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1) 22-07-95 
Hỏi: Công quả là gì? 
 
Ðáp: Thưa công quả là việc làm không công mà có kết quả tốt đẹp cống hiến cho quần sanh 
cọng hưởng. Ðó là chánh khí lành mạnh của Trời Phật, đã và đang hành độ quần sanh. Người 
tu thiền chịu dấn thân thì phần hồn sẽ được tươi sáng ra, toàn thân sẽ được ổn định, vì phần 
hồn có lối thoát và tận độ quần sanh 
 
              Kệ: 
Chăm tu giá trị tâm hành triển 
Chuyển hoá không ngừng pháp pháp xuyên 
Vượt cõi âm u lòng thoải mái 
Phân minh đời đạo dấn thân thiền 
 
2) 23-07-95 
Hỏi: Trăm hoa đua nở là sao? 
 
Ðáp: Thưa trăm hoa đua nở, đối với người tu Vô Vi là mỗi khối óc của hành giả đều phát 
triển hướng về Trời Phật mà tu, tức là tự giải nghiệp mà tiến, hạnh đức tròn đầy trong tâm 
thức, triền miên tiến hóa trong thanh tịnh, trí lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh 
chánh, cuộc sống trật tự và yên vui 
 
              Kệ: 
Khai thông nguyên lý đạo mùi tiến 
Giải tỏa phiền ưu giải nổi phiền 
Trí triển tâm hành tâm đạt đạo 
Quân bình sáng suốt hướng đường thiên 
 
3) 24-07-95 
Hỏi: Muốn cầu xin Bề Trên phù hộ cho gia cang bình an và con em phát triển thì phải làm 
sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn cầu nguyện có kết quả tốt thì phải thành tâm thực hành pháp môn mà mình 
đang hành, dấn thân chăm chỉ mà tu, thì sẽ có kết quả tốt. Ngược lại lợi dụng Bề Trên mà 
không hành sửa tâm thân thì sẽ bị đọa . Phần hồn sẽ không còn sáng suốt nữa, vạn sự không 
thành u mê thất trí. 
 
               Kệ: 
Thực hành tự thoát sống an vi 
Chẳng khổ chẳng than chẳng bực vì 
Ðời đạo song hành tâm quán xuyến 
Dở hay cũng vậy cảm giao tùy 
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4) 25-07-95 
Hỏi: Người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền, thì phải chịu lắng nghe những người đi 
trước, trình bày về kết quả của chính họ, quan trọng là sức khỏe ra sao, nhiêu hậu mới tự thực 
tập xem chính mình có khả năng theo không. Nếu không thì không nên học. Cần nhứt là sự 
thật thà của chính mình. Bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu hay không. Nếu bằng lòng tu sửa 
tánh hư tật xấu của chính mình thì nên học để hành, dần dần sẽ hiểu đạo. 
 
              Kệ: 
Tu là sửa chửa thân tâm tiến 
Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền 
Vướng bận không còn tâm hiểu đạo 
Biết mình biết họ sống an yên 
 
5) 26-07-95 
Hỏi: Lập trường không vững thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa lập trường không vững thì phải tự lập lại việc nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật 
tự. Lời hứa là quan trọng, một là một hai là hai, không thay đổi. Giờ ăn giấc ngủ và giờ thiền 
phải đúng đắn, tự tạo một tập quán tốt, thì sẽ có một lập trường tốt ở tương lai. 
 
              Kệ: 
Giải quyết tâm linh chỉ một mình 
Trong vòng trật tự tự mình minh 
Khai thông trí tuệ tâm thường giác 
Giải bỏ trần tâm tự cảm khinh 
 
6) 27-07-95 
Hỏi: Chuyện đời sao không hỏi đời lại hỏi ông Trời? 
 
Ðáp: Thưa người đời phần hồn bị giam hãm như nhau tùy duyên nghiệp. Trời là thanh nhẹ vô 
cùng rõ rệt hơn người đời. Cho nên người đời hay cầu xin Trời Phật là vậy. 
 
              Kệ: 
Không còn suy nghĩ mây mưa động 
Trực hỏi Trời cao rõ tấm lòng 
Giải tỏa phiền ưu tâm thức giác 
Chẳng còn suy luận chẳng còn trông 
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7) 28-07-95 
Hỏi: Người tu thiền đến tuổi hồi xuân, có thể tránh được tái tục dục tính hay không? 
 
Ðáp: Thưa người tu thiền Vô Vi có thể tự vượt qua được, nếu làm Pháp Luân Thường Chuyển 
đứng đắn liên tục, thì sẽ tự vượt khỏi nạn nầy, bằng không thì rất dễ vấp phải, không khác thả 
cọp về rừng, rất nguy hiểm cho phần hồn ở tương lai. Xưa kia cũng có người tu phạm dâm 
tánh bị đọa địa ngục là vậy. 
 
               Kệ: 
Quyết tâm chẳng có ý dâm nầy 
Thân pháp không còn chuyển giải bày 
Trí sáng tâm minh không lao lý 
Bình tâm tu học lại vui vầy 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
 

Hồn Thiêng 
 

Hồn thiêng tưởng nhớ cảnh trời 
Qui nguyên giềng mối hợp thời tiến thăng 

Tâm thời chẳng cảm khó khăn 
Cao tầng tự tiến giải phần ước mơ 

Cảm thông nguyên lý từ giờ 
Chẳng còn mê chấp thờ ơ cõi trần 

Đạo đời khai triển cân phân 
Quân bình tiến bước mỗi tầng cảm giao 

Công đồng phát triển muôn màu 
Tâm giao bình đẳng trước sau dung hòa 

Chẳng còn bở ngỡ cách xa 
Chung vòng vũ trụ tham tòng điển thanh 

Hướng về nghiêm luật vô sanh 
Bình tâm học hỏi thực hành đến nơi 

Trời xanh trật tự nơi nơi 
Thực hành thanh nhẹ độ đời tiến thăng 

 
Lương Sĩ Hằng 

25/1/1995 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

MINH GIÁC 

Cabramatta, ngày 9, tháng 12, năm 1984 (tiếp theo) 

Cho nên, luôn luôn người tu lại được hỗ trợ với sự văn minh, ngày hôm nay có cuốn băng để lưu lại 
những lời minh tâm kiến tánh, để dẫn tiến tâm hồn đa mê trần tục, tự thoát và tự tu, tự tiến. 

Cho nên, tất cả số người đang ngồi thiền đây, mỗi người đều có một căn bệnh, tâm bệnh, tại thế. Vì 
sao : đi được, đứng được, ngồi được, nói năng, mà lại xác nhận mỗi người đều có tâm bệnh ? Thì tui 
đã nói, “Trình độ không mua không bán được” : muốn đi lên cao thì phải được thử thách ; mà chịu 
đựng được sự thử thách đó là mình thấy rõ con đường chính mình có cơ hội tự giúp mình giải thoát. 

Nếu mà chán con đường mà ta đã phát đại nguyện, “Ra đi trở về Nguồn Cội” thì chúng ta sẽ lâm phải 
một chiều hướng lôi cuốn từ thanh tới trược : tạo động loạn và hôn mê mà thôi.  

Cho nên, trong giờ thiền giác, huynh đệ tỉ muội chúng ta mỗi người nghe qua những âm thinh phân 
tích trong thực tế, thấy tâm hồn chúng ta chưa thật sự cởi mở, tâm hồn của chúng ta chưa thật sự 
hướng thượng, tâm hồn chúng ta chưa thật sự dũng hành trong thanh tịnh ! 

Tại sao nói, “Dũng hành trong thanh tịnh” ? Miếng mồi đưa tới miệng các bạn mà các bạn cũng 
không có cắn, không cho đó là quan trọng, và không rước nó vào tâm ; đó là dũng hành. Chớ không 
phải dũng là ôm, đấm đá, ghánh vác một cách bất chánh. Còn cái này,chúng ta là giữ thanh tịnh, nuôi 
dưỡng phần thanh tịnh, dùng ý chí bất khuất để cảm hóa tất cả những phần trược khí có thể xâm 
chiếm tâm thức của chúng ta ; kêu bằng “Dũng hành trong thanh tịnh!” 

Cho nên, những hình tươi đẹp của những vị tu đắc đạo, các bạn dòm vô mặt, lúc nào cũng thanh 
thoát, trong thanh tịnh. 

Mà chúng ta lơ lơ, láo láo, dù mở mắt ra, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, nghĩ chuyện bất chánh ; 
và sợ chuyện này, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ nó xâm chiếm ; thì làm sao ổn định được ? Cho nên, 
thậm chí ta đặt những câu hỏi, hỏi chân lý, hỏi đạo pháp, nhưng mà tâm ta không định ! Thì chúng ta 
mới lâm vào cái chỗ tăm tối, mới đặt câu hỏi này, câu hỏi kia, câu hỏi nọ ; là thiếu thanh tịnh! 

Còn người thanh tịnh trả lời một cách rất dễ dãi : vì ta đã thanh tịnh và ta sáng suốt trả lời. 

Những sự thắc mắc của các bạn đem ra giữa trời sáng ban ngày đó, mà các bạn ngồi thanh tịnh một 
hồi, không có người nói, nhưng mà có câu trả lời : phải làm sao đây ? phải giải quyết bằng cách nào 
? Như các bạn  thấy sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ đến với bạn , cái sự ô trược tăm tối nó đã đi 
mất mấy chục phần trăm. Cho nên, nhiều người ở thế gian gặp được người thanh tịnh, không có lời 
đáp ; nhưng mà hỏi ra thì có sự giải đáp. 

Tại sao ? Tại vì hành giả, mỗi người đều có sự sáng suốt, có thể tự phúc đáp, nhưng mà họ quên đi ; 
họ không chịu trở về với sự thanh tịnh của chính họ, cho nên họ đâm ra thắc mắc : họ lấy lý đời phủ 
nhận lẽ đạo ; họ tạo càng ngày càng tăm tối và củng cố lý thuyết đó ; thế gian kêu bằng, “Ngoan cố” : 
đặt đủ lời, nhưng mà chưa minh mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ; tạo thế tấn công, mà chưa chịu 
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tấn công lấy chính mình ; làm sao mình tu ? Biết tấn công người khác thôi, nhưng mà không biết tấn 
công mình. 

Cho nên, ngày nay chúng ta khép mình lo tu : nhắm mắt, thanh tịnh, là tự tấn công mình, tự khai mở 
mình ; sử dụng phần sáng suốt để tận hưởng hạnh phúc của cả càn khôn vũ trụ. 

Chúng ta thấy Thiên, Địa, Nhân : Trời, Đất, Người ; có ; mà mấy ai đã biết tận hưởng nguyên lý này ? 
Tinh, Khí, Thần ; có ; nhưng mà mấy ai đã biết tận hưởng Tinh, Khí, Thần ? Chỉ hủy hoại, sài phí mà 
thôi : “Tui sống, tui ở đời, tui phải làm vầy, tui có vợ, có con ; phải có nhà,có cửa ; phải có xe 
hơi, nhà lầu ; phải có địa vị !” Rốt cuộc rồi sao ? Chỉ chuốc lấy cái khổ mà thôi ! 

Còn những người tu, “Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần” : Xả thân, là cái tâm trần trược, không có ôm 
lấy nữa ; sự tranh chấp vô lý, không nuôi dưỡng nữa ; kêu bằng xả thân. Cầu đạo, là trở về với sự 
quân bình : các Bạn không còn mê chấp nữa, thì các Bạn được thanh nhẹ ;chớ gì ? Thì, “Xả thân cầu 
đạo,” trở về với sự quân bình. Thấy không ? Cho nên, những người ở thế gian nói, “Tui phải xả thân 
cầu đạo” : Tôi đi đâu ? Tôi đi vô núi, tôi đi vô chùa ? Đâu có phải cầu đạo được : còn ôm cái tâm trần 
trược, lên núi cũng không được, “Tui phải nghĩ chuyện thế gian.” 

Tâm của chúng ta ở nơi nào, tu tại thị, dứt khoát, khai mở thức hòa đồng, thấy mọi người là ta, ta là 
mọi người ; chúng ta mới xả thân cầu đạo. “Xả phú cầu bần” : cái gì phong phú nhất ở thế gian này 
mà chúng ta đã từng nuôi dưỡng bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay chúng ta buông thả cho nó quy 
nguyên, thì chúng ta mới có sự sáng suốt.  (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

Ngọc luân đồng chuyển sao không thấy.  

 "Ngọc luân" là tất cả bản thể chúng ta đều có điển, luân chuyển cơ tạng chúng ta hai mươi bốn trên 
hai mươi bốn, để tiến hóa, rõ ràng. Nó sáng trong như ngọc lành, mặc dầu không chịu trở về với căn 
bản của bản thể, hướng thượng để tự giải, mà cứ mãi say sưa chốn khổ này. Cứ giành ăn của ngoại 
cảnh, hơn thua từ câu nói, từ hành động một, bất chánh. Nhưng mà không biết. Từ câu nói, bên ngoài 
người ta kích động mình là cái bài học cho mình, để mình tìm hiểu coi mình có thanh tịnh không? 
Mình có nhẹ nhàng hơn đối phương? Nếu nhẹ nhàng thì mình cảm hóa đối phương mà để cho đối 
phương tiến tới nhẹ nhàng như mình ! Mà lại trở lại gây lộn và động loạn, cái đó là sai. 

(Phật tại ngã) 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 42, 17-10-2021 
 

 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3 Nhẫn Hòa, Âm Ba Đại 
Hồn 

 

https://youtu.be/wgKGz4u0tOQ 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Lễ Tưởng Niệm Đúc Thầy lần thứ 12 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
https://youtu.be/cgPk0g2xn6A 
 Radio Nam California tuần lễ 42. 

Chủ đề:  Tu là Thực Hành 
https://youtu.be/9-_WL3NdPxg 
 Một tuần nghe một chương trình nhạc:  Văn Nghệ Đại Hội 2019 

https://youtu.be/VltaIOLGM70 
 

Ban video kính mời 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA 
 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ  
   NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ (1967 - 2021)  

 
Kính Chào Quý Bạn Đạo, 
 
                            Hội Ái Hữu Vô Vi miền Nam California xin trân trọng thông báo đến quý bạn đạo 
về việc lễ tưởng Niệm Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu sẽ được tổ chức  tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi thuộc 
thành phố Westminster, California vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. 
 
Để đảm bảo sức khỏe chung cho cộng đồng và bản thân, Hội xin các bạn đến tham dự hoàn tất việc 
tiêm phòng vaccine. 
 
Về chi tiết của chương trình, Hội sẽ có thông báo đến quý Bạn Đạo vào TBPTĐN tuần tới. 
 
Hội xin thân mời tất cả Quý Bạn Đạo đến tham dự! 
 
Thành tâm kính chúc quý Bạn Đạo khắp nơi THÂN TÂM AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN. 
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT- VẠN VẬT THÁI BÌNH 
 

Hội Trưởng 
 
Lâm Huỳnh Mai 
 
Ngày 13 tháng 10 năm 2021 
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tốt đẹp về cảnh sắc xanh t
viên TVNH.
b/đ, TVNH đ
nhà, thêm ph
 
TVNH xin chân thành cám ơn ban đ
góp về thanh điển, t
bạn đạo v
thoáng để b/đ h
hạn, v.v… ngo
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THƠ BẠN ĐẠO 
 
         Rồi Một Kiếp! 
 
Một ngày ngắn ngủi đến thế sao? 
Sớm tới chưa lui đã chiều vào. 
Sắc màu hoa lá chưa kịp ngỏ, 
Xuân hờn đông hạ ngại thu giao. 
 
Đời người ngắn ngủi tựa chiêm bao, 
Năm tháng chưa vui tóc điểm màu. 
Vó câu thoăn thoắt khua rèm cửa, 
Hồng trần thôi dựa cuộc vàng thau. 
 
Sinh thời trót lở đời khôn dại,  
Cũng đành tạ lổi đấng cù lao. 
Nằm nôi thương tưởng ơn bồng bế, 
Mười mươi ơn đội nợ thốn đau. 
 
Hai mươi xẻ lối đường thiên lý, 
Sông hồ hà thủy há nài nao. 
Lạ lẫm thân quen gầy mộng ảo, 
Tơ tình bận bịu tiếng lao xao.  
 
Ba mươi lở dở đời thắm thía, 
Tang bồng trần khách luống lao đao. 
Lơ thơ học hiểu cho rồi bửa, 
Bốn mươi sự nghiệp thấp như cao. 
 
Phong trần thôi thúc bơi dòng ngược, 
Hoài niệm năm mươi tuổi bước vào. 
Sáu mươi quan chức thôi to nhỏ, 
Bần phú hèn sang hết dạt dào. 
 
Bảy mươi đi đứng chừng e ngại, 
Nhìn lại xương gân dạ núng nao. 
Tiền tài danh vọng như huyễn ảo, 
Cáo lão tám mươi hết hùng hào. 
 
Chín mươi nam nữ hai mà một, 
Kép đào nợ dứt giấc tiêu dao. 
Trăm năm hay dở rồi một kiếp! 
Cái tột cùng không cũng hư hao. 
 
 
Hải Vân 
Calgary_Ngày 01 tháng 10 năm 2021 

            Hạnh Nguyện 
 
Mừng thay Huynh đã ra thơ 
Đệ Huynh cầu nguyện đợi chờ héo hon 
Tu hành hạnh nguyện giữ tròn 
Hứa lời phải giữ chẳng còn si mê 
Dìu dắt bạn Đạo trở về  
Thiên Đàng điểm đến hương quê phần hồn 
Tu hành giữ Pháp trường tồn 
Giữ xác mạnh khỏe để hồn an cư 
An cư lập nghiệp hành tu 
Hồn linh thăng tiến ngao du Thiên Đàng 
Dứt khoát tu niệm đàng hoàng 
Thượng Ngươn Thánh Đức bản vàng ghi tên 
Đệ Huynh có sẵn Đạo nền 
Cùng nhau tu tiến bên trên trùng phùng 
Thầy Tổ là Đấng đại hùng 
Hộ độ con trẻ kiên trung tu hành 
Đời Đạo hoá hoá sanh sanh 
Hiếu Trung hành Đạo đạt thành nghĩa nhân  
Sống đời giữ nghĩa trọn ân 
Hạnh nguyện giữ trọn thượng tầng tiến thăng. 
 
Thủy Bùi  - Missouri 16/4/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 


