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LỜI GIỚI THIỆU 

Chào các bạn! 

Cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi tôi có cơ duyên biết đến trang blog này, 

rồi gặp được người viết ra nó. Tôi đã khóc đã cười, đã rất đau khổ rồi hạnh phúc vỡ 

òa khi tôi thấy rõ đường đi thật sự, đường tìm về chính tôi. Tôi đã làm nhiều 

chuyện có thể bạn nhìn vào sẽ thấy tôi thật điên rồ và ích kỷ, tôi cũng không cho 

tôi là đúng hay sai. Nhưng tôi chắc chắn điều đó có ích cho tâm linh tôi, vì tôi tin 

mình có phần hồn bất diệt, tôi tin ngoài đời sống hiện hữu này còn có một Cõi Vô 

Hình. Điều khác biệt bây giờ là tôi tin không phải trong mơ hồ, viễn tưởng, mong 

cầu một lần được trãi nghiệm. Mà tôi tin vào khả năng của chính mình! Tôi biết 

điều tôi cần làm là dấn thân trong cuộc sống hiện hữu này để học, để hiểu mình, 

mượn ngoại cảnh để tìm về cõi Tâm tôi, tìm lại bản lai diện mục mà tôi đã bỏ quên 

từ rất lâu. 

Hiện tại, tôi thật sự yêu và biết ơn tất cả những gì tôi đã làm cả tốt đẹp và đặc biệt 

là xấu xa. Tôi biết ơn và trân trọng những ân tình mọi người dành cho tôi cả thuận 

duyên lẫn nghịch cảnh. Điều tuyệt vời nhất là tôi đã được làm một người bình 

thường tu tâm sửa tánh, chẳng có rào cản nào giữa Đạo và Đời nữa. Tôi yêu mình 

và sẵn sàng mở tâm yêu thương tất cả. 

Điều thôi thúc tôi soạn lại cuốn sách này là ước mong có cơ hội đóng góp hành 

trang cho người hữu duyên, người vẫn đang loay hoay giống như tôi trên đường 

tìm về chính mình, tìm về giải thoát vô cùng tận. Tôi thấy người viết đã trãi lòng, 

đã thật thà chia sẻ toàn bộ cuộc đời mình: đầy tội lỗi, đau khổ cùng cực và cả niềm 

hạnh phúc tuyệt vời đã đạt được trong tâm. 

Người viết đã kể về những lần du xuất đến Cõi Vô Hình để học hỏi, nhưng không 

hề có ý khoe khoan hay mong muốn người khác ngưỡng mộ tôn sùng mình. Cũng 

không muốn người đọc rơi vào mê tín, huyễn hoặc mà từ bỏ cuộc sống hiện tại để 

đánh mất mình, rồi mơ mộng hảo huyền một nơi mà mình không với tới nỗi. 

Điều đọng lại trong tôi sau khi đọc blog này là: Không có gì quý giá bằng sự thật 

thà với chính mình vô điều kiện. Phải thật thà sửa tánh để hiểu mình, rồi biết mình 

là ai trong thế gian này thì hiểu cõi vô hình không có gì là khó khăn. Muốn hiểu 

mình hơn thì đừng ba hoa lý luận bên ngoài, chỉ có dấn thân dứt khoát thực hành 

thì mới mong thoát ra khỏi mê chấp, và tự nâng trình độ của mình lên tới vô cùng. 

Xuất hồn không phải là mục đích của người tu giải thoát, mà là dùng mọi phương 

tiện để THẤY MÌNH, HIỂU MÌNH và HÒA ĐỒNG MỌI GIỚI. Để đến được 

dung điểm đó phải xây dựng một Niềm Tin Tuyệt Đối. 

YanGon, ngày 29 tháng 4 năm 2016  

Cuội 



 

ÐÔI LỜI 

Blog này đƣợc thành lập để ghi chép lại những kinh nghiệm “tiếp điển” và tu 

hành của một ngƣời thiền. Ðơn thuần nói lại những gì mình đã chứng nghiệm 

qua. 

Tiếp điển là một trạng thái “tâm tâm tƣơng ứng”, ngƣời thiền đến một trình độ 

có thể vƣơn đến, hay hạ thấp luồng điển của mình để có thể tƣơng ứng với cõi 

vô hình mà mình muốn đến. Cũng nhờ nhƣ vậy có thể liên lạc trực tiếp với 

những vị Bề Trên cũng nhƣ những tội hồn ở dƣới Địa ngục. Khác với lên đồng 

hay Thánh nhập, ngƣời tiếp điển vẫn tỉnh táo và làm chủ đƣợc mình từ lời nói 

đến hành động. 

Blog này không có ý dạy đạo. Hành giả chỉ kể lại vì thấy tuổi càng ngày càng 

cao, trí nhớ cũng giới hạn cho nên muốn lƣu lại một món quà cho nhân sinh. 

Nếu có điều gì sơ suất xin bỏ qua cho. 
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TẬP I: TỰ THUẬT 

CHÀO CÁC BẠN 

October 28, 2008 

HÃY CÙNG ÐI VỚI TÔI MỘT ÐOẠN ÐƢỜNG, CÙNG NHAU LÊN THIÊN 

ÐÀNG, XUỐNG TẬN ÐỊA NGỤC ÐỂ THẤY RẰNG NGOÀI CÕI TA BÀ 

NÀY CÒN CÓ CÕI KHÁC TỐT ÐẸP HƠN VÀ CŨNG CÓ CÕI HÃI HÙNG 

HƠN. 

HÃY SỐNG CHO TRÒN NHÂN ÐẠO. 

“ÐỪNG CHÊ VIỆC TỐT NHỎ MÀ KHÔNG LÀM, ÐỪNG THẤY VIỆC XẤU 

NHỎ MÀ CỨ LÀM”. 

ÐỜI TUI 

Trƣớc hết để tui kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tui đã, tại sao tui tu thiền 

rồi tại sao tui lại “tiếp điển” đƣợc. 

Số là hồi nhỏ ba má tui hay cải lộn, 1 tháng 30 ngày thì hết 27, 28 ngày cự nự 

với nhau rồi, có khi giận cá chém thớt má tui đập luôn cả tui về tội ăn cơm ký 

với ba mày. Ba tui số đào hoa, không làm gì hết cũng có cả tá bà theo. Nhƣng 

mà thôi, nói vô chuyện đó lại thành ra đi lạc đề. 

Nhƣng mà cũng tại cái vụ bị đòn oan ức đó mà tui mới đi tìm tu. Bữa đó tui bị 

đòn nhừ tử, khi khổng khi không má tui nói tui bao che cho ông già rồi lấy cây 

củi đập tui một cái ngay đùi bầm tím, tui ức quá chạy đại ra ngoài hành lang 

chung cƣ chui vô góc khóc ngọt sớt. Cái nỗi uất ức cứ nghẹn trong cổ họng nuốt 

không trôi. Nhằm khi đó tui nhỏ mà mê Phật Bà Quan Âm lắm, phải nói là hồi 

tui chút xíu đi Chùa với Bà nội nguyên khóa lễ tui ngồi chấp tay cho đến hết 

không chạy chơi nhƣ mấy đứa con nít khác mà cũng không ngồi ngã nghiêng. 

Cho nên lúc khóc ấm a ấm ức, tui tủi thân cầu xin với Phật Bà nếu không ban 

cho tui một pháp tu nào đứng đắn thì tui tự tử chết cho xong. Bây giờ nghĩ cũng 

lạ, ăn đòn mà mắc chi phải đòi đi tu?! Có lẽ tại lúc đó tui chán ngán cái tình vợ 

tình chồng, cái lòng thủy chung không có, và tui thấy má tui khổ tui thƣơng đứt 

ruột, phần thì ba tui, tui cũng thƣơng. Cái đầu con nít lúc đó không biết nghĩ cái 

gì? Lý lẽ làm sao mà ngây ngô quá chừng, nhƣng mà xét cho cùng cũng có phần 

đúng đó chớ, chƣa sạch nƣớc mũi đã cảm nhận đời này là giả tạm, là bể khổ. 

Tui cũng phục tui thiệt! Chắc tui có căn tu! Nói giống nhƣ mấy ông già bà cả 

nói ngày xƣa. 
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TẬP THIỀN 

Lụi đụi 1 tháng trôi qua, tui nhứt định đòi má tui phải đƣa tui tới ngôi Chùa 

nghèo ở dƣới cầu Phú Nhuận, tui định bụng bỏ hết vô Chùa tu, mà có đi tu phải 

tìm Chùa nghèo tu, Chùa giàu là tui không có chịu. Má tui cũng chiều đƣa tui 

đi, tới nơi tui xem xét thấy cũng hạp, nhƣng cái gì đó còn níu tui lại, tui trở về 

nhà buồn ủ rủ. Ðến chiều hôm đó, có hai vợ chồng luật sƣ bạn của Ba Má tui 

đến chơi, tui ngồi bên cạnh nghe ngƣời lớn nói chuyện, Bác luật sƣ nói với má 

là Bác tìm đƣợc một phƣơng pháp thiền hay lắm, tu một thời gian sẽ gặp đƣợc 

Phật Bà Quan Âm, tui đang ngồi nhìn mấy con ruồi bu dĩa trái cây, vừa nghe 

nói đến Phật Bà Quan Âm là tui ngẩn đầu lên, mặt mày sáng rỡ, tui vội chen vô 

hỏi Bác luật sƣ: 

– Thiền là sao hả Bác? Bác bày cho con đƣợc hôn? Chừng nào thì mới thấy 

đƣợc Phật Bà? Tui liên tục hỏi Bác luật sƣ không kịp trả lời tui luôn. 

Bác cƣời nói: 

– Khoan đã con, để Bác dìa nhà rồi Bác nhờ tài xế đem lại cho con cuốn sách, 

con đọc rồi theo đó mà hành. 

Tui hoan hỉ, cám ơn Bác rối rít. Vậy là điềm này do Phật Bà chỉ điểm tui đây 

chứ không phải chơi đâu. 

Chiều hôm đó tui đứng ngồi hổng yên, chạy ra cửa ngóng rồi chạy vô ngó ra 

cửa sổ xuống đƣờng trông coi có xe Bác luật sƣ đến chƣa. 

Vậy là đêm đó tui ngồi ngấu nghiến cái quyển sách, đọc cho lẹ lẹ đặng mà hành 

thiền liền mới hả cái dạ của tui. Ðã vậy, mèn ơi! Tui sợ ma! Nhìn tới nhìn lui 

trong bụng tui nghĩ nếu ngồi trong phòng tối thì tui hổng dám đâu, thôi hay là 

tui chạy ra ngoài lan can có đèn đƣờng chiếu sáng tui ngồi thử coi. Nhắm mắt 

một hồi, cũng làm đủ bài bản à nha! Tui thấy sao trƣớc mặt tui một vòng ánh 

sáng to tƣớng cứ xoay xoay nhƣ cái bông vụ. Sợ quá! tui mở mắt ra xem thử, 

thấy hổng có gì hết, tui bèn nhắm mắt lại nữa thì cũng lại thấy y nhƣ lúc nảy. 

Tim tui đập loạn xạ đành phải xả thiền leo lên giƣờng trùm mềm ngủ tới sáng. 

LẤY CHỒNG 

Thời gian trôi qua, rồi chuyện nọ chuyện kia tới, con gái cũng có ngày lấy 

chồng. Kiếp này của tui thuộc vào loại con Ða Ða đi lấy chồng xa không khỏi bị 

ăn hiếp bởi gia đình bên chồng. Cái ngày tui lên xe bông về nhà chồng, tui chỉ 

có mình ên, bên đàng gái không có một ngƣời. Tủi thân thì tui không có tủi, chỉ 

nghĩ trong bụng, lấy cho rồi, đẻ một mụm con cho biết với ngƣời ta. 

Tui còn nhớ hoài cái hồi mà tui mới tập thiền, câu đầu tiên tui nói với Phật Bà 

là: “Con tu nhƣng mà con phải học hết chuyện đời rồi con mới chịu đó nha, chứ 
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mà cấm này cấm nọ con hổng chơi đâu!”. Từ câu nói đó mà suy gẫm lại cuộc 

đời tui tới giờ đầu hai thứ tóc vẫn còn “ngầu” nhƣ vậy. Má tui lúc còn sống đập 

tui biết bao nhiêu, đi nhảy đầm có chút xíu cũng bị ném guốc vô đầu. Làm gì sai 

trái thì đem ông Thầy dạy thiền của tui ra mắng mỏ tui, nói mầy tu cái kiểu vậy 

đó hả?! ông Thầy mày dạy mày nhƣ vậy đó phải hôn? 

Nói tới nói lui cũng không qua nói thật. Tui vô cái gia đình chồng của tui cho dù 

tui có cứng đầu cứng cổ bao nhiêu hồi nhỏ thì bây giơ tui mềm nhƣ cọng bún. 

Mềm hổng phải tại tui sợ ai, mà tại tui hết đƣờng lách. Ngƣời ta nói lấy chồng 

xa là không bị ăn hiếp mới là lạ.Cả đại gia đình của ông xã tui, ngoài 1 bà má 

chồng, tui còn có 3 bà dì, 1 cô em chồng và một bà chị chồng chƣa kể em trai, 

ông cậu rồi ông già chồng nữa đó nghen! Ở chung hết! Một nhà luôn! 

Cái hãi hùng là mấy bà má chồng của tui khi bắt đầu mở miệng ra là chửi trƣớc 

tính sau. Nhè tui con nhà giàu, cha mẹ nuông chiều từ nhỏ có biết làm cái gì 

đâu? Lặt rau tui còn không biết lấy lá nào, bỏ lá nào nói chi đến nấu món này 

món nọ. Bởi vậy ngày nào mà tui không bị chửi ngày đó tui ăn cơm không có 

ngon. Nƣớc mắt ngắn dài tui chan cơm cho dễ nuốt. 

Ngoài cái vụ tui một mình ở nơi xứ lạ quê ngƣời ra, ông xã tui không cho đi học 

chữ, không dạy cho lái xe chỉ đem nhốt tui vô cái nhà hàng từ sáng cho đến tối 

mịt mới đƣợc về nhà. Ðã vậy tui ngu chi dữ vậy ta??! Biết mình thế cô thì nín 

đẻ đi, đàng này còn đèo bòng rặn ra một mụm con gái cho nó cột tui chặt hơn 

nữa. Làm mọi không công cho gia đình chồng đƣợc 6 năm, con gái tui đƣợc 5 

tuổi thì tui xin xuống tóc lên Thiền Viện tuốt trên núi tu. Muốn mà có đƣợc đâu, 

chồng tui dí súng vào đầu tui, biểu tui không đƣợc đi đâu, muốn đi phải để con 

gái lại đây rồi đi mình không. Tui ngồi niệm Phật liên tục, mặc kệ súng, mặc kệ 

chồng, mặc kệ con khóc. Cuối cùng rồi ông xã tui buông súng xuống cho tui rời 

khỏi nhà, trong túi không có lấy một xu. Nếu không nhờ một ngƣời bạn tốt cho 

tui cái vé máy bay chắc tui không biết làm sao mà đi đƣợc. 

Ngày tui ra đi con tui khóc, tui khóc, đất trời nhƣ quay cuồng, lòng dạ tui nát 

nhƣ tƣơng tàu… 
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NIỆM PHẬT 

Nói thì phải có đầu có đuôi, sáu tháng trƣớc khi tui ly gia cắt ái, một lần gặp 

đƣợc ông Thầy tui, tui có xin ông cho tui đƣợc xuất gia, ổng nói: “Mày mà bỏ 

chồng bỏ con mày tao đá mày ra khỏi dung điểm mày đang đứng hiện tại xa 

lắm!”. Nghe ổng phán một câu xanh dờn nhƣ vậy tui bƣớc đi liêu xiu, lòng tui 

đè nặng, mặt mài tui ủ rũ không còn thiết sống. 

Ngậm đắng nuốt cay tui chịu đựng những này tháng dày vò cho đến một hôm 

tui chịu hết nỗi, tui quỳ trƣớc bàn thờ Quan Thánh Ðế Quân. Tui nói nếu không 

cứu con ra khỏi cảnh khổ này con sẽ không đứng lên nữa, quỳ tới chết! Thời 

gian thắm thoát không biết bao lâu, đầu gối của tui nhƣ những mũi kim châm 

đâm suốt vào da thịt, nƣớc mắt và mồ hôi chảy đầm đìa mà tui vẫn cắn răng một 

lòng niệm Phật. Trong lúc đau đớn tận cùng của thể xác tui, thì bỗng nhiên tui 

bắt đƣợc lời dạy: 

–“Con hãy niệm Phật không ngừng không nghỉ thì con sẽ thoát đƣợc bể khổ”. 

Tâm tui bừng sáng, lạy trƣớc bàn thờ Quan Thánh liên hồi xong tui bò lên ghế 

ngồi, thở phào nhẹ nhõm. Chân tui từ từ tê tái, tê tới nỗi tui hỏng dám đụng tới 

chỉ biết xâm mình chịu trận, nhƣng mà cái đầu tui đâu có chịu yên, nó nghĩ nói 

niệm Phật thì dễ nhƣng hành không phải dễ ăn. Tui bèn nghĩ ra cách vặn cái ti 

vi lên rồi ngồi nhìn màn hình đang chiếu bóng mà thầm niệm sáu chữ Nam Mô 

A Di Ðà Phật. 

Lúc đầu tui cứ bị phân tâm, ghét quá tui chế cho mình một phƣơng pháp hƣớng 

nội đặng không đƣợc dãi đãi niệm Phật. Ðó là khi hít hơi thở vô (phình bụng ra) 

tui không niệm nhƣng khi thở ra (hóp bụng vô) thì tui niệm kéo từng chữ cho 

thật dài cho từng chữ nó tung lên đỉnh đầu của tui, chọc cho thủng đi để tui 

đƣợc thoát khỏi cảnh khổ này. Tui làm vậy trong lúc đi, đứng, nắm, ngồi và cả 

lúc ăn thì tui làm nhẹ nhẹ thôi. 

Câu: “Mày mà bỏ chồng bỏ con mày tao sẽ đá mày ra khỏi dung điểm mày 

đang đứng hiện tại xa lắm” đã không là một mối khắc khoải của tui nữa. Tui 

thấy dung điểm của tui đang đứng hiện tại là đau khổ nếu đƣợc đá đi xa lắm thì 

còn gì bằng! 

Vậy là trong 6 tháng tui cắm đầu cắm cổ niệm Phật. 

Khi nói tới cõi vô hình tui muốn nói luôn cái cõi tâm của tui, cho nên từ cõi tâm 

trong mình cho đến cõi vô hình bên ngoài phải đi có lớp có lang mới hiểu đƣợc. 
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HÀNH TRÌNH TIẾP ÐIỂN 

Lúc tui còn sống với chồng con, mỗi năm tui xin chồng tui cho tui đi dự Ðại 

Hội Thiền. 

Lần đó tui đi dự Ðại Hội với một nỗi lòng đau khổ cùng cực, cuộc sống của tui 

với gia đình chồng càng ngày càng khó thở, chồng tui thì nghe theo gia đình nên 

tui thế cô chỉ biết chịu đựng mà không có cách giải. 

Ðến Hội trƣờng tui xin đƣợc lên nói chuyện với các bạn đồng thiền của tui và 

Ông Thầy. Ðứng trƣớc cả mấy trăm ngƣời tui không ngại ngùng quì xuống vái 

lạy Thầy, vái lạy các bạn, hƣớng về gia đình chồng cũng nhƣ chồng đang ở nhà 

đập đầu lạy mọi ngƣời tha thứ cho tội hồn là tui, đã làm nhiều chuyện không 

phải, nhƣ hỗn với má chồng, và cố ý ngoại tình để đƣa ông chồng tui vào cái thế 

phải ly dị tui, tui xin lỗi mọi ngƣời tha tội cho tui. 

Tui nghĩ đơn giản trong lúc đó là mình phải làm sai mình mới gặp nghịch cảnh 

chứ nếu tui làm đúng thì tui đâu có khổ nhƣ vầy nè! Tui thấy nếu mình công 

khai xƣng tội mình thì mình sẽ không còn dám tái phạm nữa và rồi nếu mình đã 

mang danh nghĩa tu hành thì mình phải quang minh chánh đại chứ nếu mình còn 

giấu giếm mập mờ thì đâu có thể gọi là tu. Sau khi tui xƣng tội, ông Thầy tui 

cảm động dạy tui đã biết hối lỗi thì phải tu tâm sửa tánh rồi ông giảng cho tui 

nhiều nhiều lắm nhƣng đến nay tui đã quên hết rồi. Tui chỉ nắm ý chánh là phải 

sửa sai mình. 

Sau Ðại Hội là Hậu Ðại Hội, Thầy tui cho tui đến nhà ở với một số ít bạn thiền. 

Tụi tui chia nhau ra nằm ngủ la liệt, còn ban ngày thì tụi tui hội lại với nhau ở 

dƣới tầng hầm của căn nhà. Ðƣợc quây quần bên ông Thầy, tui thấy hạnh phúc 

quá, không còn nhớ gì đến con, đến nhà nữa. 

Hôm đó, có một nhóm ngƣời của bên phái “uống nƣớc” đến thăm Thầy tui. Phái 

của họ chỉ cần uống một ly nƣớc là cầu vị nào vô nhập họ cũng đƣợc. Tui thiệt 

tình hổng biết hay hổng nhớ phái đó tên là gì hết trơn. Họ biểu diễn múa kiếm, 

múa tiên cho mọi ngƣời xem xong thì họ từ giã đi về. 

Lúc đó ông Thầy tui nói, pháp thiền của mình muốn cũng làm đƣợc vậy! Ông 

hỏi có ai muốn thử không? Có vài bạn giơ tay lên rồi ngồi xuống trƣớc mặt 

Thầy. Lúc đó tui có tánh tò mò cũng muốn biết coi có thiệt không cái vụ mà 

múa kiếm, múa tiên này nên tui cũng xin thử. 

Ông Thầy kêu một bạn lấy ly nƣớc cho tụi tui mỗi ngƣời uống một hớp, xong 

ổng nói: 

–“Tui đã chuyển điển rồi các bạn ngƣời nào muốn cầu ai thì cầu đi”. 



Cõi Vô Hình – Tập 1 – TỰ THUẬT 

https://coivohinh.wordpress.com Trang 6 

 

Nghe vậy tui bèn cầu Phật Bà Quan Âm, chấp tay tui khấn Phật Bà cho tui múa 

đƣợc giống ngƣời ta coi cho biết. Ngồi chƣa đƣợc mƣời lăm phút, hai bàn tay 

của tui đang chấp lại bị bung ra rồi cảm thấy một luồng điển từ cánh tay mình 

chạy xuống mấy đầu ngón tay làm tui lúc đó cũng sợ lắm nhƣng ỷ có ông Thầy 

ngồi trƣớc mặt nên làm gan chờ xem tiếp tục. Càng lúc hai bàn tay càng rung 

chuyển thấy sợ, khi khổng khi không nó cứ giật liên hồi. Tai tui nghe ông Thầy 

nói: 

– Ðó, thấy không, tiếp đƣợc điển rồi! 

Từ hôm đó trở đi ông Thầy kêu tui ngồi gần ổng rồi biểu tui: 

– Con ngồi tập múa tay trƣớc đi, muốn cầu ai thì cầu. Quen rồi thì đứng lên 

múa đƣợc hà. 

Ðến đêm hôm đó, tui đang ngồi thiền thì lại rơi vào trạng thái tiếp điển nghĩa là 

đôi tay bắt đầu múa máy. Không lâu tự nhiên có cái lực gì đó nó dựng tui đứng 

dậy, nhảy phóc lên chiếc bàn thấp ở xa–lông. Từ đó tui múa đƣợc nguyên ngƣời 

dễ dàng, lanh lẹ, dẻo dai. 

Và cũng từ hôm đó bắt đầu cuộc hành trình tiếp điển của tui. 

DÂNG TRÀ 

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên tui múa Tiên. 

Ông Thầy và các bạn thiền quây quần bên nhau, ngƣời hỏi đạo, kẻ hỏi chuyện 

đời tƣ, ông Thầy tui từ tốn trả lời và giảng giải cho mọi ngƣời. Bỗng nhiên, 

Thầy quay lại tui và nói: 

– “Con cầu Hà Tiên Cô (ngƣời đàn bà duy nhất trong Bát Tiên) xuống múa 

dâng trà cho các bạn thiền đi!” 

Tui vâng dạ, chuẩn bị vô thay một chiếc áo Kimono màu trắng rồi đứng trƣớc 

Thầy tui chấp đôi tay, thầm xin Hà Tiên Cô cho tui tiếp điển để múa dâng trà. 

Trong lúc tui chấp tay chờ thì tui nghe Thầy tui nói: 

–”Kỳ này tui đem Thiên Ðàng xuống thế cho các bạn mục kích và học hỏi”. 

Một bạn cũng đã sửa soạn mâm trà theo kiểu ngƣời Tàu, có những chum nhỏ, 

một bình trà xinh xinh và một phích nƣớc sôi. 

Tui vừa xin xong thì vài phút sau, đôi tay của tui bắt đầu chuyển động. Cả 

ngƣời tui nhịp nhàng múa điệu múa vô cùng thanh nhẹ, nhờ một bạn có cuốn 

băng nhạc êm dịu của một Hội Thiền Yogananda nên tiếng nhạc cũng phù hợp 

với điệu múa hay nói đúng hơn điệu múa ăn khớp với từng nốt nhạc. 

Tui xin kể lại tâm trạng tui lúc đó để cho các bạn đọc hiểu một chút về tiếp điển. 

Tâm tui lúc đó bình yên, thanh tịnh, không thấy có gì khác biệt ngoài một điều 
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là tự tui biết phải múa ra sao, và làm những động tác gì thật là tự nhiên, không 

phải có ai nắm tay tui kéo, hay là đƣa ngƣời tui qua lại. 

Trƣớc hết thì Hà Tiên Cô đảnh lễ Thầy tui. Lúc tui hành lễ thì trong lòng có một 

câu hỏi, không biết ông Thầy mình đức cao vọng trọng nhƣ thế nào mà một vị 

Cổ Tiên phải đảnh lễ một cách quá uy nghi và tôn kính. Trong đời tui chƣa có 

biết đảnh lễ là cái gì mà ngày hôm nay tui làm nhuyễn nhƣ là rành sáu câu từ 

trong bụng mẹ. Lối quỳ, lối lạy, nhƣ Rồng bay, Phƣợng múa, uyển chuyển mềm 

mại thanh tao làm sao! 

Thầy tui ngồi trên ghế bành, nhìn Hà Tiên Cô múa, tay ông viết lƣu loát trên 

một cuốn tập, ông nói với tụi tui: 

– Mỗi một điệu múa là một câu thơ, tui viết ra cho các bạn đọc để hiểu, toàn là 

những lời dạy đạo cao siêu và hữu ích cho các bạn. 

Lúc đó tui tiếc là mình chƣa có thể nắm bắt đƣợc ý nghĩa của mỗi cử chỉ mà 

chính mình đang rất tự nhiên làm. Ý nghĩ thoáng qua đầu tui nhƣng tui liền bỏ 

ngay và hòa nhập vô điệu múa. 

Từ những bƣớc đi, từ cách pha trà cho đến đem chum trà dâng lên cho Thầy và 

cho từng ngƣời bạn thiền tui đều thực hiện một cách điêu luyện và có lớp lang, 

trật tự, nghĩa là chum trà đầu tiên là dâng Thầy, chum kế tiếp là cho những 

ngƣời cao tuổi..v..v.. 

Hết bản nhạc này, bƣớc sang bản nhạc khác thì điệu múa cũng thay đổi theo. 

Ðến lúc chấm dứt buổi dâng trà cũng là đến giờ dùng cơm trƣa. Thầy tui bỏ viết 

xuống, đọc lại cho tụi tui nghe bài thơ thật là tuyệt diệu, lời thơ, ý thơ đều dạy 

cho tụi tui tu. 

Trong lúc mọi ngƣời còn đang trong cơn ngất ngây say thanh quang điển lành 

thì Thầy tui nói: 

–“Thôi, đi ăn cơm đi, chiều mình lại tiếp tục chơi với Tiên, Phật” 

ÐIỂM ÐẠO 

Chiều hôm đó, tui cũng lại đƣợc ông Thầy kêu múa tiên cho các bạn thiền xem. 

Sáng hôm sau thì tui lại cầu Phật bà Quan Âm, Phật Bà cũng múa dạy đạo cho 

tụi tui, cũng phải nhờ đến ông Thầy viết ra giấy rồi tụi tui xúm nhau lại ngồi 

nghe Thầy đọc bài thơ, tâm hồn tụi tui bay bỗng vui thiệt là vui! 

Trong khi múa có lúc tự nhiên Phật Bà dùng ngón tay của tui, điểm lên đầu lên 

mặt tui, tui nghĩ là điểm mấy huyệt đạo. Vừa múa vừa điểm nhƣ vậy cho đến 

lúc ông Thầy tui nói: 

– Phật Bà Quan Âm điểm đạo cho con đó! 
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Biết đƣợc vậy nhƣng mà cũng còn thắc mắc vì không hiểu rõ nghĩa từng cử chỉ 

đã đƣợc thực hiện trên ngƣời tui. Cái lạ của tiếp điển là nhiều khi mình hiểu liền 

nhƣng cũng có lúc phải đợi ít lâu sau mình mới thấm ý. 

Nói thì ngắn nhƣng mà những buổi tiếp điển nhƣ vậy kéo dài cũng vài ba tiếng 

mỗi lần. Tui múa hết Tiên, tới múa võ theo sự yêu cầu của các bạn thiền. Thầy 

cho chơi vui và học hỏi cái lễ, cũng nhƣ những quyền thế ngoạn mục mà tui là 

ngƣời chƣa bao giờ học võ, bây giờ lại biết biểu diễn nhƣ một võ sƣ. Có lần một 

ngƣời trong bạn thiền là võ sƣ của một môn phái đã đề nghị tui múa thế “Mai 

Hoa Quyền”. Sau khi tui múa xong ngƣời đó phải thốt lên rằng: 

– Thế này đã thất truyền lâu lắm rồi Thầy ơi! Con chỉ biết múa “Mai Hoa 

Quyền” nở còn ở đây lại múa đƣợc “Mai Hoa Quyền” búp! Tuyệt diệu! Tuyệt 

diệu! 

Cả ngày múa mà tui hổng có thấy mệt chút nào hết, mà có mệt thì ông Thầy kêu 

tui ngồi nghỉ chút, uống miếng nƣớc xong lại tiếp tục. 

Ðêm đến tui vẫn ngồi thiền bình thƣờng, có phần thấy nhẹ nhàng hơn. Thầy tui 

nói với tụi tui trƣớc khi về phòng ngủ là: 

– Ngày mai Thầy cho tụi con giải trƣợc để dễ tu. 

Câu đó hứa hẹn với mọi ngƣời những màn gì đây? Ai ai trong đám tụi tui cũng 

hồi hộp chờ cho mau đến sáng… 

QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT 

Nghe đi, nghe cho rõ lòng mình 

Thật thà đi, để nhận chân sự thật 

Tập nghe đi, nghe tiếng nói siêu âm 

Chấp nhận đi, muôn tội là do nơi mình 

Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 

Dẹp tự ái, chịu lắng nghe 

Bỏ tranh chấp tự độ mình 

Thật thà cho hào quang ngời sáng 

Cho tăm tối rã tan 

Cho bình minh ló dạng 

Cho sức mạnh tuôn tràn 

Hãy nghe đi, nghe tiếng than thở của lòng mình 

Chỉ tại tôi, tôi hại lấy chính tôi. 



Cõi Vô Hình – Tập 1 – TỰ THUẬT 

https://coivohinh.wordpress.com Trang 9 

 

Ðêm hôm đó, sau khi thiền xong thì tự nhiên trong đầu tui ra bài thơ này. Tui 

biết đây là Phật Bà ban chiếu cho tui lời dạy vô cùng quý giá. Tui thầm cám ơn 

sự gia hộ của Ngƣời và nguyện sẽ theo lời chỉ dạy này mà tu tâm sửa tánh, cho 

dù tan xƣơng nát thịt tui cũng lấy sự thật thà làm kim chỉ nam cho đƣờng về 

nguồn cội. 

Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. 

ÐIỂM HUYỆT GIẢI THÔNG KINH MẠCH 

Sau khi ăn sáng xong thì tụi tui lại tề tựu đông đủ ở dƣới tầng hầm của căn nhà 

Thầy. Tui lại đi vô phòng thay áo Kimono trắng rồi ra ngồi chờ ông Thầy cho 

lệnh “tiếp điển”. 

Hôm nay mọi ngƣời cho dù rất vui nhƣng có chút căng thẳng có lẽ là đang vừa 

lo, vừa tò mò xem màn gì sẽ diễn ra. 

Thấy không khí chờ đợi có vẻ không đƣợc thoải mái nên ông Thầy mới nói: 

– Ðể lát tui kêu nó (là tui) tiếp điển dùng võ để “điểm huyệt giải thông kinh 

mạch” cho các bạn dễ tu thiền. Ai muốn cầu ai thì nói, nó sẽ mời vị đó xuống 

giúp cho. 

Thế là nhao nhao lên, ngƣời thì muốn mời Quan Thánh Ðế Quân, ngƣời thì mời 

Tề Thiên Ðại Thánh … có bạn nói đùa muốn mời cả Lý Tiểu Long nữa!!!!!! Có 

lẽ lúc đó mọi ngƣời chƣa có cho việc điểm huyệt khai thông này hữu ích. Nhiều 

bạn trong tâm còn nghĩ việc này là mê tín dị đoan. 

Ông Thầy biết vậy nên nói: 

– Con này nó đâu có biết gì đâu, mà hôm qua các bạn thấy nó múa tiên, múa võ 

thì bây giờ nó điểm huyệt cho các bạn cũng đƣợc hà. Tui muốn cho các bạn biết 

ngoài cõi này còn có cõi khác, mình tu thiền là để mình đi về đƣợc cái cõi bên 

kia, học chết trƣớc khi chết. 

Mọi ngƣơì lúc đó đều im lặng nghe Thầy giảng, một lúc sau Thầy gọi tui lại và 

nói: 

– Con mời Quan Thánh Ðế Quân đi, nhờ luồng điển trung nghĩa của Ngài để 

giải tà khai thông huyệt đạo cho các con. 

Thế là sau khi tui cầu điển Ngài Quan Thánh thì từng bạn từng bạn ngồi xếp 

bằng chờ tui xuất chiêu. Từ nhỏ tới lớn tui làm gì biết đánh võ mà hôm nay tui 

đá đƣợc cả “song phi”, hai chân nhắm vào lƣng đối phƣơng mà bay tới đá một 

cú thật mạnh nhƣ Trời giáng, bạn đó bị chúi nhủi về phía trƣớc nhƣng bật dậy 

ngay rồi cứ thế tui lấy chân đá vào những huyệt đạo khắp trên cơ thể cho đến 

khi cảm thấy đủ thì qua ngƣời khác. 
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Cái lạ là không một ai bị gì, họ không bị thƣơng tích cũng không đau còn tui 

ngƣợc lại đá hết mấy chục ngƣời thì chân đã bắt đầu sƣng, thở hòng học nhƣ bò 

nhƣng mà thấy còn nhiều ngƣời chờ nên tui tận sức tận lực làm cho hết. 

Thầy tui thấy vậy cũng động viên tui: 

– Con làm việc này là lấy công chuộc tội, con đá bao nhiêu ngƣời đó giúp họ 

khai thông nhƣng con phải chịu bấy nhiều đòn. 

Rồi buổi cơm trƣa lại đến, tụi tui đƣợc nghĩ trƣa và đến chiều thì tóp bạn khác 

đi làm về đến để đƣợc giúp điểm huyêt khai thông. 

Tui cứ miệt mài làm việc cho đến 10–11 giờ đêm thì sửa soạn tham thiền. Các 

bạn lần lƣợt đi về nhƣng Thầy tui cũng không quên hứa hẹn ngày mai sẽ có màn 

hay hơn nữa. Màn này ai nghe cũng bật cƣời đó là: 

– Màn “Thọt cà lét để tập trung điển quang” lên đỉnh đầu. 

CHIÊU THỨC “THỌT CÀ LÉC” 

Nói nhƣ nói giỡn chơi, nhƣng Ông Thầy của tui không có giỡn đâu. Cái màn 

“Thọt cà léc” để tập trung trụ điển trên đỉnh đầu là một chiêu thức siêu diệu. 

Thầy tui giảng: 

– Hôm qua tui nhờ các vị Bề Trên điểm huyệt giải trƣợc và đã thông kinh mạch 

cho các bạn để chuẩn bị cho ngày hôm nay với chiếu thức “Thọt cà léc” giúp 

cho các bạn trụ đƣợc điển trên đỉnh đầu phóng đi lên hòa hợp cùng điển cái 

của Càn Khôn Vũ Trụ học đạo trực tiếp với Bề Trên. Tại sao phải thọt cà lét? 

khi các bạn bị nhột thì gồng mình chịu, lúc đó nếu dùng hết sức đẩy luồng điển 

của mình lên trung tim bộ đầu thì có thể phá vỡ đƣợc bức màn u minh của mình 

mà liên kết đƣợc với Ðại vũ trụ siêu hình ở bên Trên. 

Nói xong Thầy gọi tui lại ngồi sau từng bạn thiền. Hôm nay tui mời Ðức Phật 

Tế Công vì Ngài là Ông Phật hay đùa vui lại có một lối độ ngƣời rất là đặc biệt. 

Cầu xong thì tui dùng hai ngón tay trỏ mà thọc cà léc các bạn của tui, tội nghiệp 

có bạn chịu nhột dở, mặt mày cứ đỏ tía lên, gồng mình trụ điển niệm Phật, có 

bạn thì ít nhột, hoặc không bị nhột thì cũng theo gƣơng những ngƣời kia mà tập 

trung điển trên đỉnh bộ đầu. 

Thầy tui ngồi nhìn tụi tui rồi nói: 

– Ðứa nào nhột nhiều là đứa đó tự ái cao đó! 

Xong Thầy cƣời ha hả làm các bạn cũng cƣời theo làm không khí thƣ giản, vui 

vẻ quá chừng. 
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Ðến chiều tối là mấy ngón tay của tui, nhất là ngón trỏ sƣng vù luôn, có một cô 

bạn thấy thƣơng, lấy dầu thoa cho tui, lúc đó tui thấy cảm động lắm. Nhƣng 

không bằng khi nghe ông Thầy nói: 

– Phải làm nhƣ vậy, khổ nhƣ vậy mới biết thƣơng quý Trời Phật luôn luôn độ 

hóa cho chúng sanh không ngừng không nghỉ, có những vị làm cây làm cỏ cho 

chúng sanh ăn nên thuốc, có những vị làm trâu bò cho chúng sanh cởi, có 

những vị làm tapis cho chúng sanh chà đạp mà vẫn một lòng thƣơng yêu tận độ. 

Thầy nói đến đó là tui đã chảy nƣớc mắt khóc thƣơng cho Thầy tui, lê lết tấm 

thân đi khắp mọi nơi để độ cho tụi tui có đƣợc ngày hôm nay, những ngƣời hiền 

biết lo cho bản thân tự tu sửa, hành thiện tích đức. Bỏ thói ác ôn, hại ngƣời, hại 

mình. 

Kể cũng lạ, ngày hôm sau ngủ dậy là ngón tay của tui nhƣ mới, không còn sƣng, 

không còn đau. Nhƣng mà tui đâu có dè là ngày kế tiếp này còn kinh hoàng hơn 

nữa! Nếu tui bị ai đó thƣa cảnh sát thì chắc tui sẽ bị bắt ở tù về tội hành hung 

ngƣời!!!… 

GIẢI TRƢỢC 

November 14, 2008 

Ăn sáng xong thì tụi tui lại xuống tầng hầm để ngồi thiền chuẩn bị chờ ông 

Thầy cho tụi tui học bài mới. 

Ai nấy còn đang phiêu diêu nhập định thì Thầy kêu tui tiếp điển làm việc. Tui 

trịnh trọng đứng lên, hai tay chấp ngang trán, xin cho đƣợc tiếp điển của Ðức 

Phật A Di Ðà. Sau đó tui đến ngồi trƣớc một bạn đang tham thiền, bất ngờ tui 

dùng hai bàn tay tát và hai má của bạn ấy liên tục, xong cong nắm tay cú vào 

huyệt trên mặt ngƣời bạn ấy. Hành động mau lẹ, mạnh, tát, cú liên hồi, hết 

ngƣời này tui qua ngƣời khác. Cũng may là các bạn của tui giữ sự thanh tịnh, 

yên lặng chịu đòn chứ nếu không họ đánh trả lại chắc tui chết quá. Ðồng lúc đó 

thì tiếng ông Thầy tui trầm trầm giải thích: 

– Hôm trƣớc “điểm huyệt” khai thông kinh mạch cho các con, sau đó “thọc cà 

léc” giúp các con trụ điển trên trung tim bộ đầu, hôm nay bất ngờ tát các con 

thật mạnh, thật đau để mọi uất khí xung thiên, thì ở ngoài này Thầy hốt trƣợc 

điển của các con để cho các con đƣợc nhẹ, đêm nay về thiền se thấy sự khác 

biệt, thanh tịnh hơn, dễ ngồi lâu hơn. 

Nhờ lời nói này của Thầy mà tui làm việc không gặp trở ngại gì cho đến hết 

ngày hôm đó. Vì tiếng đồn xa nên cũng có rất nhiều ngƣời đến để xin đƣợc giải 

trƣợc. Và cũng có một ít bạn ngại không tham dự. 
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Nhƣng tình đời cho dù là ở trong Ðạo thì cũng nhƣ nhau. Sau 3 ngày làm công 

việc này, tui đã bị mang những tiếng không đƣợc tốt mấy, nào là tui đã bỏ thiền 

rồi và bây giờ tui theo cái đạo “uống nƣớc”, ông ứng bà dựa..v.v… 

Nhìn bề ngoài thì những gì kể ra ở đây, đời bây giờ không ai có thể chấp nhận 

đƣợc, họ sẽ lên án rằng đám ngƣời này mê muội, lú lẫn hết rồi. Nhƣng mà sách 

“Harry Potter” vẫn đƣợc bán rất chạy, có lẽ con ngƣời ta nghĩ là giả tƣởng 

không hại gì nhƣng tại sao lại có quá ngƣơi mê đọc sách đó? Có phải trong tiềm 

thức của mỗi ngƣời đã thấy một phần sự thật nào đó không? Và rồi ngoài cõi 

này hình nhƣ là còn có cõi vô hình? 

HỌC NÓI 

November 17, 2008 

Ðã đến lúc tui phải học nói. Thầy tui kêu tui tiếp điển Ðức Phật Di Lạc và tuyên 

bố rằng hôm nay tui sẽ học cách nói trong lúc tiếp điển thay vì chỉ múa tiên và 

múa võ. 

Ðƣợc ngồi trên ghế bành của Thầy tui, lúc đầu hơi ngƣợng nhƣng sau khi xin 

đƣợc tiếp điển của Ðức Phật thì tui lại thƣ giản hơn. 

Ngồi chờ hoài tui vẫn không thấy mình muốn nói cái gì, hay nói đúng hơn 

không có bắt đƣợc ý gì để mà nói lại. Chỉ ngồi nhe răng cƣời rồi nhìn qua, nhìn 

lại các bạn thiền trong phòng. 

Lúc đó Thầy tui ngồi o dƣới góc phòng mới cƣời ha hả nói: 

– Con này nó không có biết gì hết, ngƣời ta muốn bấm nút, không có nút nào để 

bấm…ha!ha!ha! 

Kỳ này nó về cho nó học bài rồi nó sẽ biết nói thôi. 

Vậy là sáng hôm đó chấm dứt buổi học nói của tui một cách lãng xẹt! Cũng tại 

tui không có thích lý luận, hay tìm hiểu lý thuyết gì nhiều, từ lúc mới bắt đầu tu 

tới giờ tui chỉ nắm một câu: “Thực hành là chánh”. 

Chiều lại Thầy kêu tui tiếp điển Phật Bà Quan Âm, trong lúc muá thì tui tự 

nhiên lấy tay làm hiệu cho tất cả bạn thiền có mặt tại đó phải nằm xấp hết, rồi 

tui giẫm lên lƣng họ mà đi. Các bạn ngạc nhiên chờ đợi xem Thầy tui nói gì để 

cắt nghĩa hiện tƣợng này. 

Lúc đó nhìn mặt Thầy tui thấy nghiêm trang lắm, mắt lại nhắm xong Thầy tui 

chậm rãi nói: 

– Sau này ngƣời ta chết đầy đƣờng, nếu trên bộ đầu mà có niệm Phật, điển 

quang phát sáng thì Quan Âm sẽ giẫm lên xác ngƣời mà cứu phần hồn ngƣời 

ấy. 
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Thầy còn giảng nhiều nữa nhƣng với thời gian tui đã quên hết rồi, có lẽ phải 

xem lại băng thâu hình để mà biết rõ tƣờng tận. Nhƣng mà tui viết lại đây không 

phải là kể chi tiết mà tui chỉ nói lại kinh nghiệm những gì tui đã trãi qua và học 

hỏi đƣợc mà thôi. 

Màn này cũng là màn cuối của hậu Ðại Hội năm ấy. Tụi tui lần lƣợt ra về, ngƣời 

ở xa kẻ ở gần cũng phải trở về với đời sống thực tế không thể ở trên Thiên Ðàng 

mãi đƣợc. 

Riêng phần tui, lụi cụi sắp xếp hành lý, cởi bỏ áo tiên để về với chồng con 

nhƣng sau mấy ngày ở đây, tinh thần tui phấn chấn hơn và cảm thấy mình có đủ 

khả năng để tiếp tục học những bài mà ông Trời đã dành cho mình. 

CHÁNH TÀ 

November 19, 2008 

Từ cái dạo tui tiếp điển lần đầu thì mỗi năm tui đều đi dự Ðại Hội và hậu Ðại 

Hội. 

Mỗi lần nhƣ vậy là đƣợc biểu diễn múa tiên, đánh võ nhƣng càng ngày lại càng 

có nhiều màn hấp dẫn nhƣ: 

– Tiếp điển vài bạn thiền đã mất. 

– Tiếp điển những vị Bề Trên nhƣ Huyền Huyền Thƣợng Nhân, Ðức Phật Thích 

Ca, Ðức Phật Di Lac, Phật Bà Quan Âm..v…v… 

– Soi căn tiền kiếp cho các bạn thiền 

– Múa Ân độ 

– Ðiểm huyệt chữa bệnh 

– Tiếp điển của Hoa Ðà Tiên Ông dạy Ngũ Cầm Hí 

– Tiếp điển những tội hồn ở dƣới Ðịa phủ 

– Tiếp điển những ngƣời tu ở Côn Lôn Sơn 

– Tiếp điển của một tội hồn ở Ngục Vô Gián (Ngục A Tỳ). 

Với trình độ đƣợc điêu luyện tui có thể nói lại những lời giảng cao siêu của 

những vị Bề Trên cũng nhƣ thuật lại những khắc khoải của những tội hồn bị 

giam cầm nơi Ðịa phủ. 

Tui là một ngƣời học trƣờng Pháp từ nhỏ không hẳn là không tin có cõi vô hình 

nhƣng tui không phải thuộc thành phần mê tín dị đoan, mù quáng cho nên 

không hiểu sao tui lại đƣợc chọn làm việc này? Nhiều lúc tui bực mình vì cứ bị 

coi là bà đồng, bà bóng, ỷ lại vào Thiêng liêng không tự lực cánh sinh, tự tu tự 

tiến. Tui đem những nỗi khổ tâm này trình lên Thầy tui mà xin cho ngƣng 

không tiếp điển nữa thì Thầy tui dạy rằng: 
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– Con phải làm để lấy công chuộc tội, không có công quả nhỏ nào mà con đƣợc 

quyền chê, con làm công quả nhiều con đƣợc có cơ hội thức tâm sớm, ngoài 

công phu hành thiền ra vẫn phải còn công trình tu sửa tâm tánh nữa. 

Nghe Thầy nói tui yên tâm bỏ ngoài tai những lời dị nghị và tiếp tục làm việc 

cho mình và ảnh hƣởng ngƣời khác. 

Dƣới đây tui muốn chia sẻ những gì tui đã học đƣợc qua những giai đoạn tiếp 

điển của mình. 

Trƣớc hết tui muốn nói đến chuyện “Chánh – Tà”, hai chữ này là mối kẹt rất lớn 

cho tui khi tu thiền, tui rất tránh né cái gì gọi là tà, là trƣợc và dĩ nhiên tui mê 

việc gì chánh và thanh nhẹ. 

Có một hôm Thầy tui kêu tui vào phòng riêng và nói với tui: 

– Con tiếp điển của tội hồn……… ở Ngục A Tỳ lên cho Thầy nói chuyện. 

Nghe nói đến ngục A Tỳ là tự nhiên tui rợn hết tóc gáy. Tui suy nghĩ một chút 

rồi thƣa với Thầy tui rằng: 

– Thầy có khả năng xuống dƣới nói chuyện với tội hồn đó mà, con không chịu 

tiếp đâu, con sợ lắm, nhở ông đó không chịu đi nhập vô con luôn thì sao? 

Lúc đó Thầy tui nghiêm trang lắm khi nghe tui nói vậy, Thầy chỉ nói: 

– Không muốn thì thôi, cũng đƣợc. 

Ðêm đó tui thiền xong nằm xuống ngủ trong lòng cứ sợ bị ông ở Ngục A Tỳ 

nhập hay nhát tui vì không chịu tiếp điển. Khi lo nghĩ nhƣ vậy thì tui cảm thấy 

mình nặng nề, luồng điển trên bộ đầu bị kéo xuống thật là khó chịu. 

Bẵng đi một năm sau, Thầy tui có dịp đến nhà tui. Thầy lại kêu tui vào phòng 

hỏi: 

– Thầy muốn con tiếp tội hồn… … … ở Ngục A Tỳ để độ cho ông ta, con có chịu 

làm việc đó hay không? 

Bỗng dƣng lúc đó tui lại gật đầu và ngồi xếp bằng hƣớng tƣ tƣởng xuống dƣới 

Ngục A Tỳ, gọi tên tội hồn … … … đó lên để Thầy tui độ cho. 

Phải nhắc lại một điều là có lúc Thầy tui nhờ tui gọi một phần hồn quen biết đã 

mất, ông này khi còn sống dịch kinh sách, cho nên khi tiếp điển tui đinh ninh 

ông ta ở trên Thiên đàng nên hƣớng tƣ tƣởng của mình lên trên thì đợi hoài 

không thấy ai hết, Thầy tui phải nói: 

– Nó ở dƣới Địa Ngục chứ đâu ở Thiên đàng mà con gọi. 

Tui ngạc nhiên hỏi: 

– Ủa, dịch kinh sách mà ở Ðịa ngục hả Thầy? 
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Thầy tui giải thích cho tui nghe: 

– Nó dịch kinh sách nhƣng lấy tiền mua thuốc phiện hút. 

Lúc đó tui mới hiểu, hổng phải dịch kinh sách mà là lên Thiên đàng đâu. Càng 

thấy luật Trời nghiêm minh phát sợ luôn hà! 

Trở lại chuyện tiếp điển tội hồn… … … ở dƣới ngục A Tỳ thôi. 

Lúc tui bắt đƣợc điển tội hồn đó thì tự nhiên tui không dám nhìn Thầy tui mà lại 

chui luôn xuống bàn trốn, mắt mở không đƣợc. Vẻ sợ hãi, e dè của tội hồn này 

làm cho tui hiểu là ngƣời làm bậy thấy ngƣời quân tử rất kiêng dè, sợ cái sáng 

của ngƣời kia. Mà dĩ nhiên hào quang của Thầy tui phải sáng kinh khủng rồi. 

Tội hồn đó đƣợc Thầy tui nhẹ nhàng bảo: 

– Ra đây, tui độ cho. 

Từ từ dƣới gầm bàn tui bò ra dƣới chân Đức Thầy thì tui khe khẽ rên và cầu cứu 

mạng. 

Thầy tui vuốt đầu tui rồi nói: 

– Tôi chỉ cho về dƣới đó, phải niêm Phật, niệm 6 chữ Nam Mô A Di Ðà Phật đi 

rồi sẽ thấy sự mầu nhiệm của câu niệm đó. Thôi, về đi lần sau gặp tôi độ tiếp 

cho. 

Thế là xong buổi tiếp điển hy hữu này. Trong bụng tui cũng muốn chờ coi ra 

sao. Lòng tui sau khi làm việc lại thấy phơi phới, nhẹ nhàng không nhƣ tui nghĩ 

năm ngoái là nếu tiếp điển tà, điển trƣợc thì tui sẽ nặng nề lắm. Hèn chi bây giờ 

mới hiểu thấu cội nguồn. Chánh tà là do tâm mình mà thôi, tâm tui tốt, có ý giúp 

đỡ ngƣời thì nó thanh nhẹ còn tâm tui kỳ thị, chê bai, ghét bỏ thì tui sẽ lãnh hậu 

quả không tốt do mình tự tạo. 

Thủng thẳng tui kể tiếp truyện ông tội hồn này, phải gặp đến bốn lần tất cả mới 

độ xong. Không kể cái lần tui hổng chịu tiếp ổng đó. 
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DANH LÀ DANH GIẢ 

November 21, 2008 

Danh là danh giả, đàng là đàng tu. Ðây là câu mà Thầy tui hay nói. Lúc trƣớc 

nghe thì nghe vậy nhƣng không hiểu bằng khi tui tiếp điển và soi căn cho các 

bạn thiền. 

Một ngày đẹp trời mọi ngƣời đang quây quần bên Thầy tui ngoài vƣờn. Ngồi 

trên chiếc đu, Thầy tui quay lại nói với tui: 

– Con soi căn cho các bạn của con đi. 

Lúc đó tui chới với không biết soi căn là cái gì nên hỏi Thầy tui: 

– Soi căn là sao vậy Thầy? 

Thầy tui cƣời nói: 

– Coi coi kếp trƣớc tụi nó là ai đó. 

Nghe lời Thầy, tui nhắm mắt lại rồi thầm xin cho đƣợc soi căn các bạn thiền. 

Lát sau tui nghe Thầy tui kêu các bạn ai muốn hỏi thì hỏi đi. 

Các bạn lần lƣợt lên tiếng thì tui cũng nhìn ngƣời đó xong nói rằng 500 năm 

trƣớc, Thầy tui là một vị Hoàng Ðế và ngƣời này là Cung tần, ngƣời kia là Cung 

phi, kẻ nọ là Công chúa, có ngƣời là dân thƣờng, cũng có Ngự y, Ðao phủ thủ, 

Tƣớng cƣớp,..v..v..v… 

Tui cũng xin đƣợc hỏi mình là ai thì đƣợc trả lời là một Tƣớng Quốc có rất 

nhiều vợ và nhiều con, mọi ngƣời oà lên cƣời. Thầy tui cũng cƣời xong nói: 

– Kiếp trƣớc là ai thì bây giờ cũng chỉ có tu thôi mới gỡ đƣợc những tội nghiệp 

đã gây ra. 

Lúc đó tui nghĩ cái danh là giả, chánh diện của mình là Không mới đúng. Ðóng 

đủ tuồng hết sƣớng quá rồi ràng buộc mình vào một cái danh cố định làm gì. 

Một lần ở Ðại Hội thì Thầy kêu cả hội trƣờng hƣớng tâm thầm niệm 3 lần câu: 

– Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn xuất hiện 

cứu độ quần sanh. 

Mọi ngƣời im lặng niệm thì lúc đó tui cũng đang nhắm mắt làm nhƣ tất cả, bỗng 

nhiên ý tui nghe một tiếng quát lớn kêu tui phải đứng dậy. Tui sợ quá gƣợng 

không chịu đứng lên. Trong lòng vừa run vừa nói với chính mình: 

– Thôi ngheng, thôi ngheng, hổng có chơi vụ này à! Ở đây đông ngƣời lắm đó 

nhe. Tui hổng có chịu đâu đó. 

Tha hồ tui nói, tha hồ tui gƣợng trì lại nhƣng một cái lực gì mạnh vô cùng bật 

tui ngồi dậy, đi lọc cọc oai nghiêm lên khán đài. Với bộ đồ veste trắng và cái 
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đầu trọc của tui ai thấy chắc cũng ớn. Nếu ngƣời ta biết trong lòng tui lúc đó ra 

sao chắc ngƣời ta cƣời rũ rƣợi. Mà tui thì cƣời không có nỗi rồi, tánh tui xƣa 

nay hổng có thích cái vụ tiếp điển đƣợc rồi thì nghĩ mình là ông Phật này, bà 

Phật nọ, nhất là cái trò tự xƣng Kim Thân xong hù hiếp thiên hạ, kêu thiên hạ 

cung phụng mình là tui kị tới chết cũng không nhận. Cũng vì vậy bây giờ tui có 

viết lại kinh nghiệm tu hành của tui, tui cũng không để tên để tuổi, phần tui thì 

ẩn tu chẳng ai biết ở nơi mô mà tìm. 

Cứ vậy mà tui đƣợc thử tâm cả bao nhiêu lần, lần nào cũng hú hồn hú vía. Cũng 

may tui giữ vững nhƣ kiềng ba chân, tui tự lột hết áo Tiên, đến áo Phật cho đến 

cả áo Ma Quỷ, đến bây giờ tui hổng là ai nữa hết mới vừa cái bụng của tui. Cái 

đời tui nó khổ, khổ, khổ tới nay tui thoát đƣợc khổ là tui đã mãn nguyện lắm rồi. 

Nhƣng mà trầy vi tróc vảy chứ hổng phải chơi để từ từ rồi tui kể cho tới hết. 

Cú này mới thần sầu hơn cú trƣớc, cú trƣớc mình có thể nói là tiếp điển làm 

việc. Cú này là đêm tui thiền xong thì ngủ, nằm mơ thấy ông Tổ thiền của tui 

gặp tui thì quỳ xuống lạy nói: 

– Xin đảnh lễ Bồ Tát Tiên. 

Trong mơ mà tui còn xuất mồ hôi hột, vội vàng quỳ mộp trả lễ luôn miệng nói: 

– Con không dám, con không dám… 

Sáng dậy tui chạy vô phòng Thầy tui nói lại thì Thầy tui còn chơi tui một cú độc 

hơn nữa, phải chi Thầy nói mày mơ tầm bậy đàng này ổng chỉ nói một cách tỉnh 

bơ: 

– Bộ con tƣởng ông Tổ chức cao lắm sao? 

Tui lặng ngƣời đứng đó. Rồi tui liền dạy mình ngay: 

– Ê! ê! Hổng có tƣởng mình ngon nha hông, cái này thử tâm thôi, cấm tuyệt đối 

không đƣợc nghĩ bậy! 

Cú thứ ba đƣợc thử đối với tui hổng còn ký lô nào nữa. Số là hôm đó tui nằm 

trong cái tăng (cắm trại) ở một Thiền Viện, đang mơ mơ màng màng tui nghe 

tiếng Thầy tui văng vẳng trên đỉnh đầu tui nói rằng: 

– Sau này con sẽ thế Thầy! Sau này con sẽ thế Thầy! 

Sáng dậy tui nhớ rõ mồn một đó chứ nhƣng tui coi nhƣ pha. Gặp Thầy tui cũng 

không kể lại luôn. Tui đã tập cho mình không động bởi những lợi danh giả tạm 

ở thế gian này. Từ trình độ này đến trình độ khác hành trình của một hành giả tu 

thiền không đơn giản. Từ khóa tu học sơ cấp, trung cấp, cao cấp cho tới siêu cấp 

điển quang ngƣời thiền phải có đủ Bi Trí Dũng mới vƣợt qua hết đƣợc. 
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TÂM TRUYỀN TÂM 

November 24, 2008 

Tui không biết các bạn thiền của tui thì sao nhƣng mà từ lúc tui học cái bài tiếp 

điển này thì tui thấy lối dạy đạo của Bề Trền rất trực chỉ. Mình có cảm tƣởng 

nhƣ không phải Ông Phật này, ông Tiên nọ đang điểm đạo cho mình mà tiếng 

nói của họ nhƣ là “chủ nhơn ông” của chính mình đang chỉ đƣờng đi nƣớc bƣớc 

cho mình, không vị nể, không sợ mích lòng. Giống nhƣ cái tâm mà nói với cái 

tánh vậy đó. Tui đƣợc cái phƣớc cảm nhận nhƣ vậy nhƣng tui nghĩ những ngƣời 

bạn của tui vẫn bị cái hình thể của tui làm cho có sự phân biệt. Nếu có thể phá 

vỡ đƣợc ý thức hình tƣớng mà để cho cõi tâm lắng nghe cõi tâm nói, có thể gọi 

nôm na là tâm tâm tƣơng ứng thì chơn lý không mấy lúc làu thông. 

Cũng vì có sự phân biệt mà nhiều khi mình nhận xét thiếu trung thực, nếu đúng 

ý mình thì mình cho là hay nhƣng nếu trái ý thì nghĩ là do ngƣời đó chủ ý nói 

thêm nói bớt. 

Khi giải thông huyệt đạo cho các bạn thiền của tui thì đánh bao nhiêu ngƣời tui 

chịu bấy nhiêu đòn nhƣng mà khi nói lại lời chơn lý của các đấng Thiên liêng 

thì tui cũng đƣợc học chung với từng ngƣời bạn. Nhiều năm làm việc này tui 

thấm ý hiểu rõ con đƣờng mình phải đi nhƣ thế nào để đƣợc giải thoát, giải 

thoát đây là giải thoát tới vô cùng không phải chỉ giải thoát khỏi cái thể xác này 

hay cái hoàn cảnh mình đang sống hiện tại. 

Tui nói thật tình trong giai đoạn lúc đó mà tui nhớ lại thì tui hiểu rất đơn giản 

xin chia sẻ ở đây: 

Thứ nhất: Phải thật thà. 

Thứ hai: Phải xét lại hết những tội lỗi mình đã làm qua do tánh nào, tánh nào 

đã gây ra. 

Thứ ba: Phải công khai lỗi lầm không phải để khoe khoang hay thách thức 

thiên hạ, mà là học và hành cái lý “tất cả mọi ngƣời và mình chỉ là một” nghĩa 

là cái tâm chỉ có một không hai. Ðối đãi thực tâm và lễ độ với mọi ngƣời là coi 

mọi ngƣời là mình và khiêm tốn thật thà nhận sai trái. 

Dĩ nhiên khi thực hành đƣợc ba điều trên là mình đã là thực hiện đƣợc câu: 

“Trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật” không khó nữa. 

Mỗi một lần mình thấy sự sai trái thì các thiền sƣ ngày xƣa hay dạy đệ tử phải 

làm “công án nghịch hành”, nghịch hành là làm ngƣợc lại, ví dụ nhƣ mình làm 

buồn lòng ai đó, thấy mình sai thì phải dẹp tự ái đến xin lỗi và nói rõ cái ý khởi 

đầu thâm sâu mà mình giấu kín cho ngƣời kia nghe. Cái vi diệu ở cái chỗ khi ta 

thật thà và khiêm tốn thì không ai bắt lỗi ta nữa, mà nếu ngƣời ta vẫn cố chấp 
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thì mình phải biết chấp nhận muôn tội là do nơi mình, ngƣời quân tử đã làm 

phải gánh chịu hậu quả và không tái phạm để hy vọng một ngày nào đó ngƣời 

kia sẽ tha thứ cho mình. Phải hiểu rằng luật Trời nghiêm minh không phải bây 

giờ mình biết thiền, mang danh tu là chạy đƣợc tội. Mình phải trả giá nhƣ mọi 

ngƣời mà thôi. 

Xuống dƣới âm phủ kia mà các tội hồn còn phải đứng trƣớc một tấm gƣơng để 

nhìn lại quá trình sai trái của mình và thọ tội thì mình là ngƣời tu không biết 

dùng “Minh Cảnh Đài” để tự soi cái mặt mình hay sao? 

Những gì tui hiểu lúc đó còn phải có một thời gian thực hành sau này tui mới 

chứng nghiệm đƣợc một cách thiết thực. 

TIẾNG KHÓC GIẢI TRƢỢC 

November 25, 2008 

Trở lại ngày tui ly gia cắt ái, một mình lủi thủi từ bỏ sự nghiệp, gia đình, không 

có lấy một xu dính túi, tui lấy máy bay (vé do ngƣời bạn tốt bụng cho) qua nhà 

Thầy tui. Trên phi trƣờng ngồi chờ chuyến bay tui đã không ngớt rơi nƣớc mắt, 

nhìn quanh thấy con nít là tui đau đớn tận đáy lòng. 

Ðến nơi gặp Thầy, ông không ngó tới cái mặt tui làm cho tui tủi thân hết sức 

nhƣng cái gì đó trong tui dứt khoát với sự lựa chọn của mình cho dù có gặp 

nghịch cảnh ra sao tui cũng không thay đổi. Cả một ngày không đƣợc Thầy nói 

đến, tui đứng trƣớc mặt ông tui có cảm tƣởng mình là không khí. Thay vì tự vầy 

vò thì tui lại tỉnh bơ cứ niệm Phật, niệm quên luôn cả mình thì mãi đến sáng 

ngày hôm sau, Thầy tui cho gọi tui vào phòng rồi nhƣ không có gì xảy ra, Thầy 

nói: 

– Con ngồi xuống đây, gọi tội hồn ở dƣới A Tỳ hôm trƣớc lên đây cho Thầy nói 

chuyện. 

Thế là tui ngoan ngoãn nghe lời làm theo, một lúc sau tội hồn đó lên, cái tiếng 

phát ra đầu tiên từ miệng tui là tiếng khóc oà vỡ, tui chƣa từng nghe hay thấy ai 

khóc nhƣ vậy, mà tui lại còn đƣợc cảm nhận trực tiếp vì tiếng khóc đó do tui 

phát ra, nƣớc mắt ở đâu tuôn tuôn không ngừng, tiếng gào nghe nhƣ một sự oà 

vỡ, thoát gông cùm đã từ lâu giam cầm tội hồn này. Tui hòa nhịp theo với tiếng 

khóc đó mà đƣa hết sự đau khổ tận cùng của cá nhân tui theo từng cơn gào thét, 

và cho dòng nƣớc mắt rửa sạch mọi ƣu phiền đã từ lâu bám theo tui. Hai tội hồn 

cùng đƣợc độ một lúc qua tiếng khóc giải trƣợc này. 

Một lúc sau thì tiếng khóc im bặt khi nghe tiếng nói của Thầy tui nhẹ nhàng, âu 

yếm: 

– Con đã biết ăn năn hối lỗi chƣa? 
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Tội hồn trả lời: 

– Thƣa Thầy con đã biết, cám ơn Thầy đã độ cho con. 

Thầy tui ôn tồn khuyên: 

– Con về phải tiếp tục trì niệm Nam Mô A Di Ðà Phật nhe không. Rồi đây 

nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật sẽ bẻ gãy xích xiềng của con. 

Nói xong thì Thầy kêu tội hồn về lại ngục Vô Gián và lần sau sẽ gặp lại. Sau đó 

Thầy nói với tui: 

– Bị nhốt vào ngục A Tỳ là không bao giờ đƣợc siêu sanh mà con coi Thầy dạy 

nó niệm Phật rồi nó sẽ thoát đƣợc nơi đó. 

Lúc đó tui mới nghĩ đến phận mình cũng vậy, bị nhốt vào một hoàn cảnh không 

lối thoát mà cũng chỉ nhờ vào niệm Phật mà ngày hôm nay tui đƣợc thanh thản 

nhẹ nhàng. Không phải hoàn cảnh có thể ràng buộc mình quá đáng khi mình 

đang ở một cái xứ tự do, nhƣng mà cái nghiệp tâm nó sẽ không cho phép mình 

ung dung tự tại. Cái tình mẫu tử và tiếng đời dị nghị làm sao có thể dửng dƣng 

cho đƣợc nếu không nhờ vào pháp lành huyền diệu hỗ trợ cho mình. 

Sau đó là ngày Thầy tui đƣa tui lên Thiền Viện. 

THIỀN VIỆN 

November 27, 2008  

Thiền Viện đƣợc xây trên núi cao, có mái xanh vách đỏ rất đẹp và nổi bật trên 

nền xanh của rừng núi. 

Trên đây, tụi tui có 4 nam, 4 nữ thƣờng trú lo công việc thu dọn, nấu bếp, làm 

vƣờn và phục vụ những bạn lên đây nghỉ ngơi hành thiền. Tụi tui có một Đại sƣ 

huynh quản lý tổng quát và điều động công việc cho tụi tui làm. Tui và một chị 

bạn nữa đƣợc cắt đặt làm ngoài vƣờn nhƣ bổ củi để dành cho mùa đông, trồng 

rau, quét lá đƣờng niệm hành, nói chung là dọn dẹp khuôn viên Thiền Viện. 

Nhóm khác thì làm việc bên trong, gồm nấu bếp, làm sạch sẽ. 

Ðại sƣ huynh của tụi tui, tánh tình ăn to nói lớn, thiên vị nên tui và chị bạn bị 

hiếp đáp đủ điều. Có những buổi chiều trời bắt đầu lạnh buốt, sƣơng mù trên 

triền núi đổ xuống ào ạt nhƣng Đại sƣ huynh vẫn bắt tụi tui phải kéo ống nƣớc 

xuống tận cổng Thiền Viện để tƣới những cây thông trồng hai bên đƣờng. Hôm 

đó tui bị nằm liệt giƣờng (nói đúng hơn liệt đất) mấy ngày liên tiếp. 

Thầy tui dạo đó mở khóa tu học cho các bạn thiền khắp nơi quy tụ về. Tụi tui tất 

bật phục vụ, có ngày máy bơm nƣớc hƣ, mà trong Thiền Viện lại có cả mấy 

chục ngƣời, hai chị em tui thay phiên nhau xách nƣớc leo thang đem vào nhà 

cho các anh chị dùng làm vệ sinh. Những ngày ấy tuy cực nhƣng rất vui. 
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Một hôm tui đang ngồi cƣa củi với chị bạn thì bất chợt thấy Thầy đang chấp tay 

sau lƣng đi dạo quanh Thiền Viện, khi đến chỗ hai chị em thì Thầy nói: 

– Hai đứa con coi cây thông nào cong thì lấy dây buộc kéo lại cho ngay đi. 

Tụi tui nhỏ đến lớn chƣa biết trồng rau, cƣa củi mà bây giờ phải làm mọi thứ 

nay còn cái vụ uốn cho cây ngay. Tui thắc mắc hỏi Thầy: 

– Buộc cây kéo rồi để bao lâu mới thả ra vậy Thầy? 

Thầy tui trả lời cứ để thử một tuần coi. Xong Thầy tui chỉ cái cây Dogwood ai 

đó trồng trƣớc cửa Thiền Viện, hơi cong ngả về một bên. 

– Ðó, lấy dây buộc cây đó lại, kéo cho thẳng rồi buộc vô cây cổ thụ kia kìa. 

Hai đứa nghe nói vậy thì đi lấy dây thừng làm y theo lời. 

Một tuần sau, tụi tui thƣa với Thầy ra xem tụi tui cởi bỏ dây để xem cây 

Dogwood có ngay thẳng không sau 1 tuần đƣợc uốn nắn. 

Thầy tui ra đứng nhìn xong cƣời cƣời kêu tụi tui tháo dây ra. Dây vừa đƣợc cắt 

thì trƣớc sau không thay đổi vẫn cong quẹo làm cho tụi tui một mẻ cƣời quá đã. 

Thầy tui lúc đó nói tỉnh bơ: 

– Không thẳng thì cƣa đi!!! 

Ðây là một công án của Thầy tui ra đề, tui kể lại đây cho mọi ngƣời suy gẫm. 

Những khóa học cứ tiếp diễn liên tục trong vòng mấy tháng thì chấm dứt. Tui 

đƣợc theo Thầy sau đó đi chu du đến những Thiền Viện ở các nơi khác. Mỗi 

nơi, mỗi chỗ lại có những mẩu chuyện rất là siêu diệu. 

ÐUỔI MA 

November 28, 2008  

Hết uốn cây cho  ngay qua đến đuổi ma, coi bộ tui có nhiều nghề chứ hổng phải 

chơi đâu. Nhƣng muốn kể chuyện đuổi ma trên Thiền Viện phải đi ngƣợc lại lúc 

tui mới bắt đầu tiếp điển ở nhà Thầy tui lúc trƣớc, thì có trƣờng hợp một bạn 

thiền bị ma nhập đến xin đƣợc giải tà. Hồi đó tui còn non yếu lắm, thấy ai bị ma 

nhập thì nghĩ cứ cầu điển Quan Thánh xuống đánh cho một trận là ma nào cũng 

văng ra chứ có gì đâu, nhƣng mà tui lầm to. Bởi vì đánh, hay la hét lung tung thì 

con ma vẫn chình ình ra đó, quay lại còn liếc tui với con mắt trắng dã thấy mà 

ớn chè đậu luôn. Cuối cùng ông Thầy tui phải từ tốn khuyên nó theo ngƣời bị 

nhập tu pháp thiền này thì nó mới chịu yên, và ngoan ngoãn nghe lời. Lúc đó tui 

phục Thầy tui sát đất, thấm ý hiểu rằng không cần phải lấy vũ lực mà trị chỉ cần 

lấy tình thƣơng mà đối đãi, hồn ngƣời chết cũng nhƣ ngƣời sống cũng là một 

linh quang nhƣ nhau chỉ khác ở chỗ ngƣời cõi âm và ngƣời cõi dƣơng mà thôi. 
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Trở lại câu chuyện đuổi ma ở Thiền Viện, hôm đó cũng nhƣ mọi ngày tui đang 

lui cui bổ củi ngoài vƣờn thì có chị bạn hớt hãi chạy ra nói: 

– Bạn ơi! Thầy kêu bạn vô phòng ngủ nữ coi có con ma đang nhập một bạn 

thiền kìa!! Lẹ lên!! 

Tui ngớ ngẩn một chút, trong đầu suy nghĩ sao lại gọi mình cà?!?! Xong hỏi lại 

chị bạn: 

– Ủa? sao Thầy không giúp mà kêu em vậy? 

Chị bạn lên tiếng hối: 

– Ði mau lên đi, còn hỏi lung tung nữa. 

Tui vội vàng chạy một mạch lên Thiền Viện vô phòng thì thấy cũng mƣời mấy 

ngƣời đang ngồi xếp bằng thành vòng tròn nhắm mắt im re. Tui ngạc nhiên 

không biết ai bị nhập, cũng lại ngồi chung rồi đảo mắt nhìn quanh xem nhƣng 

mà nhìn hoài cũng không thấy ai có cái gì khác thƣờng. Cuối cùng tui đánh bạo 

hỏi lớn: 

– Ai đó?? Mau khai ra!!! 

Tiếng la của tui hùng hồn và mạnh mẽ làm cho ai nấy rúng động hết. Vừa dứt 

câu thì tui thấy một bà cụ ngồi ở bên phải của tui cách hai ba ngƣời tự nhiên 

nói: 

– Mô Phật con xin lui. 

Nói xong rồi thì yên, mọi ngƣời mở mắt ra cƣời thoải mái không còn căng thẳng 

giống lúc đầu nữa. 

Tui cũng tỉnh queo ra khỏi phòng chạy vội lên phòng Thầy để thƣa lại. Thầy 

thấy tui thì hỏi: 

– Sao xong chƣa? 

Tui thƣa với Thầy: 

– Dạ, xong rồi. Dễ ợt tới con không ngờ. Con vô phòng có thấy gì đâu, hỏi đại 

nhè nó nhát gan tự động rút lui. 

Thầy cƣời ra nƣớc mắt nói: 

– Ma nó sợ con đó! 

Từ cái dạo đó mà rồi tui cũng có dịp đuổi ma thêm lần nữa nhƣng lần sau không 

dễ ăn nhƣ lần này. 



Cõi Vô Hình – Tập 1 – TỰ THUẬT 

https://coivohinh.wordpress.com Trang 23 

 

ÐẠI NGUYỆN CỦA MỘT TỘI HỒN 

December 1, 2008  

Thời gian ở trên Thiền Viện cũng đƣợc vài tháng có một buổi tối Thầy gọi tui 

tiếp điển tội hồn ở ngục A Tỳ lên một lần nữa xem đã niệm Phật đƣợc đến đâu. 

Ðêm đó tội hồn đƣợc gặp Thầy tui có một chút thôi nhƣng cũng làm tui rất ngạc 

nhiên. Khi lên không còn sợ hãi nhƣ lúc trƣớc mà lại giống một đứa con nít, hồn 

nhiên, vui vẻ còn đùa giỡn với cái ví của Thầy tui để trên bàn. Thầy hỏi tội hồn 

này vài câu nhƣ: 

– Con có niệm Phật tốt không? 

– Con thấy sau khi niệm Phật thì nhƣ thế nào? 

Tội hồn trả lời rất vô tƣ: 

– Tốt lắm! Tốt lắm! Con không còn thấy khổ nữa. 

Sau đó thì Thầy lại cho về không hỏi thêm gì nữa. 

Một tháng sau thì trên đƣờng Thầy và các bạn thiền trong đó có tui đi đến một 

Thiền Viện khác thì có ghé lại nhà một bạn để nghỉ ngơi mấy ngày. 

Cũng vào một đêm Thầy lại gọi tui vô phòng và nói: 

– Kỳ này là kỳ sau cùng, con gọi tội hồn lên đây cho Thầy. 

Khi tội hồn đƣợc đến trƣớc mặt Thầy tui thì tui cảm thấy lúc đó tội hồn rất bình 

an thanh tịnh. Thầy tui lên tiếng hỏi: 

– Bây giờ con có thể thoát đƣợc ngục A Tỳ. Con thấy sao nói lại cho ngƣời đời 

biết đi? 

Tội hồn ấy trầm ngâm một vài phút mới từ tốn trả lời: 

– Thƣa Thầy, con đã quyết định không rời khỏi ngục A Tỳ, con thấy phƣơng 

pháp niệm Phật quá huyền diệu cho nên con tình nguyện ở lại đây để chỉ cho 

các tội hồn khác cách thoát khỏi cảnh cùng cực đau khổ này. Con muốn lấy 

công chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình đã tạo ra khi còn sống. 

Thầy tui ƣng bụng cƣời nói: 

– Vậy là tốt, để tôi viết cho một bài thơ, cầm về dƣới mà theo đó tu hành. 

Nói xong Thầy kêu lấy giấy viết và thảo một bài thơ dài, bốn câu thơ đầu có tên 

lúc còn sống của tội hồn này. Sau đó Thầy đƣa tui đọc cho tội hồn rồi đem đốt 

đi. 

Vậy là mấy năm nay chỉ bằng vào sáu chữ Nam Mô A Di Ðà Phật mà Thầy tui 

đã độ đƣợc cho một phần hồn đã phạm những chuyện không thể tha thứ thoát ra 
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khỏi ngục tù mà phần hồn này cũng quá bảnh, đã dám hy sinh sự tự do của mình 

để ở lại giúp các phần hồn khác, thật là đáng phục! 

Thấy chuyện này tui mới nghĩ lại mình. Ðã thoát đƣợc khổ đau, cho dù hoàn 

cảnh của tui không thê thảm bằng nhƣng mà tui cũng nguyện dấn thân vào cảnh 

khổ để giúp các bạn có duyên với mình đƣợc thấy ánh sáng từ bi của Thầy tui 

và chƣ Phật Tiên đã thƣờng hằng gia hộ mà cải sửa cho mình trở thành những 

ngƣời toàn thiện. Cùng chung xây dựng thế giới hòa bình ngàn năm. 

NGÂM THƠ 

December 2, 2008  

Ðại hội năm đó là tui múa tiên cho cả hội trƣờng mấy trăm ngƣời xem không 

chỉ làm việc cho nhóm nhỏ nữa. 

Trƣớc khi đến dự Ðại hội tui cũng đƣợc Thầy điêu luyện cho ngâm thơ đạo của 

Thầy viết ra. Lối ngâm thơ này không nhƣ lối thƣờng tình ở dƣới thế gian này 

ngâm. Khi ngâm ngƣời nghe cảm thấy luồng điển trên bộ đầu rút mạnh theo 

từng nốt nhạc (âm thanh). Có những nốt nhạc (âm thanh) cao vi vút thì luồng 

điển của ngƣời nghe cũng đƣợc nhất bỗng lên, đƣa hồn ngƣời đang tham thiền 

du dƣơng lên những cảnh giới thanh nhẹ bên Trên. Còn những ngƣời chƣa mở 

đƣợc bộ đầu, tâm trần còn sâu nặng thì nếu chịu lắng nghe thì cũng đƣợc trợ 

giúp. Khi ngâm bài “Lục tự Di Ðà” thì âm ba của sáu chữ Nam Mô A Di Ðà 

Phật nhƣ phá vỡ, giải thông mọi ngõ ngách bị ứ nghẹt trong Tiểu Thiên Địa của 

ngƣời đang tham thiền. 

Thầy tui lúc đó có nói: 

– Sau này khi tụi nó biết giá trị tụi nó sẽ nghe những băng ngâm thơ này nhiều 

lắm. 

Trong quá trình tiếp điển của tui, bây giờ nhìn lại thấy Thầy tui đã để lại cho 

hậu thế một kho tàng vô giá. Ðã mƣời mấy năm trôi qua, rất ít ngƣời hiểu đƣợc 

trong tay họ đã nắm giữ báu vật mà vì sức hút của hồng trần quá mạnh làm cho 

họ quên đi mà không dùng đến. 

LỜI NHẮN GỞI 

December 4, 2008  

Lần cuối cùng tui xin Thầy tui cho đƣợc chấm dứt việc làm tiếp điển và đƣợc 

Thầy chấp thuận là lúc tui từ giả Thầy để về Thiền Viện làm một ít giấy tờ cá 

nhân cần thiết. 

Tiễn tui đi Thầy đã cho tui một cái tên là “Diệu Liên Hoa” mà tới nay tui vẫn 

còn giữ để dùng khi viết một cuốn sách hay nói đúng hơn là một luận án tu 

hành. 
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Câu nói đùa Thầy tặng cho tui trƣớc mặt một vài bạn thiền là: 

– Con này ai mà nói nó cái gì oan ức nó cãi cho tới cùng! 

Lời nói này của Thầy làm tui rất trăn trở, tui biết không phải đây là một câu nói 

bông đùa mà là một lời nhắn gởi. Cái tên Diệu Liên Hoa cũng hàm chứa những 

ý nghĩa cao siêu mà chƣa thực hành tui chƣa có thể hiểu thấu. 

Thầy lại còn bồi thêm một câu nữa cũng không kém phần bí ẩn mà nhiều năm 

sau tui mới vỡ lẽ ra: 

– Con là thằng ăn cƣớp! 

Tui hoảng hốt hỏi lại: 

– Con ăn cƣớp cái gì hả Thầy? 

Thầy tui cƣời ha hả nói: 

– Con ăn cƣớp cái Ðạo. Có Đạo rồi thôi đi đi! 

Với hành trang những câu nói trên tui trở về Thiền Viện và rồi sau đó biết bao 

nhiêu sóng gió dồn dập ập vào tâm thân của tui. Bây giờ nghĩ lại thì thấy hay 

quá là hay nhƣng lúc đó cũng bầm dập vô cùng. 

Hôm nay chấm dứt hành trình tiếp điển của tui và sẽ bƣớc vào hành trình “tui 

tầm tui”. 

ƠN ĐỀN NGHĨA TRẢ 

December 5, 2008  

Lý do mà tui xin đƣợc ngƣng tiếp điển cũng rất dễ hiểu thôi. Nhờ tui trực tiếp 

tâm tâm tƣơng ứng đƣợc với chƣ Tiên Phật cho nên tui đã tiếp thu Chơn lý một 

cách rất là mau lẹ, chỉ trong một sát na có thể hiểu đƣợc những lý lẽ cao sâu 

nhất mà nếu với tâm trần còn dị biệt, mê chấp sẽ phải mất một thời gian rất lâu 

có khi nhiều kiếp mới thấu đáo đƣợc. 

Từ cái sự hiểu biết đi tới cái thực chứng cũng còn phải có thời gian thực hành 

cật lực phải gọi là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo mới mong đạt tới cõi giải 

thoát vĩnh hằng cho phần hồn của mình. 

Thầy tui hay nói: 

– Tiếp điển chƣ Tiên Phật dạy đạo cho mà không hành thì tội nặng lắm đó nha. 

Có nhiều bạn thiền muốn đƣợc nghe nhiều hơn nữa thì Thầy tui cảnh báo trƣớc: 

– Các con xin đƣợc nghe đạo thì phải theo lời vàng tiến ngọc đó mà hành nếu 

không các con mắc nợ không trả nỗi đâu. 

Nói đến mắc nợ tui mới chạnh lòng nghĩ tới Thầy tui đã mấy chục năm hoằng 

dƣơng đạo pháp, để lại biết bao nhiêu là băng thâu hình, thâu âm thanh để nhắc 
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đi nhắc lại cho tụi tui hiểu đƣờng về Trời cặn kẽ từng bƣớc từng bƣớc một 

nhƣng tụi tui cứ ì ạch, tiến 1 bƣớc thì lùi 3 bƣớc. Vì thƣơng yêu mà Thầy tui 

phải lầm lũi đi khắp mọi nơi để phổ độ chúng sanh. Vậy xét cho cùng tụi tui nợ 

Trời Phật đã bao nhiêu rồi mà tụi tui trả đƣợc bao nhiêu? Có nên vay thêm nữa 

hay là dứt khoát thực hành rốt ráo? 

Ðó là câu tui thƣờng tự vấn mình, nghĩ sâu hơn nữa, tui đã theo tu thiền từ còn 

là một thiếu nữ trẻ cho đến nay, hy sinh nhiều thứ ở đời chẳng nhẽ lại tu kiểu 

nửa nạc nửa mỡ cho uổng một kiếp ngƣời sao? Làm bậy thì tui cũng dự phần 

nhƣ ai, mà còn thấy rất dễ dàng không cần phải suy nghĩ hơn thiệt còn bây giờ 

muốn làm thiện thì tui lại chần chờ, so đo, tính toán có phải vô lý quá không? 

Những câu hỏi trên đã giúp tui qua nhiều cơn thử thách thập tử nhất sinh. Tại 

sao tui nói thập tử nhất sinh vì có chết chóc gì đâu mà lại nói vậy? Nhƣng mà có 

đó, chết cái tâm trần, sống cái tâm đạo. Mỗi một lần tâm trần chết đi thì một lần 

tui oằn oại, đau đớn. Ngƣời ta nghe tui nói vậy thì hỏi tui rằng: 

– Nói vậy tu hành thấy ớn quá ai muốn tu? 

Vậy chớ Ngài Huệ Khả còn dám chặt đứt cánh tay để cầu đạo và biết bao nhiêu 

gƣơng sáng đã để lại từ thời xa xƣa cho chúng ta thấy đâu có phải dễ ăn đâu!! 

Sau ngày tui ngừng không muốn vay nợ nữa thì cũng là ngày tui tự lực cánh 

sinh, tự tu tự tiến, tự dấn thân trên con đƣờng chƣ Tổ bƣớc. Cho nên tui có bài 

thơ nhƣ sau: 

Trên có Thầy 

Dƣới có bạn 

Ơn Thầy ta trả 

Nghĩa bạn ta đền 

Ơn trả không phải thƣờng cung kính 

Trả là hằng thực hành 

Nghĩa không đền bằng lời nói 

Ðền bằng gƣơng sáng thƣờng lau 

Trên có Thầy 

Dƣới có bạn 

Ơn đền, nghĩa trả 

Tự nhiên vô sở cầu. 

Sau này Ðại sƣ huynh của tui khi còn tại thế đã họa một bài thơ khác nhƣ vầy: 
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Ðƣờng xƣa chƣ Tổ bƣớc, 

Tìm dấu quyết đi theo, 

Tu thân rồi lập đức, 

Lối mòn nhƣng … cheo leo, 

Nhất tâm lội suối trèo đèo, 

Chiếc thân ảo giả, bọt bèo xá chi, 

Lời vàng khắc cốt thƣờng ghi, 

Chặn rào sắt thép, vẫn đi không ngừng, 

Dời non, lấp biển phá rừng, 

Ðốt cho lửa Ðạo sáng bừng nội tâm. 

Ơn sâu, nghĩa nặng, 

To nhỏ, thì thầm … 

Lấy oan nghiệt, mở toang cửa Ðạo, 

Xé áo tràng tâm kính hằng lau, 

Thấy phản chiếu dấu chân Tiên Thánh, 

Sóng trƣớc vun nền cho sóng sau. 

Gƣơng trong trao một tấm, 

Ngƣời cũ nay còn đâu, 

Ðã ơn đền, nghĩa trả, 

Tự nhiên vô sở cầu. 

PHB 

MỐI TÌNH ĐẠO 

December 8, 2008  

Sau mấy tháng chu du khắp nơi, tui trở về Thiền Viện để thấy rằng trong lúc tui 

không có mặt thì Ðại sƣ huynh của tui đã bị truất phế chức quản gia và Nhị sƣ 

huynh là ngƣời thay thế. 

Ðại sƣ huynh vốn lúc còn tại gia là một thƣơng gia giàu có, của chìm của nổi 

lên đến cả triệu dollars Mỹ. Vì chuyện gia đình gãy đổ mà đâm ra chán đời tầm 

đạo, buông bỏ hết sự nghiệp lại cho vợ con, ra đi không một xu dính túi lên 

Thiền Viện. Nguyện rằng không nói đƣợc lời chơn lý không xuống núi. 

Nhị sƣ huynh thì lại không phải là một tu sinh trên Thiền Viện, chỉ là một ngƣời 

bạn thiền ở tại gia với mẹ nhƣng vì thế đồ trên Thiền Viện có chút đổi thay nên 
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tình nguyện giữ chức quản gia trong lúc đó. Ðại nguyện của Nhị sƣ huynh cũng 

không nhỏ, nguyện trƣờng chay diệt dục. 

Còn tui thì cũng ly gia cắt ái với đại nguyện trở thành một con ngƣời mới toàn 

thiện. Ngoài ra mỗi một tu sinh là một đại nguyện, tui chỉ kể lại ba anh em tụi 

tui thôi vì sau này tụi tui đã cùng đi với nhau hết đoạn đƣờng còn lại của một 

đời ngƣời. 

Vì có máu gian thƣơng mới làm nên sự nghiệp to lớn cho nên Ðại sƣ huynh vẫn 

còn tánh cũ muốn tự trị trên Thiền Viện không lệ thuộc ban chấp hành dƣới núi. 

Mọi tiền bạc cũng nhƣ tổ chức trong tu viện đều phải do Ðại sƣ huynh toàn 

quyền quyết định. Nhƣng ý ngƣời không qua ý Trời cho nên, thủ đọan mới 

manh nha đã bị dập tắt bởi có sự nhúng tay của Thầy tui. Thế là nhờ vậy Ðại sƣ 

huynh có thể chuyên tâm tu hành thay vì tranh chấp vô lý. 

Nhị sƣ huynh lên thay thế thì lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn vì bị gọi là “gián 

điệp”! Tất cả tu sinh trên Thiền Viện có vẻ e ngại không gần gũi. Tánh Nhị sƣ 

huynh dễ dãi, lại hiền lành nên không bao lâu cũng đƣợc mọi ngƣời ƣu ái. 

Trong đó có cả Ðại sƣ huynh cũng nhƣ cá nhân tui, ba anh em tụi tui rất tâm 

đầu ý hợp, ngồi cả buổi đàm đạo, nhiều khi nói về tình yêu một cách rất tự 

nhiên không coi là một sự việc đáng ghê sợ cho ngƣời tu hành. Tụi tui bị gọi là 

nhóm ngƣời đi lạc đƣờng, nhƣng mà ba anh em tụi tui lúc đó chỉ cƣời và không 

màng đến những lời chỉ trích. 

Không bao lâu, tình cảm của tui và Nhị sƣ huynh nảy sanh. Mối tình của tụi tui 

có thể gọi là tình đạo hơn là tình trai gái thƣờng tình. Chính Nhị sƣ huynh cũng 

không biết hay không dám có tình ý gì với tui, nhƣng mà tui thì đã rất thƣơng 

yêu Nhị sƣ huynh. Có một ngày nọ, tui gặp riêng Nhị sƣ huynh và thổ lộ rằng: 

– Muội yêu huynh. Muội nói vậy, huynh không yêu lại cũng không sao, muội chỉ 

sống thật với lòng mình, nếu cứ giấu trong lòng thì muội sẽ cảm thấy bực bội 

lắm. Từ ngày muội tiếp điển theo Thầy làm việc, cái gì mờ ám trong lòng muội 

phải nói ra, nếu không nói ra muội đã vô hình chung nuôi dƣỡng sự tăm tối, sai 

trái. Còn bây giờ muội nói ra, muội thấy tình yêu không có gì tội lỗi, chỉ có 

sống không thật tâm với chính mình và ngƣời mới là có tội mà thôi. 

Nhị sƣ huynh lúc đó tái mặt, sợ hãi. Vì lời nguyện “trƣờng chay diệt dục” và lại 

rất kính nể tui nên lắp bắp nói rằng: 

– Huynh không dám nghĩ tới đó đâu. 

Sau đó giả lã vài câu thì mỗi ngƣời lại đi làm việc của mình. Phần tui, thấy rất 

thoải mái nhẹ nhàng, cũng không thấy buồn hay khổ sở khi Nhị sƣ huynh không 

đáp lại tình cảm của mình. Tui nghĩ tình yêu không điều kiện mới là tình thật, 
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có gì đâu mà buồn. Còn Nhị sƣ huynh thì sau này tui biết đƣợc rất phân vân và 

khắc khoải. Trách nhiệm một quản gia, lời nguyện của một ngƣời tu và tình cảm 

của chính mình không biết phải làm gì cho đúng. 

HẠ SƠN 

December 10, 2008  

Con ngƣời ta đến đây cũng một mình khi ra đi cũng một mình, tui nghe nói câu 

này thƣờng lắm nhƣng mà tui không có thấm ý nhiều, có lúc còn nghĩ làm gì mà 

một mình, tui có cả trăm, ngàn ngƣời bạn đồng thiền, thƣơng nhau nhƣ ruột thịt 

có bao giờ mà phải gọi là đi một mình. Có chết chắc cũng có bạn bè đón mình 

rồi có gì mà lo. Ấy vậy mà ngƣời ta nói đúng phóc mới đau chứ! 

Ở đời mình thấy cô đơn vì chồng con, gia đình không hiểu mình còn vô trong 

đạo mình có Thầy, bạn đồng chí hƣớng có ai hạnh phúc bằng không? Tui cứ 

tƣởng không bao giờ tui sẽ mất đi đƣợc những mối quan hệ vô giá đó nhƣng mà 

chỉ trong nháy mắt tui chỉ còn lại có tui. 

Nhớ lại lời Thầy tui nói với tui trƣớc khi tui đi về Thiền Viện: 

– Sau này chỉ có ngƣời hiền mới chơi với con, còn ngƣời dữ nó tránh xa con ra. 

Lúc nghe vậy tui hân hoan nghĩ rằng: 

– Ồ! Vậy mình có cả trăm, ngàn ngƣời bạn cơ mà. 

Tui luôn luôn hãnh diện với bà chị ruột của tui là tui rất nhiều bạn còn chị ấy thì 

cu ki chỉ có chồng với con, buồn quá! Tội nghiệp quá! 

Ai có ngờ đâu chỉ vì một chữ YÊU mà tui từ một cô Tiên trở thành Ma thành 

Quỷ. Những ngƣời bạn khi xƣa xa lánh, coi nhƣ tui ghẻ lở không dám ngồi gần. 

Thầy tui thì cũng không tha, nói tui là con quỷ dâm dục. Giúp cho sự phê phán 

và chia rẽ càng nặng nề hơn nữa. Nhƣng mà nhờ tui hiểu cho nên tui chỉ biết 

thầm cám ơn các bạn của tui và nhất là Thầy tui, nếu không cho tui học bài này 

thì làm gì tui biết đạo ở trong mình không phải đi tìm đâu xa, không phải cần có 

bè có lũ mới tu đƣợc. Toàn thiên hạ có đứng sang một bên mà mình tui chỉ lủi 

thủi một mình ở bên nay thì tui cũng cứ tu rốt ráo, mặc cho tiếng đời dị nghị, 

mặc cho thiên hạ khen chê, mặc cho Ðất Trời xoay chuyển, mặc cho sắt thép 

chận rào, tui vẫn đi, vẫn tiến, vẫn một mình thay đổi cả một con ngƣời cũ của 

mình để trở thành toàn thiện, toàn giác. Tui sẽ không vì bất cứ điều gì để mà gạt 

yêu thƣơng sang một bên, biến đổi nó thành dị dạng ma quái rồi đội một lốt tu 

hành giả ảo, lấy vải thƣa mà che mắt thánh. 

Ðúng vậy cũng vì yêu thƣơng Nhị sƣ huynh mà tui đã đƣợc ban chấp hành dƣới 

núi ra lệnh phải rời khỏi Thiền Viện ngay đêm đó. 
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Tui vui vẻ sửa soạn chiếc vali nhỏ, túi cũng không có tiền, từ giả tu viện để hạ 

sơn. Trong lòng chỉ giữ đem theo có mỗi 4 câu thơ này do tui làm: 

Xuất gia ta không ngại, 

Phá giới ta không nghi, 

Nhập thế ta không sợ, 

Chỉ sợ ta không tu. 

Nhị sƣ huynh đã lấy xe đƣa tui xuống núi, một đêm đầy sƣơng mù không thấy 

đƣờng đi trƣớc mặt một thƣớc, nguy hiểm vô cùng có thể rơi xuống triền núi bất 

cứ lúc nào. 

Tƣơng lai trƣớc mặt không nắm bắt đƣợc, một chuyến đi vô định đƣợc căn cứ 

trên niềm tin bất khuất. 

Sau khi đƣa tui đến nhà một ngƣời bạn thiền tốt bụng, Nhị sƣ huynh trở về núi 

một mình. 

THIÊN CHỈ 

December 11, 2008  

Một tuần sau, vì quên một ít đồ dùng cá nhân tui đã đƣợc một ngƣời bạn thiền 

đƣa lên Thiền Viện để lấy. 

Gặp lại Nhị sƣ huynh tay bắt mặt mừng, Nhị sƣ huynh hỏi thăm thì tui nói: 

– Thiền Viện trong tâm chứ đâu chỉ là nơi đây, muội có đi đâu cũng phải tu thôi 

mà! 

Hỏi đến Ðại sƣ huynh thì đƣợc biết đã về thăm gia đình, tuần sau trở lại. Lấy 

xong đồ đạc tui sửa soạn xuống núi thì Nhị sƣ huynh nói: 

– Huynh sẽ theo muội hạ sơn luôn. 

Câu nói dứt khoát này đã thay đổi cả cuộc đời của Nhị sƣ huynh. Từ một ngƣời 

quản gia trung tín, từ một ngƣời thiền luôn luôn chăm chỉ làm công quả và đƣợc 

mọi ngƣời quý trọng thƣơng yêu trở thành một “âm binh” cho tui. Biết bao 

nhiêu lời đồn phóng đại nghe qua phải tức cƣời, nhƣng tui vẫn cứ giữ tâm thanh 

tịnh dứt khoát không cãi lại bất cứ nỗi oan ức nào. Nhớ ngày nào Thầy đã nói 

tui là ngƣời không bao giờ chịu sự oan uổng mà không đôi chối cho tới cùng. 

Thì giờ đây công án nghịch hành đầu tiên của tui là câm mồm gánh chịu mọi 

búa rìu dƣ luận, dày công tu sửa mình. 

Cuối tuần Nhị sƣ huynh đã cùng tui đến chỗ hội họp bạn thiền để Nhị sƣ huynh 

tuyên bố công khai từ chức quản gia. Nhị sƣ huynh hùng hồn đứng trên bục 

nhìn xuống các bạn thiền rồi cất to giọng nói: 
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– Tui cám ơn các bạn đã tin cậy giao cho việc quản lý Thiền Viện nhƣng đến 

nay tui xin từ chức đó vì lý do tui muốn đi theo tiếng gọi của tình yêu. 

Nói xong tui nhìn thấy tất cả các bạn thiền đều im re hết và rồi kể từ lúc đó mọi 

ngƣời ngoảnh mặt làm ngơ mỗi khi tụi tui đi ngang qua họ. Có vài ngƣời cảm 

cái nghĩa khí của Nhị sƣ huynh, dám làm, dám nói thì đến bắt tay chúc mừng. 

Mặt khác cũng có ngƣời đến gặp tui chỉ thẳng vào mặt và nói: 

– Có làm đĩ mƣời phƣơng cũng phải chừa một phƣơng chứ!!! 

Tiếp diễn, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, mỗi một Ðại Hội tụi tui 

đi dự là mỗi lần vuốt mặt không kịp với những lời nói nhƣ dao xé thịt, những 

ánh mắt nhìn khi thị, những hàng ghế gần nơi tui ngồi đều đƣợc bỏ trống. Tui 

lặng lẽ bƣớc đi trong những lời sỉ nhục nặng nề, lòng không bao giờ có một chút 

hận thù. 

Một tuần sau khi Nhị sƣ huynh tuyên bố theo tiếng gọi tình yêu thì tụi tui lái xe 

lên Thiền Viện để thăm Ðại sƣ huynh. 

Khi gặp tụi tui Ðại sƣ huynh mừng rỡ ra mặt, rủ nhau ra ngoài bờ hồ tâm sự. 

Ðại sƣ huynh nói: 

– Từ ngày hai em hạ sơn, Ðại sƣ huynh ở trên này không còn thấy vui nữa, tu 

hành thấy vô vị làm sao nhƣng kẹt nỗi Ðại sƣ huynh có nguyện không nói đƣợc 

lời chơn lý không xuống núi, biết sao đây??? 

Lời than ván của Ðại sƣ huynh làm cho tui cũng chạnh lòng nên tui nói: 

– Ðể muội bày huynh cách này nha, huynh và Nhị sƣ huynh viết một bài thú tội, 

những lỗi lầm ngày xƣa phạm phải dù xấu xa cách mấy cũng kê khai ra rõ rệt, 

tuyên bố đắc đạo, lựa cho mình một danh Phật ngƣợc lại với cái yếu nào của 

mình mà xƣng ra. Xong phải nói một cách ngạo mạn để chận tất cả mọi thƣơng 

yêu hay quý mến của ngƣời đọc nhằm tự chận luôn cả chính mình không đƣợc 

xƣng danh để lợi dụng ngƣời mê tín. Từ đó, vì mình kích động sẽ có phản động 

lại, ta phải gánh chịu mọi hậu quả để rửa sạch tội nghiệp từ tiền kiếp cho đến 

nay. Ðây cũng là bƣớc đầu cho hai huynh học “kiến tánh” thấy đƣợc sự sai 

lầm, nhận sai và sửa sai. Mình đặt cho tờ khai này là “Thiên Chỉ”. Ðây là chỉ 

dụ của Thƣợng Ðế ban cho. 

Rồi tui lại tiếp: 

– Ðại sƣ huynh đã nói đƣợc lời chơn lý, nói sự thật về mình, ăn năn hối lỗi thì 

sự hạ sơn của Ðại sƣ huynh là danh chánh ngôn thuận, mở toang cửa đạo mà 

hiên ngang nhập thế. 

Ðại sƣ huynh đã tìm cho mình một danh xƣng ngƣợc lại với cái tánh lƣu manh, 

hay xạo láo của mình là: 
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– Trung Chính Quang Minh Phật. 

Còn Nhị sƣ huynh với tánh tình đạo đức giả đã chọn cho mình danh xƣng: 

– Hòa Cảm Phật. 

Hai huynh sau khi thiền đã kính cẩn ngồi cả đêm viết lại tất cả những việc làm 

sai trái, xong đến sáng thì gởi đi khắp nơi cho các bạn thiền. 

BẢN LAI DIỆN MỤC 

December 12, 2008  

Sau khi “Thiên Chỉ” bắn đi khắp nơi thì ba ngƣời tụi tui bắt đầu dấn thân học 

đạo trực tiếp với các bạn thiền không còn chỉ học nơi Thầy nữa. Tụi tui học để 

thấy rõ mình hơn, để thực thi đƣợc những gì Thầy đã dạy tụi tui qua băng giảng, 

qua những lần điểm đạo. 

Cũng kể từ đó tụi tui bƣớc vào giai đoạn: “Trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành 

Phật”. 

Ðại sƣ huynh đã có viết ra một bài thơ để nói rõ hành trình tu học của tụi tui mà 

đến bây giờ Ðại sƣ huynh đã về Trời thì tui mới có dịp ghi lại để cho hậu thế: 

Bỏ đời qua đạo, 

Vào cõi huyền linh, 

Hƣớng nghịch hành, thênh thang bƣớc tới, 

Lùi lại sau, cát bụi u minh, 

Lấy thiền trƣợng gõ vào quá khứ, 

Cho im hơi lục dục thất tình, 

Ðƣờng mây trắng lâng lâng thoát tục, 

Gót vân du nhẹ buổi đăng trình. 

Thiền Viện ở cõi tâm, 

Ðạo lớn ngự trong lòng, 

Không mảy may vƣớng víu, 

Ðầy một trời thong dong, 

Ðƣờng tiến hóa xá gì sinh hay tử, 

Vƣợt ra ngoài ngũ giới với tam quy, 

Hành động nghịch để tức thời khai ngộ, 

Dùng quang năng cởi trói cõi u mê, 

Xuống tuệ kiếm, chém ngang sắc tƣớng, 

Thắp tâm đăng giữ vẹn câu thề. 
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Chân lý ôi thuần phác, 

Chân tâm chẳng cƣỡng cầu, 

Buông thỏng tay vào chợ, 

Trong siêu thoát nhiệm mầu. 

Danh khả danh, 

Phi thƣờng danh, 

Vô đạo là có đạo, 

Hữu đạo là vô duyên, 

Pháp vốn không văn tự, 

Nên giáo ngoại biệt truyền. 

Cõi phù sanh diệu vợi, 

Thích lý màu thần thông, 

Quên bản lai diện mục, 

Của chính mình là không, 

Trở về trong chốn bụi hồng, 

Ðội trời, đạp đất mà lòng chân nhƣ. 

Ðại trƣợng phu hề, 

Ðại trƣợng phu, 

Ôm chí lớn, 

Viễn ly điên đảo, 

Mộng tƣởng cứu cánh Niết Bàn. 

Tu không ngừng không nghỉ, 

Hào khí phá lao lung, 

Thấy mình sai mãi mãi, 

Giải thoát đến vô cùng … 

PHB 
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CẢM NGHĨ CỦA MỘT NGƢỜI ĐỌC 

December 19, 2008  

Dầu cảm nhận hay không, hầu hết chúng ta đều tin rằng có cõi vô hình. Ðó là 

cảnh giới của tâm linh, của phần hồn đời đời bất diệt. Kiếp nhân sinh vô cùng 

ngắn ngủi, nhƣng lại chứa đựng muôn vàn thử nghiệm để điêu luyện tâm linh 

tiến hóa. Tất cả mọi pháp tu luyện đều có những giới hạn trình độ của nó. Hành 

giả muốn vƣợt thoát lên một trình độ cao hơn đều phải có đủ hùng tâm, dũng 

lực để phá vỡ cái cực hạn của mình, chết đi cái trình độ hiện tại, con ngƣời hiện 

tại, tái sinh vào cảnh giới mới, con ngƣời mới, để tiếp tục con đƣờng tiến hóa 

đến vô cùng. Ðó là hành trình của tác giả đã, đang và sẽ đi. 

Ngày nào đó trả lại xác thân này cho đất, có phải chúng ta sẽ bắt đầu thực 

chứng cõi vô hình?! 

Có những ngƣời sống với cõi vô hình ngay khi còn sống. Tác giả là một trong 

số này. 

Truyện viết bình dị, mộc mạc, gần gũi với đời sống hiện thực hàng ngày, nhƣng 

chứa đựng một nội dung thâm thúy, cao sâu. Có những sự việc vô cùng giản dị, 

tầm thƣờng trong đời sống chúng ta, không ngờ đó lại là chiếc chìa khóa để đạp 

tung cánh cửa huyền vi mà đi vào pháp giới. 

Giải thoát phải chăng chỉ là sống trọn vẹn, sống thật thà, sống công khai, sống 

trách nhiệm với mình, với ngƣời! 

Tôi đã khóc, đã cƣời, đã khổ đau, đã hạnh phúc khi đọc truyện này.Vì tác giả đã 

gửi trọn vẹn tâm tình mình trong đó để thiết tha mời gọi mọi ngƣời cùng đọc, 

cùng đi, cùng sống …. 

PVK 

ÐẠO LỚN 

January 19, 2009  

Bất cứ làm việc gì thì cũng có cái giá phải trả của nó. Tụi tui dấn thân vào cõi 

vô hình của cái Tâm, mỗi bƣớc chân đi là mỗi lần khám phá điều hay, điều dở 

của chính mình. Ai có ngờ đâu đạo lớn nằm trong con ngƣời, nó đơn giản và 

siêu diệu làm sao! Một cơn mê ngủ dài lê thê khi tỉnh giấc thấy mình chỉ là một 

hạt bụi trong càn khôn này, mà lúc mình u minh thì lại cứ tƣởng ta là cái rốn của 

vũ trụ, chẳng ai bằng ta và chỉ có ta mới đúng. Cái giá phải trả của thức tâm là 

sự oằn oại của phàm tánh, bao nhiêu lời lẽ hay ho, mạch lạc để bào chữa cho tất 

cả việc sai trái mình đã làm đều đƣợc đƣa ra nhƣ một cách cố ý bóp méo sự thật 

và khỏa lấp đi cái sự đổ vỡ tan tành của những gì mình tin tƣởng lúc trƣớc. Và 

rồi cái sự lạnh lùng dứt khoát của cái Tâm cũng không kém phần ghê rợn. Khi 
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ánh sáng tràn đến thì bóng tối tự nó tan rã không có thời gian để lý luận nhiều 

lời. 

Sau đây là một bài thơ của Ðại sƣ huynh viết để tự dạy mình: 

Hoa đào xuân đến, hồng đôi má, 

Tiễn biệt thu đi, rụng lá vàng, 

Tuyết xuống trong mùa đông lạnh giá, 

Nhƣ ngƣời thiếu phụ quấn khăn tang, 

Sinh ký, tử quy, 

Lệ đổ hàng hàng … 

Càn khôn vận chuyển, 

Rồi xuân lại sang, 

Cô miên giấc điệp mơ màng, 

Tái sinh thành nụ, điểm trang ánh hồng, 

Sanh sanh, hóa hóa, bềnh bồng, 

Quán thông một lý, là lòng chân nhƣ, 

Bổ bất túc, tổn hữu dƣ, 

Ngọn tâm đăng sáng, khƣ khƣ giữ gìn. 

Biết bao đời, bao kiếp, 

Vọng ngoại và u minh, 

Có ngờ đâu đạo lớn, 

Lại nằm ngay trong mình, 

Thấy sai, là mật khuyết, 

Nên thƣờng hằng quân bình, 

Liều thân vào cửa tử, 

Ðể tâm ra cửa sinh, 

Chịu cho địa ngục hành hình, 

Con đƣờng giải thoát đăng trình thăng hoa. 

PHB 

Ngày mai 20/01/2009 sẽ có cúp điện nên xin hẹn lại bạn đọc ngày 22/01/2009. 
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TỪ BIỆT 

January 21, 2009  

Cái cõi tâm nói sao cho hết, nó biến đổi không lƣờng. Mình biết đƣợc đƣờng đi 

nƣớc bƣớc nhƣng mà mấy ai muốn đi cùng cho nên tất cả cũng do duyên mà 

thôi. Ðoạn đƣờng dài cứ lầm lũi đi bƣớc tới thì rồi có ngày cũng đến nơi. Mấy 

anh em cùng đi với nhau, cùng chịu nhiều đắng cay, cùng hƣởng những thành 

quả của việc tu hành bất thối chuyển. Nhƣng rồi khi xong việc thì phải có sự 

chia tay theo đúng luật tiến hoá mà thôi. 

Ðến đây tui muốn kể chuyện Ðại sƣ huynh từ giã cõi đời này để dấn thân vào 

cõi vô hình bên kia thế giới. 

Chuyến ra đi này của Đại sƣ huynh không nhƣ mơ tƣởng, ngƣời ta nghĩ khi đã 

tu thì ngày từ giả cõi đời sẽ là ngồi tham thiền rồi bỏ xác một cách thoải mái. Sự 

thật thì Đại sƣ huynh đã mang căn bệnh ung thƣ phổi cũng do nhiều năm tháng 

hút thuốc, khi từ bỏ thì đã quá trễ, 6 tháng oằn oại với cơn đau, Đại sƣ huynh đã 

không một ngày bỏ niệm Phật và thiền. Ðại sƣ huynh cũng đã tự lo cho mình có 

một đám tang không phải nhờ đến con cái hay bạn bè. Từ bức di ảnh cho đến 

nhà quàng. Trƣớc khi mất, Đại sƣ huynh còn gọi điện thoại cho Thầy để từ giã: 

– Con đi về trƣớc nha Thầy, Thầy ở lại bảo trọng sức khỏe. Con mang bệnh 

ngặt nghèo này cũng do con phá hoại cơ thể mình nên ngày hôm nay đƣợc trả 

quả con thấy mãn nguyện rồi, không than oán cũng không có gì thắc mắc. 

Thầy nghe Đại sƣ huynh nói vậy thì Thầy lớn tiếng đáp lại: 

– Con hãy dũng mãnh mà đi, không có gì trở ngại nữa. 

Thế là sau đó Đại sƣ huynh mua ít trái cây cúng Thần chết để nhờ Ngƣời đến 

đón cho đúng ngày mà Đại sƣ huynh muốn đi. Kể từ hôm đó Đại sƣ huynh nhịn 

ăn, nhịn cả uống để dọn mình cho chuyến đi cuối cùng của đời ngƣời. 

Ðại sƣ huynh nhờ tui gởi thƣ từ biệt đăng trên báo của Hội, chào các bạn thiền 

và xin đừng hƣớng tâm cầu nguyện cho Đại sƣ huynh vì huynh đã biết đƣờng tự 

đi về Trời. 

Ngày tang lễ, chỉ có nhị sƣ huynh, tui và một huynh nữa đi đƣa tiễn. Tui có làm 

bài thơ đến phúng Đại sƣ huynh nhƣ sau: 
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Vinh Quang 

Mƣời lăm năm ròng rã, 

Nghe chửi làm câu kinh, 

Tiếng rủa thay tiếng mỏ, 

Anh thấy hận cả em. 

Mƣời lăm năm vật vã, 

Oan khiên ngất Trời xanh, 

Thị phi tràn khắp nẽo, 

Anh vẫn cùng em đi. 

Mƣời lăm năm nợ trả, 

Ăn xin từng hạt gạo, 

Anh chan cơm nƣớc mắt, 

Túng thiếu nhƣng vẫn qua. 

Mƣời lăm năm hối hả, 

Em kéo rồi em lôi, 

Anh bò lên từng nấc, 

Lột bỏ cái thằng TA. 

 

 

 

Mƣời lăm năm trôi qua, 

Trên giƣờng bệnh hấp hối, 

Anh nhắc lại em nghe, 

Bốn câu thơ anh làm: 

“Thần tử không còn khố, 

Mặc dầu trong tiết đông, 

Uy nghi quỳ đảnh lễ, 

Dâng lên: bàn tay KHÔNG”. 

Dâng lên đi anh nhé, 

Bằng chứng tu về KHÔNG, 

Không còn nuôi bản ngã, 

Kiến tánh hòa hƣ không. 

Bao năm dài khổ nhục, 

Ngày VINH QUANG đã đến, 

Trở về ngôi vị cũ, 

Trung Chánh Quang Minh Phật. 

NM cẩn đề 

1:00 sáng, ngày 26 tháng 2 năm 2002

 

Ghi chú: Trùng hợp là nhà quàn anh PHB cùng một chỗ với Thầy 7 năm sau tại 

Montreal. Cũng cùng một phòng, nhƣng anh B chỉ mƣớn đƣợc 1/3 phòng thôi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAÄP II 

  

 

 

KINH : NGUYỄN NAM MAI (NM) 

LUẬN : PHẠM VĂN KHANH (PVK) 

TRUYỆN & THƠ : PHẠM HỮU BẰNG (PHB) 
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TẬP II:  LUẬN ÁN TU HÀNH 

LUẬN ÁN TU HÀNH 

Ở đời có học, có thi, có ra trƣờng rồi có luận án để trình làng là chuyện bình 

thƣờng. Khi đã hoàn tất chặn đƣờng dài trên thì chỉ còn có sống với những gì 

mình đã đạt đƣợc, những kinh nghiệm trãi qua sau đó cũng giống nhƣ ngƣời 

uống nƣớc thì nóng lạnh tự biết. Cái đạt đƣợc không hẳn là một thành quả miên 

viễn mà là một phƣơng tiện để tiến hóa đến vô cùng. Không dừng lại ở nơi nào 

đó vì căn bản và cái lõi của Ðạo đã là thấy sai để luôn luôn sửa sai thì làm gì có 

sự ngơi nghĩ trên một chiến thắng nào giữa mình và mình phải không? Ðến khi 

đạt tới cái Không huyền bí kia mới thấy rằng trong Không nó còn cái Có thì nói 

làm gì đến Không cả cái Không cho phí giấy mực. 

Kể từ đây cõi vô hình sẽ trình làng luận án tu hành. Con đƣờng (đạo) này có 

phù hợp với mọi ngƣời hay không cũng không phải là điều quan trọng, nhƣng 

nó là con đƣờng của ít nhất là ba ngƣời đã cùng đi với nhau mấy chục năm. Ba 

ngƣời đã thử nghiệm, đã dầy công truy tầm cho ra “mình là ai” và hôm nay 

“Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” đã ra đời. 

Nói đến Kinh thì cũng xin nói cho rõ để rồi có ngƣời lại hiểu rằng Kinh chỉ có 

của Phật mới đƣợc gọi là kinh. Nhƣng theo quan niệm của tụi tui thì Kinh là 

kinh điển trong con ngƣời của mình, mình khai thông đƣợc nó thì mình biết 

đƣờng biết lối để mà nói lại cho rành mạch. 

Tại sao gọi là “Diệu Liên Hoa”? Vì một lý do rất đơn giản là tui đã đƣợc ông 

Thầy tui cho cái tên nhƣ vậy trƣớc khi tui từ giã Thầy về Thiền Viện rồi sau đó 

hạ sơn. 

Sau nhiều năm tháng thực hành rốt ráo những gì đã viết trong luận án, tụi tui 

nhận xét thấy rằng “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” là ở trong mọi ngƣời và của mọi 

ngƣời không là của riêng một ai. 
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DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH 

Kinh: NM 

Luận: PVK 

Truyện và Thơ: PHB 

Kính dâng lên Ðức Thầy Lƣơng Sĩ Hằng luận án tu hành. 

Ðại sƣ huynh 5 tháng trƣớc khi viên tịch thì tự tay đem đi sao chép (photocopy) 

và may lại cả chục cuốn kinh để sau này có dịp thì Nhị sƣ huynh và tui có thể 

biếu cho những ngƣời hữu duyên. Ðại sƣ huynh đã tự đề thơ trên mỗi cuốn kinh 

nhƣ sau:  

Thanh điển giáng lâm thành bút tự, 

Giải tan tâm tối, thoát lao lung! 

Huyền cơ mở khép theo từng chữ! 

Nhìn xuống trang kinh, lửa bập bùng 

Mộng Lệ An, ngày 9 tháng 9 năm 2001 

Trung Chính Quang Minh cẩn đề 

PHB 
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CHƢƠNG 1 

Không lễ chớ làm, 

Không lễ chớ nghe, 

Không lễ chớ nói, 

Không lễ chớ nhìn. 

Ðây là bốn vé tàu chở thẳng xuống địa phủ, thọ tội và luân hồi. 

Ðây cũng là đức độ ngƣời chơn tu. 

Sao mới gọi là tội? 

Sao mới gọi là phƣớc? 

Chấp mê gọi là tội. 

Tự tri gọi là phƣớc. 

NM 

Luận 

Hoa sen vốn sanh ra từ bùn. Ðạo giải thoát cũng từ cõi đời trần trƣợc khổ đau 

này mà phát. Thấy đƣợc tâm chính nhờ cái tánh chấp mê lục dục thất tình. Bỏ 

bùn ra chẳng có sen, lìa đời không có đạo, diệt tánh thì mất luôn cả tâm. Kinh 

Diệu Pháp Liên Hoa nhằm nói về pháp môn Kiến Tánh, thấy tánh để tìm lại 

Tâm, nhờ đời để mà hiểu đạo. 

Cuộc đời vốn vẫn nhƣ thế! Xã hội và luân lý luôn luôn có những khuôn thƣớc, 

quy luật để ràng buộc con ngƣời vào một trật tự chung. Tu hay không tu cũng 

đều phải thuận theo dòng sinh hoạt này, cái khác chỉ là mục đích và đối tƣợng 

mà thôi. 

Ngƣời đời giữ lễ với mọi ngƣời chung quanh để vun bồi cái thể diện, cái danh 

giá của mình. Vì thế trở nên khó khăn, độc tài. Phải đè nén, hãm mình, rồi kỳ 

thị, chê bai, chà đạp những ngƣời mà mình cho là thất lễ. Cảnh dằng co, xâu xé 

trong nội tâm và ngoài xã hội đó gọi là địa ngục. Tạo khổ vì ác với chính mình. 

Tạo tội vì xây dựng chấp mê. 

Ngƣời chơn tu giữ lễ với đối tƣợng là chính mình. Làm, nói, nghe, nhìn theo 

những ý muốn trung thực bên trong, không sống giả dối đãi bôi và tự lừa gạt 

mình nữa. Ðiều quan trọng là phải trách nhiệm, chấp nhận mọi hậu quả và phê 

phán của dƣ luận chung quanh để có cơ hội thấy những khiếm khuyết ngõ hầu 

lập lại quân bình. 

Tự tri không đến bằng sự trầm tƣ suy nghĩ mà có đƣợc nhờ thực chất dấn thân. 

Dấn thân để sống thực với đời thì dầu có bầm dập ê chề, dầu bị chê bai khinh rẻ 
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nhƣng vẫn đang là lập hạnh bồi đức, là vun bồi cái phƣớc duyên để phát triển 

đạo tâm. 

PVK 

Truyện 

Thiền sƣ Tâm Không dành một ngân khoản cho Không Ái đi tu học. Ðề mục là 

YÊU để cởi mở tâm tánh. 

Sƣ đệ tham công án, tái mặt. Một tháng sau trong buổi trà đàm thiền sƣ hỏi lại:  

– Ðã có cô nƣơng nào lọt vào mắt xanh chƣa? 

Không Ái mặt đỏ bừng, ấp úng trả lời:  

– Thƣa chƣa. 

Thiền sƣ nghiêm mặt:  

– Chấp hành công án không đƣợc là thiếu tu. Còn ở đây làm gì? 

Sƣ đệ xin triển hạn. Xách túi nải xuống phố chợ xin việc làm. Ðƣợc nhận vào 

xƣởng ƣơm tơ, dệt lụa. Ở đây các thiếu nữ nhiều vô số kể. Không Ái đã ngoài tứ 

tuần. Vốn ít nói, lại nhát nên đƣờng Ðạo có hơi bị tắt tị. Thƣờng che đậy, giấu 

diếm. Thiếu thật thà cởi mở. Kỳ thị tình yêu. Không dễ tha thứ và hòa đƣợc với 

ngƣời chung quanh.  

Một ngày xuân đẹp. Cơ duyên đƣa đẩy. Sƣ đệ đƣợc trao việc lựa kén để ƣơm 

cùng mới một ả tên Mộng Ðiệp. Ðứng bên ngƣời đẹp, nói chẳng nên lời. Toàn 

chuyện trên trời mƣa, trời nắng. Chiều về khoe với sƣ phụ. Thiền sƣ cƣời nói:  

– Hãy mời cô nƣơng ấy cùng đi ăn tại Long Phụng tửu lầu! 

Không Ái dạ một tiếng nhỏ yếu ớt. Ngày hôm sau đến xƣởng làm việc. Gặp 

ngƣời đẹp. Sƣ đệ đi tới định mời, rồi lại đi lui. Rồi lại đi tới, lại đi lui. Ði tới, đi 

lui. Cuối cùng nhất quyết đi … lui luôn. Sợ mới quen e bị từ chối. Chiều về 

thiền sƣ cƣời, ƣớm hỏi; 

– Sao, cá đã cắn câu chƣa? 

Không Ái ấp a, ấp úng nói lí nhí chẳng nên lời. Thiền sƣ quyết không tha, nạt 

lớn:  

– Ta hỏi ngƣơi, đã mời đƣợc Mộng Ðiệp cô nƣơng đi ăn chƣa? 

Sƣ đệ sợ quá, nói đại:  

– Thƣa sƣ phụ nàng đã có chồng rồi! 

Xƣởng ƣơm tơ hết việc. Không Ái bỏ lỡ dịp. Chẳng hóa giải đƣợc công án bằng 

hƣơng vị ngọt ngào, tƣơi mát và dịu dàng của Tình Yêu. 

PHB 
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CHƢƠNG 2 

Con ếch lim dim, 

Con mèo rình chuột, 

Là tƣ thế Thiền. 

Tâm định, 

Tánh động, 

Thần tri. 

Tỉnh thức là Thiền. 

NM 

Luận 

Muốn thiền phải dọn mình để có đƣợc một tƣ thế. Sự tỉnh thức và chú tâm của 

ếch và mèo nói lên tƣ thế đó. Chỉ cần một vật lạ chạm đến hay có bóng chú 

chuột xuất hiện thì ếch và mèo từ hai khối bất động phản ứng ngây lập tức, đối 

phó đúng lúc và liền tức thì. 

Thiền cũng thế! cần tỉnh thức và chú tâm để nhìn thấy chính mình. Tánh và thần 

cũng chỉ là hai trạng thái của tâm. Biến động, chuyển dịch, phản ứng theo giác 

quan, theo ngoại cảnh thì gọi là tánh. Chịu dừng lại để nghe, để nhìn, để thấy cái 

tánh đó là cái thức của thần. 

Cái nhân đức của ngƣời tu nằm ở chỗ không chủ trƣơng tiêu diệt cái tánh mà chỉ 

cần nhìn thấy và chịu trách nhiệm cái tánh đó của mình. Sự chân thật, thƣờng 

hằng, chuyên chú theo dõi những biến động của tánh là nuôi dƣỡng sự tỉnh thức, 

đƣa mình trở về trạng thái quân bình, trung đạo. 

Ngƣời đời thì bảo vệ và phát triển cái tánh của mình. Ngƣời tu thì lại chối bỏ và 

muốn diệt nó. Thiền chỉ cần nhìn thấy và chấp nhận nó là mình. 

PVK 

Truyện 

Thiền sƣ Tâm Không rời tu viện Tâm Ðạo về thăm Tổ tại Nhị Không. Ði theo 

có Vô Lực, Thông Luận và Không Ái. Khởi hành từ sáng sớm. Ði lạc trong 

rừng đến chiều mới tới nơi. Ngƣời xƣa cảnh cũ vẫn thế. Riêng Tổ Sƣ, mƣời 

phần xuân có gầy ba bốn phần. Ðến tối, các đồng môn theo ngôi thứ vào chánh 

điện tọa thiền nghe pháp. Tuần này Tổ giảng kinh Ðại Trƣờng. Thiền tứ thời. 

Mỗi thời tụng hai biến. Thông Luận hỏi khẻ:  

– Này sƣ huynh hai biến thì tọa bao lâu? 

Vô Lực nhăn nhó:  

– Khoảng một tiếng rƣỡi. 
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Tổ Sƣ đăng đàn. Phía dƣới tất cả đã trong tƣ thế tọa thiền. Vô Lực ngồi bán già. 

Bên tả là Không Ái. Bên hữu là Thông Luận. Cả ba đều ở hàng cuối. Hết một 

biến, sƣ huynh đầu gối đau nhức chịu hết nỗi. Lén nhìn trƣớc nhìn sau quanh 

phòng. Tất cả đều nhắm mắt. Nhanh nhƣ cắt, Vô Lực đổi chân. Vẫn đau, càng 

ngày càng đau hơn. Không nghe kinh kệ gì nữa hết. Sƣ huynh cắn răng khống 

chế nỗi nhức nhối. Bỗng phía hữu có một chân ai thò ra ngoài áo tràng. Nhìn lên 

thì là Thông Luận. Mặt mày méo xẹo. Phía tả Không Ái đã duỗi cả hai chân. Có 

lẽ từ lâu nên coi bộ thoải mái lắm. Không ngần ngại Vô Lực cũng đành thả hai 

chân ra theo thế … đồng thanh tƣơng ứng. Chƣa đủ, để cho có vẻ Vô Sở Cầu sƣ 

huynh ghé lƣng tựa vô tƣờng. Bỗng Vô Lực bụm tay che miệng cƣời. Quả thật 

hậu sinh khả úy. Thông Luận và Không Ái đã nằm phè ra theo thế ngọa thiền. 

Cũng chỉ tại vạn vật đồng nhất thể nên mới ra nông nỗi đồng nhất lý. 

PHB 

CHƢƠNG 3 

Sao là sai? 

Sao là đúng? 

Thấy sai gọi là đúng. 

Không sai, không đúng 

Quân bình nội tâm 

Tự nhiên vô sở cầu. 

NM 

Luận 

Ðiểm khác biệt quan trọng nhất giữa ngƣời tu và ngƣời không tu là mỗi khi có 

vấn đề xẩy đến, ngƣời không tu tìm cái đúng còn ngƣời tu chỉ luôn tìm điểm sai 

của mình. 

Thấy mình đúng kèm theo những lý luận và hành động để bảo vệ nó. 

Thấy mình sai là chấp nhận thua thiệt, mất mát cái thể diện, tự aí của mình. Dẹp 

mọi tranh chấp nên không còn vấn đề nữa. 

Ngƣời đời vì có sở cầu muốn giải quyết vấn đề để thu hoạch đƣợc một điều gì 

đó, nên xuôi theo dòng nhân quả luân hồi. 

Ngƣời đạo không giải quyết vấn đề mà đi ngƣợc vào nội tâm để giải quyết 

chính mình. Thấy đƣợc những khiếm khuyết, tìm ra căn gốc sai lầm của mình 

đã tạo ra vấn đề đó, chấp nhận để giải thoát ra khỏi vấn đề. 
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Cái đúng khi thấy mình sai không có ý nghĩa đối đãi giữa sai và đúng mà chỉ là 

một trạng thái quân bình trong nội tâm khi đã thoát ra ngoài mọi tranh chấp của 

thế nhân. 

An nhiên tự tại thì còn có gì để mà mong cầu nữa?!?!?! 

PVK 

Truyện 

Sƣ huynh Vô Lực thích làm Ðại Trƣợng Phu. Ðọc đạo sử rất mê hành động 

ngƣợc đời của các thiền sƣ. Ðốt tƣợng Phật để sƣởi nhƣ Ðơn Hà. Chớp mắt rũ 

xong ba kỳ kiếp, búng tay tám vạn pháp môn thành nhƣ Huyền Giác. Cái hào 

khí phiêu diêu thoát tục đó bàng bạc trong thơ sƣ huynh. Ƣa làm thầy. Hay dùng 

túi khôn, lấy lý đè ngƣời. Trong hàng đồng môn, sƣ huynh bóp mũi khá nhiều. 

Lâu dần tƣởng mình cũng chỉ còn một mảy may nữa là xém đặc pháp vô 

thƣợng. 

Một ngày nọ, cùng Thông Luận, Không Ái theo thiền sƣ Tâm Không về thăm 

Tổ Sƣ. Nghe đồn ngài ƣa dăng bẫy. Không có thực chất là mắc lƣới liền. 

Vô Lực ăn khỏe gấp ba ngƣời thƣờng. Tuổi già, bụng phệ nên đi chậm. Một 

ngày đƣờng mới tới nơi. Thầy trò vào hậu liêu thăm hỏi Tổ Sƣ. Gặp lại đệ tử, 

ngài mừng lắm. Giảng về phép dƣỡng sinh. Cách tẩy uế, thanh lọc tiểu và đại 

trƣờng. Tổ nói chuyện với Thiền sƣ Tâm Không rất tƣơng đắc. Ngài khen nhiều. 

Vô Lực, Thông Luận và Không Ái rất mực hừng chí. Nhất là sƣ huynh, lòng hiu 

hiu nhƣ diều gặp gió. 

Chợt Tổ quay về phía Vô Lực ban đạo từ:  

– Bụng ngƣơi quá lớn. Phải hành pháp Thủy Lƣu Ðại Trƣờng (colon therapy) 

nhiều lần. Tập dƣỡng sinh. Ăn chậm và ít lại. 

Vô Lực cuối đầu thẹn thùng. Một điểm sáng loé lên trong thần thức. Sƣ huynh 

trả lời Tổ:  

– Thƣa tại con sai, tham ăn tục uống. 

Nói xong, thấy thƣ thái, nhẹ nhàng. 

Tổ cƣời tƣơi nhƣ hoa:  

– Không phải ngƣời. Tại cái con trùng trong đại trƣờng. 

Sƣ huynh ngồi im, không cải chính. Lòng lâng lâng. 

Tổ tiếp tục giảng về phép dƣỡng sinh. Một hồi lâu, quay về phía Vô Lực nhắc 

lại:  
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– Bụng ngƣơi chƣớng lên là do đại trƣờng tích lũy quá nhiều uế tạp. Phải hành 

pháp Thủy Lƣu để tống ra. Tất cả nguyên do chỉ tại con trùng. 

Sƣ huynh vẫn ngồi yên. Mặt mày tƣơi tỉnh. Xem ra có vẻ đắc ý lắm. 

Cả bọn từ biệt Tổ Sƣ. Ra đến của tam quan, Vô Lực khoái chí cƣời toe toét. 

Thỉnh thoảng Thông Luận lại ghé tai Không Ái nói nhỏ. Xong là chúng cƣời 

phá lên. Mắt liếc về phía Vô Lực. Cƣời đã đời Thông Luận vòng tay thi lễ:  

– Sƣ huynh đọc sách nhiều. Quán thông kim cổ, nho chùm. Ngu đệ thắc mắc 

muốn hỏi:  

Vô Lực đáp:  

– Hỏi đi! 

Thông Luận nói:  

– Dám hỏi sƣ huynh Ðại Trƣợng Phu là gì? 

Vô Lực giọng trang nghiêm:  

– Ðại Trƣợng Phu là kẻ tài trí hơn ngƣời. Ðầu đội trời, chân đạp đất. Bụng 

làm, dạ chịu. 

Thông Luân và Không Ái phá lên cƣời ngặt nghẽo. Cƣời chãy cả nƣớc mắt 

nƣớc mũi ra. Sƣ huynh chột dạ hỏi:  

– Tụi bay cƣời gì? 

Cả hai đồng thanh:  

– Chúng tiểu đệ trộm nghĩ, khí phách của một ngài Ðại Trƣợng Phu to lớn nhƣ 

vậy, lẽ nào đi đổ lỗi cho một con trùng. 

PHB 
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CHƢƠNG 4 

Sao là Trung Ðạo? 

Trung Ðạo là ở đâu? 

Bao nhiêu mới gọi là vừa? 

Không không gian, 

Không thơì gian, 

Trung Ðạo là tự thấy mình. 

NM 

Luận 

Trung đạo là một đƣờng lối, một phƣơng cách đƣa con ngƣời trở về trạng thái 

quân bình. Mỗi một cá nhân, tùy theo hoàn cảnh và thời gian, có một mức độ 

quân bình thích ứng riêng biệt. 

Không thể rập khuôn theo một mẫu mực hay một cá nhân nào đó để tự lập lại 

quân bình cho mình. 

Mọi tranh chấp và ham muốn phải hoàn toàn lắng yên thì quân bình tự đến chứ 

chẳng thể cƣởng cầu. 

Khi khởi ý muốn dẹp mọi tạp niệm để cầu đƣợc thanh tịnh thì đồng lúc tạo ra sự 

tranh chấp và một thứ dục vọng mới rồi. 

Thấy đƣợc sự tranh chấp và dục vọng đó là bƣớc vào Trung đạo. 

Trung đạo là một trạng thái vô nhiễm vì đã giải thoát ra khỏi vấn đề chứ không 

là một trạng thái thỏa mãn vì đã giải quyết đƣợc vấn đề đó. 

PVK 

Truyện 

Lý Viên Ngoại là chỗ thâm giao với thiền sƣ Tâm Không. Một hôm nhà có kỵ, 

mời thầy trò cùng tham dự. Trên bàn tiệc, đầy đủ sơn hào hải vị, Ðặc biệt có 

món bún thang miền Bắc, ăn với mắm tôm chính gốc. Cá kho tộ miền Nam. 

Mắm ruột miền Trung. Không Ái ghé tai Thông Luận:  

– Phen này sƣ huynh vào cửa tử. Cá và các loại mắm không biết ăn từ nhỏ. Sợ 

còn hơn cha chết. 

Rồi cả hai lấy tay che miệng cƣời khúc khích. Thực khách vào tiệc. Chén chú 

chén anh. Rƣợu đã ngà ngà, viên ngoại lên tiếng:  

– Nhân đọc Lão, đến câu: Thiên chi đạo, tổn hữu dƣ nhi bổ bất túc. Ðạo Trời, 

bớt chỗ thừa bù chỗ thiếu. Chƣa đƣợc thông suốt, xin liệt vị chỉ giáo. 

Thiền sƣ đƣa mắt nhìn hàng đệ tử. Thông luận đẩy vấn đề:  
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– Xin mời sƣ huynh. Ngƣời uyên bác, tham cứu kinh sách nhiều. Chúng tiểu đệ 

xin nhƣờng. 

Vô Lực từ hồi giờ gắp lia chia chả quế, nem chua. Rất thích thứ này. Cac món 

khác tuyệt nhiên không đụng đũa. Sƣ huynh ngừng ăn. Hếch hếch cái mặt lên 

lấy thế uy nghi, rồi dõng dạc:  

– Ðạo là luật quân bình. Trung đạo có phận sự Ðiều Chỉnh mê, chấp. Mê là quá 

yêu thích. Chấp là quá kỳ thị. Nên phải tổn đi cái thái quá, bổ khuyết cái bất 

cập. 

Viên ngoại khen nức nở:  

– Quả không hổ danh sƣ phụ. Thật bất hƣ truyền. 

Rồi quá yêu, đích thân gắp món mắm ruột hiếm quý và cá kho tộ tiếp cho sƣ 

huynh. Vô Lực nhìn chén đồ ăn, chết trân. Vội cắn một miếng ớt thật cay làm đà 

rồi nhắm mắt, nhắm mũi nuốt trọng miếng mắm ruột. Thiền sƣ nhìn thấy chúm 

chím cƣời. 

Vốn trọng kẻ có tài. Viên ngoại tự tay tra mắm tôm, vắt chanh vào bát bún 

thang cho sƣ huynh. Mùi mắm xông lên. Vô Lực tái mặt. Lấy khăn che mũi cho 

khỏi ói. Không Ái nói nhỏ:  

– Xin Ðại sƣ huynh ráng ÐIỀU CHỈNH. Chớ để trạng thái mất quân bình lòi ra. 

Nói xong che mặt cƣời. Vô Lực sợ quá, ngồi ngây nhƣ trời trồng …. 

Thì ra TRI va HÀNH cũng có đôi khi chẳng hiệp nhất. 

PHB 
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CHƢƠNG 5 

Pháp nào hay? 

Pháp nào dở? 

Pháp hƣớng nội là pháp hay, 

Pháp hƣợng ngoại là pháp dở. 

Không ngoại làm sao có nội? 

Không nội làm sao có ngoại? 

Không hay, không dở, 

Không mê, không chấp. 

Nhìn ngoài để thấy trong, 

Nhìn trong để hiểu ngoài. 

NM 

Luận 

Pháp vốn không hay, không dở, chỉ tự tâm hành giả mà thôi. 

Tu hƣớng nội là quay vào trong để tìm hiểu mình, thấy đƣợc cái khuyết của 

mình để lập lại quân bình, để giải thoát ra khỏi mọi vấn đề trong cuộc sống. Cứu 

cánh nhằm tìm một sự bình an, một hạnh phúc bên trong tâm hồn. 

Tu hƣớng ngoại là tìm một thiên đàng, một nơi giải thoát ở bên ngoài, ở đời này 

hoặc đời kế tiếp. Ðồi khi quá quan trọng cái hình tƣớng bên ngoài, vun bồi cái 

áo tu để đƣợc yên tâm, để đƣợc mọi ngƣời nể vì, tôn kính. 

Hƣớng nội không phải là chạy trốn cuộc đời, mà ngƣợc lại, phải dấn thân vào 

đời mới có cơ hội thấy mình. Ở chốn tịch liêu làm sao biết đƣợc tâm mình còn 

động loạn hay không? Có vào trƣờng đời mới đo đƣợc tâm ta mê hay chấp. 

Cuối cùng ra, nội hay ngoại, bên trong hay bên ngoài đều không thể tách riêng 

ra đƣợc vì nó vốn bổ xung, liên kết làm một với nhau. Ðó là cuộc sống và tu là 

biết sống an vui hạnh phúc mà thôi. 

PVK 

Truyện 

Lại nói về sƣ huynh Vô Lực. Chuyện ngàn lẻ một đêm. Ðang tự nhiên vui, bỗng 

hóa ra buồn. Nhân sinh quan bi phẫn. Ra vƣờn ngâm cổ thi để trút nỗi phiền:  

Ðàm lai thế sự, kim năng ngữ 

Thuyết đáo nhân tình, kiếm dục minh. 

Nghĩa là: Phàm việc đời, không tiền ắt chẳng xong. Nói về tình ngƣời, muốn 

tuốt gƣơm ra khỏi vỏ. 
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Không Ái ngạc nhiên, chạy lại hỏi:  

– Sao bữa nay sƣ huynh không đi làm việc? 

Vô Lực buồn rầu trả lời:  

– Chỉ còn đƣợc trả lƣơng bán thời gian. Phải cong lƣng gia tăng tốc độ để năng 

xuất nhƣ cũ. Thất là bóc lột. 

Không Ái an ủi:  

– Ðời mà! 

Rồi bỗng thắc mắc hỏi thêm:  

– Sƣ huynh có biết vì sao không? 

Vô Lực lạnh lùng:  

– Thƣơng mại là nhƣ vậy. Chèn ép, mánh lới là nghề của giới chủ nhân. 

Vừa lúc đó, Thông Luận tay cầm tờ báo, miệng la lớn:  

– Chiến cuộc sắp bùng nổ. Kinh tế suy thoái. 

Thấy Vô Lực mặt buồn hiu, Thông luận khẽ hỏi:  

– Sƣ huynh sao vậy? 

Vô Lực tình tự, than van. Thông Luận méo mó nghề nghiệp, lý giải:  

– Thời này muốn sống còn, các cơ sở kinh doanh phải co lại. Gặp lúc khó khăn, 

bất đắc dĩ họ mới làm vậy. Thiên lý đồng phong, không riềng gì sƣ huynh. Có 

chăng là tại thằng gây ra chiến tranh. 

Vô Lực nhíu mày, bực bội:  

– Ðúng rồi! nguyên nhân là thằng gây ra chiến tranh, làm kinh tế suy thoái. Phải 

lên án, vạch mặt chỉ tên. Tội phạm chính là nó. 

Thiền sƣ Tâm Không ngồi độc ẩm ngoài trái hiên. Nghe rõ nguồn cơn. Ðứng 

dậy đi về phía Vô Lực, tủm tỉm cƣời:  

– Còn cái thằng SO ÐO thì sao? 

PHB 
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Chƣơng 6 

Tìm Phật sẽ thấy Ma. 

Học Phật thành Phật. 

Bỏ Phật thì gặp Ma. 

Thấy Ma rõ ta là Phật. 

Ma đó, Phật đó. 

Phật đó, Ma đó. 

Vô cùng vô tận. 

Thấy đó mất đó. 

Không bỏ, không giữ. 

Thanh tịnh thƣờng hằng. 

Thành Phật tức khắc. 

NM 

Luận 

Ma và Phật ở đây là tánh Ma và tánh Phật trong mình. Rõ hơn, trạng thái quân 

bình thanh tịnh là Phật tánh; ngƣợc lại, động loạn bất an là Ma tánh mà thôi. Hai 

trạng thái nầy hiện diện liên tục trong ta và ngoài ta. Nghịch cảnh hay cám dỗ 

xẩy đến, ta liền bị lôi cuốn theo với một loại dục vọng hay tình cảm tƣơng ứng 

nào đó. Thế là con ma lục dục thất tình đã hình thành ngay trong ta. Xa lánh hay 

tiêu diệt nó thì nó lại bành trƣớng hoặc biến dạng phức tạp hơn. Ngừng lại để 

bình tâm nhìn thấy và chấp nhận cái tánh đó của mình thì tự nó lắng yên và trở 

lại quân bình. Ðó là cái mấu chốt của Ðạo! chỉ đem sự sáng suốt để nhìn nhận 

sự tăm tối của mình mà thôi. Cái ý niệm muốn tiêu diệt sự tăm tối đã là mầm 

mống của chiến tranh và động loạn rồi. 

Ma tánh và Phật tánh, động và tịnh, chánh và tà thay nhau tiếp diễn, hòa lẫn 

nhau không ngƣng nhƣ tối và sáng, ngày và đêm. Không mong cầu ôm giữ cái 

chánh thì hà cớ phải bận tâm kỳ thị diệt bỏ cái tà?! 

Lòng ngƣời phức tạp đảo điên nên thật khó mà chấp nhận những điều đơn giản. 

Chỉ cần nhận chơn đƣợc cái Ma tánh của mình để tự lập quân bình ngay mỗi 

lúc. Thƣờng quân bình thì đã tự đƣa ta đến bờ mê mé bên kia, đâu phải nhọc 

lòng chƣ Phật, chƣ Tổ nữa ru?!?!?! 

PVK 
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Truyện 

Cƣ sĩ Thanh Tu rất thích về thần thông. Chuyện gì dẫu đơn giản cách mấy, cũng 

có thể biến nó ra huyền ảo và phức tạp. Các đồng môn tặng cho biệt danh là 

Minh Linh (con nhện). Minh cũng có nghĩa là tối mờ mờ, ảo ảo không tối thui 

nhƣ u minh. Linh là kỳ diệu huyễn hoặc, ẩn hiện ảo hóa khôn lƣờng. Thật vậy, 

hạnh phúc của cƣ sĩ thƣờng đƣợc cột trói trong cái màng tơ đa niệm của chính 

mình dăng ra. Dò sông dò biển dễ hơn tìm hiểu tánh tình của họ Dƣơng. Thích 

tu về thanh giới mà cứ thầm lén đọc truyện Liêu Trai. Bình thƣờng tƣớng pháp 

rất đoan trang. Thấy nữ giới diễm kiều, lập tức tà dâm ngùn ngụt bốc cháy mờ 

mịt. Những lúc này Thanh Tu phải đi vào hậu trƣờng nhƣờng vai cho Minh 

Linh đóng. 

Một bữa Hà Tiên phu nhân bồng con đến gặp Thiền sƣ Tâm Không. Nƣớc mắt 

ngắn dài. Mới hay cƣ sĩ bị ma nhập. Tự xuống tóc cạo nhằm chỗ phạm, máu me 

đầm đìa. Bệnh nằm rên rỉ trên giƣờng. Tà khí ở ngoài … giao duyên với bên 

trong. Họ Dƣơng trong trạng thái minh linh, nằm thở khò khè. Hiền nội quỳ bên 

giƣờng khóc lóc, nhắm mắt chắp tay khấn nguyện thầm:  

– Cắn rơm cắn cỏ, trăm lậy mớ bái xin hồn cô bóng cậu tha cho tƣớng công con. 

Muốn gì con sẽ hàng ngày cúng quẩy. 

Thiền sƣ châm cứu. Dùng y đức làm thần để trợ, bắt cƣ sĩ thở pháp luân. Lúc 

đầu thoi thóp, từ từ mạnh dần. Tự trục để tự cứu. Khôi phục lại quân bình. Gia 

đạo yên vui. 

Thiền sƣ đi khỏi vài bữa, ý lực phản tỉnh yếu dần. Ma chƣớng trong ngoài dập 

dìu. Phu nhân tay bồng, tay dắt con cầu cứu. Xin cho phu quân tá túc trong đạo 

viện trị bệnh. Thiền sƣ nhận lời. 

Sau một tuần khỏi bệnh. Hà Tiên rụt rè khe khẽ hỏi Thiền sƣ:  

– Bạch sƣ phụ ra rồi? 

Thiền sƣ ngơ ngác:  

– Cái gì ra? 

Phu nhân nói lí nhí nhƣ sợ có ai nghe đƣợc sẽ sanh tâm oán thù:  

– Bạch … “Chƣ vị thiêng liêng”. 

Thiền sƣ cƣời xòa:  

– Thanh Tu vốn có sẵn nào phải ngoại nhập. 

Từ đó cƣ sĩ sống rất yên vui. Hạnh phúc gia đình êm ả. Mỗi khi gặp nạn nữ sắc 

làm cho lửa dâm bùng cháy, sóng gió ba đào rối loạn; thƣờng đem câu thần chú 
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của Thiền sƣ cho quay vào trong thầm đọc: Tôi là Minh Linh, chính tôi là Minh 

Linh, đích thị tôi là Minh Linh. Tức khắc lửa tắt, sóng yên, bệnh khỏi. 

Tƣơng truyền rằng thời bấy giờ ai cũng cho là lạ. 

PHB 

CHƢƠNG 7 

Ngƣời cũng là ta mà ta cũng là ngƣời. 

Tội ta làm, ngƣời cũng làm. 

Thật thà là hòa, 

Công khai là Ðạo. 

Phá đƣợc cái riêng, 

Quy về một thức. 

Pháp nói thật, nói ngay là pháp vô thƣợng. 

Nói là nói chuyện mình, 

Nói ngay là nói tội mình mà thôi. 

NM 

Luận 

Lục dục thất tình vốn là bản năng chung của con ngƣời, chỉ khác nhau ở hình 

thức và thái độ bộc lộ ra mà thôi. Có ngƣời ý thức đƣợc hành động và tƣ tƣởng 

của mình, có ngƣời không. Có ngƣời thẳng thắng bộc bạch ra, có ngƣời quanh 

co ém nhẹm đè nén nó. Chúng ta phân biệt mỗi ngƣời khác nhau theo cá tính 

bẩm sinh hoặc những đức hạnh tập tành điêu luyện đƣợc. 

Tuy nhiên nếu thật thà với chính mình thì chúng ta phải thấy rằng cái căn gốc 

của lục dục thất tình vẫn còn nguyên vẹn trong ta, vì đó là khả năng sinh lý và 

tâm lý chung của một con ngƣời. 

Vấn đề quan trọng là chúng ta có chịu chấp nhận tham, sân, si, dục …. đó là 

chính mình hay không mà thôi! Khi đã chấp nhận con ngƣời thật của mình với 

nguyên vẹn lục dục thất tình, chúng ta sẽ không còn kỳ thị mình và ngƣời khác 

nữa. Cái riêng tƣ to lớn nhất vẫn là sự cao ngạo tƣởng mình tài giỏi đức hạnh 

hơn ngƣời khác. Cái lầm lẫn tai hại nhất là nói thẳng và thật về chuyện ngƣời 

ngoài để bao che giấu giếm chuyện mình. 

Nói thẳng và thật về mình không phải để khoe khoang khoác lác mà đã thực sự 

ăn năn những tội lỗi mình đã tạo khổ cho thân tâm và chấp nhận sự phê phán 

của búa rìu dƣ luận để chuộc tội và mài dũa đi sự ngạo mạn tự ái của mình. 

Con ngƣời khổ sở phấn đấu vì chất chứa quá nhiều vấn đề trong nội tâm. Khi đã 

chịu nhìn thấy những phiền não đó và đem ra công khai ánh sáng thì còn có vấn 
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đền gì ở đâu nữa để mà giải tỏa?! Còn có pháp nào đáng đeo đuổi nữa để mà 

vun bồi túi khôn và lòng ham muốn của mình?!?!?! 

PVK 

Truyện 

Tiểu thƣ Thanh Thanh, con nhà quyền quý, trâm anh, thế phiệt, lá ngọc, cành 

vàng. Ðƣợc nuông chiều quá thành hƣ. Thƣờng giấu truyện Tây Sƣơng Ký hay 

Hồng Lâu Mộng dƣới gối nằm. Hàng ngày ngồi xe song mã, dạo chơi khắp kinh 

thành. 

Bữa kia lọt vào mắt xanh một phong lƣu công tử. Tình tự hẹn hò. Làm chuyện 

Liêu Trai. Sau đó mắc chứng hoa liễu. Gặp oan nghiệt, thức tỉnh muốn đi tu. 

Ðến thiền viện Tâm Ðạo. Truyền gia nhân khiêng kiệu hoa về. Xin quy y. Ðƣợc 

Thiền sƣ Tâm Không nhận làm đệ tử. Thay đổi xiêm y. Ăn mặc nâu sồng. 

Trƣớc khi chính thức hành lễ, tiểu thơ làm tờ XÁM. Thành thật khai hết tội lỗi. 

Tịnh tâm một thời gian để ăn năn. Ðoạn tuyệt với quãng đời cũ. 

Tới ngày thí phát, đúng giờ thìn một hồi chuông đổ ngân nga. Các đồng môn 

nghiêm chỉnh tuần tự vào chánh điện. Tọa trên các bồ đoàn. Thiền sƣ mặc lễ 

phục, cầm thiền trƣợng đứng. Thanh Thanh quỳ đọc tờ XÁM. Mặt mày tái mét, 

cắt không còn hột máu. Hai tay run rẩy, giọng lạc hẳn đi. Chấm dứt bài, phủ 

phục ba lạy tạ tội. Xong, đứng chết trân. Cảm thấy nhƣ đi vào địa ngục, chịu 

hành hình. Cử tọa im phăng phắc. Thiền sƣ lên tòa giảng. Ban đạo từ:  

– Lành thay, phần hồn đã thức tỉnh. Tự đàn hạch, ân hận về những lỗi lầm đã 

làm. Trở về trách nhiệm Tiểu Thiên Quốc của mình. Từ nay tờ XÁM nên gọi 

làTHIÊN CHỈ. Pháp danh của con là Diệu Thanh. 

Tan lễ, thiền viện đãi tiệc chay. Diệu Thanh cùng đám thiền sinh trẻ hầu bàn. 

Tựa nhƣ cải tử hoàn sinh. Gặp ai cũng vui vẻ nói cƣời. Trong đám thực khách 

có Hà Tiên phu nhân. Phong cách đoan trang. Nƣơng nƣơng ném con mắt khinh 

thị về phía Diệu Thanh, nghĩ thầm: Ðúng là đồ trắc nết. Thật xấu hổ. Uế tạp 

chốn trang nghiêm. 

Chợt một nam tu sinh trẻ tuổi chạy đến. Dung mạo tuấn tú, khôi ngô. Chỗ quen 

biết trƣớc. Vừa mời trà vƣà nịnh:  

– Cách đã lâu không gặp. Nƣơng nƣơng càng ngày càng trẻ và đẹp ra. 

Phu nhân cả đẹp lòng. Cƣời tƣơi nhƣ hoa. Kín đáo vuốt lọn tóc mai, sửa lại cây 

trâm cài cho thêm phần duyên dáng. 

PHB 
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CHƢƠNG 8 

Thật thà là chơn tâm hiện. 

Càng minh thì càng thấy. 

Thấy gì? 

Thấy: nhờ bùn sen mọc, 

Nhờ tánh mới thấy tâm. 

Cho nên tánh Phật vô nhiễm. 

Sao gọi là tánh xấu? 

Xấu do tâm ngƣời xấu. 

Sao gọi là tánh tốt? 

Tốt do tâm ngƣời phát. 

Nguyên thủy tánh vẫn vậy. 

Tâm thời vô nhiễm. 

Phật tánh hiển lộ. 

Tâm tánh đều đồng. 

NM 

Luận 

Chơn lý chẳng qua chỉ là sự thật. Sự thật của chính mình! Ngƣời tầm đạo giải 

thoát chẳng cầu thấy Phật, thấy Tiên mà chỉ cầu thấy đƣợc mình mà thôi. 

Thấy chính mình là nhìn nhận sự bất toàn, sai sót, tội lỗi của mình để có cơ hội 

thực hiện tốt đẹp hơn, đƣa mình trở về trạnh thái quân bình trung đạo. Ngƣời 

chỉ thấy mình luôn hợp lý, hay ho, tài giỏi là vun bồi sự cống cao ngã mạn và 

chối bỏ sự tiến hóa tâm linh rồi. Không có bùn thì chẳng có sen, không có phiền 

não thì cũng chẳng có bồ đề. Cùng là dục tánh nhƣng phát triển trong sự mƣu 

mô, lƣờng gạt, đen tối đầy mặc cảm thì là Ma tánh; còn bộc lộ thẳng thắng công 

khai, minh bạch thì đó là tình thƣơng yêu trong sáng hay Phật tánh mà thôi. 

Lục dục thất tình vốn nó không xấu không tốt. Chính cái hình thức và thái độ 

biểu lộ nó qua chúng ta làm nó trở thành tốt hay xấu mà thôi. Khi ánh sáng mặt 

trời chiếu cho may tan gió lặng thì sóng tự lắng hòa vào biển cả đại đƣơng. 

Cũng vậy, khi chúng ta dùng sự sáng suốt để thấy đƣợc những bất toàn sai sót 

của mình thì sóng phiền não tự lắng yên vào biển tâm thanh tịnh. Khi ấy còn có 

điều gì đáng để phân biệt tâm và tánh nữa đâu. 

PVK 
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Truyện 

Nƣơng nƣơng họ Mạch. Bà thân mẫu trƣớc khi sanh nằm mộng thấy hoa sen, 

bèn đặt tên là Liên Nha. Nên duyên cầm sắt với cƣ sĩ họ Dƣơng. Cùng với phu 

quân đồng tu. Lấy pháp danh là Hà Tiên. 

Bản chất cần kiệm. Quán xuyến gia cang. Một sợi tơ, sợi tóc chẳng hề hoang 

phí. Khéo gìn giữ công, dung, ngôn, hạnh. Ai cũng khen là tứ đức vẹn toàn. 

Bữa nọ lên đạo viện thăm thiền sƣ Tâm Không. Cƣ sĩ lén nhìn trộm Diệu 

Thanh. Nƣơng nƣơng bắt quả tang. Hơi châu khóe hạnh, nhƣng cố giữ cho tự 

nhiên. A hoàn đã sữa soạn xong mâm trái cây dâng hƣơng. Thấy hơi nhiều xót 

ruột, nƣơng nƣơng khe khẽ rầy rà:  

– Lễ Phật là tại tâm, đâu cần mấy thứ này. 

Từ đó lên đạo viện, không mua bán gì cả. Chỉ mang … tâm theo để cúng dƣờng 

tam bảo. 

Ngày kia, cƣ sĩ chịu hết nỗi sự quản thúc. Gia đình xào xáo. Cơm, canh chẳng 

lành ngọt. Giềng mối phu phụ muốn rạn nứt. Sƣ nói sƣ nghe, vãi nói vãi hay. 

Bất phân thắng bại. 

Thiền sƣ Tâm Không hóa giải. Cuộc nội chiến tại gia tạm yên. Nhiều lần nhƣ 

vậy, nƣơng nƣơng thức tỉnh. Tự thấy mình cũng có hơi … quá đáng. Dần dần 

nhẹ tay. Chồng con đƣợc nhờ. Tâm tánh cởi mở hơn trƣớc. Gia đạo yên vui. 

Bỗng một hôm ngày thƣờng, nƣơng nƣơng đi lễ. Ba con a hoàn lễ mẽ xách 

nhiều giỏ cam, lê, bƣởi đủ loại theo sau. Thiền sinh túa ra kinh ngạc. Không Ái 

chạy vội lên mở cửa chánh điện. Diệu Thanh lật đật chuẩn bị bàn thờ. Thông 

Luận chắp hai tay, cúi đầu chào:  

– Mô Phật! Quả là lƣợng công đức tâm cao dầy. 

Nƣơng nƣơng thật thà nói:  

– Ðêm qua dông bão, vƣờn nhà trái cây rụng nhiều quá! 

PHB 
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CHƢƠNG 9 

Vay pháp, trả pháp 

Ai hỏi trả lời 

Vay pháp, đắc pháp 

Ai hỏi chỉ cƣời 

Trả pháp, không còn pháp 

Ai hỏi nín thinh 

Vay pháp, trả pháp 

Nói cƣời nhƣ không. 

NM 

Luận 

Ðến đây là bốn giai đoạn nói về những ngƣời đã thực sự bƣớc chân vào con 

đƣờng tu học sửa mình. 

Pháp ở đây là Ðạo hay là con đƣờng tu tập mà ta đã thọ lãnh và hành trì thì nên 

chia sẻ lại khi có ngƣơì hỏi đến. Kế tiếp, khi đã đắc pháp, tức là có pháp trong 

tâm, thấy mình và hiểu mình trong mỗi phút giây giao tiếp với đời sống, thì 

cũng hiểu luôn đƣợc ngƣời đối diện. Tuy nhiên, ngƣời đời đa phần vốn hiếu kỳ, 

chỉ muốn tìm hiểu để thỏa mãn túi khôn, để so sánh phân loại trình độ tu chứng 

của ngƣời khác. Trƣờng hợp này, ngƣời hiểu đạo chỉ cƣời mà không nói, vì 

không muốn hơn thua lý luận, khoe khoang cái tôi của mình, cái đạo của mình 

vì lợi danh, độc tài muốn khuất phục đối phƣơng. Thật ra, khi đã vào trung đạo 

rồi thì có gì không là đạo, một nụ cƣời cũng đủ diễn tả sự an lạc nội tâm. Ðây 

cũng là hành động của Ca Diếp khi thấy Phật đừa cành hoa sen lên. Thể nhập 

với đời sống để hòa vui cùng bông hoa thì còn có gì sở cầu thêm nữa để mà phải 

trình làng cái túi khôn thừa thãi trong trí của mình. 

Cái quân bình của trung đạo là quán thông nhân quả, thuận theo luật vay trả 

trong lẽ tự nhiên. Không còn một manh múm nào của cái tôi thích đƣợc đời 

thông cảm, yêu thƣơng, trọng vọng, thì hà cớ phải trả lời, phải thỏa mãn những 

câu hỏi dƣ thừa, vô ích của thế nhân, nên đôi lúc làm ngu không nói gì vẫn là tốt 

hơn cả. Tuy nhiên, cái lầm lẫn vì cao ngạo của một số ngƣời tu là tƣởng mình 

đã đứng ra ngoài nhân quả, không còn dính tới chuyện vay trả của cuộc đời. 

Thật ra, vay trả vốn là luật của đạo, của đời sống. 

Do đó, cuối cùng ra, nói đạo, cƣời hoặc nín thinh đều là những hành động trả 

pháp tùy duyên, phục vụ trọn vẹn đời sống nhƣng tâm không vƣơng mắc một 

mảy may tranh chấp nào của dòng đời động loạn. 

PVK 
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Truyện 

Trong đám đệ tử của thiền sƣ Tâm Không, Vô Lực lớn tuổi nhất. Uyên thâm 

kinh điển. Súc tích lý đạo. Ðoạn trƣờng đã qua nhiều cầu. Dễ cảm thông. 

Thƣờng muốn giác tha, lợi nhân. 

Một bữa sƣ phụ vân du. Vô Lực giữ thiền viện. Khoảng giờ ngọ, có khách đến 

tham vấn. Phong cách ảm đạm, u uất. Tự xƣng là cƣ sĩ Lâm bất Khai. Vốn bặt 

thiệp, sƣ huynh mở lời trƣớc:  

– Tiên sinh chắc có chuyện buồn? 

Khách tâm sự tình huống gia cang. Ðôi lúc sụt sùi nhỏ lệ. Vô Lực động lòng 

trắc ẩn. Ðem đạo ra dẫn giải, an ủi:  

– Cuộc đời phù du, bóng câu qua cửa. Tấm thân tứ đại, nay còn mai mất. Tất cả 

đều huyễn hoặc. Cớ chi buồn lẽ vô thƣờng! 

Bất Khai trầm ngâm, gƣợng gạo gật đầu. Sƣ huynh cả đẹp lòng vì toa thuốc của 

mình có vẻ kiến hiệu. Cao hứng bầy cuộc trà đối ẩm. Cùng nhau tranh luận về 

Ðạo. Tới đâu Vô Lực cũng ăn trùm hết. Không nhƣờng họ Lâm nữa bƣớc. Ðuối 

lý cƣ sĩ đầu hàng:  

– Xin chịu thua sƣ huynh. Thật là quán thông kim cổ. 

Ðƣợc đà Vô Lực nối hơi, bƣớc sang các lẽ cao siêu, huyền diệu. Chứng tỏ khả 

năng lậu tận thông. Ðến đây việc bào chế không còn giới hạn nữa …. 

Màn đêm đã xuống từ lâu. Khách bắt đầu thấm mệt. Ðƣa tay che miệng ngáp. 

Ðang loay hoay tìm cách thoát lui. Sƣ huynh triền miên thuyết giảng. Vốn liếng 

có bao nhiều dƣợc liệu, đem kê tao hết. Cƣ sĩ đói và ngộ thuốc nên bị hoa mắt, 

nhức đầu. Lấy hết can đảm ngắt lời Vô Lực, xin tạ từ. 

Sƣ huynh tiễn chân khách ra tới cửa tam quan. Không ngừng bồi dƣỡng thêm 

những chân lý cao nhất mà mình mới thu nhập đƣợc. 

Cƣ sĩ lảo đảo ra về. Toàn thân rũ liệt. Bao nhiều lý đạo rơi rụng hết. Chỉ còn trơ 

lại một nỗi u uất buồn. 

PHB 
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CHƢƠNG 10 

Liên Hoa Diệu Pháp là bửu kinh không chữ 

Viết thật nhiều 

Chơn lý thật cao siêu 

Thấy có đó nhƣng lại là không 

Càng suy nghĩ càng thêm mù tịt 

Bỏ lý 

Hiểu ý 

Bỏ ý về không 

Không rồi làm sao nữa? 

Không rồi lại có 

Có rồi lại không 

Có không, không có 

Nói bậy, nói bạ 

Kết thúc quyển kinh 

Ai hiểu càng tốt 

không hiểu ráng chịu 

Chơn lý vẫn tròn. 

NM 

Luận 

Tất cả kinh, luận, truyện ở đây và từ xa xƣa đều không phải là chơn lý! Ðó chỉ 

là phƣơng tiện để thức tâm ngƣời đọc. Sự thức tâm đó mới là chơn lý. Sự thức 

tâm đó mới là bửu kinh vô tự, là sự sáng suốt của ngƣời chịu nhìn thấy chính 

mình. 

Con ngƣời thật của mình vốn bất toàn và sai xót. Vì chối bỏ nó nên ta cứ mãi 

trầm luân hoặc phủ lên ta cái áo đạo đức tu học rồi tự giam mình trong một 

thiên dƣờng giả ảo nào đó. Cái đẹp quí của bông sen vốn sinh ra từ bùn. Chơn 

lý hay bửu kinh vô tự của mỗi chúng ta vốn cũng có sẵn nơi tự tánh. Chạy theo 

văn tự để nhớ, để hiểu chỉ giải quyết đƣợc lòng tham lam của trí chứ không giải 

thoát đƣợc tâm. Tâm giải thoát vốn nó là không, cái không sánh suốt nhƣ một 

tấm gƣơng. Nó sẽ có khi nhận lấy những đối ảnh, đối vật của cuộc đời. Nhƣng 

khi ảnh, vật đi rồi thì tâm lại hoàn không. Luật có không, không có nầy vốn 

không phải là lý thuyết để hiểu, cũng không là ý niệm để gìn giữ trong đầu. Ðó 

là cái thức của ngƣời chịu thấy chính mình, thấy đƣợc tôi và ngƣời là một, 

không khác. Những bất toàn, sai xótcủa tôi và ngƣời cũng một thể nhƣ nhau. 
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Quyển kinh còn nói lên sự khiếm khuyết của nó là tự nhận nói bậy, nói bạ để trả 

ngƣời đọc về lại với chính họ, thấy mình và kinh không khác. Chơn lý vốn tròn 

ngay chỗ cái khuyết, vốn đầy ngay chỗ cái thiếu của chính nó mà thôi. 

PVK 

Thơ 

Trong đáy sâu tiềm thức, 

Bừng sáng nẻo u minh, 

Hồi quang cho nội tỉnh, 

Là vô tự chân kinh. 

Tụng ngay vào tự tánh, 

Hiện ra thực tƣớng mình, 

Còn nguyên lục dục, thất tình, 

Tâm minh trong sáng, chiếu hình phù du, 

Luân hồi chuyển kiếp thiên thu, 

Lạc trong rừng chữ, duyên tu ngỡ ngàng. 

Hỏa thiêu tàng kinh các, 

Bặt hết lý về không, 

Chuyển thần lực xóa mờ ký ức, 

Ðƣa tâm linh giải thoát phiêu bồng, 

Phá khung, tháo cũi, sổ lòng, 

Trăm sông vào biển đại đồng nhất nguyên. 

Càn khôn đồng một lý, 

Nên tụ rồi lại tan, 

Mƣa rơi nƣớc chảy trên ngàn, 

Ðể cho con suối lại tràn vào sông. 

Diệu không thành diệu hữu, 

Khổ não hóa bồ đề, 

Cõi đời mê chấp lê thê, 

Nên dòng lý luận đi về, ngẩn ngơ, 

Con tầm kéo kén, nhả tơ, 

Lại thành văn tự, lời thơ dông dài. 

PHB 
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CHƢƠNG 11 

Kết thúc rồi lại tiếp 

Sanh tử, luân hồi 

Ðời đời bất diệt 

Kinh cũ rồi kinh mới 

Tiếp nối vô cùng 

Chẳng gì khác lạ 

Chơn lý chỉ có một 

Ai nói hiểu sẽ không hiểu 

Ai không hiểu sẽ hiểu 

Chịu hay không chịu cũng phải chịu 

Chơn lý thƣờng hằng 

Chẳng mất, chẳng đƣợc 

Chẳng cầu, chẳng vọng 

Tự nó bất biến 

Tự nó vẹn toàn. 

NM 

Luận 

Ðọc đến đây, hẳn chúng ta đã một phần chấp nhận cùng đi với kinh, cùng sống 

với kinh. Chƣơng trƣớc chúng ta đã phải cƣời khi thấy kinh nói ba lăng nhăng 

rồi tuyên bố chấm dứt. Chƣơng này chúng ta lại cũng phải cƣời vì kinh vẫn tiếp 

tục cùng đi với chúng ta. 

Thế mới biết sanh tử không phải là một sự chấm dứt mà là một sự tiếp nối hoài 

hoài, vô cùng vô tận. Tử đây là chết đi cái thể diện, tự ái, cao ngạo khi đã chịu 

nhìn thấy tánh mình. Sanh đây là hồi sinh lại thành con ngƣời mới thật thà đôn 

hậu hơn xƣa. Cái đúng, cái hay bây giờ mai kia mốt nọ lại thành cái sai, cái dở. 

Cứ thế mà con đƣờng tiến hóa không bao giờ chấm dứt. 

Còn phân biệt đạo và mình sẽ không bao giờ hiểu đạo. Ðạo hay luật tiến hóa 

vốn nằm sẵn trong mình. Chối bỏ nó là tự hủy diệt mình mà thôi. Càng thật thà 

thì càng thấy tánh mình, nó chẳng bao giờ mất đi hay thêm bớt. Cái khác là phát 

triển nó trong sự sáng suốt chủ động hay trong sự lôi cuốn của vô minh mà thôi. 

Cái chơn lý đó, cái sáng suốt đó, cái thấy đó vốn không bao giờ thay đổi. Nó 

thƣờng hằng vẹn toàn nhờ luôn luôn thấy đƣợc sự bất toàn. 

PVK 
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Thơ 

Hoa đào xuân đến, hồng đôi má, 

Tiễn biệt thu đi, rụng lá vàng, 

Tuyết xuống trong mùa đông lạnh giá, 

Nhƣ ngƣời thiếu phụ quấn khăn tang, 

Sinh ký, tử quy, 

Lệ đổ hàng hàng … 

Càn khôn vận chuyển, 

Rồi xuân lại sang, 

Cô miên giấc điệp mơ màng, 

Tái sinh thành nụ, điểm trang ánh hồng, 

Sanh sanh, hóa hóa bềnh bồng, 

Quán thông một lý, là lòng chân nhƣ, 

Bổ bất túc, tổn hữu dƣ, 

Ngọn tâm đăng sáng, khƣ khƣ giữ gìn. 

Biết bao đời, bao kiếp, 

Vọng ngoại và u minh, 

Có ngờ đâu đạo lớn, 

Lại nằm ngay trong mình, 

Thấy sai là mật khuyết, 

Nên thƣờng hằng quân bình, 

Liều thân vào cửa tử, 

Ðể tâm ra cửa sinh, 

Chịu cho địa ngục hành hình, 

Con đƣờng giải thoát đăng trình thăng hoa. 

PHB 
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CHƢƠNG 12 

Lục căn, lục trần 

Mƣời hai vị Thánh 

Thấu rõ đƣợc họ 

Hiểu ngay ngƣời khác 

Biết mình, biết họ 

Phân thân hằng hà 

Ðộ ngƣời ngàn dặm. 

NM 

Luận 

Ngƣời tu là ngƣời muốn tự lập lấy cảnh chùa, một Xá Vệ Quốc ngay trong 

chính mình. Lục căn lục trần là sáu giác quan và những đặc tính của nó là một 

phần trong tiểu thiên địa của ta. Chúng ta lại thƣờng hay kỳ thị đè nén hoặc tiêu 

diệt nó nên có khác gì đã tạo một cuộc thánh chiến ngay trong nƣớc mình. 

Chúng ta nhân danh tình thƣơng và đạo đức nhƣng hành động lại là gây chiến 

và hủy diệt. Ðiều mâu thuẫn này xảy ra thƣờng xuyên trong ta và cả thế giới bên 

ngoài. Cái nhân đức của đạo là không diệt mà thấy rõ và chịu nhận lục căn, lục 

trần với mình không khác. Thấy rõ tội ta đã từ lâu bỏ bê kỳ thị và nhẫn tâm đối 

với chính ta. Nay là một rồi thì nhất cử nhất động mình phải nhìn nhận và chịu 

trách nhiệm lấy, không còn phân biệt đổ thừa nữa. Phát triển sáu giác quan và 

những đặc tính của nó trong vô minh mờ ám thiếu tự chủ thì nó chính là lục tặc 

lục quỷ hại lấy chính ta. Ngƣợc lại, phát triển trong quang khai, sáng suốt, thật 

thà thì nó lại hiển thánh và trở thành những phụ tá đắc lực cùng xây dựng Xá Vệ 

Quốc của mình. 

Thấu rõ đƣợc mình thì thấy luôn ngƣời khác, tất cả đồng một thể, một thức nhƣ 

nhau. Một ánh tâm đăng đã thắp lên đƣợc rồi thì tự nhiên ảnh hƣởng và soi sáng 

cho muôn vạn cây đuốc tuệ đang còn lu mờ trở nên sáng suốt để cùng đốt chung 

một ánh lửa đại đồng. 

PVK 

Truyện 

Thiền sƣ Tâm Không ra đề cho các đệ tử: Lục căn, Lục trần; mƣời hai vị hiển 

Thánh. Thông Luận lo phần lời bàn Mao Tôn Cƣơng. Vô Lực phần truyện hoặc 

thơ, tùy nghi. Kinh và luận đã xong. Sƣ huynh khắc khoải ba ngày, ba đêm. 

Mạch điển bị nghẽn, không hóa văn đƣợc. Bụng bảo dạ: Phen này chắc nữa 

đƣờng gẫy gánh. 
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Một tối khuya, ngủ gục trên án thƣ. Bỗng thấy mặc cẩm bào nhƣ một vị đế 

vƣơng. Bay tuần du trong tiểu thiên quốc của mình. Nƣớc chia làm sáu trấn. 

Quan trấn thủ đƣợc phong tƣớc Hầu. Vị phú tá hàng Bá. Gồm Nhãn Hầu, cai 

quản con mắt. Vị phụ tá là Bá Tƣớc Cách Văn Nhìn. Nhĩ Hầu chủ về tai. Quan 

cộng sự là Bá Tƣớc Cách Văn Nghe. Tỉ Hầu trong coi về mũi. Quan giúp việc là 

Bá Tƣớc Cách Văn Ngửi. Cũng thế Thiệt Hầu trách nhiệm lƣỡi, làm việc chung 

với Bá Tƣớc Cách Văn Nếm. Thân Hầu đồng liêu với nữ Bá Tƣớc Cách Thị 

Cảm Giác nhũ danh là Sờ. Ý Hầu chủ về suy tƣ. Quan phó là Bá Tƣớc Cách 

Văn Nghĩ. Trong mỗi trấn đều đói khổ, lầm than. Các Hầu Tƣớc chỉ lo tửu sắc. 

Không màng việc chăn dân. Phần đất cai quản dần dần biến thành lãnh địa. 

Triều đình trung ƣơng không còn uy lực. Hoàng đế chỉ là hƣ vị. Các Hầu Tƣớc 

nhất loạt tự xƣng là Lãnh Chúa. Dùng món sở trƣờng của mình trao đổi với các 

lân quốc bên ngoài. Phóng túng hƣởng thụ không còn giới hạn nữa. Thiên chức 

làm ngƣợc lại hết. Nhãn Hầu bỏ hẳn chính sự trong nội trấn. Say mê các vũ điệu 

tân kỳ của các giai nhân tuyệt sắc. Nhĩ Hầu xoay hẳn hƣớng nghe ra ngoài. Ngài 

bị mất ngủ vì tiếng thở than não nề của thứ dân trong trấn. Tỉ và Thiệt Hầu cùng 

nhau thù tạc. Chén chú chén anh, cao lƣơng mỹ vị. Thân Hầu hoang dâm vô độ. 

Ý Hầu cỡi ngựa ô, phi nƣớc đại tứ tung ngũ hành. Chạy loạn khắp đại thiên. Lâu 

dần phong hóa suy đồi tại Lãnh Ðịa. Các vị chúa tể biến thành Lục Tặc. Trên kỳ 

đài treo cờ Tam Bành. Ðồng khởi loạn, đem quân về kinh. Rƣợt bắt Hoàng Ðế 

định nhốt vào Thiên Lao. 

Ðến đây Vô Lực sợ quá tỉnh dậy. Té ra nằm mộng. Gà đã gáy sáng. Thiền sƣ 

Tâm Không đi ngang qua hỏi:  

– Ðề án đã xong chƣa? 

Sƣ huynh dụi mắt, nói lí nhí:  

– Bạch chƣa. 

Thiền sƣ nạt lớn:  

– Tại sao? 

Vô Lực thẹn thùng:  

– Vì họ chƣa hiển Thánh! 

PHB 
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CHƢƠNG 13 

Tƣ tƣởng thiện lành 

Hào quang ngời sáng 

Tƣ tƣởng ác trƣợc 

Mọi bề âm u 

Dấn thân điển quang 

Là vun bồi ý tốt 

Cũng là nuôi dƣỡng ý xấu 

Vun bồi và nuôi dƣỡng 

Tốt và xấu 

Thƣờng thực hành 

Kết quả là chìa khóa 

Tốt xấu do ta 

Dấn thân là chánh 

Thẩy đều ít lợi. 

NM 

Luận 

Mỗi một tƣ tƣởng hay ý nghĩ đều có một tần số rung động, một chấn động điển 

quang của nó. Dầu nặng hay nhẹ, sáng hay tối, những tƣ tƣởng này đã là ý 

nghiệp mà ta đã gieo ra. Dấn thân điển quang là thực hành, là bộc lộ ra những ý 

nghĩ của mình. Là đem thân xác hợp nhất cùng tâm, thể hiện những điều trong 

tâm trí. Ðơn giản hơn, dấn thân điển quang là sống thực với chính mình. 

Con ngƣời thật của mình có tốt lẫn xấu, có Phật lẫn Ma. Nhờ sống thực, mình 

mới có cơ hội thấy rõ mình hơn. Kết quả ở đây là tác động của luật nhân quả, 

luật trả vay đến với mình ngay mỗi một hành động, lời nói. Nhờ công khai thực 

hành và chịu trách nhiệm, mình đã tự nguyện nhờ ngƣời gột rửa, mài dũa đi 

những lố bịch, những xấu xa trong tâm trí mình. 

Không còn chất chứa ém nhẹm những điều riêng tƣ yếu hèn, không còn đội 

mang lớp vỏ đạo đức giả hiệu vì thể diện danh giá phù phiếm, chỉ để trở về vỏn 

vẹn một ngƣời chân thật với tất cả ý nghĩa của một con ngƣời. 

PVK 
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Truyện 

Thầy trò thiền sƣ Tâm Không cùng ngồi quần ẩm. Trong buổi trà đạo, cƣ sĩ họ 

Lâm tham vấn:  

– Nhân đọc đến câu: “Dấn thân điển quang”, lòng có chỗ còn ngờ, thỉnh liệt vị 

chỉ giáo. 

Thiền sƣ đƣa mắt khiến Vô Lực trả lời. Sƣ huynh vốn sở trƣờng phiếu diều 

trong cõi Phi Phi Tƣởng. Tính ra lại ngón nghề. Ðịnh tung một thần chƣởng thất 

điên bát đảo, làm hoa mắt đối phƣơng. Nhƣng tự chế đƣợc, ngay thật trả lời:  

– Quả thật tiểu đệ không quán thông về Ðiển Quang Pháp Giới. 

Cƣ sĩ quay qua hỏi Thông Luận:  

– Còn huynh? 

Thông luận lắc đầu, hồn nhiên cƣời trừ. Họ Lâm hƣớng về phía thiền sƣ cƣời 

cƣời:  

– Xin mời sƣ phụ xuất chiêu. 

Thiền sƣ khiêm nhƣợng:  

– Xin đa tạ Lâm cƣ sĩ có lòng ái mộ. Bần đạo thiển nghĩ dấn thân điển quang là 

thƣờng hằng quán chiếu vào tự tánh. Muốn thấy tánh phải trụ đƣợc điển hồn, từ 

đó dùng ánh sáng soi tỏ nhữg tăm tối của mình, lập quân bình trong bản thể. 

Tan cuộc trà. Các thiền khách tạ từ ra về. Vô Lực dậm chân nói với Thông 

Luận:  

– Mình tƣởng nó hỏi về thần thông, cỡi ánh sáng bay vào điển giới. Ðành chịu 

thua. Chứ nếu giảng theo kiểu sƣ phụ; tám chục tên thiện tri thức ngu huynh 

cũng bóp mũi hết. Ðem cái lý của Tâm Pháp làm diệu dụng thì bẻ cổ, bóp họng 

đƣợc tất cả. 

Không Ái vừa cƣời vừa đi tới:  

– Ðại sƣ huynh phóng điển trƣợc, làm ô nhiễm hết! 

Vô Lực chợt thấy mình đang ở ngoài trung đạo. Nín thinh ngƣợng ngùng. Thiền 

sƣ Tâm Không đủng đỉnh đi ngang qua, nói bâng quơ:  

– Thì cũng là dấn thân điển quang. 

PHB 
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CHƢƠNG 14 

Sống chẳng rời tánh 

Chết vẫn giữ tâm 

Ðạo bình thƣờng 

Ngƣời cũng ngƣời thƣờng 

Giữ đƣợc vậy ắt thành Chơn Nhơn. 

NM 

Luận 

Chơn nhơn là ngƣời sống thật thà với chính mình và ngƣời. Một cuộc sống bình 

thƣờng, không mong cầu thành đạt một cái gì ghê gớm, cũng không chối bỏ cái 

hiện thực đang là. Sống công khai, bộc bạch cái tánh, cái con ngƣời thật của 

mình ra với đời để có cơ hội thức tâm. Thấy rõ chính mình mới trở về trạng thái 

quân bình trung đạo. 

Thân xác dầu có chết đi nhƣng tâm thức vẫn đời đời bất diệt, vẫn hồi sinh và 

tiến hóa không ngừng nhờ luôn luôn phơi trần cái khiếm khuyết, cái bất toàn 

của mình ra cùng ngƣời, cùng trời đất. 

PVK 

Truyện 

Một cuộc họp quan trọng tay ba. Thiền sƣ Tâm Không, Vô Lực và Thông Luận. 

Ðề mục là viết kinh, luận và truyện. Phải dành ƣu tiên tối thƣợng và tâm huyết 

cho việc này. 

Ðƣợc một tuần trôi qua êm ả. Sự việc kế tiếp dồn dập đến nhƣ sóng ngoài biển 

cả dạt vào bờ. Sƣ đệ Không Ái mãi không kiếm đƣợc việc làm. Phải khăn gói 

túi nải về quê. Rồi, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sƣ huynh Vô Lực chỉ còn 

đƣợc làm việc bán thời gian. Liền sau đó con ngựa của Thông Luận dùng để đi 

làm bỗng lăn đùng ra đau nặng. Tất cả bằng đó sự kiện, vừa đủ để thầy trò thiền 

sƣ Tâm Không rơi vào tình trạng thiếu hụt. 

Vô Lực chạy xuôi, chạy ngƣợc đi mƣợn tiền. Trả xong tiền nhà và tiền thuốc 

thang cho ngựa thì vƣà nhẵn túi. Không còn tiền mua gạo. Thiền sƣ đi đi, lại lại. 

Ðăm chiêu suy nghĩ. Họp tới, họp lui. Sau cùng hai giải pháp đƣợc đƣa ra:  

– Làm vú giữ em. 

– Cho mƣớn đạo viện lấy tiền ăn. Dọn dẹp sạch sẽ tầu ngựa để ở. 

Vô Lực than:  

– Viết sách cho Thƣợng Ðế mà Ngài bỏ đói. 
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Thông Luận méo mó nghề nghiệp:  

– Phải thực sự ở trong cảnh khốn cùng, viết kinh cứu khổ mới có hồn. 

Thiền sƣ Tâm Không cƣời xòa an ủi:  

– Hãy: “Tận nhân lực nhi tri thiên mạng”. 

Ðã lâu không có thiền khách tới viếng. Lối mòn cỏ mọc rêu phong. Thiền viện 

ngay phố chợ mà tịch mịch nhƣ ở non cao. Thầy trò lại bầy cuộc trà ra khề khà 

luận đạo. 

PHB 

CHƢƠNG 15 

Ðời không, Ðạo cũng không 

Ðời thất bại 

Ðạo dở dang 

Kiếm đủ cơm hai bữa 

Rảnh bầy cuộc trà 

Kìa chim trời, cá nƣớc 

Kìa những kẻ ngồi không 

Ai có đạo, ai không? 

Ai thong dong? 

Ai lòng vòng? 

Nào kinh, nào kệ 

Chấp mê lẽ tiêu dao 

Ðạo trong đời là thật 

Ðạo ngoài đời là mê 

Ðời không, Ðạo cũng không 

Ðời Ðạo cũng một vòng. 

NM 

Luận 

Ðời là một trƣờng tranh chấp và phấn đấu với xã hội bên ngoài. Ðạo là một 

cuộc tranh chấp và phấn đấu với nội tâm bên trong. 

Ðời là vun bồi thân xác với những lớp vỏ tiền, tình, danh, lợi. Ðạo là vun bồi 

tâm hồn với những lớp quả vị đức hạnh thanh cao. 

Ðạo và đời đã cùng nhau thúc đẩy con ngƣời và xã hội tiến hóa. Thế nhƣng, bất 

hạnh thay, điều phũ phàng nhất của nhân loại ngày nay là tận cùng của sự tiến 

hóa đó lại là chiến tranh, cả đạo lẫn đời, đang đƣa loài ngƣời đối diện với nguy 

cơ hủy diệt! 
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Xét cho cùng, chính cái dục vọng, cái lòng ham muốn thành đạt từ đời đến đạo 

đó đã làm cho con ngƣời đau khổ. Có điều khi đến tận cùng của khổ đau, chúng 

ta mới khao khát một niềm hòa bình an vui thực sự, mới chịu buông hết mọi 

ràng buộc của đạo lẫn đời. Không còn mê đắm chạy theo thú tiêu dao nhàn hạ 

của ngƣời xuất thế, cũng không chấp khinh coi rẻ sự bon chen tranh chấp của kẻ 

thế gia. 

Không đời không đạo ở đây là không còn cái hình tƣớng ngƣời tu kẻ tục, không 

phân biệt chấp mê giữa đạo và đời, giữ đúng lấy sự quân bình của nội tâm là 

đạo. Ðạo đời bấy giờ chỉ là một, một cuộc sống giản dị bình thƣờng. Bình 

thƣờng đến nỗi ngƣời đời xem ta chỉ là một thứ tầm thƣờng, ngƣời đạo xét ta 

cũng chỉ là một loại tầm thƣờng và chính ta thấy ta cũng chỉ là một ngƣời tầm 

thƣờng mà thôi. 

PVK 

Truyện 

Thiền sƣ Tâm Không chuyên trà cho các đệ tử. Không khí im lặng trang 

nghiêm. Mọi ngƣời bình yên thƣởng thức từng ngụm nhỏ thơm ngát. Bỗng sƣ 

đệ Thông Luận lên tiếng:  

– Mọi phƣơng tiện tìm kiếm, liên lạc đã xử dụng. Không một ngƣời đem con 

đến gửi. Tiền sắp cạn. Kiểu này chắc đi vào của tử. 

Vô Lực tiếp lời:  

– Mình viết kinh chắc Hoàng Thiên không nỡ phụ. 

Thiền sƣ lên tiếng:  

– Lại toan tính so đo, đổi chác sao? 

Sƣ huynh cuối đầu thẹn thùng. Có óc minh lý khá, Thông Luận bắt đƣợc ý của 

Thầy rất nhanh. Chấp nhận là ngƣời thua cuộc, ngồi yên. Vô Lực nguyên trƣớc 

kia là một phú thƣơng, không chịu giọng vùng vằng:  

– Ta phải xoay xở chứ. Xƣa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Còn nƣớc 

còn tát. 

Thiền sƣ lạnh lùng:  

– Tát đi. Cái thời của ngƣơi qua rồi. Nay đã lục tuần. Tuổi già sức yếu. Thêm cƣ 

ngụ không hợp pháp mà làm đƣợc gì. 

Sƣ huynh đuối lý cãi bƣớng:  

– Buông bỏ hết. Trăm cay ngàn đắng, dấn thân tu học. Kết cuộc phải đạt đƣợc 

cái gì chứ. Chẳng lẽ trời xanh không có mắt sao? 
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Thiền sƣ nghiêm nghị nạt:  

– Ngƣơi muốn thủ đắc lòng ngƣỡng mộ của thế nhân ƣ? Nhìn lại mình coi. Ðầu 

để tóc, thân chẳng áo tràng. Không ép mình khổ hạnh. Khác ngƣời thế tục chỗ 

nào. Không chịu nhận chân thực tƣớng mình, còn đòi gì. 

Vô Lực chợt nhìn ra sự thật. Từ đó lòng bình yên. Thức khuya dậy sớm, chăm 

chỉ viết kinh. 

PHB 

CHƢƠNG 16 

Mới đó còn ra vào nhờ cậy 

Hết tiền, hết cả Ðạo 

Cửa nhà vắng hoe 

Ta cƣời khi thấy đƣợc lẽ tử sinh 

Hé miệng Diệu Pháp tuôn trào 

Mím môi tủm tỉm 

Cửa khép then cài 

Thế mới biết hữu duyên thời ngộ 

Ðạo đâu ở những lời hoa mỹ 

Ðạo nằm ở chỗ hiểu lý thâm sâu 

Ðạo là sống trong lẽ sống 

Ðạo là tin mà cũng không tin 

Ðạo là không phụ chính mình. 

NM 

Luận 

Con ngƣời vốn vẫn tầm thƣờng nhƣ thế! Làm ra vẻ một con chiên ngoan đạo, 

nhờ đở lợi dụng một vị đạo sƣ để giải quyết những vấn đề từ thân đến tâm cho 

mình, thì không phải trách nhiệm và vễn dễ hơn là làm kẻ chăn chiên, chăn con 

chiên tánh của chính mình. 

 

Thiền sƣ lại là ngƣời không có tín đồ, không muốn ai lệ thuộc vào mình. Chỉ để 

lại một con đƣờng, một phƣơng pháp rồi đóng cửa cho mọi ngƣơì phải tự hành 

tự chứng. Ðó là lẽ tử sinh của đạo! Lúc đạo mở ra thì nhộn nhịp ngƣời nghe, cầu 

cạnh nhờ cậy đủ điều. Ðến khi đạo đóng lại thì tuyệt nhiên không ngƣời lai 

vãng. 

Ngƣời truyền đạo tùy duyên mà hành. Kẻ cầu đạo cũng tùy duyên mà ngộ. Ngộ 

đạo là một cơ duyên thức tâm, thấy đƣợc sự thật khiếm khuyết bất toàn của 

mình, để thực hiện đời sống hiện tại đƣợc tốt đẹp hơn, không cần phải xƣng 
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tụng đeo bám ông thầy. Ðạo là tin lấy khả năng của chính mình có thể thực 

hành đƣợc những lý lẽ thâm sâu chứ không tin rằng có một vị thầy nào đó sẽ 

bồng ẳm mình qua khỏi bến mê. 

Thân tâm này là chính ta. Những phiền não khổ đau nghiệp chƣớng cũng do ta 

tạo. Nếu ta không tự thức tự giải thì đành phải trách lấy chính mình thôi chứ 

không một đấng tối cao nào có thể giải quyết đƣợc kiếp nhân sinh này cho ta cả. 

PVK 

Truyện 

Không Ái đã về quê. Diệu Thanh đƣợc tin cha mẹ già yếu bệnh hoạn, xin phép 

tạm hồi hƣơng phụng dƣỡng. Thiền sƣ Tâm Không y cho. Từ đó ngài bế quan 

tỏa cảng, viết kinh. Không tiếp khách. Vô Lực và Thông Luận phụ việc. Thiền 

viện vắng vẻ, cô tịch. Còn lại một bầy chim trời. 

Thầy trò đêm ngày mải mê luận đạo. Kinh mới viết đƣợc một phần cuốn. Mùi 

thiền vƣàbén. Thế sự tạm quên. Bỗng phải xuất định vì … hết gạo. Không còn 

vật thực cho ngƣời và chim. Thiền sƣ vung nắm thóc cuối cùng xuống bãi cỏ:  

– Thôi nhé! ta chẳng còn gì cho các con nữa. 

Từ đó cũng bặt tiếng chim hót. Chỉ nghe tiếng gió rù rì. Lá vàng khô bay xào 

xạc ngoài sân. Ðạo viện chìm vào trong cái hoang liêu, huyền ảo. Thông Luận 

băn khoăn:  

– Này sƣ huynh, giờ Ngọ đã tới. Không còn gạo nấu cháo cho sƣ phụ ăn. 

Vô Lực mơ màng nhìn ra cửa tam quan. Miệng lâm râm cầu nguyện Quán Thế 

Âm Bồ Tát. Giật mình quay lại. Vẫn không chừa tật hài hƣớc:  

– Bần đạo bụng đói meo. Mắt đã thất thần. Cũng sắp đƣợc nhìn thấy ánh đạo 

vàng. 

Bỗng Thông Luận reo lên:  

– Sƣ huynh coi kìa. Có ngƣời gánh đồ tới. 

Một khắc sau, ngƣời nông dân vạm vỡ đặt hai bồ gạo xuống trái hiên. Trao một 

phong thƣ. Vô Lực chạy nhƣ bay vào hậu liêu. Thiền sƣ khoan thai mở ra coi. 

Thơ rằng:  

Sƣ phụ kính yêu, 

Gặp cơn binh lửa cửa nhà sa sút, song thân già yếu nên đệ tử không thể thƣờng 

thăm hỏi. Xin sƣ phụ niệm tình. Bất hạnh, không đƣợc kề bên hầu hạ. Nghịch 

cảnh nhƣ bão táp mƣa sa. Lời vàng, ý ngọc năm xƣa dạy dỗ dã ghi lòng tạc dạ, 
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đệ tử dùng làm khuôn thƣớc để tự chèo chống. Tuy xa cách ngàn trùng nhƣng 

đạo vẫn ở trong tâm. Chắt chiu đƣợc ít gạo gởi đến để sƣ phụ dùng. 

Diệu Thanh kính bái. 

Thiền sƣ đọc xong trao cho Vô Lực. Trên gƣơng mặt ngài lộ vẽ hài lòng, lặng lẽ 

đi vào thƣ phòng. Sƣ huynh liếc qua tờ thƣ la lớn:  

– Có thế chứ! Hoàng Thiên bất phụ đạo tâm nhân. 

Vốn thực tế, Thông Luận xuống bếp nấu cơm. Không biết nghĩ thế sao, lại chạy 

lên hỏI:  

– Này sƣ huynh. Ăn hết hai bồ gạo kinh vẫn chƣa xong, phải làm sao? 

Vô Lực cƣời ngặt nghẽo:  

– Thì lại đi làm vú em. 

PHB 

CHƢƠNG 17 

Trên có Thầy 

Dƣới có bạn 

Ơn Thầy ta trả 

Nghĩa bạn ta đền 

Ơn trả không phải thƣờng cung kính 

Trả là hằng thực hành 

Nghĩa không đền bằng lời nói 

Ðền bằng gƣơng sáng thƣờng lau 

Trên có Thầy 

Dƣới có bạn 

Ơn đền, nghĩa trả 

Tự nhiên vô sở cầu. 

NM 

Luận 

Ngƣời cầu đạo xem chuyện tu học sửa mình là chính, việc đãi bôi hình tƣớng là 

khinh. Thành tựu đƣợc những sở học của thầy bạn thì đã không phụ chính mình 

và ngƣời đi trƣớc, là đã nối tiếp cái di sản tinh thần tiến hóa theo mãi với thời 

gian. 

Thƣờng hằng tu thân thì sẽ trở thành một thiện nhơn, rũ sạch bao phiền não 

nghiệp chƣớng từ muôn đời kiếp. Khi ấy trong tự nhiên mà đã bƣớc cùng một 

dấu chân với chƣ liệt vị tổ sƣ, đã báo đền trả hiếu cả cửu huyền thất tổ và bạn 

thân bao kiếp. Mỗi một niệm, một động đều công khai cùng trời đất, đều thể 
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nhập vào tự nhiên thì còn cái gì của riêng ta, còn một manh múm nào đâu của 

bản ngã để mà sở cầu nghĩa trả ơn đền. 

PVK 

Thơ 

Ðƣờng xƣa chƣ Tổ bƣớc, 

Tìm dấu quyết đi theo, 

Tu thân rồi lập đức, 

Lối mòn nhƣng … cheo leo, 

Nhất tâm lội suối trèo đèo, 

Chiếc thân ảo giả, bọt bèo xá chi, 

Lời vàng khắc cốt thƣờng ghi, 

Chặn rào sắt thép, vẫn di không ngừng, 

Dời non, lấp biển, phá rừng, 

Ðốt cho lửa đạo sáng bừng nội tâm. 

Ơn sâu, nghĩa nặng, 

To nhỏ, thì thầm … 

Lấy oan nghiệt, mở toang cửa đạo, 

Xé áo tràng tâm kính hằng lau, 

Thấy phản chiếu dấu chân tiên thánh, 

Sóng trƣớc vun nền cho sóng sau. 

Gƣơng trong trao một tấm, 

Ngƣời cũ nay còn đâu, 

Ðã ơn đền, nghĩa trả, 

Tự nhiên vô sở cầu. 

PHB 
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CHƢƠNG 18 

Xuất gia ta không ngại 

Phá giới ta không nghi 

Nhập thế ta không sợ 

Chỉ sợ ta không tu! 

NM 

Luận 

Bỏ đời qua đạo là bƣớc đầu tiên của ngƣời cầu đạo, muốn đoạn lìa con ngƣời cũ 

với những sinh hoạt thế gian, để bắt đầu một con ngƣời mới, một cuộc sống khổ 

hạnh tu hành. 

Mê say mùi đạo một thời gian, ngƣời tu lại dễ rơi vào những mê chấp mới, mê 

thanh chấp trƣợc, yêu chánh diệt tà. Ðây là giai đoạn mà các thiền sƣ đã phá 

giới để khai ngộ cho môn sinh nhƣ đốt tƣợng Phật, chặt đầu mèo … Vì thật ra 

cốt lõi của giới luật vốn ở tự tâm mà sinh chứ không phải từ thân mà phát. Hình 

ảnh thầy tăng cõng một ngƣời con gái qua khỏi vũng bùn vẫn thể hiện hạnh từ 

bi hơn là thầy tăng thứ hai vì chấp khƣ khƣ vào sắc giới đến trở nên tàn nhẫn 

lạnh lùng. 

Cuối cùng ra, nhờ cái khổ của đời ta mới thức tâm cầu đạo. Nhờ hiểu đạo ta mới 

thấy rõ đạo vốn nằm ở trong đời. Buông đi cái thái độ cầu an thanh tịnh bên 

trong; bỏ đi mọi quả vị danh xƣng hình tƣớng bên ngoài, để trở về nhập thế, để 

sống thực với chính mình, để thấy mình không là gì cả, không có gì cả, không 

đƣợc gì cả. 

Trôi theo dòng đời không cƣỡng cầu tính toán, vấn đề đến thấy ta lúc nào cũng 

sai, thấy lỗi tại ta mọi dàng. Sống nhƣ vậy ắt mới thật là một ngƣời tu, một thiện 

nhơn tại thế. 

PVK 

Thơ 

Bỏ đời qua đạo, 

Vào cõi huyền linh, 

Hƣớng nghịch hành, thênh thang bƣớc tới, 

Lùi lại sau, cát bụi u minh, 

Lấy thiền trƣợng gõ vào quá khứ, 

Cho im hơi lục dục thất tình, 

Ðƣờng mây trắng lâng lâng thoát tục, 

Gót vân du nhẹ buổi đăng trình. 
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Thiền viện ở cõi tâm, 

Ðạo lớn ngự trong lòng, 

Không mảy may vƣớng viú, 

Ðầy một trời thong dong, 

Ðƣờng tiến hóa xá gì sinh hay tử, 

Vƣợt ra ngoài ngũ giới với tam quy, 

Hành động nghịch để tức thời khai ngộ, 

Dùng quang năng cởi trói cõi u mê, 

Xuống tuệ kiếm, chém ngang sắc tƣớng, 

Thắp tâm đăng giữ vẹn câu thề. 

Chân lý ôi thuần phác, 

Chân tâm chẳng cƣỡng cầu, 

Buông thỏng tay vào chợ, 

Trong siêu thoát nhiệm mầu. 

Danh khả danh, 

Phi thƣờng danh, 

Vô đạo là có đạo, 

Hữu đạo là vô duyên, 

Pháp vốn không văn tự, 

Nên giáo ngoại biệt truyền. 

Cõi phù sanh diệu vợi, 

Thích lý màu thần thông, 

Quên bản lai diện mục, 

Của chính mình là không, 

Trở về trong chốn bụi hồng, 

Ðội trời, đạp đất mà lòng chân nhƣ. 

Ðại trƣợng phu hề, 

Ðại trƣợng phu, 

Ôm chí lớn, 

Viễn ly điên đảo, 

Mộng tƣởng cứu cánh Niết Bàn. 

Tu không ngừng không nghỉ, 

Hào khí phá lao lung, 

Thấy mình sai mãi mãi, 

Giải thoát đến vô cùng … 

PHB 
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CHƢƠNG 19 

Nghe đi, nghe cho rõ lòng mình 

Thật thà đi, để nhận chân sự thật 

Tập nghe đi, nghe tiếng nói siêu âm 

Chấp nhận đi, muôn tội là do nơi mình 

Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 

Dẹp tự ái, chịu lắng nghe 

Bỏ tranh chấp tự độ mình 

Thật thà cho hào quang ngời sáng 

Cho tăm tối rã tan 

Cho bình minh ló dạng 

Cho sức mạnh tuôn tràn 

Hãy nghe đi, nghe tiếng than thở của lòng mình 

Chỉ tại tôi, tôi hại lấy chính tôi. 

NM 

Luận 

Hạnh từ bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm bồ tát bao trùm khắp cả càn 

khôn vủ trụ. Bất kỳ lúc nào chúng ta chịu dừng lại để nghe tiếng lòng của mình, 

chịu xoay cái nghe để lắng nghe tự tánh, thì ngay lúc ấy ta và Quán Thế Âm là 

một, đang cứu khổ ban vui cho chính chúng ta. 

Thật ra, thƣờng khi có một sự việc gì bất ổn xảy đến, tự đáy lƣơng tâm ta luôn 

có một tiếng nói khe khẽ bảo rằng ta đang tham hay đang sân, đang si đó. 

Nhƣng vì tự ái và lòng tranh chấp, ta dùng những lý luận hay ho để biện minh 

cho hành động và lời nói của mình, che phủ lên cái siêu âm nhỏ bé kia đi, tự tạo 

tội và hại lấy chính ta. 

Ðau khổ chất chồng, nạn tai dồn dập, chúng ta mới hƣớng về đức Quán Thế 

Âm. Quá trình Ngài đã chịu bao oan khiên thua thiệt ở đời, luôn cam lòng nhận 

lỗi về mình để tu thân bồi đức. Niệm danh hiệu Ngài để làm sáng hạnh từ bi 

trong ta, để thấy ta đã bỏ quên chính ta từ lâu lắm rồi. Ta sống thật cô đơn hiu 

quạnh làm sao giữa chợ đời náo nhiệt. Ta sống thật bon chen giả dối làm sao 

giữa xã hội tranh đua. Tận cùng trong giây phút canh thâu vắng lặng, ta chợt 

thấy dấy sáng lên một thức tâm, đem thanh tịnh bình rƣới nƣớc thật thà lên cho 

tánh, lấy nhành dƣơng liễu rẩy ánh quang khai xuống cho tâm. 

Giã từ hận thù tranh chấp. Giã từ đen tối yếu hèn. 

Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. 

PVK 
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Truyện 

Thiền viện Tâm Ðạo cô lập hẳn với thế giới bên ngoài. Không còn thóc, chim 

trời cũng lặng lẽ bỏ đi. Dấu ngựa xe đã rêu phong, cỏ mộc. Chánh điện cửa 

đóng then cài, hƣơng lạnh khói tàn. Ðúng nhƣ Thông Luận tiên liệu, hai bồ gạo 

cấp cứu của Diệu Thanh đã ăn hết, kinh vẫn chƣa viết xong. Muốn hoàn tất phải 

có vật thực. Cho mƣớn đạo viện thì ồn ào quá. Ngăn trở việc viết kinh. Cách 

giải quyết tốt nhất vãn là làm vú giữ em. Quyết định xong, thầy trò thiền sƣ 

Tâm Không chuẩn bị. Mọi phƣơng tiện đƣợc thi hành để đạt mục đích. 

Ngày hôm sau có một phu nhân mang hai đứa con đến gửi. Thiền sƣ trƣớc kia 

vốn con nhà quyền quý, giàu sang. Sống trong nhung lụa. Có a hoàn hầu hạ. 

Chƣa từng phải động tay tới các việc hạ tiện. Không màng giá cả, cho sao lấy 

vậy. Miễn qua đƣợc tiểu hạn để viết kinh. Vị thí chủ ttự động trả công mƣời 

đồng tiền kẽm một ngày. Thiền sƣ chẳng cần suy nghĩ, mĩm cƣời gật đầu. 

Khách đi khỏi. Vô Lực ái ngại nhìn sƣ phụ. Một tay bồng em, tay kia lần tràng 

hạt. Vẫn chẳng bỏ tánh trào lộng. Sƣ huynh khều Thông Luận ra chỉ:  

– Coi kià, sƣ phụ đã về ngôi chánh đẳng chánh giác. Ðắc quả vị NHŨ MẪU 

PHẬT. 

Cả hai cùng cƣời. Án thƣ và tàng kinh các phải dẹp qua một bên. Nôi và đồ chơi 

trẻ con đƣợc dọn ra. Ðôi khi chúng khóc nhiều quá, Thông Luận chƣa giữ con 

bao giờ cuống quít không biết phải làm gì. Vô Lực nguyên là một phú thƣơng, 

tháo vát nhƣng liều lĩng. Có kinh nghiệm. Lấy đại đồ tế tự để dỗ em. Sƣ huynh 

gõ ầm lên. Chúng nín bặt. 

Sáng hôm sau Vô Lực băn khoăn:  

– Này sƣ phụ. Mụ ta thật tệ. Nuôi con mụ ăn ngày hai bữa. Trông nom, tắm rửa. 

Cực khổ đủ điều. Ðáng lẽ họ phải trả mƣời hai tiền. 

Thiền sƣ gật gù:  

– Có lý. 

Ðƣợc thể sƣ huynh bồi thêm:  

– Ngày mai sƣ phụ biểu họ mang đồ ăn tới. Nếu không, phải trả thêm. 

Thiền sƣ cƣời:  

– Nên lắm. 

Bỗng hai thầy trò cùng ngƣng đàm thoại. Ðăm chiêu nhìn ra sân đạo viện. 

Trong cái im lặng, nhƣ có gì vƣớng víu, trăn trở. Bức tƣợng Quán Thế Âm bồ 

tát đứng sừng sững, bằng thạch cao trắng toát. Mới hiền hậu, dịu dàng làm sao. 
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Từ điển tỏa ra. Tâm lƣợng vô cùng, vô biên. Một gợi cảm thâm sâu vào lòng 

ngƣời. Vô Lực bỗng nhớ về dĩ vãng. Một thời tiền rừng, bạc biển. Vàng lụa đầy 

nhà. Ðã bỏ hết, kể cả vợ con để xuất gia cầu đạo. Sƣ huynh lắng nghe lòng 

mình. Trong tận cùng đáy sâu tiềm thức, văng vẳng:  

– Chí một hảo hớn tựa Thái Sơn. Lƣợng rộng nhƣ Ðông Hải. Ðội đá vá trời. 

Ðạo lớn coi trọng. Ngàn vàng xem khinh. Lẽ nào đi băn khoăn nài nỉ thêm bớt, 

cò kè vài đồng tiền kẽm. Vì đâu nên nỗi? 

Tỉnh ngộ, Vô Lực phá lên cƣời. Nói bâng quơ:  

– Thì ra mình tham. 

Thiền sƣ cũng sảng khoái cƣời theo:  

– Ta cũng vậy. 

Sƣ huynh hồn nhiên:  

– Thì ra hai thầy trò mình đồng thanh tƣơng ứng. 

PHB 

CHƢƠNG 20 

Vàng muôn bạc tỉ 

Ăn cơm hai bữa 

Sanh lão bệnh tử 

Có của bỏ không 

Xuất gia tu Phật 

Ép thân ép xác 

Muốn đƣợc thành Phật 

Lại hóa ra ma 

Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca 

Dẹp bỏ cái ta 

Chẳng cầu chẳng vọng 

Nuôi dƣỡng cái trí 

Giữ cho quân bình 

Mới là Ðạo nhơn. 

NM 

Luận 

Từ đầu đến giờ kinh vẫn xoay quanh một vấn đề quan trọng nhất là kiến tánh để 

lập lại quân bình. 

Chuyện đời thành bại, đƣợc mất, biến đổi vô thƣờng. Ngay thân xác chúng ta, 

sinh lão bệnh tử, cũng không ra ngoài lẽ ấy. Ham muốn một cái gì vĩnh cửu, 
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chúng ta dấn thân vào đạo để mong thành đạt một quả vị đời đời. Thế nhƣng, 

càng ham muốn thì càng tạo chiến tranh, càng ép mình thì càng gây động loạn. 

Sự tranh chấp giữa cái mình đang là và cái mình sẽ là xẩy ra liên tục trong ta, 

không một giây phút nào đƣợc hồn nhiên an lạc. 

Có một ham muốn sẽ thành tựu đƣợc là ham muốn thấy rõ chính mình, thấy sự 

tham lam vọng cầu của mình, dể chịu dừng lại chấp nhận ngay cái mình đang 

có, trong cái hoàn cảnh đang là. Ngay phút giây đó, mọi dục vọng đều lắng 

động, mọi tranh chấp đều rã tan, sống theo dòng đời thong dong tự tại, noi theo 

dấu chân xƣa của đức Thích Ca mà trở về chốn cũ quê xƣa. 

PVK 

Truyện 

Sƣ đệ Thông Luận trƣớc kia tu tại thiền viện Hồng Bích. Ít tham vọng. Thí phát 

quy y từ lúc còn trẻ. Nghiêng về thanh giới. Chiến đấu với bản thân rất anh 

dũng. Phần tự thắng có vẻ ngang ngửa. Không muốn lấn lƣớt. Chỉ cầu huề. 

Một bữa có bạn cũ rủ rê. Kiếm cớ xuống núi. Cùng nhau âm thầm chén tạc, 

chén thù. Này kia, kia nọ. Sáng hôm sau về Ðạo viện, tìm cách công quả gở lại. 

Sƣ đệ lau chùi, dọn dẹp chánh điện. Quét sân, làm vƣờn. Gánh nƣớc, tƣới cây. 

Thƣờng khi bỏ ăn, quên ngủ. Ðắp bù cho kỳ đủ mới thôi. Ai cũng khen là một 

ngƣời đạo hạnh hiếm có. 

Ngày tháng thoi đƣa. Ðã năm lần hoa đào nở. Công cuộc tu hành cũng chỉ có 

bấy nhiêu. Cứ hụt là châm, thiếu thì bù. Thông Luận chẳng bao giờ có dƣ … 

đạo quả bồ đề. 

Nhân ngày rằm. Có cƣ sĩ họ Vƣơng đến vãn cảnh Chùa. Khoe đã đắc thiền. 

Thông Luận thích lắm. Mơ ƣớc đƣợc nhƣ thế. Rắp tâm muốn đạt đƣợc phép 

ngôi mãi không nằm. Năn nỉ xin cƣ sĩ biệt truyền. 

Tối hôm đó, nửa đêm lên chánh điện thực hành. Tọa trên bồ đoàn. Quyết ngồi 

tới sáng. Thủ đắc cho kỳ đƣợc nhƣ họ Vƣơng. 

Hai giờ: Sƣ đệ nhập định. Êm ả, phiêu diêu. 

Ba giờ: Ðầu gối bắt đầu nhức nhối. Phải cắn răng để gia trì công lực. Tạm yên. 

Bốn giờ: Cƣơng độ đau đớn tăng thêm. Nƣớc mắt, nƣớc mũi trào ra. Nghiến 

răng khổ hạnh chịu đựng. Dẹp xong. 

Năm giờ: Toàn thân mồ hôi lạnh tháo ra. Xƣơng đầu gối, cổ chân đau chết 

điếng. Thần kinh dƣờng nhƣ hoàn toàn tê liệt. Ðôi mắt đã thất thần. Ý chí vùng 

lên mãnh liệt nhƣ ngọn đèn sắp hết dầu. Tử thủ gồng chịu. Nƣơng tựa, bám víu 

vào lời vàng của Vƣơng cƣ sĩ: Phải có căn cơ và hội đủ sức kiên trì. Trong cái 
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thập tử nhất sinh, một luồng ôn điện cực mạnh sẽ xuất pháp từ đốt cùng của 

xƣơng sống. XÒA ra bàn tọa. Chuyển vào hai chân. Mạch đã thông. Muốn ngồi 

bao lâu tùy thích. Không còn ai có thể tranh hơn. Trở thành vô địch. Gọi là 

ÐẮC THIỀN. Thƣờng thì hành giả không ngồi đƣợc lâu. Trong thế gò bó của 

bán hoặc kiết già hay bị đau nhức. Mạch bị bế. XÒA là một hiện tƣợng của sự 

khai thông, thoải mái. 

Sáu giờ: Qua một chu kỳ lũy tiến đau đớn đến cùng độ Sự nhức nhối lại trở về 

tuần tự nhƣ vòng đầu. 

Bảy giờ: Không thấy XÒA. 

Tám giờ: Trời đã sáng rõ. Chẳng thấy XÕA đâu. Ngờ là căn kiếp mình chƣa đủ. 

Hai chân tê bại. Những chỗ bị cấn trong tƣ thế bán già đều bầm tím. Phải có 

ngƣời dìu mới đi đƣợc … 

Vật đổi sao dời. Thông Luận đƣợc chuyển qua tu tại thiền viện Tâm Ðạo. Nhân 

buổi trà đàm, sƣ đệ đem chuyện xƣa ra hỏi:  

– Bạch sƣ phụ. Ngƣời tu qua các kỳ kiếp, vào thời điểm nào thì XÒA? 

Thiền sƣ Tâm Không:  

– Lúc không còn mong cầu ÐẮC THIỀN. 

CHƢƠNG 21 

Lục tự sáu chữ 

Trì niệm thƣờng hằng 

Không phải, không trái 

Không đúng, không sai 

Thấy phải thì làm 

Thấy trái phải sửa 

Tự mình trách nhiệm 

Không đƣợc đổ thừa 

Lúc phải, lúc trái 

Lúc đúng, lúc sai 

Cũng luật tiến hóa 

Có gì mà ngại 

Ra vào nhƣ không 

Ði đi, lại lại 

Di đà sáu chữ 

Cái đạo vẫn tròn. 

NM 
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Luận 

Nam Mô A Di Ðà Phật là một câu niệm xƣa nay rất đƣợc nhiều ngƣời trì tụng 

để hồi hƣớng về cảnh giới Tây Phƣơng Cực Lạc hay Niết Bàn. 

Nó cũng là phƣơng tiện để hành giả quên đi hết mọi chuyện thị phi, đau khổ của 

cuộc đời động loạn cho tâm tƣ đƣợc phẳng lặng quân bình. 

Niệm Phật cũng là dùng nhất niệm hầu dẹp đi cái tâm phân biệt đúng, sai, phải, 

trái để trở về tâm không, không mê, không chấp. Không chấp điều sai mà cũng 

không mê điều đúng. Không diệt điều trái mà cũng không tôn vinh việc phải. 

Không mặc cảm mà cũng chẳng tự phụ về mình. Không lệ thuộc mà cũng chẳng 

kỳ thị ngƣời khác. Không mê chấp đúng sai không phải là không biết điều gì 

sai, điều gì đúng mà là vẫn làm điều đúng, sửa điều sai nhƣng không coi trọng 

chuyện thành bại, mong cầu kết quả việc mình làm. Cái dũng của ngƣời tu là 

phải dứt khoát chọn lựa một con đƣờng rồi trách nhiệm lấy chính mình, những 

hành động tƣ tƣởng lời nói mà mình đã tạo tác, không còn phân vân rụt rè để rồi 

đổ lỗi cho hoàn cảnh hay ai khác ngoài mình. 

Dấn thân để thấy mình, để phát triển khả năng của mình, là khả năng tự lập lại 

quân bình trong mọi hoàn cảnh. Ðó là cái dũng vô quái ngại, cốt sao hiểu đƣợc 

mình là chính, mọi hƣ danh quả vị là khinh. Vƣợt qua sắt thép chận rào chỉ bằng 

vào một niệm Lục Tự Di Ðà để bƣớc vào Trung Ðạo. Lúc ấy thì ngƣời niệm và 

câu niệm đã là một, chỉ còn sống tòng theo mệnh trời, thuận với tự nhiên, hòa 

cùng vạn vật. 

PVK 

Truyện 

Trong các đệ tử tại gia của Thiền sƣ Tâm Không, có cƣ sĩ Tự Thiên Ái và Ðào 

Thất Miên. 

Họ Tự, theo tử vi lý số: dƣơng nam, sơn đầu hỏa. Tánh nóng. Mê đánh cá trong 

thú chọi gà. Tửu lƣợng khá. Thƣờng lui tới thiền viện Tâm Ðạo. Ƣa nghị sự, 

bàn bạc lý thuyết kinh điển. Gặp cơn binh lửa, thất tán vợ con. 

Thiền sƣ nhiều lần khuyên xuất gia tu hành, nhƣng không chịu. Thiên Ái bình 

sinh chẳng nghe ai. Chỉ nghe mình. Rất tự hào về nét phóng đãng riêng. Nhân 

sinh quý thích chí, nhƣ các danh nhân lúc về trí sĩ. Vui chơi, không muống bị 

kiềm tỏa. Khi nhiệt tình đam mê, bât’ chấp tất cả. Nhiều lần tƣởng chừng táng 

gia bại sản, rồi lại tự vực đƣợc dậy. Chèo chống cũng khá. 

Sau cƣ sĩ gặp lại đƣợc vợ con. Gia đình đoàn tụ. Từ đó thƣa tới đạo viện. 
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Họ Ðào tính tình vui vẻ. Ðƣờng tơ duyên có hơi chậm. Ðã ngoại tứ tuần mà vẫn 

chăn đơn gối chiếc. Sau đó cặp với môt bà góa. Hƣơng lửa cũng khá nồng. 

Một bữa lên Ðạo viên chơi. Bén mùi thiền ở lại ít ngày. Rồi quyết định xuất gia 

luôn. Tu viện sống theo lối tự túc, bất tác bất thực. Sáng sớm các thiền sinh phải 

vác cuốc ra đồng làm việc. Tối về học kinh kệ. Thất Miên mắc chứng mất ngủ. 

Tinh thần có hơi nhƣợc. Thân bệnh nhiều. Không kham nỗi các việc nặng nhọc. 

Ðƣợc ít lâu, có ý ngán. Lại thêm bà góa đƣa tin, giọt lệ vơi đầy. Nhớ nhung tình 

tự. Không thể cầm lòng. Bè xin tạm hoàn tục. 

Nhân buổi trà đạo, Thông Luận thắc mắc:  

– Này sƣ huynh. Ðã lâu lắm, không có tin tức gì của Tự cƣ sĩ. 

Vô Lực châm biếm:  

– Thiên Aí vốn tự cho mình nhƣ cánh chim bằng. Vẫy vùng lƣớt gió. Ngoài 

vòng cƣơng tỏa. Nay vợ trói con buộc, làm sao cất cánh. 

Thông Luận:  

– Còn cƣ sĩ họ Ðào? 

Sƣ huynh phá lên cƣời:  

– Diù bà góa về miền cực lạc. 

Thiền sƣ chiêu một ngụm trà, xen vào:  

– Thì cũng là NHẤT NIỆM. 

PHB 

CHƢƠNG 22 

Cái gì cũng cƣời 

Cái gì cũng yên 

Mới thấy đảo điên là quý 

Cái lúc nghiêng ngửa 

Biết sửa cho ngay 

Cái lúc tâm động 

Biết lập quân bình 

Cái gì rung động 

Cái gì sống động 

Thấy rõ đƣợc mình 

Là con ngƣời tỉnh thức. 

NM 
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Luận 

Có loạn ly mới biết đƣợc giá trị của anh hùng. Có thử thách mới đo đƣợc thực 

chất của ngƣời tu đạo. 

Thế giới Cực Lạc vốn do tâm mà sinh, chứ không phải từ một địa điểm hay 

hoàn cảnh nào đó mà phát. Sự giải thoát không chỉ xảy ra ở chốn thiền lâm 

thanh tịnh, mà phải ngay cả chợ đời náo nhiệt, đến tận chốn địa ngục khổ đau. 

Sự giải thoát đó là trạng thái lập lại quân bình khi đã phá đƣợc mê chấp. 

Phải hƣớng nội vô cùng để thấy đƣợc tận căn gốc những rung động tình cảm 

của mình, để nuôi dƣỡng đƣợc sự sống động trong tâm mình. 

Ðó là sự tỉnh thức. Tỉnh thức để sống bình thƣờng, sống vô tƣ thật thà, sống hồn 

nhiên an lạc, sống một cuộc đời đáng sống. 

PVK 

Truyện 

Gà đã gáy sáng. Vô Lực chuẩn bị đi làm việc. Trên đƣờng chú tâm suy gẫm về 

đạo từ: “Phải tu mới viết kinh đƣợc”. 

Sƣ huynh tùng sự tại xƣởng ấn tống. Giữ việc kiểm soát các mộc bản. Trong số 

thợ khắc có Linh Tam Muội. Chồng bà là bạn của Thông Luận. Nhờ ông giới 

thiệu Vô Lực mới đƣợc làm việc tại đây. 

Ngày đầu tiên sƣ huynh nhận nhiệm sở, họ Linh đã lên tiếng:  

– Tƣớng công tôi là chỗ thâm giao với chủ xƣởng. Mong tiên sinh cần mẫn làm 

việc. Ðó cũng là một cách trả ơn. 

Ngày hôm sau đến cuối giờ Dậu, theo qui ƣớc là giờ tan sở. Vô Lực chuẩn bị ra 

về. Tam Muội nhắc chừng:  

– Tiên sinh, ở đây phải làm hết việc. Nếu chƣa xong nên ở lại. 

Sƣ huynh không đƣợc vui. Tắt nụ cƣời trên môi. Thợ khắc đƣợc chấm công 

theo số lƣợng mộc bản. Càng ngày càng sản xuất nhanh. Không quan tâm đến 

phẩm. Nhiều quá Vô Lực sửa thiếu chính xác. Ngày nào cũng đƣợc nghe họ 

Linh phê bình:  

– Tiên sinh, mộc bản còn khá nhiều lỗi. Ngƣơì ta mắng vốn đấy. 

– Làm việc kiểu rùa bò thế này, làm sao cho kịp. 

– Các hạ ngủ đấy ƣ? Mau lên chứ! 

Sƣ huynh vẫn thanh tịnh. Chăm chú làm việc. Ðiều khiển tiểu não không cho 

thu nhận nữa.Mụ nói mụ nghe một mình. 
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Cho đến một ngày.Công việc ứ đọng. Mắt Vô Lực đã mờ đi.Không còn khả 

năng giải quyết hơn đƣợc nữa. Trong số anh em đồng nghiệp có ngƣời tốt bụng 

lại phụ.Sự kiện đƣợc giải tỏa. Ngày kế sƣ huynh vừa bƣớc vào xƣởng, Tam 

Muội cằn nhằn:  

– Tiên sinh để cho họ sửa phụ, mộc bản càng ngày càng tệ hại hơn. 

Sƣ huynh cau mày.Không tự chế đƣợc nữa, hỏi vặn lại:  

– Này Linh đại tỷ.Khá kiếm một ngƣời toàn vẹn hơn để thay thế.Kẻ hèn này sẽ 

ra đi tức khắc. 

Tam Muội cũng chẳng vừa:  

– làm việc phải có lƣơng tâm chứ! 

Vô Lực khinh bỉ không thèm trả lời.Máu giận nghẹn họng. Ðúng giờ phủi tay ra 

về.Công việc còn ngổn ngang. 

Ðến nhà, Thông Luận chạy ra:  

– Này sƣ huynh, Linh phu nhân than phiền nhiều lắm đo’. Ðể ngu đệ kể cho 

nghe. 

Vô Lực chƣa nguôi cơn giận, khoát tay:  

– Thôi thôi, đừng nhắc đê’n con mụ lắm điều và gian ác ấy nữa. 

Kể từ đó sƣ huynh bị mất điển. Không hóa văn đƣợc. 

PHB 

CHƢƠNG 23 

Di Lạc là yên vui 

Mƣa thuận gió hòa 

Lúc động, lúc tịnh 

Ðúng lúc, đúng thời 

Ra vô dễ dãi 

Thấy chật mà vừa 

Thấy rộng cũng xong 

Ông làm ông ăn 

Ông rảnh ông chơi 

Ai cù ông nhột 

Ai đánh ông đau 

Ông nhƣ trẻ nít 

Vô tƣ hồn nhiên 

NM 



Cõi Vô Hình – Tập 2 – LUẬN ÁN TU HÀNH 

https://coivohinh.wordpress.com Trang 86 

 

Luận 

Ðến đây là hoàn tất một giai đoạn kiến tánh để tự khai mở Kỷ Nguyên Di Lạc 

trong mình. 

Di thiện tối lạc. Ngƣời tu trở thành một thiện nhơn ban rải sự an lạc cho mình 

và chung quanh. Trong mọi hoàn cảnh đều hƣớng nội lo khai thông khiếm 

khuyết để hòa cùng tự nhiên. Sự thích ứng với hoàn cảnh ở đây không phải là 

một đức hạnh đè nén ép mình, mà là một thái độ sống không còn ham muốn 

cƣỡng cầu. 

Sống thong dong tự tại nhƣng luôn luôn trách nhiệm lấy chính mình. Sống vô tƣ 

trẻ thơ nhƣng luôn luôn tỉnh thức. Sống hòa bình vì không còn tranh chấp bên 

trong. Sống đại đồng vì thấy rõ ta và mọi ngƣời không khác. 

Tánh có vạn thù, nhƣng tâm chỉ là nhất bổn. Tâm thƣơng yêu đời đời bất diệt. 

PVK 

Truyện 

Cƣ sĩ Dƣơng Thanh Tu đẹp duyên cùng Mạch Liên Nha.Sắt cầm rất là hòa hợp. 

Pháp danh của hiền nội là Hà Tiên. Họ Dƣơng là một ngƣời khác thƣờng. Ít nói, 

nhiều suy tƣ.Cái nhìn phức tạp. Thƣờng vẽ thêm chân cho rắn. Thờ đức Sơ Tổ. 

Ngày rằm, mùng một hƣơng khói đều đặn. 

Bữa kia Thanh Tu đi chợ mua trái cây về cúng. Mạch phu nhân đem rửa để đặt 

lên bàn thờ. Bỗng thất kinh kêu lên:  

– Trời ơi! Sao tƣớng công chọn toàn trái thối và dập thế này?! 

Cƣ sĩ không trả lời, thản nhiên hỏi lại:  

– Ngƣời nào cũng lựa loại tƣơi tốt. Thứ này chủ tiệm bán cho ai?! 

Trời tiết Ðông lạnh giá. Họ Dƣơng đem về một lố quạt kết bằng lông cánh chim 

Hồng Hạc. Liên Nha sửng sốt:  

– Mô Phật! Không có nhu cầu. 

Thanh Tu đủng đỉnh:  

– Cửa hàng của họ ế quá. Tội nghiệp mua giùm. 

Có một lần Hà Tiên đi chợ mua cua. Nhờ cƣ sĩ bắt nƣớc sôi luộc. Khi chín bƣng 

ra bàn ăn. Lọng cọng vấp ngã xõng xoài. Ngồi dậy trong tƣ thế thiền, niệm chú 

Vãng Sanh. Phu nhân ngạc nhiên hỏi:  

– Tƣớng công đọc chú để chi vậy?! 

Họ Dƣơng mặt nghiêm trọng:  
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– Ðể tiêu oán thù. Không muốn hồn cua làm té thêm lần nữa. 

Nhất bất sát sanh, điều mà Thanh Tu ngại nhất. Ðể trừ kiến trong nhà, đem kẹo 

bỏ khắp nơi. Khi đã bu kín, nhẹ nhàng dem ra ngoài vƣờn. Lên đạo viện thỉnh 

kinh, mọi ngƣời đều kén những bộ đẹp trƣng bầy trong tủ sách tại gia.Riêng cƣ 

sĩ hoan hỉ lựa những quyển bị loại vì đóng ngƣợc và thiếu trang. 

Họ Dƣơng sống khép kín. Nhất định lập đại hạnh. Lấy thua làm đƣợc. Lấy thiệt 

làm vui. Lúc nào phong thái cũng trang trọng, phòng thủ. Dung chứa nhiều 

thầm kín. Không thể nghĩ bàn. 

Một hôm, bỗng có một thiếu nữ. Tuổi mới cài trâm. Sắc nƣớc hƣơng trời, diễm 

tuyệt. Ði ngang qua. Thanh Tu kinh hoàng. Mở to đôi mắt. Hai tay chấp trƣớc 

ngực. Hƣớng về phía tiểu cô nƣơng. Vái lia lịa. Lâm râm cầu nguyện. Ðoạn 

quay lại rầy bọn gia đinh:  

– Tụi bây trần trƣợc. Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Chính là Sơ Tổ 

đấy.Khá cúi đầu thi lễ. 

Cả bọn ngơ ngác … Sự kiện này vƣợt ra ngoài trí óc bình thƣờng của chúng. 

PHB 

CHƢƠNG 24 

Nhất phẩm tiên 

Lý Thiết Quẩy 

Từ đẹp hóa xấu 

Từ sang hóa hèn 

Ðạo Trời ở trong 

Luật trời ở ngoài 

Trong ngoài hiệp nhất 

Trên dƣới hòa đồng. 

NM 

Luận 

Bát tiên là tám vị tu thành đạo đƣợc lƣu truyền trong truyện ký. Ðó cũng là tám 

trạng thái tiên gia, tám giai đoạn tu chứng phải trải qua của ngƣời cầu đạo. 

Những phẩm tiên này đều có sẵn trong chúng ta chứ không phải thuộc về những 

ngƣời đặc biệt. 

Ở đây đó là tám giai đoạn kiến tánh để nhận chân ra bổn lai diện mục của mình. 

Phẩm hạnh đầu tiên là thực thà công khai những mặc cảm, những lỗi lầm, 

những xấu xa của mình ra để bƣớc vào tâm đạo. Cái đẹp thân xác chỉ là vô 

thƣờng và sự giàu sang danh lợi chỉ là phù phiếm. Bỏ đi cái đẹp, cái giả bên 
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ngoài để nuôi dƣỡng tâm trong sáng là vun bồi thiên đạo bên trong. Chấp nhận 

sự khinh miệt, chê bai, xa lánh của ngƣời đời và dƣ luận là thể hiện luật nhân 

quả của đời trƣớc và đời sống hiện tiền. 

Trả vay sòng phẳng thì rũ sạch nghiệp trần. Ðời chẳng màng, chẳng lý đến ta 

nên ta sống thong dong, an lạc. Ta chẳng ham, chẳng cầu danh lợi của đời nên 

ta sống tự tại, thảnh thơi.Chống thiết trƣợng xin cơm ngàn nhà để chà tan tự ái. 

Ðƣờng thiên lý vân du. Quẩy hành trang kiến tánh. Ðộ ta và độ ngƣời. Tròn một 

kiếp nhân sinh. 

PVK 

Truyện 

Diệu Liên Hoa là con nhà quyền quý giầu sang, thế gia vọng tộc. Có tâm tu từ 

nhỏ. Lúc thiếu thời hay theo bà nội lên chùa lễ Phật. Mỗi khi có điều nguyện, 

thƣờng ăn chay để tỏ lòng tôn kính. 

Lớn lên, gặp lúc quốc phá gia vong. Thức ngộ cuộc đời dâu biển, mong manh 

nhƣ bọt nƣớc, sƣơng mai.Muốn tìm một lẽ sống bất biến và hằng hữu đời 

đời.Dứt khoát trả giá để chọn đƣờng tu. Lấy pháp hiệu là Tâm Không. Quy y tại 

đạo viện Hồng Bích. 

Tổ rất thƣơng vì tính khí thật thà, chân chất. Có sao nói vậy không thêm bớt 

mảy may.Khi vân du, thƣờng đƣợc hầu kề bên. Lúc đăng đàn cho đƣợc phụ 

diễn. Trình độ tri kiến càng ngày càng khai triển. Trí tuệ mở mang ra nhiều. 

Thầy khen, đồng môn quý mến. Các huynh tỷ gọi yêu là cô tiên. May cho xiêm 

y đủ mầu để múa hát vào các dịp lễ.Danh tiếng nổi nhƣ cồn. Ðƣờng tu đến đó 

kể cũng gấm hoa thật. 

Tử vi của Liên Hoa có Tham Lang, Vũ Khúc đồng cung tại Mệnh, nên khí số 

vận hành thƣờng tạo ra sóng to gió lớn không ngừng. Một ngày đẹp trời, bỗng 

thấy lớp áo tiên là giả. Trên đƣờng giải thoát đến vô cùng chẳng dừng chân tại 

đó. 

Bữa kia Thông Luận đang lau chùi, quét dọn chánh điện. Không hay biết Liên 

Hoa đang cƣời chúm chím đứng nhìn rồi nói:  

– Sƣ huynh à! Sao muội thấy yêu sƣ huynh quá! 

Thông Luận sợ hãi, lùi dần vào góc nhà. Mắt nhớn nhác nhƣ trốn chạy.Giọng 

cƣơng quyết:  

– Không bao giờ.Không đời nào.Cái phẩm hạnh của một ngƣời xuất gia không 

cho phép nhƣ thế. 
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Nói xong ngồi xuống tọa thiền, tịnh khẩu niệm Phật. Liên Hoa vẫn đứng yên tại 

chỗ, cƣời hồn nhiên:  

– Tiểu muội chỉ phát biểu sự thật trong cõi lòng mình mà thôi! 

Ngoài kia nắng ấm trải đều trong vƣờn hoa.Một đàn chim ríu rít vô tƣ chuyền 

trên các cành cây. 

Sau đó vì phá giới luật, Diệu Liên Hoa phải rời tu viện. 

Tâm không, túi cũng không. Cởi trả áo Tiên, khoác chiếc y Hành Khất rách nát. 

Cơm bình bát mƣời phƣơng độ nhật. 

Trên đƣờng dài vạn LY’ chỉ còn lại con tim lành lặn. THIẾT tha QUẨY gánh 

Yêu …Yêu … Yêu Thật là Yêu vào đời. 

PHB 

CHƢƠNG 25 

Nhị phẩm tiên 

Hớn Chung Ly 

Nóng nhƣ lửa 

Ðích thị tự ái 

Lấy thất bại mà trị 

Lấy chê bai mà đốt 

Thấu suốt lẽ huyền vi 

Phản lão hoàn đồng 

Vô tƣ hồn nhiên 

NM 

Luận 

Phẩm hạnh thứ nhì là dẹp bỏ tự ái. Dẹp bỏ bằng cách dấn thân, phơi trần bộ mặt 

thật của mình ra công khai với đời. 

Trong mọi chuyện càng nôn nóng, dục tốc thì càng chuốc lấy thất bại. Càng nói 

thật về mình thì càng bị chê bai. Nhƣng chính con ngƣời sân si nóng giận đó 

mới đích thật là mình. Càng chối bỏ nó thì càng vun bồi tự ái, tánh sân si lại bộc 

lộ ra một dạng vi tế phức tạp hơn. Tuy thế, Trời không phụ kẻ dấn thân, ban cho 

thất bại và chê bai để đốt tiêu tự ái. 

Ðến lúc hoàn toàn chấp nhận con ngƣời thật của mình mới thấy rằng nhờ hoàn 

cảnh và ngƣời đời tận tình điêu luyện ta mới thấy lại đƣợc bộ mặt thật, cái bổn 

lai diện mục ta cứ lầm tƣởng là cao quý lắm, không ngờ chỉ là một trong những 

nhãn hiệu tham sân si của lục dục thất tình. 
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Cùng là tự ái, nhƣng hƣớng ra ngoài là bảo vệ cái thể diện, danh giá phù du giả 

ảo. Hƣớng vào trong là thƣơng yêu tâm hồn đã từ lâu cằn cỗi quạnh hiu. Mới 

thấy đạo Trời vi diệu thâm sâu. Tình đời tạm bợ nhƣng là bãi trƣờng thi cho tâm 

linh tiến hóa. Quay lửa sân vào trong để đốt tiêu tăm tối. Lấy quạt bồ phe phẩy 

để làm mát dạ tranh đua. Cõi hồng trần lại tiếp tục thong dong nhập cuộc. Chơi 

tiếp cuộc vui của thời thơ ấu vô tƣ. 

PVK 

Truyện 

Từ khi xuống núi Diệu Liên Hoa thành lập một đạo viện. Có tờ ngôn luận riêng 

lấy tên là “Vô Minh”. Mỗi tháng thông tri một lần. Hoàn toàn cởi mở. Bàn về 

toa thuốc tiêu độc, giải thoát khỏi các tập quán giả tạo, gò bó và trói buộc con 

ngƣời. Sống thong dong, thoải mái và hồn nhiên. Dƣợc liệu để bào chế là TÌNH 

YÊU. 

Tổ khai khoá lễ vào Hạ tại Kim Chung Ðại Thế Giới. Nơi sanh sát đỏ đen. 

Nhóm Vô Minh cũng về phó hội. 

Ngày thứ nhất Tổ dùng phép Ðiệu Hổ Ly Sơn. Khen nhóm này: Ðã bƣớc vào 

đạo tâm, thấy đƣợc cái Chánh Diện Không. Thông Luận và Vô Lực hớn hở nhƣ 

diều gặp gió. 

Ngày thứ nhì Tổ đi chiêu Võ Tòng Ðã Hổ. Ðem Liên Hoa ra bêu xấu nhục mạ. 

Trăm dâu đổ đầu tằm. Ghép cả nhóm vào thành phần của khối … bên kia. 

Khiến khối … bên này quạt lò than hồng. 

Ngày thứ ba chuyển sang thế Hạ Thủ Tuyệt Diệt. Tổ đƣa Liên Hoa lên dàn hỏa. 

Thông Luận thất sắc niệm chú:  

– Nam mô đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát. 

Vô Lực mặt mày tái mét. Hoang mang lên tiếng nửa than trách, nửa ƣớm hỏi:  

– Dùng đến kế sách này thì khủng khiếp quá. Chân diện mục đâu phải là ngọc 

Xá Lợi, mò tìm trong đống tro tàn mà thấy đƣợc ƣ?! 

Cƣ sĩ Dƣơng Thanh Tu và Hà Tiên phu nhân cùng một quan điểm. Ái ngại kiếm 

lời an ủi. Thấy mọi ngƣời có vẻ eo xeò, Liên Hoa điềm nhiên hỏi ngƣợc lại:  

– CHÁNH DIỆN đã là KHÔNG, còn có gì để mất nữa?! Chẳng lẽ lại sợ cháy 

mất cái mặt giả này sao?! 

Nói xong kêu Vô Lực và Thông Luận dọn gánh “Vô Minh” bầy ra. Hàng ế dài. 

Dàn hỏa lửa bùng lên dữ dội. Cả năm nóng rát, mặt bị cháy nám. Phỏng và đau 

tê đi. 
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Trên tòa giảng Tổ bế mạc khóa lễ bằng một câu trào lộng:  

– Tiếng gọi TÌNH YÊU của Diệu Liên Hoa không bằng tiếng kêu của hòn bi 

Roulette. 

PHB 

CHƢƠNG 26 

Tam phẩm tiên 

Lữ Ðồng Tân 

Ham vinh hoa 

Mê danh lợi 

Tự lột áo 

Bỏ công danh 

Ðạt hƣ không 

Thẩy trống không. 

NM 

Luận 

Vinh hoa danh lợi muôn đời vẫn là miếng mồi thơm, là cái đích nhắm đến cho 

hầu hết mọi ngƣời. Nhƣng sân khấu cuộc đời cũng có cái mặt trái phũ phàng 

của nó. Sự thật chốn hậu trƣờng đã giết chết bao trái tim nhiệt huyết hăng say. 

Dầu sao thì cũng phải dấn thân mới không uổng phí một kiếp ngƣời. Có lăn lộn 

trong trƣờng đời mới nếm đủ vị chua cay mặn nồng chát đắng. Vun bồi cho lắm 

cũng có lúc trắng tay. Cơ trí cho nhiều cũng có hồi thất cơ lỡ vận. Tận cùng đáy 

đam mê, chóp đỉnh cao danh tƣớng, chợt thấy mọi việc mất còn nhƣ một giấc 

chiêm bao, nhƣ bọt nƣớc, nhƣ sƣơng mai buổi sáng. 

Rút phăng tuệ kiếm chém lìa mồi danh lợi, chặt đứt bả vinh hoa. Rảo bƣớc 

giang hồ bốn phƣơng tám hƣớng. Từ Không đến rồi lại trở về Không. Có khác 

chăng chỉ là một thức tâm, một đuốc tuệ đời đời thắp sáng. 

PVK 

Truyện 

Sƣ đệ Thông Luận nguyên là một võ quan phóng đãng và trăng hoa, ngành thủy 

binh. Sanh bất phùng thời. Gặp lúc vận nƣớc suy vong, khói lửa điêu tàn. Bị bắt 

làm tù binh. Mấy năm sau mới đƣợc thả ra. Lúc đó triều xƣa đã hoang phế, thân 

phận ngỡ ngàng nhƣ cánh beò mặt nƣớc. Tỉnh giấc mộng kê vàng. Xuống tóc 

xuất gia, nƣơng mình trong đạo viện Hồng Bích. Lập hạnh đầu đà. Tự chế bản 

thân trong khuôn thƣớc ngũ giới. Tiếng lành đồn xa, ngƣời trong làng rất cảm 

phục đức độ tu hành. Ban hƣơng nguyện tôn làm đạo trƣởng thay thế Vô Lực. 
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Từ đó càng ra sức giữ gìn phẩm hạnh. Con ngƣời thật bị đè nén, áp chế đôi khi 

cũng có bung ra. Trong tâm thức luôn luôn có nội chiến. Lòng thƣờng không 

đƣợc yên. Nhân buổi trong làng có họp hội đồng chức sắc, sƣ đệ bèn tới dự. 

Bỗng nhiên xin phép đứng dậy, đọc tờ XÁM tự lột mặt nạ mình. Trả lại áo tràng 

và tƣớc vị rồi tạ từ mà đi. 

Ít lâu sau, Vô Lực thăm gia đình dƣới quê trở về. Thấy sự thể, lòng bỗng do dự 

phân vân. Sƣ huynh trƣớc kia cũng là một võ quan, gặp lúc triều đại hƣng phế, 

bỏ đi buôn. Nhờ trí óc lanh lợi, mánh lới nên trở thành phú thƣơng. Chứng kiến 

nghĩa đá vàng hƣơng lửa chẳng còn son sắc một lòng. Chợt thấy thế tình ấm 

lạnh bất thƣờng. Cuộc đời phù du ảo giả. Thí phát quy y cửa đạo. Bản tánh 

ngang ngƣợc, ngạo mạn, nặng đầu óc kỳ thị. Vô Lực thƣờng chống đối ngầm 

ban hƣơng chức. Bị phế danh hiệu đạo trƣởng. Sƣ huynh nghiệp tâm vốn đã 

chất chồng, tức nƣớc muốn vỡ bờ. 

Một ngày nắng đẹp, Tâm Không và Thông Luận về thăm tu viện. Vô Lực mừng 

lắm rủ nhau ra bờ hồ ngắm cảnh. Luận về đạo rất giao cảm và tâm đầu ý hợp. 

Lúc chia tay chỉ vào bụi cây thƣa phía sau đạo viện:  

– Hay là ngu huynh chui lỗ chó này xuống núi?! 

Tâm Không cƣời lắc đầu ghé tai Vô Lực nói nhỏ, rồi vẫy tay chào thƣ thái ra đi. 

Ngày hôm sau đại chúng đang chuẩn bị tọa thiền, hốt nhiên sƣ huynh đem tờ 

XÁM của mình ra đọc. Giọng run run và lạc hẳn đi. Phải dùng hết sức bình sinh 

để tự trấn tỉnh. Ðoạn vái chào mọi ngƣời đi thẳng ra cửa tam quan hạ sơn. Ở đó 

Tâm Không và Thông Luận đã chờ sẵn với cỗ xe song mã. 

Dƣ luận bùng lên nhƣ lửa Trời, lên án gắt gao những kẻ đã phá giới luật. 

Vô Lực ngồi trong xe đƣa mắt nhìn ra. Ngoài kia núi rừng bao la hùng vĩ, đẹp 

tuyệt vời. 

PHB 
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CHƢƠNG 27 

Tứ phẩm tiên 

Hà Tiên Cô 

Yêu thật là yêu 

Thƣơng thật là thƣơng 

Không nam, không nữ 

Âm dƣơng hợp nhất 

Thánh thai phát sinh 

Tâm sáng đời đời. 

NM 

Luận 

Phẩm hạnh thứ tƣ là mở tâm thƣơng yêu. Chúng ta nhiều khi chỉ thƣơng những 

ngƣời thân thuộc và yêu những kẻ hợp tánh hợp tâm. Ðó là thứ tình thƣơng yêu 

có điều kiện và dễ dàng thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh. 

Thƣơng yêu thật sự chỉ có khi đã biết yêu thƣơng chính mình! Buông bỏ mọi 

phiền não vƣớng bận trong tâm. Tâm trống trải mới có chỗ mà dung chứa tình 

thƣơng đƣợc. Một trái tim đầy ắp mặc cảm và thành kiến thì chỉ trao đổi cảm 

xúc chứ còn chỗ đâu mà chứa đựng thƣơng yêu?! 

Mở tâm thƣơng yêu mới thấy rằng ta và mọi ngƣời không khác. Bệnh của mọi 

ngƣời cũng là bệnh mà ta đã cƣu mang. Chỉ có thật thà chấp nhận cái bệnh của 

mình mới có cơ may hết bệnh. Cho nhau cái thật thà đó, nhiều khi không phải 

bằng lời, nhƣng cái từ quang đó mới đích thật là thƣơng yêu. Không còn phân 

chia nam nữ. Không còn phân biệt ác ôn hay thánh thiện. Chỉ biết cho mà không 

cầu báo đáp. Một ý chúc lành nghĩ tốt cho nhau cũng có thể làm dịu đi một trái 

tim chai đá. Một lời nói thật thà có mích lòng nhƣng cũng đánh thức đƣợc tận 

đáy lƣơng tâm. 

Mang cái từ quang đó mà lăn lộn khắp chốn trần ai. Hành trang chỉ là đóa hoa 

sen tinh khiết, tƣợng trƣng một trái tim trẻ thơ trong sáng nhƣ vừa mới tái sanh. 

Yêu trọn vẹn cuộc đời với hai mặt thiện ác nhƣ yêu sự thanh thoát của hoa sen 

và yêu luôn cả sự trần trƣợc của bùn. 

PVK 
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Truyện 

Cƣ sĩ Dƣơng Thanh Tu và Mạch Hà Tiên tánh tình có tƣơng khắc. Phu nhân 

thích cái gì thanh tao, nhẹ nhàng và thơ mộng. Rất yêu chồng nhƣng muốn độc 

quyền sở hữu, kể cả trong lãnh vực tƣ tƣởng. Mỗi khi cƣ sĩ đi đâu về thƣờng bị 

xét nét, tra khảo. Hà Tiên rất thông minh. Trong lúc tƣờng trình có chỗ nào vấp 

váp thì cứ chỗ đó vặn hỏi. Kỳ cho đến bao giờ phải thú nhận mới thôi. Trong 

tình chăn gối vợ chồng thích nhặt khoan thƣa thớt, nhƣng phải đầy thi vị diễm 

tình. Thanh Tu thì tham lam và háu đói. Gặp các nữ lang có nhan sắc, mắt lúc 

nào cũng xanh lè. Chuyện hƣơng lửa phòng the mà làm nhƣ trời phong ba bão 

táp, chớp biển mƣa nguồn. Ðã thế mƣa gió lại cứ xập xùi, dầm dề ít có khi nào 

trời quang mây tạnh. 

Cả hai học phép KIẾN TÁNH với thiền sƣ Tâm Không. Họ Mạch chụp lấy cơ 

hội bắt phu quân ngày ngày nộp bản thấy tánh. Cƣ sĩ ngay tình khai hết. Thế là 

một trận lôi đình nổi dậy. Phu nhân vừa khóc vừa nói:  

– Tƣớng công giỏi thật! Lòng lang dạ sói. Phen này đành sâm thƣơng đôi ngả. 

Sự việc không xong, càng ngày càng lớn dần lên. Hà Tiên ngấn lệ đầy vơi than 

thở về nỗi Thanh Tu tệ bạc. Thiền sƣ nghe xong tình tự khúc nhôi, nhẹ nhàng 

ƣớm hỏi:  

– Thế còn cái tánh độc tài của phu nhân thì sao?! 

Một bữa kia họ Mạch tắm rửa sạch sẽ đi ngủ sớm, định bụng giữ chay tịnh để 

mai còn hành hƣơng. Nửa đêm phu quân nằng nặc đòi chuyện mây mƣa. Hà 

Tiên bực bội cằn nhằn, giọng kỳ thị:  

– Bị tình dục trói buộc, thần khí sẽ mất hết. Làm sao tu hành giải thoát?! 

Cƣ sĩ năn nỉ ỉ ôi quá đành phải cho. Sáng dậy vẫn còn mặc cảm và khó chịu. E 

đƣờng tu vì thế bị trì trệ. Ðánh bạo đem câu chuyện khuê phòng ra hỏi. Thiền sƣ 

trấn an:  

– Trong Thiên Ðạo, âm dƣơng phải dung hợp để lập thế quân bình. Con ngƣời 

không sống ngoài định luật ấy đƣợc. Chuyện đó cũng bình thƣờng thôi. 

Họ Mạch dạn dĩ hơn:  

– Nhƣng mà, bạch sƣ phụ hơi nhiều. 

Thiền sƣ:  

–Mỗi bên tƣơng nhƣợng nhau một chút. 

Một thóang suy tƣ bỗng thiền sƣ hỏi ngƣợc lại:  

– Phu nhân có hiểu tại sao mình lại kỳ thị chuyện đó không?! 
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Hà Tiên:  

– Bạch, đêm qua trƣớc khi đi ngủ đệ tử đã chuẩn bị tinh thần giữ mình chay tịnh 

để dự lễ. Chẳng dè tƣớng công phá hƣ chuyện. Cứ thế này đƣờng tu SỢ chậm 

trễ. 

Thiền sƣ cƣời:  

– Muốn giải thoát đến vô cùng thì phải giải thoát ngay sự SỢ HÃI này. 

PHB 

CHƢƠNG 28 

Ngũ phẩm tiên 

Lâm Thể Hòa 

So đo, ghen ghét 

Ra vào điên đảo 

Bỏ tranh chấp 

Ðạt thong dong. 

NM 

Luận 

Phẩm hạnh thứ năm là buông bỏ tranh chấp. Sau khi qua bốn giai đoạn: Công 

khai thật thà, dẹp bỏ tự ái, đoạn lìa danh lợi, mở tâm thƣơng yêu, hẳn chúng ta ít 

nhiều ngạc nhiên tại sao ngƣời tu vẫn còn so đo ghen ghét?! 

Thật ra trong muôn vạn tánh khác nhau, chúng ta có thể quy về tám căn gốc 

chánh. Mỗi ngƣời chúng ta có một đặc tánh riêng, là một cái chốt kẹt nhất trong 

tám cái chung đó. Tuy nhiên, không phải là những thứ khác chúng ta không có. 

Mà là ngƣợc lại, trong chúng ta có đủ hết cả các tánh. Chỉ vì có cái nỗi bật hơn 

nên nhiều khi chúng ta không để ý những thứ khác mà thôi. 

Bát tiên là tám vị tƣơng trƣng cho tám căn gốc của tánh. Họ đã nhập vào tiên 

giới bằng cách hy sinh buông bỏ, liều mạng bƣớc qua thiên môn cho lửa trời đốt 

tiêu phàm tánh. Lửa trời đó chính là dƣ luận! Nhờ búa rìu dƣ luậnmới mài dũa, 

giết chết đi cái tự ái, tức là phàm ngã hay cái TA, để tái sanh lại thành một con 

ngƣời mới, thật thà đôn hậu hồn nhiên. Thế mới biết vạn vật vốn đồng một thể. 

Nhờ ngƣời ta mới thấy chính ta, nhờ ngƣời ta mới có cơ hội trả bao nghiệp báo, 

nhờ ngƣời ta mới có điều kiện lập hạnh thăng hoa. Không có ngƣời thì cũng 

chẳng có đƣợc mình. 

Nhƣng nhiều khi nhìn lại đoạn đƣờng gian khổ đã qua, bao hy sinh buông bỏ, 

bao công sức vun bồi phẩm hạnh, thế mà Trời già cứ ban khổ mãi không thôi. 

Bạn đồng tu lại thong dong an lạc, đạo đời đôi ngả vẹn toàn. Ta không khỏi có 



Cõi Vô Hình – Tập 2 – LUẬN ÁN TU HÀNH 

https://coivohinh.wordpress.com Trang 96 

 

đôi chút tỵ hiềm ghen ghét, oán trách thiên cơ, phân bì chúng bạn, tâm loạn đảo 

điên. 

Chợt bừng cơn tỉng ngộ. Ðời ta đâu chỉ mỗi một kiếp này. Thuận cảnh bây giờ 

là đã vun bồi bao phƣớc đức. Nghịch cảnh hiện tiền là đã tạo lắm oan gia. Mọi 

chuyện đều do chúng ta tạo tác. Nay lấy thuận làm niềm an ủi, lấy nghịch làm 

chí quật cƣờng. Vùng lên ca bài ca kiến tánh. Ðánh xênh gõ phách mà hát lớn 

lỗi tôi, mọi lỗi tại tôi. Ðƣơng thế đồ ung dung tiến bƣớc. Làm vui cho mọi 

ngƣời thân cũng nhƣ sơ. 

PVK 

Truyện 

Diệu Thanh có vẻ thầm yêu, trộm nhớ Thông Luận. Thiền sƣ Tâm Không biết 

đƣợc điều này, nhân cơ hội muốn dạy cho cả hai bài học Tình Siêu. Bèn cho 

phép thảo luận để cởi mở tâm tình. 

Sƣ muội ƣớm hỏi nhiều lần, Thông Luận nhất mực khăng khăng:  

– Ngu huynh chỉ thƣơng có một mình thiền sƣ Tâm Không mà thôi. 

Diệu Thanh thắc mắc:  

– Tâm Không có gì hay hơn tiểu muội đâu?! 

Sƣ đê, quyết liệt hơn:  

– Tình yêu phải thủy chung nhƣ nhất. Chẳng đổi dời, cũng không thể chia sẻ. 

Xin tha thứ cho lời lẽ đƣờng đột này. 

Nói xong tạ từ đứng dậy. Sƣ muội ngơ ngác bàng hoàng. Ở trong một tình 

huống hụt hẫng, chẳng níu kéo đƣợc gì. Bâng khuâng mở cửa bƣớc ra vƣờn. 

Trời xanh trong vắt, không điểm một đám mây nào. Nắng vàng óng ánh và rực 

rỡ. Thiền sƣ đang thanh thản dạo chơi ngắm hoa ngoài vƣờn. Phong thái không 

mảy may vƣớng víu. Diệu Thanh lên tiếng gọi:  

– Sƣ phụ, sƣ phụ! 

Tâm Không quay lại, cƣơi hồn nhiên:  

– Lại đây! hoa Anh Ðào nở đẹp lắm. Có gì mà đăm chiêu thế?! 

Sƣ muội hững hờ nói một mình:  

– Tình yêu nhƣ chiếc bóng, chẳng nắm bắt đƣợc. 

Thiền sƣ nhƣ không nghe thấy, nâng niu một đóa hồng hàm tiếu, nói nựng:  

– Ðẹp và thơm quá, đƣợc cả sắc lẫn hƣơng. 

Diệu Thanh với tay định hái để chƣng trong phòng khách, Tâm Không cản lại:  

– Ðừng! Chiếm hữu thì mất thong dong. 

PHB 
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CHƢƠNG 29 

Lục phẩm tiên 

Trƣơng Quả Lão 

Cái gì thuận mới làm 

Bầy ra khuôn thƣớc 

Tự mắc bẫy mình 

Tức mình làm nghịch 

Trong tử có sinh 

Ðời đời sống động. 

NM 

Luận 

Phẩm hạnh thứ sáu là phá mê phá chấp. Ðến một giai đoạn nào đó, khuôn thƣớc 

lại trở thành ràng buộc, giam hãm mình trong những thành kiến và định kiến, 

không sao sống thoải mái thong dong đƣợc. 

Ngƣời đi học đã rời khỏi mái nhà trƣờng thì không thể áp dụng cứng ngắc 

những công thức đã học, mà phải uyển chuyển theo lúc theo thì, vì cuộc đời 

luôn đổi mới và sống động không ngừng, nào có chiều theo ý chúng ta mãi đƣợc 

đâu. 

Ngƣời tu hành cũng thế. Từ giới luật của thân rồi tiến đến giới luật của tâm. 

Tâm giới cốt sao giữ đƣợc quân bình trong sáng, không nuôi dƣỡng sự tăm tối 

mặc cảm bên trong. Vấn đề quan trọng là phá đi một cái chấp của mình không 

phải dễ, vì đó là giết chết đi cái thói quen, cái thể diện, cái áo tu của mình đối 

với mọi ngƣời. Chỉ khi nào sự khao khát giải thoát đủ mạnh, sự dồn ép của 

nghịch cảnh đi đến độ tột cùng, tâm thức mới vùng lên làm một công án nghịch 

hành, chấp nhận mọi dèm pha dƣ luận thế gian, làm chuyện ngƣợc đời, xoay 

ngƣời lại cỡi lừa đi vào cửa Ðạo. 

Phải chết đi cái đạo mạo trang nghiêm giả dối bên ngoài để hồi sinh lại thành 

một đạo nhân tự tại thong dong. Ðời có chê cƣời nhƣng ta vẫn sống an vui. Ðời 

có rẻ khinh nhƣng ta vẫn một lòng thƣơng yêu tận độ. Một kiếp phù du giả tạm. 

Tâm thức sống động đời đời. 

PVK 
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Truyện 

Vô Lực rất thích lối hành văn của Bồ Tùng Linh. Họ Bồ viết ngắn gọn và nhiều 

âm hƣởng nhƣ thơ. Thƣờng bỏ lửng ở cuối câu, để độc giả dùng trí tƣởng tƣợng 

tiếp nối. Cách bố cục úp mở nhƣ khói sƣơng, mộng ảo. Rắp tâm bắt chƣớc. Lấy 

kiểu cách ấy làm mẫu mực. 

 

Một bữa Thông Luận khắc mộc bản bài viết của Vô Lực để in, chịu không nỗi 

kêu lên:  

– Ðọc mãi văn của đại sƣ huynh, một ngày đẹp trơì nào đó sẽ mắc chứng kinh 

phong, giật đùng đùng. Cú pháp bị chặt nát ra từng khúc, không êm ả nhƣ nƣớc 

chảy. 

Vô Lực thú nhận:  

– Bắt chƣớc Bồ Tùng Linh, nhƣng có hơi quá đáng. 

Nói xong sƣ huynh nghĩ thầm: “Chắc phải trau giồi thêm nghệ thuật mô phỏng. 

Chẳng sớm thì muộn ta sẽ theo kịp họ Bồ” 

Ngày nọ gà chƣa gáy sáng Vô Lực đã thức dậy. Cố đẽo gọt một bài viết cho thật 

trau chuốt đệ trình. Thiền sƣ kêu lên:  

– Trời cao đất dầy ơi! Gà mà cứ ngỡ là phƣợng hoàng. Thân đích thị là hoa bèo, 

làm ơn làm phƣớc nhận đi, đừng muốn làm hoa sen nữa. 

Sƣ huynh cúi đầu ngỡ ngàng. Bài bị phê: loại! Thời gian qua đi. Vô Lực vẫn 

tiếp tục lẩn tha, lẩn thẩn. Mất nhiều thì giờ bận bịu với nhừng điều vô ích. Làm 

việc chậm chạp, kéo dài. Nổi tiếng là ngƣời câu giờ. 

Có một lần nộp bài, thiền sƣ nhìn sơ qua bản văn, thủng thỉnh nói:  

– Chế kiểu vô ích. Lúc thì cụt lủn, khi thì dài dòng lôi thôi. Tác phẩm không có 

hồn! 

Sƣ huynh hơi phiền trong lòng, bài bị loại quá nhiều, hỏi lại:  

– Phải làm sao văn chƣơng mới có đƣợc nghệ thuật cá biệt, mang vẻ đẹp sáng 

tạo?! 

Thiền sƣ:  

– Sửa tánh là sửa luồng điển trong mình, mà ÐIỂN thi`… hóa VĂN. 

PHB 
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CHƢƠNG 30 

Thất phẩm tiên 

Hàn Tƣơng Tử 

Chẳng vƣơng thế sự 

Chẳng vƣớng bụi trần 

Mê say ảo cảnh 

Thổi khúc tiêu cảnh tỉnh 

Phá đi giấc mơ xuân 

Sống thật bình thƣờng 

Ðời đạo song tu. 

NM 

Luận 

Phẩm thứ bảy là trở về nhập thế. Mê say mùi đạo, chúng ta cảm thấy cách biệt 

với cuộc đời trần trƣợc, muốn đóng một bộ áo thanh cao và thích luyện những 

quyền năng siêu hình để cứu nhân độ thế. 

Nhƣng thân xác tứ đại này và hoàn cảnh động loạn kia cứ mãi theo ta nhƣ bóng 

với hình. Ta có thể trốn đời trong những cảnh giới mông lung huyền hoặc, 

nhƣng nào có thể trốn đƣợc chính ta. Giải thoát khỏi sinh lão bịnh tử chẳng qua 

cũng là giải thoát khỏi cái tánh ham sống sợ chết, mê sƣớng ngại khổ của mình. 

Thấy rõ bản tánh tham lam vọng cầu muốn cƣớp quyền tạo hóa, mê hoặc lòng 

ngƣời để thỏa mãn cái TA độc tài vị kỷ. 

Chấp nhận rồi thì sóng gió lắng yên, nội tâm quân bình ổn định. Cất lên một 

tiếng tiêu để phá đi cái thiên đƣờng ảo mộng. Nƣơng theo âm thanh réo rắc đó 

mà trở lại trần gian. Sống nhƣ một ngƣời bình thƣờng nhƣng không còn mê 

chấp, vun bồi phát triển đạo tâm trong chính cuộc đời. 

PVK 

Truyện 

Sƣ đệ Võ Không Ái thích sống lặng lẽ một mình. Ít giao tế với những ngƣời 

chung quanh. Tâm tình thiếu cởi mở. Những u uất thƣờng cất giấu ở bên trong. 

Gặp dịp bất bình tới mức không đè nén nỗi, lời nói nhƣ gƣơm đao. Thiền sƣ 

Tâm Không thƣờng gọi đùa là: Hiệp sĩ đất Phù tang. 

Sƣ đệ là một trong các đệ tử xuất gia của Ðạo Viện. Học phép Kiến Tánh với 

thiền sƣ Tâm Không. Khi thiền sƣ trực tiếp huấn luyện các bạn đồng môn, 

thƣờng để ý học lóm. Vì thế, thực hành ít nhƣng lý thuyết có đủ cả. Tự cho là đã 

đạt một trình độ cao. 
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Một bữa thiền sƣ đi vân du xa. Các đệ tử đƣa thầy ra bến đò. Trên đƣờng về Vô 

Lực than:  

– Thấy cảnh tiễn biệt nhau, chạnh nhớ năm nào tạ từ thê nhi dứt áo ra đi. Bỗng 

nhiên trong lòng dấy lên vô hạn cảm hoài. 

Không Ái thao thao bất tuyệt thuyết giảng:  

– Ngƣời tu phải đoạn lìa lục dục, thất tình. Muốn giải thoát phải bƣớc trên con 

đƣờng mòn ấy. 

Dƣơng Thanh Tu thấy khó chịu xuất chiêu:  

– Sƣ huynh đã lập gia đình chƣa?! 

Họ Võ ngần ngừ, trả lời với một giọng cụt lủn sƣợng sùng:  

– Chƣa. 

Ngày Nguyên Tiêu, thiền sƣ cho phép Không Ái về thăm bạn bè ở dƣới quê. 

Khi trở lại tâm sự với Vô Lực:  

– Này đại sƣ huynh, không thể giao cảm đƣợc với các bạn đời. Mình nói đạo họ 

chẳng hiểu gì hết, thật tội nghiệp. 

Câu chuyện đƣợc kể lại, thiền sƣ nghiêm nghị nói:  

– Phải tội nghiệp họ Võ mới đúng. Tối ngày đi trên mây, sống trong ảo giác. 

Không có thực chất thì làm gì có từ điển để cảm hóa. 

Sau đó thiền sƣ cho Không ái về quê. Dấn thân học Ðạo trong Ðời. 

PHB 
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CHƢƠNG 31 

Bát phẩm tiên 

Tào Quốc Cậu 

Tà chánh đề huề 

Lúc thanh, lúc trƣợc 

Lúc ác, lúc thiện 

Tìm ra chân diện mục 

Không chánh cũng không tà. 

NM 

Luận 

Phẩm hạnh cuối cùng là dẹp bỏ tâm phân biệt, tâm kỳ thị phân biệt thanh trƣợc, 

chánh tà. Tâm vốn thanh cao vô nhiễm nhƣng bị nhốt trong thân xác trần trƣợc 

tanh hôi mới sanh ra cái tánh mê chấp và có đủ thiện ác, thanh trƣợc, chánh tà. 

Vấn đề quan trọng đặt ra là tâm chúng ta mê hay tỉnh, ngủ hay thức mà thôi. 

Tâm tỉnh thức là thấy đƣợc tánh mình, biết đƣợc mọi trạng thái đang là của 

mình một cách trung thực, không vì một lý do gì mà che đậy hay bóp méo nó đi. 

Hoàn cảnh cám dỗ đến, chúng ta nổi lên lòng tham dục. Việc ấy rất là tự nhiên. 

Vấn đề là sau đó chúng ta hƣớng ra ngoài chạy theo đối tƣợng để giải quyết và 

thỏa mãn lòng tham dục đó, hay ray rứt, khổ sở, dày vò thì là tạo trƣợc hay nuôi 

dƣỡng ý tà. Còn quay vào trong trực diện với lòng ham muốn của mình, không 

chối bỏ cũng không bào chữa. Không mặc cảm mà tiêu diệt nó, cũng không tự 

mãn mà phát triển nó thêm ra. Chỉ đơn giản công nhận một sự thật hiện tiền. Ðó 

là bộ mặt thật của mình: Ta đang tham dục! Mọi tranh chấp đều dừng lại ngay 

giây phút đó, lắng đọng rồi tan theo với hoàn cảnh ban đầu. Nhƣ một tấm 

gƣơng, cảnh kích động nhƣ thế nào thì ta phản ảnh lại y nhƣ vậy. Nhƣng cảnh đi 

rồi thì gƣơng hoàn lại trắng trong. Thành ra trong ta có đủ cả. Ai chọc thì giận, 

ai đánh thì đau, thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì chê … Nhƣng biết dừng lại ngay 

chỗ vừa phải vì thấy đƣợc tánh mình. Chỗ vừa phải đó là Trung Ðạo, là quân 

bình, là không chánh không tà, không thanh không trƣợc. 

Trƣờng đời biến đổi muôn màu muôn vẻ. Hoàn cảnh thay nhau đủ lớp đủ tuồng. 

Ác đúng lúc lại là thiện. Thiện không đúng lúc lại thành ác. Dầu sao đi nữa thì 

cảnh nào rồi cũng phải đổi thay, trạng huống nào rồi cũng có ngày biến đổi. Cái 

còn lại duy nhất chỉ là chính ta, một tâm không và sự tỉnh thức để tiến hóa đến 

vô cùng. 

PVK 
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Truyện 

Tờ “Vô Minh” đƣợc truyền thông đi khắp nơi. Giống nhƣ những giòng thác lũ 

chẩy vào sông, làm vỡ đê điều. Kinh động đến các đồng môn, hào trƣởng và các 

vị hƣơng cả không ít. Nhất là Vô Lực trong mục “Con Ong”, đã chọc ghẹo và 

châm chích quá nhiều. Cái trào lộng ấy đã làm nhức nhối một phía, thành bất 

toàn. Vì hƣớng ngoại nên đi dần sang thị phi. Ra ngoài mức bình thƣờng có thể 

chấp nhận đƣợc. 

Năm đó Tổ khai hội Rồng mây. Nhóm Vô Minh cũng về dự lễ. Ngày thứ nhất 

nghe thuyết giảng về Quán Thế Âm. Ngày thứ nhì hành trình tu chứng. Ngày 

thứ ba diễn đàn tự do, trăm hoa đua nở. Tổ ngồi ghế chủ trì dự kiến. Thầy trò 

thiền sƣ Tâm Không ngồi tọa ở hàng cuối. Bỗng Lý cƣ sĩ là vị chánh hƣơng 

quản trách nhiệm an ninh trật tự buổi lễ, chạy đến chào rồi đƣa tay mời:  

– Xin kính thỉnh! 

Thiền sƣ đứng dậy chắp hai tay, cúi đầu:  

– Ða tạ, đa tạ, chẳng dám nhục mệnh. 

Nói xong thoăn thoắt bƣớc lên khán đài. Vô Lực khấp khởi mừng thầm ghé tai 

Thông Luận nói nhỏ:  

– Chắc sƣ phụ sẽ hoằng dƣơng diệu pháp. 

Tự Thiên ái mắt sáng rực lên. Hà Tiên cƣời đắc chí thì thầm với Thanh Tu. Cả 

hai lóe lên một niềm vui nào đó. Không Ái mặt mũi tƣơi tỉnh, ngồi ngay ngắn 

lại. 

Trên khán đài, thiền sƣ từ từ … quỳ xuống, phủ phục lạy tạ Tổ và chƣ đồng 

môn. Thay mặt tất cả, thành thật ăn năn xám hối về những hành động sai trái 

của mình từ khởi thủy. Vừ a nói vừ a xúc động đến rơi lệ. 

Phía dƣới các đệ tử của thiền sƣ tiu nghỉu nhƣ mèo bị cắt tai. Tự Thiên Ái đôi 

mắt lờ đờ lãng đãng, tuy mở to nhƣng chẳng muốn nhìn. Hà Tiên và Thanh Tu 

đã tắt nụ cƣời. Không Ái điềm nhiên lạnh lùng, cất giấu những u uất vào trong 

cõi lòng u uẩn ngàn đời. Vô Lực nhắm mắt lại nghĩ thầm: Hay là ta cũng nên 

quỳ xuống để tỏ lòng hối cải sự sai lầm của mình. Sƣ huynh mở mắt ra tính quỳ 

rồi lại thôi. Ngƣời ta nhòm ngó nhiều quá. Dứt khoát sẽ quỳ rồi lại cƣơng quyết 

thôi. Bụng bảo dạ: Ta tự biết lỗi trong nội tâm là đƣợc rồi. Quay sang bên phải 

thấy Thông Luận vẫn còn ngồi, trong lòng mới yên. 

Thiền sƣ từ khán đài hồn nhiên đi xuống về chỗ ngồi. Vô Lực còn mặc cảm, băn 

khoăn hỏi:  



Cõi Vô Hình – Tập 2 – LUẬN ÁN TU HÀNH 

https://coivohinh.wordpress.com Trang 103 

 

– Biết mình sai xin lỗi là đủ rồi, hà cớ sƣ phụ phải khuất thân bái lạy nhƣ tế 

sao?! 

Thiền sƣ điềm nhiên:  

– Nếu thực sự thấy lỗi mình thì ngƣơi đã chẳng nói những lời ngạo mạn nhƣ 

thế! 

PHB 

CHƢƠNG 32 

Ðƣờng tăng Tam Tạng 

Thẳng đƣờng Tây Phƣơng 

Quyết thỉnh đƣợc kinh 

Nhất niệm kiên trì 

Qua bao tai nạn 

Vẫn giữ một lòng 

Ngƣời tu nhƣ thế 

Chí nguyện sẽ thành. 

NM 

Luận 

Bốn thầy trò Ðƣờng tăng Tam Tạng trong bộ Tây Du Ký cũng là bốn thành 

phần ngay trong bản thể chúng ta. Nhà sƣ Tam Tạng tƣơng trƣng cho tâm cầu 

đạo, một lòng nuôi dƣỡng ý niệm giải thoát, quyết tìm lại bổn lai diện mục là vô 

tự chơn kinh, để thiết lập một thế giới Cực Lạc trong chính bản thân mình. Tôn 

Ngộ Không tƣợng trƣng cho ý chí. Bát Giới là cái tánh và Sa Tăng là thân xác 

của mình. Tất cả đều nói lên bản chất riêng biệt nhƣng biết quy tụ lại, hộ trì 

nghe theo mệnh lệnh của Tâm để vƣợt qua mọi thử thách trên đƣờng về nguồn 

cội. 

Tai nạn là những hoàn cảnh kích động để mài dũa điêu luyện tâm chúng ta có 

nuôi dƣỡng nhất niệm giải thoát hay không?! Nhiều lúc những biến động dồn 

dập đến, chơn giả chánh tà khó mà minh định đƣợc, ngƣời tu đôi lúc cũng mệt 

mỏi hoang mang, không biết nên nghe theo tiếng lòng của mình hay những 

khuôn thƣớc của xã hội và đạo giáo đề ra. Có khi buông lung ý chí, xua đuổi Tề 

Thiên. Xuôi theo tánh phàm, bao che Bát Giới. Nhƣng rồi cuối cùng cứu cánh 

giải thoát vẫn thúc giục ý chí vƣơn lên, tánh phàm lắng đọng. Cuộc hành trình 

vào nội tâm lại kiên trì tiến bƣớc. 

Hình ảnh của bốn thầy trò Ðƣờng tăng thật cô đơn xa lạ làm sao giữa chợ đời và 

xã hội! Những dị biệt tƣơng khắc giữa các đệ tử rồi cũng hòa đƣợc với nhau nhờ 

lòng từ ái của Ðƣờng tăng. Tinh thần HÕA này đã là một yếu tố quyết định cho 
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công cuộc thỉnh kinh. Nếu diệt hay bỏ đi mất một phần chắc cuộc hành hƣơng 

sẽ không bao giờ hoàn tất. 

Cuối cùng ra, những phong ba bão táp bên ngoài không phải là quan trọng, mà 

còn là việc đƣơng nhiên và cần thiết. Nhờ đó ngƣời tu mới có cơ hội thấy rõ 

đƣợc mình để giải thoát ra khỏi mọi hoàn cảnh. Mỗi một lần giải thoát đó là đã 

thỉnh thêm đƣợc một chƣơng kinh, là đã xây dựng thêm một phần hòa bình 

trong quốc độ Cực Lạc của mình. 

PVK 

Truyện 

Trời tối sầm lại. Mây đen kéo vần vũ. Cuồng phong dấy lên càng lúc càng 

mạnh. Sắp có bão lớn. Vô Lực ngừng tay cuốc đất nói với Thông luận:  

– Sƣ đệ, mình nghỉ thôi. 

Mƣa rào ập tới. Cả hai chạy vào trong đạo viện tạm trú. Nhìn ra ngoài trời ảm 

đạm thê lƣơng, sƣ huynh bỗng đối cảnh sinh tình hỏi:  

– Cảnh ngộ nào đã đƣa sƣ đệ vào đƣờng tu?! 

Thông Luận mắt điều tiết xa xa, tìm về dĩ vãng:  

– Thuở ấy ngu đệ là một võ quan thủy chiến. Gặp lúc triều đại suy vi, thua trận 

bị bắt làm tù binh. Thân phận tù đầy, đau khổ tận cùng đi vào tuyệt lộ. Chợt 

thấy cuộc đời phù du, cần có một chiếc phao để bám cho qua kiếp tù. 

Vô Lực phì cƣời:  

– Rồi Thƣợng Ðế sai thần gió thổi dạt cái phao ấy vào đƣờng tu. 

Thông Luận cũng cƣời theo, hỏi lại:  

– Còn sƣ huynh?! 

Vô Lực càng cƣời lớn:  

– Bị đánh, bị búa, bị vây khốn. Trận đồ bát quái toàn cửa tử. Chợt thấy một sinh 

lộ nhẩy vào chẳng dè lại hóa ra đƣờng tu. 

Thông Luận:  

– Nghe nói trƣớc kia sƣ huynh là một phú thƣơng tiền rừng bạc bể. Hoàn cảnh 

nhƣ thế tại sao lại đi tu?! 

Vô Lực hạ thấp giọng:  

– Tình hƣơng lửa chẳng còn mặn nồng. Nghĩa tào khang đổi thay ấm lạnh. Cuộc 

đời đã vô thƣờng đến thế, không bƣớc vào đƣờng đạo thì đi đâu bây giờ?! 
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Ngoài kia gió hú từng hồi. Một số cây bị quật ngã, đổ nghiêng ngữa. Mƣa nhƣ 

trút nƣớc. Thông Luận nói bâng quơ:  

– Mình về đạo viện đã bốn năm rồi nhỉ?! 

Sƣ huynh tiếp nối:  

– Qua bao giông tố bão bùng vùi dập. Nhất là lúc tờ XÁM đƣợc thông tri. Gặp 

đồng đạo phải giả làm ma nhập cho đở ê mặt. Tổ lại dùng thế “Voi Dầy” đạp 

cho mềm ngƣời ra. Cả bọn phải lết đi chứ không đứng vững đƣợc nữa. 

Sƣ đệ bùi ngùi ôn lại:  

– Thật là gian nan và bơ vơ. Những biến chuyển của cảnh ngộ thử thách, một 

mình chắc chịu không nỗi. Cho đến năm thứ ba đƣợc truyền dạy phép Kiến 

Tánh mới thực sự hiểu thế nào là TU. Từ đo vun bồi nhất niệm bất thối chuyển, 

hành hƣơng trên đƣờng mòn. 

Vô Lực chẳng bao giờ bỏ đƣợc cái tật trào lộng tiếp lời:  

– Mà trên con đƣờng mòn ngàn đời ấy, Tổ vƣa ngƣng đạp thì Sƣ Phụ đã tiếp 

ứng liền chiêu “Tứ mã Phanh Thây”. Công phu sâu dầy nhiều đời nhiều kiếp, 

mới tạo dựng nên đƣợc một tòa lâu đài Tự Ái tráng lệ nguy nga. Cứ đục đẽo 

mãi thế này thì lấy gì để mà … sống?! 

Ngoài kia bão đã ngƣng. Mƣa tạnh, trời quang. Nắng ửng vàng lung linh trên 

cành cây ngọn cỏ. 

Một vài cây lau sống sót sau trận bão, gió thổi nghiêng qua nghiêng lại. 

PHB 
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CHƢƠNG 33 

Tề Thiên Ðại Thánh 

Chẳng hề thua ai 

Phải chịu ngũ hành 

Không còn nhúc nhích 

Ý chí kiên cƣờng 

Vƣợt thoát khỏi ngục 

Một lòng một dạ 

Lo việc thỉnh kinh 

Trừ yêu dẹp loạn 

Thƣờng hằng quán chiếu 

Ðọc rõ đƣợc mình 

Quyển kinh không chữ. 

NM 

Luận 

Ý chí của con ngƣời có một năng lực vô biên. Nhờ đó mà đã làm nên những 

chuyện dời non lấp biển, đội đá vá trời. Nhƣng cuối cùng vẫn không tránh đƣợc 

thiên tai, cũng đành bất lực trƣớc lẽ hƣng vong suy thịnh của mình và của cuộc 

đời xã hội. 

Chúng ta ít nhiều đều bị cuốn vào trƣờng đời tranh đấu. Ðem ý chí hƣớng ra 

giải quyết vấn đề và thỏa mãn những kỳ vọng, những ham muốn của mình. 

Nhƣng rồi dẫu có thành công cũng bị trói trong tiền, tình, danh, lợi. Còn thất bại 

thì chịu biết bao tủi nhục ê chề. 

Gặp hồi thất cơ lỡ vận, đành ngồi bó gối xuôi tay mà ngậm ngùi cho số phận. 

Ðến lúc tận cùng trong tuyệt lộ, ý chí lại loé lên một ánh sáng của từ tâm. 

Nƣơng theo thần lực của Ðại Bi Quán Thế Âm mà vùng lên, phá đi tù danh lợi, 

đạp bay đi ngục thất tình. Cũng dùng ý chí đó nhƣng quay vào nội thức mà tòng 

theo tiếng gọi của chơn tâm. Hƣớng về phƣơng Tây của bản thể là hƣớng của 

trái tim mà lắng nghe tiếng gọi của lòng mình, mà tìm đọc vô tự chân kinh. 

Kinh vốn là chơn lý. Chơn lý là sự thật, là sự thật của mình. Muốn tìm sự thật 

phải trừ đi con yêu làm biếng, phải dẹp đi loạn yếu hèn. Làm biếng là làm biếng 

dấn thân. Yếu hèn là yếu hèn thấy tánh. Dấn thân để thấy tánh là dùng ánh sáng 

mà khai mở con tim, để tâm ngủ mê trở thành tâm tỉnh thức. Tỉnh thức thì mọi 

hành động và tƣ tƣởng đều là quang khai, là ánh sáng. 

Ðƣợc nhƣ vậy mới có thể gọi là ngƣời tu. 

PVK 
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Truyện 

Thông Luận nghe tiếng gọi, ngừng tay cƣa:  

– Sƣ huynh nói gì?! 

Vô Lực dọn nốt đám cành lá ngổn ngang, thở hắt ra:  

– Mình nghỉ tay một chút sƣ đệ. 

Thông Luận vừa cƣời vừa nói:  

– Phá rừng trồng rẫy mà sƣ huynh làm kiểu này chắc đói quá! 

Tính nói thêm, chợt nhìn thấy cái đầu điểm bạc ở tuổi lục tuần của Vô Lực nên 

dừng lại. Trời nắng chang chang. Hai anh em ngồi dƣới bóng một gốc cây cổ 

thụ nghỉ ngơi, uống chén nƣớc trà nụ. Hàn huyên tâm sự. Sƣ huynh lên tiếng:  

– Nhớ thuở Tổ dùng thế “Voi Dầy”. Hồi đó mình tính rủ nhau đi miền cực Bắc 

xa xôi, thầm tu thầm tiến. 

Sƣ đệ chen vào:  

– Bàn với sƣ phụ, bị gạt đi. Thật ra là yếu hèn muốn trốn thực tại. 

Vô Lực chiêu một ngụm trà rồi chậm rãi:  

– Bây giờ lại đƣợc thầy cho ăn thƣờng xuyên món “Ngựa Xé “. 

Thông Luận cƣời khúc khích:  

– Món này dai và khó nuốt lắm. Sƣ huynh tính bỏ đi mấy lần?! 

Vô Lực cƣời chữa thẹn:  

– Nhiều lắm không nhớ hết. Chỉ nhớ vài ba giai thoại đặc biệt thôi. 

Sƣ đệ giọng diễu cợt:  

– Xém chút nữa là sƣ huynh: “Phất tay áo xé mây vào cõi tục … vầy duyên cầm 

sắc với một mối tình thơ. 

Vô Lực đỏ mặt:  

– Không nhờ sƣ phụ hóa giải thì chiếc thuyền Bát Nhã đã chìm trong ánh mắt 

giai nhân. 

Bỗng sƣ huynh ôm bụng cƣời ngặt nghẽo. Thông Luận ngơ ngác:  

– Lại gì nữa đây?! 

Vô Lực hỏi lại:  

– Sƣ đệ đã bao nhiêu lần chịu không thấu món “Ngựa Xé” phải đóng cửa vào 

trong liêu ngồi tịnh?! 
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Hai anh em xử huề. Ngày tháng trôi qua. Phía sau đạo viện rừng cây khai phá 

xong. Ðất sỏi đá của triền đồi đã đắp thành luống. Hạt cải đƣợc gieo xuống. 

Một ngày đẹp trời bỗng nhiên thiền sƣ Tâm Không đùng đùng nổi giận. Quăng 

đồ đạc, hành trang của Vô Lực ra cửa tam quan và đuổi đi. Sƣ huynh biết lỗi 

mình, lẳng lặng ra nhặt khệ nệ đem vào. Năn nỉ xin đƣợc ở lại tu tiếp. 

Bên ngoài các luống cải đã mọc lên xanh tƣơi, chạy dài trên sƣờn đồi. 

PHB 

CHƢƠNG 34 

Bát Giới lão Trƣ 

Dâm ô, lƣời biếng 

Ham ngủ, ham ăn 

Tu thành chánh quả 

Cũng ăn, cũng ngủ 

Ƣa đẹp lại nhàn 

Chẳng gì thay đổi 

Khác chỗ vừa đủ 

Ở ngay chánh giữa 

Chẳng rộng chẳng hẹp 

Trung Ðạo vậy mà. 

NM 

Luận 

Bản tánh chúng ta thƣờng thích hƣởng thụ cầu an và ham thỏa mãn những cảm 

giác. Ðây là một lực, một thành phần trong chúng ta tƣơng phản hoàn toàn với ý 

chí. Nhờ sự kích động và phản động của hai lực này mà tạo nên sự sống động, 

sự tỉnh thức và sự tiến hóa trong ta. 

Ðiều lầm lẫn quan trọng là chúng ta tƣởng rằng có thể diệt bỏ đi cái bản tánh hƣ 

hỏng đó mà thế vào bằng những đức hạnh thanh cao trong sạch. Nhƣng sự thật 

thì rõ ràng là chúng ta chỉ dấu nhẹm và đè nén nó đi mà thôi. Chúng ta thích 

mang một cái áo tu, cái thể diện giả dối ra khoe với đời, nhƣng bên trong chúng 

ta thì mâu thuẫn, dằng co và chiến tranh không dứt. Một hành động hủy diệt 

không thể tạo nên một nền hòa bình thật sự, mà chỉ tạo ra một cuộc sống giả dối 

với chính ta và với ngƣời. Một cuộc sống hời hợt, chai đá vì không biết thƣơng 

yêu là gì cả. 

Thật ra, hình ảnh Bát Giới có làm chúng ta bực mình đôi chút, nhƣng không thù 

ghét, mà trái lại còn cảm mến vì sự hồn nhiên, chất phác và trẻ thơ của anh 

chàng. Ðó là vì chúng ta THẤY đƣợc Bát Giới một cách trọn vẹn. Anh chàng 
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không giấu giếm con ngƣời thật của mình! Bí mật của Ðạo nằm ngay tại đây! 

Chúng ta phải thấy đƣợc tánh chúng ta rõ ràng nhƣ là thấy đƣợc Bát Giới vậy. 

Khi tánh đƣợc bộc lộ công khai, nó sẽ đƣợc dƣ luận và chính ta điều chỉnh cho 

nó trở lại quân bình. Làm sao chúng ta có thể làm chuyện óai oăm tồi bại trƣớc 

công khai ánh sáng?! Sự tthẹn thùng, xấu hổ với chính mình làm chúng ta tự 

nguyện trở về Trung Ðạo chứ không phải vì một kỷ luật sắt thép hay vì một 

mƣu cầu cao đẹp nào đó. 

Cuối cùng rồi thì toàn bộ cái tánh cũng đeo dính theo ta để trở về nguồn cội. 

Sống thong dong, nhàn hạ cũng nhờ nó. Ăn ngon, nhắp rƣợu, chơi cờ … cũng 

do nó. Cái khác chỉ là không dƣ, không thiếu. Ở ngay cái chỗ vừa đủ đó là đã 

sống trong Trung Ðạo rồi. 

PVK 

Truyện 

Sƣ muội Hà Tiên làm cỏ trong khu vƣờn bên trái đạo viện. Mấy cây rau dền tía 

đƣợc nhổ đi hết. Băm đất nhỏ đắp thành luống để trồng các loại rau thơm. 

Thông Luận đi qua thấy vậy kêu lên:  

– Thôi chết rồi, rau dền là một loại mà sƣ huynh thích vào bậc nhất. 

Sƣ muội còn đang ngẩn ngơ và ngỡ ngàng thì Vô Lực chạy đến:  

– Không sao, thôi tất cả rửa tay nghỉ ngơi, trƣa rồi. 

Ba anh em ngồi dƣới tàng một cây cam đại thụ. Thanh Tu bƣng ra một rổ bắp 

luột, khói lên nghi ngút. Tất cả quây quần vừa ăn vừa hàn huyên. Hà Tiên vẫn 

còn mặc cảm:  

– Ðể chút nữa tiểu muội trồng lại mấy cây rau dền. 

Sƣ huynh lắc đầu thú nhận:  

– Thôi thôi! Có ngon lành gì thứ đó. 

Thông Luận nói nhƣ trách móc:  

– Thế mà hồi giữ chức đạo trƣởng tu viện Hồng Bích, sƣ huynh khen lấy khen 

để. Làm lúc đó ăn rau dền triền miên bất tận. 

Vô Lực xuống giọng ôn tồn, pha một chút hài hƣớc:  

– Xin sƣ đệ niệm tình tha thứ. Lúc tụi nó dọn cơm lên, chỉ có độc nhất món rau 

dền luộc chấm chao, bần đạo cũng … nghẹn ngào lắm. Trót tuyên bố lập đại 

khổ hạnh trƣờng chay rồi, biết ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. 

Cả bọn cƣời nhƣ pháo ran … 
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Do sức đồng lao cộng tác, nền kinh tế đạo viện ăn nên làm ra. Chế độ ẩm thực 

đƣợc bồi dƣỡng quá phong phú. THiền sƣ Tâm Không lại có biệt tài về nấu ăn. 

Thế là sƣ huynh càng ngày càng mập phì ra. Thông Luận đẫy đà và tƣơi tốt hơn 

xƣa. Hai anh em dần dần tiến hóa ngƣợc, đến chỗ tu ít mà … ngủ nhiều. 

Một ngày kia thiền sƣ bỗng giật mình vì thể chất bắt đầu có nhiều chiều hƣớng 

phong phú và phúc hậu ra. Ðặt vấn đề cùng thảo luận. Tất cả đồng ý nhịn đói ba 

ngày, chỉ uống nƣớc để thanh lọc bản thể. Hai vợ chồng Thanh Tu và Hà Tiên ở 

gần đạo viện cũng đến nhập thất. Vô Lực hăng hái nhất và cũng chóng chán 

nhất. Ngày đầu quá ngọ thiền sƣ đi tới đi lui, cƣời cƣời hỏi:  

– Sao hà?! 

Sƣ huynh cũng cƣời cầu tài lại, rồi nói vu vơ:  

– Không biết nhịn để làm chi?! Thể xác trƣớc sau hữu hình rồi cũng hoại diệt. 

Chỉ có tâm thức mới vĩnh cửu đời đời. 

Thông Luận có vẻ đói lắm. Tuy nhiên giọng vẫn còn phảng phất mùi đạo đức 

giả:  

– Ðây là phép Vô Úy. Trì chí trong ba ngày sẽ giải trừ đƣợc nhiều mầm mống 

bệnh hoạn. 

Thiền sƣ hồn nhiên:  

– Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Ai đói muốn đi ăn mì ngoài phố chợ dơ 

tay lên?! 

Ngƣời ta đếm đƣợc tất cả là năm bàn tay. 

Kể từ đó thiền sƣ nghiên cứu phép quân bình dƣỡng sinh. Khu vƣờn bên trái 

đạo viện rau dền chen mọc với húng quế ăn phở và thì là để dậy mùi canh cá. 

Các loại rau đƣợc tự do đua mọc để cống hiến trong chƣơng trình chay mặn đề 

huề. 

PHB 
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CHƢƠNG 35 

Sa Tăng có công 

Cũng gánh, cũng vác 

Ở ăn vừa phải 

Chẳng động đến ai 

Ai sai thì làm 

Có mà nhƣ không 

Không có không đƣợc. 

NM 

Luận 

Vai trò mờ nhạt nhất trong bộ Tây Du Ký phải nói là Sa Tăng, tƣợng trƣng cho 

thân xác. Thế nhƣng, không có thân xác này thì không có phƣơng tiện để mà đi 

thỉnh kinh. Ăn uống quá độ hoặc khổ hạnh hành xác chỉ là giai đoạn để dấn thân 

thấy tánh mà thôi. Một sự dƣỡng sinh điều độ vẫn là thích hợp nhất cho thân 

thể. 

Thân ta ví nhƣ một tấm gƣơng, phản ảnh lại kết quả tu học của mình cụ thể 

nhất. Tâm tu nhƣ thế nào thì sẽ lộ ra pháp tƣớng y nhƣ vậy. Tánh mê chấp ra 

sao thì thân bịnh sẽ đi liền theo sau đó. 

Dầu vậy, điểm đặc biệt của pháp tu giải thoát là không có một công thức nào cố 

định cả. Thành ra, nhiều khi thân xác cũng phải chịu hy sinh. Có khi ôm lấy 

bịnh của ngƣời để tâm lập hạnh vị tha cứu độ. Có khi ăn ngủ thất thƣờng vì nhu 

cầu trí tuệ đang khai. Có khi phải làm chuyện trái ngƣợc thói quen để phá đi 

một cái chấp mê của tánh. 

Ðời ngƣời ngắn ngủi. Thời gian qua mau nhƣ vó ngựa bên song. Thân xác 

tƣởng chừng nhƣ chỉ giới hạn trong một kiếp ngƣời, nhƣng biết tận dụng nó để 

đƣợc cơ hội thức tâm giác ngộ, thì phần linh điển của thân xác sẽ hoá thành kim 

thân bất hoại, cùng nhập theo các thành phần kia mà trở về nguồn cội, an hƣởng 

hạnh phúc đời đời. Ngay cả con ngựa mà Ðƣờng Tăng cỡi, tƣợng trƣng cho cái 

Pháp mà chúng ta hành để đạt đạo, cũng linh hiển hóa long mà bay khắp cùng 

bốn phƣơng tám hƣớng. Do đó ngƣời hữu duyên ngộ chơn pháp cũng nhƣ cỡi 

rồng mà trực chỉ Tây Phƣơng, giải thoát ngay trong một kiếp sống hiện tiền. 

Thiên địa nhân đồng do một tâm mà sinh ra. Muôn vạn pháp đều do một thức 

mà biến hiện. Ðể trở về một tâm, một thức đó, ngƣời tu chỉ cốt sao thực hiện 

cho trọn vẹn một chữ HÒA. 

PVK 
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Truyện 

Mẫu thân sƣ muội Hà Tiên thƣờng hay đau yếu. Nhờ có ngƣời mách Niệu Liệu 

pháp, lúc bài tiết đem uống thử nhiều lần thấy công hiệu. Khi đến đạo viện sƣ 

muội đem chuyện ra kể. Thiền sƣ Tâm Không nghiên cứu tài liệu, rồi ban hành 

lệnh … dấn thân. 

Thanh Tu đi tiên phong phúc trình:  

– Rất nồng, khai và mặn. 

Vô Lực bỗng thấy cần phải tỏ thái độ. Sáng sớm thức dậy sƣ huynh chứa một ly 

cối. Dùng hết ý lực, nín thở làm một hơi nhƣ ngƣời uống thuốc độc. Thông 

Luận nhấm nháp từng ngụm nhỏ ra vẻ thƣởng thức rƣợu bia. Từ từ Hà Tiên, 

Diệu Thanh, Không Ái đều có thử hết. Thiền sƣ Tâm Không hết sức cổ võ và … 

uống sau cùng. 

Dần dần thành một phong trào. Niệu liệu không những là một dƣợc phẩm, còn 

là một mỹ phẩm nữa. Nhóm Vô Minh dùng nó để gội đầu, tắm, thoa bóp. Tóc 

mƣớt và da cũng mịn ra. Thanh Tu rất nhiều chuyện nên sự việc không phải chỉ 

dừng ở đó. Bỗng một ngày sƣ đệ reo lên mừng rỡ:  

– Này các huynh tỷ ơi! Dùng niệu liệu tra vào mắt, sáng long lanh lắm đấy. 

Thế là thiền sƣ lại bắt áp dụng, đi nghịch hành để có … thực chất. 

Vô Lực nghĩ thầm: “Cái tên Minh Linh thật đem đến nhiều rắc rối nhƣ tơ nhện. 

Uống niệu liệu đã khó. Tắm gội bằng nó lại càng khó hơn. Làm thuốc nhỏ mắt 

thì quả thật bất khả tƣ nghì. Chẳng lẽ không làm thì còn gì là mặt mũi một đấng 

trƣợng phu.” 

Suy nghĩ lung lắm rồi sƣ huynh mới quyết định. Ðứng phắt dậy vào nhà tắm sản 

xuất một ly. Mới đầu chấm se sẽ hờ hờ vào … lông mi, sau đánh liều đổ ra tay 

vỗ luôn vào mắt. May quá không bị mù. Tắm rửa xong xuôi. Ƣỡn ngực đi ra… 

Về sau, mọi việc trở thành tầm thƣờng. Ai cũng làm đƣợc cả. Không còn sợ hãi 

và kỳ thị thứ gì nữa. 

Một bữa Tự Thiên Ái và Ðào Thất Miên ghé thăm đạo viện. Nghe kể chuyện, 

Thất Miên làm thử. Uống đƣợc nữa ly nhỏ rồi ói phun tóe ra. Thiên Ái hùng hổ 

đi vào. Uống đƣợc một lần. Sau đó cả hai không thấy nhắc đến chuyện đó nữa. 

Tất cả thử nghiên cứu một thời gian rồi ngƣng. Không Ái bớt rất nhiều chứng 

phong thấp. Duy có Diệu Thanh là áp dụng trƣờng kỳ. Niệu liệu uống vào cơ 

thể tự điều chỉnh, bệnh hoa liễu nhập nội gần khỏi hẳn. Gƣơng mặt trƣớc kia 

xanh xao nay hồng hào, tiến bộ thấy rõ nhất. Lúc này tiểu sƣ muội vừa uống 
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vừa nhâm nhi, ngon lành và khề khà nhƣ nhắp rƣợu Quỳnh Tƣơng. Có ngƣời 

khen, Diệu Thanh chỉ cƣời nói:  

– Cũng mình phá và cũng mình xây dựng lại. Chỉ tội nghiệp cái xác bị trôi nổi 

trong tình cảnh mƣời hai bến nƣớc. Trong nhờ đục chịu. 

Vô Lực và Thông Luận bỗng chạnh lòng nhớ tới các nguyên tội xa xƣa của 

mình. Thức khuya, dậy sớm cặm cụi viết để xám hối. 

Vì thế cuốn kinh này ra đời. 

PHB 

CHƢƠNG 36 

Kinh quí trong lòng 

Thật ra không chữ 

Viết ra để lại 

Ðời sau tụng niệm 

Vay pháp, trả pháp 

Ðời đời bất diệt. 

Kinh nay có chữ 

Hữu duyên thời ngộ 

Nhƣng muốn đạt đạo 

Phải tự thỉnh kinh 

Cuốn kinh không chữ 

Bàng bạc trong mình. 

Duyên Thầy ta ngộ 

Phật pháp ta nghe 

Trì chí thực hành 

Xứ Phật ta tới 

Ơn Thầy ta trả 

Ðồng đẳng mƣời phƣơng. 

NM 

Luận 

Ðến đây đã hoàn tất công cuộc thỉnh kinh, cuốn kinh sống của bao đời kiếp nổi 

trôi từ độ luân hồi. Thành tựu quyển kinh cũng là thành tựu muôn vạn hạnh 

nguyện của chƣ Phật và liệt vị Tổ Sƣ, Bồ Tát mƣời phƣơng. 

Phật là do từ con ngƣời tu thành, là tƣợng trƣng cho trạng thái quân bình, an 

nhiên tự tại. Từ bi là trạng thái của Quán Thế Âm. Tiên gia là trạng thái thong 

dong, nhàn hạ. Những trạng thái này có sẵn và bàng bạc trong càn khôn vũ trụ, 
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ngày càng vun bồi phát triển thêm do sự đóng góp của những ngƣời đạt đạo, 

chứ không thuộc riêng vào một cá thể, cá nhân nào. Ðạt một quả vị là hòa nhập 

vào trạng thái đó, ngay thời điểm đó, nào phải mang một chức tƣớc danh hiệu 

mà thị uy cho đời sùng bái! Những trạng thái này nằm trong tầm tay chúng ta 

chứ không chỉ thuộc về những bậc siêu nhân, những đấng cứu thế siêu việt xuất 

phàm. 

Chúng ta niệm danh hiệu Quán Thế Âm là muốn làm sống lại hạnh từ bi có sẵn 

trong ta để hòa ứng vào trạng thái từ bi của cộng đồng Tiên Phật mà cứu khổ 

ban vui cho mình, cho ngƣời, chứ không phải lệ thuộc, cầu cạnh một danh xƣng 

hình tƣớng bên ngoài. 

Trong ta có đủ mọi trạng thái mà ngoài đại thiên vốn có. Trong ta có đủ mọi quả 

vị của chƣ Phật và Bồ Tát mƣời phƣơng. Thành Phật không phải là điều bất khả 

đối với chúng sanh vì con ngƣời vốn có sẵn Phật tánh trong mình. 

Thiên nhiên và cuộc sống thay đổi không ngừng, biến thiên đủ mọi trạng thái. 

Nên cứu cánh của ngƣời tu là giải thoát ra khỏi mọi hoàn cảnh chứ không an trú 

trong một quả vị duy nhất nào. Ðang tự tại thong dong trong điều kiện an vui 

thoải mái, chợt động loạn cám dỗ đến. Khƣ khƣ giữ lấy sự thanh tinh rồi đóng 

cửa với bên ngoài là đã rơi vào kỳ thị, chấp mê. Giết Phật, phá đi cái trạng thái 

thanh tịnh khuôn thƣớc đó mà hòa nhập vào hoàn cảnh động loạn kia để hiểu 

mình, để thấy mình có bị cám dỗ hay không?! Thấy đƣợc mình là quân bình trở 

lại, là đã giết đi con ma động loạn trong mình. Thấy tánh Ma, tánh Phật thay đổi 

liên tục là đang đọc từng trang kinh vô tự bên trong. 

Giây phút này là Quán Thế Âm, phút kế lại thành con Ma động loạn, rồi lại 

thành Phật quân bình, làm Tiên thong dong. Rồi lại rơi vào con Yêu dâm dục, 

chuyển sang con Quỷ yếu hèn, rồi trở lại là Quán Thế Âm. Tầng số rung động 

thay đổi mau chậm tùy theo trình độ kiến tánh của mình. Cứ thế mà hoà mình 

vào tự nhiên, sống đủ mọi trạng thái không cƣỡng cầu tính toán. 

Trong môi trƣờng sống, chúng ta thừa hƣởng những trạng thái, những hợp lực 

tƣ tƣởng thanh tịnh sáng suốt bên cạnh khối nghiệp báo oan gia bao gồm những 

tƣ tƣởng động loạn si mê trần trƣợc. Hai lực này đã tạo nên sự vận hành của trời 

đất và kích độg sự tiến hóa trong ta. Hành trình thỉnh kinh nằm vỏn vẹn trong 

pháp môn Kiến Tánh. Dùng sự chơn thật để thấy mình. Sự tỉnh thức đó là Ðạo, 

lấy sáng suốt dẫn tiến phần tối tăm của chính ta là trả ơn thầy tổ, là hoà mình 

vào cộng đồng bao la của trời đất. 

Tất cả là một. 

PVK 
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Thơ 

Gió hiền ru biển ngủ, 

Phong vũ nổi ba đào, 

Mây đen cuồn cuộn tới, 

Là mất đi trăng sao. 

Ðại thiên gió thét mƣa gào, 

Âm dƣơng biến dịch, đổi trao dung hòa, 

Thanh thanh trƣợc trƣợc một nhà, 

Hết hồi cực động, hiện ra mây lành. 

Mai vàng thƣơng cúc trắng, 

Ðá dựa kề cỏ xanh, 

Trăm hoa cùng khởi sắc, 

Dƣới bầu trời thiên thanh, 

Càn khôn nhựt nguyệt vận hành, 

Nƣớc bay hơi lại biến thành mƣa rơi. 

Thiên địa nhân một lý, 

Tuy khắc mà không rời, 

Hòa đồng trong mâu thuẫn, 

Luật tiến hóa đời đời. 

Ngàn năm dòng nƣớc chẩy, 

Sẽ lấp đầy chỗ vơi, 

Rồi soi mòn đỉnh núi, 

Lập quân bình nơi nơi. 

Nắng mƣa là bệnh của trời, 

Không nhìn thấy tánh, bệnh ngƣời trần gian, 

Dấn thân để có luận bàn, 

Thấy sai mới mở đƣợc màn u minh, 

Trở về trung đạo nơi mình, 

Vô cùng giải thoát hành trình thuận thiên. 

Quân bình gọi là Ðạo, 

Mà Ðạo là tự nhiên, 

Sát na nhìn thấy tánh, 

Tri kiến Phật hiện tiền. 

Thấy mình lòe lẹt quá! 

Và phô trƣơng huyên thuyên, 

Mấy năm trời tu học, 
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Bệnh phiếu diều còn nguyên. 

Cho nên trên giấy hoa tiên, 

Nàng Ly Tao đã ngƣng liền bút thơ. 

PHB 

 

LỜI CHÓT 

March 30, 2009  

Ðến đây là chấm dứt TẬP II cuốn “Cõi Vô Hình”, ba anh em tụi tui chỉ còn lại 

hai ngƣời. Sau ba mƣơi mấy năm tầm đạo hành thiền, tụi tui bây giờ chỉ là 

những ngƣời bình thƣờng. 

NM 



 

 

TAÄP III 
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TẬP III:  NHẬT KÝ XUẤT HỒN 

XIN CHÀO 

November 22, 2009  

Sau 8 tháng vắng mặt trên blog, tui đã trở lại và trong những ngày sắp tới sẽ 

post lên những bài viết về cuộc sống hiện tại của tui … đời đạo lại tiếp tục 

chung hành … 

THẦY TUI LIỄU ĐẠO 

November 30, 2009  

Ngày mùng 5 tháng 8 nam Kỷ Sửu tức là ngày 23 tháng 9 năm 2009 ông Thầy 

tui đã liễu đạo vào lúc 20 giờ 50 tại Montreal, Canada. 

CỬA ẢI ĐẦU TIÊN 

November 30, 2009  

Sau khi đi đƣa đám Thầy tui về. Mấy tháng sau thì tui bèn ngồi thiền nguyện 

niệm xuất hồn lên chỗ Thầy tui ngự trên Thiên đàng coi ra sao. Ðịnh bụng đi về 

sẽ vẽ lại nơi đó cho các bạn của tui xem cho biết. 

Ðêm qua là đêm đầu tiên tui đi. Ðến nơi tui thấy 9 ông rồng giữ cửa không vô 

đƣợc tui đành trở lại bản thể. 

Sáng dậy tui ngẫm nghĩ chƣa biết vẽ 9 ông rồng ra sao vì chƣa nhìn kỹ chi tiết 

nên chép lại chuyến xuất hồn đi của tui trƣớc. 

Tối hôm nay tui đi tiếp, nhiều khi muốn đến đảnh lễ ông Thầy tui thì cũng phải 

trải qua thử thách mới đƣợc. Chờ xem… 

ÐÊM THỨ NHÌ 

December 1, 2009  

Bây giờ tui mới hiểu rõ cái câu ông Thầy tui nói: “đêm đêm xuất hồn lên đảnh 

lễ Phật”. Từ lúc mới tu cho tới trƣớc khi ông Thầy tui liễu đạo, tui không có 

bao giờ nghĩ tới xuất hồn cho dù tui tu theo pháp “xuất hồn”. Tui luôn luôn nghĩ 

rằng ở dƣới thế gian này mình còn chƣa biết mình, đi đâu lên Trời làm gì? Vả 

lại nếu có đi thì cũng nhƣ đi du lịch, coi cảnh này cảnh kia. Cái mà mình cần 

nhất là làm sao mình hết khổ, mình biết giải đƣợc nghiệp tâm của mình mới 

đem lại ích lợi. 

Lúc chết hồn trƣớc sau cũng phải xuất lúc đó mình ở chỗ nào thì mình chuyên 

chú vô chỗ đó, chứ bây giờ mình ở đây mà nghĩ chỗ khác hóa ra mình đứng núi 

này trông núi nọ sao? Ðánh mất hiện tại thì đâu có thể gọi là đạt đạo. 
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Tui còn nhớ một câu hổng biết có phải của ông Thầy tui nói không? Đó là:  

“xuất hồn đâu phải đạt pháp đâu, chơn lý nằm trong quả địa cầu”. 

Nhƣ quá trình tui đã kể, con đƣờng của tui đi nhằm vào tìm hiểu mình và làm 

sao để tự sửa chữa cho ngay ngắn, tròn đầy. Trong pháp thiền mà tui hành theo 

mấy chục năm nay thì muốn biết mình xuất hồn chƣa hay là chỉ xuất vía thì cái 

khác biệt nằm ở chỗ khi xuất hồn thì hồn có thể quay lại nhìn bản thể đang ngồi 

đó rồi mới xuất đi lên cõi Trên học đạo. 

Nhìn lại mình ngồi đó gồ ghề xấu xí là đã minh tâm kiến tánh thì chuyện xuất 

hồn đi học đạo ở cõi khác không khó. Quan niệm của tui đơn giản là biết và làm 

chủ đƣợc mình (Tiểu Thiên Địa) rồi thì đã đến lúc xuất hồn đi học đạo ở ngoài 

Ðại Thiên Địa. 

Trở lại chuyện xuất hồn đêm hôm qua của tui. Ðến giờ thiền tui ngồi ngay ngắn, 

làm xong đủ những động tác cần thiết thì tui nguyện niệm “xuất hồn lên cõi 

Phật học đạo”, ý muốn đảnh lễ ông Thầy tui. Vừa nói xong tui thấy mình đang 

bay trên không trung, và nhìn thấy nhiều Tiên Ông, Tiên Bà cỡi mây bay về một 

hƣớng. Ðang mừng thầm là ta đang đi đây… thì tự nhiên hồi lại bản thể rồi ngủ 

gà ngủ gục. Biết mình đang mệt và buồn ngủ không đủ minh mẫn và điển lực để 

tiếp tục du hành cho nên tui  xả thiền dặn mình mai ta lại đi. 

Tui còn nhớ ngày xƣa Thầy Tổ của tui cũng phải đi nhiều lần mập mờ nhƣ vậy. 

Sau quen rồi thì ra vô dễ dãi theo ý muốn. 

BỨC TRANH KỲ DIỆU 

December 1, 2009  

Từ lúc tui vẽ xong bức tranh “chân dung: Lửa Tâm – Inner Light – Lumiere 

Interieure”, tui cảm thấy nhƣ mình đã hoàn tất hành trình nhìn đƣợc bản lai diện 

mục, tự giải mọi tăm tối bằng vào lửa tâm của chính mình và để cho ánh quang 

của nội tâm đƣợc bừng sáng lộ trên nét mặt một sự an định tuyệt vời. 

Từng nét vẽ đã nói lên đƣợc sự dầy công của hành giả đã gọt rửa, tẩy trừ mọi 

nghiệp tâm của một kiếp ngƣời. 

Khi buông cọ xuống nền đen tui có cảm tƣởng nhƣ bão bùng khốc liệt của tâm 

đang oà vỡ, ào ạt tấn công chính mình, càng tô cho đều, chỉnh lại những chỗ 

khuyết, tui thấy từ từ mọi trƣợc ô rụng rời, tan biến vô hƣ không và còn lại trên 

bức tranh một khuôn mặt thanh tịnh nhƣ nhƣ, không một vƣớng bận nào. 

Mời bạn đọc chiêm ngƣỡng bức tranh kỳ diệu … 
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Ý CHÍ 

December 2, 2009  

Ông Thầy tui thƣờng nói tu bằng ý, bằng chí, xuất hồn cũng bằng ý chí, muốn là 

xuất đƣợc và muốn đi tới đâu là phải đi tới đó. 

Sau khi tui chịu xuất hồn rồi thì tui mới thấm thía câu nói trên. Xuất hồn cũng 

nhƣ muốn đi du lịch, mình phải chuẩn bị tƣ tƣởng, mình phải chuẩn bị tiền bạc, 

mình phải tìm vé, mua rồi sửa soạn hành lý, rồi lên đƣờng. Mọi việc đều phải có 

sự cố gắng thực hiện cho bằng đƣợc thì xuất hồn cũng vậy thôi. Lúc đầu tiên đi 

cũng bỡ ngỡ, tới chỗ lạ cũng phải xoay xở, cũng hơi lạng quạng nhƣng đi quen 

rồi thì sẽ thông thái. Có lúc đến đó rồi không biết đi đâu chơi, mình tới khu mới 

rồi sẽ có ngƣời đến chỉ dẫn cho mình, hay là mình hỏi thăm. Ở dƣới thế gian 

còn vậy huống gì lên Thiên Ðàng. Nhất là trên đó ai cũng mong mình lên chơi 

mà mình cứ thích ta bà dƣới thế gian này, lặn ngụp trong bể khổ. 

Tại sao tui nói:  “Sau khi tui chịu xuất hồn”, nghe thấy chảnh quá phải không? 

Ngƣời ta cầu đƣợc xuất hồn đi đây đi đó, mình thì nói giống nhƣ đƣợc năn nỉ 

bây giờ mới chịu. Không phải vậy đâu! Cầu lại không đƣợc, cầu là vọng cầu, đã 

động thì làm gì lên đƣợc thiên đàng, một nơi thanh tịnh vô cùng!? 

Mình cầu sửa tâm sửa tánh thì đƣợc, vì mình đem cái tịnh để hóa giải cái động, 

mình đem cái sáng đánh tan bóng tối. Lo chăm hẳm kiến tánh mình, giữ nhà 

không để xâm lăng bởi những điều xấu thì lấy đâu ra thì giờ mà tơ tƣởng tới 

chuyện thiên đàng, mà rồi mỗi lần sửa đƣợc mình hay thấy đƣợc mình hƣ quá 

thì đã hạnh phúc nhƣ đang ở trên Thiên Ðàng rồi hơi đâu mà vọng với cầu. 

Cởi bỏ hết những nghiệp tâm lẫn thân mình nhẹ nhàng thì lúc đó mình xuất hồn 

đi học đạo mới vô. Cái bát (chén) của mình lúc nào cũng đầy ấp thì làm sao đổ 

thêm vô đƣợc? 

Cho nên đến lúc chịu xuất hồn là lúc đó mình biết đã đến giờ dùng ý chí xuất ra 

khỏi bản thể để đi. 

Cũng nhƣ tui đã nói bên trên, lúc mới đi sẽ bỡ ngỡ, nhiều khi đang đi thì vô cớ 

về lại bản thể. Có đêm đi, có đêm không vì lúc đó mình chƣa duy trì đƣợc ý chí 

thƣờng xuyên mà lý do tại sao thì vô cùng, nói sao hết, mỗi ngƣời mỗi khác. 

Ðêm hôm qua tui nhất định đi đảnh lễ ông Thầy tui, thì tui đƣợc gặp rồi, chẳng 

thấy hình bóng của ổng giống dƣới thế gian này mà chỉ thấy một khối hào 

quang chói cả mắt nhìn không ra, tƣởng chắc lúc đó mình sẽ rào rạt yêu thƣơng 

tay bắt mặt mừng. Ai nhè đâu nó không có động đậy gì ráo. Ðƣợc ban cho một 
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chum nƣớc trong, mà chum bằng bạc. Trong ý nghĩ kỳ sau sẽ phải đƣợc uống 

chum bằng vàng, bằng ngọc cơ…). Lòng tham cũng còn lai rai. 

Uống nƣớc vô ý tƣởng chắc phải ngọt lắm hay là thơm tho nhƣ nghe kể nhƣng 

mà mới khởi chủ ý, đinh ninh nhƣ vậy thì uống vô cũng nhƣ mình uống nƣớc 

lọc dƣới trần gian. Bởi vậy trên Thiên đình hễ động là tiêu. 

TAM LIỀU 

December 3, 2009  

Hồi khóa học 2 ở Vĩ Kiên ông Thầy tui có để ba ngón tay lên đầu và trán của tụi 

tui để ban Tam Liều. 

Ðêm hôm qua khi xuất hồn đảnh lễ ông Thầy tui thì kỳ này tui thấy ổng rõ hơn, 

mà trẻ hơn nhiều lắm! Ông Thầy tui nói” 

– “Ðể tao dẫn mày đi chơi” 

Tui quen thói xƣng hô hồi ổng còn sống là Ba, nên tui vâng dạ Ba thì ổng nói:  

– “Tao với mày là bạn từ lâu rồi, Ba cái gì”? 

Nói xong ổng đi trƣớc, tui cũng sát cánh. Ðến một nơi có lâu đài bằng pha lê thì 

tui hỏi:  

– “Mình vô đây hả Ba” (cũng không đổi đƣợc lối xƣng hô) 

Ổng lắc đầu rồi nói:  

– “Không cần, tao xin phép rồi, mình đi ra phía sau”. 

Khi vòng ra sau thì tui thấy một cái hồ lớn nƣớc trong vắt lúc đó tui mới hỏi:  

– “Tới hồ này làm gì vậy Ba”? 

Thầy tui chỉ hồ rồi nói:  

– “Hồ này gọi là Hồ Thanh Tâm, mày xuống dƣới tắm đi, gột rửa trần tâm của 

mày rồi tao đƣa mày đi tiếp”. 

Nghe Thầy nói vậy xong, tui bèn nhào xuống hồ vừa tắm, vừa uống nƣớc cho 

đầy bụng. Một lúc sau Thầy tui kêu lên:  

– “Thôi đủ rồi, mình lên đƣờng. Kỳ này tao đƣa mày đi đảnh lễ Quan Âm Ðại 

Sĩ”. 

Trong lúc tui đi nhƣ vậy thì tui mới ngẫm nghĩ, tại sao mấy chỗ mình đi này 

hình nhƣ mình đã có đọc ở đâu đây, chẳng nhẽ mỗi lần xuất hồn lên đƣợc Thiên 

Ðàng là phải qua những giai đoạn này? 

Làm nhƣ ổng hiểu ý tui nên nói:  
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– “Những gì mày thấy ở đây, thật hƣ lẫn lộn, có thể là từ trong trí tƣởng tƣợng 

của mày, cũng có thể từ những gì mày đã đọc qua sách vở nhƣng mà trên cõi 

này thiên biến vạn hóa cho nên mày phải thanh tịnh mày mới không bị gạt. Tao 

có nói với mày hồi trƣớc là trên Thiên Ðàng nếu mày không niệm Phật thì cũng 

bị tụi nó gạt nhƣ thƣờng. Mày cứ làm nhƣ hồi tao dạy mày tiếp điển đi, tao cũng 

dẫn dắt mày đi từ cảnh này đến cảnh kia, từ giai đoạn này đến giai đoạn kia. 

Mày đi một thời gian với tao rồi mày sẽ hiểu”. 

Lúc đó tui nhìn quanh thì đang ở trong rừng trúc. Trong lòng tui nói cái cảnh 

này ai cũng biết rồi đâu có gì đặc biệt đâu nhƣng mà cũng không thắc mắc thêm 

và an tâm theo Thầy. 

Ðến một chỗ ít tre trúc thì tui nhìn thấy Phật Bà đang ngồi trên toà sen cũng lại 

có cành dƣơng liễu nơi tay nhƣ đƣợc biết, tánh ý tui lúc đó hơi chán vì không có 

gì lạ. 

Phật Bà gặp tui thì phe phẩy cành dƣơng liễu phất lên đầu tui một cái xong ban 

cho tui 3 hột sen biểu tui ăn. Ý biết đây là ban Tam Liều nhƣng mà cũng không 

có ý nghĩ hỏi Tam Liều là gì vì có lẽ tui thất vọng không đƣợc nhìn thấy những 

gì khác lạ hơn cái gì tui biết. 

Chỉ trong sát na, tui lại thấy đi với ông Thầy tui vô một cái cổng, qua khỏi cổng 

thì thấy tối đen nhƣ mực, trong lòng tui nói:  

– Ủa? Sao ở Thiên đàng mà có chỗ tối tăm? 

Trong chỗ tối tăm đó tự nhiên tui thấy ba căn nhà sáng???!! 

Sau đó tui cảm thấy mệt nên hồi về bản thể. 

BÀI HỌC 

December 3, 2009  

Tánh tui từ trƣớc không tin những gì mình thấy hay đam mê một cái gì quá 

đáng, cho nên bài học rút tỉa ra từ chuyến xuất hồn đêm qua là tui cho tất cả đều 

là giả chẳng ăn chung gì tới mình. Xuất hồn cũng nhƣ đi du lịch thấy lạ hay 

quen rồi cũng qua thôi, cảnh vẫn là cảnh và tui vẫn là tui. 

Lúc tui tiếp điển cũng không khác tui thấy rất là bình thƣờng không mê nỗi, 

lòng lúc nào cũng canh cánh là làm sao mình đừng bị những hào nhoáng của 

danh vọng, những lời khen của các bạn thiền làm cho mình hách dịch, tƣởng 

mình ngon lành hay là tự ý sửa đổi những lời của Bề Trên ban xuống để dạy 

đạo. Tui luôn luôn bảo trọng lòng trung thực, thanh liêm của chính mình vì tui 

nghĩ, tha lực đâu phải là của tui? Những gì tiềm ẩn trong tui mới là của mình. 
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Giữ sao cho tâm không động thì chẳng sợ một cái gì, đừng để ngoại cảnh làm 

chủ mình là đƣợc rồi. 

Ngoài cái vụ giữ mình theo kiểu đó tui cũng còn phải luôn luôn khiêm tốn, 

không phải mình không sợ gì hay là mình chẳng kiêng nể một ai mà mình rơi 

vào trong cái cống cao ngã mạn không còn coi ai ra gì. Rất nhiều ngƣời tu xƣa 

và nay đều rơi vào trạng thái đó, nhìn ngƣời khác bằng nửa con mắt rồi tự cô lập 

mình trong cái đáng ghét đó mà không hay không thấy. 

GIẢI TRƢỢC 

December 4, 2009  

Vừa khởi ý nói xuất hồn lên đảnh lễ Ðức Phật Vĩ Kiên thì tui nhập định phóng 

đi tìm Thầy. 

Hôm nay không thấy ông Thầy trong vƣờn ngồi đánh cờ một mình nhƣ hôm qua 

nhƣng lại thấy ông đang ngồi thuyết pháp cho rất nhiều vị mặc toàn đồ màu 

trắng và đầu thì trọc lóc. Tui đứng đó một lúc nữa muốn đi ra vƣờn ngắm cảnh, 

nữa muốn ở lại chờ. Cuối cùng tui quyết định chờ, lấy mắt nhìn vậy nhƣng 

không nghe nói gì, ý biết nếu không phải cho mình thì mình sẽ không nghe. 

Chừng một sát na, tui thấy ông Thầy bên cạnh và nói:  

– Ði theo tao. 

Trong lòng hơi ngạc nhiên, sao trên này đáng nhẽ phải lễ lạc lung tung lắm chứ 

đàng này nó lẹ quá chƣa kịp hành lễ lạy lục chào hỏi các cái thì đã đi thẳng vô 

đề rồi. 

Ổng đƣa tui đi dƣới thế gian này, xem những gì xảy ra trong tƣơng lai nếu con 

ngƣời không thay đổi, tui mạn phép không tả ra cho các bạn đọc ở đây. 

Rồi một chớp mắt tui thấy cùng với ổng đứng ở trong cái chỗ tối tăm có ba căn 

nhà sáng hôm qua. Ông Thầy giảng:  

– Mày thấy không tối tăm vậy đó mà làm sao phải tự phát quang rồi làm sáng 

cả một khu vực này thì mới cứu độ đƣợc chúng sanh. Tự độ cũng cùng một 

nguyên lý. 

Lúc đó tui cũng vẫn còn thắc mắc vì những gì tui thấy lúc nãy ở trần gian nên ý 

tui hỏi:  

– Vậy nếu mình giải đƣợc trƣợc ô và sự tăm tối của vùng đó thì những gì con 

thấy có xảy ra không? 

Thầy tui cƣời, hồn tui hồi lại bản thể. 
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December 5, 2009  

Sau chuyến đi đêm hôm qua tui có những điều cần đƣợc chiêm nghiệm cho nên 

tui không tiếp tục xuất hồn 2 ngày cuối tuần, tui nghĩ mình cần phải có một thời 

gian để thẩm thấu những điều mình thấy và ý mình hiểu. 

Xuất hồn của tui không nhằm mục đích tả lại ngoại cảnh tuyệt vời của Thiên 

Đàng mà chỉ nói lại diễn tiến và biến đổi của tâm hồn. Những bài rút tỉa ra từ 

những chuyến đi và sự thay đổi, trƣởng thành của tâm linh mình ở một nơi lạ 

hơn cảnh trần gian. 

Tui đã từng đọc những loại sách tả cảnh Trời với những vị Phật, Tiên, Bồ Tát và 

những lời giảng siêu diệu của các vị đó, nhƣng tui chƣa đọc đƣợc một cuốn sách 

nào mà ngƣời xuất hồn nói về chính họ. 

Blog này hôm nay trình đến các bạn đọc một hành trình quý báu của cõi tâm 

qua nhiều giai đọan của một con ngƣời từ đời lẫn đạo. Coi ngoại cảnh là phƣơng 

tiện và sự giải thoát của phần hồn là chánh. 

NHẬP THẤT 

December 5, 2009  

Năm 1986 tui có lên trên Thiền Viện nắm ở vùng núi Arrowhead tu. Hồi đó cho 

dù ở tu viện nhƣng tui không có đƣợc những giờ phút rảnh rỗi để mà luyện đạo. 

Gần nhƣ lúc nào cũng có ngƣời chung quanh và tụi tui làm việc, phục vụ không 

ngừng. 

Tháng 9 năm 2009 cho tới nay tui có cơ duyên ở một căn nhà rộng, đẹp không 

một ai quen biết, nơi tiểu bang rất là xa lạ. Và cũng nơi đây tui đã nhập thất bất 

đắc dĩ để rồi đạp tung đƣợc cánh cửa chận rào giữa thế giới này và thế giới vô 

hình bên kia. Tung tăng bay nhảy nơi cõi Trời Ðại La, xé mây, vén gió tự đi đến 

những nơi mà trƣớc đây tui chỉ đƣợc nghe nói mà chƣa đƣợc chứng nghiệm rõ 

ràng. 

Tại sao nói nhập thất bất đắc dĩ vì tui không có toan tính trƣớc mà hoàn cảnh 

đẩy đƣa đến nhƣ một mệnh lệnh không cãi lại đƣợc, mà cũng không muốn cãi. 

BÁT TIÊN 

December 6, 2009  

Cả ngày tui đi tới đi lui trong Thiền Viện không ngƣời của mình. Sự im lặng 

làm tui thấy những tiếng động nhỏ nhất cũng thành một đại sự đối với tui. Ý chí 

hƣớng thƣợng và sự cố gắng đem cái tâm trụ trên đỉnh đầu luôn luôn đã giúp tui 

qua những ngày tháng cô độc một mình, chờ đến đêm ngồi thiền xuất hồn lên 
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đảnh lễ Phật Thầy. Tui biết không bao lâu tui sẽ có thể xuất đi lúc nào tui muốn, 

nghĩa là không cần phải đợi đến lúc nhập định. 

Nhớ ngày nào khi đƣợc Thầy chỉ dẫn tiếp điển, bắt đầu từ ngồi xếp bằng múa 

đôi tay cho đến đứng lên múa đƣợc cả nguyên ngƣời. Giai đoạn kế là tiếp đƣợc 

những ý chỉ của Bề trên cho đến nói lại đƣợc. Mỗi mỗi đều rất trật tự lớp lang. 

Từ những cõi thấp nhất cho đến thật cao tui đã phóng điển đi đƣợc hết để tiếp 

những lời hay ý đẹp, siêu phàm nói lại giúp các bạn tui tu. Những lúc đã thông 

kinh mạch cho đến chữa bệnh thân cũng không kém phần siêu diệu. 

Tui là một ngƣời chẳng biết ất giáp gì. Học trƣờng Tây từ nhỏ, gia đình học 

thức cả dòng họ mà bây giờ chứng nghiệm đƣợc những sự quá lạ lùng, làm 

những việc mà mình chƣa từng làm, và khi làm lại giống nhƣ mình đã biết từ 

lâu không có gì ngại ngùng hay bỡ ngỡ. 

Xuất hồn cũng vậy. Từ hôm tui bắt đầu đi cho đến hôm nay chỉ vài bữa, non 

một tuần mà tui đã nhận xét ngày càng nhìn thấy cảnh vật rõ hơn và lúc đi, lúc 

bay cũng nhanh nhẹn hơn, ít mệt hơn và biết trân quý nhiều hơn những gì mình 

thấy và những gì mình đƣợc ban cho. Lúc đầu tui còn ngờ ngợ, thấy cảnh nào 

quen quen giống trong sách vở tui đọc qua thì coi thƣờng và không tin lắm.Vậy 

mới biết Bề Trên từ bi vô cùng, nếu là tui thì chắc tui giận rồi, cho nó uống 

nƣớc Trời nó chê nƣớc gì giống nƣớc suối chai trần gian, cho nó ăn hột sen của 

Phật Bà nó coi nhƣ không có gì lạ… 

Ðêm qua tui xuất hồn lên đảnh lễ Phật Thầy. Tui xin đƣợc tìm gặp Ðại sƣ huynh 

của tui xem bây giờ huynh ấy tu đến đâu rồi. Vừa khởi ý thì Thầy tui chỉ:  

– Nó đó! 

Nhìn kỹ thì thấy Ðại sƣ huynh đầu trọc, bận một áo trắng đang ngồi tham thiền 

giống nhƣ ngồi luyện cái gì tui không biết, nên hỏi Thầy:  

– Huynh ấy đang làm gì mà con kêu không trả lời vậy Ba? 

Thầy tui nói liền:  

– Nó đang làm lại những gì nó thiếu khi còn tại thế. 

Nói xong thì Thầy tui kêu:  

– Mầy đi theo tao, tao dẫn mày đi gặp Bát Tiên, ngày trƣớc Bát Tiên cũng phụ 

giúp tao nhiều lắm. 

Một chớp mắt sau là tui thấy trƣớc mặt mình có tám vị tiên thân thƣơng đang 

cƣời nói và lƣớt tới trƣớc mặt tụi tui. Thầy lúc đó quay qua tui nói:  

– Ở lại đây với Bát Tiên. Họ sẽ đƣa mày đi coi Dải Ngân Hà chơi. 
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Ý vừa nhận đƣợc thì tui đã thấy Thầy ở tuốt nơi chân trời xa tít. Còn lại một 

mình với Bát Tiên tui khoái quá! Vì những vị này tui yêu từ lâu lắm rồi. Họ rất 

niềm nở và đại tiên Lâm Thái Hòa lấy liền trong giỏ của mình một quả đào to 

đƣa cho tui và nói:  

– Ăn đi, cái này của Tây Vƣơng Mẫu đó! 

Tui đón lấy quả đào mộng nƣớc ăn liền thấy ngọt ngào và đã khát quá. Vừa ăn 

xong thì đại tiên Lý Thiết Quẩy chìa ra một chén gỗ đầy cả rƣợu trong bình hồ 

lô của Ngƣời và biểu tui uống đi. Rƣợu uống vào không say mà lại thấy sảng 

khoái và minh mẫn lắm! 

Hà Tiên Cô lúc đó ném xuống chân tui một đóa hoa sen, bửu bối của Tiên Cô 

rồi bảo tui lên đi. Cả bọn lƣớt mây đi về một phía. Ðến nơi tui mở bừng đôi mắt 

trong sự ngạc nhiên vì cảnh vật nơi Dải Ngân Hà này, đẹp làm sao! Với mắt họa 

sĩ của tui thì những màu sắc này làm sao tả cho đƣợc!!!!!! Những gì tui thấy 

không biết làm sao mà vẽ lại đƣợc nữa chứ?!! 

Thấy xong lòng lúc đó chỉ muốn bay lƣợn hết sức mình hòa vào với cảnh chung 

quanh. Thế là tui oà vỡ trong đó, thả mình xuống những thung lũng, những vì 

sao, những màu sắc đẹp tuyệt vời!!! ….. 

Hồi về bản thể lòng vẫn còn lâng lâng nhẹ nhàng. Nằm nhớ lại từng chi tiết để 

sáng mai viết lại cho bạn đọc xem cùng. 

PHÉP DU HÀNH 

December 7, 2009  

Ðêm qua hơi mệt nên tui ngủ trƣớc một giấc dặn 12 giờ phải dậy để tham thiền. 

Ðúng giờ tui lại xuất hồn tìm Thầy học đạo. 

Trƣớc mặt thấy Phật Thầy đang đứng ở mỏm đá, nhìn ra bao la trùng trùng mây 

và chóp núi. Cảnh vật hùng vĩ vô cùng. Tui lại gần thì Thầy chỉ cho tui thấy một 

vùng hào quang rộng lớn ở xa xa. Tui dõi mắt theo thấy chóa cả mắt. Nhìn kỹ 

thì thấy có cung điện bằng vàng. 

Phật Thầy bƣớc chân ra khỏi mỏm đá lƣớt mây thì tui hơi khựng lại vì thấy 

ngoài mỏm đá là thung lũng sâu thăm thẳm chỉ có những áng mây lãng đãng. 

Chỉ một sát na tui lấy lại phong độ liều bƣớc theo, thì mình nhẹ nhƣ bông chẳng 

gì đáng sợ cứ vậy mà bay sát cánh Thầy. 

Ðến nơi cung điện thì tui mới hỏi Thầy:  

– Ba ơi! Chỗ cung điện này của ai vậy? 

Thầy tui chuyển ý cho tui biết:  
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– Cung điện của Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế cai quản cõi Trời này. Mày muốn đi 

tham quan, học đạo mày phải có Phép Du Hành của Thƣợng Ðế. Thôi đi vô. 

Trên ngai vàng tui nhìn thấy một vị Minh Vƣơng khoát áo choàng cũng bằng 

vàng chói sáng nhƣng thật ra không có áo vàng thì hào quang của Ngƣời cũng 

đã chóa cả mắt rồi. Bên cạnh có một vị Mẫu Nƣơng tui đoán chắc là Mẹ Diêu 

Trì. Nghĩ vậy thôi chứ tui rất là mù tịt với các chức vị, hay tên tuổi của những vị 

ở trên Thiên Đàng. 

Chỉ thoáng một cái tui thấy có một vị võ quan đƣa cho tui một cuộn giấy cũng 

bằng vàng mỏng. Mở ra tui thấy có con dấu ấn. Ngƣớc lên thì Ngọc Hoàng 

Thƣợng Ðế bảo:  

– Ta ban cho con Phép Du Hành, từ nay con có thể đi cùng khắp trên Thiên 

Ðàng để học đạo. 

Khi từ giả Phật Thầy thì Ngƣời nói:  

– Từ nay mày cứ đi một mình, đến đâu sẽ có Phật Sự chỉ dẫn cho mày, có lúc 

mày cũng sẽ gặp tao. 

Tui hốt hoảng kêu lên:  

– Ba ơi! Làm sao đƣợc?! Con đâu có quen gì trên này làm sao biết mà đi?! Một 

chỗ lạ nhƣ vầy không có ai chỉ đƣờng thì con làm sao xoay xở? 

Thầy cƣời nói:  

– Mày đi từ trong bản thể mày ra, mày cũng có quen biết gì đâu. Phải bao lâu 

mày mới chịu kiến tánh thấy rõ mày thì lúc đó đƣờng ra đƣờng vào mày thuộc 

nằm lòng rồi đó! 

Chuỗi cƣời dài của Phật Thầy đã tiễn hồn tui về nhập xác. 

DI LẠC 

December 8, 2009  

Nhớ lại hôm nào ở nhà ông Thầy tui, đƣợc Thầy kêu tiếp điển Ðức Phật Di Lạc 

để nghe Ngài giảng đạo. Tui ngồi cả buổi không thấy muốn nói gì, chỉ nhe răng 

cƣời suốt. Lúc đó Thầy vừa cƣời vừa nói:  

– Con này nó đâu có biết cái gì đâu, ở trên ngƣời ta muốn bấm nút cho nó nói, 

không có nút nào cho ngƣời ta bấm. Tu một thời gian rồi nó nói đƣợc hà. 

Ðêm qua, lần đầu tiên biết là mình sẽ không đƣợc ỷ lại vào sự dẫn dắt của Phật 

Thầy mà phải tự đi nên tui nghĩ đến xuất hồn đảnh lễ Ðức Phật Di lạc. Trong cái 

hiểu biết nhỏ nhoi của tui về các vị Phật, Tiên, Bồ Tát trên Thiên đình và những 

nơi họ ngự, tui cảm thấy hơi lúng túng khi phải chọn một chỗ để mình du hành 
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đến học đạo. Tui đã định bụng cứ xuất ra khỏi bản thể hƣớng về bên trên rồi đi 

đại, duyên gặp ai thì học đạo khỏi phải thắc mắc làm gì, nhƣng mà mình biết 

đƣợc vị nào thì mình cứ phóng đến chỗ của vị đó trƣớc, khi nào hết ý thì mới 

thả lỏng. 

Sau khi thở Pháp Luân xong thì tui nguyện “xuất hồn đảnh lễ đức Phật Di Lạc”. 

Nhập định rồi mà vẫn không thấy đƣợc Ðức Phật ở đâu, chỉ cảm thấy an bình và 

thanh tịnh. Ngồi một hồi tui tự bảo với mình chắc phải ngủ một giấc cho khỏe 

đã, có thể tại mình mệt không? Sáng dậy thật sớm ngồi thiền xuất hồn đi lại 

xem sao. 

Tờ mờ sáng tui thức dậy thiền. Kỳ này cũng nhƣ lần trƣớc cảm nhận đƣợc một 

sự an lạc tuyệt vời mà không thấy gì hết. Tất cả khung cảnh chung quanh mình 

chỉ là một sự bình an tuyệt đối. Mới đầu tui cũng nhìn thấy cảnh chùa có nhiều 

vị tăng đang hành thiền nhƣng hoàn toàn không nhìn thấy Phật Di Lạc. 

Tui thắc mắc chuyển ý hỏi Ðức Phật:  

– Sao con không đƣợc thấy Ngài? 

Lúc đó tự nhiên tui bắt và hiểu đƣợc ý rằng:  

– Ta là sự an lạc con đang chứng nghiệm. Ðây là trạng thái tối cao, ta cũng có 

thể hiển lộ hình tƣớng nhƣng hôm nay ta muốn con hòa vào trạng thái không 

động tuyệt vời này. 

Hồn lúc đó muốn hồi về bản thể mà một phần còn tiếc nuối chẳng muốn rời. 

TÂM ĐỘNG 

December 9, 2009  

Cả ngày hôm qua không biết tại sao tâm động, nghĩ ngợi lung tung và lo ra 

hƣớng ngoại. Trong lòng nói gặp Phật Di Lạc bình an bao nhiêu thì thức dậy đối 

diện với cực động bên trong mình nhƣ vầy thật là ngƣợc ngạo!!! Phải chi có một 

lý do chánh đáng cũng còn có thể hiểu đƣợc.Với một cuộc sống lặng lẽ trong 

một tu viện không ngƣời mà tâm động mới kỳ chứ?! 

Ðêm về ngồi thiền nguyện niệm xuất hồn đảnh lễ Tổ sƣ nhƣng đầu óc mệt mỏi 

vì phải chống trả và giải tỏa cả ngày những tình cảm, những ý nghĩ chẳng đâu 

vào đâu nên tui không tài nào còn muốn dùng ý chí xuất hồn đi dạo cõi Trời hay 

gặp vị Phật nào hết. 

Buông thả tất cả nhập định dƣỡng thần. 

Bài học đêm nay cho thấy khi đã tự xuất hồn đƣợc thì cũng tự mình muốn hay 

không muốn đi. Không phải nhờ đỡ một tha lực nào, hay phải chờ Phật Sự đến 

đón hồn mình giống nhƣ trong sách Thiên Ðàng Du Ký. 
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THÁI THƢỢNG LÃO QUÂN 

December 14, 2009  

Hôm qua làm vƣờn xong thấy không đƣợc khỏe giống nhƣ lúc tui còn trẻ nên 

đêm ngồi thiền tui xuất đi gặp Thái Thƣợng Lão Quân. Trƣớc khi đến nơi thì tui 

ghé thăm vƣờn đào của Tây Vƣơng Mẫu định bụng xin một quả đào ăn. 

Vào vƣờn đào thấy cây nào cây nấy sai trái nhìn thích vô cùng. Gặp một tiên cô 

xinh xắn tui liền hỏi thăm xin đƣợc diện kiến Tây Vƣơng Mẫu. Tiên cô chỉ 

đƣờng cho tui đi, thấy trà đình giữa vƣờn có một ngƣời mệnh phụ mặt vẫn còn 

trẻ, sắc diện tƣơi đẹp hồng hào. Tui liền đến xin đƣợc ăn một quả đào. 

Tây Vƣơng Mẫu cƣời, chỉ cần đƣa bàn tay ra thì đã xuất hiện một quả đào đỏ 

tƣơi, nhìn là muốn ăn liền. Tui nghĩ bụng lên tới Thiên đàng còn tham ăn. 

Chẳng ai nói với ai lời nào. Hay có nói mà ý chuyển lẹ quá nên mọi thủ tục chào 

hỏi và truyện trò đều qua đi rất lẹ, giống nhƣ ý muốn là đƣợc nên không có gì 

kể thêm. 

Sau đó tui đi tìm Thái Thƣợng Lão Quân. Khi gặp đƣợc Lão Quân thì thấy dáng 

ngƣời dong dỏng cao, có bộ râu rất dài cũng mặc một áo trắng. 

Tui xin đƣợc Lão Quân dạy cho về y thuật dùng rau cải, món ăn cũng nhƣ cây 

cỏ để chữa bệnh thân, cũng nhƣ phƣơng pháp dƣỡng sinh hầu mong đem lại sức 

khỏe cho mình và tha nhân. 

Lúc này thì là việc mình muốn học hỏi nên những ý đối thoại đƣợc diễn ra dù có 

mau nhƣng tui có thể vẫn giữ lại đƣợc để ghi nhớ đem về áp dụng. 

Lão Quân nói:  

– Nếu con muốn học thì ta dạy cũng đƣợc, nhƣng vì con không có đủ những 

kiến thức cho nên con về phải tìm sách đọc rồi ta sẽ chuyển ý cho con biết về 

lợi ích và cách dùng của những cây cỏ, rau cải ở trần gian. Khoa học này cho dù 

con ngƣời đã bắt đầu biết đến nhƣng chƣa đƣợc bao nhiêu đâu. 

Nói xong Lão Quân ban cho tui một viên linh đan màu hồng bảo nuốt đi. Viên 

linh đan vừa vào tới miệng đã tỏa ra một mùi hƣơng không tả đƣợc, vị ngọt lịm, 

linh đan đi tới đâu tui thấy sảng khoái tới đó. 

Tui trở về bản thể lòng có chút phân vân vì nghĩ tại sao không cho tui kiến thức 

luôn mà phải còn đọc sách? Nghiệm lại tui mới thấy đúng vì cũng nhƣ vẽ, lúc 

trƣớc tui cũng phải đi học cách sử dụng cọ và những nguyên liệu cần thiết để vẽ 

ra một bức tranh. Chỉ có điều tui học đã 20 năm mà không bao giờ đụng tới cây 

cọ, vậy mà đến lúc cần tự nhiên tui cầm cọ và sơn màu đã mua sẵn chất đống ở 

trong tủ vẽ ra đƣợc những bức tranh kỳ diệu mà mình không tài nào tƣởng 
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tƣợng ra mình có thể vẽ đƣợc. Rồi khi vẽ tui mới nhận thấy là một phƣơng pháp 

chữa bệnh tâm, giải nghiệp vô cùng hữu hiệu và thần kỳ. 

Ðịnh không viết thêm chờ sau lễ, nhƣng hôm nay cảm hứng và chuyến xuất hồn 

đêm qua cần đƣợc chia sẻ nên tui lại lọc cọc gõ từng chữ gởi đến các bạn đọc. 

PHẬT THÍCH CA 

December 16, 2009  

Ngày mai thì thiền viện của tui sẽ có khách vãng lai. Mấy khóm hoa tui mới 

trồng cũng đã nở rộ đón những bạn hiền đến chơi. 

Ðến ngày Giáng Sinh chắc tui sẽ xuất hồn đảnh lễ Chúa. Ðêm qua thì tui đi đến 

chỗ Ðức Phật Thích Ca để học đạo. 

Vừa xuất ra thì tui đã thấy xa xa có một ông Phật thật là to, to lắm, to hơn cả cái 

tƣợng Phật Thích Ca tui thấy ở Hồng Kong nhiều. 

Ðến gần thì nhìn chung quanh hàng hà sa số những vị Phật, Bồ Tát và những vị 

tăng ni mặc đủ màu áo, trắng có, vàng có, nâu có…vân vân và vân vân. Có cả 

muôn thú, và cảnh vật cây lá, các loại hoa đều nhƣ im lặng lắng nghe Ðức Phật 

thuyết pháp. 

Tui tiến lại gần, nhìn lên Ðức Phật và nghĩ nếu Ðức Phật không giúp tui thì chắc 

làm sao có thể nhìn đƣợc vì ánh hào quang vô cùng rực rỡ này, mắt thƣờng thì 

chịu thua luôn. 

Tai tui bắt đầu văng vẳng rồi to dần. Nghe thấy đƣợc những lời giảng mà trong 

lòng không khỏi ngạc nhiên hết sức khi những lời này và giọng nói này là của 

Thầy tui đã từng thỏ thẻ trong cả ngàn cuốn băng mà tui đã nghe suốt những 

đêm tham thiền nhập định. 

“Các con đã phá tan hết Thiên đàng mà Thầy các con đã đem xuống thế để cho 

các con thấy, hƣởng, mà lo tu để trở về nguồn cội. 

Các con kỳ thị, các con tị hiềm, các con nghi kỵ lẫn nhau. 

Thầy các con đã chỉ cho các con tu thiền là để khai mở đƣợc bộ đầu, luồng điển 

rút lên bên Trên. Các con đọc sách, các con nghe ai nói chuyện mà bộ đầu các 

con rút, thì các con biết là đúng. Còn khi nghe hay đọc cái gì mà các con thấy 

nặng ngực, trì kéo đi xuống là không đúng. Các con phải mở tâm để đón nhận 

chơn lý, các con đóng tâm thì làm sao các con thấy đƣợc. Các con kỳ thị ngay 

lúc ban đầu là các con đã đóng cửa tâm rồi. Lòng các con thanh nhẹ, tâm các 

con vô tƣ, các con luôn hƣớng thƣợng và các con không rời tự vấn mình thì làm 

sao các con bị gạt đƣợc…” 
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Còn dài nữa nhƣng lúc đó tui chuyển ý hỏi Ðức Phật tại sao con lại nghe giọng 

nói và những lời của Thầy con qua Ðức Phật vậy? Lạ quá!!? 

Lúc đó Ðức Phật ngƣng giảng mà nói cho tui hiểu:  

– Trên đƣờng con đi con sẽ còn thấy Thầy con ở mọi trạng thái để cho con thấy 

rằng phải dẹp ngay lòng tị hiềm đố kỵ giữa các con với nhau. Các con cởi bỏ 

hết tâm trần thì các con sẽ tìm thấy Thầy của các con đang nằm trong các con 

chứ ở đâu? 

Những gì mắt thấy tai nghe đêm hôm nay làm cho tui nhớ Thầy tui vô cùng. Tui 

lủi thủi trở về nguyện đem Thiên Đàng trở lại thế gian để không phụ công ơn 

các vị Thầy kính yêu. 

PHẬT NGU 

December 17, 2009  

Nhớ lại hôm xuất hồn vừa rồi tui thấy mắc cƣời quá! 

Những vị Tiên, Phật, Bồ Tát và các vị Tăng Ni ngồi nghe Phật Thích Ca thuyết 

pháp. Họ đã chiết hồn xuống thế học đạo để sau khi đắc pháp họ sẽ thăng hoa 

lên những tầng Trời cao hơn. 

Hôm đó Ðức Phật đã không ngớt rầy họ, chắc là sau đó thì họ sẽ tiếp dẫn các 

tiểu hồn đƣợc tốt hơn. Bài học của tui cũng vậy thôi, nghe giọng nói của ông 

Thầy tui là tui hiểu rồi, chỉ lủi thủi quay về mà rầy la chính mình. 

Ðúng là Phật còn ngu. 

CHÚA JESUS 

December 25, 2009  

Nhƣ ý đã muốn mấy hôm trƣớc, đêm Giáng Sinh tui quyết tâm xuất hồn đảnh lễ 

Ðức Chúa Jesus. Bên Thánh giới tui thấy cũng nhƣ bên Phật giới thôi chỉ có 

điều tui nhìn thấy nhà thờ bằng kiếng thay vì những Chùa, am hay cốc. 

Vừa thấy Chúa đang tiếp những tu sĩ khắp nơi thì tui cũng tiến lại gần xin đƣợc 

học đạo. Lạ thay, khi có ý đó thì Chúa biến mất chỉ để lại trong tui hai câu: 

THA THỨ VÀ THƢƠNG YÊU. 

Tui trở về bản thể trong lòng nghĩ những gì tui xuất hồn đi học đạo đã đƣợc 

Thầy tui dạy hết rồi. Thế mới biết không nên tham. 

Tui muốn gì đây ở những đêm xuất hồn? Phải chăng còn tìm thêm những cái 

không cần thiết? 

Sáng dậy tui kết luận một câu xanh dờn là tu hoài vẫn thấy sai. Một chuyến đi là 

một địp để nhìn thêm bộ mặt thật của cái tui. Hổng có hay ho gì. 
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THA THỨ VÀ THƢƠNG YÊU 

December 26, 2009  

Nghĩ đến lời nhắn gởi của Chúa Jesus hôm qua tui thấy Chúa nói lên đƣờng đi 

của Chúa là vậy. Lúc còn sống cho đến lúc chết Chúa cũng chỉ thực thi tha thứ 

và thƣơng yêu. 

Rồi nhớ lại lời Thầy tui lúc còn sống đã có lần dạy tui phải làm việc giúp đỡ 

những nơi đang có chiến tranh. Lúc đó tui nói vâng dạ nhƣng thật sự trong tâm 

không mảy may quan tâm. 

Gần đây xuất hồn đảnh lễ những vị Phật, Tiên, Chúa, tui thấy những gì đƣợc chỉ 

dẫn là những gì Thầy tui đã dạy rồi, mà hàng đêm tui công phu vẫn thƣờng nghe 

đi nghe lại. Nhƣng mà tất cả cũng chỉ là lý thuyết nếu chính bản thân không 

thực hành cho nên tui sẽ nghe lời Thầy mà bắt đầu xuất hồn chu du nơi cõi thế 

gian ta bà này để xem mình có thể làm đƣợc gì cho chính mình và tha nhân?! 

Làm sao thực thi đƣợc tha thứ và thƣơng yêu trong một cái thế giới đang đảo 

điên, và với tình thƣơng và sự tha thứ, hai khí giới đó có thể nào đem lại hòa 

bình cho nhân loại không?! 

CỐNG CAO NGÃ MẠN 

December 28, 2009  

Mấy hôm sau ngày gặp Chúa và đƣợc nhắc nhở phải Tha Thứ và Thƣơng Yêu, 

tui cứ tỉnh bơ coi lời dạy đó nhƣ là dƣ thừa vì Thầy tui (lúc nào cũng số một) đã 

dạy qua rồi. 

Có một chuyện làm tui mấy tháng nay cứ bị bực mình và hờn giận. Giận một 

ngƣời đã đối với tui không tốt. Thƣờng khi thì tui ít để bụng lắm, mà với ngƣời 

này thì tui giải hoài không đƣợc. Tui biết đây là duyên nghiệp thâm sâu. Sẵn có 

lời chỉ dạy của Chúa cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu, tui bèn áp dụng thay đổi 

những giận hờn thành thƣơng yêu và tha thứ thì lòng tui thấy nhẹ nhàng hồi nào 

không hay, và rồi nhƣ là một sự việc huyền diệu tui đã đƣợc thoát khỏi lòng 

phiền não mà mấy tháng nay tui đã cƣu mang. 

Bài học này làm tui nhớ đến di chúc của Thầy tui có nói một câu đại loại (không 

nhớ nguyên văn) rằng không nên khi thị Thần Thánh. Ðƣợc hỏi khi thị Thần 

Thánh là sao thì Thầy tui đáp:  

– Mình tƣởng mình tu cao nên coi thƣờng Thần Thánh (cái này cũng không phải 

nguyên văn chỉ là ý tui bắt đƣợc). 

Công nhận rằng tui đƣợc dạy không vị nể ai nếu mình tự tu tự tiến. Nhƣng mà 

con ngƣời hay lấn lƣớt, đƣợc một tƣởng hai cho nên lại sai nữa rồi… hì hì hì 
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LỜI NHẮN CỦA THẦY 

January 1, 2010  

Ðêm qua xuất hồn đảnh lễ Thầy tui trong dịp đầu năm mới. Thầy chuyển ý vỏn 

vẹn chỉ có một câu. 

– Năm nay chiến tranh và thiên tai sẽ nhiều lắm. Các con cố gắng tu, thanh 

quang điển lành của các con sẽ hóa giải bớt nạn tai cho chính mình. 

CÚ ĐẦU VÀ THANH LỌC 

January 2, 2010  

Sau khi xuất hồn đêm nay tui ngủ không đƣợc nên ngồi viết cõi vô hình tiếp. 

Tui muốn tìm gặp Ông Phật Tế Công để học đạo, nhƣng khi gặp đƣợc thì tui bị 

ổng cú đầu một cái cốp xong quay lƣng chạy mất. Tui chƣa kịp hoàn hồn cũng 

ráng đuổi theo, miệng gọi liên tục:  

– Phật Tế Công ơi, dạy đạo cho con!! Phật Tế Công ơi dạy đạo cho con!! 

Lúc đó đầu tui (của cái xác) cảm thấy rút dữ dội lắm nhƣng lo chạy theo cho kịp 

tui cũng không để ý, chỉ thắc mắc sao ổng không dạy đạo mà cú đầu kỳ vậy 

cà??!! 

Càng chạy thì càng thấy ổng mất hút. Tui đành dừng lại rồi tự nhiên ý lại muốn 

đi gặp Hoa Ðà Tiên Ông. Cái lạ là vừa nghĩ đến đã thấy Tiên Ông đang ngồi 

viết sách bên cạnh toàn là lọ với chai. Chỉ mới có ý hỏi cách nào để thanh lọc 

bản thể cho tốt và ăn dƣỡng sinh thì Tiên Ông ngƣớc đầu lên nhìn tui một chút 

xong nói:  

– Ðem rang muối cho ngã màu vàng xong cho tiêu trộn đều ăn với gạo lức. 

Sáng thức dạy chỉ đƣợc uống từ từ 3 ly nƣớc đầy trong vòng 3 ngày. 

Nói xong thì Tiên Ông phất tay áo, tui trở về bản thể tỉnh queo không ngủ đƣợc 

vì cái cú đầu lúc nãy. Ðịnh bụng thứ hai này làm thử xem sao. 

MUỐI TIÊU 

January 6, 2010  

Hôm nay là ngày thứ nhì tui thanh lọc bằng gạo lức muối tiêu. Ăn không thấy 

ngon bằng ăn gạo lức muối mè. 

Lúc rang muối tui phải rang 10 phút thì muối mới ngã màu vàng vàng, lấy ra 

trộn với tiêu mùi rất thơm. Tui nghĩ mỗi ngƣời đều khác nên Hoa Ðà Tiên Ông 

mới cho tui thanh lọc bằng cách này. 

Muối có thể tẩy độc trong ngƣời và làm cho tâm thƣờng trụ hơn là khi bị độc tố, 

nhƣng ăn nhiều lại không tốt. 
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Mấy ngày nay vì đang thanh lọc tui không có xuất hồn đi đâu hết nên không có 

gì viết trong nhật ký. 

DÂY TƠ HỒNG 

January 7, 2010  

Tự nhiên hôm nay tui thắc mắc chuyện dây tơ hồng se duyên ngƣời trần gian 

nên xuất hồn tìm gặp ông Tơ bà Nguyệt hỏi cho ra lẽ. 

Nơi con ngƣời đƣợc se duyên là hai hàng cây gỗ nằm ngang. Trên mỗi cây tui 

nhìn thấy hằng hà sa số những sợi tơ, một bên màu hồng, một bên màu trắng, 

buộc vào nhau. Có nút cột sơ sài, có nút cột nhiều gút, có nút khi tui nhìn thì 

đang tự đứt làm hai, có nút thì đang tuột ra khỏi nhau. Ngoài ra còn có những 

sợi tơ nằm chỏng cheo một mình. 

Cái ngoạn mục nhất là nhiều sợi tơ vừa đứt ra khỏi sợi tơ kia thì đã tự buộc 

ngay vào sợi tơ khác. Quan cảnh này sinh động vô cùng mà hào quang của 

những sợi tơ lấp lánh coi đẹp lắm. 

Tui đến gần Tiên Ông và hỏi:  

– Làm thế nào để gở đƣợc nút này vậy Tiên Ông? 

Tiên Ông chỉ vào một cái nút cột rất chặt nhiều vòng và nhiều gúc và nói:  

– Nhƣ cái duyên nghiệp của hai ngƣời này dù không ở đƣợc gần nhau nhƣng tƣ 

tƣởng của họ vẫn gắn liền không chịu rời, không chịu buông. Họ có nợ nần với 

nhau từ kiếp trƣớc. Một bên có muốn trả, bên kia vẫn không chịu nhận vì chê ít, 

cứ thế mà ràng buộc không dứt. Hai bên đều khổ nhƣng không bên nào giải ra 

đƣợc khỏi cái nghiệp tâm này. 

Tui ngạc nhiên hỏi tiếp cho rõ:  

– Chết rồi! nhƣ vậy không có cách giải hay sao Tiên Ông? 

Tiên Ông gật gù nói:  

– Có chứ! nghĩa là phải nhịn nhục, tha thứ và thƣơng yêu thôi. Chịu khổ, chấp 

nhận khổ, dứt khoát sửa sai thì dây tơ hồng tự nhiên tuột ra. 

Tui thắc mắc:  

– Nếu chỉ một ngƣời dứt khoát mà ngƣời kia vẫn không buông tha thì sao? 

Tiên Ông nói:  

– Thì lúc đó một dây sẽ lỏng ra, dây kia có muốn buộc lại cũng bị tuột. 

Tui lại hỏi tới:  
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– Nhƣng nếu tha thứ và thƣơng yêu. Nhịn nhục chịu khổ thì cuộc sống của hai 

ngƣời đó sẽ đầm ấm rồi đâu còn cần phải tháo gở nút nữa? Vậy những trƣờng 

hợp nhƣ vậy thì sao? 

Tiên Ông chỉ vào những gút ở gần đó và nói:  

– Thì nó phát quang đó, tốt chứ sao! 

PHẬT A DI ÐÀ 

January 9, 2010  

Hôm nay Ðức Phật A Di Ðà cho tui một công án. Phải nói là công án này không 

phải dễ hiểu hay thực hiện. Ðó là tui phải vẽ một bức tranh Nam Mô A Di Ðà 

Phật mà khi ngắm bức tranh này sẽ nghe đƣợc tiếng âm ba của Lục Tự !!!!???? 

Tui tham công án mà vẫn chƣa nghĩ ra làm sao vẽ mà ngƣời nhìn lại nghe 

đƣợc??? 

Công án này sao giống công án: Tiếng vỗ của một bàn tay vậy cà!? 

HAITI 

January 13, 2010  

Ðêm qua tui đã đến Haiti để xem chƣ Ðịa Tiên làm việc. Một vùng tối đen, 

tiếng kêu khóc hãi hùng tƣởng chừng nhƣ đang ở địa ngục. Tui có thể nhìn thấy 

lố nhố những bóng đen từng đoàn theo sự chỉ dẫn của chƣ Tiên để rời thế gian. 

Các vị Tiên thì hào quang tỏa sáng nên thu hút đƣợc các phần hồn dù trong sự 

hỗn loạn này vẫn có một trật tự rõ rệt. 

Nhớ lại lời Thầy tui nói hôm đầu năm tui chỉ biết cố gắng tu và cầu nguyện cho 

nhân loại thái bình. 

Nam Mô A Di Ðà Phật. 

Nam Mô A Di Ðà Phật 

January 15, 2010  

Mấy hôm nay tui niệm Phật cho Haiti. Âm ba của tiếng niệm Phật thật là vi 

diệu, vì khi niệm nhƣ vậy thì tui thấy mình ngồi trên tòa sen trắng bay vòng trên 

đảo này tỏa sáng hào quang. 

Mong rằng có nhiều ngƣời thiền dành chút thời gian và mở tâm niệm Phật cho 

những ngƣời đang gặp nạn này. 



Cõi Vô Hình – Tập 3 – NHẬT KÝ XUẤT HỒN 

https://coivohinh.wordpress.com/ Trang 135 

 

XƢNG HÔ 

January 15, 2010  

Từ lúc xuất hồn chu du đây đó tui mới thấy một điều không nên chấp văn tự, tất 

cả là do thói quen của hành giả hay vì một lý do nào đó. 

Nhiều khi tui gặp các vị ở trên đó thì phần hồn nhỏ nhoi thƣờng hay xƣng mình 

là “con”. Tiếng “con” coi không có bảnh bao gì hết, không có đáng nể nang gì 

hết, nhƣng mà tui đã chính mắt nhìn thấy cái nhỏ nhoi của chính mình đối với 

hạnh đức của những vị ấy. Tui làm gì sánh đƣợc mà đòi làm bạn. Cho dù có 

đƣợc cho là bạn đi nữa thì ngay dƣới thế gian này tui vẫn gọi Thầy bằng Ba và 

xƣng con ngọt xớt. 

Bởi vậy cái lớn lao mà mình không với tới đƣợc là lòng khiêm cung. 

Từ cái chết của Thầy tui mà nếu nhìn vào không thấy cái gì gọi là vĩ đại hết, 

nhƣng mà sự tầm thƣờng đó mấy ai làm đƣợc?! Một vị Thầy có bao nhiêu là đệ 

tử khi ra đi không biểu diễn một màn hấp dẫn nhƣ ngồi thiền rồi liễu đạo, mà 

chỉ là một cái xác nằm trơ, với một đôi măt hé mở. 

Phải chăng Thầy tui luôn luôn dạy “các bạn” mình lấy không làm đích và danh 

là danh giả, đàng mới chính là đàng tu?! 

Tui chỉ xin làm một hạt bụi để đƣợc học hỏi và phục vụ đến vô cùng. 

DỰ THI 

January 18, 2010  

Ðêm qua đƣợc Thầy tui gọi. 

Vừa đến nơi thì nhìn chung quanh tui thấy rất nhiều ngƣời đang nghiêm chỉnh 

chờ nghe lời Thầy tui dạy. Tui cũng đứng ở sau cùng quan sát mọi ngƣời. Họ là 

những ngƣời bạn thiền tui đã biết và cũng có những ngƣời lạ mà tui chƣa từng 

gặp qua. 

Lúc đó tiếng Thầy tui vang vang:  

– Hôm nay là ngày đầu dự thi, đề tài là: “Tình Thƣơng và Ðạo Ðức”. Các bạn 

không đƣợc dùng bằng lời hay ý để diễn tả 

Tui cũng xin nhắc lại là ý phát ra rất mau lẹ, không nhƣ dƣới thế gian này mình 

nói năng dài dòng. Tui đƣợc biết sẽ có ba ngày dự thi, ba đề tài khác nhau. Ban 

giám khảo là số đông biểu quyết, nghĩa là tùy tâm mà Thầy tui mới tính đƣợc. 

Ðây là một cuộc dự thi giữa những phần hồn phát tâm đứng ra gánh vác việc 

thay Thầy tui dƣới thế gian. Thầy tui còn nói:  
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– Các bạn đã phát tâm thì các bạn sẽ lãnh chịu trách nhiệm nặng nề nhƣng nếu 

các bạn làm đƣợc việc thì chƣ Phật, chƣ Tiên sẽ hỗ trợ cho các bạn. 

Rồi Thầy tui tuyên bố khai mạc. 

Ðang phân vân không biết diển tả bằng cách nào đề tài Thầy tui cho thì tui đã 

thấy rất nhiều ngƣời xuất chiêu rất ngoạn mục. Mình thấy những dãy phim 

truyện đời họ, những việc tốt họ đã làm. Có ngƣời thì hóa thân thành một vị bồ 

tát hiền lành dễ mến, nhiều và nhiều nữa tui xem không kịp luôn. Tiếng hoan hô 

ở đâu vọng đến cũng lạ lùng không kém. Lúc đó tui nghĩ chắc là ban giám khảo 

ở dƣới thế gian ủng hộ những ngƣời này?!! 

Có một điều không kém ngạc nhiên là ban giám khảo không có mặt mà chỉ toàn 

là thí sinh dự thi. Ðến lƣợt tên tui (dƣới thế gian) đƣợc gọi thì tui bƣớc lên tung 

bữu bối của mình là tờ “Thiên Chỉ”, quay cuốn phim khai hết tội tình đã làm thì 

chỉ nghe chung quanh mình tiếng chim hót líu lo, tiếng của ngàn hoa khoe sắc 

chứ tuyệt nhiên không đƣợc một tiếng vỗ tay. 

Hồi về bản thể lòng thấy vui vì đã hoàn tất ngày thi đầu tiên. 

BI TRÍ DŨNG 

January 21, 2010  

Tui lại đƣợc gọi. 

Khi nói đến gọi là tui đang ngồi xem truyền hình thì bắt đƣợc ý chỉ của Thầy tui 

kêu về và đề thi hôm nay là “Bi, Trí, Dũng”. 

Còn 1/2 tiếng nữa mới tới giờ thiền. Tui suy nghĩ một chút về đề tài mới. Thấy 

rằng nếu không có Bi Trí Dũng thì đã không đƣợc ở dung điểm ngày hôm nay. 

Nhƣng mà cuộc thi này lại là để tranh tài với những ngƣời khác xem ai đủ bản 

lãnh, khả năng, đạo đức gánh vác việc thiên hạ. 

Ðến giờ xuất hồn về Trời dự thi thì tui nhìn thấy cũng đông đủ nhƣ hôm trƣớc. 

Mọi ngƣời đang tận lực phô triển tài năng, đức độ bằng mọi hình thức. Ðến lƣợt 

tui thì tui chỉ đứng yên, không làm gì hết. 

Lúc đó Thầy tui mới hỏi:  

– Tại sao mày không làm gì hết? 

Tui mới thƣa rằng:  

– Con không muốn thế Ba. 

Thầy tui hỏi tiếp:  

– Mày không muốn thế tao, tại sao mày đến đây?! 

Tui bèn trả lời:  



Cõi Vô Hình – Tập 3 – NHẬT KÝ XUẤT HỒN 

https://coivohinh.wordpress.com/ Trang 137 

 

– Tại Ba kêu. 

Thầy tui không nói gì nữa …. 

Hồn tui về lại mừng húm đã xong thêm một ngày thi bắt đắc dĩ 

VÙNG TẠO SAO W5 

January 22, 2010  

Sáng hôm nay tình cờ đọc báo trên internet thấy hình này giống hôm tui xuất 

hồn gặp Bát Tiên và đƣợc đƣa đi xem Dải Ngân Hà … 

Bức ảnh về một vùng tạo sao có tên W5 do kính thiên văn Spitzer chụp. 

ÐỨC TỔ SƢ 

January 25, 2010  

Có bạn thiền hỏi tui đã có diện kiến đức Tổ Sƣ của Pháp chƣa?! Thì tui xin trả 

lời là có rồi nhƣng vì Ngƣời chỉ có nhắn một câu là:  

– Ðừng sửa pháp. 

Câu này tui thấy các bạn thiền của tui ai cũng không dám sửa pháp cho nên tui 

không có viết ra. Còn ngƣời nào sửa thì họ có cái lý do riêng nào đó. Mà nếu họ 

có làm thì họ chịu trách nhiệm lấy hành động của họ thôi. 

Câu thứ hai là Đại sƣ huynh của tui bây giờ thăng chức gì?! Thì tui xin thƣa là 

chẳng có chức gì ráo. Cũng vì còn ham chức mà ngày hôm nay chỉ ngồi thu lu 

lo tu ở trên đó thôi:). 

Tui cũng mừng là có bạn hỏi tui câu này câu nọ. Nhƣ vậy tui có lý do đi lên trên 

đó mà tìm hiểu rồi nói lại, chứ tánh tui ít tò mò, mà muốn xuất hồn đi ít nhất 

phải biết mình muốn đi đâu đã. Còn không muốn đi đâu lấy gì mà đi. 

Giống nhƣ hồi tui tiếp điển, các bạn thắc mắc, tui hỏi dùm rồi nói lại cho nghe 

vậy thôi. Các bạn cứ viết comment, tui sẽ không show comment cho ai đọc, chỉ 

viết trả lời trên blog thôi. Cùng chơi vui, cùng học với nhau. 

VẤN – ÐÁP 

January 27, 2010  

1– Nếu bên trên chỉ dạy những điều Thầy đã giảng dạy hết rồi, mình đã biết rồi, 

không có gì mới lạ để hấp dẫn hành giả xuất hồn lên đảnh lễ Phật thƣờng xuyên 

để học đạo, thì câu nguyện hàng đêm có giá trị quá hạn chế sao? 

2– Chị có tới khu vực những cây nguyên linh và biết đƣợc số hoa của bạn đạo 

Vô–Vi không? Để xem có giống số hoa theo báo cáo của các bạn khác báo cáo? 
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3– Ở cõi còn thấy cảnh vật có phải là còn thuộc sắc giới? Chị có tới khu “Nguồn 

Cội” mà Thầy hay nhắc tới không? Có gặp đƣợc Hắc Bì Phật Tổ màu đen nhƣ 

các bạn khác báo cáo không? 

Xin trả lời ngƣời thắc mắc:  

1 – Hôm trƣớc tui đã có nói rồi, khi mới đi thì tui còn cao ngạo lắm cứ nghĩ 

Thầy mình là số một. Gặp ai nói gì tui cũng nói là biết rồi, thật là xấu hổ! 

Nhƣng mà cuối cùng ra cái biết đó chỉ cho tui thấy tui còn ngu lắm thôi. 

2 – Cây nguyên linh có hay không tui chƣa đủ tò mò để đi tìm hiểu. Mà nếu có 

đi, có thấy đi nữa tui cũng không nói lại cây của ai ra sao, vì tui tu là để tìm hiểu 

chính mình mà thôi. 

3 – Ðúng nhƣ đã nói những gì thấy vẫn còn trong sắc giới, nhƣng mà phải từ từ 

đi nó mới vui. Mình qua từ giai đoạn một thú vị vô cùng. 

Rất tiếc nếu những cái thấy của tui không giống các bạn khác. Nhiều khi tui còn 

đặt tên luôn cho những vị tui gặp trên đó theo cái ý tui hiểu nữa đó… 

THIỆN ÁC LA HÁN 

January 27, 2010  

Có bạn gợi ý cho tui xuất hồn đảnh lễ 18 vị La Hán. Thấy cũng đang bí không 

biết đi đâu tui bèn quyết định tìm các vị La Hán này học đạo chơi. 

Ðến một hang động thật lớn tui bƣớc vào nhìn quanh thì thấy 18 ông trọc lóc, 

mình vàng ngồi trong những hốc đá coi cũng trang nghiêm lắm. Không phải vì 

họ nhập định hay gì mà tại cái mặt họ thấy xấu lắm. 

Tui đảnh lễ xong thì xin đƣợc các vị La Hán dạy đạo. 

Ý vừa nghĩ thì có một vị đã đứng ngay bên tui. Vị La Hán này mặt mày dữ tợn 

nhƣng trên ngực lại có ông Phật hiền lành và ra dấu biểu theo ra ngoài động. 

Cuối xuống La Hán hái một nhánh hoa màu đỏ đẹp lắm. Tay phải thì vò nát hoa 

đó, tay trái xòe ra cành hoa khác tƣơi tốt xuất hiện. 

Không lời nào La Hán quay trở vô động. Tui nhìn theo rồi ý nói đặt cho ổng cái 

tên Thiện Ác La Hán đi. 

CÂY NGUYÊN LINH 

January 30, 2010  

Ðể trả lời bạn thiền về cây nguyên linh, hôm nay tui xuất hồn đi tìm xem cây 

nguyên linh thật ra là cây gì, hình thù ra sao và có lợi ích gì cho con đƣờng tu 

của mỗi ngƣời?! 
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Cây này thật đúng là có trái, nhƣng trái hình một đứa bé sơ sinh, bụ bẩm, cũng 

có hoa màu trắng rất đẹp. Tui hỏi cây nguyên linh vì sao có trái?! Vì sao nở 

hoa?! Ý nghĩa nhƣ thế nào?! Thì cây nguyên linh cho tui biết:  

– Mỗi một cây nguyên linh phải sản xuất ra 1 triệu trái (đứa bé) và cho xuống 

thế gian cũng nhƣ những hành tinh khác trong càn khôn vũ trụ để vận hành và 

duy trì sự sống. Mỗi lần nở hoa là mỗi lần đã hoàn tất đƣợc nhiệm vụ của mình. 

Hoa đạo tốt xấu đều nằm trong Thiên Ý phải tuân theo. 

Nhìn vƣờn cây, trái và hoa ít nhiều không thể đoán đƣợc đạo hạnh của cây 

nguyên linh đó vì có thể lúc thấy thì cây nguyên linh đang cho đầu thai những 

thai nhi của mình. 

Phải đủ 1 triệu lần thì mới đắc quả Phật. Không có sự ăn thua. Không có sự 

tranh giành. Ai làm phận sự nấy. Cứ xong việc là thăng hoa, tuần tự nhƣ vậy mà 

thôi. 

VẤN – ÐÁP 

January 30, 2010  

Vấn:  

– Có phải mỗi cây nguyên linh tƣơng ứng với 1 ngƣời ở thế gian không?! 

– Ngƣời đó có tu hay không có ảnh hƣởng đến cây nguyên linh nhƣ thế nào?! 

– Khi họ chết rồi (bỏ xác ở thế gian) thì cái cây của họ sẽ bị ảnh hƣởng ra sao?! 

– Xác thiêu hay chôn có ảnh hƣởng gì không?! 

Thêm 1 đề tài khác:  

– Khi 1 vị đắc đạo nhƣ Thầy, Phật, Chúa, … có dịp giáng thế hay lìa thế, có ảnh 

hƣởng lớn (động đất, sóng thần, đại lụt, …) đến địa cầu vì sức mạnh chấn động 

của họ hay không? 

Ðáp:  

Cây nguyên linh là do những đại linh căn mà có. Không phải là mỗi ngƣời ở 

dƣới thế gian đều có một cây nguyên linh. Các đại linh căn chiết hồn xuống thế 

gian hay hành tinh nào đó là để cho cuộc sống đƣợc sinh tồn. 

Cứ đủ một triệu lần, đóng đủ mọi vai trò, qua nhiều trạng thái trƣợc thanh, ác 

thiện thì kiếp cuối cùng của họ là ôn lại những gì đã học qua. Nghĩa là lúc đó họ 

sẽ bắt đầu kiến tánh, hiểu đƣợc mọi hành động và ý nghĩ của mình do đâu mà 

có. Mọi sự mê chấp, hƣớng ngoại không còn vƣớng bận. 

Cho nên ngƣời ta có câu: “Trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật” là vậy. 
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Cây nguyên linh không chết đƣợc khi còn đang sinh sản, còn đang tiếp tay cho 

cuộc vận hành của càn khôn vũ trụ. Nhƣng khi cây nguyên linh đạt đƣợc tỉ số 

một triệu và tận quán thông thì dƣới thế gian (hay hành tinh nào đó) sẽ có một 

nạn tai lớn chiêu hồn về một lúc. 

Lúc đó cây nguyên linh sẽ đắc quả Phật. Phật thì tự do hoàn toàn, muốn phân 

thân xuống thế làm việc hay bất cứ một lý do nào cũng trong sự minh triết, hiểu 

biết, làu thông mà hạ phàm. 

Thầy của chúng ta quy tụ rất nhiều đại linh căn cho kỳ mạt pháp này để kịp khai 

mở Thƣợng Ngƣơn Thánh Ðức sắp tới. 

Vấn đề chôn hay thiêu không có gì quan trọng. Thầy chúng ta đã có giảng rồi. 

Ðở chật đất mà thôi:). 

* Những chuyến xuất hồn của tui viết trên blog này không có thể kiểm chứng 

cho nên các bạn cứ coi như khoa học giả tưởng đọc cho vui. Không có gì 

quan trọng bằng lo tu sửa mình. 

THẬT THÀ 

February 2, 2010  

Ðêm qua nhớ Thầy và cần hỏi Thầy tui ít chuyện cá nhân nên tui xuất hồn đảnh 

lễ Ngƣời. 

Hai cha con nói chuyện cũng khá lâu xong tui cảm thấy hơi mệt và có ý muốn 

hồi về nhƣng vì còn vài điều đang nói lỡ dở nên tui hỏi Thầy:  

– Ba có nƣớc gì cho con uống hay trái gì cho con ăn không?! 

Thầy tui đƣa tay đở một chum trà lên, tui sửa soạn đón lấy thì ai nhè Thầy lại 

hớp một ngụm xong phun lên mặt tui!! Tự nhiên lúc đó thấy sảng khoái lại tiếp 

tục đàm đạo với Thầy. 

Trƣớc khi tui về lại thì có xin Thầy vài lời để viết trong blog cho các bạn thiền 

thì Thầy chỉ nói:  

– Mày nhắn tụi nó phải thật thà, đừng có dối trá chỉ tự gạt mình thôi. 

SÁNG TẠO 

February 6, 2010  

Tui cứ tƣởng hôm trƣớc Thầy gọi tui đi thi, tui không chịu làm bài thì chắc kỳ 

ba Thầy sẽ không kêu tui nữa ai nhè đâu tui cũng đƣợc triệu về. 

Ðề thi kỳ này cũng hay hay, làm tui cũng có hứng thú chút đỉnh đó là “Sáng 

Tạo”. Thầy nói:  
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– Các bạn đã có pháp thiền, pháp này không đƣợc sửa đổi nhƣng các bạn phải 

có óc sáng tạo để tìm ra phƣơng cách phổ độ chúng sanh thiết thực, hấp dẫn và 

thu phục đƣợc nhân tâm trong thời kỳ khó khăn, mạt pháp này. Lề lối cũ không 

còn hợp thời nữa. Ðây là đề thi của các bạn hãy về suy nghĩ tìm tòi và thực 

hành. Ngƣời nào, nhóm nào có kết quả tốt thì ngƣời đó, nhóm đó đủ tài, đủ đức 

để làm việc. Nhƣng mà đã đủ tài, đủ đức thì sẽ qui tụ lại chứ không chia rẽ, 

phân tán. 

Mọi ngƣời lục tục hồi về. Tui cũng vậy nhƣng khác hai lần trƣớc, tui thấy thích 

thú hơn vì ít nhất cũng là một cái gì mới mẻ, một con đƣờng rộng mở không gò 

bó, kềm kẹp, độc tài. 

Trăm hoa đua nở đó mà… rồi thì hữu xạ tự nhiên hƣơng thôi. 

VẤN ÐÁP 

February 10, 2010  

Vấn:  

– Nếu đã “hữu xạ tự nhiên hƣơng” thì đâu cần “tìm” ra phƣơng cách phổ độ 

chúng sanh thiết thực, hấp dẫn và thu phục đƣợc nhân tâm? 

– Các Thầy bên chùa lúc này dùng YouTube với hình ảnh, màu sắc, âm thanh 

đẹp đẻ, ngắn gọn, miễn phí,… để thuyết giảng những đề tài thích hợp với thị 

hiếu của đạo chúng: tận thế, địa ngục, thiên đàng, chôn hay thiêu, thƣợng ngƣơn 

thánh đức, ngày phán xét cuối cùng, ma quỉ, … nhƣ 1 đoạn sau đây: Quỷ (tập 1) 

Thuyết Giảng: Thƣợng Tọa Thích Chân Quang 

Bạn đạo Vô Vi không nhất trí về việc trích 1 số băng giảng của Thầy về những 

đề tài phổ thông tƣơng tự có rất nhiều trong những CD vấn đạo, để phổ biến 

trên Internet, cũng với lý do là “hữu xạ tự nhiên hƣơng”. Có phải đề thi “Sáng 

Tạo” cũng là câu trả lời cho lập trƣờng “không cần lo phổ độ chúng sanh mà chỉ 

nên tâp trung lo tu thôi?” 

Ðáp:  

Ðúng là đối với một số ngƣời cứ tập trung lo tu thôi thì hữu xạ tự nhiên hƣơng. 

Nhƣng mà cũng có những ngƣời phát tâm làm việc để có cơ hội lập hạnh phục 

vụ và học hỏi tiến hóa thì đề thi “Sáng tạo” cũng giúp đƣợc họ tìm cách làm tốt 

hơn. 

Những Blogs, Youtube hay Websites do các bạn thiền lập ra cũng nhiều không 

thiếu, mỗi ngƣời mỗi vẽ thật là phong phú và hấp dẫn. Có thiếu chăng là giống 

ở bên Nhật có ông sƣ nhảy nhạc RAP giảng đạo để thu hút tuổi trẻ. 
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RU NGỦ 

February 10, 2010  

Ngƣời tu một thời gian thƣờng hay ru mình ngủ một giấc dài không muốn thức 

dậy. Lúc mới tập tành tu thì lại hăng hái làm việc này việc nọ. 

Tui cũng vậy, đang ngủ mơ màng thoải mái thì bỗng bị đánh thức dậy và bị quở 

một mách mới chịu tỉnh hồn lập ra cái blog này. Cho dù đƣợc cho vào đầu nhiều 

ý kiến rất sáng tạo hấp dẫn nhƣng mà cái lƣời nó vẫn còn đang đeo dính vào 

ngƣời nên chậm chạp mà làm việc không hăng hái nhƣ hồi lúc trƣớc. 

Cái nhàn, cái thanh tịnh, cái sự ổn định của cuộc sống hay của cõi tâm cũng làm 

cho con ngƣời ù lì chẳng còn muốn làm gì hơn cái mình đang có. 

Sợ sự kích động và phản động làm mất đi sự thanh nhẹ lâng lâng này. Một hòn 

đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng sẽ làm tan biến đi cái nhƣ nhƣ thanh tịnh của 

nó nên chẳng mấy ai muốn nhiễu động làm gì. 

Bởi vậy Bề Trên mới bày ra cuộc thi mà rồi tui cũng còn dửng dƣng với những 

ân phƣớc đó thì mới thấy rằng mình càng ngày càng ích kỷ. Mỗi ngày tự hỏi 

xuất hồn đi học cái gì bây giờ khi mà mình đã đạt đƣợc hạnh phúc của tâm 

hồn?! 

Thầy tui khi còn sống đã không ngại đƣờng xá xa xôi đi cùng khắp để phổ độ 

chúng sanh, bày ra nhiều trò ngoạn mục để hấp dẫn và làm sống động những 

ngƣời bạn thiền. Gƣơng Thầy còn đó mà sao không tự soi mình há?? 

Nói tới nói lui lại thấy mình sai nữa rồi. 

Cám ơn ngƣời bạn thiền đã đặt ra nhiều câu hỏi để tui tỉnh giấc ngủ vùi. 

HẮC BÌ PHẬT TỔ 

February 16, 2010  

Tui cứ tƣởng khi lên đảnh lễ Hắc Bì Phật Tổ thì chắc sẽ thấy một màu đen 

tuyền, ai nhè đâu nơi đó không có màu gì hết. Không hình cũng không tƣớng! 

Ý tƣởng xin học đạo hay bất cứ đề tài nào đều không đƣợc trả lời ngay tại chỗ, 

mà ý mình biết sẽ đƣợc ban cho bài học đó tại thế gian… Vậy là có ai đi đến cõi 

đó xin cẩn thận với những gì mình ƣớc muốn và sẵn sàng dấn thân để có câu trả 

lời. 

Ngoài ra thì lúc đó tui thấy thoải mái lắm, rồi khi thức dậy buổi sáng hôm sau 

tinh thần sảng khoái vui vẻ. 
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GIỌT MÁU ĐÀO 

February 19, 2010  

Ðêm qua xuất hồn tui ghé đảnh lễ Thầy trƣớc khi đi học đạo. Thật ra thì cũng 

chƣa nghĩ ra là đi đâu, mỗi khi nhƣ vậy tui lại đi tìm Thầy. 

Thầy lúc đó đang ngồi một mình chơi cờ trong một trà đình nhìn ra phong cảnh 

thật là thần tiên. Vừa thấy tui đến Thầy đã nói:  

– Mày đi tìm Hà Tiên Cô kìa, Tiên Cô muốn gặp mày. 

Tui vâng dạ xong là đi luôn. Ý nói biết tìm đâu đây ta?! Nhƣng mà cứ hƣớng về 

Tiên Cô vậy thôi. Cái hay là chỉ cần nghĩ đến là đã thấy Tiên Cô đang lƣớt sóng 

ngoài một vùng biển, mà lạ thay nƣớc lại là màu đỏ nhƣ máu!! 

Tui ngạc nhiên hết sức vì nghĩ sao trên Thiên đàng mà lại có máu????!!! 

– Ðó là giọt máu đào của Diêu Trì Kim Mẫu. 

Tiên Cô cho tui biết thì tui cũng đã thấy Ngƣời ở bên mình. Thấy tui còn đang 

ngơ ngẩn Hà Tiên Cô mới nói:  

– Giọt máu đào của Kim Mẫu cũng là biển yêu. Chúng sanh đang tắm trong 

biển yêu đó, là biển yêu đó, nhƣng vẫn không sống hòa bình đƣợc với nhau. 

Phải biết thƣơng yêu nhau để làm đẹp lòng Kim Mẫu. 

Hôm nay đi thấy có vậy, học đƣợc có vậy. Tui quay về viết lại để chia sẻ với 

các bạn thiền. 

CẦU SIÊU 

February 22, 2010  

Tui đƣợc Phật Bà Quan Âm cho bài cầu siêu này xin chia sẻ trên blog đến các 

bạn đọc: 

(Cho người không tu) 

Ðến không biết giờ 

Ði không biết giấc 

Sống không biết tu 

Chết không biết đƣờng. 

Nguyện rằng: 

“Tội nghiệp kiếp này, 

Xin hoàn trả kiếp sau. 

Ân tình kiếp này, 

Xin bù đắp kiếp sau. 

Làm nguời tu hành 
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Sửa đổi tâm tánh 

Xây dựng hạnh đức 

Ðặng chuộc lỗi lầm. 

Xác này mƣợn tạm 

Học xong bài học 

Nay phải dứt khoát 

Lìa khỏi dƣơng trần! 

Nhẹ thì về Trời, 

Nặng thì qui đất. 

Bƣớc vào cõi chết 

Là sanh vào cõi khác. 

Hành trang một nguyện niệm, 

Kiếp sau ta phải Tu.” 

(Đọc 7 lần) 

*************************** 

(Cho người tu) 

Ra đi không hối tiếc, 

Mọi sự đều là không. 

Cởi bỏ mọi diêm dúa, 

Trần truồng ta với ta, 

Ở đời sống không phải, 

Không sửa rƣớc bi ai. 

Tu hành theo pháp lý, 

Chừa đƣợc một còn hai. 

Kiếp này thôi giả biệt, 

Kiếp sau nhớ đừng quên, 

Tu là sửa tâm tánh, 

Thấy lỗi rồi ăn năn, 

Không phải ngồi nhƣ Bụt, 

Uổng phí lại công toi. 

(Đọc 7 lần) 
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MỘT CHUYẾN ĐI XA 

March 9, 2010  

Trong sự bất ngờ tui sắp có một chuyến đi xa. Ðêm qua tui thiền xuất hồn về 

đảnh lễ Thầy để đƣợc nghe dạy việc. Thầy dặn dò xong thì kêu tui qua cái cầu 

trƣớc mặt vì có ngƣời muốn gặp. 

Tui từ giả Thầy lần về phía cây cầu gỗ, phong cảnh hai bên ngàn hoa khoe sắc. 

Tui mãi mê ngắm mà qua đến bên kia cầu lúc nào không hay. Chợt nhận thấy có 

ngƣời đang đứng nhìn tui với một nụ cƣời rạng rỡ, tui nhận ra ngay là Ðại sƣ 

huynh của mình. Lúc này không phải già nua, bệnh hoạn nhƣ lần cuối tui gặp 

khi còn sinh thời. Mặt mày hồng hào đỏ đắn, tƣớng pháp thay đổi toàn diện. 

Nếu không vì ý tui biết và nhận ra thì không thể cho ngƣời này là ngƣời anh kết 

nghĩa của tui đƣợc. Dáng dấp không còn nhỏ thó, mặt không còn thon gầy, mắt 

không láo liên, mà ở nơi ngƣời này tỏa ra một cái gì dũng cảm, từ bi và đại 

trƣợng phu. Tui còn nhớ lúc sinh tiền Ðại sƣ huynh tui rất muốn làm đại trƣợng 

phu. Cho đến khi gần chết mà anh cũng không thể không làm một việc gì đó nói 

lên cái nghĩa khí hùng hồn của một quân tử. 

Tui vui mừng lƣớt tới. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, bỏ mọi nghi lễ rƣờm rà 

nếu phải có. Anh cƣời ha hả nói:  

– Kỳ này anh em mình lại có một chuyến du hành với nhau, anh đƣợc lệnh tháp 

tùng cùng em đi đây đó. 

Xong anh nói:  

– Nhờ em đánh máy lại “Chùa Càn Khôn”, anh lại có dịp đƣợc nhớ tới. Tình 

đồng đạo của bao ngƣời đã dành cho anh làm anh rất cảm động. Mong em 

chuyển lời cám ơn của anh đến họ. 

Hồn qui về xác mà tui còn nghe văng vẳng bài thơ “Quang Minh Chính Ðại” 

của Đại sƣ huynh tui làm:  

Khi không muốn thì nói là không muốn, 

Chẳng rụt rè bởi lẽ hay vả chăng, 

Lòng ao ƣớc là cây tùng thẳng đứng, 

Vút trời cao và chán phận cát đằng. 

Chuyển màn đêm tăm tối, 

Ngời ánh sáng sao băng, 

Hóa thân từ hang động, 

Vùn vụt cánh chim bằng, 
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Ðè mây, lƣớt gió, 

Sáng rực tâm đăng, 

Ngút ngàn chính khí, 

Tâm linh siêu thăng, 

Bay về đâu?! Trong không gian vô tận, 

Ngự về đâu?! Hàng ức triệu tinh cầu, 

Xa mặt đất giữa muôn trùng cao rộng, 

Hội kim thân vào nhất thức nhiệm mầu. 

Vô trụ, vô đắc, vô cầu, 

Là nguồn sinh lực đứng đầu càn khôn. 

Gồm thâu thiện ác, 

Sống động siêu minh, 

Không tên, không tuổi, 

không tƣớng, không hình, 

Uy nghi hƣớng độ, 

Càn khôn sinh linh. 

Vào diệu hữu, trời long, đất lở 

Ra diệu không vắng lặng vô tình… 

…………………………………………… 

Chân nhân tự kiến tánh mình 

Hồi quang phản chiếu cái hình phù du 

Xác thân tạm bợ, lao tù 

Vọng tâm, loạn ý, dị thù dựng xây. 

Hồi âm êm ả nhƣ mây, 

Gió đƣa mặc gió làm cây giữa rừng… 

…………………………………………………………….. 

Mở nắp hồ lô, 

Thu về bửu bối, 

Tay ôm bụng cƣời, 

Dẹp tan tâm bệnh rối bời, 

Ðể xin chỉ đƣợc làm ngƣời vô danh. 
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CHÙA CÀN KHÔN 

February 26, 2010  

Cõi vô hình xin giới thiệu Trƣờng Thiên Tân Thời, Hoạt Náo, Hí Lộng, Ðạo Sử 

Tiểu Thuyết của Pháp Lý do Đại sƣ huynh của tui đã viết và đăng trên Lá Thƣ 

Vô Minh năm 1987. 

Ðây là một phần lịch sử rất đặc thù mà tui muốn chia sẻ với các bạn đọc. 

LỜI GIỚI THIỆU  

Thời mạt pháp, đất trời hỗn mang, Thiên tử (Tâm hồn) say đắm tửu sắc quên 

việc triều chính. Nữ Thừa Tƣớng Phàm thị Tâm Có (Tánh Vía) âm mƣu cùng 

Quỉ Ðục Vƣơng dùng bọn kiêu binh Lục Tặc phò quận chúa Mỹ Kim (Ðô la) 

đọat ngai vàng xƣng đế hiệu. Nữ Hoàng Mỹ Kim đội vƣơng miện nạm hột soàn 

hào quang sáng chói khai tân triều. Thiên Tử bị nhốt trong khám Chí Hòa, ban 

ngày ngủ kỹ kéo gỗ ầm ầm trong nôi, đêm đến khóc oe oe, la thất thanh, thảm 

thiết thấu trời. Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế đang ngồi ở điện Linh Tiêu, vuốt râu 

uống rƣợu Bồ đào bỗng thấy nháy mắt lia liạ. Cửa Thiên Cung đột nhiên mở 

toang, Táo Quân quần áo rách rƣới vừa khẩn tấu, vữa thở hồng hộc vì đói và 

mệt. 

Ðấng Từ Phụ nghe xong sụt sùi rơi lệ. Kim Ðồng, Ngọc Nữ phải nhiều lần quỳ 

dâng khăn tay Kleenex. Ngài thở dài: “Ðền đài, miếu tự thẩy đều rơi vào hữu vi 

sắc tƣớng, không còn khả năng độ ngƣời về bến Giải thoát nhƣ xƣa nữa”. 

Thƣơng con đỏ mê lầm, Ngài ý chỉ cho bộ trƣởng bộ Công chánh thiết lập một 

cơ sở Tâm linh mới, theo kiểu nhà lƣu động có bánh xe lấy tên là: CHÙA CÀN 

KHÔN để đi tận độ kẻ hữu duyên. Giám đốc Tàng kinh các đƣợc sắc chỉ hỏa 

tốc phải thiêu hủy hết kinh sách cũ đã lỗi thời để: ÐỜI MỚI, HỌC KINH MỚI. 

Ðón đọc Hồi 1 

HỒI 1 

February 28, 2010  

Thuở Trời Ðất nổi cơn thanh lọc, 

Ðất Qui Nhơn xuất hiện anh tài. 

Nay nói về đức Sơ Tổ. Ngài bẩm sinh tánh tình Thuần Hậu, văn võ song toàn. 

Phóng đồ chùa CÀN KHÔN do chính tay Ngài phác họa. Tổ có hai đệ tử: một 

võ và một văn. Ngũ Lôi thần kiếm và một va–li hiệu samsonite chứa BÙA, Ngài 

đƣa cho một đệ tử cất giữ tại thành Ðại Cồ Việt. Y bát trao cho đại sƣ THÍCH 

BA PHẢI kế lập Tổ Thiền thứ nhất. Ðại sƣ lãnh nhiệm vụ xây Chùa CÀN 

KHÔN. Tâm ấn đƣợc trao truyền trong một tiệc trà kín đáo, giản dị và bình 
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đẳng. Tổ gọi Ðại sƣ tới gần nói nhỏ: “Tôi sẽ trao cho bạn một gánh nặng.” Nói 

dứt lời liền thăng thiên. 

Ngày Tổ tịch diệt, sƣ đến trƣớc linh cƣu thắp một cây nhang, vái ba vái rồi lấy 

hết sức bình sinh xuống tấn đƣa Di Chúc của Thầy lên vai gánh tiếp. Theo lời 

dặn của Tổ, Ðại sƣ từ giã mọi ngƣời, vừa đi vừa huýt sáo, không đƣa Thầy ra 

phần mộ. Phu nhân của Tổ và tang gia nguýt dài bất mãn và khinh thị nhìn theo 

dấu chân NGHỊCH HÀNH của sƣ. Nhƣ không hay biết những tiếng nhiếc móc, 

chửi rủa vọng theo: “Ðồ đệ tử bất nhân, bất nghĩa!”. Sƣ vừa gánh vừa cảm khái 

ngâm thơ:  

Thế đồ muôn dặm quanh co, 

Kề vai gánh ÐẠO, gánh cho vững vàng. 

Rồi sƣ cỡi ngựa sắt đi vân du tìm thế đất xây chùa. Cổng Chùa xây tại Ca Tì Sít 

Nây (Sydney Öc Châu). Tháp chuông đặt ở Tu Nai Sì Tết (Mỹ). Chuông và mõ 

để tại kinh đô Ánh Sáng (Pháp). Ba gian nhà Tổ tọa lạc tại thành Mộng Lệ An 

(Montreal). Không thấy Ðại sƣ xây chánh điện và đúc tƣợng Phật, chúng đệ tử 

kinh ngạc tham vấn. Ðại sƣ nạt lớn:  

“Chánh điện và Phật đã có sẵn trong tâm các ngƣơi, còn phải xây cái gì nữa! 

đừng nhiều chuyện!”. 

Xây xong Chùa sƣ đánh trống, rung chuông, gõ mõ chiêu mộ thêm tăng ni. Kẻ 

yếu bóng vía nhìn dám đệ tử của sƣ phải run sợ, hãi hùng. Mũ xanh có, mũ đỏ 

có, ngƣời nhái, biệt kích đủ loại. Tƣớng cƣớp, gian thƣơng, trai tứ chiến, gái 

giang hồ, văn nhân, tài tử …. sƣ thâu nhận tuốt. 

Tục truyền rằng sƣ mập mạp, mát da, mát thịt nên tánh rất dễ dãi. Ðồ chúng 

thƣơng yêu đặt pháp danh cho sƣ là Thích Ba Phải. Sƣ có khả năng làm một 

công mà thành đôi ba việc. Muốn giảng đạo, sƣ phải bán một tặng ba, bốn. Phần 

tặng thêm gồm: coi hƣớng nhà, chữa bệnh, soi căn, mộ phần, giải quyết liên hệ 

gia đình tại “ba cõi”… Thƣờng Ngài thích cỡi ngựa sắt vân du, lƣng đeo súng 

roulette, vừa quay súng tập bắn giống nhƣ một tài tử cowboy gạo cội vừa nói 

Pháp. 

Tƣớng mạo sƣ to con, khỏe mạnh nên trên đƣờng về nguồn cội sƣ dắt môn đệ 

vừa đi vừa chạy. Ðám đệ tử yếu ớt, xanh xao vàng vọt đi không vững phải mang 

nạng chống, lại còn mang theo những chiếc xe bò, đầy ắp và cồng kềnh đủ thứ 

tế nhuyễn riêng tƣ. Trong xe đầy nhóc bà con quyến thuộc. Ðại sƣ mím môi, 

trợn mắt, mồ hôi ra nhƣ tắm vừa chạy, vừa thở hồng hộc. Ðồ chúng theo không 

kịp, túng thế máng bừa phiền não lên cổ, lên vai, lên đầu đại sƣ. 
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Trên đƣờng hành hƣơng đệ tử mỗi ngày một đông. Họ dùng dây thừng cột vào 

cổ ngựa của đại sƣ nhờ Ngài kéo dùm đòan xe. Ðể cho kịp, họ leo lên xe ngồi 

chung với gia đình luôn theo đúng Chƣơng trình bảo lãnh đoàn tụ nhân đạo để 

về Thiên Đàng đở cô đơn, lạnh lẽo và an toàn. Những Ðại đệ tử thì văn minh 

hơn, họ đi giầy trƣợt có bánh xe, hai tay ôm đại sƣ tỏ dấu thƣơng yêu; nhƣng 

mục đích là bám vào sức kéo của đại sƣ để về Thiên Ðƣờng cho đỡ mõi chân. 

Thỉnh thoảng nhìn trƣớc, nhìn sau nếu đàn em không để ý là nhanh nhƣ cắt họ 

tranh nhau vạch chiếc “vú già” gần hết sữa của Ðại sƣ ra “bú tí” chùn chụt. 

Ði đƣợc một quãng đƣờng dài ngựa của Sƣ sứt móng, bong gân mệt quá té sỉu. 

Ðại sƣ hãi hùng nhìn lại phía sau: Một đoàn xe và ngƣời dài bất tận còn khủng 

khiếp hơn ngày di tản chiến thuật năm 1975. Một số đệ tử thức giác không nỡ 

nhẫn tâm, từ trên vai đại sƣ nhảy xuống, buông Ngài ra, mặc quần sà loỏng, áo 

thung lá, vứt hết đồ đạc, văn tự nhà đất, bằng cấp, chƣơng mục ngân hàng, vợ, 

chồng, con, mình ên liều mạng chạy bộ về mách Cha Trời. Bon này bị anh em 

nguyền rủa là: phản Thầy, phản bạn và phá hoại Cơ Ðạo. 

Tùy viên Thích Nữ Nga Sô lật đật kêu tê lê phôn cho xe cấp cứu chở ngựa của 

Ðại sƣ đến phòng hồi sinh của bệnh viện. Tăng ni còn lại kêu khóc nhƣ ri khiến 

Ðại sƣ mủi lòng, rơi lệ phải dùng tới một thùng khăn tay Kleenex để chùi nƣớc 

mắt. Xong xuôi Ðại sƣ đành “thều thào” tuyên bố qui ẩn. Ðồ chúng vật đầu, bứt 

tai, la khóc om xòm quỳ xin Sƣ cho lập một Tết VV tại Las Vegas làm nghi 

thức của lễ quy ẩn và truyền y bát. Sƣ động lòng từ bi gật đầu. Bà con muốn có 

đủ thì giờ và cơ hội để dọn dẹp gánh phiền não đang mắc trên vai Ðại sƣ (nhà 

cũ) để móc qua nhà mới (ngƣời thừa kế) cho nó yên tâm. 

Xin đón đọc phần ôn cố, tri tân. 

ÔN CỐ TRI TÂN 

March 2, 2010  

Theo Thiền sử đời Ðƣờng: Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có hai đại đệ tử:  

– Cơ đồ Tâm Linh (y bát và tâm ấn) trao cho Lục Tổ Huệ Năng 

– Cơ đồ Hữu Vi (đền đài, miếu tự, kinh sách): Hòa thƣợng Thần Tú đảm trách. 

Ðời rất hòa hợp với Ðạo:  

Ðời: Võ thì có trƣởng môn 

Văn thì có trƣởng tràng. 

Ðạo: Võ Phật (hình dung, sắc tƣớng). 
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Văn Phật (tâm truyền tâm): Bất lập văn tự, ngoại giáo biệt truyền vì Phật pháp 

vốn không liên quan đến văn tự. 

Truyền y bát là truyền tâm ấn có nghĩa là trình độ tâm thức của ngƣời đệ tử 

đƣợc tuyển chọn đã hội nhập đƣợc với trình độ tâm thức của ông Thầy. Cả hai 

tâm thức đã trở về Nhất Nguyên thành đồng nhất thể nên đồng nhất lý. “Chân 

không” biến thể thành Diệu Hữu ở Nhị Nguyên khi có nhu cầu. 

Dẫn Chứng Bằng Thiền sử:  

Tục truyền rằng: Ngũ tổ muốn truyền y bát, Ngài dạy các môn nhân mỗi ngƣời 

làm một bài kệ đệ trình. Bài của ngƣời nào vào đƣợc cửa Ðạo tức là có đạo 

trong tâm thì sẽ đƣợc truyền y bát. 

Bài kệ của Thƣợng tọa giáo thụ Thần Tú: Tổ phê mới tới ngoài thềm của cửa 

Ðạo, chƣa vào đƣợc bên trong. 

Lục tổ Huệ Năng: sanh tại Lãnh Nam, một miền hoang dã, đƣợc thâu nhận vào 

chùa giữ nhiệm vụ giã gạo. Ngài không biết chữ phải nhờ ngƣời viết kệ giúp:  

Bồ đề chẳng có thọ, 

Minh cảnh cũng không đài 

Bổn lai không có vật 

Nào chỗ vƣớng trần ai? 

Diễn nghĩa: Tánh giác ngộ bồ đề không hình, sắc nên làm gì có gốc cây. Minh 

cảnh là tâm trong sáng, tánh nó là không, ngự tại chân không đâu có phải cái 

gƣơng dƣới thế gian nên làm chi có đài gƣơng tức là cái giá đựng gƣơng. Xác là 

giả, tâm thức mới chính là TA, vốn trong sạch, không tƣớng, nên bụi trần chẳng 

có chỗ để vƣớng vào. 

Ngũ tổ xem xong bài kệ biết Huệ Năng đã kiến tánh, thấy đƣợc cái tánh không 

của tâm nên đã vào đƣợc Ðại Ðạo, e có kẻ mƣu hại Ngài nên Tổ lấy giày chà 

hết bài kệ và nói rằng: “Bài kệ này cũng chƣa thấy tánh”. Các đệ tử hùa theo lời 

Tổ đều cho là phải. 

Ngày kế Ngũ Tổ lén đến phòng giã gạo truyền Ngài Huệ Năng canh ba vào hầu 

trong thất. Ngũ tổ biệt truyền Tâm pháp đốn ngộ và trao y bát cho Ngài rồi dạy 

rằng: “Ngƣơi làm Tổ thứ sáu”. 

Tổ bảo Ngài phải trốn mau e có kẻ hãm hại rồi nói thêm: “Hãy đi ngay! gắng 

sức qua hƣớng Nam, không nên vội thuyết pháp vì Phật pháp khó mở”. 
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Quả nhƣ lời Tổ nói, ít ngày sau mấy trăm ngƣời đuổi theo Ngài để tranh đoạt y 

bát. Sau khi Tổ viên tịch, Thần Tú nghịch mệnh Thầy và tông chỉ nên Thiền 

chia ra hai hệ phái:  

1– Bắc Tông: Tiệm giáo, chậm, dựa vào kinh sách, tu theo thứ bậc, tuần tự, do 

thƣợng tọa Thần Tú đảm trách. 

2– Nam Tông: đốn giáo, nhanh, bất lập văn tự, ngoại giáo biệt truyền. Trực chỉ 

chân tâm vào đạo, do Lục Tổ Huệ Năng hoằng pháp. 

Nay lại nói về CHÙA CÀN KHÔN. 

Xin đón đọc HỒI HAI. 

HỒI 2 

March 4, 2010  

Ðại sƣ khai hội truyền y bát, 

Ðệ tử mƣời phƣơng chuẩn bị về. 

Ðại sƣ Thích Ba Phải khai hội Long Hoa tại kinh đô ngàn năm cờ bạc. Sƣ dàn 

thế trận thần sầu quỷ khốc. Ngài ném tâm thức của các đệ tử vào Bát quái đồ rồi 

định thần lực, lấy văn tự hỏa mù làm chiêu dồn các môn sinh vào cửa Tử để: 

“cùng tắc biến”, hốt nhiên đại ngộ rồi tự thoát ra cửa Sinh. Ðây là một lối dạy 

học trò vừa là Thầy vừa là Chánh chủ khảo luôn. 

– Ai là hậu thân Huệ Năng? 

– Ai là hậu thân Thần Tú? 

– Mƣời hai Sứ quân VV đã dựng cờ trên kỳ Ðài và đang vẽ kiểu áo Lãnh Tụ. 

Tiếp theo 

March 4, 2010  

Nay nói về Huệ Năng (hậu thân) pháp danh là Cô Ba Cầu Tiêu dâng kệ trình 

Ðại sƣ:  

Tâm vốn vô tƣớng 

Diện mục có nhƣ không, 

Thấy, nghe chẳng phải thật, 

Chẳng vƣớng cũng chẳng không vƣớng. 

Diễn nghĩa:  

Tâm vốn không hình, sắc. Cái mặt của xác phàm (diện mục) là giả. Theo lý 

sinh, trụ, hoại, diệt có đó rồi sẽ trở về không. Thân xác đã là giả thì cái thấy, 

nghe không thể là thật đƣợc. Vƣớng là trƣợc, không vƣớng là thanh. Có thể là 
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thanh, khi cần cũng có thể là trƣợc, nhƣng trong thế chủ động, miễn nhiễm. 

Thanh trƣợc đồng lúc để quán thông. 

Hòa tan trong mọi trạng thái, luôn luôn vƣợt khung mê, phá khung chấp, trung 

dung nên Nhƣ Lai, tự tại. 

Biết là cô Ba đã vào đƣợc cửa Ðạo, Ðại sƣ nghe xong truyền thị giả Thích Nữ 

Diệu Nga Sô lấy ra một cái bồ (loại thùng rác đan bằng tre). Lễ truyền Bồ (thế y 

bát) cho cô Ba theo thời trang hiện đại. Ðại sƣ trao bồ rồi thuận tay tát cho cô 

Ba một cái thật mạnh rồi nạt lớn: Hãy đi lập hạnh Bồ Tát! Rác rến chúng sinh 

thảy ra phải nhặt bỏ vào bồ, khi nào đầy thì kêu tê lê phôn cho sở rác trên Thiên 

Đình xuống chở đi. Đoạn đọc kệ:  

Phân thân xuống thế thuở nào, 

Nay đà thức ngộ bƣớc vào càn khôn. 

Ðiển thanh tự trở lộn về, 

Quê xƣa chốn cũ, cận kề với Cha. 

Cô Ba hiểu ý. Hoa sen phải tự nở, không có quyền ăn tiệc dọn sẵn. Quì lạy Ðại 

sƣ ba lạy rồi cởi chiếc áo Tiên ba lớp trắng toát di dƣới chân, xé làm nhiều 

mảnh dùng để lau nhà cầu. Tháo hài, xắn quần móng lợn, đi bốt đờ sô (giày cao 

cổ của lính), lấy hết bình sinh vác bồ lên vai, làm cho cô đã lùn lại lùn thêm. 

Nhƣ Ðại sƣ thƣở nào, cô từ giã mọi ngƣời, ung dung vừa đi vừa gậm bánh mì. 

Tiếng kệ cô ngâm vang, xa dần, xa dần:  

Vƣợt qua sắt thép chận rào, 

Nơi nào cũng tiến ra vào nhƣ không. 

Thấy đồ chúng đứng chung quanh quá đông. Nhất là các đại đệ tử giầy dép 

bóng loáng, đồ vía thật đẹp, cà vạt hào quang rực sáng đủ màu; tƣớng mạo oai 

vệ, uy nghi. Toàn thân thủ lễ cứng ngắc nhƣ các pho tƣợng A La Hán trong 

Chùa. Thanh điển ngời tỏa trong đôi mắt, lung linh nhƣ ngọc bích len lén nhìn 

trộm y bát trong tay Ðại sƣ rồi nuốt nƣớc miếng ừng ực. Sau khi cô Ba đi khuất, 

các đệ tử mời Ðại sƣ vào hội yến. Trong bàn tiệc bắt đầu thi nhau trình bày ấn 

chứng. Trang điểm cái “Ta” lẫn cho nhau. Vũ khúc Ba Ngàn Thế Hạnh đƣợc 

múa lên khởi sắc đậm đà. Các sứ quân khoác Long Bào, phép mầu đầy mình, 

khí thế ngất trời, nội công thâm hậu chờ lệnh Ðại sƣ ra thao trƣờng tỉ thí để 

tranh ngôi: Ðệ Nhất Bá Chủ Võ Phật Quản Thủ Cơ Ðồ Hữu Vi. Giờ khai mạc 

bắt đầu: Chiêng trống nổi lên ầm ĩ, cờ quạt rợp trời. Sƣ bắn ba phát súng 

roulette làm hiệu. Ðại chúng nín thở chờ xem: 

….. 



Cõi Vô Hình – Tập 3 – NHẬT KÝ XUẤT HỒN 

https://coivohinh.wordpress.com/ Trang 153 

 

HỒI 2 (tiếp theo) 

March 4, 2010  

1/ Một vị thiền sƣ mặt đỏ nhƣ son, vào khoảng lục tuần cỡi trên lƣng chiếc hồ lô 

bay với tốc độ siêu thanh của tiếng niệm Phật. Nhẹ nhàng đáp trên khán đài 

không một tiếng động, mặc dầu thân hình Thiền sƣ có hơi đẫy đà. Ngài trang 

phục kiểu một vị trụ trì. Cầm cây cờ có mang dấu hiệu một khóm mía, trên đề: 

Giang Hồ Bảo Tự, Ðệ Nhất Ngọt Lịm Chánh Tông Ðại Thừa Thanh Phái. 

Không thấy mang khí giới, Ngài đủng đỉnh vén tay áo cà sa lấy ra một thân cây 

mía hóa phép biến thành một óng tiêu rồi thổi bài: Vọng Về Tây Phƣơng. Cử 

tọa ngủ ngon, quên hiện tại, trong khoảnh khắc hồn bay phiêu diêu về cõi non 

bồng, nƣớc nhƣợc. 

2/ Một vị Thiền sƣ trẻ tuổi ăn mặc giống nhƣ Superman nghiêng mình bay vút 

lên khán đài. Gió thổi ào ào làm đại chúng tỉnh mộng. Luồng phi điển cực mạnh 

khiến Thiền sƣ dẫu đang đứng tấn mà áo cà sa vẫn còn bay phần phật. Trên 

ngực áo thêu hàng chữ: Ðệ Nhất Ðiển Quang Pháp Giới Chánh Phái Tây 

Phƣơng Chân Nhân. Ngài có khả năng phi thân nhƣ hỏa tiễn. Thƣờng dạy đệ tử 

cách “cởi điển” trong các phi vụ lìa bỏ cõi đời ô trọc, để lang thang trên các Dải 

Ngân Hà, khám phá một Thiên đƣờng diễm ảo, kỳ bí, thần thoại và vô cùng siêu 

diệu. Tuy nhiên giờ độ ngọ Ngài nể tình đệ tử hết lòng mời mọc đành dùng tạm 

vật chất trần trƣợc ở cõi thế gian giả tạm này. 

3/ Từ phía đồ chúng bỗng có tiếng vó ngựa phi ào ào. Một đại nhân mang giáp 

trụ, tay cầm ngọn giáo, râu hùm, hàm én, mày ngài, oai phong lẫm liệt, tiếng nói 

sang sảng. Vũ khí là những chiếc vòng sắt (nhƣ vòng càn khôn của thái tử Na 

Tra) Ngài đeo đầy mình: Ở cổ, ở tay, ở chân, ở vai và cả ở bụng nữa. Khi múa 

lên biến thành một màn lƣới dệt bằng ức triệu vòng bao che đại nhân. Không 

một thứ binh khí nào có thể phạm vào ngƣời đƣợc. 

Ðại nhân cầm một cây cờ trên có dấu hiệu Hổ Phù, hai mắt trợn trừng, bộ ria 

quặp xuống trông giống nhƣ một quái vật thời tiền sử, ai trông thấy cũng phải 

táng đởm kinh hồn, dƣới vẽ năm vòng giao nhau (tựa nhƣ cờ Thế vận hội) có 

mấy hàng THẦN CHÚ viết bằng Phạn ngữ:  

“Lƣơng sƣ phụ giáo hóa đệ tử qui không Nhất Luân. Chánh điện nị bất không 

tức chân không Vô Luân. Từ vô luân, sơ hóa tối ƣ tự nhiên, ngộ cảm thất an lạc, 

biến hóa thành luân luân dĩ chân lý động cƣớc lòng vòng, đạo khả dĩ viên mãn.” 

Ðông Âm Ðạo Sĩ 

Thông dịch viên diễn nghĩa:  
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Lƣơng Ðại sƣ dạy đệ tử về không (1 vòng). Chánh diện Ngài không cả cái 

không tức chân không (không có vòng nào). Từ không có vòng nào: giản dị, tự 

nhiên quá ta thấy mất niềm an lạc (vui) nên biến hóa thành nhiều vòng để chân 

lý đi lòng vòng, đạo mới tròn đầy đƣợc. 

Từ đó mọi ngƣời xƣng tụng môn phái của Ngài là:  Ða Luân Ðông Âm Chi Mẫu 

Vòng Vòng Khoa Học Giả Tƣởng Chân Phái và đặt danh cho Ngài là Khoa Học 

Liên Vòng Ðông Âm Ðạo Sĩ. 

Kế đến các môn phái khác tiếp tục trình diễn. 

Ðón đọc Hồi 3 

HỒI 3 

March 8, 2010  

Thập nhị anh hào, tung bửu bối, 

Cô Ba liều mạng, cháy thành tro. 

Trong bài kỳ trƣớc: ba vị đã lên võ đài biểu diễn pháp thuật, đến đây vị thứ tƣ 

xuất chiêu. 

4/ Trên không trung bỗng có tiếng gầm lên nhƣ sƣ tử hống làm đại chúng kinh 

sợ hãi hùng. Một vị thƣợng tọa khoác cà sa kiểu Ai Cập cỡi… trên chiếc gối 

vàng có tua, sáng chói; phóng đi nhƣ một vì sao chổi. Ở phía đuôi phun ra một 

luồng sân điển đỏ rực, các đốm lửa nổ tung tóe tựa nhƣ hỏa diệm sơn. Một tay 

cầm tích trƣợng trụ trì, còn tay kia cầm chai la de. Phu nhân cầm pháp kỳ cỡi 

bàn máy may bay theo sau. 

Khi các Ngài hạ cánh xuống khán đài, chủ tọa chạy tán loạn vì không chịu nỗi 

sức nóng. Ðồ chúng vuốt mồ hôi, cố vƣơn mắt nhìn lên. Bốn đệ tử ráp bốn gậy 

đồng thành một “thần cốc” hình tháp, giống nhƣ cái Pyramid của xứ Ai Cập cổ 

xƣa. Ðại đức ngồi vào trong tọa thiền. Phóng xạ trƣợc điển tứ phía đồ chúng 

theo gió tạt lên khán đài, đụng thần cốc, xẹt lửa nhƣ chạm điện; rồi dội ngƣợc 

trở lại. Thì ra thần cốc có kháng thể bất dung ô trƣợc. Ðại đức là phƣơng trƣợng 

một ngôi bảo tự. Dòng dõi hoàng thân, quốc thích: tôn thất nhà Trần. Chùa 

không thấy niêm yết giới luật vì phƣơng trƣợng, chính Ngài đã là thanh qui rồi. 

Ngài pháp thuật cao cƣờng, đã giải thoát khỏi điển quang pháp giới. Tu hạnh: 

Nhẫn Hòa. Bế quan, tỏa cảng trong các thần cốc tại bảo tự. Rất sợ trƣợc, nhƣng 

có hào khí không chấp chay mặn và lai rai ba sợi … la de. Phu nhân rất hiền hòa 

và có tài làm bếp. Trên đỉnh cốc có một cây cờ đuôi nheo mang hàng chữ: 

THẦN CỐC ÐỘC LUÂN XA, BẤT CỘNG ÐỚI THIÊN CHI THÙ Ô TRƢỢC, 

CỰC THANH ÐẠI CHÁNH PHÁI. Ngài xây các thần cốc để tăng ni tu hạnh: 
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Tịch cốc, luyện phép mầu thần lực điển quang, ăn khí hạo nhiên thế cho cơm 

gạo. Tránh xa thế tục trần trƣợc, ngu đần vì sợ nhiễm độc, hƣ hao, hoại nát thân 

xác và thanh điển. Thƣợng tọa dạy chúng đệ tử cách phóng điển để chế ngự đối 

phƣơng. Cả ngày thầy trò chọi điển nhau, không phân thắng bại; thành ra chẳng 

còn phân biệt đƣợc ai là sƣ phụ, ai là đệ tử nữa. Bỗng một loạt tiếng nổ long 

trời, lở đất phát ra ở phía sau tọa cụ của phƣơng trƣợng. Ngài cỡi gối bay vọt về 

Bồng lai thanh giới để lại trên phi đạo … một luồng khói đen nồng nặc, ngạt thở 

của ………………………….. mùi trƣợc điển. 

Còn tiếp … 

VỊ THỨ 5 

March 8, 2010  

5/ Sau đó, hội trƣờng im phăng phắc trở lại. Mây đen vần vũ. Gió thổi hiu hiu 

mang hơi nƣớc mát rƣợi. Ðại chúng thiu thiu ngủ. Tiếng khóc thút thít mỗi lúc 

một gần hơn. Gió nấc từng cơn. Nƣớc biển Ðông dâng ngập. Sóng cuồn cuộn 

vật đầu vào trụ khán đài bọt bắn tung tóe. Từ dƣới nƣớc một cƣ sĩ nổi lên. Ngài 

có tài độn thủy. Cử tọa ƣớt nhƣ chuột lột, ngơ ngác nhìn lên. Té ra cƣ sĩ họ Lƣu. 

Chẳng biết tên húy là gì nên đồ chúng gọi là Lƣu cƣ sĩ. Ðáng điệu khiêm cung. 

Mặt buồn man mác nhƣ mùa thu lá bay. Thƣơng cho chúng sinh kiếp phù du 

sớm nở tối tàn, luẩn quẩn trong vòng luân hồi lục đạo. Một vai khoác thùng 

phƣớc sƣơng (tùy hỉ) còn vai kia mang túi vải chứa các họa đồ xây cất chùa 

chiền và các binh thƣ, chiến thuật, chiến lƣợc để củng cố và phát triển. Tay cầm 

pháp kỳ, không thấy đeo binh khí. Hai mắt rồng của Ngài tựa nhƣ hai viên hồng 

ngọc. Pháp lệ thủy tuôn ra nhƣ suối để: phổ độ và hóa giải những đau khổ, buộc 

thắt của cõi vật chất phù sanh đầy tâm có này. Ngài tu hạnh: Phƣớc Lộc. 

Sở trƣờng: Xây chùa, miếu và đóng thùng tùy hỉ loại… khổng lồ. Ngài là ngƣời 

ƣu thời, mẫn thế. Tâm tƣ lèn chặt mƣu chƣớc, kinh luân, tế thế, độ tha nên 

chẳng bao giờ đƣợc thong dong, tự tại. 

Thật là một ngƣời phƣớc đức hiếm có! Tại đấu trƣờng, cƣ sĩ không dùng binh 

khí. Ngài chỉ cần vận dụng: Nhƣợc lệ thần công lực là đối phƣơng hồn xiêu 

phách lạc, buông bửu bối; một tay lau nƣớc mắt, một tay lần ruột tƣợng lấy tiền 

bỏ vào thùng tùy hỉ góp công quả xây chùa. Trên pháp kỳ có thêu hàng chữ: 

ÐẶC TRÁCH BÀNH TRƢỚNG, BẢO THỦ CƠ ÐỒ HỮU VI NGÀN NĂM 

TRƢỜNG TỒN, BẤT KHẢ HOẠI DIỆT, DANH MÔN ÐẠI CHÁNH PHÁI. 

Địa lợi và nhân hòa Ngài đã nắm hết, chỉ còn chờ thiên thời là lập đàn Nam 

Giao làm lễ tế cáo trời đất lên ngôi giáo chủ. 

Ðón đọc vị thứ 6. 
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VỊ THỨ 6 

March 11, 2010  

6/ Trên không trung có hai vị, một tiên ông và một tiên bà đang lƣớt và lƣợn 

đùa vui trong gió, với đôi cánh bằng giấy dán lông gà. Bỗng trời lặng gió; hai 

Ngài tuần tự rớt nhanh xuống khán đài tạo nên hai âm thanh: bịch! bịch! làm cử 

tọa thẩy đều kinh sợ, nhắm mắt, cắn răng, co lƣỡi niệm Phật. Tất cả đồng hƣớng 

tâm cầu nguyện cho nhị vị tiên gia. Nào ngờ hai Ngài lồm cồm bò dậy, lôi từ 

trong bàn tọa ra hai chiếc gối bông “phòng thủ”. Thật là những vị kinh nghiệm 

sâu dầy, tài cao, trí rộng, đóan biết trƣớc đƣợc thiên cơ. Các Ngài đều cầm trên 

tay một đài gƣơng và một bình tịnh thủy. Ðài gƣơng dùng để hồi quang, phản 

chiếu soi tiền căn, hậu kiếp chúng sanh rồi lấy nƣớc “Chanh lồ” trong bình để 

giải trƣợc. 

Trên pháp kỳ của nhị vị tiên gia thêu hàng chữ: “KIM THÂN THẦN LỰC, 

HOÀNG GIA CHÍ TÔN ÐẠI PHÁI”. Trƣờng phái này là Vô Vi ly khai. Có 

nhiều khả năng CHẾ PHÁP. Dƣờng nhƣ đại diện cho tƣớc vị và uy quyền của 

chƣ vị thiêng liêng đi cấy đức tin. Rất có thế lực. Tùy theo niềm tin nhiều ít: sẽ 

đƣợc điểm đạo và thu hồn về thiên đàng phong chức. Nghe nói các Ngài hứa 

nếu ngoan ngoãn tin theo thì sẽ dành cho một ghế ngồi tại tiên cung hoặc Tây 

phƣơng cực lạc hiện nay còn rất ít chỗ. Ðồ chúng thì thầm bàn tán đều cho là 

Thiên Sứ giáng lâm. Rồi bảo nhau ngồi xuống tọa thiền TỊNH TÂM. Trong 

lòng thầm mong mình sẽ là ngƣời đƣợc tuyển chọn cứu độ về nơi cảnh Tiên, 

nhà Phật. 

Bỗng cuồng phong, gió lốc xoáy dữ dội. Bụi cát đƣợc cuốn hút bốc lên không 

trung thành một cột khói cao ngất trời. Nhị vị tiên gia hốt nhiên đại ngộ la lớn:  

“Ta đã biết hết! Ta đã biết hết! Thiên cơ đã tới! Những kẻ chịu tin vô điều kiện 

và đã đƣợc ta điểm đạo hãy mau mau ra phi đạo ở chân cột khói”. 

Một nhóm ngƣời chạy theo. Các Ngài lấy cánh giấy nƣơng theo gió lốc về thiên 

cung. Bọn ngƣời đi theo bám vào cánh các Ngài. Thiên cơ đổi chiều, mây đen 

vần vũ. Mƣa rơi nặng hạt. Lông gà dán vào cánh giấy gặp nƣớc rơi lả tả. Giấy 

ƣớt rách nát chỉ còn trơ lại đôi cánh bằng khung tre lảo đảo trên không. Gió lốc 

ngƣng xoáy. Tất cả đều rơi ào ào xuống trần gian kể cả nhị vị tiên gia. Xe cứu 

thƣơng của cõi phù sanh ngu si đần độn này phải đƣa chƣ tiên vào bệnh viện 

khẩn cấp bó bột và cứu chữa. Rất may không có vị nào qui tiên cả. 

Ðón đọc vị thứ 7. 
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VỊ THỨ 7 

March 12, 2010  

7/ Từ trên hai cụm mây trắng bƣớc xuống võ đài là một thƣợng tọa ngƣời xứ 

Phù Tang, pháp danh: Sanyo và một pháp sƣ. Ðại đức ngƣời cao lớn, chiếc áo 

cà sa còn vƣơng tuyết trắng, chứng tỏ Ngài từ miền ngàn năm băng giá giáng 

lâm. Cầm tích trƣợng và pháp kỳ đi một vòng để trấn theo thế trận đồ bát quái. 

Ngài xuất thân Thiếu Lâm Tự, tốt nghiệp hạnh: Vĩ Kiên. Theo sau là một pháp 

sƣ tân tòng. Trƣớc ngực và sau lƣng áo choàng có vẽ hình bát quái. Tay cầm 

pháp kỳ, lƣng đeo kiếm gỗ có tua đỏ ở chuôi. Ngài khoan thai yểm bốn góc 

khán đài và chính giữa bằng năm cây cờ ngũ sắc. Ðoạn ngồi xuống tọa thiền 

thuyết pháp. Trƣớc khi rao giảng Ngài đốt bùa, phù phép và lâm râm đọc thần 

chú. Trên đỉnh đầu hai Ngài hào quang ngũ sắc phun ra nhƣ đốt pháo bông đẹp 

tuyệt vời. 

Pháp kỳ thêu hàng chữ: TỔNG TRẤN, BÁT QUÁI, THA LỰC CHƢỞNG 

QUẢN, PHIẾU DIỀU, NON BỒNG NƢỚC NHƢỢC PHÓNG TÂM HUYỄN 

CẢNH ÐẠO QUÁN. Thời pháp thật siêu diệu, cử tọa đƣợc dịp thả hồn phiếu 

diều bay về cung Ngọc Hƣ, Diêu Trì, cảnh Bồng Lai, Ðại La Thiên. Huyễn cảnh 

muôn màu chói lòa, rực rỡ, ngàn vẻ diệu vợi, nguy nga. Sau khi thời pháp chấm 

dứt, cử tọa lại rơi trở về cõi diêm phù trần gian đầy đau khổ và tranh đấu này. 

Một Ngài chữa bệnh cho toa, trừ ma, ếm quỉ bằng từ trƣờng của trái đất: rờ đâu 

khỏi đó. Một Ngài phát bùa: loại ngồi thiền thanh tịnh, cô hồn các đảng không 

dám quấy phá, loại yên ổn gia cang, loại tấn tài, tấn lộc… Cử tọa ùn ùn kéo lên 

khán đài xin bùa và thánh thi. Các Ngài có thiên trách làm việc với: ba tòa quan 

lớn, tối cao pháp viện tại dinh Thánh Mẫu. Ðêm đêm thƣờng đi nhậu nhẹt với 

Thần Tài, Thổ Ðịa. Rất có thế lực. Có khả năng trục xuất tức khắc những hồn 

ma bóng quế u ơ, lạng quạng cƣ ngụ bất hợp pháp. Một khi bùa đã đốt, kiếm gỗ 

vung lên là oan hồn chết tan nhƣ xác pháo. Bỗng pháp sƣ lên cơn đau tim xây 

xẩm và choáng váng. 

Tâm nghiệp hành làm cho tâm bệnh Ngài càng lúc càng trầm trọng. Ðang lúc 

tang gia bối rối chợt một vị Thiên thần cánh dài trắng muốt từ trên mây cao bay 

xuống đƣa cho thƣợng tọa một điện tín. Ðại đức lật đật mở ra coi:  

CÔNG ÐIỆN HỎA TỐC 

Nơi gởi: Văn phòng Quan Âm Ðại Sĩ 

Nơi nhận: Thiền sƣ Sanyo 

Thông Báo: Phán quan tầng địa ngục thứ 9 
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Hiền thê lâm trọng bệnh. Gia Cang bất an. Truyền khẩn cấp về tận độ cho tròn 

nhân đạo. Trái lệnh sẽ bị nghiêm phạt. 

Ký tên và đống dấu: Chánh văn phòng Quan Thế Âm Bồ Tát. 

Chúng đệ tử phải dìu pháp sƣ lên xe mây đƣa về y quán tại Ðại La Thiên khẩn 

cấp cứu chữa. Còn phần đại đức “Ngài” hốt hoảng phóng lên một cụm mây 

trắng bay về cố hƣơng. Bá tánh bùi ngùi xót thƣơng. Các Ngài đã phụng sự 

chúng sinh đến quên bản thân và gia cang mình để hành thiên đạo. Thành ra 

không còn thì giờ lo việc nhân đạo nhỏ nhoi, thấp hèn và việc nghiên cứu y 

dƣợc chữa tâm bệnh chính mình. 

Thật là những vị có đức độ từ bi, cứu nhân, độ thế vị chúng vong thân. Cả thẩy 

sụt sùi rơi lệ. 

Ðón đọc vị thứ 8 sau ngày 17 thang 3. 

VỊ THỨ 8 

March 18, 2010  

8/ Từ trên chín từng mây xanh bỗng có một vị cỡi búa, tay phải cầm một vật 

trông từa tựa nhƣ con dao, tay trái cầm pháp kỳ. Cán búa xịt lửa nhƣ hỏa tiễn rồi 

lao thẳng xuống trần gian bay lƣợn nhiều vòng trên đầu đại chúng để thị oai. Vì 

búa đầu nặng đuôi nhẹ nên thế bay hơi tròng trành, gục gặc. Sau lƣng Ngài đeo 

một bình ắc qui, hai sợi dây điện nối vào tim. Ðồ chúng hết hồn cắn răng, co 

lƣỡi niệm Phật trƣớc mỗi vòng bay. Chỉ sợ: nói dại, đổ xuống sông, xuống biển 

lỡ búa hết xăng rớt xuống khán đài. Hai mắt mở trừng giống nhƣ một ngƣời 

chết oan trông thật là hùng dũng. Ngài xƣng là Bố và gọi đại chúng là các con. 

Nói toàn tiếng “Ðức”. Sắc phục giản dị, bình dân giống nhƣ một vị thiến heo. 

Thì ra vật “Ngài” cầm ở tay phải là con dao thiến heo. Lớn tiếng dọa: hễ đứa 

nào còn lải nhải nói pháp là Ngài thiến luôn. Tất cả hội trƣờng im phăng phắc 

niệm Phật vì sợ mất phƣơng tiện luyện đạo: tinh hóa khí, khí hóa thần, thần 

hoàn hƣ thì làm sao tam huê tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên mà về hƣ không đại 

định đƣợc. 

Sau đây là bài thuyết pháp:  

“Các con phải cấm khẩu nghe Cha răn dạy về phép luyện đạo, mở tâm để trở về 

tâm không. Tâm không hay không tâm cũng đếch có khác nhau con chó gì! Vì 

đều là không cả. Chữ không để trƣớc hay để sau chữ tâm là thế thuận nghịch, 

một kiểu chơi chữ của mấy thằng đi học chứ có con mẹ gì đâu. Thuận nghịch, 

thiện ác, thanh trƣợc đều là Thƣợng Ðế tức Cha đây. Ðứa nào lộn xộn bố thiến 

luôn. Chân lý là cái lý di chuyển của bƣớc chân đi, nghe chƣa? Ði kiểu nào 
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cũng là đi: con cua đi ngang, con cá đi bằng vây và đuôi; đến nhƣ con lƣơn, con 

giun làm cóc gì có chân mà cũng đi đƣợc! Các con ngƣời trần tim thịt nên ngu 

dốt bỏ mẹ. Muốn mở tâm thì mổ cha nó ra, mổ một lần không mở, ông tiếp tục 

mổ nữa. Nếu còn ƣơng ngạnh không chịu mở, ông cắt vứt bà nó đi thay bằng 

tim lát tíc (plastic). Ð.M! Có thế mà cũng không hiểu gì ráo trọi”. 

Ðồ chúng ghé tai nhau thì thầm: “Nghe nói, tiền kiếp Cha tu ở Chùa Cầu Muối 

Sài Gòn, bị bệnh đau tim nên mổ nhiều lần. Sau cùng phải thay bằng tim 

plastic”. Là Cha có khác, muốn nói ngang, nói dọc, nói ngƣợc, nói suôi cũng ra 

chân lý tròn đầy. 

Thời pháp thật hay. Cha dùng toàn danh từ bình dân khu Cầu Muối, kể cả chửi 

thề mà vẫn diễn đạt đƣợc những chân lý cao xa, phiếu diều và vô cùng siêu 

diệu! 

Từ đó mọi ngƣời kinh sợ và xƣng tụng Ngài là: CHA KHÔNG TÂM. 

Ðón đọc kỳ tiếp:  

Bốn vị anh hùng cuối cùng, xuất đầu lộ diện cho đủ bộ Thập Nhị Sứ Quân và 

trận đồ chiêu hiền của Ðại Sƣ Thích Ba Phải. 

HỒI 4 

March 20, 2010  

Sáu cửa sinh, quần hùng hỗn chiến 

Nẻo đi về, phừng phực lửa Thiên. 

Vì lý do thiên cơ thay đổi liền liền. Ðại Sƣ Thích Ba Phải sắp qui ẩn. Chùa Càn 

Khôn mịt mù khói lửa. Anh hùng, hào kiệt mọc lên nhƣ nấm. Ðạo sử đã tới một 

khúc quanh. Hồi 4 nhƣ đã giới thiệu ở số báo trƣớc đành phải đổi lại cho phù 

hợp với thiên cơ. 

Cha Không Tâm Nam chinh, Bắc phạt, 

Các sứ quân cởi giáp quy hàng. 

Cha mặc chiến bào bằng vàng, tay cầm ngự ấn bằng ngọc mầu hổ phách trông 

giống nhƣ một chiếc đùi gà quay. Còn tay kia cầm bầu ngự tửu. Cận vệ tƣớng 

quân hùng khí nhƣ Trƣơng Phi. Một tay cầm siêu, một tay cầm soái kỳ cho Cha. 

Mình khoác áo da beo, cỡi trên lƣng thần ngƣu hộ giá. Soái kỳ ghi hàng chữ: 

“NHẤT ÁNH ÐẠI LINH QUANG HỘI NHẬP TẮC BIẾN KIM THÂN 

KHÔNG TÂM CHI PHỤ”. Búa và thần ngƣu bay vèo vèo trên không trung đi 

Bắc phạt. Tuyến đầu là các thần cốc. Trần phƣơng trƣợng đặt soái phủ tại trung 

ƣơng cốc cùng hội đàm với các vị kỳ mục tìm cách đối phó. Năm cốc khác của 

các tăng ni xếp theo hình ngũ giác đài vây chung quanh. Trận đồ dàn theo thế 
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Lục Tự. Ðiển quang tung lên nhƣ đốt pháo bông che chở cho sáu thần cốc. 

Ðông Âm đạo sĩ ngạo nghễ ngồi rung đùi vuốt râu, tay cầm sợi xích sắt liên 

vòng trấn tại cửa tam quan. Cha cỡi búa vận thần lực định húc què chân ngựa 

của đạo sĩ bằng chiêu Mạt lộ vong thân chí mạng chi thế. Ðạo sĩ nuốt hận dẫn 

đám tàn quân cùng với tả, hữu tƣớng quân là Lục Văn Căn và Lục Văn Trần đi 

lập chiến khu tại núi Tự Tin trong rừng Tự Chủ. Trên đƣờng vong quốc, gió heo 

may trở lạnh. Ngài thò tay vào trong bọc lấy chiếc áo dòng đen ngụy trang, 

trƣơng cờ thập tự giá nhằm hƣớng giáo đƣờng tạm dung thân. Thật là trời cao 

lại còn có trời cao hơn. 

Cha thừa thắng húc búa vào soái cốc. Cửa thành mở toang. Trần phƣơng trƣợng 

cởi giáp, tự trói xin qui hàng. Cha truyền giết heo khao quân. Phƣơng trƣợng 

thét tăng ni xuống núi mua về. Ngài dùng gƣơm Tình Thƣơng cạo lông heo, mở 

tàng thất lấy kinh điển, tràng hạt và mõ làm củi quay heo để tỏ lòng thần phục. 

Lần đầu tiên trong đạo sử khói hƣơng trầm quyện với mùi heo quay thơm phức. 

Phƣơng trƣợng đã nuôi dƣỡng ý chí xây dựng nên một cổ tự nguy nga, độc lập; 

có ngờ đâu sự độc tài thƣờng nhật đã bị khống chế bởi một kẻ độc tài hơn. 

Trong ngày lễ khao quân, Cha ngồi trên ngai vàng tại chính điện. Bên tả có cận 

vệ tƣớng quân. Bên hữu có thiền sƣ Sanyo, đã qui hàng và đƣợc tấn phong 

Trƣởng giáo của Tam giáo tòa. 

Nhƣ say men chiến thắng, Cha thừa thế chinh Nam chiếm Nhị Không cổ tự. Tại 

đây trụ trì theo thể tam đầu chế. Hai vị đã trần vai áo qui hàng. Ðệ tam phƣơng 

trƣợng vốn giòng dõi tôn thất nhà Nguyễn, pháp danh Thái Hòa Hƣng Ðạo, 

không chịu khuất phục, nửa đêm bỏ chùa đi vào rừng. 

Hung tín bay thật nhanh về phƣơng Nam. Lƣu cƣ sĩ mặt cắt không còn một hột 

máu, hồn xiêu phách lạc. Ngài lập một đàn tràng ngay giữa sân Hồng Bích Ðại 

Kiên Bảo Tự cúng sao giải hạn vào 12 giờ khuya. Mình mặc áo tế, chân đi hia, 

ngƣớc nhìn lên bầu trời: phối hợp thiên văn với tử vi bói dịch đệ xin thiêng 

liêng quyết định giùm việc quan cơ. Thánh dạy rằng: “Sao Không Tâm là một 

hung tinh đắc địa, phát dã nhƣ lôi, ngời sáng ở phƣơng Nam; điềm này có Kim 

thân Thánh Ðế ra đời. Kẻ thƣợng trí nên nắm lấy thời cơ, phò minh quân diệt 

hết anh hùng trong thiên hạ thì dựng nghiệp bá dễ nhƣ trở bàn tay. Chiến quốc 

hiện đang ở thế chân vạc. Tƣơng kế, tựu kế dùng sức búa của Minh Vƣơng đập 

gẫy hai chân kia thì đƣơng nhiên tọa hƣởng kỳ thành. Dụng mƣu thần mà bình 

thiên hạ. Ngôi tổ mộ đã phát. Bắt chƣớc nhƣ Tào A Man làm thừa tƣớng nhƣng 

đắc nhân tâm và có thực quyền. Sao Hƣng Thái và Lâm Ngọc ở phƣơng Bắc có 

thể sẽ lu mờ vì bị tuần, triệt án ngữ. Nhóm sao Vô Minh đã “băng” ra khỏi sa 

bàn của chùa Càn Khôn mô hình, vƣợt Nam Hải và đã tìm thấy Chùa Càn Khôn 
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thực. Ðang khai pháp. Ðám này vô hại vì đã ra khỏi tầm tay và vùng hoạt động. 

Phƣơng Nam chỉ còn sao Diễm Văn là đáng ngại. Sao này nằm trong chòm sao 

Trƣờng Kiên. Sau bao đổi thay của thái dƣơng hệ không chịu tắt quang năng. 

Muốn tru diệt tất phải dùng thế Quần hồ địch nhất hổ. Ðể trở thành một tuyệt 

chiêu phải phối hợp với sao Khốc Lệ. Nhƣ vậy là bất chiến tự nhiên thành. Còn 

kỳ dƣ, thiên cơ không thể nói hết đƣợc. Ta ban cho con thanh Tần Thủy Hoàng 

đệ nhất danh kiếm để vệ đạo. Kẻ nào trái ý cứ việc tuốt ra khỏi vỏ, chém cho 

ngọt và đẹp là muôn việc đắc thành nhƣ sở nguyện. 

Lƣu cƣ sĩ cả mừng. Ngài lập một đàn Nam Giao, quay mặt về phƣơng Bắc quì 

lậy và phò Không Tâm làm Thần Tú Ðại Hoàng Ðế. Truyền trƣng tập hết các 

thợ may trong lãnh địa để may cờ trắng đầu hàng, cắm dọc theo đƣờng đi. Trải 

cả ngàn dặm bằng thảm nhung đỏ để đón thiên sứ và thánh chỉ. Bỗng từ xa 

Không Tâm đại đế cỡi búa đi giữa. Bên tả có cận vệ tƣớng quân ngồi trên mình 

thần ngƣu. Bên hữu có thiền sƣ Sanyo đứng trên khóm mây, vai vác một rƣơng 

bùa hộ giá. Lƣu cƣ sĩ mình mặc áo gai màu trắng, chân đi tất, quì mọp để đón 

Thánh Chúa giáng lâm. Hai tay dâng hộp sắc sơn son, thép vàng trong đựng bản 

đồ lãnh địa với chùa Hồng Bích Ðại Kiên, các tầng thất và trọn bộ cơ sở hữu vi 

để làm bằng cho sự thần phục. Không Tâm sắc phong cho Ngài là Lƣu thừa 

tƣớng. Truyền khai triều đem văn, võ bá quan ra lạy chào. Ðại Vƣơng ngồi trên 

ngai vàng tại chính điện. Giờ khai triều đã điểm. Hoàng cung vắng tanh chỉ có 

một mình Lƣu thừa tƣớng khép nép đứng hầu. Vƣơng nổi giận đùng đùng, gõ 

búa xuống bàn rầm rầm. 

Không Tâm:  

– Ðệ nhất võ phẩm tƣớng quân đâu? 

Lƣu thừa tƣớng:  

– Thƣa, hạ thần. 

Không Tâm:  

– Ðệ nhất văn phẩm đại học sĩ đâu? 

Lƣu thừa tƣớng:  

– Thƣa, cũng hạ thần. 

Không Tâm (trợn mắt):  

– Tứ trụ triều đình, các vị Hàn lâm tại cơ mật viện đâu? 

Lƣu thừa tƣớng:  

– Thƣa, cũng lại hạ thần. 
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Không Tâm (cƣời ha hả):  

– Khá khen thay cho khanh, vua tôi mình đồng tánh. Không thể tin ai đƣợc. Hào 

kiệt nhƣ sao buổi sáng, nhân tài nhƣ lá mùa thu. Ngoài trẫm và khanh không ai 

có khả năng gánh vác. Tuy nhiên trẫm khuyên khanh nên nhờ thợ mã làm một 

số hình nhân cho mặc triều phục để cho có tụ, che mắt chƣ hầu. 

Lƣu thừa tƣớng:  

– Dạ thƣa, đã có làm rồi. 

Không Tâm (khoái chí) quên mình đang đóng vai Thiên Tử, nên ngôn từ đƣợm 

vẻ buông thả tự nhiên:  

– Thằng này giỏi quá! Dùng hạ sách mà đạt tuyệt chiêu. Tao cho mày thanh Chí 

mạng siêu thủ đoạn linh kiếm. Có quyền tiền trảm, hậu tấu. Hành đạo phải độc 

tài, đứa nào chống đối và không tin cứ việc chém văng mạng rồi đem chôn mẹ 

nó đi là xong, nghe chƣa? 

Lƣu thừa tƣớng (vui mừng, khấu đầu tạ ơn) rồi hô lớn:  

– Khâm chỉ. 

Các sứ quân lần lƣợc qui hàng vô điều kiện. Có kẻ ra đi không hẹn ngày về. 

Có ngƣời vẫn lẳng lặng đơn thƣơng, độc mã hành đạo. Có kẻ mài gƣơm dƣới 

trăng. Nhƣng ý dân là ý trời. Dân muốn là trời muốn. Có cầu tất có cung. Thần 

Tú Ðại Ðế đăng đàn thuyết giảng thời pháp: Di Hàng Chi Cua rất hay. Khi đi 

ngang, lúc đi dọc. Bƣớc tới, bƣớc lui. Có lúc lại dơ hai càng lên nhƣ đe dọa. Ðồ 

chúng thì thầm:  

– Thời pháp thật siêu diệu, thƣợng vàng, hạ cám trong thế lòng vòng đi nhƣ 

không đi. Khai mà thành đóng. Trắng hóa ra đen. Thần thông biến hóa. Lúc thì 

dọa nạt nhƣ chớp bể, mƣa nguồn, khi thì ngọt ngào nhƣ đƣờng nhƣ mật. 

Ðại sƣ Thích Ba Phải đã lo xong nhiệm vụ: Cơ đồ Vô Vi và Hữu Vi đã có ngƣời 

thừa kế. Ngài chỉ còn chờ phần hữu vi đƣợc yên ổn, nơi nơi hòa bình, đầu phục 

ngƣời kế vị thì Ngài mới quy ẩn. 

Hậu thân Huệ Năng là Cô Ba cầu tiêu cũng đã trình lên Ðại sƣ khả năng gánh 

vác của mình. Lẳng lặng ra khỏi vƣờn ƣơng cây, vác bồ hạt giống Tâm Pháp 

Trƣờng Sinh đi khai pháp tại chùa Càn Khôn có núi cao, biển rộng, sông dài. 

Nhƣờng lại cho Thần Tú cái sa bàn chùa. 

Trăng tròn thì sẽ khuyết, lá rụng về cội. Sóng sau trùm sóng trƣớc. Một suối đổ 

về trăm sông nhƣng cuối cùng cũng đều hội nhập vào biển Ðại Ðồng. 
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Ðến đây thì Chùa Càn Khôn do Đại sƣ huynh viết đã chấm dứt và sau đó vì thời 

cuộc đảo điên nên trƣờng thiên đạo sử tiểu thuyết này đã biến dạng thành những 

bài viết mang tên khác. 

Ðến đây blog Coivohinh xin đƣợc hạ màn. Trong suốt cả một cuộc đời của tui 

chỉ nhƣ nhiều vở tuồng nối tiếp, kéo màn rồi lại hạ màn. Diễn viên cởi bỏ xiêm 

y ra góc đƣờng ngồi chòm hỏm ăn bát cháo hoa nóng, xì xụp húp lấy húp để tận 

hƣởng cái hƣơng vị thơm tho của gạo nếp và nếu may lắm có đƣợc vài đồng xu 

thì mua thêm tí dƣa mắm hay một chút chà bông để rồi lua nó vào miệng nuốt 

nó với cháo là thấy cuộc đời chỉ có vậy là thú vị nhất. 

Phải nhìn kỹ lắm thì ngƣời ta mới nhận diện ra cô đào già ngồi thu lu bên gánh 

cháo, còn không thì chỉ thấy một bà cụ lom khom vừa thổi vừa húp mà thôi. 

Ánh sáng loe loét tỏa ra từ ngọn đèn dầu của cô bán hàng rong chỉ soi đƣợc có 

một phần gƣơng mặt đã nhăn nheo nhƣng mãn nguyện của bà lão. Thế là đêm 

nay về cụ bà sẽ ngủ một giấc ngon, bụng đã ấm, tuồng đã đóng, nợ nần gì nữa 

để mà trả lại cho đời??? 

Liêu xiêu ngã bóng bên đƣờng, cố dõi mắt theo thì rồi cụ cũng đã mất hút còn 

đâu!!?? 
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TÂM ĐIỂN THỰC HÀNH 

June 15, 2010  

Phần này là một cuộc chơi đƣợc tiếp diễn cũng trong sự thật thà nói lại trạng 

thái bên trong. 

Ngƣời đọc cùng chơi bằng cách nhận diện ra từng ý nghĩ, từng sự suy đoán, kết 

án hay đồng tình của chính mình khi đứng trƣớc một sự việc đƣợc kể lại. 

Ðây cũng là nơi chốn thực tập “Trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật”. Lấy 

ngoại cảnh làm phƣơng tiện soi mình. 

Ở đây không có Thầy, cũng không có trò, chỉ có tâm với tâm. 

BỔN PHẬN CÔNG DÂN 

June 16, 2010 

Tui đƣợc giấy mời đi làm bổn phận công dân (Jury duty hay bồi thẩm đoàn). 

Trong đầu đã có ý định nói láo rằng mình không hiểu tiếng Anh để đƣợc khỏi 

thực hiện bổn phận công dân của mình. 

Ðến nơi yên trí sẽ đƣợc về sớm. Khi gặp ông Tòa thì tui cũng trình bày ý mình 

rằng có hiểu tiếng Anh nhƣng không 100%. Nếu Tòa bằng lòng thì tui sẵn sàng 

ở lại, nhƣng luật sƣ đôi bên đều không đồng ý và tui đã đƣợc cho về. 

Không nhƣ tƣởng, nghĩ là sẽ đƣợc về sớm thì ở dƣới phòng hành chánh họ bắt ở 

lại thêm 2 tiếng nữa, không làm gì hết. 

Tui thắc mắc hỏi thì đƣợc biết phải chờ xem có ông Tòa khác nào cần đến tui 

hay không. 

Ngƣời nhân viên không mấy thiện cảm với vài ngƣời đã nêu lý do ngôn ngữ nên 

để tụi tui chờ mà không hề cho biết một lý do nào cho đến khi đƣợc hỏi. 

Công nhận rằng lúc ở nhà thì có ý định nói láo, nhƣng xét cho cùng tui thật tình 

cũng không thể hiểu tiếng Anh 100%, nhất là những danh từ chuyên môn trong 

tòa án. Ðã không hiểu thì làm sao mình có thể xét án một cách đúng đắn đƣợc?! 

Nhƣng mà sự mất thiện cảm của các nhân viên đối với mình cũng đúng thôi vì 

khởi điểm của tui là trốn tránh trách nhiệm. 

Tâm làm thì thân chịu là vậy. 
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DNA 

June 16, 2010  

Ông nào thì cháu nấy. Tình cờ đọc đƣợc trên báo online nhà báo Yên Bá đã nói 

về ông nội của tui nhƣ sau:  

– Nguyễn Văn Vĩnh là một trong những nhà báo lớn đầu tiên ở miền Bắc thế kỷ 

XX bên cạnh một Trƣơng Vĩnh Ký đã quá nổi tiếng những thập niên cuối thế kỷ 

XIX ở miền Nam. Năm 1907, Nguyễn Văn Vĩnh chính thức làm chủ bút tờ báo 

quốc ngữ “Đăng Cổ Tùng Báo” tiếp nhận từ ông Schneider. Schneider muốn 

tuyên truyền tƣ tƣởng “Pháp – Việt đuề huề” bằng chữ quốc ngữ nên tờ báo đã 

ra đời. 

Nguyễn Văn Vĩnh cho ra đời nhiều chuyên mục, mục đáng đọc nhƣ mục “Xét 

tật mình” để nói về thói hƣ tật xấu của ngƣời Việt. Nguyễn Văn Vĩnh cho rằng: 

phải biết cái tật của mình mới làm mình mạnh lên đƣợc. Hoặc ông đứng mục 

“Nhời đàn bà” với nội dung rất phong phú từ chuyện đàn ông, đàn bà, vợ chồng, 

trinh tiết, con cái. Bên cạnh đó có những phóng sự đặc sắc. Theo nhà báo Yên 

Bá thì Nguyễn Văn Vĩnh đã đặt nền móng cho sự ra đời của thể loại phóng sự 

mà sau này đã đƣợc các nhà văn nổi tiếng sử dụng thành công, Vũ Trọng Phụng 

là một điển hình. 

Nguyễn Văn Vĩnh là ngƣời có công dùng báo chí để quảng bá cho chữ quốc 

ngữ. Ông từng nói: “Nƣớc Nam ta sau này hay hay dở là dựa vào chữ quốc 

ngữ”. 

Ðã nhiều năm tui tu cũng chỉ quan tâm đến làm sao “biết tật mình”. Gene từ đời 

trƣớc đến đời sau lƣu truyền mãi mãi, mục đích giúp đời, giúp ngƣời vẫn tiềm 

ẩn bên trong và gƣơng tiên phong vẫn sờ sờ ra đó. 

LỜI NGUYỆN HỨA 

June 17, 2010  

Ðêm qua sau khi viết blog tui vô ngồi thiền thì tự nhiên thấy mình đi đến một 

nơi dập dìu ngƣời đến cũng nhƣ kẻ đi. 

Họ tụ lại nơi một sảnh phòng rất lớn, trên bục có một tiên ông mặc áo trắng, râu 

tóc đều bạc coi phƣơng phi và hiền lành dễ mến. 

Dừng lại tui xem xét coi chuyện gì mà ngƣời ta tụ tập đông đảo nhƣ thế. Thấy 

tiên ông nói gì đó mà mọi ngƣời nghe xong đều hớn hở, mặt lộ vẻ quyết tâm và 

tự tin. Tui lần đến gần để nghe họ nói gì thì mới vỡ lẽ ra nơi đây là chỗ các phần 

hồn đƣợc dặn dò và phát nguyện trƣớc khi đi đầu thai. 

Tui hỏi một ngƣời đứng gần bên:  
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– Tiên ông nói gì vậy?! 

Ngƣời đó nhìn tui xong vui vẻ trả lời:  

– Tiên ông dặn chúng tôi một điều duy nhất là khi bƣớc vào cửa luân hồi thì 

phải nhớ có một điều mà chúng tôi phải hoàn tất mới đƣợc trở lại nơi Thƣợng 

giới. Ðó là “Phải biết đƣợc mình”!, chúng tôi thấy quá dễ dàng nên hớn hở và 

tự tin chuyện đó sẽ thực hiện đƣợc mà thôi. 

Tui nghe vậy nhƣng tui lại không thấy hồ hởi cho ngƣời đó vì tui còn ở dƣới thế 

gian nên tui hiểu khi xuống tới dƣới này rồi thì chuyện dễ lại thành khó vô 

cùng. 

Từ giã phần hồn đó, tui tiến lại gần Tiên ông và ý hỏi:  

– Ðiều mà Tiên Ông dặn dò các phần hồn trƣớc khi đi đầu thai rất là khó. Biết 

bao lâu thì những phần hồn này mới về lại đƣợc Thƣợng giới? 

Tiên ông cƣời sảng khoái xong chỉ vào một trái cầu bằng pha lê lơ lửng ngay 

trƣớc mặt chúng tôi và nói:  

– Nhìn vào đó thì sẽ biết thôi. 

Trong khi Tiên Ông vuốt hàm râu trắng toát, tui ghé mắt nhìn vào trái cầu thì lạ 

thay! 

Bên trong đó là cảnh tƣợng chiến tranh, cãi vã, đánh nhau cũa những phần hồn 

với nhau và rồi cứ vậy mà tiếp diễn trƣớc mắt tui không ngừng nghỉ. Tui thắc 

mắc hỏi Tiên ông:  

– Nếu “biết mình” là điều duy nhất để về Trời thì những gì xảy ra ở dƣới đó 

hoàn toàn trái ngƣợc. Vì không biết mình nên mới có chiến tranh?! 

Tiên ông nhìn chung quanh xong chậm rãi nói:  

– Thì vậy nên mới gọi thế gian là trƣờng học. Phần hồn nào học đủ thì sẽ biết 

đã đến lúc phải tìm hiểu mình là ai? Còn không thì chỉ luẩn quẩn trong sự tranh 

chấp vô lý với nhau mà thôi. 

Tui hồi về bản thể thấy việc mình viết cái blog này giống nhƣ con két nhắc đi 

nhắc lại một chuyện là phải Xét Mình. Ngàn trƣớc đến ngàn sau thì cho dù 

tiếng gọi có khác nhau nhƣng cũng chỉ là phải biết mình. Nào là kiến tánh, tự 

tri, … Bao nhiêu vị Thầy đã đi trƣớc cũng nhƣ sẽ đến sau cũng đều dặn dò, nhắc 

nhở có bao nhiêu đó mà thôi. 
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TÂM PHÁP 

June 21, 2010  

Tui thấy tất cả pháp đều tốt và tùy duyên của mỗi ngƣời hợp với pháp nào mà 

hành theo pháp ấy. Chỉ có cái pháp của tâm mới là đồng chung một chơn lý. 

Có ngƣời hỏi tui tại sao không nói nhiều về pháp thiền mà tui đang hành thì tui 

xin thƣa ở đây là có rất nhiều websites cũng nhƣ thiền đƣờng, thiền viện và rất 

nhiều bạn thiền của tui có đủ khả năng chỉ dẫn ngƣời nào muốn thực hành Pháp 

Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Còn trên blog này tui chỉ xin nói về 

Tâm Pháp, làm sao để biết lắng nghe tiếng nói của cái tâm. 

Tui không phân biệt ai hành theo pháp nào, chỉ “tâm tâm tƣơng ứng” với các 

bạn mà thôi. 

LÝ MẦU 

June 24, 2010  

Cái chân tâm là không có dị biệt, không có phân chia, không có gì để tranh 

dành. Cho nên vào đƣợc cõi tâm là nơi an bình nhất. 

Tâm và tánh không hòa hợp đƣợc thì địa ngục nằm ngay trong mình chứ không 

đâu xa; mà tâm tánh cảm thông với nhau thì sẽ đạt đƣợc quân bình và lúc đó 

thiên đàng cũng nằm trong ta. 

Tâm là cõi thiên đàng rồi thì về Trời sau khi lìa xác là chuyện dĩ nhiên. Còn tâm 

động loạn, hƣớng ngoại, tranh chấp thì việc luân hồi học lại đâu có gì là thắc 

mắc nữa. 

Muốn cho tâm tánh hiểu đƣợc nhau thì tâm phải nhìn thấy đƣợc tánh. Còn 

hƣớng ngọai nhìn tánh ngƣời khác quên mình chỉ uổng phí đi một kiếp tu hành. 

Dứt khoát trở về với cõi tâm là nghiêm túc và đúng đắn nhất. 

Ðạo ai nấy giữ pháp ai nấy hành, chỉ có Tâm pháp là của chung. 

NGƢỜI TU VÀ GEISHA 

June 29, 2010  

Ðề tựa ngày hôm nay thấy vô cùng phi lý, tại sao có thể để cƣơng vị của một 

ngƣời tu thanh thoát bên một Geisha?! Nếu hiểu cho rõ thì Geisha là một nghề 

tuy là tiếp khách đàn ông nhƣng thật sự họ không phải bán thân. Nghệ thuật của 

họ phải học hỏi rất công phu và từ nhỏ. Tui không có nghiên cứu tận tình nên 

không dám lạm bàn, nhƣng hôm nay tui so sánh nghề Geisha với nghề tu. 

Geisha nhƣ một đóa hoa để nhìn không phải để hái. Ngƣời tu cũng vậy, trai 

thanh nữ tú đẹp đẽ vô cùng nhƣng vì tâm muốn tu mà nhiều khi phải hy sinh 
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tình riêng để làm gƣơng cho đời. Bao nhiêu lần đã phải khóc thƣơng đau đớn, 

chia tay với những mối tình mà tiền duyên đƣa đẩy đến. Nhƣng càng hy sinh thì 

lòng quyết tâm của họ cũng càng ngày càng cứng rắn và dứt khoát hơn. 

Một đóa hoa nhƣ cô Geisha muốn nở để khoe sắc màu cũng phải qua biết bao 

điêu luyện cho dù thời gian nở có giới hạn nhƣng sắc hƣơng đã để lại trong lòng 

ngƣời một dấu ấn sâu xa. Ngƣời tu muốn để lại một con đƣờng cũng gian nan 

không kém. 

Ai có thể bảo rằng nghề nào cao quí hơn nghề nào nếu ngƣời hành nghề đã đi 

tận cùng để chu toàn việc của họ?! 

Có ai biết rằng đêm đêm có những ngƣời tu thổn thức vì thiếu vắng cái tình yêu 

trai gái thế gian mà rồi họ tự thấy bất lực vì không thể thay đổi đƣợc?! Họ nhƣ 

một con cá kiểng ở trong chậu không thể sống đƣợc ở ngoài?! Ðã có rất nhiều 

Geisha từ bỏ nơi mình hành nghề để lấy chồng nhƣng rồi một thời gian sau phải 

khăn gói trở lại. 

Một ngƣời tu hay một cô Geisha bên ngoài luôn luôn là ngƣời cứng rắn, giữ 

vững đức hạnh của mình nhƣng thật sự bên trong biết bao nhiêu là sự cắn đắng, 

khổ tâm. Nghệ thuật siêu việt hay chơn lý cao thƣợng là niềm đam mê của họ, là 

sức sống, là nguồn cung cấp tâm lực. Nhƣng khi trực diện với chính mình mới 

thấy sự cô đơn thấm thía làm sao. 

Cái chẳng đặng đừng ở chỗ có ai mà không một mình đây?! Có gia đình bè bạn 

thì cũng vậy đó thôi. Và rồi nghề nào nếu đi rốt ráo cũng thành quả tốt, giúp ích 

cho đời và nằm trong Thiên Ý mà thôi. 

Ðiều cần thiết để hoàn tất chu trình tiến hóa của mình là hãy tận nhân lực và hãy 

chấp nhận cái tính chất rất ngƣời của mình là biết đau khổ, biết buồn chán vì 

may quá mình không phải là gỗ đá. 

Kiến tánh, tự tri cũng một nguyên lý thấy rõ đƣợc những diễn biến xẩy ra trong 

mình và thành thật chấp nhận nó là mình thì mới lập đƣợc quân bình và mới đi 

trọn đƣợc con đƣờng mình đã đƣợc giao phó trƣớc khi xuống thế gian. 

Tâm và Tánh là bạn đồng hành không thể tách rời hay hủy diệt. 
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CÁM ƠN 

June 30, 2010  

Tui rất cám ơn những bạn đọc gởi comments. Có ngƣời khen ngợi, có ngƣời hỏi 

đạo nhƣng tui thấy tui không có bổn phận trả lời về đạo, vì quí vị có trình độ 

hiểu biết rất là cao, tui không thể hơn đƣợc để mà chỉ dẫn gì thêm. Ở đây là một 

chỗ để thực hành, tự mình làm Thầy lấy chính mình. 

Tâm pháp là pháp của cái Tâm, mình phải biết những diễn biến trong nội tâm 

của mình. Những bài viết trong blog này không phải để mình tìm những lý giải 

hƣớng ngoại mà là lắng nghe những phản ứng của nội tâm. 

Nếu quí vị là đồng thiền với tui thì tui nghĩ bao nhiêu lời giảng dạy của Thầy 

chúng ta đã trao, và hàng đêm chúng ta đã nghe liên tục trong không biết là bao 

nhiêu năm trời thì tui làm gì có khả năng nói cái gì hơn cái Thầy đã dạy?! 

Còn nếu quí vị đã tìm đƣợc sự sai lầm hay là tìm thấy và hiểu đƣợc mình thì xin 

ngàn lần chia sẻ với tui. Vui lắm khi mình đã giác ngộ, hiền lành lắm khi mình 

không còn hƣớng ngoại vô lý. 

CHUYỂN DỤC 

July 8, 2010  

Lúc còn trẻ cái khổ sở nhất của tui là dục. Thƣờng thì tu hành ai ai cũng tránh 

hoặc tìm cách diệt dục. Cho nên dục là kẻ thù không đội trời chung. 

Bây giờ thì thèm cái dục lắm, thèm đƣợc muốn này, muốn nọ cho vui thế mà có 

đƣợc đâu. Cho nên ai còn dục thì hãy trân quý nó đi đừng phàn nàn nữa. Nó là 

liều thuốc thần để chữa các bệnh ù lì, lƣời biếng, chết dở lờ đờ nhƣ con gà mắc 

mƣa hay… con gà nuốt dây thung??? 

Cả đời tui chỉ trốn nó, bị nó rình chụp rồi ngoe nguẫy vẫy nó ra đƣợc thì không 

bao lâu cũng lại đƣợc nó chiếu cố. Cứ thế mà tu hành càng ngày càng ngon 

nhƣng chẳng biết nó ngon thật cho đến khi mất nó. 

Nghĩ cũng lạ! Từ diệt nó chẳng đƣợc đến tìm ra cách “Chuyển Dục” lại thành 

công thì nay lại nhớ nó da diết mới đau chứ! 

Này nhé, ai muốn chuyển dục thì cũng dễ thôi, cứ dục tiến thiên đàng, nghĩa là 

tiếp tục “em chã, em chã” với nó. Ðƣa em về Trời thì em theo mà đƣa em xuống 

đất thì em không chịu đâu… Ðƣa em đi lòng vòng thì em cũng đi cho biết rồi về 

thôi. 

Nhƣng mà này! Sau này chuyển đƣợc dục rồi đừng có tiếc nó đấy nhé! 
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LỘT VỎ 

August 24, 2010  

Cởi đi cái vỏ bề ngoài với bao lý thuyết đã học đƣợc của bất cứ vị Thầy nào để 

tìm gặp chính mình. 

Chỉ đến khi lột xác mới biết mình thật là ai. Trình độ thật của mình. Còn mang 

một chiếc áo đạo cho dù đạo gì thì cũng chỉ là mƣợn tạm xài chơi mà thôi. Rồi 

cùng nhau hội họp bàn bạc xào đi xào lại những mớ lý thuyết củ rích thì làm sao 

thấy đƣợc cái vô cùng của mình. 

Hãy thỏng tay vào chợ, hãy xé mây vào cõi tục. Ðừng sợ hãi sự cô đơn, đừng 

tìm đám đông để có cảm giác là mình đi đúng đƣờng. 

Buông đi!!! 

IM LẶNG 

September 25, 2010  

Ðạo đã có sẵn trong mình, chỉ cần sự im lặng để tìm thấy nó. Hoàn cảnh có thu 

hút, có kéo trì mà ta cứ giữ tƣ thế thiền định thì lúc đó đạo sẽ hiển lộ rõ ràng. 

Tin ở Thƣợng Ðế đấng tối cao, không cần phải xôn xao, nhiễu động mà chỉ cần 

im lặng. Niềm tin đó mới là thật. 

KHÔNG NGHIỆP 

October 9, 2010  

Chúng ta thử không ăn muối và đƣờng (không ăn mặn và ngọt) trong vòng một 

tuần sẽ hiểu đƣợc thế nào là ngƣời không nghiệp. 

Sự mầu nhiệm của cách ăn uống này chỉ có làm mới tự biết. 

CÓ LÀM CHƢA? 

October 21, 2010  

Nếu đã có thực hành ăn không muối và đƣờng thì đã thấy sự màu nhiệm của 

cách ăn này. Bệnh nhẹ đã khỏi, bệnh nặng thì thuyên giảm. Tiếp tục thì thấy 

nguyên thủy con ngƣời không dùng muối và đƣờng, nay trở lại với sự giản dị thì 

sẽ thấy thân thể nhẹ nhàng, thoải mái hơn giúp ít cho những buổi tham thiền dễ 

nhập định. 

Sau khi thực hành thanh lọc bản thể sẽ có cách thanh lọc thêm nội tâm, nội tạng. 

Ngoài phƣơng pháp thiền có rất nhiều pháp để hổ trợ mà nếu không chấp sẽ đạt 

đƣợc kết quả tốt cho chính mình. Vạn pháp cũng do Thƣợng Ðế ban chỉ có con 

ngƣời hành sai, rồi đem pháp đó làm của riêng mình, tạo chiến tranh nội tâm và 

với ngƣời khác, rời xa mục đích ban đầu là nguyện tu giải thoát. 
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BÀI 1 – VÔ VI TÂM PHÁP GROUP (FACEBOOK) 

August 12, 2015 

Tối hôm qua khăn gói quả mƣớp xuất hồn đi đảnh lễ Thầy tui. Đã lâu lắm 

không muốn đi chút nào nhƣng vì cái group VVTP thiếu chút muối tiêu cho 

mặn mòi nên tui phải dìa trển một chuyến. 

Ngƣời ta nói xuất hồn khó quá sức, tui thì thấy dễ ợt mà nói ngƣời ta kêu tui 

chảnh! Đó là còn nể mặt không là phang cho từ ba xạo rùi. Tui viết tiếng việt có 

lỗi chánh tả, bà con cũng bỏ qua cho tui thì tui mới có hứng viết tiếp há hông! 

Đang viết thì anh tui làm mệt, tui cầm tay anh mình truyền chút điển cho qua 

cơn. Tui thấy cả đời anh tui làm tiền giàu sụ bây giờ về hƣu đáng nhẽ phải 

hƣởng cái thành quả mà mình đã xây dựng bao nhiêu năm nay, thì giờ đây đang 

phải đối đầu với căn bệnh hiểm nghèo. 

Trở lại với chuyến xuất hồn đêm qua, với tui xuất hồn chỉ cần nghĩ là tới không 

có phải bay tà tà ngắm cảnh cho nên nếu muốn tui tả đẹp cở nào thì tui thua. 

Hỏi tui cung nào, tầng Trời thứ mấy thì tui cũng hổng biết luôn, ngoài trừ khi 

tui tới đó có Phật Sự nói cho tui biết hay trƣớc khi đi tui biết chỗ hay vị nào tui 

muốn gặp. 

Nói trƣớc nói sau đặng đừng ai bắt bẻ tui mắc công, muốn nghe tui kể thì nghe 

không thì tự do cuốn gói, tui hổng dụ ai:). 

Cái màn xuất hồn kể chuyện trên Trời không chỉ đọc chơi cho vui, và tui cũng 

hổng có nói rõ ý nghĩa của từng bài học mà Bề Trên dạy, ai hiểu sao thì hiểu, 

cùng chung đóng góp để cùng học hỏi mới dzui. Ngƣời nào muốn âm thầm im 

re cũng hổng ai bắt phải lên tiếng. Mà lên tiếng đả phá thì sẽ có cơ hội đƣợc 

leave group một cách lẹ làng. Gì chứ dứt khoát thì tui rành sáu câu. 

Bây giờ bắt đầu nà. Lúc tui nhập định thì ý nói xuất hồn đảnh lễ Đức Thầy LSH, 

vèo cái nói đúng hơn sát na sau tui xém miss ông Thầy nếu không quay mặt lại 

nhìn cái ông nào đang chỏng mông cuối sát xuống mặt nƣớc hồ. Tò mò tui đến 

gần thì ra là Ổng, ổng đang lắng nghe một con cá chép vàng nói gì đó, tui bèn 

lên tiếng hỏi: 

– Ba nghe nó nói gì đó? (Hồi ổng còn sống tui kêu bằng Ba). 

Ổng ngẩn đầu lên nói: 

– Nó giảng đạo của nƣớc. 

Xong ổng cƣời ha hả lƣớt sóng đi khơi khơi nhẹ nhàng, tui phóng theo sau để ý 

thấy dƣới chân ổng có hai con cá chép vàng bơi thoăn thoắt. Mặt hồ lúc đó lặng 

yên, màu xanh lục lóng lánh ánh sáng dịu mát, bầu trời bao la không thấy bến 
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bờ. Cũng nên nói, tất cả đều bằng ý nên rất nhanh không phải nhƣ mình nói 

chuyện dƣới thế gian này. 

Theo một đoạn thì càng lúc ổng càng bỏ tui xa lắc xa lơ. Tui bèn ngừng lại 

chuyển ý đi gặp Phật Bà Quan Âm. Nghĩ là thấy, nhƣng lạ thay thấy xong thì 

nhìn lại Phật Bà đã trở thành một cô bé đáng yêu và đang chơi gì dƣới đất. Đang 

còn phân vân thì cô bé quay sang tặng cho tui một viên đá tròn, nhỏ xinh xinh. 

Tui bỗng nhiên hồi về, xả thiền ngồi run đùi ngâm câu: 

– Ta la ta la A ma ta la 

Hiiii… Chẳng biết nghĩa gì mà thấy dzui dzui. 

BÀI 2 – VVTP FACEBOOK 

August 12, 2015 

Nhớ tới ngày trƣớc ngồi nói chuyện với ông Thầy tui, ổng nói nơi nào có chiến 

tranh con cứ ngồi thiền tƣởng và hƣớng tâm tới sẽ giúp đƣợc nơi đó. Nhiều năm 

qua tui cũng có làm nhƣng thỉnh thoảng thôi. 

Gần đây thấy động đất ở Nepal tui tới đó xem sao, thấy cả đoàn tăng ni mặc cà 

sa đỏ dắt ngƣời gặp nạn chết đi từng đoàn đông lắm. Những vị tăng này đều ở 

Tây Tạng họ đã xuất thần thức đến để giúp đỡ. 

Nhìn trần thế sao gần đây nhiều tai ƣơng và chiến tranh, tui bèn muốn về gặp 

Phật Di Lạc xem Ngài có điều gì chỉ giáo. Trong giấc thiền lâng lâng, đang 

phiêu diêu thả hồn về nơi mình muốn đến thì bịch một tiếng to tui đụng ngây 

vào một khối to tròn, nhìn sang phải tui thấy một cái lỗ to tƣớng. Ý nói sao 

muốn đảnh lễ ông Di Lạc mà mình lại đi lạc tới chỗ gì kỳ lạ vậy ta? Nhìn quanh 

thì chỉ thấy ánh sáng chói loà, nơi mình đứng là lơ lửng trên không, tiến lên 

không đƣợc vì cái khối mềm mềm và cái lỗ này. Ngơ ngác thì tự nhiên khối đó 

rung động xong nghe tiếng cƣời giòn tan của ai đó từ phía trên vọng xuống. Tui 

ngƣớc mắt nhìn lên thì chỉ kịp thấy một ngón tay trỏ to đùng búng tui bay ra xa 

rồi nhƣ có một sức hút vô hình tui lại đƣợc kéo lại đáp xuống một bàn tay thật 

vĩ đại. Vừa đứng yên tui đã phải chao đảo vì bàn tay ấy đƣa tui lên cao gần một 

khuôn mặt mà không thể không nhận ra là Ông Phật Di Lạc hiền hoà, với cái 

cƣời đáng yêu làm sao. Thì ra lúc ban đầu tui đã đụng phải cái bụng và cái lỗ 

rúng sâu to của Ngài. 

Ngài nhìn tui, tui nhìn lại. Bao nhiêu câu thắc mắc định bụng sẽ hỏi thì lúc này 

tui chỉ thấy mắc cƣời. Xong cái đầu bỏng trống rỗng, bỗng mất đi, tui chỉ biết 

buông xuôi, hoà vào trạng thái an lạc tuyệt vời. Không biết thời gian bao lâu, 
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hay chỉ trong sát na tui chợt mở mắt ra, giờ thiền đã qua mau mà niềm an lạc 

nếm đƣợc lúc nãy vẫn còn bao trùm lấy tui. 

Chẳng còn gì để hỏi, cũng không nhớ muốn nói gì. Chỉ bật cƣời rồi nằm phè 

ngủ một giấc tới sáng. 

BÀI 3 – VVTP FACEBOOK 

August 12, 2015 

Mèn đéc ơi! Bận thui là túi bụi. Bữa nay mới quởn quởn viết tiếp cái hôm đi 

thăm Trời. Bức tranh này thứ ba nheng. Đếm mà lộn thì chắc cái Hƣơng hay Ku 

Cuội thế nào cũng la làng lên rùi. 

Trƣớc khi nhập đề mình kể chuyện bên lề chơi chút. Ông anh tui bệnh nặng 

hổng biết đi ngày nào, lu bu phụ chị dâu nhà cửa để cho chỉ lo cho anh. Mỗi lần 

mở cái FB lên nhìn cái mặt osin của tui là mắc cƣời, vẽ bà dzua, bà chúa gì ko 

vẽ, vẽ chi ngƣời ở đợ nên chi lóng rày tui hùng hục bá thở luôn. 

Chƣa kể đến đêm tui tham thiền nhập định đi tới tận Bordeaux nơi ông anh tui 

nằm bệnh viện thăm chút coi sao. Thấy ổng cứ lấp la lấp ló, chẳng biết đi hay ở 

tui bèn nói: 

– Anh muốn xem cõi bên kia ra sao không? 

– Ổng ừ không ừ, không cũng không, có lẽ cái thuốc mỏ phin nó cho ổng cầm 

đau vật ổng rùi, trong ngoài lơ mơ. 

Tui nói: 

– Thui anh chờ đây, em đi xíu trở lại liền. 

Nghỉ chút tui bèn réo Đại sƣ huynh của tui xem đang ngự cái chỗ nào. Véo một 

cái tui lọt tũm vô cái hầm tối thui! 

Úi chu choa mẹ ơi! Đại sƣ huynh tui sao ra nong nỗi này, tu gì đã đắc quả Phật 

Trung Chính Quang Minh mà sao làm chuyện tào lao gì mà rơi toẹt nó xuống 

chỗ tối thui vậy Trời!!!! Ông này lúc còn tại thế cũng lắm chiêu nhiều nghề biết 

đâu lên Trời ngựa quen đƣờng cũ dỡ thói lƣu manh ra đây?! 

Thui thì túi thì túi, mình tới rùi đi tiếp xem sao. May quá! Trƣớc mặt có ánh 

sáng chói loà nhƣ đèn pha rọi tui cũng thấy yên bụng, nói phải vậy chớ! Đừng 

làm hổ mặt đám Vô Vi Tâm Pháp! 

Ánh sáng lúc đó tự nhiên dịu lại, tui cảm nhận nhƣ mình đƣợc bao bọc bởi vòng 

tay thƣơng yêu của sự thân thiết triều mến. Có cảm tƣởng nhƣ trở về nhà. Tui 

mạnh dạn hƣớng về áng sáng đó trong lòng thật bình yên, tự nhiên quay đầu về 
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phía sau thì thấy ông anh tui đang lẻo đẻo theo mình hồi nào không hay. Đƣa 

tay nắm tay anh tui kéo ảnh theo. 

Nhờ ánh sáng dịu mát tui thấy có ai đó ngồi tại một chiếc bàn đá đang ghi ghi 

chép chép. Nhìn kỹ hóa ra la Đại sƣ huynh, phía trên thì có chữ “Âm Dƣơng 

Giới”. À, thì ra đây là ranh giới của cõi dƣơng và cõi âm. 

Đại sƣ huynh nhìn lên cƣời toe nhƣ ngày nào còn ha hả khoái chí nói: 

– Em đem anh của em đi tham quan phải không? Anh đến đón em đây. 

Tui cũng không kém vui mừng nhƣng mà phải hỏi tội Đại sƣ huynh liền: 

– Anh làm gì không ngự toà sen mà đi xuống cái nơi này ghi ghi chép chép? Bộ 

hết chỗ đi chơi và làm việc rùi hả?……haaaaa 

Ảnh cƣời giòn tan nói: 

– Bộ chỉ mình em biết làm osin thôi sao?! Trên này trong cao có thấp trong 

thấp có cao, làm gì mà chẳng đƣợc! Muốn giải thoát phải chăng là dẹp mọi mê 

chấp không! Thôi, mình đi tham quan nhe em. 

Thế là cả ba thoăn thoắt bay đi… … 

Hôm qua chị dâu gọi điện thoại nói với tui, ông anh bảo lạ quá nằm mơ thấy đi 

đâu cảnh đẹp lắm không giống ở dƣới thế gian này, ổng sẽ ráng nhớ để khi có 

hết bệnh thi vẽ lại. 

Một điều làm cho chị dâu mất ngủ là ổng đòi hiến một số tiền lớn cho viện 

nghiên cứu ung thƣ ở Bordeaux… hiiii. 

FACEBOOK VÔ VI TÂM PHÁP GROUP 

CVH mới thành lập một Facebook Group lấy tên là Vô Vi – Tâm Pháp 

https://www.facebook.com/groups/1004726606210801/ 

Có thể join và leave group dễ dàng. 

https://www.facebook.com/groups/1004726606210801/
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MỘT VÀI BỨC TRANH 

1. Lửa Tâm 

2. Vùng Tạo Sao 

3. Ngƣời Tu Và Geisha 

4. Ngóng Con 

5. Thầy Trò 

6. Quan Âm 

7. Hoa Mẫu Đơn 

8. Mandala Hào Quang 
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Mandala Hào Quang 

“Chúng ta in bức hình vẽ này ra giấy, lấy một bó bút chì màu để bên cạnh, 

không đƣợc lựa màu sắc, bóc một cây bút chì tô từ bên trong mandala ra vòng 

ngoài, thay đổi màu sắc lúc nào cũng đƣợc nhƣng vẫn không đƣợc lựa màu . Tô 

màu xong, ngắm nhìn mandala thấy có lấn cấn, không thanh nhẹ, không cởi mở, 

không hài lòng thì biết rằng mình còn những khúc mắc chƣa giải tỏa . Vài ngày 

sau lại tô một mandala khác .” 


