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DẪN NHẬP 

 

CÓ TRÍ HUỆ KHI TỈNH THỨC TOÀN VẸN. 

 

Muốn đạt được kết quả trên con đường tu học ta cần 

phải luôn tự giác, hay tự nhắc nhở mình luôn. 

Muốn tự giác liên tục ta phải làm sao? 

Ta phải xem mình như đi trên một sợi dây mong manh 

giăng ngang hai ngọn núi. Chỉ cần một phút bất cẩn, mất quân 

bình là ta rớt ngay xuống vực thẳm. 

Muốn thẳng tiến trên con đường tu ta còn cần phải tránh 

“ngủ quên trên chiến thắng”. Ta thấy rõ mình sắp đến bên kia 
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ngọn núi, nhưng nếu mừng rỡ, vội vàng đi nhanh cho mau tới 

mức, hay thấy sắp tới nơi rồi lơ là, ta cũng có thể bước trật và 

trợt chân té nhào, uổng bao công trình đã cố gắng vượt nguy 

hiểm, khó khăn rồi chỉ một phút chốc đã tan theo mây khói. 

Trong đời sống không phải một lần ta thức tỉnh giác ngộ 

mà có hàng chục hàng trăm lần ta đã giác ngộ. Nhưng giác ngộ 

không cũng không giúp ta nếu ta không biết trân quý những giây 

phút ấy để rồi tìm mọi cách mọi phương pháp để có trí huệ. 

Ta không thể có trí huệ nếu ta cứ chợt tỉnh rồi lại đắm say 

trong đời sống thường nhật và lại mê. Chúng ta phải làm sao để 

không vấp ngã, không cần khổ, không cần thất bại mà vẫn tỉnh, 

vẫn giác ngộ. 

Muốn giác ngộ, thức tỉnh luôn ta cần nhớ ta luôn luôn, 

quán chiếu chân tâm luôn luôn, dù bất cứ ở đâu, khi nào. 

Sự thức tỉnh thường xuyên khi vui cũng như lúc buồn, khi 

hạnh phúc lẫn lúc đau khổ, khi đau lẫn lúc mạnh khỏe thì ta mới 

thật sự cảm nhận ánh sáng nhiệm mầu của sự tỉnh thức. 

Chỉ khi nào có sự tỉnh thức toàn vẹn thì trí huệ mới hiện 

diện, giống như bóng đèn chỉ tỏa sáng khi có điện. 

Vậy, chỉ có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn luôn luôn, thường 

trực. 

 

Nguyễn Huỳnh Mai 

Huntington Beach  

2-1-2013  
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CHƯƠNG I 

THỨC TỈNH, SÁNG SUỐT  

ĐỂ BƯỚC VÀO ĐẠI ĐẠO 
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24-8-2012 – 11 giờ đêm. 

Lúc đầu óc trống không, bình an, nhẹ nhàng, khi yên lặng 

tịnh tâm là ta đang trải qua một giai đoạn thanh lọc thân tâm ý, 

để chuẩn bị sang một giai đoạn mới. 

Giai đoạn mới có quan trọng hơn không? Có khó hơn 

không? Có nhiều trở ngại hơn không và ta có đi qua giai đoạn 

mới được dễ dàng hơn không? 

Giai đoạn mới có khó hay dễ đều do tâm ta mà ra. Tâm tức 

cảnh, có nhiều điều ta tưởng như cực kỳ quan trọng, cực kỳ khó 

khăn, tưởng chừng như khó qua được mà sẽ qua dễ dàng khi tâm 

thức ta nhẹ nhàng, tránh xao động. 

Sự liên hệ giữa ta và người xung quanh, tuy ta không thấy 

bằng mắt thật, nhưng nó liên hệ vô cùng chặt chẽ, cũng tùy theo 

sự hướng tâm của ta về phương diện gì, môi trường, thời điểm 

nào. 

Khi VN đang bắt giữ những nhà kinh doanh lên cao giàu 

có, các ngân hàng xáo trộn, vì bị dân rút tiền. Xã hội VN rối 

loạn, cả nước xôn xao, nhưng tâm ta vẫn không bị xáo trộn vì ta 

hướng về việc phổ truyền giáo lý, không quan tâm nhiều về mặt 

chính trị, kinh tế. 

1. CẦN HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI. 
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Đạo đức tại VN đã suy đồi, nay các xáo trộn kinh tế, chánh 

trị sẽ tạo ra nhiều sự xáo trộn về xã hội. Đạo đức thật suy đồi 

qua nhiều bản tin kể đến sự tàn ác giết người không gớm tay của 

những tội phạm phần lớn là từ miền Bắc. 

Một chính sách hay, tốt thì đưa xã hội, kinh tế, đạo đức đất 

nước đi lên, còn một chính sách vô nhân vô cảm sẽ đưa quốc gia 

đi đến hỗn loạn, xáo trộn tàn tạ, tụt hậu, đường cùn. 

Nếu đã quyết tâm chọn con đường xây dựng nhân bản, 

khơi động tình người, lòng bác ái, sự yêu thương con người và 

đất nước Việt Nam thì cứ nên thẳng bước không thay đổi. 

Những cơn đau trong những ngày qua là những đợt chuông 

cảnh tỉnh trong “cơn mê yên tĩnh nhẹ nhàng”. Vì đó là lúc ta cần 

hướng đến tương lai và hoàn thành những cuốn sách sắp phổ 

biến trên trang nhà http://nguyenhuynhmai.com và việc sửa đổi, 

cập nhật hóa trang http://hoahao.org. 

 

Chủ Nhật 01-9-2012 – 1 giờ sáng. 

Mọi việc đều sẽ được dễ dàng hơn khi tâm an tịnh, bình an. 

Càng bình thường hóa chính mình tất cả sẽ xoay chiều đổi 

hướng thuận lợi đến không ngờ. 

Không nên quá chú tâm về những gì xảy ra trước mắt khi 

đã biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cần kiên nhẫn, bình 

yên trước mọi dữ kiện. 

2.  RỐT RÁO GẠN LỌC TÂM THÂN Ý. 
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Điều quan trọng là những gì đã biết cần phải làm gì thì nên 

làm với sự chú tâm. Như vậy mới kịp với thiên cơ. Vì trì trệ sẽ 

bị lỗi nhịp. Càng lúc càng phải rủ sạch bớt những gì còn vướng 

mắc trong đời sống hàng ngày với những người xung quanh, 

trong đó có người quen hay thân nhân. 

Càng buông càng nhẹ. Chỉ có khi nào nhìn, nghe, thấy 

không vướng bận thì khi đó mới ở tư thế sẵn sàng cho những vai 

trò đột biến trong nhu cầu chung cho đất nước, cho Đạo hay xa 

hơn là cho nhân loại. 

Sức khỏe sẽ vãn hồi khi tâm thân ý được gạn lọc, rốt ráo, 

sạch sẽ, tinh khiết. 

Mọi việc rồi phải đến! 

 

04-9-2012 – 3 giờ sáng. 

Nguồn đạo lớn mạnh chừng nào thì tư tưởng đạo sẽ là một 

suối nguồn bất tận và ngòi viết đạo sẽ luôn tiếp tục từ đời này 

sang đời khác, không ngừng nghỉ. 

Đạo là một con đường và là con đường đúng, quang minh 

chính đại, trong sáng và trường tồn hữu lợi cho quần sanh vì thế 

con người tiến bộ chừng nào thì tư tưởng đạo sẽ sống động song 

hành để dìu bước cho con người trên mặt đất này được vững 

vàng niềm tin vào đấng thiêng liêng luôn đi sát để cùng tiến đến 

giác ngộ miên viễn. 

3. BƯỚC VÀO VÒNG XOÁY CỦA ĐẠO. 
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Các đấng chí thiêng luôn hiện hữu tuy vô hình, nhưng hữu 

ảnh qua những con người mang sứ mạng hoằng dương chánh 

pháp luôn bị ác lực cản trở. Sứ mạng con người là phải luôn 

cảnh tỉnh trước những ác lực nhưng chính ác lực luôn làm cho 

chánh pháp càng tỏa sáng, phát triển mãnh liệt hơn. 

Thiện lực, ác lực, âm và dương luôn luôn có và cần cho 

nhau để cho sự sáng tạo bùng vỡ khai triển cùng với sự chuyển 

biến của âm dương hai chiều đối lực để tạo, rồi tái tạo để không 

bị hủy diệt, tàn lụi. 

Đối lực là một nhu cầu không thể thiếu để con người được 

trường tồn trước sự sanh diệt, diệt sanh. 

Có như thế ta mới nên thức tỉnh và xem những trở lực là 

một nhu cầu cần thiết trên tiến trình tu học phát triển khả năng 

sáng tạo. 

Đạo là một chữ Không. Không màu sắc, không nam, không 

nữ, không tốt, không xấu. Nhưng là một cái không vô cùng rộng 

lớn, bao quát bất tận và mạnh mẽ vô lường. 

Cái không đó vận hành trong khối ánh đại linh quang xoay 

chiều đổi hướng với tốc độ cực mạnh có thể làm tan biến cả vũ 

trụ trong một khoảnh khắc vi tế; nhưng đồng thời chuyển mạnh 

trong lực sinh tồn phát triển, khám phá giúp con người được tiến 

triển văn minh và trường tồn. 

Con người, một sinh vật bé nhỏ li ti cần khắc phục bộ máy 

người đầy tình người khó kềm hãm, sửa chữa, nhưng khi tính 

người được khắc phục ta sẽ được nhẹ nhàng bước vào khoảng 

không, vòng xoáy của đạo để biết được sự chuyển xoay của trời 

đất, sự lớn mạnh của vũ trụ đang bao trùm bao sanh linh vạn vật 

ngoài tầm nhìn bằng mắt người của ta. 
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05-9-2012 – 2 giờ sáng. 

Hạnh nguyện đóng góp ngòi bút, tâm lực, tư tưởng hướng 

thiện của mình vào sự phục hưng đất nước sẽ được mãn nguyện. 

Mọi việc sẽ đều thuận chiều xuôi gió theo tâm thức trống không 

của tác giả. 

Sự mầu nhiệm của sự trống không là tuy làm hết sức mình 

một cách liên tục, dài hạn, nhưng đồng thời không có một cảm 

giác gì về việc làm của mình to lớn mà chỉ cảm nhận một chút gì 

gọi là đóng góp nhỏ nhoi.  

Càng ngày sẽ càng có người trợ lực, giúp đỡ, hỗ trợ và 

quảng bá để cùng nhau xây dựng lại một xã hội hỗn loạn, ít tinh 

thần xây dựng hơn là đả phá hủy hoại, từ vật chất đến tinh thần. 

Vật chất thì phá bỏ những di tích quan trọng, những cảnh 

vật thiên nhiên cần có cho đời sống người dân được quân bình, 

khỏe mạnh.  

Tinh thần thì đạo đức giữa người và người quá ư phản cảm, 

độc ác, ích kỷ, chỉ lo nghĩ đến bản thân. 

Đất nước VN cần thật nhiều người có tấm lòng yêu quê 

hương; thương từng tấc đất, ngọn rau; nâng niu thế hệ trẻ, tương 

lai của dân tộc. 

Việt Nam sẽ tự thanh lọc để trường tồn và không có sự 

thanh lọc nào mà ít đau đớn khi phải mạnh tay để lọc lừa giữa 

tốt và xấu. Không phải chỉ cái tốt lọc lừa để đẩy cái xấu, cái độc 

4. DỄ BỊ KHUẤT PHỤC TRƯỚC CỬA TỬ. 
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ác tham ô ra mà chính cái xấu mới mạnh tay vì có nhiều móng 

vuốt có nhiều phương tiện để dập đi những cái tốt. 

Sự va chạm dữ dội, mạnh bạo khó có thể tránh được khi 

con tàu chồng chềnh, kẻ tốt, người xấu đều muốn xô bớt người 

ra khỏi tàu để được sống còn. 

Chính trong lúc thập tử nhất sanh của sự hỗn loạn đó sự 

linh diệu của Phật Pháp sẽ được thắp sáng lên. Đó là ngọn đuốc 

soi sáng con đường hầm nhớp nhúa, u tối, không thấy lối thoát ở 

hướng nào. 

Con người dù cứng đầu đến đâu cũng đều dễ bị khuất phục 

thay đổi trước cửa tử, hay kế bên miệng hầm sâu hút, hiểm nguy 

tăm tối. 

 

16-9-2012 – 10 giờ tối. 

Từ nay cần nhớ rõ sứ mạng của mình là gi? Thuộc phạm vi 

nào? Và dù ở khía cạnh nào cũng là ngoài phạm vi nhỏ của gia 

đình. 

Mỗi khi thân bệnh và thân lực cảm thấy bị cạn kiệt là cần 

quán chiếu cho rõ việc mình định làm, đường mình định đi xem 

có đúng chiều hướng, vì lợi ích chung hay không? Nếu thuộc 

phạm vi rộng lớn cho đạo, cho quảng đại quần chúng, cho đất 

nước thì con đường sẽ được rộng mở, tất cả khó khăn, trở ngại 

sẽ chuyển đổi trở nên nhanh chóng dễ dàng. 

5. CỐ GẮNG PHỤNG HÀNH CHO ĐẠT CHÍ 

NGUYỆN. 
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Hãy nhìn lại quá khứ, những nạn tai, bệnh tật đều là để 

thức tỉnh hoặc thúc đẩy ta đi không lệch hướng, không chểnh 

mảng, sai đường. 

Nếu đi về hướng đúng tự nhiên sinh lực dồi dào, hăng hái, 

nhanh nhẹn và kết quả sẽ tức thì mau chóng được hoàn mãn. 

Khi đi lệch đường, sai sứ mạng mọi việc như bị đóng sầm 

lại, tâm trạng uể oải mệt mỏi có khi trở nên ù lì, chậm rải, chểnh 

mảng, có lúc lại đâm chán nản không có năng lực để làm. 

Đức Thầy đã đưa cho tín đồ, nhất là những người có sứ 

mạng “Sơ Đồ Tứ Ân”. Điều ân nào cần hành trước và kế tiếp là 

điều gì, ta cần bước theo đúng tứ ân: ân thứ nhất cha mẹ ông bà; 

ân thứ hai đất nước; ân thứ ba Phật Pháp Tăng; và ân cuối cùng 

là đồng bào nhân loại. 

Vậy thì ta cần tự xét, tự suy nghiệm là mình đang ở đâu và 

hành điều gì để không lúc đi ngược và lúc đi xuôi, phá hỏng 

công trình đóng góp cho nhân loại. 

Lúc đi tới, lúc đi lui ta cứ mãi muốn trở lại lúc khởi hành 

không muốn buông cái nôi ấm áp của tuổi thơ. Ta cần vượt qua 

sự vị kỷ mới có thể tiến tới Tình Yêu Đại Đồng mà Đức Thầy đã 

dạy cho con người, cho nhân loại. Muốn bước theo Ngài ta phải 

biết hy sinh cái tôi nhỏ bé của mình để góp sức trong việc xây 

dựng một tương lai tươi sáng cho thế giới mới thời Thượng 

Ngươn Thánh Đức. 

Hãy cố gắng vươn mình gom hết nội lực để tách mình ra 

khỏi vỏ sò cứng ngắt đã bó chặt ta bao nhiêu năm. Chiếc vỏ sò 

quá nặng nề đã bao lần ta vươn mình tưởng đã thoát thân ngờ 

đâu vẫn còn luyến tiếc không vung tay mở toang miệng nó để 

tung mình ra ánh sáng để hít thở khí lành của bầu trời tự do. 
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Bước khỏi chiếc vỏ sò ta cần sự quyết tâm như chiếc 

thuyền đã đến bên kia sông ta cần rời thuyền khi đến bên kia bờ 

bỉ ngạn. 

Hãy vứt đi chiếc vỏ sò đã bao năm bao bọc nâng đỡ ta khi 

còn yếu đuối sợ hãi. Đứa bé sau khi bò, trườn, sẽ ngồi dậy và 

bước đi. Khi đủ khả năng đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, 

biết mình là ai, phải làm gì thì phải quyết tâm cố gắng phụng 

hành cho đạt chí nguyện  cho đến khi thành công viên mãn mới 

không uổng kiếp người. 

 

23-9-2012. 

Dù cho có đủ bi, trí, dũng nhưng không một trái tim mạnh 

mẽ thì cũng chẳng làm nên điều gì có ích cho việc chung. 

Nếu trái tim không mạnh thì tâm lực vẫn còn yếu đuối. Khi 

trái tim yếu ta vẫn còn bị tình cảm lôi kéo dẫn đường và còn bị 

tình cảm dẫn đường, như thế rất dễ sai đường lạc lối. 

Bi trí dũng cần nhưng hướng đi còn cần thiết và quan trọng 

hơn nữa. 

Nếu trái tim còn yếu thì bi sẽ lụy, trí sẽ không tuệ mà trở 

lại lu mờ và dũng mãnh sẽ mất hay thay vì dũng mãnh để đi cho 

đến đích, đi đúng đường lại dễ dàng quẹo trái hay quẹo phải 

theo tiếng gọi của con tim yếu đuối. 

Như vậy khi có bi trí dũng ta cần vượt lên và phải đại từ 

đại lực đại từ bi với một trái tim mạnh mẽ, để chiến thắng con 

6. TRÁI TIM CŨNG LÀ MỘT HUNG THẦN. 
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tim, chiến thắng tình cảm cá nhân mà tự hướng mình và mọi cá 

nhân như gia đình, ruột thịt, đồng đạo cùng đi đến một mục đích 

cao cả hơn là tình yêu đại đồng nhân loại. 

Trong quá khứ đã có không biết bao nhiêu người có đại 

nguyện hy sinh cho đạo, cho đời, nhưng không biết bao nhiêu 

người ngã gục vì trái tim từ bi yếu đuối của mình. 

Đã bao nhiều người có lòng từ bi mà bị đánh gục vì từ bi, 

vì “yếu điểm từ bi hỉ xã” của mình. 

Ta cần tu học để có lòng từ bi, nhưng từ bi cần ứng dụng 

cho đúng thời đúng cách và đúng người hay nhóm người. Nếu 

không ta sẽ bị đánh gục vì cái yếu điểm này. 

Làm thế nào để lòng từ bi thoát khỏi sự bị lạm dụng của 

người khác dù người thân xa hay gần. 

Lòng từ bi là trái tim là trung tâm điểm của mọi người dù 

tu hay không tu. Ta sống tốt hay sống xấu, nên hay hư, đắc đạo 

hay không là do nó. Trái tim là thủ phạm đã gây bao nghiệp quả, 

bao thăng trầm của đời sống. 

Trái tim rất tốt, rất quý cho con người mà nó cũng là một 

hung thần. 
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05-11-2012 – 11 giờ sáng. 

Tu là gì? 

Phải chăng là để đừng rớt vào ảo ảnh của chính mình, hay 

ảo ảnh của người về mình. Họ tưởng mình như thế này, thế kia 

rồi mình lại trở thành con người do họ nặn ra và mình không tìm 

được lối thoát khỏi cái hình tượng bị nặn ra đó. 

Trên đường tu tuyệt đối không nên ước mình đạt được thế 

này thế kia và đạt được trình độ cao hay trở nên vị này vị nọ. Vì 

đó là một điều thật nguy hiểm, ví như một máy chém trên đoạn 

đầu đài.Càng tu ta càng sợ, sợ chính mình khi có sự mong cầu, 

dù là mong cầu tốt cho mình hay cho người. Vì mong cầu khiến 

cho ta không thức tỉnh, khiến cho ta bị lôi kép vào sự tưởng, sự 

ước muốn, mong mỏi vì thế ta luôn thiếu tự kiểm, nhất là không 

sống trong thời hiện tại và trở nên một kẻ “mộng du” thiếu thực 

tế, thiếu kiểm soát hành động suy tư, mất thăng bằng trong cuộc 

sống, mất thì giờ một cách vô ích. 

Nếu cứ mãi sống trong sự mong cầu ta sẽ trở nên một kẻ 

“vô tích sự”. 

Làm thế nào để đánh đuổi “kẻ vô tích sự” đang chiếm ngự 

trong ta? 

Rất khó, nếu ù lì, chểnh mảng, cứ hay cho qua lề, đầu hàng 

trước thói quen, luôn chịu thua mình, không muốn thay đổi thói 

quen ưa thích, vân vân... 

7. TU ĐỂ TRÁNH TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI LỪA 

ĐẢO 
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Rất dễ, nếu thức tỉnh, cảnh giác biết đó là thói quen, đó là 

sự biếng lười tự chiều chuộng mình. 

Biết mình không chưa đủ. Thức tỉnh không chưa đủ. Cảnh 

giác không chưa đủ. Mà phải có nội lực để chuyển tâm thay đổi 

thói quen. Đó mới là mấu chốt. 

Lực chuyển tâm của sự tự giác như là một ngọn roi sắt, 

ngọn roi thần phải cần quất mạnh mới đủ chuyển tâm, mới đủ 

sức chấm dứt thói quen ru ngủ khi mơ màng không muốn rời sự 

thoải mái, chểnh mảng, lười biếng. 

Khi tưởng mình thế này thế kia là tự tròng dây vào cổ để tự 

kết thúc cuộc đời tu tập mà mình muốn theo đuổi. Tu tập để giải 

thoát cho mình và nếu có khả năng thì chia sẻ con đường của 

mình cho người. 

Khi tưởng mình thế này, thế kia là mình chẳng những lừa 

dối mình mà còn lừa dối người. 

Có nhiều người tu được người khác tôn vinh, khi thức tỉnh 

họ sẽ rất đau khổ vì cứ phải đóng một vở kịch không thể hạ màn 

vì họ bí lối không thể thoát thân. 

Tu để tránh trở nên một “người lừa đảo”. 
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09-10-2012 – 10:30 sáng. 

Một việc làm dù quan trọng, cần thiết, có tầm mức thiêng 

liêng đến đâu cũng cần phải bắt đầu bằng một chữ tâm. Đó mới 

là một việc làm có giá trị thiêng liêng và đó mới là giá trị thật. 

Nếu một công trình đưa ra mà bắt đầu từ một tham vọng cá 

nhân thì sẽ hoàn toàn không có giá trị, nhất là về lãnh vực tâm 

linh, tôn giáo, hướng đi chánh của con người. 

Vì thế những bậc vĩ nhân của bao nhiêu thời đại, bao nhiêu 

thế kỷ đều có một hướng đi rất vững về mặt tâm linh dù họ có là 

vĩ nhân trong nhiều lãnh vực khác nhau. 

Tâm linh học là một khoa học cần thiết cho nhân loại. Đó 

là một hướng đi giúp cho con người hướng thượng, hướng đến 

một chân trời rộng mở bao quát cho một thế giới đại đồng để 

con người được quy tụ lại hít thở một không khí trong lành toàn 

thiện, một cõi hạnh phúc đầy tình thương không phân cách màu 

da hay chủng tộc. 

Hiện nay có một chủng tộc mới được sanh ra khắp nơi, nói 

nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ có cùng một thiện tâm. Dù 

không biết nhau nhưng họ cùng làm việc và cùng đồng tâm hiệp 

lực làm mới lại quả địa cầu, trong sạch hóa địa cầu, hàn gắn 

những vết thương rỉ máu dủ gặp trở ngại khó khăn nhưng họ vẫn 

kiên trì tiếp tục. 

8. NGÔN NGỮ LỰC CỦA TỪ BI QUÂN BÌNH 

HÓA QUẢ ĐỊA CẦU. 
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Chuyển ngữ một công trình để góp sức chuyển hóa quả địa 

cầu là một việc làm cần thiết và thiết thực cần có sự góp sức 

đồng tâm hiệp lực của nhiều người với nội tâm vững vàng và 

tâm từ bi để chuyển ngôn ngữ lực đến những người khác chủng 

tộc nhưng cùng tâm ý càng nhiều càng tốt. 

Ở  kỷ nguyên mới Tâm ngữ lực hay lực ngôn ngữ chuyển 

tâm sẽ được thêm sức mạnh qua mạng lưới điện toán toàn cầu 

để rút ngắn thời gian tu học của con người giúp họ hoàn thiện 

nhanh chóng sự chuyển đổi từ ác lực trở nên thiện lực càng 

nhiều càng làm giảm chiến tranh, chết chóc, càng làm cho nhân 

tai giảm độ. 

Nhân tai giảm độ thì thiên tai sẽ thuyên giảm vì con người 

càng ác tâm chừng nào, càng tham lam chừng nào thì họ hủy 

diệt trái đất nhiều chừng đó. 

Ngôn ngữ lực của từ bi càng mạnh làm quân bình hóa quả 

địa cầu giúp nhân tai và thiên tai suy giảm thì con người mới có 

nhiều cơ hội bước vào thế giới mới của Kỷ Nguyên Ánh Sáng. 

 

21-10-2012 – 4 giờ sáng. 

Làm thế nào để không biến nghiệp của người thành nghiệp 

của mình? 

Nghiệp của người đến với mình có thể bằng cử chỉ, hành 

động, lời nói. 

9. GIỮ TÂM CẢNH SÁNG TRONG ĐỂ KHÔNG 

TẠO NGHIỆP. 
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Làm thế nào để không chuyển nghiệp của người khác qua 

khẩu nghiệp của mình? Có thể gọi đó là “Nghiệp khẩu truyền” 

hay là sự lặp lại những gì người khác làm hay người khác nói. 

Nhất là khi chuyển đạt hay lặp lại có khi sai lầm qua nhãn quan, 

định kiến hay thành kiến của chính mình do lòng thương ghét. 

Có những nghiệp do chính mình tạo ra. Cũng có những 

nghiệp do chính người tạo ra và mình lại mang vào và gánh vác 

nó bằng cách chuyển đi cho nhiều người trong nhiều trường hợp 

và giai đoạn chồng chất có khi đến hết cuộc đời mình vẫn còn, 

chưa xóa được. 

Con người mình từ khi ra đời đến cuối cuộc đời đã gồng 

gánh không biết bao nhiêu là nghiệp và quả. 

Có phải chính do trái tim quá hạn hẹp của con người không 

đủ từ ái, vị tha, bao dung nên đã chất chứa không biết bao là sân 

hận. 

Muốn chuyển nghiệp, dứt  nghiệp, xóa nghiệp, giảm 

nghiệp, thì phải làm sao? 

Vì sao có những họa sĩ đã vẽ lên những bức tranh nhẹ 

nhàng, yên bình và lại có những họa sĩ đã vẽ lên những hình ảnh 

rùng rợn, rực lửa hay ma quái, chết chóc, dữ tợn, gớm ghê. 

Con người chúng ta có đủ dầu óc, tứ chi, nội tạng để biết, 

để nhìn, để ghi khắc những tâm cảnh là những bức tranh qua 

toàn bộ con người của mình. 

Tu để chuyển hóa tâm cảnh của mình từ rối reng, buồn bã, 

giận hờn, thù ghét dần dần trở nên vị tha, bao dung hơn cho đến 

mức từ bi hỉ xã. 

Từ bi hỉ xã, bốn chữ tuy dễ nói nhưng rất khó làm nếu 

không thực tập để rốt ráo chuyển hóa tâm cảnh của mình. 
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Làm thế nào để những điều tốt qua cử chỉ hành động và lời 

nói của người có thể khỏa lấp những lời nói hành động không 

tốt của họ? 

Tất cả là do mình, do tâm cảnh của mình. Tất cả tốt xấu 

đều được định giá qua các giác quan của mình. Vì thế mình phải 

trách nhiệm với tâm cảnh của mình qua sự ghi nhận của các giác 

quan. Vì thế điều ta cần thiết phải làm là thanh lọc giác quan của 

mình đến mức trong sáng hay còn cần nói rõ là thanh lọc Tâm 

Thân Ý của mình cho luôn trong sáng không một vết nhơ thì 

ngoại cảnh không thể ảnh hưởng nó qua bất cứ hoàn cảnh nào. 

Tâm Thân Ý trong sáng. Tâm cảnh trong sáng, cho dù 

ngoại cảnh như thế nào thì cũng không ảnh hưởng được tâm 

cảnh hiền hòa, an bình, trong sáng của mình. Khi đó thì dù cho 

người, vật, cảnh xung quanh có như thế nào cũng không ảnh 

hưởng mình được. 

Giữ tâm cảnh trong sáng để không tạo nghiệp hay không 

đem nghiệp của người thành nghiệp của mình. 

 

13-11-2012 – 1 giờ trưa. 

Dầu đau lòng cách mấy cũng phải kiên nhẫn chịu đựng 

kiên trì vì đất nước VN không thể đương nhiên mà thay đổi. 

Muốn thay đổi phải có những người hy sinh tánh mạng, 

tiền của, tù tội, vân vân... 

10. CẦN QUÁN CHIẾU KHẢ NĂNG CỦA MÌNH 

ĐỂ ĐÁP ỨNG TƯƠNG LAI DÂN TỘC. 
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Đã có bao nhiêu người Miền Nam trước 1975 bị sát hại, tù 

tội, bệnh tật, mất của cải, mất người thân. Giờ đây đến người sau 

1975, người cùng chiến tuyến với kẻ chiến thắng. Họ oán hờn 

than trời trách đất, trên áo họ đầy cả huy chương, thành tích 

cách mạng. Rồi người già có, thương binh có, cựu cán chính có, 

luật sư, giáo sư, bác sĩ rồi đến học sinh, nhạc sĩ, ca sĩ, vân vân... 

Cái gì đến rồi cũng phải đến vì đất nước đã đi đến bế tắc, 

hình như đây là bài toán không có giải đáp. 

Có bế tắc, có đổ vỡ, có đi đến tột cùng thì sự oán hận mới 

trở thành sức mạnh đẩy lùi gươm giáo đạn bom. 

Người tu cần thực tập kiên nhẫn, kiên nhẫn trong đau khổ, 

kiên nhẫn trong sự chờ đợi nhưng không thể bỏ rời tu tập và làm 

việc. 

Mất kiên nhẫn đồng thời với mất trí tuệ, trở nên chểnh 

mảng ù lì trước những việc phải làm, cần làm, cần bắt tay vào 

công việc. 

Dù thế nào cũng phải làm việc, máu xương, sự đau khổ và 

nghèo đói của dân tộc không thể không làm cho ta đau đớn từng 

giờ. 

Ta cần quán sự khổ của thế gian, cần quán đến cái khổ của 

các dân tộc khác đang gặp nội chiến, đang gặp chiến tranh. Ta 

cần quán đến người Hoa Kỳ đang gặp bão tố ở Miền Đông Hoa 

Kỳ, đang mất nhà, mất của, mất người thân, sống lạnh lẽo, đói 

khó trước sự thiếu điện, nước, thức ăn. 

Ta cần quán chiếu về khả năng của mình có thể làm gì và 

không thể làm gì để luôn kiên trì giữ vững con đường phục vụ, 

phục hưng đạo pháp để đáp ứng cho tương lai dân tộc. 
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15-11-2012 – 4 giờ sáng. 

Một người biết đạo luôn quán chiếu về lời nói, hành động 

của mình để truy ra tất cả mọi trường hợp xảy ra trong cuộc đời 

mình. 

Khi tâm thân lực đầy đủ ta mới làm chủ mọi tư tưởng, mọi 

suy nghĩ, mọi lời nói, việc làm và hành động. 

Mình chính là trung tâm của mọi vở kịch trong đời sống, 

mọi biến cố, mọi cuộc xung đột giữa cá nhân với cá nhân, hay 

cá nhân với đám đông. 

Mọi xung đột đều bắt đầu bằng một tư tưởng lóe lên như 

chớp. Nếu đủ nội lực ta sẽ cho nó trôi qua, hoặc dập tắt ngay lập 

tức, thì lời nói hành động không bị lôi kéo phát theo. 

Nếu không có nghị lực mạnh mẽ đồng thời để dập tắt, ta 

cần theo dõi khít khao mọi diễn biến của ta và người và xem đó 

là một kinh nghiệm cho tương lai. Theo dõi khít khao để không 

cho phép những lời nói việc làm đưa đến điều đáng tiếc, hoặc có 

thể được thì đưa đến hòa giải. 

Mỗi sự xung đột xảy ra trong đời sống, người tu học cần 

tiếp tục quán chiếu cho rõ nguyên nhân cội nguồn những sai lầm 

của ta và người ngõ hầu giúp cho ta học từ nó để tránh sai lầm 

bản thân hơn là xem nó là một dấu vết hận thù hay là một vết 

thương lòng. 

11. KHI NHỮNG TƯ TƯỞNG BI QUAN CHỚM 

HIỆN TA CẦN QUÁN CHIẾU MỌI SỰ VIỆC. 
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Khi hiểu được điều này ta sẽ tránh phản ứng tiêu cực của 

mình đối với người xung quanh dù thân nhiều hay ít. 

Như vậy thì ta đã biết quán chiếu mọi sự việc từ nguyên 

nhân, hậu quả (action-reaction). 

Có nhiều trường hợp nguyên nhân do ta và hậu quả cũng 

do ta chủ động. Người xung quanh trở nên dính líu vào xung đột 

chính vì ta. 

Nếu ta quán chiếu thường xuyên mọi việc xảy ra trong đời 

sống giữa ta và người xung quanh, hoặc giữa những người xung 

quanh với nhau, ta sẽ thấy qua đó mọi cá tánh của con người 

được thể hiện một cách rõ rệt. Tuy nhiên họ và ta thường không 

nhìn rõ chân tướng nguyên nhân của mọi sự việc xảy ra. 

Ta cần tu tập, sống đạo, hiểu rõ nguyên nhân, căn nguồn 

của mọi sự việc giúp cho ta biến tất cả những điều vui buồn hài 

lòng lẫn không hài lòng thành những chất liệu để qua đó ta học 

về con người. 

Học về con người để quán chiếu ngược lại chính mình, để 

mình không còn phê phán họ. 

Ta tu tập, học hỏi trong sự sống động của đời sống để chấp 

nhận nó hơn là muốn xa rời, cách ly trở nên yếm thế, trở nên bi 

quan. 

Nếu tu tập mà càng ngày càng trở nên bi quan, muốn xa 

lánh đời là ta đang đi sai đường. Vì con đường đạo là con đường 

nhập thế, không vì những tương quan ràng buộc giữa mình với 

đời, giữa mình với người xung quanh mà mình muốn chặt đức 

chia lìa. 

Trên con đường tu học, khi những tư tưởng bi quan chớm 

hiện ta cần dừng lại để quán chiếu nguyên nhân mọi sự việc. 
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20-11-2012 – 11 giờ sáng. 

Bửu Sơn Kỳ Hương – Phật Giáo Hòa Hảo. Tám chữ không 

rời mới đầy đủ ý nghĩa. Nếu gom lại thì có tên gọi Phật Giáo 

Bửu Sơn. Đó là một nền Phật Giáo có đặc điểm từ Núi Quý của 

vùng Bảy Núi Thất Sơn, do vị Tổ là Đức Phật Thầy Tây An 

sáng lập và người sau cùng là Đức Huỳnh Giáo Chủ xiển dương 

chánh pháp cho hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam đang bị nội 

chiến và giặc ngoại xâm liên tục chiếm cứ và lấn chiếm từ Pháp, 

Nhật đến Trung Hoa. 

Làm sao để phục hưng đạo pháp trong thời đại tuột dốc 

sau 37 năm cộng sản tóm thâu cả dải đất hình chữ S? 

Cộng sản tuột dốc, bần cùng hóa xã hội mà tất cả con dân 

trên thế giới đều biết chỉ trừ những người tôn thờ chủ nghĩa 

Cộng sản. 

Nếu ngọn roi quất nhẹ thì những người tôn thờ chủ nghĩa 

Cộng sản chỉ xuýt xoa rồi họ tiếp tục. Chỉ có những ngọn roi 

thần làm rướm máu, bầm da, xé thịt khiến cho họ gục ngã đến 

độ bò, lết thì mới có hy vọng họ mới thức tỉnh giấc mộng vàng. 

Tâm ta tuy có đau đớn qua những bản tin, những hình ảnh, 

nhưng cái đau đớn của ta không làm sao sánh được với những 

kẻ mù quáng hy sinh cả cuộc đời, cả những người thân cho cuộc 

12. KHÔNG CHỂNH MẢNG TRONG CÁC 

CÔNG TÁC ĐẠO HAY PHẢI LIÊN TỤC TRUYỀN 

PHÁP. 
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chiến gây bao máu đổ cho anh em cùng máu đỏ da vàng mới 

nếm mùi đau khổ tột cùng khi mất tất cả và bị chà đạp đến đất 

đen, có khi mất cả mạng sống mà lãnh đạo Cộng sản của họ 

chẳng chút thương tâm. 

Cái gì đến thì bắt buộc phải đến, nếu không thì đất nước 

không thể chuyển đổi. Mà nếu có chuyển đổi phải chính người 

trong nước, người cộng sản tự mình chuyển đổi để tự cứu mạng, 

chứ không một người hải ngoại nào có thể vực dậy Việt Nam. 

Nếu ta có hận một thì họ hận trăm lần hơn vì chính họ mới 

bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ độc tài tham nhũng tàn ác vô 

lương tâm. 

Càng thương đất nước, càng thương dân tộc, tâm ta càng 

đau, nhưng ta không thể làm gì hơn nếu người dân trong nước 

cứ cúi đầu an thân chịu nhục. Họ phải tự mình giác ngộ và tự 

đứng lên để được hít thở sự tự do. Nếu họ không được hưởng thì 

phải hy sinh bản thân mình để con cháu của họ được thoát cảnh 

bị độc tài kềm chế. 

Nếu muốn phục hưng đạo pháp ta phải vững tâm, không bỏ 

cuộc, không chán nản, không chểnh mảng trong các công tác 

đạo, in kinh sách, viết sách liên tục, cập nhất hóa các trang nhà 

liên hệ đến Phật Giáo Bửu Sơn. 

Hay nói rõ hơn phải liên tục truyền pháp. 
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21-11-2012 – 11 giờ sáng. 

Muốn cho nội tâm an định trước những chướng nghiệp, ta 

phải buông chứ không phải dứt. 

Khi ta có ý dứt thì ý đó đi đôi với sự không dứt được. Khi 

tìm cách cắt hay dứt thì tâm mình lại bị dấy động để tìm cách 

này cách kia dứt bỏ hay cắt bỏ, cắt đứt. 

Lúc muốn tìm cách cắt bỏ, cắt đứt thì ta sẽ biện luận, suy 

nghĩ, sự buồn giận, những vết thương lòng lại dấy lên để hỗ trợ 

cho lý do cắt đứt đó. Như thế thì tâm ta lại càng giao động nhiều 

hơn buồn bực và giận dữ nhiều hơn. 

Khi ta càng nghĩ đến dứt và nhớ lại tất cả những điều khiến 

ta muốn dứt thì vết thương lòng thay vì được hàn gắn thì bị xoáy 

mạnh hơn trong tâm ta khi ta tự đối thoại hay biện bạch cho cái 

phải của mình. 

Có biết bao người càng xua đuổi, muốn dứt bỏ thì càng 

mang thêm nghiệp chướng. Chỉ có khi ta buông bỏ tâm ta mới 

được nhẹ nhàng. 

Làm thế nào có thể buông bỏ nghiệp chướng? Phải chăng 

là khi ta không còn sân hận? Phải chăng là khi ta buông quá 

khứ? Hay ta nhìn rõ nghiệp chướng là do chính ta mang vào 

nhiều hơn là chính nó đeo đẳng mình? 

13. SỨC MẠNH CỦA SỰ TỈNH THỨC GIÚP 

BUÔNG BỎ CHƯỚNG NGHIỆP. 
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Cái lý do mạnh nhất là sự suy nghĩ sai lầm của mình: Mình 

thương người sai. Mình tự buộc lấy bổn phận sai. Mình yếu đuối 

nên tự mang vào người. 

Đối với con người ta thường đặt tình thương hay bổn phận 

không đúng chỗ nên tự ràng buộc với chính họ vì thế có bao 

nhiêu người đã khổ cả một cuộc đời nhưng vẫn nghĩ rằng đó là 

do duyên nghiệp, số mạng hay nghiệp phải trả do tiền kiếp. 

Đó là sự sai lầm lớn nhất, nhất là trong những trường hợp 

có cùng huyết thống, vợ chồng, con cái, bà con hay xa hơn là 

bạn bè thân thiết. 

Con người sinh ra được bình đẳng và được tự do lựa chọn 

những gì mình muốn và không muốn làm. Bất cứ một sự áp đặt 

hay tự áp đặt đều là đau khổ. 

Người tu lại càng dễ tự áp đặt cho chính mình nhiều hơn 

nhất là khi lòng từ bi bác ái đang phát triển. 

Khi người tu mở lòng từ bi bác ái một cách sai lầm thì rất 

dễ bị đau khổ và tổn thương nhiều hơn hết. Nếu tâm không vững 

ta rất dễ bị lợi dụng và lạm dụng thứ tình cảm này. 

Nói tóm lại tu tập phát triển lòng từ bi cần có sự sáng suốt 

đi song đôi và sự sáng suốt này phải sáng suốt trong nghị lực và 

có sức mạnh của sự tình thức. Nếu không có sức mạnh của sự 

tỉnh thức ta sẽ trở nên mù quáng đi sai đường thì không buông 

được chướng nghiệp. 

Chỉ có sức mạnh của sự tỉnh thức mới giúp ta buông bỏ các 

chướng nghiệp một cách nhẹ nhàng để ta có thể bước đi những 

bước vững vàng trên con đường đạo thênh thang không chướng 

ngại. 
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22-11-2012 – 2 giờ chiều. 

Mỗi khi ta gặp phải chuyện buồn giận, trở nên nóng tính, 

bất quân bình, ta nên tự dừng lại và ngồi yên thiền quán. 

Nóng quá, vui quá, mừng quá, giận quá đều dễ khiến ta bất 

quân bình đưa đến những hành động hay lời nói thiếu kiểm soát. 

Mỗi khi bị xúc cảm hay bị kích động nhất thời ta đều nên 

nhớ lại mình và dừng ngay lại để tất cả hành động lời nói không 

phát ra theo dây chuyền, dễ đưa ta đi sai đường lạc lối. 

“Nhớ lại mình” là tỉnh thức và chỉ có tỉnh thức mới giúp 

cho ta sáng suốt. 

Ta dừng ngay lại, tập trung tinh thần quán chiếu theo từng 

hơi thở, mọi sự việc sẽ dịu lần, và điều gì quan trọng hơn những 

gì khiến ta chao đảo nhất thời sẽ được đưa lên theo thứ tự ưu 

tiên về những gì ta phải nghĩ, phải làm, phải thực hiện. 

Chỉ khi ngồi yên, quán chiếu thì ta mới biết những cảm xúc 

nhất thời đều không phải là quan trọng như ta tưởng mà có khi 

nó là điều thứ yếu, hay việc quá tầm thường không quan trọng 

trong đời sống của ta. 

Trên đường đi tu học, tìm đạo, ta rất cần những lúc ngồi lại 

bên vệ đường để định tâm, định hướng cho rõ rồi mới tiếp tục 

con đường để không vì những cuộc vui, những sự rối loạn xảy ra 

trên đường đi làm ta lạc bước vì “ta quên ta” nên vướng theo 

việc xảy ra trước mắt. 

14. NÊN THU HẸP LẠI CHO RÕ ĐƯỜNG ĐI. 
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Việc xảy ra hàng ngày, trước mắt là những điều không 

tránh được. Ta có thể cảm với niềm vui của thiên hạ, hay đau 

lòng xót dạ với cái khổ, cái đau, cái thiên tai, tù tội của người, 

nhưng không vì thế mà chùn chân mỏi gối vì cảm thấy bất lực 

trước những bất công xã hội hay chánh trị có liên quan với quốc 

gia sở tại hay quê hương VN của mình. 

Tu, học, không phải để có phép lạ có thể dời non lấp biển. 

Nếu cứ nghĩ và tưởng mình tu để có khả năng siêu việt biến hóa 

để cứu người này giúp người khác thì là mộng tưởng hão huyền. 

Tu trước nhất là để dọn cho mình một con đường đúng và 

có thể làm hết khả năng của mình để phục vụ tha nhân. Nhưng 

đồng thời phải hiểu rõ khả năng và phạm vi của mình để không 

đau khổ khi phải bó tay không thực hiện nổi những gì đi quá khả 

năng. Thí dụ như ta gặp người bị nạn phải mổ tim mới cứu sống 

được thì ta không phải là bác sĩ chuyên khoa mổ tim ta không 

thể làm gì được. 

Con đường ta chọn là con đường hoằng dương chánh pháp 

thì ta nên thu hẹp lại định đường đi cho rõ ràng và chỉ làm 

những việc đúng với ý nghĩa của nó mà thôi. 
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24-11-2012 – 7 giờ sáng. 

Đời đạo song tu là sao? 

Đời đạo song tu là tu trên hai con đường tuy hai mà là một 

đường tu, vì ta không bỏ đời mà cũng không bỏ đạo. Ta cần 

sống như thế nào mà vừa tu tập trong đời sống đời và đạo song 

song một cách đúng. 

Đạo là làm đúng, đúng trong mọi việc trong đời sống. Ta 

không thể biện luận về việc làm phước thiện, mà vừa ăn cắp, 

gian lận của người khác để bù lại. Có nghĩa là ta làm mọi việc 

đều phải đúng dù trên con dường phục vụ đạo pháp lẫn trong đời 

sống thường đối với gia đình và xã hội. 

Khi rời tiểu đạo để bước vào đại đạo ta cũng không phải bỏ 

rơi tiểu đạo hay việc gia đình để lo việc phục vụ đại đồng. Vì 

tiểu đạo là nền tảng để ta xây dựng và hoàn tất một cách vững 

chải mới nhờ đó mà ta có khả năng sẵn sàng để lo phục vụ một 

con đường lớn hơn là đất nước đạo pháp và thế giới đại đồng. 

Trong đời sống thường nhật hay trong đời sống đạo đều có 

những việc quan trọng ít và quan trọng nhiều mà ta cần quán 

chiếu sáng suốt để buông lần. 

Có nhiều người bị vấp trên đường tu vì có quan niệm sai 

lầm về tiểu đạo và đại đạo nên đã bỏ hẳn trách nhiệm của con 

người mình nhất là đối với gia đình và xã hội để mang một gánh 

15. THỨC TỈNH SÁNG SUỐT ĐỂ BƯỚC VÀO 

ĐẠI ĐẠO. 
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nặng to tát hơn, nhất là những người mang phẩm trật của tôn 

giáo để biến mình là một kẻ đạo cao đức trọng. 

Con đường tu không phải là con đường đi hia bảy dặm mà 

là con đường phải đi phải tu tập và phục vụ từng bước một trong 

đạo và cả trong đời thường vì khi bước đến thế gian, làm người 

ta có trọng trách và bổn phận của một con người. 

Ta tu tập để được sáng suốt, biết những điều gì nên và 

không nên làm, những điều gì cần buông bớt dần để chỉ còn lại 

nhũng điều gì quan trọng nhất, những bổn phận mà mình cần 

phải làm. 

Tu trong đời và đạo là hành đúng để đi đúng đường để 

không chụp bắt những việc làm sai quấy để đi đến thảm bại, tội 

lỗi vì tham sân si. 

Tu để không bị tham sân si lôi kéo, vì hai con đường đời và 

đạo đều có tham sân si và vì tham sân si thất tình lục dục mà bao 

kẻ trong đời thường lẫn mặc áo tu sĩ đều ngã gục, tù tội, vân 

vân... 

Tóm lại phép tu Đời Đạo Song Tu của Đức Thầy thật rõ 

ràng, ta không bỏ đời vì đạo, mà không bỏ đạo vì đời. Tín đồ 

Phật Giáo Hòa Hảo là người sống tại gia đời đạo song tu. 

Trên con đường đạo ta bỏ tiểu đạo để bước vào đại đạo có 

nghĩa là ta tu tập để được thức tỉnh, sáng suốt, biết nhận thức 

những điều gì ta cần buông để có thể dành cuộc đời phục vụ 

những gì cần thiết nhất phải làm trước khi xa rời thế gian mà 

không uổng một kiếp người. 

Nếu không thức tỉnh sáng suốt ta không thể bước vào đại 

đạo được. 
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CÓ TRÍ HUỆ KHI  

TỈNH THỨC TOÀN VẸN 



40 | NGUYỄN HUỲNH MAI 

 



SỨC MẠNH TỈNH THỨC | 41  

 

 

 

 

 

 

25-11-2012 – 3 giờ sáng. 

Dù theo bất cứ tôn giáo nào, phương trình đời đạo song tu 

là con đường duy nhất để đi đến thành công cho một đời người. 

Chữ tu ở đây là sửa đổi những tánh không tốt để dần dần 

trở nên quân bình. 

Chữ đạo ở đây là con đường đúng chân chính đưa đến bình 

an, hạnh phúc cho bản thân, xa hơn là có thể góp công sức cho 

nhân quần xã hội đóng góp cho thế giới được hòa bình thịnh 

vượng. 

Nếu mọi người trên thế giới đều đời đạo song tu chúng ta 

sẽ không có chiến tranh tôn giáo, chiến tranh vì tham vọng 

muốn bá chủ thế giới, hay tham vọng về vũ lực của nước lớn 

muốn đàn áp nước nhỏ. 

Con đường đời đạo song tu càng không thể thiếu đối với 

các bực lãnh đạo tôn giáo để thay vì truyền bá một giáo lý siêu 

việt đưa con người ra khỏi trầm luân bể khổ, thì dùng tôn giáo 

để phục vụ tham vọng chánh trị hay bồi đắp cho tham vọng tiền 

của giàu sang sung sướng. 

Có bao vị lãnh tụ tôn giáo thay vì sống một cuộc sống giản 

dị của một đời tu sĩ thì trở nên một ông vua không ngai có đủ 

phương tiện vật chất dựa trên tiền bạc của bá tánh. 

16. PHÁP THÍ LÀ TRÁCH NHIỆM. 
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Bổn phận của một người tu là phục vụ, pháp thí là đưa 

pháp tu của các Phật, của Chúa, của các vị Thiêng Liêng để giúp 

con người một con đường giác ngộ. Đó là bổn phận của người 

hiểu đạo, biết đạo. Pháp thí không phải là một phương tiện để 

đổi lấy tài vật để xây dựng vương quốc, hay để lập nhóm, lập 

đạo. 

Trên con đường tu tập, hành giả cũng cần quán chiếu tự 

tâm và quán xét người ban pháp thí để định rõ đâu là “chân lý” 

đâu là “chân nhân”. 

Chân nhân, người chân thật, chân chánh, xem việc hoằng 

pháp là một bổn phận, không phải là việc trao đổi để ta phải 

cung phục họ hay mê sai, mù quáng. 

Chân nhân sẽ hướng ta đến chân, thiện, mỹ, đến Phật, đến 

Chúa, đến các vị Thiêng Liêng giúp ta giác ngộ, không phải 

hướng ta đến phục tùng, phục vụ họ như một Phật sống để rồi ta 

bị mê hoặc để thấy họ làm gì cũng hay, nói gì cũng đúng. 

Nếu là một chân nhân họ sẽ giúp cho ta một con đường 

quân bình đời đạo song tu hữu ích chẳng những cho ta mà luôn 

cả gia đình và nhân quần xã hội. Họ sẽ đưa ta trở về với giác 

ngộ của đời thường không mộng ảo. 

Một người thường làm sai hại ít, nhưng nếu là một tu sĩ, 

một tu sĩ lãnh đạo một nhóm người càng lớn chừng nào trách 

nhiệm càng nặng nếu họ đi sai thì tai hại cho không biết bao gia 

đình, gây bao đổ vỡ tạo nên bao nghiệp chướng khó gỡ. 
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28-11-2012 – 11 giờ sáng. 

Thiền quán, quán chiếu, thức tỉnh, giác ngộ, sáng suốt có 

kết quả gì? 

Chỉ có kết quả nếu ta hành theo sự sáng suốt giác ngộ đó 

và luôn tự nhắc nhở, tự giác vì ta thường hay quên ta trong đời 

sống thường nhật. 

Một kỹ sư, một bác sĩ, một nha sĩ hay một dược sĩ, nếu 

không thường xuyên thực tập, hành nghề đều có thể quên và vẫn 

có thể sai phạm lỗi lầm. 

Một bác sĩ, nha sĩ sai phạm có thể hại cho bệnh nhân tùy 

theo trường hợp nặng nhẹ. Một kỹ sư tùy theo ngành vẫn có thể 

làm sai những công trình quan trọng gây hại cho người dân. 

Một người thường làm sai thì hại ít người nhưng  một tu sĩ 

cấp bậc càng cao khi sai lầm có thể gây đổ vỡ cả số đông tăng 

chúng liên hệ ảnh hưởng nặng nề trong việc hoằng dương chánh 

pháp. 

Ví dụ như một tu sĩ phạm tội ấu dâm làm xấu hổ tín đồ gây 

cho họ đau khổ mất niềm tin, cả giáo hội phải chịu ảnh hưởng 

nặng nề từ vật chất lẫn tinh thần. 

Vì thế tu tập để được sáng suốt. Sáng suốt rồi phải hành, 

phải thực hiện theo sự sáng suốt đó mới đạt được kết quả hữu lợi 

cho bản thân, cho gia đình, xã hội và cả một cộng đồng liên kết. 

17. KHÔNG THÀNH CÔNG HIỆU QUẢ NẾU TU 

MÀ KHÔNG HÀNH. 
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Con người là một thực thể chuyển hóa thay đổi thường 

xuyên theo môi trường xã hội, theo hoàn cảnh kinh tế và xã hội. 

Ta bước đi như lăn mình trên một bánh xe, con đường gập 

ghềnh, lầy lội, trơn trợt, lên cao, xuống thấp. Đó là con đường 

mà mỗi người phải đi. Nếu không định tâm tự nhắc nhở và thức 

giác luôn thì ta sẽ bất ngờ té nhào bất cứ lúc nào. 

Vì vậy, nếu tu mà không hành thì đừng mơ đạt thành công 

hiệu quả. 

 

 

 

 

 

03-12-2012 – 9 giờ sáng. 

Vì sao người biết tu thường không bị va chạm, xung khắc 

với người hay gặp khó khăn xáo trộn khi thay đổi môi trường 

sống? 

Thứ nhất, người tu không bị cái tôi chiếm ngự, điều khiển 

mà họ biết điều ngự cái tôi, quên bớt cái tôi hay xem nhẹ cái tôi 

và nghĩ nhiều đến tha nhân. 

Thứ nhì, họ không còn giữ khư khư cái thành kiến chủ 

quan, chỉ có tôi mới đúng và người khác sai. 

Thứ ba, người tu không còn bị ràng buộc nhiều với vật chất 

nên ở hoàn cảnh nào thì họ có khả năng điều chỉnh cách sống, 

cách suy nghĩ, hành động, nghĩa cử sao cho phù hợp với con 

người và mỗi môi trường sống đó. 

18. “TA KHÔNG THẤY TA” 
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Khi đến nơi nghèo, chật hẹp, thiếu phương tiện, thì họ nhìn 

những người xung quanh để hòa mình cùng họ vì người khác 

sống được thì mình cũng sống được. Nhiều người sang đất nước 

giàu có văn minh, khi trở về quê nhà thì lại chê bai rẻ rúng mà 

quên tự hỏi rằng ta từ đâu đến. 

Thay vì chê bai, rẻ rúng thì ta nên thương xót, chiêm 

nghiệm, suy nghĩ, hay cầu nguyện cho dân tộc ta được có ngày 

bớt khổ, bớt nghèo. Ta cầu nguyện cho họ được có ngày sống 

trong tự do no ấm như ta. 

Người biết tu khác với người bình thường ra sao? 

Người biết tu chỉ khác là biết xét nghiệm lại chính bản thân 

mình trong lúc đi, đứng, nắm, ngồi. Biết nhìn ta trước rồi mới 

nhìn người. Tự phê ta trước khi phê bình người vì có nhiều lúc 

ta cười ta ghét người những bản tính mà người giống hệt ta mà 

vì mê muội nên “ta không thấy ta”. 

 

10-12-2012 – 10 giờ 30 sáng. 

Cuộc đời sẽ được nhẹ nhàng hơn nếu biết cắt giảm, từ đời 

sống vật chất cho đến đời sống tinh thần. 

Con người sở dĩ mang nhiều tật bệnh vì hệ thần kinh bị rối. 

Bệnh vì lo nghĩ ôm đồm, bệnh vì sợ hãi mất mát từ tình cảm đến 

vật chất. Bệnh vì thương quá hay ghét quá. Nếu bệnh vì không 

có của cải, vật chất đầy đủ thì cũng bệnh vì có nhiều có hơn 

19. CHUẨN BỊ ĐỂ TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI GIÀ 

DỄ MẾN. 
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những thứ mình cần. Nếu không bệnh vì thiếu ăn, thì cũng bệnh 

vì ăn quá nhiều những thực phẩm không cần thiết hay thực 

phẩm gây bệnh hoạn. 

Người ta bệnh vì quá cô đơn mà cũng bệnh vì có quá nhiều 

người để lo, để nghĩ đến. 

Muốn nhẹ nhàng bớt bệnh ta cần thanh lọc từ đời sống vật 

chất lẫn đời sống tinh thần, nhất là đời sống tâm linh không 

quân bình vì đi quá đà. 

Tất cả, chỉ vì ta thiếu định tâm, quán chiếu về mình, về đời 

sống vật chất, tinh thần lẫn tâm linh. 

Sự rối beng làm cho đầu óc ta bấn loạn. Mà khi hệ thần 

kinh rối loạn thì ảnh hưởng rất lớn đến bộ tuần hoàn, từ bộ tiêu 

hóa đến máu huyết luân lưu không đều gây nên mệt tim, ăn ngủ 

không được hay rối loạn tiêu hóa. 

Khi bộ tuần hoàn rối loạn thì bệnh tật khó tránh và ảnh 

hưởng ngược lại hệ thần kinh và ta đi đứng nằm ngồi không yên, 

tinh thần rối loạn nghĩ suy sai lầm nghe không đúng, thấy sai, 

nói năng bậy bạ gây nhiều lầm lẫn trong đời sống thường nhật. 

Nếu tâm ta nhẹ nhàng bình an quán chiếu mỗi sự suy nghĩ 

hay nói năng, hành động không đúng ta đều nhanh nhẹn bắt kịp 

và sửa đổi để không nói năng hành động quá trớn gây đổ vỡ 

hiều lầm đối với gia đình, người thân hay bạn bè, đồng đạo. 

Sai lầm thường bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất, một câu 

nói vô tình, vu vơ, một hành động nhỏ theo thói quen mà ta 

không chịu sửa. Ta bỏ qua những lỗi lầm của mình, và dần dần 

sẽ xem nhẹ nó để rồi sẽ vi phạm những lỗi lầm lớn hơn. 

Nếu ta không bắt được những lỗi lầm nhỏ, nhất là thói 

quen khó sửa của ta để tự điều chỉnh lại, thì dần dần tính nết ta 

sẽ trở nên gàn dở lúc về già. 
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Nếu muốn trở nên một người dễ chịu lúc về già được mọi 

người thương mến, ta cần chú tâm cải sửa và tu tập từng bước 

một ở bất cứ lứa tuổi nào. 

Tu tập cũng là một cách chuẩn bị để trở nên một người già 

dễ mến có đời sống bình an đầy đạo hạnh. 

 

 

 

 

 

20-12-2012 – 9 giờ đêm. 

Khi đã quyết tâm bồi đắp con đường đạo từng bước một 

một cách đường đường chánh chánh thì phải vững tâm tiến bước 

vì có sự hộ trì của chư Phật, Đức Thầy luôn ngự trong tim ta. 

Tâm lực nội lực càng vững do sự trì chí tu tập quán chiếu, 

tâm bất thoái chuyển thì sự phản hồi sẽ có kết quả tốt đẹp. 

Con đường đạo chỉ có tiến triển, nhưng chỉ lùi bước khi ta 

sợ hãi thối chí muốn rút lui. 

Quyển Tiếng Nói Sự Thật sẽ có chỗ đứng của nó một cách 

vững vàng vì đó là quốc sách xây dựng lại dân tộc và đạo pháp. 

Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương, tám chữ được xây 

dựng qua 8 quyển Nhật Ký Tâm Linh. Mật Pháp Giáo Truyền sẽ 

phát hành một bộ 8 quyển về pháp tu mật truyền của Phật Giáo 

Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương. Đó là con đường Bát (8) Chánh 

Đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng sanh. 

Con đường Bát Chánh Đạo từ 8 quyển Tâm Linh, đến 8 

quyển Mật Giáo phù hợp khít khao với hai tên ghép thành 8 chữ 

20. MỘT BƯỚC ĐI MỚI SÁNG SỦA. 



48 | NGUYỄN HUỲNH MAI 

 

của tên một giáo pháp của dân tộc Việt Nam sẽ được thế giới 

biết đến trong tương lai: Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ 

Hương. 

Tin cho biết bản chụp của quyển Nhật Ký Tâm Linh 8 đến 

tay Bộ Chánh Trị Trung Ương Miền Nam Việt Nam là một điều 

rất tốt đẹp vì quyển này dành cho giới chức An Ninh Chính Trị 

Bộ. Tất cả những gì họ cần biết và nghiên cứu cho đạo pháp và 

đất nước đều nằm trọn trong quyển này. 

Phận sự của người viết đến quyển 8 là khá hoàn tất. Việc tu 

học, tự vấn và chiêm nghiệm viết sách vẫn nên tiếp tục nhằm 

hữu lợi cho quần sanh. 

Cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng, tiến bước. Rồi mọi việc sẽ được 

sắp xếp tốt đẹp cho một bước đi mới sáng sủa minh bạch nhằm 

hữu lợi cho đất nước dân tộc và đạo pháp. 

 

25-12-2012 – 10 giờ đêm. 

Tiếng nói của Sự Thật là gì? 

Tiếng nói của Sự Thật là tiếng nói của Đại Hùng Đại Lực 

Đại Từ Bi. 

Tiếng nói của Sự Thật mới có đủ Tâm Trí Lực đầy đủ để đi 

vào não trạng của người đối diện dù ở tầm cỡ nào, dù là khác chí 

hướng, khác phe phái hay khác ý thức hệ. 

21. SỰ ĐI QUÁ ĐÀ GÂY TỔN THƯƠNG. 
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Tiếng nói của Sự Thật không có sự tranh đua thắng hay 

thua, lập luận phải hay trái cao thấp mà đó là Sự Thật Như Là – 

Bất Khả Tư Nghì – tức không luận bàn. 

Muốn cất lên tiếng nói Sự Thật phải có sự can đảm, quên 

mình, không nghĩ đến sự lợi lạc hay mất mát của mình. Đó mới 

là việc làm đáng chiêm ngưỡng, đó mới là thật sự hy sinh đặt tổ 

quốc và đạo pháp lên trên quyền lợi, lợi ích của chính bản thân 

mình. 

Sự tu tập quán chiếu thường xuyên vẫn là một nhu cầu 

thiết yếu. Bệnh hoạn là do sự bất quân bình mỗi khi tâm thân ý 

đều đi quá đà mà không giữ gìn sức khỏe theo đà tuổi thọ. 

Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, ta cần điều chỉnh sao cho 

phù hợp để không bị xáo trộn tinh thần và thể xác. Từ bi quá độ 

sẽ bị phản ứng ngược bất quân bình ngay tức khắc. 

Vì thế trước mỗi việc làm ta đều nên định tâm quán chiếu 

từ việc làm đến việc hành sử đừng để đi quá đà của sự chịu đựng 

dù thể xác hay tâm hồn để rồi gặp hậu quả không tốt như sự ước 

mong của mình. 

Sự đi quá đà dù cho việc làm tốt cũng có thể gây tổn 

thương cho chính mình. 

 

Ghi chú: Đêm Giáng Sinh 24 sáng 25-12-2012 phải vào 

nhà thương vì bị cảm nặng. 
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26-12-12 – 1 giờ trưa. 

Sống thường xuyên trong chánh niệm sẽ giúp ích cho ta 

kiểm soát được tâm thân ý ta mới có khả năng quân bình nhờ 

theo dõi và quan sát được cơ thể nội tạng, sự tuần hoàn của tim 

mạch nhờ đó mới có khả năng kiểm soát sự suy nghĩ, lời nói, 

hành động hay còn gọi là cách hành xử. 

Hành xử đạo nhân là cung cách, cách hành xử sự của người 

biết đạo, quân bình được cả ba phần bi trí dũng. 

Muốn có cung cách của Hành Xử Đạo Nhân ta phải tu và 

phải học. 

Tu là tu trì sửa đổi từ sai đến đúng sai là như thế nào, là 

ngu muội, là chủ quan luôn khiến ta hành xử sai lầm đi đến đổ 

vỡ. 

Đúng là luôn có chánh niệm chủ trì tâm thân ý ta để ta biết 

thế nào là thật, thế nào là giả, tránh mê lầm, lạc hướng trong mọi 

sinh hoạt liên hệ với mọi người không phân biệt tầng lớp, nói 

chung là nhân loại. 

Bị đau nặng vào nhà thương đêm Giáng Sinh là một đặc 

ân. Một bài học cho sự tu học vẫn còn non kém chỉ vì lao tâm 

lao lực quá đà. 

Muốn làm tròn bổn phận của một người phục vụ tha nhân, 

tổ quốc và đạo pháp ta luôn cần sống trong chánh định hay tâm 

bất loạn. 

22. TRÁNH LÀ NGƯỜI MỘNG DU. 
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Trong bi trí dũng, phần nào đi quá đà cũng dễ loạn tâm, bất 

quân bình gây bệnh tật, đổ vỡ, sai lầm. 

Vì sao sự bất quân bình gây bệnh tật, đổ vỡ, sai lầm? Vì 

trong mọi việc làm dù là vật chất hay tinh thần sự đổ vỡ, bất 

thành bắt nguồn từ bệnh tật. Có bao nhiêu công trình lớn lao 

quan trọng cho con người, cho đời sống, cho đất nước hay đạo 

pháp đã giữa chừng đứt gánh chỉ vì bệnh tật đã không tiếp tục 

được. 

Quán xét được điều đó là một trong những dấu mốc quan 

trọng cho công trình xây dựng lại bức sơ đồ Phật pháp. Nếu 

không có sơ đồ để xây dựng Phật pháp thì cũng như cất lại căn 

nhà mà không có sườn, thì dù cho nền móng đạo đã vững cũng 

không xây lên được. 

Bất cứ điều gì ta cũng phải nhìn cho rõ nguyên căn, cho rõ 

chân tướng của sự việc, con người, cho rõ sự thật. Dù cho sự 

thật có làm cho ta đau lòng, thất vọng. 

Nếu không có khả năng đối diện sự thật thì ta chỉ là người 

có mồm mép để dối thế, để viết những điều mị dân, hay ta chỉ là 

một ngụy chân nhân, nói rõ hơn là kẻ lừa đảo. 

Nếu không có khả năng nhìn rõ chân tướng của mọi sự vật 

thì ta mãi mãi chỉ là người mộng du. 
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27-12-12 – 9 giờ sáng. 

Muốn tiêu trừ phiền não ư? 

Muốn tiêu trừ phiền não thì không có cách nào khác hơn là 

phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn mọi sự việc, con người, hoàn 

cảnh, như là (as is). 

Đó là một cái nhìn trực diện không qua lăng kính, không 

qua kinh nghiệm bản thân, không nhìn với lòng ước mong như 

thế này, như thế kia, nhìn với một nội tâm phẳng lặng không 

vui, không buồn, tự tại. 

Với cái nhìn đối với trần thế như vậy thì mới đạt được 

thiên đàng tại thế. 

Không phiền não không có nghĩa là không đau khổ, hay 

dửng dưng: mà là chấp nhận mọi tình cảm của chính mình và 

biết tự hóa giải nó hay tự trung bình hóa chính mình. 

Trung bình hóa chính mình hay tự hóa giải chính mình đó 

là con đường giải thoát khỏi sự đau khổ. 

Tự giải thoát khỏi cái khổ bằng chính mình chứ không phải 

trốn tránh nó hay dùng tiền, tình, phương pháp đối phó. 

Cái khổ càng đối phó càng khổ hơn. Càng diệt khổ càng đi 

sâu vào cái khổ nhiều hơn. 

Muốn hết khổ chăng? Khổ không hết được. Chỉ có dứt khổ 

bằng cách vượt khổ bằng cách chấp nhận nó, nhìn rõ nó, không 

23.  NHIẾP TÂM CHUYỂN TÁNH TA GIÁC 

NGỘ. 
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luận bàn, không lý luận, không so đo người này với người kia, 

hoàn cảnh kia với hoàn cảnh nọ, hay người như thế này cớ sao 

tôi lại thế kia, sao tôi thương người mà người chẳng thương tôi 

hay vì sao người không hy sinh bằng tôi đã hy sinh, vân vân... 

Khi cái khổ đến, ta càng lý luận ta càng khổ thân. Nếu ta 

không nhìn được thật tướng của cái khổ ta sẽ khổ mãi mãi khôn 

nguôi. 

Cái khổ là món quà cho ta đi đến giác ngộ, ta phải trân quý 

nó vì nó là tiếng chuông cảnh tỉnh. 

Nếu một tiếng chuông không làm ta tỉnh giấc thì nhiều hồi 

chuông sẽ dần dần giúp ta giác ngộ. 

Tu học là để nghe được tiếng chuông, tâm thân ý ta quy tụ 

lại. Ta nhiếp tâm chuyển tánh. 

Khi nhiếp tâm chuyển tánh thì ta giác ngộ. 

 

28-12-12 – 10 giờ sáng. 

Một bài viết hay không phải là một bài viết có tính toán, có 

chủ đề, có đặt trước để đưa ra một ý gì với một mục đích gì đó 

và từ đó sẽ biện luận cho chủ đề. 

Một bài viết hay phải là một bài tự phát như suối nguồn 

của đạo. 

24. SỰ TOÀN GIÁC LÀ NGUỒN ĐẠI LỰC 
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Đạo đến với ta không định trước được cũng như ta không 

tạo được ánh sáng của trí tuệ. Trí tuệ có được là do chính ta dẹp 

tan mây mù che kín tâm hồn và trí não của ta. 

Con người u tối nhưng không thể biết được là mình đang bị 

u tối cho đến khi bị đánh thức bằng những vấp ngã, khổ đau, 

bệnh tật, tai ương. Khổ ít thì thấy ít, khổ nhiều thì thấy nhiều, 

cho đến khi biết được sự nhiệm mầu của đạo thì mới biết trân 

quý cái khổ. 

Trí tuệ như ngọn đèn, như ánh sáng có nhiều độ sáng. Cái 

tuyệt đỉnh của ánh sáng không thể đương nhiên mà có được và 

phải qua bao giai đoạn giác ngộ, qua bao giai tầng của sự chứng 

ngộ cái khổ. 

Khi con người chứng được “cái khổ chính là viên thuốc tìm 

đạo” và biết trân quý cái khổ thì sự an lạc đến một cách nhẹ 

nhàng, an nhiên tự tại. 

Sự an nhiên tự tại đến một cách hồn nhiên nhẹ nhàng trong 

mùi vị của cái khổ thì trí tuệ được đốt lên sáng lòa, tột đỉnh. 

Khi trí tuệ được sáng lòa, tột đỉnh thì giác ngộ không chỉ là 

thức tỉnh mà là sự toàn giác. 

Sự toàn giác là nguồn đại lực đã giúp chư vị Bồ Tát của 

quá khứ vị lai tiếp tục dấn thân dù gặp bao gian truân, và họ có 

thể đối phó với sự hiểm nguy hay cái chết một cách dễ dàng. 
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31-12-12 – 11 giờ đêm. 

Tư tưởng dù hay thế mấy mà không gần với con người 

không gần với quần chúng, không đi vào lòng người thì đều 

không có giá trị thực tiễn, không áp dụng được, thì rồi tư tưởng 

đó cũng sẽ mai một, cũng sẽ đi qua. 

Một tư tưởng dù hay đi nữa cũng sẽ trở thành một tư tưởng 

chết, không có giá trị và không trường tồn vĩnh viễn. 

Tư tưởng hay mà không áp dụng được gọi là tư tưởng 

trong hộp, tư tưởng xa xí, chỉ để chưng cho dẹp trong tủ kiếng 

mà thôi. 

Tư tưởng hữu dụng phải phát ra từ một người “sống đạo”. 

Tư tưởng đó phải được phát ra và nuôi dưỡng bởi một người 

hành đạo, phát tâm sống và nuôi dưỡng tư tưởng của mình. Đó 

là một tư tưởng phụng hành. 

Tư tưởng phụng hành là tư tưởng gì? 

Đó là tư tưởng của người học đạo hành đạo hay là học 

Phật, tu Nhân. Học đạo tu theo lời Phật dạy, Đức Thầy dạy 

phụng hành theo sự giáo huấn của Ngài luôn luôn. 

Ta học những gì của Phật của Đức Thầy dạy và ta phát huy 

tư tưởng từ việc phụng hành đó để chuyển hóa thành những quả 

lành làm lợi ích cho quần sanh không uổng lời Phật dạy. 

25. TƯ TƯỞNG PHỤNG HÀNH THOÁT THAI 

TỪ SỰ SỐNG ĐẠO. 
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Tư tưởng phụng hành mới đi sát với đạo, đi sát với con 

người. 

Tư tưởng phụng hành thoát thai từ sự Sống Đạo. 

 

 

21-1-13 – 9:30 tối. 

Trong bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào và bất cứ lý 

do gì, khi ta còn tránh né là ta còn sợ hãi, còn yếu đuối, chưa tự 

chủ và chưa hoàn toàn là một cái ta tỉnh thức toàn vẹn. 

Tỉnh thức toàn vẹn là ánh sáng đủ độ, không còn bị bóng 

tối tấn công hay bủa vây. 

Nếu tinh thần ta vững vàng, con người ta có đủ khí phách, 

đủ nhiệt lượng, đủ tỉnh thức, đủ tự tin về mình, khi đó ta sẽ 

không bị áp đảo bởi bất cứ ai trong mọi hoàn cảnh hay tình 

huống nào. 

Sự tỉnh thức toàn vẹn như một ánh sáng, một ngọn đèn cực 

mạnh. Tâm ta thức tỉnh, không còn vọng động, không còn vấn 

vương không còn sợ sai vì cái biết không lùi bước – đó là cái 

biết thật cái biết không một chút nào lưỡng lự nghi ngờ. 

Ta sẽ nên người và vững lòng tiến bước thi hành những gì 

ta tin là có thể đóng góp cho đời. 

26. TẮM TRONG ÁNH SÁNG CỰC MẠNH CỦA 

SỰ TỈNH THỨC. 
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Muốn được như vậy ta phải sống, phải tắm trong ánh sáng 

cực mạnh của sự tỉnh thức. 

 

Ghi chú:Viết sau hai trận đau nặng phải vào nhà thương. 

 

25-1-13  –  3:30 chiều. 

Trách nhiệm, phận sự, hay cao hơn là sứ mạng của một 

người phổ truyền chánh pháp là gì? 

Phải chăng trách nhiệm đó là đưa Phật Pháp đến con người 

càng nhiều càng tốt, dù có gặp khó khăn cũng không sờn lòng. 

Muốn Phật Pháp đến nhiều người thì phải làm sao? 

Phải nghĩ ra nhiều cách, nhiều phương pháp, nhiều phương 

tiện để chuyên chở những lời vàng, tiếng ngọc, lời dạy của Phật, 

của Đức Thầy đến cho người Phật tử, đồng đạo, lẫn người khác 

đạo, hay người chưa có tôn giáo. 

Trách nhiệm của ta không chỉ gò bó trong người có đạo, 

người biết tu mà còn cần thiết, khẩn thiết hơn cho người chưa 

biết đạo, người dữ, kẻ vô thần. 

Phật Pháp như ánh sáng đi đến đâu đẩy lùi bóng tối, đẩy lùi 

ác tính của con người và xa hơn có lợi ích hơn là cải hóa con 

người từ ác trở nên thiện tính sáng trong. 

27. TÂM NGUYỆN PHỤNG HÀNH VÔ QUÁI 

NGẠI 
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Người biết trách nhiệm, muốn hoàn thành trách nhiệm cần 

phải hiểu rõ là ta làm việc vì bổn phận và hết lòng với một tâm 

vô tư, trống không, không phải nương vào chức phận hay quyền 

lực mới có thể làm tròn nhiệm vụ vì chức phận và quyền lực 

thường đưa con người đi sai đường. 

Vì sao chức phận và quyền lực thường đưa người hành đạo 

đi sai đường? 

Người có chức vụ và quyền lực thường dựa vào phe nhóm, 

số đông. Vì vậy khi muốn bảo đảm địa vị và quyền lực họ luôn 

phải làm theo mục đích của phe nhóm, số đông ủng hộ đó nên 

luôn đi sai lạc mục đích chính của mình là phổ truyền và bảo vệ 

Phật Pháp theo lý tưởng, theo tâm nguyện phụng hành của mình. 

Muốn hành theo tâm nguyện phụng hành, rao truyền Phật 

Pháp, phục nguyên chánh pháp, ta phải lựa chọn con đường đi 

với hai bàn tay trống không và một khối óc không tính, vô quái 

ngại, cô đơn, không lùi bước trước mọi trở ngại. 

 

 

 

 

 

26-1-13 – 12 giờ trưa. 

Bệnh hoạn triền miên là lúc ta cần đi chậm lại và suy xét 

về đời sống của ta dù đó là cuộc sống đạo. 

Sống đạo không phải chỉ một mực tu hành, lo làm việc đạo 

mà sống đạo gồm nhiều phương diện: hành đạo, hiếu đạo và 

nhân đạo. 

28. SỐNG ĐẠO CẦN TỈNH THỨC. 
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Nếu phân tách về đời sống đạo của ta, nếu ta không quân 

bình thì cũng sẽ thất bại, dậm chân tại chỗ, hoặc lạc đường 

hướng, đi vào ngõ cụt. 

Phải chăng sống đạo mà bất quân bình từ thể xác, tinh thần 

là vì ta thiếu tỉnh thức, thiếu trí tuệ. 

Nếu một phần nào của đời sống mà ta cứ nhắm mắt đi thì 

cũng như con ngựa bị che hai bên mắt, cứ một mực bước tới, rồi 

cũng sẽ trở nên mù quáng. 

Phải chăng sự tỉnh thức mới là chỉ đạo cho một đời sống 

đời đạo song tu để cho sự phụng hành có ý nghĩa và có kết quả 

hữu lợi cho quần sanh, hơn là một cuộc sống một chiều. 

Đời sống một chiều luôn là một đời sống thiếu tỉnh thức rất 

dễ đi vào mộng du, dễ đi vào thái quá về đạo hay về đời, rất dễ 

trở nên một đời sống bất quân bình. 

Sống đạo thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt thường đưa đến 

thất bại, từ sức khỏe, tài chánh, hạnh phúc gia đình hay cá nhân. 

Tóm lại sự sống đạo không thể thiếu ánh sáng, tiếng 

chuông của sự tỉnh thức, sự sáng suốt, của sự tự kiểm, sự tự 

nhắc nhở mình. 

Sống đạo cần tỉnh ngộ, giác ngộ, thức giác luôn luôn để 

không bước vào sự trầm luân của con đường hành đạo sai lầm. 
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CHƯƠNG III 

LÒNG TỪ BI GIÚP  

CON ĐƯỜNG ĐẠO 
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3-2-13 – 11 giờ sáng. 

 

Trên con đường hành đạo, phục hưng chánh pháp, hành giả 

phải cần sự quyết tâm và sáng suốt, tỉnh thức luôn luôn. 

Khi đã vạch ra một con đường để thực hiện những gì cần 

làm ta sẽ không thối chí và không đổi chiều hướng khi gặp trở 

ngại khó khăn. Tuy nhiên nếu muốn tiếp tục cho việc phục đạo 

được thành công viên mãn ta nên luôn luôn quán xét việc mình 

làm sao cho hợp thời hợp cảnh. 

Hành đạo mà phải quán xét sao cho công việc hợp thời 

hợp cảnh là làm sao? 

Hợp thời hợp cảnh không phải ta làm theo gió chiều nào ta 

làm theo chiều đó. Vì như vậy là ta sẽ đổi hướng đi làm sai lạc 

con đường đạo. 

Vậy thì, hợp thời hợp cảnh là ta phải vừa làm việc vừa 

quán xét khi nào tiến và khi nào tạm ngưng, hay phải uyển 

chuyển những việc nào ít gặp khó khăn hơn, tức phải sắp xếp 

sao cho công việc được thuận buồm xuôi gió. 

Một thí dụ cụ thể là ta phục vụ con người nói chung và 

đồng đạo nói riêng trong nhu cầu đời sống tinh thần và vật chất. 

29. BẢO TỒN VÀ PHỤC HƯNG CHÁNH PHÁP. 
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Khi những công tác phục vụ tinh thần tâm linh bị khó khăn 

thì ta có thể chuyển qua phục vụ họ về vật chất nhiều hơn, nhất 

là thời buổi kinh tế xuống dốc nơi quê nhà, cộng thêm thiên tai, 

và nhân tai. 

Không những đồng đạo có nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần 

mà thôi mà ngay cả một số giới chức cầm quyền. 

Những hiện tượng gần đây như những đàn cò hàng ngàn 

con về sau Tổ Đình PGHH, những đàn ong hút vào ảnh Đức 

Thầy trong Tổ Đình và nằm chết xung quanh. Đồng đạo kéo về 

Tổ Đình như lễ hội khiến chính quyền địa phương phải ra lệnh 

bắn hay thả bong bóng lên và làm cho nổ để các đàn cò hoảng 

sợ bỏ đi. 

Một điều đáng lưu ý là các viên chức địa phương trong thời 

gian gần đây thường đưa vợ con đến chùa cúng lạy, cầu nguyện 

vào ban đêm. 

Tóm lại hành đạo cần sự kiên nhẫn và du di uyển chuyển 

công việc, như việc chánh quyền địa phương in ra quyển Nhật 

Ký Tâm Linh 8: Tiếng Nói Sự Thật và đưa lên Bộ Chánh Trị 

Trung Ương. Khi gặp khó khăn vì quyển sách có nói về tương 

lai đất nước sẽ được Tự Do Dân Chủ, tác giả chuyễn sang soạn 

các sách phóng sự đã viết về những chuyến đi thăm đồng đạo tại 

các trại tị nạn Đông Nam Á, và viết thêm các loạt phóng sự về 

chuyến đi nghỉ hè, và các buổi học nấu ăn, đồng thời vẫn tiếp 

tục viết Nhật ký tâm linh 9. 

Đó là câu trả lời vì sao người có sứ mạng đã học khoa báo 

chí và trở nên nhà báo với các khả năng chuyên môn về truyền 

thông đại chúng. Đó cũng là sự tự huấn luyện để có khả năng 

phổ biến các tin tức của đạo, việc phổ biến đạo cũng như phục 

vụ cộng đồng. 
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Tất cả mọi sự việc đều có lý do mà Ơn Trên đã sắp xếp và 

chuyển hóa để công việc bảo tồn và phục hưng chánh pháp được 

thành công viên mãn. 

 

9-2-13 – 2 giờ sáng. 

Dù gặp bất cứ khó khăn gì thì công việc phục vụ đạo pháp 

cũng phải được tiếp tục, tuy nhiên nhịp độ và phương thức luôn 

cần uyển chuyển theo hoàn cảnh và thời thế. 

Sự kiên nhẫn luôn là một nhu cầu thiết yếu, vì mọi việc 

muốn thành công cho đạo được triển khai đều cần có và đủ sự 

phối hợp của thời cơ và thiên cơ cùng với sự nhịp nhàng của ba 

cõi Nhân, Thiên, Địa. 

Sự biến chuyển của thế giới càng ngày càng dồn dập. Sự 

sụp đổ, chiến tranh, chết chóc của nhiều quốc gia hiện nay giúp 

giới lãnh đạo Việt Nam sẽ thay chiều đổi hướng để tránh những 

vết xe đưa dân tộc đến cảnh đổ máu tang thương. 

VN càng bế tắc càng thay đổi nhanh chóng để tìm lối thoát 

từ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục đều tụt hậu. Tâm người dân 

nhất là miền Bắc đang ngùn ngụt sôi bởi chánh sách sai lầm cần 

sửa đổi gấp cho dù khá trễ vì lòng tham của con người. 

Không chỉ có dân VN thức tỉnh mà giới trí thức đang thức 

tỉnh kêu gọi giới cầm quyền vì quốc gia dân tộc phải giữ cho 

30. VIỆT NAM TRÁNH THẢM KỊCH NẾU KỊP 

SỬA ĐỔI. 
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con tàu VN tránh chìm nhiều hơn để không còn phương cứu 

chữa. 

Một xã hội mà phải đưa cả những đội quân để bắt cướp là 

một xã hội sắp đi đến tận cùng của sự nghèo đói bất công, vì bần 

cùng sanh đạo tặc. Cộng với tâm con người thiếu đạo đức đã trở 

nên mất lương tri, tàn ác, giết người, cả thân nhân không gớm 

tay. 

Nước Mỹ rồi đây cũng sẽ gặp nhiều khó khăn về thiên tai 

lẫn nhân tai. Bão lụt lớn gần đây đã xảy ra liên tục. Miền Đông 

nước Mỹ đang gặp bão tuyết dầy cả thước. Khía cạnh nhân đạo 

không đủ để đền bù cho khía cạnh ác đạo gây bao chết chóc 

chiến tranh cho bao quốc gia. Các nước lớn dù là Tây phương 

hay Đông phương đều sẽ không tránh được nghiệp quả, dù là 

nước Cộng sản hay không Cộng sản. 

Đã là con người sanh ra và lớn lên, hít thở không khí trời 

đất, ăn cơm gạo, thực vật, rau cải, cây trái để tồn tại, không ai 

thoát khỏi luật ngũ hành bởi vì chính cũng từ đó mà tạo ra con 

người và vạn vật. 

Tất cả đều phải sống theo định luật thiên nhiên, phải bảo vệ 

thiên nhiên, cũng như phải bảo vệ con người, vạn vật. Nếu ta tàn 

phá, hủy diệt những gì mà đáng ra ta phải bảo vệ, giữ gìn và tu 

bổ, xây dựng thì ta đã đi ngược lại định luật của vũ trụ. 

Định luật của vũ trụ, hay thiên nhiên không phủ nhận một 

ai, nhưng nếu bất cứ con người nào đã đi ngược lại định luật này 

thì con người đó hay quốc gia đó sẽ không sớm thì muộn cũng 

phải bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp và mạnh hay yếu là do 

sự thức tâm giác ngộ của họ nhanh hay chậm, nhiều hay ít. Nếu 

sự vừa chậm vừa ít thì thảm họa càng nhiều càng nhanh. Sự thức 

tỉnh giác ngộ càng mau càng mạnh biết lo tu chỉnh sửa đổi 
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nhanh chóng thì sự hủy hoại sẽ kịp thời được chận lại và thảm 

họa cho con người hay dân tộc đó sẽ nhẹ đi. 

Sự thay đổi, tiến bộ của Miến Điện là một thí dụ điển hình 

để bao quốc gia, trong đó có Việt Nam cần lấy đó làm gương. 

Việt Nam nếu cứ trì trệ việc sửa đổi thì càng ngày càng xảy 

ra nhiều thảm kịch mà  lẽ ra giới cầm quyền nếu vì quyền lợi và 

sự no ấm của người dân có thể tránh được. 

 

Ba Mươi Tết Nhâm Tý. 

 

13-2-13 – 11:30 tối. 

Sự thức tỉnh vô cùng hệ trọng trong sự tu học vì giúp ta 

biết tu sửa những chỗ nào, khi nào và làm sao. 

Thức tình giống như một còi báo động đúng thì đúng lúc, 

khiến cho ta sực tỉnh và theo dõi ta trong hành động, lời nói và 

xa hơn là tiến trình của sự chỉnh sửa, sửa đổi. 

Đó không phải là sực tỉnh trong giây phút đó rồi tắt ngấm, 

u mê trở lại, hay nói đúng hơn là ta quên ta và chạy theo những 

việc xảy ra và bị lôi cuốn theo sinh hoạt của đời thường. 

Nếu ta quên ta sau khi vừa chợt tỉnh thì chỉ là một tia chớp 

trong bầu trời đen tối, không đủ ánh sáng cho ta tiếp tục đi. 

31. BỚT SAI LẦM MỚI ĐÚNG “TU VÀ SỬA”. 
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Ta phải thức tỉnh liên tục và nhớ ta luôn trong mỗi giây 

phút. Đó là việc rất khó đòi hỏi sự chuyên cần tự nhắc nhở dù 

cho ta có đang vui hay buồn, một mình hay cùng với bạn bè, 

người thân, hay trong đám đông. 

Khi bị lôi cuốn bởi những gì xảy ra xung quanh là ta quên 

ta ngay trong tích tắc. Lúc đó tuy ta ăn uống, vui cười, đối thoại 

hay độc thoại đi nữa thì ta cũng đang vắng mặt vì ta hoàn toàn 

không chủ động mà hoàn cảnh xung quanh làm chủ ta. 

Hãy cố gắng thức tỉnh liên tục không ngừng nghỉ, theo dõi 

hơi thở ta, theo dõi cảm xúc ta, theo dõi phản ứng và hành động 

của ta. Theo dõi ta khít khao ta có khả năng ngưng lại trước khi 

nói sai, trước khi hành động sai vì khi thức giác liên tục, thần 

thức tỉnh táo, sắc bén và nhanh nhẹn như những tia chớp từ một 

bộ não linh hoạt. Ta càng ngày càng bớt sai lầm. 

Càng ngày càng bớt sai lầm thì mới đúng là “tu và sửa”. 

 

Mồng Ba Tết Quý Tỵ. 
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14-2-13 – 9 giờ sáng. 

Khi khả năng liên tục bình tĩnh sáng suốt còn yếu thì sự 

thử thách sẽ liên hồi nhằm trui rèn giúp trí tuệ sáng suốt và kiên 

nhẫn trong mọi công việc đạo. 

Tu tập, quán chiếu, thiền quán để bình tâm an định. Nhưng 

sự bình tâm an định trong sự nhạy bén và sáng suốt để nhanh 

nhẹn nắm bắt mọi biến chuyển của vạn vật trong đó có tất cả các 

sinh hoạt mà con người phải sống và đối phó hàng giờ hàng 

phút. 

An định, thiền quán không phải để bình an rồi trì trệ, biếng 

lười, chểnh mảng mà bình an tự tại là để nhìn rõ, thấy rõ mọi sự 

vật một cách sáng suốt và tự chủ, lẫn tự tin mới tránh khỏi sai 

lầm, sa chân lỡ bước trật nhịp của thiên cơ và nhân cơ đồng 

hành. 

Nên nhớ người có bổn phận gánh vác trách nhiệm, nhiệm 

vụ phục hưng chánh pháp phải luôn đồng hành với thời cơ và 

thiên cơ để không rơi ra khỏi sự vận hành của dịch lý thay đổi 

từng giờ từng khắc. 

Nếu cứ mải bình an biếng lười chểnh mảng thì sẽ trật bước 

sai chiều làm đổ vỡ mọi công trình xây dựng cho thế hệ mai sau. 

Đồng bộ, đồng hành, nhạy bén và sáng suốt là nhu cần 

không thể thiếu cho một hành giả bảo vệ Phật Pháp trong thời 

đại mới của Thế Kỷ Ánh Sáng. 

32. ĐỒNG BỘ, ĐỒNG HÀNH, NHẠY BÉN VÀ 

SÁNG SUỐT. 
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16-2-13 – 10:30 sáng. 

Sự giác ngộ liên tục giúp cho ta thay đổi hoàn toàn. Hạnh 

phúc hay đau khổ đều khiến cho ta nhận diện với tâm bình an và 

không còn ngủ quên trên chiến thắng hay oằn oại miệt mài trong 

đau khổ, sân hận, ray rức. 

Sự giác ngộ liên tục giúp cho ta tỉnh thức, thoát khỏi giấc 

nồng say của giấc mơ trần thế. Ta không còn say đạo hay say 

đời đắm chìm trong cõi mộng của trần ai, hay sự bình an thoải 

mái của thiền quán. 

Sự giác ngộ liên tục giúp cho tỉnh thức liên tục hay ngược 

lại. Đó là những hồi chuông không bao giờ ngưng dứt, cũng như 

âm thanh của vũ trụ. 

Âm thanh của vũ trụ, tiếng ve gọi ta thức tỉnh nhớ ta luôn 

luôn vĩnh viễn sẽ ở bên tai ta, không dứt vì ta chỉ không nghe 

thấy khi lạc bước vào giấc mộng của đời thường của hỉ nộ ái ố 

thất tình lục dục, hay gọi là giấc mộng trần ai. 

Ta đổi khác như thế nào? 

Ta đổi khác vì cơ thể ta cùng làm việc từ tinh thần và thể 

chất một cách đồng bộ, hay ta cùng sống với lục phủ ngũ tạng 

một cách sâu xa và gần gũi hơn. Sự mầu nhiệm của con người 

bắt đầu từ đó. 

33. KHÔNG SAY ĐẠO HAY SAY ĐỜI.            

hay: THIÊN TAI VÀ NHÂN TAI GẦN GŨI VỚI 

CON NGƯỜI VÀ VẠN VẬT. 
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Sự tu học là để ta biết ta nhiều hơn như thế nào? 

Ta thường là người xa lạ với chính mình và chính sự xa lạ 

với chính mình nên mình xa lạ với người xung quanh. Vì thế 

nên ta cứ tưởng mình hiểu người này, hiểu người kia nhưng thật 

ra con người là một vật thể hoàn toàn bí mật, bí mật ngay cả với 

chính mình. 

Vì sao mình lại ứng xử, nói năng, suy nghĩ như thế này, thế 

kia hay người mà mình hiểu trở nên thế này thế kia mà mình 

không lường được. 

Tu học để dần hiểu thêm vì sao những người xung quanh 

đối với mình như thế này thế kia, mà đối đải khác với người 

xung quanh. 

Tu học để quán chiếu, sửa đổi giác ngộ hiểu biết thế sự 

nhạy bén tinh tế, sáng suốt, thức giác trong khoảnh khắc, rồi 

giác ngộ liên tục, thức giác liên tục sẽ nhận dần ra một thế giới 

hoàn toàn khác biệt, khác biệt một cách linh động, tuyệt vời 

trong sự biến thiên của trời đất, vũ trụ và con người vạn vật. 

Sống liên tục trong sự thức tỉnh ta không còn ngạc nhiên 

hay sợ hãi bất cứ điều gì xảy ra vì tất cả đều có nguyên nhân nội 

tại lẫn ngoại tại mà nếu ta sống cùng đồng bộ với vạn vật và 

thiên nhiên ta có thể định trước được việc xảy ra. 

Không phải việc gì xảy ra như ở Vatican có vệt sáng lóe 

lên trên đỉnh nhà thờ sau khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố từ chức 

hay thiên thạch rớt xuống bên Nga làm hàng ngàn người bị 

thương mà không liên hệ đến ta. 

Tất cả dù thiên tai hay nhân tai, hiện tượng xảy ra dù xa 

nữa quả địa cầu đều gần gũi với tất cả con người và vạn vật 

trong vũ trụ. Nếu nhạy bén như một số thú vật biết trước như 

kiến, chim chóc, cá, vân vân... thì ta cũng sẽ biết như chúng. 
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20-2-13 – 10 giờ sáng. 

Làm thế nào để có khả năng thuyết phục người khác tôn 

giáo, khác chánh kiến, khác ý thức hệ? 

Muốn có khả năng thuyết phục những người khác tôn giáo, 

khác chánh kiến, khác ý thức hệ, trước nhất phải có khả năng 

hòa với họ thay vì chống báng sự khác biệt thì cần tìm hiểu và 

lắng nghe những tiếng nói khác biệt và có thể hiểu được họ. 

Nếu không có khả năng hiểu và hòa với những người khác 

với mình thì xem như mình phải ngừng lại và đừng mong mỏi 

sự thuyết phục hay hợp tác chung sức với ai dù cho có một tâm 

ý tốt lành thế mấy. 

Sự phản công luôn luôn có đối với người đối diện khi ta có 

lời nói nhu hòa thế mấy mà tâm ta thì muốn đả kích hay công 

phá sự khác biệt giữa người khác. 

Con người thực tế đã quá khác biệt nhau khi vừa mở mắt 

chào đời. Khác biệt ngay cả với đấng sanh thành, anh chị em 

cùng huyết thống, bà con họ hàng, chòm xóm, đến làng mạc, 

tỉnh thành, Nam Bắc Trung, kẻ hải ngoại, người trong nước của 

từng quốc gia, nói chung và riêng nước VN của chúng ta. 

Kéo một cộng đồng to lớn cả một quốc gia lại gần nhau, để 

hiểu và thương nhau, quả là một việc làm to lớn, quá sức của 

một cá nhân. 

34. NGỌN LỬA THIÊNG GIỮA BẦU TRỜI 

ĐÔNG NAM Á. 
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Tiền nhân của chúng ta có bao nhiêu người đã hy sinh bản 

thân, cả cuộc đời cho lý tưởng xây dựng một Tổ Quốc VN 

trường tồn vững mạnh. 

Bao lớp người ra đi, và bao lớp người tiếp tục con đường 

gian truân và gian nguy đó để ngọn lửa yêu dân yêu nước vẫn 

còn được đốt lên dù có lúc le lói, cũng có lúc bùng mạnh, nhưng 

chưa bao giờ bị tắt ngúm. 

Đã bao lần ngọn lửa tưởng đã tàn bỗng trỗi lên phừng phực 

khi quốc gia lâm nguy bởi giặc ngoại xâm. 

Ngọn lửa nhỏ bé của riêng ta dù nhỏ dù le lói nhưng với ý 

chí và sự kiên trì gìn giữ cũng một ngày nào được góp một ít 

tâm lực và trí lực để cùng các ngọn lửa yêu nước yêu dân tộc 

khác sẽ cùng nhóm lên ngọn lửa thiêng soi đường cho ngọn 

đuốc Việt Nam Tự Do rực sáng trên bầu trời Đông Nam Á. 

 

 

21-2-13 – 11 giờ sáng. 

Muốn giúp cho người khác biết đạo, trước nhất phải học 

đạo và hành đạo đạt kết quả.  

Muốn giúp người khác khai ngộ, thức giác trước nhất ta 

phải tự khai ngộ, thức giác. 

35. CHỈ CÓ KHAI NGỘ MỚI SỐNG TRONG BA 

THỜI. 
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Ta không thể nào có thể giúp bất cứ một ai nếu ta cứ nói 

mà không làm, tu mà không hành, học mà không tập, không đạt 

được kết quả về điều gì mà mình muốn chia sẻ, giúp đỡ người 

khác. 

Con đường đạo không phải là con đường lặp lại vì thế dù 

học thuộc giáo điều, kinh sách, mà không sống đạo, không hành 

đạo thì chỉ là những bài học suông, lặp đi lặp lại, nói tới nói lui, 

và ta cứ như đi quanh một căn phòng, như đi trên miệng chén. 

Học đạo, hành đạo cần sự làm việc đồng bộ của thân, khẩu 

ý, cùng với con người cùng sống cùng thở trong thời hiện tại, 

với hoàn cảnh xung quanh, với tất cả sự việc xảy ra gần trên mặt 

đất vì tất cả đều có sự liên hệ vô cùng mật thiết. 

Muốn đi đồng bộ ta cần tiến hóa và nhất là khai ngộ tức 

phải vừa giác ngộ mà vừa minh mẫn mới có khả năng đi kịp với 

sự phát triển vạn năng của thế giới loài người. 

Khi chưa khai ngộ, khi chưa có khả năng sống đồng bộ 

(synchronize) với con người và thế giới bên ngoài ta dậm chân 

tại chỗ, và điều ta nói, làm, viết đều trở nên quá khứ, không hợp 

với con người trong tương lai. 

Khi có khả năng sống, thở, ăn, ngủ đồng bộ với thế giới 

bên ngoài ta, những gì ta nói, làm, viết sẽ bất tử vì đó là chân 

ngôn, phù hợp với mọi giai đoạn tương lai con người. 

Tư tưởng lặp lại là tư tưởng bị gò bó của quá khứ, tư tưởng 

khép kín, tư tưởng của một người ngủ quên, một xác chết biết đi 

vô hồn. 

Không thể sáng tạo nếu không khai ngộ thức giác, thấy biết 

vì chẳng những sống đồng bộ với vũ trụ mà thần thức đi nhanh 

theo nhịp độ ánh sáng để có thể sống ba thời quá khứ hiện tại và 

tương lai. 
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Chỉ có khai ngộ mới sống và thở trong ba thời: quá khứ, 

hiện tại và tương lai. 

 

22-2-13 – 9 giờ sáng. 

Khi ta nói đến sự hòa hợp của Tâm Thân Trí, phải chăng 

đó là câu nói suông khi ta chẳng hiểu rõ Tâm Thân trí như thế 

nào.  

Tâm của ta lúc đó ra sao? Vì sao tâm của ta lúc thế này thế 

khác. Nội tâm của ta chất chứa những gì của quá khứ?  

Tất cả những nối kết, những tánh nết kết hợp từ ngững bản 

chất từ di truyền, từ học hỏi, tất cả những ảnh hưởng ngoại lai. 

Tiến trình chuyển đổi như thế nào và ra sao mới cho ra kết quả 

của nội tâm lúc bấy giờ. 

 Thân của ta, ta có biết rõ nó không? Từ giới tính, di 

truyền của bao đời liên hệ ông bà, cha mẹ hai bên đã tạo ra ta. 

Rồi đến môi trường, chuyển đổi của nhiều nơi, nhiều quốc gia 

mà ta đã sống, khí hậu, thức ăn, vân vân... 

Tóm lại cái thân của ngày hôm nay đã bao gồm sự dinh 

dưỡng, dung dưỡng, bệnh lý theo từng lứa tuổi cho đến hiện tại. 

 Ta có cảm nhận được tất cả sự biến chuyển của cơ thể 

chưa? Lúc đau, lúc mạnh. Đau vì sao đau, đau như thế nào? Vì 

sao những cái đau được lặp lại nhiều lần?  

36. KHI TÂM THÂN TRÍ TRỞ LẠI TÁNH 

KHÔNG MỚI SÁNG SUỐT TOÀN DIỆN. 
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Nếu biết rõ bản thân, cơ thể, bệnh lý thì có tránh được 

không, có cảm nhận được trước khi bệnh xảy ra để ngăn chận 

cứu chữa kịp thời trước khi bị nặng không? 

Tâm, Thân, Trí hòa hợp hay đồng bộ khi định tâm, sáng 

suốt? 

Vậy thì ta có rõ trí ta lúc đó hoàn toàn không? Hay ta chỉ 

phỏng đoán. 

Ta chỉ nói theo kết quả là sự tịnh tâm, sáng suốt, nhưng 

không hiểu tịnh tâm, sáng suốt vì sao? Lý do nào đưa đến trạng 

thái đó? Có thể nào lúc đó ta có thể bấm nút số O tức không tính 

để bộ óc chứa bao nhiêu dữ kiện từ quá khứ khi ta mở mắt chào 

đời học hỏi và bị xâm nhập bao nhiêu dữ kiện qua tai, mắt, mũi 

và toàn thân. 

Khi định tâm sáng suốt có phải là thần trí của ta mới thật 

sự làm chủ bộ óc ma quái của loài người. 

Vì sao gọi là bộ óc ma quái của loài người? 

Ma quái vì tiếp nhận quá nhiều dữ kiện từ hiền lành cho 

đến thâm độc quỷ quyệt, qua bao dữ kiện ngoại tại, từ hình ảnh 

giết chóc, tàn hại nhau của truyền thông đại chúng. 

Vì sao hiện nay có quá nhiều thanh niên trẻ đang có một 

tương lai tốt đẹp lại bất ngờ mang súng giết cả cha lẫn mẹ, con 

cái, người thân hay kẻ qua đường. Phải chăng lúc đó họ đã bị dữ 

kiện độc ác chiếm ngự và họ chỉ là một con người máy thi hành 

theo mệnh lệnh. 

Con người có thật sự hiểu mình, biết mình không? 

Trí phải chăng là một kho dữ kiện chứa đầy trong bộ óc 

con người. Bộ óc chứa dữ kiện nhưng không biết thanh lọc. 
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Tu tập chính là để chỉnh sửa tâm, thân, trí. Khi tâm, thân, 

trí đều được học hỏi thấu đáo, thanh lọc chỉnh sửa đi đến trạng 

thái bình an sau khi gạn lọc mới trở lại tánh không. 

Khi tâm thân trí trở lại tánh không mới có khả năng đồng 

bộ để có sự sáng suốt toàn diện. 

 

24-2-13 – 6:30 sáng. 

Người tu phải làm gì khi cơ thể bị lão hóa? 

Cơ thể của người lớn tuổi bắt đầu yếu dần, mỏi mệt, không 

nhanh nhẹn như khi còn trẻ. 

Bộ máy người lão hóa có ảnh hưởng gì đến tâm thân ý? Sự 

đồng bộ, sự phối hợp sẽ có những khó khăn gì? Làm sao điều 

chỉnh để tránh sự thiếu phối hợp khi một trong hai phía đi trước 

hay đi sau để gây ra những chểnh mảng sai lầm, nhất là quên vì 

một bên biết một bên không? Hay ý nhạy bén biết được thông 

báo, nhưng tâm thân trì trệ bỏ quên không theo dõi hay chuẩn 

bị? 

Có người già bộ óc còn sáng suốt minh mẫn, nhạy bén, 

nhưng thân đã chậm chạp, bệnh hoạn. Hoặc người già khác có 

cơ thể mạnh khỏe vẫn còn dẻo dai, mau mắn nhưng bộ óc bị lão 

hóa, bộ nhớ bị xáo trộn đưa ra những mệnh lệnh hay hành động 

sai lầm. 

Người già có tu, có thiền định, có quán chiếu, có theo dõi 

sẽ giúp cho tâm thân ý được điều chỉnh đồng bộ để có thể hòa 

37. SỰ TU TẬP GIÚP NGƯỜI GIÀ AN LẠC. 
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hợp, tuy chậm lại, nhưng tránh sai lầm, phỏng đoán sai, thiếu 

sáng suốt, không bắt kịp những hành động hay lời nói sai quấy. 

Một bộ máy tinh vi như bộ máy người của ta, càng về già 

mà không định tâm, tu tập thì càng suy nhược từ thể chất cho 

đến tinh thần. 

Vậy khi có những sai lầm nhỏ ta nên điều chỉnh ngay để 

tránh sai lầm lớn hơn. 

Vì sao những vị thiền sư vẫn sáng suốt khi tuổi thọ? Vì họ 

biết định tâm, quán chiếu, theo dõi tâm thân ý. Tất cả những sai 

lầm của ta đều có sự liên hệ dù tâm, thân hay ý. Cả ba đều chịu 

trách nhiệm mà người chịu trách nhiệm lớn nhất là ta, chủ nhân 

ông. 

Chủ nhân ông như là một nhạc trưởng hướng dẫn ban nhạc 

hòa tấu sao cho đúng bài bản, nốt nhạc khi cao, khi thấp, khi 

trầm, khi bổng, khi nhẹ nhàng, lúc thì dồn dập. 

Một nhạc trưởng vô ý vô tứ, hay vô tình, thiếu trách nhiệm 

đối với bản thân, đối với ban nhạc thì hởi ôi bản nhạc hòa tấu trở 

nên một cơn bão hay một cơn lốc, nổi nên nhạc điệu rối loạn, 

lung tung vì kẻ đánh đàn bên đông người đánh đàn bên tây, 

không phối hợp theo bài bản. 

Khi thiếu phối hợp giữa tâm thân ý thì ta trở nên một người 

già lẩm cẩm, lúc vui, lúc buồn giận từng cơn, khiến người chung 

quanh tránh tiếp xúc hay xa lánh. Đó là chưa kể những sai lầm 

quan trọng khác từ cách ăn, mặc, đi đứng, cư xử, nói năng giao 

tiếp. 

Sự tu tập, thiền quán thường xuyên giúp người già có một 

đời sống nhẹ nhàng, an lạc. 
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25-2-13 – 11:30 sáng. 

Muốn phục vụ chánh pháp trước hết là phải bảo tồn chánh 

pháp. Nếu việc bảo tồn không hoàn tất thì việc phục hưng không 

thể làm được vì không có nền tảng vững chắc, không có khuôn 

mẫu lẫn nội dung gồm lịch sử và pháp tu. 

Con đường bảo tồn liệu đã xong chưa hay vẫn còn dở dang 

mà đã nhắm đến việc phục hưng hay phát triển. 

Việc bảo tồn cần rất nhiều khả năng từ kiến thức, dữ kiện 

lịch sử, pháp tu luôn cả kỹ thuật để chuyên chở đến người đọc, 

người nghe, thấy hình ảnh, vân vân... 

Tất cả những điều trên đều quan trọng ngang nhau. Tuy 

nhiên việc bảo tồn vẫn luôn là điều thiết yếu như một căn nhà 

muốn vững mạnh, lâu bền, có thể xây cất đẹp hơn thì phải có  

một cái nền thật tốt, đầy đủ tiêu chuẩn để được cứng, mạnh, 

chắc chịu đựng gió mưa, bão tố. 

Sự học hỏi về kỹ thuật ngày nay là một nhu cầu thiết yếu 

để chuyên chở dữ kiện, chuyên chở những cái hay, cái tốt, pháp 

tu giúp con người trở nên tánh thiện, trở nên người hiền, thiện 

nhân, góp tay xây dựng một thế giới an lạc trên quả địa cầu. 

Vì thế ngoài sự tu tập, quán chiếu thường xuyên cũng cần 

có thì giờ học hỏi thực tập, cập nhật hóa cho kịp thời với sự phát 

triển kỹ thuật của truyền thông đại chúng trên mạng lưới điện 

toán toàn cầu. 

38. HỌC HỎI VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG 

ĐẠI CHÚNG. 
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Con người ngày nay liên hệ chặt chẽ với nhau từng giây 

từng phút. Khi sự liên hệ nhau trong chốc lát qua mạng lưới toàn 

cầu, ta có thể ví như việc thần giao cách cảm của người với 

người. Nhưng sự liên hệ này được phóng đi không phải một với 

một mà là hàng trăm, hàng ngàn hoặc hàng triệu người trên thế 

giới với đủ hạng, đủ loại, đủ giống người từ nhiều ngôn ngữ liên 

quốc gia. 

Sức mạnh của kỹ thuật truyền thông càng tăng thế giới 

càng thu hẹp tầm nhìn, nghe, thấy. Con người không còn tìm 

gặp nhau qua thời gian dài mà sự khó khăn và không gian được 

thu hẹp trong nháy mắt. 

Do đó việc hành đạo, giúp đời, xiển dương chánh pháp 

không thể thiếu sự học hỏi cập nhật hóa về kỹ thuật truyền thông 

đại chúng. 

 

26-2-13 – 11:30 sáng. 

Thời đại hiện nay là thời đại của sự nối kết, liên hệ, gần 

gũi, trao đổi trong mỗi giây mỗi phút. 

Lời phát biểu của một nhà báo trong nước đăng trên blog, 

ông Nguyễn Đắc Kiên bị báo Gia Đình và Xã Hội cho nghỉ việc 

tức khắc vì đã viết bài báo phản đối lập luận của Tổng Bí Thư 

Nguyễn Phú Trọng khiến cho trong và ngoài nước quan tâm. Vì 

39. NÊN LẮNG NGHE VÀ TRÂN TRỌNG LỜI 

NÓI, Ý MUỐN CỦA TOÀN DÂN. 
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thế dĩ nhiên là dấu hiệu sự thức tỉnh của người dân Việt Nam, 

giới trí thức đã dâng lên khó có thể nhận chìm, đè bẹp. 

Họ không thể bỏ tù tất cả cựu sinh viên hay sinh viên 

trường luật vì các đòi hỏi của họ về điều 4 hiến pháp như đã bỏ 

tù luật sư Nguyễn Xuân Đài và Lê Thị Công Nhân. 

Tác giả đã có cơ duyên gặp luật sư Nguyễn Xuân Đài tại 

Little Sàigòn California. Sự hy sinh trong thời gian bị tù tội của 

ông quả là không uổng phí. Khi cao trào đòi tự do dân chủ lên 

cao thì các luật sư Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Quốc Quân rồi sẽ lần 

lượt được thả. 

Khi nội lực dân tôc hồi sinh vì những sai lầm của chủ 

nghĩa vô thần càng ngày càng lớn, uy tín càng tuột đốc, niềm tin 

bị mất mà không gượng lại được nữa. 

Đã đến lúc chiếc vòng kim cô tự đổi chủ nhân. Nếu không 

muốn những chiếc vòng kim cô có gai siết chặt thì các lãnh đạo 

Việt Nam nên lắng nghe toàn dân và trân trọng lời nói, ý muốn 

của họ. 

 

28-2-13 – 7 giờ sáng. 

Tu tập để trở nên nhẹ nhàng, trong sạch, giản dị. Nhưng 

trước khi đạt được những điều trên ta phải trải qua rất nhiều thử 

thách và phải vượt được những thử thách này. 

40. SỐNG HÒA VÀO SỰ HỢP TAN TAN HỢP 

CỦA VŨ TRỤ THƯỜNG HẰNG.                         

hay:  CON ĐƯỜNG CỦA DŨNG SĨ. 



82 | NGUYỄN HUỲNH MAI 

 

Những thử thách của người tu là muốn tâm bình yên, an 

lạc. Muốn được như vậy, ta cần chấm dứt tâm lý sợ hãi, trốn 

tránh, né tránh, ngại ngùng, vân vân... 

Để trở nên một người bình an, nhẹ nhàng an lạc, người tu 

cần phải chấm dứt con đường của người kịch sĩ, mà phải đốt 

ngọn đuốc tâm thức lên, chấp nhận mọi việc đến với mình dù 

hài lòng, lẫn không hài lòng. Đó là con đường của một dũng sĩ. 

Buông bỏ con đường của người kịch sĩ để trở nên một 

dũng sĩ ta sẽ thấy con đường trước mắt bỗng dễ dàng, tươi sáng 

hơn, có nhiều điều để khám phá hơn vì ta sẽ học hỏi được nhiều 

điều mà trước đây ta luôn tránh né, sợ hãi, do dự. 

Chính tâm trạng sợ hãi, tránh né luôn cho ta cảm giác bất 

an, bực mình. 

Con đường của một dũng sĩ mới thật sự là con đường mà 

những bậc chân tu đã chọn. Họ không dối mình lẫn dối đời vì họ 

không còn là một kịch sĩ khoát áo nhà tu nữa. 

Người tu dù là tại gia, hay xuất gia trong bất cứ tôn giáo 

nào không thể trở nên một chân tu nếu không chọn cho mình 

một con đường của người dũng sĩ. 

Vì sao? 

Vì người tu, nếu không chấp nhận con đường của một dũng 

sĩ, con đường với sự quyết tâm, bất thối, chấp nhận mọi khó 

khăn gian nan để tiến bước không bị lay chuyển ngã ngựa giữa 

đường thì sẽ không bao giờ đến đích mà mình đã chọn. 

Con đường của người tu không phải đạt được sự giàu sang, 

nệm ấm chăn êm, được nhiều đệ tử, nhiều kẻ phục dịch, nhiều 

tiền của mà trở về sự trống không, đạt được chân lý thường 

hằng. 
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Chân lý thường hằng không phải là chân lý trống không mà 

là một chân lý đầy sống động, mạnh mẽ của sự biến chuyển đổi 

thay giữa con người và vũ trụ. Mọi sự vật xoay chuyển, hợp tan, 

biến hóa trong sự thay đổi mà không thay đổi một cách tuyệt 

luân. 

Trở nên một dũng sĩ chân tu, đi đúng con đường đạo, mới 

có khả năng sống trong sự biến đổi mà không biến đổi, hợp rồi 

tan, tan rồi hợp của vũ trụ thường hằng. 

 

 

 

6-3-13 – 11 giờ sáng. 

Người tu có bổn phận, phận sự phục vụ đạo, phục vụ Phật 

pháp càng phải gặp khó khăn để học hỏi, để thực tập, mới tỏ ngộ 

dần dần, mới phát triển những khả năng trong hiện kiếp lẫn tiền 

kiếp. 

Những khả năng trong tiền kiếp không thể phát triển, khai 

phóng các tiềm năng sẵn có không phải của một tiền kiếp mà 

của nhiều tiền kiếp tích tụ từ sự học hỏi, kinh nghiệp tu tập. Đó 

là một bảo tàng vô giá chỉ hữu dụng nếu kiếp hiện sinh có đủ 

công năng đức hạnh, kiên trì tu tập để kết nối lại. 

Nếu có công năng tu rèn tâm trí để có năng lực nối kết lại 

với biết bao tiền kiếp, thì sự lợi ích sẽ vô cùng cho việc rao 

truyền và phục vụ chánh pháp. 

41. LÒNG TỪ BI GIÚP CON ĐƯỜNG ĐẠO. 
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Phật Pháp thật vô biên, do biết bao tiền nhân tu tập hành trì 

đem hết năng lực phục vụ từ đời này sang đời khác mới không 

bị mai một. 

Cần phải cố gắng hơn, chịu đựng cực khổ gian nan, chịu 

đời vùi dập, mạt sát, khinh rẻ nhưng vẫn không sờn lòng thối lui 

mà phải tập nhẫn nhục nhiều hơn, kiên tâm, kiên trì nhiều hơn, 

chịu đựng nhiều hơn và nhất là phải từ bi nhiều hơn. 

Con đường đi đến chánh giác không thể thiếu lòng từ bi 

bác ái. Thiếu từ bi ta sẽ như một con cá mắc cạn không thể tiếp 

tục con đường tu. 

Cá phải có nước mới có thể sống, thở, lội, người tu sẽ 

không tiếp tục con đường đạo nếu thiếu lòng từ bi để tha thứ và 

buông bỏ. 

Thiếu nước cá sẽ chết, thiếu lòng từ bi người tu sẽ rớt khỏi 

con đường đạo bởi đã bị sân si, lòng hờn giận, tự ái, ghét bỏ chủ 

trì ví như ta đang thấy đường mà bị mù. 

Khi hờn giận nổi lên tai ta ù, mắt ta điếc, trí đang minh 

mẫn bỗng phát điên, nóng giận, miệng ta sẽ phát ra những lời lẽ 

dữ dằn, đay nghiến hoặc có khi hỗn láo. Hành động ta bỗng vụt 

chạc, đập bàn đập ghế hay đánh đập cả người thân. 

Lòng từ bi như một cơn gió mát, một thoáng hương trầm 

làm dịu đi những cơn nóng giận, buồn tủi, những niềm đau đớn, 

sân hận. 

Lòng từ bi sẽ giúp ta tiếp tục con đường đạo. 
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CHƯƠNG IV 

TU NHÂN HỌC PHẬT LÀ CON 

ĐƯỜNG THỨC TỈNH GIÁC NGỘ 
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20-3-13 – 9 giờ sáng. 

Hôm nay khi cầu nguyện tôi khấn Phật Tổ, Phật Thầy, 

Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Trăm Quan Cựu Thần, Chư vị 

Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh, xin 

hãy hướng dẫn tôi trên con đường đạo. 

Tôi cũng cầu xin trước chân dung Đức Thầy, nguyện xin 

Ngài hướng cho tôi đi đúng đường lối tu hành. 

Tôi cũng nên viết một bài tự khuyên mình. Nếu trong hoàn 

cảnh mình không làm được gì cho đạo, thì nên sống đạo, giữ gìn 

sức khỏe, chăm lo tu tập, nhất là lúc tuổi già. 

Các nữ lãnh tụ Á Đông đang là hàng đầu của tin tức hàng 

ngày là những tấm gương để tôi tự nhắc nhở mình. Tôi nhìn họ 

và tôi phải tự giác là đó là con đường mà tôi tuyệt đối phải tránh 

dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào. 

Con đường đạo mà tôi chọn là con đường tự cởi trói từ vật 

chất cho đến tâm linh. Con đường vinh quang của chánh trị là 

con đường khiến tôi phải run sợ khi nghĩ đến và tuyệt đối phải 

tránh.  

Đạo là một chiếc phao cho tôi ôm lấy và được cứu trong 

một hoàn cảnh xã hội, chánh trị của người Việt Nam đang bị 

phân hai bởi lòng thù hận ghét nhau không lối thoát. 

42. TỰ KHUYÊN. 



88 | NGUYỄN HUỲNH MAI 

 

Tôi làm tất cả những gì mình có thể để tranh đấu cho người 

trong trại tị nạn, cho đồng đạo trong tù, nhưng tôi đã có một 

điểm dừng cho cuộc đời còn lại của mình để đeo đuổi một 

chương trình dài hạn cho đạo, cho Việt Nam tương lai không thù 

hận, cho sự hàn gắn một vết thương loang lỡ, làm mủ khó lành. 

Những vết thương quá hằn sâu nếu không có phương thuốc chữa 

người Việt Nam mình  sẽ cùng nhau tự cắt lấy tay, chân và cùng 

chết dưới bàn tay ngoại xâm. 

Xin Ơn Trên giúp cho con luôn cứng cỏi không bị làm theo 

ý muốn của người khác và không bị ảnh hưởng bởi sự phê phán, 

lời khen tiếng chê của họ, để con luôn vững bước trên con 

đường đạo. 

Con đường phục hưng chánh pháp. 

 

 

 

 

 

21-3-13 – 5 giờ sáng. 

Muốn có kết quả thật sự cho một cuộc đời tu tập quán 

chiếu, hành đạo ta cần phát triển cái Đạo ở trong tâm. Đó mới là 

việc hệ trọng. 

Phát triển đạo trong tâm là sao? Đạo trong tâm là gì? 

Đạo trong tâm hay còn gọi là Tâm đạo. 

Đạo trong tâm mới thật sự là đạo quả viên thành. Không 

phải cái đạo cho người khác thấy, không phải cái đạo do áp lực 

43. NƯỚC CAM LỒ CỦA ĐẠO TÂM. 
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bên ngoài mà là kho tàng đạo đức của riêng mình, không ai thấy 

được. 

Đạo trong tâm là cái đạo không trình diễn trong sân khấu 

đời. Đạo trình diễn là đạo đức giả. 

Ta cần phân biệt cho rõ như thế nào là đạo trong tâm hay 

tâm đạo và đạo đức giả của người đời. 

Ngày nay có bao nhiêu bậc tu hành có chức vị hay áo mão 

đã bị kiện thưa hay báo chí phanh phui. Đó chỉ vì chức phẩm, áo 

mão, áp lực của tín đồ, của con chiên khiến họ phải hành xử 

trong khuôn khổ của sân khấu đời, hay sân khấu của tôn giáo lẫn 

chánh trị. 

Các chức phẩm và áo mão đã khiến họ hành xử thiếu tự 

nhiên, không có cơ hội để tìm hiểu con người thật của mình. Sự 

gò ép, đè nén những cảm xúc, đòi hỏi của một con người bình 

thường khiến họ trở nên bệnh hoạn nên đã có lúc hành xử thiếu 

lương tri theo dục vọng và khoái lạc vì không có khả năng kềm 

hãm do sự thiếu quân bình giữa tâm thân ý. 

Muốn phát triển được tâm đạo ta cần sống như thế nào cho 

hài hòa, cân bằng để tâm thân ý hòa hợp nhịp nhàng, khi đó thì 

đạo tâm mới có cơ hội phát triển. Muốn được như vậy cần phải 

qua tiến trình học đạo, hành đạo, tu trì, quán chiếu để biết rõ 

chính mình. 

Không hiểu rõ chính mình nhờ nội lực quán chiếu thấy rõ 

thiệt tướng của mình ta sẽ không bao giờ có khả năng phát triển 

đạo tâm. 

Vì sao không biết rõ thiệt tướng của mình thì không phát 

triển được đạo tâm? 

Chỉ vì ý như thế này nhưng tâm như thế khác hoặc tâm và 

ý đều không kềm hãm được thân. 
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Tâm, thân, ý cả ba đều phát khởi nhanh chóng và mạnh 

mẽ. Vì thế nên có nhiều người đang hiền lương bỗng chốc thiếu 

kiểm soát có thể trở nên một kẻ bạo lực hung tàn, hay dâm ô 

sàm sỡ. Đó là những luồng âm lực cực mạnh mà khi thiếu sự tu 

tập thức tỉnh toàn diện, minh mẫn sáng suốt ta sẽ bị quật ngã 

trong tích tắc. 

Khi đạo tâm được phát triển âm thầm và kín đáo trong ta, 

ví như ta tìm được ngọn suối mát mẻ dịu dàng mầu nhiệm của 

nước cam lồ. Mọi dậy khởi của tâm, thân, ý, mọi sự khởi động 

thiếu quân bình, những ngọn lửa tai ác bất thần bùng phát đều 

được giòng nước cam lồ này tưới mát ngay trong từng sát na. 

Những ngọn lửa, những tia chớp của sự ác, những thúc đẩy 

cho những cơn giận dữ, những thôi thúc cho lòng thù hận, dã 

tâm hay dâm đãng đều được dập tắt bởi nước cam lồ huyền diệu 

này. 

Nước cam lồ tươi mát chính là Tâm đạo của người âm 

thầm tu trì, quán chiếu. 

 

27-3-12 – 11:30 sáng. 

Điều quan trọng của người quyết tâm phục vụ đạo là phải 

nhắm hướng đi. 

44. ĐI TRÚNG THÌ SỐNG, BƯỚC TRẬT TẤT 

CHẾT. 
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Nếu không nhắm hướng đi cho đúng để làm kim chỉ nam 

cho mình thì rất có thể ta sẽ đi quanh miệng chén, hay chung 

quanh cái hồ nước.  

Không có hướng đi thì hành giả sẽ trở lại bước khởi hành. 

Rất nhiều người tu thật sự muốn đi con đường giải thoát, 

hay phục vụ, phục hưng đạo nhưng cứ dậm chân tại chỗ hay thụt 

lùi. 

Vì sao họ đi sụt lùi hay dậm chân tại chỗ? 

Nếu thật sự hành đạo và thật sự tu tập, cải sửa thì nhất định 

phải càng ngày càng sáng suốt để nhận định và biết rõ con 

đường mình đi, có như thế mới không đi lệch hướng hay quay 

lại chốn khởi hành. 

Muốn định hướng cho rõ ta cần tinh tấn tu hành, quán 

chiếu cho sự lợi ích của đạo, của tha nhân hơn là cho cái ta nhỏ 

bé. 

Điều khó nhất cho người tu là diệt cái ngã, diệt sự ích kỷ 

và diệt vọng tưởng. 

Sự nguy hiểm, tai hại nhất cho người tu là vọng tưởng, mê 

say, hay ảo tưởng về chính mình. 

Nếu không kiểm soát được tự ngã, cái tôi to lớn của mình 

thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ sáng suốt minh mẫn. 

Ảo tưởng, vọng tưởng như màn sương mù bao bọc ta và 

che mắt con đường mình đang đi, dù con đường đó là con đường 

tốt đẹp mà mình đã thấy được và quyết chí theo đuổi. 

Vọng tưởng tự ngã là đám mây ảo vọng đã khiến ta sai lầm 

khi tưởng thế này thế khác về mình. Vì thế nên trên đường đi, 

mình hay ôm cái giả ngụy trang thành những hào quang, những 

lời khen thưởng, âm thanh của những tiếng vỗ tay, hoặc những 
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lợi lộc, quyền lợi, danh vọng để rồi sẽ bí lối hay bị cột chặt 

không lối thoát. 

Muốn tránh những đám mây u ám sai lầm do lợi lạc đó ta 

rất cần thường xuyên quán chiếu về mình và phải xét kỹ mọi 

hành động và tư tưởng của mình. 

Đức Thầy đã dạy tín đồ nếu " đi trúng thì sống, bước trật 

tất chết". Đó là một câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa 

thâm sâu. Đây là điều tối quan trọng không chỉ cho tín đồ 

PGHH mà còn cho mọi người. 

Lời răn dạy của Đức Thầy là kim chỉ nam mà tín đồ của 

Ngài cần hiểu cho rõ để không đi lầm đường đạo do Ngài vạch 

ra. 

"Đi trúng thì sống, bước trật tất chết" là lời răn hết sức hệ 

trọng của Đức Thầy cho những người muốn đi trọn con đường 

tu và phục vụ đạo pháp. 

 

5-4-13 – 10 giờ sáng. 

Khi sự tỉnh thức, minh mẫn chưa liên tục và đủ mạnh thì 

vẫn chưa đủ khả năng ngăn chận hành động đã được quyết định 

trước đó. 

Hành động thực hiện theo lệnh của ý, khi sự sáng suốt bật 

lên trong tích tắc phải đủ nhanh, sáng, nhận định về sự sai lầm 

45. SỰ MINH MẪN SẼ NHƯ CHIẾC ĐÈN ĐỨT 

BÓNG KHI TA TƯỞNG MÌNH ĐẠT ĐẠO. 
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của ý, nhưng phải đủ nhanh và mạnh hơn mới kịp thời chuyển 

đổi ý và ngăn chận hành động. 

Đó là những trường hợp biết sai tức khắc khi ý muốn nhốm 

lên, nhưng đôi khi ta vẫn thả trôi theo sự quyết định của ý. 

Chúng ta tu tập, quán chiếu giúp tâm thân ý nhịp nhàng 

đồng bộ nhưng luôn cần sự minh mẫn sáng suốt chủ trì liên tục 

để không gây nên sai lầm trong mỗi lời nói hành động việc làm, 

ăn mặc, cư xử, vân vân... 

Ta cần suy xét, chiêm nghiệm bao lần ta ăn những thức ăn 

biết là không hợp có thể sanh bệnh; ta biết nói những lời sắp nói 

sẽ gây hậu quả xấu nhưng vì không ngăn được sự tức giận nên 

vẫn nói; hoặc ta biết khi ăn mặc đẹp nhưng không đủ ấm sẽ bị 

bệnh những vẫn làm, vân vân... 

Tu tập để được thức tỉnh, sáng suốt là một giai đoạn cam 

go, nhưng tu tập để hành sự sáng suốt và minh mẫn là một giai 

đoạn cam go hơn nữa và có rất nhiều thử thách kế tiếp. 

Thực hành, tu tập với sự chủ đạo của sự sáng suốt, minh 

mẫn cần sự tiếp sức của dũng và tâm từ bi, của sức mạnh tâm 

linh hỗ trợ, nếu không thì sự minh mẫn sáng suốt cũng không 

giúp ích gì cho người tu. 

Biết bao hành giả tu tập, sáng suốt để rồi cũng buông cuộc 

đời mình rơi vào một hành trình vô định chỉ vì thiếu dũng cảm, 

không hành được sự minh mẫn, sáng suốt đó. 

Biết bao người đạt được minh mẫn sáng suốt hơn người để 

rồi sanh cao ngạo thiếu vắng từ bi, khinh khi người khác và 

không nghe một ai, chỉ cho mình là kẻ biết, kẻ sáng suốt hơn 

người. 

Vì thế đạt được sự sáng suốt minh mẫn vẫn không thể gọi 

là đạt đạo nếu chưa trọn vẹn dũng cảm và từ bi. 
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Trên hành trình tu học điều khó nhất cần làm là nên nhún 

nhường luôn luôn và xem người xung quanh là những vị thầy 

mà ta cần học hỏi ở họ, dù là họ làm sai, thất bại trên đường tu. 

Tất cả những bài học giúp cho ta tự kiểm để khỏi rớt ra sự tiến 

hóa trên con đường tu học. 

Sự minh mẫn sáng suốt sẽ như một ngọn đèn bị đứt bóng 

khi ta tưởng mình đạt đạo. 

 

Kỷ niệm ngày 25 tháng 2 nhuần. 

Ngày Đức Thầy vắng mặt. 

 

6-4-13 – 1 giờ sáng. 

Trong bất cứ quyết định nào đã thực hiện mà sau đó có sự 

suy nghĩ lại, hối tiếc, cân nhắc, đều là những quyết định thiếu 

sáng suốt và cần phải sửa đổi, không vi phạm để tránh thất bại 

trên con đường đạo hay đường đời. 

Khi làm việc gì mà ta phân vân, thiếu cứng rắn, hay thay 

đổi chiều hướng để làm theo ý người, hay bị người tìm cách này 

cách khác đánh động tâm mình và thuyết phục mình để mình 

làm theo ý họ, thì mình chưa đủ tâm lực và ý lực, để giữ vững 

lập trường hay cái nhìn, cái quyết định theo sự sáng suốt, quyết 

tâm của mình. 

46. KHI BUÔNG XUÔI LƯỜI BIẾNG, SỰ SÁNG 

SUỐT SẼ TRỞ NÊN LU MỜ. 
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Dù việc đời, hay việc đạo sự yếu lòng đều đưa ta đến thất 

bại, dù có tự bao che, phân bày, tự biện hộ như thế nào đều là lỗi 

của ta thiếu kiên trì cho dù có biết, thấy, hiểu rõ và sáng suốt. 

Có biết bao người có đủ kinh nghiệm đời, đủ đạo hạnh, đạo 

đức uyên thâm mà chỉ vì yếu lòng, dễ tin hay nhân nhượng, hoặc 

quá từ bi nên vẫn bị siêu lòng không giữ được quyết định lúc 

ban đầu của mình. 

Sự nhân nhượng siêu lòng sẽ trở nên một thói quen khiến 

ta lười biếng, buông xuôi, không biết giữ lập trường vững chắc. 

 Trạng thái buông xuôi, lười biếng dần dần khiến cái biết, 

cái sáng suốt trở nên lu mờ không còn sắc bén nhanh nhẹn như 

lúc đầu và chắc chắn ta sẽ gia tăng sự quyết định sai và sẽ chệch 

hướng đi, dù là con đường đời hay con đường đạo. 

 

10-4-13 – 10 giờ sáng. 

Tu tập, phục vụ, phục hưng, phục hoạt, triển khai đạo pháp. 

Nếu ta quyết tâm, đi trên con đường này thì phải luôn nhớ câu: 

"Ta chịu khổ khổ cho bá tánh”, mà Đức Thầy đã dạy. 

Nếu không hành được “Ta chịu khổ khổ cho bá tánh” thì 

nên chọn con đường khác mà đi. 

Tín đồ hãy nhìn gương Đức Thầy mà tu tập, hành đạo. Đức 

Thầy nói như thế nào thì Ngài làm như thế đó. Ngài vì không 

47. HÀNH Y THEO NHỮNG VỊ THẦY GIÁNG 

THẾ DẠY ĐẠO. 
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muốn tín đồ PGHH và chiến sĩ VM chết vì xung kích nhau nên 

đã đi họp với VM dù biết rằng đó là chỗ hiểm nguy. Ngài đã tiên 

đoán sự ra đi của mình nên đã có những bài thơ, bài giảng nói 

trước sự vắng mặt này. 

Đức Thầy đã ra đi một cách dũng cảm với đầy lòng từ bi 

ngay cả với những kẻ đã hại Ngài và bao nhiên lần đã hại Ngài 

trước đó. 

Đối với sự hy sinh gương mẫu của Ngài, tín đồ của Ngài 

cần nhìn đó mà tự răn lòng mỗi khi gặp khó khăn, phiền muộn, 

đau khổ trên bước đường hành đạo, phục hưng chánh pháp Bửu 

Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo. 

Con đường đạo là con đường hy sinh, con đường phục vụ 

không phải riêng cho bản thân mà cho một điều thiêng liêng cao 

quý đó là con đường xiển dương chánh pháp nhằm đem lại lợi 

lạc cho chúng sanh, để cùng tiến hóa trên con đường giải thoát 

khỏi chốn mê đồ, bằng cách chuyển hóa con người từ ác đạo, bá 

đạo trở nên bác ái, hiền hòa, đạo đức. 

Khi con người chuyển hóa từ ác tâm trở nên thiện tâm thì 

thế giới sẽ được cùng sống trong an lạc, hòa bình, con người 

không còn giết nhau, hận thù nhau, tranh nhau từng miếng ăn, 

tất đất, để sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới hòa đồng đầy tình 

thương hỉ lạc cho thời Thượng Ngươn Thánh Đức. 

Thời Thượng Ngươn Thánh Đức là thời gì? Ra sao? 

Đó là thời kỳ mà con người tiến hòa đến trình độ bất phân 

chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo. 

Tôn giáo của thời Thượng Ngươn Thánh Đức là ngôn ngữ 

của tình thương và sự hòa lạc giúp cho con người cùng sống để 

chia sẻ và yêu thương. Một thế giới mà con người đều mơ ước 
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nhưng khó thực hiện bởi con người chỉ biết nói mà không làm, 

muốn hưởng nhưng chẳng muốn bỏ công. 

Các Chư Thiêng có bổn phận hướng dẫn, cứu giúp con 

người luôn đến mặt đất, hy sinh thân mình, hy sinh tánh mạng 

để thức tỉnh con người. Họ chỉ muốn con người noi theo gương 

đó mà tu tập, phục vụ, hy sinh cho tha nhân, phục vụ cho hạnh 

phúc nhân loại đại đồng. Nhưng con người chỉ biết ca tụng, quy 

phục, tôn vinh họ chớ không biết thực hiện theo những lời dạy 

của Chư Thiêng, của những đấng Cứu Thế. 

Tu tập, quán chiếu để thức tỉnh, giác ngộ, để hành y theo 

những vị Thầy giáng thế dạy đạo cho chúng ta. 

Đó mới là thật sự Thức Giác. 

 

12-4-13 – 10:30 sáng. 

Khi đã hết lòng hành đạo mà gặp sự khó khăn ngăn chận 

lại, có khi đi đến bí lối thì đừng nản lòng, mất lòng tin mà nên 

kiên nhẫn chờ đợi. 

Khi đúng giờ đúng khắc thì một con đường mới, với những 

người mới đến giúp ta khai thông huyệt lộ. 

Vậy khi gặp trở ngại, ta đứng yên đừng nên cố đẩy mọi 

việc đi tới, mà phải lo tu tập, trụ tâm, tiếp tục sáng tác, sáng tạo, 

suy niệm. 

48. PHỤC VỤ CHÁNH PHÁP MỚI THẬT SỰ LÀ 

PHỤC VỤ CHÚNG SANH. 
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Khi hành đạo, phục vụ, không có một việc gì mà không có 

ích, dù là một hơi thở. Chính hơi thở khi trụ tâm mới khai mở 

những huyệt đạo bị tắc nghẽn khiến nội tại rối loạn sinh ra bệnh 

hoạn, dù thời gian trước khi gặp trở ngại hay gặp nghịch cảnh ta 

đang mạnh khỏe. 

Hơi thở khai thông kinh mạch, nhưng chính bệnh tật mới 

khai thông tư tưởng. 

Nhìn lại quá khứ, có bao nhiêu bậc vĩ nhân để lại những 

gia tài đồ sộ của tư tưởng, mà lại có  một đời sống hoàn toàn 

suông sẻ hay một cuộc đời êm đềm mạnh khỏe vô tư. 

Chỉ có nghịch cảnh mới khiến con người thao thức, suy tư, 

tìm tòi học hỏi để tiến hóa, để tự mình mở được những ổ khóa 

phức tạp của cuộc sống từ đời lẫn đạo. 

Sự khó khăn và sống động của cuộc sống chính là chất liệu 

để ta trui rèn tâm thân ý trở nên bén nhạy, sáng tạo, mới đủ sức 

vựơt những chiếc cầu sanh tử được bắc lên để thử thách ta suốt 

hành trình tu tập phục vụ chánh pháp. Và chính phục vụ chánh 

pháp mới thật sự là phục vụ chúng sanh để cùng tiến lên sự đồng 

giải thoát. 
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17-4-13 – 9:30 sáng. 

Sự hiểu biết ta có thể giúp được, nhưng sự thức giác thì 

không. 

Thức giác như một ngọn đèn, cần điện hay cần dầu để 

sáng, không do tác động hay sự giúp đỡ của người khác. 

Ta chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm sự tu tập, sự hiểu biết, 

nhưng thức giác là một sự phát động do chính mỗi con người. 

Sự ngu muội như một chiếc cửa tâm thức của con người bị 

bế, bị khóa chặt, bị cài then, ta không thể mở dùm cho họ, mà 

phải do chính họ tự mở, tự tông ra để giải thoát chính mình. 

Sự giác ngộ của con người hoàn toàn độc lập, không thể có 

sự giúp sức từ bên ngoài, dù ta có cố gắng giúp thì chỉ hoài 

công, mà có khi thiệt hại đến bản thân nếu gặp phản ứng tiêu 

cực của đối tượng ngã mạn, tự ái, tự cao. 

Con người có sự cộng nghiệp khi đến mặt đất, nhưng sự tu 

tập, giác ngộ sẽ có khả năng giải trừ sự cộng nghiệp do sự cố 

gắng của chính mình. 

Sự tu tập, sửa đổi, thiền quán, giác ngộ giúp ta sáng suốt và 

biết tự mình gỡ những mối gút cột chặt mình với những nghiệp 

quả do liên hệ máu huyết hoặc với người thân mà vì ngu muội ta 

học theo, làm theo hay bị hứng chịu hậu quả. 

49. ÁNH SÁNG CỦA GIÁC NGỘ CHÓI RỰC 

HÀO QUANG. 
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Sự an định nội tâm khiến ta không nhìn sai, nên không thấy 

sai, hay lệch lạc mà nhìn đúng như nghĩ đúng, thấy đúng. Để từ 

đó ta không tạo thêm nghiệp quả hay nghiệp chướng. Tức không 

tạo thêm nghiệp mới và từ từ giải tiền nghiệp. 

Chỉ có sự thức tỉnh toàn diện ta mới có khả năng gỡ dần 

tiền nghiệp hay cộng nghiệp bao gồm từ nguồn gốc nơi sanh 

trưởng, liên đới chủng tộc quốc gia, ông bà cha mẹ anh em, 

nhân quần xã hội. 

Ta không thể nào gỡ được những sợi dây cộng nghiệp nếu 

không tu, tiến để đi đến sự độc lập của sự sáng suốt, giác ngộ. 

Khi ta thấy mình còn thành kiến, còn bị sự thương ghét hay 

bênh vực người này ghét bỏ người kia thì sự giác ngộ thức tỉnh 

mà ta tưởng đã đạt chỉ là những đám mây trắng bay qua, hay ánh 

mặt trời ban ngày rồi ra đi vào ban đêm. 

Khi thực sự giác ngộ, ta không cần nương theo sự thay đổi 

của ngoại tại cho dù cho nhắm mắt thì ánh sáng của giác ngộ 

cũng lóe lên chói lọi rực hào quang. 

 

22-4-13 – 9 giờ sáng. 

Con đường phục hưng chánh pháp đã rõ rệt, tuy nhiên phải 

luôn luôn tự nhắc nhở, kiểm thảo thường xuyên mới không đi 

sai đường vì những trở ngại khó khăn trên đường đi. 

50. CÔNG TÁC ĐẠO ĐƯỢC HOÀN MÃN. 
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Trước mỗi trở ngại khó khăn, đều nên dừng lại để định 

hướng xem có phải đó là dấu hiệu hay dấu chỉ để tiến tới thực 

hiện hay điều chỉnh công việc thường xuyên thường làm. 

Tâm đạo luôn có tâm pháp đi kèm để ứng biến trong mỗi 

giai đoạn thời gian và không gian. Giai đoạn một 2005, đi theo 

dải Trường Sơn, đến các linh địa của các bậc vua chúa của VN, 

của các dân tộc Chàm. Giai đoạn hai 2007 về ngoại tổ hướng 

Nam và đền thờ các vị anh hùng dân tộc Miền Nam , đi về 

hướng Bắc đến các linh địa của các vị anh hùng dân tộc phương 

Bắc và các vua chúa, đến đền Hùng, và tham dự buổi đàn tràng 

giải oan cho các vị anh hùng liệt sĩ. Giai đoạn ba 2012, hướng 

về nội tổ Miền Tây Nam Việt, các dải núi Thất Sơn mầu nhiệm, 

đến cầu nguyện tại chùa Tây An Tự ở Châu Đốc, linh địa của 

nguồn gốc đạo Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo và 

Thánh Địa Hòa Hảo, nơi Đức Huỳnh Giáo Chủ đản sanh, khai 

đạo. 

Chương trình hướng về cội nguồn của tâm đạo và tâm pháp 

đã được hoàn mãn. Nay là thời kỳ triễn khai mối đạo cần sự hỗ 

trợ của Chư Thiêng nhiều hơn. Do vậy cần phải qua một thời 

gian thanh lọc tâm thân ý nên phải trải qua nhiều cơn bịnh là 

điều không thể tránh khỏi được. 

Sau khi trải qua những tháng dài bệnh, sự sáng suốt nhập 

định sẽ tiến triển nhằm hữu lợi cho sự sáng tạo nhờ tâm thức 

hướng sâu vào huyệt lộ khai thông mối đạo đã bị bế tắc do sự trù 

ếm của chủ lực ngoại xâm. 

Tất cả mọi công tác đạo được hoàn mãn cũng là nhờ sống 

tại hải ngoại. 
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7-5-13 – 3:30 sáng. 

Sự sáng suốt, giác ngộ giúp ta biết chọn con đường đúng 

để đi, hướng đúng để nhắm tới với mục đích hữu lợi cho quần 

sanh, trong đó có ta. Còn sự tính toán mưu đồ nằm trong sự mưu 

toan, trục lợi có khi phải dùng sự gian manh xảo trá nhằm tranh 

giành quyền lợi cho cá nhân, gia đình hay phe nhóm, thường đi 

ngược lại lợi ích cho số đông quần chúng, có khi tàn phá cả một 

xã hội, một quốc gia. 

Vậy thì việc rao truyền chánh pháp nhằm giúp quần sanh 

mau tỉnh thức là một việc làm cấp bách không thể chểnh mảng, 

trì trệ, cộng với sự kiên trì và ý chí bền vững không sờn lòng. 

Sự sáng suốt không những giúp cho ta việc quan trọng như 

đường hướng và phương pháp làm việc sao cho có hiệu quả, mà 

còn giúp ta giải quyết đúng những chuyện nhỏ hàng ngày. Mà 

chính những chuyện nhỏ hàng ngày mới giúp cho việc lớn được 

trôi chảy, mau lẹ hơn, chóng có kết quả tốt vì tránh được những 

chiếc đinh trên bước đường hành đạo giúp đời. 

Nhân chi sơ tánh bổn thiện, chính sự thức tỉnh là con 

đường nhanh và gần nhất cho ta trở về tánh thiện lúc ban đầu 

khi ta đến mặt đất này. 

Chỉ có sự thức tỉnh, sáng suốt mới có khả năng thay đổi 

một con người từ dữ trở nên hiền, từ ác trở nên thiện. 

51. SỰ SỐNG TRÀN ĐẦY NIỀM VUI TỈNH 

THỨC GIÁC NGỘ. 
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Chỉ có thức tỉnh mới có khả năng xô ngã thành trì nặng nề 

của tham sân si. 

Chỉ có thức tỉnh mới giúp một con người nặng nề, nhiều tự 

ngã trở nên người vô ngã biết quên mình để nghĩ đến người hay 

xa hơn là nhân loại chúng sinh. 

Sự thức tỉnh như là một bó đuốc rực sáng đuổi đi sự tăm tối 

của căn hầm hay hang động âm u của vô minh. 

Sự thức tỉnh như giúp một kẻ quẩn trí, bỗng thấy hướng đi, 

một người mù chợt thấy và một người đang đau khổ, oằn oại 

trong địa ngục trần gian, bỗng thấy mình hiện đang sống nơi 

thiên đàng tại thế mà chỉ vì sự ngu muội đã che lấp ánh mặt trời 

và hoa cỏ của thế gian. 

Khi thức tỉnh ta mới biết từ lâu ta quên đi hơi thở của chính 

mình, và ta quên sự sống tràn đầy niềm vui tỉnh thức giác ngộ. 

 

 

 

 

 

12-5-13 – 5 giờ sáng. 

Công trình dài hạn lớn lao có tầm mức lịch sử PGHH có 

được thành công hay không cần có sự sáng suốt quyết định lúc 

khởi đầu. 

Lịch sử PGHH sau 1975 cần khởi sự để thu thập tài liệu và 

dàn bài và thân bài bằng Việt ngữ. Lý do dễ hiểu là hầu hết tài 

liệu, văn bản, hiến chương, nội quy, sách báo và người cộng tác 

cũng như tham khảo là người Việt Nam. Vì thế, nếu viết bằng 

52. SỰ THẬT LỊCH SỬ. 
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tiếng Việt công trình sẽ tiến nhanh hơn, vì không phải trải qua 

giai đoạn dịch thuật tài liệu qua Anh ngữ, những nhà sử học, hay 

tín đồ lão thành, nhân sĩ trí thức muốn góp ý, góp sức cũng dễ 

dàng hơn, và người viết cũng không phải phiên dịch và nhuận 

sắc. 

Viết lịch sử cần sự công bằng khách quan và dựa vào dữ 

kiện, và so sánh dữ kiện, kết quả, hơn là suy luận theo thành 

kiến chủ quan. 

Sự gom góp tất cả tài liệu, bài vở đã viết trong các dĩa của 

Tập San Đuốc Từ Bi cũng nhằm vào sự thành hình của kho dữ 

liệu để viết sách. 

Lịch sử PGHH sau 1975 cũng rất cần thiết quan tâm đến tài 

liệu, hình ảnh của tín đồ trong các trại tị nạn. Đó cũng là một 

phần tài liệu quan trọng vì nó phản ảnh sự hành đạo và tín 

ngưỡng của tín đồ trên bước đường chạy trốn chủ nghĩa vô thần, 

gặp cảnh thập tử nhất sanh, khốn cùng vẫn không quên đạo. 

Muốn cho quyển sử có giá trị phải viết với sự không sợ hãi, 

không muốn làm vui lòng phe này nhóm nọ mà đưa họ lên hay 

dìm họ xuống, mà cần nhìn vào giá trị thực tiễn của sự hình 

thành, quá trình, kết quả của các tổ chức đó một cách xác thực 

không chỉ qua văn bản hay các bài báo. 

Lịch sử nói hay lịch sử viết đều có giá trị vì chính lịch sử 

mới giúp cho con người biết được giá trị thực tiễn của một tổ 

chức hay lớn hơn là một quốc gia vì tính chất dài hạn của nó. 

Một chính sách sai, một tổ chức giả tạo, hay có đường lối 

sai lầm, hoặc dối thế dù là tôn giáo hay chánh trị đều sẽ tự hủy 

diệt đối với Sự Thật Lịch Sử. 
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13-5-13 – 10 giờ sáng. 

Đức Thầy đã dạy “Quyết dạy trần nên nói lời thường”. Vì 

sao? 

Những lời dạy của các Đấng Tôn Sư, của Chư Phật đều có 

giá trị vô giá, đều tiềm ẩn một kho tàng quý báu và kho tàng này 

chứa đựng cả hằng hà sa số lời dạy cùng hằng hà sa số ý nghĩa 

giúp ta con đường đi đến giải thoát khỏi sự mê lầm ngu muội. 

Mỗi lời dạy của Đức Thầy là một chìa khóa thiêng liêng, bí 

mật mà nếu tu thật, hành đạo thật, ta sẽ dần dần khám phá ra 

một trong những ý nghĩa thâm sâu của nó. 

Nếu ta không hiểu được một lời nói thường của Ngài thì 

làm sao ta có thể hiểu được một quyển Sám Giảng trong toàn bộ 

Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý của Ngài. 

Tu tập, hành đạo thật sự lời dạy của Ngài ta sẽ chứng 

nghiệm được thực tại của lời dạy đó với đầy đủ ý nghĩa nghiêm 

minh của nó, thì sự tăng trưởng niềm tin của ta đối với giáo lý 

PGHH sẽ được bồi đắp, củng cố. 

Vì sao gọi là ý nghĩa nghiêm minh? 

Ý nghĩa lời dạy của Ngài rất nghiêm minh, chính xác và ta 

phải tìm hiểu cho cặn kẽ và hành theo ý nghĩa chính xác của nó. 

Nếu ta dùng lời dạy của Ngài theo sự luận đạo, và lý luận 

cho phù hợp với “việc mà ta muốn làm” chứ không phải “việc 

mà Ngài muốn dạy” thì ta sẽ mang tội vọng tâm và vọng ngữ. 

53. DÙNG LỜI THƯỜNG THEO ĐẤNG TÔN SƯ. 
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Lợi dụng giáo lý và lời dạy của Đức Giáo Chủ để tạo uy tín, tạo 

hoàn cảnh để bước lên bước thang danh vọng từ chánh trị cho 

đến chức phẩm, lẫn tiền bạc, thì điều này sẽ gây ác nghiệp cho 

chính ta hay phe nhóm đã ủng hộ cùng đường lối của ta. 

Sứ mệnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ là hướng dẫn chúng 

sanh thoát chốn mê lầm và Ngài dùng lời thường để làm phương 

tiện nhanh nất đưa tín đồ, đưa chúng sanh thoát chướng nghiệp 

của cõi ta bà. 

Chúng ta, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo có nghe theo lời dạy 

của Ngài để cùng lấy “lời thường” truyền bá đạo mầu chăng? 

Hay chúng ta đã đưa người đọc, người nghe vào bóng tối của 

ngôn ngữ? 

Truyền đạo là phải hành theo pháp đạo mà vị chân sư đã 

hành, đã truyền dạy. 

Truyền đạo không phải để khoe đạo, khoe ngôn ngữ, khoe 

học thức, khoe sự hiểu biết của kinh Phật, khoe chữ Nho, chữ 

Phạn hay khoe cấp bằng. 

Nếu truyền đạo mà khoe khoang sự hiểu biết thông thái của 

mình thì là nghịch đạo vì ta đang đi ngược lại lời dạy của Đấng 

Minh Sư, Đấng Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo mà ta là tín đồ. 

Vậy thì nếu muốn theo gót Đức Tôn Sư ta cần dùng lời 

thường mà chính Ngài đã khai thị mở tâm và dạy dỗ ta trở nên 

một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. 
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13-5-13 – 10:15 sáng. 

Công việc sẽ thăng tiến, hoàn thành nhanh chóng khi làm 

việc đạo bất vụ lợi với tâm an nhàn tự tại không mong cầu danh 

tiếng hay lợi lạc cho cá  nhân hay gia đình. 

Làm việc và sự sáng suốt song đôi sẽ giúp ta rút ngắn thời 

gian nhất là tinh thần tự chủ và độc lập. 

Khi làm việc mà không bị lệ thuộc hoặc phụ thuộc dù kỹ 

thuật hay tài chánh, thì sự hoàn mãn sẽ đạt được phân nửa thời 

gian. 

Sự quyết định viết lịch sử Phật Giáo Hòa Hảo sau 1975 

bằng Việt ngữ trước là một quyết định sáng suốt và đúng đắn vì 

là người đã từng viết tin tức, thu thập tài liệu, vận động cho tín 

đồ và cho đạo sau 1975 nhiều nhất và thật nhất. Do đó toàn bộ 

tài liệu hình ảnh đều có giá trị chân thật vì người viết cũng là 

một nhân chứng sống. 

Một quyển lịch sử chỉ có giá trị khi nó chân thật và dựa lên 

các nhân chứng có thật và tài liệu thật. 

Điều kiện duy nhất còn lại là tác giả cần hy sinh công sức, 

thời gian và sức lực. 

Nếu tận lực, tận tâm làm việc thì quyển lịch sử Phật Giáo 

Hòa Hảo sẽ đạt kết quả mỹ mãn và quyển sách sẽ rất cần thiết 

cho người trẻ PGHH một con đường đúng để hiểu rõ những gian 

truân của tôn giáo mình, nhằm xây dựng lại những gì đã đổ vỡ, 

54. VỰC DẬY MỘT TÔN GIÁO DÂN TỘC. 
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suy tàn để cùng vươn lên một con đường vực dậy một Tôn Giáo 

Dân Tộc. 

 

14-5-13 – 4:30 sáng. 

Khi viết sách thì phải biết là mình phải có khả năng nhận 

chịu búa rìu dư luận vì mỗi người, mỗi phe nhóm có lập trường 

đường lối khác nhau, và nhất là dân tộc Việt Nam đã chia rẽ vì 

khác ý thức hệ: cộng sản, quốc gia. 

Điều căn bản trước tiên là phải trung thực với chính mình 

trong công việc. 

Một cuốn sử chỉ có giá trị khi nó trình bày sự thật, nếu 

không chỉ là sự giải thích hay biện luận cho một cá nhân, một 

tập thể, một tôn giáo hay một chính sách. 

Một chính sách được ca tụng, đề cao chỉ có thể mị dân 

trong một giai đoạn nào đó, nhưng một quyển sách sử có giá trị 

dựa vào tài liệu xác thực sẽ có giá trị miên viễn. 

Con người không thể chạy trốn lịch sử vì công hay tội, 

đúng hay sai đều nằm trong dữ kiện lịch sử vì lịch sử bao gồm 

sự việc hình thành và kết quả của sự hình thành. 

Một tôn giáo có sứ mạng vực dậy một dân tộc mà người 

dân sống triền miên trong sự hủy hoại của chính sách ngoại 

bang liên minh với những lãnh đạo vô thần trong chính quốc gia 

55. TÔN GIÁO DÂN TỘC SẼ CHIẾN THẮNG 

CHÍNH SÁCH ĐI NGƯỢC LẠI DÂN TỘC. 
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của mình, luôn có công gìn giữ bảo tồn tiềm năng và tinh thần 

bất khuất của dân tộc Lạc Hồng. 

Vì là một tôn giáo dân tộc phát sinh từ nguồn sống dân tộc 

và gắn bó với hồn thiêng sông núi nên càng trải qua phong ba 

bão táp lại càng sống mạnh giữa dân tộc theo sứ mệnh của nó 

đối với dân tộc Việt có bao ngàn năm văn hiến. 

Một tôn giáo phát nguồn từ dân tộc được truyền đạt đạo lý 

cao siêu bằng ngôn ngữ dân tộc đã bắt rễ sâu vào lòng đất dân 

tộc. 

Tôn giáo dân tộc được nuôi dưỡng bằng mồ hôi, trí tuệ, của 

tín đồ mang nặng tín ngưỡng dân tộc, tình yêu quê hương dân 

tộc với ý chí cương quyết bảo vệ mảnh đất dân tộc của tiền 

nhân. 

Tôn giáo dân tộc sẽ chiến thắng chính sách đi ngược lại 

dân tộc. 

 

 

 

16-5-12 – 7 giờ sáng. 

Phải chăng thức tỉnh toàn vẹn và luôn luôn là điều quý nhất 

mà con người đạt được trong đời sống. 

56. TU NHÂN HỌC PHẬT LÀ CON ĐƯỜNG 

THỨC TỈNH, GIÁC NGỘ. 
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Sự thức tỉnh giúp cho con người định tâm tự chủ, biết mình 

biết người luôn luôn để định hướng cho cuộc đời mình sẽ phải 

làm gì, đi về đâu, bằng cách nào trong khoảng thời gian nào của 

cuộc đời, biết được khả năng mình đối với công việc để chọn 

lựa cho mình một đời sống thích hợp, không đi quá sức, không 

đi quá đà, tránh sự hụt hẩng mê lầm. 

Vậy thì thức tỉnh là một món quà quý báu, to lớn và quan 

trọng cho việc tu tập hành dạo. 

Thức tỉnh là một kết quả đương nhiên nhải có cho một 

hành giả chuyên tâm học, hành, trên con đường giải thoát, trên 

con đường giác ngộ, để tìm ra một lối thoát đầy ánh sáng trong 

các ngõ hẹp của các đường hầm tối tăm, mê muội. 

Biết được sự hệ trọng của thức giác thì ta không còn có sự 

chọn lựa nào hay hơn, tốt hơn, có kết quả hơn, là tiếp tục hành 

trình tu tập theo giáo lý chân chính của phương pháp đời đạo 

song tu, hay tu Nhân học Phật, con đường mà ta đã hành mấy 

mươi năm qua với tư cách là một tín đồ PGHH. 

Tu Nhân, hành Đạo là hai phần ta không thể thiếu trên con 

đường đời đạo song tu. Cái chìa khóa phải có đủ phần đầu để đặt 

vào ổ khóa và phần đuôi để ta cầm và mở ổ khóa đó. Nếu thiếu 

một phần thì ta không có đủ công năng phẩm hạnh để mở cánh 

cửa của giác ngộ để thấy được sự vi diệu của đạo mầu. 

Nếu mở không được cánh cửa giác ngộ ta sẽ còn tưởng này 

tưởng kia, lúc thấy cái này đúng, cái kia sai và cứ thay đổi 

đường đi liên tục trong khói đen hay mây mờ của u mê. Cứ 

tưởng việc nhỏ hóa ra to, việc tầm thường hóa ra hệ trọng, nay 

thấy pháp tu này hay mai thấy pháp tu kia dở vân vân.  

Chỉ tu Nhân mà không học Phật hay ngược lại thì ta đi chỉ 

một chân vì vậy được đường này thì sai đường kia, cuộc đời 
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thiếu quân bình nên con đường đạo hay đường đời đều không 

đến bến. Con đường đời như chiếc thuyền lênh đênh không biết 

trôi về đâu. 

Tu Nhân học Phật là con đường đi đến thức tỉnh giác ngộ 

toàn vẹn. 

Học Phật tu Nhân là con đường mà hành giả phải đi. 
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CHƯƠNG V 

HẠT GIỐNG ĐẠO ĂN SÂU  

VÀO LÒNG ĐẤT MẸ 
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5-6-13 – 8:30 sáng. 

Sự đau khổ về nội tâm đôi khi là nhu cầu thiết yếu để vực 

dậy một tâm hồn tưởng chừng đã ngủ yên trong đời sống thường 

nhật. 

Con người chỉ trưởng thành khi trực diện với khó khăn, 

đau khổ, trở ngại, hay lớn hơn là thất bại dù tình, tiền, chánh trị, 

tôn giáo hay đời sống. 

Tiếng chuông reo thường thức tỉnh kẻ mộng du, hay người 

ngủ quên trên chiến thắng hay hạnh phúc của đời thường. 

Họ hay quên đi sự mong manh như sương khói của cõi ta 

bà thay đổi biến chuyển liên hồi và liên tục. 

Sống trong sự thức tỉnh, tỉnh thức luôn luôn giúp ta sống và 

biết được sự mong manh đó trong từng giây phút để không sa 

vào ảo mộng và không ôm khư khư cái gì mình đang có và 

hướng mãi mê để được những gì muốn có, muốn đạt. 

Ta chỉ xảy chân khi mộng du mê muội. Nếu thức tỉnh luôn 

luôn thì sẽ thấy rằng những cảm giác sung sướng, đau khổ chỉ là 

những chuyển biến của tâm hồn và thể xác, của các tế bào, của 

lục giác đến và đi theo ảnh hưởng liên hồi của nội tại và ngoại 

tại. 

57.  THỨC TỈNH PHẢI CHĂNG LÀ VIÊN 

THUỐC HỒI SINH. 
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Thức tỉnh giúp ta quán chiếu, quán xét và theo dõi mọi 

diễn biến, chuyển biến của cơ thể, tứ chi, các tế bào, máu huyết 

luân lưu, của bộ xương, gân cốt, vân vân... 

Tứ chi, nội tạng, xúc giác, vị giác, lục giác cần là một bộ 

máy tuần hoàn nhịp nhàng tuyệt diệu. Nhưng bộ máy đầu não 

của óc mới là quan trọng bậc nhất, nó có thể làm cho toàn bộ tứ 

chi rũ liệt, tim thắt hay có thể ngừng đập và bộ hô hấp bị ảnh 

hưởng tức thì gây khó thở, mắt mờ, tai điếc. 

Ngày nào mà ta chưa thức tỉnh hay sống nửa tỉnh nửa mê 

thì bộ đầu tàn tật của ta còn gây ra bao bệnh tật, đau buồn, bất 

quân bình trong đời sống. 

Sự thức tỉnh như một cái thắng giúp cho một bộ máy di 

chuyển lại một cách điều hòa, thay vì các bộ phận chạy xuôi, 

chạy ngược lung tung sẽ hư chỗ này, gãy chỗ nọ. 

Sự thức tỉnh thường đi đôi và cùng thời với hơi thở giúp ta 

điều hòa nhịp tim và não bộ được dịu lại không bị tam bành lục 

tặc khởi lên khiến khí nóng trỗi lên và tim đập liên hồi, mắt trợn, 

hơi thở dồn dập, miệng nói lung tung không suy nghĩ vì bộ đầu 

đã rối không điều hành được cơ thể, nội tạng rối loạn và cuối 

cùng ta sanh bệnh bởi khí không thông, huyết mạch tắc nghẽn. 

Thức tỉnh phải chăng là viên thuốc hồi sinh giúp ta trở về 

trạng thái an nhiên tự tại. 
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10-6-13 – 5 giờ sáng. 

Niềm tin luôn có sự can đảm đi cùng. 

Niềm tin gia tăng chừng nào thì sự cam đảm gia tăng 

chừng nấy. 

Lòng can đảm vun bồi niềm tin và ngược lại. 

Niềm tin và sự cam đảm gia tăng phát triển thì sự kiên 

nhẫn sẽ trở nên kiên cố hơn giúp cho bước đi trên con đường 

hành đạo vững vàng hơn. 

Kiên nhẫn không thể thiếu trên con đường hành đạo giữ 

vững niềm tin do lòng can đảm trước bao trở ngại và sóng gió 

của cuộc đời một tín đồ thuần thành giữ vững đạo của Đức Thầy 

không bị xóa trước các chính sách qua bao thời kỳ từ thực dân, 

giáo dân lẫn vô thần. 

Một tôn giáo không thể duy trì và phát triển nếu thiếu tín 

đồ giữ đạo, sống đạo và phát triển đạo theo thời gian và sự tiến 

bộ, thay đổi của con người. 

Người sống đạo cùng sống với con người, hòa với con 

người và đạo cùng sống và phát triển theo con người. 

Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo đã qua bao năm cùng sống với 

tín đồ từ trẻ đến già qua bao thế hệ trong từng hơi thở, từng sự 

suy nghĩ, từng hành động và lời nói. Và như vậy là sống đạo vì 

đạo không rời người và người cũng không rời đạo. 

58.  HẠT GIỐNG ĐẠO ĂN SÂU VÀO LÒNG 

ĐẤT MẸ. 
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Mạch đạo được nuôi dưỡng trong tâm tư, tư tưởng hiếu đạo 

của mỗi tín đồ. Đó là hột giống đạo và hột giống đạo được gieo 

đến đâu thì nó sẽ mọc rễ nẩy mầm và phát triển đến đó. 

Phật Giáo Hòa Hảo là một hột giống tốt, mạnh mà Đức 

Thầy đã gieo trồng nơi mảnh đất phì nhiêu của Miền Nam nước 

Việt. Dù đã trải qua bao bão tố cuồng phong, hạt giống vẫn nằm 

sâu trong lòng đất mẹ Việt Nam. 

Hột giống đạo ăn sâu vào da thịt vào lòng đất mẹ Việt Nam 

và mảnh đất của mẹ Việt Nam đã âu yếm nuôi dưỡng những hạt 

giống của tương lai dân tộc. 

 

17-6-13 - 3 giờ chiều. 

Nếu giữ được tâm an nhiên tự tại thì tâm là tâm mà cảnh là 

cảnh sẽ không chống nhau mà sẽ hòa với nhau mặc dù khác 

nhau. 

Cảnh thường làm cho ta đau lòng, bực tức, phẫn nộ, tạo 

nhiều phản ứng khác nhau. Đó là sự xung đột giữa tâm và cảnh. 

Qua nhiều thời gian tu tập, thực hành, quán chiếu, sự xung 

đột sẽ giảm dần cho đến lúc bình hóa hay không tạo một dậy 

khởi nào khi tâm gặp sự khác biệt ở cảnh hay ở người đối diện, 

người xung quanh. 

59. CHÍNH TÌNH THƯƠNG GIÚP TA HÒA VÀO 

ĐỜI SỐNG. 
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Tu tập, quán chiếu nội tại, tu sửa thường xuyên giúp cho ta 

tự điều chỉnh một cách tự nhiên không cần cố gắng. Đó cũng là 

nhờ cái tôi, cái ngã ích kỷ, ngã mạn tự thu hẹp dần đến khả năng 

bình thường hóa một cách tự động theo từng môi trường, từng 

hoàn cảnh, cảnh ngộ. 

Trong trường hợp này người tu tại gia gặp sự dễ dàng hơn 

người tu sĩ vì hình thức hay còn gọi là  bị chấp tướng. 

Chỉ có sự tỉnh thức thường xuyên mới giúp ta tự điều chỉnh 

24 trên 24 toàn thời gian và thường trực. 

Muốn có khả năng tự điều chỉnh theo môi trường sống để 

tránh xung khắc với người, hay khiến người xung khắc với 

mình, ta cần khả năng chịu đựng và tự hóa giải. Nếu chịu đựng 

mà cảm giác chịu đựng ta sẽ bị dồn nén, mà sự dồn nén sẽ khiến 

xung khắc gia tăng, thất vọng và sự ghét gia tăng. 

Sự tự điều chỉnh tâm thân ý cần sự giúp đỡ của hơi thở và 

trí tuệ, sự hiểu biết và bao dung, tha thứ, bao gồm tất cả điều 

kiện cần phải có là một tình thương cao cả. 

Chính tình thương cao cả đại đồng giúp cho ta sức mạnh 

chịu đựng mọi khác biệt để hòa mình với đời sống, với con 

người. 
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18-6-13 – 10 giờ sáng. 

Chỉ có thể sống ở thế giới riêng mình khi có khả năng nhìn, 

thấy, hiểu, biết hoàn cảnh và đối tượng dù thân hay quen mà 

không bị lôi cuốn vào tình cảnh, tình trạng dù cho suy sụp hay 

mất mát của họ. 

Ta không thể an nhiên tự tại và sống ở trạng thái trống 

không nếu cứ nay bị người hay cảnh này lôi cuốn, mai người 

hay cảnh kia ảnh hưởng khiến tâm ta bị bất an hay bấn loạn vì 

sợ hãi bị mất mát. 

Con người và sự vật thay đổi, lão hóa theo thời gian, chỉ có 

sự an nhiên tự tại là đứng yên một chỗ. Nếu tâm ta không đứng 

yên ta sẽ bị quật ngã trước con người quanh ta dù ta có quyến 

luyến thương mến muốn giữ họ lại và họ muốn giữ ta lại. 

Phải nhìn rõ, thấy rõ mỗi giây phút cái gì thay đổi biến 

chuyển theo nhịp độ của thời gian và cái gì mới là thường hằng 

vĩnh cữu qua kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi. 

Phải chăng sự bất lai bất biến, thường hằng vĩnh cửu là trí 

tuệ mà trí tuệ không thể có nếu không tỉnh thức. 

Có trí tuệ như người sắp ngã bỗng đứng sựng lại. Một 

người tưởng bệnh bỗng mạnh khỏe lại. Một người đang buồn bã, 

ủ dột bỗng vui vẻ trở lại. 

60. TÂM LỰC VÀ NỘI LỰC MẠNH MẼ LÀ BỨC 

TƯỜNG THÀNH KIÊN CỐ. 



SỨC MẠNH TỈNH THỨC | 121  

 

Nếu cứ mãi u tối, u mê bị kéo lôi bởi người và cảnh nay ta 

buồn, mai ta vui, tinh thần không vững vàng, yếu đuối, chìm 

đắm trong tư tưởng bệnh hoạn. 

Có biết bao người không đau nhưng cứ tưởng mình đau vì 

mỉnh tưởng hoặc bị người ảnh hưởng. 

Biết bao cái đau giả, cái đau ảo tưởng biến thành cái đau 

thật vì tư tưởng ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sinh hoạt thường 

nhật trở nên uể oải, biếng ăn biếng nói. 

Con người mạnh mẽ, đau ốm, buồn bã, trở nên cằn cỗi hay 

trẻ trung theo môi trường sống và đời sống với những người 

xung quanh chỉ vì tâm trạng yếu đuối nên bị ảnh hưởng đến độ 

không có khả năng đề kháng. 

Sự đề kháng với môi trường sống chỉ có thể khi ta tu học 

để có một tâm lực mạnh mẽ. 

Chính cái tâm lực và nội lực mạnh mẽ là bức tường thành 

kiên cố bảo vệ ta không bị xâm nhập hay quật ngã trước sự đổi 

thay của thời gian hay môi trường sống. 

 

19-6-13 – 11 giờ sáng. 

Một điều khá quan trọng trong đời sống tu học là cần 

nghiêm túc đối với chính mình. Nếu không biết nghiêm túc đối 

với chính mình, mình rất dễ đi lạc đường vì thay vì mình hành 

61. MUỐN THOÁT LUÂN HỒI PHẢI SỐNG VỚI 

CHÂN TÂM. 
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xử, ăn nói hành động theo sự hiểu biết tu học của mình thì mình 

lại hành xử theo người khác hoặc muốn người khác xem trọng 

mình và đánh giá cao mình. 

Tu học mà muốn người khác đánh giá cao mình hay phục 

mình thì chắc chắn mình sẽ trở nên người giả đạo, người máy đi 

tu hay một hình nộm cho người đời chiêm ngưỡng, kính phục. 

Tu học để làm người biết sống chánh đạo chớ không phải 

tu học để làm hình nộm đi, đứng, nằm, ngồi nói năng theo ý 

người. Vì cứ giả hình giả dạng như thế thì lúc nào nội tâm cũng 

bất an, dù ta có ăn nói, dáng đứng, dáng đi khoan thai đạo mạo. 

Tu để trở nên một người thật chứ không phải tu để trở nên 

một kịch sĩ. 

Nếu tu để trở nên một người thật sau khi lột hết mặt nạ của 

mình thì mình sống thật nhẹ nhàng, khoan khoái, tự do ăn, nói, 

hành động chân thật vì mình biết rõ mình. 

Nhưng tu để trở nên một kịch sĩ thì thật là mệt mỏi vì cứ 

mãi đóng vai nào đó mà không có lúc nghỉ ngơi, thoải mái, sống 

thật. 

Ta chỉ có một đời sống để sống, để thở và ta cần sự tự do 

của một con người để sống đời sống của chính mình. Ta cần 

buông bỏ những xiềng xích bao quanh cuộc đời mình. Tu học để 

cố vùng vẫy ra khỏi sự ràng buộc để trở nên một người sống, thở 

tự do. Hãy cởi bỏ những mặt nạ phải mang, áo mão của các sân 

khấu đời sống trong mỗi thời gian của tuổi đời. 

Tu học là tìm lại chính mình và khi gặp chính mình thì 

mình phải thương nhiều hơn, nhất là khi tuổi đã về chiều. 

Càng về chiều, tuổi thọ càng cao càng sống thật với chính 

mình và phải lựa chọn đúng con đường mà mình phải đi. Đó là 
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con đường tìm lại chân tâm và sống với nó cho đến ngày ra đi để 

không bị đọa ngược vào cõi luân hồi. 

Muốn thoát luân hồi phải sống với chân tâm. 

 

23-6-13 – 8 giờ sáng. 

Chỉ thức tỉnh mới bảo vệ được Thần Kinh Não Bộ và chỉ 

khi nào Thần Kinh Não Bộ không bị tấn công, đánh phá, xâm 

phạm thì ta mới có thể sống trong trạng thái An - Nhiên - Tự - 

Tại. 

Nhiều hành giả, tu, tiến, có nếp sống an lạc nhẹ nhàng, 

nhưng một lúc nào đó thiếu thức tỉnh, thiếu tâm lực và nội lực, 

có thể ngã gục tức khắc khi Thần Kinh Não Bộ bị tấn công bất 

thần. 

Não bộ bị tấn công có thể vì tự mình yếu đuối khi nghe, 

thấy, bị va chạm hay vì mùi vị thơm tho, quyến rũ, ngon lành từ 

thức ăn, vân vân... 

Nói tóm lại là sắc, thanh, hương, vị, xúc tác có những lúc 

thấy bình thường nhưng cũng có những lúc gây tác hại kinh 

khủng cho một con người dù có tu tập, dày công tu luyện. 

Có phải tất cả là não bộ của một con người, thủ phạm của 

bao thất bại trên con đường tu tập, tu học hay tu hành. 

62. THỨC TỈNH ĐỂ BẢO VỆ NÃO BỘ. 
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Vì sao não bộ có thể giúp ta tu hành để đi đến giải thoát? 

Và vì sao não bộ đã phá cả một công trình, công năng tu tập 

của một con người dù tại gia hay xuất gia?  

Khi muốn tu ta cần hiều là bộ não, cơ quan đầu não của 

cuộc đời ta tối ư quan trọng. Nên hay hư, chánh hay tà là nó. Nó 

không phải là con người của ta mà mọi người nhìn thấy. 

Não bộ của con người là một cái gì bí mật nhất mà chỉ có 

ta mới có cơ hội tìm hiểu nó. 

Nếu tu hành chân chánh, thật sự ta mới có thể mở cửa để 

tìm hiều bộ não của mình. Nếu bộ não ta xấu hay tốt, ta phải 

chấp nhận nó và cùng tu với nó. 

Muốn hiểu được não bộ của mình, ta cần chân thật với 

chính mình, nếu chỉ sống giả dối với người và ngay cả với mình 

thì mình không hiểu nó và sẽ ngã gục vì nó. 

Nếu hiểu rõ não bộ của mình ta sẽ không ngủ quên trên 

chiến thắng trên bước đường tu học. Biết bộ não của mình, chỗ 

nào nó mạnh, chỗ nào nó yếu ta sẽ không bị bất ngờ ngã gục vì 

nó. 

Chỉ có sự thức tỉnh toàn vẹn luôn luôn mới bảo vệ được Bộ 

Não. 

 

Ghi chú:Chuẩn bị đi dự Đại Lễ 18 tháng 5 – Ngày Đức 

Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Phật Giáo Hòa Hảo, tại Santa Ana, 

California – 2013. 
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24-6-13 – 8 giờ sáng. 

Sự thức tỉnh giúp cho trí óc ta huệ mẫn, bắt kịp mọi sự dậy 

khởi có thể đánh động tâm thân trí khiến ta phản ứng buồn vui, 

rầu rĩ hay giận dữ. 

Nếu thức tỉnh kịp thời ta có thể ngăn chận mọi tiến trình 

của lục căn lục trần, tâm thân ý tạo nên hành động nhất thời để 

phản ứng bất lợi cho chính mình khiến mình ngồi đứng không 

yên, thao thức, bồn chồn có khi sanh ra bệnh hoạn vì lo nghĩ 

quàng xiêng. 

Sự trưởng thành của cái Thức giúp ta bảo vệ tốt não bộ 

không bị đánh động tiêu hao bệnh hoạn, suy nghĩ lệch lạc hay 

hoang tưởng thế này thế nọ về mình, về người. 

Khi não bộ được bảo vệ trí óc ta huệ mẫn, sáng suốt, bình 

tĩnh, đoan trang, an nhiên tự tại không còn bị khống chế bời nội 

tại và ngoại tại sẽ đạt được sự trống không an định. 

Khi não bộ mạnh, tâm an định cho dù là có ốm đau, thất 

bại hay bất ngời bị mất mát, ta mới chịu đựng được mưa phong 

bão táp mà không bị gục ngã, tiêu hao, rã rời không còn gượng 

lại được, dễ sanh mất trí, tâm thần. 

Trong thời hạ ngươn mạt pháp này có biết bao điều xảy ra 

như trong chớp mắt đã thay đổi bao con người và cảnh ngộ một 

cách bất thần không hề đoán trước được dù có bao bộ máy đo về 

thời tiết hay thiên tai thần kỳ. 

63. KHOA HỌC KHÔNG TIẾN NHANH ĐỐI VỚI 

SỰ VẬN HÀNH CỦA VŨ TRỤ. 
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Khoa học có đi kịp sự biến chuyển của thiên nhiên chăng 

hay khoa học chỉ ở trong giới hạn của khả năng con người? 

Con người không thể tiến nhanh đối với vận tốc biến 

chuyển của thiên nhiên hay sự vận hành của vũ trụ. 

 

25-6-13 – 8 giờ sáng. 

Đức Thầy đã trở về và Ngài đã thật sự trở về rõ rệt trong 

thần thức của từng tín đồ của Ngài khắp Miền Nam nước Việt 

và ở khắp mọi nơi trên thế giới. 

Ngài đã hiện diện trong lời cầu nguyện, trong từng chữ, 

từng câu Sám Giảng Thi Văn và âm thanh đó đã vang dậy trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng và càng ngày càng vang 

xa, lan rộng. 

Mỗi tín đồ có sứ mạng mang hạt giống từ bi mà Đức Thầy 

đã ban cho đi gieo thêm cho hạt giống nhỏ bé của mình sẽ hòa 

vào hàng triệu các hạt giống khác để trở nên một khối Đại Hùng 

Đại Lực Đại Từ Bi. 

Hạt giống từ bi của Đức Thầy đã đơm hoa kết trái dù có bị 

bao thế lực, bao xu hướng đối nghịch muốn triệt tiêu. Nhưng hạt 

này chết đi thì hạt kia lại nẩy mầm, khai mở cho một thời kỳ ánh 

sáng của đạo mầu bắt đầu lan dần, sáng dần để đẩy lùi bóng tối. 

64. XẢO THUẬT KHÔNG HIỆU NGHIỆM KHI 

TỈNH THỨC, HỒI SINH. 
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Ánh sáng đạo chuyên chở đại hùng, đại lực, đại từ bi mà 

không một thế lực nào dù hung dữ đến đâu có thể đẩy lùi được. 

Vì càng vùi dập, đẩy lùi thì công lực lại càng mạnh càng tỏa 

sáng. Đó là lực phản hồi. 

Chánh đạo luôn nhờ tà đạo. Vì tà đạo càng tấn công thì 

chánh đạo càng triển khai rực rỡ. 

Con người càng bị bóng tối phủ vây thì càng cần ánh sáng, 

càng mong ước có ánh sáng. 

Con người càng bị khổ nạn vùi dập thì đạo tâm bỗng khai 

mở, khai thông, khai thị. 

Con người khi đã nghe, đã thấy, đã biết đã nếm thử niềm 

vui của đạo thì chỉ tiến chứ không lùi bước trước bạo lực, trước 

cái chết, trước tù tội hay đọa đày. 

Cánh cửa đạo đã mở và tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo sẽ gia 

tăng theo cấp số nhân không phân biệt sang hèn, trí thức hay dốt 

nát, bần cùng hay ý thức hệ. 

Những xảo thuật bịt mắt, che đậy không còn hiệu nghiệm 

khi con người tỉnh thức, hồi sinh. 
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25-6-13 – 10 giờ sáng. 

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trải qua bao thế hệ đã đổ mồ hôi 

và nước mắt để gieo trồng cho bao cánh đồng xanh mênh mông 

bát ngát cho Miền Đồng Bằng sông Cửu Long. 

Trù dập, tấn công, bắt bớ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là nhà 

nước tự chặt lấy tay chân và đốt lấy vựa lúa của dân tộc mình. 

Có bao nhiêu lãnh đạo của đất nước Việt Nam biết trân quý 

hột gạo, mảnh đất đồng ruộng, vựa lúa của mình hay chỉ dùng 

nó khi cần và tàn phá nó khi sợ mất đi quyền lực và danh vọng. 

Đạo giáo, tín ngưỡng dân tộc là  điều cần thiết nhất để giữ 

và xây dựng đất nước. 

Giữ gìn đất nước phải chăng là mảnh ruộng và nông dân 

chân lấm tay bùn? Hay là trí thức khoa bảng chỉ nói mà không 

làm, không đổ giọt mồ hôi và nước mắt? 

Đất nước Việt Nam phải chăng là mảnh đất và những 

người biết vun bồi yêu thương mảnh đất sao cho màu mỡ, cho 

đồng lúa chín vàng cho dân tộc có cơm ăn và áo mặc. 

Mảnh đất Việt Nam phải chăng là người dân chân lấm tay 

bùn đổ bao mồ hôi qua bao đời cha ông truyền lại phải yêu nước 

và giữ cho đất nước trù phú, cho mọi người được ấm no hạnh 

phúc. 

65.  ĐỨC THẦY GIEO GIỐNG TỪ BI CHO 

NỒNG CỐT CỦA ĐẤT NƯỚC. 
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Cướp của, cướp đất, trù dập dân nghèo ra khỏi mảnh đất 

của họ phải chăng là đã tự  đập nát hay chặt đứt đôi chân của 

mình để luôn phải quỳ trước thế lực ngoại bang. 

Để hoàn thành sứ mạng cứu dân tộc Việt Nam khỏi ách 

ngoại xâm, Đức Thầy đã gieo hạt giống từ bi cho chính những 

thành phần nông dân, nồng cốt của đất nước của Miền Tây Nam 

Việt. 

 

25-6-13 – 9 giờ đêm. 

Phải chăng tâm tốt thì tư tưởng tốt, tâm trong sạch mạnh 

mẽ thì tư tưởng mạnh mẽ sáng tạo, nhất là tư tưởng được truyền 

đạt thì có mãnh lực phi thường. 

Một não bộ tốt, một tâm thân ý tốt sẽ kết nối truyền đạt và 

chính sự truyền đạt đã giúp bao tư tưởng trở nên những trận bão, 

những đợt sóng thần làm cho con người thay đổi, chánh sách 

thay đổi và quốc gia thay đổi. 

Vậy thì sự thay đổi không thể có nếu thiếu phương tiện 

truyền đạt, truyền thanh, truyền hình, internet, điện thoại, vân 

vân... 

Tư tưởng cho dù có tốt lành, mạnh mẽ hữu ích cho quần 

sanh cũng sẽ bị mai một, bỏ quên nếu không có phương tiện 

truyền đạt cho nó lan rộng ra theo nhiều cấp số nhân. 

Học đạo và hành đạo là hai mặt của một đồng tiền, trong 

hành đạo có học đạo và ngược lại. 

66. SỐNG ĐẠO VỚI NGƯỜI CÙNG THẾ KỶ. 
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Hành giả cần dung hòa giữa học và hành để thấy sự bình 

đẳng và quân bình giữa hai cán cân. 

Có học đạo mới phổ hóa đạo được và chính khi phổ hóa 

đạo, xiển dương chánh pháp đó, sự học đạo của ta mới triển khai 

tăng trưởng và sáng tạo sao cho phù hợp với tư tưởng, tâm thức 

của con người hiện tại. 

Tư tưởng chỉ mạnh, chỉ có ảnh hưởng, chỉ có giúp ích khi 

gần gũi với con người. Một tư tưởng xa lạ với con người sẽ trở 

nên một tư tưởng chết. 

Vậy, muốn gieo giống đạo ta phải học đạo, hành đạo và 

nhất là sống đạo, gần gũi và hòa hợp với người xung quanh ở 

cùng thế kỷ. 

 

26-6-13 – 10 giờ 30 sáng. 

Khi tâm nhẹ nhàng bình an ta nhận ra rằng nếu nói bằng 

con tim chân thật và bộ óc chân thật thì lời nói câu văn của ta sẽ 

đến với những con tim và bộ óc của người nghe, người đọc. 

Khi nói bằng con tim chân thật và bộ óc chân thật thì sẽ 

được tâm truyền tâm vì không qua một sự lý luận, lập luận đúng, 

sai, che dấu, bao che, phân trần, biện luận. 

Muốn đến với người ta cần có chân tâm hay tâm chân thật 

thì người nghe và người đọc mới mở cửa lòng để lắng nghe cho 

dù ít hay nhiều. 

67. ĐẠO LÀ CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG. 
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Đạo là một cái gì cao siêu huyền diệu nhưng nếu người 

truyền đạo không có chân tâm để truyền đạt thì chỉ như muối bỏ 

vào biển, không ích lợi gì cho ai, ngay cả chính mình mà còn tạo 

thêm nghiệp quả nếu việc làm này chỉ mang lại lợi ích cho mình 

về tiền tài vật chất hay quyền cao, phẩm trật. 

Đạo không phải là một món hàng để ta rao bán, kéo lôi cho 

nhiều người theo, mà đạo là để cứu người đưa thần thức, tâm 

linh mê muội trở nên sáng trong, sáng suốt, thông minh, biết 

chọn chân lý tối thượng làm kim chỉ nam ngõ hầu hướng đến 

giải thoát khỏi mê lầm. 

 

26-6-13 – 11 giờ sáng. 

Căn bản của con người được dựa lên chân tâm của người 

đó. Từ chân tâm ý lực khẩu lực mới phát ra tư tưởng lực. 

Đã qua bao thế kỷ phải chăng tư tưởng lực mới có khả 

năng thay đổi bao cuộc diện của toàn cầu, của từng quốc gia hay 

liên quốc gia. 

Có bao nhiêu sự xoay chuyển của các thế đứng chánh trị 

trên thế giới đã bị hoàn toàn thay đổi hay chế ngự từ tư tưởng 

lực. 

Những quốc gia độc tài, toàn trị muốn thống lĩnh toàn dân 

bằng sức mạnh, bằng bạo lực bao nhiêu thì càng sợ tư tưởng lực 

68. BẠO LỰC CÀNG TĂNG, TƯ TƯỞNG LỰC 

CÀNG PHÁT. 
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đến đó. Và họ càng đàn áp, càng dìm thì Tư Tưởng Lực càng 

phát theo cấp số nhân. 

Tóm lại bạo lực càng tăng Tư Tưởng Lực càng bùng phát, 

càng mạnh mẽ càng được truyền đạt nhanh chóng theo luật thiên 

nhiên. 

 

26-6-13 – 3 giờ chiều. 

Thế nào là một tư tưởng chủ đạo? 

Một tư tưởng chủ đạo là một tư tưởng đưa ra một con 

đường chánh đáng không bị các thế lực ảnh hưởng hay quản chế 

mà phải là một tư tưởng có tầm ảnh hưởng ngược lại mọi xu 

hướng và tư tưởng đương thời và tư tưởng đó có thể đưa ra một 

con đường tự chủ và độc lập, sáng tạo, có đường lối riêng, tự 

chủ và hoàn toàn biệt lập. 

Trong khu rừng có rất nhiều con đường để đi đến bìa rừng, 

nơi tốt đẹp, sáng sủa, phì nhiêu, đầy hoa thơm cỏ lạ, không khí 

trong lành an lạc. Nhưng con đường ngắn nhất, nhanh nhất, 

không bị thú dữ xâu xé, hay rớt vào hầm hố tối tăm, vẫn là con 

đường nên đi, nên chọn. 

Việt Nam đang có nhiều con đường để đi để chọn. Lựa con 

đường này thì bị nước này thống trị, với bao điều kiện về đất 

đai, hầm mỏ, phải chịu bao nhiêu khí thãi, khí độc. Lựa con 

69. TƯ TƯỞNG CỦA TOÀN DÂN LÀ TƯ 

TƯỞNG CHỦ ĐẠO. 
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đường kia thì phải chịu kinh tế kiệt quệ, giới trẻ bị giáo dục theo 

ảnh hưởng ngoại bang. 

Việt Nam càng ngày càng như khu rừng hoang mà lãnh 

đạo và người dân mất dần phương hướng chỉ vì chịu quá nhiều 

ảnh hưởng từ quyền lực chánh trị đến kinh tế giáo dục. Vô số 

dân nghèo ở thôn quê gắn liền tay chân và đời sống với mảnh 

đất thì bị kéo tung gốc rễ lang thang nghèo đói, đợi chờ. 

Nếu mất đất, mất niềm tin là mất tất cả, chưa lúc nào như 

lúc này, mỗi người dân cần tìm cho mình một hướng đi và trong 

khu vườn u tối họ cần thắp sáng ánh đèn cho chính mình. 

Nếu một người đốt ánh đèn sẽ không đủ thắp sáng một khu 

rừng. Hàng trăm hàng triệu người đồng thắp sáng cho mình một 

ngọn đèn sẽ cùng nhau tìm được lối đi. 

Tất cả người dân cùng thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mình 

lên sẽ tìm được con đường để thoát khỏi khu rừng tối tăm thì đó 

là con đường chủ đạo. 

Con đường chủ đạo, tư tưởng chủ đạo phải là do dân, vì 

dân đề xướng với chính sự tỉnh thức với trí tuệ của chính họ mới 

phù hợp với họ, với lòng dân, lòng Trời. 

Tư tưởng chủ đạo phải do chính toàn dân đề xướng. 
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28-6-13 – 8 giờ 30. 

Phải đi cho đúng con đường Phật Giáo Hòa Hảo và Bửu 

Sơn Kỳ Hương mới phù hợp dân tộc Việt Nam. 

Nếu tư tưởng không phù hợp với quốc độ, quốc gia của 

mình thì không giúp được dân tộc mình. Và nếu không giúp 

được chính dân tộc mình thì tư tưởng đó cũng không giúp được 

thế giới. 

Một tư tưởng mạnh phải bắt nguồn từ gốc rễ mạnh, gốc rễ 

chánh đạo không mạnh thì không thể làm kim chỉ nam soi 

đường cho tư tưởng trưởng thành một cách mạnh mẽ. 

Đạo giáo vững mạnh vì gốc rễ phát triển từ lòng đất dân 

tộc và được nuôi dưỡng bởi mãnh đất mầu mỡ của dân tộc nơi 

có ruộng đồng cò bay thẳng cánh, với ngọn Thất Sơn mầu 

nhiệm, bởi dòng nước Cửu Long Giang có gốc nguồn từ ngọn 

núi linh thiêng của dải Hy Mã Lạp Sơn. 

Nơi có núi thiêng, sông nước nhiệm mầu, ruộng đồng phì 

nhiêu mầu mỡ thì gốc rễ đạo đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, qua 

bao thăng trầm vùi dập của lịch sử đạo vẫn không bị tiêu diệt mà 

nay lại nẩy bao mầm non tươi tốt, đơm hoa kết trái, sản sanh ra 

bao con dân đất Việt với tấm lòng yêu thương nòi giống tổ tiên 

ông bà, quyết giữ nước và dựng nước trước bao tham vọng 

chiếm đất của ngoại xâm. 

70. MỖI THỜI ĐIỂM ĐỀU CÓ NGƯỜI VÁC 

THÁNH GIÁ. 
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Đất nước Việt Nam được che chở bao bọc bởi đạo giáo dân 

tộc mà không một thế lực ngoại bang nào tàn phá, xâm chiếm 

được. Đó là do tiềm lực và khí phách dân tộc. 

Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài Giáo có sứ mạng truyền 

khai đạo pháp để khai thị cho con dân Việt Nam trong công việc 

phục hưng chánh pháp và bảo vệ dân tộc Việt Nam, nơi có trung 

tâm điểm trên bàn cờ thế giới, đó là biểu đồ âm dương nơi 

chuyển xoay quả địa cầu đã đến hồi xoay chuyển dòng điện âm 

suy dương thịnh. 

Các quốc gia trên thế giới sẽ chao đảo bời sự chuyển xoay 

của bàn cờ thiêng liêng để sắp xếp sự triển khai một kỷ nguyên 

mới trong ánh sáng đạo mầu. Sự “mạnh được, yếu thua” sẽ 

chuyển thế để các quốc gia nhỏ triển khai mạnh dần theo nhu 

cầu để quân bình thế giới, để các nước nhỏ không bị xâm lấn, 

tiêu diệt hay bị xóa trên bàn cờ thế giới. 

Sự xoay chuyển của càn khôn vũ trụ sẽ có không biết bao 

biến thiên, tai ách, thiên tai, nhân tai chỉ vì con người quá tham 

lam muốn chiếm địa vị thống lĩnh thế giới qua bao cuộc chạy 

đua từ khoa học cho đến chánh trị với khí giới tối tân lẫn chất 

độc tràn lan qua bao phương tiện vật chất đến tinh thần. 

Sự nham hiểm và tàn độc của con người, của các lãnh đạo 

trên thế giới càng lúc càng mạnh càng bí hiểm khó khám phá 

được, thì cũng có những kẻ có sứ mạng vạch trần tội ác phải hy 

sinh sự an toàn và sanh mệnh của mình để đứng ra chịu nạn ngõ 

hầu ngăn chận. 

Con người tiến hóa đến đâu, tội ác phát triển đến đó thì 

người có sứ mạng ngăn chận tội ác đều phải đến mặt đất để gánh 

cây thánh giá nặng ngàn cân và đội mũ gai chịu nạn. 

Mỗi thời điểm đều có người vác thánh giá. 
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Phục hưng chánh pháp, bảo vệ chánh pháp là đều mà bổn 

phận của mỗi tín đồ nên làm. 

Nhưng phải làm sao? 

Phải làm từ việc nhỏ nhất của mỗi tín đồ là tu hành chân 

chính theo giáo pháp của mình, dù là tín đồ của bất cứ tôn giáo 

nào. 

Mỗi tôn giáo có một sứ mạng cao cả hướng thiện con 

người để cho thế giới hòa bình an lạc, con người sống trong tình 

thương và được giải thoát khỏi mê lầm nơi cõi thế. 

Nếu mỗi tín đồ hiểu đúng và hành đúng theo lời dạy của vị 

giáo chủ, đấng cứu thế, của bậc thầy của họ, thì các tôn giáo đã 

hoàn thành sứ mạng. 

Tôn giáo không chống nhau, nhưng những người theo tôn 

giáo mới mâu thuẫn, chống nhau, muốn dìm tôn giáo khác, 

người khác xuống để đưa tôn giáo mình lên, muốn tấn công, 

chiếm đoạt tín đồ của tôn giáo khác để làm đông người của tôn 

giáo mình lên để tạo cho phe nhóm tôn giáo mình mạnh hơn tôn 

giáo khác. 

71.  TÔN GIÁO GIÚP CON NGƯỜI SÁNG 

SUỐT GIÁC NGỘ 
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Cạnh tranh tôn giáo là một hành vi bất chính, phản đạo và 

làm hại thanh danh của tôn giáo mình. 

Phổ truyền giáo lý, phục hưng chánh pháp là truyền bá giáo 

lý cao siêu của tôn giáo mình nhằm hữu lợi cho quần sanh, là 

chỉ cho mọi người một con đường giác ngộ dù là họ có khác tôn 

giáo cũng được hữu lợi nhờ pháp tu chân chánh, đưa cn người 

trở lại thiện tánh sáng trong. 

Nếu dùng tôn giáo mà tạo thêm sức mạnh cho bản thân, 

cho phe nhóm là trục lợi tôn giáo và sẽ bị đọa vào cõi luân hồi, 

không có bậc thiêng liêng nào cứu rỗi được, nếu không cải tà 

quy chánh, sám hối việc lừa đời hại đạo. 

Tôn giáo không phải là thuốc phiện làm mê hoặc con người 

rở nên mê tín dị đoan buông bỏ tín ngưỡng này để chạy theo tín 

ngưỡng khác. 

Tôn giáo giúp con người có lòng tin nơi giáo pháp, đấng 

thiêng liêng của mình để biết tu sửa, tu tập, để trở nên sáng suốt, 

giác ngộ. 
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TIỂU SỬ TÁC GIẢ  

NGUYỄN HUỲNH MAI 

Nguyễn 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 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 Sàigòn với chức vụ Phó Giám 

Ðốc, phụ trách về Hành Chánh, Nhân Viên và Tiếp Liệu.  
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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 Ngọai (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. 

Hiện Nguyễn Huỳnh Mai dành thì giờ viết sách, cập nhật 

hóa trang nhà phổ biến kinh sách, băng giảng, tài liệu và hình 

ảnh của sinh hoạt Phật Giáo Hòa Hảo tại 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 gần 1000 

bài tiểu luận qua 9 quyển Nhật Ký Tâm Linh: Lời Thầy Dạy, 

http://hoahao.org/
http://nguyenhuynhmai.com/
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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 năm 2012 

và Sức Mạnh Tỉnh Thức 2013. 

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. 

Các tuyển tập phóng sự, ký sự  đã phát hành tại trang nhà 

gồm: những bài viết trước 1975 như Người Việt Đất Miên, Đại 

Học Vạn Hạnh Trên Đà Phát Triển, Sài Gòn Mùa Bầu Cử.  

Sau 1975 với những loạt bài về những chuyến du hành 

thăm New York; Dallas và Houston tại Texas; Miami Florida, 

Mễ Tây Cơ, Cuộc Hành hương Hòa bình tại Vatican, Người 

Việt tại Phi Luật Tân; những bài phỏng vấn về người Việt tị nạn, 

văn nghệ tị nạn,  người lính Việt Nam Cộng Hòa; thăm viếng 

các đài phát thanh về nước như BBC, RFA và VOA cùng những 

bài tùy bút lưu vong, vân vân… 

Loạt bài ký sự mới nhất là quyển Hành Hương Ấn Độ, 

tường trình chuyến hành hương tại Ấn Độ với những kinh 

nghiệm được thăm viếng, sống những ngày trong các tu viện 

Tây Tạng, gặp gỡ những vị Lạt ma Tái sanh, tham dự những 

buổi lễ đạo, đi nghe đức Đạt lai Lạt ma thuyết giảng về Trình tự 

Tu thiền. Tác giả cũng chia sẻ những giây phút quý báu trải qua 

khi thăm viếng Tứ Động Tâm (Four Holy Places), những nơi 

Đức Phật Đản Sanh (Birth at Lumbini), Thành Đạo 

(Enlightenment at Buddhagaya), Chuyển Pháp Luân Giảng Bài 

Pháp Đầu Tiên  (First Sermon at Isipatana), và cuối cùng là nơi 

Đức Phật Nhập Niết Bàn (Nibbana at Kusinagara). 
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