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1) 14-04-95 
Hỏi: Trí ý người tu thiền dứt khoát với tình đời thì sẽ trở nên lạnh cảm, tương lai sẽ đi về đâu? 
 
Ðáp: Thưa người tu thiền dứt khoát hành pháp siêng năng, tâm tư hướng về cõi thanh nhẹ của 
Trời Phật thì sẽ khác hơn người tham dục, dứt khoát chỉ có tiến hóa lên cõi vô cùng tươi đẹp mà 
tu, chẳng màng đến tiền tình duyên nghiệp tại thế gian mà tiến tới mục đích rõ ràng, trí sáng tâm 
minh, vía hồn dũng mãnh thăng hoa tốt đẹp, tự trách nhiệm tiến hóa trong trật tự và thanh tịnh 
 
               Kệ: 
Khai thông trí tuệ tự mình tiến 
Rắc rối tiêu tan chẳng có phiền 
Cảm thức đường tu là chánh giác 
Chẳng còn mê loạn chẳng còn điên 
 
2) 15-04-95 
Hỏi: Trời là gì? 
 
Ðáp: Thưa tâm phàm tự đoán là một vị dũng mãnh và thanh nhẹ vô cùng. Người tu thiền sẽ tự 
cảm thức từ giai đoạn một tùy theo sự thanh tịnh của chính mình đã gặt hái được, cuối cùng thì 
mới ngộ được đại bi là vô cùng, tâm của hành giả tự cảm thức được sự hiện diện của ngài ban 
chiếu khắp nơi nơi, nằm hẳn trên mọi lãnh vực của nhơn sanh, hành giả cảm thấy thích thú và 
kính phục, vạn linh đồng hưởng và tiến hóa chung, tạo thành một khối hào quang tươi đẹp 
 
               Kệ: 
Khai thông trí tuệ trên đường tiến 
Chẳng có ưu tư chẳng có phiền 
Tiến hóa không ngừng tâm trí tịnh 
Thực hành chơn pháp tự mình minh 
 
3) 16-04-95 
Hỏi: Mê hồn trận là gì? 
 
Ðáp: Thưa mê những gì mà chúng ta không thể rờ mó được, lâm vào tình cảnh không lợi ích cho 
chính bản thân. Kiếp người có mấy mươi năm ngắn ngủi, không biết thương chính mình, quên đi 
lãnh vực tâm linh, khó tu khó tiến, thì sẽ bị lâm vào mê hồn trận của tình yêu tạm bợ khó dứt 
khoát mà tu, muốn tháo gỡ tình trạng nầy chỉ có tu thiền tự đạt lấy sự quân bình của tâm thức, trí 
sáng tâm minh qua nhiều năm tháng thực tập thăng hoa trí tuệ, thì sẽ không còn mê và tự tiến 
 
                Kệ: 
Trí tuệ thông minh chẳng buồn phiền 
Thức giác khai tâm sống tạm yên 
Qui hội tình người trong sống động 
Tình thương dào dạt tự tham thiền 
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4) 17-04-95 
Hỏi: Bạn đạo sống chung với Bé ba ngày lại cảm thấy vui tại sao? 
 

Ðáp: Thưa sống với Bé ba ngày rất ngắn ngủi, nhưng phần trí được khai triển chiều sâu của tâm 
linh, cho nên ai nấy cũng đều vui cả 
 

                 Kệ: 
Thương yêu tha thứ tự tâm hòa 
Hồn vía thăng hoa chẳng muốn xa 
Trí sáng tâm minh tùy ý thức 
Sống hòa thanh nhẹ tự minh qua 
 
5) 18-04-95 
Hỏi: Nguyên lý tựu tan là gì? 
 

Ðáp: Thưa nguyên lý tựu tan là trật tự của định luật hóa hóa sanh sanh, có đến là phải có đi, chỉ có 
khổ hành thì mới đạt được thanh tịnh 
 

                  Kệ: 
Tu tâm mới biết được thân mình 
Tứ đại giai không chuyển hướng khinh 
Thức giác chơn hồn tu tự tiến 
Qui nguyên giềng mối tự mình minh 
 
6) 19-04-95 
Hỏi: Mỗi mỗi ở trên đời thì phải đúng ngày đúng giờ thì mới có cơ hội tu phải không? 
 

Ðáp: Thưa đúng! Cây có trái, trái chín thì mới rụng. Biết được nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi 
sinh thì cuộc sống sẽ được an nhiên tự tại hơn 
 
                 Kệ: 
Qui nguyên nguyên lý qui hườn tịnh 
Chẳng có lo âu chẳng có mình 
Tình đẹp do Trời ban phước đức 
Quí yêu Thượng Ðế rõ hành trình 
 
7) 20-04-95 
Hỏi: Tánh nóng có lợi ích gì cho chính mình không? 
 
Ðáp: Thưa tánh nóng không có lợi ích gì cho chính mình cả, chỉ có hại tất cả khối thần kinh, nội 
khoa tâm lý bất ổn 
 
                   Kệ: 
Muốn mau khó đạt khó dung hòa 
Tạo động không minh khó hiểu xa 
Nhịn nhục chơn hồn thăng tự giác 
Cảm minh thiên địa tự mình qua 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Thiền Đường Hạnh Đức 
 

Hạnh Đức tu tâm bớ bạn hiền 
Cứu mình cứu họ thức triền miên 

Xây dựng tiến hóa không dấy động 
Bình tâm nhập định cảm thông liền 

 
Thông liền thế đạo giao duyên 

Tình trời tình Phật sống yên cảm hòa 
Cùng chung nhơn loại chẳng xa 

Qui nguyên giềng mối chan hòa tình thương 
Cảnh đời tạm bợ dựa nương 

Thành tâm tu học mở đường cảm thông 
Thực hành nguyện niệm một lòng 

Lui về thanh tịnh thong dong đạo đời 
Thức tâm tiến hóa hợp thời 

Chẳng còn loạn động nơi nơi an hòa 
Sống trong nguyên lý tình Cha 

Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương 
Khai tâm tự giác mở đường 

Chơn tâm thanh nhẹ yêu thương muôn loài 
Chẳng còn loạn động đua đòi 

Trì tâm thực hiện những lời chơn ngôn 
Tham thiền nhập định sanh tồn 

Hồn khôn hồn tiến hồn ôn lại bài 
Chính mình đã lỗi lầm sai 

Ăn năn sám hối tiến hoài không ngưng 
Dù cho kẻ đạo người dưng 

Thực hành chánh pháp cảm ưng luật Trời 
 

Vĩ Kiên 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Bài giảng Ngày Đầu Tiên Tại Hải Ngoại, 
 

Montreal 22-12-1979, (tiếp theo) 

Cho nên các bạn phải nghe những lời tôi đã nói bao nhiêu năm nay. Tôi thực hiện, tôi cũng như là 
tấm tapis cho mọi người đạp, cho họ có sự êm dịu và để cho họ tự ý thức lấy họ và tự giác tự tu. 
Cho nên tôi ở trong hành trình, cũng không nhiều thì ít các bạn cũng có theo dõi tôi. Từ ngày tu 
tới bây giờ, lập hạnh, tự sửa. Bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu sự khổ nhục nhưng vẫn giữ một 
niềm tin tự giải thoát lấy mình. Hỏi chứ tôi làm được các bạn làm được không? Chắc chắn phải 
được. Các bạn cố gắng là phải được, không có việc gì không được. Chúng ta từ Việt Nam đến Gia 
Nã Đại bao xa, nhưng mà chúng ta đã đến. Thì chúng ta thấy rõ rồi, khả năng do mình không phải 
do một người khác. 
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Cho nên cố gắng tu để trở về. Sự cấp bách, đòi hỏi nó sẽ xảy tới. Quả địa cầu sẽ thay đổi. Bây giờ 
các bạn không nhiều thì ít cũng hiểu rồi, các nơi đều có sự xáo trộn. Để chi? Mục đích để làm gì? 
Người ta cũng thờ phượng cũng kính nể Trời Phật vậy tại sao gặp những sự xáo trộn đau khổ như 
vậy? Nhưng mà sau cái khổ là cái sướng đó các bạn. Người Việt Nam khổ nhiều sau này sẽ sướng 
nhiều. Sau này sẽ vui dữ lắm, chúng ta sẽ vui dữ lắm, mà không tham vật chất, chỉ tham tu. Mỗi 
người chỉ biết tu để ảnh hưởng người khác, mọi người chỉ biết tu là tài sản vô cùng tận. Giữ lấy tài 
sản thương yêu của Thượng Đế để mà sống, để mà tiến hóa, để mà lãnh nhận những nhiệm vụ cao 
siêu hơn, tốt đẹp hơn, tiến hoá dễ dãi hơn. 

Đó, cho nên hôm nay tôi ra đến đây, thì cũng mong được nhiều bạn ở hải ngoại tiếp tục chỉ giáo 
và học hỏi, trao đổi giữa các bạn, và mong các bạn sớm trở về nguồn cội do sự cố gắng sẵn có của 
mình. Các bạn không có mượn của ai, mà các bạn cũng không thiếu gì. Cho nên các bạn phải tự 
sử dụng cái cơ năng phong phú sẵn có của các bạn do Càn Khôn Vũ Trụ kết đặt, do Tạo Hóa đã 
sản xuất và đã hỗ trợ cho các bạn đầy đủ hết thảy, từ ly từ tí. Cho nên các bạn nên cố gắng. Đi trên 
hành trình hành hương, đừng có thấy đạp gai mà la đau, không đau đâu. Bởi vì thể xác này là 
phương tiện cho chúng ta mà thôi, còn phần hồn của chúng ta mới kêu là sự vĩnh cửu. 

Chúng ta phải về cái cảnh đời đời, chứ không nên vì lẽ này, vì lẽ nọ mà chậm trễ. Cái người cố 
gắng chắc chắn là phải đi đến. Còn mình chậm trễ là mình bị thiệt thòi, ở lại để thu hút cái trược 
điển rồi làm cho nội tâm đau khổ, đó là nghiệp. Cái tâm của chúng ta khổ là nghiệp. Cho nên 
chúng ta, khi nào người tu trong Vô Vi sẽ bị nhiều thử thách, thử thách đó làm cho tâm các bạn 
khổ, thì các bạn biết khổ là nghiệp cho nên các bạn phải giải nghiệp. Mà muốn giải nghiệp phải 
thế nào? Chấp nhận mới giải nghiệp được. Đó, những người Việt Nam hiện tại có cơ hội giải 
nghiệp. Trong lúc chúng ta giàu có bây giờ bàn tay không, bây giờ chúng ta chấp nhận rồi là 
chúng ta thấy nhẹ nhàng giải nghiệp. Tôi lấy Trời làm nhà, lấy đất làm giường trong giờ phút cuối 
cùng của thể xác tôi, nhưng mà tâm linh tôi vẫn đời đời với Càn Khôn Vũ Trụ. Không bao giờ tôi 
xa cảnh thanh nhàn đời đời của Thượng Đế, nếu tôi chịu sửa tôi để tiến hóa trở lên. 

Cho nên cái sự huyền diệu cao siêu của Trời đất đã sắp đặt để hỗ trợ cho người tu chơn thật. Nếu 
lợi dụng đạo tạo đời thì phải lâm nạn, học bài học đau đớn hơn, khổ sở hơn. Còn nếu chúng ta 
dùng thiện tâm mà hóa giải để tiến hóa, thì chúng ta thấy sung sướng nhẹ nhàng. Chúng ta được 
cơ hội để giải nghiệp trước hơn những các bạn trên năm châu thế giới. Tranh đua nhau trong sự 
giàu có, giết hại lẫn nhau, quên mình và quên cái định luật vay trả của Trời Đất. 

Chúng ta sống ở ngày nay là vay cả Càn Khôn Vũ Trụ. Hơi thở các bạn cũng vay của Càn Khôn 
Vũ Trụ. Quần, áo mặc của các bạn cũng đang vay cả Càn Khôn Vũ Trụ. Thì bạn sẽ hẹn ngày trả. 
Mà bạn không có thực hành làm sao bạn có cơ hội trả? Cho nên chúng ta phải thực hiện Tình 
Thương và Đạo Đức. Chúa đã ban, Thượng Đế đã ban, cho chúng ta có sự sống, thì chúng ta phải 
cho sự sống cho những người khác. Đó là chuyện chúng ta phải làm. Mà muốn ban cho người 
khác phải ban cái gì? Chúa ban cái gì cho chúng ta? Thanh Khí Điển. Chúng ta có một cơ tạng, cơ 
tạng của một tiểu thiên địa thì chúng ta cũng có thanh điển. Nếu mà thanh điển chúng ta tập trung 
thì chúng ta cũng ban được cho người khác, theo tình thương của Thượng Đế, theo lòng quảng đại 
ban chiếu cho năm châu. 
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Nếu các bạn tu thì các bạn trở về. Thanh điển rồi thì các bạn mặc sức tha hồ mà phân thân để dìu 
dắt các giới. Đừng có nói các bạn ngồi tu đó rồi lạc hậu không tiến bộ. Các bạn ngồi đó, các bạn 
tu các bạn vẫn độ cho những người trong lúc tai nạn đau khổ, nhưng mà các bạn không bao giờ 
tính với họ được, mới kêu tạo được cái đức. Con người đạo phải tạo đức, mà tạo đức là mình phải 
quên những chuyện mình đã làm, chỉ biết sửa mình và ảnh huởng người khác mà thôi. Thì sau đó 
các bạn sẽ được có bộ áo phước đức. Bộ áo phước đức là bộ áo để che. Cái dù phước đức là để 
che, che tất cả những tai nạn, che tất cả những quả bom nguyên tử sắp nổ trên đầu các bạn, nếu 
các bạn có phước đức. Cái phước đức đó là cái áo quý. 

Cho nên tôi luôn luôn khuyên các bạn tu, rồi xuất hồn rồi các bạn thấy. Xuất hồn không lý tôi ở 
truồng tôi đi sao? Hỏi mấy ông xuất hồn có quần áo bận không? Ổng có màu sắc bận không? Ổng 
có. Cái quần áo ở trên đó nó tinh vi, nó tùy theo khả năng tu hành của các bạn. Các bạn nhẹ, các 
bạn sẽ đạt được nhẹ. Còn các bạn nặng thì các bạn chỉ dùng vật chất mà thôi. Còn nhẹ nữa thì 
phần hồn các bạn sẽ có. Khi các bạn muốn thì quần áo nó đầy đủ tùy theo khả năng công phu của 
các bạn. Cho nên bạn đừng có suy tư rằng tôi theo Ông Tám đây tôi tu, một thời gian xuất hồn ra 
rồi quần áo làm sao đem theo bận, sợ không có. Nhưng mà các bạn trong cái không nó có, nó có 
tất cả những gì các bạn sẽ có. Chỉ cố gắng để đi tới. Thanh Khí Điển của Trời Phật ban bố cho 
mọi người, rồi để thực hiện Tình Thương, thực hiện Đạo Đức. Hai chữ Đạo Đức dễ nói nhưng mà 
khó hành. Mà các bạn đang tu như thế này là mở về, hướng về đạo. Thực hiện cho tư tưởng mình 
được quân bình, các giới cơ tạng của mình đều quân bình trong định luật sẵn có. Nhiên hậu các 
bạn được hào quang dồi dào, rồi lúc đó các bạn mới thấy cái đức. Các bạn ăn không hết, xài 
không hết. Không bao giờ các bạn phải lo cho nhiều nhưng mà các bạn vẫn có. (còn tiếp) 

ĐỀ TÀI SUY GẪM 

Pháp luân là hòa hợp với khí hậu 

Bạn Đạo: Thưa ông Tám, khi mà trời chuyển mưa đó, thì mình có nên tập pháp luân hay không? 

Thầy: Cứ việc tự nhiên, không sao hết, đừng sợ Thiên Lôi đánh. Tâm chánh là không có Thiên 
Lôi đánh, mà tâm tà thì Thiên Lôi hòa với Thiên Lôi nó mới rút cái điển đó. 

Bạn Đạo: Có bị cảm không? 

Thầy: Không có bị cảm, mình hòa với nó làm gì cảm. Nghịch với nó mới bệnh chứ hòa với nó 
không bao giờ bệnh. Cho nên cái pháp này nó có thể đi đến chỗ nào sống cũng được. Tới đó là nó 
hòa với không khí ở đó. Ban đầu một hai bữa nó hay ngầy ngật một chút, thét rồi nó quen rồi thôi. 
Chứ hỏi chứ tại sao cây cỏ ở đó nó còn sống được, con vật ở đó nó sống được bởi vì nó hòa hợp 
với khí hậu ở đó. Bây giờ mình khai mở ra để mình hòa hợp với khí hậu của cái nơi mình cư trú 
đó thì tự nhiên nó quen rồi thôi hết. Nhưng mà cái cơ thể chúng ta trong đó nhiều, nhiều món 
nghịch chúng ta phải làm nhiều lần. Nhiều rồi, nó hòa hợp rồi nó nhất trí hết không có gì hết. 
Yên! 

(Sài gòn ngày 05/06/1977) - CẢM ỨNG TÂM CAN 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 28, 11-07-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Thiền Chung Tạm Biệt 

 
https://youtu.be/vzWIC9oZzd0 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Sống với Chơn Thức - Khóa Phát Tâm Tu Thiền - Thiền Viện Nhẫn Hòa 17-9-1987 
https://youtu.be/SPwuzyM-dYA 
 Radio Nam California tuần lễ 28. 

https://youtu.be/rJEwq3eq3wE 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Những Cái Tên Không Thể Quên Nguyễn Việt Thành và hai bé 

Quỳnh Như, Calvin 

https://youtu.be/YWIRvqvccqw 
Ban video kính mời 
 

Thông báo Thiền Viện Nhẫn Hòa - Olympia, WA.  
 

Như hàng năm, năm nay cũng không ngoại lệ, TV Nhẫn Hoà đã tổ chức Trại Hè 2021 thành công tốt đẹp 
trong khuông viên thiên nhiên rộng rải xanh tươi nắng ấm tràn đầy thanh điển của Thiền viện  trong tuần 
lể Lể Độc Lập  (Independence) tại Mỹ vào July 2-8, 2021, vừa đánh dấu kỹ niệm 35 năm thành lập Thiền 
Viện Nhẫn Hoà cùng Hội Ái Hửu Vô Vi tại Washington.  Dù không thông báo và giới hạn số người tham 

dự do ngừa phòng dịch bịnh, TVNH đã vui vẻ đón tiếp khoảng 50 bạn đạo gần xa trên nước Mỹ, từ địa 
phuơng California, Washington, Oregon, Chicago, Las Vegas, cả Canada và đạc biệt phái đoàn bđ lái xe 

từ Trụ Sở Vô Vi tại Nam California. 
 

Tất cả quý bạn đạo tham dự đều rất vui vẽ cộng huởng thanh quang điển lành cùng phát tâm đóng góp xây 
dựng, chia sẽ kinh nghiệm tu học với nhiều cảm xúc tha thứ thuợng yêu, trong chiều huớng "nhẫn hoà" mà 

Thầy đặt tên cho Thiền viện. 
 

Sẽ có bài tường thuật phong phú với links chia sẽ hỉnh ảnh và videos. 
 

Vương Thanh Phú 
TV Nhẫn Hòa 

 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cha của bạn đạo Cát Nhựt ,Sóc Trăng là cụ ông 
Trịnh Bảnh Sanh, từ trần vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 6-7-2021(nhằm vào ngày 27 tháng 5 năm 
Tân Sửu, hưởng thọ  66 tuổi tại xã Thạnh Phú huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng, được siêu thăng 
tịnh độ. 
Gia đình bạn đạo Cát Nhựt thành thực cám ơn 
 


