo song hành tu tự tiến
Giải phân minh chánh rõ căn nền

7) Montréal, 18/12/98 6 : 41 AM
Hỏi : Hơi thở cuối cùng là hơi thở làm sao ?
Ðáp : Thưa hơi thở cuối cùng là hơi thở dứt khoát tình đời đen bạc mà tiến hóa qua cõi khác để thực hiện cuộc
sống mới
Kệ :
Xa đời mới rõ lời chơn ngôn
Thực hiện cảm thức liệng cái còng
Ràng buộc chính mình không tiến bước
Giải thông đời đạo chẳng phập phồng
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Gần đây Thầy thường nói rằng: “Bạn tu một thời gian không còn thở nữa. Bạn không hít
bằng không khí, mà bạn hít bằng ánh sáng”. Như vậy người tu đến giai đoạn nào mới hít bằng ánh
sáng?
Ðáp: Mở bộ đầu. Mở bộ đầu là cái ý mình muốn chuyển Pháp Luân thì tự nhiên cái bụng mình nó đầy,
không cần lỗ mũi hít chi cho mệt. Cái giai đoạn đó nó hơi cao một chút. Bây giờ không làm được, sau này sẽ
làm được. Hễ dùng ý là nó phải chuyển. Kêu làm Pháp Luân là nó phải vô, vô trong cái nhẹ nhàng tuần tự. Ðó
là cái ánh sáng không phải còn hởi nữa. Cái hơi không cần thiết nữa. Lúc đó không cần thiết.
Hỏi: Ông Tám thường nói rằng “Còn trược thì hít hơi, nhẹ rồi thì hít điển”. Xin cho biết thế
nào là hít điển?
Ðáp: Trược đó thì chúng ta còn hít hơi, nó toát mồ hôi và trong lúc làm Pháp Luân nó đủ ý nghĩ
nó ra, rất nhiều ý nghĩ trong đầu óc chúng ta là còn trược. Mà khi chúng ta hít điển rồi, đâu nó vào đó, êm,
thanh tịnh, thì lúc đó nó mới tiến về cái thanh và trên cái thanh rồi thì tự nhiên chúng ta dùng cái ý nghĩ ngay
trung tim bộ đầu. Lúc đó chúng ta chuyển đi đâu nó đi đó, dùng cái ý chuyển, chuyển điển đó. Tới cái trình độ
đó nó khác. Trình độ còn thấp mà chuyển điển là nó khùng. Trình độ còn thấp, cấm không được chuyển điển,
cứ làm y như vậy. Nó ra ý nghĩ gì thì sẽ dọn đi hết, rồi từ từ làm cho nó mở hết thì tự nhiên cái điển nó trụ bộ
đầu. Lúc đó chúng ta mới dùng cái điển chúng ta chuyển lên. Lúc đó chúng ta không còn hít hơi nữa, nhưng
mà đem ánh sáng vô. Cái ý chúng ta kêu nó làm Pháp Luân là nó đem vô, sáng tới đâu chúng ta mở đến đó.
Chúng ta thấy rõ ràng trong cái cơ tạng chúng ta, thấy một cái cơ giới vô hình của tiểu thiên địa, thấy rõ cái ý
chuyển tới đâu nó chạy tới đó nó mở.
THƠ
CHƯỞNG DƯỠNG TỰ NHIÊN
Nuôi trẻ sửa bò mong trưởng thành
Tự nhiên tinh khiết thông minh lành
Vì tham lợi nhuận cho độc chất
Thua lổ hao tài nghiệp nặng sanh
Nuôi trẻ sửa mẹ sức khoẻ lành
Tự nhiên tinh khiết trí khai lành
Tình thương người mẹ truyền cho trẻ
Hấp thụ bước đầu bi ái sanh
Chưởng dưỡng anh nhị dung khí thanh
Hao nhiên tiên khí huệ tâm sanh
Trưởng thành học đạo ly gia tiến
Hướng nguyện cửu huyền tiến cõi lành
Phúc Tâm Cà Mau 1
8/9/2008
====

QUÁN THÔNG
Con đà điểu giấu đầu rút cổ,
Sợ gió cát, bão tố lấp dần;
Thụ động rồi cũng thiệt thân,
Vô Minh nào rõ luật trần, biến thiên.
Con ếch nhỏ, sống riêng lòng giếng,
Tưởng trời cao bằng miệng giếng sâu;
Bao nhiêu chơn lý gồm thâu,
Chủ quang nào biết phép mầu Vô Sanh.
Con kiến nhỏ, chạy quanh miệng dĩa,
Vòng tròn liền, tứ phía giáp biên;
Ðời thường lý luận, chiều riêng,
Quên nội, hướng ngoại, truy nguyên rối bồng.
Con Sơn Ca, trong lồng vàng mạ,
Vì giọng hót, mang họa tới mình;
Thân tù cũng bởi ngoại hình,
Thân, khẩu động loạn giác linh, triệt dần.
Vài khía cạnh Lý, Chơn trắc nghiệm,
Với người Tu, quan niệm đổi trao,
Ứng xử, tâm ứng tâm giao,
Vô Vi quán triệt, tối cao Chơn Thiền.
Tao đàn PN, 20/09/2008
Huệ Tâm.
===
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BĂNG TAN THỜI MẠT PHÁP
Thế gian đang chứng kiến một trong
những tảng băng lớn nhất đã tan chảy.
Nguy cơ thủy triều dâng Ðại Hồng Thủy
là khó tránh. Thiền sinh chúng ta đóng
góp gì cho nhân quân xã hội

Tan ra cho nước tràn đầy
Ðại Hồng Thủy ấy một ngày chẳng mong
Ðội ơn Trời Phật ngập lòng
Ðêm ngày con cố hằng mong tập tành
Con Trời con Phật ghi danh
Chúng sanh giác ngộ trở thành Phật Tiên
Giữ tâm mãi mãi ngoan hiền
Niệm hành về đấn tận Thiên Ðàng mà
Tan băng là chuyện hằng hà
Tan trong Thanh Ðiển mới là Thiền Sinh
Thành công Thầy Tổ chứng minh
Trao truyền gởi lại chúng sinh đời đời
Tu mau kẻo trể người ơi
Góp công góp sức tặng đời Thượng Ngươn

Băng tan ra chảy toàn cầu
Muôn loài tiến hóa chờ nhau hội này
Tu mau kẻo trể chẳng sai
Phải chăng Mạt Pháp đến ngày du dương
Nay mai sẽ đến Thiên Ðường
Bàn Ðào tao ngộ hồi hương thiện lành
Ai về ai đến Trời xanh
Lòng thành mong hết chúng sanh Niết Bàn
Hiệp Bình Phước, Mùa mưa gió 09/09/2008.
Ai còn lưu lại trần gian
Từ Hùng.
Cũng xin tiếp nối lỡ làng đường tu
====
Ai vui hớn hở vượt tù
XUẤT HỒN
Ai đang hoàn tất ngàn thu giải bày
Khai mở bộ đầu, giải mê mù,
Ðêm ngày hành niệm ngất ngây
Ðiển hồn thanh nhẹ sống thiên thu.
Cánh chim bé nhỏ đắm say bầu trời
Dạo chơi tam cõi mặc thu phóng,
Hiệp nhất càn khôn, thoát ngục tù.
Ðược bay lượn mãi ngàn khơi
Chúa Trời yêu kính đời đời trong con
TÐ. Phú Nhuận, 04/08/2008
Thiền Ðăng.
Thì dù rách nát tan mòn
===
Tim con vẫn hát ví von Cha Trời
Niềm tin chất chứa chẳng vơi
DẦY CÔNG
Tu hành khổ luyện rất dày công,
Trong con là cả một trời Cha ban
Hôm nay còn ở Ðịa Ðàng
Không phải ngồi lì ôm ước mong.
Hôm nào giả biệt trần gian lên đường
Chứng đắc cũng nhờ công sức luyện,
Dù đi dù ở vấn vương
Ðến ngày quả trổ ắt thành công.
Trong từng câu niệm Ấn Ðường tập trung
TÐ. Phú Nhuận, 02/08/2008
Trời làm băng tuyết động rung
Thiền Tâm.
Ai về ai ở lạnh lùng lòng ai
====
Thông Báo của HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
Chúng con xin kính trình lên Đức Thầy và thông báo cùng quý Bạn Đạo, vào ngảy 13.09.08 Hội Ái Hữu Vô
Vi Đức Quốc đã bầu cử Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2008-2010 gồm có các thành viên sau:
Hội Trưởng:
Nguyễn Xuân Nhân
Hội Phó Nội Vụ:
Trịnh Đình Tỏan
Hội Phó Ngọai Vụ: Phan Văn Khá
Thủ quỹ:
Nguyễn Văn Quan
Thư ký:
Nguyễn Mạnh Tùng
Địa chỉ liên lạc: Kueferstr. 13, 65479 Raunheim
Điện thọai: (0049)/(0)6142-929361
e-mail: nammoadidaphat@web.de
Kính bái
HAHVV Đức
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG DŨNG CHÍ
THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI
Thiền đường Dũng Chí sẽ tổ chức một ngày tu học và thiền chung cho toàn thể Bạn Đạo đợt 2.
Ngày tham dự: Chủ Nhật 05/10/08 từ 6.00 sáng đến 19.30 chiều
Thời gian ghi tên tham dự: hạn chót ghi tên tham dự là 20/09/08
Địa điểm sinh hoạt: Tại Thiền đường Dũng Chí
Mọi sự tham dự đều miễn phí. Ban tổ chức sẽ đảm trách phần ẩm thực và mọi nhu cầu cho sinh hoạt của ngày
Thiền chung
Ghi danh tham dự: Liên lạc Duyên Nguyễn qua số:
Số phone nơi làm việc: 9728 9700, Số phone tại nhà: 97112920, Số phone cầm tay: 0422323667
A-Mục đích:
1/ Thực tập sống đạo đích thực và chánh niệm.
2/ Thực tập sống đời tu dấn thân, trí tuệ và an lạc
3/ Liên kết tình anh em bạn đạo trong thương yêu và xây dựng
4/ Cầu nguyện cho bình an trong thân tâm Bạn Đạo, cho Đạo Pháp
thành tựu và Hòa Bình Thế Giới.
B-Thời gian sinh hoạt dự thảo như sau:
• 6.00 – 6.40: Tập hợp tại thiền đường, trì niệm Lục tự Di Đà, hướng tâm cầu nguyện cho bình
an trong thân tâm Bạn Đạo, cho Đạo Pháp thành tựu và Hòa Bình Thế Giới
• 6.40-7.00: Thể dục trợ luân
• 7.00- 8.00: Thiền chung
• 8.00-8.30: Điểm tâm buổi sáng
• 8.30 – 10.00: Pháp đàm: Đề tài: Công bằng, Bác ái, Từ Bi. Thảo luận ý nghĩa và mục đích
của từng đức hạnh trong việc tu tập.
• Thảo luận câu kệ của Thầy: “ Từ Bi khai mở điển Huyền Thiên” trong việc công phu tu tập và
thực tập sống hạnh Từ Bi trong đời sống hằng ngày.
• 10.00- 11.00: Thiền chung
• 11.00 – 12.00: Học TBPTDN, trao đổi tin nội bộ Vô Vi
• 12.00 – 13.00: Ăn trưa
• 13.00 – 14.30: nghỉ trưa, văn nghệ Thiền Ca, ngâm thơ Thiền..
• 14.30 – 15.30: Trì niệm Lục Tự Di Đà, hướng tâm cầu nguyện cho bình an trong thân tâm Bạn
Đạo, cho Đạo Pháp thành tựu và Hòa Bình Thế Giới
• 15.30 – 17.30: Pháp đàm: Làm thế nào để hùng tâm, dũng mãnh, kiên trì hành pháp công phu
một cách tinh tấn, không giải đãi?
Học tập và thảo luận Kinh A Di Đà phần tiếp theo lần trước(sống chung đợt 1)
• 17.30 – 18.30: Trì niệm Lục Tự Di Đà, hướng tâm cầu nguyện cho bình an trong thân tâm Bạn
Đạo, cho Đạo Pháp thành tựu và Hòa Bình Thế Giới
• 18.30 – 19.30: Ăn tối và chào tạm biệt.
Mong quí bạn đạo cùng chung qui tụ để hướng về Đạo pháp và báo đáp ơn Thầy. Chúng ta chung một tấm
lòng, chung một ý hướng để cùng học, cùng tu, cùng tiến đến cảnh giới giải thoát.
TM BĐ Thiền Đường Dũng Chí
Hội trưởng: Thái Phúc Hải
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 15 /8/ 2008 tôi đã nhận cho đến 26/09/2008 t ừ quỷ bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban
vui như sau:
Người gửi

Vinh Nguyen (CA)
Ngoc Trang (Ca)
Vo Danh (Ca)
Dao Van Hien (MtL)
An danh Cali
An danh Cali
HAHVV Florida
Du T. nguyen, My Ho (Fl)
Trai Ngo, Nguyet Ngo (FL)
Thanh Thi Mai, Toan Van Mai (FL)
Toan Van Mai
Phung Thi Thi (Mtl)
Banh Chi (CA)
Huynh trung Ngon (GA)
HAHH VoVi Ba-'c Cali:
Phan Ba Tam (San Jose)
Nguyen Thi Thoai (San Jose)
Dao Chau (San Jose)
An danh San Jose
Nguyen Xuan Mai ((San Jose)
Lam Minh My Phuong (ON)
Uong Binh Chuong
Nguyen Q Hoa (TX)
An Danh (Ca)
An Danh (Ca)
Long N Bui (Tx)
Nguyen Thi Ngoc Hao (Mtl)
Minh La (Ca)
Anthony Nguyen(FL)
Ngo Van Trai (FL)
Mai Van Toan (FL)
Tran Hai Nguyen (FL)
Nguyen Van La (FL)
Tran Long (FL)
Michael Sutherland(FL)
Tran Thi Hong (FL)
Ngoc Cherry & Hau (FL)
Nguyen Van Thich (FL)
MS (FL)
Phung Thi Thi (Mtl)
Phung Thoa (PA)

US$

Currency$

300.00
500.00
500.00
300.00
2000
100
620
100
100
50
100
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
300.00
50.00
100.00
50.00
100.00
500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60.00
100.00
50.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui đã thực hiện như
sau :
- tiếp tục giúp các em khuyết tật câm điếc
- giúp dưỡng lão các sơ già và những người già neo đơn
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Tủ thuốc phát miễn phí cho đồng bào nghèo
giúp các em mồ côi
phát gạo cho dân chúng nghèo đói 3 xã tỉnh Bến Tre , Cần Thơ, Gia Lai Kontum
Giúp các nơi (chùa...) nuôi các em sơ sinh bị bỏ rơi
Học bổng cho học sinh &sinh viên nghèo được tiếp tục đi học
Hỗ trợ vài bạn đạo nghèo có tièn trị bịnh hay lợp nhà

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :

2590 Allard St. Montreal Ờ Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng

Thông Báo Ðại Hội “Viễn Tiến” Montreal 2008
A) Ðóng Góp Văn Nghệ Ðại Hội “Viễn Tiến”
Kính gửi quý bạn đạo,
Tết Vô-Vi Ðại Hội Viễn Tiến năm nay, sẽ có 2 đêm văn nghệ Ðại Hội và 1 đêm văn nghệ vào
Lễ Sinh Nhật Ðức Thầy.
Ðể chương trình được thêm phong phú, xin quý bạn ghi danh đóng góp văn nghệ với Ban Văn
Nghệ trước ngày 1 tháng 11 năm 2008 để BTC tiện việc sắp xếp:
Liên lạc email: pgccamtu@hotmail.com
Ð.t. (cell) : 1.808.497.5436 (Cẩm Tú)
Vì đêm văn nghệ Lễ Sinh Nhật Ðức Thầy sẽ có sự hiện diện và đóng góp của một số nghệ sỹ
chuyên nghiệp đến giúp vui trong ngày sinh nhật 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, múa, ngâm thơ v.. v…)
- Ðề tài
- Thời gian : (tối đa 5 phút)
- Bạn Ðạo trình bày thuộc quốc gia hay thiền đường nào
B) Cẩm Nang Ðại Hội Viễn Tiến
Chúng tôi sẽ gửi cẩm nang cho quý bạn kể từ đầu tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 (trước đại hội
1 tháng). Nếu đến ngày 30 tháng 10 năm 2008 mà quý bạn vẫn chưa nhận được cẩm nang đại hội, xin
quý bạn liên lạc ngay với ban ghi danh.
Trong trang đầu tiên của cẩm nang quý bạn, có ghi rõ TÊN HỌ và số ID để quý bạn check-in với khách
sạn Hyatt (Khách sạn Ðại Hội).
Xin quý bạn ghi rõ TÊN và số ID trên tất cả hành lý du lịch của quý bạn để tránh hành lý bị thất
lạc khi nhận chìa khóa phòng và bảng tên vào ngày 24 tháng 10 tại Khách Sạn Hyatt (Khách Sạn Ðại
Hội).
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Lưu ý: Chúng tôi chỉ có thể gửi cẩm nang cho những bạn đạo đã đóng hết lệ phí Ðại Hội. Quý bạn
nào chưa đóng xong lệ phí xin vui lòng đóng cho ban ghi danh càng sớm càng tốt.
Liên lạc về cẩm nang sau ngày 25 tháng 10 2008:
Xuân Mai
Email: huemai00@gmail.com
Tel. (USA) 530.589.1517
C) Chuyển Vận
Xin quý bạn đạo đã mua vé máy bay vui lòng thông báo giờ bay, chuyến bay, hãng máy bay, ngày đến và ngày
đi cho chúng tôi càng sớm càng tốt.
Trước ngày 1 tháng 11- 2008
Email: huemai00@gmail.com
Sau ngày 1 tháng 11 - 2008
Email: vientien2008@gmail.com
D) Mướn Xe
BTC có điều đình với hãng xe BUDGET RENT A CAR để ban đạo có giá tốt khi mướn xe với hãng này.
Khi mướn xe, xin cho hãng BUDGET biết DISCOUNT CODE la BCD# Z780326
Và gọi điện thoại số : 1.800.527.0700 (USA va International countries / Mỹ và các nước khác) để mướn xe.
Giá cả có thể bớt đến 25% và Budget có ở phi trường YUL và gần hotel Hyatt
Chi phí parking nếu đậu xe ở Hotel là 19 CAD (self-parking) hoặc 25 CAD (Valet Parking) /1 ngày
Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Ðại Hội Viễn Tiến,
Ban Tổ Chức Ðại Hội
BẠN ÐẠO VIẾT

ÂN ÐỘ
Tại sao dạo này mình có một cảm nhận không lưu luyến dục tình nam nữ, không muốn hành dâm nữa,
có phải trình độ mình đã vượt tiến tới mức đó không?
Xin trả lời : KHÔNG !
Cái cảm giác được như thế là nhờ sự ân độ của Chư Phật, Chư Tiên thấy mình có lòng ham thích tu học
nên mới chiếu hóa cho, để có một đức tin mạnh mẽ đồng thời để vượt qua nổi khó khổ do dục tình đòi hỏi.
Ðây là một ân huệ ngàn năm một thuở, nếu mình không có thành tâm nắm bắt mà cứ lơ là mông lung,
coi chuyện ân độ này tầm thường thì ngày nào đó luồng điển mình bị đắm nhiễm trở lại tức khắc tánh tham
dâm có cơ hội phục hồi và làm chủ lý trí mình.
Cho nên mình phải trân quí sự ân độ này và nương theo đó mà dốc chí cầu Phật, lấy chơn pháp Vô Vi
làm nền tảng căn bản tu tiến. Tất cả sự việc xảy ra cho mình trong cuộc sống phù sanh này cũng đều dựa vào
giáo pháp mà hóa giải, không để cái tánh phàm phu nhãy ra nhiễm ngoại cảnh mà tạo thêm nghiệp chướng
nữa.
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu một người tu chân chánh phải lấy hạnh Bồ Tát làm đầu, nghĩa
là đặt cái nhìn về sự thế trên nền tảng của giáo pháp, lấy sự thanh tỉnh làm mức đến và đức vị tha làm hành
trang.
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Phần lớn chúng sanh khi bước vào đạo hay dựa dẳm kinh sách, triết lý Phật pháp, nhưng tới lúc phải
dứt khoát buông bỏ cái lý thuyết này vì nó tạo nghiệp tâm động loạn thần kinh nẻo óc.
Người tu chơn là nhờ thần kinh khối óc quyết tâm hướng thượng niệm trì mọi lúc, đêm đêm tập trung
vào giấc thiền, vì một giấc thiền là mình đang dự một khoá học Vô Vi của Càn Khôn Vũ Trụ, không cần
nghiên cứu học hỏi gì thêm nơi kinh sách hay một cá nhân nào nặng trược ở bên ngoài nữa.
Kẻ đạo mê lý thuyết đôi lúc phát hiện ra một chơn lý cao siêu nào đó rồi đem ra ban rãi cho mọi người,
nhưng sự thật người tu đó đang bị một khối thiêng liêng xoay chuyển, dần dần ham thích giảng pháp, tâm ý lải
nhải trong đầu không thể nào định được, cho dù một khoảnh khắc ngắn cũng không định nổi, sau này bệnh
nạn, già yếu thì quên hết chơn lý vô thượng đó vì đã mượn chơn lý của thiêng liêng, tới lúc thân xác mình hao
gầy không còn ích lợi gì là họ thâu trở về, họ trả lại cho hành giả đó sự lạc lỏng, bơ vơ, mất khuynh hướng,
mất niềm tin, chắc chắn phần hồn sau này sẽ bị đọa lạc vào cõi âm tăm tối.
Tu đúng nghĩa là bản thân phải tự phát triển bằng một công năng hàm dưỡng kết hợp với sự ân độ của
Chư Tiên, tạo thành một chiếc cầu Thiên Xích giao lưu giữa Trời và người mà trong đạo người ta gọi là Thừa
Tiếp.
Tự ngẩm mà thấu đáo huyền cơ này, đại phúc đức mới có cơ duyên ngộ pháp, xin chân thành cám ơn
Chư Phật, Chư Tiên và Tổ Thầy.
Ðạo là thừa tiếp đại linh quang
Ân phước gieo trồng Phật chiếu ban
Trân quí hành thiền năng chuyển hóa
Qui hồn đạo pháp trí tâm an.
Tao Ðàn PN, 06/09/2008
Thiền Sinh Phương.
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