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1) 11-10-94 
Hỏi: Tinh thần chia rẽ là sao? 
 

Ðáp: Thưa tinh thần chia rẽ là tinh thần của tiểu nhơn thiếu trí, chứ không phải tinh 
thần của một đại trượng phu. Ngược lại người thật sự tu thiền là người nuôi dưỡng trí 
tuệ tâm giao, không thắc mắc và oán trách bất cứ ai, đối xử tốt hay xấu đối với hành 
giả tu thiền 
 

                  Kệ: 
Thực hành khai trí thức triền miên 
Cảm thức tâm hành tự tiến xuyên 
Ðời đạo thâm tình ta tự xét 
Qui nguyên giềng mối tự mình yên 
 
2) 12-10-94 
Hỏi: Người tu thiền một thời gian cảm thấy hút trược thì sao? 
 

Ðáp: Thưa người tu thiền một thời giam cảm thấy hút trược là thức hòa đồng chưa mở 
đều, thiếu nghiêm chỉnh niệm Phật hằng ngày, vậy nên tiếp tục niệm Phật đến lúc tự 
cảm thấy xâu chuỗi hiện sáng trước ngực thì sẽ thoát khỏi sự ô trược ở trần gian, ngày 
đêm sẽ tưởng đến sự sống liên hệ với Trời Phật, tâm hồn lúc nào cũng thanh tịnh và an 
vui bất cứ ở nơi nào 
 

                    Kệ: 
Sống trong chiều hướng rõ đuôi đầu 
Rõ rệt phân minh chẳng thấp cao 
Trí độ phân hành đường đạo pháp 
Giải thông đời đạo pháp phân mầu 
 
3) 13-10-94 
Hỏi: Duyên Trời là sao? 
 

Ðáp: Thưa duyên Trời là hoàn toàn không biết trước và dự tính được, tự nhiên và hồn 
nhiên tương ngộ, người tu thì không cần tính toán, nhưng mọi sự sẽ được êm xuôi 
 

                   Kệ: 
Bình tâm tu học nhớ tình Trời 
Giải tỏa phiền ưu có nghỉ ngơi 
Không sắc sắc không Trời tận độ 
Nhớ thương thương nhớ những chơn lời 
 
4) 14-10-94 
Hỏi: Bé đang sống gần biển Bé có khỏe không? 
 

Ðáp: Thưa Bé rất thích sống sát bờ biển, vì biển có một trăm lần dưỡng khí hơn ở 
thành phố, hít thở rất khỏe, trực diện biển cả Bé cảm thấy tình yêu thương bát ngát của 
Thượng Ðế tạo sự điều hòa không khí cho mặt đất 
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                    Kệ: 
Thương yêu sống động tình Trời biển 
Giá trị vô cùng chuyển biến xuyên 
Trật tự phân hành ranh núi biển 
Chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên 
 
5) 15-10-94 
Hỏi: Hôm nay khí Trời âm u tại sao? 
 

Ðáp: Thưa hôm nay khí Trời âm u, tại vì lòng đất ẩm ướt quá nhiều, cho nên bắt buộc 
phải xông lên mặt biển, gọi là sa mù. Người tu bộ ruột không thông mặt mày âm u 
không sáng là vậy, uất khí bên trong quá nhiều, tụng kinh không hiểu kinh, niệm Phật 
không hiểu Phật, tu hoài không đắc, khó tính càng ngày càng gia tăng 
 

                   Kệ: 
Ở ăn không đúng tạo tâm loạn 
Khó tính khó suy lại khó bàn 
Bệnh hoạn triền miên lại trách Trời 
Tự hành tự hại tâm không an 
 
6) 16-10-94 
Hỏi: Giữa tình bạn đạo phải làm sao được chung thủy hơn? 
 

Ðáp: Thưa giữa tình anh chị em bạn đạo Vô Vi muốn giữ tình chung thủy chết sống có 
nhau, thì phải tự nguyện thề trước kiến Quan Thánh, noi gương trung nghĩa của Ngài, 
tu suốt kiếp trong tình kết nghĩa anh em, sống chết có nhau không bao giờ thay đổi 
 

                    Kệ: 
Thương nhau tiến hóa sống từ hồi 
Bạn đạo thâm sâu chỉ thế thôi 
Tương trợ thực hành minh đạo pháp 
Trung thành hành pháp trở về ngôi 
 
7) 17-10-94 
Hỏi: Những điều gì Bé viết trong Mục Bé Tám đều dễ nghe và khó hành tại sao? 
 

Ðáp: Thưa những gì Bé viết trong Mục Bé Tám đều là khai mở tâm trí và trật tự điển 
quang dành cho những người thực tâm tu sửa và hành pháp, nhưng nó đều nghịch lại 
với những người lười biếng và tham dục. Những người cần nó thì rất quí nó, ngược lại 
thì thấy rõ mình rất trì trệ và làm những điều không cần thiết thay vì cần thiết 
 

                   Kệ: 
Muốn phần sáng suốt phải tinh vi 
Tự giác tự minh mới hợp thì 
Không động bền lòng trong nhập định 
Tâm an trí mở chẳng cần suy 
 
 
 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 4/12 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
Tạm Biệt 

 
Đường dài sao tiễn được con 
Lo tu con tiến chẳng còn lo ra 

Càn khôn vũ trụ tương hòa 
Chơn tâm qui một thật thà đến nơi 

Thầy đâu có bỏ xa rời 
Hòa thanh con cảm thấy lời Thầy răn 

Cảnh đời vạn sự khó khăn 
Tiến trong trồi sụt nói năng đủ lời 

Qui hồi tái hợp nhứt thời 
Con tu con tiến Cha Trời giúp con 

Đường đi có sẵn đường mòn 
Trong không mà có trong con có hoài 

Thương yêu tha thứ chẳng hai 
Con, Thầy có một hai vai tương hành 

Tình đời đen bạc chẳng thanh 
Tranh đua tạm bợ khó thành việc chi 

Tu hành thanh tịnh uy nghi 
Thực thi chơn pháp tâm thì cảm giao 

Quên mình tiến hóa đổi trao 
Bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ 

Giác tâm quán triệt thiên cơ 
Chuyển cho muôn loại đến giờ qui y 

Chẳng còn loạn động nghĩ suy 
Thực hành thành đạo tâm thì cảm yên 

Thế gian ngoại cảnh tạo phiền 
Trở vào nội thức ở yên đời đời 

Thầy nay xa cách nhứt thời 
Các con thực hiện sớm rời tham sân 

Bình tâm cống hiến một phần 
Cuối cùng cũng đạt cũng lần đến nơi 

Cha Trời ban rải chẳng rời 
Hành trang trong thức con thời cứ đi. 

 
Lương Sĩ Hằng 

Cabramatta, 14-12-1984 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 5/12 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CƠ DUYÊN ẤM ÁP 

Montréal ngày 16 tháng 10 năm 1983.(tiếp theo) 

Cho nên, các Bạn đã đến với tôi, và tôi có cơ hội được gần các Bạn : chúng ta, quý thay và 
lành thay, được giây phút trong một tíc tắc thiêng liêng thanh nhẹ ấm áp ; tình huynh đệ vô 
cùng phát triển ; thân mật vô cùng trong tâm thức. Trong giây phút thiền, chúng ta quý Pháp, 
quý Thanh Điển, quý Tâm Linh , quý tất cả những gì cởi mở cộng với sự kích động hiện 
tại.  Ở do đó rồi chúng ta mới thấy nó biểu lộ rõ sự thương yêu. 

Cho nên, người nào chịu thiền nhiều, thấy thương yêu tất cả mọi người ; thấy ai cũng quý, 
thấy người nào cũng sáng, cũng tốt, cũng có sẵn, có dinh thự, có tất cả những sự sáng suốt của 
cả Càn khôn vũ trụ trong tâm thức của họ ; quý họ vô cùng : kẻ đau khổ như người sung 
sướng, họ đã có một cơ năng sẵn có siêu diệu trong tâm thức của họ, nhưng mà chỉ chờ ngày 
họ trở về với chính họ để tận hưởng đó thôi ; quyền đó là quyền tối hậu của mỗi cá nhân 
!  Ngày hôm nay, chúng ta vì hoàn cảnh, vì sự đau khổ, vì sự buồn tủi tham lam quá mức, 
ngày hôm nay chúng ta mới thức tâm đi sớm được một chút, hơn những người sẽ tự thức ! 
Cho nên chúng ta có cơ hội đồng thiền trong sự thỏa mãn, đồng ý nhắm mắt ngồi thiền trong 
giây phút vui lây trong tâm thức ; sự truyền cảm của chúng ta đồng nhứt, mở tâm, mở trí, 
chung thiền huynh đệ tương giao.  

Cho nên, chúng ta không còn bị lợi dụng nữa : không bị lợi dụng bởi một ai, vì cảnh đời, 
chúng ta đã mang gì xuống thế gian mà bị họ lợi dụng ? Tiền xu đâu có ; xuống thế gian này 
mới chế ra cái gọi là tiền xu, chớ cái cơ Ngũ Hành mà chúng ta đã mang trong thể xác này : 
tiền xu thì mua Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là cùng, thì ngày nay cơ thể này cũng đầy đủ Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ! 

Thành ra chúng ta khai thác đi, xử dụng đi, thì các Bạn sẽ có vô cùng. Không có tiền nắm 
trong tay, mà làm một chút rồi cũng có tiền ; các Bạn thấy chưa? Trước khi sơ khai thế giới, 
làm gì có tiền xu mà các Bạn lo ; sơ khai thế giới là sự hòa hợp trao đổi mà thôi !  Cho nên, 
ngày hôm nay chúng ta tu, bước qua một giai đoạn : trước kia chúng ta sanh, giáng lâm xuống 
thế gian bước vào cảnh thương yêu vợ chồng, cũng đi tới chỗ hòa hợp ; ngày nay chúng ta 
thoát được rồi, chúng ta trở về với căn bản của phần Hồn, là chúng ta đi, hòa hợp của siêu 
nhiên ! Ấm áp vô cùng, các Bạn ơi ! Chúng ta rất ấm áp, rất thương yêu ! Thử xa nhau, chúng 
ta nhớ nhau ; nhớ trong sự siêu diệu bất diệt, thương yêu vô cùng ; gần nhau, lại trìu mến 
nhau, không còn sự nghi kỵ lẫn nhau, trong tinh thần đoàn kết, cả Càn Khôn Vũ Trụ đã ban ân 
cho chúng ta ; chúng ta chỉ thực hiện sự đoàn kết, thương yêu, xây dựng, để có một cộng đồng 
tạm thời tại thế an vui. 

Đó là sự ước nguyện của hành giả Vô Vi : các Bạn muốn lập một Làng Vô Vi, trước hết các 
Bạn phải tạo sao có tình thương ; trước hết các Bạn phải quán thông lấy Bạn ; trước hết các 
Bạn phải thống nhứt lấy Bạn ; mới thực hiện được tình thương và đạo đức 

Thì các Bạn đã chấp nhận học cái môn Thiền ; từ từ sẽ phúc đáp trong tâm, từ từ cởi mở trong 
tâm các Bạn, rồi từ từ các Bạn tự động cống hiến. Té ra, sự cống hiến của các Bạn đâu có mất 
: càng ngày càng sáng suốt thêm ; Trời cho Bạn, Bạn hòa hợp với Trời ; làm sao mà mất ? Sơ 
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khai thế giới, một kẻ Âm, kẻ Dương, mà ngày nay biết bao nhiêu kẻ Âm, kẻ Dương : chỉ có 
một, mà biến thành vạn, ức, triệu, tỉ ; rồi trở về với một, quy không !  Cho nên, ngày hôm nay 
các Bạn đang tu là trở về với một, rồi quy Không. Chúng ta đã tu và cố gắng tu ; chúng ta 
đang đi, và cố gắng đi ; nhưng mà con người đều giới hạn : tâm linh với thể xác đều giới hạn. 
Chúng ta phải đi ; đi rồi, đi một ngày, một giờ, một khắc ; rồi chúng ta sẽ không đi, vẫn đến ! 
Đó; trên cuộc hành hương nó như vậy. Cho nên, giai đoạn đầu chúng ta phải hoàn tất mới 
bước qua giai đoạn thứ nhì : người cha trong gia đình phải thực hiện nhẫn hòa để ảnh hưởng 
con cái ; người mẹ trong gia đình cũng phải càng nhẫn, càng hòa, để thương yêu. Thì chúng ta 
hiện tại ở đâu? Chúng ta ở trong trường đời gia cang, mỗi người đã và đang học hỏi. Lắm lúc 
các Bạn bực tức, tính bỏ gia đình đi ! Hỏi, các Bạn đi đâu ? Làm sao bắt các Bạn cắt đứt được 
sự liên hệ thương yêu giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ ? 

Đó là Siêu Sinh đó các Bạn : sự siêu sinh không có ai diệt được ; nó sờ sờ trong tâm thức các 
Bạn ; có cắt liệng đi nữa nó cũng sờ sờ nó hiện trong tâm thức các Bạn. Đó là sự Siêu Sinh. 
Các Bạn càng ngày càng mở trí, càng ngày càng tu càng hiểu Siêu Sinh ; thì lúc đó các Bạn lại 
càng minh tâm kiến tánh, thấy chúng ta được Thượng Đế ân ban đủ mọi phương tiện để cho 
chúng ta tiến : “Tham đi Con, cho Con tham ; vui đi Con, cho Con vui ; buồn đi Con, cho Con 
buồn !” Những cái đó nó đóng góp trong khía cạnh thức tâm các Bạn.  

Thượng Đế ân cần, thương yêu, bàn tay siêu diệu : toàn là hào quang thanh tịnh vuốt ve chúng 
ta trong giấc thiền : luôn luôn cứu độ, luôn luôn xây dựng ; vì chúng ta làm ra bởi Ngài, thì 
Ngài phải làm những điều này cho chúng ta. 

Vậy chúng ta phải làm thế nào ? Chúng ta phải khai tâm, mở tánh để đón nhận ; không trì trệ ! 
Món quà quý đã đến với các Bạn rồi : những tia thanh tịnh luôn luôn chiếu theo chiều hướng 
thanh tịnh của các Bạn : các Bạn càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng được hưởng, 
càng thiền càng được gần đấng Cha Trời ; càng thiền cảm thấy đại nguyện của các Bạn bừng 
sáng trong tâm thức các Bạn. Các Bạn đã có hành trang thanh tịnh để đi trên đường đi, mở bất 
cứ những gì có thể làm kẹt Bạn ! (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Quân bình 

Bạn đạo: "Quân bình" là gì? Một người đời, sống bình thường, không có đủ quân bình hay 
sao? 

Đức Thầy: Một người thường, sống ở ngoài đời, không có đủ quân bình vì mắt, mũi, tai, 
miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi; trong nội thức bỏ quên! Còn người tu, quân bình tâm 
thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật Nhân Quả hơn là hỗn ẩu. ! 

 (Thực hành tự cứu) 
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Nguyễn ngọc Hải
SN: 6 tháng 2 năm 1943
Mất ngày: 28 tháng 12, 2020
Hưởng thọ: 77 tuổi
Xin các b
Vi và 3 b
chạy phải niệm Phật. Ng
in Minh Hoà, Westminster.
 
2) Kính nh
là Bà Đỗ Thị Huy
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tý, hưởng thọ 84 tuổi
kính cảm 
 
3) Kính nh
tháng 5 năm 1959 hi
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Minh Hạ th
 

4) Xin bạn đạo h
Thị Tuyết, sinh năm 1937 từ trần v
Khu Ất Ph
độ. 
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Kính nhờ quý bạn đạo thiền h
2 năm 1943, mất ngày 28 tháng 12 năm 2020.

Gia đình bạn đạo Nguyễn Ngọc Hải th
ạy máy in kinh sách của nh

ễn ngọc Hải 
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ướng tâm cho bạn đạo 
ày 28 tháng 12 năm 2020.

ạn đạo Nguyễn Ngọc Hải thành th
ạy máy in kinh sách của nhà in Vô Vi lúc ban đ

ớng tâm về anh Hải. Ngày xưa tôi, Đ
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ện đang ở Đức Quốc bị nhiễm bịnh Corona virus covid
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ý bạn đạo. 
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ồi 6.00 ngày 31/12/2020

ố Bắc Ninh, hưởng thọ 84 tuổi sớm đ
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Nguyễn Ngọc Hải
ởng thọ 77 tuổi đư

ơn quý bạn đạo.
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