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DẪN NHẬP :  
 

LÀM CHỨNG NHÂN CỦA THỜI ĐẠI 
 

 
uốn tránh động tâm ta cần trở nên một 
khán giả trong đời sống của chính 

mình. Mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua là những đoạn 
phim ngắn. 

Là nhân chứng của đời sống mình, cảm 
nghiệm từng giây từng phút nhưng đừng để 
những gì xảy ra lôi kéo khiến mình trở nên mù 
quáng, quên đi cái tôi đã thấy biết, đã qua hành 
trình tu học, đã hiểu rõ định luật nhân quả, định 
luật sanh diệt – định luật thiên nhiên của trời 
đất – của Chư Thiên. 

Làm nhân chứng để không buông mình vào 
những cơn xoáy, cơn lốc của hỉ nộ ái ố thất tình 
lục dục, mà phải thể hiện với tánh không nhiệm 
mầu của giải thoát. 

Làm nhân chứng để biết rằng mình tuy đơn lẻ 
mà lại liên kết với vạn vật sanh linh liên hệ từ 

M 
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quả đất đến các tinh cầu nghìn trùng xa cách mà 
lại gần trong gang tấc hay quy nhập lại một để 
cùng hóa hóa sanh sanh. 

Biết được sự liên hệ vô vàn như thế, biết 
được tánh không huyền nhiệm thì hà tất phải bị 
lung lay đối với những tổn thương hiện tại, một 
phấn bụi thoáng qua trong chốc lát. 

Sống với tánh không ta mới không ngủ quên 
khi làm nhân chứng của thời đại, của đời sống 
mà mình có liên quan mật thiết với tất cả biến 
chuyển trong thời gian tại thế. 

 

Nguyễn Huỳnh Mai 

Ngày 16-3-2015    

Huntington Beach, California, Hoa Kỳ. 
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01.- CON ĐƯỜNG ĐÒI HỎI SỨC MẠNH CỦA TÁNH 
KHÔNG. 6-8-13. 

Sự trong sáng của tánh không luôn là điểm tựa để 
hành giả có thể tiếp tục được hành trình không gián 
đoạn của mình. 

Tánh không có khả năng hóa giải mọi tự tánh của 
ta và mọi tánh của người quanh ta muốn áp đặt vào 
mình. Tất cả những việc thương, ghét, hiểu lầm, chê 
bai, phỉ nhổ hay ganh tị, tỵ hiềm đều sẽ bị bức tường 
không tánh, hay lực không tánh phá vỡ. 

Sức mạnh của tánh không vừa uyển chuyển, nhẹ 
nhàng nhưng vô cùng mầu nhiệm, có khả năng khởi 
dậy mọi tiềm năng và nội lực của người biết tu biết 
con đường chân lý tối thượng là con đường duy nhất 
mà mình phải đi để không gục ngã dọc đường. 

Không tánh sáng trong có khả năng giúp hành giả 
một con đường độc lập, con đường riêng rẽ của chính 
mình không bị ảnh hưởng của mọi thế lực ngoại lai. 

Mỗi hoàn cảnh khó khăn đều là để củng cố nội 
lực, để gom nội lực và mọi nỗ lực về một lối đi vững 
mạnh cho con đường phục hưng chánh pháp. 

Phục hưng chánh pháp là con đường đòi hỏi sức 
mạnh của tánh không mới vượt được mọi rào cản. 
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02.- PHẢI TIẾP TỤC CHIA SẺ, ĐÓNG GÓP.  
13-8-13  -  10 giờ sáng. 

Có nên ngưng viết để hành? 

Viết quan trọng hay hành quan trọng? 

Vừa viết vừa hành có kết quả chăng? 

Hay sống lặng lẽ mới là sống thật? 

Con người dù sống cô đơn cách mấy cũng liên hệ 
chặt chẽ với mọi người và môi trường sống vì vậy mới 
có những điều ơn mà Đức Thầy đã dạy: Ông Bà Cha 
Mẹ, Đất Nước, Nhân Loại, Chúng Sanh Phật Pháp 
Tăng. 

Ta không từ đất mà chung ra, mà ta liên hệ cả 
một tiến trình hóa hóa sanh sanh của nhân loại, của 
vạn vật đồng nhất thể trong đó có ta. 

Dù cho có làm bất cứ điều gì có kết quả con người 
đều có bổn phận phải đóng góp cho nhân loại, cho 
tiến trình phát triển vật chất và tâm linh của con 
người, vạn vật 

Vì sao mà tiến trình phát triển này bao gồm cả vạn 
vật? 

Vạn vật thay đổi tốt xấu một phần lớn cũng do 
tâm con người được phát triển tốt hay xấu. 

Ngay cả một cộng đồng hay một quốc gia, người 
dân trong đó cũng bị ảnh hưởng nặng. Tâm con 
người tham lam, ích kỷ, xâm phạm, chiếm đoạt của 
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cải, đất đai thì con người nơi đó sẽ nghèo hơn, khổ 
hơn, bất mãn hơn vì kẻ dữ, kẻ mạnh, kẻ giàu hiếp 
đáp người nghèo, cô thế, bần cùng. 

Một hành giả biết tu trì, phát triển tâm linh, biết 
đạo, biết điều hay lẽ phải cần chia sẻ con đường học 
hỏi, sửa đổi cho người của dân tộc đó làm nền tảng 
cho việc phục hưng đất nước, phục hưng đạo tâm của 
con người cùng dân tộc 

Một con én không làm nổi một mùa xuân, nhưng 
nhiều con én, nhiều người đồng tâm hợp ý, thì có thể 
xoay chiều chuyển hướng cả một chế độ, một ý thức 
hệ đang đem tai hại cho dân tộc. 

Tóm lại, việc tu học, tu sửa luôn là điều căn bản 
cần có, nhưng sự chia sẻ không thể có được vì đó là 
bổn phận cần làm, nhất là bởi một tín đồ tu hành 
theo giáo lý Tứ Ân. 

Vậy tu, hành, viết, chia sẻ là điều phải tiếp tục 
đóng góp với tha nhân, với nhân loại trong đó có dân 
tộc mình. 

 

03.- CẦN NGHE, THẤY, HIỂU RÕ MỚI GÓP CÔNG 
GÓP SỨC. 14-8-13  - 9 giờ 30 sáng. 

Muốn hoàn thành bổn phận phải biết lắng lòng và 
lắng nghe. 

Lắng lòng để bình an, lắng dịu những bận rộn của 
đời sống, của thị phi tốt xấu, thương ghét, của phe 



22  NGUYỄN HUỲNH MAI   

phái bên này bên kia, nhóm này nhóm nọ, kẻ thương 
người chê vân vân. 

Lắng nghe không phải chính mình mà đủ, mà 
lắng nghe tiếng vọng của người dân, của dân tộc, của 
người cùng thời. Sự khao khát của họ, nguyện vọng 
của họ, những đau thương và uất ức của họ. 

Cần lắng nghe để nghiệm xem tiếng lòng của 
mình, những gì mình nghĩ suy, những điều mình viết 
ra có phù hợp với tiếng lòng của dân tộc chăng hay 
mình nghĩ đông, họ nghĩ tây, họ nghĩ dưới đất, thật tế 
trong đời sống còn mình lại nghĩ mông lung trên trời 
cao, đầy mộng ảo. 

Có biết bao tư tưởng đã bị vứt đi hay tàn lụi chỉ vì 
không hợp với con người, nhất là những người cùng 
dân tộc, cùng hoàn cảnh đất nước. 

Biết bao nhiêu tư tưởng gia đã xa rời thực tế bởi 
ảo vọng của chính mình. Có bao nhiêu lãnh đạo quốc 
gia đã không đem lại hạnh phúc cho toàn dân vì càng 
ngày họ càng tích tụ tiền của còn người dân thì phải 
đối đầu với không biết bao nhiêu là khổ cực và 
nghịch cảnh. 

Biết bao lãnh đạo tôn giáo, đã vì tham vọng, 
quyền lực khiến tín đồ phải đau khổ, bơ vơ, mất định 
hướng. 

Muốn có ích lợi cho con người và đóng góp vào 
hạnh phúc đất nước, hạnh phúc nhân loại, ta cần học 
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hỏi, lắng nghe và mở to con mắt để nhìn những bao 
bọc xung quanh. 

Muốn trở thành người hữu lợi ta cần đi vững, 
đứng vững, thấy rõ, nghe rõ và  hiểu rõ. 

Nghe, thấy, hiểu cho rõ là điều khó nhất nên làm 
rồi mới có thể góp công góp sức cho tha nhân. 
 

04.- TƯ TƯỞNG LỰC SẼ CỨU CON TÀU VIỆT NAM. 
29-8-13  - 4 giờ sáng. 

Tất cả những công trình xây dựng, bồi đắp và phát 
triển của con người ở bất cứ một quốc độ nào đều 
tùy thuộc vào nền tảng của tư tưởng. 

Nền tảng tư tưởng thật quan trọng vì từ đó mới 
phát ra mọi công trình khoa học, kinh tế, giáo dục, 
tôn giáo nhằm hướng con người của mỗi chủng tộc, 
quốc gia đi đến sự phát triển phồn thịnh, hạnh phúc 
hay bị tiêu vong, bị phá hủy. 

Tóm lại vì sao có quốc gia đi lên trở nên hùng 
mạnh, dân được ấm no, và các quốc gia khác lại 
chiến tranh, người dân đang sống trong tận cùng của 
đau khổ, chết chóc. 

Việt Nam cần xây dựng lại từng hạ tầng cơ sở đến 
thượng tầng kiến trúc. Có bao nhiêu du học sinh đến 
các nước học hỏi kiến thức, văn minh, khoa học tiền 
tiến nhất thế giới, cộng với bao giới trẻ mang về nước 
bao nhiêu bằng cấp cao nhưng cũng bó tay không 
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làm được những gì cho tổ quốc cho quê hương nếu 
hạ tầng cơ sở của nước nhà rục rã, ung thối, suy sụp. 

Chính người dân và tinh thần dân tộc của thành 
phần nông dân, lao động, những người đổ mồ hôi, 
nước mắt nhiều nhất mới là nền tảng của quốc gia. 

Các lãnh tụ của quốc gia nếu không biết quý nhân 
sanh, không tôn trọng nhân sanh, và bảo vệ nhân 
sanh, ví như họ ăn cơm xong thì đập vỡ nồi cơm, đốt 
đi ruộng lúa thì sớm muộn gì họ cũng chết đói vì đã 
cắt đi bao tử và cuống họng của mình. 

Chính họ cũng đã hủy hoại tương lai dân tộc, hủy 
hoại mầm non tuổi trẻ của đất nước, hủy hoại cả cơ 
đồ mà tổ tiên đã để lại. 

Những con sâu không thể làm rầu nồi canh mà 
ngọn lửa dân tộc sẽ đun sôi nồi canh để các con sâu 
phải chết. 

Tinh thần dân tộc, đạo giáo dân tộc là những chất 
liệu cho tư tưởng dân tộc được mạnh mẽ phát triển 
giúp cho dân tộc được vùng dậy, vươn lên thoát hiểm 
của mối nguy diệt vong, mất nước. 

Việt Nam không thể bị xoá tên trên bàn cờ thế 
giới vì tâm lực, trí lực, tư tưởng lực Việt Nam được 
bùng lên mạnh mẽ, xóa tan những lụn bại ươn hèn 
khuất phục vì lợi ích riêng của một nhóm sâu dân 
mọt nước. 

Tư tưởng lực sẽ cứu con tàu Việt Nam sắp bị đắm 
chìm trước nanh vuốt của ngoại bang. 



   

SỨC MẠNH TÁNH KHÔNG 25 

 

05.- SỐNG TRONG SỰ NGHIÊM TÚC CỦA PHẬT 
LUẬT. 30-8-13  - 3 giờ sáng. 

Nếu muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Phật 
pháp, cho việc phục hưng chánh pháp, ta không chỉ 
sống trong thế gian luật mà phải sống trọn vẹn trong 
Phật luật. 

Thế gian luật có thể điều chỉnh theo hoàn cảnh, 
con người, sự thay đổi của văn hóa, dân sinh, nhưng 
Phật luật thì không. 

Phật luật không phải sống như thế nào cho người 
khác nhìn, người khác thấy, mà sống đúng theo ý chỉ 
của Phật, hay luôn luôn có Phật ngự trong tâm, trong 
mọi tư tưởng, trong sự tự quán sát, không thay đổi 
cũng không rời đổi chính mình. 

Sống trong Phật luật là sống trong sự quyết tâm 
phụng hành bổn phận và trách nhiệm không dời đổi 
cho đến khi lìa thế gian. 

Sống trong Phật luật ta không có quyền nay thế 
này, mai thế kia, mà ta luôn sống trong sự quyết tâm 
đi trọn con đường đã chọn với tấm lòng thành khẩn 
muốn mọi việc phục vụ, hành đạo được thành công 
viên mãn cho việc chung, hoàn toàn không có hữu lợi 
cho cá nhân, gia đình và phe nhóm. 

Sống trong Phật luật là sống trong sự nghiêm túc 
tự đặt mình trước sự giám sát của Phật, Pháp, Tăng; 
và Phật, Pháp, Tăng sẽ trợ lực cho hành giả trên con 
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đường tu tập, hành đạo trong mọi công trình nhằm 
lợi lạc cho cộng đồng chung nhân loại. 

 

06.- SỨC MẠNH TỈNH THỨC GIÚP TA ĐỨNG 
VỮNG. 2-9-13  - 10 giờ đêm. 

Có những nghiệp dai dẳng khiến ta mãi lo lắng ưu 
tư nhưng một phút nào đó chỉ chợt tỉnh, ta cứ như rũ 
bỏ một gánh nặng ngàn cân. 

Gánh nặng ngàn cân này, có khi không phải nó 
đeo đẳng ta mà do chính ta đeo đẳng nó. Nhìn lại 
bao nhiêu u sầu, rầu lo, bực mình như rớt lại sau 
lưng. 

Vì sao tim ta trước đó nặng nề, trí óc không 
ngừng nghĩ suy, lo lắng, bỗng phút chốc nào đó, tim 
ta, đầu ta bỗng nhẹ và đôi vai ta tự động buông 
xuống một cách thần kỳ. 

Phải chăng ta đã gặp quý nhơn, hay ta được một ân 
điển, phép lạ? 

Cái phép lạ phải chăng là sự thức tỉnh giác ngộ về 
những gì mình mang nặng canh cánh trong lòng nay 
sực tỉnh và thấy tất cả đều nhẹ nhàng phù du hơn là 
những gì bao quanh ta, hay của tiền, quyền lực. 

Khi nghiệp đã buông, thì rơi một cách nhẹ nhàng 
khiến đôi khi ta ngạc nhiên về chính mình vì trước đó 
ta đã ôm ấp, cưu mang, gánh vác liên tục nghĩ đến 
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nó, và tìm mọi cách từ tinh thần đến vật chất ôm ghì 
lấy nó. 

Sau những phút giây tỉnh thức, ta cảm nghiệm 
được sự rời cái khổ, cái nghiệp nặng nề mà mình 
gánh vác. Nhân đó ta tự thanh lọc tâm thân ý một 
cách rốt ráo hơn để đời sống từ nay được giản dị, 
thanh thản, không bị gút mắc như đoạn đường đầy 
khó khăn mà mình đã bước qua. 

Đó là sức mạnh của sự tỉnh thức và chỉ có sức 
mạnh này mới có khả năng giúp ta đứng vững trên  
đường đạo. 

 

07.- TƯ TƯỞNG LỰC GIÚP SỰ TỒN VONG NHÂN 
LOẠI. 4-9-13  -  5 giờ 30 sáng. 

Điều quan trọng khi bước vào đường tu là gì? 

Đó chính là chân tâm, cái nội tâm chân chánh của 
mình. 

Bước vào đường tu với một cái tâm chân chánh, 
không thay đổi cho dù tu tiến tới đâu, thì mới có khả 
năng bước vào chánh đạo. 

Vậy thì rõ rệt nhất là cái tâm trọng yếu nhất của 
một người muốn tu hành chơn chánh không bước 
vào con đường tu với tham vọng. Tham vọng đạt 
được quả vị, được thành Phật, được hơn người, được 
chức phẩm, vân vân... 
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Muốn đi đúng đường, muốn bước vào chánh đạo 
phải luôn soi rọi chân tâm, lau chùi cho nó sạch sẽ 
luôn luôn để khi hạt bụi tham vọng dính vào là nó sẽ 
hiện rõ lên ngay, ta mới có khả năng biết mình và 
biết người. 

Chân tâm ta càng sáng thì chẳng những soi rọi 
bản ngã mình một cách rõ ràng mà nó còn có khả 
năng soi rọi những người quanh mình và ta cũng dễ 
dàng nhận biết qua sự minh mẫn sáng suốt lẫn từ 
trường của mình. 

Vậy nếu tiếp tục giữ nội tâm chân chánh, từ 
trường trong sạch, cải sửa luôn luôn người tu lại trở 
nên một bộ máy người tinh vi, nhạy bén và cũng là 
một thước đo chính xác về con người và môi trường 
sống vì ta đã hòa vào thiên nhiên và ta là thiên nhiên. 

Con người tu hành chơn chánh sẽ được hòa quang 
vào vũ trụ và cùng sống, cùng thở, cùng tiến hóa với 
vũ trụ. 

Khi sống hòa quang vào vũ trụ ta mới hưởng được 
sự tuyệt vời của định, cái định sống động và biến 
chuyển không ngừng và từ cái định đó sự sáng tạo 
tuôn trào bất tận. 

Từ sức mạnh của cái thức giác ta mới có chiêm 
nghiệm được sức mạnh nội lực của định và từ cái 
định mạnh mẽ sống động này bùng vỡ sáng tạo mạnh 
mẽ và đó mới nảy sanh ra sức mạnh của tư tưởng. 
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Sức mạnh của tư tưởng không thể có, nếu không 
phát xuất từ chánh định vì vượt được mọi sự chia rẽ, 
phân hóa, hận thù, ích kỷ và ác tâm. 

Tư tưởng chỉ có sức mạnh nếu nó thoát thai từ sự 
trong sạch, từ định luật thiên nhiên, từ thiên luật, 
chớ không bằng nhân luật theo xu hướng tham vọng, 
phe phái của con người muốn đè bẹp, tranh chấp, 
cạnh tranh nhau hay độc tài, độc đoán. 

Tư tưởng chỉ có sức mạnh khi vì con người, và 
phục vụ cho sự an lạc và tồn vong của con người. 

Tư tưởng lực giúp cho sự tồn vong của nhân loại. 
 

08.- MỌI SỰ VẬT LỘ RÕ THẬT TƯỚNG KHI TA 
TỈNH THỨC TOÀN DIỆN. 5-9-13 -  5 giờ sáng. 

Tất cả những va chạm trong đời sống đều giúp 
cho ta gạn lọc tâm thân ý nếu ta biết xem đó là 
những cơ hội để tự kiểm, quán chiếu lại những sai 
lầm dù là vô ý, vô tình của sự lơ là thiếu tỉnh thức. 

Những lỗi lầm lớn hay nhỏ đều hữu lợi khi ta xem 
nó là những tiếng chuông báo thức khi ta ngủ gà ngủ 
gật hay ngủ quên trong chốc lát. 

Tâm ta càng trống, càng nhẹ nhàng, xa rời cái 
muốn ta càng giảm va chạm, giảm sự chống báng hay 
đối phó của người xung quanh. Nhưng phải hiểu cái 
tâm trống rỗng nhẹ nhàng nhưng sáng suốt đó lại là 
một cái tâm nhạy bén, huệ mẫn, thức giác chứ không 
u mê, lơ là, ù lì, bốc đồng. 
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Khi tỉnh thức toàn diện ta không còn bốc đồng, 
bất chợt, trong hành động hay lời nói mà chỉ nói 
năng hành xử khi cần thiết, khi có nhu cầu. 

Tỉnh thức toàn diện không những ta phải quán 
xét nội tâm sâu kín của mình mà còn biết và hiểu rõ 
con người và ngoại cảnh. Đó là sự biết người biết ta 
trong mọi cảnh ngộ, mọi hoàn cảnh. 

Vậy thì sự thức giác đó, tỉnh thức toàn diện đó 
khiến ta mệt mỏi không? Có khiến đầu óc ta bận rộn 
không? 

Không. Vì ta chỉ sáng suốt khi ta buông cái ý. 
Chính cái ý nảy sanh bao sự tính toán nhận xét, đối 
phó, khiến ta muốn làm này làm kia, nói này nói nọ, 
làm cho người này vui hay nói soi nói mé khiến kẻ 
này buồn, kẻ khác hờn. 

Khi buông cái ý giống như mây bỗng tan, gió bỗng 
ngưng, mưa bỗng tạnh, và bầu trời trở nên quang 
đãng, thì bức tranh đời sẽ hiện rõ rệt mà ta không 
cần cố gắng để nhìn để thấy. 

Khi thức tỉnh toàn diện thì mọi sự vật trở nên rõ 
rệt, bức tranh đời không còn điều nào là bí mật mà 
mọi sự vật lộ rõ hình dạng và thật tướng của nó. 

(Buổi sáng trước khi đi Paris). 
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09.- PHẢI DỤNG PHÁP TRỰC TÂM.  
27-9-13  -  5 giờ sáng. 

Từ đây con đường và phương pháp tu tập làm việc 
cần chuyển hướng. Đó là con đường Trực Tâm. 

Con đường Trực Tâm là con đường gì? 

Con đường trực tiếp đi vào tâm thức của ta và 
người để không còn hướng ngoại nữa. 

Đây là con đường chuyên chú vào những gì mình 
cần sống, cần làm, không còn phân tâm về ngoại 
cảnh, hữu tình. 

Khi tâm chuyển hướng thì ngoại cảnh, con người 
xung quanh sẽ chuyển theo tâm thức ta. Những 
người, những cảnh, không còn phù hợp cho giai đoạn 
hoán chuyển tâm thức cần tập trung vào phương 
pháp trực tâm tự tại trong tu học này, sẽ tự động xa 
dần sự liên hệ. 

Ta không thể tiến sâu vào Đại đạo nếu không thi 
hành phương pháp trực tâm. Muốn hành pháp trực 
tâm phải có ý chí mạnh để đoạn ly những sự liên hệ, 
những nhu cầu không cần thiết cho sự tiến sâu vào sự 
trực chỉ của ý mệnh thiêng liêng mà Ơn Trên muốn 
chuyển đến cho thời kỳ hoàn nguyên chánh pháp. 

Nếu không đi vào Trực Tâm và Trực Chỉ, ta chỉ 
sống, thở, ăn uống, tu tập bình thường, ngồi thiền 
viết sách rồi đợi đến ngày chết. Ta cũng chẳng làm 
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được gì cho đời, cho đạo, cho đất nước, cho nhân 
loại. Tu như thế thì cũng ví như một ký sinh trùng 
của đạo, chỉ nhờ đạo mà sống một cuộc sống nhàn cư 
lạc đạo, an nhàn hạnh phúc quên đi thế sự mà thôi. 

Tu thật sự phải làm việc, đóng góp, chứ không 
phải tu để sống nhờ vào pháp tu để hưởng lạc thú 
của pháp tu. Cũng như dùng một phương pháp đúng 
để được làm giàu. Hưởng sự giàu sang của vật chất và 
hưởng sự an nhàn của tâm linh thì cũng như nhau. 
Cả hai cũng chỉ là lạc thú: lạc thú tâm linh hay lạc 
thú vật chất cũng chẳng giúp được ai mà chỉ giúp 
mình hay hơn là người xung quanh được hưởng lây sự 
sung sướng ấy. 

Tu là để nhìn rõ thấy rõ chính mình. 

Phương pháp trực tâm là nhìn thẳng vào chánh 
tâm, chánh thức. Phải thức tỉnh một cách chân 
chánh, chứ không phải thức tỉnh, sáng suốt, khôn 
ngoan rồi lại gạt mình hay gạt người thì ta lại bị đọa 
ngược vào cõi vô minh. 

Nếu không quyết định để hướng vào trực tâm ta 
sẽ mãi mãi sống trong vô minh của sự tỉnh thức. 

Vô minh của tỉnh thức là con đường cùng. Vì như 
ta bước vào thiên đàng hay cực lạc thì tưởng mình 
thoát tục, hơn người rồi bắt đầu thấy không cần tu 
tập gì hơn để rồi hưởng lạc thú ở cõi cực lạc hay 
thiên đàng đó. 
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Thiên đàng tâm hay cực lạc tâm thay đổi mạnh 
như sấm, như sét liên tục. Ví như thức tỉnh và vô  
minh thay đổi chớp nhoáng. Ta đang ở trong cực lạc 
bỗng chốc rơi ngay sâu vào cõi địa ngục vô minh tâm 
tối. 

Vì thế càng tu, càng thức tỉnh, càng nhìn mình kỹ 
hơn và biết rằng cực lạc, hay địa ngục luôn hiện diện 
song hành. Nếu không dùng pháp trực tâm thì ta sẽ 
rớt vào sự nguy hiểm do chính mình tạo ra. 

Tránh nguy hiểm trên con đường tu phải dụng 
pháp Trực Tâm. 

 

10.- CHÂN NGUYÊN, TRỰC TÂM, TRỰC TÁNH LÀ 
MỘT. 29-9-13  -  6 giờ sáng. 

Phương thức để sống với trực tâm là phải sống với 
trực tánh. 

Trực tánh là tánh của mình lúc thuở ban đầu hay 
còn gọi là thiện tánh sáng trong không bị pha trộn 
với sự học hỏi theo thói đời hay phải sống như thế 
nào để vừa lòng người, phù hợp với người. 

Sống cho vừa lòng người hay phù hợp với người 
tạo cho ta những thói quen không phù hợp với chính 
mình. Vì thế sự đau khổ khởi đầu từ đó. 

Sống cho phù hợp với người khác, vì người khác, 
chìu theo ý người khác dần dần ta xa rời với chính 
mình mà khi thức tỉnh, ta muốn kéo lại để sống thật 
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sự với mình, những gì mình thấy, mình muốn sống và 
đi đúng con đường và lối sống của mình thật ra rất 
khó vì con người và môi trường đã quen với con 
người máy của mình. 

Sống với con người thật của mình thường xuyên 
phải cần sự quả cảm. Quả cảm để bỏ đi những hành 
vi và cử chỉ quen thuộc mà nhiều năm mình đã sống 
với nó và người xung quanh đã sống với nó. Họ quen 
đã với con người máy của mình hơn là con người thật 
của mình. 

Sống với con người thật của mình ta cần sự quả 
cảm chấp nhận thành kiến mà con người ứng xử với 
mình vì họ luôn ứng xử với con người cũ của mình và 
đôi khi họ làm cho mình đau khổ vì họ không hiểu 
con người hiện tại của mình. 

Đó là một tiến trình khó khăn cho chính mình và 
người xung quanh mà mình phải trải qua trước khi 
họ nhận biết con người mới hay con người chân 
nguyên của mình. 

Hành trình tu học phải chăng là để trở tại con 
người chân nguyên của mình. 

Chân nguyên, chân nhân, hay con người thiện 
tánh là con người mà mọi người cần tìm kiếm có khi 
đến lúc hấp hối vẫn xa vời. 

Tu học để tìm chân nguyên của mình và sống với 
nó cần phải rũ bỏ những thói quen gắn chặt vào sự 
suy nghĩ đi, đứng, nằm, ngồi, ăn nói, cách sống cũ 
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của mình. Phải chặt đứt mọi gốc rễ ăn sâu vào con 
người ngụy chân nhân, hay con người giả với đầy thói 
quen say đắm mùi đời của mình quả là một sự khó 
khăn khó đạt được, nếu không có một lực ý chí của 
tâm linh lẫn vật chất. 

Sửa chữa một vật thể luôn dễ hơn là sửa chữa một 
con người, dù cho người đó đã biết thật rõ thế nào là 
con người thật của mình mà mình cần sống với nó 
cho đến hơi thở cuối cùng. 

Chỉ có thể trở về với chân nguyên thiện tánh mới 
có khả năng sống với trực tâm và trực tánh. 

Chân nguyên, trực tâm, trực tánh tuy ba mà một. 

(Kỷ niệm ngày Lễ Quan Thượng Đẳng Đại Thần 
Nguyễn Trung Trực ở Hội Quán P.G.H.H) 

 

11.- TU HÀNH THẬT SỰ. 3-10-13  -  5 giờ 30 sáng. 

Có nhiều người tránh né tìm hiểu chính mình và ít 
khi chấp nhận con người thật của mình. Họ không 
ngờ “con người mà họ cho là thật” chính là con người 
giả, con người trần thế. Đó chỉ là một “người máy”. 

Khi không sợ hãi tìm hiểu và đối diện với con 
người mà họ cho là thật đó và chiến thắng được nó 
thì họ mới bật ngửa, giác ngộ là họ luôn sợ con người 
máy này, và chỉ vì nó mà họ trải qua quá nhiều buồn 
phiền và đau khổ. 
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Khi giác ngộ là mọi tổn thương, đau buồn, sầu 
hận đều do chính con người máy phàm trần gây nên 
thì họ không còn sợ hãi sự thật về mình nữa. 

Tu học, cải sửa, sự chơn thật mạnh dần để thay vì 
sợ hãi thì hành giả lại càng tiến mạnh, tiến sâu vào sự 
vạch trần lấy tất cả những sai sót, những bản tánh, 
những tật không tốt của mình đã làm cho người khác 
không thích hay phật lòng để tạo ra phản ứng trở 
ngược lại mình, mà mình cứ tưởng là lỗi của họ. 

Tu học không thể bỏ qua tất cả những phản ứng 
của người xung quanh đối với mình để nhận ra phải 
chăng là do mình, chính mình mới là nguyên nhân. 

Mỗi khi nhận thức được sai lầm của mình dù là 
 một lỗi thật nhỏ cũng làm cho tấm gương thiện tánh, 
chân nguyên được chùi lau bóng loáng. 

Sức mạnh tâm linh ở chỗ là dám nhìn thẳng vào 
sự thật của chính mình, tự cải sửa và thay đổi. 

Chính biết cải sửa, thay đổi mới là tu hành thật 
sự. 
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12.- CÓ THIỆN TÁNH SÁNG TRONG HAY CHÂN 
NGUYÊN THÌ KHÔNG CÓ NGƯỜI MÁY.  
3-10-13  -  8 giờ 30 sáng. 

Làm thế nào để có khả năng vô hiệu hóa tánh 
người? 

Muốn vô hiệu hóa tánh người cần phải biết rõ 
tánh người. Hiểu rõ tánh người cùng bản chất của nó 
cách nó hành xử trong mỗi trường hợp, đối với mỗi 
người xung quanh thân quen, lớn hơn, nhỏ hơn và vai 
trò trong xã hội hay trong quốc gia. 

Vì sao người máy này đối với người này như vầy, 
đối với người kia thì khác. Đối với người này thì hiền 
và người kia thì dữ. Thương người này và muốn xa 
lánh người kia. 

Tánh của một con người là kết quả của một tiến 
trình sống, cả một lịch sử của một cá nhân. Kẻ sống 
mồ côi nghèo khó, người được sống trong nhung lụa 
với tất cả ưu đãi mà một con người có được. 

Chỉ có một con đường duy nhất là tự mỗi người 
tìm hiểu lấy chính bản thân mình, quá trình của đời 
sống mà mình đã trải qua, những loại người mà mình 
phải đối phó. Những vết thương nhẹ dễ xóa và những 
vết thương sâu hoắm khó lành. 

Tìm hiểu tự biết, tự giải tỏa, cho đến giai đoạn vô 
hiệu hóa tất cả hình ảnh, âm thanh từ tinh thần cho 
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đến vật chất là một công trình cần sự quyết tâm và 
bền bỉ. 

Tất cả cần một sự kiên nhẫn không bỏ cuộc, cần 
một sự kiên trì và liên tục bước tới mãi, tiến sâu mãi 
vào nội tâm và khối óc của chính mình. 

Con người thường nhìn ra ngoài để tìm kiếm một 
sự an ủi, xoa dịu, cảm thông. Đó là một sai lầm 
thường tạo nên đau khổ. Vì chỉ có một người duy 
nhất có khả năng giúp mình thoát khổ, đó là chính 
mình. 

Chính mình mới có khả năng vô hiệu hóa con 
người máy nhiều đau khổ và nhiều mâu thuẫn của 
trần gian. 

Chỉ khi nào con người thiện tánh sáng trong thay 
thế con người máy, ta mới chấm dứt đau khổ. 

Khi thiện tánh sáng trong hay chân nhân đủ mạnh 
thì con người máy không còn lãnh đạo cuộc đời ta 
nữa. 

Có thiện tánh sáng trong hay chân nguyên thì 
không có người máy. 

 

13.- QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI BỘ MÁY LỖI THỜI. 
6-10-13  -  6 giờ sáng. 

Tu để trở nên một Chân Nhân Thiện Tánh sáng 
trong, nhưng mấy ai thật sự có can đảm để bước vào 
đời sống của chân nhân, hay sắp trở nên chân nhân 
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thì ngừng lại và thối lui hay quay ngược lại đời sống 
của người máy, người của dân gian. 

Trở nên chân nhân, trở nên một người trong sáng 
không bị ảnh hưởng của mọi cảm xúc của đời thường 
thật ra cần một sự can đảm, hy sinh để buông bỏ. 

Trở nên chân nhân phải buông bỏ cả một khối 
tàng tích thu thập của một đời người cho đến giây 
phút cần vượt thử thách cuối cùng cho một cuộc đời 
mới, cuộc sống mới không bị ảnh hưởng ngoại lai lẫn 
chính cái tàng tích trữ trong bộ óc. 

Những tàng tích lưu trữ trong bộ óc con người đã 
kềm kẹp con người tạo nên không biết bao sai lầm 
đau khổ, có khi đã dẫn dắt cho đến mức độ trở nên 
một kẻ sát nhân đầy tội ác hay tội lỗi khó lường. 

Học hỏi về bộ óc, bộ máy người, biocomputer, đã 
được rèn luyện, hướng dẫn để trở nên bản chất hiện 
tại là một hành trình dấn thân cam khổ. Khi biết nó 
và muốn vượt sự kềm chế của nó lại là một hành 
trình mới gian nan không kém. 

Người máy ăn nói hành xử một cách tự động theo 
thói quen. Nếu ta không thức tỉnh, tỉnh thức và có 
sức mạnh đủ để không làm theo thói quen của nó, thì 
ta cứ mãi mãi là một tù nhân của con người máy 
mang tên ta cho đến khi ta chết. 

Nếu muốn giải thoát thật sự, tu hành thật sự, ta 
không thể khoanh tay ngồi nhìn bộ óc hay 
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biocomputer máy người luôn luôn làm theo ý của nó 
thay vì mình mới là chủ nhân. 

Phải có quyết tâm đẩy lùi bộ máy lỗi thời để có 
một đời sống chân nguyên giác ngộ. 

 

14.- HÃY BUÔNG BỎ BỘ MÁY TÍNH NGƯỜI. 
 10-10-13  -  5 giờ sáng. 

Để bảo vệ cho tim không đau, không bị tổn 
thương, thì tâm và tánh phải được trong sáng không 
bị ảnh hưởng bởi tình cảm thương ghét. 

Tâm ảnh hưởng đến tánh và ngược lại tạo nên 
một chuỗi dây chuyền buồn giận thương ghét, xúc 
động, sầu đau. 

Tâm và tánh ảnh hưởng bộ óc và ngược lại tạo ra 
nhiều sai lầm trong đời sống do những vết thương 
lòng bị lập đi lập lại hằn sâu khó gỡ. 

Khi tâm bị giao động thì tánh khí nhảy ngay vào 
bằng những cử chỉ và lời nói lặp đi lặp lại từ những kỷ 
niệm chứa trong bộ óc tàng trữ. Thế là tất cả những 
gì cất giữ trong quá khứ chưa được xóa tan hay hóa 
giải được dịp bùng nổ, phát ra từ lời nói, cử chỉ, hành 
động, tạo phản ứng cho người và cho chính mình. 

Vậy thì cốt lõi của mọi vấn đề giữa ta và người là 
ở chỗ thương hay ghét. Thương quá cũng phát ra lời 
nói khiến người vừa lòng hoặc bất bình vì xâm phạm 
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vào cái ngã của họ. Ghét quá cũng tạo ra bao hành 
động lời nói gây đổ vỡ hận thù. 

Tâm ảnh hưởng tánh và ngược lại tạo ra bao thói 
quen và thành kiến trở thành một khuôn mẫu, hay 
dấu ấn của một người. Chính cái dấu ấn đó khiến 
người xung quanh thương, ghét, kính trọng hay khinh 
khi. 

Trước khi đổi cái nhìn của người khác về mình, 
thì mình cần xóa đi thành kiến về chính mình. Đó là 
vô hiệu hóa những tâm, tánh, khí, chất chứa tạo nên 
thói quen khó gỡ. 

Tại sao gặp người này hoặc người kia mình hay 
lập lại lời nói hay cử chỉ luôn khiến họ giận dữ hay 
buồn phiền mình. Phải chăng do sự thiếu tỉnh thức 
nên mình luôn lập lại những gì mình đã làm hay đã 
nói, đã suy nghĩ từ tình cảm thương ghét giận hờn 
của mình đối với người đó. 

Chính cái thói quen của tâm tánh mình, sự lập đi 
lập lại khiến người có thành kiến với mình và muốn 
xa lánh mình hay họ có thể đoán trước lời nói hay 
hành động của mình đối với họ. 

Vậy thì người nhìn mình như là một cái máy hay 
hình nộm không thay đổi. Ví như lên dây thiều của 
con búp bê bằng pin, nó sẽ ca hát, múa may một bài 
hát, một vũ điệu đã được gắn đặt vào máy. 

Tóm lại, nếu ta không sửa đổi những tâm tánh do 
tình cảm tạo tác và vô hiệu hóa nó bằng một trái tim 
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và bộ óc trong sạch mạnh mẽ, thì ta cứ như một 
người máy vô tích sự chỉ đợi lúc hư hỏng bị bỏ vào 
sọt rác. 

Hãy bình tĩnh, sáng suốt, biết rõ ta, biết rõ người, 
buông bỏ cái máy tánh người xấu xí để sống, để thở, 
để nói năng và suy nghĩ như một con người mới đầy 
thức tỉnh với tánh không an bình tĩnh lặng. 
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15.- THANH KIẾM BÁU GIÚP TA ĐỨNG LÊN TIẾN 
BƯỚC. 29-11-13  -  6 giờ sáng. 

Chân tâm, lời nói, việc làm, hành động, đều phải 
đồng loạt, nghiêm minh thì tâm mới vững trên con 
đường đạo. 

Người tu chánh đạo cần nhất là sự nghiêm minh 
với chính mình để không bỏ sót một tư tưởng, hành 
vi sai lạc, nếu không muốn gọi là bất chánh. 

Sự nghiêm minh cần thiết đối riêng với chính 
mình, với những gì do mình chủ đạo. Sự nghiêm 
minh này ví như tấm gương soi rọi mọi mặt của mình 
không sơ sót. Người đời gọi là tòa án lương tâm, còn 
người tu gọi đó là chánh đạo hay là tâm chân chánh, 
chỉ có một mình mình biết mỗi khi sai quấy. 

Phải sống và thở với tâm chân chánh nếu không 
muốn rơi xuống vực thẳm của tham sân si, của u mê, 
ngu muội của thuở chập chững khởi hành bước vào 
đường tu. 

Muốn tu chân chánh phải chấp nhận thử thách 
của mọi khó khăn và trở ngại. Chính trở ngại và thử 
thách mới giúp ta trở về sự đoan trang chân chánh 
của người ngộ đạo. Nếu không thay vì bước sâu vào 
đạo, ta lại bước ngược trở ra sân khấu đời để sử dụng 
đạo như một lợi phẩm cá nhân danh vọng. 
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Muốn bước vào đạo phải chịu sự khe khắt của 
đạo thì dần dần tâm linh mới trở nên trong sáng nhờ 
sự tự gạn lọc cho sạch những rác rưởi chồng chất 
vướng mắc của cuộc đời thường. 

Nếu không là dũng sĩ tự bầm nát lấy chính mình 
mà chỉ biết dung dưỡng tự ngã, thì thanh kiếm kia 
chỉ tự đào mồ chôn chính mình trong tù ngục ngu 
muội của trần gian. 

Mỗi khi chớm gục ngã, bơ vơ, hãy vung ngay 
thanh kiếm báu sáng rực hào quang để giúp ta tự 
kiểm thảo, giúp ta sực tỉnh, giác ngộ, để thay vì quỵ 
xuống thì lại đứng lên hùng dũng tiến bước. 

 

16.- LỊCH SỬ SỐNG ĐẠO. 
 30-11-13  -  5 giờ 30 sáng. 

Sự trống không, tỉnh lặng trong một khoảng thời 
gian sau mỗi công tác đạo hay mỗi khi hoàn thành 
một tác phẩm, là một nhu cầu cần thiết để định lại 
hướng đi cho nhu cầu hữu lợi của đạo. 

Ý tưởng viết quyển sách đạo, đời tuy song song 
mà chỉ là một, sẽ có giá trị cho cả hai mặt đời đạo, và 
cả hai giới tâm linh lẫn vật chất và đều hướng vào 
con đường phổ truyền giáo lý trung đạo, hướng con 
người biết đến một nền tảng đạo đức có giá trị vĩnh 
cửu. 

Chuyện đạo lồng vào đời vì đạo cần có đời để 
phát triển, đời cần có đạo để hướng thượng, hướng 
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đến tha nhân, hướng đến một cuộc sống có ý nghĩa, 
có lợi ích cho việc xây dựng lại một xã hội lụn bại, tha 
hóa. 

Việt Nam cần có tư tưởng chủ đạo, xây dựng lại 
nền tảng để đứng vững và xây đắp tương lai. Tuổi trẻ 
cần có chỗ dựa để thấy mình có cội có nguồn, có đạo 
đức để hãnh diện mà hướng đến việc xây dựng lại đất 
nước đang bị hủy hoại bởi cái xấu, bởi lòng tham lam 
và sự ích kỷ của đàn anh chỉ muốn quơ quào chụp 
giựt cho gia đình hay bản thân, mặc cho kẻ nghèo, 
người đói và oan ức xung quanh. 

Hãy cố gắng để làm một việc khó. Sự kiên nhẫn, 
kiên trì và ý chí luôn là bàn đạp để hoàn thành bất cứ 
công việc đạo nào đã trải qua. 

Quyển sách sống đạo là một nhu cầu thiết yếu 
giúp cho mọi người thấy rõ một đạo giáo dân tộc bắt 
nguồn từ Bửu Sơn Kỳ Hương, nay là Phật Giáo Hòa 
Hảo. 

Quyển sách đời đạo này quan trọng hơn các cuốn 
sách lịch sử đạo vì nó là Lịch Sử Sống đạo. Vì nó có 
thực, có chứng tích, có nhân chứng, có kết quả thực 
dụng giúp củng cố niềm tin. 

Quyển Lịch Sử Sống Đạo sẽ giải tỏa tất cả những 
ngộ nhận về Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa 
Hảo. 
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17.- LỰC TỰ TỒN SẼ GIÚP VIỆT NAM THAY ĐỔI. 
11-12-13  - 9 giờ sáng. 

Tư tưởng chủ đạo phải là tư tưởng bắt nguồn từ 
Đạo Giáo Dân Tộc, mới phù hợp với dân sinh của 
con dân Việt Nam từ đời sống tinh thần vật chất đến 
đời sống tâm linh. 

Những tư tưởng ngoại lai không phù hợp với dân 
tộc Việt Nam sẽ đưa đến sự phân hóa trầm trọng vì  
không đặt trọng tâm vào chủ đạo tâm linh dân tộc 
mà áp đặt những tư tưởng ngoại lai hoàn toàn không 
phù hợp với việc xây dựng lại nền tảng quốc gia, mà 
tạo ra một tinh thần lụn bại, khuất phục, chia rẽ, 
tham lam, thủ lợi, đưa đến tan rã đất nước. 

Tôn giáo dân tộc là lời mời gọi mọi công dân Việt 
Nam trên thế giới và quốc nội, cùng quay về nguồn 
gốc ông bà tổ tiên của Việt Nam mà xây dựng lại nền 
tảng đạo đức, nền tảng quốc gia, niềm hãnh diện về 
tiền đồ dân tộc để bảo vệ nòi giống non sông. 

Đạo giáo dân tộc, hồn thiêng sông núi Việt Nam 
là lời kêu gọi thiết tha nhất cho con dân Việt Nam có 
Năm Ngàn Năm Văn Hiến không thể để ngoại bang 
phương Bắc lấn chiếm, mà phải có sức mạnh tâm 
linh để đồng hóa các chủng tộc để cho Việt Nam 
thêm vững mạnh đông dân, bao thâu những nguồn 
nhân lực và tài lực của thế giới đến Việt Nam. 
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Mọi chủ nghĩa ngoại lai không hợp thời, hợp cảnh 
sẽ tự hủy hoại trước sức mạnh của dân tộc. 

Sức mạnh tâm linh dân tộc sẽ chuyển hướng cho 
một Việt Nam tự giác để tự tồn. 

Lực tự tồn của dân tộc sẽ giúp Việt Nam thay đổi 
chuyển hướng âm suy dương thịnh cho một ngày mai 
rực rỡ. 

 

18.- CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LẠI CĂN NHÀ 
CHUNG CHO DÂN TỘC. 20-12-13  -  11 giờ sáng. 

Làm thế nào để viết một cuốn sách có lợi cho đạo 
giáo và dân tộc, xây dựng lại niềm tin giữa con người 
với con người không phân biệt ý thức hệ, tôn giáo, 
chủng tộc và giai tầng xã hội. 

Quả là một việc làm quá khó cần một sự chú tâm 
đặc biệt để không tạo thêm chia rẽ, hận thù, tranh 
chấp, phải trái. 

Một cuốn sách nói về lịch sử của một gia tộc theo 
tiến trình xuất hiện của một tôn giáo dân tộc qua các 
diễn biến lịch sử đau thương của đất nước. 

Cần nói lên niềm tin mãnh liệt của tín đồ về 
nguồn gốc tôn giáo, giáo lý siêu mầu, pháp tu hữu ích 
cho dân sinh để người tín đồ có thể sống tốt dù phải 
trải qua bao nghịch lý của đời sống, qua bao đổi thay 
của các nhà cầm quyền. 
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Nguyện đem hết tâm lực và ý chí để góp công vào 
việc bảo tồn và phổ biến một công trình nhằm xây lại 
căn nhà chung cho dân tộc. 

Nguyện cầu Ơn Trên luôn hướng dẫn, chỉ đường, 
hỗ trợ cho tín đồ vượt được mọi khó khăn để có thể 
hoàn thành tác phẩm "Tìm về gốc đạo". 

 

19.- CẦN TÁI LẬP LẠI QUÂN BÌNH TÂM THÂN Ý. 
19-1-14  -  10 giờ 30 tối. 

Các trận đau tháng 12-2012, tháng 01-2013 và 
tháng 01-2014 đều có thể tránh được nếu hành giả 
quán chiếu thân, không để bị lôi kéo thúc đẩy quá 
nhiều bởi công việc gia đình, công việc đạo. 

Nếu chỉ quán tâm và ý mà không quán đến thân, 
theo dõi cặn kẽ thì mọi công trình dù có muốn làm 
cũng không thể thực hiện được vì sức khỏe không 
cho phép. 

Điều thực tế cho thấy là việc thực hiện chương 
trình truyền hình phải chịu ngưng trệ vì mọi người bị 
bệnh. 

Quán thân cần lưu tâm đến tuổi thọ cơ thể, thời 
tiết, điều kiện làm việc, môi trường làm việc và cả 
việc ăn uống cho đúng nhu cầu. 

Thời tiết lạnh quá cũng sanh bệnh, ăn mặc không 
đủ ấm, làm việc nhiều giờ, không ăn uống khi làm 
việc, nhứt là không để đuối sức, suy sụp. 
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Công việc đạo là công việc trường kỳ năm này qua 
tháng nọ, đời này lẫn đời sau. Điều quan trọng là 
phải có ý chí, kiên nhẫn, bền bỉ để không bỏ cuộc 
nửa chừng. 

Việc phổ truyền giáo lý, phục hưng chánh pháp 
không thể do một người, một nhóm người nhỏ mà 
hoàn thành được, mà phải nương cậy vào tất cả tín 
đồ thuần thành sáng suốt yêu Thầy, mến Đạo, 
thương tổ quốc thương dân tộc. Mỗi người một bàn 
tay, một bộ óc, góp gió thành bão, dựng lại nền đạo 
để cứu nguy dân tộc. 

Mọi công tác, đều là công tác quan trọng, dù in 
kinh, sách, sang băng dĩa, phổ biến các trang internet 
hay chương trình truyền hình trong tương lai. Không 
một công tác nào nhỏ hơn công tác nào, không công 
việc nào ít quan trọng hơn mà tất cả đều cần thiết 
được quan tâm như nhau. 

Khi nhận định tầm quan trọng của mọi công tác, 
ta mới không bị thúc đẩy hay lôi kéo bởi một công 
việc này mà quên mất việc khác. 

Điều quan trọng là hành giả cần tái lập lại quân 
bình Tâm Thân Ý mới mong thành công viên mãn. 
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20.- ĐIỀU CHỈNH CÔNG VIỆC CHO ĐÚNG THỜI 
ĐÚNG CÁCH. 6-3-14  -  7 giờ sáng. 

Người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trước khi nhập 
thế hành đạo cần phải trải qua giai đoạn quan trọng 
và ưu tiên là học đạo, quán chiếu, thức tỉnh để trở 
nên sáng suốt biết chọn cho mình một con đường 
chánh đạo để mà đi và phải biết rõ mình phải làm gì 
và tránh làm gì. 

Trước khi đi phải biết rõ mình đi về đâu, hướng 
nào và để làm gì. Đó là những gì mà ba Nguyễn Long 
Thành Nam đã ghi chú và đưa cho hành giả trước khi 
qua đời. 

Đọc kinh giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ cần suy 
gẫm cho kỹ, cần tu học để hiểu cho rõ lời dạy và lời 
dặn của Ngài khuyên trong trường hợp nào và khi 
nào áp dụng và áp dụng bằng cách nào. 

Hành đạo mà không hiểu đạo sẽ hành đạo sai 
lầm. Cần áp dụng lời dạy của Đấng Tôn Sư khi nào, 
và vào trường hợp nào. 

Nếu không hiểu đạo mà hành đạo thì sẽ hại đạo, 
phá đạo, cuộc đời sẽ đi vào ngõ cụt, thất bại, không 
những có hại cho đời này mà còn hại cả đời sau. 

Đức Thầy đã dạy rằng nếu không làm được điều 
gì tốt cho đạo thì thà đừng làm gì hết, là lời dạy thâm 
sâu mà tín đồ cần nhớ rõ, nhất là trong hoàn cảnh 
khó khăn nghiệt ngã con người thường bị bế tắc và 
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trở nên sân nộ và hay làm càng vì thiếu suy nghĩ, sẽ 
ảnh hưởng xấu lâu dài cho đạo và cho cả tập thể tín 
đồ. 

Luôn cần nhớ là khi gặp bệnh hoạn, hoàn cảnh 
khó khăn là ta không nên nản chí mà nên xem đó là 
dịp may để  suy gẫm, định hướng lại mọi công việc 
làm sao cho đúng thời, đúng cách, phù hợp với hoàn 
cảnh và sức khỏe của mình. 

Nên nhớ mỗi giai đoạn lịch sử đất nước, lịch sử 
đạo đều có con người và hoàn cảnh khác nhau. Về 
con người cũng thế, họ thay đổi trong mỗi giai đoạn 
từ trẻ đến già, từ lúc mạnh khỏe cho đến lúc đau yếu 
bệnh hoạn. Tóm lại công việc chỉ có kết quả nếu thời 
gian, con người và hoàn cảnh được đồng điệu với 
nhau. 

Sự sáng suốt, bình an, chiêm nghiệm sẽ giúp cho 
chúng ta điều chỉnh công việc sao cho có kết quả để 
không buông xuôi, bỏ cuộc. 

 

21.- TÂM NGUYỆN SẼ ĐẠT THÀNH. 
7-3-14  -  5 giờ sáng. 

Để chuẩn bị cho chuyến đi “Tìm về gốc đạo” cần 
đọc kỹ quyển “Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch 
Sử Dân Tộc” của ba Nguyễn Long Thành Nam để 
hiểu một cách rõ ràng toàn bộ lịch sử đạo song song 
với sự biến chuyển của đất nước qua bao thời đại. 
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Vì viết về gia tộc từ thời nhà Nguyễn, đến thời 
Pháp thuộc, rồi đến các chánh quyền Việt Nam Cộng 
Hòa, đến thời Cộng Sản nắm toàn diện đất nước, 
cùng lịch sử tôn giáo dân tộc từ thời Bửu Sơn Kỳ 
Hương đến Phật Giáo Hòa Hảo, nên phải thảo ra 
một chương trình làm việc sao cho đầy đủ những chi 
tiết cần thiết cho thiên hồi ký lẫn ký sự này. 

Ký sự hồi ký “Tìm về gốc đạo” sẽ là một công 
trình thật khó khăn vì làm sao thể hiện được tinh 
thần đúng đắn của người viết, vừa làm sao cho chân 
thật mà lại sống động để có thể khiến độc giả thích 
thú lưu tâm, để vừa cảm thương cho sự truân chuyên 
của các vị Giáo Chủ lâm phàm độ thế, và sự siêu mầu 
của giáo lý Tứ Ân nhập thế mà lại tối thượng giải 
thoát, khiến con người trở nên hữu ích cho xã hội, 
cho đất nước đồng thời có khả năng tiến đến sự giải 
thoát. 

Đó là một công trình đòi hỏi rất nhiều cố gắng 
của tác giả để có được một tác phẩm quý giá cho hậu 
thế. Những trang nhà  

http://hoahao.org  

http://nguyenhuynhmai.com  

và http://tuoitrephatgiaohoahao.com đều là nhu 
cầu thiết yếu cho đồng đạo vì thế cần duy trì dầu có 
bận rộn hay có lúc đau yếu. Những tài liệu sách vở, 
băng giảng, hình ảnh sinh hoạt là những gì giúp cho 

http://hoahao.org/
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đạo được lưu truyền, để tiếp sức cho những đồng đạo 
cần tìm hiểu về mối đạo mà trong nước đã thiếu 
thốn. 

Sức khoẻ mẹ càng yếu, thay vì ta buồn lo rồi 
buông xuôi, thì cần phải chuyên cần hơn, tinh tấn 
hơn, để giữ gìn và phổ truyền mối đạo mà cha mẹ, 
ông bà ta đã truyền đạt cho ta để tinh thần đạo tối 
thượng đó không bị mai một. 

Hãy luôn cố gắng tiếp tục thì Ơn Trên sẽ hỗ trợ 
để tâm nguyện được đạt thành. 

 

22.- XÂY DỰNG LỘ TRÌNH "TÌM VỀ GỐC ĐẠO".  
8-3-14  -  0 giờ 15 khuya. 

Khi không ngủ được đừng nên vội lo lắng là ngủ 
không được hay sợ mất sức khoẻ hay đau ốm, mất 
sức. 

Con người thật ra sống liên tục, khi ngủ có thức 
và khi thức có ngủ tùy theo tâm trạng và trạng thái 
tâm lý và cơ thể. 

Lúc ta thức và không ngủ lúc phải ngủ, phải 
chăng là lúc ta tỉnh táo sáng suốt nhất nếu ta biết vận 
dụng khoảng thời gian này để chiêm nghiệm, suy 
nghĩ hay quyết định những điều hệ trọng. 

Vì thế khi ta không ngủ được thì đừng nên ép ta 
phải ngủ. Phải chăng ban ngày hay là ban đêm là tùy 
vào không gian mà ta đang sống và thở. Nơi ta đang 
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sống đang tìm giấc ngủ là lúc mà bên kia trái đất, quê 
hương ta mọi người đang sinh hoạt, làm việc, đi dạo 
chơi hay buôn bán, làm ruộng. 

Vì thế khi hướng tâm về đạo về đất nước ta  
thường hay cúng lạy, ngồi thiền, suy tư, viết về đạo 
vào ban đêm. 

Người tu tập cần sống cho nhẹ nhàng không quá 
trói buộc mình để chạy theo thời gian, chạy theo tuổi 
tác, chạy theo cuộc sống, thì thâm tâm sẽ trở nên an 
lạc. 

Khi càng lớn tuổi mà ta vướng vào cảm giác đời 
sống bị rút ngắn rồi chán nản bỏ cuộc, hay buồn bã 
cố làm cho xong những ước nguyện của mình thì thân 
tâm xao động, hấp tấp, làm việc bất kể sức khoẻ thì 
mọi việc sẽ trở nên vấp váp, sai lầm, trở ngại và càng 
trì trệ khi vướng vào bệnh hoạn của chính mình hay 
người thân của mình. 

Không nhẹ nhàng với chính mình, thì mình là kẻ 
gây không biết bao trở ngại cho công trình xây dựng 
mà mình hằng ấp ủ cho đạo, cho đời, cho quê hương, 
đất nước. 

Để tránh trì trệ hay phá hỏng chương trình làm 
việc cần bình tâm, an định tinh thần và từng bước 
một xây dựng cho lộ trình “Tìm về gốc đạo”. 
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23.- NHÌN RA THIỆT TƯỚNG CỦA MÌNH. 
23-3-14  -  5 giờ sáng. 

Học theo Thầy và hành y theo Thầy. Đó là mấu 
chốt của pháp tu Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo 
Hòa Hảo. 

Đó là mật đạo, mật tông và chính tông của nguồn 
đạo phát xuất từ chính tâm nguyên khí của Trời, Đất, 
huyền nhiệm truyền trao để giữ gìn mối đạo hay còn 
được gọi là truyền thừa. 

Khi mối đạo được truyền thừa thì tôn giáo đó 
không bị bế tắc mà sẽ được triển khai một cách sống 
động để giữ mối đạo không bị mai một hay đi chệch 
hướng sai đường. 

Pháp tu của Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ 
Hương là tâm pháp mật tông, không ngừng truyền 
thừa bằng lời mà truyền bằng tâm, chỉ có người có 
chân tâm mới bắt kịp nhịp điệu của các làn sóng 
thiêng liêng của Chư Thiên, của những lời dạy vô 
hình trong đời thường lẫn trong giấc chiêm bao. 

Tu trong sự tỉnh thức giác ngộ không phân biệt 
lúc thức, ngủ, đời thường hay giấc chiêm bao vì sự tu 
học phải liên tục trong từng sát na. 

Nếu tu học, thức giác từng sát na, ta mới có thể 
sống với chân tâm và nhờ thế ta nhìn ra thiệt tướng 
của mọi sự vật, con người và hoàn cảnh sống ở bất cứ 
nơi nào. 
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Sống với chân tâm không những giúp ta nhìn thấy 
chân tướng, thiệt tướng của con người và mọi cảnh 
ngộ mà còn giúp ta thấy rõ chính mình, con người 
mình từ những phản ứng trong lời nói, hành động, 
cảm xúc, vân vân... 

Tóm lại tu, sống với chân tâm, không những giúp 
ta nhìn thấy thiệt tướng của người mà nhìn ra thiệt 
tướng của mình. 

Đó mới là truyền thừa của mật tông, của Phật 
Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương. 

(Kỷ niệm ngày Ban Trị Sự PGHH/Miền Nam 
California tổ chức lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Vắng 
Mặt tại Đốc Vàng Hạ 23 tháng 2 năm Nhâm Ngọ, tức 
Chủ Nhật 23-4-2014 tại Hội Quán PGHH, Santa Ana, 
California, Hoa Kỳ.) 

 

24.- XIỂN DƯƠNG CHÁNH ĐẠO VÀ PHỤC HƯNG 
CHÁNH PHÁP. 4-4-14  -  2 giờ sáng. 

Khi làm việc do bổn phận và sứ mạng thì không 
còn làm việc theo ý thích hay ý muốn, không còn 
muốn thì làm, không muốn thì không làm. 

Việc muốn, không muốn, thích, không thích 
không còn hiện hữu đối với người phải hoàn thành sứ 
mạng. Mà phải hành đạo theo ý chỉ và thiên lệnh của 
vị Tổ, vị Thầy, của Chân Sư. 

Việc làm từ đây không còn là việc cho cá nhân 
hay gia đình mà là việc chung, trong đó bao gồm cả 
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ta và gia đình. Đó là một con đường hành đạo chân 
chính không vì riêng tư, mà việc phát huy đạo, phục 
hưng chánh pháp là động lực chính. 

Hành đạo chân chánh ta sẽ có sự tự tin về mình 
và việc mình làm, và như thế thì sự sợ hãi không thể 
tấn công được dù cho ở hoàn cảnh hay môi trường 
thuận hay nghịch. 

Khi hành đạo chân chánh dần dần ta sẽ ngộ được 
ý chỉ của Chân Sư vì nói và hành động là một, nhập 
tâm. Nhờ thế mỗi bước đi sẽ vững vàng hơn, rõ rệt 
hơn. Do đó ta sẽ rũ bỏ mọi lệ thuộc từ tinh thần cho 
đến vật chất. 

Càng vững tin, càng tự tin thì bước đi càng mạnh 
mẽ, nhanh nhẹn hơn, khó khăn càng giảm. 

Khó khăn chỉ còn khi ta lo lắng, tiến thoái lưỡng 
nan, tính toán thiệt hơn, thay đổi bồn chồn. 

Tâm vững, chí vững thì bước đi không còn xiêu 
vẹo vì khi tiến ta nhất quyết phải tiến, khi lùi ta nhất 
quyết lùi không vì sợ hãi mà vì lợi ích chung. 

Tâm mạnh, trí mạnh, ý chí mạnh thì nội lực gia 
tăng, giúp ta hành động, nói năng đúng thời đúng lúc 
đem lại nhiều thành công tốt đẹp cho việc xiển 
dương chánh đạo và phục hưng chánh pháp. 
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25.- THIẾU HIỂU BIẾT MỚI MẤT GỐC ĐẠO.  
28-4-14  -  2 giờ sáng. 

Khi thật lòng vì đạo và hết lòng vì đạo thì mọi cơ 
duyên sẽ đến một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Ngoài 
ra sẽ có nhiều người đến giúp trong việc phục hưng 
chánh pháp Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo. 

Việt Nam từ đây thay đổi và chuyển đổi không 
ngừng vì tâm con người đang chuyển hướng, mọi việc 
sẽ được tuần tự nhịp nhàng theo luật tự nhiên. 
Những gì đi ngược lại đều sẽ bị đào thải và nếu trì trệ 
chừng nào thì sự thay đổi càng mạnh bạo chừng đó. 

Tâm trí vững vàng, an nhiên tự tại nhẹ nhàng với 
chính mình, thì mọi sự đối nghịch sẽ được hòa tan, 
khó khăn giảm thiểu và các duyên lành sẽ đến thì 
mọi bước đi sẽ hanh thông để việc thăm viếng các di 
tích đạo và phủ thờ tại Long Kiến An Giang, nguồn 
gốc của gia đình được hoàn thành tốt đẹp.  

Tâm chuyển tánh, tánh chuyển hoàn cảnh, các sự 
gặp gỡ từ trong đạo lẫn ngoài đạo đều tạo được sự 
hòa nhã êm thắm ngõ hầu quyển “Tìm về gốc đạo” 
sẽ được hoàn thành tốt đẹp, có ích cho đạo và hậu 
sanh. 

Quyển sách rất khó viết vì phải viết như thế nào 
cho người không biết đạo hiểu và người trong đạo sẽ 
thấy thông suốt hơn về đạo của mình. 
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Đó là cuốn sách đóng góp cho sự nghiệp phục đạo 
của tác giả và nó sẽ là đáp án cho mọi thắc mắc, 
đánh phá, chống báng mọi việc làm của tác giả từ 
trước đến nay vì không có một người thứ hai có khả 
năng và để tâm làm. 

Quyển “Tìm vè gốc đạo” sẽ giúp cho tín đồ trẻ 
không mất gốc đạo.  

Thiếu hiểu biết mới mất gốc đạo. 

(Đang chuẩn bị đi Việt Nam. Nhờ đồng đạo ở Việt 
Nam quay phim các di tích đạo cho chương trình 
truyền hình PGHH) 

 

26.- MỘT CHUYẾN ĐI TÂM LINH QUÝ BÁU. 
14-5-14 (16 tháng 4 Â.L)  -  0 giờ 30 sáng. 

Dù thời tiết có thay đổi hay giờ khắc, không gian 
và thời gian có thay đổi, khi phải thi hành bổn phận 
người có trách nhiệm sẽ luôn ở trong trạng thái tỉnh 
thức, những cơ quan chức năng đều đồng loạt làm 
việc. Không còn ở trong trạng thái buồn ngủ hay uể 
oải vì khác thời gian và không gian. 

Tất cả trở ngại của các ngày qua là để chứng minh 
là người có sứ mạng luôn được Ơn Trên bảo vệ chặt 
chẽ và luôn thể hiện trong hữu hình lẫn vô hình. 

Người không trách nhiệm và sứ mạng sẽ không có 
cơ duyên để được đồng hành mà phải là người có sứ 
mạng bảo vệ và tạo điều kiện cho chuyến hành 
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hương “Tìm về gốc đạo” của hành giả đã đồng hành 
từ chuyến đầu tiên trở về đất mẹ. 

Bước trên con đường đi tìm gốc đạo là con đường 
chánh đạo và đó mới là con đường quang minh 
chánh đáng để giữ gìn, phát triển, xây dựng lại cơ đạo 
để không bị mai một và phá hoại. 

Tất cả những người có sứ mạng liên hệ Bửu Sơn 
Kỳ Hương đều đã trở lại (dù tự biết hay không biết) 
đều tận tâm tận lực phục hưng đạo trong khả năng và 
vai trò của họ. 

Sự sáng suốt của hành giả là một điều thật đáng 
mừng cho hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Đó là gốc 
đạo. Đó là cơ đạo và đó mới chính là Đại Đạo. 

Sau chuyến đi này tâm trạng và thần thái của 
hành giả sẽ thay đổi với chiều hướng tích cực và lạc 
quan, không còn vướng bận với quá khứ, giống như 
bức màn sương che mờ hướng đi được rớt xuống cho 
ánh bình minh được chói rọi tâm thức để chấm dứt 
nghiệp trần mà hành giả từng cưu mang từ bé đến 
nay. 

Hành giả cần có ý chí kiên cường hơn để vượt 
những u buồn của hoàn cảnh và thời thế mà mình 
phải mang để đến trần thế học hỏi, tu tập, mài giũa. 
Nay chuyến hành hương này giúp hành giả rửa sạch 
quá khứ và nhớ mình là ai, đến đây làm gì, và có 
phận sự gì. Mình là mình không phải mình là những 
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gì mình phải cưu mang, để không phải bị trì trệ, 
loạng choạng, buồn bực, bất an. 

Một chuyến đi tìm gốc gia đình lẫn gốc đạo là 
một chuyến đi đầy thiêng liêng cho đời sống tâm linh 
quý báu của hành giả. 

 

27.- MỞ RỘNG CÁNH CỬA ĐẠO.  
Thứ Bảy 24-5-14  -  4 giờ sáng. 

Con đường đi tìm gốc đạo chỉ tiến chớ không lùi. 
Muốn đi đến đích thì phải chuyển nghiệp để trở về 
với sự liên hệ của mình với gốc đạo. 

Phải sống, phải học hỏi đời qua thân tứ đại, 
nhưng phải buông những vướng nghiệp như những rễ 
cây bên mình để đi, để bước tới một mục đích cao cả 
hơn là trách nhiệm phục hưng mối đạo. 

Những tình cảm do tiểu nghiệp còn vướng mắc 
phải rũ sạch với ý chí sắt đá và kiên cường hơn để trở 
về với chính mình và vai trò của mình khi đến mặt 
đất này là rao giảng Mật Pháp Bí Truyền của Bửu 
Sơn Kỳ Hương. 

Tương lai trước mặt còn nhiều trách nhiệm với 
đạo với đất nước trước biến chuyển của toàn cầu 
trong đó có Việt Nam. 

Sức mạnh quân sự và chánh trị sẽ không vượt 
được sức mạnh của thiêng liêng, cơ trời chuyển biến 
và lòng người sẽ chuyển biến theo chiều hướng thuận 
lòng dân và lòng trời. Nếu quốc gia nào và chánh thể 
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nào đi ngược lại lòng dân và lòng trời sẽ bị hủy diệt 
và bộ máy cơ trời sẽ chuyển biến mạnh mẽ hơn theo 
sự chống chỏi và nghịch đạo của kẻ ác, kẻ tham. 

Sự công phá sẽ nhẹ nhàng, nếu mọi việc thay đổi 
theo chiều hướng thuận để có thể tránh đổ vỡ, 
thương vong. Viên ngọc quý của đạo sẽ càng ngày 
càng tỏa sáng để góp phần xây dựng cho tương lai 
dân tộc. 

Cần vững tâm để vượt mọi cảm xúc và tình cảm cá 
nhân mới bước vào Đại Lực của Từ Bi Tâm, không 
còn trụ vào cá thể mà phải hòa nhập vào đại thể và 
khối lực của trào lưu tiến hóa của nhân loại ở thế kỷ 
Ánh Sáng Quang Minh của Tân Thiên Niên Kỷ. 

Lực của Chư Thiên sẽ điều động nơi cần đến và 
người cần gặp cho nhu cầu chung nhằm mở rộng các 
cánh cửa của Đạo còn bế tắc. 

 

28.- CẦN YÊN TÂM TIẾN BƯỚC.  
26-5-14  -  5 giờ sáng. 

Sau chuyến hành hương tìm về gốc đạo thì sự biến 
chuyển của nội tâm càng lúc càng nhiều hơn, sự 
thanh lọc càng mạnh, những lo lắng bất an về người 
thân sẽ nhẹ dần, để thân tâm tự tại hơn mới có đủ 
khả năng viết được tác phẩm lịch sử đạo khó khăn 
này nhằm hữu lợi cho hai mặt đạo và con người. 

Không phải đạo đã bị lu mờ mà do tâm con người 
đã lu mờ u tối nên không thấy đạo. Vai trò của 
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truyền nhân của đạo là dùng chính cuộc đời và tâm 
huyết của mình để vén tấm màn sương đã khiến con 
người không thấy viên ngọc quý thiêng liêng của dân 
tộc Việt Nam nói riêng và loài người nói chung. Biết 
bao nhiêu vị Tổ ra đời giúp chúng sanh mà chúng 
sanh chỉ biết đến sau hàng trăm hay hàng ngàn năm 
sau. 

Tâm thân ý của hành giả cần trụ để đáp ứng tam 
quy ngũ giới, đời đạo song hành, mới có đủ khả năng 
phục hưng mối đạo phù hợp với biến chuyển mới. 

Mọi việc như đã thấy khi tâm đã tìm về gốc đạo 
thì tuy cách đây thời gian đã lâu và cách xa sông núi 
ngàn dặm ở Mỹ châu, nhưng những nơi bước tới thì 
thần khí đã đến trước. Nay thì thân đã đến 10 di tích 
của đạo và đời mà thần khí đã đến và dẫn đường để 
đến nơi bái lạy. 

Tất cả những bài viết tâm linh đều có giá trị thông 
báo sự thật của quá khứ và chuyển biến của tương 
lai. Hành giả cần yên tâm tiến bước. 

 

29.- CẦN DẸP ĐÁM TANG. 27-5-14  -  5 giờ sáng. 
Con đường đi càng lúc càng rõ nét và mở rộng ra 

khi tiếp xúc với đúng người đúng cách với sứ mạng và 
trách nhiệm mà họ đang gánh vác cho dân tộc Việt 
Nam. 

Việc gặp gỡ những người quan tâm đến lịch sử và 
giá trị của Phật Giáo Hòa Hảo đã xác định tâm lực 
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và trí lực của hành giả đã được nối kết với những 
người cùng chí hướng và có tầm nhìn thông suốt cho 
tương lai Việt Nam vượt mọi trở ngại khó khăn từ 
chánh trị đến tôn giáo lẫn ý thức hệ. 

Những người tâm huyết đối với sự tồn vong của 
dân tộc sẽ cùng chí hướng để quy tụ lại quốc gia dân 
tộc với ý thức hệ Việt Nam hồi quy nguyên bổn. 

Tâm thức dân tộc Việt Nam đã phân tán và phân 
hóa một cách hỗn độn và sắt máu để không còn phân 
biệt được là cùng dòng máu đỏ da vàng. 

Việc Trung cộng đặt dàn khoan là một chỉ dấu tốt 
như là một hồi chuông báo tử vì khi con người đứng 
trước vực thẳm, đứng trước tử thần mới có cơ hội 
tỉnh thức sự mê muội bởi sự phân hóa có chủ đích 
của ngoại bang muốn banh da xẻ thịt dân tộc Việt 
Nam để hút máu, để hưởng lợi từ nhân lực cho đến 
địa bàn mà Việt Nam có vị thế trên bản đồ thế giới. 

Việt Nam với địa lý linh thiêng đặc biệt, nơi thu 
hút nguồn năng lượng của vũ trụ, Trung cộng đã biết 
được từ trăm năm trước nên đã cho thầy địa lý trấn 
ếm sự phát triển. Tuy Đức Phật Thầy và các môn đệ 
đã giải và trấn lại để giữ nước, nhưng không vì thế 
mà nước Việt Nam không bị ảnh hưởng. Họ không 
chỉ trấn ếm mà lúc nào cũng tìm mọi cách tấn công 
phá hoại bằng nhiều biện pháp khác nhau. Từ xâm 
nhập đất liền, biển đảo, kinh tế, nhân lực, ma túy, các 
loại thực phẩm gây độc hại đến các hóa phẩm cùng 
những thú vật gây tai hại cho mùa màng.. 
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Khi đạo giáo dân tộc được khai mở thì thần khí 
dân tộc Việt được phục hồi theo chiều hướng 
parabol sau khi sa sút đến cực thấp từ nhân trí, kinh 
tế, chánh trị lẫn quân sự. 

Những kẻ tham quyền cố vị sẽ có lúc bị đánh thức 
khi đến đường cùng và bế tắc. 

Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo là sinh 
lực của dân tộc. Đó là con đường vực dậy hồn thiêng 
sông núi, để dòng Cửu Long Giang với các địa thế 
hiển linh gồm các huyệt đạo sông núi mầu nhiệm sẽ 
giúp Rồng Việt Nam được hồi phục, và có cơ vươn 
dậy sau bao năm bệnh hoạn, đau đớn, rên xiết bởi bị 
chia cắt, banh da xẻ thịt tươm máu do chính đàn con 
ruột thịt của mình. 

Đám tang đầy kịch tính triền miên suốt mấy mươi 
năm tại Ba Đình đã trấn ếm sự phát triển của cả một 
dân tộc, nay xác ấy cần được dẹp thì ánh bình minh 
sẽ chói sáng bầu trời Việt Nam trong thế kỷ tới. 

 

30.- KHÔNG NHẬN QUẢ DỮ LẪN QUẢ LÀNH HAY 
KHÔNG HÒA NGHIỆP DỮ. 31-5-14  -  1 giờ trưa. 

Con người khi chuyển nghiệp không có nghĩa là 
thăng tiến, mà đó là sự biến chuyển của nghiệp dựa 
vào tâm thức và sự tu học có giác ngộ hay bị đẩy lùi 
vào u tối hơn, tùy vào cuộc sống và hoàn cảnh, cảnh 
ngộ hay cơ hội. 
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Sự sáng suốt hay u tối vào mỗi hoàn cảnh của một 
con người thật quan trọng để con người đó tiến hay 
lùi, thăng hay giáng. 

Vì thế sự sáng suốt bình tâm giác ngộ như là một 
ngọn đèn hoa đăng, một bó đuốc soi đường giúp 
hành giả đi tới, thay vì té nhào trong sự tăm tối mê 
muội. 

Tham, sân, si, tình cảm thương ghét sân nộ luôn 
chờ sẵn để tung lên nhanh như ánh chớp mà chỉ có 
ngọn đuốc từ bi mới có khả năng dập tắt các thú tính 
sẵn có của con người. 

Sự giác ngộ luôn đi song đôi với tâm từ bi. Từ bi 
mất thì mất giác ngộ, mất sáng suốt. Sáng suốt mất 
thì ngọn đuốc từ bi bị dập tắt ngay để nhường chỗ 
cho sự bùng nổ của tham sân si. 

Tâm từ bi và giác ngộ cho ta được bình an và thực 
hành tánh không, không phản ứng, không phản công 
trước những thử thách, những sự tấn công, những 
thách thức và cơn sân nộ của kẻ khác. 

Không phản ứng không có nghĩa là không thấy 
mà là thấy rất rõ, thấy cả cội nguồn, nguồn gốc của 
sân nộ, kể cả hậu quả mà người sân nộ sẽ nhận được 
qua nghiệp. 

Sự không phản ứng hay tánh không giúp ta không 
hòa nghiệp với cái dữ, cái ác, hay cộng nghiệp để 
cùng lãnh quả xấu. 
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Vậy thì không hòa vào nghiệp dữ thì ta tránh 
được cộng nghiệp và cũng không nhận quả dữ hay 
quả lành. Tức là không tạo nên dù nghiệp lành hay 
nghiệp dữ. 

(Trên máy bay đi Hàn Quốc.) 

 

31.- KHÔNG PHẢI TU CHO CÓ PHÉP THẦN 
THÔNG. Chủ Nhật 8-6-14  -  0 giờ 30 sáng. 

Muốn viết được quyển sách khó và có giá trị về 
Đạo phải nhập được tánh không, sống trong đời mà 
nội tâm vượt mọi khó khăn giữa người với người, 
vượt được tình cảm và sự va chạm thương ghét, vui 
buồn, vượt thị phi thì đầu óc mới đủ nhẹ nhàng sáng 
suốt cho sự sáng tạo và tập trung vào ngòi bút với sự 
dẫn dắt của Thầy Tổ cho nội dung sách vừa dễ hiểu, 
vừa đầy đủ, vừa sâu sắc với một hướng đi thông suốt 
hữu lợi cho người đọc trong đạo và ngoài đạo và dù 
cho tầng lớp nào, ý thức hệ nào cũng có thể hiểu và 
nhập tâm được. 

Con đường đi càng lúc càng khó khăn hơn và nhu 
cầu tập trung, sáng suốt, giác ngộ phải gia tăng và 
liên tục. Vì thế những cộng nghiệp hay hòa nghiệp 
dù thân bằng hay quyến thuộc đều phải rời dần. 

Con đường tu là con đường dứt nghiệp và vượt 
nghiệp. Đó là một phương trình bất di bất dịch. Nếu 
hành giả vì yếu đuối mặt tình cảm thì con đường sẽ bị 
trì trệ. 
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Đối với người có sứ mạng thì có lúc dù không 
muốn cũng phải tuyệt nghiệp. Nếu như tu tập sáng 
suốt thì nhận chân được sự việc sẽ chấp nhận như là 
một sự đương nhiên, không buồn lòng hay thương 
tiếc. 

Con đường đạo nhất nhất là mỗi người phải tự tu 
và tự tiến. Người biết đạo muốn giúp đời thì làm hết 
sức mình là đủ, không có khả năng chuyển nghiệp 
người vì nghiệp ai người đó chịu và họ phải tự chuyển 
tánh để tự chuyển nghiệp của họ. 

Hành giả muốn tu tiến phải buông đi những gánh 
nặng mà tự mình lựa chọn vác trên vai. Gánh càng 
nhiều, càng trì trệ vì người tu để sáng suốt, nhằm giải 
thoát mình và chia sẻ hành trình tu học để giúp 
người, chứ không phải tu cho có phép thần thông 
biến hóa, để cứu những kẻ không biết tự tu, dù cho 
đó là những người mình thân thương nhất. 

(10 giờ sáng Chủ Nhật Đại Lễ 18 tháng 5, năm 
2014. Mới về California từ Seoul, Nam Hàn.) 

 

32.- NGỌN CỜ ĐẠO. 11-6-14  -  2 giờ sáng. 
Sau chuyến hành hương tìm về gốc đạo, có cơ hội 

ghé hầu hết những chùa, những thánh tích của Bửu 
Sơn Kỳ Hương và chùa An Hòa Tự của Phật Giáo 
Hòa Hảo ở Thánh Địa làng Hòa Hảo, tâm hành giả 
được trong sáng nhẹ nhàng hơn lúc nào hết. Sức 
khoẻ của mẹ cũng khả quan theo như lời cầu nguyện 
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suốt hành trình. Việc đời việc đạo được hanh thông. 
Đó là kết quả của con đường tu học hành đạo và trở 
về nguyên gốc của đạo. 

Con đường thế gian thì hàng hà sa số, nhưng con 
đường chánh tông, chánh gốc, chánh đạo chỉ có một 
mà không phải dễ tìm, dễ ngộ xem đó là con đường 
nào, và đi cách nào mới đúng đường. Những người đi 
cùng có trách nhiệm trọng trách và có sứ mạng trong 
việc phục hưng đạo. 

Tất cả như một ban nhạc hòa tấu bài ca đạo đến 
lúc khởi xướng vang ra để mọi người cùng nghe, cùng 
xem, cùng thấy sự quan trọng hiện hữu của một 
nguồn đạo dân tộc, để không bị lãng quên mai một 
trước bao khó khăn, với sự liên tục tấn công bao vây 
của giặc ngoại xâm. 

Bửu Sơn Kỳ Hương là ngọn cờ đạo được phất lên 
để bảo vệ dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự u mê bởi 
làn sóng đỏ, sóng đen. 

Việt Nam càng ngày càng sáng càng gây chú ý đối 
với các dân tộc trên thế giới. Việt Nam có sứ mạng 
thu hút sinh lực của vũ trụ vì là trung tâm điểm của 
Càn Khôn Vũ Trụ. 
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33.- HẠT TRÂN CHÂU CỦA DẢI ĐẤT HÌNH CHỮ S. 
30-6-14  -  5 giờ sáng. 

Trách nhiệm và vai trò đối với đạo mỗi thời điểm 
mỗi khác, thay đổi theo từng giai đoạn của thời gian 
và cuộc đời hành đạo. 

Bất cứ điều gì xảy ra tốt xấu, hay dở, trở ngại hay 
dễ dàng, thành công hay thất bại đều có “chỉ dấu” 
của nó, để hành giả chiêm nghiệm và thay đổi, điều 
chỉnh sao cho phù hợp. 

Ngôi sao sẽ tỏa sáng dần theo nhu cầu và thời thế 
của đất nước, của đạo. 

Vì sao Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo 
đã xuất hiện tại Việt Nam, tất cả đều có nói lý do 
trong các kinh giảng, thi thơ của các vị Phật lâm 
phàm tại quốc gia này. 

Đất nước càng hỗn loạn, càng lâm nguy thì đạo 
càng sáng tỏ, càng có vai trò quan trọng như ánh đèn 
càng sáng khi xung quanh càng tối. 

Ánh đèn không ngự trị vào ban ngày mà càng cần 
thiết, không thể không có được vào ban đêm, và con 
người càng đổ xô thu hút vào ánh đèn, vào ánh sáng 
không thể không có được. 

Đó là câu trả lời vì sao năm nay ngày kỷ niệm 75 
năm Đức Thầy khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo, người 
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người đến Thánh Địa quá đông, ngay cả xe hai bánh 
vẫn phải để lại bên ngoài làng không chạy vào được. 

Dù năm nay trời mưa lớn, tầm tã mà người vẫn 
đông, lễ đạo vẫn được cử hành trọng thể. Qua bài 
phát biểu của đại diện Ban Tôn Giáo nhà nước, 
chánh quyền đã nhìn thấy tinh thần và thực lực của 
khối quần chúng Phật Giáo Hòa Hảo. Tín đồ đã 
chứng tỏ bằng đôi chân, bằng sự hiện diện của chính 
họ. mặc dù đã có trên 300 nơi địa phương khác cử 
hành lễ. Như thế nếu chỉ có Thánh Địa làm lễ, thì sẽ 
có bao nhiêu người đến Thánh Địa, một triệu ư? 

Sức mạnh không phải ở lời nói, câu tuyên bố, sự 
kêu gọi hay khuyến dụ, rù quến. Sức mạnh nằm ở 
tiềm lực của dân tộc, của khí thiêng sông núi, của 
mạch nước Cửu Long Giang, của hùng khí thiêng 
liêng từ Thất Sơn mầu nhiệm, từ Năm Non, Bảy Núi. 

Trời mưa vào những ngày lễ đạo là những giọt 
nước cam lồ rưới vào Thánh Địa vào khách hành 
hương mộ đạo, kính Thầy, cho tinh thần Phật Giáo 
Hòa Hảo được bừng sáng nhưng lại dịu mát trong 
những ngày được quay về chào mừng một đạo giáo 
dân tộc của một vị Phật sống lâm phàm độ thế. 

Ánh sáng của Chư Thiên chói lòa Thánh Địa, hạt 
trân châu của dải đất hình chữ S nằm giữa sông Tiền 
và sông Hậu. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 
CHƢƠNG BA :  

 
DÂN TỘC PHÁP GIÚP VIỆT NAM  
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34.- ĐẠO SẼ PHÁT KHAI RỰC RỠ.  
3-7-14  -  5 giờ sáng. 

Đã trải qua không biết bao thử thách để chọn con 
đường đạo mà mình phải đi, việc gì đạo cần mà mình 
phải làm, thì phải đến giai đoạn thực hiện cho nhu 
cầu phục hưng gốc đạo. 

Khi đã chọn con đường thì phải buông những con 
đường khác. Khi đã chọn việc phải làm thì phải 
buông những gì đã vô tình gánh vác, đã phân tâm mà 
không có kết quả. 

Khi đã chọn thì phải hy sinh không thể ôm đồm 
để không đủ sức lực và thời gian, đầu óc để lo cho 
việc chánh cần làm. 

Nếu có sứ mạng và trách nhiệm để làm một việc 
gì mà mình lại phân tâm hay chểnh mảng, thì thường 
có những việc xảy ra nhằm nhắc nhở mình phải quy 
tâm, kiện toàn bản tánh, để quay trở lại những vấn 
đề cần phải dốc tâm thực hiện. 

Khi đã có nhu cầu làm việc gì cho đạo thì hoàn 
cảnh, cảnh ngộ sẽ mở ra cho hành giả có cơ hội thực 
hiện và những người cũ, người mới tùy theo nhu cầu 
và vai trò của họ sẽ đến để giúp hoàn thành sứ mạng. 

Cơ đạo sẽ dần dần mở rộng theo bước tiến của 
hành giả, nhất là khi sự e ngại, lo sợ, do dự không 
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còn mà chỉ còn sự quyết tâm hành đạo, với ý chí 
mạnh mẽ không lùi bước. 

Thời thế chuyển nhanh, cơ đạo chuyển nhanh, địa 
thế Việt Nam cũng chuyển nhanh theo sự vận chuyển 
của thiên cơ. Mắt trần, óc trần không thể theo kịp, vì 
họ không có khả năng bắt nhịp với thiên cơ, chỉ 
người tâm đạo mới không chạy theo thời cơ nhất 
thời. 

Thiên cơ bất khả lậu, khi thời gian chưa tới, 
nhưng khi thiên cơ bắt đầu hé lộ thì nhịp đập của 
thiên cơ và thời cơ phải đồng hành, đồng bộ thì cơ 
Đạo được triển khai. Đến khi đó các lực đỏ, lực đen 
từ mọi hình thức đã từng chống báng, muốn gây trở 
ngại, muốn vùi dập cũng không được. 

Đó là sự bất chiến tự nhiên thành. Lửa tấn công 
tự tắt, không phản công mà giặc lùi. Khi ánh sáng đủ 
lực đủ sáng thì bóng tối sẽ không còn. 

Đức Thầy đã từng nói khi nào ánh sáng còn thì 
Đạo còn. Đạo không những còn mà sẽ phát khai rực 
rỡ. 
 

35- THỂ HIỆN BẰNG NGƯỜI SỐNG ĐẠO. 
 6-7-14  -  5 giờ sáng. 

Tất cả những va chạm mâu thuẫn trong đời sống 
xảy ra nhằm cắt đứt các mối liên hệ không cần thiết. 
Mọi việc xảy ra tuần tự theo thời gian thấy không tốt 
về mặt đời, nhưng rất có ích về mặt đạo, nhằm để thu 
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gọn vào trọng tâm của những việc cần làm vì có trọng 
trách nhằm hữu lợi cho quần sanh. 

Sự nhất tâm quán chiếu trong thời gian thiền 
quán không khó nhưng sự nhất tâm quán chiếu liên 
tục rất khó khi người có sứ mạng có sự liên hệ quá 
nhiều trong đời sống. 

Vì là đời đạo song tu nên người hành đạo luôn 
cảm thấy có bổn phận phải hoàn tất hai mặt. Khi có 
trách nhiệm đối với đạo thì cần thu hẹp mọi công 
việc dù bên đạo hay bên đời ngõ hầu có đủ tâm nghị 
lực hoàn thành việc mà người khác không thể làm, 
không có khả năng, hoặc không nghĩ đến phải làm 
cho một mục đích phục hưng chánh pháp Bửu Sơn 
Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo. 

Có bao nhiên người thấy cần đưa Phật Giáo Hòa 
Hảo về chính gốc của mình hay phần đông lại phân 
biệt thành hai tôn giáo hay hai nhóm, hai giáo hội 
khác nhau. 

Đó là một công trình lớn đòi hỏi nhiều thời gian 
nghiên cứu, sưu tầm và kết hợp. 

Quyển “Tìm Về Gốc Đạo” khó hơn là quyển “ 
Hành Hương Ấn Độ” nói về Phật giáo Tây Tạng. 
Tác giả không thể viết như một người bàng quan, mà 
là một người trong cuộc, viết với tâm huyết, viết với 
tấm lòng cầu đạo, viết nhằm đưa ra giá trị thực tiễn 
của đạo, đưa đạo vào hiện thực chứ không phải đạo 
là huyền thoại. 
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Từ đây cần phải thật sự buông những thị phi, 
những thương ghét của người đời để cho tâm lặng 
sáng trong, cho hơi thở nhẹ nhàng trong thiền quán. 

Cần sống trong phẳng lặng của nội tâm bình an, 
quân bình để có khả năng viết một cuốn sách đạo xác 
thực trong đời sống thể hiện bằng chính những con 
người có “sống đạo”. 

 

36- TÁC PHẨM ĐẠO CẦN NHIỀU NĂM ĐỂ HOÀN 
TẤT.  6-7-14  -  6 giờ sáng. 

Muốn viết quyển “Tìm Về Gốc Đạo” hành giả 
cần phân chia quyển sách ra nhiều phần khác nhau 
để làm việc. 

Trước nhất có thể viết loại ký sự về chuyến hành 
hương thăm viếng các chùa Bửu Sơn Kỳ Hương và 
viết về  lịch sử của Đức Phật Thầy Tây An dựa vào 
các di tích. Đồng thời làm thành phim lịch sử gồm 
các đoạn phim đã quay khi đi thăm viếng, cộng vào 
những đoạn phim đã nhờ đồng đạo ở Việt Nam 
mướn thợ quay các chùa thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương 
và Phật Giáo Hoà Hảo. 

Đợt nhì sẽ viết về các di tích của các vị đệ tử Đức 
Phật Thầy, để làm phim phóng sự. Đợt ba viết về các 
di tích Phật Giáo Hòa Hảo để thực hiện phim. 

Song song với các việc trên sẽ viết về dòng họ, 
ông bà, kể lại thời ông Sơ đã được Đức Phật Thầy 
chữa bệnh và quy y vào đạo, kể về ông Ngoại tu biết 
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trước giờ chết nên tắm thay áo dài, cúng lạy và đốt 
pháo thăng thiên tại bàn thông thiên để chuẩn bị, và 
yêu cầu ông bà cố đánh 3 roi tội bất hiếu chết trước 
cha mẹ. 

Một tác phẩm khó phải phân ra nhiều phần để 
làm việc vừa có thể giúp được chương trình truyền 
hình phổ thông giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo. 

Muốn hoàn tất còn cần  nhiều chuyến đi về Việt 
Nam để đến các di tích, thánh tích của đạo, để nói 
chuyện với chứng nhân lịch sử và người sống ở vùng 
đạo mới cảm nghiệm được sự hiện diện của đạo 
trong đời sống họ. 

Tác phẩm đạo cần nhiều năm để hoàn tất. 

 

37.- KHÔNG ĐẶT TIÊU CHUẨN QUÁ CAO KHI LÀM 
VIỆC. 15-7-14  -  5 giờ sáng. 

Dù làm việc đời hay việc đạo nên giữ cho đầu óc 
trống không, yên lặng không biện luận, so sánh, hài 
lòng hay không hài lòng. 

Đó là con đường phải đi để có thể tiếp tục làm 
việc, sáng tác lúc tuổi già. Trong cuộc đời hành đạo 
đời đạo song tu không ly gia cắt ái để làm tu sĩ thì 
vẫn còn dính líu đến gia đình, cha mẹ, con cái, anh 
em, chồng vợ. Vì thế việc đạo nhiều lúc bị đứt 
khoảng, ngưng trệ để lo việc đời. 
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Khi đang nỗ lực lo một việc gì nhất là việc đạo mà 
bị ngắt khoảng, rất dễ bị nản chí, buồn bực vì mỗi khi 
tập trung tinh thần nỗ lực thực hiện mà phải ngưng 
lại để đổi hướng lo việc khác thì rất khó bắt nhịp lại 
như cũ. 

Vì thế cần giữ tâm không, tức tâm như như không 
phân biệt hai con đường đạo và đời khác biệt để tâm 
không khởi động. 

Khi tâm khởi động thì sẽ gây bực mình, khó chịu, 
tự trách mình hay trách người, lo ngại về thời gian 
công việc đề ra bị kéo dài và nhất là lo sợ không 
xong, không hoàn thành tác phẩm mà mình muốn 
thực hiện có giá trị về nghiên cứu lẫn tâm linh. 

Bất cứ việc gì mà mình đặt trọng tâm giá trị cao 
thì dễ gây lo lắng, thất vọng, tạo nên sự khó khăn khi 
viết, khi thực hiện vì luôn ở tâm trạng sợ công việc sẽ 
không được như ý, tác phẩm sẽ không hay, không có 
giá trị hoàn hảo như mình mong muốn. 

Muốn việc được tiến triển đều đặn cần dễ dãi với 
chính mình, không hối thúc, không đòi hỏi mình quá 
cao, quá nhiều thì giờ hay tâm lực thì dần dần mới có 
kết quả. Nếu đặt tiêu chuẩn quá cao, quá khó thì 
chính điều đó là sự ngăn trở mọi công trình dài hạn 
lâu bền. 
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38.- THỨC TỈNH CÀNG MUỘN LO SỢ CÀNG TĂNG. 
18-7-14  -  3 giờ sáng. 

Nét độc đáo của Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo 
Hòa Hảo là thờ một tấm trần trước là màu đỏ sậm, vì 
có người giả danh, nên sau này đổi lại màu dà. Đó là 
một mảnh vải được đặt vào khuôn hình để nơi cao 
nhất, chánh giữa của bàn thờ. 

Vào năm 1849, khi Đức Phật Thầy khai đạo là 
một hiện tượng đặc biệt của Phật Giáo vì chỉ có một 
biểu tượng tấm trần màu đỏ sậm nói lên tinh thần 
hòa hợp cao cả hiếu hòa, hiếu thuận, không phân 
biệt từ màu da, sắc tộc, tôn giáo, đẳng cấp, nghèo 
giàu, học thức hay dốt nát. 

Một tinh thần tối thượng hòa đồng đi ngược lại sự 
hiếu chiến của con người, của các quốc gia cho đến 
hôm nay vẫn còn tranh chấp, chiến tranh giữa tôn 
giáo vẫn còn như sự đổ máu giữa Phật Giáo và Hồi 
Giáo tại Miến Điện, hay các cuộc tấn công bằng bom 
người của tín đồ Hồi Giáo vân vân. 

Vì lá cờ đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương đã nói lên 
tinh thần hòa bình, hòa đồng, công bằng với tình yêu 
đồng bào đất nước quyết bảo vệ tổ quốc nên cộng 
sản quốc tế và cộng sản Trung Hoa mới manh tâm 
tiêu diệt, hãm hại và muốn triệt hạ một tôn giáo xuất 
phát từ lòng dân tộc này. 
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Sự ra đi vắng mặt của Bậc Giáo Chủ đã nuôi 
dưỡng lực sinh tồn của Phật Giáo Hòa Hảo được 
phát triển và mạnh mẽ hơn, không những đối với 
người miền Nam mà sẽ lan rộng ra khắp miền Trung 
và miền Bắc trước các lực ngoại xâm. 

Sự manh tâm xâm lấn của Trung Cộng từ việc đặt 
giàn khoan, xây cất sân bay trên đảo của Việt Nam, 
đem máy bay tàu chiến đâm tàu ngư dân, bắt giam 
ngư phủ, nhất là đòi kiểm soát hầu hết khu vực biển 
Đông, không những thức tỉnh giới cầm quyền mà đối 
với cả người dân bị ru ngủ bao năm với tinh thần 
buông xuôi. 

Không những thức tỉnh mà người CS nhìn lại cả 
một lịch sử dân tộc bị đầu độc bởi một chánh sách 
thay vì giải phóng dân tộc thì là tự diệt chính dân tộc 
mình. Tự mình chặt tay, chặt chân để quy hàng dâng 
đất. 

Sự thức tỉnh càng muộn thì sự lo sợ càng tăng. 
Chính sự lo sợ đó sẽ khiến họ có quyết tâm cứu nước, 
để không biến mình thành tội đồ của dân tộc. 

 
39.- ĐẠI ĐỊNH LÀ THẤY BIẾT RẤT RÕ. 
 19-7-14  -  5 giờ sáng. 

Trống không là không suy nghĩ hay trống không là 
suy nghĩ, thấy biết mà không bị ảnh hưởng? 

Một câu hỏi khó và giải thích tùy theo kinh 
nghiệm sống đạo. 
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Nếu cho rằng trống không là không nghĩ gì cả thì 
con người lúc đó có còn cảm giác gì không? hay không 
có cảm giác? có biết thời tiết nóng lạnh, mùi hương 
thoang thoảng, tiếng động xung quanh? 

Hay là trống không có nghĩa là vượt, là suy nghĩ mà 
không bị ảnh hưởng của nghĩ suy. Biết lạnh, biết nóng, 
biết rõ từng hơi thở, nghe được tiếng chim kêu, tiếng xe 
chạy, biết được nhiệt lượng trong người, biết dòng điện 
của mình thông các huyết mạch, nhanh, chậm, các 
đầu ngón tay ngón chân, những khớp xương lúc đó ra 
sao, tim đập nhanh hay chậm, hay đập nhẹ nhàng như 
không đập? 

Có phải sự trống không khi thiền quán liên tục tức 
là biết rõ mọi việc và đồng thời không bị ảnh hưởng bởi 
mọi suy nghĩ thấy biết của chính mình? 

Nếu thấy biết mà không phản ứng thì không có sự 
kềm chế hay chạy theo cảm nghĩ, cảm xúc. Không 
kềm chế thì không đè nén, ta có thể biết mà như 
không biết, thấy mà như không thấy và cảm giác mà 
như không cảm giác. 

Cái trống không của người tu là vượt cái thấy biết. 
Mà chỉ vượt được cái thấy biết đồng bộ mới có thể 
định liên tục. Nếu cố gắng đạt hư không trong chốc 
lát thì sẽ liên tục khi thì định – lúc không định, giống 
như đứng lên té xuống cả ngày. 

Hoặc cho rằng mình đạt được chân như rồi đi 
đứng vấp váp té nhào không hay. 
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Cái thấy biết của cảm giác phải đồng bộ với định 
hay trống không mới thật, vì cái trống không, cái 
định này mới thật sự là đại định, vì sự song hành này 
mới đủ khả năng giúp hành giả sống đạo và giảm khó 
khăn trong đời sống không bị bên tả hay bên hữu, 
mặt đời và mặt đạo đối nghịch nhau. 

Nếu hai mặt đời và đạo cứ mãi đối nghịch thì 
bước đi của ta sẽ bị quàng xiên liên tục, làm gì và 
nghĩ gì cũng bị nội chiến, gây đau khổ nội tâm và 
chắc chắn sẽ gây xáo trộn trong đời sống. 

Đại định là thấy biết rất rõ trong sự trống không 
đầy cảm giác. 

 

40.- HƯỚNG VỀ CHIẾC PHAO CỨU TỬ. 
 21-7-14  -  6 giờ sáng. 

Tấm trần dà là biểu tượng của tinh thần chủ hòa, 
không chủ chiến, không đối phó, không chống báng, 
mà mọi chống báng sẽ rơi vào khoảng không. Đó là 
tinh thần tối thượng của Phật Giáo. 

Tinh thần và ý nghĩa của tấm trần dà hay là lá cờ 
dà không phân biệt ý thức hệ, chủ nghĩa, tôn giáo, 
đều có thể cùng đứng chung không phân biệt. 

Pháp tu của Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa 
Hảo hướng về chữ tâm và mọi tôn giáo chủ nghĩa 
đều có thể thực tập sống đạo được nếu đều là con 
người. Bản chất con người hướng về tâm, về tim của 
mình để thương yêu nhau, hòa đồng cùng nhau, để 
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giữ nước và bảo vệ tổ quốc, không chiến tranh, chống 
báng nhau. Tinh thần ấy sẽ lan rộng ra từ lãnh thổ 
Việt Nam hình chữ S ra các nước trên thế giới. 

Tinh thần tối thượng, hòa đồng nhân bản đầy sự 
thương yêu và đoàn kết cần được bảo tồn và phát huy 
mạnh mẽ, trước nhất là tại quốc gia nội địa để cho 
một dân tộc có quá nhiều phân hóa được hưởng sự 
bình an và hạnh phúc hài hòa. 

Viên ngọc thật sẽ được “Tự Sáng” nhất là thời kỳ 
xáo trộn nhiễu nhương đất nước xáo trộn bại hoại. 

Khi con người ngụp lặn chơi vơi giữa biển khơi 
với dông tố, gió lớn sẽ hướng về chiếc phao cứu tử 
mà bấy lâu nay họ không đoái hoài khi chễm chệ 
trên những chiếc tàu sang trọng. 

Sự lựa chọn sẽ đến khi con người có nguy cơ sanh 
tử đồng bộ. Nếu chọn đúng thì sống mà chọn sai thì 
chết. Đó là lời dạy của Đức Thầy “Đi trúng thì sống, 
bước trật tất chết”. 

(Ngày sinh nhật của mẹ) 
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41.- ĐI ĐỨNG NẰM NGỒI TRONG NGUỒN ĐẠO. 
26-7-14  - 6 giờ sáng. 

Khi quyết tâm chọn con đường phục hưng chánh 
pháp thì mọi việc sẽ chuyển biến theo chiều hướng 
thuận lợi. 

Trong sự thuận lợi có nhiều điều nghịch lý nên 
thấy xấu về đời mà lại tốt về mặt đạo để dọn con 
đường ngày càng rõ rệt hơn trên con đường tìm về 
mối đạo. Các cơ hội sẽ tuần tự mở ra và sẽ gặp được 
những trợ nhân giúp công, giúp sức, giúp tinh thần và 
cơ hội phục đạo. 

Chữ đạo tuy hư mà thực, chỉ có người tâm đạo 
mới thấy rõ được sơ đồ vực lại mối đạo sao cho thay 
vì tan rã đi xuống, thì sẽ gom lại thành một mối và 
phát triển đoàn kết. 

Cơ đạo đã trên một trăm năm, muốn quy tụ lại sẽ 
vô cùng khó khăn trở ngại, nhưng trở ngại lớn nhất là 
lòng người thiếu sức mạnh của ý chí. 

Sức mạnh của ý chí cần phải được vun bồi, gầy 
dựng lại vượt trên các phân hóa, tranh chấp, bỏ lơ, 
sắp tàn lụi. 

Muốn xây dựng phải có sơ đồ xây dựng. Đó là 
hành trình phục vụ đạo của cả một đời người. Không 
phải chỉ một ngàn bài viết mà phải viết không ngừng 
nghỉ để kiến tạo một chủ lực về con người có cùng 



   

SỨC MẠNH TÁNH KHÔNG 89 

tâm nguyện và ý chí xây dựng lại nguồn đạo để phục 
hưng đại đạo. 

Phục hưng đại đạo, phục hưng chánh pháp là con 
đường mà hành giả cần ráo riết theo đuổi, tránh xa 
những vướng bận của tình cảm cá nhân, gia đình và 
xã hội. 

Vì vậy tuy phải sống gần đời, trong đời, với đời, 
mà tâm lực phải sáng trong trong mọi sự ăn, ngủ, đi, 
đứng, nằm, ngồi trong nguồn đạo. 

 

42.- BỬU SƠN KỲ HƯƠNG PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
LÀ MỘT. 27-7-14  -  5 giờ sáng 

Càng có nhiều tín đồ cho rằng Bửu Sơn Kỳ 
Hương và Phật Giáo Hòa Hảo là hai tôn giáo khác 
nhau thì hành giả càng phải cố công hoàn thành 
trách nhiệm của mình. 

Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo là một 
tôn giáo nhưng biến chuyển cho phù hợp với thời thế 
theo chiều dài của lịch sử Việt Nam. Vì thế một vị 
Phật sống không thể không tái sanh nhiều kiếp để 
giúp cho đạo giáo trường tồn. 

“Tùy phong hóa nhân sanh phù hạp” là lời của 
Đức Thầy dạy. Vì thế giới biến chuyển qua nhiều 
thời đại, nên sự chuyển đổi nhiều đời nhiều kiếp là 
việc cần thiết để vị Phật Bửu Sơn Kỳ Hương có thể 
thể tiếp tục được sứ mạng thiêng liêng. 
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Phật Giáo Tây Tạng sở dĩ trường tồn và phát triển 
khắp thế giới cũng nhờ các vị Phật đáo lai chuyển 
kiếp, nếu không đã tắt lịm trước sự tàn sát và giết 
chóc các vị khai mở và truyền thừa. 

Phật pháp vô cùng mầu nhiệm, bóng đen càng 
muốn bao trùm, tiêu diệt thì ánh sáng đuốc tuệ càng 
phát khai rực rỡ. Ánh sáng chân lý càng bị che đậy 
dìm tắt thì càng phát huy cho đến tận cùng. 

Mật pháp bí truyền của Bửu Sơn Kỳ Hương 
không truyền người qua người mà tâm qua tâm, hay 
nói đúng hơn bằng linh điển chân quang của vị Phật 
đến mặt đất này để khai Mật Đạo tại đất nước Việt 
Nam. 

Người kế truyền dù linh hoạt hay không linh hoạt 
đều có linh điển chân quang bảo vệ, thì dù có chết 
thân xác này thì sẽ trở lại vào thân xác khác. 

Đó chính là Mật Pháp Bí Truyền để Bửu Sơn Kỳ 
Hương chánh tông được hoằng hóa khai thông các 
mạch đạo bị trấn ếm bởi các lực âm của ngoại bang. 

Âm dương tại Việt Nam đã đổi chiều thay hướng. 
Khi ánh sáng bình minh ló dạng thì âm khí và bóng 
tối sẽ tan dần, mờ dần để Việt Nam chuyển về thế 
quân bình. Sự chuyển biến khiến nhiều điều nghịch 
sẽ trở nên thuận làm bàn đạp cho thế cờ “bất chiến 
tự nhiên thành”. 

Đó là trận thế tiến tới hòa bình không đổ máu chỉ 
nhờ các áp lực ngoại bang khiến một con tàu chòng 
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chành thay vì chìm thì lại được quân bình lướt sóng. 
 

43.- PHẢI THÂM NHẬP TINH THẦN BỬU SƠN KỲ 
HƯƠNG. 31-7-14  -  6 giờ sáng. 

Có một điều cần nhớ rõ là “Muốn viết về Phật 
Giáo Hòa Hảo phải thâm nhập tinh thần Phật Giáo 
Hòa Hảo, thì nay muốn viết về Bửu Sơn Kỳ Hương, 
phải thâm nhập tinh thần Bửu Sơn Kỳ Hương." 

Muốn thâm nhập tinh thần Bửu Sơn Kỳ Hương 
phải làm sao? Trước hết phải biết Bửu Sơn Kỳ Hương 
là gì? Phát xuất từ đâu? Ai là người lập đạo? Hành 
trạng của vị Giáo Tổ, pháp tu, kinh sách, quá trình từ 
lập đạo cho đến lúc vị Giáo Chủ ra đi. Sau khi Giáo 
Tổ ra đi thì những vị kế truyền là ai, hành đạo ra sao? 
Những biến chuyển của Bửu Sơn Kỳ Hương qua từng 
vị kế truyền lập đạo và đời vị Phật tái sanh cuối là Đức 
Huỳnh Giáo Chủ ra đời thì ngày nay Phật Giáo Hòa 
Hảo trong hiện trạng ra sao? Vẫn còn hay tàn lụi, thay 
đổi hay vẫn giữ nguyên phương thức hành đạo, giáo 
đạo? 

Nếu không qua quá trình trên thì khó có thể viết 
về quyển Tìm Về Gốc Đạo được. 
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44.- PHẢI PHỐI HỢP BI TRÍ DŨNG MỚI ĐẠT TÂM 
KHÔNG. 5-8-14  -  5 giờ 30 sáng. 

Thực hành tâm không không phải là điều dễ. Vì 
khi thực hành tâm không thành công thì dù bất cứ 
việc gì xảy ra xung quanh như thế nào, thì chương 
trình làm việc cho đạo vẫn không bị ảnh hưởng và 
không bị thay đổi. 

Tâm không là tâm bất nhị, không hai. Con người 
và đời sống ta vướng bận nhưng tâm không vướng 
bận, không bị dời đổi, không xáo trộn. Đó là tâm như 
như tự tại hoàn hảo. 

Con người ta trở nên mềm dịu không phản ứng, 
không giận dữ hay buồn phiền vì nếu phản ứng thì có 
xoay chiều, thay đổi. Sự không thay đổi của nội tâm 
mới không đưa ta vào vòng xoáy của cuộc đời. Vậy 
thì tâm không đó mới là hạnh phúc thật sự mà người 
ta đi tìm mà ít gặp dù ta tu lâu hay mau. 

Tâm không muốn đạt được thì phải có đủ bi trí 
dũng. Người tu thường bị quật ngã bởi lòng từ bi quá 
độ. Bi nhiều, dũng nhiều mà thiếu trí tuệ cũng dễ đi 
vào sai lầm. 

Vậy thì muốn đạt được tâm không toàn diện cần 
phải phối hợp một cách tự động của cả ba chiều Bi – 
Trí – Dũng thì tác phẩm đạo mới có cơ hội hoàn 
thành. 
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45.- NHẬP ĐỊNH LINH ĐỘNG TOÀN DIỆN.  
6-8-14  -  5 giờ 30 sáng. 

Thế nào là nhập định linh động? 

Sự nhập định này song hành với mọi sinh hoạt của 
các cơ năng và hoạt động bình thường của một con 
người trong mọi sinh hoạt hằng ngày. 

Nhập định này cần có cho một người cư sĩ tại gia 
luôn phải đối đầu và đối phó với những khó khăn 
trong đời sống. Họ không có cơ hội sống đời độc 
thân của tu sĩ để có thể sống trong sự thanh vắng, 
hay trong tu viện, trong một không gian riêng không 
ai quấy rầy. 

Sống cuộc đời cư sĩ có nhiều khó khăn trong đời 
sống, nên cần đạt được sự nhập định linh động thì 
con đường tu mới được vững vàng và thăng tiến, và 
không bị cảnh có khi tu được, có khi không trong 
cuộc đời. 

Muốn đạt và sống trong nhập định linh động 
người tu cần có sự thử thách liên tục và chính sự thử 
thách mới rèn luyện được thể định linh động này vì 
trí tuệ của thể nhập định linh động này ở thể liên tục 
như một tấm gương không hề bị hoen ố. 

Khi ở thể nhập định liên tục, sự sáng suốt toàn 
diện, minh tâm kiến tánh, giúp ta soi rọi một cách rõ 
ràng bản chất và bản tính rất người của mình, và biết 
được mỗi biến chuyển của nó trong mọi hoạt động 
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của đời sống. Khi ta trầm tĩnh lẫn lúc bị xao động, 
xáo trộn, ta bắt ngay được những làn sóng, những 
cơn sóng  li ti trong sự chuyển động của tâm thức, 
của bộ óc, của bộ máy thật người của mình. 

Đó là sự nhập định linh động toàn diện. 

 

46.- NĂNG LỰC BẢO VỆ ĐƯỜNG TU.  
9-8-14  -  5 giờ sáng. 

Giá trị con người không do người khác đánh giá 
cao thấp mới có giá trị thật sự. 

Cái giá trị thật sự không do sự đánh bóng, ca ngợi, 
trang trí hay đề cao. 

Cái giá trị thật sự không do sự đo lường chấp 
nhận hay không chấp nhận mà tự thân của nó đã thể 
hiện là một sự hiếm có, một khả năng tiềm tàng mà 
càng bị vùi dập, trù yểm, tấn công hay phá hoại vẫn 
không thay đổi. 

Càng được đặt vào lò luyện kim thì cái giá trị thật 
mới được rèn luyện, thử thách để trở nên tích tụ hơn, 
cứng rắn hơn, và không còn thay đổi. 

Người tu cần được rèn luyện đức tánh nhẫn nhục, 
sự chịu đựng càng nhiều, sức mạnh tâm linh càng 
tăng. Nếu không gặp bao trở ngại, thì không vượt 
được sự đau đớn như một con người thì con đường 
tìm gặp Chân Sư, chân lý không không xem như xa 
mù diệu vợi. 
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Con đường tu của mọi hành giả đều khó như 
nhau, nhưng đớn đau về thể xác, khó khăn trong đời 
sống không bao giờ có thể ví bằng sự đau đớn của nội 
tâm. 

Sự đau đớn của thể xác còn có các thuốc chữa trị, 
làm lắng dịu, hay các kỷ thuật y khoa giúp đỡ. 

Nhưng những đau đớn buồn khổ về tâm linh là 
những khó khăn khó vượt, nó tiềm tàng, kéo dài, lập 
đi lập lại, lúc đau nhiều, lúc ít, lúc nhớ, lúc quên 
nhưng kéo dài vô tận và hiện diện khó bứt rời. 

Không có sự khủng khiếp nào bằng sự dằn co của 
nội tâm. Vì có lúc thấy như nhẹ nhàng êm dịu trôi 
qua, nhưng lúc khác lại quằn quại xâu xé như bị 
móng vuốt của khủng long bíu chặt khó gỡ. 

Tu học không phải là một sự trốn chạy mà cần sự 
chấp nhận mọi sự vật từ vật chất đến tâm linh như là 
(as is). Không mơ mộng hão huyền là mình đã vượt 
được tất cả, và nắm vai trò chủ động, mà phải biết rõ 
sự lợi hại của các biến chuyển nội tâm để nhìn kỹ, 
xem kỹ một cách bất động, không bị thúc đẩy để trở 
nên hành động theo cảm xúc hay tình cảm nhất thời. 

Sẽ không thấy ta, hay thấy người rõ rệt để biến 
thành nghịch cảnh khi mọi việc xảy ra bất ngờ, hay bị 
đặt vào tình huống khó xử, tiến thoái lưỡng nan, nếu 
không đạt được chân như. 
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Chân như hay cái tâm không đó mới giúp ta thấy 
mọi sự vật quanh mình, một cách rõ rệt không ảo 
ảnh. 

Cái tâm trong sáng chân như lại chứa đựng tất cả 
một thế giới có cả con người và vạn vật, mà cái thế 
giới đó không làm chủ được ta, không còn ảnh hưởng 
để có thể xoay chiều đổi hướng hay làm ta đau khổ, 
hoặc bị hủy diệt vì sức mạnh của nó. 

Chính chân như, sự sáng suốt toàn diện không 
thay đổi, cái giá trị thật sự tự thân đó, mới có đủ 
năng lực bảo vệ con đường tu không dời đổi. 

 
47.- TỰ TỒN HAY TỰ DIỆT LÀ DO NGƯỜI DÂN 
ĐỊNH ĐOẠT. 11-8-14  -  4 giờ sáng. 

Tất cả những xáo trộn, đảo lộn tập trung vào một 
thời điểm, một thời gian nhất định nào đó, và ở một 
chu kỳ nào đó, là để đào luyện cho hành giả theo nhu 
cầu học hỏi và phát triển trí năng. 

Trí năng, trí tuệ năng động trong sự không mà có 
một cách sống động. Ví như cơn bão trong sự thanh 
tịnh của trời đất. Vì cơn bão không có khả năng thay 
đổi trời đất và bầu khí quyển của cả một vũ trụ. 

Những vật đổi, sao dời, những thay đổi của con 
người trong đó có Việt Nam. Các chế độ, con người 
và các chánh thể chánh quyền thay đổi, nhưng khối 
lực quy tụ tại Việt Nam không thay đổi. 
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Việt Nam thay đổi theo cơ trời không thay đổi 
theo con người mà con người sẽ được vận chuyển 
mạnh hay yếu theo thần khí của Việt Nam. 

Việt Nam vận chuyển theo cơ trời và tự tạo 
nghiệp, giải nghiệp cũng theo chu kỳ. Muốn sớm 
cũng không được, muốn trễ cũng không được. Phải 
thay đổi, xáo trộn theo thời điểm của thiên cơ. Các 
chánh thể hay chánh quyền đều là những vật thể nhỏ 
bé. Cộng sản hay Quốc gia, chánh quyền hay người 
dân đều quyện lại với nhau do sự cộng nghiệp. Do đó 
mới có những đợt di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và 
những người vượt sự sống chết năm 1975 để thoát ra 
các nước khác. Tất cả những thay đổi, xáo trộn đều 
nằm trong dịch lý mà con người của một đất nước có 
liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau. 

Vận nước, vận đạo suy đồi thì con người của một 
quốc gia được đào luyện để thay đổi chính vận mạng 
của mình để vươn lên và gầy dựng lại. 

Chánh quyền sai sẽ vẫn sai nếu người của dân tộc 
đó vẫn u tối cúi đầu. Và vận nước sẽ thay đổi nếu 
toàn dân biết tự phá tan màn u minh để vượt lên mà 
tự tồn và sinh tồn. 

Các quốc gia đều nằm trong một quy luật bất di 
bất dịch. Tự tồn hay sinh tồn, tự diệt hay tận diệt đều 
do người dân của một quốc gia định đoạt. 
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48.- ĐỜI GIÚP THĂNG TIẾN TRÊN CON ĐƯỜNG 
ĐẠO. 15-8-14   -  4 giờ sáng. 

Vì sao mặt đời lại soi sáng giúp cho ta về mặt đạo? 
Giúp ta thấy rõ con đường mình phải đi và đi như thế 
nào trong sự rối rắm của đời sống? 

Khi chính ta phải bước trên một con đường gập 
ghềnh, đầy đá, vũng lầy, gồ ghề, thì ta phải tập luyện 
cho đôi chân và đôi bàn chân sự chịu đựng. Ta tập 
cách đi như thế nào cho khỏi té. Ta tập cho thân thể 
chịu đựng và giữ sự quân bình cho khỏi té. Và nếu té 
thì có những bài học gì. 

Vậy thì đời là nơi ta trau luyện bản thân, tự rèn 
luyện mình trong mọi tình huống khó khăn. Nếu ta 
cứ đi một con đường trơn tru thì khi gặp đường gồ 
ghề, lồi lõm thì ta sẽ té quỵ, không gượng nổi. 

Vậy thì muốn đi cho trọn con đường đạo thì 
không nên ngại khó khăn nữa mà chấp nhận mọi trở 
ngại trước mắt. Càng gặp khó khăn ta càng sáng, 
càng vững vàng trên con đường đạo. 

Con đường đạo càng đi càng vượt trở ngại khó 
khăn, càng tiến. Sự khó khăn không phải giảm mà 
chính sự chịu đựng, không ngại khó của ta gia tăng. 
Và chính sự dũng cảm, tự tại của ta giúp con đường 
đạo tiến triển. 

Bước đường đạo càng lúc càng đi nhanh, con 
đường không phải trơn tru không gồ ghề, mà chính 
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đôi chân ta  quen chịu đựng những cục đá nhọn, 
những mảnh ve chai. Thân ta luôn lấy cân bằng  
nhanh nhẹn. Tâm ta tự tại, nhẹ nhàng không rụt rè 
tiến bước. 

Vậy thì tu trong đời, chính đời không đổi mà ta 
nhờ đời trui rèn, nên đổi từ yếu đuối sang mạnh mẽ, 
từ rụt rè sang dạn dĩ, từ chậm chạp sang nhạy bén, 
lanh lẹ. 

Vậy chính đời mới giúp ta thăng tiến trên con 
đường đạo. 

 
49.- CÙNG PHỤC VỤ CHO THẾ KỶ ÁNH SÁNG. 
 17-8-14  -  5 giờ sáng. 

Nếu có sứ mạng để giúp tổ quốc, giúp đạo thì 
tiếng nói, tư tưởng sẽ được vang xa và được phổ biến 
càng ngày càng nhiều đến khối đông quần chúng. 

Người có sứ mạng không viết vì danh mà viết vì 
tâm vì bổn phận, thức khuya dậy sớm, cực lực làm 
việc và suy nghĩ sáng tạo bất cứ giờ phút nào và tại 
đâu. 

Người có sứ mạng không viết dựa theo thời sự hay 
thời cơ mà viết theo thiên cơ, hay viết trước, thông 
báo trước việc xảy ra để thức tỉnh, đánh thức con 
người. 

Mọi việc đều được định sẵn: khi sinh ra, lớn lên, 
di chuyển trong mỗi khoảng thời gian để học hỏi, để 
có môi trường làm việc. 
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Danh tiếng khi ẩn khi hiện theo nhu cầu của 
thiên cơ, theo sự vận hành của các sao, di động và 
chuyển động theo sự đồng hành công việc mà mình 
trách nhiệm dù đạo hay đời. 

Hành giả luôn bị nhồi nhuyễn để tôi luyện tâm 
thân ý do nhu cầu sáng tác và sáng tạo sao cho nảy 
sinh những tư tưởng sáng để cùng góp phần cho đất 
nước Việt Nam mà mình được đặt để làm việc và 
phục vụ. 

Người có sứ mạng không phân biệt lãnh thổ, quốc 
gia và tôn giáo mà phải trực thuộc theo nhu cầu làm 
việc trong từng giai đoạn của một đời người. Vì thế 
nên họ có cùng một chí hướng không phân biệt là 
vậy. Đó là sự kiến tạo cho hòa bình trong tình thương 
đại đồng cho thế kỷ ánh sáng của Tân Thiên Niên 
Kỷ. 
 

50.- CUỘC ĐỜI GIẢ TẠM NHƯNG HỮU LỢI. 
 6-9-14  -  5 giờ sáng. 

Nhiều người quan niệm tu phải lánh đời, nhưng 
thật ra đời mới giúp ta tiến trên con đường đạo. 

Đời ví như tấm gương để ta soi mình. Tấm gương 
giúp cho ta nhìn thấy mình vui, buồn, hiền lành hay 
hung dữ. Đời giúp ta hơn cả tấm gương là giúp ta soi 
cả nội tâm sâu kín của mình. 

Nếu không có sự liên hệ, va chạm giữa ta và người 
thì làm sao ta biết được tâm trạng của chính mình 
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trong mỗi trường hợp xảy ra. Các hành xử của con 
người chẳng những giúp ta soi rọi được người xung 
quanh mà lại giúp ta biết mình qua các phản ứng nội 
tâm và ngoại tại của riêng mình. 

Lời Đức Phật, Đức Thầy dạy sẽ không ngấm sâu 
vào tâm ta nếu ta cứ sống nhởn nhơ, yên lành, hạnh 
phúc, không va chạm trong đời thường. Những va 
chạm bất đắc dĩ, những hoàn cảnh bế tắc thì ta mới 
rõ ta và rõ người quanh ta, những người  mà ta chỉ 
thấy họ ở một chiều. 

Chính những va chạm và bế tắc của đời sống mới 
giúp cho ta thấy sự cần thiết, giá trị, hữu lợi của đạo. 

Đạo giúp ta thay vì đau khổ thì trở lại quân bình, 
thay vì điên cuồng giận dữ thì yên lặng chiêm nghiệm 
về người, về ta và rút kinh nghiệm sống, lẫn kinh 
nghiệm trong sự tu tập để tiến hóa. 

Đời đạo song tu, pháp tu Học Phật Tu Nhân mà 
Đức Thầy đã hướng dẫn cho chúng ta là một con 
đường sáng giúp cho ta đi đứng vững vàng không vấp 
ngã, bỏ cuộc, thất bại nửa chừng, mà lại tiếp tục phục 
vụ đời lẫn đạo cho đến phút cuối của cuộc đời giả 
tạm. 

Cuộc đời giả tạm, nhưng chính cuộc đời giả tạm 
này mới giúp ta có phương tiện và hoàn cảnh để tu 
tập, giác ngộ. 

Cuộc đời tuy giả tạm nhưng hữu lợi vô cùng. 
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51.- DÂN TỘC PHÁP GIÚP CHO VIỆT NAM VỰC 
DẬY. 8-9-14  -  2 giờ sáng. 

Nếu không thay đổi người xung quanh hay hoàn 
cảnh xung quanh, thì mình tự điều chỉnh mình để 
sống, để tu tập và làm việc phục vụ đạo pháp, đi 
đúng con đường mình đã chọn. 

Điều chỉnh mình là như thế nào? 

Điều chỉnh có phải là thay đổi mình không? 

Điều chỉnh hoàn toàn khác với thay đổi. 

Thay đổi là  sống và làm theo người hay hoàn 
cảnh xung quanh. Tức biến mình thành người và 
không còn sống theo con đường mà mình chọn, mình 
muốn phục vụ. 

Điều chỉnh có nghĩa là uyển chuyển để sống như 
thế nào để có thể sống với người mà vẫn giữ nguyên 
những ý nguyện, con đường của mình không hề xoay 
chuyển. 

Con người chỉ khổ khi muốn người khác sống 
theo cái nhìn và sự lựa chọn của mình hay một khuôn 
mẫu mà mình thấy đúng. Chính cái muốn đó thường 
gây mâu thuẫn cho hai bên. 

Trong hai chữ tu tập có một phần ý nghĩa của sự 
điều chỉnh vì những vị tiền bối hành đạo và thành 
đạo còn gặp biết bao trở ngại trong sự quan hệ với 
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con người, chánh quyền, các thể chế, các triều đại, 
hay nhiều sự khác biệt khác của con người thời đó. 

Đức Phật Thầy Tây An, vị Giáo Tổ Bửu Sơn Kỳ 
Hương nguồn gốc của Phật Giáo Hòa Hảo, chỉ vì 
cứu đời nên bị triều đình buộc vào chùa tu. Tuy bị 
buộc xuống tóc tu trong chùa nhưng Ngài vẫn để lại 
cho sanh chúng một pháp tu, một giáo lý hoàn toàn 
có nét đặc thù của một đạo giáo dân tộc Việt Nam, 
phù hợp với cảnh sống của người dân Việt, nhất là 
giới nông dân vô cùng hữu lợi cho quốc gia dân tộc 
suốt bao năm chịu cảnh chiến tranh. 

Phải học hỏi của các bậc chân tu, các vị Phật hàng 
ngàn năm và gần nhất là Việt Phật trên một trăm 
năm. Học để hiểu và để hành theo và nương theo các 
bước chân của Ngài. Cần nhận rõ là ta có quá nhiều 
phương tiện và hoàn cảnh thuận lợi để góp công góp 
sức hoàn thành ý nguyện của các Ngài là phục vụ con 
người, đạo pháp và dân tộc. 

Cần học hỏi và tìm  hiểu sâu xa Dân Tộc Pháp. 

Dân Tộc Pháp là phương pháp xây dựng dân tộc và 
giương cao ngọn cờ đạo để bảo vệ đất nước trước 
ngoại xâm. Làm thế nào cho người dân trong nước lẫn 
ở hải ngoại khắp nơi trên thế giới hướng về dân tộc và 
bảo vệ dân tộc. 

Dân Tộc Pháp là giải pháp giúp cho Việt Nam 
được độc lập trước các gọng kềm từ chánh trị cho ến 
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kinh tế của nước lớn có quá nhiều ảnh hưởng đến 
Việt Nam. 

Dân Tộc Pháp giúp cho Việt Nam xây dựng lại 
nội lực của dân tộc thay vì xuống dốc thì được vực 
dậy, khơi nguồn. 

(Viết nhân ngày lễ giỗ Đức Phật Thầy Tây An năm 
158) 

 

52.- SỰ KHỔ VÌ KHÔNG CHỊU BUÔNG Hay CHẤP 
NHẬN MỌI SỰ VẬT NHƯ LÀ. 10-9-14  -  4 giờ sáng. 

“Tánh không phải chăng là chấp nhận mọi sự vật 
như là” và khắc sâu đậm câu nói này trong mỗi giây 
phút của đời sống? 

Phải chăng ta thường bị áp lực của đời sống dù đạo 
hay đời khi muốn thay đổi một điều gì, hay một người 
nào đó? 

Vẫn luôn là một bài học khó mỗi khi ta cảm thấy 
bất lực trước một điều gì mà ta muốn cho nó tốt hơn, 
hay hơn, tránh sự hư hỏng hay sự thất bại cho người 
thân, hay cho một nhóm người mà ta quan tâm, thân 
thiết. Ngay cả bất lực trước cái ác, cái dữ, cái sân hận 
của người xung quanh hay xa hơn là những việc làm 
hết sức độc ác của một số người trên thế giới. 

Mỗi con người có một nghiệp duyên riêng tùy 
theo sự lựa chọn của họ. Khi cảm thấy bất lực là lúc 
ta muốn sống đời sống người khác, hay bị quá nhiều 
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ảnh hưởng vì đặt nặng đời sống của họ lên đời sống 
của ta. 

Thế giới đầy những tội ác trong mỗi tích tắc của 
đời sống. Điều ta chỉ có thể làm trong phạm vi nhỏ 
bé của mình là hiến dâng kinh nghiệm sống đạo của 
mình, tìm thấy đường đi của mình và đi cho đến cùng 
dù có phải đơn thân độc mã. 

Có bao nhiêu vị cứu đời đã liên tục xuống thế để 
hoằng hóa chúng sanh. Họ có thay đổi được thế giới 
này chăng? Hay họ đến phục vụ rồi đi và không phải ai 
cũng đi trong sự nhẹ nhàng mà phần lớn đi trong sự 
khổ để làm gương cho hậu thế? 

Nếu ta, vẫn mãi yếu đuối, vẫn mãi bị ảnh hưởng 
của người xung quanh thì ta không thể giúp được ai, 
vì đã không giúp được chính mình. 

Điều quan trọng là cần thay đổi chính mình, thay 
đổi để chuyển nghiệp, đó là nghiệp ràng buộc cuộc 
đời mình với cuộc đời người khác. Thay đổi để buông 
dần nghiệp chướng mà mình luôn ôm chặt vì nghĩ đó 
là của mình, liên hệ với mình. 

Khi bình tâm dứt khoát với nghiệp chướng vây 
quanh, mọi áp lực từ tinh thần lẫn vật chất đều rơi 
xuống ta mới thấy an định. 

Mọi sự khổ phải chăng vì chính mình không chịu 
buông. 
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53.- HỢP NHẤT QUAY VỀ GỐC ĐẠO BỬU SƠN KỲ 
HƯƠNG. 16-10-14  -  4 giờ 30 sáng. 

Thái độ đúng nhất của người tu là nên nhận chân 
được những gì nên giữ và những gì nên buông, để 
không giữ những gì nên buông, và không buông 
những gì nên giữ. 

Càng đi sâu vào con đường tu, nhất là những 
người có sứ mạng phục vụ quần sanh, tâm càng ngày 
càng phải cởi mở theo chiều hướng đại đồng thì 
nghiệp nặng, nghiệp dữ sẽ tự xa rời theo thời gian tu 
tập hành đạo. 

Sự tịnh tâm sáng suốt sẽ giúp cho ta không quay 
đi quay lại hoặc dậm chân tại chỗ, vì những trì kéo 
của người xung quanh, hay sự trì kéo của chính mình 
bởi hỉ nộ sân si, thương ghét vẫn còn vướng mắc. 

Sự định tâm và quyết chí phục vụ đạo sẽ giúp 
hành giả chú tâm hơn, dành nhiều thời giờ và tâm trí  
hơn cho những công trình dài hạn, phục vụ, phục 
hưng cho khối đại đạo bị lu mờ bởi hoàn cảnh chánh 
trị và chánh sách vô thần luôn âm mưu xóa đạo, hoặc 
tìm mọi cách bôi nhọ Đấng Tôn Sư bằng những cuốn 
truyện hay sách lịch sử, và thường tạo ra những mâu 
thuẫn nhằm chận đứng sự phát triển của đạo. 

Đạo là ánh sáng thiêng liêng mầu nhiệm, nhưng 
tâm của ta cần mở để ánh sáng rót vào, hoặc nếu ta 
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vì hoàn cảnh hay tự tâm không đủ sức, thì ta cần có 
người giúp mở cánh cửa ngàn cân ấy. 

Ngoại bang phương Bắc đã hàng trăm năm tìm 
mọi cách để ngăn chận dân Việt Nam tiếp xúc với 
ánh sáng đại linh quang của đạo mầu do Phật Thầy 
triển khai tại đất Việt, và biết bao năm các chánh 
sách ngu muội đã tiếp tay vùi dập, dồn ép cho đạo 
không phát triển. 

Để sinh tồn các tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương phải 
phân ra nhiều nhánh, nhiều hướng, cần tìm về gốc 
đạo để vun bồi giềng mối đạo. 

Cầu xin Phật Tổ, Phật Thầy, Trăm Quan Cựu 
Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi 
phò hộ cho tất cả tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương được 
hợp nhất quay về gốc đạo. 

 

54.- KHÔNG TÍNH hay TRẠNG THÁI KHÔNG HAI. 
9-11-14  -  6 giờ 30 sáng. 

Trạng thái trống không chỉ đạt được khi có và 
không đồng bộ, song hành. 

Đó là trạng thái vượt cả hai bên: có và không, vì 
không bị áp lực, gò ép của có và không. Nếu bị áp lực 
của hai phía ta sẽ rơi vào sự bất quân bình ngay. 

Đó mới gọi là "có là không, không là có". Tức 
không bị ảnh hưởng của có để rơi vào nhị nguyên, 
vào sự rối rắm của đời sống thương yêu, vui buồn, tốt 
xấu của đời sống thường nhật. Và cũng không rơi vào 
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trạng thái trống không giả tưởng, hay có thể lầm vào 
ảo tưởng đạt đạo hoặc muốn buông xuôi. 

Khi không tính, hay ở trạng thái có và không đồng 
bộ, thì ta thấy tất cả rõ ràng, nhưng không bị cái thấy 
đó ảnh hưởng sai khiến làm cho tâm ta bất an, buồn 
bã, giận hờn. 

Không tính giúp ta thấy sự vật như là, rõ rệt 
không giấu giếm, che đậy, vì ta đã quán sát tường tận 
và chấp nhận không luận bàn cũng không bào chữa 
hay lên án. 

Trên con đường tu ta gặp không biết bao nhiêu là 
đám mây che mờ tâm trí, khiến bao lần ta ngã quỵ 
tưởng chừng không gượng nổi. Nhưng khi tỉnh ngộ 
thì mới biết đó chỉ là những sự chuyển biến của có, 
của những sự thay đổi của đời sống, của tâm tính, 
hoàn cảnh của ta và người để có những va chạm gây 
sóng gió trong cuộc đời thường. 

Lúc ta bị ảnh hưởng của có, của sự đời xảy ra 
quanh ta, ta buồn bã, giận hờn, tâm tính thay đổi. 
Lúc khác ta tỉnh ngộ, tu tập quán không, thấy mình 
bình an, đạt đạo. 

Nếu hai trạng thái có, không, cứ mãi thay qua đổi 
lại, thì ta dậm chân tại chỗ, hành trình tu học bị đứt 
quảng. 

Chỉ có khi sống trong trạng thái quân bình, vượt 
có, vượt không hoàn toàn bình lặng, không có áp lực 
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giữa đạo và đời thì ta mới thức tỉnh toàn diện. Đó 
mới là không tính, hay trạng thái không hai. 

 

55.-CON ĐƯỜNG TÌM VỀ GỐC ĐẠO. 
 10-11-14  -  9 giờ sáng. 

Trên hành trình tu tiến cần quán tâm để biết rõ 
từng giai đoạn chuyển đổi để không trật bước, vấp 
ngã, mất cơ hội học hỏi về chính mình và dĩ  nhiên là 
cũng học hỏi về người và hoàn cảnh xung quanh. 

Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, đi đôi với hoàn cảnh, 
môi trường, thời tiết, khí hậu đều có những diễn biến 
khác nhau mà ta cần chú tâm học hỏi. 

Tu mà không học thì không hành được. Nhiều 
trường hợp người thường hay người đang tu học hay 
vấp phải là tưởng mình đã học đủ nên mới hành sai. 

Vì thế để tránh hành sai, phải học cho đủ và cho 
kỹ từng bài học đời và đạo cho nhuần nhuyễn rồi mới 
hành. Như thế mới có ích cho tha nhân và nhất là 
cho mình không đi vào lầm lẫn hại đạo, hại cho 
chính mình. 

Mỗi giai đoạn trên tiến trình tu học càng khó hơn, 
càng nhiều đoạn trường hơn, và ngọn roi đạo, ngọn 
roi đời càng quất ta mạnh hơn, nhanh hơn, nếu 
không sáng suốt, nhạy bén nhận chân thế nào là thật 
thế nào là giả thì ta sẽ bị banh da xé thịt, có khi vết 
thương hằn sâu rớm máu khó lành. 
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Khi ta không sáng suốt, nhạy bén, tỉnh thức liên 
tục thì cứ mãi lo chữa lành vết thương này đến vết 
thương khác thì làm sao tâm thân ý được toàn vẹn để 
chủ trì cuộc đời hiện tại của mình. 

Nếu không sáng suốt ta cứ sống như con rối, quay 
mòng mòng, không quân bình, không đứng vững dù 
trên hai chân. 

Ta cần bảo vệ thân trước những thực phẩm có hại 
cho cơ thể. Ta cũng đừng rước vào những điều thị 
phi khiến tâm bợn nhơ. Tâm và thân trong sạch sẽ 
giúp nhiều cho ý không dậy khởi những điều gì tạo 
buồn khổ chướng nghiệp ngăn chận đường tu. 

Hãy sống trên sự sống mới có đủ tâm thân ý lực 
thực hiện mọi hoài bão cho con đường tìm về gốc 
Đạo. 
 

56.- MỘT CON ĐƯỜNG ĐỘC LẬP VÀ TỰ CHỦ. 
 17-11-14  -  4 giờ sáng. 

Điều khó nhất của một người tu giải thoát là chọn 
cho mình một con đường độc lập và tự chủ. 

Muốn sống cuộc đời độc lập và tự chủ phải trau 
dồi nghị lực, tâm lực và dũng lực. Nếu không có hùng 
tâm dũng chí để cắt đứt mọi dây mơ rễ má đã cột 
chặt tâm hồn, thể xác mình thì mình cứ phải ngụp lặn 
trong bể khổ của trần gian. Nếu tiếp tục, ta sẽ giống 
một kẻ mới học lội, ngụp lặn mãi và bơi tới bơi lui 
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cũng không được, có khi còn hụt hơi, chìm sâu dưới 
đáy nước không ngoi lên nổi nữa. 

Con đường đạo luôn bị trì trệ chỉ vì mình không 
biết mình, mình nhìn sai về mình, và mình cứ tự cột 
chặt mình với nhiều gốc rễ mà chính ra mình không 
liên hệ hay bổn phận. 

Cái nhìn sai về mình, nhận đinh sai về mình, đã 
khiến mình tự trói chân tay, đầu óc, rồi mình tự nhốt 
mình vào một loại nhà tù ảo tưởng. 

Nếu tu tập mà trí mãi nhốt mình vào quá khứ, vào 
cái nhà tù ảo tưởng thì mãi mãi không có lối thoát. 
Mãi mãi sự giác ngộ, sáng suốt mà mình tưởng đã 
gặp, đã thấy, đã nếm đó cũng chính là ảo giác. 

Sự tu học, sự giác ngộ, sự thức tỉnh có cả nghìn 
trùng lớp lớp, nghìn trùng cấp bậc mà mình phải học 
và học mãi cho đến ngày lìa đời. 

Nếu không có kẻ đập vào đầu mình hay mình tự 
đập vào mình để thức giác thì mãi mãi mình vẫn là kẻ 
mộng du. Mộng du của một kẻ thỉnh thoảng cứ 
tưởng mình là sáng suốt. 

Phải hiểu là có lúc mình ngủ trong thức, mà cũng 
có lúc mình thức trong ngủ. Ánh sáng lóe lên rồi chợt 
tắt như những sát na mà chỉ trong một khắc đó ta có 
thể trợt chân bắt bóng. 

Phải thu hết can đảm để đập cho tan cái nhà tù ảo 
tưởng mà mình cứ sống mãi loanh quanh trong đó, 
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để mạnh mẽ bước ra chọn cho mình một con đường 
riêng độc lập và tự chủ. 

 
 

57.- TÂM ĐẠO TRIỂN KHAI KHI TÂM TRẦN GỤC 
NGÃ. 23-11-14  -  11 giờ sáng. 

Trong mọi hoàn cảnh, cảnh ngộ, thời gian của 
cuộc sống, nếu ta biết tập trung ý chí, nghị lực vào 
mục tiêu tối thượng thì ta sẽ không bị những cục đá, 
những lực cản do người và hoàn cảnh làm ta chậm 
bước hoặc có khi trở đi trở lại, làm tiêu hao khí lực và 
nội lực, xa rời mục tiêu đã định khiến mọi công trình 
chậm lại hay không hoàn thành. 

Cần phải có nội lực và lực tập trung ý chí vào 
trọng điểm, mà trọng điểm phải chăng là đạo lý dân 
tộc. 

Đạo lý dân tộc Việt Nam như là một con tàu hư lao 
đầu xuống dốc. Tốc độ con tàu xuống vực thẳm càng 
nhanh, còn người muốn giữ con tàu đang khựng lại vì 
thế thái nhân tình chăng? Vì tình cảm thương ghét, 
giận hờn, oan trái chăng? 

Tất cả hỉ nộ ái ố luôn chực hờ để ngăn khi ta quên 
đi ý chí phục hưng chánh pháp, nhường chỗ cho lục 
giác, hay tâm giác vui buồn phẫn nộ. 

Phải nhìn cho ra được tầm quan trọng ý chỉ thiêng 
liêng mà Ơn Trên đã hướng dẫn cho ta phải học, 
phải làm ở cõi ô trược đời thường này. 
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Tất cả cần bị xóa mờ, như ao hồ bị vẩn đục vì đàn 
cá tâm thần quấy phá. Cần kiên nhẫn hơn mỗi khi 
tâm hồn bị buồn bã vì động tâm, hãy kiên nhẫn tự 
lắng nghe, chiêm nghiệm tất cả mọi sự vật xảy ra đều 
có lý do nhắc nhở, trui luyện cho tâm đạo ta được dùi 
mài bóng loáng. 

Khi tâm trần ngã gục là lúc tâm đạo được triển 
khai rực rỡ. 

 

58.- GIẾT SỰ SÁNG TẠO. 3-12-14  -  10 giờ sáng. 
Càng khe khắt với chính mình; càng ràng buộc 

mình với quá khứ; càng tự thôi thúc với mình càng 
nhiều, thì sự sáng tạo càng thu hẹp, càng tắc nghẽn, 
càng cạn dần, cơ hồ như tàn lụi. 

Hãy tập buông, buông cả chính mình và quên 
mình, vừa tầm thường hóa mình và công việc mình 
làm. Nếu có khả năng hãy bước vào chân không và 
buông mình rơi vào khoảng không đó vĩnh viễn. 

Phải bước vào chân không để thở, để sống, để tái 
tạo một con người nguyên thủy không bị thành kiến, 
chủ quan lẫn khách quan do người gán cho mình hay 
chính cái óc khuôn khổ của mình tự gán cho mình. 

Thành kiến chủ quan hay khách quan đều là một 
chiếc hòm gỗ vô tri vô giác khép chặt, nhốt chặt 
mình lại. Lối thoát duy nhất là phải đủ tâm trí lực 
vượt thoát bằng cách giết chính mình. 
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Mình sẽ mãi mãi là người vô tích sự và là một 
hình nộm đi đứng nằm ngồi luôn cầu mong một điều 
gì thành công hay tốt đẹp cho những gì mình muốn 
thực hiện hay phục vụ. Đó là một điều khép kín sự 
sáng tạo. Ví như ta đưa ra một đề tài, thực hiện đề 
tài đó thì đề tài đó không là sáng tạo được vì đã có 
chủ đề và định đề đưa ra sẵn. 

Chủ đề và định để đưa ra sẵn là một đề tài chết, 
như là cái gì có sẵn ta chỉ lượm lặt rồi nối kết lại một 
cái gì mới nhưng thật ra nó đã cũ rích rồi. 

Vậy thì, khi đưa ra đề tài là ta giết ngay sự sáng 
tạo của chính mình. 

 

59.- TẦM THƯỜNG HÓA CHÍNH MÌNH hay SỰ 
KHÔNG PHẢN ỨNG. 5-12-14  -  5 giờ sáng. 

Điều quan trọng của sự tu sửa là không phản ứng. 
Đó là sự chấm dứt của tất cả sự khởi đầu của nghiệp. 

Nghiệp nối tiếp nghiệp khởi từ sự phản ứng, dù 
vui hay buồn, giận, ghét, thương. 

Nhưng sự không phản ứng phải đi kèm cái buông, 
xả, bỏ. Khi không phản ứng mà còn giữ trong lòng, 
thì sẽ kéo theo nghiệp nội tại trong đầu óc, tâm tư lại 
là nghiệp chồng chất và gây tai hại dài lâu. 

Tóm lại phản ứng tạo nghiệp có khi bạo phát, bạo 
tàn. Còn không phản ứng thì dứt nghiệp ngay lúc đó 
và mãi mãi, nếu có sự buông bỏ hoàn toàn cộng với 
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sự vị tha, bác ái, buông cái ngã, cái tôi nhờ vào sự 
tầm thường hóa chính mình. 

Cái khổ, cái nghiệp sẽ mãi mãi đeo đuổi người tu 
nếu không biết “tầm thường hóa chính mình” 

Bất cứ phản ứng nào của ta đối với người đều có 
vì sự hiện diện của “cái Tôi”. 

“Tầm thường hóa chính mình” là buông cái tôi 
một cách toàn diện, thì không có gì để va chạm, thì 
làm sao có phản ứng để tạo nghiệp, dù đó là thân 
nghiệp, tâm nghiệp hay tư tưởng nghiệp. 

Con người và con người sẽ khó hòa giải, nếu 
không biết tầm thường hóa chính mình. 

 

60.- CÁI TÔI MẤT TRONG KHÔNG TÁNH. 
16-12-14  -  9 giờ sáng. 

Khi ta vượt tự tánh, đầu óc thật trống không. Tâm 
ta bỗng trong sáng không tự biện luận, không thảo 
luận. Không quay lại những khúc phim của quá khứ. 
Không ước vọng cho tương lai. 

Sự trong sáng của tính không khiến cho mọi sự 
việc dù tâm linh hay vật chất như rơi xuống mà 
không cần một sự cố gắng xua đuổi, đẩy lùi. Thật sự 
là không cần một sự cố gắng nào cả. 

Trong sự lặng yên của tánh không sự khác biệt, 
thương ghét, giận hờn không hiện hữu. 

Cái tôi mất đi trong không tánh. 
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61- SỰ TỰ HẠI KHI NUỐI TIẾC QUÁ KHỨ. 
25-12-14  -  5 giờ sáng. 

Khi tuổi già muốn tâm được an bình và hạnh 
phúc, cần cho phép mình sống một cách tự do, tức 
bớt buộc tội và phê phán mình trong mỗi hành động 
và tư tưởng. 

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều thay đổi, thay đổi 
nhiều nhất là do sức khỏe của mình và sự giới hạn 
của khả năng làm việc bởi cơ thể đã bị lão hóa không 
còn năng động, dẻo dai, dài sức như khi còn trẻ. 

Người viết thì ngồi lâu mỏi tay, mỏi chân hay đau 
vai, đau lưng, mỏi mắt. Sự chú tâm, suy nghĩ cũng 
yếu đi. Tất cả công việc làm đều có tính cách ngắn 
hạn. 

Nếu không hiểu được sự giới hạn của mình từ ăn 
uống, đi đứng, làm việc thì sẽ gây sự thất vọng đối với 
chính mình và tự chấp lấy mình, tự phê phán, tự 
trách mình. 

Sự tự chấp, phê phán, trách móc mình sẽ hại cho 
sức khỏe và sự sáng tạo của mình. 

Mọi việc đều sẽ dễ dàng hơn nếu mình biết tự 
điều chỉnh sinh hoạt của đời sống lúc tuổi già để 
không trở nên buồn bã vì nghĩ rằng mình xuống dốc 
hay kém khả năng làm việc, sáng tạo hơn xưa. 

Chính sự tự trách và tự ràng buộc mình với khuôn 
mẫu của mình khi còn trẻ mới là sợi dây trói  
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mình lúc về già. 

Sống, thở, suy nghĩ, đi đứng, nằm ngồi phải tùy 
theo thời gian và tuổi đời. Viết được một bài hay, 
xem một cuốn phim, đi nghe nhạc, đọc tin tức hàng 
ngày trên báo chí, hay xem, nghe ti vi radio hoặc 
cúng lạy, ngồi thiền. Tất cả những sinh hoạt trên đều 
được đánh giá một cách bình đẳng vì tất cả đều giúp 
cho người già được vui, được nối kết với thế giới nội 
tâm lẫn ngoại cảnh 

Người già cần sống cởi mở với chính mình để rồi 
từ đó mới cởi mở với người xung quanh. Khi ta thoải 
mái với chính mình thì tự động rồi sẽ vui vẻ, hòa hợp 
với mọi người, với con cháu của mình. 

Khi buông xả với chính mình tâm ta mới có sự 
bình an, không tiếc nuối quá khứ và không lo sợ 
tương lai.  

Người già hay bị dằn vặt với chính mình khi nuối 
tiếc quá khứ nên quên đi đời sống hiện tại. Đó là 
điều hại nhất cho đời sống của người già. 
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62.- SỨC KHỎE VÀ CÔNG VIỆC. 
1-1-2015 – 12 giờ trưa. 

Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm mới 2015. Tôi ngồi 
đây trong phòng thờ yên tĩnh, tâm chỉ mong có thể 
tiếp tục công việc đạo mà mình đã làm bao nhiêu 
năm. 

Ba trang web trên mạng lưới toàn cầu là 
http://hoahao.org, http://tuoitrephatgiaohoahao.com 
và trang cá nhân là http://nguyenhuynhmai.com được 
tiếp tục. Ba trang này vừa được điều chỉnh cho đọc 
được trên điện thoại di động theo nhu cầu của kỷ 
thuật càng ngày càng tối tân hơn. 

Việc học cắt ráp video đã quay ở các chùa của 
Bửu Sơn Kỳ Hương cần tiếp tục thực tập và thực 
hiện. Viết tiếp quyển Sức mạnh tánh không, Nhật ký 
Tâm Linh 10 và từ từ soạn lại những bài phỏng vấn 
về làng Hòa Hảo và đạo trong quá khứ cũng như 
những đoạn viết về ông bà theo mẹ kể và nhất là đọc 
lại những quyển lịch sử đạo và các vị giáo chủ của 
Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo. 

Công việc rất nhiêu khê và khó khăn đối với 
quyển tự truyện. Cần nhiều thời gian và kiên nhẫn. 
Càng thúc bách càng bị chậm hoặc đứt khoảng vì mắt 
bắt đầu yếu và sức làm việc bị chậm lại theo tuổi đời. 

Sức khỏe và công việc cần quân bình để có thể 
tiếp tục. Nhất là tránh tự trách mình khi không làm 
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việc được như xưa khi còn trẻ. Đã có kinh nghiệm khi 
ngã bệnh thì mọi công việc xem như bị khựng lại và 
mỗi lần muốn tiếp tục rất khó. 

Phải biết giới hạn thời gian làm việc, tránh ngồi 
quá lâu, thức quá khuya hay quá sớm. 

Còn sức khỏe thì công việc mới có thể hoàn thành 
hay tiếp tục dài lâu. 

Bước sang năm mới 2015. 
 

63.- ĐỊNH TRONG SỰ CHUYỂN ĐỔI BẤT BIẾN. 
4-1-2015  -  6 giờ 30 sáng. 

Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, nay con xin Ơn 
Trên phò hộ cho con có đủ Trí Lực, Tâm Lực và 
Nghị Lực để chuyển đổi, để buông bỏ tất cả những 
thành kiến chủ quan về chính mình để tâm con được 
an bình trống không, để trở về với chân tâm trong 
sáng, để không tự mình ràng buộc với quá khứ và 
phải luôn định trong sự trống không mầu nhiệm. Xin 
cho con được hòa tan vào vũ trụ thường hằng, luôn 
sống trong bất cứ giờ phút nào với các luồng khí lực 
của trời đất, luôn gần gũi với Thiêng Liêng trong mọi 
nơi mọi cảnh không bị xao động. Mắt nhìn trong 
định, thở trong định, nghe trong định, hành động 
trong định, ăn nói trong định, không chuyển hướng, 
không thay đổi dù cho có bất cứ lý do nào ngoại cảnh 
cũng như nội cảnh, dù đời lẫn đạo. 
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Xin cho sự trống không tràn ngập trong con để 
không còn chỗ chứa sự buồn, thương, ghét, giận. Để 
không có chỗ cho quá khứ lẫn suy tưởng cho tương 
lai chưa đến. 

Xin cho con định trong luân vũ tuyệt vời của vũ 
trụ chuyển đổi trong sự bất biến thường hằng. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật.  

 
64.- ĐỜI SỐNG THẬT CỦA NGƯỜI GIÀ. 
7-1-2015  -  10 giờ sáng. 

Nếu muốn cuộc đời về già của mình có hữu lợi 
cho chính mình, cho tha nhân thì trước nhất phải biết 
giới hạn những sinh hoạt, công việc của mình sao cho 
phù hợp với số tuổi và sức khỏe của mình. 

Sau đó phải xem xét khả năng của mình đối với số 
tuổi hiện tại. Quán xét và quán chiếu giữa mộng và 
thực hay cái gì mà mình muốn, mình ưa thích, ước 
mong hoàn thành với hiện trạng thực tế là mình có 
thể làm được gì, tới đâu, bao nhiêu. 

Tránh xa trường hợp của những người cao vọng, 
sống trong ước mơ là mình sẽ thế này thế kia, và 
thường quan trọng hóa chính mình để mãi mãi sống 
trong hoài vọng, tự dằn vặt lấy mình hay hốt hoảng 
trước tuổi già, rồi tìm cách vớt vát lại tuổi thanh 
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xuân, bằng vật chất hay chỉnh sửa sao cho trẻ lại và 
sống trong tâm trạng luôn cảm thấy bất an. 

Càng lớn tuổi, càng già, càng nên buông xả, bình 
an với lý tự nhiên sẽ được an lạc. 

Càng già càng phải sống nhiều với hiện tại và nhớ 
mình nhiều hơn để không bước những bước sai lầm 
từ sinh hoạt đời lẫn sinh hoạt đạo, từ đời sống vật 
chất đến đời sống tâm linh. 

Bình thường hoá chính mình, nhớ tuổi thọ của 
mình, biết được giới hạn của khả năng về già của 
mình. Đó mới chính là đời sống thật của mình để 
tránh đau khổ về già. 

 

65.- KHÔNG CHẦN CHỜ BUÔNG RƠI CÁI MUỐN.  
9-1-15  -  11 giờ sáng. 

Càng lớn tuổi càng thấy một cách rõ rệt là một 
đời sống âm thần, kín đáo, ít người biết đến mới 
chính là một đời sống an lạc, một đời sống thật với 
chính mình vì mình không chạy theo ảo tưởng. 

Khi theo đuổi những gì mình muốn trong ảo 
tưởng, thì mình cứ cố làm theo cái người mà mình 
muốn trở thành. Khi muốn một người mà mình 
muốn trở thành, mình sẽ hướng cuộc đời, việc làm 
của mình theo chiều hướng bất định, chỉ vì cái người 
mà mình muốn trở thành đó hoàn toàn không phải là 
mình – không phải là cái tôi thật sự. 
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Khi mình sống với cái “tôi không phải là mình” 
thì cuộc sống sẽ đầy lo sợ bất an. 

Khi tìm cách sống để trở nên một người mà mình 
mơ ước, một người mà mình muốn trở thành, mình 
sẽ cố gắng làm sao cho nó có một hình ảnh đẹp, lý 
tưởng, hoàn hảo. Mình sẽ tôn thờ hình ảnh đó. Mình 
sẽ vui mừng khi thành công và đau khổ sợ hãi khi 
thất bại, chỉ vì mình sợ hoen ố, làm xấu đi cái người 
mà mình muốn trở thành đó. 

Quán chiếu chính mình, quán chiếu những người 
quanh mình, những người tiếng tăm, có danh vọng 
cao và bỗng bị rớt xuống tù tội, đối mặt trước tòa án, 
đối mặt với quần chúng, với những người từng quý 
trọng, ngưỡng mộ họ. 

Sống trong tâm trạng ước muốn trở thành người 
mà mình mơ ước, thật là một cuộc sống vừa bấp 
bênh, vừa bất trắc, càng về già càng thất vô vọng, 
buồn bã, bất lực vì những gì ước mong chắc chắn sẽ 
không tới, không đạt thành. 

Với một tâm trạng bất an, tuyệt vọng, buồn bã thì 
làm sao ta có thể có một cuộc sống bình yên lúc tuổi 
xế chiều. Làm sao tâm ta có thể trong trắng bình an 
để phút lâm chung có thể nhẹ nhàng ra đi trong ánh 
hào quang của Chư Phật khi tâm ta u tối, sợ sệt, 
hoảng hốt, vấn vương với cái muốn. 
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Không thể chần chừ, chờ đợi buông rơi cái muốn. 
Cái muốn đã ngăn chận đường tu của bao người đã 
chọn cho mình một con đường giải thoát. 

][ 

( Mùa lễ Đản Sanh Đức Thầy năm thứ 96 (2015). 
 

 

66.-BÌNH TÂM THÌ ÍT BỆNH HOẠN. 
10-1-15  -  11 giờ 30 sáng. 

Cái gì mà con người muốn đạt được để có lợi cho 
chính mình và người xung quanh liên quan đến mình 
là sự bình tâm. 

Sự bình tâm là sự quân bình của tâm hồn. Không 
cảm thấy mình cao quá, vật chất quá hay tâm linh 
quá, mà mình phải đứng vững hai chân trên mặt đất, 
gần gũi với con người, nhìn mình cho rõ và nhìn 
mình cũng thật rõ – hay còn gọi là thấy rõ chân tướng 
của mọi sự vật. 

Chỉ có nhìn rõ, thấu chân tướng của mọi sự vật thì 
cuộc đời, đời sống tinh thần và vật chất mình mới 
không bị chao đảo. Mới không thấy lúc này như vầy 
và lúc khác lại thay đổi cái nhìn hay lúc thương lúc 
ghét, lúc giận lúc yêu. 

Phải bình tâm nhận ra chân tướng mọi sự vật thì 
mới không bị ảnh hưởng của mọi xúc tác bên ngoài, 
lẫn cảm xúc cá nhân của riêng mình. 
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Sự vật quanh ta thay đổi không quan trọng bằng 
ta thay đổi. Có nhiều lúc quanh ta không thay đổi 
nhưng ta tưởng nó thay đổi vì chính nội tâm mình 
biến chuyển, chuyển hướng xoay chiều, làm đảo lộn 
mọi thứ vì chính sự thay đổi trong tâm ta đã làm cho 
mọi thứ quanh ta bị ảnh hưởng. Đó là những trận 
bão lòng khiến cho nội tâm và ngoại cảnh bất an, 
xoay chiều, đổi hướng. 

Nội tâm xoay chiều đổi hướng liên tục khiến cho 
cuộc sống bất an thì đó là do ta mà ta không biết. 

Đức Thầy đã dạy một câu ngắn, gọn nhưng nhiều 
ý nghĩa “Tâm bình tịnh được thì phát huệ”. Đó là 
một yếu chỉ của Đấng Tôn Sư khuyên ta nên trụ tâm 
trụ tánh. 

Tâm trụ, thì ý trụ, thân trụ, bệnh hoạn của người 
già hầu như vì hay suy nghĩ lung tung, từ quá khứ đến 
tương lai. 

Người già sống bình tâm, có trí tuệ, sẽ có một đời 
sống ít bệnh hoạn. 

 

67.- CÁI THẤY HƯỚNG DẪN TÁNH NGƯỜI. 
14-1-15  -  10 giờ sáng. 

Phải chăng có tánh không rồi mới thấy? 

Phải chăng phải dẹp tan được đám mây u ám của 
tất cả thành kiến, quá khứ với tất cả hệ lụy vui buồn 
thương ghét, sân hận, cộng với những tham vọng cá 
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nhân dù cho mình hay cho người, thì mới thấy được 
mọi sự vật như bừng sáng lên trong tính không? 

Có tính không là dẹp đám mây chứ không diệt 
đám mây vì tánh không và có luôn chực hờ để đổi 
thay khi ta không dẹp được tánh người. 

Ta đến trần gian với xác thân con người, sống với 
người nên phải học hỏi họ để sinh tồn, nhưng phải 
học đạo, học lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng để 
giải thoát cái khổ của con người. 

Có thân người mới sống, mới thở, mới học được 
tánh người và nhờ có tánh người rồi thì mới học được 
đạo, mới thấy được con đường mà mình cần đi để 
góp một bàn tay cho sinh lộ giải thoát. 

Tánh người giúp ta thấy rõ ta khi ta học đạo. Ta 
không diệt tất cả tính người mà ta cần có sức mạnh 
để chiến thắng nó, vượt nó để ta có thể thấy. 

Khi vượt tính người, ta mới thấy tánh không, hay 
tâm trong sáng không bị dẫn dắt bởi tính người mà 
chính sự sáng suốt của cái thấy hướng dẫn tánh 
người, vì chính tánh người mới giúp ta hiểu người, 
gần người để chung vai xây dựng một cộng đồng hòa 
bình bác ái cho nhân loại trong thế kỷ mới. 

(Tại Việt Nam là ngày 25-11 Âm lịch. Lễ Đản Sanh 
Đức Thầy đang được tổ chức tại Thánh Địa.) 
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68.- CÁI THẤY VÀ BIẾT BẢO VỆ TÂM NÃO NGƯỜI 
GIÀ. 16-1-15  -  6 giờ sáng. 

Nếu sống trong cái biết, sự suy nghĩ sẽ dừng lại. 
Sự lo sợ, đau khổ, nghi ngại bỗng chấm dứt. 

Chính sự suy nghĩ, tính toán, lo toan, quá khứ, 
tương lai đầy ấp trong trí óc khiến ta lúc nào cũng 
bất an lo sợ. 

Sự suy nghĩ, đã ảnh hưởng toàn thân khiến thân 
thể và trí óc ta trở nên hao mòn, bệnh hoạn và mệt 
mỏi. 

Nếu khi ta suy nghĩ dựa vào những tính toán lạc 
quan khiến ta sung sướng lúc đó, tràn ngập hạnh 
phúc lúc đó, thì lúc khác lại lo lắng bàng hoàng khi lo 
sợ mất mát, thất bại hay cô đơn yếu đuối lúc về già. 

Cái biết khiến ta chấp nhận vì đó là sự thật dù vui 
buồn, hay sẽ già yếu. 

Hai chữ chấp nhận giúp ta bình tĩnh và sống với 
tình huống hiện tại không mộng mơ, không ảo giác. 

Nếu tâm ta cứ bị sự suy nghĩ giày vò lôi kéo liên 
miên thì ta cứ sống mênh mông bềnh bồng trong thứ 
ảo giác thay đổi liên hồi. Ta đi đứng nằm ngồi như 
người mộng du và mỗi khi chạm vào sự thật hoàn 
toàn khác với sự suy nghĩ thì ta bỗng tức giận và bị 
xúc tác liên hồi bởi cảm xúc lúc hài lòng, lúc không 
hài lòng, lúc thấy thương, lúc thấy ghét, lúc hy vọng 
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và lúc khác lại tuyệt vọng. Và sự bất an khiến ta mệt 
mỏi, bần thần, bải hoải. 

Càng lớn tuổi, ta càng cần sống thu gọn trong cái 
Thấy và Biết để ta không bị quật ngã liên miên bởi 
cảm xúc bất an do sự suy nghĩ miên man. 

Chính sự suy nghĩ miên man khiến tâm não ta 
tràn đầy sợ hãi lúc tuổi già, lo sợ mất sự sống, mất 
sức khỏe, mất thời gian thụ hưởng, và nhất là không 
biết đi về đâu. Có bao nhiêu chuyện cần làm và 
không biết khi nào ra đi vĩnh viễn. 

Chỉ có cái Thấy và Biết mới bảo vệ được tâm não 
người già, và giúp họ được sống bình an. 

 

69.- THANG THUỐC BỔ DƯỠNG NHẤT CHO 
NGƯỜI GIÀ. 20-1-15  -  9 giờ sáng. 

Bớt nghĩ đến tuổi tác của mình cũng là một trong 
những chìa khoá giúp cho tâm mình được bình an. 

Khi tâm trí cứ hay nghĩ đến tuổi tác của mình mỗi 
ngày trôi qua, và những ngày tháng năm sẽ đến khiến 
mình lo lắng nghĩ đến những ngày còn lại của mình 
bị thu ngắn dần. Nỗi lo sợ mất mát, sự ra đi vĩnh viễn 
và xa con cháu, bỏ lại tiền của đưa đến tâm trạng bất 
an, lo lắng không biết mình sẽ chết ra sao, đau ốm 
bệnh tật, chết bất ngờ, hay chết dần trên giường 
bệnh; chết ở nhà hay cô đơn trong nhà dưỡng lão. 
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Khi chết đi đám tang sẽ ra sao, hình nào con cháu 
sẽ dùng khi làm lễ tang, ông sư, ông cha nào sẽ làm 
lễ, chôn ở đâu, thiêu thế nào, con cháu có đủ tiền lo 
đám tang, có nên nhận hoa hay nhận tiền làm phước. 
Có người lại lo không biết con cháu có làm giỗ hay 
thờ phượng mình không? 

Có bao nhiêu người già đang sống mà tính chuyện 
chết và thời gian còn lại chỉ là thời gian tính chuyện 
chết chóc, buồn bã, giận hờn chuyện quá khứ, toan 
tính chuyện để chuẩn bị lìa đời. 

Có không biết bao nhiêu người già đã sống bởi sự 
ảnh hưởng của các ông thầy bói, thầy tử vi và họ đã 
không sống thật, hưởng thật đời sống của họ lúc tuổi 
già. 

Không thường xuyên nghĩ đến tuổi già không có 
nghĩa là quên mất tuổi của mình. Biết tuổi của mình 
và chấp nhận nó để sống có chừng mực theo tuổi tác. 
Không tìm cách quên để ăn chơi, đàng điếm, hay ăn 
mặc, sửa hình sửa dạng để tự dối mình. Vì càng cố 
công làm mình trẻ thì càng sống xa rời thực  tế, và 
càng lo sợ tuổi già hơn. 

Sống trong tâm trạng chấp nhận và bình an là 
một thang thuốc bổ dưỡng quý giá nhất mà người già 
cần có được để sống những ngày còn lại cho ra con 
người. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
CHƢƠNG NĂM :  

 
TÁNH KHÔNG LÀ SỰ GIẢI THOÁT 
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70.- CÓ THẤY, BIẾT VÀ TÂM TRỐNG KHÔNG, MỚI 
HÒA. 21-1-15  -  10 giờ 30 sáng. 

Nếu mỗi ngày ta cứ sống với nội tâm bình an, 
không phán đoán, mà nhìn sâu vào mỗi sự việc hay 
con người xảy ra quanh ta, ta sẽ thấy rõ sự mầu 
nhiệm của sự tỉnh thức, của tánh không. 

Mọi sự vật như bừng sáng lên, mà lúc khác với 
tâm thành kiến, giao động, phản cảm với mọi việc 
xảy ra, ta có một cái nhìn mâu thuẫn vì có nhiều cảm 
quan khác biệt trộn lẫn. Khi thấy vui, khi thấy buồn 
chán hoặc hay dở, đúng sai. 

Sự cảm nhận mâu thuẫn, lúc vầy lúc khác là 
những đám mây, đen, trắng, hoặc cuồn cuộn đầy 
màu sắc, có thể sẽ tạo nên những trận cuồng phong, 
giông tố trong lòng. 

Tâm bình tịnh an nhiên trong sáng thì mọi sự vật, 
con người hiển nhiên sinh hoạt tự tại quanh ta. Dù đi 
đến đâu, không khí và con người quanh ta như thế 
nào thì tâm ta cũng bình an, vô ái ngại. 

Tâm bình an, tự tại, sống với hơi thở, sự hiện tiền. 
Lúc đó ta thấy và biết cùng thời. Hơi thở điều hòa, 
không bị nghẹn thở, ngưng thở hay thở dồn dập vì bị 
ảnh hưởng của những diễn biến thích lẫn không thích 
quanh ta. 
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Khi bình an tự tại, không bị ảnh hưởng con người 
và môi trường sống khiến ta cảm thấy bực mình, 
ngộp thở, chê bai hay thích thú, khen thưởng, thì ta 
không cần phải xa lánh chỗ này để tìm thú vui nơi 
khác. 

Tâm xáo trộn thường tạo ra phản ứng thuận 
nghịch, hội nhập hay rời xa, thì con người ta còn 
chao đảo giữa xã hội và môi trường sống mà nhiều 
lúc vì đời sống ta không chọn lựa được theo ý mình. 

Muốn đóng góp cho đạo hay cho đời ta không thể 
chỉ làm theo ý thích mình hay chỉ thực hiện một mình 
mà cần phải có sự góp tay chung sức của nhiều người, 
của nhân loại. 

Cái Thấy, Biết, cái Tâm Không sẽ giúp ta có khả 
năng hòa với con người ở mọi môi trường sống, nếu 
không thì ta chỉ một mình xây lâu đài bằng cát mà 
thôi. 
 

71.- SỰ SÁNG SUỐT CẦN THIẾT NHƯ HƠI THỞ 
CỦA SỰ SỐNG. 24-1-15  -  11 giờ sáng. 

Khi tinh thần ổn định, trống không thì không còn 
hành động theo cảm tính nữa. 

Chúng ta thường hay suy nghĩ, toan tính, nhận xét 
khi nhìn, nghe, nói thì thường hay hành động theo 
cảm tính nhất thời. Cảm tính đó có thể tiềm tàng từ 
nhiều trường hợp, hay nhiều lần suy nghĩ, nhận xét, 
buồn giận trong quá khứ gộp lại. 
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Cảm tính bao gồm nhiều trường hợp và nhiều 
thời gian trong quá khứ thì sự thúc giục để hành 
động càng nhanh, càng bạo, càng bốc đồng hơn. Có 
khi lôi kéo theo nhiều câu nói, hành động vụt chạc, 
cộng với sự cau có của khuôn mặt khiến cho mọi sự 
việc càng thêm trầm trọng sai lầm. 

Chúng ta thường hành động theo cảm tính nếu 
không biết quán sát chính mình và lý do của mỗi 
hành động. Có hành động thay cho câu trả lời. Có 
hành động bày tỏ sự đồng tình, hay phản kháng. Sự 
khoan thai trong sáng không thể có khi có cảm tính 
xem vào. 

Mỗi ngày ta có biết bao việc hành xử qua lời ăn 
tiếng nói, cử chỉ và từ đó sẽ đưa đến sự quyết định 
cuộc đời mình sẽ đi theo đường hướng nào. 

Ta muốn chọn cho tuổi già của mình một cuộc 
sống bình an ư? Ta cần quán chiếu xem mỗi giây 
phút, mỗi giờ, mỗi ngày ta đã lăn xả vào bao nhiêu sự 
suy nghĩ làm cho ta động tâm khiến cho sự vui buồn, 
hạnh phúc, đau khổ, lo lắng, sợ hãi cứ như quyện 
chặt vào nhau không tách ra được. Đó là một khối u 
của trần ai, của đời sống mà mọi người đều phải trải 
qua khi đến mặt đất này. 

Qua bao nhiêu năm tháng trôi qua của cuộc đời 
sao ta cứ vướng mãi không thấy lối thoát? 
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Ta tu tập, định tâm, sửa đổi để tâm được trong 
sáng, bình an. Rồi sau đó lại vướng vào bao hệ lụy 
của trần gian. 

Tuổi càng về chiều, giây phút dừng lại định tâm 
càng là một nhu cầu thiết yếu. Sự nhạy cảm quán 
chiếu về mình để có được sự sáng suốt vô cùng cần 
thiết như hơi thở của cuộc sống. 

 

72. - KHÔNG XA RỜI MỤC ĐÍCH ĐEO ĐUỔI 
Nếu đã chọn cho mình một con đường phục hưng 

chánh pháp, trở về với nguồn sống của dân tộc, xây 
dựng lại đất nước, thì ta phải tránh những việc làm, 
hay môi trường khiến ta bị phân tâm, xa rời mục 
đích. 

Có quá nhiều điều quanh ta khiến tâm ta bị phân 
tán xa rời mục đích chánh, trung tâm điểm mà ta đã 
chọn lựa và quyết tâm đi đến đích. 

Ta cần bình tâm trước mọi sự việc có liên hệ từ 
việc đạo đến việc đời, trong đó có nhiều phương 
diện: chánh trị, kinh tế của đất nước ta, đất nước láng 
giềng, lẫn các nước trên thế giới. 

Ngày nay qua phương tiện truyền thông hiện đại 
khiến con người gần như mỗi giây phút đều được biết 
mọi việc xảy ra trên thế giới mà việc dữ thì nhiều việc 
lành thì ít. 
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Trí óc con người tàn ác theo chiều tiến hóa của 
các loại vũ khí nguyên tử, các kỷ thuật truyền thông 
tân tiến. 

Hàng giờ, hàng phút, nếu không định tâm ta trở 
nên rất dễ bị xúc động và quan tâm, nhất là những 
việc khổ, việc ác, và điều này có nhiều lúc đã khiến ta 
cảm thấy bất lực, xuống tinh thần và có lúc muốn 
buông xuôi. Ta cảm thấy càng lúc càng nhỏ bé, yếu 
đuối nếu cứ mãi bị quấn đi trong những chuỗi đau 
buồn, tang thương trước tội ác, thiên tai dồn dập. 

Muốn không cảm thấy bất lực, buông xuôi ta cần 
chấn chỉnh lại chính mình. Cần khoanh tròn lại 
phạm vi của đời sống riêng mình. Tai nghe, mắt thấy 
những gì mà thế giới đã đưa đến cho mình để mình 
gần gũi với con người, hiểu người và hiểu mình. 
Nhưng muốn bồi đắp cho ý chí ta cần luôn thức tỉnh 
để biết giới hạn hay hạn chế lại những gì cần nghe, 
cần thấy, cần đọc và luôn tự theo dõi để không bị 
cảm xúc lôi kéo đến đắm chìm vào đau khổ quên đi 
trọng tâm của việc mình cần làm, đang làm, và đang 
theo đuổi. 
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73.- TÁNH KHÔNG LÀ SỰ GIẢI THOÁT.  
16-2-2015- 5 giờ 30 sáng 

Chỉ có tánh không mới có khả năng giúp hành giả 
được an lạc. 

Chỉ tánh không mới giúp hành giả không đi lạc 
đường đạo. 

Chỉ tánh không mới giúp hành giả không xa rời 
mục đích, lý tưởng đạo mà mình đã chọn. 

Chỉ tánh không mới giúp hành giả quên cái ngã và 
sống hài hòa với tha nhân. 

Chỉ có tánh không mới giúp hành giả có đủ năng 
lượng tiếp tục hành trình và không gục ngã trước khi 
hoàn thành sứ mạng. 

Tánh không là mấu chốt cho người tu tại gia, lẫn 
tu sĩ theo bất cứ pháp tu nào và tôn giáo nào. 

Tánh không là sự giải thoát, không những sau khi 
chết mà ngay cả lúc hiện tiền tại thế gian. 

Tánh không là sự giải thoát. 
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74.- CẦN BÌNH TÂM VỮNG CHÍ CHO TÁC PHẨM 
ĐẠO. 

Làm thế nào để quân bình giữa ý chí và khả năng 
làm việc của cơ thể? 

Làm thế nào để giúp giữ vững ý chí khi khả năng 
đáp ứng của cơ thể suy giảm? 

Nếu ý chí vẫn mạnh khi cơ thể, sức làm việc giảm, 
ta cần làm gì để không thúc đẩy cơ thể bị làm việc quá 
sức, sanh ra đau yếu? 

Trong mọi trường hợp dù lúc trẻ hay lúc già khi 
các cơ năng suy giảm, ta đều nên quân bình, giữa 
công việc và sức khỏe ở bất cứ thời điểm nào. 

Khi còn trẻ có ta bị lúc bệnh nhiều vì kiệt lực do 
làm việc quá sức. Hoặc tuy lúc tuổi đã cao nhưng 
cũng có lúc khỏe mạnh sáng suốt minh mẫn nhờ 
công năng tu tập, ăn uống và tập thể dục thường 
xuyên. 

Điều quan trọng không phải là làm việc nhiều hay 
ít, mau hay chậm mà là sáng tác được một tác phẩm, 
một bài viết có ích lợi cho mình, nhất là cho tha 
nhân, nhất là cho giới trẻ. 

Điều quan trọng hơn là tránh làm việc khi bị thúc 
bách, dù là bị ý chí phục vụ, phục hưng đạo giáo. 
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Việc phục hưng đạo giáo là một việc vô cùng hệ 
trọng, không thể làm việc nhanh chóng, mau lẹ hấp 
tấp mà có thể hoàn thành được. 

Có khi công việc hệ trọng của đạo càng làm 
nhanh càng hỏng, càng sai hay rời rạc, nông cạn, 
phản tác dụng. Công việc như thế còn có hại cho đạo 
nhiều hơn có lợi vì không có chiều sâu, không súc 
tích vì vội vã. 

Ý chí là để giúp ta giữ vững tinh thần quyết lòng 
thực hiện việc đạo, chứ không phải để thôi thúc một 
việc làm cho đạo. 

Khi bị thúc bách ta cần duyệt lại chính mình có 
phải vì ảnh hưởng ngoại lai hay nội tại. Có phải vì sợ 
hãi không còn đủ thời gian để làm việc lúc tuổi già? Vì 
mẹ càng ngày càng lớn tuổi? Hay sợ mất dần nhân 
chứng sống khi thời gian trôi qua? 

Muốn cho tác phẩm đạo được hoàn thành ta cần 
bình tâm, vững chí, thu thập hình ảnh, tài liệu, kinh 
sách cũng như phỏng vấn nhân chứng sống. Cứ hết 
lòng, kiên nhẫn, từng bước một hướng tâm trí vào 
việc cần làm không xao lãng.  

Cần bình tâm, vững chí thì tác phẩm dần dần sẽ 
được hoàn thành. 

 

  



   

SỨC MẠNH TÁNH KHÔNG 143 

 

75.- HÀNH ĐỘNG VỚI SỰ TRỐNG KHÔNG AN 
ĐỊNH hay CÁI TÔI CHÂN NGUYÊN.  
1-3-15  -  8 giờ 40 đêm. 

Thế nào là trống không trong mọi hành động của 
đời sống? 

Hành động bao gồm tất cả mọi việc, đi đứng, nằm 
ngồi, ăn ngủ, hay mọi cử chỉ, hành vi, tất cả các 
chuyển động của thân. 

Hành động với sự trống không là hành động 
không chứa tham, sân, si. Hành động cũng không bị 
tác động bởi con người và cảnh giới bên ngoài. 

Hành động với sự trống không là hành động với 
nội tâm bình an không sợ hãi, không giải thích và 
cũng không bị buộc phải giải thích. 

Phải chăng hành động với sự trống không là hành 
động với sự tự tin. Đó là sự chấp nhận “Mình là 
Mình” hay “Tôi là Tôi”. Tôi là cái tôi chân nguyên 
không thay đổi. 
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76.- CHÂN THÀNH, TRÂN TRỌNG HAI CHỮ TU 
HÀNH. 2-3-15  -  9 giờ đêm. 

Làm thế nào để phân định hành động nào là do 
thói quen và hành động nào theo sự tỉnh thức? 

Người tu không nên hành động theo thói quen, 
mà phải hành động theo sự tỉnh thức, tức hành giả 
biết và sống trong mọi việc làm, mọi hành động. 

Nếu cứ làm theo thói quen thì có lúc miệng ta đọc 
kinh mà tâm ta không theo dõi. Có khi đọc ro ro, khi 
ngừng lại thì thấy không biết mình đã đọc đến bài 
nào, và đã đọc qua đoạn đó chưa hay đang lặp lại vân 
vân... 

Đọc kinh một cách máy móc, cúng lạy một cách 
máy móc không phải là hành động của một người tu 
mà là hành động của một người thợ - thợ tu. 

Người tu cũng không biểu diễn những hành động 
tu vì như vậy sẽ trở nên một kịch sĩ đóng vai tu sĩ. 

Người muốn tu, thật sự tu phải trân trọng sự tu 
hành, không dùng sự tu hành bề ngoài của lời nói và 
hành động để khiến người nể phục hoặc tội nghiệp 
thương cảm vì đó là hành động tu dối thế. 

Nên tránh tu hành một cách máy móc, vì làm như 
thế chẳng những mình dối thế gian mà còn dối chính 
mình và mình lầm mình và trọng mình và quan trọng 
hóa chính mình. 
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Khi nhận ra mình là một người máy được cài đặt 
lời nói, cử chỉ, hành động, dáng dấp của một người tu 
thì ta nên có can đảm đập nát lấy nó vì thời gian qua 
ta đã ngủ quên. Ta đã hoàn toàn không chủ động 
cuộc đời hành đạo của mình mà ai đó - người máy đó 
– đã làm tất cả mọi việc giùm mình. 

Khi người máy tu sĩ sống giùm ta hằng ngày thì ta ở 
đâu, còn sống hay đã chết, ta đã tu tập gì chưa hay ta 
chỉ là một con két, lặp đi lặp lại những lời đạo đức, 
những câu kinh tiếng kệ một cách vô hồn? 

Dù sớm hay muộn, khi chợt thức tỉnh nhận ra con 
người máy đã tu giùm mình bấy lâu nay, ta hãy thay 
đổi ngay những việc làm máy móc, vô bổ đó, mà chân 
thành trân trọng hai chữ “tu hành”. Nhờ vậy ta mới 
có thể thật sự tu học, sửa mình ngỏ hầu hướng đến 
một cuộc sống mới đầy thức tỉnh giác ngộ. 

 

77.- BUÔNG XẢ ĐỂ AN ĐỊNH, GIẢI THOÁT. 
3-3-15  -  9 giờ 30 tối. 

Khi tâm an định, trống không, chấp nhận mọi sự 
việc đến với mình một cách tự tại, cảm tính hoàn 
toàn không trỗi dậy – đó là sự giải thoát trong mọi 
hoàn cảnh với một cái nhìn rõ rệt về sự đương nhiên 
phải xảy đến. 

Chấp nhận mọi hoàn cảnh, sự vật xảy đến một 
cách đương nhiên vì khi an định ta nhìn mọi sự vật 
đến, đi, trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. 
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Nói một cách rõ hơn là khi an định ta nhìn thấy 
mọi việc xảy ra đều theo đúng luật nhân quả, luật tự 
nhiên. Có sanh, có bệnh, có già và chết. Cái gì đến 
thì phải đi. Cái gì làm như thế này thì sẽ có cái quả 
sanh ra như thế đó. Không sai chạy mảy may. Không 
có gì bất ngờ. 

Tâm an định chấp nhận mọi việc dễ dàng vì ta 
không dậy khởi sự chống những gì đến với ta khác 
với ước muốn nằm trong sự thích không thích hay 
thương ghét. 

Khi một việc gì xảy ra ta thấy đau khổ vì tâm ta 
dấy khởi sự chống báng, giận dữ, trách móc mình, 
trách móc người hay trách tạo hóa, trách ông Trời. 

Tâm an định là tâm buông xả. Buông xả một cách 
thật sự nhờ vào sự thay đổi của cái nhìn cục bộ thành 
cái nhìn toàn diện, cái nhìn đầy thiện tánh sáng 
trong. 

Tu tập để buông xả, đổ sạch những cặn bã của cả 
một đời người phải trải qua một hành trình tu học 
vất vả để bước vào khoảng không chân như không 
vướng bận, càn quét sạch những tàn dư hủ lậu, rong 
rêu đã bám chặt vào bộ óc khiến cho nó phiền muộn 
bao năm qua. Mở dây đã cột chặt chiếc bong bóng 
cho nó nhẹ nhõm bay vào khung trời bao la. 

 Buông đi, hãy buông đi những điều đã xâm nhập 
vào ta từ bé đến lớn đã điều hành sai khiến, để ta 
luôn là con người lẩn quẩn vô tích sự. 
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Buông xả để an định, giải thoát. 

 

78.-  TỰ VẤN, TỰ LUẬN VÀ TỰ GIẢI. 
4-3-15  -  0 giờ 30 khuya. 

Tự luận là gì? 

Phải chăng tự luận là tự đặt vấn đề và tự giải vấn 
đề. 

Muốn tự giải vấn đề thì làm sao? 

Trước hết là nhìn sâu vào vấn đề để khai triển 
nguyên do của vấn đề. Khi nhìn rõ nguyên do của 
vấn đề, kết quả của vấn đề đó thì sẽ thấy mấu chốt 
đã đưa đến hậu quả hiện tại để đưa ra một lối thoát 
cho tương lai. 

Hoặc ngược lại, tự đặt ra vấn đề của tương lai như 
thế nào, và hiện trạng của nó, rồi dùng nhân quả để 
đưa ra đường lối giải quyết như thế nào để có đáp án. 

Điều quan trọng trong sự tu học là phải biết tự 
vấn. Bộ óc của con người là một kho tàng bao gồm sự 
hiểu biết của con người và vạn vật từ khi vũ trụ thành 
hình. 

Nếu không biết tự vấn, tự nhìn thấy bản lai diện 
mục, nhìn rõ chân tướng của mình thì không thể 
bước thêm bước thứ hai là nhìn chân tướng mọi 
nguồn khởi của tạo hóa, của vạn vật từ khởi thủy đến 
vị lai. 
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Tự vấn để thấy rõ mình và vũ trụ đồng thanh 
tương ứng và đồng khí tương cầu liên hệ không rời xa 
từ âm dương của vạn vật. Ta và vạn vật phải khí 
thông với trời đất, vũ trụ. Hơi thở của ta, tâm tư của 
ta thường xuyên không thời khắc nào ngưng hòa 
quang cùng nhau tiến hóa từ đời đời kiếp kiếp. 

Ta sống, thở, tâm tâm tương ứng với trời đất vũ 
trụ bao la. Ta là một vật thể li ti mà ta cũng rộng lớn 
bao la thường hằng. 

Ta chẳng một mình đơn lẻ mà ta hòa nhập, rời xa, 
rồi hòa nhập không ngừng bởi nguyên lý của trời đất. 
Ta đến rồi đi và trở lại đời đời, kiếp kiếp. 

Vì thế càng tự vấn, càng tự luận, càng tự giải thì 
vấn đề sẽ tuôn ra hằng hà sa số khôn nguôi. 

Bởi vì ta là một mà là tất cả. 

 

79.- CÁI THỨC VÀ HƠI THỞ. 5-3-15  -  9 giờ đêm. 
Khi tu hành thật sự. Có chánh tâm, chánh tín, trì 

giới ta sẽ chuyển tâm từ bi, hỉ xả. Dần dần sẽ sáng 
suốt, giác ngộ đạt tánh không. 

Tánh không đến một cách tự nhiên không do sự 
cố gắng đạt thành, mà thành đạt tánh không do thức 
giác buông xả những gì đã kềm tỏa, làm chủ cuộc đời 
mình, bộ óc phàm nhân của mình. 
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Sự an định cũng không do ta tìm mà có, mà phải 
buông, phải trút bỏ như một cái thùng trống đã đổ 
hết nước trong đó. 

Sức mạnh của không tánh thật nhiệm mầu thay 
trong sự trầm lặng không âm thanh sắc tướng, không 
niệm khởi mà chỉ một sự an lạc tịnh không. 

Sự trống không không phản hồi, không có âm 
thanh dội lại, như cục đá bay vào vũ trụ mênh  mông 
không nơi đến để gây tiếng động mà là một sự yên 
lặng huyền diệu. 

Tâm bình lặng trống không. Và vì bình lặng trống 
không nên không có gì lay chuyển hay thay đổi được. 
Vì không bị lay chuyển và không bị thay đổi nên 
không động tâm và vì không động tâm nên không tạo 
được sắc tướng hỉ nộ ái ố thất tình lục dục. Chỉ còn 
lại sự cảm nhận của cái biết, thức giác. 

Gió mưa bão táp sẽ thổi vào sự trống không 
không vướng mắc. Đó là sự mầu nhiệm và là sức 
mạnh của sự trống không, không tính. 

Tất cả chỉ còn lại cái thức và hơi thở. 
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80.- HÀNH GIÁC LÀ HÀNH ĐỘNG GIÁC NGỘ. 
6-3-15  -  3 giờ sáng. 

Có ngộ giác rồi thì phải biết hành giác. 

Hành giác là hành động giác ngộ. 

Có ngộ giác thì phải thức giác thường xuyên thì 
mới có đủ sức mạnh và quyết tâm để hành giác rồi 
mới đạt tánh không trong mỗi hành động lời nói việc 
làm. 

Chỉ có thể hành giác khi ngọn đèn trong tâm đủ 
mạnh đủ sáng chứ không chập chờn khi sáng khi tắt, 
tức không ngủ quên trên chiến thắng. 

Cái tôi cao ngạo ích kỷ sẽ vĩnh viễn ra đi để 
nhường chỗ cho sự ấm áp và thương yêu của tâm từ 
bi hỉ xả. 

Bầu trời trong sáng khi không có những đám mây 
đen quá khứ che đi. Tấm gương soi rọi tâm thức sẽ rõ 
ràng sáng trong  khi bụi mờ đã được lau sạch. Mọi sự 
vật con người và ta được thấy rõ rệt trong mỗi cái 
nhìn, nghe, thấy trong mọi lời nói, cử chỉ và hành 
động thì sự nghi ngờ không hiện hữu. 

Nhìn, nghe, thấy trong cái thức của giác ngộ lặng 
yên không sóng gió của bộ não. 

Tứ chi, não bộ bình yên thì chướng nghiệp không 
có nơi để tạo tác sanh sôi nẩy nở. 
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Ngọn núi tâm thức sẽ vững vàng không lay 
chuyển. Trí tuệ sẽ rực sáng để ta nương theo ánh 
sáng đi trọn cuộc đời. 

 

81.- CẦN ĐÁNH TAN NHÂN NGÃ ĐỂ SÁNG TÁC. 
6-3-15  -  4 giờ sáng. 

Mọi công trình sáng tạo, sáng tác đều không quan 
trọng bằng sự thức giác của một đời người. 

Con người chưa thức giác thì mọi sự sáng tạo hay 
sáng tác đều không có giá trị vì sản phẩm đến từ sự u 
tối, ích kỷ, tham lam chẳng có giúp ích chi cho hậu 
thế. 

Tác phẩm chỉ có giá trị khi nó được tạo ra bằng sự 
trong sáng, giác ngộ chứ không bằng cái ngã cố làm 
vì mục đích riêng tư, để giải thích hay bảo vệ cái gì 
mà mình muốn vinh danh, phục vụ. 

Một tác phẩm đạo khác với một tác phẩm đời. 

Tác phẩm đời còn nằm trong sự hay dở, phải trái, 
hơn thua. Nhưng tác phẩm đạo hướng tâm con người 
đến chân thiện mỹ, đến giải thoát phải cần sự trong 
sáng của tác giả không làm bằng sự thôi thúc của sự 
vinh danh tôn giáo mình, vì làm như thế cái ngã 
phàm tánh vẫn còn luân lưu trong tâm thức, trong 
máu huyết. 

Tác giả của những tác phẩm đạo cần có sức mạnh 
để đánh tan nhân ngã thì mới sáng tác, sáng tạo được 
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quyển sách đạo có giá trị vĩnh viễn cho hậu thế, cho 
con người. 

 

82.- SỰ ĐỘNG VÀ TỊNH TRONG KHÔNG TÍNH. 
9-3-15  -  11 giờ 30 sáng. 

Tâm định không có nghĩa là mất hết cảm xúc, mà 
cảm xúc lại tràn đầy trong sự bình an, chấp nhận và 
biết một cách sâu sắc với sự hiểu rõ lẽ vô thường của 
mọi sự việc. 

Nhận và biết mọi cảm quan lẫn giác quan, cùng sự 
chuyển đổi tâm sinh lý, nhìn sâu vào nguyên nhân và 
hậu quả của mọi xúc tác, khi đến cũng như lúc đi. 

Định không có nghĩa là vô tâm và vô cảm, vì định 
là thể không động mà động rất linh hoạt, sáng suốt, 
tỉnh thức toàn diện trong tính không, vững vàng 
trong mọi hoàn cảnh và thời thế.  

Nhìn thấy rõ cái đau tận tâm can, cái khổ tột 
cùng, hay cái vui tột đỉnh, vân vân... Điều quan trọng 
là cảm xúc cảm quan đến rồi đi chứ không tồn đọng 
để khởi động tạo tác ảnh hưởng đến tâm tính và 
hành động bất ngờ hay vô cớ. 

Nếu cảm quan quá nhiều, một hơi thở vào và thở 
ra không đủ thì ta có thể thở ra thở vào nhiều lần 
đến khi mọi cảm xúc đi qua để tâm thân ý an định. 
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Nếu không ở thể định, ta không thấy biết rõ, nên 
ta phải động trong hơi thở để chuyển động và rồi sẽ 
trở về thể định tâm, quân bình, bình an. 

Sự trống không bao gồm động và tịnh là thế. 
 

83.- BUÔNG XẢ LÀ NHỚ RÕ VỚI TÂM BÌNH AN 
TỰ TẠI. 25-3-15  - 2 giờ 30 sáng. 

Nhiều người nghĩ rằng buông xả là quên. 

Buông xả là khi nghĩ đến việc đã làm ta đau lòng, 
ta không còn buồn, giận, xúc cảm như trước. Buông 
xả là khi nghĩ đến điều hay người khiến ta buồn, mà 
nay ta vẫn cảm thấy tâm bình lặng, không bị kích 
thích của sân si, mà lại nhìn vấn đề sâu xa hơn để 
hiểu người, hiểu vấn đề và hoàn cảnh đã xảy ra, như 
một kinh nghiệm sống, để ta có thái độ khác hơn hay 
làm sao để tránh những trường hợp va chạm như 
trước. 

Chỉ có thể buông xả khi vượt được tự ngã và sự 
xúc động nhất thời, hoặc tuy bị xúc động nhưng lại 
mau chóng vượt qua để biết, để hiểu trong thoáng 
chốc mà không tạo nên lời nói, hành động gây 
nghiệp cho mình hay cộng nghiệp cho người. 

Khi đến mặt đất, con người đều có một bộ nhớ, 
mà tiến hay lùi là tùy vào sự tu học của mỗi người. 

Nếu ta yếu đuối thì bộ nhớ sẽ điều khiển sự suy 
nghĩ đưa đến hành động của ta. Nếu ta chịu khó tu 
học trở nên sáng suốt, biết lựa chọn, xét suy cặn kẽ 
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và ứng dụng cho đúng thời, đúng cách thì bộ nhớ sẽ 
trở nên hữu dụng. 

Vì sự hữu dụng của bộ nhớ, nên khi tiến bộ trên 
đường tu học, có khả năng tha thứ, buông xả, thương 
người với lòng từ bi bác ái, ta cũng sẽ không giẫm 
đạp lại những sai lầm của quá khứ. 

Buông xả, mà quên sẽ trở nên mù quáng và có thể 
sẽ lập đi lập lại những sai lầm của quá khứ - và cũng 
đừng nghĩ rằng mình quên là buông xả. 

Buông xả không phải là quên mà là nhớ rất rõ với 
tâm bình an tự tại với sự bao dung, trì giới, giác ngộ. 

 

84- CÓ TRÍ HUỆ LUÔN QUÁN CHIẾU TRONG THỂ 
ĐỊNH. 8-4-15  - 5 giờ 30 sáng. 

Tu tập, tiến hóa, giác ngộ không có nghĩa là hết 
khó khăn, trở ngại trong đời sống. 

Giải thoát không có nghĩa là không còn buồn, 
giận, đau khổ, mà là vượt được buồn giận đau khổ để 
sống đạo. 

Giải thoát là sống kín, tu kín chỉ mình mình biết, 
là sống trong chánh tâm, chánh định với lòng bác ái 
khoan dung. 

Trong đời sống của người tu nếu không đạt được 
sự bác ái và khoan dung, tha thứ thì ta cứ như một 
con thuyền bỏ neo, cứ tiến tới rồi bị kéo lui, khó gỡ. 



   

SỨC MẠNH TÁNH KHÔNG 155 

Con người là một bộ máy người tinh xảo, tinh vi 
hơn bất cứ bộ máy nhân tạo nào. Đó là một bộ máy 
bí mật, chính ta vẫn không thể hiểu hết và hiểu nổi 
chính mình. 

Bộ máy người là bộ máy bất trị nếu không biết 
dùng giáo pháp để trị nó. 

Nếu con người mang bộ máy khó hiểu bí mật với 
bao tàng trữ chồng chất càng lúc càng nhiều mà 
không học đạo, không tu sửa thì nó có thể trở nên kẻ 
trộm cắp, giết người hàng loạt, hung dữ, tham lam, 
bất trị. 

Với một bộ óc tinh vi, con người có thể trở nên 
một động vật hung ác gớm ghiếc nhất hành tinh. 

Vì thế, dù có học đạo, tu tiến, có trí huệ, con 
người cũng không thể dừng ở đó vì có thể ngủ quên 
bất cứ lúc nào nếu không luôn thiền quán, định tâm, 
truy xét từng giây phút, từng sát na chớp nhoáng 
trong mỗi hoàn cảnh của đời sống. 

Có trí huệ là nhìn mình rõ hơn và quán chiếu 
luôn luôn trong thể định. 

 

  



156  NGUYỄN HUỲNH MAI   

 

85- MUỐN GIỮ TÁNH KHÔNG PHẢI HÓA GIẢI VÀ 
GIÁC NGỘ. 10-4-15  -  5 giờ sáng. 

Làm sao để giữ tánh không? Hay làm sao để sống 
luôn luôn trong không tánh? 

Muốn sống trong không tánh phải thường trực 
tỉnh thức, giác ngộ hay đừng quên mình, cần sáng 
suốt, giác ngộ, minh mẫn trong từng giây phút. 

Sống trong không tánh sáng trong thường xuyên 
cần phải giác ngộ túc trực, như ngọn đèn không tắt. 
Vậy thì cần phải thấy, biết mình trong mỗi sát na, 
tích tắc của đời sống trong mỗi cơn gió nhẹ, mỗi cảm 
giác, cảm tính dù thoáng qua cũng phải nhận ngay 
chân tướng của nó. 

Phải chăng đạt không tánh đã khó mà giữ tánh 
không lại càng khó hơn. 

Đạt không tánh vô vàn khó khăn, có khi cả một 
đời người vẫn chưa nếm qua. Có rất nhiều hành giả 
vượt được bao cửa ải để nếm mùi không tánh nhưng 
có mấy ai ở mãi trong trạng thái, trong trình độ này 
mà không bị rớt ra khỏi không khí trong lành không 
ô nhiễm này. 

Không tánh là nơi sáng trong, bình an, không ô 
nhiễm, không nhuốm bụi trần, đó là cõi giải thoát. 
Hành giả đã vượt qua bao gian truân, khổ ải, với bao 
trận chiến của nội tâm ngoại cảnh mới có thể bước 
vào cánh cửa của nơi này. Nhưng đã biết bao người 
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chỉ được hít thở vài giây rồi rơi ngược vào chốn hồng 
trần của hỉ nộ ái ố, đầy thị phi, đầy sân hận của một 
chốn hôi tanh ô nhiễm. 

Mỗi một giai đoạn tu, tiến, là một đoạn đường 
đầy khó khăn, chông gai, như bước trên một sợi chỉ 
được giăng ngang hai ngọn núi chỉ một bước lơ là là 
ta té ngay xuống bùn nhơ hay hố sâu thăm thẳm. 

Vậy muốn giữ được không tánh, phải chăng cần 
khả năng hóa giải chẳng những bộ máy người với tất 
cả cảm quan, giác quan, mà cả những hoàn cảnh, 
cảnh ngộ trong đời sống. 

Để giữ “tánh không” phải có khả năng hóa giải và 
giác ngộ thường trực mọi cảm xúc và nghịch cảnh. 

 

86- ĐỨC THẦY LUÔN HIỆN DIỆN TRONG TÂM 
MỖI TÍN ĐỒ. 16-4-15  -  1 giờ sáng. 

Phận sự của một người phục vụ Phật Pháp là gì? 

Phải chăng là đưa đạo của mình đi đúng, tiến 
đúng vào con đường trung đạo, con đường chánh 
đạo, chánh nghĩa, để phục vụ người dân, phục vụ đất 
nước đi đến một con đường hợp nhất, vượt lên trên 
mọi ý thức hệ, chủ nghĩa, đảng phái để giữ nước và 
duy trì nòi giống nói riêng và tiến đến cõi đại đồng 
cùng nhau xây dựng một thế giới tình thương mà Đức 
Thầy đã dạy. 
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Người có sứ mạng đối với đạo, đất nước và con 
người đều phải chịu khổ nạn trước sự u tối, nham 
hiểm của con người, nhất là con người có tham vọng 
chánh trị, muốn tiêu diệt người khác, nhất là người 
có tài, có đức, có uy tín, có ảnh hưởng đến hàng triệu 
người. 

Tuy nhiên càng bị kẻ ác tìm cách triệt tiêu thì uy 
thế, ảnh hưởng của Đức Giáo Chủ của đạo càng 
thêm vững mạnh. Cái uy tín và khí thế đạo của Phật 
Giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương sẽ ngày càng 
gia tăng khắp nội địa vì lòng tin và sự thấm nhuần 
giáo lý, triết thuyết, nhất là tâm thiện hay chính tâm 
của tín đồ là một sức mạnh vô bờ sẽ lan rộng từ Nam 
ra Bắc, nhất là tại một quốc gia suy đồi về đạo đức 
bởi giáo thuyết sai lầm đang nảy nở sinh sôi ra quả 
độc khắp đất nước. 

Quốc gia suy vong, bị lấn ép từ nước láng giềng 
phương Bắc có cùng chủ nghĩa, lòng dân sẽ càng 
sáng thì tiến trình sự thay đổi càng nhanh vì tức nước 
thì vỡ bờ. 

Ngày kỷ niệm Đức Thầy vắng mặt là một ngày 
buồn, nhưng đó là một ngày trọng đại, khiến cho 
hàng triệu tín đồ vun bồi, củng cố niềm tin vào một 
ngày mai tươi sáng khi Ngài trở lại. 

Đức Thầy ra đi để luôn luôn hiện diện trong tâm 
của mỗi tín đồ thương Thầy mến đạo vượt thời gian 
và không gian. 
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87- TU TẬP ĐỂ VƯỢT SỰ THẤY NGHE hay CON 
ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO. 23-4-15  -  4 giờ sáng. 

Con đường trung đạo là con đường gì? Con đường 
nào? Phải chăng là con đường mà người đi luôn phải 
tỉnh táo, phải quân bình giữa đạo và đời? Giữa tâm 
linh và vật chất? 

Mỗi con người sống trên mặt đất này đều có 
nhiều con đường để chọn, để đi, mà con đường thấy 
dễ mà khó là con đường quân bình trung đạo, con 
đường mà ta sẽ không còn nghiêng ngã quàng xiên. 

Muốn đi con đường trung đạo quân bình này ta 
phải làm sao? 

Con đường trung đạo quân bình tuy nghe thì giản 
dị mà rất khó đạt được và cũng sẽ không đạt được 
nếu hành giả không qua tiến trình tu học vượt tự ngã 
để đạt tính không. Ngày nào mà ta còn bị vướng 
trong mắt thấy, tai nghe, vẫn còn vọng động, thì sự 
quân bình rất khó thực hiện. 

Thấy và nghe là hai cửa sổ thâu và nhận mà con 
người cần hành trì tu tập để tiến hóa hay cũng vì hai 
cánh cửa này mà con người luôn bị giao động tạo sự 
bất quân bình trong đời sống.  

Chính cái thấy, cái nghe đã làm bao cuộc đời đau 
khổ, vướng bận, bị trở ngại cho đường tu. 
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Nói tóm lại, sự tu tập phải chăng là để vượt sự 
thấy nghe, để giữ tâm không và được quân bình an 
lạc. 
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TIỂU SỬ TÁC GIẢ  
 

NGUYỄN HUỲNH MAI 
 

 

guyễn Huỳnh Mai ra đời tại làng Long Kiến, tỉnh 
Long Xuyên, An Giang bên dòng sông Cửu Long. 

Từ năm lên ba, sống tại một ngôi nhà gần Tổ Ðình ở 
làng Hòa Hảo (nay là huyện Phú Tân), nơi Ðức Huỳnh 
Giáo Chủ đản sanh và khai sáng đạo Phật Giáo Hòa 
Hảo, thuộc quận Tân Châu, tỉnh Châu Ðốc ở miền Tây 
Việt Nam. 

Ðời sống, con người, sự bình yên của ngôi làng 
đạo, cũng như lời dạy qua sấm giảng thi văn của Ðức 
Thầy vang lên từ các độc giảng đường, hay được nghe 
cha mẹ đọc trong gia đình ngày đêm đã nhuần thấm 
trong tâm hồn thuần khiết của đứa bé, đã hun đúc 
một niềm tin sâu xa vào nền đạo, cũng như một tình 
yêu quê hương, dân tộc, và hòa bình cho nhân loại. 

Vào thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, khi Phật Giáo Hòa 
Hảo bị đàn áp, Nguyễn Huỳnh Mai theo gia đình sống 
lưu vong tại Cao Miên, sau đó trở về Việt Nam năm 
1964 khi tôn giáo được phục hoạt vào thời Ðệ Nhị 

N 
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Cộng Hòa, rồi một lần nữa lại phải cùng đại gia đình 
rời quê hương khi mất nước vào tháng 4 năm 1975.  

Theo đuổi lý tưởng phục vụ cho sự thật, Nguyễn 
Huỳnh Mai tốt nghiệp cử nhân Báo Chí, đại học Vạn 
Hạnh, Sài Gòn năm 1972, làm việc cho tuần báo Tìm 
Hiểu, cộng tác với nhật báo Chính Luận; đồng thời 
làm việc cho công ty Thái Bình Hải Sản Công ty, 
PASEFOCO tại Sài Gòn với chức vụ Phó Giám Ðốc, 
phụ trách về Hành Chánh, Nhân Viên và Tiếp Liệu.  

Di tản sang Hoa Kỳ năm 1975, định cư tại tiểu 
bang Minnesota rồi California, Nguyễn Huỳnh Mai tiếp 
tục ngành truyền thông báo chí. Năm 1980 tốt nghiệp 
cử nhân ngành truyền thanh truyền hình tại đại học 
Long Beach; làm việc tại đài truyền hình KCET-Los 
Angeles, cố vấn các chương trình truyền hình về người 
tị nạn Ðông Nam Á cho đài KOCE-50 Orange County. 

Từ 1976 đến nay, viết cho Việt Nam Hải Ngoại (San 
Diego), Người Việt Tự Do (Nhật Bản), Người Việt 
(Orange County, Hoa Kỳ), Việt Báo và nhiều báo Việt 
ngữ khác tại các quốc gia có người Việt tị nạn.  

Hoạt động trong lãnh vực tôn giáo và xã hội liên 
tục, Nguyễn Huỳnh Mai thăm viếng nhiều trại tị nạn 
Ðông Nam Á, vận động cho thuyền nhân, cho tự do 
tôn giáo tại Việt Nam. 

Từ 1981 đến tháng 7-2004, tổng thư ký tập san 
Ðuốc Từ Bi, cơ quan ngôn luận của Giáo Hội Phật 
Giáo Hòa Hảo tại Hải Ngoại. 

Ngày 13/2/2001, Nguyễn Huỳnh Mai điều trần 
trước Ủy Ban Tự  Do Tôn Giáo Thế Giới của Hoa Kỳ tại 
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thủ đô Hoa Thịnh Đốn về tình trạng tôn giáo Phật 
Giáo Hòa Hảo sau 1975 tại Việt Nam.  

Hiện Nguyễn Huỳnh Mai dành thì giờ viết sách, cập 
nhật hóa các trang nhà phổ biến kinh sách, lịch sử, 
băng giảng, tài liệu và hình ảnh cũng như video của 
sinh hoạt Phật Giáo Hòa Hảo tại Hải ngoại tại địa chỉ 
http://hoahao.org và http://tuoitrephatgiaohoahao.com đồng 
thời đăng nhật ký đời sống, nhật ký tâm linh và phóng 
sự, ký sự về sinh hoạt của người Việt Nam sống ở hải 
ngoại trên trang nhà cá nhân tại : 

http://nguyenhuynhmai.com   
Tác giả các tập hồi ký và bút ký Cô Bé Làng Hòa 

Hảo (1995), Hồn Thiêng Dân Tộc (1997) do Mõ Làng 
xuất bản, và Lên Đường (Xuân 2001), Tiếp Tục Hành 
Trình (2008), Hành Hương Ấn Độ (2010) do Cửu Long 
xuất bản. Tác giả chia sẻ với độc giả tiến trình phát 
triển tâm linh trong sự tu tập với khoảng 1000 bài tiểu 
luận qua 10 quyển Nhật Ký Tâm Linh: Lời Thầy Dạy, 
Cửu Long Giang Vùng Dậy, Thầy Không Vắng Mặt, 
Tiếng Chuông Tân Thiên Niên Kỷ, Tâm Đạo Dân Tộc, 
Trí Tuệ Viên Thông, Xiển Dương Chánh Pháp, Tiếng 
Nói Sự Thật, Sức Mạnh Tỉnh Thức và Sức Mạnh Tánh 
Không (2015). 

Ba quyển: Cô Bé Làng Hòa Hảo, Nhật Ký Tâm Linh 
I: Lời Thầy Dạy và Nhật Ký Tâm Linh II: Cửu Long 
Giang Vùng Dậy đã được chuyển sang Anh ngữ và phổ 
biến trên trang nhà trong phần Anh ngữ để đáp ứng 
sự yêu cầu của các bạn trẻ tại hải ngoại. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa chỉ liên lạc : 

Bà Nguyễn Huỳnh Mai 

P.O.Box 3048 

Santa Fe Springs, CA 90670 

http://hoahao.org 
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