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1) 23-08-94 
Hỏi: Tâm bệnh là sao? 
 

Ðáp: Thưa tâm bệnh là dồn dập nhiều chuyện lo âu hình thành sự nhớ nhung và lưu 
luyến, tức là tâm bệnh. Ngược lại người tu thiền theo pháp môn Vô Vi hành đúng pháp, 
tự động dứt bỏ tình tiền duyên nghiệp trong nội tâm, mặt mày thơ thới và vui tươi. 
 

               Kệ: 
Khai thông tự mở tình người tiến 
Sống cảm an vui chẳng có phiền 
Tâm đạo sáng bừng trong nội thức 
Có không không có vẫn tham thiền 
 
2) 24-08-94 
Hỏi: Bé về đây có vui không? 
 

Ðáp: Thưa Bé về nơi động loạn Bé cảm thấy rất thanh tịnh vì tâm Bé không còn dính dấp 
với sự lo âu và động loạn nữa, lúc nào cũng bình thản trong thanh tịnh, Bé lại có cơ hội 
thiền nhiều hơn và sức khỏe không kém. 
 
               Kệ: 
Biết Trời biết Phật sống do tâm 
Ðộng loạn u mê tại không tầm 
Thức giác trần gian qui mối động 
Không hành không tiến khổ trầm ngâm 
 
3) 25-08-94 
Hỏi: Sáng nay Bé phải về trại Thiền Viện Vĩ Kiên tiếp tục tiếp bạn đạo Bé có mệt 
không? 
 

Ðáp: Thưa lúc nầy Bé rất khỏe, Bé không bao giờ thấy mệt mỏi cả, tâm tư lúc nào cũng 
thoải mái, việc làm mở mắt nhắm mắt lúc nào cũng có. 
 

               Kệ: 
Có không không có vẫn dặn dò 
Trí tuệ phân minh chẳng giữ lo 
Ðem đạo vào đời khai trí giác 
Thông minh tự giác chẳng quanh co 
 
4) 26-08-94 
Hỏi: Sự hiểu lầm do đâu tạo ra? 
 

Ðáp: Thưa sự hiểu lầm do sự thiếu thực hành mà ra, đồng hành đồng tiến thì sẽ không có 
sự hiểu lầm lẫn nhau, cây có việc làm của cái cây, đất có việc làm của đất, mỗi phần đều 
có phận sự riêng biệt của chính nó, vạn vật đồng nhứt thể, cùng chung chịu luật hóa hóa 
sanh sanh, phần hồn cũng vậy, tiến hóa theo chiều hướng thượng hay hướng hạ đó thôi. 
Hướng thượng thì được sống cõi an bình, hướng hạ thì chỉ biết hơn thua tạo khổ cho 
chính mình mà thôi. 
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                 Kệ: 
Nơi nao chẳng có sang tồi tiến 
Thực triển tâm linh giải nỗi phiền 
Ðạo đức thực hành trong thức giác 
Hướng không thanh nhẹ sống càng yên 
 
5) 27-08-94 
Hỏi: Người tu quên đời tại sao? 
 

Ðáp: Thưa người tu quên đời là tâm thật sự hướng về đạo, thật sự hướng về trật tự của 
tâm linh phần hồn, việc làm nhiều nhưng mặt mày sáng sủa, xác là đời vẫn được tốt tươi 
và nhẹ nhàng, thâm tâm chẳng có gì uổng tiếc cả, cơ sở tâm linh do sự phát tâm của mọi 
người đóng góp và hình thành, bước vào đó phục vụ và hành pháp mới thật là người tu, 
tự đào sâu nguyên lý ảnh hưởng những người kế tiếp. 
 

                 Kệ: 
Tránh phần loạn động lo phiền toái 
Thức giác trùng tu tự tiến hoài 
Phục vụ tinh thần càng cởi mở 
Góp phần trật tự tránh lầm sai 
 
6) 28-08-94 
Hỏi: Cuộc sống chen chúc của nhơn sanh có gì thích thú không? 
 

Ðáp: Thưa cuộc sống của nhơn sanh đang tiến hóa theo luật nhân quả của chính họ, có 
đến tức là phải có đi theo trình độ hiểu biết của chính họ mà tiến tuần tự đến và tuần tự ra 
đi, tùy theo luồng điển đã gặt hái được, trong sanh tử luân hồi, ngược lại người tu thiền 
siêng năng mới chọn được con đường tiến hóa vô cùng thanh nhẹ hơn. 
 

                 Kệ: 
Tự tu gạt bỏ giận hờn tiến 
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên 
Ðời đạo phân minh trình lộ giới 
Khai thông trí tuệ tự mình yên 
 
7) 29-08-94 
Hỏi: Bé gặp người chưa hành đạo Bé phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa Bé phải phục vụ tận tình hơn là người đã hành pháp, tự động đem lòng thương 
yêu và xây dựng, lúc nào Bé cũng nghĩ rằng người chưa tu là Thầy quí yêu của Bé, quí 
trọng họ, mưu cầu họ sẽ chung tiến trên con đường cứu độ quần sanh, bằng sự thực hành 
của chính họ. 
 

                   Kệ: 
Cuộc đời sống tạm quanh co tiến 
Rõ cảnh nội tâm giảm bớt phiền 
Yên ổn thực hành đường chánh pháp 
Giúp đời tiến hóa tự mình xuyên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Đại hội Cầu An 
 

Bốn bể năm châu thuyết luận bàn 
Cùng chung cầu nguyện Lễ Cầu An 

Cách xa bạn đạo tình không bỏ 
Đại Hội Úc Châu Ðạo mở màn. 

 
Mở màn gánh vác cầu an, 

Sửa mình tiến hóa vui bàn học tu. 
Cùng chung giải tỏa mê mù, 

Khai tâm mở trí trùng tu đời đời. 
Thực hành Pháp Lý nơi nơi, 

Trời ban mùi Ðạo chẳng rời thức tâm. 
Nam Mô thầm niệm nguyên âm, 

Giữ lòng thanh thoát tự tầm đường đi. 
Tình thương đạo đức gắng ghi, 

Thương yêu tha thứ giải bì trần tâm. 
Ngày nay hội ngộ mừng thầm, 

Ngày mai tự đạt siêu âm cảm hòa. 
Vui lòng ý đẹp Mẹ Cha, 

Thực hành đến đích học hòa nhẫn thêm. 
Công phu luyện đạo đêm đêm, 

Thương yêu muôn loại tạo niềm thức tâm. 
Lý trời siêu diệu thậm thâm, 

Thực hành khai triển mở tầm quang khai. 
Thế gian nặng nợ hai vai, 

Bình tâm giải nghiệp có ngày đạt thanh. 
Tình thương huynh đệ một lòng, 

Cùng nhau học hỏi đả thông Ðạo Ðời. 
 

Quý thương, 
 

Lương Sĩ Hằng. 
Melbourne, 28-12-1984 
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TRíCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Từ bi là sức mạnh 

Kent, 21-1-84 

Gia đình các bạn luôn luôn gặp những chuyện hục hặc, những sự đau buồn vì lời nói vì hành 
động sai trái nào giữa vợ con hay chồng con, thì chúng ta nên tha thứ. Ðể chi? Phải có một người 
tha thứ là cái người êm dịu đó, hòa ái tương thân chỉ cứu người chứ không làm điều ngu muội 
nữa, chứ không hại người. Mà cứu cả hai chứ không giết một mà được một. Chúng ta không làm 
điều ngu muội nữa. Ðã nhiều kiếp rồi, con thú mới có đầu óc sai lầm, cho nên tội của nó nặng, 
quần áo cũng không có mà bơ vơ tại trần. Các bạn đã thấy đến lúc phải hy sinh cả tính mạng 
nhưng mà còn chưa đủ. Có nhiều loại giáng xuống thế gian còn hung ác thì phải nhiều kiếp con 
thú trần truồng như thế đó. Nó ước vọng được trở nên một con người thanh sạch, có trật tự, có 
phương tiện như chúng ta thì nó phải càng hy sinh nữa. Chúng ta muốn trở thành một vị Tiên 
Phật thì chúng ta càng phải hy sinh hơn. Hy sinh cao độ, phải bỏ tất cả những tánh hư tật xấu, 
phải bỏ những đầu óc nghi ngờ bất chính của chúng ta để chúng ta xây dựng niềm tin, chúng ta 
trở lại với của cải đời đời bất diệt. 

Tôi thường nói rằng các bạn có nhà cửa, có quê hương, có đầy đủ tình thương, không thiếu một 
chút gì. Ngày nay các bạn thấy vật chất tại thế gian là cõi tạm, bãi trường thi, chúng ta đang học 
và đang dự cuộc, mà nó có tiến bộ đánh thức lòng chúng ta, huống hồ gì chính chúng ta có một 
Khoa Học Huyền Bí trong nội thức siêu nhiên sống động mà chúng ta không vận dụng khả năng 
đó thì hoang phí biết là bao nhiêu. Siêu văn minh sờ sờ trong tâm thức của các bạn, nếu các bạn 
biết tha thứ và thương yêu, đó các bạn là người sống trong cảnh siêu văn minh của Thượng Ðế 
đã và đang ân ban, và sự tiến hóa liên tục không ngừng nghỉ từ trung thiên thế giới giáng hạ đem 
lại những ảnh hưởng cao đẹp cho các bạn từ giờ phút khắc, các bạn thấy rõ chưa? Có nhiều 
người đã tu nhiều kiếp ngày nay xuất hồn đi thấy nhiều cảnh rất đẹp, nhiều chỗ rất tươi rất văn 
minh, chỉ khuyên và giúp đở người chớ không có hại người. Chính những bạn đó không nhiều 
thì ít cũng đã thuật lại cho các bạn nghe. Rồi đây các bạn sẽ buông bỏ những sự trần trược và 
không trói buộc tâm thức của các bạn thì các bạn sẽ thấy trong một phút khắc, lúc đó các bạn lại 
an vui hơn. Mà muốn có sự an vui thì các bạn phải lập hạnh ngay trong gia cang các bạn, ngay 
trong tình thương huynh đệ. 

Chúng ta ở đâu ngồi đó để tu, ở vị trí nào sẽ phát triển ngay vị trí đó, bất cứ sự chuyên môn nào 
của các bạn, chuyên môn nào được quân bình và thanh tịnh thì chuyên môn đó là cao quí của 
nhân loại và sẽ mở tâm mở trí các bạn. Học đạo ngay trong bếp, học đạo ngay trong việc làm, 
học đạo ngay trong lời nói thiện giác của các bạn, nhiên hậu phần hồn các bạn mới được dễ dãi. 
Thế gian thấy như vậy, nhưng sự kích động và phản động là lời nhắc nhở của Thượng Ðế luôn 
luôn bên các bạn, nhồi các bạn để các bạn tiến. Nếu không nhồi làm sao các bạn tiến tới được? 
Các bạn đã thấy rõ rồi, muốn làm cái bánh phải nhồi bột, nhưng mà lúc bị nhồi, bột có lời than 
van, oán trách rồi chấp nhận, rồi chúng ta sẽ là món quà đẹp cho chúng sanh bất phân giai cấp, 
thương yêu sống động cứu người trong cơn khổ nạn. Cái bánh còn biết làm từ bi, còn chúng ta 
làm cha trong gia đình không biết làm từ bi, người chồng của một người vợ yếu hèn mà chúng ta 
không biết làm từ bi, một hiền thê trong gia đình sao không biết thực hiện từ bi để cho người 
chồng bớt khổ sau cơn lao động vì gia cang vì thương yêu vợ, vì thương yêu con, hy sinh cả cuộc 
đời, dù cho tóc bạc mắt mờ, muốn hiến thân để gia đình tôi được an khương. Nếu mọi người học 
cái hạnh đó thì gia cang các bạn biến thành gì? Sẽ trở nên một vườn hạnh tại thế gian! 
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Tại sao chúng ta không sử dụng ngay thực chất của chính mình để dẫn tiến tâm linh chúng ta 
nhiên hậu ảnh hưởng mọi người khác? Ðiều này chắc hẳn các bạn đã nghe nhiều và các bạn dòm 
lại hoàn cảnh của các bạn, các bạn đã và đang có cơ hội xây dựng điều đó. Ráng đi các bạn! 
Nhịn đi các bạn! Nhịn nhục là một của cải vô cùng trong cuộc đời của chúng sanh, phải nhịn 
nhục để tiến hóa, phải nhịn nhục để thấy sự sai lầm của chúng ta từ tiền kiếp. Tiền kiếp chúng ta 
làm khổ người, kiếp này người làm khổ ta là đúng rồi! Chúng ta đã chọn Minh Sư để tiến hóa. 
Chấp nhận vui thì lúc đó chúng ta đâu còn đau khổ nữa! Ðâu còn tạo cái cảnh trói buộc và không 
đi được.  

Chúng ta là một tội hồn bị giam hãm trong tiểu thiên địa này mà còn cộng thêm với ngoại cảnh 
để trói buộc tâm thức thì chừng nào mới tiến hóa được các bạn ơi! Bạn đã ý thức rõ ràng chúng 
ta tạm sống ở đây mấy chục năm rồi phải đi, mấy chục năm ngắn ngủi, chán mắt rồi. Các bạn 
thấy từ lúc nào các bạn là một cô gái, là một thiếu niên mà ngày nay tóc các bạn đã bạc, mắt lờ 
rồi, các bạn nguyện đi đâu? Nguyện trở về với sự thanh nhẹ mới là đúng hơn. Bỏ xác thân này 
rồi các bạn sẽ đi đâu? Cho nên các bạn phải hiểu rõ điều này, nguyện trở về với sự thanh sạch, 
cho nên các bạn đã trường chay và các bạn không nỡ sát hại chúng sinh. Các bạn đã thương yêu 
kể cả con thú, các bạn đã nhìn ra chơn tướng của con thú. Vì nó cũng là bạn bè là bà con của 
chúng ta trong duyên nghiệp, vì nó cũng tứ quan và ngũ tạng thì nỡ nào giết nó. Ta hiểu điều này 
thì mới đem lại hòa bình trong chơn tâm của chúng ta, rồi nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh 
thấy rõ cảnh hòa bình.  

Mọi người đều có khả năng xây dựng cho cộng đồng nhân loại tiến hóa. Các bạn nên tin các bạn 
nhiều hơn, không nên tin bất cứ một ai, vì các bạn đã có sẵn bài, nên học, học bài và trả bài. Giữa 
cảnh vợ chồng nghịch, nhưng bạn luôn luôn tha thứ và lấy cảnh nghịch đó để tiến. Trong trường, 
thầy mà cho chúng ta biết thì làm sao chúng ta cắp sách đi học? Vì chúng ta chưa hiểu, ông thầy 
mới cho ra bài nghịch chúng ta, rồi chúng ta phải bình tâm học Nhẫn mới làm ra bài. Thì cảnh 
đời cũng vậy, từ sớm cho tới tối các bạn phải đem luồng thanh điển của các bạn mà sống trong 
nghịch cảnh, mà chìu chuộng mọi người để kiếm đồng tiền nuôi thân. Nếu chúng ta ăn một lần 
mà không đói thì ai đi làm làm gì?  

Các bạn mới thấy luật Trời là Vay Trả để chúng ta có cơ hội làm con người và học bài thì mới 
thực hiện được chữ Nhẫn. Nếu chúng ta không chịu học bài thì không thực hiện được chữ Nhẫn. 
Ở xã hội này, người nào lười biếng nhất cũng tìm công việc làm, vì nền văn minh đã xây dựng 
nên buộc con người phải thức tâm. Hỏi cái đó là cái gì đó bạn? Khoa học là cái gì? Thầy bùa ở 
thời xa xưa, lúc xưa phóng kim đi, dùng hồ lô thâu kim, mà ngày nay hỏa tiễn xuất phát, khoa 
học đã thay thế tất cả bùa phép, thì các bạn không nên sợ bùa phép, mà lo sợ tâm các bạn bị ô 
trược mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi là người thực hành trong cảnh khổ và tự đạt đến thanh 
giới, tôi mới nói với các bạn rằng: Nên chấp nhận bài Khổ, nên chấp nhận nghịch cảnh, học 
trong nghịch cảnh và thương yêu nghịch cảnh, chúng ta mới xây dựng cho chính chúng ta và giải 
tỏa nghịch cảnh tức khắc. 

Cho nên Tình thương và Ðạo đức là khí giới sắc bén nhất cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đã phát 
tâm đóng góp một món quà nho nhỏ cho tôi và do tôi chuyển đến người đau khổ và đem lại 
gương lành đến bạn đạo khắp thế giới để mọi người thấy hạnh hy sinh của chúng ta, mỗi người 
một chút mà thôi thì chúng ta cứu được huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này, đau khổ, trong 
phút giây nguy biến có thể vượt qua, nhờ Tình Thương và Ðạo Ðức của chúng ta đã biết sử dụng 
đúng lúc. Sự cảm động này tôi vẫn luôn luôn ôm ấp và thương mến các bạn, vì chúng ta đã biết 
giá trị của hạnh hy sinh thì tâm thức các bạn sẽ bừng sáng và sự may mắn Thượng Ðế đã ân ban 
cho các bạn, các bạn lại có chỗ chứa đựng, có chỗ thức tâm. Rồi đây các bạn sẽ truyền từ người 
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này đến người nọ thấy rõ thiện nghiệp đem lại toàn thức cho chúng sanh. Cho nên chúng ta hiểu 
rõ chúng ta là tội hồn chưa hoàn tất đã và đang học, trở về chính chúng ta, đã và đang ăn năn, 
hưởng sự thanh nhẹ của Bề Trên đang ân ban liên tục từ giờ phút khắc. Các bạn đang tận hưởng 
hơi thở của cả càn khôn Vũ Trụ đóng góp, hít vô và thở ra để hiểu ta nhiều hơn, chớ không nên 
học cái lối thị phi của trần gian mà khổ, khổ không có lối thoát, mà nếu chúng ta biết xây dựng 
niềm tin trong khổ thì khổ đó là khổ có lối thoát, các bạn ơi! Hòa tan trong khổ các bạn mới có 
lối thoát. Hòa tan trong khổ thì các bạn không còn trói buộc trong tâm thức. Vui! Nhiều kỳ và 
nhiều kiếp chúng ta được nhồi quả. Quí thay và lành thay được cơ hội nhồi quả trước là tiến hóa 
trước. 

Những gương lành đã cho chúng ta thấy những vị đã thành đạo sờ sờ trước mắt chúng ta. Việt 
Nam đã có lịch sử Quan Âm Thị Kính bị biết bao nhiêu sự oan ức nhưng Ngài vẫn nhận, còn một 
hơi thở sống vẫn nguyện tu và cứu độ chúng sanh, bất chấp những sự oan trái đã chuyển biến 
trong tâm thức, dùng từ tâm để hóa giải mọi nan giải. Thích Ca cũng vậy, không dùng sức mạnh 
để uy hiếp một ai, từ bỏ sức mạnh trần trược của trần gian mà đem lại lượng Từ Bi để chúng 
sanh tự thức. Jesus Christ cũng vậy, hy sinh thân xác cho chúng sanh thấy rõ ràng! Xác không 
phải chủ của hồn, nhưng mà hồn là chủ của xác. Những gương lành đã xây dựng cho chúng ta. 
(còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 
 

Tu muốn được gần Minh sư 
 
Hỏi : Muốn được gần gũi minh sư thì phải làm sao?  
 
Đáp : Thưa muốn được gần gũi bên minh sư thì phải tự sắp xếp cuộc sống giờ thiền đâu đó cho 
có trật tự, tức là sư phụ luôn luôn sát cánh với hành giả.  
               Kệ:  
Trật tự quy nguyên tánh thật thà  
Tự mình sửa tiến tự phân qua 
 Đạo đời hai nẻo vui hành đạo  
Gốc gác tự truy tự thức ra. 
(Mục Bé TámNgày 7 tháng 5 năm 1995) 
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Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
 
1) Kính xin bạn đạo thiền hướng tâm cho anh của bạn đạo Đỗ Bá Ngữ là Ông Đỗ Quốc Tưởng 
đã từ trần tại Nam California chiều thứ hai ngày 9 tháng 11, năm 2020, hưởng thọ 80 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ.   
Gia đình bạn đạo Đỗ Bá Ngữ và tang gia xin cúi đầu cảm ơn quý bạn đạo vô vi. 
 
 
2) Quý Bạn đạo thân mến! 
  
Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn đạo Võ Hiếu Liêm sinh ngày 
03.05.1942 tại An Giang, từ trần sáng ngày 09.11.2020 tại Frankfurt am Main Đức Quốc, hưỡng 
thọ 79 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức và Gia đình con cháu chú Liêm thành thật cám ơn Quý Bạn đạo! 
  
 


