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1) 02-04-95 
Hỏi: Tại sao nội khoa tâm lý bị xáo trộn? 
 
Ðáp: Thưa nội khoa tâm lý bị xáo trộn, vì bản tánh ỷ lại tin một chiều, từ trường điển quang 
không phát triển, khó ăn khó ngủ, ảo ảnh nhìn sai và cảm giác bất bình thường, không bao giờ đạt 
được mục đích, khổ mà không hay, tưởng lầm là đã gặp được tiên Phật, cơ tạng thiếu chất bổ 
dưỡng, cần điều trị và nghĩ ngơi một thời gian lâu dài thì mới cứu được 
 
                 Kệ: 
Thần kinh xáo trộn trí không minh 
Thực hiện công phu tự chính mình 
Khổ hạnh đạt thành tâm hiểu đạo 
Mê lần giải bỏ tự mình minh 
 
2) 03-04-95 
Hỏi: Bé đã bình an đến nơi được gặp mọi người Bé có vui không? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất vui khi gặp được người muốn tu, thời buổi hiện tại không có gì quí hơn tu sửa 
và sẳn sàng chấp nhận tiến hóa, sẽ không còn thắc mắc của cuộc đời, biết mình biết họ lo tu là quí 
rồi 
 
                Kệ: 
Bất phân giai cấp sang tồi động 
Tự sửa thực hành tiến giải thông 
Trí đạo phân minh hành triển thức 
Bình tâm học hỏi tự khai vòng 
 
3) 04-04-95 
Hỏi: Có người nói gặp được Bé lại vui tại sao? 
 
Ðáp: Thưa Bé vui thì mọi người sẽ vui, chứng minh giá trị của sự đồng hành chung vui là vậy 
 
                Kệ: 
Không hành tự tạo thơ ngây 
Trí ý không thông đổi mỗi ngày 
Gieo nợ tại trần thêm động loạn 
Khó tu khó tiến khổ hằng ngày 
 
4) 05-04-95 
Hỏi: Tại sao mọi người được nói chuyện trực tiếp với Bé lại được khỏe? 
 
Ðáp: Thưa Bé chịu học hỏi nơi mọi người cộng với sự nhịn nhục của Bé và từ quang của Bé trao 
đổi nơi tâm thức của mọi người cùng hướng về thanh tịnh mà tu cộng hưởng điển năng hòa bình 
chung, thì sẽ tự cảm thấy khỏe mạnh và có lối thoát 
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                 Kệ: 
Giới tầng khai triển trí an vui 
Khai trí mở tâm rõ đạo mùi 
Trí tuệ không ngừng trong tự giác 
Khổ hành tự đạt sống an vui 
 
5) 06-04-95 
Hỏi: Mây do đâu tạo thành? 
 
Ðáp: Thưa mây do sức nóng của lòng đất xông lên tạo thành sa mù, hội tụ thành mây, gặp ánh 
nắng của mặt trời từ từ tan biến, dày đặc sẽ tạo thành mưa. Người tu thiền trí sáng tâm minh, cũng 
do tâm chịu hướng thượng, thực hành trong thanh tịnh, óc sẽ sáng tâm sẽ minh, không còn cạnh 
tranh, chỉ có tâm cứu độ mà thôi 
 
                Kệ: 
Chẳng còn tạo lập vị hình ngôi 
Thức giác bình tâm chuyện đứng ngồi 
Trời đẹp ân ban đường tiến giải 
Thực hành chơn pháp chẳng sang tồi 
 
6) 07-04-95 
Hỏi: Những người phản trắc tu một thời gian đổi pháp mượn đường không chế người tu thì 
hậu quả sẽ ra sao? 
 
Ðáp: Thưa tâm làm thân chịu, nạn sẽ đến với họ trong tuổi già nua cô đơn cùng cực, tự họ vày xéo 
thì sẽ gánh chịu hậu quả bất trung tín của tâm thân 
 

                 Kệ: 
Không tu không tiến không phân lần 
Tự hại tâm không đạt pháp cân 
Tạo khổ cho đời không tiến bước 
Hạ từng công tác ghép vào thân 
 
7) 07-04-95 (bis) 
Hỏi: Người đời không có chuyện gì quan trọng cũng thích gặp mặt Bé là sao? 
 

Ðáp: Thưa người đời thích gặp Bé tại vì Bé thích học hỏi nơi mọi người, Bé có thể hòa với tất cả 
mọi người vì Bé sẳn sàng phục vụ mọi người tùy theo khả năng của Bé 
 

                 Kệ: 
Thương yêu phục vụ các cơ tầng 
Ðiển giới phân minh xét xét phân 
Học hỏi nơi người tình quyến luyến 
Ðiển quang thanh nhẹ tiếp ân cần 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

TẠ TỪ 

 

Tạ từ Bạn đạo chung vui 

Về đây học hỏi rèn trui tâm hồn 

Học qua Nguyên Lý Sanh Tồn 

Quy y Chánh Pháp giữ hồn lo tu 

Chẳng còn lý luận mê mù 

Khai thông tâm thức trong ngoài 

Quy nguyên thanh tịnh giữa hai Đạo, Đời 

Luật sanh, sanh hóa bởi Trời 

Cộng đồng Tâm Thức sáng ngời tiến lên 

Khai tâm minh trí đạo nền” 

Quán thông Đời Đạo đạt bền vững tâm 

Triển khai thức giác thì thầm 

Càn khôn quy một chẳng lầm, chẳng sai 

Tiến trong đà tiến tiến hoài 

Chẳng còn loạn động bỏ vai thế tình 

Trở về Chơn Giác một mình 

Tình thương đạo đức càng tinh hơn người 

Cảm thông thiên địa tự cười 

Hùng Tâm Dũng Chí chẳng lười hơn xưa 

Thăng hoa Thanh Tịnh càng ưa lý Trời 

Thức tâm khai triển hợp thời 

Dẹp phần mê chấp lập Đời Tân Dân 

Minh Tâm kiến Tánh góp phần 

Cứu Nhân độ Thế tự lòng tiến lên 

Tự mình khai mở tự quên 

Chẳng còn tranh chấp đạt nền cảm thông 

Tạ từ bạn đạo góp công 

Xây thành tâm đạo một lòng tự tu. 

 

Vĩ Kiên 

20/61988 

Khóa Thanh Tịnh - TV Qui Thức 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

THIỀN CHUNG TẠM BIỆT 

Melbourne, ngày 20, năm 1984. 

Hôm nay là ngày chung thiền, cũng là ngày chót trong 3 ngày Đại Hội Úc Châu. Các Bạn đã về đây sinh 
hoạt gia đình Vô Vi tại Úc Châu ; huynh đệ, tỉ muội vui mừng trong lúc gặp gỡ cũng như trong giờ phút 
bàn bạc trong Đại Hội : chúng ta đã nuôi dưỡng tình thâm huynh đệ, tỉ muội, mong có ngày được tái ngộ 
đầy đủ. Trong ba ngày, huynh đệ, tỉ muội chúng ta đã có một nếp sống khác thường, là chúng ta sống bất 
cứ nơi nào, ăn nơi nào, chung vui, đàm đạo, bàn bạc, trong con đường giải thoát.  

Chúng ta tự phá mê, phá chấp, để xây dựng niềm tin sẵn có của mọi cá nhân, hướng về Đấng Cha Lành, 
hướng về Mẫu Mẹ, hướng về tình thương bất dịệt ; chúng ta, trong tinh thần “Đồng thanh tương ứng, đồng 
khí tương cầu”, tham thiền nhập định, tưởng đến tình thương cao quý nhứt, luôn luôn ân độ và trực triển 
cho chúng ta tự thức.  

Đêm đêm các Bạn tu, cầu xin được sớm giải thoát, giải nghiệp duyên tại thế để được thanh thoát thăng hoa 
trở về Nguồn Cội. Người Cha yêu quý luôn luôn nâng đỡ, săn sóc, không bao giờ rời xa các Bạn ; người 
Mẹ hiền cũng không bao giờ quên chúng ta : niềm thổn thức trong lòng, mọi người đã mang xác phàm, 
mắt phàm, tai phàm, miệng phàm, mũi phàm, một khối óc trần trược tại thế, lại muốn tất cả những vị 
thiêng liêng phải trình diện trước mắt, mới đặt niềm tin ;  cho nên, càng tu càng trì trệ, nhưng không thấy 
rõ thiêng liêng đã ẩn tàng trong tâm thức của chính chúng ta mà không thấy. 

Thiêng liêng là ai ? Sự linh động sáng suốt trong tâm thức các Bạn hiện tại đang ngồi thiền, tại sao các 
Bạn cảm thấy, “Tui lâng lâng, lâng lâng được rước lên” ? Rước lên, các Bạn đi đâu ? Chúng ta đi về sở 
nguyện sẵn có của chính chúng ta : chúng ta biết quý yêu Mẹ hiền, quý yêu đức Diêu Trì Kim Mẫu đã vì 
chúng ta khóc thời như mưa, ngày đêm mong đợi, vì chúng ta đã lăn lộn trong cảnh đau khổ, mê muội, bị 
lôi cuốn, bị trói buộc bởi những hoàn cảnh bất chánh, quên nguồn cội ; rồi đâm ra tưởng ta là nhứt, ta là 
biết, ta là quán thông ; nhưng mà kỳ thực chưa hiểu ; chưa hiểu đến chính mình, làm sao quán thông được!  

Cho nên, mỗi mỗi tu chỉ có hành chút để trở về với sự chơn giác, lập lại trật tự với chính mình ; nhưng mà 
trồi trồi, sụp sụp, không chịu tiến ; bán tin bán nghi, nghi kỵ đủ thứ, thiếu dũng, thiếu khai triển tâm thức. 
Chính mình không tin cậy mình, làm sao tin cậy được Cha Trời, Mẹ Đất ? Ta ôm một cái thể xác cấu trúc 
bởi siêu nhiên tinh vi vô cùng ; ai đã làm, ai đã độ, ai đã xây dựng cho chúng ta có cái cơ duyên ấm no, 
thức giác trên đường tu học ? Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại phản lại, và không thấy rõ cái điều sáng 
suốt đó luôn luôn ẩn tàng trong tâm thức của chính chúng ta : quên ta và không biết đường đi, tự hủy lấy 
tâm thức mà thôi, cho nên càng ngày càng trì trệ, tạo sự đau khổ, tạo nghiệp duyên và sự khổ buồn trong 
tâm thức.  Cho nên, con người luôn luôn bị đưa vào trong xó kẹt, hết tiến nổi, nhưng dẹp cái cống cao ngã 
mạn, dẹp cái tự đắc tự cao là một đường lối dới hạn tâm thức rõ rệt, tưởng mình là hiểu hết. 

Cho nên, cố gắng ; chúng ta cố gắng, chúng ta mỗi người chúng ta đều nằm trong cái trạng thái đó : đang 
bị kẹt vì tâm thức eo hẹp ; sống trong quảng đại quần chúng, sống trong sự hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ, 
nhưng mà không sao phát triển được cái kiến thức vô cùng, vì ta phải chấp, mê, mà không hiểu sự sai lầm 
của chính ta, cho nên vẫn kẹt và không tiến : mất quân bình, không được lên cao ; mất quân bình không 
trở về với thanh tịnh ! 
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Hiểu điều này, nhưng mà Trời Phật vẫn ban cái ơn cuối cùng ở Kỳ Ba đây, ban cái pháp rõ rệt khứ trước 
lưu thanh để cho hành giả tự hành, tự tiến, tự kiểm chứng từng giai đoạn, từng bước tiến sẵn có của chính 
mình. Nhưng rồi cũng bỏ công hành chút thôi ; muốn đạt tất cả, mà không được ! Chúng ta cũng thấy rằng 
không được : lúc ta hành, ta muốn, với lời đại nguyện, với lời cầu xin ; nhưng mà không đến ; tại sao ? Vì 
sự động loạn, sự động loạn nhiều hơn sự thanh tịnh ; làm sao chúng ta về với Đấng Thanh Tịnh được ? 
Đấng thanh tịnh luôn luôn, luôn luôn ở trước mắt, sau lưng, và ở trong ta. Không thấy : sáng tạo được ta 
ra, thì mới kiểm soát ta được ; nhưng mà ta không thấy, ta không thấy được sự kiểm soát tinh vi, một ý trí 
cống cao ngạo mạn phản đối Bề Trên, không biết giá trị của Bề Trên, thì sẽ đưa tâm thức giới hạn và đi 
xuống mà không hay.  

Các Bạn nên thấy ngoài trời là trống, nhưng mà rất tinh vi : đứng ngoài trời nói một tiếng, nghĩ một ý, thì 
lời nó mới đến nơi : Bề Trên hiểu hết, biết hết ; nhưng mà có biết làm sao bây giờ ; vì nó muốn mà ! 
Người Mẹ Hiền chỉ dòm, đứa con muốn thì đứa con phải bị giới hạn ; đại nguyện của nó, nó không có 
thực hành để tiến tới, và ngược lại nó muốn dùng sự sáng suốt của Bề Trên phục vụ cho chính nó ! Nó đã 
phạm tội mà nó không hay ! Đau khổ vô cùng. Cho nên, Diêu Trì Kiêm Mẫu khóc thời như mưa ; tại sao, 
tại sao có thức không dụng, có tâm không tiến, có trí không mở ? Thiếu hành, thiếu dũng, lê lết trên đường 
đời, trầm luân trong bể khổ, đa đoan, eo hẹp ; không tiến triển được ; càng ngày càng đưa mình vào trong 
xó kẹt ; thiếu thức hòa hợp, thiếu dũng khí trách nhiệm đối với chính họ ; chính gia cang họ cũng còn thoi 
thóp, huống hồ gì trách nhiệm của đại cuộc !  

Cho nên, chúng ta thấy rằng rốt cuộc cũng phải tu ! Chư Tiên, chư Phật đã giáng lâm xuống Thế cho 
chúng ta thấy rằng mọi người phải tu mới có thành quả ở ngày hôm nay ; vậy chúng ta không tu, làm sao 
chúng ta có thành quả ? Chúng ta cứ lý luận, tạo ra luận thuyết để bài bác mà bất minh sự tăm tối, thì tự 
tạo thêm tăm tối mà thôi.  

Đề tài suy gẫm 

Từ khôn trở lại thành ngu… 

Từ mình đã khôn, mình biết được, ý thức được sự sai lầm của mình, phải cắm đầu cắm cổ lo tu, là người 
khôn, sửa mình để tiến, để trở lại thành "ngu". Chứ đi tới... cái tâm đời kỳ lắm... Ỷ lại. "Ôi, bây giờ tôi đã 
có điển ông Tám, tôi có điển Cha..." tôi ỷ lại! Thấy chưa? Mình phải hành như Ông Tám. Ông Tám là 
hành trong khổ, trong mọi sự thiếu thốn, nhưng vui hành để tiến, để thực hiện nhẫn và từ bi. Thì bây giờ 
mình cũng phải học nhẫn và học từ bi. (Phật Tại ngã) 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 

Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 4 2021 chúng tôi đã nhận từ quí bạn đạo  cho 
quỹ cưú khổ ban vui   cho đến 27 tháng 6 2021 như sau:  
 
Người gửi                       US$                        CAD or currency 
 

Olivier Phan (France)   120 euro 
An Danh (MTL)   650  
Ho Thanh Hoang (Mtl)   2,000  
Vo Danh (Tx) 2,000    
Nguyen Thanh Truyen (Mtl)   300  
Phu Cuong Van (AB)   500  
Hong Vo (Co) 200    
Lanh T Nguyen(GA) 1,000    
Olivier Phan (France)   120 euro 
An Danh (Mtl)   650  
Phạm KanDie (CA) 300    
Lý Xương Phú (CA) 550    
Ngô Thị Đặng (CA) 600    
Lý Anh Kiệt (CA) 450    
Lý Anh Huy (CA) 450    
Ngô Văn Hùng (CA) 200    
Lý Anh Vũ (CA) 159    
Lý Thu Vân (CA) 200    
Võ Thị Nở (CA) 200    
Nguyễn Văn Tới (CA) 150    
Linda Yasutomi (CA) 1,000    
Hồ Văn Đậm (GA) 200    
Ẩn Danh (MA) 1,000    
Anh chị Ngon Huynh (GA) 200    
Bác Thiện & Đán (CA) 100    
Fred Reiss (CA) 200    
Trần Thị Nga (Autralia) 1,100    
Lý Anh Vũ (CA) 950    
Nguyễn Hoa (TX) 1,500    
Tammy Cavana (Laguna Beach, CA) 1,000    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Vo danh (TX) 2,000    
Thanh Nguyen (CA) 100    
Thao Nguyen (CA) 100    
Bà Tám & ông Bảy  2,000    
An Danh (FL) 2,000    
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Nguyen Minh (SC) 2,000    
Hue Tran (Ca) 5,500    
Lieu Ngoc Loan (Ca) 200    
Ngoc Anh Truong (Ca) 200    
Ho Van Dam (GA) 100    
My Hang (Ca) 300    
Gia Dinh Tuoi Sang (CA) 500    
Tran Hung (Sacramento CA) 600    

 
 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, sửa 
nhà dột nát ,khó khăn vì covid) lúc không có ai giúp 
 
- Học bổng cho các em nghèo,mổ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
 
- Giúp các em khuyết tật học bổng tiền ăn học 
 
- Giúp người già neo đơn 
 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
 
- Phát gạọ, đồ ăn và sữa cho những em bé và gia đình nghèo vùng xa không tiền mua 
 
- Giúp mái ấm Thiên Ân 150 em ở Pleiku tiền ăn học (12 em bé sơ sinh bị bỏ rơi, 40 em học mẫu giáo, 50 
em cấp 1, 19 em cấp 2, 4 em cấp 3, 6 em đại học và còn lại trung cấp và học nghề) 
Lúc này sơ phụ trách nói bây giờ các cuôc vận động xin rất khó và không có ai đến vì dịch covid 
 
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu 
 
- Phát hòm người chết không hòm chôn và hỗ trợ mai táng gia dình nghèo 
 
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum  
 
-Hỗ trợ chi phí ăn mặc  cho 35 em trong 1 cô nhi viện do 1 sư cô trách nhiệm ở Huế vì cũng khó khăn 
không kém 

  
-Sửa những căn nhà mục nát cho người Phong ở Gia Lai và Nghệ An khỏi bị mưa vào khi mua mưa đang 
đến 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục 
hỗ trợ cho công việc này  
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Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
 

1. Ngân phiếu hay Money order xin đề   
VoVi Friendship Association và xin gửi về: 
7622 23rd Street 
Westminster, CA 92683 
USA 

Hoặc 

2. VoVi Association of Canada và xin gửi về: 
2590 Allard St. 
Montreal Qc H4E 2L4 Canada 

  
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
 
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV ở Canada và nam Cali 
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
Email:aphancao@videotron.ca 

 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 26, 27-06-2021 
 

 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Qui Thức 
 

https://youtu.be/dh74Xia0D3k 
 

 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:   

Vấn Đạo 1 tại Khóa Phát Tâm Tu Thiền 15-9-1987 
https://youtu.be/JodbuXz_r-s 
 Radio Nam California tuần này. 

https://youtu.be/5KmqiUIjQvI 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Yêu Cha 

https://youtu.be/JFbFHoQK9GI 
Ban video kính mời 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin Thiền hướng tâm 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi  Washington kính xin quý Bạn Đạo thiền hướng tâm cho Phu nhân của Bạn Đạo Dư 
Lập Căn là: 

Chị Dư Cẩm Phụng 
Đã quá vãng Ngày 21 Tháng 6, Năm 2021 

Tại Olympia, Tiểu Bang Washington  
Hưởng thọ 75 tuổi, được siếu thăng tịnh độ. 

 
Chân thành cảm tạ Quý Bạn Đạo, 
Nguyễn Trí Vượng 
Thiền Viện Nhẫn-Hòa 
 
2) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho Mẹ của bạn đạo Yuet Fun Siu (Chula Vista 
CA)  là  Bà Cheung Ping sinh ngày 15/09/1923 Âm lịch, mất ngày 8/06/2021 Tây lịch tại Hong 
Kong.  Hưởng thọ 97 tuổi được siêu thăng tịnh độ.   
 
Gia đình bạn đạo Yuet Fun Siu xin cảm ơn quý bạn đạo 
 
3) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho bạn đạo David  Tap Lee sanh 12/31/1957, mất 6/23/2021, 
hướng thọ sáu mươi bốn tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
David Bi tai nan tren duong di lam. 
Là bạn đạo, bạn thân, con nuôi trong gia đình của chị Xuân Mai Hà.  
Gia đình Hà Xuân Mai xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


