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Cảm tưởng khi nhìn người Vô Vi với chiếc đầu không tốc. Như người ở hành
tinh khác tới.
Cái đầu trọc của người nào không hấp dẫn, chứ cái đầu trọc của người tu Vô Vi thì rất
là hấp dẫn ngoạn mục và lạ kỳ. Những cái đầu trọc khác thì họ theo model mà họ cạo
hoặc là vì hoàn cảnh lệ thuộc nào đó mà họ cạo. Chứ còn cái đầu trọc của Vô Vi thì nó
khác xa.
Cái đầu trọc nầy nó khác lạ, vì họ nhứt tâm mà họ cạo, chứ không có model hay lệ
thuộc ngoại giới nào hoặc là ông Thầy biểu. Cái đầu trọc của tôi và ít người tu Vô Vi
khác, họ đánh đổi cả tài sản và tánh mạng. Họ đánh đổi tất cả, chỉ để lấy cái đầu trọc,
thì thử hỏi ở thế gian nầy có cái đầu trọc nào mà so sánh nổi với cái đầu trọc của Vô
Vi kỳ lạ.
Bởi vì, cái đầu trọc của Vô Vi nó có cái tiềm tàng và bí ẩn gì ở trong đó, nên nó có tính
cách khác lạ.
Thế nên, có đem của ở thế gian mà so sánh thì không thể được. Cái đầu trọc của
người tu Vô Vi nầy là một kho tàng văn chương vô tận, một kỳ quan sáng chói.
Bất cứ ai mà tu Vô Vi thì nó phát sáng thì có phải là kỳ quan không. Một người mà
mang cái đầu trọc của Vô Vi thì nó khác lạ hơn những cái đầu trọc khác. Cái đầu trọc
nầy nó giống như một người ở hành tinh khác tới đây. Nó kỳ lạ lắm, nó rất là bình
thường và xem ra không có ra gì.
Nhưng mà gặp chuyện thì trên đỉnh đầu nó phát sáng cái điển hào quang của chư
Phật.
Cái đầu trọc của người tu Vô Vi nầy, nó cứng như đá, như đồng, như vàng, như kim
cương và nó cũng mềm như là nước.
Nó linh hoạt tùy theo cái hoàn cảnh của hiện tại, nó rất là đa dạng. Lúc thì thấy nó
bình thường, lúc thì thấy nó sáng chói. Thế nên không có ai mà đánh giá nổi cái đầu
trọc của người tu Vô Vi.
Không có đánh giá được, thành ra nó vô giá ở ngay cái chỗ đó. Bởi vì, họ đã đánh đổi
cả tánh mạng và tài sản. Cái đầu trọc của Vô Vi khi thì nó biến, khi thì nó hiện. Cái
cặp mắt phàm thì không sao thấy được giá trị của cái đầu trọc nầy.
Giá trị của cái đầu trọc Vô Vi là ” không không ” Có nghĩa là không có cái gì hết.
Cái đầu trọc Vô Vi nó quá ngầu, cái ngầu ở đây không phải làm cho người ta kinh sợ.
Mà cái ngầu ở đây nó có cái nét phong độ hơn những cái đầu trọc kia.
Cái đầu trọc Vô Vi nó có một vẽ đẹp huyền bí, cao sang và thanh bạch, không có bút
mực nào mà diễn tả được cái cao sang huyền bí đó.
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Nó độc đáo mà người khác nhìn vào phải kính nể, phải khâm phục và tán tụng như là
một kẽ đã thoát phàm. Giống như là một cái đầu trọc của nhơn tài quái kiệt. Nhơn tài
quái kiệt là người có tài năng mà không có giống ai.
Bởi vì, nó có cái khác lạ hơn những người tài khác. Cái đặc điểm khác lạ đó, chính là
cái huyền bí, khi thì ẩn, khi thì hiện. Khiến cho người ta trố mắt nhìn kinh ngạc những
cái đầu trọc phi thường nầy.
Tương lai rất có nhiều người cạo đầu giống như Vô Vi. Vì họ phát hiện ra những cái
đầu trọc Vô Vi là những người cao thượng và huyền bí. Và họ cũng nhận xét rằng cái
đầu trọc của Vô Vi nó sáng choang, cái khuôn mặt của Vô Vi nó thanh từ, cái ánh mắt
của người Vô Vi nó trìu mến, cái hơi thở của người Vô Vi nó nhẹ nhàng, cái tiếng nói
của người Vô Vi nó thanh nhẹ, nó thân mật và đầy thiện cảm.
Biểu tượng đó, hình dung qua dung điểm hào quang cái đầu trọc của người tu Vô Vi
khác thường.
Khác thường là Bác luyện ba luồng điển, Tam Miêu Bồ Đề: Tinh, Khí và Thần hợp nhất.
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Nhìn ai đầu trọc thật hay
Sao mà dũng cảm hy sinh hết mình
Quyết tâm dũng chí kiên cường
Hy sinh tài sản máu xương cũng đành
Gặp Thầy bái kiến quy y
Nhứt tâm dứt khoát cạo đầu đi tu
Tu thì dẹp bỏ trần tâm
Không vương không vấn không màn đớn đau
Nhờ đầu xuống tóc phát tâm
Tu hành tinh tấn cái đầu sáng choang
Khôi ngô minh mẫn lạ kỳ
Giống như người ở thiên đàng giáng lâm
Đầu thì trọc lốc thấy thương
Nói năng linh hoạt dáng người thanh tao
Nhìn người mắt sáng như Sao
Lung linh chiếu rọi khắp trên nền Trời
Đầu gì trọc lốc lạ đời
Chói chang tỏa sáng như là hào quang
Đầu gì trọc lốc lạ thường
Thấy thì mến thật những người Vô Vi
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