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1) 17-06-95
Hỏi: Sự cần thiết của cuộc sống hiện tại thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa cần thiết của cuộc sống hiện tại, cần hướng tâm về lãnh vực thanh tịnh của chơn
tâm mà hành sự, thì mới có cơ hội giải bỏ được nghiệp tâm mà tu tiến. Nếu ngược lại thì chỉ
tạo loạn cho chính mình mà thôi
Kệ:
Không tu khó đứng khó an ngồi
Thế sự điêu linh khó thả trôi
Ôm động mất tịnh trí loạn chuyển
Không minh khó tiến khó về ngôi
2) 18-06-95
Hỏi: Tưởng lầm là mình đủ khả năng dạy dổ người khác, nhưng mà làm không được tại
sao?
Ðáp: Thưa trí mới mở được một góc chưa được toàn giác toàn tịnh, làm sao dạy được người
khác, chỉ có Thượng Ðế, đấng Ðại Bi, ban ơn sáng suốt từ mọi khía cạnh, nhiên hậu mới tận
độ được quần sanh trong thanh tịnh tự giác
Kệ:
Ban ơn thanh tịnh các cơ tầng
Phát triển không ngừng rõ pháp ân
Tiến bước trên đường tâm học đạo
Qui y Phật Pháp tiến cao tầng
3) 19-06-95
Hỏi: Chuyện gì mới là chuyện của chính mình?
Ðáp: Thưa chuyện thanh nhẹ là chuyện của chính mình, chuyện loạn động từ bên ngoài vô
cần buông bỏ từ trong nội tâm thì mới được thanh nhẹ. Vốn sơ sanh không có dấy bận bất cứ
một việc gì, vốn tâm không, tức là nguồn đạo. Cho nên làm người sống một thời gian, đâm ra
chán ngán tình đời là vậy
Kệ:
Thế gian nghịch cảnh làm Thầy độ
Thức giác bình tâm rõ nấm mồ
Uyển chuyển không thành tâm hiểu đạo
Về không thanh nhẹ tự Nam Mô
4) 20-06-95
Hỏi: Làm sao biết được người tu thành quỉ?
Ðáp: Thưa người tu thành quỉ là nhìn hành động họ hướng về tiền tài danh vọng và gieo ác ý
cho người khác, kết bè lập đảng đấu tranh vô lý, tạo ra sự thù hận xung quanh họ, khổ mà
tưởng lầm là sung sướng và hưởng thụ, hạnh đức tiêu tan mà không hay
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Kệ:
Mất đi nguyên lý hằng ngày động
Bực tức rối râm trí khó thông
Lợi dụng Phật Trời ra pháp mới
Khổ công không đạt vẫn cầu mong
5) 21-06-95
Hỏi: Tại sao học đến Bác Sĩ cũng phải mang bệnh mổ xẻ?
Ðáp: Thưa học đến Bác Sĩ chỉ biết chuyện bên ngoài của cơ thể, còn phần hồn thì không bao
giờ biết đến, lo chuyện của người khác, chuyện của chính mình không bao giờ lo, không bao
giờ đạt tới toàn giác và thanh tịnh được. Cho nên nghiệp thân vẫn tồn tại, gặp phải sự kích
động và phản động của ngoại cảnh thì chỉ có bó tay mà thôi, không giải quyết được
Kệ:
Hồn không biết vía lại không thông
Phản động trong lòng không giải xong
Mơ ước không thành thêm khổ não
Chết không kịp trối chẳng còn mong
6) 22-06-95
Hỏi: Tại sao những người có giọng hát rất hay, nhưng tánh tình không hay tại sao?
Ðáp: Thưa những người có giọng hát nghe rất hay và rất truyền cảm, nhưng tánh tình không
hay vì tự lầm tưởng là mình hạng nhứt, không lưu ý về lãnh vực tâm linh, đa số hướng về tình
cảm, cho nên thường hay bị lợi dụng bởi tình tiền duyên nghiệp. Lúc nào cũng tự cảm thấy bơ
vơ và khổ. Nếu bằng lòng tu thiền thì mới bảo trì được giọng hát tốt đẹp, có cơ hội khôi phục
nguyên khí thanh nhẹ và vô tư, trí càng ngày càng sáng, thông minh và khiêm nhường, dấn
thân cứu độ quần sanh qua giọng hát câu hò của chính họ
Kệ:
Khai thông trí tuệ sống thơm tho
Từ tốn qui nguyên một chiếc đò
Không bỏ lòng từ tâm tự thức
Khai tâm mở trí chẳng lần mò
7) 23-06-95
Hỏi: Nghiệp quả của con người bị bám vào nơi nào?
Ðáp: Thưa nghiệp của con người đã bị bám vào khối thần kinh từ đầu chí chân trong lúc chào
đời cho đến nay. Sanh ra tập quán biến thành nghiệp, từ miếng ăn và hoàn cảnh khác nhau,
dẫn sai cho đến chết, chẳng biết được mình là ai? Cuống cuồng trong ngoại cảnh lầm than,
không chịu thật tâm tu để tự khai thác nội khoa tâm lý mà lập lại sự quân bình cho chính
mình, lẫn lộn trong đời đạo vô minh, vun bồi tự ái và chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Người
chịu tu thiền thì luồng điển sẽ đi ngược lại tình đời giả tạm mà tiến thân, chẳng cần và chẳng
thích, thì thức hòa đồng mới mở được
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Kệ:
Tu tâm cho thật minh tình đạo
Khó khổ thực hành rõ thấp cao
Mùi đạo chơn hồn trong thức giác
Thanh bình tâm đạo tiến càng mau
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Bầu Trời
Bầu Trời ngắn gọn bạn ơi
Nơi nao cũng có Phật Trời độ tâm
Tự tu giải tỏa âm thầm
Trí tâm là một đường tầm lý chơn
Chung vui chẳng có giận hờn
Tự tu tự tiến rõ Trời ân ban
Quí thương Cha Mẹ ở đời
Hợp thời tiến bước rõ nơi an toàn
Cảm thông nguyên lý tự an
Chẳng còn mê chấp tự bàn tự tu
Chẳng còn lưu luyến tiền xu
Tâm tu dứt khoát chẳng ngu chẳng khờ
Cảm thông thức giác từ giờ
Hướng thanh tự đạt thờ ơ chẳng còn
Trời ban nguyên lý đường mòn
Tự tu tự tiến chẳng còn si mê
Vĩ Kiên
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Giảng tại Hawaii ngày 25 - 7 – 1982 (tiếp theo)
Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi đã phổ biến rộng ở Việt Nam, trong trại cải tạo; và
một số người đã tu trước khi bị bắt, sĩ quan, rồi vô đó phổ biến. Thành ra những trại, trong trại cải tạo
Việt Nam bây giờ, những người mà được tu thiền, người nào người nấy cũng mạnh khỏe ra về. Và
những người đó cũng đã ra đến đây, và cũng đã gặp tôi. Và khi chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi cũng
học hết những cái khóa đó: khóa cải tạo, tôi cũng có rồi: mười ba tháng một tuần; rồi tới cái khóa
Kinh Tế Mới, chính tôi cũng đi kinh tế mới rồi! Đó. Mà đi tới đâu thì người ta đông tới đó; tất cả mọi
người đều quý mến.
Cái đó phải bề trên giúp đỡ không? Nếu không có sự sáng suốt đó, làm sao người ta đến với mình?
Đến cả cái cọng củi, đến cái cây củi cũng không cho tôi chặt nữa! Mà tôi, tôi ở Núi Sập, nước ngập
lên, ngập tràn; lúc đó cái giường cũng sắp trôi; lúc đó lại có người ta rủ tôi đi!

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 4/13

Đi là đi tới tổ chức cho họ thôi; tổ chức xong rồi tôi xin đi về, nhưng mà họ nói rằng, “Ông không đi
thì chúng tôi sẽ chết hết!” Hỏi, “Tại sao?” “Vì anh em trong đó không có hòa đồng; qua lời nói của
ông Tám thì mọi người biết thương yêu, mà ông Tám không đi thì nó sẽ giết nhau. Vậy thì mời ông
Tám đi luôn!” Mà tôi nói, “Tôi đâu có tiền đóng! Một người mười hai lượng, tôi đâu có tiền?” Nhưng
mà rốt cuộc họ đóng hồi nào không hay; họ chở gia đình tôi xuống rồi cái bắt tôi phải đi luôn! Thành
ra ra đây tôi đâu có tiền bạc: mấy chục năm nay ở Việt Nam chỉ giúp người ta không hà! Tôi làm cho
hãng Get Brother‘s, nhưng mà tiền lương tôi thì cũng phân chia cho những người nghèo chớ tôi đâu
có, tôi sử dụng đủ trong gia đình tôi thôi, còn dư tôi không có lấy; mà cả nhiều, nhiều cái áp phe lớn
tôi cũng không có lấy tiền bạc gì. Thì đó, vì đó, nhưng mà họ rủ tôi đi; những người đó cũng là khách
hàng buôn bán, họ nhất định năn nỉ tôi phải đi.
Mà ra đây, tôi phải làm những gì còn tốt hơn trong phần tuổi còn lại của tôi; thì những bạn thiền đề
nghị rằng phải nói cho tất cả đồng bào nghe, để cho họ ý thức được cái đường lối này, mà chính họ là
người trách nhiệm của họ, để họ thấy rõ rằng họ là thượng đế trong cái Tiểu Thiên Địa này, Chủ
Nhân Ông của Tiểu Thiên Địa này, mà họ chưa ý thức được nguyên lai bổn tánh.
Với cái phương pháp công phu này, nhiều người hiện tại đã ngộ được và thấy rằng, “Tôi phong phú
nhiều quá!” Mỗi người đều giầu có trong tâm thức, và đã vượt qua những cái bài học xứng đáng, và
chúng ta không còn sự phàn nàn, và không còn buồn bực nữa, mà vui vẻ, mà cảm thấy sự vinh hạnh
của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người để tự thức, tự tu, nhiên hậu mới cứu độ tất cả chúng sanh.
Cho nên, nhân loại đã vì chúng ta: chúng ta đến, bước chưn đến đất Mỹ này, có phải người ta phải vì
chúng ta không? Vì thực hiện tình thương và đạo đức mới cứu chúng ta! Thì chúng ta làm gì để đền
đáp? Nếu chúng ta tu thành đạo thì chúng ta mới hoàn trả cái nợ đó được! Chớ không phải là tiền
chúng ta cho họ! Họ đâu có cần! Vật chất chúng ta cho họ, họ đâu có cần! Nhưng mà chúng ta làm
sao sáng lạng hơn, vì chúng ta nhân cái cơ hộ này để tiến hóa tới vô cùng, để cứu phần hồn! Trong
lúc họ đang vì vật chất, vì tranh đấu, mà họ thức giác, họ cũng sẽ trở về qua sự ảnh hưởng của chúng
ta, thì cũng cứu độ được những người ngoại quốc.
Cũng như tôi đi qua Pháp cũng vậy: nhiều người Pháp hút xì ke ma túy, rốt cuộc nghe tôi giảng rồi
mới trở về thực hiện; rồi cũng xin xuống tóc như tôi. Đó! Những cái hình ảnh đó chúng tôi cũng có
mang đến, nhưng mà phải có cơ hội để đem trình cho quý vị xem những công chuyện chúng tôi làm,
chúng tôi đã làm: toàn là để tự nhiên chuyển động chớ chúng tôi không có sắp đặt! Cũng như tôi đến
đây, không có sắp đặt; thì tất cả chuyển động làm sao chúng tôi đến đây. Để coi thử có Thượng đế
không? Để coi thử xem có sự huyền vi của Bề Trên không? Chớ tôi không có xin đi đâu, và không có
đòi hỏi một cái gì hết! Tự nhiên đương nhiên như vậy. Như đến đây, chúng tôi đến đây tương ngộ
quý vị, nhưng mà lại có người từ Phi Luật Tân bay qua đây và để cho chúng tôi có chỗ cư ngụ tạm
trong một thời gian tôi lưu trú tại đây. Hỏi chớ, cái tình thương họ dồi dào không; họ đối với người
Việt Nam tốt không? Những người đó đã thức tâm, và học Thiền, và đem cống hiến; mà ngay từ Phi
Luật Tân đi qua đây, và để lo chúng tôi có chỗ ở, và lo đi chợ búa cho chúng tôi ăn uống trong thời
gian tôi lưu trú tại đây. (còn tiếp)
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Đề tài suy gẫm

Thượng thông hạ đạt hòa chơn lý. Khẩu thuyết không hành khó giác tri.
Đó, chúng ta thượng thông hạ đạt, thì chúng ta mới hòa chơn lý: biết được cơ thể này, biết
được càn khôn vũ trụ, biết được mọi nơi đều hòa hợp với chúng ta, chúng ta mới thấy rõ
Chơn Lý. Khẩu thuyết không hành khó giác tri. Miệng chúng ta nói hoài, chúng ta cứ cầu
Chúa, cầu Phật đủ thứ hết, nhưng mà không hành! Trong tâm chúng ta không thực hành.
Chúng ta nhiều chuyện buôn lợi, lợi dụng ông Phật, lợi dụng ông Thánh, lợi dụng ông
Thần để làm giàu, cầu xin cho đẻ con, rồi cầu xin cho có tiền bạc, rồi cầu xin này kia kia
nọ, giết người này, nuôi người kia, người nọ, đủ thứ hết ! Khẩu thuyết, rồi đọc kinh lu
bù... rốt cuộc không biết mình là ai ! Làm sao hiểu được ? Không biết Chúa là ai, không
biết Phật là ai, rồi làm sao mới hòa hợp với Bề Trên được ?
Cho nên, phải căn bản tự hành, phải lập hạnh tự hành, hòa hợp với mọi người, hòa hợp với
các giới, hòa hợp với thanh điển, rồi mới hiểu càn khôn và vũ trụ, mới hiểu nguyên căn
của mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Lúc đó mình mới là người hiếu đạo, mình người
thật sự yêu Chúa, yêu Phật! Chúa, Phật là gì? Vạch rõ con đường cho chúng ta tiến. Mà
Chúa Phật đã và đang làm gì để chuyển hóa cho mọi nơi mọi giới được hưởng? Trong cái
định luật hóa hóa sanh sanh: nếu không có dưỡng thanh khí thì sao chúng ta sống? Làm
sao chúng ta sống ở đây? Có ai làm việc ở bên trên? Có rất nhiều, vì chúng ta động chúng
ta không thấy đó thôi. Mà khẩu thuyết không hành, không chịu hành không chịu tiến tới,
thì làm sao mà được sự cứu rỗi đời đời?
(Phật tại ngã)
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Thông báo về chương trình Đại Hội tại gia
trong 3 ngày 23, 24, và 25 Tháng 9, 2021
Kính thưa quý bạn đạo,
Hằng năm, vào ba ngày 23, 24, và 25 Tháng 9, bạn đạo thường được dịp tham dự Đại Hội Vô
Vi Quốc Tế để cùng nhau tưởng nhớ Đức Thầy và khuyến khích nhau trên con đường tu học.
Rất tiếc, hoàn cảnh vẫn không cho phép chúng ta có duyên may hội tụ, tuy nhiên, trong ba
ngày đại lễ, xin mời quý bạn dành chút thời gian tham gia chương trình "Đại Hội tại gia" để
chúng ta đồng tâm hướng thượng và dâng lên Đức Thầy tấm lòng tri ân và quý thương.
Tiếp theo thông tin vào tháng 5 vừa qua, chi tiết chương trình Đại Hội tại gia sẽ được thông
báo trên TBPTDN tuần lễ 19.09.2021 với sự đóng góp của Ban Kỹ Thuật.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
COMMUNIQUE CONCERNANT LE PROGRAMME
DU CONGRES À DOMICILE
DURANT 3 JOURS : LES 23, 24 et 25 SEPTEMBRE 2021
Chers Amis-Pratiquants,
Comme chaque année, pendant 3 jours, les 23, 24 et 25 Septembre, les Amis-Pratiquants ont
l’habitude de participer au Congrès International VôVi pour penser ensemble à notre Maître
et nous aider et nous encourager mutuellement sur notre chemin d’étude spirituelle.
Nous regrettons que la situation actuelle ne nous permette toujours pas d’avoir la bonne
opportunité de nous rassembler ; cependant, durant ces 3 jours de grande fête, nous vous
invitons à réserver un peu de votre temps pour participer au Programme du Congrès à
Domicile afin de nous élever et offrir ensemble à notre Maître notre profonde gratitude ainsi
que notre affection envers Lui.
À la suite de notre communiqué au mois de Mai dernier, le programme de ces 3 jours sera
détaillé ultérieurement dans le journal hebdomadaire « Développement de notre Potentiel
Énergétique » de la semaine du 19 Septembre 2021 avec la contribution du Comité
Responsable de la Technique.
Avec nos sincères remerciements.
Le Comité d’Organisation du Congrès International VôVi
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THƠ BẠN ĐẠO

HỒN THIÊNG!
Bác đi Trời đượm nét buồn
Mây giăng giăng xám, nhẹ buông giọt sầu!
Biết đời là cuộc bể dâu
Tựu tan một thoáng, khổ đau một đời .
Trăm năm bao trận sóng nhồi
Trả xong nghiệp lực sang tồi vượt qua.
Hữu duyên trong cõi Ta Bà
Pháp lý Bác ngộ tình Cha đủ đầy .
Ngày đêm thực hiện lời Thầy
Đạo hạnh bồi đắp đạt ngày quang vinh !
Cuộc đi Bác đã rõ rành
Chuẩn bị tất cả tâm an trọn lành
Bác đi để lại gương lành
Làm nhiều - nói ít - không tranh - học Hòa
Con đường Thầy đã vạch ra
Ung dung từng bước chỉ Ta với Thầy
Thế gian cõi tạm đến ngày
Qui về thanh giới bên Thầy vạn niên
Bác đi trong giấc bình yên
DI ĐÀ ĐIỂN hướng HỒN THIÊNG về TRỜI !
THÀNH TÂM KÍNH CHÚC BÁC TÔ THỊ BÍCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - VẠN VẬT THÁI BÌNH
Kính Bái
Lâm Huỳnh Mai (CA)
Ngày 2 tháng 9 năm 2021
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 37, 12-09-2021
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi : Thanh Tịnh
https://youtu.be/9lFRsmuU1uY
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:
Tình đời thì nói mất mát nhưng mà người đạo không có mất mát - Vấn Đạo - TV Hai
Không, ngày 3-6-1986
https://youtu.be/p6xJcfkloFg
 Radio Nam California tuần lễ 37.
Chủ đề: Tôi là Nó và Nó là Tôi
https://youtu.be/hyFOdg2IhTo
 Một tuần nghe một bản nhạc: Vui Hát Thiền Ca và Khí Giới Tình Thương
https://youtu.be/Z2yLghoc-Es
Ban video kính mời
HƯỚNG TÂM CẤU NGUYỆN

1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho chị của bạn đạo Trương Thị Kim Thanh là
bà Trương Thị Kim Ngọc sanh ngày 20 tháng 5 năm 1957 tại Sài Gòn, mất ngày 3 tháng 9 năm
2021 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 64 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Gia đình bạn đạo Trương Thị Kim Thanh thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
2) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ba của bạn đạoTăng Thanh Cảnh là Cụ ông
Tăng Thái sinh năm 1934.
Địa chỉ J71 khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đã từ trần vào lúc 05
giờ 5 phút ngày 06/09/2021, nhằm ngày 30 tháng 07 năm Tân Sửu tại bệnh viện An Nhơn Tây huyện
Củ Chi thành phố Hồ Chí Mính. Hưởng thọ:88 tuổi
Hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Tháp Long Thọ, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh.
Sớm được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cám ơn Quý bạn đạo.
Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
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