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1)19-07-94 
Hỏi: Bé đã bình an đến nơi, mọi người rất hoan hỷ chờ đón Bé, Bé có gì khác biệt khi 
gặp được họ? 
 

Ðáp: Bé cảm nhận tình thương sống động của mọi người đều hướng thượng và vui hòa 
với Bé trong giây phút tái ngộ, người tu gặp nhau trong ý nguyện thiêng liêng trìu mến. 
 

                 Kệ: 
Quí thương niềm nở tâm bền 
Sống động tâm linh chẳng có quên 
Phật Pháp thực hành nay tái ngộ 
Thương yêu tha thứ cảm thông bền 
 
2) 20-07-94 
Hỏi: Tại sao Bé nói mọi người đều tham cả?  
 

Ðáp: Thưa làm người thì phải tham. Tham từ lúc chào đời, tham sống sợ chết vì xác 
người rất mong manh kể cả con thú cũng vậy. Làm người có phần trí tuệ dồi dào hơn con 
thú, biết tha thứ và thương yêu khác hơn các loài động vật khác. Cho nên loài người có 
cơ hội tự tu tự thức. Nếu không tu thì định mệnh sẽ chuyển theo luật nhơn quả mà sống, 
cuối cùng chỉ ôm khổ mà ra đi. Nếu không tu thì không bao giờ biết được phần hồn mà 
tiến về lãnh vực thanh tịnh mà tự cứu. 
 

                  Kệ: 
Dù cho trăm kế ngàn mưu động 
Cũng phải luân hồi khó ước mong 
Khó giải trận đồ trong luật định 
Lòng vòng khó tiến vẫn cầu mong 
 
3) 21-07-94 
Hỏi: Ở đời họ thường nói tham thì phải thâm là sao? 
 

Ðáp: Thưa làm người thì phải tham, nếu không biết giới hạn thì phải thâm. Ngược lại 
người tu sống trong giới hạn của đời nhưng tâm đạo là vô cùng lớn rộng, lúc nào cũng 
sẳn sàng hy sinh cứu người. 
 

                   Kệ: 
Sống trong nguyên lý vui cười tiến 
Tự giác thông minh chẳng có phiền 
Quí tưởng trong lòng tâm tiến hóa 
Chẳng còn suy luận tự mình xuyên 
 
4) 22-07-94 
Hỏi: Tại sao người tu thiền thường hay nói nhiều về cảnh nhơn gian không có? 
 

Ðáp: Thưa người tu thiền tinh tấn, tự đạt được một phần thanh tịnh, cảm thấy được cảnh 
siêu nhiên gốc gát của phần hồn, thích nói cho người đời thức giác mà tự tu. 
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                   Kệ: 
Tu thời sáng suốt chẳng buồn ngu 
Cảnh vật tương giao chẳng phải mù 
Tình đạo tình đời phân rõ rệt 
Tự tu tự thức tự phân bù 
 
5) 23-07-94 
Hỏi: Những người duy vật thì sao? 
 
Ðáp: Thưa những người duy vật thì rất dễ mất trí, vì họ không bao giờ phát triển trí tâm, 
chỉ chạy theo khí giới và tiền bạc, mất tự chủ của nội tâm, lúc nào cũng uất ức và sân si, 
chỉ theo ngoại cảnh mà thôi. 
 
                    Kệ: 
Không tu chỉ luận sang tồi giới 
Khó khổ triền miên khắp các nơi 
Trí tối tâm hồn không sáng suốt 
Hướng thanh không được chẳng biết Trời 
 
6) 24-07-94 
Hỏi: Người còn sân hận là sao? 
 
Ðáp: Thưa người tu mà còn sân hận là người xưng danh tu và thiếu cải sửa bên trong tâm 
thức, tức là tu chưa thành. 
 
                      Kệ: 
Người tu ý niệm còn lưu manh 
Tạo khổ chính mình chẳng có thanh 
Trí tuệ chưa khai còn ác ý 
Khổ mà không biết vẫn còn ganh 
 
7) 25-07-94 
Hỏi: Niệm Phật nhiều đầu óc trống lỗng, quên tất cả việc đời tại sao? 
 
Ðáp: Thưa niệm Phật đứng đắn nghiêm chỉnh thì sẽ quên tất cả mọi việc tranh chấp ở đời 
thì tâm mới được an, trật tự thanh tịnh mới khôi phục được, tự đạt được luồng điển quân 
bình và thức giác, quên đời, trực hướng về đạo tâm, bằng lòng thầm tu thầm tiến. 
 
                       Kệ: 
Tự mình khai triển kết tiền duyên 
Thức giác tâm tư tái hội hiền 
Trí tuệ phân minh hòa điển giới 
Khai thông tự tiến chẳng nuôi phiền 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Việt Nam máu lệ 
 

Việt Nam máu lệ tràn đầy 
Kẻ đi người ở đổi thay thế tình 

Càn khôn quét dọn địa linh 
Giúp hồn tiến hóa rõ tình thực chơn 

Thế gian tạo cảnh keo sơn 
Bỏ nhau lại ghét lại hờn chửi nhau 

Ai ai cũng muốn đạt mau 
Trở về quê cũ trước sau luận bàn 
Thương nhau nhắc nhở đôi hàng 
Lệ rơi đốp đốp khó bàn nội tâm 

Thi thơ diễn tả hát ngâm 
Khuyên người tự thức tự tầm đường đi 

Trở về quê nội hợp thì 
Thương yêu tha thứ tâm thì cảm an 

Khổ buồn tự thức tự bàn 
Càn khôn qui nhứt vén màn độ tha 

Trường thi dạy dỗ học Hòa 
Đời là giả tạm dẹp ta sửa mình 
Chẳng còn bận rộn ghét khinh 

Thực hành chánh pháp rõ tình Trời ban 
Tình thương đạo đức luận bàn 

Giữ mình thanh sạch mở đàng tấn công 
Trở về quê mẹ một lòng 

Cứu mình cứu họ tham tòng thiên cơ 
Rồi đây cũng sẽ đến giờ 

Bàn tay người Việt hợp cơ thiên đình 
Trở về sống cảnh địa linh 

Kỳ quan xuất hiện đẹp xinh khuyến lòng 
Bầu Trời sáng sủa lại trong 

Hai mùa xuân khí giữ lòng tự tu 

Hồi sinh giải tỏa mê mù 
Trong không mà có trùng tu hoài hoài 

Chơn tâm có sẵn thanh đài 
Tình thương khí giới ngày ngày độ tha 

Vạn linh tiến tới tự hòa 
Cha Trời ban rãi thiết tha đạo đời 

Thức lòng bốn biển nơi nơi 
Qui hồi học đạo Cha Trời sáng ban 

Chẳng còn luận thuyết miên man 
Chung lo tu học mở đàng dìu nhau 

Thực hành điển giới đổi trao 
Giữ thanh đạt tịnh thấp cao chan hòa 

Bằng lòng trở lại thật thà 
Không còn gạt gẫm tình ta tình người 

Chẳng còn nuôi dưỡng tánh lười 
Siêng năng thanh đạt vui cười cảm giao 

Thế gian điểm sắc tô màu 
Trước sau qui một chung nhau tiến hành 

Khí Trời ban rãi thanh thanh 
Tình thương trong thức tiến nhanh hợp hòa 

Nằm trong nguyên lý của Cha 
Yêu thương vô tận chan hòa tình thương 

Thực hành khai triển dựa nương 
Lý Trời sống động yêu thương hoài hoài 

Cuối cùng tự thức sửa sai 
Trở về thanh tịnh tiến hoài không ngưng 

Việt Nam máu lệ giải từng 
Trược ô cộng nghiệp rưng rưng đôi hàng 

Rồi đây cũng sẽ được bàn 
Hồn dân bất diệt mở màn đạo tâm./.

 
 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
THIỀN THỨC TRONG THANH TỊNH  

Melbourne, Ngày 09-12-1993 (tiếp theo và hết) 

 
Vui thiền trong thanh tịnh, thanh tịnh là chánh gốc. Trở về với thanh tịnh mới ngộ được 
chư Phật hằng độ chúng ta. Chúc các bạn trong một đêm triền miên sáng suốt trong thanh 
tịnh. 

Tôi đi đâu, mà lo chuyện đời làm cái gì? Lúc nào cũng vậy, băng nào cũng nhắc người ta 
tu. Uổng lắm, mình có thiên quốc, chứ không phải xứ Việt Nam của mình. Cái xứ Trời 
mới của mình. Cái con người ở thế gian đâu có ai chế được. Phải ở xứ Việt Nam, kêu ông 
tổng thống Việt Nam chế mình ra, chế đâu có được! Mình có cái xứ ở trên Trời, mình 
nghĩ chuyện xứ trên Trời. Mình ăn cái gì liên hệ với trời đất mình ăn chứ không có ăn 
bậy! Ăn cọng rau cũng trồng mấy ngày, mấy tháng nó mới mọc lên. Liên hệ với vũ trụ 
quang mình mới ăn, chứ đâu có ăn bậy đâu? Tầm bậy nuốt không vô, thì mình đừng tội 
vạ gì làm bậy! Mình ngay ngắn, cứ việc tiến như vậy, rồi nó đúng mức. Người ta không 
ăn bậy, mà người ta làm bậy, bởi mắt, mũi, tai, miệng nó khuyến rũ rồi làm bậy. Mình đi 
đúng đường, không có cái gì rắc rối hết. Cảnh sát nó nói chạy quá nó phạt, mình đừng 
chạy quá thôi, có ai phạt mình đâu? Phải không? Cái gì mình cũng lưu ý, không bị gì hết 
đó. Khi mình bị là mình không lưu ý, mình bị! Ăn uống cũng vậy, không lưu ý mình 
cũng bị! Như tu thiền là mình chịu biết thương mình. Mình có một cái tiểu thiên địa là 
một quốc gia, một cái xứ, mà mình không làm cho nó có trật tự là nó tiêu! Cho nên một 
ông tổng thống mà ổng không biết tu, ổng không biết lo cơ tạng, không lo khối óc ổng, 
ổng nói bậy cái là hư cái xã hội hết. Cái chuyện đáng làm không làm, mà cái chuyện 
không đáng làm là làm, hư hết! Mình có cơ hội nắm cái phương pháp này để tự thức, tự 
tiến. Tiến trong luật lệ của trời đất, chớ không có phải đi sai ngoài. Không có đi ở bên 
ngoài nữa, thì mình luôn luôn ấm áp.  

Thiên cơ xảy ra liền liền để cho mấy người thấy, nay động đất mai núi lửa, rồi làm sao? 
Nếu ta không thanh tịnh là ta mất vốn. Vốn thanh tịnh đã mất từ bao nhiêu kiếp rồi. Mình 
từ đại thanh tịnh chuyển cho mình xuống lần lần, lần lần, lần lần, mà bây giờ mình ôm 
cái động tức là mình mất cái vốn thanh tịnh. Mình tu thét nó thanh tịnh, nó mới trở về cái 
vốn! Cho nên ngồi thiền phải siêng năng mà đứng đắn mới trở về với thực chất được. 
Chớ ngồi thiền ngồi cho lấy có, nó mệt thêm. Ngồi làm chi? Ngồi cho lấy có, mệt thêm. 
Làm đúng đắn vậy à, chỉ khỏe tốt thôi. Mà cái cơ tạng của mình nó có trật tự là chuyện 
may mắn nó đến, không cần phải đi cầu sâm, không cần phải đi cúng lạy, đâu đó nó có 
trật tự hết. Chứ nó liên hệ thiên địa nhơn mà. Làm người, mình đàng hoàng, không gạt 
người ta, đâu có ai ghét, phải không? Mình siêng năng giải mở tất cả những cái trần tâm 
của mình, không ràng buộc, không mê chấp, đi tới đâu mình đem sự an lạc và hòa bình 
cho người ta, không có bị kẹt.  
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Nhiều người không biết, nói nhắm mắt ngồi vậy, hít thở vậy, làm sao gặp Phật? Có trật tự 
mới gặp được Phật, mất trật tự làm sao gặp Phật? Nghĩ bậy nghĩ bạ, đâu có thấy được ai 
đâu? Óc không sáng, trí không minh, làm sao thấy được cái phần siêu nhẹ ở bên trên? 
Ông Phật là cái gì? Cũng cái óc con người thấy khổ quá ổng mới đi tu, rồi bây giờ ổng 
thành Phật. Rồi mình cũng mang cái óc con người mà mình nói: Ô, tôi gọi kiếm ông Phật 
rồi mới tu, là trật rồi! Tôi có óc, tôi khai mở tôi, tôi có một cái tiểu thiên địa, tôi có một 
của cải vô tận mà tôi không khai thác. Ở ngoài này có cái gì, ở trong óc mình có cái nấy 
hết đó, cơ tạng mình có nấy hết đó. Mà mình không khai thác với ổn định là mình mất, 
mất vốn! Hỏi những người mà làm ăn khá, hay này kia kia nọ, là cái óc họ thanh tịnh hơn 
người thường. Họ nói đâu trúng đó, họ nghĩ đâu trúng đó, rồi họ làm đúng trật tự mới có 
người ta theo. Còn làm mất trật tự, ai theo? Giờ muốn học văn chương hay này kia kia 
nọ, cũng phải thiền cho nó có trật tự, thì lúc đó muốn làm gì nó không có sai được. Rồi 
nắm cái thước, cái điển nó rút ở đây cũng như cái thiên xích rồi. Mình làm bậy, điển nó 
không có rút, trí nó không có mở, tối lại mình thiền, óc nó không có sáng. Mình ăn gian 
nói dối, tối lại thiền không được. Mình vui hòa, mình chấp nhận sự thật, mình nhịn nhục, 
là mình tiến. Đừng có giấu, cái gì mình hư thì mình nói ra để sửa, không có sao hết. Cho 
nên tu thiền nó có bạn. Rồi bạn bè mình nói sự thật của mình rồi nó sai: “Anh này nói tôi 
nghe mệt quá! Bây giờ anh phải sửa lại tôi nghe sao”. Nhờ đó mình có cơ hội thức tâm. 
Đông bạn đạo chỉ trích, nói không được, mình phải sửa.  

Thì mình tu nầy để cho chính mình, và tương lai cho quần sanh được cộng hưởng hòa 
bình. Trước hết, mình hòa bình rồi, mình mới ảnh hưởng người ta được. Mình lấy cái gì 
hòa bình? Mình làm cái pháp luân thường chuyển, cái căn nặng nó cũng thành căn nhẹ. 
Mình ráng làm pháp luân thường chuyển cho nó đúng: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ 
đầu!” Phải hạ lệnh như vậy, chớ ở dưới nầy nó làm biếng lắm! Cứ để cho ngồi lỳ đó, ngồi 
lỳ, cái nó mê luôn à! Rồi hạ lệnh nó: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Làm đúng 
sáu hơi, cho thiệt đúng vậy, thì nó mở. Rồi mỗi đêm mình rảnh đó, mình làm một hai lần, 
đâu có sao! Cứ làm vậy đó, là cái căn nặng nó cũng thành căn nhẹ. Nó khai thông, cái 
ngũ tạng và khối óc nó liên hệ mật thiết hơn. Còn người đời họ không có liên hệ mật 
thiết, họ ngồi họ cũng tưởng Phật. Không được! Phải hành như Phật, chứ đừng có tưởng 
Phật! Thì ông Phật ổng ra rừng, rồi ổng không hít thở, ổng lấy gì ổng sống? Mà ổng hít 
thở thét rồi ổng thành đạo đó! Ổng mê trong cái hít thở để nuôi dưỡng ổng sống.“Thanh 
khí điển hóa sanh vạn vật”, ổng ăn cái đó, ổng mới trường sanh bất tử. Cái hồn của ổng 
trường sanh bất tử, nó mới biến thành kim thân được. Mình cứ lấy bánh mì ăn no bụng là 
trật rồi. Tới giờ thiền là lấy thanh khí điển nuôi dưỡng cơ tạng. Cơ tạng mình, bây giờ 
khoa học cho thấy là phải có oxygen, cái lụa mỏng trong đó nó mới sống. Cơ tạng chúng 
ta cái gì cũng mỏng hết đó, mà không đem cái nguyên khí để cứu độ tâm thân, làm sao 
mình tiến? Nhiều người làm biếng, không chịu làm pháp luân cũng có nữa. Ngồi đó 
tưởng ông Phật, rồi niệm Phật, mà không biết ông Phật ra sao? Ông Phật làm sao? Ổng từ 
cái khổ ổng hành, giải được, ổng mới tiến tới Phật. Phật là phất, là nhẹ. Ông Phật là vô 
danh mà. Không có ông Phật nào có tên hết đó. Có tâm thanh nhẹ, rồi phát triển cái tâm 
từ bi của ổng. Cái ánh sáng của từ bi mới thật sự cứu độ quần sanh. Cái luồng điển từ bi 
không sáng, đâu cứu được ai? Không có dũng mãnh. Người tu khai thác cái tâm từ bi của 
chính mình, mình mới có cái nền tảng dũng mãnh tiến hóa, bất chấp ngoại cảnh. Trong 
nội thức cứ khai triển đi tới, thì trí nó sáng, tâm nó mới minh. Chứ người tu vô vi thét ở 
đây nó có cái quầng ở đây, nhắm mắt nó thấy sáng. Cái trí sáng tâm minh. Trí sáng là đi 
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về với Phật rồi, không đi cái cõi nào hơn. Phật nó thanh nhẹ, trí sáng là nó thanh nhẹ. 
Thằng con nít thấy cái chuyện gì động loạn chạy lăng xăng, chứ mình lớn chút, cái trí 
mình cũng sáng, nói: “Có gì đâu, con ngồi yên đó thôi”. Cho nên tôi cho biết là ồn ồn ào 
ào rồi đâu sẽ vào đấy, không nên chấp.  

Mình làm bạn đạo y nhau là mình cứ nghĩ chuyện Trời Phật. Mình tới một cái chỗ se 
duyên có cái thiền đường cho mình tu thiền là chỗ đó có sự ban chiếu của Trời Phật. 
Mình tới đó mình lập cái hạnh đức, mình chung vui, mình tạo, tái lập lại hạnh đức mình 
đã mất, thì càng ngày nó càng vui à. Trăm hoa đua nở là vậy đó! Tạo được hạnh đức mới 
dâng Phật, nghìn năm, có cái hoa nghìn năm không héo mà. Mà người tu gặp nhau hớn 
hở, vui cười, không có cái gì buồn phiền hết. Chuyện gì ta cũng hiểu rồi, không có gì 
đáng trách móc. Phải thực hành là chánh. Mình tới thiền đường mình nhận cái pháp để 
hành, về nhà thì mình cũng phải hành. Có cái thiền đường nó tạo cái duyên cho mình 
được cái pháp. Mình lượm được cái pháp, mình hành cái pháp thì cái pháp nó phát triển. 
Rồi tương lai gia đình mình cũng thành cái thiền đường. Rồi mọi người bắt chước như 
vậy đó sẽ lan rộng ra, và đem lại sự hữu ích cho tất cả mọi người. Làm một việc cho tất 
cả mọi việc! Mình chỉ lo thiền, rồi người ta gặp mình, người ta thấy mặt mày thay đổi, 
khỏe mạnh, sáng suốt, thì mình ảnh hưởng người khác, chớ đâu cần bằng cấp gì đâu? Sự 
thanh tịnh là bằng cấp của ông Phật chiếu cho nó.  

Cứ tu cho nó thanh tịnh, đừng có cho cái tánh nó giận, nó giận lên nó đặt điều. Chuyện 
không nó nói có, chuyện có nó nói không, đó là do cái tánh tăm tối. Sáng suốt rồi nó thấy 
cái thức hòa đồng thôi. Không có ai xấu hết, chính mình là xấu thôi. Mình thấy mọi 
người đều tốt, chỉ mình xấu thôi. Ra cái vườn bông, đâu có bông nào xấu đâu? Trăm hoa 
đua nở, màu nào sắc nấy, trật tự. Mà mình giữa con người với con người, chê người này, 
thích người kia, cũng không được. Màu nào sắc nấy mà, lúc nào cũng hữu dụng hết, mình 
chưa dùng tới thôi. Cho nên hiểu được cái nguyên lý đó cái tâm từ bi nó mới phát triển, 
thức hòa đồng nó mới mở. 

Mọi người là một, vạn vật đồng nhứt thể, chung hành chung tiến thì đem lại sự hòa bình 
cho mặt đất. Đó là đại phước cho nhơn loại, những người kế tiếp. Mình đâu có làm 
chuyện nhỏ, người tu Vô Vi đứng đắn không có làm chuyện nhỏ. Thấy nó ngồi thiền vậy 
mà nó không làm chuyện nhỏ. Nó không tranh chấp với ai hết, nó chỉ lo phát triển ánh 
sáng từ bi trong nội thức nó để nó tiến hóa qua một cõi bất diệt, sung sướng vô cùng, 
không có bị lệ thuộc ở trong cõi địa ngục nữa. Tiến về trung đạo nó mới khai triển, theo 
phe mặt theo phe trái cũng không được. Đi về trung đạo, dứt khoát. Tôi là người có khả 
năng, có cái xác vi diệu ông Trời đang cho, tôi là hiện diện ở mặt đất. Mọi người đang có 
cái xác vi diệu của Trời ban, không phải người chế, có tâm thức đàng hoàng, có đầy đủ 
hết, không có thiếu gì. Hạnh phúc rõ ràng, làm được con người là hạnh phúc rõ ràng. Cái 
xác vi diệu có tâm thức tiến hóa tới vô cùng, mà chính mình không chịu hành mà thôi. 
Hành rồi mới thấy tràn đầy hạnh phúc là chỗ đó, chứ không phải tiền làm hạnh phúc, nhà 
làm hạnh phúc, cưới vợ là hạnh phúc. Hỏi mấy người cưới vợ, người nào có hạnh phúc? 
Không người nào có hạnh phúc, nói dóc thôi! Nhưng mà hành đúng pháp rồi, hồn vía 
tương hội, lúc đó mới là hạnh phúc. Làm chủ cái tiểu thiên địa cũng như làm chủ một cái 
quốc gia, mà không biết trật tự bên nội bộ là chỉ có loạn thôi. Mình tu thiền chừng nào sẽ 
hồi phục trật tự chừng nấy./. 
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Đề tài suy gẫm 

                                                                Giải Thoát 

Bây giờ, tôi muốn tu giải thoát mà các tầng trong cơ tạng không mở làm sao giải thoát? 

Cho nên người thiền tại sao hít ra hít vô để làm gì? Chớ lấy chiếc đũa thọc vô trong đó cho nó 
mở? Không! Phải dùng cái thanh khí điển hòa hợp của Trời đất, nó mới mở những sự lố bịch, kẹt 
ở bên trong. Rồi mở từ li từ tí, mở tới hòa đồng, mở tới bộ đầu nó mới xuất ra ngoài kêu bằng 
thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian là chúng ta đã tăm tối bao nhiêu năm rồi. Bây giờ, chúng ta 
tu rồi thấy nó giải thoát ra, giải thoát không còn sầu muộn nữa, không còn sự sân si ganh ghét 
nữa và thấy sự sung sướng triền miên về với chúng ta. Chúng ta thực hiện sự cứu độ thương yêu 
vô cùng. Những người đó là cái tâm tư được giải thoát rồi, không dụng phàm tâm nữa mà so đo, 
không dụng lý đời nhưng mà dùng tâm đạo, luôn luôn xét xử với sự quân bình lợi, hại, thiện, ác, 
trong tối có sáng, trong tử có sanh, trong sanh có tử. Đó, mới kêu bằng giải thoát được, lúc đó 
nhẹ nhàng rồi. (Văn tự vô vi) 

Thông báo video Tuần Lễ 41, 11-10-2020 
 
1.  Xin giới thiệu đến quý vi 3 video trong ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy lần thứ 11 tại Thiền 
Viện Vĩ Kiên và Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi như sau: 
 
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên 9/19/2020 
          https://youtu.be/WO_-sMCSXpo 
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 9/20/2020 
         https://youtu.be/a1K42zLz0uI 
Cảm Tưởng ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại TSXDVV 9/20/2020 
         https://youtu.be/cmLdUhhfPdM 
 
2.  Lời huấn từ và 24 câu hỏi tại Thiền Viện Hai Không năm 1994, Đức Thầy đã nói :" Các bạn 
duyên may lắm mới được cái Pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định để tự tu tự thức.  Càng hành  
chắc chắn càng tiến, không có bị kẹt.  Pháp này dành cho nam phụ lão âu, con nít người già biết 
tu cũng là tiến".  Quý vị coi lại nhiều lần sẽ hiểu chiều sau của Đạo Pháp. 
 
Dù xác xa nhưng tâm không xa - 24 câu vấn đạo - Đức Thầy tại Thiền Viện Hai Không 9-8-1994 
 
         https://youtu.be/R5NQazHGgWk 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA xin trân trọng thông báo. 
  
Kính chào tất cả quí Bạn Đạo 
  
       Sau gần bảy tháng TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI đã tạm thời đóng cửa, ngừng sinh hoạt học 
Mục Bé Tám trong TBPTĐN và chung thiền vào chủ nhật hằng tuần vì ĐẠI DỊCH Covid -19 . 
Hiện nay tại thành phố chúng ta đang sống và nhiều thành phố xung quanh số người bị lây nhiễm 
và tử vong vì Covid -19 đã xuống rất thấp nên CITY đã cho phép chúng ta hoạt động trở lại. Đây 
là một tin rất vui cho tất cả mọi người. Tuy nhiên vẫn có một số qui định chúng ta phải thực hiện 
đúng như những gì mà CITY đã đạt ra như chúng ta chỉ được 25% số người được vào bên trong 
nhà ngồi thiền dựa theo tổng số người mà Hội được phép (74 người). Ban Chấp Hành và Hội 
Đồng Quản Trị đã có cuộc họp để tìm ra một quy định chung. Chúng Tôi xin được trình bày để 
tất cả quý bạn đạo nắm rõ, để việc mở cửa Trụ sở Xây Dựng Vô Vi được tốt đẹp và các bạn đạo 
đến thiền được thanh nhẹ.  
  
               1_ Bắt đầu chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi sẽ mở cửa 
chào đón quí bạn đạo đến chung thiền và được chia ra hai nhóm như sau: 
  
                        a_ Từ 9:00AM _10:00AM    sẽ có18 bạn đạo  chung thiền. 
  
                        b_ Từ 11:00AM_12:00 trưa sẽ có 18 bạn đạo  chung thiền  
  
                   Để việc đến thiền không trở ngại các bạn có thể gọi ghi danh trước nếu không ghi 
danh khi qua số18 các bạn phải chờ nhóm hai hay phải ra về chờ tuần sau. 
  
               2_    Khi vào Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi các bạn phải mang mash, giữ khoảng cách 6'  và 
các bạn sẽ được kiểm soát thân nhiệt nếu quá 100°F thì phải ra về.  Mỗi người phải mang theo 
gối và tấm trải để ngồi thiền ( nếu cần thì Hội sẽ cho mượn và giữ cho đến hết dịch cúm) sau khi 
thiền thì mang về và giữ cho gối luôn sạch sẽ để tránh tình trạng lây nhiễm. 
  
                3_    Các bạn sẽ phải ký vào giấy CAM KẾT là nếu có tình trạng bị nhiễm Covid -19 
khi đến chung thiền thì các bạn sẽ  tự mình chịu trách nhiệm về y tế  không liên quan đến Hội.  
  
XIN LƯU Ý 
                    Chỉ có TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI mở cửa hoạt động trở lại còn THIỀN VIỆN 
VĨ-KIÊN cần tiếp tục đóng cửa.  
  
                    Các bạn đạo cần ghi danh để đến chung thiền vào ngày chủ nhật xin gọi cho  
  
                     Cô Ngọc (657) 722 -8881  
  
                     Cô Mai (714) 414-9552 
  
                    Xin Quí Bạn Đạo đọc thật kỹ những yêu cầu trên. Chúng ta vẫn chưa có thuốc ngừa 
Coronavirus. Nếu Quí bạn nào cảm thấy không an toàn thì nên ngồi thiền tại gia. Hội vẫn luôn cố 
gắng đáp ứng yêu cầu của một số bạn muốn đến chung thiền khi chính quyền địa phương cho 
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phép nhưng HỘI không kêu gọi mọi người phải đến chung thiền. Tuỳ theo nhu cầu của các bạn 
đạo và tình hình xã hội chúng tôi sẽ chỉnh đổi lại sao cho phù hợp nhất . 
  
                    Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California tôi xin thành tâm kính chúc tất cả 
quí bạn đạo thật nhiều sức khỏe - tâm thân an lạc - tu hành viên mãn.  
  
                                    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 
  
Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai 
Oct 8, 2020 
 

Bạn Đạo Viết 

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 
Thưa các bạn:  
Đây là tiết mục chia sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm  
Tuần này chúng tôi xin được chia sẻ Thi thơ theo kiểu của Pháp Lý Vô Vi 
Chúng ta là Chiến Sĩ Tình Thương của  
THƯỢNG ĐẾ.  Vì thế cho nên: 
Nhập thế cuộc bất khả chiến bại  
Gặp Cô Vít cũng phải húng hắng một vài câu  
Xin thưa cùng với các bạn: 
                   CUỘC SỐNG  
      Cuộc sống tự nhiên phải sắp hàng  
      Cách nhau 6 feet một khẩu trang  
      Thiên Đàng tại thế không còn nữa  
      Dựng cảnh Địa Ngục ở Trần gian  
  
      Cuộc sống đang vui phải xếp hàng 
     Giống cảnh Địa Ngục ở Trần gian  
     Thiên Đàng tại thế không còn nữa  
     Cách nhau 6 feet một tấm MÀN  
 
Màn này Thiên Tạo bạn ơi ! 
Đừng làm Nhơn Tạo dối Đời ích chi  
Lời nói nên gắng nên ghi  
Dối người mình Dối chi Phật Trời  
Phổng da đau quá kêu Trời  
Niệm Phật cho đỡ che lời thế gian  
Mình đốt mình chịu chớ than  
Phật đâu có đốt bấm gan chịu lì 
Phật thì trên bàn Từ Bi  
Không sai không biểu người thì làm ngang  
Rồi đem tiền bạc với Vàng  
Làm gian làm dối Phật nào chứng cho 
Tham gian hung dữ so đo 
Đem tiền chuộc tội thế gian ích gì  
Di Đà thọ Ký xét suy  
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Có không không có không vì một ai  
Sự thật PHÁT LÝ công khai  
Không gian không dối con ai bao giời 
Học Đạo xin đừng lẵng lơ  
Hiểu sơ nói DốCkhông chừa một ai  
Uy Quyền nịnh bợ phải lo 
Bạc triệu đem đổi bao giờ được đâu  
Lấy câu ngay thẳng làm đầu  
Làm sao cho được đạo mầu mới ngoan 
Tranh đua nói láo nói càng  
Tu chi bằng miệng có tiền thì hơn  
Tu ca tiến huyển tiếng đờn  
Đừng giả hát bội,thế cười người chê  
Từ đây ta mới đề huề  
Anh em bậu bạn,dựa kề dại nhau  
Tu thì kẽ trước người sau  
Trí tâm cố ý,Phật nào không thương  
Việc tu không phải thương trường  
Hơn thua vô ích là đường thế gian  
“HẬU” đây chỉ bảo rõ ràng  
Đa mang Trần thế phải mang lấy sầu  
“Chẳng nên “ chặt tóc cạo đầu  
Tu tâm dưỡng tánh để cầu đạo tâm  
Con người trăm tuổi bao lâu  
Thác rồi Kiếp mất chẳng còn một ai. 
Sấm Tu Hành của Đức ông Tư 
         Đỗ THUẦN HẬU  
Chia sẻ đến đây xin tạm dừng  
Kính chào các bạn  
Quý Thương  
Bành Chí  
 

THƯ CÁM ƠN  
49 ngày của bác LƯƠNG SĨ ĐÔNG. 

 
Ngày 10/10/2020 là 49 ngày của bác LƯƠNG SĨ ĐÔNG . 
 
Gia đình chị Liễu Ngọc Châu xin chân thành cám ơn đến HỘI ÁI HỮU VÔ VI QUỐC TẾ , Quý 
bạn đạo khắp nơi trên thế giới đã tài trợ và anh Phan Cao Thăng đã đại diện Quý Hội hằng tháng 
gởi về cho chị Liễu Ngọc Vân chăm lo sức khỏe bác Lương Sĩ Đông .  
 
Xin chân thành cám ơn quý bạn đạo VN, đã cùng chung thiền cầu nguyện ( 07 thất ) tiễn bác Bảy 
THƯỢNG LỘ BÌNH AN . 
 
Gia đình chị Liễu Ngọc Châu thành kinh tri ân đến tất cả quý bạn đạo. 
 
NB: 
https://youtu.be/9dlgGuEK5wU 
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Hướng Tâm Cầu Nguyện 

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của thân phụ bạn đạo Huỳnh Thị Lệ 
Hoa, tên HUỲNH PHƯỚC THỌ, sinh năm 1928 tại Kiên Giang, từ trần lúc 7g28' ngày 
02/10/2020 (nhằm ngày 16 tháng 8 năm Canh Tý) tại Saigon, an táng tại quê nhà Kiên Giang, 
hưởng thọ 93 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
Tran Thi Ngoc Thuy 
  

Ban video kính mời 


