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1) 22-01-95 
Hỏi: Tại sao gọi là Tiên Giới thiền ca? 
 
Ðáp: Thưa người tu thiền xuất hồn dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, phần hồn hằng sống 
ở cõi thanh nhẹ, cảm thức được những nguyên lý cao siêu của Trời Phật mà tu, vui hòa 
với điển giới thanh nhẹ, bộ đầu không gì về phàm tục và động loạn 
 
                 Kệ: 
Thức tâm tự xét tự phân bàn 
Ðời đạo qui nguyên cảm pháp quang 
Quí Phật quí Trời trong ý đẹp 
Qui không thanh nhẹ sống bình an 
 

2) 23-01-95 
Hỏi: Những người tu thiền hướng thượng có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa hướng thượng là tập quán tốt cho tâm thân, phần hồn sẽ được thanh nhẹ, điện 
năng khối óc dễ khôi phục trật tự hơn 
 
                 Kệ: 
Qui nguyên chẳng có phiền hờn 
Trí ý khai thông chẳng giận hờn 
Thể hiện tình người trong rõ rệt 
Giàu lòng tha thứ triển từ cơn 
 

3) 24-01-94  
Hỏi: Bé di chuyển liền liền theo lời yêu cầu của bạn đạo, Bé có mệt không? 
 
Ðáp: Thưa Bé vẫn bình thường trong tinh thần phục vụ và an vui, có dịp tu, có dịp sửa và 
có dịp hòa đồng là điều quí nhứt của Bé 
 
                  Kệ: 
Sửa mình tiến hóa hợp chung vui 
Ðời đạo thâm sâu tự tạo mùi 
Bạn đạo quây quần chung thuyết giảng 
Thiển lành tốt đẹp thật là vui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 3/9 

4) 25-01-95 
Hỏi: Ðiển giới có gì đặc biệt hơn thế gian? 
 

Ðáp: Thưa điển giới là cõi trên vàm Trời, đi đứng bằng ý, dưới vàm Trời đi đứng bằng 
xác phàm u tối cần ánh sang bên ngoài mà hành động, hai chiều khác nhau, một chiều 
nặng và một chiều nhẹ, hướng thượng là nhẹ và đầy đủ, hướng hạ thì lúc nào cũng thiếu 
thốn 
 

                    Kệ: 
Giới thanh vĩnh cữu sanh tồn tiến 
Hạ giới trầm ngâm rắc rối phiền 
Giao cảm không còn trong tự động 
Trì tâm tu luyện giải tâm phiền 
 

5) 26-01-95 
Hỏi: Loại người thích phê bình người khác mà không chịu hợp tác với người khác thì 
sao? 
 

Ðáp: Thưa loại người nầy là loại người cô đơn mà muốn làm chủ tình hình, tức là loại 
người cô đơn cho đến chết 
 

                     Kệ: 
Tâm trí không yên khó vững bền 
Thực hành không đúng tự mình quên 
Chiều cao không tiến trong mơ mộng 
Làm khổ người khác lại bỏ mình 
 

6) 27-01-95 
Hỏi: Tại sao Bé cho phép mọi người hỏi bất cứ đề tài nào? 
 

Ðáp: Thưa Bé muốn học hỏi nơi mọi người và phục vụ mọi người theo trình độ của Bé 
sẳn có, trực tiếp thay vì gián tiếp, từ đời lẫn đạo 
 

                      Kệ: 
Thanh tịnh phúc đáp chẳng thấp cao 
Gắn liền tâm thức minh đường đạo 
Giải khổ phá mê trong nội thức 
Tâm giao bình đẳng chẳng phân màu 
 

7) 28-01-95 
Hỏi: Bé đã bình an trở lại Bruxelles, bạn đạo sẽ hội tụ và chúc Tết Nguyên Ðán, Bé 
nghĩ sao về họ? 
 

Ðáp: Thưa Bé rất quí trọng mọi sự hòa hợp êm đẹp thay vì kích bác lẫn nhau, Bé sẽ được 
dịp nhìn sự thật tình tu học của mọi cá nhân đều thể hiện sự quyến luyến với nhau 
 

                       Kệ: 
Thương yêu kẻ trước người sau tiến 
Bạn đạo quây quần sống vẫn yên 
Ðen bạc không còn trong khối óc 
Thâm tình ấm áp chúc tân niên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
 

Quán Thông 
 

Hò ơi! Thành tâm phục vụ quần sanh 
Tự mình sửa tiến thực hành đến nơi 

Tâm minh trước mắt là Trời 
Tự mình xây dựng, hò ơi 

Tự mình xây dựng những lời thực chơn 
Hò ơi! biết quí biết ơn 

Tu rồi mới thấy giận hờn tiêu tan 
Tâm tu chẳng có bàng hoàng 

Qui y Phật Pháp, hò ơi! 
Qui y Phật Pháp khai màn đạo tâm 

Hò ơi! sống lý diệu thâm 
Ta là chơn cảnh ta tầm đường đi 

Thực hành thức giác tự ghi 
Cùng chung nguyên lý, hò ơi! 

Cùng chung nguyên lý ta thì thức tâm 
Hò ơi! Nguyên lý uyên thâm 

Tầm đường sáng suốt diệu thâm đạt hòa 
Nằm trong siêu lý tình Cha 

Cùng chung nguyên khí, hò ơi! 
Cùng chung nguyên khí ta hòa tiến lên 

Hò ơi! vũ trụ Bề Trên 
Tạo nền căn bản sẵn nền ta đi 

Lui về thực chất thực thi 
Càn khôn qui một, hò ơi! 

Càn khôn qui một ta thì đạt thông 
 

Vĩ Kiên 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Ðại Hạnh Siêu Sinh 
 
Montréal, 23/10/1983 
 
Thưa các bạn, 
 
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng thiền và bàn bạc về Ðại Hạnh Siêu Sinh! Ðại là lớn, Hạnh 
là mỗi sự kết tinh của sự phát tâm khai triển mớii lập được hạnh! Siêu là sống với một cõi hơn 
một cõi chúng ta đang sống đây! Siêu là hơn! Sinh là luôn luôn trường tồn, không bị tiêu diệt! 
Thì chúng ta thấy rằng, trong cuộc sống hiện tại làm gì có Ðại Hạnh Siêu Sinh! Ðó cho nên quá 
trình biết bao nhiêu người đã tu và họ đã lập trên con đường đại hạnh, hi sinh tất cả tài sản vợ 
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con, tất cả những chuyện gì quí báu nhứt trong đời họ, vì người khác,mới lập được một chút 
hạnh mà thôi! 
 
Ngày hôm nay chúng ta là người tu, đã xưng danh tu, và từ ngày các bạn bước vào đây tu các 
bạn thấy rằng, tôi khổ, tôi buồn bực, tôi bất thông, tôi đủ chuyện! Thậm chí tôi có thể kêu bằng 
tự diệt lấy tôi, quá buồn bực! Không chỗ cứu rỗi! Nhưng ngày hôm nay tôi đã tu, lập lại lần lượt, 
lập lại sự quân bình cho chính tôi, tôi thấy tôi là người đã tự cứu! Mà trong cái giai đoạn tôi đã tự 
cứu rồi tôi đã làm gì? Tôi thấy tôi cũng có một chút hạnh! Tôi hi sinh, tôi làm những việc thế 
gian không muốn làm! Nhưng mà những việc đó tôi tìm ở đâu, mà tôi phải làm? Tôi tìm thấy 
trong thức tôi, tôi sung sướng tê tái mới thấy rằng : Ðây là phải, đây là con đường phải đi! 
 
Cho nên chúng ta phải buông bỏ những cái gì mà chúng ta đang có, những tánh hư tật xấu! Các 
bạn ngược lại, các bạn tu một thời gian rồi thấy, cái sự buồn bực vô lý! Tại sao tôi phải buồn và 
tại sao tôi phải vội vui? Lúc đó các bạn thấy rằng, cái buồn vô lý, không cần thiết! Cho nên tôi 
mới đổi được trong cái tâm thức của tôi! Tôi thấy tôi còn đường đi nữa! Ðường đi càng sáng 
lạng, càng cởi mở, càng thanh nhẹ, càng tốt đẹp! Cho nên tôi lại có cái hạnh hi sinh tại thế! Tôi 
thấy rằng, nhờ cái tu này, tôi lập lại được một phần quân bình cho chính tôi! Và tôi muốn cống 
hiến cho mọi người! Mà khi cống hiến cho mọi người rồi thì tôi thấy tôi càng phải hi sinh nhiều 
hơn! Từ hành động, lời nói của tôi phải qui nhứt! Tôi phải quán thông mọi sự việc! Mọi sự đau 
khổ của tôi, mọi sự cống cao ngạo mạn của tôi, tôi phải quán thông! Tôi mới lập được hạnh! 
 
Cho nên tôi đã chọn một môn thiền để định tâm mà khi tâm tôi định rồi, tôi thấy tôi vui, an nhiên 
tự tại và thức tâm và chỉ đi theo cái con đường thanh nhẹ để giãi tỏa tất cả những sự ô trược có 
thể xâm chiếm trong tâm thức của tôi! Sự thù hận, ghen ghét không còn giá trị đối với tôi! Trước 
kia tôi là một người khó tánh! Nhưng mà bao giờ đã hay được tôi là một người khó tánh! Nhưng 
mà tôi thấy rằng những sự liêm chính này quí hơn, nhưng mà kỳ thật tôi là người khó tánh, thiếu 
hòa đồng, không hiểu sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, đã hòa với tôi và cho tôi có cơ hội 
sống trong lẽ sống! Vì đó tôi ở trong trong tăm tối, tôi ở trong khổ mà  không hay! Tưởng là tôi 
hay hơn người khác và giỏi hơn người khác, giá trị hơn người khác! Kỳ thật tôi là người bần tiện 
hơn người khác vì tôi không hiểu tôi! Tôi đê hèn mà tôi không hay vì tôi không hiểu tôi! 
 
Rồi ngày hôm nay các bạn tu rồi, các bạn thấy, cơ thể ngày nó rất tinh vi! Một tổ chức rất vĩ đại, 
hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mà ai đã hi sinh cho nó có? Vạn linh đồng tiến hóa trong một 
nhịp mới cấu trúc thành! Đó, rồi tiến hóa trở về qui nhứt một nhịp, một nhịp, đó là các bạn thấy 
rằng bao nhiêu công lao mới kết thành, mới trụ thành một cái tiểu thiên địa, thể xác của các bạn! 
 
Qua biết bao nhiêu cơn điêu luyện mới đúng tiêu chuẩn kết tập trong một cái tiểu thiên địa hiện 
tại mà các bạn đã và đang có! Chúng ta thấy rằng, càng thanh tịnh, thấy rõ Khoa Học HuyềnBí 
trong ta! Khoa học đã có từ lâu, cả triệu triệu năm và sự kết tập do Thượng Ðế đã chuyển giải từ 
bao nhiêu triệu năm nay! Ngày hôm nay trình độ nào theo trình độ nấy! Nội tới thể xác mà thôi 
đừng nói chuyện khác! Một cấu trúc tinh vi vô cùng mà trong đó nó là một cái trường học vĩ đại 
để giáo dục tâm linh của chúng ta! Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, để chi? Ðể thức tâm! Từ 
sự học hỏi này tới sự học hỏi kia không ngừng nghỉ! Bây giờ các bạn có một người bạn thân, nói 
tôi quen với ông đó nhưng mà các bạn bỏ nó, không tiếp xúc nó, thì sự tiến bộ của nó các bạn 
làm sao thấy? Mà khi các bạn tái tục, tiếp tục với nó rồi, các bạn thấy nó có tiến bộ, nó có thay 
đổi, hay là nó đang trì trệ cũng là một cuộc thay đổi, hình phạt của tâm thức nó! 
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Cho nên không có tương ngộ thì bất minh! Mà ngồi nhà suy đoán là hư tất cả. Thấy không? Cho 
nên chúng ta phải lập hạnh, phải tìm cái ưu điểm tốt đẹp của mọi tâm linh mà xây dựng! Ðó, mới 
biết giá trị của cái hạnh! Mà đại hạnh, Bồ Tát đại hạnh, Thượng Ðế đại đại hạnh! Và lúc nào 
cũng xây dựng, lo sửa chữa chứ không có lúc nào mà hủy bỏ một việc gì! Khoa Học Huyền Bí 
đưa đến là người ta cấu trúc, đưa đến là người ta hiểu rồi, quán thông và xây dựng, tiến hóa liền! 
cấp tốc! Ðó là Khoa Học Huyền Bí! 
 
Cho nên lắm lúc các bạn thắc mắc, bất cứ một điều gì đến với tôi, rồi tự nhiên chúng ta lại có cơ 
hội đồng giải! Ðể cho minh tâm kiến tánh, Những chuyện thắc mắc của các bạn về với tôi, tôi 
giải tỏa! Ở đâu mà tôi có khả năng đó? Phải do sự dầy công lập hạnh của chính tôi không? Tôi 
phải lập hạnh tu học! Tôi phải thấy sự sai lầm của chính tôi, tôi mới tạo thành một hạnh kiểm tốt 
đẹp để cống hiến cho các bạn. Từ lãnh vực nào, bất cứ lãnh vực nào, các bạn thấy, tôi đâu có từ 
chối, tôi vẫn chấp nhận và tôi vẫn học! Chuyên đâu đâu nói cả triệu lần cũng phải nói, đó là lập 
hạnh! Học nhẫn học hòa cũng là lập hạnh! Cho nên các bạn đã và đang đi với tôi, đi trên đường 
lập hạnh! Các bạn chấp nhận tiếp tục lập hạnh rồi, các bạn sẽ thấy cái hạnh vĩ đại của Thượng 
Ðế! Cho nên đại hạnh mới có siêu sinh! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao? 
 

Hỏi: Người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao? 
 
Đáp: Thưa người khác cố ý hại mình thì mình phải thanh tịnh tìm hiểu sự sai của chính mình mà tự sửa 
thì mọi sự cố ý của đối phương sẽ tiêu tan, hướng thượng qui nhất luồng tâm điển hòa hợp với trung tâm 
sinh lực càn khôn vũ trụ, thì mọi sự trở ngại sẽ dần dần tan biến, ngược lại tìm cách đấu tranh thì sẽ bị tiêu 
hao và thảm bại ở tương lai bỏ xác và không giúp ích cho phần hồn tiến hóa, và tháo gỡ nghiệp duyên. 
 
Kệ: 
Đấu tranh cảm thấy thân phiền động 
Mơ ước, ước mơ với phập phồng 
Không đạt không thành tâm loạn động 
Bình tâm tu học sống thong dong 
(Mục Bé Tám 3-3-96) 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 16, 18-04-2021 
 

 Băng chung thiền bạn đạo các nơi:   Câu Chuyện Từ Đáy Lòng Của Một Cô 
Tiên 

https://youtu.be/rXS0JWNk2ss 
 

 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Trở về với thực chất sẵn có của chính mình - Buổi tương ngộ trong tình đạo thâm 
sâu - Los Angeles 27-6-82 
 
https://youtu.be/S905-X6XilY  
Trong buổi ăn mình cũng học, nguyên lai bổn tánh của cộng rau mình cũng phải 
biết - Los Angeles 30-6-82 
 
https://youtu.be/ZgrvMwJdRSA  
Bạn đạo được giảng dạy Pháp Chiếu Minh, Pháp Luân Thường Chuyển, Pháp 
Niệm Phật - Los Angeles 30-6-1982 
 
https://youtu.be/L9pUClHYKs8  
Ban video kính mời 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
 
Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cho ông nội của bạn đạo Dương Như Tùng, và cha của 
bạn đạo Dương Văn Diệp là Ông Dương Văn Giung pháp danh Minh Đức, sanh ngày 2 
tháng 11 năm 1925 năm Ất Sửu,  mất lúc 5:20 sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021 năm Tân 
Sửu, trong lúc ngủ.  Hưởng thọ 96 tuổi được siêu thăng tịnh độ.   
Gia đình bạn đạo Dương Như Tùng và Dương Văn Diệp thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
 


