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1) 02-01-95 
Hỏi: Qua cuộc điện đàm khắp các nơi, Bé đã phóng rất nhiều thanh điển cho bạn đạo 
khắp các nơi, Bé có mệt không? 
 

Ðáp: Thưa huấn từ nhắn nhủ tâm linh lúc nào cũng trong lành và sống động, mọi người 
nhận được tin lành tự thức đều vui cả 
 

                  Kệ: 
Thâm tâm thanh nhẹ lý chan hòa 
Thương nhớ tiêu tan tự thức ra  
 Trí độ khai minh đường chánh pháp 
Chẳng còn lầm tưởng tự dung hòa 
 
2) 03-01-95 
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải tiếp tục thăm viếng thiền đường và nhà bạn đạo, Bé có bận 
rộn lắm không? 
 

Ðáp: Thưa Bé hứa thì Bé phải làm và không từ chối và bận rộn, việc làm giúp ích cho 
mọi người là việc tốt, Bé lúc nào cũng hoan hỷ thực hiện lời hứa 
 

                 Kệ: 
Tâm hứa phải làm không chạy chối 
Quyết tâm phục vụ chẳng lôi thôi 
Cảm thông Trời Phật tâm tận độ 
Ánh sáng tràn đầy việc vẫn trôi 
 
3) 04-01-95 
Hỏi: Hôm nay Bé được tái ngộ hai con quí yêu của Bé đã thành tâm đón rước Bé, ngụ 
tại gia hai đêm, Bé nghĩ sao về họ? 
 

Ðáp: Thưa Bé rất quí trọng thạnh tình quí mến trẻ biết tự tu và quí mến Trời Phật, thực 
hành pháp môn rất đều hòa, đó là nguồn an ủi đối với Bé 
 

                 Kệ: 
Thanh tâm thực hiện chuyển muôn bề 
Trí tuệ phân minh chẳng bối bê 
Quí Phật quí Trời tâm thức giác 
Dày công tu luyện chẳng còn mê 
 
 
4) 05-01-94 
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải tiếp tục đi thăm những tuổi trẻ chất phát chăm lo tu học 
thực hiện pháp môn, tận độ quần sanh theo khả năng của chính mình, Bé cảm thấy 
vui không? 
 

Ðáp: Thưa Bé rất sung sướng gặp được tuổi trẻ tự thức tham thiền nhập định, rất quí giá, 
hành để ảnh hưởng người kế tiếp, hành để tâm linh được phát triển, thấy đời cũng như 
đạo đều vui, chung sống ấm cúng và hạnh phúc, cương quyết một lòng tu tiến 
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                  Kệ: 
Thực hành chánh pháp triền miên tiến 
Chẳng khổ vẫn vui đạo nối liền 
Diễn đạt chơn hồn tâm ngộ đạo 
Trì tâm tu luyện tự mình xuyên 
 
5) 06-01-94 
Hỏi: Phần hồn thanh nhẹ có hữu ích gì cho thể xác không? 
 

Ðáp: Thưa phần hồn thanh nhẹ rất hữu ích cho thể xác, sự đòi hỏi của phần hồn càng 
ngày càng ít, thì thể xác bớt bị hành hạ hơn, hồn vía rõ rệt lại càng thanh tịnh hơn 
 

                  Kệ: 
Nuôi tâm phát triển chẳng mê hờn 
Sáng suốt vô cùng sống thật hơn 
Chẳng có đem tâm gây động loạn 
Lui về thực chất chẳng gieo ồn 
 
6) 07-01-95 
Hỏi: Người tu cần đặt nặng tham vọng thành Phật không? 
 

Ðáp: Thưa người tu thiền cần thường xuyên công phu, không ôm nghiệp tâm, như lo việc 
nầy việc nọ, không dứt khoát, thì óc không bao giờ sáng, óc không sáng có thể hướng 
ngoại bất cứ lúc nào. Nhiều người tu nửa chừng bỏ tu và hướng về dục là vậy, tự phát 
triển sự mong muốn của chính mình, xưng danh nầy danh nọ là sai đường tiến hóa tu học, 
bày ra đạo nầy đạo nọ, khống chế người khác, tạo khổ cho tâm thân mà không hay 
 

                  Kệ: 
Không xa cái cảnh trói quanh mình 
Chễm chệ làm người dục khó minh 
Liễu đạo không còn chơn vị trí 
Hành không kết quả chỉ làm thinh 
 
7) 08-01-95 
Hỏi: Thượng sách là gì? 
 
Ðáp: Thưa thượng sách là sự thanh tịnh trong nội tâm, chỉ có người chịu tu thiền thì mới 
gặt hái được điểm nầy mà tiến và phát triển theo chiều hướng tâm linh 
 
                  Kệ: 
Dày công đạt được nguyên linh tiến 
Thanh tịnh đào sâu chẳng có phiền 
Giềng mối đạt thành tâm hiểu đạo 
Qui y tam bảo sống triền miên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Cuộc Sống Tâm Linh 
 

Cuộc sống tâm linh một kiếp người 
Tự do phát triển lại càng tươi 

Qui không thanh nhẹ Trời ban phước 
Khó khổ do tâm tự khóc cười 

***** 
Khóc cười thế cảnh đau thương động 

Giải tỏa phiền ưu tự ước mong 
Phước họa do mình tâm tự đạt 

Qui nguyên giềng mối chẳng cơ còng 
Cơ còng vì bởi lắm ước mong 

Giải tỏa phiền ưu chẳng tréo tròng 
Thẳng bước một đường ta tự tiến 

Về KHÔNG thanh nhẹ chẳng còn mong 
Ai giỏi ai tài ta không động 

Vô sanh thức giác chẳng cầu mong 
Sửa mình tận độ nhơn sanh thức 
Khó khổ bình tâm xét xét phân 

 
Vĩ Kiên 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 

 
TỰ NHIÊN VÀ SIÊU NHIÊN 

Montréal, ngày 25 tháng 09 năm 1983 (tiếp theo) 

Chẳng còn suy luận với bàn 

Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can 

Không còn suy luận mất công, tu thành đạo sáng suốt nhẹ nhàng, không cần bàn luận việc này 
việc kia việc nọ, vô ích! Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can; sự quân bình về với mình rồi, về 
với sự sáng suốt rồi. Thì tất cả những cơ tầng trong cơ tạng của chúng ta nó sáng suốt, và hòa 
hợp với sự sáng suốt sẵn có của tự nhiên và siêu nhiên. 

Đi dâu củng cảm thấy an 

Cha trời ân độ lụng tàn hồi sinh 

Đó, đi đâu cũng cảm thấy an , thấy cái luật trời rõ ràng, có ân độ, chúng ta ngày nay đi đứng. Rồi 
một ngày kia chúng ta già nua, rồi lụng tàn, lụng tàn rồi đi đâu? Rồi hồi sinh ở một giới khác. 
Tùy theo trình độ khả năng sẵn có của mỗi cá nhân. 
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Đi đi lại lại một mình 

Tâm linh sẵn có mà tùy tình chuyển giao 

Đó, đi đi lại lại có một mình trong càn khôn vũ trụ này, chỉ có một mình ta thôi; sanh ra bởi một 
mình, rồi chết bởi một mình. Cho nên tâm linh sẵn có mà tùy tình chuyển giao; tâm linh chúng ta 
sẵn có, tùy cái tình thế mà chúng ta học hỏi để tiến hóa. 

Chẳng còn thêm muối thêm màu 

Trở về thực chất mà giải sầu giải mơ 

Không còn thêm muối thêm màu, không còn đổ thừa người này người kia người nọ. Chính mình 
xét mình thôi, trở về thực chất mà giải sầu giải mơ , trở về với thực chất của chính chúng ta, 
chúng ta giải những cái sầu muộn, lo âu của chính chúng ta, và giải tỏa những sự mơ ước ngoài 
khả năng sẵn có của chính chúng ta. 

Trong ta có sẵn thiên cơ 

Có tâm học đạo mà có giờ triển khai 

Chúng ta có sẵn thiên cơ nằm bên trong của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nằm bên trong của 
chúng ta, thì làm sao chúng ta lại chứng minh đó là cái thiên cơ chuyển hóa tinh vi? à, làm cho 
cả thế sự đảo điên, rồi thế sự sẽ bình tĩnh. Cảnh sanh trụ hoại diệt cũng là thiên cơ, hóa hóa sanh 
sanh cũng là thiên cơ. Đó, có tâm học đạo có giờ triển khai, chúng ta có tâm rõ ràng, chúng ta 
học sự quân bình sẵn có chính mình, tới giờ triển khai, chúng ta chịu trở về thì tự nhiên nó phải 
phát triển, nó phải mở ra. 

Âm thinh dẫn tiến hằng ngày 

Nói ra thì dễ mà hành hoài chưa xong 

Âm thanh dẫn tiến, chính mình kêu gọi mình tu hằng ngày , nói thì dễ lắm, tôi tu! nói này kia, kia 
nọ, nói khoe khoan với thiên hạ. Nhưng mà hành hoài chưa xong, làm hoài không đạt, là tại sao? 
Tại mình trì trệ, tại mình lười biếng, tại mình còn luyến tiếc sự tăm tối. Mà không trở về với sự 
sáng suốt thanh tịnh. 

Văn chương phát họa nhiều vòng 

Viết rồi để đó mà thỏa lòng ước mơ 

Nhiều người nữa đêm ngủ không được, thức dậy viết thơ viết từ , đọc thơ đọc thi, rồi đọc để cho 
mình hiểu và dạy mình thôi chứ không dạy người khác. Rồi viết rồi để đó để thỏa lòng ước mơ , 
viết rồi để đó. "Vì tui muốn làm cái đó, mà tui làm được rồi, tui thấy cái đó là tầm thường. Cũng 
như trước kia tui chưa có ánh sáng, tui tìm ra ánh sáng, rồi thấy ánh sáng bây giờ nó tầm thường. 
Đó! Cho nên càng phải đi nữa, chớ không phải bao nhiêu đó đủ. Khi mà chúng ta thấy nó còn 
tầm thường thì chúng ta còn trì trệ; càng trì trệ thì chúng ta phải càng tu nhiều hơn. 
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Càn khôn cũng sắp đến giờ 

Cuối cùng phán xét mà tùy cơ độ trì 

Càn khôn ở hạ ngươn này cũng sắp đến giờ, rồi cuối cùng phán xét mà tùy cơ độ trì, cuối cùng 
phải đi tới chỗ phán xét. Vì ông trời ban phước cho chúng ta rất nhiều, người cha yêu dấu của cả 
càn khôn vũ trụ đã giúp chúng ta rất nhiều. Rồi bây giờ ngày nay ổng mới hội tụ trở lại để xem 
trình độ nào tiến tới đâu , kẻ nào xài nhiều , kẻ nào biết giữ của , đó là giữ thanh khí điển của 
Ngài ân độ. 

Cho nên chúng ta có tu thì chúng ta biết giữ được một phần , mà người không tu thì hằng ngày 
chỉ hoang phí mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc đó là cái tội đó , càng ngày càng tăm tối, tạo cái sự 
tăm tối và khinh thị sự sáng suốt thì tự nhiên nó giam nó, càng ngày càng giam ở trong cái chỗ 
tăm tối mà thôi. (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Sửa mình trong đau khổ 
 

Hỏi: Trong một băng giảng của thầy, Thầy có nói câu: sửa mình trong buồn tủi, sửa mình trong 
đau khổ. Vậy thế nào là sửa mình trong buồn tủi, sửa mình trong đau khổ ?  

Đáp: Con người không bị bệnh hoạn thì sẽ không thấy sự sai lầm của chính mình. Chuyện đời 
không thất bại thì sẽ không ăn năn.  

(TV Qui thức năm1988) 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 13, 28-03-2021 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi:   Tạ Từ Lưu Niệm Chánh Giác 

https://youtu.be/5XWvae0ZIf0 
 

 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video Đức Thầy tới Mỹ lần thứ ba năm 1982 tại 
San Jose: 

 
Hỏi để giải bày thấu đáo rõ rệt trong chu trình Học Hành và Đồng Tiến -Vấn Đạo San Jose 26-6-
1982,p1 
 
https://youtu.be/QOCIJZUOt0A  
Hoà tan trong đời -thấu triệt cảnh đời -quán thông cảnh đời đó là Đạo -Vấn Đạo-San Jose 26-6-
1982,p2 
https://youtu.be/_KG5nEYLPPI 
Mình khổ nhiều mình mới thấy à Thánh Kinh hay quá Kinh Phật trong chùa hay quá San Jose 26 
6 82, p3 
https://youtu.be/cnRsiajD42Y 
 
Ban video kính mời 
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