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1) 19-05-95 
Hỏi: Làm người bản chất sân si không chịu chấm dứt thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa làm người bản chất sân si không chấm dứt là phải học bài cực khổ mới thức tâm, 
không khác con thú, phải dạy dỗ bằng roi, thì mới chịu tiến tới. Hồn bị giam hãm trong xác thú, 
chịu thiếu thốn đủ mọi mặt, thậm chí phải hi sinh cả tánh mạng mới có cơ hội thức tâm 
 

               Kệ: 
Thượng Ðế dạy con tự thức hồn 
Mưu sinh khó khổ sống sanh tồn 
Tự hành đơn độc tùy duyên thức 
Tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn 
 
2) 20-05-95 
Hỏi: Làm người làm sao phải bị bệnh? 
 

Ðáp: Thưa làm người bằng xương bằng thịt thì phải bị bệnh tật, chạy theo định luật sanh trụ hoại 
diệt của thể xác, ngược lại hướng về tâm linh phần hồn mà tu sửa, thì sẽ không còn sự sanh tử 
luân hồi, kiếp kiếp rộng đường tiến hóa trong thực hành 
 

                Kệ: 
Hướng tâm thanh nhẹ tự phân hành 
Không khổ không lo chẳng cạnh tranh 
Mùi đạo trong người tâm tự phát 
Bình tâm thanh tịnh tiến càng nhanh 
 
3) 21-05-95 
Hỏi: Người gian manh luôn luôn phản trắc tại sao? 
 
Ðáp: Thưa người gian manh luôn luôn bản chất không thật với chính họ, sanh ra một tập quán 
xấu, nhìn người lại muốn lợi dụng mà thôi 
 
                 Kệ: 
Tự mình tạo thức u tồi động 
Tạo khổ xung quanh khổ tréo trồng 
Từ điển không lành không tiến bước 
Loanh quanh lẩn quẩn lại lòng vòng 
(Ngày 22-05-1995 không có viết) 
 
4) 23-05-95 
Hỏi: Nhơn sinh quan là sao? 
 
Ðáp: Thưa nhơn sinh quang là mọi người đều có sự sáng suốt cảm nhận từ bên ngoài vào trong 
mà thực hành. Hiểu mới làm, hiểu mới nói. Cơ quan tự động đó nằm trong trung tâm khối óc, 
người tu thiền hướng thượng bộ óc thanh tịnh và sáng hơn người thường, dễ cảm thức được sự tự 
nhiên và hồn nhiên của chính mình và vũ trụ quang sau giờ thiền giác 
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                 Kệ: 
Trở về thanh tịnh chẳng mê lầm 
Thức giác bình tâm hiểu lý thâm 
Tranh cải không lời tâm loạn động 
Làm thinh tự tiến tự sưu tầm 
 
5) 24-05-95 
Hỏi: Hôm nay Bé cảm thấy cô đơn tại sao? 
 
Ðáp: Thưa Bé lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cho nên Bé có cơ hội phục vụ nhơn sinh Bé mới vui, 
cuộc sống của Bé chỉ có phục vụ mà thôi, ngoài sự phục vụ Bé không biết làm gì hơn, Bé lúc nào 
cũng dấn thân học hỏi để tự hiểu tình thương giữa nhơn sinh và Bé 
 
                Kệ: 
Thực hành tiến tới chẳng mê tin 
Thực hiện công phu tự sửa mình 
Giải mở đạo đời trong ý thức 
Về không thanh nhẹ tự mình minh 
 
6) 25-05-95 
Hỏi: Làm sao có được sự ổn định trong nội tâm? 
 

Ðáp: Thưa muốn có sự ổn định trong nội tâm, thì phải tu và tự hiểu được mình đang sống ở cõi 
tạm, sống với hồn và vía. Mọi sự liên hệ cả càn khôn vũ trụ đều có trật tự, không có sự mất hay 
còn trong nội tâm thì mới ổn định 
 

                 Kệ: 
Chẳng còn lưu luyến cảnh tham tình 
Thức giác tâm tu tự sửa mình 
Qui hội chơn hồn tâm chẳng động 
Tâm tình cởi mở lại càng minh 
 
7) 26-05-95 
Hỏi: Làm sao đạt được đại định? 
 

Ðáp: Thưa phải thực hành công phu đứng đắn, dứt bỏ tất cả ý niệm phức tạp trong nội tâm, toàn 
bộ khối thần kinh đều được thanh diệu, món ăn cho đến hành động đều được đơn giản và thuận 
chiều tiến hóa của tâm linh thì mới có cơ hội nhập định và tiến tới đại định. Quên mình hội nhập 
trong ánh sáng của đại bi mà tiến, tròn đầy hạnh phúc và vui tươi 
 

                   Kệ: 
Thanh nhàn tự đạt sống vui tươi 
Sắc giới phân minh rõ mỗi người 
Chuyển thức du hồn trong cõi sáng 
Trăm hoa đua nở trí vui cười 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
                                                            

Âu Á Hội Tụ 
 

Bao la lớn rộng ngày nay đến 
Tụ hợp chung vui rõ Đạo nền 

Âu Á qui hồi tâm tự thức 
Cùng chung học hỏi ý tâm nền 

 
Tâm nền rõ pháp bề trên 

Ân ban tận độ chẳng quên đường về 
Tự mình thức giác chẳng mê 

Hồn minh phân giải hương quê nơi hồn 
Điển thanh phát triển sanh tồn 

Hành trình nhịn nhục giữ hồn lo tu 
Bình tâm thực hiện ngao du 

Trì tâm học hỏi an vui cảnh đời 
Hồn thời dứt khoát đến nơi 

Trời ban tình đẹp hợp thời cộng tu 
Chẳng còn tính toán tiền xu 

Xa gần cũng vậy cũng tu tiến hoài 
Sữa mình tiến hóa chẳng sai 

Nam Mô Lục Tự niệm hoài không ngưng 
Nhớ Trời chẳng có người dưng 

Cùng chung một cội cảm ưng luật Trời 
Giữ tâm thanh tịnh hợp thời 
Á Âu là một do Trời ân ban 
Càn khôn vũ trụ pháp tràng 

Chàng nàng học hỏi chàng nàng tiến thân 
 

Vĩ Kiên 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Nghiên Cứu Tu Học 

Washington DC -04-05-1982 (tiếp theo và hết) 

Cho nên chúng ta có cơ hội rất nhiều, rất dồi dào, rất phong phú, và chúng ta người Việt Nam 
chịu tu, chịu tìm hiểu, và để đi tới sự thanh tịnh, sau này chúng ta mới làm việc được nhiều 
hơn nữa. Chúng ta mới thấy giá trị sẵn có của chính mình, và giá trị của mỗi đơn vị đã nhận 
lãnh sự đau khổ và để tiến hóa tới vô cùng. Thì chúng ta thấy rằng sự vinh quang sẽ về trong 
tâm khảm của những người đau khổ và những người đau khổ sẽ xây dựng cho loài người ở 
tương lai, để tránh cái sự ỷ lại, và thực hiện khai triển thực chất sẵn có của chính mình để tiến 
tới Hư Không Đại Định. 

Cho nên chư Phật, chư Tiên phải giáng lâm thế gian, giáng lâm ngay Việt Nam, ngay miền 
nam Việt Nam rõ ràng, ngày hôm nay rất nhiều, chứ không phải ít. Tuy rằng cấm đoán đủ thứ, 
nhưng mà vẫn có tiếng nói thiêng liêng, và để xoa dịu những sự đau khổ và xây dựng cho 
những người chịu tu tiến. Hằng đêm đều làm việc, ngay giữa biển, ngay đất liền, các nơi đều 
những vị thiêng liêng đó giáng trần giúp đỡ. Hạng nhứt là Quan Thế Âm Bồ Tát, trong giai 
đoạn này là Ngài làm việc nhiều nhứt cho quả địa cầu. Cho nên mỗi người chúng ta tu đây 
chúng ta sẽ thấy, Ngài làm việc rất nhiều, và chúng ta suy xét tới Thượng đế đi nữa thì chúng 
ta rất hổ thẹn vì chúng ta không có làm gì hữu ích cho chính mình và cho tất cả mọi người. 
Cho nên chúng ta thấy đau khổ vô cùng, thức tâm tu, sau này chúng ta sẽ cộng tác và thật sự 
làm việc, chứ chúng ta không có lãnh cái bản chất tự gây sự xảo trá cho chính mình và không 
tiến bộ. Chúng ta không có dùng cái lý thuyết ngoại lai, mà cứ sử dụng thực chất, thực chất 
sẵn có của chính mình mới là đứng đắn tiến hóa trong chu trình tiến hóa của càn khôn vũ trụ.  

Bề Trên đang mong đợi người con ngoan của Ngài trở về hội tụ, và để xây dựng cho quả địa 
cầu tốt đẹp hơn, đó là Thượng đế, đó là người kính yêu, Chúa - Đấng Tạo Hóa, chứ không 
phải là tầm thường. Có sự thật như vậy chứ không phải không. Cho nên nhiều người không 
hiểu, rồi sống trong sự chấp mê, rồi gây loạn cho chính mình. Chứ kỳ thật quý vị ở đây mấy 
chục năm hữu hạn, rồi quý vị cũng phải ra đi, và phải học hỏi nữa, chứ không phải bao nhiêu 
đó đủ. Cho nên cái kiếp này chúng ta biết một góc nào mà thôi, rồi càng ngày càng tới sự đau 
khổ rồi quý vị thấy: sự đau khổ, do sự đau khổ, do nghịch cảnh mà bây giờ tôi mở được cái 
tầm con mắt, cặp mắt tôi sáng ra, và tôi sẽ thấy nhiều hơn và tôi thấy khả năng sẵn có của tôi, 
tôi sẽ khôi phục và có thể giúp được mọi nơi, mọi giới ở tương lai. Nếu quý vị chịu tu, quý vị 
sẽ đạt được và tiến nhiều hơn, và sáng suốt hơn. 

Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội nghiên cứu nữa. Cho nên tôi mong rằng quý vị có 
nhiều câu hỏi cho tôi. Tại sao? Những sự thắc mắc của quý vị là trình độ sẵn có của quý vị, và 
tôi đã hành trong sự khổ của mọi người, của nhân loại, thì quý vị cần cái gì và cái gì chưa mở, 
sẵn đó tôi phúc đáp tôi mở luôn cho quý vị. Một cơ hội rất tốt để quý vị tiến tới dũng mãnh 
hơn, rồi sau này tương lai chúng ta sẽ xây dựng cho nhân quần một cái cơ hội tốt đẹp và sáng 
suốt thuận, theo ý của Thượng Đế.  
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Đề tài suy gẫm 

Tu là quên tuổi tác 

Cho nên, các Bạn càng tu càng thấy nhẹ, càng tu càng thấy vui, càng tu càng quên tuổi tác của mình, 
không có nữa! Tại sao quên tuổi tác? “Vì tôi là một vị tiên; một vị tiên cô giáng lâm xuống đây, bị giam 
hãm trong thể xác này. Bây giờ tôi xuất ra thì tôi cũng có hành động nhẹ nhàng như hồi xưa; tôi không có 
gồ ghề như thể xác nữa. Tôi là một tiên đồng giáng lâm xuống thế gian.” Khi mà bộ đầu các Bạn mở rồi, 
Bạn xuất ra, đâu có lớn, thì đâu còn tuổi tác nữa? Tuổi tác là cái khám đó bạn; cái khám nó hù bạn: “Già 
rồi, mày làm không được gì, mày chỉ chết thôi.” Đó, nó hù! Hù để cho cái hồn thức tâm; hù để cho mình 
tìm những cái gì khả năng của tôi: “Coi thử, sao, không lý vậy thôi! Mấy chục năm tôi ở đây chơi sao?” 
Các Bạn học rõ ràng! Nhưng mà các Bạn không gom điển thì không thấy trật tự, đã học và đã tiến; rồi oán 
trách trời đất, cầu xin trời đất thôi! Tại vì thiếu học, không chịu đọc cái tâm kinh của mình. 

Mà các Bạn tham thiền rồi, các Bạn đọc lại cuốn tâm kinh vô tự, các Bạn mới thấy rõ ràng hành động sai 
trái. “Tôi phát nguyện như thế này, mà tôi làm như thế này, là trật lất rồi!” Do đó nó mới xây dựng các 
Bạn có sự quyết tâm; do đó các Bạn mới thấy rõ: dũng trong thanh tịnh là gì: ngồi đó, an nhiên tự tại trong 
thanh vắng, mà tìm ra cái dũng chí để khai mở cái đường tăm tối của chúng ta trở nên sáng suốt. Thấy rõ 
chưa? Cho nên, các Bạn thiền trong thanh tịnh đó, càng thanh tịnh thì cái chìa khóa đưa tới tay các Bạn 
rồi. Nắm cái chìa khóa đó, người ta chỉ chút kỹ thuật là các Bạn mở ra. Sung sướng vô cùng! Lúc đó, các 
Bạn vui rồi: “Tôi không còn bị già nua nữa mà tôi lo; tôi sung sướng quá rồi! Tôi biết tôi tiền kiếp là một 
vị tiên, mà bây giờ tôi cũng là tiên, vì xác này là Không! Một ngày nào cái xác này tôi mượn tạm cũng 
như cây gậy, rồi tôi sẽ trả lại, và tôi gom những cái gì của tôi đã đóng đô trong cái xác này để tôi chuẩn bị 
ra đi. Là điển mà thôi! Căn bản của các Bạn là vô hình vô tướng, đâu phải mạo diện này. Nếu là nói các 
Bạn là cái mạo diện này, đâu có “Vô cùng”! Bạn bỏ cái cơ cấu này, Bạn lấy cái thanh điển, Bạn ở nơi cái 
cơ cấu khác, mới kêu bằng “Vô cùng”! 

TV Vĩ Kiên, Khóa 4: "Quy Thức" 12/5/1986 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 33, 15-08-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Giải Nghiệp Tâm 

 
https://youtu.be/JM8slqTl6k0 
 
Băng đã được chép ra PDF:   
 
http://www.vovi.org/PDF_book/Giai_Nghiep_Tam.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 new (video tuần trước thiếu 7 phút) 
https://youtu.be/Lm6HAOGxC40 
Điển Tâm Là Gì ? 22 câu Vấn Đạo - Khóa Phát Tâm Tu Thiền - Thiền Viện Nhẫn Hòa 18-9-1987 
https://youtu.be/wpduGS4HoqQ 
 Radio Nam California tuần lễ 32. 

https://youtu.be/bEqKTuCHO_M 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Thầy Tôi do Thạnh Lê trình bày 

https://youtu.be/1saHt8syFRE  
Ban video kính mời 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

 Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ĐẶNG MINH NGHĨA  
Sanh :  2 tháng 1,  1956 
Mất :    10 tháng 8, 2021 
Tại Houston, Texas 
Hưởng thọ 65 tuổi  
 
Gia đình bạn đạo Liêm ở Austin 
Và Con gái Liên ở Houston  ( vợ Nghĩa) xin thành thật cảm ơn. 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA 
 

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy  
Và Lễ Kỷ Niệm 36 Năm Thành Lập Thiền-Viện Hai Không 

TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG 
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) 

TỪ NGÀY 22.09.2021 ĐẾN NGÀY 25.09.2021 
  
13.08.2021 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
   

Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã hăng hái ghi danh đến ngày hôm nay. Để việc tổ 
chức được tốt đẹp hơn, xin quý bạn lưu ý các điểm sau đây: 

 
1) Để bảo đảm sức khỏe cho chung, yêu cầu quý bạn ghi danh phải hoàn tất việc chích ngừa 

trễ nhất là vào cuối tháng 8, 2021.  
 
2) Chương trình đã bắt đầu vào ngày 22.09.2021, nên quý bạn có thể thu xếp đến trong ngày 

21.09.2021 để không mất các buổi sinh hoạt và thiền chung. 
 
3) Nếu ra về ngày thứ bảy 25.09.2021, xin quý bạn chọn các chuyến bay sau 6 giờ chiều để ban 

vận chuyển có thời gian đưa các bạn ra phi trường, vì ngày thứ bảy còn chương trình lễ bế mạc, và phần 
chụp hình lưu niệm. 

 
4) Xin quý bạn nhớ mang y phục trắng cho ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy. 
 
Vì số chỗ có giới hạn, xin quý bạn thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt, để chúng tôi 

kịp thời sắp xếp. Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 9, 2021, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. 
 Xin liên lạc: Thu (408-518-2402) hoặc Mai (714-598-7291),  

email: vovi.norcal@gmail.com 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 

 
Kính thư, 
         
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
 
Chương Trình 3 ngày sinh hoạt: 
21.09.2021: Bạn đạo đến thiền-viện. 
22.09.2021: Yêu cầu bạn đạo có mặt trễ nhất vào buổi trưa, để chúng tôi có thể ổn định chỗ nghỉ ngơi cho 
các bạn. Thông báo tin tức và chi tiết chương trình vào buổi chiều. 
23.09.2021: Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, Lễ Kỷ Niệm 36 Năm Thành Lập Thiền Viện Hai-Không, chương 
trình tu học. Xin quý bạn mặc y phục trắng cho các buổi lễ. 
24.09.2021: Chương trình tu học. Văn Nghệ. 
25.09.2021: Lễ Bế Mạc. Chụp hình lưu niệm. Bạn đạo ra về vào buổi chiều. 
 
 


