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1) 25-10-94 
Hỏi: Chuyện gì phải lo nhứt trong đời nầy? 
 
Ðáp: Thưa trên đời nầy sự sống và sự chết đáng lo nhứt! Sống thì phải tham, chết thì 
xác sẽ tàn tạ hôi thối, của thiên trả địa rõ rệt. Ngược lại người tu thiền tự đạt sự quân 
bình trong nội tâm thì sẽ không còn sự chết sống nữa, chấp nhận tiến hóa trong mọi 
hoàn cảnh, nguyên lý càng ngày càng thông suốt thì sẽ càng ổn định 
 
                  Kệ: 
Thực hành tự thức lại càng minh 
Giải tỏa sân si đạt pháp trình 
Minh cảm lòng thành trong tự giác 
Quán thông thiên địa rõ hành trình 
 
2) 26-10-94 
Hỏi: Người chồng ngoại tình thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa người chồng ngoại tình là người thất đức, thì phải dùng lượng từ bi tha thứ 
và thương yêu người chồng mà mình đã thương yêu mới thâu phục cả hai một lượt, 
không nên gây gổ và tự hại tâm thân 
 
                   Kệ: 
Từ bi là gốc chuyển tâm người 
Thức giác thâm sâu chuyển thức tươi 
Qui một tình người trong sống động 
Thực hành chơn pháp tự mình tươi 
 
3) 27-10-94 
Hỏi: Sự thiệt thòi có lợi ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa sự thiệt thòi về vật chất, chấp nhận trong nhịn nhục thì phần hồn sẽ được 
thăng hoa, đối với người tu thì sẽ có cơ hội cảm thông hai mặt, ngược lại người đời thì 
chỉ có tranh đấu cho một mặt, cuối cùng toàn diện sẽ tiêu tan theo gió bụi, hồn không 
tiến hóa được, bắt buộc phải tiến hóa theo lục đạo luân hồi, cho nên xã hội đời nay 
càng ngày càng đông, gia đình cũng phải ôm nghiệp mà sống 
 
                      Kệ: 
Ðề phòng ước vọng nuôi thân tiến 
Giới hạn tâm linh tạo nổi phiền 
Gieo họa đọa đày tâm khó giác 
Tóm thâu vật chất chẳng còn yên 
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4) 28-10-94 
Hỏi: Người nhận pháp không hành pháp thì sẽ được kết quả gì không? 
 

Ðáp: Thưa người nhận pháp không hành pháp thì chẳng có kết quả gì cả, không hành 
thì tâm không mở, đến khi xảy ra tai nạn thì chỉ biết tiếc uổng mà thôi. Nếu hành đúng 
pháp thì chỉ có tiến về lãnh vực thanh tịnh, sau sự kích động và phản động của trường 
đời mà tiến thân, không bao giờ cảm thấy cô đơn, tinh thần phục vụ càng ngày càng 
cao, vợ lo tu chồng có phước, chồng tu vợ được phước, con tu cha có phước, sự liên hệ 
của gia cang sẽ có cơ hội thăng hoa và cộng hưởng 
 

                     Kệ: 
Tu hành khai triển đường trường tiến 
Giải bỏ phiền ưu tự giải phiền 
Tâm trí khai minh không tạo nghiệp 
Thực hành chất phát lại càng yên 
 
5) 29-10-94 
Hỏi: Muốn biết được người có thực hành Pháp Vô Vi hay không thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa muốn biết được người tu Vô Vi có thực hành pháp môn hay không, thì cứ 
nhìn cặp mắt của họ thì sẽ biết liền. Như người không thực hành đứng đắn, cặp mắt 
không dám nhìn thẳng trong lúc nói chuyện, tức là hành giả không có soi hồn, lúc luận 
đàm biểu lộ dâm tánh, hướng về âm khí tình dục, nghiệp tâm tràn đầy sự hơn thua. 
Ngược lại người thực hiện chơn chánh, thì cảm thấy rất nhịn nhục và lễ độ với mọi 
người 
 

                       Kệ: 
Tâm vui chẳng dấu nụ cười sáng 
Nhịn nhục thâm giao dẫn bạc bàn 
Trí sáng phân minh đường tiến hóa 
Chẳng còn mê muội chẳng cầu an 
 
6) 30-10-94 
Hỏi: Làm người tại sao thường bị bệnh? 
 

Ðáp: Thưa Thượng Ðế ban cho phần hồn một thể xác vi diệu để quản thúc phần hồn 
trong thời gian làm người, học sự kích động và phản động để có cơ hội tự hướng về 
thanh tịnh mà tu thì thể xác sẽ bớt được sự bệnh hoạn nan y. Nhưng người đời hay lợi 
dụng đạo tạo đời, tức là áp dụng sự sáng suốt của chính mình mà hành hạ thể xác quá 
nhiều cho nên sanh bệnh, như ăn nhiều, nhậu nhẹt và dâm dục quá mức, cuối cùng 
phải sanh bệnh và buông xuôi tất cả sau khi mang bệnh nan y và phần hồn sẽ bị đọa 
nơi âm u không lối thoát 
 

                      Kệ: 
Khó tu khó tiến khó an bàn 
Trình độ khó khăn lại khóc than 
Hay dở chính mình không tự độ 
Lầm than thế cảnh lệ hai hàng 
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7) 31-10-94 
Hỏi: Sai một ly đi một dặm thì sao? 
 

Ðáp: Thưa sai một ly đi một dặm, tức là nghĩ sai một chút thì việc sẽ không thành. 
Ngược lại thông cảm thì mọi việc sẽ thành. Người tu thiền muốn phát triển tâm từ bi 
thì phải bình tỉnh và nhịn nhục tối đa thì mọi việc sẽ được sáng tỏ, chỉ có phát triển và 
thanh tịnh thì mới thấy rõ biển yêu của Thượng Ðế trong thanh tịnh, đi thẳng một 
đường, khỏi cần quanh co và động loạn 
 

                       Kệ: 
Sanh tiền thức giác tự khai minh 
Trí tuệ khai thông chẳng bực mình 
Thông cảm đường đời tâm tự giác 
Qui y thanh nhẹ rõ hành trình 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

VÔ VI HÀNH ĐẠO CHỨ KHÔNG GIÀNH ĐẠO 
 

Thực hành từ thấp tới cao 
Nơi nào cũng tiến nơi nào cũng thông 

Trong ta sẵn luật Hóa Công 
Thực hành là chánh tréo trồng dở dang 

Bên trong có sẵn nhiều màn 
Tự khai tự tiến tự khai tâm hồn 
Chẳng cần bày biểu dập dồn 

Trời ban tình đạo ôn tồn dựng xây 
Triển khai khai triển hằng ngày 

Tâm ta xác nhận rõ ngày cảm giao 
Bên trong sáng suốt thuở nào 

Tự lo chùi rửa trăng sao hợp hòa 
Chẳng còn vọng động tưởng xa 

Trời ban tâm thức tự hòa tiến lên 
Thực hành ba pháp tạo nền 

SOI HỒN là một giữ bền trí tâm 
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN giải lầm 
THIỀN ĐỊNH thức giác âm thầm đến nơi 

Càng tu càng rõ CHA TRỜI 
NGÀI đà sắp đặt mở đà nhủ khuyên 

Vạn linh đã có tiền duyên 
Hồi sinh tái ngộ nối liền căn cơ 
Chẳng còn loạn động ước mơ 

Quy HỒN quy Vía giải mê cõi trần 
Dựng xây khai triển muôn phần 

Thực hành Chơn Pháp rõ ân CHA TRỜI 
Vạn linh đồng thức nơi nơi 

VÔ VI sống động do Trời ân ban 
Thế gian Địa ngục Thiên đàng 

Giữ an tâm định sáng ban tình TRỜI 
Trong ta có lý có lời 

Bên ngoài đồng thức lập đời tương giao 
Thực hành Chơn Đạo chớ rào 

Vô cùng tiến hóa nơi nào cũng thông 
Du dương tâm dũng tự tòng 

Thiên cơ ban rãi tâm phòng giải minh 
Xác thân là cõi địa linh 

Không minh nguyên xứ tạo tình khổ đau 
Thực hành kẻ trước người sau 

Quán thông Đời Đạo càu nhàu tiêu tan 
Sửa mình mới rõ mới an 

Trời ban tình Đạo khai màn mở tâm 
Thực hành tiến tới mừng thầm 

Tâm minh Chơn Đạo chẳng lầm chẳng sai 
Chẳng còn hướng ngoại sai hoài 

Vào trong mới thấy rõ đài Thiên cơ 
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Vạn linh quy hội chực chờ 
Nhơn Ông thức giác giải mơ cõi trần 

Hồn minh cảm hóa muôn phần 
Cao tầng cũng tiến thấp tầng cũng minh 

Thượng, Trung, Hạ giới giao tình 
Do Hồn điều khiển chuyển khuynh hợp hòa 

Cảm giao giao cảm gần xa 
Trong ta đầy đủ ta hòa tiến thân 

Trời ban tự đóng góp phần 
Càn Khôn Vũ Trụ mở tầng cảm giao 

Quán thông muôn sắc muôn màu 
Triều ngươn quy hội kết tàu về quê 

Vạn linh đồng thức phán phê 
Thực hành tiến hóa tự về đến nơi 

Bao la lớn rộng cảnh Hồn 

Muôn vàn sống động tạo nơi an toàn 
Cộng đồng chung thức giữ an 

Chẳng còn mê chấp tạo đàng khổ đau 
Tâm không, cảm nhẹ nhiệm mầu 

Nơi nào cũng vậy cũng tàu tình thương 
Thực hành xây dựng tạo gương 

Dìu người tiến hóa mở đường giáo tâm 
Thực hành tự học mừng thầm 

Sanh Lão Bệnh Tử phải tầm đến nơi 
Bài này dạy Dũng của Trời 

Bình tâm thức giác rõ lời CHA khuyên 
Chẳng còn than khổ cảm phiền 

Chẳng còn giành Đạo sống yên đời đời 
Thương yêu chỉ có CHA TRỜI 

Hào quang sống động lập Đời Siêu Minh. 
 

Kính Bái, 
Lương Sĩ Hằng 

1982 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

CƠ DUYÊN ẤM ÁP 

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

Cho nên, chúng ta rất ấm áp ! Tu trong động là ấm áp , đời lẫn đạo ! Đường đạo các Bạn bị 
chê bai, bị đá đít, bị hất hủi, nhưng mà lúc nào cũng giữ niềm tin để tu, đó là sự ấm áp ngay 
trong trường đời các Bạn có.  Kẻ bị ở tù, người ôm lấy sự đau khổ của gia cang, kích động của 
gia cang : cha mẹ không đồng ý, huynh đệ  không đồng ý, vợ con không đồng ý cho chúng ta 
tu ; bạn bè phá chúng ta ! Nhưng mà chúng ta vẫn tu, thì các Bạn thấy các Bạn được cái ấm 
của đời. Họ đâu phải ghét các Bạn : không cho các Bạn tu là muốn các Bạn nên theo ý muốn 
của họ. Nhưng mà ý muốn của họ vẫn còn tăm tối, họ đâu có thấy! Thì đó là tình thương đó 
Bạn, : họ thương các Bạn họ mới kêu các Bạn đừng tu ! 

Nhờ mà các Bạn hiểu rằng cái tu này “Tui tự thức, tui lại ấm áp hơn, ấm áp từ đời lẫn đạo” ; 
và trong lúc họ chỉ có một mặt mà thôi. Cái Dũng chí này các Bạn nắm được thì các Bạn 
thành đạo mấy hồi. Đó ; thấy chưa ? Không ai phỉnh các Bạn được ; các Bạn tự chứng nghiệm 
kia mà ! Khi các Bạn chứng nghiệm rồi thì các Bạn thấy nó là Bạn ! Quý hóa vô cùng :  đâu 
đâu cũng tình thương ; đâu đâu cũng xây dựng ; đâu đâu cũng giúp đỡ các Bạn ; triền miên 
trong hành thiền, đứng, đi, ngồi, đều ở triền miên trong sự hành thiền của các Bạn. 

Hành là gì ? Thiền là gì ? “Hành” là các Bạn đã đụng chạm mà không thấy đau đớn ; càng 
đụng chạm các Bạn lại quán thông : sự thiện ác phân minh, nó mới kêu bằng “Thiền” ; trong 
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tâm thức nó mở thì lúc nào các Bạn cũng ở trong tịnh. Cái thức hòa đồng các Bạn ngày càng 
lớn : các Bạn thấy rằng sự cấu trúc siêu nhiên của càn khôn vũ trụ, thì Bạn sử dụng những cái 
luân xa đó, mở ra, nó hòa đồng trong chu trình tiến hóa ; tả như hữu đều được đồng hành, 
đồng tiến khai thông. Vui vô cùng, cởi mở vô cùng ! 

Các Bạn đâu có nghèo nàn như những người giữ kho bạc : những người ôm bạc, bo bo vì 
đồng tiền là những người gác kho mà thôi, không làm được chuyện gì cho chính họ, mà chỉ 
động loạn thêm mà thôi. 

Còn người khai triển : tả, hữu phân minh ; người đó lại giàu có hơn ! Nhưng mà bằng chứng, 
thế gian đòi hỏi bằng giấy tờ ; người tu không có cái đó, không có giấy tờ, nhưng mà vẫn giàu 
sang : “Giàu sang vì tui không đòi hỏi, không thiếu, không tham, thì tui là giàu sang ! Tui đòi 
hỏi, tui thấy tui thiếu, tui tham, thì tui có ôm bao nhiêu của trong mình tui cũng vẫn thiếu !” 
Những người gác kho thì sợ ăn cướp! Người thênh thang, mở rộng thương yêu hòa đồng, 
người đó lại không sợ ăn cướp ! 

Cho nên, chúng ta thấy việc nhỏ, đừng khi nó : phân tách nó ra đi, mở nó ra đi, chúng ta mới 
thấy Minh Triết trong đó ; chơn lý nằm đó, để chúng ta thấy mỗi khía cạnh ! Cho nên, tui 
khuyên các Bạn, ngay trong gia đình các Bạn có chỗ ở, 3 thước, 2 thước cũng quý, của trời đất 
đã ân ban ; đừng có so sánh “Chỗ kia đẹp hơn tui ; tui xấu hơn !” Không ! Cái nào cũng là quý 
cả : Trời đất ân ban. Việc làm nào cũng là từ nhỏ đi tới lớn, cũng là vĩ đại cả. Các Bạn xuống 
bếp, rửa cái chén phải cho sạch, sắp phải có trật tự, không nên bừa bãi ; việc gia đình chút 
chút, thấy dễ nhưng mà khó ; nếu các Bạn cho rằng cái đó là dễ, rồi các Bạn buông bỏ đó 
không bao giờ làm, thì càng ngày nó chỉ tạo khó thêm và dơ dáy thêm. Gặp việc, phải làm ! 
Phải làm cho đúng mức ; tâm linh chúng ta mới phát triển ; nếu chúng ta chê và không làm, và 
việc này để cho người ở làm, đầy tớ làm, ông chủ không bao giờ làm, thì ông chủ đi xuống 
chớ không bao giờ ông chủ đi lên ; “Đồ này để con làm chớ tui không làm,” thì không bao giờ 
các Bạn biết đạo ! (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 
 

Về việc Hướng tâm cầu nguyện 
 
Vạn Sự do Tâm! 
Cho nên người tu thiền đã ý thức tu và hướng về giải thoát không còn sinh tử luân hồi đối với 
Vô Vi. Cho nên một ý niệm của người tu thiền giá trị vô cùng, cấp tốc cho người đang bị lăn 
lóc trong cõi âm u 
Cho nên người trước khi chết, người hiểu tu cầu nguyện ước mong các bạn đạo lúc tôi chết 
tham thiền và tưởng nhớ đế tôi là được rồi! 
Tại sao những người tu thiền đó nghĩ như vậy, lúc họ thiền họ thấy không còn chết nữa và 
người kế tiếp biết tu thiền và hướng về họ đem lại sự ấm áp thanh quang và truyền cảm sự 
cộng hưởng của thanh quang, cho nên vô vi có ai bị chết bây giờ có lá thư Vô Vi thông tin nơi 
đó, tất cả bạn đạo có người nào phát tâm muốn cứu độ thì trong đêm tham thiền hướng về 
người quá cố là đầy đủ không thiếu gì hết, họ nhận quà còn hơn những lễ vật tốn hao của cải 
mà phần hồn rốt cuộc không nhận được cái gì hết. 
Chỉ người tu vô vi ngồi tham thiền hướng tâm về người chết thì người chết sung sướng. 
Cho nên có gì thông tin trên lá thư vô vi, khắp thế giới anh em ngồi thiền hướng tới người quá 
cố thì người đó được hội tụ mau nhanh hơn và thanh nhẹ hơn … 
(Trích vấn đạo với Đức Thầy trong khóa Sưu Tầm Chơn Lý,Đức quốc) 
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Thông báo video Tuần Lễ 3, 17-1-2021 
 
Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video Khóa Dũng Chí năm 1988 tại Thiền Viện Quy 
Thức tuần này: 
 
Phải ăn năn tự thức lui về với chính mình - Vấn Đạo - Khóa Dũng Chí 1988, p3 
https://youtu.be/PJvXfH0fIDQ 
  
Ban video kính mời 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho mẫu thân của bạn đạo Cao Thu Linh 
là bà Dương thị Bích sinh năm 1936 mất ngày 10 tháng Giêng 2021 tại Westminter- Orange 
County Cali , hưởng thọ 84 tuổi , được siêu thăng tịnh độ.   
Gia đình bạn đạo Cao Thu Linh (Tennessee) thành thật cảm ơn quý bạn đạo 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình 
Cao Thu Linh 
 
 
 
 


