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1) 02-08-94 
Hỏi: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có thể cứu được bệnh nan y 
không? 
 

Ðáp: Thưa Pháp Lý Vô Vi có thể cứu được bệnh nan y, nếu hành giả chịu thực tâm tự tu 
tự tiến và thực hành đúng pháp thì sẽ tự cứu được. 
 

                 Kệ: 
Tự tu tự thức mở đường tiến 
Giải tỏa phiền ưu giải nổi phiền 
Khó khổ không còn tâm thức giác 
Qui hồi điển khí tự thanh xuyên 
 
2) 03-08-94 
Hỏi: Rừng xanh có những gì? 
 

Ðáp: Thưa rừng xanh cũng có sự sanh trụ hoại diệt như các đô thị, chẳng có cái gì khác lạ 
cả, người tu thanh tịnh thì mới cảm thức điều nầy, thì tâm mới ổn định tự thức nhiều hơn. 
Cho nên người thích vào rừng xanh chơi, người sống trong rừng lại muốn được mọi sự 
tiện nghi của xã hội vật chất, sự ham muốn như nhau. Người tu hướng thượng thì tâm 
thức sống ngược hơn những người còn ham mê cảnh vật. 
 

                 Kệ: 
Qui y giềng mối luật sanh tồn 
Cảm thức trần gian kích thích hồn 
Giải thích trần gian đều chẳng có 
Thanh tâm an nhẹ vẫn sanh tồn 
 
3) 04-08-94 
Hỏi: Duyên Trời tận độ, người không nhận thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa cuộc sống rất nhiều tầng số khác nhau, làm người thuận thiên giả tồn, nghịch 
thiên giả vong, tức là thuận tình Trời thì sống, còn nghịch tình Trời thì chết, tại vì không 
chịu tu thiền óc không mở, trí không sáng, tắc nghẻn đường thiên xích điển tâm, tạo dục 
và tạo khổ, phần hồn không có cơ hội tiến hóa, sanh tử vô thường, tâm không giác trí 
không minh. 
 

                Kệ: 
Hành trình tan vỡ cõi phù sanh 
Hạnh đức tiêu tan khó bạc bàn 
Vay trả liên hồi trong kích động 
Tự tu tự tiến trọng tâm hành 
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4) 05-08-94 
Hỏi: Tánh tình hay giận hay hờn có giúp ích gì cho chính họ và gia cang không? 
 

Ðáp: Thưa tánh tình nóng nảy và hay giận hờn không giúp ích gì cho chính họ và gia 
cang, chỉ đem lại sự phá hoại tâm thân của chính họ, chỉ chờ sự sụp đổ và bệnh nan y, 
chồng con bấn loạn và không tiến, chung qui chỉ tạo phiền cho nhau mà thôi. Muốn thoát 
nạn nầy thì phải ăn năn sám hối, lo tu bổ cho phần hồn được thanh nhẹ, tức là bỏ chuyện 
đời ngoài tai, không nên lưu ý chuyện của người khác, thì tâm thân sẽ được yên vui. 
 

                 Kệ: 
Lắm cảnh trần gian tạo ngậm ngùi 
Thực hành chơn pháp tự rèn trui 
Tâm minh tự độ trần tâm dứt 
Khó khổ do mình tạo thế thôi 
 
5) 06-08-94 
Hỏi: Tu mà không minh chánh là sao? 
 

Ðáp: Tu mà không minh chánh tức là không có pháp tạo cho tâm thân thanh tịnh, tức là 
đề cao một đấng mà mình không bao giờ với được, càng cầu xin lại càng tham lam, muốn 
có mà không làm tức là tự hại mà không hay. Ngược lại người tu có pháp, trong thực 
hành đến nơi còn hơn cầu nguyện mà không hành, tức là làm mất sự bình đẳng giữa đấng 
toàn năng và phần hồn. 
 

                   Kệ: 
Hồn tu tiến tới cõi vô cùng tận 
Tâm sáng trí minh tự góp phần 
Bình đẳng trong lòng minh đạo pháp 
Trì tâm tu luyện cảm thâm ân 
 
6) 07-08-94 
Hỏi: Căn bản của người tu trước hết phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa người tu trước hết phải thực thi trung và hiếu, nếu không thực thi được trung 
hiếu thì không màng gì đến sự đắc đạo ở tương lai. Trí không sáng tâm không minh, chỉ 
gieo khổ cho mọi người xung quanh mình mà thôi. 
 
                   Kệ: 
Suốt đời chỉ có lôi thôi dục 
Tạo khổ cho tâm khó đứng ngồi 
Bất ổn tình đời không rõ rệt 
Xác hồn không tiến vẫn lôi thôi 
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7) 08-08-94 
Hỏi: Lòng thành tu học sẽ có kết quả gì cho tương lai không? 
 

Ðáp: Thưa lòng thành tu học chắc chắn sẽ có kết quả ở tương lai, bằng một đường lối rõ 
rệt trong hành trình tự tu tự tiến, không ỷ lại và tự khai thác lấy chính mình là điều rất cần 
thiết, tất cả đều gom gọn trong khối óc, thực hành để tự khai minh, để tự nhận thức được 
sự Khoa Học Huyền Bí trong nội tâm. 
 
                Kệ: 
Thầm tu thầm tiến chẳng sai lầm 
Trí độ phân minh rất diệu thâm 
Thức giác bình tâm duyên hạnh tiến 
Thực hành chơn pháp đạt thanh tâm 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
                                                              Nạn Lụt Miền Trung, 
 

Bao năm mới có một lần 
Vô cùng cảm động khó phân thiển lành 

Từ nhà ngói cho đến nhà tranh 
Ðều là ngập lụt xóa ranh đất trời. 

 
Hiện ra thảm cảnh nơi nơi 

Gia đình tan rã khó thời dựng xây 
Thiên cơ biến chuyển hằng ngày 
Lụt lội biến đổi đổi thay thế tình 

 
Ðường đi nước ngập gập ghình 

Chính mình phải khóc hành trình khó cam 
Trí tâm loạn động miên mang 

Ai người xấu tốt khai màng thử tâm 
 

Cầu xin Trời độ thì thầm 
Qua cơn đại nạn tự tầm đường tu 

Có tâm có mắt như mù 
Biết đâu là bến trùng tu được nhờ. 

 
Ðâu dè biến động thiên cơ 

Tiêu tan một phút thờ ơ một mình 
Tình quê quảng đại chơn tình 

Giúp người lâm nạn chính mình phát ban 
 

Ðây là nguyên lý đạo tràng 
Phát tâm cứu độ khai màn đạo tâm 

Mỗi ngày mỗi lún sâu lần 
Ai ai cũng thấy cũng cần cứu yên. 

Hoành hành nước cuốn các miền 
Trời mưa lạnh lẽo vượt xuyên cơ hình 

Ðồng bào rúng động tỏ tình 
Giúp nhau qua nạn, tỏ tình quí thương 

 
Ðây là tranh cảnh tạo gương 

Cùng chung xây dựng cùng đường tự tu 
Làm người có mắt như mù 

Lam sao tránh được, an du cõi trần? 
 

Nguyện cùng cứu giúp góp phần 
Tình người sống động tối cần dựng xây 

Bàn thờ nước cuốn lây hoay 
Ra nơi biển cả trôi ngày trôi đêm 

 
Nhìn đời đen bạc khổ thêm 

Ðem lòng ngăn cản, ngày đêm khó hòa 
Càn khôn Vũ Trụ chung nhà 

Người người đau khổ khó hòa giúp nhau 
 

Nhìn xem mưa gió đổi trao 
Tình Trời loạn động khổ đau cực hình 

Tình thương đạo đức âm thinh 
Kêu la cầu cứu mong tình Trời ban 

 
Lệ rơi nước mắt hai hàng 

Thiệt thòi phải chịu khó an nỗi lòng 
Tình người trong nước ngoài trong 

Cùng than cùng thở cùng mong được nhờ. 
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Kỳ này kích động thiên cơ 
Dạy người tu tiến bơ vơ một mình 

Càn khôn vũ trụ hành trình 
Thực hành đạo đức sửa mình tự tu 

 
Chẳng còn lưu luyến tiền xu 

Thực hành chánh pháp rõ ngu rõ khờ 
Thương người lưu ý thiên cơ 

Tu lo tránh nạn đến giờ phải tu 
 

Phân ra sớm phải dự trù 
Tu tâm sửa tánh an du phần hồn 

Tiếng vang đau khổ như cồn 
Không tu khó đắc khó ôn lại bài 

 
 
 

Tự mình thức giác sửa sai 
Qui nguyên giềng mối rõ đài thiên cơ 

Rồi đây cũng phải đến giờ 
Cùng chung hợp tác giấc mơ đạt thành 

 
Chẳng còn lý luận cạnh tranh 

Dìu nhau tiến hóa các nghành khai thông 
Ðồng bào lớn nhỏ ước mong 

Cùng chung đóng góp cùng phòng nạn tai 
 

Cùng chung đóng góp hằng ngày 
Tình người sẵn có đổi thay thế tình 

Thực hành khai triển tâm linh 
Về nơi thiên quốc chính mình tự tu 

Tình Trời ban chiếu đắp bù 
Tay không lại có phần hồn tự tu. 

 
  Quí thương 
 
Lương Sĩ Hằng 
  Tháng 1/2000 
 

TRÍCH  BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

 
XÃ THÂN CẦU ÐẠO 

 
Montréal, 5 tháng 5 1981 (tiếp theo) 
 
 
Quá trình chúng ta đã thấy rồi, chúng ta là người Viêt Nam thấy rõ rồi, tại Việt Nam chúng ta cứ 
cắm đầu cắm mũi làm mãi. Bạn có bạc triệu muốn có bạc tỷ, có bạc tỷ muốn có tỷ tỷ, rồi các bạn 
được những gì? Kết quả chỉ có hai bàn tay không mà thôi, rồi cũng phải lập lại cuộc đời trên đất 
khách quê người, nhưng mà khi lập lại cuộc đời thì quên những cái chuyện ta đã vấp phải, không 
biết lo tu luyện, không biết lo tu tâm dưỡng tánh để hưởng phước trời ban, lại trở lại với con 
đường động loạn đau khổ trong cái ý thức chém giết sân si hành hạ! Chớ đạo đức ở chỗ nào? 
Thực tế ở chỗ nào? Các bạn trước mắt nói  rằng thực tế, tôi phải làm mới có sống, nhưng mà cái 
chuyện làm để làm gì? Làm để dẫn tiến tâm linh các bạn ! Còn các bạn làm để chôn vùi tâm linh 
các bạn, làm để làm gì?  Cho nên lòng tham con người tự trùm lấy cái lý trí sáng suốt của mình, 
đem giam hãm trong bóng tối, đau khổ càng đau khổ thêm, bận rộn càng bận rộn thêm, tranh đấu 
cho kỳ được, mà rốt cuộc rồi chẳng được gì. Chúng ta đã thấy rồi, quá trình bo bo giữ tiền bạc, 
giữ thế lực nhưng mà rốt cuộc rổi chả còn gì nữa!  
 
Ngày hôm nay còn không nghĩ cái chuyện tu, không nghĩ cái chuyện khai triển tâm linh của 
chính mình mà nghĩ bước vào trong cái thế giành giựt thì tạo thêm nghiệp mà thôi, đau khổ mà 
thôi. Bạn có bôn ba cho cách mấy đi nữa cũng giới hạn bởi Thượng Ðế. Tôi đã thường nói, mắt 
các bạn to lắm, tâm các bạn lớn lắm, muốn hốt hết của thiên hạ, muốn ăn hết cả con gà, không 
làm được, không bao giờ các bạn làm được! Cho nên chúng ta cũng phải hoạt động, cũng phải 
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làm việc, nhưng mà làm trong căn bản tình thương và đạo đức, phải thương yêu xây dựng, thì 
của các bạn không xài, không bao giờ hết được. Bởi vì người này nối tiếp, người khác sẽ nối tiếp 
trong tình thương xây dựng giúp đỡ vạn linh ! Thì các bạn phải có cái tu bên trong đó, các bạn vì 
của cải của đời cũng là cái đường tu nhưng mà các bạn không thấy rõ rằng lập hạnh trong tâm 
linh, cái đó là quan trọng. Mà lấy ai nhắc nhở cho các bạn? Lấy những người đã đi trong chu 
trình hành hương đau khổ, ở trong thực trạng, có cái tâm như chúng ta, quỉ quyệt như chúng ta, 
mưu mô như chúng ta. Mà ngày nay đụng chạm phải rồi, họ ăn năn không còn dính dấp nữa. Lúc 
đó chúng ta mới thấy rằng, những lời chứng nghiệm đó, thực tế và giá trị. Và với cái phương 
thức mà người đã tự giải được, chúng ta cũng nên giữ lấy mà học hỏi, mà tiến hóa, vì chúng ta đã 
thấy rõ rằng cảnh sanh lão bệnh tử khổ này không ai có thể chạy chối được! Nhứt định phải vượt 
qua, vậy các bạn phải ý thức, sớm ăn năn hối cải, sửa tâm, sửa tánh để đón rước hồng ân vô cùng 
tận của bề trên đã và đang ban cho mọi tâm linh trong cơn nguy biến này, nhắn nhủ các bạn mãi 
mãi, gởi qua những tâm linh sáng suốt tại thế gian để kêu gọi các bạn hồi tâm trở về nguồn cội. 
Ðó là con đường chánh giác, đó là của cải đời đời bất diệt, không ai có thể cướp giựt của bạn 
được, các bạn nên siêng năng, nên hồi tâm, nên làm việc nhiều hơn, làm việc về tâm linh, khai 
triển về phần hồn, về nội qui sẵn có, về hiến pháp của nội tâm, sau cuộc lập hiến xuống thế gian 
làm con người! Chúng ta đã có qui định của Trời đất, có luật Trời.  
 
Những người đã ra đến đây, vượt biên, đi trong hành trình khổ sở mới thấy có luật Trời, thì 
chúng ta phải thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong, chúng ta không nên khi dễ, cho là không 
có Trời không có Phật rồi lâm nạn đó, một ngày kia không thể gỡ được. Dù cho có thần thông đi 
cách mấy nữa cũng không được quyền can thiệp luật trị của Trời, chỉ có hành giả cá nhơn tự ăn 
năn hối cải thì mới giải thoát được cơn nguy biến vày xéo của nội tâm. Cho nên bao lời cảnh cáo 
của các tôn giáo tại thế, đem tâm linh chan hòa linh động khắp nơi nơi để kêu gọi phần hồn phải 
thức giác trở về với căn bản cộng đồng của Thượng Ðế, sống chung đời đời, khai triển hào quang 
sẵn có của chính mình.  
 
Các bạn đã có khối óc, các bạn đã biết chứng minh mọi sự việc, sanh trụ hoại diệt của trần thế 
trước mắt và trong tâm linh của bạn đã tự xác nhận, tại sao không chịu thực hiện giữ lấy phần 
sáng suốt đó, để triền miên khai triển đến tới vô cùng tận, thì chúng ta mới thấy chúng ta xứng 
đáng là con của Thượng đế, con của đấng tạo hóa, con của càn khôn vũ trụ, con của nhơn quần 
quí báu. Ðến giờ phút động loạn ly hương đau khổ hiện tại, nhưng các bạn còn chưa ý thức được, 
còn mong muốn có địa vị, mong muốn có của cải, mong muốn tạo thêm nghiệp, không chịu từ 
chối những cái bản chất xấu xa của bạn, xã thân cầu đạo xã phú cầu bần. Xã thân cầu đạo, là các 
bạn cố gắng tu, để cho hồn này thức giác,  xuất phát khỏi cái thể xác này kêu là xã thân cầu đạo, 
tìm những sự sáng suốt vô cùng ở bên trên. Xã phú cầu bần, bản chất ô trược tham dục, xấu xa 
của chính bạn, cái bản năng ghen ghét eo hẹp tồi bại của bạn đã phong phú rồi, nên dứt bỏ nó đi, 
nhiều quá rồi, nó thành một kho một khối rồi, sanh hại không lợi, bề trên đã nhắc nhủ, đã cho các 
bạn lâm vào trong cảnh khổ cực, vì trí tuệ tâm linh các bạn không có mà lấy đồng tiền vày xéo 
các bạn, dập đầu các bạn, mổ xẻ tư tưởng các bạn, lấy ngũ hành mà đập đầu mổ xẻ tư tưởng các 
bạn, nhưng mà các bạn cũng còn chưa thức giác! 
 
Cho nên ở thế gian, mảnh đất phù sanh nó có cuộc chiến đau khổ tang thương, tan xương nát thịt 
để cảnh cáo nhân quần, chuyện đó có, không phải không. Cho nên các bạn phải tin có và sẽ có! 
Ðừng có để tới lúc cơn nguy biến đó mà ngũ hành chính bạn không giữ được, phần thanh của các 
bạn mất đi thì sự đau khổ nó sẽ triền miên về với bạn. Cho nên tôi khuyên các bạn nên vội lo, 
vun bồi sự sáng suốt của tâm linh, càng ngày càng nhiều hơn để cho nó kịp thời hòa hợp với siêu 
văn minh đã an bài của Bề Trên sắp đặt cho chúng ta được ân hưởng một đường lối vô cùng sáng 
suốt.  
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Cho nên các bạn  khép mình đi, tu đi, rồi các bạn mới thấy sự quí giá đời đời bất diệt, chính các 
bạn đã và đang tầm tiến, càng ngày càng tới với các bạn, càng ngày càng đem lại sự sáng suốt và 
tránh những sự khủng hoảng của nội tâm. Nhiều bạn ra đây, sống với gia đình, hưởng được 
không khí tự do, nhưng mà tâm linh cũng phải bị xáo trộn, tại sao? Tại vì chúng ta  đã hiểu lầm 
rằng chúng ta sống vĩnh viễn tại thế gian, rồi cứ dòm xa, tưởng là mình hiểu rộng, nhưng mà kỳ 
thật khối óc rất đơn giản không thấu đáo một chút gì về thanh tịnh sáng suốt cao siêu nhưng mà 
lâm phải sự động loạn không hay, kẹt ở trong xó hẽm không hay, ở trong cái thế sẽ bị giam nơi 
địa ngục không biết, tội ác tràn ngập không hay. Cho nên các bạn được nhiều cơ hội hội tụ với 
nhau để tìm hiểu, tại sao tôi có cuộc xáo trộn của nội tâm, miệng tôi nói tu, miệng tôi nói đạo 
đức, chương trình tôi qui mô nhưng mà rốt cuộc đau khổ lại tôi lãnh, tại sao? Tại sao tôi làm 
thiện lại gặp ác, tôi đã giúp người rất nhiều mà tại sao người lại trách tôi nhiều. Ðó, trở lại gì, trở 
lại các bạn gặt hái sự than thở mà thôi, đó là chậm tiến! Khi các bạn đã trở về với tâm linh rồi thì 
các bạn siêu việt không bị ai cắt đứt được bạn, không có một cái thế lực nào có thể hãm hiếp tâm 
linh các bạn bằng các bạn chịu phục lụy, lệ thuộc bởi ngoại cảnh, thì các bạn có đi góc trời nào 
cũng là trong động mà thôi, không có tiến nổi. Còn các bạn biết vun bồi tâm linh của các bạn thì 
ở nơi nào các bạn cũng hưởng được phần thanh cao sáng suốt vô cùng, thân ngoại thân, ngoài 
thân này còn phần hồn, còn sự sáng suốt, còn những nơi nguy nga lộng lẫy tốt đẹp đang đón chờ 
tâm linh của chúng ta, đang cho chúng ta có cơ hội hội ngộ vinh quang. (còn tiếp) 
 
 
 
 

 
Đề tài suy gẫm 

 
Học bài 

 
Hỏi: Thưa Thầy khi bị học bài mình thấy động loạn dễ sợ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy 
cũng tơi bời, như vậy phải làm sao? Nhưng thường thường sau khi học xong con thấy tinh thần 
mạnh mẽ hơn? 
 

Đáp: Nhìn không hiểu, thành ra bực tức gọi là học bài! Khiêm nhường, chịu học ,chịu nghe để 
thức tâm thì chẳng có bài gì để học!. Động và tịnh rất rõ ràng! Người cho là học bài là người 
đang động! Người cảm thông tức là người tịnh. Bé Tám thường nhắc: “Nghe là lời, nói thì lỗ”  

(Vấn đạo San Jose 18/6/1995) 
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THÔNG BÁO của HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM 
  

THÔNG BÁO! 
 
             HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 
 
                
Kính chào Quí Bạn Đạo,  
                 Dù cuộc sống đầy khó khăn vì đại dịch Covid -19 nhưng với tinh thần trách nhiệm của 
người có đạo chúng ta vẫn từng bước vượt qua trong niềm tin Đạo Pháp. 
Cùng nhờ sự ân độ của Bề Trên_ Đức Tổ - Thầy, chúng ta đã có được ngày LỄ DÂNG HOA 
TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY thật trang trọng và đầy ý nghĩa. Trong niềm vui này, Hội quyết 
định tổ chức buổi “ LỄ DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ  “ trong ngày lể Tưởng Niệm 
Đức Tổ Sư lần thứ 53 năm 2020 tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI vào Chủ nhật ngày 8 tháng 11 
năm 2020 .  
  
               Chúng ta vẫn giữ đúng những  quy định như trước. Hội xin được nhắc 3 điều quan 
trọng: 
 
                 1_ Xin tất cả Quí Bạn Đạo đến tham dự LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ mặc y phục 
mầu trắng toàn bộ . 
 
                  2_ Chúng ta mỗi người mang mash và cách nhau 6' theo dấu đã có sẵn trong sân . 
                  3_ Trong thời gian chờ đợi cần trì tâm niệm Phật để tránh làm phiền cho cộng đồng 
xung quanh và chúng ta cùng có được bầu không khí trang nghiêm thanh nhẹ.  
 
                  Hội  xin kính mời tất cả các bạn đạo đến tham dự trong ngày Lễ DÂNG HOA 
TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ để chúng ta cùng thành kính dâng lên lời cảm ơn ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ 
THUẦN HẬU, NGÀI đã ban cho chúng ta PLVVKHHBPP thật siêu diệu và đây cũng là dịp 
sum họp đại gia đình Vô Vi.  
 
XIN LƯU Ý   
 
                   Xin Quí Bạn Đạo đến trước 9:30am để chúng ta cùng chụp hình lưu niệm. Buổi lễ sẽ 
bắt đầu đúng 10:000AM đến 12:00 trưa là kết thức . Hội sẽ có thức ăn sáng thật chu đáo đến tất 
cả các bạn đạo đến tham dự. Chúng ta sẽ cùng tương ngộ trong  
 
                        NGÀY LỄ DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ LẦN THỨ 53 
NĂM  CHỦ NHẬT NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI. 
 
                  Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California, tôi xin kính chào và thành tâm 
thương 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 20,2020    
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HƯỚNG TÂM CẨU NGUYỆN 
 
Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Bình Dương, là cụ bà Châu thị Tư,(bà 
Hai )sinh năm 1948, mất ngày 20-10-2020( nhầm vào ngày 4 tháng 8 năm Canh Tý)tại Bình 
Dương, hưởng thọ 73 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
Bạn đạo Bình Dương kính bảo 
 


