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1) 12-05-95 
Hỏi: Muốn tu đến bực đại giác thì phải làm sao?  
 
Ðáp: Thưa muốn tu thành một bậc đại giác thì phải phá mê phá chấp từ ly từ tí, thì mới khai thông 
được trí tuệ, tuệ giác thành công thì sẽ dứt khoát dẹp bỏ sân si, tiến tới quán thông mọi việc từ đời 
lẫn đạo, nắm nguyên lý mà đi, thì mới thật sự đời đạo song tu 
 
                   Kệ: 
Tự mình thức giác chẳng còn ngu 
Tiến hóa đại la đã dự trù 
Tâm đạo tròn đầy minh chánh pháp 
Chẳng còn mê loạn chẳng còn ngu 
 
2) 13-05-95 
Hỏi: Làm sao mới nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ? 
 
Ðáp: Muốn nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ quần sanh, thì phải biết sống trong trật tự, khối óc 
lúc nào cũng tiến hóa kịp thời, trong thanh tịnh và nhịn nhục, sống trong nguyên lý của đời lẫn 
đạo, phục vụ không tính toán hơn thua nữa 
 
                  Kệ: 
Thực hành chất phát sống thanh vừa 
Chẳng khổ chẳng đau chẳng ghét ưa 
Mở huệ trí xét tâm đạt pháp 
Thực hành chơn pháp vượt mây mưa 
 
3) 14-05-95 
Hỏi: Mưu sinh là sao? 
 
Ðáp: Thưa mưu sinh là luật tự nhiên và hồn nhiên của vạn linh tại thế. Nhờ nguyên lý đó loài 
người càng ngày càng hiểu được lòng tham của chính mình mà tu sửa tâm thân, hiểu được sự 
động loạn của tâm thân rồi thì mới thật sự  dứt khoát mà tu, cảm thức được phần hồn lại càng 
dũng mảnh hơn, bất chấp sự nguy nan dấn thân hành đạo, từ cao thấp từng, khai thông trí tuệ sáng 
bừng nội tâm 
 
                 Kệ: 
Ðiển quang minh giải tiến phân tầm 
Giải chấp phá mê rất diệu thâm 
Cơ đạo trong người duyên tự thức 
Khai thông trí tuệ chẳng sai lầm 
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4) 15-05-95 
Hỏi: Mọi người đều lãnh một cái chết như nhau, có gì quan trọng hơn cái chết? 
 

Ðáp: Thưa cái thức quan trọng hơn cái chết, cho nên làm người phải chịu mọi sự kích động và 
phản động trực tiếp, nhiên hậu mới thức tâm, phần hồn mới có cơ hội tiến hóa 
 

                  Kệ: 
Thức tâm mới thấy xác là nhà 
Thực chất dồi dào tự xuất ra 
Cảnh tạm không cần lưu luyến nữa 
Hướng không chánh pháp tự mình qua 
 
5) 16-05-95 
Hỏi: Trời Ðất lớn rộng mờ mờ mịt mịt làm sao biết đường tự đi? 
 

Ðáp: Thưa Trời Ðất mờ mịt nhưng tâm thiển lành thì mới có lối đi sáng lạng trong tâm hồn của 
hành giả. Người tu thiền ổn định và thanh tịnh sẽ đạt tới lối đi rõ rệt 
 

                   Kệ: 
Thực hành chơn pháp trí tâm bền 
Tiến tới không lui chẳng có quên 
Nguồn đạo trong người nay thức giác 
Bền lâu tự tiến tự phân nền 
 
6) 17-05-95 
Hỏi: Người tu cần giữ chữ tín hay không? 
 

Ðáp: Thưa người tu rất cần chữ tín. Người có chữ tín người mới thật thà, sẽ tạo được chánh tín tu 
tâm, thì mới tiến hóa lên cõi trên kịp thời. Ngược lại mưu mô bịa đặt, chỉ đạt lấy chữ khổ mà thôi, 
quần sanh không hưởng ứng đối với người thất tín 
 

                   Kệ: 
Sống chung chẳng phải riêng mình tiến 
Thực hiện chơn ngôn giải nổi phiền 
Qui một chánh tà chung một cõi 
Từ bi tận độ chẳng lo phiền 
 
7) 18-05-95 
Hỏi: Sao sự phát tâm cũng phải bị cạnh tranh là sao? 
 

Ðáp: Thưa sự phát tâm tự cảm thấy cạnh tranh là vì tâm từ bi của hành giả phát triển chưa đồng 
đều trong nguyên lý thanh tịnh của chính nó, cho nên không phù hợp với đại bi thanh tịnh, vậy 
cần thực hiện trong thanh tịnh nhiều hơn thì thức hòa đồng sẽ được mở thêm 
 

                    Kệ: 
Từ bi tiến hóa đêm đêm tịnh 
Khai mở tâm thân tự sửa mình 
Ðời đạo qui hồi chơn thức giác 
Hòa đồng khai triển lại càng minh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

Tái Ngộ 

Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ 
Học hỏi dựng xây chuyển hướng về 
Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước 

Hành thông Tam Giới chẳng còn mê. 

 
Còn mê kích động khó về 

Không hành, không dũng lê thê cõi trần 
Ngày nay nguyện niệm góp phần 

Dựng xây đời đạo, tiến lần đến nơi 
Cảnh trời thanh nhẹ nơi nơi 

Dẹp phần dâm loạn rõ Trời nơi nao 
Càn Khôn tự nguyện bước vào 

Đào sâu chân lý tiến mau hợp hòa 
Vạn linh quy hội một nhà 

Nhìn Cha, nhìn mẹ, mới là người ngoan 
Điển thanh phán xét luận bàn 

Thi hành chánh pháp là đàng khai thông 
Thích Ca khai mở điển vòng 

Hào quang sáng chói từ trong ra ngoài 
Ban ơn chuyển hóa hoài hoài 

Chúng sanh cùng học, so tài thức tâm 
Bên trong sẵn lý diệu thông 

Tự tu, tự tiến tự tầm chơn như 
Tình thương sẵn có trong người 

Thực hành tự đắc, rưới tươi tâm hồn 
Tình thương sống dậy như cồn 

Cha yêu muôn loại giữ hồn cho con 
Khuyến tu tâm thức mỏi mòn 

Mong ngày tái ngộ, chẳng còn si mê 
Thế gian động loạn muôn bề 

Con tu, con đắc, con về với Cha 

Điển thanh khai triển chan hòa 
Thực hành quy nhất hòa ca muôn loài 

Càn khôn vũ trụ thanh đài 
Ban cho các giới tiến hoài không ngưng 

Cảm giao, giao cảm từ tầng 
Tùy theo trình độ tự dưng Cha Trời 

Thực hành khai triển hợp thời 
Giữ mình trong sạch, đời đời yên vui 

Thâm tâm khai triển Ðạo mùi 
Giữ thanh, bỏ trược, an vui tâm hồn 

Cảnh đời thể hiện dập dồn 
Đồng thanh tương ứng, giữ hồn mà tu 

Tu thời dứt khoát ý ngu 
Chẳng còn tư kiến, chẳng trù hại ai 

Biết mình gánh nặng hai vai 
Thăng hoa tự thức, rõ ai là Trời 
Không Không giải tỏa hợp thời 

Chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn 
Mừng vui bạn đạo khai màn 

Cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu 
Trên đầu Thanh Ðiển giải mù 

Trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng 
Huynh huynh đệ đệ nhiều màn 

Có không, không có, thẳng đàng mà đi 
Thực hành khai triển cũng vì 

Xác thân, hồn vía, dự thi kỳ này. 

 

TV Vĩ Kiên 23/5/1986 

Khóa đặc biệt A: Tình thương 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Nghiên Cứu Tu Học 

Washington DC -04-05-1982, 

Hôm nay ta lại tiếp tục nghiên cứu về tu học. Trước khi muốn tu phải tìm hiểu rõ rệt và gom ý chí, 
và thực hiện cho kỳ được phải lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên phải nghiên cứu cho thiệt 
kỹ. Tôi nói các bạn phải nghiên cứu cho kỹ, cái gì nó hữu ích cho bộ óc chúng ta và cho cơ tạng 
chúng ta, mới làm được. Cho nên phải làm cho đàng hoàng, đâu đó nó đàng hoàng. Có thêm 
những cái lý thuyết và những cái bằng chứng của những người đi trước cho chúng ta thấy rằng: 
chúng ta có phần hồn, là chủ của thể xác. Và hồn của chúng ta có quyền rời khỏi thể xác sau khi 
chúng ta lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên mỗi người phải tự tin tự tiến mới có sự thành 
công ở tương lai. Bởi vì mục đích của chúng ta là giải thoát, mà giải thoát được mình là đương 
nhiên sẽ cứu độ cho những người ở xung quanh chúng ta, họ noi gương để ảnh hưởng trong chu 
trình tiến hóa. 

Thế giới văn minh đang tìm khả năng của loài người, và chúng ta tu lập lại trật tự để tìm khả năng 
sẵn có của chính chúng ta, chứ không có ai cho chúng ta hết. Cho nên mỗi người chúng ta phải 
dày công tự học, tự tu, tự tiến. Nếu không chịu tự học, tự tu, tự tiến là chỉ hoang phí mà thôi. Cho 
nên cái cơ tạng chúng ta quản lý chứ, không phải đợi người khác quản lý. Cho nên mỗi người ở 
trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, không có chờ một người khác quản lý chúng ta được. Chính 
chúng ta phải tự quản lý và thức giác, thực hành cho kỳ được, và đem lại sự sáng suốt toàn diện 
cho chính mình. Cho nên sự sáng suốt của quý bạn ở đây, người nào dày công học hỏi, ở hoàn 
cảnh nào cũng tiến được hết. Nếu mà chúng ta không chịu học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào thiệt 
tốt đưa cho chúng ta, chúng ta chỉ cũng làm hư mà thôi. Cho nên chúng ta chịu dày công sửa tiến 
thì chúng ta mới khai triển tới vô cùng. 

Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải thực hành, chứ ngoài sự thực hành thì không bao giờ đạt được kết 
quả. Cho nên quý vị nghiên cứu, thấy cái Pháp này, những người đã thực hành cái phương pháp 
này, họ đạt tới, thì chúng ta nghiên cứu trở về đạt được cái sự thanh nhẹ của chính chúng ta, thì 
mới thật là thật sự tìm con đường tu học cho chính mình. Còn nếu mà chúng ta ỷ lại mà nhờ ơn 
trên hộ độ mãi thì không bao giờ có thành công. Chúng ta đã nhận thức rõ ràng là tới ngày nay, 
chúng ta là người Việt Nam đã thấy rõ rằng: rốt cuộc mỗi người phải tự giải quyết. Nếu không 
giải quyết, không bao giờ tiến bộ được. 

Mỗi đơn vị đều sáng suốt, sau này chúng ta sẽ có một khối sáng suốt vô cùng của cộng đồng giữa 
người Việt Nam và Việt Nam. Cái sức khôi phục và hồi sinh đó thì đương nhiên phải có, chứ 
không có bao giờ bị mất. Tôi đã báo tin cho quý bạn rằng Thượng đế đã quy định, và chỉ chờ 
chúng ta lập lại trật tự để trở về cái chỗ sẵn có của chúng ta, chứ không phải là bỏ rơi chúng ta, và 
chúng ta không có cơ hội khôi phục cơ đồ ở đâu. Cho nên do tất cả mọi người biết tự tu và tự lập 
trật tự, thì mới có cơ hội trở về được. Nên tôi nhắc rất nhiều lần, phải ý thức nhiệm vụ của chính 
mình. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp, quê hương của chúng ta, mà bây giờ chúng ta rời 
bỏ, vì thiếu trật tự mà thôi. Thiếu trật tự của tâm linh, lẫn vật chất, bây giờ chúng ta khôi phục lại, 
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tâm linh lẫn vật chất, thì chúng ta sẽ được dồi dào ở tương lai. Cái ngày rất kề, rất cận, sẽ tới với 
chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu lập trật tự thì lúc đó có cơ hội cũng không nắm được 

Cho nên mỗi người đã nói rằng Thiên cơ đã cho biết, và cơ bút nhiều khi cũng báo cho chúng 
sanh biết rằng: cái ngày hội tụ sẽ gần đây, thường thường người ta nhắc là cái Hội Long Hoa. Cho 
nên quý vị hiểu được cái giá trị của Hội Long Hoa là những bậc thánh hiền và những người sáng 
suốt trở về một cộng đồng mới, chứ không phải là những người ngu muội, tham lam như xưa nữa. 
Luôn luôn toàn là những người sáng suốt và chấn động cả thế giới, làm việc cho cả thế giới chứ 
không phải làm việc cho một số người eo hẹp. Cho nên những người đó sẽ do bề trên chuyển 
động họ và tự họ tham gia, và để khôi phục tất cả những cái gì sẵn có của người Việt Nam. Cho 
nên chúng ta biết tu thì chúng ta mới được hưởng và được lãnh những công tác xứng đáng của Bề 
Trên đã chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta, tự động đi đến làm việc đó, mà không có những 
nguy hiểm ngộ nhận như trước kia nữa. Cho nên chúng ta hiểu rằng Bề Trên sắp đặt, và cuộc 
chiến hiện tại là của Bề Trên, chứ không phải của dưới ở thế gian này. Cho nên chúng ta có khí 
giới trong tay, có tất cả mọi sự việc trong tay, nhưng mà tại sao chúng ta lại mờ ám như vậy? Vì 
cái chuyện Bề Trên đã che đậy, rồi sẽ mở lại cho chúng ta khôi phục như xưa, không có mất. Cho 
nên tất cả mọi người hiểu được, và lo tu đi, rồi sẽ thấy rõ những cái gì tôi đã và đang nói. Rõ ràng, 
khi các quý vị thiền định, quý vị có sẽ có cơ hội tham dự những cái cơ hội đó. Rồi quý vị thấy cái 
đại cuộc không phải người ở thế gian làm. Một phần nào thôi. Còn Địa tiên, Thiên tiên phối hợp 
cả Thượng đế đang xây dựng cho càn khôn vũ trụ, chứ không phải là một chỗ eo hẹp. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Mắt bị mờ tại sao? 

Bạn Đạo: Thưa ông Tám, tôi theo pháp này đã hơn một năm rưỡi nay, thì không có đêm nào mà 
tôi không công phu hết, nhưng mà cặp mắt tôi bây giờ thấy hơi mờ hơn trước, không biết tôi có 
làm pháp luân sai không? 

Thầy: Bởi vì cái pháp luân ngồi đó nó còn yếu, lo luyện lại, cái hơi yếu quá. Bởi vì cái con mắt 
mà nó mờ là vì cái thận thủy nó kém, cho nên bây giờ rảnh đó co lưỡi niệm Nam Mô A Di Đà 
Phật, để cho nó lọc thận thủy và tiếp tục làm pháp luân ngồi cho nhiều một chút, cho nó giúp cho 
cái thận mạnh lại. Con mắt mờ là do cái thận chứ không có gì đâu. 

(Sài gòn ngày 05/06/1977) - CẢM ỨNG TÂM CAN 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 32, 089-08-2021 
 
Đức Thầy giảng tại Hải Ngoại ngày 22-12-1979 và Lời cuối ngày 14-6-2009 cũng tại thành phố 
Montreal,  Gia Nã Đại là đúng 30 năm.  Kính mời quý vị cùng coi và nghe. 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Buổi Giảng Đầu Tiên Tại Hải Ngoại 

 
https://youtu.be/3FwD7NlsOmE 
 
Băng đã được chép ra PDF:   
 
http://www.vovi.org/PDF_book/Buoi_Giang_Dau_Tien.pdf 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Diện Kiến Đức Thầy Nghe Lời Nhắn Nhủ Cuối - Có Thật Tâm Tu Là Liên Lạc Được - Montreal -
June-14-2009  
https://youtu.be/29Ku91YkMSw  
 Radio Nam California tuần lễ 32. 

https://youtu.be/aqQ5KvFd6hY 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Con Sông Có Hai Giòng Nước  do Bạch Liên trình bày 

https://youtu.be/fF1b_a80pDA  
Ban video kính mời 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bd Quách Bạch Phấn 72tuổi mất 8h50phut 
22/6 Tân sửu nhằm ngày 31/7/2021 tại số nhà 166 khu 2 xã Thạnh Phú huyện Mỹ Xuyên Tỉnh 
Sóc Trăng. Là dì ruột của Minh Chánh.  
Được siêu thăng tịnh độ 
Gd Minh Chánh thành tâm cảm ơn quý bạn đạo 

 
2) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho bạn đạo Huỳnh Thị Liên, pháp danh Diệu Hoa 
sanh năm 1945 tại Long Thành Đồng Nai, từ trần lúc 14:35' ngày 3 tháng 8 năm 2021, nhầm ngày 
25 tháng 6 năm Tân Sửu, hưởng thọ 76 tuổi được siêu thăng tịnh độ.   
Gia đình bạn đạo Huỳnh Thị Liên thành kính cảm ơn quý bạn đạo. 
 
3) Xin kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của bạn đạo HỒ VĂN BE, 
sinh năm 1957,  từ trần lúc 7g00 ngày 04/8/2021 (nhằm ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu) tại Saigon, 
hưởng thọ 64t, được siêu thăng tịnh độ.  
Xin thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
 
4) Xin kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện mẹ của bạn đạo Nguyễn văn Tuyết .bà 
Nguyễn Thị Đề mất hồi 2h ngày 3 tháng 3 năm 2021 tại Nhật Tiêu, Kim Bản , Hà Nam hưởng 
thọ 90 tuổi.được siêu sinh tịnh độ.chân thành cảm ơn quý bạn đạo. 
 
5) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Q4 là cụ ông Nguyễn Văn Chiến 
sinh 1951, đã từ trần vào lúc 14-15 giờ. Ngày 3-8-2021(nhằm vào ngày 25 tháng 6 năm Tân Sửu) 
tại bệnh viện, hưởng thọ 71 tuổi được siêu thăng tịnh độ  
Gia đình anh Chiến xin thành thật cám ơn 
TĐ Dũng Hành kính báo 
 
 

 


