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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii  

17 tháng 9 năm 2017 Số 360

Email: tuanbaovovi@gmail.com 

Website: www.voviphatphap.org 
  

 

TTuuầầnn  nnààyy  ::  

••  MMụụcc  BBéé  TTáámm  

••  LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  

••  TThhôônngg  BBááoo  

••  TThhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  

••  TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy    

••  BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  

 

 

 

Tờ báo hằng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới 

 

MMụụcc  BBéé  TTáámm  
Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved. 

 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó 
cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. 
Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu 
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.  
 
Kính bái,  
Bé Tám 
 

 
 

 
 
 

Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:  
 
1. Từ bi do đâu tạo thành ? 
2. Chừng nào mới biết được tình thương giữa nhân loại và nhân loại ? 
3. Tâm từ bi trong tự nhiên và hồn nhiên xuất hiện lúc nào ? 
4. Luật quân bình của vũ trụ quang hình thành từ đâu ? 
5. Kỷ nguyên xuất hiện sẽ có sự thay đổi gì ? 
6. Nhân đạo do đâu hình thành ? 
7. Sự thay đổi nơi nơi do đâu hình thành ? 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI.  All rights reserved. 
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Montréal, 28/11/99  7 : 25 AM 
1)  Hỏi: Từ bi do đâu tạo thành ? 
Đáp: Thưa từ bi do tâm thiển lành hình thành. 
Kệ : 

Vô cùng tươi sáng gọi từ bi 
Gốc gác thương yêu tự triển tùy 
Mê loạn không còn gieo ý tốt 
Thành tâm phục vụ tự mình truy. 

 

Montréal, 29/11/99  4 : 30 AM 
2)  Hỏi: Chừng nào mới biết được tình thương giữa 
nhân loại và nhân loại ? 
Đáp: Thưa tình thương giữa nhân loại và nhân loại sẽ 
xuất hiện trong cơn nguy biến của thiên cơ. 
Kệ : 

Tình thương xuất hiện tận đáy lòng 
Giúp đỡ cho nhau vẫn ước mong 
Thực hiện tình thương trong đạo đức 
Cùng chung xây dựng tự đề phòng. 

 
Montréal, 30/11/99  5 : 00 AM 
3)  Hỏi: Tâm từ bi trong tự nhiên và hồn nhiên xuất 
hiện lúc nào ? 
Đáp: Thưa tâm từ bi xuất hiện lúc thật sự dấn thân độ 
đời. 
Kệ :  

Từ bi xuất hiện trong (cơn) nguy biến (8) 
Lập lại trật tự tái tạo yên 
Thức giác chơn hồn không ngụy tạo 
Bình minh quang chiếu giải tâm phiền. 

 

Montréal, 01/12/99  5 : 10 AM 
4)  Hỏi: Luật quân bình của vũ trụ quang hình thành 
từ đâu ? 
Đáp: Thưa luật quân bình của Trời Đất do điện năng 
sẵn có mà hội tụ trong luật tự nhiên và hồn nhiên, có 
thể có mưa bão bất thường, nhơn gian không tu thanh 
tịnh thì mỗi mỗi rất khó theo kịp sự chuyển động của 
vũ trụ quang, 
Kệ : 

Quân bình sáng tỏa khắp nơi nơi 
Ban chiếu không ngừng trí thảnh thơi 
Nguy biến không còn nguy chuyển động 
Thanh bình hưởng ứng hướng về Trời. 

 
Montréal, 02-12-99  5 : 25 AM 
5)  Hỏi: Kỷ nguyên xuất hiện sẽ có sự thay đổi gì ? 
Đáp: Thưa kỷ nguyên mới thì thời tiết cũng phải đổi 
mới. 
Kệ : 

Mất quân bình tái lập (phải) nâng cao (8) 
Tiến hóa thâm sâu rõ nhiệm mầu 
Bí quyết do Trời đang quyết định 
Tâm tu thực tiễn rõ đuôi đầu. 

 

Montréal, 03-12-99  6 : 35AM 
6)  Hỏi: Nhân đạo do đâu hình thành ? 
Đáp: Thưa nhân đạo do cuộc sống của nhân dân hình 
thành tùy theo nhu cầu sẵn có. 
Kệ : 

Thiên cơ biến chuyển chẳng còn mơ 
Thực hiện tâm tu từ phút giờ 
Gieo họa cho đời nay thức giác 
Trùng tu tận độ chẳng còn mơ. 

 
Montréal, 04-12-99  6 : 35 AM 
7)  Hỏi: Sự thay đổi nơi nơi do đâu hình thành ? 
Đáp: Thưa sự thay đổi tình trời quy phát triển. 
Kệ : 

Tạo thức nhơn duyên hợp nối liền 
Chung hành thế giới tạo tâm yên 
Quy y Phật Pháp thành một mối 
Không còn nắm bắt giải tâm phiền. 
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Tưởng Niệm Đức Thầy  
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên 

 ngày 23 tháng 9 
 

 
 

Kính Thưa Toàn Thể Quý Bạn Đạo, 
 
“Uống nước nhớ nguồn” một nền tảng cao quý đối với một xã hội hay một tổ chức luôn luôn coi trọng luân 
thường đạo đức. Cũng theo truyền thống quý báu này, để tưởng niệm ngày Đức Thầy ra đi, 23 tháng 9 là một 
ngày lễ quan trọng với tất cả bạn đạo Vô Vi trên thế giới, qua công ơn dậy dỗ và dẫn dắt của Đức Thầy - Lương 
Sĩ Hằng - Vĩ Kiên. 
 
Ngày tưởng niệm Đức Thầy hằng năm, ngoài những hình thức hội họp lễ nghi, đây cũng là cơ hội gia đình Vô 
Vi quây quần hội tụ, nêu cao tinh thần “Tôn sư trọng đạo” một lòng tri ân, ghi nhớ công lao hạnh nguyện tu 
hành của Đức Thầy. Cùng nhau thực hành, tiếp tục duy trì và phát triển những thành quả sáng tạo mà Đức Thầy 
và Đức Tổ Sư đã để lại. 
 
Nhân dịp ngày tưởng niệm Đức Thầy, chúng con thành kính tri ân Đức Thầy đã phát triển pháp thiền khoa học, 
thực hành hữu dụng, mang lại lợi ích cho người Việt Nam nói riêng và cho nhân sinh nói chung. 
 
Kính chúc tất cả các bạn đạo Vô Vi gặt hái được nhiều thành quả tu tập nhân dịp ngày tưởng niệm Đức Thầy. 
 
Nay kính, 
Ban Biên Tập “Tuần Báo Vô Vi” 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
MẪU ÁI  75 
 
 
Càng tu càng tiến càng minh 
Thế tình là tạm thân hình giả luôn 
Sống như những kẻ làm tuồng 
Hát rồi hết hát giữ nguồn đau thương.  
  
Minh Tâm kiến Tánh mới thấy mình là giả tạm, sống trong sự giành giựt tham lam đủ điều. 
 
Muốn hơn muốn thắng muốn nhiều 
Muốn tranh cho được những điều khó tranh 
Chẳng lo tự tiến thực hành 
Vô Vi Pháp Lý mở mành giả tâm.  
 
Lòng tham của con người vô bờ bến, cho nên nó phải nhận lấy sự đau khổ triền miên từ kiếp này cho đến kiếp 
khác. Nếu chịu tự tiến theo Pháp Lý Vô Vi thì sẽ được an nhàn vĩnh cửu. 
  
Chớ nên đặt kế lập mưu 
Gây chi oán hận tầm sưu cựu thù 
Giết nhau cướp bóc quáng mù 
Tình thương chẳng có tạo tù khổ thân. 
 
Sự ngộ nhận đâm ra mù quáng, bất minh nguyên lý, giết nhau như rơm rạ, làm thành lịch sử ghi chép mối hận 
thù muôn năm, đưa hậu đại vào con đường tối tăm, chẳng biết được ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu! 

 
 

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 30/4/1972) 
 

 
   

 
 
 
 
 
 



Tuần Báo Vô Vi # 360                                               Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp | 5 
 

TThhôônngg  BBááoo  
 

Thông Báo của Ban Tổ Chức  
Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017” 

 
Ban Tổ Chức (BTC) xin đính chính và cáo lỗi với bạn đạo về sự sai sót số điện thoại liên lạc của BTC ở 
Cambodia đã được in trong cẩm nang. 
  

Số liên lạc với BTC tại Cambodia từ ngày 19-9-2017 xin bạn đạo sửa lại trong cẩm nang như sau: 
• +855 0976 324 149  (Gọi từ Việt Nam không cần bấm số 0 trước 976) 

 

Những bạn đạo ghi danh đi xe bus với BTC xin vui lòng lưu ý những tin tức dưới đây: 
• Ban Tổ Chức (BTC) sẽ đón Bạn Đạo tại:  

 

 Địa chỉ:     Số 2 đường Giải Phóng 
Phường 4,  Quận Tân Bình. 
Thành Phố Hồ Chí Minh. 
(Vòng xoay Lăng Cha Cả, đi vào đường Thăng Long đến ngã 3 Giải Phóng) 
 

 Giờ khởi hành đúng: 5:00 giờ sáng, ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại địa điểm kể trên. (Bạn đạo 
cần có mặt tại điểm đón đúng 4:30AM sáng cho đúng giờ khởi hành.).  
 

• Xin quý bạn đạo vui lòng chia sẻ thông báo này đến bạn đạo ghi danh địa phương nếu không nhận 
được nhận thông tin, địa điểm đón xe của BTC. 
 

• Riêng bạn đạo nước ngoài xin lưu ý: Để cho việc xin Visa nhập cảnh / xuất cảnh được thuận tiện, 
hãng xe yêu cầu bạn đạo nước ngoài được xếp chung một xe. 
 

• Nhằm phát huy tinh thần kính trên, nhường dưới cùng thực hiện điều Tâm Đạo thứ 6: “Đối đãi thực 
tâm và lễ độ”. BTC sẽ dựa theo danh sách và dành sẵn những hàng ghế phía trên cho bạn đạo có con 
nhỏ từ 5 tuổi trở xuống và các vị cao niên từ 65 tuổi trở lên. Ước mong bạn đạo thông cảm và ủng hộ 
nghĩa cử cao đẹp này. 

• BTC sẽ lo cho chu toàn 2 buổi ăn (sáng / trưa) trong hành trình di chuyển của bạn đạo. 
- Sáng: Cửa khẩu Mộc Bài trước khi nhập cảnh Cambodia. 
- Trưa: Thủ đô Cambodia – Nam Vang (Phnom Penh). 
- Những bạn đạo quá cảnh ở Phnom Penh, BTC sẽ có xe đưa ra nhà hàng cùng ăn trưa cùng đoàn và 

cùng khởi hành lên Bokor. 
 

• BTC xin nhắc lại Visa (Chiếu khán): 
- Bạn đạo Việt Nam không cần phải xin visa khi qua Cambodia. 
- Bạn đạo ngoại quốc ghi danh đi xe bus của BTC sẽ phải trả lệ phí visa $37USD vào Cambodia như 

sau: 
 Cần 1 tấm hình chụp theo kích thước passport. 
 Nhập cảnh vào lại Việt Nam sau Đại Hội: Bạn đạo ngoại quốc cần phải có visa “Vô Nhiều Lần” 

(Multiple Entry) trước khi về Việt Nam. 
 

Thông tin dành riêng cho bạn đạo di chuyển bằng đường hàng không đến Cambodia  
- Cần 1 tấm hình chụp theo kích thước passport cho Visa. 
- Lệ phí nhập cảnh vào Cambodia: $37 / 1 người. 
- Có thể email liên lạc với BTC để được hướng dẫn: voviduhanhdaophap@gmail.com. 
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Những bạn đạo ghi danh ở trước và sau Đại Hội tại Phnom Penh cần lưu ý như sau: 
 

• BTC sẽ có xe đón bạn đạo tại phi trường. 
• Bạn đạo cần giúp đỡ tại Phnom Penh xin liên lạc trực tiếp với anh Hùng +855 921 83333. 
• Những bạn đạo quá cảnh ở Phnom Penh, BTC sẽ có xe đưa ra nhà hàng cùng ăn trưa với đoàn, sau đó 

khởi hành lên Bokor. 
• Khách sạn tại Phnom Penh là: 

  

Asia Tune Hotel 
Address: No. 85, St. 19, Corner 148, Sangkat Phsar Kandal 2, 

Khan Daun Penh, Kingdom of Cambodia 
Tel: +855 23 977 789 

voviduhanhdaophap@gmail.com 
 

BTC sẽ cố gắng duy trì ghi danh cho bạn đạo đến ngày cuối của Đại Hội.  Nếu quý bạn có những thắc mắc liên 
quan đến Đại Hội, chương trình đưa đón, hoặc cần sự giúp đỡ của BTC tại Việt Nam, xin vui lòng liên lạc theo 
số điện thoại và thời gian ấn định dưới đây: 
 

Ban Hướng Dẫn: 
• Võ Ngọc Phượng:  983 353 050  (Đến ngày 18/9/2017). 

 

Ban Chuyển Vận VN: 
• Hoàng Thùy Lam:  09 32 700 500 (Đến ngày 20/9/2017). 
• Vũ Hùng:   09 15 259 933 (Đến ngày 20/9/2017). 

 

Trực Tiếp Với BTC Tại VN: 
• Nguyễn Minh Châu:  0121 831 1674 (từ ngày 15/9 – 18/9/2017).  
• Nguyễn Hữu Lâm:  0121 831 1674 (từ ngày 15/9 – 18/9/2017). 

 

Sau ngày 18/9/2017, bạn đạo có thể liên lạc trực tiếp với BTC qua email voviduhanhdaophap@gmail.com hoặc 
số điện thoại ở Cambodia. 
 

Cẩm nang và ID đã gởi cho tất cả quý bạn đạo. Sau khi nhận được, xin quý bạn vui lòng đọc kỹ và theo sự chỉ 
dẫn đã được ghi rõ bên trong.  
 

Ngoài ra, nếu bạn đạo tham dự Đại Hội có những thắc mắc, hoặc câu hỏi liên quan đến Đại Hội DHĐP, xin liên 
lạc trực tiếp về email của BTC: voviduhanhdaophap@gmail.com để được hướng dẫn và giúp đỡ. 
 

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn. 
Kính chúc quý bạn, thượng lộ bình an. 
 

Kính thư, 
BTC Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” 
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TT hhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  
 

Qua Mục Thư Từ Lai Vãng, bạn đọc có dịp chia sẻ tâm sự thiết tha của người gởi - các đứa con Vô Vi từ 
khắp Năm Châu; học hỏi và cảm nhận lòng thương yêu, sự hi sinh tận độ vô bờ của người nhận - Thầy Tám, 
người Thầy, người cha VÔ VI yêu quý ...... Những lá thư gói ghém tâm tình thắm thiết, nhất là từ các bạn Vô Vi 
đang ở quê nhà xa tít với hoàn cảnh khó khăn, gút mắc từ ĐẠO lẫn ĐỜI, luôn được hồi âm bằng những lời 
khuyên giải sáng suốt, chân tình, hướng tâm về chân lý vô cùng siêu diệu. 
 
--------------------------------------------- 
THƯ GỞI THẦY TỪ ĐỨC QUỐC 
Aschaffenburg, ngày 03/09/99 
Đức cha Tám kính thương, 
 

Kính thưa Cha, con tên là NTL ở tại Đức Quốc, 
con kính đảnh lễ Cha kính yêu ba lạy qua kiếng Vô 
Vi . 

Kính thưa Cha! Trước hết con kính xin Cha tha 
thứ, tha cho con lỗi lầm con trẻ. Lần trước, con đã 
ghi lá thơ không tên tuổi, địa chỉ, chỉ vì lá thư đó 
con định nhờ Nghiêm giao cho Ban Tổ Chức Đại 
Hội đọc trong chương trình "vấn đạo". Giờ chót, 
con lại nhờ Nghiêm kẹp vô lá thư để kính gởi Cha. 
Nay con đã hiểu bài học. Cha tha thứ cho con nha, 
Cha. Con cám ơn Cha. 

Lá thư này, con có hai câu hỏi, xin Cha chỉ dạy 
cho con. Con xin cám ơn Cha nhiều! 
 

1. Người chị chồng con muốn ở chung nhà với 
chúng con, chị ấy ăn chay trường và thiền theo 
Thầy TTT (chị ấy ngồi thiền giống Vô Vi, mà 
không Soi Hồn, thở PLTC). Chị ấy muốn được 
chung thiền cùng chúng con vì sợ ma. Vậy luồng 
điển chúng con có bị lộn xộn không ạ ? Nếu 
thiền khác phòng (ví dụ phòng ngủ của trẻ em) 
có được không ạ ? Ý của con muốn nói là nếu 
ngồi chung phòng không được thì con ngồi khác 
phòng có được không ạ ? 
2. Kính thưa Cha! Mấy hôm trước con bị hơi 
đau thắt lưng; hôm 1/9 ngồi thiền, con thở 
PLTC thấy mát lạnh xương sống, rồi hôm sau 
thấy hết đau lưng. Trong ngày, con để ý thấy 
thắt lưng, rồi ngang lưng, trên đầu, ở cổ (răng) 
và ở rún. Ở rún con thấy nóng nóng, và hình 
như nó đang quần quần, Cha ạ. Thưa Cha, có 
phải con đã bước đầu khai mở được Nhâm Đốc 
mạch không ạ ? 

 

Con đã làm phiền Đức Cha nhiều, kính mong 
Cha hoan hỷ tha thứ, tha con trẻ dại khờ. Càng 
ngày càng xích lại tình thương vô bờ của Trời Phật, 

con không thể dùng ngôn từ thế gian để diễn tả lòng 
biết ơn của con. Con sẽ siêng năng hành pháp, và 
không bao giờ dám quên những lời Cha kính yêu đã 
ban dạy. Con xin kính chúc Cha Tám, Mẹ Tám (Bà 
Tám) mạnh khỏe, sống lâu. Kính xin Cha Mẹ tự giữ 
sức khỏe mình giùm chúng con, và kính xin Cha 
chuyển lời chúc sức khỏe và tu hành tinh tấn tới các 
chị đang lo cho Cha và bạn đạo chúng con. Con xin 
phép được dừng bút. 
 

Kính thư, Con, 
NMT 
 
---------------------------------------------- 
THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM 
Atlantic City ngày 19/09/99  
 

TL, 
Cha vui nhận được thơ con đề ngày 3 tháng 9 

năm 1999, được biết con đã ăn năn và sám hối về 
việc của con đã làm, như thơ từ viết cho cha và 
không có địa chỉ hồi âm là vô lễ. 

Chị chồng của con muốn ở chung nhà với con, 
chị đã ăn trường chay thiền theo thượng tọa TTT, 
không hành đúng theo Vô Vi mà muốn thiền chung 
với các con là không hạp. Người khác phái không 
nên thiền chung với người thiền Vô Vi. Vô Vi là 
khứ trược lưu thanh nhiên hậu mới thiền tốt. Nếu 
ngôì thiền cách xa thì được. 

Khi thiền cảm thấy điện chạy. Sau khi pháp luân 
thường chuyển đúng thì bệnh đau lưng sẽ giảm và 
dứt luôn. Khi làm pháp luân thường chuyển nghe 
xương sống kêu cộp cộp là bộ xương được sắp xếp 
tốt. Con làm pháp luân thường chuyển đúng thì đốc 
mạch sẽ được thông mở. Pháp Luân Thường 
Chuyển rất cần cho người Vô Vi. 

Chúc con và gia đình vui tiến. 
 

Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng 
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Paris, ngày 17 tháng 12 năm 1981 
TÌNH THƯƠNG VÔ TẬN 

 
 

Tình thương cao đẹp thức tâm 
Thành phần ô trược tạo lầm tạo sai 

Tiến lên thức tỉnh hoài hoài 
Trong không mà có, lập đài ngộ tâm 

Yêu Cha thức tỉnh chơn tâm 
Yêu hoài không ngán yêu tầm điển thanh 

Cha Trời phân giải thực hành 
Lấy không làm đích đạt thành chơn như 

Chuyện đời dở khóc dở cười 
Chuyển cho thức tánh người người phải theo 

Ðấu tranh tranh đấu vẫn nghèo 
Vì hồn chưa tỉnh vẫn theo cảnh đời 

Thức tâm dọn gánh tự rời 
Quy về nguồn cội đời đời an vui 

Thế sanh ý chí rèn trui 
Trong đời có đạo an vui tấm lòng 
Chẳng còn sống cảnh phập phồng 

Thế gian trường học tạm tòng tạm đi 
Chẳng còn động loạn sân si 

Quy y chơn pháp ta thì thức tâm 
Cùng chung nhịp thở tự tầm 

Từ đời qua đạo chẳng lầm chẳng sai 
Biết hồn biết vía mới tài 

Tự thâu tự phóng chờ ngày ra đi 
Di Ðà lục tự hợp thì 

Niệm cho khai triển sân si chẳng còn 
Tình thương cao cả véo von 

Gọi về thanh cảnh lòng son vững bền 
Trong ta có sẵn đạo nền 

Quân bình tiến hóa chẳng quên Cha Trời 
Ngài đang thực hiện nơi nơi 

Giúp cho nhơn loại tự rời tham sân 

Chung lo chung tiến góp phần 
Giải mê phá chấp khai tầng cảm giao 
Nằm trong nguyên thức nhiệm mầu 

Người giàu phải chịu đớn đau cảnh này 
Cùng chung trao đổi hằng ngày 

Sửa mình tiến hóa giữa Thầy giữa ta 
Sống trong khí giới ôn hòa 

Tình thương đạo đức chẳng xa Cha Trời 
Cùng chung xây dựng mở lời 

Thương yêu mọi trạng lập đời văn minh 
Nằm trong quy luật của mình 

Tự hành tự triển tâm linh hợp hòa 
Chẳng còn oán trách lo xa 

Tự hòa tâm thức lập đà tiến lên 
Luật Trời vẫn giữ vững bền 

Dìu người tiến hóa chẳng quên Cha Trời 
Thành tâm thực hiện đời đời 

Quân bình đời đạo sống nơi an toàn 
Xác thân giải trược tọa thoàn 

Một đàng tiến hóa mới an tấm lòng 
Tự mình hành triển khai thông 

Trở về thanh tịnh chơn lòng đạt an 
Ðạo đời biến đổi nhiều màn 

Cơ Trời vẫn chuyển khai đàng dìu sinh 
Tình thương ban rải chơn tình 

Rõ mình rõ đạo chơn tình thực hư 
Tự gom ý chí chẳng lười 

Cười cho nhân loại người người đảo điên 
Thi đua lường gạt tạo phiền 

Giữ tâm động loạn theo tiền giết nhau 
Chẳng còn tình nghĩa trước sau 

Khó thành lại bại càu nhàu nội tâm 
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Khí Trời giao cảm uyên thâm 
Dìu cho nhân loại tự thầm tiến lên 

Gạt mình lại khóc lại rên 
Chẳng còn sung sướng như bên quê nhà 

Chẳng còn trực tánh thực thà 
Khổ rồi lại khổ chẳng hòa được ai 
Trách Trời trách đất trách hoài 

Chẳng còn thương tiếc tự đày lấy thân 
Quên hình Thượng Ðế ân cần 

Nhắc cho nhân loại góp phần dựng xây 
Không tu lại muốn biết Thầy 

Biết luôn Thượng Ðế ngày ngày làm sai 
Quên mình lại giống như Ngài 

Không lo gánh vác chỉ xài không thu 
Ðiển hòa hỗ trợ cái ngu 

Tự mình ràng buộc thân tù đa đoan 

Chẳng lo phán xét luận bàn 
Chỉ lo tham dục lập đàn khổ đau 

Cực hình giao cảm trước sau 
Ðối đầu nghịch thuận nhiệm mầu quang khai 

Biết mình mới thật là tài 
Thanh bình tiến hóa ngộ Ngài ngộ ta 

Ðiển thanh truyền cảm chan hòa 
Giải mê dẹp loạn thật thà quy y 

Trở về khung cảnh uy nghi 
Nằm trong nội thức tâm thì sáng an 

Ðời là cảnh khổ tạo màn 
Tự che không tiến khó ban chơn tình 

Thực hành điêu luyện mới minh 
Trách mình khai triển tự minh lý Trời 

Ba ngôi đặt để nơi nơi 
Thượng, trung, với hạ do Trời ân ban. 

 
 

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

LUÂN HỒI DU  KÝ (tiếp theo) 
của Thánh Hiền Đường 

 
Dịch Giả   Đào Mộng Nam 

 
Hồi  Bảy (tiếp theo) 

CƯỚP TIỀN GIỰT NỢ NHẤT THỜI DÙ CHẠY TRỐN 

CHUYỂN KIẾP THÀNH TRÂU KHỔ NHỌC KHÓ CAO BAY 

 
 
… 
Tế Phật:  Con chớ quá buồn thương, đã chịu 
thức tâm trả nghiệp thì chắc chắn sẽ được giải 
nghiệp, vậy phải kiên nhẫn chịu khổ, vì khổ là 
đắng có tận thì cam tức ngọt mới có thể tới mà 
thôi, còn nếu như trốn chạy thực tại, thì chẳng 
khác nào kiếp trước từng chạy nợ, thì kiếp sau 
vẫn phải trả. Ngươi đã nói ra hết sự thật để 
khuyên răn người đời, nên có thể lập công 
chuộc tội, ta lại vì người điểm hóa, nên kiếp sau 
có hi vọng phục hồi được thân người, hết còn 
phải làm kiếp bò. 
Dương Sinh:  Hoàn cảnh đáng thương của bò 
may mắn được ân sư điểm hóa, kiếp tới lại được 
đầu thai làm người, phải hết sức tránh những 
điều sai quấy của kiếp trước đã phạm phải, còn 
không sẽ bị luân hồi vĩnh viễn. 
Tế Phật:  Nhân quả tuần hoàn thật là đáng sợ, 
cổ ngữ có nói: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu 
được đậu” (Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc 
đậu) đúng là chân lí bất biến. Nhân dịp này, vì 
bò, vì chúng sinh kể một ấn chứng nhân quả tựa 
đề là “Cá gỗ và roi cá gỗ” để cảnh tỉnh người 
đời. 

Ngày xưa có một nông phu tên là A Bảo ở 
trước cửa chùa Quang Minh thuộc một xóm 
nhỏ, y thường qua chùa nghe hòa thượng giảng 
đạo. Có một buổi chiều y ra đồng tháo nước 
ruộng, thấy một con rắn đang nhai một con ếch, 
con ếch từ miệng rắn kêu cứu. A Bảo thấy vậy, 
vội đập con rắn, rắn đau há họng, ếch được 

thoát chết, rắn cũng không bỏ mạng. Một buổi 
tối khoảng một tuần lễ sau, có tiếng ếch kêu ran 
khiến A Bảo choàng tỉnh, lấy làm ngạc nhiên, 
tự hỏi tại sao ếch lại đến bên giường? Sau đó A 
Bảo lại ngáy khò khò ngủ tiếp, nhưng ếch 
không ngừng mà lại còn kêu lớn tiếng hơn, 
khiến A Bảo thức dậy châm đèn tìm kiếm ếch. 
Đèn vừa cháy sáng, A Bảo liền nhảy nhổm, thì 
ra con rắn hôm trước mình đã đánh nó để cứu 
con ếch, đang đục lỗ trên đỉnh màn tìm cách 
chui xuống, miệng há lớn, lưỡi lo le, cũng may 
vì lỗ vải còn quá bé rắn không chui qua nổi, còn 
không A Bảo hẳn là bị rắn cắn. “Thực là quân 
độc ác đã nuôi chí báo thù, nếu không được ếch 
đánh thức hẳn là ta đã bị mi cắn chết rồi”. Nói 
dứt A Bảo liền cầm gậy đập chết con rắn. 
Một năm sau, A Bảo nuôi một con chó, lớn lên 
rất mực tinh khôn, có thể nghe hiểu tiếng người, 
biết vâng lời chủ, chịu khó giữ nhà, coi sóc bò 
dê nên rất được mọi người quý mến. Hằng ngày 
chó theo A Bảo ra đồng, lên núi cùng tới chùa 
Quang Minh nghe hòa thượng thuyết pháp. Một 
hôm A Bảo dẫn cả chó đi lễ Phật, hòa thượng 
nhìn thấy, nói: “Lành thay, oan gia theo sát, giả 
vờ thân thiện, họa nhiều phước ít, này A Bảo, 
con tặng thầy con chó khôn ngoan này để nó coi 
chùa cho thầy thì con mới giải hết được oan 
nghiệp, bởi kiếp trước nó là con rắn bị con đánh 
chết, khi nó bò lên đỉnh màn định báo thù con”. 
A Bảo nghe xong bán tính bán nghi nên không 
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chịu, cùng tự nhủ rằng nuôi chó này mà mắc 
nghiệp oan sao? Hòa thượng lại nói: “A Bảo 
này, thầy không bắt buộc con đâu, song con 
phải vâng lời thầy, vì thầy không bao giờ lừa 
dối ai cả. Con về nhà phải nhớ vào đúng giờ 
ngọ mồng năm tháng năm phải lấy rơm kết 
thành bù nhìn, rồi lấy quần áo của chính con 
mặc cho nó, đặt nó trên giường con, còn con 
tìm nơi kín đáo ẩn đi, đừng để cho con chó của 
con biết”. Sau khi A Bảo về tới nhà nhất nhất 
làm đúng y như lời hòa thượng dặn dò, sau đó 
núp sau giường chờ đợi trong tư thế nửa tin nửa 
ngờ, tự hỏi không rõ trong trái hồ lô của hòa 
thượng có loại thuốc gì đây? “Boong, boong” 

đồng hồ điểm đúng mười tiếng, đột nhiên “binh, 
binh, binh” không rõ sức mạnh nào lại đập cửa 
rầm rầm thế này, song vì cửa đóng chặt, sức 
mạnh đó không thể nào tông cửa nổi. “Choảng, 
choảng, choảng” một con chó hung dữ phóng 
qua cửa sổ bay vào trong phòng, hai mắt lang 
sói trợn trừng, lưỡi le dài ướt đẫm máu tươi, 
lồng lộng khắp phòng giống hệt thú dữ tìm mồi, 
đột nhiên nhảy lên giường cắn nát bù nhìn bằng 
rơm, tới chừng oán khí xả hết, chó dại mới chịu 
yên lặng. A Bảo nấp sau giường lúc này giận 
sôi gan, liền quơ gậy đập chết chó. 
 

 (còn tiếp) 
 

 
 


