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1) 21-04-95 
Hỏi: Ðộng đất có quan hệ gì đến người tu thiền không? 
 
Ðáp: Thưa động đất sẽ xảy ra sự chết sống bất thường. Người tu thiền xuất hồn đảnh lễ Phật, phần 
hồn sẽ không xao xuyến về tình cảnh nầy, phần hồn vẫn được thăng hoa theo chiều hướng hướng 
thượng của hành giả, chết sống là lẻ vô thường 
 
                Kệ: 
Tâm thành tự cứu tự gieo gương 
Kiếp kiếp tu tâm tự mở đường 
Qui hội chơn hồn không quyến luyến 
Bình tâm tiến hóa tự am tường 
 
2) 22-04-95 
Hỏi: Những giọng hát câu hò có ích gì cho đạo không? 
 
Ðáp: Những giọng hát câu hò rất có ích khi truyền bá lời chơn lý vào tâm người đời, còn thuần 
túy giảng đạo thì người đời rất khó nhận được tín hiệu tu hành 
 
                 Kệ: 
Âm thinh truyền cảm chuyển tâm thanh 
Nhắc nhở từ lời tự hướng thanh 
Cảm giác không còn gieo ý động 
Thanh thanh diệu diệu chẳng còn tranh 
 
3) 23-04-95 
Hỏi: Thành tâm tu luyện có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, ý chí không thay đổi là rất cần thiết, 
sống trong tự nhiên và hồn nhiên thì mọi việc sẽ đạt thành, pháp tức là giải phần ô trược, lưu lại 
sự thanh nhẹ trong nội tâm, cuối cùng óc sáng tâm minh thì mới đạt tới tứ đại giai không, cảm 
thông nước lửa gió đất hợp thành, lòng sẽ không còn động nữa 
 
                Kệ: 
Cảm thông nguyên lý trí minh vừa 
Giải khổ bền tâm chẳng nắng mưa 
Phát triển chơn hồn tâm tự thức 
Buồn vui cũng vậy cũng thông vừa 
 
4) 24-04-95 
Hỏi: Cuộc sống bị chạm trán thì sao? 
 
Ðáp: Thưa cuộc sống bị chạm trán thì mới có cơ hội tiến hóa nhanh chóng hơn, thử thách và chạm 
trán là cần thiết cho người tu thiền tự hướng về thanh tịnh mà tu 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 3/11 

 
                 Kệ: 
Giải thông nguyên lý chẳng còn mù 
Trí tuệ khai minh tự thức tu 
Ðời tạm quây quần trong kích động 
Bình tâm học hỏi tự mình tu 
 
5) 25-04-95 
Hỏi: Lui về thực chất của chính mình tu có đúng không? 
 
Ðáp: Thưa lui về thực chất của chính mình tu rất đúng, có tìm tàng được thực chất thì mới có cơ 
hội thấu đáo nguyên lý mà tiến 
 
                   Kệ: 
Bằng lòng tu sửa chẳng lo phiền 
Tự tiến thông minh cảm thấy yên 
Ðời đạo phục hồi trong tuệ giác 
Cảm thông thiên địa chẳng còn riêng 
 
6) 26-04-95 
Hỏi: Các nơi trên thế giới đều muốn Bé đến đó thuyết giảng cho đồng hương, Bé nghĩ sao về 
việc nầy? 
 
Ðáp: Bé sẳn sàng phục vụ nhơn loại, tùy duyên của cơ Trời qui định 
 
                    Kệ: 
Cảm thông nguyên lý chơn tình định 
Học hỏi không ngừng Bé cảm minh 
Ðời đạo song hành trong ý thức 
Cơ Trời sắp xếp rõ chơn tình 
 
7) 27-04-95 
Hỏi: Làm người có sự liên hệ gì quan trọng nhất? 
 
Ðáp: Thưa làm người mọi sự liên hệ đều quan trọng cả, từ không khí cho đến vật chất, phải biết 
được liên hệ mật thiết của các giới thì mới có cơ hội quán thông sự việc của chính mình 
 
                    Kệ: 
Thực hành tại thế một hành trình 
Tự thức tự tu hiểu chính mình 
Ðạo hạnh cao dày tâm thức giác 
Trở về thanh nhẹ lại càng minh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Bài Ca Thiền Đường 
 

Càn khôn vũ trụ là chùa 
Tâm giao bình đẳng là vua xác phàm 

Thức hồn phát triển chẳng tham 
Mưu cầu tiến hóa chẳng làm điều hư 

Cùng chung thức giác vui cười 
Minh tâm kiến tánh chẳng lười hơn xưa 

Vui buồn khai triển mới vừa 
Tâm do Trời độ tâm ưa luật Trời 

Chung vui chẳng có thỉnh mời 
Anh em một cội thảnh thơi hợp hòa 

Cảm thông nguyên lý tình Cha 
Chan hòa quí trọng thật thà tự tu 
Cảm thông nguyên lý chẳng mù 

Gặp nhau mến cảm cùng tu về Trời 
Tình thương đóng góp hợp thời 

Giúp nhau tiến hóa đời đời dựng xây 
 

Vĩ Kiên 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
 

Bài giảng Ngày Đầu Tiên Tại Hải Ngoại, 
 
 

Montréal 22-12-1979, (tiếp theo) 
 

Chính tôi là người đã thực hiện cái pháp này. Trước kia tôi cũng là người buôn bán, cũng lo về 
đời, lo về của cải, lo làm sao để cho giàu có. Tôi tưởng đó là phước đức. Nhưng mà một thời gian 
sau tôi tu rồi, tôi thấy cái chuyện mà tôi đang tu đây, mà lúc đó bạn bè chê tôi, chê bai tôi “Sao 
mày ăn rồi mày ngồi mày cứ thiền hoài rồi chừng nào mới có ăn?”. Nghe cũng phải, nhưng mà cái 
đường lối tôi tìm, tôi đi tới cái sự vô cùng tận và tôi sẽ hưởng nhiều hơn những người đang phê 
bình tôi. Thì tôi giữ con đường đó mà tôi tu! 

Tôi tu tới ngày nay, thực hiện nhiều trận cho các bạn thấy. Chúng tôi sống cùng cộng sản, chúng 
tôi bị kiểm kê, bị đuổi lên trên rừng, ở trên kinh tế mới không có gì nhưng rồi cũng đầy đủ. Rồi 
chúng tôi ra đây với hai bàn tay không rồi cũng có. Đi đâu cũng có Thượng Đế, đi đâu cũng có 
tình thương của Bề Trên dìu dắt. Chúng tôi tin nơi đó, sự mãnh liệt đó sẽ cứu rỗi tất cả mọi sự nan 
giải, thì ngày nay chúng tôi mới có cơ hội được ngộ các bạn. 

Rồi tôi nói này không phải là tuyên truyền để cho quý bạn mê cái đường đạo này. Có lợi gì cho 
tôi? Không, tôi muốn mọi người phải trở về căn bản, mà mọi người phải đóng góp. Mọi người 
mượn của Thượng Đế, vay của Tạo Hóa phải trả lại cho Tạo Hóa. Các bạn có sự sống hiện tại là 
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các bạn đã vay rồi. Các bạn phải trả, rồi các bạn mới trở về nguồn cội, phải thực hiện Tình 
Thương và Đạo Đức. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng sự quý giá của Thượng Đế, của Đấng 
Cha lành đã dìu dắt chúng ta 24/24 không bao giờ bỏ chúng ta, thương yêu vô cùng tận. 

Chỉ chúng ta, vì sự ham muốn tạm bợ mà quên sự sẵn có vô cùng tận của chúng ta mà thôi. Chúng 
ta mất đường về là tại chúng ta, chứ không phải tại người truyền pháp. Chính tại chúng ta mà thôi. 
Cho nên chúng ta phải cố gắng, khai thác lấy mình, tìm hiểu sự sai lầm của mình và xóa bỏ sự tăm 
tối nội tâm của mình, để thực hiện Bi, Trí, Dũng. 

Các bạn đã kiên nhẫn. Phần hồn bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này là các bạn học Nhẫn. Rồi 
có vợ có chồng, sanh con đẻ cháu cũng phải học cái chữ Nhẫn. Rồi đi học hỏi ở thế gian cũng học 
chữ Nhẫn. Rồi nên sự nghiệp cũng phải học chữ Nhẫn. Nhưng mà tới lúc đó chúng ta mới thực 
hiện Tình Thương, chia xớt cho mọi người. Mỗi người một chút thì cộng đồng thương yêu tiến 
hóa. Lúc đó chúng ta thấy rằng đường lối đi không sai thì cứ mãi mãi đi hoài, đi cho nó càng ngày 
càng sáng suốt. Cha Trời làm việc 24/24 rõ ràng. Tại sao làm Ông Trời còn phải làm việc? Nếu 
Ngài không làm việc là Ngài mất tất cả sự sáng suốt. Mà chúng ta thử xem, chúng ta cũng Ông 
Trời con, Chủ Nhơn Ông của một Tiểu Thiên Địa, một bản thể này. Trong bản thể của các bạn có 
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, có Tứ Đại hợp thành. 

Đó, rõ ràng, mà chính bạn là người điều khiển, bạn là người chịu trách nhiệm. Nhưng mà các bạn 
quên cái quyền lực hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, quên cái quyền hòa hợp với Thượng Đế, thì 
các bạn mất đường lối rồi, tối tăm rồi, nó mất tâm linh. Hỏi mất tâm linh rồi các bạn chết đi đâu? 
Nói tôi tin ông đó tôi lên thiên đàng, bạn đã xác nhận rõ thiên đàng ở đâu? Đi bằng cách nào? 
Chắc gì người nói đi lên thiên đàng người đã đi được. Cho nên cái môn pháp chơn chánh là truyền 
thẳng cho người hành giả, và để cho người hành giả tự khai thác lấy và tiến thẳng nơi chỗ mà 
người đã xác nhận từ ly từ tí mới là chánh pháp. Chứ không nên tin nơi người đó, rồi mình mất 
đường, mất lối, không biết chừng nào mới trở về được. 

Cho nên âm phủ ngày hôm nay bao nhiêu người giành xuống. Cứ đi xuống không, không biết đi 
lên. Nhiều người giàu có, cúng quảy lập chùa lập miễu rồi tôi xuống đó cũng thấy nó ở đó, đau 
khóc khổ cực, tội lỗi đầy mình. Tưởng có tiền ở thế gian tôi che chở được tội lỗi, không che chở 
được. Vì tội làm tội tôi chịu. Cho nên tại sao xuống âm phủ mà rõ ràng hạch ra là bao nhiêu tội, rõ 
ràng trước mắt, không chối cãi được là sao? Thì chúng ta lấy chút đỉnh chứng minh để thấy, khi 
mà chúng ta nắm cái ly nước này đưa lên, thì cặp con mắt này nó đã chụp hình cái ly nước rồi. 
Nếu tôi ăn cắp lấy cái ly này tôi bỏ trong túi thì tôi đã biết lấy tôi. Thì xuống đó người ta lấy cái 
kiếng âm dương chiếu, có ăn cắp cái ly ngày đó, tháng đó, màu gì đó không? Chối không được. 
Nếu có chối thì người ta cho xuất hiện ra thấy, thành ra xuống âm phủ không có cãi được. Cho 
nên đừng tưởng các bạn làm những cái gì mà các bạn giấu Trời Phật, sao mà giấu được. Chắc 
chắn 100% không giấu được, mà tội đó mình phải xử mình, bằng lòng xử mình. (còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 

Tu Vô Vi là đi mau hay chậm? 

Cho nên chúng ta tu cái pháp này, nó mau chứ không phải chậm, xét lại các bạn đi chùa chiền này kia, kia 
nọ, mất thì giờ lắm mà các bạn đâu có cái luồng thanh điển ở trên bộ đầu đâu. Mà ngày nay do ai? Do sự 
dày công ưng thuận, tìm hiểu trong cái lượng từ bi của các bạn phát tâm muốn tự giải những cái ô trược 
trong cái cơ tạng của mình để tiến tới cái thanh tịnh và đưa cái phần thanh điển đó hòa đồng với cái thanh 
điển ở bên trên, để giúp đỡ muôn loài vạn vật tiến hóa vô cùng chứ chúng ta không có ở trong cái trí nhỏ 
eo hẹp nữa. Cho nên rồi đây rồi các bạn nói ờ nghe tu như vậy mà không lo đời, lấy gì ăn? Nhưng mà cái 
đạo bạn có thì đời mới có. Bởi tôi nói cái ánh sáng bên trên chiếu xuống thế gian, chứ thế gian không có 
chiếu ngược lên trên được. Thì các bạn có cái điển ở bên trên rồi thì các bạn có một sự hỗ trợ rất mạnh, 
chính bạn đã đồng ý dẫn tiến, hỗ trợ mọi người, thì tự nhiên mọi người sẽ hỗ trợ các bạn. Cái phần thiêng 
liêng cũng vậy, người phàm cũng vậy. 

CẢM ỨNG TÂM CAN (Sàigòn ngày 05/06/1977)  

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 29, 18-07-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Hành Triễn Khai Minh 

 
https://youtu.be/Ep791TQrdiE 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Câu chuyện Đức Thầy giáng trần như thế nào? Vấn Đạo 2 -Khóa Phát Tâm Tu Thiền-TV Nhẫn 
Hòa 17-9-1987 
https://youtu.be/XQR0M_eMp80 
 Radio Nam California tuần lễ 29. 

https://youtu.be/f8Owxdtq7WE 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Thầy Đi - Hùng Lê trình bày 

https://youtu.be/Bsa67l-ZPJI 
 Đặc biệt tuần lễ này có 2 video nhân dịp Mừng Sinh Nhật lần thứ 100 cho Bác Bích.  1 video 

và 1 slideshow.  Đây cũng là một gương sáng cho chúng ta thấy một người tu chơn chánh vẫn 
minh mẫn ở tuổi 100. Kính mời quý vị cùng coi. 

https://youtu.be/thq2n4VNlAg        
https://youtu.be/lYcWKpa473o 
 Thêm một đặc biệt nữa là chúng ta được coi hình của trại hè tại Thiền Viện Nhẫn Hòa 2021 

nhân dịp kỹ niệm 35 năm thành lập đã được anh phó nhòm Vô Vi Hiếu Nghĩa thực hiện. 

https://photos.app.goo.gl/rCU9FqY2qmBvwfg19 
Ban video kính mời 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
          
1) Xin hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Phan Thị Hồng Nhung cư ngụ tại Tây Úc Perth, sinh ngày 15 
tháng 5 1950 mất ngày 21 tháng 6 2021 hưỡng thọ được 71 tuổi sớm được siêu thăng tịn độ .  
Bạn đạo Tây thành tâm chia buồn cùng gia đình chị , thành kính cám ơn các bạn đạo 
 
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hiền huynh của bạn đạo Hoàng Tố Khanh, anh vợ của 
Vương Thanh Phú, là anh Hoàng Đình Trung (sn 2/7/1953) vừa từ trần vào lúc 14:35 ngày 14/7/2021 
(nhằm ngày âm lịch 5 tháng 6 năm Tân Sửu) tại Seattle, WA, USA hưởng thọ 69 tuổi, được siêu thăng 
tịnh độ. 
Gia đình bđ Hoàng Tố Khanh và Vương Thanh Phú chân thành cám ơn. 
Nam Mô A Di Đà Phật VVTB 
———- 
Tình thâm nguyên lý đậm đà độ 
Thượng lộ bình an hồn tiến hóa 
Sống động vô cùng trong đại nguyện 
Bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa 
~Vĩ Kiên 
 


