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1) 29-01-95 
Hỏi: Chánh lúc nào cũng thắng tà phải không? 
 

Ðáp: Thưa chánh tâm lúc nào cũng thắng tà tâm, cho nên Vô Vi nhờ soi hồn lâu ngày sẽ 
tạo được chánh tâm, nhìn thẳng và nói thẳng chẳng vị nể một ai, vì mắt lúc nào cũng nhìn 
thẳng trung tâm chơn mày, lâu ngày sẽ thành một tập quán tốt, trí tuệ phân minh không 
gian dối 
 

                   Kệ: 
Tu hành tự thức chẳng khoe tài 
Nhẹ gánh hai vai tự sửa sai 
Trí tuệ phân minh đường chánh đạo 
Sửa mình tiến hóa chẳng lầm sai 
 
Ngày 30-01-1995 không có viết) 
2) 31-01-95 
Hỏi: Hôm nay ngày mồng một ta Bé đi xúc ruột có ý nghĩa gì? 
 

Ðáp: Thưa đầu năm xúc ruột cơ hội hiếm có ở Ðông Nam Á, chứng minh toàn năm sạch 
sẽ và không bệnh hoạn. Ðối với người đời thì kỵ không dám xúc. Ðối với Bé ngược lại, 
lúc nào làm sạch mình là quí 
 
 

                   Kệ: 
Tiền thân chẳng có nghiệp đau buồn 
Thực hiện nhơn gian học lý suông 
Ðen bạc trong vòng tạo chấp mê 
Về nguồn thanh nhẹ chẳng còn buồn 
 
3) 01-02-95 
Hỏi: Những hình ảnh mà Bé đã thấy trong lúc tham thiền là ai? 
 

Ðáp: Thưa những hình ảnh mà Bé được thấy trong lúc tham thiền là những hình ảnh đã bị 
động đất vừa qua, nhìn thẳng tan biến là những hình ảnh ma bị tan khi Bé nhìn thẳng 
 
                    Kệ: 
Mặt mày động loạn khó khăn buồn 
Vì sống không tu nói chuyện suông 
Không trụ không thành duyên trí đạo 
Khổ mà không biết tự lo buồn 
 
4) 02-02-95 
Hỏi: Tại sao lúc nầy Bé khuyến khích bạn đạo làm Pháp Luân Thường Chuyển 
nhiều? 
 

Ðáp: Thưa Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai, rất cần thiết cho người thực hành 
Pháp Lý Vô Vi, làm đứng đắn sẽ có cơ hội tránh nạn tai bất ngờ ở tương lai 
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                    Kệ: 
Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai 
Trí sáng tâm minh chẳng có sai 
Ðời đạo không còn giao thắc mắc 
Thực hành chơn pháp tự hành hoài 
 
5) 03-02-95 
Hỏi: Bé đã bình an đến Bangkok, trải qua một đêm dài không ngủ, Bé cảm thấy có 
mệt không? 
 

Ðáp: Thưa Bé vẫn khỏe, và cảm thấy mọi sự do Thượng Ðế ân ban đều tốt đẹp, từ xứ 
lạnh qua xứ nóng, bay thẳng một đường, mười giờ ba mươi phút, Bé cảm thấy sự hợp tác 
giữa khối óc và khối óc rất hữu ích, phương tiện và cuộc sống rất dễ dải 
 

                   Kệ: 
Chẳng lo đường ngắn hay đường dài 
Quyết chí hành thông tiến tới ngay 
Tâm giác tự hành tâm đạt đạo 
Về không thanh nhẹ tự an bài 
 
6) 04-02-95 
Hỏi: Bé đi đến đâu lớn nhỏ đều vui cả tại sao? 
 

Ðáp: Thưa điển và ý thiển lành của Bé đến trước khi Bé đến cho nên gặp mặt đều vui cả, 
mọi người đều muốn sống chung và lâu dài với Bé, trong vòng một tuần sống chung hòa 
bình, thì mặt mày của mọi người đều vui 
 

                    Kệ: 
Thâm tâm cảm thức đạo và vui 
Chẳng có sân si chẳng tạo mùi 
Tâm thức hòa bình ai cũng có 
Cùng nhau tiến bước lại càng vui 
 
7) 05-02-95 
Hỏi: Nhiều người đã nói là Bé muốn họ cất thiền viện hay thiền đường có phải 
không? 
 

Ðáp: Thưa Bé là người tu tự thức chứ không phải tu để làm Thánh Tiên Thần Phật để gây 
sự mê tín dị đoan cho người khác, còn về sự xây cất chỗ tu cho người kế tiếp là do sự 
phát tâm và tài chánh của chính họ, chứ Bé không bao giờ nhờ họ làm việc gì ngoài ý 
muốn của chính họ 
 

                    Kệ: 
Có tu có tiến có thăm dò 
Chẳng tạo mưu mô cất của kho 
Hành pháp tâm thanh cùng chuyển tiến 
Chẳng còn ngu muội tạo quanh co 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Mái Nhà Vô Vi 
 

Pháp hành sườn cột Vô Vi 
Khai thông đạt pháp ta thì cảm thương 

Càn khôn vũ trụ là đường 
Trở về nguồn cội yêu thương muôn loài 

Trí tâm thanh nhẹ hoài hoài 
Mái nhà thật sự chẳng ai khổ buồn 

Bước vào tận gốc tận nguồn 
Ấy là bến giác chẳng buông thả tình 

Giữ mình thanh nhẹ nguyên linh 
Càn khôn quy một hành trình Trời ban 

Nguyện tu thanh nhẹ tâm an 
Khai màn thức giác bạc bàn đạo tâm 

Trung tâm sinh lực rút thầm 
Độ tha tại thế khỏi lầm khỏi sai 

Giúp hồn tiến hóa về ngai 
Chẳng còn bỡ ngỡ sánh vai ông Trời 

Chung vui tiến hóa ở đời 
Điển thanh chung sống mở lời thương yêu 

Nằm trong nguyên lý thật siêu 
Trời ban tình đẹp được nhiều thức tâm 

Mái nhà tươi đẹp do tâm 
Không lo bão lụt tự thầm tiến lên 

Ấy là tông chỉ đạo nền 
Quy y thanh nhẹ chẳng rên chuyện đời (3 lần) 

 
Lương Sĩ Hằng 

CoCoa, Florida ngày 02 tháng 11 năm 1995 
 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Ðại Hạnh Siêu Sinh 
 
Montréal, 23/10/1983 (tiếp theo) 
 
Cho nên chúng ta tu rồi, nhắc tới Phật, nhắc tới Thượng Ðế mình cảm thấy một cái gì tốt đẹp vô 
cùng trong tâm thức của chính chúng ta! Là nó phải có cái cõi siêu sinh! Cái chỗ bất diệt! Chỗ đó 
là chỗ vô cùng! Một nơi bất khả xâm chiến, bất khả động! Nó mới là siêu sinh được! Còn chồng 
còn con, còn vợ còn con, còn gia đình, còn tiền bạc, chừng nào tôi siêu sinh? Khi các bạn định 
rồi các bạn mới quán thông! Quán thông rồi các bạn thấy nghĩa là, thấy rằng : Nhứt lý thông vạn 
lý minh! Lúc đó rồi các bạn thấy tất cả đều siêu! Các bạn dòm nơi nào cũng là siêu thì cái sự sinh 
tồn của các bạn đâu có bị tiêu diệt nữa! Do đâu mà các bạn cảm ứng được? Mà càng động loạn 
thì càng không cảm ứng được! Ngay trong gia đình của các bạn, các bạn còn động loạn thì các 
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bạn lấy sự sáng suốt nhỏ mọn của các bạn đi lấn áp một người khác lại càng dính vô một cục và 
tối tăm thêm. 
 
Cho nên khởi điểm tốt gặt hái tốt, khởi điểm xấu gặt hái xấu! Tôi đã thường nhắc các bạn! Mình 
làm cha làm mẹ cũng phải có lời nói ôn tồn! Làm con đối với cha mẹ cũng phải dùng lễ nghĩa để 
đối dáp! Phải hiểu chỗ đó, thì các bạn không vấp phải trong cái chỗ đau khổ của nội tâm! Cho 
nên chúng ta phải làm cái hiếu hạnh! Phải học cái hiếu hạnh và phải thực hành hiếu hạnh! Phải 
tìm do đâu mà chúng ta có! Cảnh đời, nói chuyện đời không ra gì nhưng mà không có nó thì đâu 
có biết nói đạo! Chúng ta phải có đời mới có đạo! Chúng ta tìm cái nguồn gốc mà chúng ta phải 
quí mến nó và xây dựng nó và không có nên buông bỏ nó! Cho nên ngày hôm nay các bạn phải 
thức tâm và biết tu, biết thương yêu, biết xây dựng, đó là các bạn bắt đầu lập hạnh! 
 
Trong gia đình của các bạn trước kia không có cây, không có cơm, không có vườn hạnh tốt tươi! 
Ngày nay các bạn tu rồi các bạn thấy, vợ con của các bạn rất quí, con của các bạn rất quí, chồng 
các bạn rất qúi, con của các bạn rất dễ thương! Thấy không? Cái vườn hạnh nó lần lần, lần lần nó 
mọc lên, trong cái tình thương đó nó sống động trong tâm thức các bạn! Các bạn đi lao động, bắt 
các bạn làm việc này kia kia nọ rồi các bạn cũng nhớ cái vườn hạnh của gia cang! Rồi lúc đó các 
bạn mới bành trướng ra cái vườn hạnh của nhân loại, vĩ đại vô cùng! Rồi lúc đó các bạn mới đi 
tới cái vườn hạnh của càn khôn vũ trụ! Nó rất tinh vi, sống động, siêu vô cùng! Lúc đó cái thức 
sống của các bạn khác rồi, thức sống của các bạn không còn trói buộc ở trong một chỗ nhưng mà 
thức sống của các bạn lại hòa đồng với tất cả! Thì các bạn mới nhận lãnh được hai chữ Siêu 
Sinh! 
 
Nhưng mà không tu, không hành, không chấp nhận, không bị động, không bị phá, làm sao các 
bạn mở được mà các bạn hiểu, quán thông! Cho nên trong gia cang lúc nào cũng có cái chuyện 
bối rối gây gỗ với nhau vì bất minh! Chúng ta là người tu phải biết tha thứ và thương yêu! Rồi 
người này không biết nhưng mà người này biết nhịn với nhau thì người kia lần lần họ sẽ hiểu! Có 
chữ Nhẫn chữ Hòa mà bạn học hoài không thành! Học tới ngày nay, các bạn cũng học không 
thành rồi các bạn trở nên bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân! Ðó cho nên chúng ta làm cha cũng phải 
học nhẫn, làm mẹ cũng phải học nhẫn. Nuôi con khôn lớn nhưng mà không hành không lập hạnh 
thì cái chữ nhẫn của các bạn đó, khổ cực vì con, nó lại mất giá trị. Các bạn phải lập hạnh để ảnh 
hưởng cho con! Người sáng suốt phải dẫn người ngu muội đi tới nơi tới chốn! Nó mới kêu bằng 
Hạnh! Cho nên các bạn đi tới lớn tuổi rồi, muốn có một chỗ hạnh phúc, một giây phút hạnh phúc 
nhưng mà hạnh các bạn không có thì làm sao các bạn nếm được mùi hạnh phúc! Bạn đâu có biết 
đạo! Bạn đâu có biết hưởng mùi đạo là hạnh đâu! Không cần rờ mó tới thân con của các bạn như 
xưa nhưng mà tâm thức các bạn luôn luôn ôm ấp vuốt ve con cái các bạn! Người con biết tu luôn 
luôn biết yêu thương cha mẹ ta là biết yêu thương Thượng Ðế đó các bạn! Biết yêu thương cha 
mẹ là biết yêu thương nhân lọai! Biết yêu thương cả càn khôn vũ trụ đó các bạn! Chớ không phải 
các bạn đi yêu thương một cách mù quáng là binh cha ghét họ đâu! Binh mẹ ghét người ta là sai! 
Các bạn phải yêu thương, yêu thương sự tăm tối, yêu cả sự tăm tối của cha mẹ chúng ta và chúng 
ta cố gắng tu để ảnh hưởng cho cha mẹ chúng ta trở nên sáng suốt! Ðó là con người biết yêu 
thương! Ðó là các bạn đã lập hạnh rồi! Không phải yêu thương là bênh vực một cách ngu muội! 
Ðó là yêu thương. Không! Tội nghiệp cho người đi sai đường và làm sao cố công tu học để ảnh 
hưởng người, một ngày sáng suốt hơn! 
 
Vì giây liên hệ giữa cha con không bao giờ ngừng nghỉ được! Cha là con, con là cha! Nó luôn 
luôn nhắc nhở lẫn nhau, không có bỏ nhau, phải hiểu điều này! Nhưng mà vì tâm đời một phút 
sai lầm thì các bạn cảm thấy sự xa cách! Nhưng mà đâu có còn xa cách! Các bạn thấy sự kích 
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động đó nó sẽ đem lại cho các bạn gặt hái một kinh nghiệm tốt đẹp và xây dựng vững tiến hơn! 
Những người nào đụng phải những cái tình trạng kích động của gia đình, gia cang thì mới là gặt 
hái được một đường, một chút xíu, để nhích tới, để hiểu chữ hiếu là gì? Hiểu sự thương yêu là 
gì? Hiểu giá trị của tâm thức là gì? 
 

Cho nên tất cả những gì của cả càn khôn vũ trụ nó nằm hẳn trong đáy lòng của các bạn chớ đâu! 
Nhưng mà các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn tự cao tự đại rồi các bạn dựng lên vách tường tự 
ái tăm tối, chận mức tiến của các bạn mà thôi! Cho nên chúng ta muốn có sự siêu sinh tốt đẹp, 
chính mình phải lo, chẳng ai lo cho chíng chúng ta! Nếu các bạn không lo tu học, khng bao giờ 
các bạn đón nhận những lời minh triết siêu gíác! Từ ngày các bạn bước vào vô vi tu tới bây giờ, 
nhiều cuốn băng các bạn đã nghe nhưng mà sau những giờ thiền quí giá, các bạn đạt tới thanh 
tịnh rồi, các bạn nghe, các bạn bắt được một chữ hai chữ, các bạn sung sướng thâu đêm! Các bạn 
tưởng rằng các bạn đã về với Thượng Ðế rồi! Các bạn ở trong một cõi siêu việt! Các bạn rất hãnh 
diện, các bạn không còn bị mất nữa! 
 

Nhiều khi các bạn cảm thấy tâm thức các bạn sống động trở lại, thay vì chìm đắm trong cái cõi 
vô lý u mê! Các bạn mới thấy tội trạng các bạn tranh chấp giữa huynh đệ gia đình tỉ muội! Các 
bạn thấy rằng cái sự tăm tối các bạn đã theo đuổi vật chất, quí trọng vật chất thay vì tình thương 
của huynh đệ tỉ muội, của cha mẹ anh em, nhân loại, của càn khôn vũ trụ! Mê mê mê, động động 
động! Phải giới hạn không các bạn! Và mở mở, thanh thanh sáng suốt, hỏi cái đó là hòa đồng 
không bạn? Cho nên bất cứ đời nào thế nhân dù quí trọng những lời minh triết lưu lại! Ngộ phải 
cảnh khổ, ngộ phải cảnh buồn tủi, rồi mới đọc những cuốn sách, những minh triết! Mới vào chùa 
tìm hiểu lịch sử của Phật! Mới bước vào nhà thờ để cầu xin Chúa độ! Tìm thiêng liêng để chỉ vẽ 
đường! Các bạn thấy không? 
 

Cho nên chúng ta có cơ hội lập hạnh nên lập hạnh! Chúng ta không nói rằng chúng ta có thể làm 
đại hạnh một lúc! Không được! Vì sự ngu muội chúng ta càng ngày nó càng che lấp vì tình cảnh 
gia cang! Chúng ta phải cố gắng vươn lên! Kiếp con người giới hạn trong định luật Sanh Lão 
Bệnh Tử rõ rệt! Chúng ta không lo chẳng có ai lo! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Khi giận một người nào 

Các bạn thử xem giận một người nào nhắc đến tên đó, các bạn thấy cái tim các bạn nó 
nặng rồi, cái óc các bạn nó bực rồi! Rồi các bạn cứ lắc đầu và từ chối, là tại sao? Các bạn 
thiếu hòa! Khi các bạn hòa rồi, nhắc đến người đó các bạn thương yêu vô cùng. Người 
anh em của chúng ta đang bị tăm tối, ta phải tận dụng sự thanh tịnh để chiếu cho người, 
cứu độ người, nó là anh em ruột thịt ở trênTrời. Chúng sanh là anh em ruột thịt của chúng 
ta trên Trời, của một Cha Mẹ sanh ra, chúng ta nghĩ như vậy mà thôi. Người tu, hành giả 
không được giận một ai,VôVi không được giận một ai, tôi nhắc nhiều rồi. Nhưng mà 
nhiều người nói: Tôi còn tánh phàm, Ông giải thoát rồi Ông mới không giận, tôi phải 
giận! Nhưng mà bạn cứ giận đi, giận rồi hành, hành rồi giận, giận rồi hành, hành rồi giận. 
Các bạn mới thức tâm: té ra cái giận không có hữu ích cho tham thiền, cái giận nó hại cho 
tham thiền và nó không dẫn tiến tâm thức của các bạn tiến hóa; mà cái hòa nó lại giúp 
chúng ta thức tâm. Đó là khí giới thực hành Pháp Lý VôVi. Nó phải có kích động và 
phản động để thử tâm, để đo lường sự thực hành của các bạn đã đến đâu, trình độ các bạn 
đã tiến hóa chưa? 

(Duyên nghiệp dẫn tu 26/4/85) 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 17, 25-04-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi:   Đời Đạo 

 
https://youtu.be/dkM1UsZo2Nw 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Khoa Học & Thiền Định - Trong khi dùng cơm chay nghe các Giảng Sư Y Khoa thuyết 
trình-Pomona 30-6-82 
 
https://youtu.be/Oz4HXJ5NQU4  
 Xin chia sẻ với quý vị một bản nhạc Dân Ca do gìa đình Thiện Tạo thực hiện đã có tới 

1 triệu 200 trăm ngàn người vô coi:  Thơ Thầy, ca sĩ Bích Phượng 

https://youtu.be/e2uh70YC1EE 
 Xin giới thiệu đến quý vị 3 đường link để coi, nghe, và thưởng thức nhạc: 

1. vovionline,  để coi video:  

https://www.youtube.com/user/vovionline/videos  
2. voviaudio, để nghe trong khi Thiền: 

https://www.youtube.com/channel/UC-SSMUCBFCIOs4OMygk8Tnw 
3. Nhạc Đạo Vô Vi , Tân và cổ nhạc:  

https://www.youtube.com/channel/UCVa6_LLobllGdhsxxQ-zWCw 

Ban video kính mời 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
 
1) Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cho bạn đạo Dương Thị Huỳnh pháp danh Ngô 
Tâm, sanh năm Quí Mùi 1943,  mất lúc 5:30 sáng ngày 17 tháng 4 năm 2021, nhầm ngày 
mùng 6 tháng 3 AL.  Hưởng thọ 79 tuổi được siêu thăng tịnh độ.   
Gia đình bạn đạo Dương Thị Huỳnh thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
2) Xin kính nhờ các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của bạn đạo  
TRẦN CHÂU TRẦN, sinh năm 1932, từ trần lúc 22:45' ngày 19/4/2021 tại quận Gò 
Vấp, Saigon, hưởng thọ 90t, được siêu thăng tịnh độ.  
Xin thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
 


