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1) 10-06-95 
Hỏi: Ðường lối của Vô Vi là thế nào? 
 
Ðáp: Thưa đường lối của Vô Vi là chung hợp hòa bình, tức là tâm hướng thượng, không có 
chia rẻ, nếu có tinh thần chia rẻ, là không phải Vô Vi. Cho nên gần đây có một số người thực 
hành đứng đắn, phát tâm ngồi lại với nhau, xây dựng cho chung, do tâm thật sự hướng thượng 
thì mới cộng tác được. Mượn lời Thầy để chia rẻ bạn đạo, tạo đại tội cho chính họ, chứ Vô Vi 
không có dính liếu gì, bạn đạo thật tình tu nên lưu ý điều nầy 
 
               Kệ: 
Nói rằng tâm đạo hăng say tiến 
Sao lại xé đôi tạo nổi phiền 
Ðộng loạn không minh gieo đổ vỡ 
Thức tâm tự sửa hướng tâm linh 
 
2) 11-06-95 
Hỏi: Tâm linh là sao? 
 
Ðáp: Thưa tâm linh là mọi sự thanh nhẹ hội tụ lên trung tim bộ đầu, sẽ không biết đến sự 
buồn phiền là gì? Chỉ thật tâm thật tình, hướng về thanh tịnh mà tu, tâm linh dồi dào, có thể 
giao cảm bất cứ nơi nào, càng ngày càng bớt khổ, tâm vui đón nhận mọi sự kích động và phản 
động, hình thành cây thước đo lường tâm linh, bước qua một lãnh vực thanh nhẹ vô cùng, quí 
thương tất cả và xây dựng cho tất cả 
 
              Kệ: 
Tâm linh phát triển thật thà tiến 
Chẳng có sân si chẳng có phiền 
Mến cảm Ðất Trời tình quí Phật 
An vui thanh nhẹ chẳng lo phiền 
 
3) 12-06-95 
Hỏi: Con người gian dâm làm sao sống được? 
 
Ðáp: Thưa người gian dâm tánh do Trời phú, nếu muốn tự sửa thì phải thành tâm hướng Trời 
mà đi, nếu không thì chỉ gia tăng sân si hành hạ người khác mà thôi. Lúc chết phần hồn sẽ 
luân hồi lục đạo, thành thú vật để đền nợ. Cứ vậy mà tiến hóa, càng ngày càng yếu đi, cho nên 
con muỗi cũng có sự sống của nó, nhưng không ai thích nó cả! 
 
              Kệ: 
Khó truy chơn lý khó ôn hòa 
Nhỏ mọn ngu si khó tiến xa 
Ðạo pháp không hành gieo lý thuyết 
Nơi nào cũng động cũng nan qua 
 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 3/9 

4) 13-06-95 
Hỏi: Lão Tử là gì? 
 
Ðáp: Lão Tử là hột giống nguyên căn từ xa xưa, thế gian lập thành đạo tức là truy lùng về 
nguồn cội. Ai ai cũng có giống nầy, chỉ thật tâm tu thiền thì sẽ thấy nguyên căn tận gốc của 
chính mình. Không nên nói chuyện Cha Trời mà không hành thiền thì chỉ có điên loạn và sẽ 
không vói tới 
 
               Kệ: 
Tu tâm sửa tánh tiến theo Trời 
Giải bỏ trần tâm sống thảnh thơi 
Tội phước không còn tâm đạt đạo 
Linh căn khôi phục hướng về Trời 
 
5) 14-06-95 
Hỏi: Ma quỉ lộng hành xưng danh Thượng Ðế thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa bạn đạo Vô Vi đều hiểu rõ điều nầy, nhập xác bất hợp pháp tức là ma quỉ lộng 
hành, Thượng Ðế là Ðại Bi, ban chiếu thanh quang tận độ quần sanh, không giành pháp mà 
độ pháp tùy duyên nghiệp, tu học mà tiến hóa, tự giải nghiệp tâm, khai ngộ chơn lý mà tu, 
nhập xác loạn thuyết là thần kinh của hành giả bất ổn, cần phải chữa trị bằng khoa học hiện 
đại 
 
                Kệ: 
Trí tâm loạn thuyết chuyển phân bài 
Nguồn đạo cao sâu chẳng thị oai 
Tận độ cứu hồn trong thức giác 
Chẳng còn mê muội chẳng lầm sai 
 
6) 15-06-95 
Hỏi: Bé tu có chịu lịnh của ai không? 
 
Ðáp: Thưa Bé tự tu tự tiến không có nhận lịnh của ai cả, kể cả Phật Tiên từ bi là chỉ có hộ độ 
và tiến hóa mà thôi, độc lập thăng hoa mới tiến tới vô cùng. Ngược lại ngu si và tạo khổ cho 
chính mình mà thôi. Không làm ông lớn, nhưng chỉ làm ông nhỏ, vui tươi đời đời  
 
                Kệ: 
Khai thông mới biết tình Trời độ 
Thực hiện công phu tự thức vô 
Tiến hóa không ngừng trong ý thức 
Trí tâm thanh nhẹ niệm Nam Mô 
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7) 16-06-95 
Hỏi: Cảnh thương tâm là cảnh nào? 
 
Ðáp: Thưa cảnh thương tâm là cảnh không biết chính mình, chỉ lo biết chuyện của người khác 
mà thôi, tạo sự lôi cuốn bất chánh và tham vọng, thậm chí người tu cũng đang lâm vào cảnh 
đó, thì không bao giờ tự tại được 
 
                  Kệ: 
Trí tâm giới hạn chẳng an bài 
Khó giải khó tu cứ tạo sai 
Trực giác không cần qui một mối 
Mê lầm tạo loạn tự lầm sai 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Thinh Không  
 

Thinh không phát triển đáy lòng 
Gió đưa thanh nhẹ võng ru lòng người 

Thinh không quang chiếu vui cười 
Chúng sanh hưởng lạc người người an vui 

Hít vô nguyên lý đạo mùi 
Thinh không bàn cãi an vui chơn hồn 

Nhìn xem vạn lý sanh tồn 
Hồn tu hồn tiến hồn ôn lại bài 
Thinh không cơ cấu thanh đài 

Ai ai cũng thích hưởng hoài khí thanh 
Hồn vui thanh tịnh thực hành 

Về nơi thanh tịnh vô sanh đời đời 
Thinh không chẳng có xa rời 

Đời vui tâm nhẹ hưởng lời thinh không 
Thinh không chẳng có ước mong 

Ngoài trong cũng nó một vòng khai thông 
 

Vĩ Kiên 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Giảng tại Hawaii ngày 25 - 7 – 1982 (tiếp theo) 

Tất cả tôn giáo đều xác nhận rằng phần Hồn bất diệt: khối óc đã xác nhận Thượng Đế; khối 
óc đã xác nhận Jesus Christ; khối óc đã xác nhận chư Phật, chư Tiên. Vậy chúng ta có khối óc 
không? Chúng ta có! Tại sao chúng ta không thấy? Vì chúng ta vì động loạn và không có tập 
trung mà thôi! 

Cho nên, một cái phương pháp tu Thiền của chúng tôi, cũng qua những cơn khảo đảo, qua 
những cơn nhồi quả, mà thức tâm tìm ra cái phương pháp để thực hiện cho kỳ được, để thấy 
rõ mình hơn. Nhưng cái tuổi tác của quý vị hiện tại bây giờ muốn đi tìm ai nữa ngoài 
mình?  Thấy không? Chúng tôi phải tìm ra chúng tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Thì 
chúng tôi mới thấy rằng cái tâm chúng tôi bằng an. Tôi thấy những vị đã đi trước, thành đạo, 
đều hành trong khổ mới đạt pháp: Đức Thích ca từ nhung lụa mà trở nên cái khổ vô cùng, 
mới thành đạo; Jésus Christ phải rơi máu, mới là đem cái đạo cho chúng sanh ở ngày nay. 
Vậy chúng ta là loại hằng đang trong cái chỗ khổ đó, tại sao chúng ta không bước tới một 
bước nữa để chúng ta tiến tới thành đạo như những ngài đó đã và đang mong muốn? 

Cho nên, cái phương pháp của chúng tôi, chỉ thực hành mà không có lệ thuộc bởi một ai. Quý 
vị xem những phương pháp công phu của chúng tôi là tự tập trung và lập lại trật tự cho chính 
mình, mà chính mình là chủ của cái pháp đó. Nếu mình không hành thì mình bỏ; mình hành 
thì mình được; thì mình không có lệ thuộc bởi một vị giáo chủ nào, hay bởi một tổ chức bịp 
bợm nào! Không! Đây là do sự phát tâm của mọi người. 

Chính tôi, trước kia tôi đi tu, tôi cũng tìm đủ đạo giáo để tôi tu; nhưng mà rốt cuộc tôi thấy, 
“Không có được!” Tôi thấy chỉ Thích Ca là vĩ đại, và tôi tìm một cái đường lối rõ rệt; mà 
chính người truyền pháp cho tôi cũng vậy: tìm ra một đường lối để giải thoát cho chính mình. 
Thành ra tôi mới thực hành. Thực hành tới ngày nay, kết quả đương nhiên đã có từ ở Việt 
Nam mấy chục năm nay, và ra đến đây; thì tất cả những bạn đạo đã từ Việt Nam đã học hỏi 
và đã khôi phục lại sức khỏe, vừa tâm linh vừa thể xác. 

Cho nên, mọi người đã phát tâm ra cống hiến; và tự nhiên mời tôi đến nơi này, nơi kia, nơi 
nọ; cũng là Bề Trên sắp đặt. Chính tôi là một người tị nạn đi ra 1978, làm gì tôi có tiền mà tôi 
được đi chu du khắp xứ? Mà trong lúc tôi cũng là tị nạn ở tại Phi Luật Tân, mà làm gì tôi có 
tiền để cứu những người tị nạn trong trại? Nhưng mà trong sự phát tâm của tôi, tôi ở ngay trại 
tị nạn đó tôi nói “Tôi sẽ cứu quý vị!” Những vị đó thấy lạ, hỏi, “Anh cũng là người tị nạn như 
tôi, làm sao cứu?” “Tôi sẽ cứu!” . 

Mà tôi đi một vòng, tôi nói đâu có người ta nghe; rồi những người mà người ta vô thăm trại 
tôi đó, người ta dòm thấy, những người cũng có đã thiền ở tại Manille, người ta dòm người ta 
thấy, người ta thiền những cái pháp khác, người ta dòm người ta thấy, người ta nói, “Ông 
không phải tị nạn.” Tôi nói, “Tôi tị nạn; có số đàng hoàng.” Nói, “Không!” Tôi hỏi, “Bà tin 
gì? Bà tin cầu cơ thì tôi cho cái tên, Bà về Bà cầu cơ thử cơ nói gì, nói làm sao?” Thì cơ kêu 
bả hợp tác với tôi! 
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Cho nên hợp tác với tôi, rồi mới quyên tiền để cứu cho trại tị nạn chúng tôi; trong lúc tôi đến 
không có cái mùng, không có cái mền, ngủ dưới đất, còn khổ hơn cái cảnh cải tạo ở Việt 
Nam, hôi thúi đủ thứ! Chúng tôi cũng nhờ Bề Trên giúp đỡ. Rồi người ta mới mời tôi đi châm 
cứu: từ người nhà giầu tỉ phú, cho tới tướng lãnh, tất cả tại Phi Luật Tân, họ sốt sắng giúp đỡ 
sau những buổi thuyết giảng của tôi đối với họ và những sự vấn đáp thắc mắc của họ, họ mới 
đi vô trong trại tị nạn họ giúp. 

Cho nên, tôi làm việc liên tục từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ rưỡi tối mới được về trại. Chỗ này 
rước, chỗ kia rước; cứu độ người Việt Nam. Cho nên người ta thấy rằng, người ta còn rõ cái 
Thiên Cơ nhiều hơn, vì ở đây, ở tại Manille, đều là Thiên chúa giáo nhiều, họ tin Chúa và họ 
tìm Chúa trong khổ. Và chính những ông đó, cũng như ông nhà giầu đang nằm dưới đất, bỏ 
xứ ra đi, cơ sở lớn lao cũng không khác gì những cơ sở của ổng hiện tại. Cho nên, mọi người 
đã đồng ý, “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu,” và giúp đỡ cho người Việt Nam hết 
mình. Thành ra một khi, mỗi năm tôi đều đến Phi Luật Tân, và tôi châm cứu cho những người 
có tiền ở đó, và những người đó tình nguyện bỏ tiền ra giúp đỡ, mua mền, mua mùng, mua 
áo, đưa cả tiền bạc cho những người tị nạn. Cũng như trại Palawan, trại Bataan, trại 
Sotetabella ở Manilla, chúng tôi giúp. 

Cái đó có phải bề trên giúp không? Nếu mà tôi không có lập lại trật tự và tôi không nhờ cái 
pháp Thiền này, thì làm sao tôi có khả năng làm được nhiều việc như vậy, trong lúc tôi là một 
người tị nạn? Cho nên, họ sẽ rước, lúc đó họ rước tôi về nhà và nuôi dưỡng kỹ lưỡng, và giúp 
đỡ tất cả những người tị nạn, kể cả những xưởng lớn ở Manille cũng vậy !(còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Mô hữu hữu mô ai đã thấu?  

Ai đã hiểu được trong cái Có nó có cái Không, và trong cái Không nó có cái Có? Mấy ai được 
hiểu rõ, hiểu được cái việc đó. Thấy Không, nhưng mà Có : người phàm mắt thịt dòm thấy 
bầu trời thế giới không có gì, nhưng mà nó có ; nó có một cái quy luật rất mạnh, để cứu sinh 
loài người, dìu dắt nhiều phần hồn tiến hóa. Nó có thể làm nhiều sự kích động và phản động 
để cho con người tự thức giác trong cái hành trình tiến hóa của phần hồn. 

(Phật tại ngã) 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 36, 05-09-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Thanh Khí Điển 

 
https://youtu.be/NBz5walhIqQ 
 
Băng đã được chép ra PDF:   
 
http://www.vovi.org/PDF_book/Thanh_Khi_Dien.pdf 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Một cuộc Cách Mạng Tâm Linh Thanh Tịnh Tận Độ Chúng Sanh - Thiền Viện Nhẫn Hòa 20-
9-1987 
https://youtu.be/UA3JYmGxWvM 
Playlist Khóa Phát Tâm Tu Thiền - Thiền Viện Nhẫn Hòa 20-9-1987 
https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnxX_qLvHcCqmHw-nxuIiXSj 
 Radio Nam California tuần lễ 36. 

Chủ đề:  27 câu hỏi về Nguyện - Soi Hồn - Mật Niệm Bát Chánh 
https://youtu.be/lNLUGv8rJa4 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Cô Gái Vô Vi  do Leanne Lê và bé Mỹ Hạnh trình bày 

https://youtu.be/yO8mNmpWU68 
Ban video kính mời 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền jướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo: 
Bác Tô Thị Bích sanh ngày 10 tháng 7 năm 1921, mất ngày 30 tháng 8 năm 2021 lúc 19:15 
tại Santa Ana, nam California.  Hưởng thọ 101 tuổi được siêu thăng tịnh độ.   
Gia đình bạn đạo Bác Tô Thị Bích thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
 
2) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Phạm Văn Thích, là thân phụ của bạn đạo 
Phạm Thị Vân và nhạc phụ của bạn đạo Đoàn Minh Thủy, sinh năm 1925 từ trần vào hồi 7 
giờ 20 phút ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021 (tức ngày 25 tháng 7 năm Tân Sửu) tại nhà riêng 
số 42 xóm Tân Ấp phường Đáp Cầu thành phố Bắc Ninh, hưởng thọ 97 tuổi, sớm được siêu 
thăng tịnh độ.  
Thay mặt bạn đạo Bắc Ninh kính báo. 
 
 


