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[AUTHOR NAME] 1 

 

Lời Mở Đầu 

 

Kính thưa quý bạn, 

Tu Đạo Kinh gồm 49 chương với những câu thơ tràn đầy ý nghĩa tâm linh do 

Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền daỵ để thức tâm và dâñ dắt chúng sanh trên 

con đường tu đaọ. 

Các chương kinh này đã được giảng trong sách "Thiên Đường Du Ký" , và ngày 

17 tháng 4, 1986, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đã đọc lại và minh giải thêm trong 

Khóa 1-Giải Nghiêp̣ Tâm, đươc̣ tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Cedar Pines 

Park, California, USA. 

Chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý bạn những chương Tu Đaọ Kinh vô cùng 

quý báu với lời minh giải của Thiền Sư, mong quý bạn sớm thức tâm và luôn 

hành tiến trên con đường tu đạo. 

Vô Vi Publications 
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Thơ Tổng Vịnh 

 

Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn Thượng Đế 

Thương chúng sinh trong bể hồng trần 

Luân hồi quấn chặt tấm thân 

Tính xa thiện Đức, Tâm gần ác Ma 

Thượng Đế vốn là Cha nhân loại 

Xót các con chịu mãi tội tình 

Nên ban Tứ Cửu Chương Kinh 

Giảng cho Tế Phật, Dương Sinh chép thành 

Để dạy cho chúng sinh tu Đạo 

Gắng làm lành mà tạo phúc duyên 

Đạo thành hồn xác hóa Tiên 

Hoặc là khi chết được lên Thiên Đường 

Ta như kẻ tha phương cầu thực 

Xa quê nhà rất mực nhớ thương 

Quê ta chính cõi Thiên Đường 

Bởi ta luân lạc mười phương lâu ngày 

Nay tìm lối để quay trở lại 

Nơi Cha hiền mong đợi các con 

Cha là Nguyên Thủy Thiên Tôn 

Kinh là lời dạy các con đi đường 

Bởi tại cõi Thiên Đường Cực Lạc 

Không dung phường độc ác sân si 

Cho nên cần phải tu trì 

Thiện là thuyền chở ta về Tam Thanh 

Tứ Thập Cửu Chương Kinh rất quý 

Tạ ơn Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn 

Nhất Sơn phụng dịch vẹn tròn 

Dâng lời tổng vịnh đội ơn Thiên Đình. 

Dịch giả cẩn chí, 

Nhất Sơn Vũ Quang Hân. 

Santa Ana, 19-10-1981 

 

 

Khóa 1, Vĩ Kiên: 49 chương Tu Đạo Kinh vào ngày 17 tháng 4, 1986. 

Lời mở đầu của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng: 

Ngày hôm nay học được nhiều việc: Tịnh, Ðộng, Tự Thức, phải không? Có Tịnh, 

có Ðộng, có Tự Thức. Tại sao chúng ta phải học Tịnh và học Ðộng? Vì mang 

xác phàm, xác phàm là phải động rồi; phải có tâm, phải tịnh. Cho nên hai giới 

phải học. Học Tịnh, Ðộng, rồi mới có cơ hội thức tâm. 
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Nhưng mà đã học chưa? Mới nghe thôi! Đã có ý niệm chưa? Mới gieo thôi, thấy 

chưa? Thì chúng ta đầy đủ tài liệu để học, như Thiên Ðàng Du Ký, Ðịa Ngục Du 

Ký. Hổm rày các bạn đi lên Thiên Ðàng không. Lên Thiên Ðàng, từ Ðịa Ngục 

ngoi lên Thiên Ðàng, chơi ở trên Thiên Ðàng, chơi với Trời Phật, chơi với Thanh 

Ðiển, chơi với hạng sang không à, không có chơi với hạng bần! Thì bây giờ tôi 

mượn Thiên Ðàng Du Ký, chúng ta từ trên Thiên Ðàng học đạo, để khuyên lơn 

người đời làm sao thức tâm. Thì chỉ có 49 Chương Kinh mà các bạn đã nghe, 

anh Tấn đã đọc rồi, nhưng không sao nhớ được chi tiết vì chi tiết không đi sâu 

thì không nhớ được, nhớ mang máng vậy thôi! 

Thì bữa nay chúng ta bình tâm học lại. Vừa nói ra, tâm niệm Phật, để truyền 

xuống thế gian, các nơi đau khổ, để họ có cơ hội thức tâm và chính phần hồn 

chúng ta thức tâm và Lục Căn Lục Trần cũng thức tâm. 

Biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu, đó là thừa tiếp với 

Thiên Ðàng; mà biết suy nghiệm 49 Chương Kinh thì chuyển hóa xuống thế 

gian, là do đâu? Ở đâu là thế gian? Lục Căn Lục Trần các bạn là thế gian. Phần 

ô trược của các bạn là Ðịa Ngục. 

Bây giờ chúng ta: Nguyên Thủy Tứ Thập Cửu Chương Tu Ðạo Kinh (49 Tu Ðạo 

Kinh Nguyên Thủy). 
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CHƯƠNG 01 

֎֎֎ 

 

 

Phàm tu đạo kiên công là trước 

Phải gia tăng công đức giúp đời 

Chăm làm điều thiện cứu người 

Tất nhiên sẽ vượt lên ngôi Tiên Thần 

Nên các vị Tiên Chân Phật Thánh 

Chỉ tích công canh cánh bên lòng 

Lòng từ bi rộng mênh mông 

Đức cao thân vượt thinh không tới Trời 

Công đức sẽ sáng ngời bất diệt  

Như mặt trời chiếu hết mọi nơi 

Tích công lũy đức ai ơi 

Là thang mây bước lên Trời Đại La. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 01: Làm nên việc (lập công) 

“Phàm muốn tu đạo, lấy việc lập công làm đầu, giúp người cứu đời, công đức 

sao cho thực sâu dầy, như các vị Tiên Thiên chân chính hàm dưỡng công đức 

vượt cả các bậc Thánh. Tích lũy công đức đủ ngàn, hình hài và thần khí đều 

thành Tiên. Công đức không đủ ngàn, hình hài bị hủy diệt, chỉ có thần khí được 

thành Tiên.” 

Hỏi: Tại sao hình hài bị hủy diệt, công đức không đủ ngàn? Chúng ta, cái miệng 

nói công đức, làm sơ sơ công đức và quên công đức và lợi dụng công đức thì bị 

hủy diệt. Công đức là ở đâu? Nó nằm ở đâu? Phần hồn của chúng ta là do Trời 

tạo, Cha Trời tạo. Còn thể xác của chúng ta cũng cấu trúc bởi Siêu Nhiên, chính 

Ngài đã tạo. Mà cái công đức đó chúng ta không làm, chúng ta quên! Chúng ta 

lo ra, hơn thua, tranh chấp, tự gieo rắc những sự ám hại trong nội tâm. Cho nên 

chúng ta, hình hài chúng ta sẽ bị hủy diệt. 

“Ơn mưa móc nhuần thấm cả triệu dân, ngọc thanh quý báu xác phàm hóa thành 

Tiên, tâm hồn siêu thoát hòa hợp cùng tự nhiên.” 

Tâm hồn lấy cái gì siêu thoát? Bây giờ các bạn chưa thấy Hồn, làm sao nói siêu 

thoát? Cho nên các bạn đã dùng trung tim bộ đầu niệm Phật. Đó, mấy bữa rày 

tập niệm lần lần thấy nó nhẹ, nó siêu thoát là nó vượt khỏi ngũ hành, ngũ tạng 

và ý niệm nó nuôi dưỡng nơi đó, nó mới có cơ hội thừa tiếp bên trên kêu bằng 

siêu thoát. Hút đi lên kêu bằng ‘siêu thoát’, mà hút xuống dưới kêu bằng ‘tạo 

nghiệp’. 
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“… tâm hồn siêu thoát, hòa hợp cùng tự nhiên. Tan ắt thành khí, ngưng ắt thành 

người, …”. 

Ðó, tan ra thì nó thành khí, mà ngưng thì nó đọng; ngưng là nó đọng thành người. 

“… thần thông tự tại, biến hóa không thấy hình, bay dạo ba cõi, ra tối vào sáng. 

Nguyện cứu vớt hết thảy chúng sinh, không nản lòng thối chí, tự đắc chân đạo.” 

Đó, thì bây giờ các bạn thấy rằng từ hồi nào giờ, người ta đi cúng, đi lạy, đi nhà 

thờ, họ không hiểu cái bí quyết này. Mà các bạn đã biết niệm Phật, tập trung, hội 

tụ lên trung tim bộ đầu thì cái phần nhẹ đó nó không còn hình hài nữa, nó là: 

“Không”, nó giao du khắp các nơi. Cho nên nhiều bạn nhập thiền, nhập định vô 

ngồi không biết “tôi đi đâu?” Nó đang giao du, nó đang hòa tan trong cái cứu độ 

và không thối chí; thấy sung sướng, nhàn hạ vô cùng trong lúc các bạn tham 

thiền. Thì nhờ cái luồng điển nó mở thì các bạn tương lai mới đắc tới Chân Ðạo; 

mà biết nuôi dưỡng cái đó thì chắc chắn con đường đi không có sai. 
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CHƯƠNG 02 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo phải nên trai giới 

Thanh sạch là giềng mối Đạo tu 

Tâm như gương sáng tự do 

Thanh thanh, tĩnh tĩnh chớ cho nhiễm trần 

Giữ giới như người dân giữ pháp 

Phạm pháp thì người mất tự do 

Tu hành phạm giới tâm lu  

Như gương bụi phủ bao giờ sáng trong 

Dứt lục dục lòng không vọng kiến 

Sống thanh bần tịnh tiến Đạo Tâm 

Thân Tâm không dính bụi trần 

Có mong Thanh Tịnh mới gần Vô Vi. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 02: Chay tịnh giữ gìn (trai giới) 

“Sự trai giới là căn bản, là bến là cầu của đạo, luôn luôn một lòng trì trai giữ 

giới, lòng tà tự nhiên dứt. Chúng sinh phải bỏ ăn mặn, vui sướng, ham thích tanh 

hôi, để mà chăm lo hành pháp cho có kết quả, chớ như quỷ đói chuyên ăn thây 

chết, bụng đói cứ bị lửa thiêu đốt mãi chẳng hề được no nê. Lại như ruồi nhặng 

luôn luôn tranh giành nhau những thứ đồ thối tha, …”. 

Các bạn liệng miếng thịt thối tha, thấy ruồi muỗi nó bu, nó tranh giành nhau từ 

miếng một. 

“… phải quên đi mùi tanh tưởi để mà hành pháp cho mau kết quả. Ba cung dơ 

dáy, sáu phủ đục ngầu, sung sướng thấy xác chết, ưa thích chốn tử địa. Phải cắt 

đứt gốc rễ thị dục, vào cảnh thanh tĩnh, không gây ra những nỗi khổ phiền, ác 

độc, không sinh tâm thiên kiến, không dấy tâm gian tà, coi lời răn dạy giới cấm 

của Tiên Thánh như luật pháp ở trần gian, …”. 

Cho nên, ngày hôm nay các bạn đã nhận nhiều luật pháp của Bề Trên đưa: Lễ, 

Nghĩa, Trí, Tín mà các bạn đã có từ xưa, mà ngày nay quên rồi. Bây giờ thức 

hồn, người ta nhắc các bạn động tâm, rơi lụy: “Tại sao mình có thể quên cái Luật 

mà mình đem từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian?”. Vì đó chúng 

ta rúng động tâm hồn. 

“… dẫu có muốn phạm vào song cũng sợ rằng thân sẽ mất tự do.” 
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Thấy chưa? Tại sao nói “thân mất tự do”? Khi mà các bạn mê một cô gái thôi, 

là các bạn là con người mất tự do rồi! Si mê một việc nho nhỏ ở thế gian thôi, là 

các bạn mất tự do ngay. Các bạn thích cái radio, các bạn cũng mất tự do; thích 

chiếc xe hơi, các bạn cũng mất tự do, thấy chưa? Cho nên luật Trời có, phải hiểu 

chỗ này. Chớ không phải là tôi có của nhiều là tôi được tự do đâu, hoàn toàn mất 

tự do! 

“Kẻ tu phải hết sức giữ gìn, chuyên chú công phu, giới luật luôn luôn bày trước 

mặt để mà kinh sợ cùng nghiêm chỉnh tuân theo; diệt mọi ý niệm trong đầu, phải 

dốc tâm mới có thể đạt được sự chân chính.” 

Phải dốc tâm, bởi vì con ma lười biếng nó thắng các bạn hàng ngày! Mới nói, 

mới nghĩ điều đó thì nó đưa điều khác rồi, nó chặn đường, các bạn tưởng là thiệt, 

té ra con ma lười biếng nó áp đảo! 
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CHƯƠNG 03 

֎֎֎ 

 

 

Đại Đạo vốn tự nhiên Thanh Tịnh 

Từ Hư Vô chân chính không hai 

Sáng tròn đầy đủ trong ngoài 

Chân Không diệu hữu sáng ngời Thái Hư 

Kẻ tu lấy thuyền từ tự độ 

Hiểu cõi đời vạn sự giai không 

Bao nhiêu hình tướng mông lung 

Đều là giả ảo nằm trong Luân Hồi 

Kẻ tu Đạo tức thời cắt đứt 

Mọi thất tình lục dục nhân duyên 

Hòa mình vào cõi tự nhiên 

Tự nhiên kiến Tính, rõ nhìn Bản Lai  

Tâm lúc ấy sáng ngời ánh Đạo  

Công Đức nhiều ta tạo cho ta 

Có nhà trên cõi Đại La 

Bốn mùa ấm khí Xuân hòa muôn năm. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 03: Hiểu rõ bản chất nguồn cội (thức bản lai diện mục) 

“Hư vô là cõi tự nhiên, cho nên đạo đã từ đó mà ra, đúng với lẽ một không 

hai,…”. 

Ðạo không có hai đạo đâu, mà có một đạo thôi. 

“…thể tính sâu dày tự nhiên, tròn đầy sáng sủa tự đủ, không vướng mắc tư kiến, 

tránh xa bụi bặm,…”. 

Đó, cho nên người thế gian mắc phải tư kiến mà không biết, tưởng rằng cái 

chuyện ta nghĩ là đúng. Cứ nhiêu đó, là trật! Nó phải tròn đầy, tự nhiên. Cho nên 

các bạn niệm Nam Mô A Di Ðà Phật đây, rồi nó sẽ tròn đầy tự nhiên và xuất 

phát ngay trung tim bộ đầu. Không còn dựa vào tư kiến, nói: “Tôi muốn vậy, tôi 

muốn vậy, tôi muốn vậy.” Trật lất hết, không có trúng! Cái đó là tư kiến. 

 “…tránh xa bụi bặm, học mà không học, tu mà không tu,…”. 

Hỏi: học làm sao mà không học? Học, thì lời nói họ truyền cho mình là cái thức 

của họ chiếu ánh sáng cho chúng ta và chúng ta tự sáng, kêu bằng “không học”. 

Thấy chưa? 

“… tu mà không tu, …” 
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Tại sao tu mà không tu? Tôi thấy rằng: tu là gì? Sự quân bình, mà sự quân bình 

của tôi có; mà tôi nuôi dưỡng sự quân bình thì do đâu tôi được nuôi dưỡng sự 

quân bình? Do người tu nhắc tôi. Tôi tới đó tôi học tu, nhưng mà tôi không tu, 

bởi vì tôi biết tôi có quân bình và tôi trở lại với sự quân bình của tôi, tôi đâu cần 

phải tu, thấy không? Tu mà không tu, học mà không học: Có phải trong bạn tự 

nhiên mà có không? Thấy rõ cái này. 

“… tu mà không tu, ung dung ở ngay chính giữa, không thiên lệch về một bên 

nào, không đi không ở; không giữ không bỏ; không vui không buồn; không sống 

không chết; không xưa, không nay, đó mới thật là giác ngộ về giải thoát.” 

Có phải quy Không là đúng không các bạn? Cho nên, nhiều người nói rằng: 

“Ông Tám ổng dậy quy Không, vậy tôi bỏ hết cho nó thành Không.” Bỏ đâu có 

được, xác của bạn mà! Nó có sự giềng mối rõ rệt, các bạn phải cho nó trở về tự 

nhiên và hòa hợp với siêu nhiên thì nó hội đủ cái vòng chơn lý, lúc đó kêu bằng: 

‘giải thoát’, lúc đó kêu bằng ‘buông bỏ’. Vì buông bỏ là gì? Quán thông. Có 

cũng được mà không có cũng được. Có cũng như không mà không cũng như có, 

thì các bạn mới thấy rằng tự tại, an nhiên trong nội tâm của chúng ta. Còn nếu 

mà tôi nói: “Tôi thiếu cái này không được!” Thiếu cũng được chớ! Khi mà tôi 

thanh tịnh rồi, tôi thấy rằng: có cũng như không, không cũng như có. Tôi đi tới 

chỗ giải thoát, mà vui cũng được mà buồn cũng được, hai cái nó cũng một mà 

thôi! 

Còn người đời, họ bị xa cách, ngăn cách ở chỗ đó: sự vui và sự buồn kích động 

họ, họ mới đùng đùng nhau đi tìm. Tìm, rốt cuộc, vui là cái gì? Nó cũng vậy đó 

thôi! Các bạn hàng ngày vui, rồi rốt cuộc nó cũng vậy đó thôi! Rồi các bạn hàng 

ngày buồn, rồi cực buồn, rồi nó cũng hòa vậy thôi, nó cũng đi tới Không. 

Cho nên chúng ta tu về Pháp Lý Vô Vi, khi mà chúng ta làm Pháp Luân Thường 

Chuyển đầy đủ rồi, buồn ghê lắm! Thấy càng ngày càng cô đơn. Tu cái pháp gì 

mà càng ngày càng cô đơn, muốn xa lánh tất cả mọi người? Là cái tạng Phế nó 

đang khai, nó đi tới cực buồn, nó mới đi tới chỗ bình minh sáng lạng trong nội 

tâm. Vui cũng vậy, tạng Tâm mở, nó đi tới cực vui nó mới đạt tới tịnh. Cho nên 

Ngũ Tạng mở đều là Chơn Tâm của các bạn, đó là cái Thức đó bạn. Ngũ tạng 

mà mở đều hết là Thức; mà Ngũ Tạng chưa mở, nói thức chớ chưa bao giờ thức. 

Cho nên Bề Trên thương các bạn, nhắc các bạn: “Một bọn ngu đần!” Nói cái câu 

đó nó nặng quá! Ðể chi vậy? Để các bạn dòm lại cái chỗ ngu của tôi ở chỗ nào. 

Mà cái bạn đạo kia nó nhập xác rồi nó cứ nói tôi ngu đần, tôi tức quá! Cái mặt 

con nhỏ đó mà nó nói tôi ngu đần, tôi tức quá! (cười) Khi mà tôi dòm lại: thiệt, 

tôi có cái ngu! Càng dòm, thấy càng ngu! Mà nếu không nói mạnh đó, làm sao 

mình dòm thấy được? Nói mạnh, mình thấy ngu đần chỗ nào chứ! “Tôi sáng suốt 

vầy, mà nói ngu đần?”. Thiệt là ngu! Ngồi chình ình đó, Ngũ Tạng, Ngũ Uẩn, 

mà không biết nó nằm ở đâu, mà chưa bao giờ vô coi thử đồ đạc còn hay là mất? 

Thấy chưa? Ngũ Tạng, nhân viên nó làm việc, nó lười biếng, nó ngủ hay nó làm 

gì ở trong đó, cũng không biết nữa! Không thèm lo cho nó, bỏ nó, phải ngu đần 

không? Ông chủ không biết làm ông chủ; ông vua cũng không biết làm ông vua; 

mà thằng hề cũng không biết làm thằng hề nữa. Phải ngu đần không? 

À, chúng ta nhìn nhận, thấy ngu đần! Thì Bề Trên nhắc, để chi? Ðể mở cho 

chúng ta tiến. Chúng ta cảm ơn cái tia sáng vô cùng, tia thanh tịnh vô cùng! Mà 

trước khi Người được cái sự thanh tịnh đó, Người cũng ngu đần như chúng ta. 
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Cho nên Cha Trời nói rằng, “Các con khổ, là Cha khổ. Cha đang sống với các 

con. Cha đã ngu muội như các con.” Ðó, Ngài mong rằng các con tu để các con 

sáng, trở về tối-sáng một lượt, các con mới làm việc với Cha được. Luôn luôn 

nhắc nhủ như vậy. 

“Coi muôn hình tướng đều là hư không diệt trừ mọi ảo ảnh trần gian, thế nhập 

tự nhiên.” 

Thấy chưa? Chúng ta thấy tất cả là Không. Khi mà các bạn trở về với các bạn 

rồi, các bạn dòm người khác, có cái gì đâu? Nó cũng một khuôn như chúng ta, 

rồi rốt cuộc nó quy Không. Cho nên khi các bạn đứng trên micro, các bạn ở đây 

nói 57 người, hay 50 ngàn người, hay 5 tỷ người thì các bạn chỉ thấy có một 

người thôi: một điểm Linh Quang sáng suốt. Ðứng trước micro, không có bỡ 

ngỡ. Các bạn trở về với cái Chơn Không của các bạn thì đứng ở trường hợp nào 

các bạn cũng không động. Cho nên tất cả những cái gì các bạn có ở đây là sẽ quy 

Không, chắc chắn nó như vậy. Cái định luật đã vạch ra rồi: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, 

Khổ. Rồi một ngày nào các bạn chết, các bạn đâu có ôm cái xác này được? Người 

khác ôm cái xác này đi chôn. Mà người đời thì dự trù: tôi bao nhiêu tiền, rồi tôi 

viết di chúc bây nhiêu, rồi để lại bây nhiêu. Rốt cuộc đâu có lấy được cái gì đi 

đâu, mình thấy không? Đạo là Không. Phải trở về cái Không mà phân tích 

Không, quán thông rồi mới nhận định rõ cái Không. Lúc đó cái dũng chí, nó mới 

đạt tới sự thanh tịnh. 
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CHƯƠNG 04 

֎֎֎ 

 

 

Người làm thiện Thánh Thần hoan hỷ 

Làm mười lành Thổ Địa ghi danh 

Ai làm trăm việc hiền lành 

Đông Hoa Đại Đế ghi rành họ tên 

Làm ngàn thiện Cửu Huyền Thất Tổ 

Hưởng phúc và thác trở thành Tiên 

Làm muôn điều thiện trở lên 

Ngọc Phù xuống rước thăng Thiên giữa ngày 

Kẻ tu Đạo ngày đêm phải nhớ 

Làm thiện là lợi độ cho ta 

Lợi người, lợi Đạo là ba 

Thiện là cái vốn để mà tự tu. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 04: Thiện ứng (đức thiện ứng nghiệm) 

“Người có được một đức thiện, trăm thần hoan hỷ, …”. 

Đức Thiện này, nó làm sao? “Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình” Phải biết rõ cái 

thiện như cái ác mới là làm thiện được: toàn Ngã trong cơ thể các bạn, Kinh Di 

Ðà đã dậy rồi, thấy không? Thức tâm, phải hiểu. Các bạn có bên trái có bên mặt; 

có bên ác có bên thiện mà các bạn không hiểu. Cho nên tu thanh tịnh rồi các bạn 

thấu đáo cái giá trị của chữ ‘Thiện’. Ðó, lúc đó các bạn mới thấy rằng: Ta lười 

biếng, ta trì trệ, ta không chịu xây dựng cho ta, ta không chịu lo lắng cho chính 

ta. Mà ta lo lắng cho chúnh ta rồi chúng ta sẽ thấy tất cả: Quán thông rồi thì mới 

biết cái giá trị của thiện và chúng ta sẽ hướng thiện. Các bạn làm thiện, mà các 

bạn biết được cái việc ác và thiện, là các bạn là người quán thông rồi. 

“… người có được mười đức thiện, thần số mệnh đều tính đủ.” 

Đó, Thập Linh. Con người có Thập Linh, mà biết khai minh tâm thức rồi thì đều 

tính đủ, lúc nào cũng điều hòa và không có nghịch bất cứ ai. 

“Người có trăm đức thiện đều được Ðông Hoa ghi vào sổ cái. (Người) có ngàn 

đức thiện, ân phước tới bẩy tổ, …”, thấy chưa? 

“… chết được thành tiên, có đủ vạn đức thiện, được Ngọc Phù xuống nghênh 

đón, được Thiên Thần tới chầu, bay lên trời giữa ban ngày.” 

Đêm rầy, các bạn thấy có Thiên Thần tới chầu không? Có không? Có! Tôi ngồi 

đây nói chuyện, cho những xác lên đứng hai bên, để phân tách và phụ giúp trong 
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cái cơ độ tâm thức cho các bạn. Hỏi chứ, các bạn có cái đó không? Có chớ, có 

Long Thần. Nhưng mà các bạn chưa tỉnh, chưa nhận thức, chưa điều động được. 

Nếu mà các bạn xây dựng đức thiện, quán thông rồi thì tự nhiên cái gì các bạn 

cũng có. 

Cho nên chúng ta khổ hạnh tu, để chi? Ðể đạt tất cả. Chớ tu không phải hiểu một 

góc mà bỏ một góc, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta tu để hiểu tất cả. Cho 

nên chúng ta phải dày công, phải bỏ công, phải tu luyện mà trở về với Chơn 

Thức của chúng ta là Ðiển Quang. Nếu bạn không có Ðiển thì Ngọc Phù xuống 

rước bạn, là rước cái gì? Ðiển nó mới nhanh, nó mới chạy theo được. Còn cái 

xác này mà xuống rước nó, nó đâu có đi! Nó là ở thế gian, phải trả lại thế gian, 

không đi. Nhưng mà cái thức của các bạn, cái hồn của các bạn mới đi được, là 

Ðiển. 
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CHƯƠNG 05 

֎֎֎ 

 

 

Thấy người chết ta thường thương hại 

Mà thân mình mình lại không thương 

Tứ Đại giả hợp một trường 

Cho ta thành thịt thành xương lâu gì 

Tứ Đại rã là khi ta chết  

Vậy thì ta phải biết thương thân 

Lấy Nước nặn Đất nung Tâm 

Bể hun Lửa đúc thành Thân lâu bền 

Thì Thân sẽ thiên niên bất hoại 

Như kim cương bền mãi không hư 

Đó là tích Đức hành Từ 

Đạo đưa ta tới Chân Như khó gì. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 05: Luôn luôn giữ gìn pháp lực (pháp lực năng hãn) 

Là “Thấy cảnh chết chóc sinh lòng từ bi, không biết tự buồn thân mình, thân do 

tứ đại nước lửa gió đất giả hợp thành, giống như đồ vật làm bằng đất, nung 

trong lò cho chắc lại. Thân người là đồ, pháp là lửa lớn, nên có thể nung đúc 

thân người thành thân không thể hủy hoại.” 

À, cái câu này, các bạn cũng thường nghe anh Tấn đọc, nhưng mà các bạn không 

có hiểu đâu! 

“… thấy cảnh chết chóc sinh lòng từ bi, …”: vì đồng loại với nhau tại thế, con 

thú chết chúng ta cũng động lòng, đừng nói con người chết. Ðó là chúng ta cảm 

thức ngay huynh đệ trong quả địa cầu này, chung sống, đồng hưởng một nhịp 

thở của Càn Khôn Vũ Trụ, đấng Cha Trời. 

“… không biết tự buồn thân mình, …”: phải dẹp tự ái, không có buồn thân mình, 

không có tội nghiệp. 

“… thân do tứ đại nước lửa gió đất giả hợp thành, …”: Đó, chúng ta không có 

nước, không nói chuyện được. Cây cỏ không mọc, chúng ta không có sự sống. 

“… nước lửa gió đất giả hợp thành, …” rồi nó sẽ tan. Khi mà chúng ta hiểu 

được, tâm chúng ta tự nhiên, mấy dòng chữ này, tâm cũng định rồi. 

“… giống như đồ vật làm bằng đất, …”: Trong cái xác tôi, mà nói đồ vật làm 

bằng đất? Không có mặt trăng mặt trời, không có nóng lạnh nung nó, nấu nó, 
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làm sao mà nó cứng cáp lên, đi đứng được? Trong cái xác bạn có xương đó bạn, 

phải nhờ sự nung nấu nó mới kết thành. 

“… nung trong lò cho chắc lại. Thân người là đồ, pháp là (lò) lửa lớn, …”: Phải 

Điển không? Lò lửa của Càn Khôn Vũ Trụ đang chiếu cho các bạn, đang đốt các 

bạn hàng ngày, mà để chuyển qua sanh, lão, bệnh, tử, khổ. 

“… nên có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại.”  

Ðó! “… nên có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại.”: Cái 

lửa Trời, mà chúng ta biết được cái căn bản của phần hồn chúng ta thì chúng ta 

đâu có hủy hoại được? Cho nên, trước khi chúng ta giáng lâm thể xác này, bằng 

một giọt máu, nhưng mà lần lần nó thành cái hình hài. Từ nó, nung đúc thành 

cái thân không thể hủy hoại được. Rồi khi nó chết rồi, bây giờ chúng ta chết, 

chúng ta đem cái phần thanh tịnh đó, rồi cũng ở trong cái giới khác; nó ra, hiện 

một cái thân khác. 

“Lửa là ánh sáng công đức, tâm đức ngày một tích lũy, tới khi ánh sáng chói lòa 

tức là thân mềm đắc pháp thành thân cứng tựa kim cương, không phá hủy nổi 

được.” 

Cái này, người ta nói về Ðiển. Nhưng mà “… tới khi ánh sáng chói lòa tức là 

thân mềm đắc pháp…” là Ðiển đó. Xuất ra rồi các bạn có tay có chân đàng 

hoàng. 

“… thành thân cứng tựa kim cương, không phá hủy nổi được.”, cho nên hồn bất 

diệt ở trong này, cắt nghĩa cho các bạn thấy rằng Ðiển Hình là bất diệt. Ngày 

hôm nay, đường chúng ta đang đi đây là Ðiển Hình. Chúng ta thấy rồi: 20 tuổi, 

30 tuổi, 40 tuổi, tóc bạc, thấy rồi, thấy già rồi. Cái phần này nó bỏ, nhưng mà cái 

phần kia càng ngày càng trẻ, nếu chúng ta là người tu. Chúng ta nung đúc thân 

chúng ta, chúng ta sẽ có một cái toàn thân, cái Kim Thân bất hoại để hành Ðạo 

hợp pháp chơn chánh. 
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CHƯƠNG 06 

֎֎֎ 

 

 

Sống ở đời như người leo núi 

Vật báu nhiều chẳng cúi nhặt chi 

Để khi xuống núi hỏi thì 

Không hề có báu ra về trắng tay 

Kẻ sống ở đời nay đâu khác 

Báu vật là tránh ác làm lành 

Thiện nhân của báu để dành  

Để khi mình chết trở thành vốn riêng 

Thấy việc thiện chăm siêng tích lũy 

Phúc báu nhiều Đạo vị cao siêu 

Tích vàng chết chẳng mang theo 

Tích lành, tích Đức được đeo bên mình. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 06: Tích thiện làm quý (tích thiện vi bảo) 

“Kẻ lên núi báu, đi khắp đó đây, vật báu ngổn ngang, thứ gì cũng quý giá, khi 

xuống núi chẳng lẽ không đem theo được một món gì sao? Về tay không thì bị 

coi là khinh thường vật. Người ta sinh ra đời như được trèo lên núi quý giá vì 

mọi thứ thiện duyên đều quý báu. Người không tạo đức thiện thì khi chết đi chẳng 

khác nào kẻ trèo lên núi có nhiều báu vật, song khi xuống lại tay không, chẳng 

mang theo được chút gì, thật là có mắt như mù, sau này có hối hận cũng chẳng 

kịp.” 

Thấy chưa? Chúng ta đi lên núi thấy vật báu, nhưng mà khi xuống núi là tay 

không, không có thể đem cái gì đi được hết. Mà khi chúng ta tới thế gian này, 

chúng ta ôm của cải, này kia, kia nọ. Mà một ngày kia chúng ta ly khai rồi, cũng 

tay không. Đâu có gì! Đâu có gì mà phải tiếc thương, mà làm cho ta mù và tranh 

chấp giết chóc lẫn nhau, làm cái chuyện mất giá trị của tâm hồn của chính chúng 

ta! Khi chúng ta chết rồi là chỉ có hồn đi thôi, vật chất đâu có thể cùng đi với 

chúng ta. Cho mỗi người tu Vô Vi đều hiểu điều này: hiểu của cải ở thế gian 

tranh giành cho kỳ được, nhưng mà rốt cuộc cũng phải ra đi bằng hai tay không. 
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CHƯƠNG 07 

֎֎֎ 

 

 

Thân con người dục tình làm ố 

Tâm con người duyên nợ làm ô 

Thân người khi bị dính nhơ 

Nước đời, nước suối hay hồ tắm đi 

Riêng Tâm người nhơ vì lục dục 

Tắm nước đời vẫn đục vẫn nhơ 

Phải dùng pháp thủy rưới vô 

Ấy dòng suối Đạo phải lo tắm nhiều 

Thân Tâm bẩn thảy đều rửa hết 

Thanh Tịnh rồi mới biết Vô Vi 

Gương Tâm còn uế bụi thì 

Làm sao soi tỏ lối về Đại La. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 07: Làm sạch ghét 

“Thể xác không sạch sẽ, bụi bặm dơ dáy bám đầy nên phải lo tắm rửa. Tâm bụi 

bặm không thanh tịnh. lục căn bị nhiễm, nếu không lo tẩy rửa ắt bị mê muội. Do 

đó thân dơ dáy có thể dùng nước trần gian rửa sạch, còn tâm ô uế phải có nước 

Pháp mới rửa sạch nổi, lục căn mà trong sạch, các lỗ chân lông sẽ sáng sủa, 

không một sợi lông, sợi tóc bị ô nhiễm mới mong sống đạo.” 

Các bạn thấy không? Ngày hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta được cái Pháp 

để rửa tâm, cái Pháp Luân Thường Chuyển là rửa tâm các bạn, rất rõ rệt. Chúng 

ta may mắn, chúng ta rửa hàng ngày. Hàng đêm chúng ta công phu, chúng ta 

dùng Pháp Thủy rửa tâm, Thanh Khí Ðiển rửa tâm. Chúng ta may mắn được cái 

pháp này để thực hiện cái Pháp Luân Thường Chuyển. 
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CHƯƠNG 08 

֎֎֎ 

 

 

Con người ta một khi nếm mật 

Vị ngọt liền thấm khắp miệng môi 

Lời Đức Thiên Tôn dạy đời 

So cùng với mật tuyệt vời hơn xa 

Lời thế tục nói ra sương nhạt 

Lời uế ô bẩn ngập vào tâm 

Riêng lời của Đạo tình thân 

Vị thơm ngọt thấm vào thân nhiều người 

Từ cửa miệng đồng thời khi thuyết 

Nói ra là phân biệt chính tà 

Riêng lời Đạo Đức nói ra 

Luôn luôn thanh tịnh chan hòa từ bi. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 8: Mùi vị của đạo 

“Kẻ ăn mật, miệng ngọt lưỡi còn dư vị, lời nói của ta cũng như vậy. Còn lời nói 

phàm tục nhạt nhẽo vô vị, vì tâm bị nhuốm lời dơ dáy, vị bẩn thỉu, lời nói nhờ 

hương vị của đạo khiến tinh thần trong sạch. Lời nói ở miệng giống như ăn (mà) 

trúng độc, ói ra cũng chết, chỉ nghe mà có thể phân biệt được chính với tà, dơ 

dáy và trong sạch, tiên thánh cùng ma quỷ.” 

Cho nên chúng ta mùi đạo, chứ mùi đạo không có nói ra được, chỉ giữ tâm. Cho 

nên các bạn cấm khẩu là rất đúng. Thanh tiṇh để nghe. Phần nào thanh, phần nào 

trược, phần nào tà, phần nào chơn, ai là Tiên, ai là Phật? Chỉ nhờ sự thanh tịnh, 

quy Không mới nhận định được. Mà tâm thức các bạn còn đứng về bên tay mặt, 

hay đứng về bên tay trái, không bao giờ các bạn nhận ra được, phải quy Không. 

Mà chỉ lấy cái gì để quy Không? Là Chơn Tánh, là Điển Quang, ngay trung tim 

bộ đầu. Cái Chơn Tánh của Ngũ Tạng chúng ta là Ðiển. Sự hoạt động của cơ 

tạng cũng nhờ Ðiển, tất cả là Ðiển. Nhưng mà quy hội được Ðiển rồi chúng ta 

mới phân tách rõ rệt. 
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CHƯƠNG 09 

֎֎֎ 

 

 

Hết thảy mỗi chúng sinh trần thế 

Do Nhân mà kế kế sinh ra 

Nhân rồi Duyên tiếp nối qua 

Gây ra phiền não gây ra nghiệp đời 

Nhập sinh diệt Luân Hồi chuyển kiếp 

Thành hoại luôn liên tiếp sóng nhồi 

Nay cần giác ngộ Bản Lai  

Phải suy vạn sự trên đời là Không 

Không chấp trước nẩy lòng tà kiến 

Không thân tình chấp chuyện yêu thương 

Nhân duyên cắt đứt mọi đường 

Cho Tâm Đại Định không vương việc đời 

Khi Tâm đã sáng ngời sẽ rõ 

Thế nào là có có không không 

Tâm yên đã sạch đã trong 

Con đường giải thoát sẽ không xa gì. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 09 : Cắt đứt nhân duyên 

“Tất cả chúng sinh đều do Nhân mà sinh ra; nhân lại do duyên sinh ra, nhân và 

duyên kết thành phiền não, thành vô lượng nghiệp, đọa lạc vào chốn sống chết, 

luân hồi không cùng, như bọt nước trên sóng, vừa có đã mất nên con người phải 

giác ngộ lẽ đó, muôn vật vốn là không, tự chuốc ý niệm tự lãnh ràng buộc, mọi 

mối thân quen đều là gốc của phiền não cùng lao tù.” 

Chúng ta đang bị giam hãm trong cái xác này. Cái thân nó quen thuộc chúng ta, 

nó là lao tù, đang giam hãm phần hồn. 

“Tâm này chẳng ngộ tức là tâm của đại tội nhân, từ muôn ngàn kiếp trước nay 

thân bị trói buộc chẳng thể giải thoát. Ta nay vì người, giảm ‘nhân’ trước sau, 

cắt đứt mọi ‘duyên’. Thức được ‘nhân’, thì không còn ‘nhân’; ngộ được ‘duyên’ 

thì không còn ‘duyên’,…” 

Mình biết được do đâu đến thì chúng ta không còn phải động loạn nữa. Chúng 

ta thấy cái duyên ở đâu đem đến đây, nhưng mà khi chúng ta thức tâm rồi, đâu 

còn duyên nữa. 
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“… không ‘nhân’, không ‘duyên’ luôn luôn an định cùng thanh nhẹ và sáng suốt, 

không tới không lui; không buông, không nắm (nữa), …” 

Có đâu mà buông? Chúng ta xuống với Không mà, lấy gì đâu mà buông? Bây 

giờ các bạn nói ‘buông bỏ’, các bạn vốn là Không mà cần gì phải buông bỏ? Mà 

các bạn về Không là không cần buông bỏ. Vốn là Không, trở về cái vốn là không 

cần buông bỏ nữa. 

“… hoàn toàn giải thoát, vượt ra ngoài ‘tam giới’ tức là ba cõi đất, trời, người.” 
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CHƯƠNG 10 

֎֎֎ 

 

 

Bất cứ là Nam hay Nữ giới 

Nếu thắp hương sám hối lỗi lầm 

Nguyện cùng chư vị Tiên Thần 

Quyết tâm cải quá, tự tân, tự rầy 

Tâm thanh tịnh là ngày gia nhập 

Vào trong hàng Chư Phật Thánh Tiên 

Những người nhỏ đến lớn lên 

Tâm là một tấm gương nguyên sạch làu 

Vốn thanh tịnh trước sau không uế 

Sẽ nhập vào ngôi vị Cổ Tiên 

Chúng sinh tội nhỏ gây nên 

Cũng cần sám hối đừng quên bao giờ. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 10: Tự làm mới (tự tân) 

“Không kể gái trai, đều cúi đầu vái lạy Tiên Thánh, tẩy rửa ô uế khiến cho tâm 

thanh tịnh, ăn năn lầm lỗi để tự đổi mới mình, nguyện không tái phạm.” 

Tại sao chúng ta quỳ lạy Tiên Thánh thì chúng ta tẩy rửa sự ô uế được? Tiên 

Thánh là gì? Từ người đã khổ hạnh tu, tiến lên thanh nhẹ. Mà chúng ta hướng 

về Tiên, Thánh, Phật thì chúng ta được rửa, vì thanh điển phải có nhiệm vụ rút 

trược điển. Chúng ta lạy Thượng Ðế, chỉ đưa khối trược cho Thượng Ðế mà thôi! 

Thượng Ðế chỉ hút trược của chúng ta, cho nên khi lạy rồi ta cảm thấy nhẹ. 

“Nếu như có người từ lúc vào đời cho tới giờ cứ gặp Tiên Thánh là nội thức tỉnh 

liền, tâm thanh tịnh ngay, dĩ nhiên họ chẳng cần phải sám hối để tự cải hóa, vì 

kiếp trước họ chính là Tiên, kiếp này chẳng cần phong chức Thánh mới.” 

Ðó, cho nên ngày hôm nay các bạn đã lâm trần và bị sai lầm, bị ô trược, bị động 

loạn nó bám víu tâm thức của các bạn. Cho nên các bạn nhớ được Tiên, Thánh, 

Phật thì các bạn trở về với cái cảnh cũ, không cần phải chờ ai phong chức cho 

các bạn nữa. Các bạn ngày nay thức tâm rồi thì tự nhiên sẽ về tới bến giác, là nơi 

cũ của các bạn. 
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CHƯƠNG 11 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo phải nên nhớ kỹ 

Có thừa mà bố thí dễ thay 

Thiếu mà bố thí mới hay 

Nhà giàu cho kẻ ăn mày khó chi 

Nhưng đói rách dám chia cơm áo 

Cho kẻ nghèo là tạo Thiện Tâm 

Hạnh tu bố thí rất cần 

Nhưng mà thí Pháp gấp trăm gấp ngàn 

Đem Đạo Lý luận bàn rất rõ 

Khiến chúng sinh dứt bỏ hồng trần 

Quay về dưỡng Tính tu Tâm 

Đại công đức ấy gấp trăm bạc tiền. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 11: Ban phát tiền của (bố thí) 

“Dư thừa mà bố thí thì tránh khỏi hoạn nạn, còn không bố thí thì chắc chắn gặp 

hoạn nạn. Cho đi cái mà mình không ham muốn yêu thích thì rất dễ dàng, cho 

đi cái mà mình vốn ưa chuộng thì rất khó khăn.”. Ðó! 

“Tất cả các ân phước đều đến từ cái tâm vui vẻ, kẻ cho không mất mát, người 

nhận được ơn ích, tất cả sự cho đi đều khiến tâm vui vẻ, thần trí được sung 

sướng. Tất cả của cải châu báu thậm chí đến cả tính mệnh đều là tạm vay mượn 

để sử dụng, khi đại hạn tới thì tất cả đểu tiêu tan, chẳng lưu giữ được gì.” 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta làm, cứ thở than: “Tui làm vậy không đủ sống”, 

mua căn nhà rồi cũng không đủ sống, cái gì cũng không đủ sống. Rốt cuộc rồi 

các bạn chết, các bạn đâu có đem đi được. Tai nạn tới là tiêu tan, không có cái 

gì của bạn hết trọi! Nhưng mà cái chánh của bạn là về phần Hồn mà không lo 

bây giờ, không lo để dành, không lo tu để góp của bỏ vô nhà băng Ông Trời, để 

sau này có tiền xài. Nhưng bây giờ đâm ra ngược lại, đi thiếu nợ ở trần gian cho 

khổ, rồi than Trời than Ðất, rồi cầu xin, cái đó có phải tạo nghiệp không? 

“Bậc trí sĩ sống ở đời nhưng lòng lúc nào cũng ôm ấp sự rời bỏ cuộc sống cùng 

dâng hiến của cải để cúng dường tam bảo, giúp đỡ kẻ nghèo, phát huy đạo pháp, 

hoàn toàn giác ngộ. Gieo nhân đức, hái trái thiện, ân đức báo đền vô lượng vô 

biên, kể sao cho xiết. Chỉ những người vui vẻ cho đi mới sung sướng nhận lại 

mà thôi, …” 
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Khi mà chúng ta dụng lòng từ đối xử với chúng sanh, chúng ta là người thế Thiên 

hành đạo thì không bao giờ chúng ta bị đói rách và thiếu thốn cả. Lúc nào chúng 

ta cũng có cơ hội nhận lại. Sợ Trời cho chúng ta không dám nhận mà thôi! 

“… vì kẻ nào gieo giống kẻ đó gặt hái thành quả. Cho đi là dứt được nghiệp 

trần, gian tham là chuốc nghiệp vào thân.” 

Thấy rõ chưa? Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy, nghĩa là, Thượng Ðế 

giáng lâm qua Ngọc, hay là qua chị Trừ, hay Nam Mai, thí dụ vậy, thì chúng ta 

thích. “Sao lại Ổng không giáng lâm cho tôi, cho tôi sướng ?” Cái đó là chúng 

ta tham! Mà Ông Thượng Ðế giáng lâm phải có ngày, có giờ. Ông phải điêu 

luyện con người đó bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, Ổng mới chiếu cho nó một 

chút xíu. Chớ Ổng mà xuống đây thì xập Trời rồi, thấy chưa? Nhưng mà người 

thế gian lại muốn ‘Cho Ổng xuống nó, rồi Ổng xuống tôi, công bằng. Nó áp phe 

với Ổng, nó cúng Ổng. Còn tui không có tiền cúng, Ổng không xuống!” Cái đó 

là sai! Chưa đúng ngày đúng giờ, chưa ngộ được Chân Lý và Chân Lý chưa 

truyền cảm trong nội tâm chúng ta. 

Cho nên phải cố gắng tu mới có cái phần phước đó, còn không cố gắng tu thì 

không có phần phước đó. Người ta đã tu nhiều kiếp người ta mới được cái đó. 

Một chiếu Chân Lý vô thì nó thức tâm, nó thấy nó ngủ an nhiên tự tại, nó thấy 

tâm hồn nó sung sướng. Lúc nào nó cũng kính yêu Ðấng Cha Lành, lúc nào nó 

cũng sống với Ðấng Cha Lành. Cái tình yêu nó man mác, mãi mãi trong thâm 

tâm nó. Nó nhìn đâu đều là tỏ sự thương yêu, chớ không phải hiện hình của một 

cá nhân phàm tục nữa. Nếu mà dụng một cá nhân phàm tục mà để độ tâm chúng 

ta thì chúng ta yếu hèn quá, không có bao giờ tiến nổi! Ðó là nghiệp tâm, khổ, 

chớ không có sung sướng. 
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CHƯƠNG 12 

֎֎֎ 

 

 

Biết Đại Đạo của Trời là đúng 

Chỉ muốn nhanh muốn chóng cho xong 

Tất nhiên sẽ chẳng thành công 

Tu hành chóng chán sẽ không được gì 

Theo Pháp môn Vô Vi chính đại 

Phải năng hành không ngại không nghi 

Như người đã đẩy thuyền đi 

Quyết tâm sang tới bờ kia mới ngừng 

Tu Đại Đạo không dừng không nghỉ 

Gắng đêm ngày chăm chỉ mà đi  

Nắng mưa sóng gió quản gì 

Thuyền vô Bến Giác bỏ khi nhọc nhằn. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng không có đọc chương này: 

 

Chương 12: Chăm chỉ thực hành (cần hành). 

“Kẻ biết đạo của ta mà không chăm lo thực hành, kẻ hành đạo ta mà không giữ 

được bền đều khó đắc đạo. Còn biết mà chăm chỉ thực hành, không lười biếng, 

bền chí gắng công như vượt trùng khơi ngày ngày mong tới bờ, trước sau như 

một, lên được bờ kia, vô lẹ thành trì của đạo.” 
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CHƯƠNG 13 

֎֎֎ 

 

 

Con người ta khi chưa sinh xuất 

Hỗn độn nằm trong nhất khí thôi 

Không hình không tướng không đời 

Không mầu không sắc trong ngoài Chân Không 

Sau khi sinh, sống trong ảo tưởng  

Hàng trăm hình nghìn tướng hiện ra 

Hư danh ảo giả chuyển qua 

Gây ra phiền não gây ra tội tình 

Kẻ tu Đạo coi mình như thép 

Đem đúc rèn, rỉ sét mất đi 

Tinh quang thép sáng trở về 

Ấy là Đại Đạo tu trì nên công. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 13: Luyện ô uế thành chân chất 

“Lúc người ta chưa sinh hỗn độn, vốn không có một vật, nhìn nghe chẳng được, 

với chân thường hội hợp, chẳng có tên tuổi hình tướng nên gọi là Chân Nhân.” 

Chân Nhân là không có ô nhiễm, không có dính cái gì hết đó, nguyên gốc. 

“Sau khi sinh muôn vạn hình tướng trang điểm hư danh đều là hình tướng giả 

tạm, …” 

Chức này chức nọ, quần này áo nọ, màu này màu nọ, trét đầy mặt đầy mày, rốt 

cuộc đều là giả tạm. 

“… nhìn lại ảo thân, tội trên muôn ngàn, gọi là tội nhân.” 

Ðó, chúng ta là một ‘tội hồn chưa hoàn tất’ ở thế gian. 

“Muốn tu đạo lớn, giống như đúc kiếm, nung nấu cặn bã ô uế mới gạn lọc nổi, 

tinh khiết rắn chắc, mạnh mẽ cứng cỏi thành thanh được khí giới tuyệt diệu. 

Khinh phàm trọng thánh, thăng tiến Cõi Ðại La.” 

Trọng Thánh. Tại sao chúng ta khinh phàm, trọng Thánh? Bởi vì cái cõi tạm này 

nó điêu luyện chúng ta, mà chúng ta phải bỏ công mới tiến hóa. Hỏi chớ những 

vị Thánh đó đã tiến hóa vì gì? Vì công lao, một kỳ công vĩ đại mới thành vị 

Thánh. Chúng ta phải trọng vị Thánh. Chúng ta phải noi cái gương lành để tiến 

hóa, để thăng tiến cõi Ðaị La vô cùng sống động, nhẹ nhàng, thanh thản.  
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CHƯƠNG 14 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo là gây thiện nghiệp 

Xa Đạo là ác nghiệp gây nên 

Tu thì lập Đức trước tiên 

Lập Công thứ đến tiếp liền lập Ngôn 

Tuy khác lời quy tròn một Đạo 

Chúng sinh vì điên đảo nghĩ sai 

Tạo ra địa ngục cho người 

Sông yêu ngụp lặn khó bơi vào bờ 

Kẻ tu Đạo nên lo thuyết Pháp 

Cho chúng sinh tự giác đường đi 

Giúp người phương tiện tu trì 

Tất nhiên được phúc, Vô Vi Đạo thành. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 14: Liên tục chuyển hóa 

“Người theo đạo gọi là thiện nghiệp. Kẻ bỏ đạo gọi là ác nghiệp.” 

Tại sao? “Tôi không tu, kệ tui, mắc mớ gì nói tui ác”? Vì tôi tu thì tôi sáng suốt, 

tôi thấy tôi rõ hơn và tôi ví tôi là tất cả mọi người, tôi mới nâng đỡ mọi người. 

Mà nếu mà tôi không tu thì tôi chỉ làm sao chiếm đoạt đối phương để cho tôi có 

lợi, thì tự nhiên tôi trở nên ác. Tôi ngồi tôi suy nghĩ: tất cả mọi người, nếu mỗi 

người cho tôi một ngày một đồng, thì tôi giàu lắm! Tôi nghĩ chuyện ác, mà tôi 

không có bỏ mồ hôi nước mắt của tôi ra, tui không chịu đóng góp, tôi chỉ học lối 

ăn cướp thôi, thì ác nghiệp! 

“Lập đức Thái Thượng, có khi lập công, có khi lập ngôn, những ai lập được đức 

đó đều về được đạo.” 

Lập Công là chúng tôi cũng như bây giờ, các bạn đạo tới đây, có nhiều người 

không có biết nghe Ðạo, nhưng mà họ lập công. Họ đi dọn, đi quét, họ lo làm 

công chuyện, ngày này tới ngày kia và họ cũng không có tính. Có khi lập Ngôn: 

chúng ta có những lời khuyên giải người khác để tránh những sự động loạn và 

để đỡ cho những tai nạn ở về sau, đó là lập Ngôn. 

“… những ai lập được đức đó đều về được đạo.” 

Chúng ta làm, quên ta, vị tha, thường độ thì lúc nào chúng ta cũng về tới được 

Ðạo. 
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“Tất cả chúng sinh điên đảo vọng tưởng tự tạo địa ngục mà chẳng hay, kéo nhau 

lao đầu đắm chìm dưới sông yêu. Nay vì chúng sanh, thuyết pháp cứu đời, mở 

cửa phương tiện để được phúc báo cùng chứng quả vô vi.” 

Ở thế gian họ tạo Địa Ngục, đâu có hay! Tranh giành, che lấp, dối trá, tự gạt lấy 

mình, làm cho mình càng ngày càng tăm tối, không thấy đường đi. Không chịu 

mở ra, không chịu mở tâm, không biết Bề Trên là ai, thì làm sao nó biết nó? Ít 

nhứt nó phải thấy rõ cái giá trị của Càn Khôn Vũ Trụ đang hỗ trợ cho nó, từ ăn 

mặc, quần áo, nhà ở, phương tiện. Nó mới thấy rõ phần hồn của nó là nhỏ, mà 

chỉ thấy rõ nó lười biếng và chưa đóng góp. Lúc đó nó mới có cơ hội thức tâm. 

Cho nên phải “… mở cửa phương tiện để được phúc báo…”, được cái ơn phúc 

ở trên chiếu rọi cho chúng ta. “…cùng chứng quả Vô Vi”. Mở rộng đường ta đi, 

không nên ở trong chỗ eo hẹp nữa. 
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CHƯƠNG 15 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo cần tu khổ hạnh 

Dục vọng cần dứt mạnh ai ơi 

Không gây vọng tưởng ở đời 

Tâm không nhiễm trược, thân người sạch thêm 

Để bắt đầu luyện Tinh hóa Khí 

Khí hóa Thần đạo vị càng lên 

Luyện thân hợp Đạo tiếp liền 

Tiến lên Đạo hợp tự nhiên là thành 

Vạn pháp thu về mình tất cả 

Đem nhất thân mà hóa vạn thù 

Không thiên vào Hữu hay Vô 

Dứt luôn Sinh Diệt, tự do Đạo thành 

Ấy là lúc Ngọc Kinh ban chiếu 

Triệu người tu nhập Diệu thăng Tiên 

Kim Đồng Ngọc Nữ rước lên 

Chân Nhân chứng vị du miền Đại La. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 15: Chân chất thành thực 

“Tĩnh tâm khổ hạnh, dứt bỏ mọi mối tham dục thế gian, chớ vọng tưởng, không 

được nhiễm trược, luyện hình hóa khí,…” 

Đó, “… luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo, …”: là các bạn đang làm đây. 

‘Luyện hình hóa khí’ là các bạn đang tập tành làm Pháp Luân Thường Chuyển. 

Rồi ‘luyện khí hóa thần’, trụ đảnh trên bộ đầu, lúc đó các bạn sáng suốt, hỏi gì 

trả lời cái nấy, biết được. 

‘Luyện thần hợp đạo’: cái thần thức của các bạn đi trở về quân bình. 

“… thể nhập tự nhiên, …”: Lúc đó con người sống vì tự nhiên rồi. Con người 

nó sống trẻ trung, vui vẻ, lúc nào cũng hồn nhiên, lời nói quân bình có giá trị và 

cứu độ mọi người. 

“… thâu muôn pháp vào một thân, …”: đem vô trong lò điêu luyện quy nhất hết 

thảy. 

“… dùng một thân hóa muôn cảnh, cả ‘hữu’ lẫn ‘vô’…”. 
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Thấy không? Cái cảnh thế gian đây chúng ta cũng có thể nhịn nhục đủ thứ để 

hòa hợp với tất cả, là muôn cảnh. Cả Hữu lẫn Vô: trong Vô chúng ta là về phần 

điển quang, về phần hồn, đâu đến chúng ta cũng hòa và thức. Cho nên sau khi 

các bạn tu về Vô Vi, luồng điển bộ đầu các bạn mở rồi, những người đăm đăm 

đến muốn hỏi đạo các bạn, vừa ngồi với các bạn thì những câu đó nó đi mất, 

không còn nữa, bởi vì các bạn hòa trong Vô, trong Không; và thanh điển đó nó 

sẽ thu hút đối phương và độ đối phương tức khắc, chứ không cần đặt câu hỏi. 

“… duyệt, dứt duyệt sống chết thì đó gọi là bậc chân nhân”. 

Không còn sự sống chết, vì lúc sơ khai thế giới nó là chân nhân, không biết sống 

là cái gì, không biết chết là gì. Mà ngày hôm nay các bạn luyện gì? Luyện điển 

nè, luyện đạo này là về điển thì các bạn trở về với chân nhân rồi. Nhưng mà 

chưa, vì nghiệp trần đang lôi cuốn các bạn và cố gắng tu đi. Mượn cái thanh khí 

điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ về hỗ trợ cho cái nội tạng khai triển lên, trụ đảnh 

hòa với Hư Không, lúc đó các bạn không còn sự sanh tử luân hồi nữa. 
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CHƯƠNG 16 

֎֎֎ 

 

 

Tu Tiểu Thừa tai không vọng thính 

Không vọng tri, tâm tránh vọng tri 

Việc làm cấm hẳn mọi bề 

Dứt luôn chủ kiến tu trì sẽ nên. 

Tu Trung Thừa tuy nhìn không thấy 

Tai có nghe bỏ đấy không nghe 

Tâm hay mà chẳng biết gì 

Tâm không bị động duy trì quán thông. 

Tu Đại Thừa thấy không, không thấy 

Chẳng nghe mà cũng chẳng chẳng nghe 

Bất tri và bất bất tri 

Con đường Trung Đạo đi về hồn nhiên 

Cho nên sẽ quan Thiên sát Địa 

Tâm thâu luôn đại thế Thái Hư 

Đây là công quả Tam Thừa 

Bậc Chân Tu chớ bao giờ lãng quên. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 16: Sự khác biệt giữa ba “thừa” (tam thừa đẳng sai). 

“Hành giả ở bậc ‘tiểu thừa’ mắt chẳng nhìn bậy, tai chẳng nghe bậy, tâm chẳng 

nghĩ bậy, cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tới đạo”. 

Cho nên người còn yếu hèn không nên bày đi đây đi đó nhiều, nghe lời động 

loạn nhiều, nhưng mà phải dứt đi thì cái tâm nó mới mau, niệm Phật mới được. 

Còn nếu mà bây giờ niệm Phật, chút nữa coi phim chưởng là nó quên hết! Niệm 

không được. À, coi xi-nê cũng không được, phải dứt cái đó. Muốn niệm Phật 

mau lẹ và thành công phải dứt tất cả những cái đó một thời gian, rồi mặc sức sau 

này mình xem lại; lúc ta xem ta quán thông rồi không có động loạn nữa. 

“Hành giả ở bậc ‘trung thừa’ nhìn chỗ không nhìn, nghe điều không nghe, biết 

cái chẳng biết, động nơi chẳng động để quán thông mọi lẽ huyền diệu”. 

Đó, thì chúng ta nghe chuyện đời, nhưng mà từ cái đời nó vô rồi chúng ta rút 

lên, thanh điển nó trên kia rồi, ta không có nghe nhưng mà ta đi chỗ quán thông. 

“Hành giả ở bậc ‘đại thừa’ không nhìn mà chẳng phải không nhìn, không nghe 

mà chẳng phải không nghe, không biết mà chẳng phải không biết, …”. 

Nhiều người, người ta hỏi biết không ? Biết, mà kỳ thật nó không có để ý. Nó 

biết mà nó không có bao giờ lưu trữ, nó mới biết mà không biết, nghe mà không 
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nghe. Nó có nghe mà nó không có lưu trữ thì nó không còn ác ý nữa; nó thanh 

lọc rồi, nó không còn cố chấp, nó không còn kỳ thị nữa, nó không có ghét một 

ai, tùy duyên độ hành. 

“… trong ngoài rỗng rang đó đây không ngăn cách nên có thể hòa làm một cùng 

vũ trụ, đi vào cõi vô cực”. 

Muốn được sung sướng thanh nhàn phải dẹp, luyện tu chỗ này, mở chỗ kia cho 

nó thông cảm tất cả, nhiên hậu chúng ta mới được ổn định. 
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CHƯƠNG 17 

֎֎֎ 

 

 

Đem tiền của cho người là quý 

Nhưng không bằng bố thí thiện ngôn 

Bạc vàng tuy báu tiêu luôn 

Lâu dần sẽ hết đâu còn trong tay 

Nhưng vốn thiện chứa đầy Tâm đó 

Tiêu một đời đâu có hao chi 

Bao nhiêu Tiên Thánh xưa kia 

Tu thành Đại Đạo cũng vì thiện ngôn 

Kẻ tu hành luôn luôn nhớ kỹ 

Đem thiện ngôn bố thí chúng sanh 

Khuyên người hoan hỷ làm lành 

Lợi người mà cũng lợi mình hỡi ai. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 17: Dùng lời khuyên thiện 

“Tặng người tiền của không bằng tặng lời nói khuyên răn điều thiện. Bạc vàng 

tuy quý báu song tiêu xài sẽ hết, lời nói khuyên răn điều thiện lọt được vào tâm 

sẽ là của báu trọn đời. Tất cả các bậc thần tiên chân nhân đều dùng lời nói quan 

trọng vô thượng đạt thành đạo quả, người ta có thể đem những lời nói đó giảng 

dạy cho chúng sinh tuân hành để tránh tai họa mà hưởng ân phước”. 

Khi các bạn vô coi xi-nê-ma chẳng hạn, coi cảnh Tiên hay là Thích Ca đắc đạo, 

là Quan Âm Bồ Tát đồ gì đó; các bạn đi coi, rồi các bạn ra khỏi rạp hát các bạn 

thấy nó nhẹ nhàng. Vì vốn ta ở trên đó, chúng ta được thức ngay chỗ đó, mà 

nghe điều thiện thì cái tâm tưởng chúng ta hướng thượng thì cái phần trược 

không có bám nhiều, thì cái nạn đáng lẽ đúng giờ đúng khắc đó, phần trược đó 

nó sẽ đâm xỉa chúng ta nhưng mà chúng ta lại được thanh nhẹ. Khi nó đến chúng 

ta không hút thì cái nạn nó nhẹ. Chứ nó hỏi chứ: “Tu, có làm gì đâu mà giải nạn 

được?” Có bùa phép gì đâu mà giải nạn được? Các bạn cứ hít vô thở ra, hít vô 

thở ra thét rồi cái nạn của bạn không có gì, nó nhẹ đi. Cái nạn sắp đặt ở trong sự 

cô đọng của trược khí, có giờ có giấc, sanh-khắc; nhưng mà tới cái giờ khắc rồi 

đó, các bạn được nhẹ rồi, nó cũng không hút, lỡ có bị thương cũng chút chút chứ 

không có nặng, và nhiều khi thoát khỏi luôn. Có phải do ta quyết định mọi sự? 

Ta hành để ta đạt không? Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là có bấy nhiêu 

đó. 
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CHƯƠNG 18 

֎֎֎ 

 

 

Người tu Đạo ăn chay diệt dục 

Khổ giả mà vui thực về sau 

Chúng sinh mê muội biết đâu 

Thất tình lục dục vùi đầu đắm say 

Cái vui ấy sau này hóa khổ 

Khi chết rồi ai độ cho đi 

Vui theo thanh tịnh Vô Vi 

Nhất thời khắc khổ sau về Thượng Thiên. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 18: Trước sau sướng khổ 

“Kẻ học đạo phải dứt lìa ái dục, dẹp bỏ phì nộn, ăn chay trường, ý nghĩ trong 

sạch, nghiền ngẫm cho thấu lẽ đạo, đó là cầu vui trong khổ chẳng còn thấy khổ”. 

Các bạn cầu vui trong khổ, rồi sớm mơi này các bạn khổ. Các bạn thấy cơm ăn 

món ăn, các bạn thấy huynh đệ các bạn bị thủ trảm bá đao, đau đớn vô cùng! 

Các bạn mới ôn tồn phân giải, vừa ăn vừa giáo dục, vừa ăn vừa đóng góp, vừa 

ăn vừa cởi mở. Các bạn càng ngày càng ăn thanh nhẹ rồi, các bạn quán thông. 

Cho nên khổ, còn thấy vui ở trong khổ, các bạn được làm việc, mà phải làm và 

đúng đắn, không có sai lạc, vui ở trong khổ. 

“Tất cả chúng sanh, mê say vinh hoa, đắm đuối thanh sắc, phung phí tình dục, 

kẻ chạy theo khoái lạc bao nhiêu tức là chuốc lấy khổ sở bấy nhiêu”. 

Hủy hoại thân xác, hủy hoại tâm lẫn thân là khổ. 

“Kẻ tu đạo trước khổ sở nhưng rồi sau sung sướng, chúng sinh vui sướng bây 

giờ nhưng rồi sau đau khổ, bởi vậy làm người phải nhận chân lẽ đạo này”. 

Sự thật nó vậy. Những giàu có này kia, vàng bạc đầy đủ, giết người này, giết 

người kia, giết người nọ, cho mình giàu có, chết xuống địa ngục bị gông cùm, bị 

tội! Các bạn có cơ hội đi xuống địa ngục, các bạn xem nó cũng bận áo lụa tốt, 

kêu tội hồn nó ra tốt, nhưng mà nó khóc! Vì nó làm không có đàng hoàng, không 

có chơn chánh, nó lường gạt! Bao nhiêu nó cũng la không đủ hết, nó chỉ kiếm 

của người ta để vô túi nó, chặn nghẽn mức tiến của tâm linh, đại tội! Cho nên 

người tu biết vừa đủ thôi, làm chi cho khổ. Càng ngày càng khôn thì không có 

lãnh nhiều; càng ngày càng ngu thì lãnh nhiều, tự chôn sống mình.  
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CHƯƠNG 19 

֎֎֎ 

 

 

Đại Đạo không sơ không thân 

Không chia quý tiện, không phân nghèo giàu 

Chúng sinh bình đẳng như nhau 

Đạo chỉ một cửa trước sau thiện từ 

Chí công và thật vô tư 

Là đường dẫn tới Chân Như Thiên Đường. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 19: Không hai cửa 

“Ðạo lớn không có ‘thân’ và ‘sơ’, mắt Thánh không quý trọng tiền của, tất cả 

chúng sinh đều bình đẳng. Thấy kẻ có tính lành thì giúp tính lành của họ phát 

triển, kẻ có tính đạo giúp họ tiến bộ về đạo, nếu như còn tâm phân biệt chọn lựa 

thì gọi là ‘nhị môn’, tức là 2 cửa. Phân biệt cửa này cửa nọ là tự giam mình 

trong nhà ngục, phải chí công vô tư thăng tiến thiên đàng”. 

Cũng như các bạn thấy, sớm mơi hay là hồi chiều này có những luồng điển, các 

bạn thấy rõ chơn hay là giả. Một luồng điển phục vụ tùy theo trình độ, trình độ 

nào Ngài cũng chấm và mở, chấm và mở, chấm và mở, không có chê và không 

có bỏ, thấy rõ chưa? Một cửa đạo tiến hóa mà thôi! Cho nên các bạn đã nếm qua 

những cái mùi đó và chứng nghiệm. Cũng như trình độ của Ngọc làm sao có thể 

trả lời lưu loát được những câu các bạn hỏi và minh luận được cho các bạn thấy, 

có phải điển không? Sự sáng suốt là điển, cho nên ngày nay chúng ta đang về 

với sự sáng suốt của chính chúng ta. Chơn Hồn chúng ta còn sáng suốt lắm! 

Càng tu thì Chơn Hồn chúng ta càng sáng suốt và sẽ hội nhập lúc nào, ngày nào 

cần thiết cho các bạn sử dụng và không bao giờ bỏ các bạn. 

  



[AUTHOR NAME] 34 

 

CHƯƠNG 20 

֎֎֎ 

 

 

Là sinh vật thảy đều sợ chết 

Người tu hành không giết chúng sinh 

Hãy nhìn con vật sợ kinh 

Khi người giết nó tâm mình xôn xao 

Lòng trắc ẩn người nào cũng có 

Thương chúng sinh đau khổ không ăn 

Từ bi hạnh ấy cần tăng 

Người tu chính đạo phải năng giữ gìn. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 20: Không được giết chóc (bất sát) 

“Kẻ học đạo điều cần nhất là phải hết sức thận trọng không được nuôi ý tưởng 

chém giết trong đầu, tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết, mạng sống của ta 

tức là mạng sống của người, không được coi thường mạng sống của muôn loài, 

để rồi sinh tâm thèm khát giết hại cùng ăn thịt chúng. Phải có lòng trắc ẩn, luôn 

luôn nghĩ tới sự sợ hãi của chúng lúc bị cắt cổ, thọc tiết mà không nỡ ăn thịt 

chúng để chứng tỏ hạnh từ bi”. 

Cho nên Ông Trời đã sắp đặt tất cả các môi trường để gởi con Ngài xuống thế 

gian sớm thức tâm, kể cả sự ăn uống, hành động hàng ngày đã giáo dục chúng 

ta rất nhiều. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh là ân sư. 

Hoàn cảnh của bạn vô ngồi đó, chễm trệ, ăn trên ngồi trước, ăn nhậu, muốn giết 

con nào thì giết, hạ lệnh là giết, nhưng mà các bạn biết giết mà không biết cứu 

lúc đó các bạn mới sợ. Khi mà các bạn giết mà cứu một lượt đó, là các bạn ở 

trong cái thức của Thượng Đế rồi, lúc đó không sao. Cách Thượng Đế nói: “Giết 

nó đi!” là cách Thượng Đế cứu. Thượng Đế cũng nói hung hăng: “Chặt đầu nó, 

thằng nào phản đạo ta chặt đầu hết!”, nhưng Ngài cứu, thấy chưa? Cho nên tại 

sao Ngài lập cái Địa Ngục để làm gì? Lập Địa Ngục để cứu! Địa Ngục là cái chỗ 

khắt khe nhất để cho tội hồn thức tâm và trở về với chính họ. Mà ngài đặt ai ở 

đó? Chính là Thượng Đế. Ông Diêm Vương là Thượng Đế ở Địa Ngục chứ ai 

nữa! Ngài ở đó, Ngài giữ luật, luật Ngài là luật cứu độ. Nhưng mà luật đạo, Ngài 

làm cái gì? Luân hồi, Ngài làm cái gì? Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do, ý muốn 

của tội hồn, xin cái gì Ngài cho cái nấy, y theo ý muốn mà thôi! Cho nên ngày 

hôm nay chúng ta tu ở đây là: như ý. Chúng ta sửa lại, chúng ta hướng thiện thì 

một ngày nào đó chúng ta sẽ hưởng lạc, không có bị đau khổ nữa và không có 

phiền tới Thượng Đế xử tội chúng ta. Chúng ta chỉ nhận sự ban ơn của Bề Trên, 

nếu chúng ta chịu tu.  
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CHƯƠNG 21 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu đạo giữ Tâm thanh tịnh  

Ít nghĩ đời, ngâm vịnh Thái Không 

Xua tà ái dục khỏi lòng 

Thất tình lục dục quyết không dính vào 

Kìa cây sen mọc ao bùn thối 

Mà hoa sen tránh khỏi nhiễm ô 

Con người thanh tịnh chân tu 

Không uế Ngũ Tạng, không nhơ Tam Điền 

Nở tươi như đóa hoa sen 

Ấy là hàng xóm Thái Huyền Chân Nhân. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 21: Vắng vẻ trong sáng 

“Kẻ học đạo lấy sự thanh tĩnh làm đầu, tĩnh tâm bớt lo nghĩ, ca ngợi hư vô. Coi 

tà đạo là kẻ thù, tránh xa ái dục như tránh mùi xú uế, trừ sạch mọi gốc rễ phiền 

não, dứt duyên thân ái, biển dục tối tăm, tự đắc sự thanh tịnh”. 

Chúng ta thấy cái gốc rễ của phiền não: tự ái là tạo phiền não chứ gì? sân si là 

tạo phiền não chứ gì? Chúng ta dứt những cái gốc rễ đó, không có nuôi dưỡng 

sự tự ái. Cho nên mọi người Vô Vi chúng ta nên hành, chúng ta có thể quỳ bất 

cứ lúc nào, nhưng mà tâm chúng ta không quỳ. Chúng ta phải học mọi trạng thái, 

mềm chừng nào thì chúng ta mới được thuộc là điển thanh. Càng mềm thì càng 

thoát nạn, mà càng cứng thì càng gieo nạn, không tiến được. 

“Như hoa sen trong trắng mọc trong bùn, hiên ngang vượt lên trên nước chẳng 

chịu ô nhiễm, ngũ tạng sạch trong, thượng trung hạ đơn điền đẹp đẽ, làm bạn 

láng giềng với Thánh Phật Tiên”. 

Đó, chúng ta mềm dẻo, khai triển trong sáng luồng điển của chúng ta thì ở đâu 

chúng ta cũng vượt ra khỏi được hết, nhưng đó là ý lành của Bồ Tát. Bồ Tát phải 

chơi với Bồ Tát. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi mấy cái bạn mà nhậu nhẹt 

hung dữ hồi xưa tự nhiên nó đi mất hết! Bây giờ nó chỉ còn những bạn hiền, 

những bạn mở miệng nói chuyện hiền không, khuyên ta không; mà ta còn chút 

tự ái nhiều khi giận họ, chớ kỳ thật là các bạn tu rồi Bề Trên gởi những người 

hiền mà nhắc và chỉ trích các bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải biết lấy oán làm 

ân, họ chửi các bạn là như vậy, họ thương các bạn họ mới nhắc các bạn. Thấy 

chỗ này.  



[AUTHOR NAME] 36 

 

CHƯƠNG 22 

֎֎֎ 

 

 

Lòng tin đạo phải sâu như bể 

Tin đạo Trời, Trời sẽ độ cho 

Mở đường Tri Giác mà vô 

Như xe chạy đã định giờ không sai 

Tin là của báu trong đời 

Tâm là kho báu cho người Đạo Thanh 

Vô Vi Đại Đạo thực hành 

Đại Thừa Công Pháp chở mình lên Tiên. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 22: Lòng tin (tín tâm) 

“Pháp Đại Thừa có thể vượt tam giới tức 3 cõi. Dùng lòng tin để mở đường giác 

ngộ, tin đạo thì được cứu độ, trời với người giữ chữ tín không để mất, như xe tới 

giờ khởi hành, cuối cùng sẽ tới trạm. Tất cả Tiên Thánh đều đặt lòng tin sâu xa 

vào Đạo Lớn, chăm chỉ công phu không trễ nãi cho nên được chứng quả thành 

đạo, vì kẻ nào có đức tin quý báu, kẻ đó đắc đạo”. 

Thấy chưa, chúng ta biết rằng chúng ta có quê xưa chốn cũ, có nhà cửa, có Cha 

Trời. Chúng ta phải xây dựng cái đức tin đó để trở về với của cải vô tận sẵn có 

của chúng ta, hòa tan trong cái Hư Không Đại Định, vô hình vô tướng mới không 

còn nghiệp duyên. 
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CHƯƠNG 23 

֎֎֎ 

 

 

Thương người như thể thương thân 

Người tu phải có tinh thần từ bi 

Giúp người tâm phải duy trì 

Những khi hoạn nạn, những khi não phiền 

Đại Bi thực hiện liền liền 

Là thang bậc dẫn ta lên cõi Trời 

Hồn ta với lại Hồn người 

Trước kia vốn một Cha Trời sinh ra 

Vậy là con của một nhà 

Vốn là ruột thịt vốn là anh em 

Thương nhau giúp đỡ đừng quên 

Đẹp lòng Phụ Mẫu ở trên Thiên Đường. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc: 

 

Chương 23: Lòng thương xót 

“Muôn loài chúng sanh lấy lòng từ bi làm gốc, coi mọi vật ngang hàng không 

nỡ làm hại, coi sự hoạn nạn của muôn loài như của chính ta mà phát nguyện 

cứu giúp nâng đỡ để được sống đời sống an lạc. Tất cả chúng sinh vì ngu muội 

cho nên mắc phải muôn ngàn tội lỗi khổ đau, bởi vậy phải dùng chân lý cứu độ 

để giữ mãi tâm từ bi, tự đạt thành lẽ đạo vô thường”. 
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CHƯƠNG 24 

֎֎֎ 

 

 

Trăm con sông lạch đều về biển 

Trăm pháp tu đều tiến về Trời 

Phân chia chính bởi con người 

Đạo người tu hỏng, Đạo tôi mới thành 

Còn chấp trước, còn hành phân biệt 

Chẳng bao giờ dứt nghiệp luân hồi 

Giữ bình đẳng tính người ơi 

Nhớ không kỳ thị Đạo người Đạo ta 

Muốn tu lên cõi Đại La 

Lòng còn chấp trước còn xa Đạo Trời. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 24: Muôn pháp quay về một mối (vạn pháp quy nhất) 

“Muôn ngàn sông lạch đều đổ về biển, ức triệu pháp môn đều quy về đạo. Chúng 

sinh chấp trược nên tự sinh tâm phân biệt, bởi vậy mới bị đọa xuống cõi sắc dục. 

Cho nên phải thông suốt lẽ đạo, một hiểu thấu đạt muôn ý nghĩa, không người 

không ta, không sinh không diệt”. 

Tâm đạo lúc đó lúc nào cũng vậy, thì không còn sự mê chấp. 
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CHƯƠNG 25 

֎֎֎ 

 

 

Con người ta khi ra khỏi mẹ 

Đã dính nhiều máu uế trên thân 

Sống đời uế trọc nhuộm tâm 

Chết thì tạng phủ toàn thân thối sình 

Nay thân tâm muốn Thanh muốn Tịnh 

Phải tránh xa không dính nhiễm ô 

Dứt ngay uế trọc từ giờ 

Mới mong siêu thoát chốn nhơ phàm trần. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 25: Dứt nhơ bẩn 

“Tất cả chúng sanh đều từ chốn dơ dáy mà ra, lúc sinh ra lặn lội trong biển 

máu, khi sống tới lui chốn ô trược, khi chết thể xác thối nát. Nên muốn trong 

sạch hãy tin ta mà bớt nói năng để khỏi nhiễm chấp, …” 

Đó, chúng ta nói nhiều chúng ta chấp vào việc này việc kia việc nọ, là nhiễm 

chấp.  

“… dứt hẳn được sự nghĩ ngợi bậy bạ tức là vượt được khỏi sóng nhơ, vào được 

cửa pháp của ta, không đến không đi vĩnh viễn tránh thoát luân hồi”. 

Khi các bạn ngồi, các bạn cứ giữ thanh tịnh, niệm Phật, một thời gian nào đó 

không còn thấy bạn, không có cái Có này nữa. Cái Có này là cái Có của phàm 

phu, chúng ta không nhận. Chúng ta phải về cái Không thanh tịnh. Nhiều bạn đã 

đạt được, ngồi vô nhắm mắt là định liền, cái đó là đại phước đức, nên tận hưởng 

cái hạnh phúc đó. 
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CHƯƠNG 26 

֎֎֎ 

 

 

Con người ta sáu căn ô trược 

Gột rửa Tâm là gốc sáu căn 

Rửa cho Tâm sạch là cần 

Tâm mà rửa sạch, Lục Căn sạch cùng 

Trị Tâm như làm chuồng nhốt Hổ 

Để sểnh ra là nó hại mình 

Phải nên ghi nhớ đinh ninh 

Chớ nên dễ với Tâm mình ai ơi. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 26: Rửa lòng (tẩy tâm) 

“Vì lục căn không sạch nên phải tẩy rửa lòng mình, lòng không còn bụi bặm tự 

nhiên không còn dính nhơ bẩn. Cho nên tâm là chúa tể của lục căn, thống ngự 

tất cả, khiến được tâm chịu hàng phục như chế ngự được mãnh hổ. Tâm cũng có 

thể giống như mãnh hổ xổng chuồng quay lại cắn xé thân ta nên phải nhớ kỹ! 

Nhớ kỹ! Chẳng thể lơ là”. 

Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái Tâm, trụ Tâm thì 

không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn 

được? Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng đó, là cái thân xác của các bạn 

sẽ tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay! Mỗi đêm mỗi dục thì chả có 

còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa! Cho nên chúng ta niệm Phật không 

nên lơ là, thấy đây là một phương thuốc cứu chữa tâm thân. 
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CHƯƠNG 27 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu hành cần Tâm rộng mở 

Coi chúng sinh như họ đương mình 

Đói rách thì giúp no lành 

Ốm đau giúp thuốc, thật tình trông nom 

Thấy oan khuất thi ơn giải cứu 

Tâm Từ Bi nếu chịu hoàn thành 

Đời nay trồng sẵn cho mình 

Chân Nhân đạo quả thực hành mai sau. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 27: Chứng nghiệm chân tâm 

“Kẻ học đạo phải trống vắng rỗng rang mới dung chứa nổi sự sai quấy của 

người, cứu nguy giúp khốn , từ bi hỉ xả với muôn loài, diệt trừ mọi ý nghĩ độc 

ác. Coi tất cả chúng sinh là thân thuộc, thấy kẻ đói rét phải cho cơm áo, thấy kẻ 

bệnh tật phải tặng thuốc thang, gặp kẻ thù phải tha thứ. Tâm từ bi như vậy quả 

là vô lượng, kiếp này lẫn kiếp sau đều được chứng nhận quả chân nhân”. 

Cho nên chúng ta là người học đạo mà biết giải tỏa những sự có thể xô lấn tâm 

thức của chúng ta thì con đường đạo tiến rất nhanh và sẽ cởi mở, không còn sự 

phiền muộn sái quấy trong nội tâm nữa. 
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CHƯƠNG 28 

֎֎֎ 

 

 

Con người sống ở trên đời 

Bạc tiền chính thực cái mồi hại ta 

Sẵn tiền thì dễ xa hoa 

Sinh ra ái dục, sinh ra tội tình 

Đem tiền làm những việc lành 

Giúp người cơ khổ lòng mình thấy vui 

Tiền Thần Tài trở về Trời 

Là vào đất Đạo sáng ngời Huệ Tâm. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 28: Tiền của là gốc của hoạn nạn 

“Tiền là gốc của hoạn nạn, thâu góp của cải tức là thâu góp nghiệp, tiền của là 

gốc của ái dục, …”. 

Đó, có tiền là có ái dục! 

“… là đầu mối của muôn tội lỗi. Nếu biết dùng tiền của để bồi dưỡng thiện căn, 

mới có thể vào được cảnh giới đạo màu. Coi tiền của như sinh mạng thì mạng 

sống chẳng thể bảo vệ, vui vẻ làm việc phước đi, thần của cải lên được tới cõi 

trời, đạo lớn thành tựu”. 
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CHƯƠNG 29 

֎֎֎ 

 

 

Mọi chúng sinh cuộc đời bị buộc 

Bởi ái tình một bước không xa 

Trẻ tham vợ đẹp, vinh hoa 

Con khôn của sẵn đến già vẫn mê 

Nay lời ta khác gì Cam Lộ 

Giúp chúng sinh giác ngộ thân tâm 

Đoạn ái tình, dứt tham dâm 

Toàn thân trong mát, tu chân mới thành. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc: 

 

Chương 29: Lời nói chí tình nhuần thấm 

“Tất cả chúng sinh đều bị tình ái trói buộc, như đạp phải lửa bỏng khó bề tránh 

khỏi, từ tuổi già tới chết, chẳng hề tự thức giác, lời ta nói như sương ngọt nhuần 

thấm tất cả, khiến tâm hồn mọi người cảm thấy mát mẻ”. 
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CHƯƠNG 30 

֎֎֎ 

 

 

Đức nhịn nhục chính là của báu 

Không cùng ai tranh đấu giựt giành 

Nếu mình sẵn nó cạnh tranh 

Hại người mà cũng hại mình ích chi 

Kẻ tu Đạo duy trì chữ Nhẫn 

Là đuổi ma sân giận lui đi 

Bao nhiêu Tiên Phật xưa kia 

Đều do nhẫn nhục tu trì nên công. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc: 

 

Chương 30: Chịu đựng (nhẫn nhục) 

Đó, chúng ta đã học bài nhẫn nhục. 

 “Cái quý báu của sự nhịn nhục là không tranh giành với người. Ma quỷ dầu có 

tới quấy phá nhưng nếu ta biết nhịn nhục, ngồi yên sẽ thắng, không nên tranh 

giành với đám ma quỷ, kẻ tới xâm phạm ắt phải buông bỏ khí giới, vì hại người 

tức hại mình, kẻ nhịn nhục được yên ổn, chỉ có ma quỷ thiệt hại chứ ta chẳng hề 

chi, do đó các bậc Tiên Thánh đều lấy sự nhịn nhục làm đầu”. 
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CHƯƠNG 31 

֎֎֎ 

 

 

Con người ta sống trên dương thế 

Thật nhanh như điện lóe chớp mau 

Từ trẻ thơ tới bạc đầu 

Chóng như giấc mộng chẳng lâu dài gì 

Vậy phải lấy Đại Bi làm gốc 

Hành thiện mua ruộng Phúc trước đi 

Chết không đem được của gì 

Phúc điền tậu được mang đi hoàn toàn 

Để khi lìa thế gian nhắm mắt 

Có Phúc điền làm đất dừng chân 

Kẻ không làm thiện trên trần 

Thác đi tay trắng nương thân chốn nào. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 31: Tạo quả phúc 

“Một kiếp người ở thế gian qua mau, như tia chớp lóe, trẻ thơ hóa cụ già, giống 

như giấc mộng xuân vụt lên rồi biến, dũng mãnh ra đi, tự thương thân chẳng 

kịp, lúc ấy ở đời không kính Phật, không đền ơn, không thương kẻ khó thử hỏi 

sau khi chết nương nhờ vào đâu?”. 

Chúng ta sống ở đời cứ dùng thế lực, kêu người ta cung phụng cho chúng ta và 

chúng ta không biết đền đáp những cái ơn sâu nghĩa đậm thì lúc chết không có 

nơi nương tựa, không còn bạn bè nữa. Cho nên nhiều người ở thế gian làm được 

quan chức lớn, chỉ lo những người khác cung phụng mà không biết lấy cái đồng 

tiền đó đi làm phước, để hộ độ cho tất cả những người thiếu thốn thì rốt cuộc 

chúng ta phải tự cô lập chúng ta. 

  



[AUTHOR NAME] 46 

 

CHƯƠNG 32 

֎֎֎ 

 

 

Con người ta nếu không tà niệm 

Một niệm hành đạt đến Hư Không 

Hư Không là cõi vô cùng 

Có Tiên hiển Thánh ở trong thực hành 

Luôn quan xét chư bình đẳng tính 

Chúng sinh cần kiến tính1 Hư Vô 

Siêng noi Vô Thượng chân tu 

Lâu dần quyết sẽ nhập vô Đại Thừa. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 32: Ý niệm chân chính 

“Tâm không vương tà niệm, một nghĩ thấu hư vô, trong cõi Hư Không có bậc 

Thánh Hiền, cảm thông với muôn loài, phải chăm lo tu hạnh vô thường, tứ đức. 

Hạnh cao vời sẽ tự nhìn thấy được Thượng Đế, mãi mãi đi vào Đạo lớn”. 

Một nghĩ thấu Hư Vô. Ngày hôm nay chúng ta phước đức biết niệm Phật ngay 

trung tim bộ đầu, khi mà nghĩ tới Bề Trên là rút ngay bộ đầu là đi tới Hư Vô rồi. 

Cho nên đường đi rất đứng đắn và rất chân thật nếu các bạn trường chay; rồi lần 

lượt được khai thông mở huệ trong ngũ tạng. Cũng phải thời gian nào các bạn tu 

rồi các bạn đi tới cái chỗ nhịn ăn, ăn ít, không đòi hỏi nhiều; lúc đó ngũ tạng các 

bạn nó mới hội tụ thành cái Huệ Tâm tự thức, thì lúc đó Minh Cảnh Đài mới bắt 

đầu mở. Khi mà Minh Cảnh Đài mở, các bạn có việc xảy ra, chỉ cúi đầu dòm 

một chút, xuống dưới một chút, ngay chỗ ngực một chút là thấy rõ mọi sự việc, 

lợi hại thế nào, phân tách cho các bạn biết ngay. Cho nên việc làm có lợi thì 

chúng ta phải hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn làm Pháp Luân Thường 

Chuyển đây là tập tành ăn cơm của Bề Trên. Rồi các bạn nhịn thét rồi cơm Bề 

Trên cung ứng cho đầy đủ các bạn, lúc đó các bạn mới đi vô trong cái nội tâm, 

mở huệ, rồi tiến tới cái Huệ Tâm khai sáng. Lúc đó Minh Cảnh Đài mở, vượt 

qua Quỷ Môn Quan, thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ và không có bị động 

loạn nữa. 

 

  

                                                 
1 Có tài liệu ghi rằng: “Chúng sinh cần kiến thính Hư Vô” 
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CHƯƠNG 33 

֎֎֎ 

 

 

Nhiều chúng sinh mê tin cái Có 

Đạo vốn Không thật rõ vô cùng 

Có chúng sinh chấp giả Không 

Nhưng mà Đại Đạo Chân Không mới là 

Từ Chân Không sinh ra Diệu Hữu 

Giữa con đường phi Hữu, phi Vô 

Cũng là tức Hữu tức Vô 

Đấy là Chân Lý truyền cho người đời. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 33: Vượt cả Có lẫn Không 

“Chúng sinh mê muội, nhận lầm cái Có, đạo ta vốn Không, cũng có loại chúng 

sanh nhận lầm cái Không, đạo ta vốn Không, cả cái Có, cả cái Không. Chẳng 

Có chẳng Không, là Có là Không, thấu được lẽ đó, vượt trên tất cả”. 

Hỏi: Tại sao nói, những người phàm nghe nó mâu thuẫn quá! 

“… nhận lầm cái Có, đạo ta vốn Không, cũng có loại chúng sinh nhận lầm cái 

Không, đạo ta lại vốn Không cả cái Không. Chẳng Có chẳng Không, là Có là 

Không, …” Tại sao nói kỳ vậy? Nhưng mà kỳ thật: “Vô hình vô tướng” chỉ có 

mấy chữ đó thôi! 

Hỗn độn sơ khai vốn Không, chân nhân vốn Không, chúng ta từ đó xuống, các 

bạn vốn Không. Cho nên ở đời này các bạn làm hung ác này kia kia nọ người ta 

bắt bỏ tù, lúc đó các bạn quỳ lạy dâng hết trọi của cải: Không. Nhưng các bạn ra 

rồi các bạn cũng Có, trong Không mà Có, rồi trong Có mà Không; mà đi tới bên 

Bề Trên thì chỉ có Điển mới hòa tan với Thượng Đế. Thượng Đế là vô hình vô 

tướng, Hư Không Đại Định. Thấy không có mặt nhưng mà có tiếng nói, có âm 

thinh, có lời nhắn nhủ, diệu tướng là nơi đó. Diệu tướng tùy thức của chúng sanh; 

thì cái này nhắc tới cái cõi Có lẫn Không, là nhắc cái cõi của Ngài ngự. 
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CHƯƠNG 34 

֎֎֎ 

 

 

Đem vàng ngọc cho người của quý 

Đâu có bằng bố thí Pháp ngôn 

Bạc vàng tiêu sẽ hết luôn 

Nhưng lời nói thiện mãi còn trong tâm 

Nếu như người phát tâm hoan hỷ 

In Thiên Đường Du Ký, in Kinh 

Tặng người công đức quang vinh 

Con đường phúc ấy sẽ thành Đạo mau 

Đeo vàng ngọc nặng đầu nặng cổ 

Khi thác đi ai độ mình lên ? 

Thí ngôn, thí phúc mới nên 

Ấy là thuyền chở ta lên cõi Trời. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc: 

 

Chương 34: Bố thí lời nói không tội lỗi 

“Có kẻ hỏi rằng: Bố thí vật gì thì được công đức lớn nhất? Ta nói: Bố thí lời nói 

công đức lớn nhất, vì lời nói không bao giờ hết, cho nên ấn tống kinh sách quý 

báu như trời tưới mưa pháp ngọt ngào, muôn loài cùng hưởng, nảy nở tốt tươi. 

Sách Thiên Đàng Du Ký ghi lại tất cả thắng cảnh của các cõi trời, in một bản 

tặng cho người đời để họ nhìn thấy cảnh thiên đàng, hiểu rõ thiên văn, khai mở 

muôn lượng đạo tâm, dẫn dắt cứu độ chúng sanh, công đức thắng tất cả mới có 

thể chứng đạo thành Tiên Thánh, vượt cả lục huyền thất tổ, chẳng còn chi ràng 

buộc ngăn trở. 

Có kẻ hỏi: Sống ở đời vật gì là quý? Ta trả lời: Không có tội với thân đó là quý 

nhất. Châu báu ngọc ngà, vàng bạc đeo đầy mình là tù nhân mang gông cùm 

xiềng xích. Mắt phàm nhìn cho là đồ quý giá, mắt huệ nhìn thấy rườm rà, phải 

vất bỏ những vật thế tục đó đi, nhẹ nhàng không còn gì trói buộc ngăn trở mới 

có thể tới được cõi Trời tự tại”. 
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CHƯƠNG 35 

֎֎֎ 

 

 

Con người ta sống theo Nhân Quả 

Nhân trước làm hóa quả đời nay 

Ta gieo nhân từ kiếp này  

Kiếp sau hưởng quả mỏng dầy do ta 

Vậy phải tu tăng gia phúc báu 

Nếu kiếp này Đại Đạo chưa thành  

Nhờ gieo được cái nhân lành 

Kiếp sau cũng được quang vinh một đời 

Hoặc sinh hạ vào nơi phú quý 

Để quyết tu tiếp chí đi lên 

Gieo nhân hái quả chớ quên 

Nhân nào quả nấy nhãn tiền không sai. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 35: Quả báo do nhân duyên 

“Có kẻ hỏi: Làm cách nào để biết rõ được nhân duyên số mệnh? Ta trả lời: Nhìn 

nhân duyên hiện tại ắt biết rõ được nhân duyên số mệnh, nếu như tu nhân duyên 

đời nay ắt biết rõ được nhân duyên đời sau, mảy may không sai chệch, gieo nhân 

nào mọc quả ấy. Nếu hỏi nhân kiếp trước, kiếp này đang nhân đấy; nếu hỏi quả 

kiếp sau, kiếp này đang trồng đấy”. 

Đó, thì kiếp này chúng ta làm phước, chúng ta biết thương yêu ta, chúng ta biết 

xây dựng ta, chúng ta biết cởi mở tâm thức của chúng ta thì cái kỳ sau chúng ta 

ở vị trí tốt hơn, cái đó là chắc chắn rồi. Nhân nào quả nấy. Mà nhiều người làm 

phước thiện, phóng sanh nhưng mà tại sao không được quả cao bằng những 

người tu Vô Vi và tự khai mở được tâm tạng của họ? Thì tại sao những người, 

cũng là người ở thế gian mà tu hoài không có được lên bậc cao? Nhưng người 

tu Vô Vi họ ý thức được rồi, họ khai thông ngũ tạng họ, họ thấy những cái tội 

lỗi trong mình của họ quá nhiều, trần trược quá nhiều, họ khai tâm mở trí và họ 

tiến thẳng một đường đi và tự quyết định đi thay vì chờ Thần Thánh dẫn đi. Cho 

nên nhiều người tu phước cũng chờ Thần Thánh dẫn đi, không có tự đi. Cho nên 

ngày hôm nay các bạn niệm Phật là các bạn đã chọn đường tự đi, và quyết liệt 

trong tâm hồn, nhất định là tôi phải tự đi và không có nhờ đỡ nữa. Phật, Tiên, 

Thánh, Chúa cũng vậy, Ngài đã đi và đang chờ tôi. Tôi phải đi tôi mới ngộ được 

Ngài. 
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CHƯƠNG 36 

֎֎֎ 

 

 

Lòng Từ Bi chính là sức mạnh  

Chúng ta cùng nuôi hạnh Từ Bi 

Tới đâu hỷ xả mang đi 

Cho người vui hưởng những khi tranh giành 

Lực Từ Bi rất lành rất quý 

Khiến cho người hoan hỷ trong Tâm 

Từ Bi phải chọn gieo nhân 

Là xây phúc địa tu chân Đạo thành. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 36: Sức lớn (đại lực) 

“Có kẻ hỏi: Thế gian sức gì là lớn? Ta trả lời: Từ bi là sức lớn rộng nhất. Tâm 

từ bi biến đổi tất cả, hạnh từ bi có thể chế phục tất cả. Không tranh giành với kẻ 

ác, không phản kháng cùng kẻ bạo ngược, vì mục đích nhắm tới là vô địch, do 

đó mà sức mạnh của nó lớn rộng vô cùng. Người đời nếu như gặp sự bất bình 

mà đều nảy sinh tâm từ bi, hầu hết tu hạnh từ bi hẳn là hạnh phúc tới liền, sung 

sướng ngập tràn”. 

Cho nên từ bi là sức mạnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã từ bi, chúng ta 

tu, chúng ta không phải là Chủ Nhân Ông hưởng thanh khí của Trời Phật, nhưng 

mà chúng ta còn chia cho Lục Căn, Lục Trần, chia cho mọi lỗ chân lông, từ bi 

tới ngón chân cái của chúng ta cũng phải giúp đỡ. Tận độ, đem những cái gì thế 

thiên hành đạo, những cái gì Trời Phật đã ban cho chúng ta, chúng ta đem giúp 

nội tâm, nội tạng của chúng ta hết. Khai mở tất cả, tận độ chúng sanh thì mới là 

xây dựng được hạnh từ bi. Còn người đời nói từ bi, biết gì là từ bi? Giúp đỡ 

người ta một đôi chút thôi, khả năng đó không có đáng kể. Mà khả năng của các 

bạn đây đã khai thông các bạn rồi ảnh hưởng chúng sanh, và khi các bạn giúp 

chúng sanh không bao giờ chúng sanh thấy được, mới là hạnh từ bi. Như luồng 

điển các bạn thanh nhẹ, hào quang các bạn được sáng rỡ, đi đến đâu độ đến đó, 

thực hiện cứu khổ ban vui trong tâm lành, thiện nghiệp và không có kể lể cho 

người đời biết. Lúc đó các bạn mới thấy rằng từ bi là giá trị. 
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CHƯƠNG 37 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo giữ cho tâm tưởng 

Phải không còn sắc tướng thị phi 

Trở về thanh tịnh Vô Vi 

Thân Tâm trong sạch không hề bợn nhơ 

Hết thảy là nhân trò ảo hóa 

Chấp có nên chịu quả Luân Hồi 

Thân Tâm giữ sạch bụi đời 

Không còn chấp trước là người chân tu. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 37: Hợp lẽ đạo 

“Kẻ muốn tu đạo lớn, không còn tâm phải và quấy, không còn tưởng người với 

tưởng ta, thân chẳng nhiễm trược mới có thể hòa hợp cùng đạo Vô Vi. Chúng 

sinh mê muội nên bị đày đọa trong cõi sắc tướng nhân duyên, ai hiểu được: 

sướng tức là khổ, hiểu được đạo Vô Vi liền”. 

Khi chúng ta thấy cái sướng, mà ngược lại chúng ta thấy nó là khổ, chúng ta biết 

Vô Vi, biết hai mặt mới là Vô Vi, Vô Vi không phải một mặt. 
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CHƯƠNG 38 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo tâm cần thiện đã 

Chớ nuôi tâm gieo họa cho người 

Tội mình chưa biết đó thôi 

Nhưng thân mình đã biết rồi, đã ghi 

Làm tổn người thì mình cũng tổn 

Làm khốn người mình khốn liền ngay 

Phải nên nhớ kỹ câu này 

Thiên Đường, Địa Ngục tâm này dựng nên. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc: 

 

Chương 38: Lo buồn vui sướng do tâm 

“Người chết chất chứa tâm tai họa vì tất cả sự tổn hại, chúng sinh chưa rõ, thần 

minh đã thấy rồi, nguy nan do mình tự gây, oan uổng do mình tự chuốc, thiên 

đàng địa ngục tất cả đều do tâm tạo thành”. 
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CHƯƠNG 39 

֎֎֎ 

 

 

Đạo của Trời như lò lửa lớn  

Cho chúng sinh chẳng tốn công gì  

Kẻ xin làm đuốc soi đi 

Kẻ xin thắp sáng, xin về nấu ăn 

Lửa có sẵn ai cần cứ tới 

Pháp của Trời là suối rất to 

Tưới cho tươi cỏ cây khô 

Nước trong ngọt mát ban cho người trần 

Chúng sinh do Đại Đạo tu trì 

Con đường thanh tịnh Vô Vi 

Tự nhiên tươi sáng uy nghi vẹn toàn. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 39: Đạo pháp 

“Đạo ta là đuốc lửa lớn xài hoài không hết, mặc sức mà dùng, có thể nấu chín 

mọi thức. Pháp ta như nguồn suối tươi tắm mọi chốn khô cằn, nhuần thấm tất 

cả những sự phiền não, trở ngại của người đời, đạo đều tẩy trừ sạch”. 

Cho nên đạo Trời là lớn lao vô cùng! Chúng ta muốn tu, chúng ta phải xông pha 

và phải đi tới, đừng có sợ, đừng có sợ người Cha kính yêu bỏ chúng ta. Chúng 

ta cứ đi tới, chúng ta phải thật lòng. Nếu chúng ta sợ sệt, chúng ta không bao giờ 

tận hưởng. 

Cho nên khi mà bóng tối đi tới thì ánh sáng chiếu là bóng tối phải tan, thì chúng 

ta là phàm trược mà cố gắng tiến tới Thượng Đế thì hào quang đó sẽ chiếu phần 

ô trược của chúng ta và phải giải tỏa sự ô trược của chúng ta. Cho nên chúng ta 

phải chỉ dùng cố công xây dựng đức tin của chính mình để tiến tới. Kẻ tin đạo 

Chúa, tin Chúa cũng được cứu; đạo Phật, tin Phật cũng được cứu, và một lòng 

một dạ thì ý chí nó mới tiến tới vô cùng. 
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CHƯƠNG 40 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ học Đạo phải không còn thể học 

Kẻ hành Đạo đến không còn thể hành 

Và liễu Đạo cũng không còn thể liễu 

Mới thật vào chung diệu Đạo Vô Vi 

Chúng sinh tuy chịu tu trì 

Vẫn mơ đến thắng cảnh gì tối cao 

Là vọng kiến chấp vào sắc tướng 

Cũng không thành, sẽ vướng trở ngăn 

Vậy cần phải giữ cho Tâm 

Con đường Trung Đạo chớ nhầm ai ơi. 

(Con đường phi hữu phi vô). 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc: 

 

Chương 40: Nhập diệu 

“Kẻ nhập môn pháp ta, học tới mức học chẳng cầu, hành tới mức hành chẳng 

mong, hoàn toàn đạt cái không muốn, đó gọi là vào cửa huyền diệu vậy, hoàn 

toàn trống rỗng không hề vướng mắc. Chúng sinh chấp trước, không thấu suốt 

trước sau, tạo nhiều cảnh giới là bởi nhận lầm muôn sắc tướng”. 
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CHƯƠNG 41 

֎֎֎ 

 

 

Sự Thanh Tịnh chính là gốc Đạo 

Để cho mình tự tạo đường đi 

Thanh bần đạm bạc tu trì 

Là xe chở tới Vô Vi Nát Bàn  

Ham vinh hoa lòng tham khó chữa 

Như thiêu thân thấy lửa xông vào 

Ngu si tai hại biết bao 

Chết mà chẳng biết lối nào thoát ra. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc: 

 

Chương 41: Từ bỏ vinh hoa 

“Sự thanh tịnh là gốc của đạo, sự vinh hoa là tai họa của đạo. Người chớ ghét 

đạm bạc, vị đạm bạc là mùi vị của muôn mùi vị. Mê muội lưu luyến thế dục 

chẳng khác nào con thiêu thân lao mình vào lửa, không biết cái hại của nó khiến 

đi tới diệt vong”. 
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CHƯƠNG 42 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo thiện tâm cần có 

Phải quyết tình dứt bỏ ác tâm 

Không âm mưu hại tha nhân 

Thấy người khốn khổ lấy thân giữ gìn 

Giữ chánh niệm ở trên tâm tưởng 

Là đường vào Vô Thượng Chân Nhân 

Tâm mình phát tuệ cho thân 

Thân Tâm minh mẫn rất cần khi tu. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc: 

 

Chương 42: Tốt xấu như nhau 

“Kẻ kỹ lưỡng không bậy bạ lừa dối mê hoặc chúng sinh, chớ nuôi dưỡng tâm ác 

độc, âm mưu đủ thứ, coi thân mình như thân người, xấu tốt vốn không khác nhau, 

kẻ thấu đạt được lẽ này hẳn là chứng ngộ được đạo vô thường”. 
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CHƯƠNG 43 

֎֎֎ 

 

 

Tu Đại Đạo rất cần lập phúc 

Các Tiên Chân cứu giúp chúng sinh 

Không hề chán nản mệt mình 

Coi điều làm đức làm lành là nhân 

Nên thương chúng tu chân thành Đạo 

Đức hạnh cần trước tạo là hơn 

Như người chứa nước đầy nguồn 

Tràn đầy bố thí chảy luôn không ngừng 

Lập công đức khai trương chính đại 

Lợi cho người, lại lợi cho ta 

Lợi cho Đại Đạo là ba 

Trồng cây Đức Hạnh hái hoa dâng Trời 

Hoa Đức Hạnh muôn đời không héo 

Bố thí đi lại khéo tái bồi 

Nhụy hoa thơm ngát tuyệt vời 

Thuyền hoa chở khách lên Trời Đại La. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 43: Trước thành thực sau bố thí 

“Tiên thánh coi việc mưu cầu lợi ích là trên hết, cứu giúp chúng sinh không mỏi 

mệt, luôn luôn gieo nhân nên đạt quả. Nếu như có kẻ làm theo gương này ắt 

được quả phước không sai. Trước hết phải tu đức hạnh để cho đạo đức ngập 

đầy, nước pháp tràn nguồn cội, tự nhiên đem cho mãi mãi không bao giờ cạn, 

trước thành thực sau ban phát, suối tuôn chảy hoài không hết”. 

Cho nên người đạo, các bạn hành đạo rồi, mở Huệ Tâm thuyết pháp thao thao 

bất tuyệt, không cần phải lục từ điển hay sách gì, cứ việc nói là tuôn tràn ra. Đó 

là pháp thủy ở Bề Trên đã để sẵn cho chúng sanh, chúng sanh chịu học, chịu 

tiến. 

Đáng lẽ tôi nói ra kết thúc những cái này rất dễ, không khó khăn, mà tại sao tôi 

đọc cái này? Vì các bạn đều có cuốn sách, các bạn chưa mở Huệ Tâm, các bạn 

nên bỏ công ra đọc. Càng đọc các bạn sẽ tiến tới siêu văn minh của Thượng Đế 

và sẽ được nhẹ, vì tôi đọc đây để cho các bạn bắt chước và về sẽ đọc và sẽ tìm 

hiểu. Rồi đó chúng ta truyền bá cho những người khác, trong chơn lý không nói 

bậy, không sai chạy một li những lời của Thiên Tôn.  
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CHƯƠNG 44 

֎֎֎ 

 

 

Đức Thiên Tôn 72 diệu tướng 

Mang chín màu ánh sáng Quang Hoa 

Cho nên Tiên Thánh Thần qua 

Thấy Ngài thì bái, nhìn và hoan hô 

Thiên Tôn dạy chớ mơ sắc tướng 

Sắc tướng là ngại chướng đường tu 

Không còn sắc tướng hữu vô 

Mới mong đi đúng Đạo đồ ai ơi. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 44: Chạy theo sắc tướng 

“Có người đòi hỏi rằng: Đức Thiên Tôn diệu tướng có bảy mươi hai phép biến 

hóa tướng, thêm chín sắc hoa quang, các tiên cõi trời mắt nhìn thấy đức Thiên 

Tôn đều ca ngợi, cung kính vái lạy, quả là hiếm có vô cùng. Ta trả lời: Ta vốn 

vô sắc, người nhận lầm cho là sắc; ta vốn vô tướng, người nhận sai cho là tướng. 

Tất cả đã dùng mắt thịt nhìn nên chẳng nhìn thấu sự trống không. Nếu như lấy 

chính sắc và bảy mươi hai tướng nhìn ra ta tức là lìa ‘vô’ chấp ‘hữu’, chẳng thể 

lắng nghe được ý nghĩa ‘vô thượng’, tức siêu diệu. Ta một khí hỗn nguyên hóa 

tướng muôn ngàn ức, chấp một tướng là để mất vạn tướng, cho nên sắc tướng 

không thực, sự biến hóa vốn giả, chúng sinh chớ nên sắc tướng hầu nhìn rõ bản 

tính”. 

Cho nên chúng ta thấy rằng, Thượng Đế tại sao giáng lâm nói: “Các con từ ta 

mà ra”. Phải không? Từ hỗn độn sơ khai, từ cái Không, từ cái thanh tịnh nhất 

mà ra. Cho nên các bạn là người từ thanh tịnh mà ra, giáng lâm xuống thế gian. 

Bây giờ các bạn hiểu được cái nguyên lý này, các bạn trở về với thanh tịnh vô 

sắc tướng thì các bạn đến đích rồi. Nếu các bạn còn chấp sắc tướng, nói tôi tu 

đây rồi sau này tôi làm ông Phật, cái đó trật lất rồi! Chư Phật là vô danh. Phật là 

gì? Thanh khí điển xuống này, xương sống đứng này. Đó, mọi người có xương 

sống đứng, cái chữ Cung này, cái zig zag chữ Cung như vậy này, nó quanh co, 

một luồng điển âm và một luồng điển dương thành ra chữ Phất, Phất là Phật, là 

gió chứ có gì đâu, không có gì hết! Trống rỗng, không có. Tâm không có động, 

không có nghiệp. Có âm có dương mà không có nghiệp. Vô danh, đâu có phải 

hữu danh, Phật đâu có phải hữu danh. Phật là vô danh thì “Nhân nhân giai thành 

Phật”. Cái tên các bạn ở đây là tên giả, tên anh Diễm, anh Đồ, anh Sơn đó là giả, 

không có sự thật! Kỳ thật nó là vô danh, nó là thằng Không vậy thôi, không có 

gì hết! Khi các bạn tu tới thằng Không rồi, các bạn ai nói các bạn cười, pháp 
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tướng mở rồi: ‘Không’, vui quá! Thấy họ không biết, mình đưa tâm từ để độ họ, 

vốn của chúng ta là Không. 
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CHƯƠNG 45 

֎֎֎ 

 

Mắt người ta nhìn ra mọi sắc 

Nhưng chỉ là cái mặt giả thôi 

Ngộ Đạo như ngó mặt trời 

Mắt trần nhìn lóa ngắm thời không ra 

Nên Diệu Pháp nhìn mà chẳng rõ 

Phải bao giờ Tâm ngộ mới hay 

Tuệ Nhãn ở giữa chân mày 

Nếu không mở được Đạo nay chẳng thành 

Vậy chớ có ỷ mình mắt sáng 

Mắt Đạo là nhãn, tạng ở Tâm 

Ngó thì nhìn suốt vi trần 

Trông suốt Pháp Giới chẳng ngăn cách gì. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 45: Tất cả đều nhờ đạo 

“Có kẻ hỏi rằng: Tất cả đều nhờ ở mắt nên mới có thể nhìn thấy mọi sắc, đến 

như pháp vi diệu, chẳng thể nhìn thấy chăng? Ta trả lời: Đạo ta như ánh mặt 

trời, chiếu sáng muôn loài sắc tướng. Người giác ngộ lẽ này thắp sáng được 

‘tâm quang’, tức ánh sáng siêu diệu của tâm, không nhìn bằng mắt phàm, để 

mắt tâm thanh tịnh nhìn, tự nhiên thấu suốt, pháp lý vi diệu và dùng tâm liễu 

ngộ, rời tâm hẳn là mất đạo”. 

Cho nên cái tâm chúng ta là vi diệu, mà nếu chúng ta bỏ tâm: tu, tôi không cần 

cái tâm, đánh trống thổi kèn chơi, mất đạo luôn! Cái tâm! Cho nên đạo hát là 

mất đạo luôn, hát thét mất đạo luôn! Cái tâm nó khác, cái tâm nó phải trở về với 

sự thanh tịnh. 
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CHƯƠNG 46 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo nhất tâm dũng tiến 

Thân quyết không ô nhiễm bụi trần 

Ly duyên cắt ái rất cần 

Bao nhiêu ràng buộc vào thân dứt liền 

Không tham chức, tham tiền mà bỏ 

Không thấy đau, gặp khó mà tu 

Thất tình lục dục quyết trừ 

Từ Bi, nhân đạo khư khư giữ gìn 

Nuôi dưỡng tấm lòng tin ở Đạo 

Đức Từ Bi mình tạo cho mình 

Có ngày chứng Đạo trở thành Chân Nhân. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 46: Dũng chí quyết tâm học đạo 

“Kẻ học đạo chớ có dị tâm, đoạn tuyệt trần trược, cắt đứt ái duyên, tâm như tro 

lạnh, ngăn ngừa lửa dục bốc cháy, nếu như thân mắc phải họa hoạn thì sẽ chẳng 

thể lường được mức tổn hại, như mũi tên bắn đi vĩnh viễn không trở lại, ta bảo 

vệ thân người hẳn là đắc đạo”. 

Nếu mà chúng ta cứ hướng về cái dục tính thì cái trí chúng ta không có mở, 

không bao giờ mở; cứ dâm dục mãi, dâm dục mãi, dâm dục mãi, cái trí không 

có mở! Vì sao? cái chất tinh nó cung cấp lên tới đó, mà xài phí quá thì cái óc 

không có quân bình nữa, dễ bị cái lúc trở nên khùng điên, động loạn. Cho nên 

chúng ta tu, giữ Tinh Khí Thần là quan trọng, không nên hướng ngoại nhiều; 

hướng ngoại, tình tứ, chơi bời là tai hại. Còn cái nghiệp vợ chồng rồi từ từ sẽ 

dứt, cái đó là luật Nhơn Đạo. Còn cái nghiệp bên ngoài: hướng ngoại, đã có vợ 

con rồi đi chơi bời, tham thố, tự hủy, tự diệt, làm mình bị phạt mà không hay, bị 

Thượng Đế phạt mà không hay! Lần lần nó sẽ hại và nó tiêu diệt và tốn hao 

không có thể lường được ở tương lai, đủ thứ bệnh hết! 
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CHƯƠNG 47 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo phải luôn nhớ kỹ 

Đạo sắp thành ma quỷ thử chơi 

Hóa ra gái đẹp quyến người 

Hóa ra vàng bạc bỏ rơi đầy đường 

Hóa quỷ quái ma vương dọa nạt 

Hóa bạc bài sát phạt ăn chơi 

Tâm mê là hỏng tức thời 

Đinh ninh phải nhớ những lời Thiên Tôn 

Lòng Từ Bi ra ơn dạy bảo 

Chỉ cho ta khi Đạo gần thành 

Vững tâm dũng mãnh giữ mình 

Chư Thiên bảo cử hoan nghênh về Trời. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 47: Ngăn ngừa ma quỷ 

“Học đạo khó lắm thay, quỷ Thần ma Vương chuyên đánh bại người để thành 

công, đẩy được người ta tới chỗ chết chúng lấy làm sung sướng. Kẻ sắp thành 

đạo bao giờ cũng có Thần Tiên cõi Trời xuống thử xem có còn dục hay không, 

có ngại khó khăn nguy nan hoặc sợ sệt do tâm chưa giác ngộ, chưa thông suốt 

gây nên. Tửu sắc của cải, danh lợi ái ân đều do tám ma vương lớn luôn luôn ở 

sát cạnh kẻ tu đạo quyến rũ để cho sa ngã, bởi vậy chúng sinh chớ cúi đầu trước 

ma vương, kẻ bị thử thách mà vượt qua khỏi sẽ được chư thiên bảo bọc, ma 

vương nghênh đón, đó mới gọi là đắc đạo”. 

Cho nên trịch có một chút xíu, là một cuộc đời có mấy chục năm à, trịch một 

chút xíu là nguy hại luôn, rồi tự bảo vệ tự ái của mình mà không có chịu mở cửa 

khai thông ra, hòa để tiến thì tự nhiên nó kẹt. Nó càng ngày càng lôi cuốn, Ma 

Quỷ rủ ren, tâm dục càng ngày càng gia tăng thì giảm thọ và phần hồn không có 

nơi nương tựa nữa! Cho nên những con ma, những cô hồn chết thấy cái xác con 

người, nhập được là mừng lắm, sung sướng, vô ở luôn, không bao giờ chịu ra! 

Nó hưởng cái ngũ vị. Còn nếu nó sống một mình thì lạnh lẽo, sống ở dưới gốc 

cây, gốc cỏ, khổ cực, ăn côn trùng. Cho nên chúng ta người biết đường tu, con 

người mới có sự thông minh, chọn con đường tự tu. Sự thông minh đó sẽ giúp 

chúng ta tiến hóa, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và thực hành cho kỳ được. 
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CHƯƠNG 48 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ thượng sĩ mong làm việc thiện 

Kẻ hạ lưu mong kiếm bạc nhiều 

Thích tiền bạc thích thương yêu 

Chúng sinh nào cũng ít nhiều đa mang 

Nay chuyển Tâm hướng sang học Đạo 

Đạo sẽ thành phúc báo vô song 

Thân tình ái cũng thành không 

Bởi khi già chết còn mong ái gì. 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 48: Chuyển tâm hướng về nẻo đạo 

“Thượng sĩ nghĩ tới sự nghèo đức thiện, hạ sĩ nghĩ tới sự nghèo của cải. Tất cả 

chúng sinh ngày mất nghỉ đêm mất ngủ vì lo lắng tiền của thiếu hụt, tình ái đau 

lòng nên cần phải chuyển tâm học đạo, tâm đã hướng đạo, cuối cùng sẽ đạt đạo, 

tâm hướng tình, yêu cũng thành Không.” 

Chúng ta hướng, con đường đạo là con đường mãi mãi tiến hóa mà chúng ta 

không biết, cứ đâm đầu ôm trong cái Có mà nó đi trở về Không, không có bao 

giờ đạt được một cái gì hết ở thế gian. Nói cho hay, đọc con số nghe cho vui 

nhưng mà rốt cuộc chả có cái gì đem đi được hết! 
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CHƯƠNG 49 

֎֎֎ 

 

 

Kẻ tu Đạo khó như leo núi 

Tới đỉnh thì thân mới nhẹ nhàng 

Lúc leo phải chịu gian nan 

Khi lên tuyệt đỉnh hoàn toàn thảnh thơi 

Chúng sinh vốn bao đời bao kiếp 

Nợ hồng trần là nghiệp quấn quanh 

Như người gánh đội đầy mình 

Nếu nay vứt bỏ thân thành tự do 

Thân nhẹ nhõm là vô cửa Đạo2 

Lấy Vô Vi mà tạo phúc điền 

Cất nhà trên cõi Cửu Thiên 

Không lo bão lụt đổ nghiêng bao giờ. 

 

Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn 

 

 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đọc và minh giải: 

 

Chương 49: Gắng gỏi thực hành 

“Học đạo quá khổ chẳng khác nào gánh nặng trèo non, cho nên ta cần phải dốc 

lực thực hành, …”. 

Để nói, nói các bạn niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ niệm bằng 

ý niệm đây, cái tâm niệm ở dưới này mà chưa niệm được, làm sao chỉ niệm ở 

trên này? Nhưng mà ngày hôm nay cứ chỉ cho các bạn niệm ở đây rồi bạn cứ 

chú ý đó niệm thét, rồi một ngày nào nó chạy, rồi các bạn mới thấy rằng: “Chà, 

tôi có thể niệm được”. Thì từ đó các bạn lên trên này được rồi, sau này từ đây 

các bạn đi kia được, cái sự khó khăn đó các bạn vượt được, chỉ có chút xíu thôi! 

Giữ cái phần đó được rồi thì từ đây lên đây không có khó khăn. Đừng có chờ Bề 

Trên chứng, mà chúng ta cứ đâm đầu tu đi rồi Bề Trên phải chứng. Vì mọi tầng 

số đều có sắp đặt cái duyên điển cho chúng ta và hỗ trợ cho chúng ta thăng hoa, 

chúng ta không lo Bề Trên không chứng, mà chúng ta chỉ lo lười biếng không tu 

thôi. 

 “… khi đã lên được tới chóp đỉnh rồi, những sự khổ cực đó sẽ tan biến, nhìn 

xuống thấy tất cả đều man mác một màu. Kiếp nhân sinh sự nghiệp chất chồng, 

                                                 
2 Có tài liệu ghi rằng: “Thân nhẹ nhõm là vô cửa Đại” 
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không lo trả nợ lại còn tham lam bụi đỏ, không chịu ngừng nghỉ, một sớm giác 

ngộ buông bỏ tất cả, tự cởi trói cho thân được tự do tức là đắc đạo, vậy người 

đời nên gắng gỏi thực hành”. 

Cho nên 49 Chương Kinh này quý báu vô cùng! 

“Tế Phật mới nói rằng : Đức Thiên Tôn vì ôm ấp lòng từ bi nên mới ban thêm 

bốn mươi chín chương kinh siêu diệu, mỗi câu đúng là kinh đạo trời, mỗi lời 

đúng là ý nghĩa thần diệu, chúng sinh quả là có phước mới được nghe kinh đạo 

lớn, cảm từ lượng từ bi ân đức của Thiên Tôn. 

Dương Sinh: Lạy tạ đức Thiên Tôn đã ban lời chỉ dạy lẽ huyền vi thái thượng 

giúp ích chúng sinh dưới gầm trời không ít, thật là cảm kích vô cùng.  

Thiên Tôn: Đạo lớn nguồn cội tới đây đã đủ, tôi không cần nói thêm nữa. Tôi 

sẽ đưa hai vị từ cõi ‘tam thanh’ tới cõi ‘nhất khí’ để bái kiến Thượng Đế, chẳng 

rõ ý kiến của hai vị như thế nào?  

Dương Sinh: Cảm tạ sự chỉ dẫn của đức Thiên Tôn, thưa không rõ Thượng Đế 

ở chốn nào?  

Thiên Tôn: Thượng Đế là đức ‘Hỗn Nguyên Huyền Huyền Thượng Nhân’ tức 

Người trên cõi mịt mờ hỗn độn thuở sơ khai, ngự tại đỉnh Côn Lôn trên ‘Thiên 

Tâm Sơn’ là núi lòng trời, là đức Vô Cực chí tôn, cho nên được tôn xưng là 

‘Thiên Phụ, Thiên Vương, Thượng Đế, Lão Tổ, Lão Mẫu, Như Lai, Chân Tể’ 

chính là đạo lớn cội nguồn vậy”. 

Bốn mươi chín chương kinh này là nhắn nhủ các bạn và để cho các bạn có cơ 

hội thức tâm và thấy giá trị các bạn đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 

Huyền Bí này, không có sai chạy. Chúng ta chỉ hành và không có nghi ngờ, nếu 

các bạn còn nghi ngờ nữa thì chuyện riêng của các bạn và các bạn sẽ tự sa thải 

các bạn mà thôi, chớ đường đi rất rõ ràng, rất minh bạch. 

Cuốn kinh A Di Đà do Ông Tư phiên dịch và việc tu hành tôi đã thực hành và 

đóng góp tới ngày hôm nay cho các bạn, các bạn đã nhận điển và hiểu rõ, kể cả 

cõi trên giáng lâm xuống hộ độ các bạn, lo lắng từng giờ phút khắc. Tôi thấy cả 

giờ ngủ các bạn, mấy Vị đó cũng lo nữa! Ban đêm tôi đi tuần, tôi cũng biết, tôi 

cũng thấy rõ. 

Cho nên các bạn yên tâm hết sức, lo tu đi và tất cả những tài liệu quý báu, bằng 

chữ Việt Nam các bạn có thể đọc được và cảm thức được, ân phước rất lớn! 

Nhiều người có cuốn kinh này mà không có cái pháp này, chính những người 

Trung Hoa đã có cuốn kinh này, không có cái pháp này; chưa, chưa có cái pháp 

này. Cái pháp này nó phù hợp với cuốn kinh này, nể Vô Vi rõ rệt, hướng độ tâm 

linh. Cho nên các bạn nên giữ lấy làm món quà quý, dù có tôi hay không có tôi, 

các bạn cũng rất hạnh phúc và giữ lấy nó mà tu. Đó là cái Kim Chỉ Nam để cho 

các bạn tiến hóa và không bao giờ bị lạc đường. 

Thành thật cám ơn sự lưu ý của các bạn./. 
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