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1) 22-11-94 
Hỏi: Những người tu còn nóng giận, bắt buộc người khác phải nghe theo mình thì 
sao? 
 
Ðáp: Thưa những người muốn người khác nghe theo mình mà không có lối thoát, thì 
tạo tội cho chính mình mà thôi, phần hồn thiếu sáng suốt, đòi hỏi sự hổ trợ từ bên 
ngoài về vật chất thay vì tinh thần phát triển an vui, có hoạt động cách mấy đi nữa 
cũng sẽ qui không mà thôi 
 
                Kệ: 
Tự mình thức giác giải thân tồi 
Quí trọng tâm linh tự đạt ngôi 
Hồn chủ thân hình là tạm bợ 
Quán thông chơn lý tự mình thôi 
 

2) 23-11-94 
Hỏi: Siêu giác là sao? 
 
Ðáp: Thưa siêu giác là tự nhiên hiểu rõ rệt bất cứ việc gì cũng không dự tính, trong 
không mà có tức là siêu, có pháp trong tay cứ thực hành sẽ có kết quả tốt ở tương lai. 
Bất cứ môn pháp nào thực hành đứng đắn đều là quí cả 
 
                Kệ: 
Tu tâm lập hạnh thật thà tiến 
Giải chấp phá mê tự tiến xuyên 
Duyên đạo tràn đầy tâm tự thức 
Khai thông trí tuệ sống an yên 
 

3) 24-11-94 
Hỏi: Bé bị mất tiền Bé có vui không? 
 

Ðáp: Bé bị mất của Bé rất vui, hao tài tản tai, Bé không bao giờ buồn, nhưng Bé không 
muốn có điều đó xảy ra liên tục hại người kế tiếp 
 

                  Kệ: 
Của thiên trả địa chuyện thường tình 
Nhắc nhở làm chi chỉ tự minh 
Tập quán không thành gieo tánh xấu 
Minh tâm tự giải tự minh tình 
 

4) 25-11-94 
Hỏi: Bé được cơ hội sống chung với bạn đạo Washington Bé cảm thấy thế nào? 
 

Ðáp: Thưa Bé rất vui khi được Thượng Ðế cho Bé được sống chung với bạn đạo đồng 
hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tạo thành một biển yêu sống 
động hướng tâm về Trời Phật, không có gì quí bằng mọi người đều sống trong tâm 
thức quí trọng và thương yêu, tham thiền thanh nhẹ và ấm áp 
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                   Kệ: 
Sống đời có hội có vui thương 
Tình đẹp tu tâm tự mở đường 
Ý nguyện chung hành cùng tiến hóa 
Tình thương dào dạt tự khai đường 
 

5) 26-11-94 
Hỏi: Hôm nay là ngày thứ nhì của cuộc sống chung, Bé cảm thấy vui không? 
 
Ðáp: Thưa Bé cảm thấy vui và được cơ hội gần được nhiều bạn đạo và khuyến khích 
mọi người cùng tu, cuộc sống của mọi người được ảnh hưởng và khuyến khích trong 
trật tự, hướng về tâm linh mà vui 
 
                   Kệ: 
Thực tâm thực hiện vui hòa tiến 
Tránh loạn tâm minh lại chẳng phiền 
Ăn ở đàng hoàng không dấy động 
Thể thao vui khỏe sống an yên 
 

6) 27-11-94 
Hỏi: Sống chung hòa bình rất ngắn ngủi nhưng mọi người đều quên thế sự tại sao? 
 

Ðáp: Thưa sống chung ngắn ngủi, mọi người đều quên hết thế sự, là chúng ta được 
phát triển hai chiều, từ tâm lẫn thân, ngày như ngày dài, tâm thức yên ổn và trật tự, có 
tu phát triển về tâm linh, có sự cảm thức sự tiến bộ của tình người, tuệ giác cảm minh 
sự vi diệu của Trời Ðất 
 

                   Kệ: 
Khả năng phát triển nơi tiềm thức 
Ai sống ai vui cũng cảm mừng 
Yên ổn tâm hồn trong ổn định 
Mừng vui tái hợp cảm giao tầng 
 

7) 28-11-94 
Hỏi: Sau buổi giảng cộng đồng Bé cảm thấy thế nào? 
 

Ðáp: Sau buổi thuyết giảng dành cho cộng đồng và thân hữu, Bé cảm nhận rất vui và 
được cơ hội đem lại tin lành cho mọi người tự thức khả năng của chính mình phải tự 
thực hành, nhiên hậu mới có kết quả của nội tâm mà tự tiến, tạo một lối thoát cho 
chính mình, áp dụng khí giới thiêng liêng của tâm linh mà trực diện với mọi hoàn cảnh 
hiện hữu mà thực hành chánh pháp, tự khai tâm trí 
 

                  Kệ: 
Chuyện đời kích động tự thầm ghi 
Giải tỏa phiền ưu tiến hợp thì 
Hành pháp chơn hành tâm thức giác 
Chiều sâu tự tiến thân tâm tùy 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Công Quả 
 

Nhà in công quả giúp đời 
Siêu nhân hỗ trợ mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người tại thế giao duyên 
Trong vòng trật tự tự liên kết tình 

Tình thương ban rải cảm minh 
Cha yêu muôn loại giúp mình tiến thăng 

Hồn vui cảm thức nhiều tầng 
Tâm linh cởi mở góp phần dựng xây 

Chân tâm hành đạo vui say 
Ngày ngày điêu luyện, ngày ngày thức tâm 

Sách kia ghi chép chẳng lầm 
Phân ra chân lý chỉ tầm đường đi 

Mọi người đồng thức dự thi 
Trong không mà có tùy nghi tiến hành 

Chẳng còn cướp giật tranh giành 
Giới thanh cứu độ em anh hợp hòa 

Cùng chung đóng góp một nhà 
Góp công góp của, nhẫn hòa chung vui 

Nằm trong nguyên lý rèn trui 
Thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm 

Người người tự đến truy tầm 
Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai 

Chẳng còn ôm ấp mỉa mai 
Sửa sai tu tiến chung ngày dựng xây 

Càn khôn vũ trụ là thầy 

Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm nhau 
Hành trình tiến hóa muôn màu 

Trong cơ quy nhất kết tàu về quê 
Thực tâm tự hướng trở về 

Quê xưa nguồn cội giải mê cõi trần 
Thực hành tại thế góp phần 

In thành quyển sách góp thành tình thương 
Tóm thâu thần thánh gieo gương 
Giúp người tại thế tự lường mà đi 

Tâm linh khai triển hợp thì 
Bình tâm học hỏi tâm thì đạt an 
Thương yêu huynh đệ luận bàn 

Giải màn ô trược khai màn thanh cao 
Cảm minh thiên địa nhiệm mầu 
Tình ta tình họ tình giao đời đời 

Gắn liền tâm thức chẳng rời 
Thứ tha tha thứ mở lời nhủ khuyên 
Thực hành điêu luyện triền miên 

Tự do đoàn kết cảm miền siêu sinh 
Thiên đàng, Địa ngục chân tình 

Nhân Gian Du Ký thành hình khai tâm 
Giúp người tự giác tránh lầm 

Sửa tâm sửa tính tự tầm đường đi 
Trong vòng thanh tịnh uy nghi 

Tự tu tự tiến hợp thời cảm giao. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 

Arrowhead, 12-05-1984 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Đạo là gì? 

Montreal, ngày 7 tháng 11 năm 1982 (tiếp theo) 

Cho nên các bạn tu thiền, có người thiền được hai ba tiếng đồng hồ, trong một cơn thiền đó thì 
cảm giác tâm thức nhẹ nhàng vô cùng. Và các bạn có một giấc ngủ an lành, và ngày mai các 
bạn có thể xem rọi trong kiếng để các bạn thấy rõ mặt mày mình tươi! Đâu có phải ăn sâm, ăn 
yến, đêm qua đâu! Nhưng mà vì cái khổ hạnh thực hành và trở về với siêu nhiên, thì uống 
viên thuốc đại bổ tâm lẫn thân.  

Sau cơn thiền giác cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy con đường đạo trong 
ta, và cảm thấy ta sẽ đi tới Đạo rõ ràng. Thì tất cả vạn sự đều do Đạo mà ra, do Luật Quân 
Bình phân phối. Chúng ta giáng thế với luật quân bình, với sáng suốt. Một tiên đồng tiên nữ 
có sự sáng suốt sẵn có của chính nó, nhưng làm việc theo nhiệm vụ thì không làm, và đi làm 
việc trần trược, dơ dáy, rồi bị sức hút của hồng trần lôi cuốn càng ngày càng động loạn thêm! 
Rồi nó vun bồi bản tánh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái ,ố dục, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, 
buồn tủi đủ thứ! Đó, chúng ta mới thấy rằng: cư trần, nhiễm trần. Nếu tôi không xuống cái cõi 
ta bà phù sanh này làm sao tôi có tánh hư tật xấu như ngày hôm nay? Vì tôi bị lôi cuốn bởi 
trần tục. Cho nên tôi thấy rằng: động loạn. Tôi mới nghiệm: trong lúc sơ sanh tôi chưa có bản 
chất đó, ngày nay tôi càng gia tăng cái bản chất kỳ quái của chính tôi, và chính tôi đã chán chê 
nó, trách móc nó, thấy nó mất quân bình rõ ràng, thấy nó động loạn rõ ràng, thấy nó không thể 
minh định mọi việc trước khi nó muốn thực hành! Thì chúng ta mới xác nhận đó là đã bị lôi 
cuốn bởi tam giới tại thế: Thiên Giới, Tâm Giới, Địa Giới, nó hút chúng ta. Thì trong đó, 
chúng ta chưa quán thông được, thì nó biểu hiện gì? Biểu hiện sự động loạn sân si, buồn tủi!  

Cho nên chúng ta hành rồi chúng ta từ bỏ lần lần. Trước kia các bạn thích đi coi hát, các bạn 
thích hút thuốc, các bạn thích chơi bời, các bạn thích đủ cảnh thiên nhiên, nhưng mà ngày nay 
các bạn hiểu được siêu nhiên rồi, tất cả từ siêu nhiên mà đến, thì các bạn đâu có còn gì thích 
nữa? Và trong cái không thích đó làm cho các bạn tê liệt ư? Làm cho xã hội đồi bại ư? Không! 
Làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt và xây dựng, làm cho xã hội càng ngày càng tinh 
vi và tốt lành, xây dựng trong sự cần thiết và không lo những điều không cần thiết. Cho nên 
trở về với luật quân bình thì mới thấy sự quý giá siêu nhiên, và mới thấy rõ Thượng đế là ai? 
Thấy rõ những người đã thành đạo ở nơi nào, điểm nào, mà người ta đã giải thoát được. 

Cho nên, trong tâm thức của các bạn còn vun bồi mãi thì các bạn nghĩ sợ ma. "Tôi tu đây rồi 
ma nó bắt!". Vì sao? Vì sự yếu hèn; tôi đã bị luân hồi; tôi đã bị thu hút bởi địa ngục, âm phủ, 
cho nên ngày nay tôi được luân hồi lục đạo, tôi phải còn sợ ma. Nếu tôi trực tiếp giáng sanh, 
không có sợ ma! Cho nên những người còn sợ ma, đó là trong cái cơn yếu hèn, qua sự hành hạ 
quá nhiều, thành ra sợ. Tất cả cái gì cũng sợ! Vì sao? Vì mình yếu hèn, thiếu sáng suốt. Cho 
nên khi chúng ta hiểu được chúng ta từ siêu nhiên mà đến và chúng ta tự gọt rửa những sự 
trần trược vá víu trong tâm thức của chúng ta từ nhiều kiếp, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng: khả 
năng sẵn có của chính mình là vô cùng, cho nên cố gắng xây dựng để trở về với căn bản sẵn 
có của chính mình. 
 
Người tu thấy rõ đường lối đó thì không bao giờ bỏ Đạo, vì không có lối nào có thể đưa chúng 
ta thoát khỏi cảnh trần tục, trần tục bụi bậm hiện tại. Tưởng đâu các bạn bước vô giới khoa 
học bây giờ các bạn có thể rửa cái thân và cái tâm các bạn sạch đâu? Chưa! Mỗi ngày mở mắt 
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ra thì thu hút chuyện trần trược, và xác các bạn đều bị bụi bậm bám bíu không ít, tràn đầy từ 
đầu chí chưn, mà không hay! Tưởng ta là đẹp, ta là tốt! Tôi phiền các bạn mội chút, lấy cái 
kính hiển vi xem cái mặt các bạn có đẹp không? Không đẹp đâu! Gớm guốc lắm! Dơ dáy lắm! 
Mà các bạn trở về với siêu nhiên rồi, soi tâm thức của các bạn càng dơ dáy hơn nữa, càng trần 
trược hơn nữa! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

Trược là gì? 

Hỏi : Thưa Thầy : Trược là gì ? 

Đức Thầy :  Trược là cái xác của Anh đó ! Tôi nói rất gần : cái xác của Anh là trược đó ! Từ 
đầu tới chân Anh, không có chỗ nào là thanh hết : rờ, mó được là thuộc về âm ; âm là trược. 
Cái bàn này, rờ được bằng tay ; cái thịt, rờ được là âm ; âm là trược. Nhưng mà trược với 
thanh không quân bình thì chúng ta không đi, đứng được ! Không phải chê trược, bỏ trược ! 
Không : trược làm việc theo trược, mà thanh làm việc theo thanh ; có trược, có thanh mới có 
quân bình, mới có con người tại thế gian. 

Còn một Thánh nhân vượt trược, về thanh điển giới ; thấy không, mới nắm được cái chủ chốt 
âm, dương. Lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên Thánh, Thánh nhơn. Tiên phải có phép tắc ; 
Phật phải có phép tắc ! Thì lấy ở đâu làm phép tắc  Lấy cái nguyên lý của âm, dương làm 
phép tắc ! Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đầu này chúng ta mới nắm được cái quyền âm, dương 
trong cái cơ thể này ; điều khiển nó được, là phép tắc ta nắm đây ; thì Lục Căn Lục Trần phải 
tuân lệnh và phải nghe! 

TV Vĩ Kiên, Khóa 3: Nhẫn Hòa –(7/5/86) 

Thông báo video Tuần Lễ 7, 14-02-2021 
 
Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video Khóa Hùng Tâm năm 1988 tại Thiền 
Viện Quy Thức tuần này: 
 
Trở về với chổ Thức Tâm và chúng ta cùng chung xây dựng cho nhân loại - Vấn Đạo - 
Khóa Hùng Tâm 1988, p4 
https://youtu.be/rIf2j-NFdSw 
 
Ban video kính mời 
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THƠ BẠN ĐẠO 
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 
2021 

Chúc cho bạn đạo năm châu 
Chúc cho tâm đạo nguyện cầu sửa tu 

Chúc cho tự thức an du 
Chúc cho soi tỏ, lu bu chẳng còn 

Chúc cho thường chuyển Pháp Luân 
Chúc cho thiền định dự phần thanh cao 

Chúc cho thường niệm bước vào 
Chúc cho tu sửa thấp cao cùng hòa 

Chúc cho tâm đạo nở hoa 
Chúc cho thanh nhẹ dự khoa Phật Trời 

Chúc cho hồn vía thảnh thơi 
Chúc cho vui sống đạo đời phân minh 

Chúc cho khai triển thâm tình 
Chúc cho học đạo tâm minh lý trời 

Chúc cho nghiệp lực thêm vơi 
Chúc cho hòa cảm lý đời thức tâm 

Chúc cho khai triển diệu thâm 
Chúc cho tự tiến truy tầm lý chơn 

Chúc cho hồn vía qui hườn 
Chúc cho đạo đức tình thương vun bồi 

Chúc cho Hồn trở về ngôi 
Chúc cho vui tiến hợp thời thăng hoa 

Chúc cho học nhẫn học hòa 
Chúc cho duyên đạo gần xa quy hồi 

Chúc cho dẹp bỏ cái tôi 
Chúc cho tinh tấn vun bồi điển thanh 

Chúc cho chất phác thực hành 
Chúc cho bạn đạo an lành sửa tu 

Chúc cho hồn vía ngao du 
Chúc cho dìu tiến thoát tù loạn mê 

Chúc cho tu chẳng chán chê 
Chúc cho quy tụ hương quê của hồn 

Chúc cho hòa hợp càn khôn 
Chúc cho hội tụ chơn hồn diệu thâm  

Chúc cho VĨ đại từ tâm 
Chúc cho KIÊN cố truy tầm đạo Cha 

Chúc cho bạn đạo gần xa 
Chúc mừng năm mới nhẫn hòa tiến thăng. 

Hà Nội ngày 07.02.2021 
Kính Bái 

Nguyễn Giang Thanh. 

 
 
 

     Tâm Sự với Thầy ngày 30 Tết 2021 
Nhớ ơn Trời Phật Tổ Thầy 

Con nay tuổi đã bảy tư (74 tuổi) 
Ngồi trong cửa sổ viết thơ gởi Thầy 

Thầy ơi! Con cảm ơn Thầy 
Dù Thầy bỏ xác về nơi Phật Trời 

Cũng là ngày năm tháng đấy 
Ngày con về sống tại bến đậu CA 

(California) 
Bến này có phải bình yên? 

Con tin rằng CA đất lành chim đậu 
Để con mở trí công phu 

Có phải gian nan thử thách vượt qua? 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. 

CA nơi đây cũng có sân si mê chấp 
Trong sạn vẫn có hạt trong 

Có người tâm quyết hết lòng dựng xây 
Trong bùn vẫn nở hoa sen 

Trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 
Mùi bùn vẫn sáng vẫn thơm 

Dẫn truyền bí kíp đi vào công phu 
Học Thầy không tày học bạn 

Thực tâm phát triển trí tuệ tâm khai 
Hậu sinh tài giỏi online 

Phổ biến lời Thầy rộng rãi khắp nơi 
Cám ơn Suối Đạo Vô Vi 

Giúp con luyện mình mở trí khai tâm 
Tác giả giới thiệu rất hay 

Âm thanh hình ảnh hấp dẫn tuyệt vời 
Cảm ơn người bạn có tâm 

Đem công góp sức dựng xây lời Thầy 
Thiên Đàng Địa Ngục hai bên 

Con chọn địa ngục dấn thân đi vào 
Bên trong hồn vía hợp chung 

Phần hồn điều khiển vía thì quy nguyên 
Giải nghiệp cơ tạng nội tâm 

Hồn là khí điển, vía là khí thanh 
Dù có dịch bệnh Cô-Vi (Covid 19) 

Tất cả sống chung đại hội tạm ngừng 
Tuần báo phát triển điện năng 

Giúp bạn bè khắp năm châu tụ hợp 
Thực hành phát triển huệ tâm 

Học hỏi chiều sâu của mục Bé TÁM 
Con nguyện cùng Thầy vui nhé 

Phương pháp công phu chắc chắn nở hoa 
Kính bái 

Chơn Tâm (Trụ sở xây dựng Vô Vi ) 


