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1)Ngày 22 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Hôm nay ngày mồng một tháng giêng năm Quí Dậu Bé có đi đâu không?
Đáp: Thưa, hôm nay là ngày đầu năm Âm Lịch của năm Quí Dậu, Bé chỉ có tham thiền nhập định
nhiều giờ cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúc phúc các bạn an vui. Người tu không còn bày
chuyện động loạn nữa, chỉ biết tu và hướng thượng mà thôi, cuộc sống tạm bợ nầy chỉ có khổ
thêm, nhiên hậu mới sớm thức tâm tu học cho phần hồn được sớm tiến hóa.
Kệ:
Tu tâm dưỡng tánh học chữ hòa
Vũ trụ càn khôn chẳng cách xa
Nhắm mắt tham thiền tâm thức giác
Vui hành tâm đạo tự mình qua
2) Ngày 23 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Cuối năm tục lệ Bé phải dự đêm Giao Thừa, rước ông bà cha mẹ đã quá cố, Bé nghĩ sao
về cuộc sống hiện tại của Bé?
Đáp: Thưa, Bé vẫn nhớ lại những dĩ vãng, anh chị em trong gia đình, đều nhộn nhịp trang trí bàn
thờ tổ tiên, chuẩn bị đón xuân, tin tưởng điều lành sẽ đến trọn năm, gia đình hòa hợp an vui, thật là
một tập tục tốt đẹp của nhơn sinh, sống trong niềm tin tâm linh, người người an vui, trăm hoa đua
nở, chưng bày bông mai vàng đẹp.
Kệ:
Người người hoan hỷ đón mừng xuân
Ướm nở hoa mai gieo tạo niềm
Xuân về cao đẹp người người thích
Gia đình vui hợp tạo niềm tin
3) Ngày 24 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Phật thuyết chúng sanh tham, tham ở chỗ nào?
Đáp: Thưa, chúng sanh tham sống sợ chết, rất khó siêu sinh sau khi chết! Còn tình đời thì tham
danh vọng tự đưa mình tới chỗ động loạn than khổ vậy thôi, thậm chí người tu cũng tham mau đắc
đạo, quên đi sự trật tự từ đời lẫn đạo thì sẽ đắc đạo.
Kệ:
Mưu sinh động loạn khổ muôn bề
Giam hãm tâm linh sống mãi mê
Tâm đạo không hành tâm bận rộn
Thức tâm khai ngộ chẳng còn mê
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4) Ngày 25 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Làm sao hướng thẳng về Đức Phật được?
Đáp: Thưa, phải thành tâm, buông bỏ tất cả sự động loạn của nội tâm, thực hành tham thiền nhập
định, liên tục triền miên như vậy, toàn thức toàn nhẹ, tạo một kỳ công thực hành thanh tịnh, tức là
trên đường đi về xứ Phật. Niệm Phật và nhớ Phật để luyện tâm vững bền, không có một mảy may
nghi ngờ, nhiên hậu mới có cơ hội hướng thẳng về Đức Phật. Nói thì rất khó, nhưng chịu liên tục
tự hành thì kết quả không có khó khăn, tuồng hát nào cũng cam go ở đoạn giữa cả, phải nhịn nhục
kiên nhẫn xem đoạn cuối thì mới thấy kết quả rõ ràng.
Kệ:
Tu tâm chẳng có bàng hoàng động
Thế sự đa đoan cũng về không
Tu giải ước mơ càng chuyển tịnh
Thực hành đúng pháp hưởng vô song
5) Ngày 26 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Sự khác biệt giữa Phật và Chúa ra sao?
Đáp: Thưa, sự khác biệt giữa Phật và Chúa, luôn luôn khác biệt hơn loài người, là tịnh và động.
Nếu muốn biết sự khác biệt giữa Phật và Chúa thì phải tịnh, nhiên hậu mới có cơ hội minh xét
được giá trị của hai bên.
Kệ:
Tiến thăng phải tự phân nền
Căn bản vô sanh tự bỏ quên
Muốn biết muốn tu phải tạo nền
Trì tâm thanh luyện chẳng giờ quên
6) Ngày 27 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Hôm qua Bé không ngủ được trọn đêm, Bé có mệt không?
Đáp: Thưa, Bé vẫn khỏe, cơ thể vừa thanh lọc xong, bắt đầu hấp thụ, không giám ăn nhiều, phải
giữ đúng luật sau khi thanh lọc , từ từ sẽ khôi phục lại tốt hơn xưa. Nếu sợ chết ăn bậy là sẽ nguy
hại ở về sau. Bé chỉ nằm nghe sự vận hành của cơ thể, đến lúc bình phục tốt, ăn uống theo qui định
của phương pháp thanh lọc.
Kệ:
Mặt tươi thanh nhẹ chẳng lo buồn
Thức giác bình tâm ý vẫn suông
Cơ thể tràn đầy thanh khí điển
Tâm tư an lạc hướng về nguồn
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7) Ngày 28 tháng 01 năm 1993
Hòi: Bé bị trật thần kinh xương sống tại sao?
Đáp: Thưa, tại vì nằm giường mềm và ngồi ghế salon mềm bị trật khớp xương và động sưng thần
kinh lưng cho nên nó ảnh hưởng cả hệ thống, không đi được. Bé được may mắn gặp được một vị y
sư thích hợp, chỉ có một lần mằn gân và được khôi phục, cũng là dịp may cho Bé, mọi việc đều
được êm xuôi.
Kệ:
Mọi điều cũng gặp dịp may độ
Tiến triển chơn hồn giữ Nam Mô
Tu học hành trình không gạt bỏ
Trì tâm tu luyện thức Nam Mô
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Vô Vi Thực Hành
Vô Vi môn phái thực hành

Càng tu càng tiến càng hòa

Tâm thân an lạc đạt thành Vô Vi

Nằm trong bí quyết dù xa hay gần

Không ham cảnh tạm sân si

Muôn loài vạn vật có phần

Lễ đời giả đạo làm chi họ cười

Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai

Nguyên căn sẵn có trong người

Quang vinh sẽ đạt có ngày

Tự hành tự đạt người người an khương

Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa minh

Cơ trời thay đổi gắng lường

Ðại Hồn hòa hợp chơn tình

Không hành khó đạt khó tường lý chơn

Cộng đồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu hòa

Bày ra lời lẽ giận hờn

Thế gian trần trược đi xa

Văn xuôi văn ngược như đờn đứt giây

Vì là đi xuống ta bà nơi đâu

Trong ta đã sẵn có thầy

Ði lên hòa hợp ý trời

Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai

Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thăng

Chớ nên lý luận ai tài

Nơi nào cũng điển thanh bằng

Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên

Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ

Ðạo là xoa dịu hai bên

Thế gian lý luận tùy người

Bên tà bên chánh lập nền tiến thân

Người thời giữ pháp, người cười kẻ tu

Cơ trời chuyển hóa cân phân

Xét xem hai đứa cũng ngu

Không tà không chánh đâu cần phải tu

Pháp đâu có mất, lập tù bao vây

Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu

Vì chưa hiểu rõ chuyện này

Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa

Không lo tu luyện lo rầy với nhau

Tìm ra chân lý xa xưa

Bày ra lễ nghĩa thật thà

Ðâu dè nó đã hợp vừa lòng nhân

Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không

Nằm trong định luật cân phân

Thực hành tự tiến chớ trông

Kiếp này không tiến, tiến lần kiếp sau

Bề trên phù hộ, lẽ công chỗ nào?

Thực hành xét rõ nhiệm màu

Càn khôn chơn lý chẳng cao

Dù cho cúng bái đập đầu chẳng minh

Học hoài không hết nơi nào là cao

Bên trong sắp sẵn chơn tình

Nếu không thực tập tự rào

Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa

Nói cao nói thấp nơi nào chẳng thông./.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TỰU TAN DŨNG TIẾN
Thưa các bạn,
Hôm nay tôi được vui tái ngộ các bạn nơi đây đúng theo chương trình đã qui định, tại Washington
DC, để tìm nơi đó những đạo hữu rất kính mến và cũng nguyện xây dựng tâm linh cho chính mình.
Mọi người đều hoan hỉ trong thời gian ngắn ngủi và đã phát tâm dự định tổ chức những kỳ họp mặt
sắp tới hằng tuần để nghiên cứu phương pháp công phu của Pháp Lý Vô Vi và phát tâm sẽ tổ chức
một Hội Ái hữu Vô Vi tại vùng đó.
Mọi người đã nghe qua những lời thuyết giảng và đã thấy rõ trách nhiệm của chính mình phải tự xây
dựng tâm linh của chính mình và sẽ tìm hiểu thâm sâu hơn để sớm thức tâm trở về với căn bản của
chính mình. Cho nên mọi người đã thực hiện tu về phương pháp pháp lý này và tu cho mình , tìm
tàng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta không còn yếu hèn nữa và chúng ta không
còn đổ lỗi cho một ai ngoài chính ta, vì chúng ta đã trì trệ và không chịu trách nhiệm lấy mình thì
không bao giờ tìm thấy khả năng sẵn có của chính mình.
Ngày nay các bạn không nhiều thì ít cũng đã ý thức rõ, chính ta đã có khả năng chúng ta mới thực
hiện cái phương pháp này. Phương pháp này do khả năng sẵn có của chính mình. Mỗi người tự làm
chủ lấy thể xác, tự khai triển tâm linh học hỏi tới vô cùng. Không có lý do gì chúng ta còn trách móc
Trời Phật, đổ lỗi cho đấng Tạo Hóa. Chúng ta đã có gia cang, có thể xác, có tâm linh, chúng ta được
trọn quyền tự do khai thác để đi tới vô cùng. Không có lý do gì trì trệ nữa và đổ lỗi cho bất cứ một
ai. Chúng ta nên trách ta hơn trách người khác, vì chúng ta đã phát tâm thực hành là phải thực hành
cho đến cùng và chúng ta ý thức rõ là chính ta phải cứu rỗi lấy ta mới là đúng. Còn bằng không
chúng ta không nên tu, vô ích, phí công và không tìm tàng được khả năng của chính mình, thì chúng
ta không làm.
Chúng ta phải cương quyết thực hành cho kỳ được để tìm tàng khả năng sẵn có. Thì chúng ta sẽ có
bộ óc sáng tạo tốt đẹp, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ trong chương trình xây dựng tiến hóa vô cùng.
Chúng ta không viện một lý do gì hơn là sửa mình để tiến, để hiểu thực chất sẵn có của chính mình,
Các bạn các ở các nơi cũng vậy, có một số người cũng noi theo gương hành động của tôi và xét quá
trình của tôi và thấy rõ sự thực hành của chính tôi đã đạt kết quả hằng tuần để cống hiến cho các bạn
từ âm thinh, hành động, tư tưởng. Không nhiều thì ít, các bạn cũng đã cảm nhận được, thì chúng ta
phải làm thế nào? Chúng ta có khối óc tự động và sáng suốt từ lâu chứ không phải mới đây. Hôm
nay chúng ta mượn cái pháp này, do đâu mà có? Có phải khối óc tự động cũa loài người đã thức
giác, đã tìm ra lối đi cho chính họ. Bây giờ chúng ta là người kế tiếp phải thực hiện để tìm ra lối đi
cho chính ta.
Cho nên các bạn đã thấy rõ và phải thực hành, tuần tự, đời đạo song tu, rồi các bạn mới thấy rõ rằng,
khả năng các bạn có, không ai có thể gạt gẫm các bạn được, không ai xão trá các bạn được. Nhưng
mà chính bạn có quyền gạt gẫm và xão trá các bạn, thiếu thực hành, nói dũng mà không làm dũng,
nói hành mà không hành, thì đâm ra lười biếng và trì trệ. Lỗi đó lỗi chính của mỗi cá nhân, không
phải lỗi của đấng tạo hóa, không phải lỗi của Trời Phật đã thành công, mà cũng chẳng phải lỗi của
nhơn quần. Chính lỗi do sự tối tăm của chính mình. Chúng ta tu để làm gì? Ðể dẹp bỏ sự tối tăm!
Cho nên chúng ta phải trì chí thực hành, để đem lại sự sáng suốt cho chính mình, không vun bồi sự
tối tăm nữa, không vun bồi sự động loạn nữa. Nhưng mà vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt sẵn có
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của chính ta. Thì các bạn đã thực hiện trong nguyên lý của Nam Mô A Di Ðà Phật, Soi hồn, Pháp
luân, Thiền định. Đó là các bước vào nắm lấy cái chìa khóa để tiến tới các nơi các giới, từ đời qua
đạo và bất cứ nơi nào ở tương lai cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải dày
công, muốn có một chiếc chìa khóa tốt đẹp thì phải dày công thực hành. Chứ không có sự mong chờ
ảo thuật mà để gạt gẫm lẫn nhau. Ðiều đó trong thế hệ văn minh này không chấp nhận!
Nhưng mà người thực hành phải tự kiểm chứng, tự sáng tạo trong cái nguyên lý vô cùng của Trời
đất, đã đi tới đóng góp trong siêu văn minh của Thượng Ðế, đã an bang cho mọi nơi mọi giới khắp
cả càn khôn vũ trụ, chỉ chờ mong sự thực hành của chúng ta để đón tiếp lấy sự ân ban của Thượng
Ðếmà thôi. Nhiều người tại thế nói không có Thượng Ðế, không có Phật, không có Tiên, người chết
rồi là hết, chẳng có gì quan trọng! Vậy chúng ta cái moteur chăng? Chúng ta là một bộ máy bằng sắt
chăng? Bộ máy bằng sắt có thể đập bể và có thể tái lập ngay trước mắt chúng ta được, nhưng mà con
người có thể giết đi và tái lập lại không được! Vây ai có khả năng? Nhiều khi các bạn đạng sống
trong tánh ô trược và tăm tối, tưởng là đường lối đúng, nhưng mà quên sự sai của chính mình, chính
bản thân thể xác của các bạn muốn đi đặt một cái khuôn mẫu như vậy và hành động như vậy, không
có được. Thì ai đã làm và ai đã xây dựng, ai đã vun bồi, ai đã nuôi dưỡng? Chúng ta nên nghiền
ngẫm sâu một chút, thanh tịnh một chút, bình tâm một chút, không nên ngu muội nữa, không nên
cho đó là không có.
Hơi thở của các bạn và thời gian sống động của các bạn, ngày nay không nhiều thì ít các bạn cũng
hiểu được, chúng ta bị giới hạn bởi Thượng Ðế, bởi đấng cao cả đối với thể xác. Còn tâm linh chúng
ta, là được điêu luyện tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ và công phu tự luyện, gom góp
phần thanh khí cao cả vô cùng đó, rồi vun bồi trong cái thức sống động, hồi sinh bất diệt, nhiên hậu
mới ảnh hưởng được người khác. Khi các bạn thanh tịnh rồi, các bạn nghe âm thinh của một người
khác, các bạn mới thấy rõ trình độ tiến hóa của chính họ. Mà chưa khai thông nội tạng, chưa khai
thông ngũ uẩn, thì sự hằn học, nghi nan, trì trệ phải về với các bạn rất nhiều. Mọi việc cũng mong
người khác làm cho mình. Ở đời học bản chất lười biếng, về đạo cũng tiếp tục sự lười biếng đó để
người khác độ cho ta chứ ta không chịu hành. Hỏi những đấng trọn lành đó cần phải làm điều đó cho
ta không? Rất cần! Ðể xây dựng chúng ta, ngài mới ban ánh sáng cho chúng ta, ngài mới ban hơi thở
cho chúng ta, mà chúng ta không biết hổ thẹn, lại đòi hỏi thêm nữa, chừng nào chúng ta mới có cơ
hội tiến hóa. Cầu xin mãi mãi, muốn đủ thứ nhưng mà không hành thì chừng nào mới đạt pháp?
Chùng nào mới thành đạo? (còn tiếp)
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
TRỤ SỞ
Ở XÂY DỰNG VÔ VI
THÔNG BÁO
BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2019
2019-2021
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông báo các thành viên trong Ban Chấp
Hành nhiệm kỳ 2019-2021
2019 2021 như sau:
1. Hội Trưởng: Lâm Thị Huỳnh Mai
2. Phó Ngoại
goại Vụ: Võ Thanh Chí
3. Phó Nội Vụ: John Phạm
4. Thủ Quỹ: Nguyễn Kim Anh
5. Tổng Thư Ký: Nguyễn Nhựt Hồng Đức
6. Quản Lý Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: Phạm Văn Được
7. Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên: Lê Thị Quý
Ban Chấp Hành đã cùng
cùng nhau trước kiếng Vô Vi với sự chứng tâm Thiêng Liêng của Đức Tổ Sư, Đức
Thầy, Đức Quan Thánh và các bạn đạo cố gắng lo tròn phận sự mà Bề Trên và bạn đạo thương mến giao
cho.
Kính báo,
Hội xin chân thành cảm ơn sự cộng
cộng tác và những ý kiến xây dựng để Ban Chấp Hành niên khóa 2019 –
2021 làm việc tốt hơn.
Hội Trưởng Lâm Thị Huỳnh Mai
https://youtu.be/P-xKbdsxNlk
https://youtu.be/P xKbdsxNlk

Buổi
Buổi Lễ Ra Mắt Tân Hội Tr
Trư
ưởng
ởng 2019 2021

Hội
ội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông
báo các thành viên trong Ban Ch
Chấp Hành
ành nhi
nhiệm
ệm kỳ 2019
2019-2021
như sau: 1. Hội
H ội Tr
Trưởng:
ởng: Lâm Thị Huỳnh ...
youtu.be
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1)Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm dùm cho mẹ của bạn Đạo Lê Anh Hoàng Ở Philadelphia là bà đỗ
Thị Bé sinh năm 1942 vừa mới mất lúc 11 gio tối ngày 5 tháng 4 năm 2019 tại Việt Nam, Hưởng thọ 78
tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Gia đình lê Anh hoàng thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
2) Quý Bạn đạo thân mến!
Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn đạo Lý Kiến Không sinh ngày 10.08.1953, từ trần
lúc 08 giờ 38 phút ngày 30.03.2019 tại Saarbrücken Đức Quốc được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cám ơn Quý Bạn đạo !
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc
Kính báo
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