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1) 13-02-95 
Hỏi: Người đời chết hay làm đám ma lớn, nhiều người tham dự có ích gì không? 
 

Ðáp: Thưa đó cũng là sự cảnh cáo hay là báo tin cho người kế tiếp biết được trong lúc 
còn sống thiện ác ra sao, cũng là một cơ hội cho người đời được cảnh tỉnh, hướng về điều 
lành thay vì điều ác 
 

              Kệ: 
Sống khôn thác thiêng chẳng lo tiền 
Của cải trần gian chẳng có yên 
Chia rẽ đường đi đều khác nhịp 
Luân hồi nhơn quả chẳng an yên 
 
2) 14-02-95 
Hỏi: Tu làm sao thần giao cách cảm được? 
 

Ðáp: Thưa thực hành đứng đắn, tiến hóa điện năng trong trật tự, từ trược đến thanh, thanh 
hòa thanh thì cảm thức như nhau, tâm không động, trí sáng minh, chơn tình là một, chẳng 
còn trong ước ngoài mong, chết sống vô can 
 

              Kệ: 
Chẳng còn lý luận tâm phân bàn 
Khai triển thần linh trí sáng choang 
Không động không tri tâm tự giác 
Thiển lành tốt đẹp của Trời ban 
 
3) 15-02-95 
Hỏi: Làm người khổ cực muốn có tiền, khi có tiền rồi lại quên chính mình tại sao? 
 

Ðáp: Thưa vì sự tập quán hướng ngoại phục vụ để được tiền do đó biến thành quên mình 
là vậy, tưởng lầm là tiền có thể cứu mình khỏi chết, khi chết rồi cũng trắng tay như mọi 
người, ngược lại người tu thiền tự tìm được một con đường chánh giác, chiều sâu của tâm 
đạo được phát triển 
 

               Kệ: 
Sống vui tự cảm thấy tâm yên 
Tiến hóa nhẹ nhàng chẳng lụy phiền 
Duyên đạo tràn đầy trong ý thức 
Vui hành tự tiến sống an yên 
 
4) 16-02-95 
Hỏi: Ở đời nghịch cảnh luôn luôn chiếu cố thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa ở đời nghịch cảnh luôn luôn chiếu cố, cũng là cơ hội cho hành giả tự lui về 
thanh tịnh, phán xét tình đời mà tu, không buồn trách bất cứ một người nào mà tự tạo khổ 
cho chính mình mà không hay, tưởng lầm lý luận của chính ta là đúng, bo bo giữ một 
chiều thì phần hồn không bao giờ tiến hóa được, tưởng lầm là sáng suốt nhưng chưa bao 
giờ sáng suốt 
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                 Kệ: 
Thâm tình bị kẹt khó minh tâm 
Thức khổ hành thông tự tiến thầm 
Khai trí minh tâm là trọng yếu 
Thực hành chơn pháp giải sai lầm 
 
5) 17-02-95 
Hỏi: Xác bệnh có tu được không? 
 

Ðáp: Thưa tu là do tâm chứ không phải do xác, tâm hướng thượng thiển lành tức là tu 
chứ không phải tu ngồi hay tu đứng, tâm vững lúc nào cũng có thể tu, dứt khoát tình đời 
đen bạc mới thật là tu 
 

                 Kệ: 
Trí tâm thanh nhẹ thật là tu 
Trách móc chê bai khổ lại mù 
Chánh giác không khai đường trí đạo 
Thiển lành không có chính mình ngu 
 
6) 18-02-95 
Hỏi: Tu còn dự trù hơn thua với người khác thì sao? 
 

Ðáp: Thưa người hiểu ít mới hiểu được tưởng lầm là mình đã đạt thành, hay hơn người 
khác, diễn tả sai tự cho là đúng, thành thử đầu đuôi không hợp nhứt, giỏi về chống đối, 
không thật sự thanh tịnh 
 

               Kệ: 
Tu tâm phải tự sửa tâm mình 
Thức giác trùng tu cảm thấy khinh 
Duyên đạo tình đời nay tự thức 
Chẳng còn tranh chấp tự mình minh 
 
7) 19-02-95 
Hỏi: Làm người tại sao cần phải ăn? 
 
Ðáp: Thưa mang xác làm người cần phải ăn, vì ngũ tạng liên hệ với Trời Ðất, về tâm linh 
phải hít nguyên khí mà sống, xác cần bồi dưỡng bởi điện năng qua vật thể cấu thành mùi 
vị độ tha tại trần. Ðó là luật hóa hóa sanh sanh của vũ trụ quang, không ngừng nghỉ, 
người tu thiền được hấp thụ trực tiếp điện năng từ bên ngoài, khai triển bên trong, tạo ra 
ánh sáng trong khối óc, nhiên hậu mới biết được thanh tịnh và sáng suốt là gì 
 
                   Kệ: 
Thực hành xét rõ tánh sân si 
Cởi mở khai thông tiến kịp kỳ 
Ðộng loạn không còn trí chuyển khuynh 
Rõ rành cuộc sống của kỳ ni 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Thất Vọng 
 

Mong thì thất vọng bạn ơi! 
Tình Trời sẵn có nơi nơi độ hành 

Trong người có sẵn giới thanh 
Hướng tâm thanh nhẹ thực hành đến nơi 

Gần xa sẵn có tình Trời 
Cầu chi thất vọng mở lời nôm na 

Cần tu trở lại thật thà 
Dở hay cũng phải tự hòa tiến lên 

Không còn thất vọng đạt nền 
Cảm thông nguyên lý tiến lên cõi Trời 

Không cần chờ chực thỉnh mời 
Tự minh thực hiện đổi đời tiến thăng 

Trở về thanh tịnh ăn năn 
Giữ tâm thanh tịnh cơ cằn tiêu tan 

Thực hành trật tự đàng hoàng 
Sống không động loạn cảm an cảm hòa 

 
Vĩ Kiên 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Ðại Hạnh Siêu Sinh 
 
Montréal, 23/10/1983 (tiếp theo) 
 
Cho nên tôi đã nói các bạn tự tu tự tiến, không có ỷ lại nơi người truyền pháp! Nhiều khi các bạn 
đồ ra những lời nói của người truyền pháp! Nói cho hay, nói cho giỏi, là các bạn đề ra mà thôi 
chứ tôi thực chất không phải vậy! Các bạn hành để các bạn thấy chơn tâm các bạn! Các bạn thấy 
ân sư nằm trong bạn, rất rõ ràng! Thanh tịnh đi các bạn! Khi các bạn thanh tịnh thì các mới tóe ra 
tia hào quang tốt đẹp ở xung quanh! Mà nếu các bạn thiếu thanh tịnh và nhờ đỡ hoài thì các bạn 
động loạn nhiều! Thậm chí những người đang nhờ những thiêng liêng giúp đỡ cũng ở trong động 
mà thôi! Vì chưa xử dụng được khả năng sẵn có của chính mình! Chưa lập được hạnh kiểm tốt 
đẹp cho chính mình! Cho nên cố gắng đi! Vì các bạn hiện tại không nhiều thì ít, cũng học ngo 
ngoe chút đỉnh rồi, biết chữ nghĩa, biết đọc văn tự, biết tranh cãi chuyện đời! Biết nói chút đạo! 
Các bạn có cơ hội tiến hóa rồi! Nên nắm lấy cơ hội đó! Cái cơ hội tinh vi vô cùng! Nắm được thì 
nó tiến hoài! Nó sẽ tuôn chảy trong tư tưởng các bạn! 
 
Càng ngày càng nhiều, càng cởi mở, càng thanh cao, càng sáng suốt hơn! Cho nên chúng ta đến 
đây để nghiên cứu tu học, thì hằng tuần nó sẽ ra những chuyện mà chúng ta mong muốn được 
có! Chuyện gì các bạn mong muốn? Muốn gia đình các bạn được an khương! Muốn tâm thức các 
bạn được bình an! Muốn thấy chơn tướng của các bạn mà thôi! Cho nên cái đường đi nó phải từ 
từ như vậy! Thì chúng ta mới thấy rằng : Phải làm mới có, phải hành mới có! Nếu mà các bạn 
không hành làm sao có! Cho nên các bạn đã bỏ công, bỏ thì giờ để hành, hành thì phải đạt chứ! 
Thì không nhiều thì ít, các người cũng tự nói rằng, tôi đã biết được cái này trước các bạn! Chính 
tôi cảm thức, chính tôi đã thấy rõ điều đó! Cho nên trên đường đi nó vô cùng phức tạp! Nhưng 
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mà những người vô vi thấy sự phức tạp, là cái chuyện thường tình! Vì nó thanh tịnh, nó dòm gia 
đình nó, lúc nào cũng phức tạp, không có yên! Tánh cha tánh con khác nhau, anh em khác nhau, 
lung tung lèng xèng trong giai đình không có ngon lành gì! Nói thì ngon nhưng mà thiệt không 
có ngon! Không có tốt! Không phải lý tưởng! Rốt cuộc chúng ta chỉ tìm con đường tu là lý tưởng 
nhứt mà thôi! Tu là xây dựng sự khiếm khuyết của chính chúng ta! Cái nào chúng ta thiếu thốn 
chúng ta phải tìm được cách tu bổ cho nó đầy đủ! Ai giúp ta bằng ta? Ai có thể đem ta đi đến cái 
cõi siêu việt tốt đẹp hơn! 
 
Cho nên mỗi ngày các bạn mỗi tu thì mỗi cảm ứng được những điều quí báu, những tin lành về 
với các bạn! Chung qui cũng phải thương yêu và xây dựng hằng ngày hàng đêm, càn khôn vũ trụ 
đang thương yêu chúng ta và xây dựng chúng ta rất rõ ràng! Như tôi đã giảng tuần trước : Trời 
có nóng có lạnh, hoàn cảnh có kích có động, có hòa vui! Thấy không? Cho nên mỗi người chúng 
ta phải cố gắng lập hạnh tu học, rồi tự nhiên các bạn sẽ có sự phát tâm đó! Vì các bạn thấy sự 
đau khổ của người khác là sự đau khổ của các bạn thì không làm thế nào các bạn không phát 
tâm, không có từ chối sự phát tâm của chính bạn được! 
 
Cho nên nhiều bạn mới vô tu bốn năm tháng, muốn  đem pháp này truyền cho người khác nhưng 
mà bị chửi tơi bời! Nào là tà đạo, nào là ăn cướp đủ thứ hết, bị chửi tơi bời! Rồi về cứ tìm tại 
sao! Ðám này nó không ăn cướp tôi, nó không hại tôi! Nó lại tốt hơn người nhà của tôi! Thì tôi 
càng tu tôi thấy té ra : Thế gian có sự mê lầm! Người đời nói hay nhưng mà không phải hay! Xét 
chiều sâu của họ là chỉ lung tung, phạm rồi tái phạm! Có nhiều người tu đạo nói hay, ca tụng đạo 
đó rồi một ngày đó lại chê! Tự phản lấy họ mà thôi! Cái bản chất phản trắc của người đời nó phải 
thường xuyên như vậy! Vì nó không vững, nó yếu hèn! Con người bất trung là bất tín đó các 
bạn! Thế gian nó tôn trọng bề ngoài, nói ông đó giàu ông nói là đúng nhưng mà ông nói trật lất 
vì ông đâu có biết ổng là ai đâu! Các bạn thấy không? tội nghiệp! Chúng ta người tu không có 
tiền nhưng mà các bạn phong phú trong điển giới! Các bạn giàu có hơn một ông tỉ phú ở thế 
gian, nghèo nàn! Nghèo nàn trong tâm thức là không còn giá tir gì tương xứng với vật chất hết! 
Thua! Thua vật chất xa! Ôm vật chất mà không biết nguyên lai bổn tánh của vật chất là thua vật 
chất xa! Làm sao biết bảo tồn! Rốt cuộc khổ vô cùng, tự hành xác! Tâm lẫn thân lúc nào cũng 
bất ổn! Ðề ra kế hoạch này, kế hoạch kia, tự hành xác! Tâm lẫn thân lúc nào cũng bất ổn! Ðề ra 
kế hoạch này, kế hoạch kia, kế hoạch nọ, rồi một ngày cuối cùng thì chửi họ, họ chửi mình! 
 
Cho nên nhiều người đã làm cái chuyện tốt cho xã hội rất nhiều nhưng mà rốt cuộc cũng bị chửi 
hà! Người kế tiếp chửi! Tại sao? Thượng Ðế an bày như vậy! Tôi làm điều tốt mà tôi lại bị chửi? 
Nhưng mà nhờ cái chửi đó là đưa các bạn lên, nhắc cho bạn, đừng đi quá trớn. Ðừng làm chuyện 
ngoài khả năng của các bạn. Thượng Ðế cho các bạn, các bạn mới sáng suốt và các bạn đừng 
tưởng rằng các bạn hay! Có gì hay? Ông Thượng Ðế không chuyển các bạn thì các bạn không 
làm thành công! Không độ các bạn các bạn không làm được! Không kích các bạn các bạn không 
bao giờ các bạn tiến! Mà các bạn không có cái thể xác đương hành này không có cái việc gì các 
bạn làm thành! Nhưng mà thể xác đương hành này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có! Mà nó có cả 
vườn hạnh tươi đẹp trong tâm thức các bạn! Các bạn mới có cơ hội phát tâm! Thấy chưa? Cho 
nên chúng ta phải nhờ Thượng Ðế nhiều hơn! Chính Ngài đang điều khiển, đang điều động 
chúng ta làm việc đây! Chứ đừng tưởng rằng kế hoạch này là của tôi, không có đâu! Tôi là một 
thằng ngu mà thôi! Tôi chỉ biết tôi ngu là tôi được học và tôi được tiến! Nếu tôi không thì chỉ 
đứng đó mà thôi! Lý luận này, lý luận kia, lý luận nọ, ở trong mê chấp và kẹt mà thôi! Rồi đi tới 
chỗ kỳ thị lấy mình! Kỳ thị lấy mình mà không hay! 
 
Ngược lại của sự khen mình là chê mình! Ngược lại đi! Các bạn tính ngược lại là đúng rồi! Các 
bạn muốn đề cao các bạn là đè bẹp các bạn đó! Rõ ràng như vậy! Cho nên chúng ta phải trở về 
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với sự quân bình, tôi không biết cao cũng chả biết thấp! Tôi chỉ biết tu để biết tiến mà thôi, tôi 
biết giải thoát là điều quan trọng! Cơ hội cuối cùng của một tâm linh của tôi là giải thóat! Tôi 
phải trở lại với sự quân bình của chính tôi, phá mê phá chấp mới thấy tội lỗi của tôi đối với 
người của gia cang tôi, đối với xã hội,đối với càn khôn vũ trụ, tôi đang thiếu nợ chưa trả nổi mà 
tưởng là tôi giàu! Giàu chỗ nào? Tôi là một thằng nghèo nàn nhứt! Từ cái có đi tới không, các 
bạn thấy không? (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

Phật cứu đời bằng cách gì? 

Tại sao ông Phật có thể giúp đời và cứu đời? Vì Ổng từ trong khổ và Ổng đã giải thoát 
được khổ và Ổng đem cái Chân Lý đó nói chỉ đường cho mọi người tự giải thoát, giải trừ 
cái khổ cảnh để trở về với chơn nhơn, tâm thức nhẹ nhàng. Phật là đến nơi, thấy chưa? 
Chớ Ổng đâu có phải là hạ mình xuống ôm mình, cứu mình, dắt mình đi. Không! Không 
phải vậy, các người đừng có lầm, đừng có cúng lạy, đừng có mua bánh mua trái cho Ổng 
ăn rồi Ổng cứu. Ổng không có cứu, Ổng hành là Ổng cứu. Vì Ổng mang cái xác như 
chúng ta, có mắt, mũi, tai, miệng như chúng ta, có tay chân như chúng ta, có sự đau khổ 
như chúng ta. Mà Ổng kiên trì tham Thiền, học nhẫn học hòa, Ổng mới thoát khỏi cái 
trần tâm, trở về với chơn giác, mới hưởng cái của đời đời thanh nhẹ của Đấng Cha Trời. 

(Duyên nghiệp dẫn tu 26/4/85) 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 19, 09-05-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi:   Quán Thông Động Loạn 

 
https://youtu.be/0l_ach6WNjU 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Đạo này là Đạo của các bạn - Huấn Từ Khai Mạc - Đại Hội Vô Vi kỳ 1 
https://youtu.be/x3bB2DoiNrI  
Người tu Vô Vi là không phải người ngu dại, người không biết chủ nghĩa - Đại Hội Vô Vi kỳ-1 
4-7-82  
https://youtu.be/Khqu62QOZuo  
 Radio Nam California mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 am đến 7:30 am trên băng tầng 1480 AM 

và quý vị ở xa cũng có thể nghe trên youtube:  https://youtu.be/vKqolM4ZTLo 

Đây là Đài Radio đã được Đức Thầy khuyến kích từ thập niên 90 cho tới hiện tại.  Ban Radio giờ 
đây là những Vô Vi trẻ đã chọn lọc nhiều lời giảng và gom gọn trong 30 phút đến những thính 
giả thân thương nhưng vẫn đòi hỏi những điều mới lạ.  Xin quý vị nghe và cho các Vô Vi trẻ một 
LIKE để video có thể truyền bá lời Đức Thầy giảng ngày một rộng hơn.  Xin đa tạ 

Ban video kính mời 
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39 

“Tâm Thức Dồi Dào” 

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort”, Phuket, Thailand 

  

07.05.2021 

Kính thưa quý bạn đạo, 

Như các bạn đã biết, dù dân chúng ở một số quốc gia bắt đầu được chích ngừa, 
nhưng dịch corona vẫn còn biến chứng và chưa thuyên giảm, và việc di chuyển giữa các 
quốc gia vẫn còn gặp nhiều trở ngại.  

BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế luôn luôn quan niệm sự an toàn của bạn đạo là quan 
trọng, cho nên chúng tôi đã quyết định dời Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào sang tháng 9, 
năm 2022.  Địa điểm tổ chức vẫn là Khách Sạn Hilton tại Phuket, Thái Lan, và thời gian 
tổ chức Đại Hội sẽ được thông báo sau. 
 

Quý bạn đạo đã đóng tiền đợt 1 hay đã đóng tiền trọn gói sẽ được giữ chỗ ưu tiên 
cho Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào năm 2022.  

Dù năm nay chúng ta không thể hội tụ như thường lệ, nhưng chúng tôi ước mong 
quý bạn sẽ cùng hướng tâm về 3 ngày Đại Hội (23, 24, 25 tháng 9 năm 2021), để chúng 
ta cùng nhau tưởng nhớ đến Tổ Thầy và chung thiền để hướng về Bề Trên.  

Chúng tôi sẽ thông báo về chương trình chung thiền và cùng niệm Phật trong 3 
ngày đại hội tại gia năm nay khi chúng tôi có thêm chi tiết.  Rất mong quý bạn đạo sẽ 
hưởng ứng đông đủ. 

Thành thật cảm ơn quý bạn, 

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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Communiqué du 39ème CONGRÈS INTERNATIONAL VÔVI 
« La Riche Conscience-Cognitive » 

Hôtel « Hilton Arcadia Resort and Spa », Phuket, Thailande 
 
07.05.2021 
Chers Amis-pratiquants, 

Comme vous le savez tous, bien que la population d’un certain nombre de pays 
commence à être vaccinée, la pandémie au Corona virus continue à changer de forme 
sans pour autant régresser. De ce fait, le déplacement d’un pays à un autre est encore 
difficile et comporte beaucoup d’obstacles. 

 
Le Comité d’Organisation du Congrès International VôVi considère que la sécurité 

des Amis-Pratiquants est très importante. Aussi, avons-nous pris la décision de reporter 
l’organisation du Congrès « La Riche Conscience-Cognitive » au mois de Septembre 
2022. Le lieu d’organisation du Congrès sera toujours à l’Hôtel Hilton à Phuket en 
Thailande et la période sera communiquée ultérieurement. 

 
           Les Amis-Pratiquants ayant versé la 1ère partie ou la totalité des frais du Congrès 
seront inscrits en priorité pour participer au Congrès de « La Riche Conscience-
Cognitive » de 2022. 
 
           Même si nous ne pouvons pas nous réunir cette année comme d’habitude, nous 
espérons que vous penserez à vous élever spirituellement durant ces 3 jours de Congrès 
(les 23,24 et 25 Septembre 2021) pour qu’ensemble nous pensions à notre Patriarche 
Fondateur, notre Maître et méditions en élevant notre conscience vers les Êtres d’En 
Haut. 

Nous vous communiquerons le programme de la méditation commune et de l’invocation 
des Six Phonèmes Nam Mô A Di Dà Phât durant les 3 jours de Congrès à domicile de 
cette année lorsque nous aurons plus de détails. Nous espérons que vous répondrez 
nombreux. 

Nous vous remercions sincèrement de votre attention, 
Le Comité Responsable de l’Inscription au Congrès 
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 
Hemet ngày 3 tháng 5 năm 2021 
Kính gửi Tuần báo PTĐN 
Thưa các bạn: Đây là tiết mục chia sẻ Tâm Tình   
Phát Triển Trí Tâm.Đề Tài tu học của tuần này là: 
 
 
                   HÀNH TRIỂN  
HÀNH TRIỂN QUI NGUYÊN DUYÊN TẬN ĐỘ  
THỰC HÀNH CHẤT PHÁT NIỆM NAM MÔ  
QUÍ YÊU MUÔN LOẠI TÌNH GIAO CẢM THÀNH  
THÀNH TÂM TU LUYỆN GIẢI THÂN BỒ. 
                  Lương sĩ Hằng  
 
Thưa cùng với các bạn hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ và bàn bạc về câu hỏi số 1 
Tại sao làm người không chịu Thực Tâm Tự Cứu? 
 
Xin thưa: vì vô minh mà con người không biết là mình sẽ chết, và cũng không bao giờ chấp nhận 
là mình sẽ chết v.v...vì thế mà không biết làm sao để tự cứu.mà cứu ai?Cứu phần hồn  
Trong Kinh A DI ĐÀ có một đoạn chỉ cho mình làm sao để tự cứu như sau:  
     (XÁ LỢI PHẤT! NHƯỢC HỮU THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHƠN VĂN THUYẾT A 
DI ĐÀ PHẬT CHẤP TRÌ DANH HIỆU: NHƯỢC NHỨT NHỰT ,NHƯỢC NHỊ NHỰT 
,NHƯỢC TAM NHỰT, NHƯỢC TỨ NHỰT, NHƯỢC NGŨ NHỰT, NHƯỢC LỤC NHỰT, 
NHƯỢC THẤT NHỰT,  
NHỨT TÂM BẤT LOẠN. KỲ NHƠN LÂM MẠNG  
                           CHUNG-THỜI: 
Nghĩa là: TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI ơi! 
Nghe ta giáo huấn, ngươi ráng ân cần, khi chúng nó mang bịnh gần hấp hối, hay là  
Linh hồn gần bỏ ác, từ một ngày chí 7 ngày  
Trong khoảng ấy con được khuyên lơn nhắc nhở nó, niệm Phật 6 chữ A DI ĐÀ thì những tội 
trước đó nó làm cũng tiêu diệt từ từ cho linh hồn nó nhẹ nhàng một chút,đó là con cứu vớt nó 
trong lúc nó hoá-vãng, linh hồn nó được sáng suốt, thăng cõi Thiên- Đàng trở về chốn cũ của nó, 
thì ta ân xá cho nó một phần phước đức nhơn duyên, được về cõi Phật. 
XÁ LỢI ơi! LỤC TỰ DI ĐÀ là Khoa Học, 
mỗi mỗi việc chi cũng dùng được, nó là một thứ tông chỉ gọi Điễn- quang của Phật. 
Đó là những gì chúng tôi muốn được chia sẻ cho tuần lễ này. Kính chào các bạn  
 
Quý thương  
Bành Chí. 
 
 


