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1) 04-10-94 
Hỏi: Làm sao cắt đứt sự nhớ nhung? 
 

Ðáp: Thưa tâm dứt khoát hướng về cõi vô sanh thanh tịnh tức là ánh sáng đại bi thì 
mới dứt khoát và tận độ quần sanh. 
 

                 Kệ: 
Chung vui cũng phải siêng hành tiến 
Giải tỏa lo âu giải nổi phiền 
Qui một tình Trời duyên sống động 
Thực hành chất phát sống an yên 
 
2) 05-10-94 
Hỏi: Loài người có khả năng hợp nhứt hay không? 
 

Ðáp: Thưa loài người có khả năng hợp nhứt, sau khi thức giác được Trời Ðất và người 
là một nguyên lý, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Chỉ có thực hành chơn pháp, sửa mình 
tiến hóa và quán thông trong thanh tịnh, thì thức hòa đồng mới được khai mở, vạn vật 
đồng nhứt thể, tự khai triển tâm từ bi, tha thứ và thương yêu, tự xây dựng trí tâm và 
ảnh hưởng cho nhau. 
 

                 Kệ: 
Nguyên trình có trước tiếp phân sau 
Kế kế sanh ra rất nhiệm mầu 
Trí óc thông minh Trời quán độ 
Qui nguyên tình thế trở về mau 
 
3) 06-10-94 
Hỏi: Người hay soi bói việc làm của Bé, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 

Ðáp: Thưa Bé luôn luôn hoan nghênh thiên hạ soi bói việc làm của Bé, để họ được 
hiểu rõ hạnh hi sinh và đạo đức là gì? Dấn thân để lập hạnh cứu đời bằng thanh tịnh 
hay là động loạn. Giá trị của sự nhịn nhục ra sao? Càng hành pháp lại càng minh tâm 
kiến tánh, phê phán không có lợi cho chính mình. Càng thật thà và thực hành pháp 
môn sẽ có lợi hơn. 
 

               Kệ: 
Thuận chiều phát triển hướng tâm linh 
Phê phán rối ren khổ chính mình 
Phật Pháp đành rành tu chẳng tiến 
Tâm mê ngoại cảnh chẳng còn minh 
 
4) 07-10-94 
Hỏi: Dục tốc bất đạt là sao? 
 

Ðáp: Thưa dục tốc bất đạt là làm bất cứ việc gì nôn nóng thì sẽ không thành. Tu cũng 
vậy, phải thường xuyên hành pháp thì sẽ có kết quả. 
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                Kệ: 
Bình tâm học hỏi tiến phân hòa 
Giải bỏ loạn tâm dẹp ý ma 
Thẳng thắn một đường ta tự tiến 
Chẳng còn động loạn sống an hòa 
 
5) 08-10-94 
Hỏi: Hôm nay lại có cuộc hợp chung vui hoà bình để làm gì? 
 

Ðáp: Hôm nay có cuộc hợp chung vui hòa bình để cho mọi người có cơ hội tự tìm lại 
sự thanh tịnh của chính mình mà tiếp tục tu. 
 

                 Kệ: 
Hợp mặt chung vui bỏ động mù 
Giải bỏ phiền ưu hạnh đức bù 
Thanh tịnh trong người nay thể hiện 
Tâm hồn cởi mở lại cùng vui 
 
6) 09-10-94 
Hỏi: Bé bằng lòng làm học trò của mọi người để làm gì? 
 

Ðáp: Thưa Bé bằng lòng làm học trò của mọi người để phục vụ tận tình hơn, học trò dễ 
quí mến Thầy, Bé dễ dẹp bỏ tự ái hơn, sự khổ của Thầy tức là sự khổ của Bé, Bé sẽ có 
nhiều cơ hội làm cho Thầy vui hơn. Ngược lại, với chức sư phụ, dùng uy thế hà hiếp 
người khác, mất vui và tạo sầu, Bé không có quyền làm. 
 

                 Kệ: 
Hạ mình dẹp bỏ tánh tham lam 
Chẳng có ta đây chẳng khó làm 
Chánh pháp gieo trồng trong tự thức 
Không hành khó tiến tự mình cam 
 
7) 10-10-94 
Hỏi: Những người suốt đời hy sinh vì chánh nghĩa thì sao? 
 

Ðáp: Những người suốt đời hy sinh vì chánh nghĩa, họ luôn luôn có tánh chất thanh 
liêm, tận tụy xây dựng nước nhà, không tham lam mưu mô cá nhân, lúc nào cũng bình 
thản và phục vụ, hạ mình trong mọi lãnh vực, đến lúc mãn phần họ cũng sẽ được thành 
thần. Tu phước không biết được phần hồn của chính họ, nợ nước không bao giờ đền 
xong, lúc nào cũng sống trong hy vọng, nhiều người tuổi tác không thể chờ đợi sự 
thành công của chính họ. Lúc sanh tiền không lo tu sửa, thì lúc chết phần hồn sẽ không 
được yên ổn, tùy theo luật nhân quả mà định tội. 
 

                Kệ: 
Không minh trí tuệ khó qui hồi 
Hồn vía phân ly chẳng có ngồi 
Không đạo không đời nay gặp khổ 
Tạo mê loạn động khổ từ hồi 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Sài Gòn, 20-04-1974 
 

Tiến trình hóa giải thân tâm lạc 
Sắc khí tương giao chuyển hóa bàn 

Minh định chơn hành ta tự tiến 
Bồng lai thắng cảnh chiếu quang đàng. 

 
Đến nơi đạo pháp mở màn 

Đường đi nước bước rõ ràng phân minh 
Thâm tâm thơ thới chơn tình 

Tiến trong lễ tiến lòng minh lấy lòng 
Hồn thời phẳng lặng lóng trong 

Vía thời hòa cảm chuyển vòng thượng thăng 
Vượt qua nhật nguyệt hỏa tầng 

Thiên môn trực chỉ tiến lần pháp môn 
Bên trên thắng cảnh trường tồn 

Chơn hồn tự tiến ác ôn chẳng còn 
Bình tâm ý thức núi non 

Phân minh sanh hóa sống còn nơi nơi 
Tiến theo qui luật đất trời 

Nơi nơi hòa cảm tự dời tiến thân 
Mỗi căn mỗi phước mỗi phần 

Trở về chơn trạng ân cần sửa sai 
Tiến lên minh cảm sắc tài 

Ai ai cũng có cảnh đài tịnh tâm 
Trở về chơn điển cao thâm 

Tiến lên Phật giới khỏi lầm khỏi sai 
Soi hồn pháp giải phân sai 

Pháp luân thường chuyển ngày ngày minh tâm. 
 

Lương Sĩ Hằng 
Sài Gòn, 20-04-1974 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

CƠ DUYÊN ẤM ÁP 

Montréal ngày 16 tháng 10 năm 1983. 

Thưa các Bạn, 

Hôm nay chúng ta lại được vui lành đồng Thiền trong giây phút thiêng liêng. Trong giấc 
Thiền, sự cảm giác của mọi người và sự ước nguyện của mọi người muốn đem lại sự ấm áp 
cho chính mình. 

Thế gian ấm áp thân xác thì đòi hỏi quần áo, ăn mặc ; còn người tu về đạo pháp, sự ấm áp 
trong tâm thức là do chúng ta kiên trì hành Pháp mới đạt được sự ấm áp trong nội thức. 

Sự ấm áp đó nó bao gồm Bi, Trí, Dũng ! Tai nạn, buồn vui, đau khổ nó có thể làm cho chúng 
ta lạnh lùng ; nhưng mà chúng ta quán thông được những điều đó thì nó sẽ phục, sự ấm áp sẽ 
phục hồi trong nội thức ; bất cứ ở hoàn cảnh nào, bất cứ ở nơi nào mà chúng ta biết sử dụng 
sự ấm áp siêu nhiên đó thì tai nạn, buồn tủi sẽ vượt qua một cách dễ dãi 

Chúng ta, giáng lâm xuống thế gian làm người, với cặp mắt phàm suy luận thấy luôn luôn 
thiếu thốn, cho nên tạo lòng tham, mất sự ấm áp. Mà nếu chúng ta ý thức được chúng ta giáng 
lâm đây để học hỏi và hoàn tất bài học của chính mỗi cá nhân để trở về với căn bản siêu 
nhiên, thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ấm áp. 

Chúng ta không đòi hỏi quá nhiều mà trở lại trạng thái lạnh lùng ! Chúng ta luôn luôn đầy đủ, 
thì chúng ta cảm thấy sự ấm áp nó hằng có trong nội thức của chúng ta ; cho nên chúng ta 
không còn ôm lấy sự buồn tủi, hận thù ; nhưng mà trở về với căn bản siêu nhiên hòa đồng tự 
thức, thì mới cảm thấy hạnh phúc đời đời bất diệt. Qua biết bao nhiêu ngày, tháng, các Bạn đã 
tu học, và tự thức, và tự dọn mình trở về với một con đường chính ta phải đi : quý xác thân, 
quý tất cả những sự trở ngại đưa đến với chính mình ; cho nên càng ngày các Bạn càng dũng 
tiến hơn ; thậm chí giờ phút Thiền của các Bạn cũng bị không việc này phá, việc nọ phá, đập 
trong đầu các Bạn, phá trong tâm các Bạn : nó làm cho các Bạn ngứa ngáy, tê tái đủ chuyện : 
đó là, nếu mà các Bạn vun bồi được Dũng Trí thì những, nhờ những đó, thì các Bạn, những 
kích động đó, rồi các Bạn mới thấy sự ấm áp trong Bạn có. Có lò sưởi trong bạn, có phòng 
lạnh trong Bạn ! Nếu các Bạn tự cảm thấy cô đơn, thiếu hòa đồng, thì lúc nào các Bạn cũng tê 
tái trong lòng ; mà nếu các Bạn sống trong hòa đồng với mọi giới thì lúc nào các Bạn cũng ấm 
áp. 

Cho nên, chúng ta đã từng chung sống để tìm hiểu cái mối giềng của đạo pháp, là chúng ta đã 
nảy ra, thấy rõ sự quân bình trong nội thức của chúng ta là điều cần thiết : thiếu âm, đòi dương 
; thiếu dương đòi âm ; nếu mà Âm, Dương quy nhất thì Bạn đâu có phải đòi hỏi nữa ; thấy 
chưa ? Những Bạn đã cố gắng tu học, về trường đời thấy rõ đã giảm bớt tình dục : đó là các 
Bạn không thiếu Âm, cũng chả có thiếu Dương ; thì các Bạn vẫn giữ niềm tin sẵn có ấm áp 
trong chu trình tiến hóa của chính ta. Cho nên, cuộc hành hương chúng ta cô đơn thật, nhưng 
mà vẫn ấm áp để đi. 

Ấm áp ; lấy gì chứng minh ? Lấy sự kích động và phản động chứng minh : đó là cái bổn tánh 
tham sân ; mà chúng ta vượt qua được rồi thì lúc nào chúng ta cũng khăn gói trong con đường 
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ấm áp mà từ từ đi về nguồn cội.  Cho nên, trên đường đi, chỉ chúng ta đi, chớ chả ai đi dùm 
cho chúng ta ! Thì nhiều người tu tại thế gian, tu về pháp Vô Vi hay bất cứ pháp nào, rồi ra 
lập đạo giáo, nói, chỉ ta đây là duy nhất ; xưng việc này, việc kia, việc nọ ; để làm gì? Chính 
đám người xưng đủ thứ đó họ cũng đang tu như các Bạn mà thôi : họ xưng họ phép này, phép 
kia, phép nọ, mà họ vẫn đang tu với các Bạn mà thôi. Các Bạn có thể nói cho họ biết rằng họ 
đã tu và cố gắng tu thêm đi ; rồi Bạn lo tu, rồi tiếp tục tu đi ! Không nên lấy đó làm hình 
tượng, mà nó có thể xâm chiếm tư tưởng của các Bạn.  Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn tôi 
khuyên các Bạn nghe những lời chân lý để tự xây dựng lấy những gì sẵn có của các Bạn để 
tiến tới ; không nên sống trong ỷ lại và cầu xin ! Khi các Bạn thức tâm, chỉ sử dụng khả năng 
của Bạn là đầy đủ rồi, cần gì phải tạo thêm những sự trì trệ, trở ngại nữa ! Cái đó nó nắm được 
cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” để quán thông vạn linh trong nội tâm, nội tạng của 
các Bạn, để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Các Bạn thấy sung sướng rồi, đầy đủ rồi, chẳng 
cần đòi hỏi nhiều : phức tạp nhiều chừng nào thì các Bạn thấy khổ nhiều chừng nấy ; “Sai một 
li, đi một dặm” : người này cũng hay, mà người nọ cũng hay, vậy chớ các Bạn là ai ? Nếu các 
Bạn chịu khai thác lấy chính Bạn thì các Bạn cũng hay như những người hay kia !  Không có 
gì mà không tiến được ! 

Cho nên, chúng ta đã chịu ngồi thiền, khép mình một chỗ để khai triển tâm linh sáng suốt ; 
chúng ta cùng đi trong thanh tịnh, và tự tạo tia sáng thanh tịnh để cứu khổ ban vui cho chính 
mình : các Bạn nhắm mắt sau giờ động loạn, thì các Bạn thấy sự thanh tịnh : những tia sáng 
đó nó bộc phát trong nội thức chúng ta : nó có câu hỏi, có câu trả lời, để cho các Bạn lần lượt 
tự thức.  Cho nên, chúng ta đã lượm được một cái pháp để đi tới chỗ toàn diện tự thức : đời 
đời thực hiện trong chu trình tiến hóa ; đâu còn bơ vơ nữa Bạn ! Các Bạn ở thế gian cảm thấy 
bơ vơ vì lòng tham ; các Bạn, một ngày, Ông Trời chuyển biết bao nhiêu pháp cho các Bạn : 
pháp cười cũng là cái pháp, pháp buồn cũng là cái pháp, pháp vui cũng là cái pháp, tuyết rơi 
cũng là cái pháp, mưa rơi cũng là cái pháp ; để cho các Bạn thức tâm ; hơn, thua cũng là cái 
pháp. Đó ! Cái cảnh tan xương nát thịt cũng là cái pháp : con thú đã hy sinh cho các Bạn ăn ; 
cọng cỏ đã hy sinh cho các Bạn ấm no, nói về cõi tạm. Mànếu các Bạn thức, là các Bạn thấy 
có sự ấm no đời đời trong tâm thức của các Bạn ; các Bạn đâu còn thiếu thốn nữa !  Những sự 
sống của các Bạn đều bất ngờ mà xảy đến : cái áo lành hôm nay các Bạn mặc đây cũng là bất 
ngờ nó đưa đến với các Bạn ; chúng ta ngồi chung thiền ngày hôm nay cũng bất ngờ mà 
chúng ta được cơ hội ngồi chung ! Thì chúng ta ôm lấy để lo mà làm gì ? Chúng ta thực hành 
để thấy còn tốt hơn. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Ngồi thiền nên nghe băng hay nghe âm nhạc? 

Hỏi: Bạch Thầy, vậy khi mà mình ngồi thiền, có nên nghe băng thuyết pháp của Thầy không? 

Đức Thầy: Tốt; bởi vì nghe băng để đánh thức và lập hạnh: mình thấy mình là một người phải 
sử dụng trí khôn của chúng ta để phục vụ nhân quần; thấy chúng ta nên khai triển tâm thức 
của chúng ta; không nên trì trệ nữa. Cho nên, cái băng nó hỗ trợ, giúp cho cái phần Vía; mà, 
thay vì cái phần Vía còn ngu muội bởi Chủ Nhân Ông sắp đặt hồi trước; thì bây giờ, nhờ cái 
Chủ Nhân Ông sáng suốt này nó thuyết, và để nó dẫn tiến cái Vía tiến mau hơn: nó mở đường 
cho Chủ Nhân Ông đi dễ hơn.   

Hỏi: Bạch Thầy, vậy khi thiền mình có thể nghe âm nhạc được không? 
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Đức Thầy: Cũng được : âm nhạc nó cũng là cái luồng điển mà ; cho nên, nhiều người nghe 
âm nhạc người ta có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng được ! Nhưng mà nghe về cái giảng đạo 
nó hay hơn, bởi vì nó có cái giềng mối rõ ràng để nó dẫn tiến mình : bởi vì nó là của Chủ 
Nhân Ông sáng suốt, dẫn cho cái phần Vía đi ; thì bị phần Vía mình đang động loạn, cho cái 
sáng suốt này dạy cái phần động loạn của mình ; thì cũng như là ông thủ tướng mình mà được 
người ta, một ông cố vấn tốt, thì sau này ông thủ tướng tốt!(Vấn đạo Montreal 12/6/81) 

Thông báo video Tuần Lễ 52, 27-12-2020 
 
Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video Khóa Dũng Chí năm 1988 tại Thiền Viện Quy 
Thức tuần này: 
 
Trong hành trình thì dài, mạng thì ngắn - Khóa Dũng Chí - Thiền Viện Quy Thức 1988, p1 
https://youtu.be/PxK2NJ0uF8A 
Ban video kính mời 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 10 2020 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ 
ban vui   cho đến 27 tháng 12 2020 như sau:  
 
Người gửi                       US$                        CAD or currency 

Hung H Nguy (CA) 100    
An Danh (Mtl)   1,000  
Trung Hoai Nguyen (ON)   1,000  
Loi Lam (CA) 2,000    
Tan Dat LAM (Mtl)   200  
Tan Phuong LAM(Mtl)   200  
Thanh Thuy LAM (Mtl)   200  
Thi Le DAO (Mtl)   200  
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Ly So Kiet (Ca) 500    
Ly Leanne (Ca) 9,000    
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia)   400  
An danh (Tx) 30,000    
Nguyen Thi Lai (VA) 600    
An Danh (Mtl)   500  
Canada Help   1,200  
Serena Truong (CA) 500    
My M Hom (CA) 200    
An Danh (Mtl)   650  
Đinh Thị Huyền Châu (TX) 1,000    
Ẩn Danh(CA) 5,000    
Chị Yến (CA) 100    
Phạm Ngọc Dung (CA) 600    
Phạm Dương Thùy (CA) 200    
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Ẩn Danh (TX) 500    
Võ Thanh (TX) 200    
Fred Reiss (CA) 200    
Hoàng Kim (AR) 100    
Hồ Văn Đậm  (GA) 100    
Gia đình Nguyễn Phong Lưu (CA) 200    
Nguyễn Hoa (TX) 800    
Ẩn Danh (CA) 100    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Ut Tran (AB)   2,000  
Hong Vo (Co) 100    
Nguyen Thi Thanh Mai (Fr)   300 euro 
Mongiat Marie Pierre (Fr)   710 euro 
Thai Hoang Long (Fr)   1000 euro 
Tran Ngoc Yen (Fr)   180 euro 
Le Xuan Berthe(Fr)   80 euro 
Co Tan Bich Ngoc (fr)   100 euro 
Dinh Van Roger (Fr)   200 euro 
Do Jean Claude (Fr)   700 euro 
Nguyen Thi Thanh Mai (Fr)   300 euro 
Anonymat (Fr)   2000 euro 
Anh Dũng & chị Hoa (CA) 1,000    
Ho Van Dam (GA) 100    
Thu Nguyen (TX) 300    
Hue Hong Thai (GA) 100    
Tong Thi Kieu Cuc (AB)   1,000  
Gia đình Tường Phượng (Tây Úc)   3,559  
Olivier Phan (France)   160 euro 
Võ Tươi (San Diego- CA) 500    
An Danh (Mtl)   650  

 
 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, 
hoặc sửa nhà dột nát) 
- Học bổng 2020-2021 cho các em nghèo,mổ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị 
bỏ học 
- Giúp các em khuyết tật một  tiền ăn học 
- Giúp người già neo đơn 
 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
Đặc biệt cứu mạng được 2 em bé sơ sinh bằng cách trả chi phí y tế khi gia đình đòi đem về nhà chờ 
chết vì không tiền qua 1 sơ tại Gia Lai 
* 1 em sinh non cân 1.5 kg phải mổ bướu bác si ở Gia Lai đã chê may nhờ đem lên BV nhi ở Saigon 
cứu sống bé này không cha và mẹ quá nghèo 
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* 1 em cân nặng có 3kg bị viêm phổi nặng cũng bị BS chê rồi và được cứu sống ở BV Nhi ở Saigon bé 
này cũng không cha và mẹ cũng bị bệnh 
Sau đó 2 bé này phải nuôi chế độ dinh dưỡng đặc biệt khá tốn kém 
 
- Phát gạọ và đồ ăn cho người nghèo vùng xa vào mỗi cuối và đầu tháng 
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn phương tiện sinh sống và con em tiền ăn học 
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu 
- Giúp cac em bỏ rơi trước cổng chùa tiền học phí và quần áo đi học 
- Phát hòm người chết không hòm và hỗ trợ mai táng gia dình nghèo 
- Hỗ trợ máy trợ thính cho mấy em điếc nghèo 
- Trực tiếp giúp nạn nhân bão lụt miền trung nhà cửa bị ngập lụt rất thương tâm tại những nơi bị 
nạng không có ai giúp 
 
Chúng tôi sẽ gửi cho quí bạn đạo giấy trừ thuế (từ Hội Vô Vi Canada hay từ Hội Ái Hữu Vô Vi Nam 
Cali) kèm theo báo cáo Tổng Kết cho năm 2020 của CKBVtừ nay cho đến khoảng đầu năm 2021 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên 
tục hỗ trợ cho công việc này  
  
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
 
Ngân phiếu hay Money order xin đề: 

 

1) VoVi Friendship Association và xin gửi về: 

7622 23rd Street 
Westminster, CA 92683 
USA 

Hoặc 

2) VoVi Association of Canada và xin gửi về: 

2590 Allard St. 
Montreal Qc H4E 2L4  
Canada 

  
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
 
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV ở Canada và nam Cali 
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
Email:aphancao@videotron.ca 
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