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1) 14-10-95
Hỏi: Người hiểu đạo thông suốt thì ngồi đâu cũng thuyết được đạo có phải không?
Ðáp: Thưa người thông suốt đạo pháp thì ngồi chỗ nào cũng thuyết pháp được. Ngoại trừ
người có tiền sợ dơ dáy và ruồi muỗi, thiếu dũng chí phục vụ quần sanh và dễ nóng giận, thiếu
nhịn nhục và hứa được mà không làm được
Kệ:
Tu chưa thành lại tự khoe khoang
Trí tuệ âm u lại bạc bàn
Khó tánh loạn động tạo rối ren
Chơn tình không có lại phân bàn
2) 15-10-95
Hỏi: Muốn thuận lòng Trời thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa muốn thuận lòng Trời thì bất cứ hoàn cảnh nào đến cũng phải chấp nhận, sống theo
luật nhân quả của chính mình, tâm làm thân chịu, thì mới đúng theo luật Trời. Chỉ tu thiền thì
mới cải tiến được sanh tử luân hồi, sẽ được phần nhẹ hơn phần hồn lẫn thể xác và được may
mắn hơn trong lúc làm người tại thế
Kệ:
Hồn thời tiến hóa không bê trễ
Tự thức tự tu tự trở về
Bất diệt vô sanh là đời thật
Ánh quang sáng chiếu khắp muôn bề
3) 16-10-95
Hỏi: Muốn tránh khỏi cảnh lầm than và phản trắc thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa muốn tránh cảnh lầm than và phản trắc thì phải tự tu tự tiến thì mới bớt được ngoại
cảnh xâm chiếm khối óc, mà tạo sự buồn hận hồi nào không hay, trở tay không kịp là vậy
Kệ:
Lừa Thầy phản bạn chẳng là hay
Bất nhứt đường đi phải đọa đày
Trở ngại muôn chiều tâm không thức
Nguyên lý Trời ban thật là hay
4) 17-10-95
Hỏi: Duyên lành tái ngộ đâu mà có?
Ðáp: Thưa duyên lành tái ngộ do sự sắp đặt xa xưa đã tạo thành, không thể đoán trước được,
có nhân có quả, dù xa cách mấy đi nữa cũng có cơ hội gặp nhau
Kệ:
Duyên lành tái ngộ chẳng lâu mau
Trực ngộ trong lòng không mới cũ
Thanh thoát an vui tình thấm thía
Xưa nay cũng vậy chẳng phai màu
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5) 18-10-95
Hỏi: Bé đi đâu cũng có người đến thăm và vui tại sao?
Ðáp: Thưa nhờ Bé đêm đêm tham thiền nhập định, mặt mày tươi tắn không buồn hận. Ðó là
duyên lành đến với mọi người, tâm thức vui vẻ đón tiếp mọi người, không cần vật chất cũng
vui. Nhờ thiền, từ trường của Bé thanh nhẹ, giúp mọi người chung vui, quên đi sự thù hận
trong nội tâm
Kệ:
Sẵn sàng đón tiếp người tâm đạo
Vui hạnh từ bi lúc thuở nào
Tái ngộ trong lòng vui hớn hở
Thâm giao bình đẳng chẳng phân màu
6) 19-10-95
Hỏi: Tân Dân là sao?
Ðáp: Thưa Tân Dân là người dân tự biết họ là ai, qui nguyên giềng mối của Trời Ðất thì tinh
thần phục vụ mới được cao hơn, phù hợp với chấn động của vũ trụ quang, tự cứu và tự thoát,
sống trong sự tự nhiên và hồn nhiên của Trời Ðất, tự biết mình là đại diện của Trời Ðất, sức
mạnh từ bi của nó tự phát triển, ảnh hưởng nhơn loại, gọi là Tân Dân, tạo ra sức sống hòa bình
và cởi mở
Kệ:
Tân Dân của quí Trời ban
Tự thức tự tu sống cảnh an
Hòa ái tương thân chẳng luận bàn
Trời người qui một trí tâm an
7) 20-10-95
Hỏi: Thượng Ngươn là sao?
Ðáp: Thưa Thượng Ngươn là cơ Trời thay đổi, chuyển động liền liền, mọi người sẽ tự ý thức
chuyện của Trời chứ không phải chuyện của người làm, chiều sâu của tâm đạo không phải loài
người tạo thành, tự cảm thấy sự bất lực của chính mình, nhiên hậu mới bằng lòng hướng
thượng tự tu, tương lai phần hồn sẽ đạt được kết quả tốt
Kệ:
Qui y hướng thượng tâm bừng sáng
Giải tiến tâm linh tự luận bàn
Ðời đạo qui hành tâm tự tiến
Cảm minh Trời Phật tự mình an
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Sáu Hàm
Đổi thay mê chấp chuyển liền liền
Công tác tình đời lại đổi phiên
Răng rụng qui hàm tâm tự thức
Có Không Không Có vẫn còn duyên
Còn duyên tái tạo gắn liền
Sáu hàm răng giả gieo duyên thế tình
Từ thanh tới trược góp phần
Âm thanh điêu luyện khai phần nở hoa
Tình người nhẹ thể tình ta
Sanh trụ hoại diệt phải hòa thương yêu
Nói đi nói lại rất nhiều
Câu nào câu nấy rõ điều minh tâm
Sáu hàm ứng cảm mừng thầm
Giải bày tâm sự tránh lầm đường đi
Càn khôn sắp xếp uy nghi
Thức hồn tiến hóa tâm thì cảm an
Cùng chung các giới luận bàn
Trong vòng trật tự mở màn tự đi
Có răng oanh liệt một khi
Hết răng cũng phải thực thi đường mòn
Tình thương ban rãi sống còn
Giúp hồn tiến hóa chẳng còn si mê
Sáu hàm duyên dáng khen chê
Cuối cùng cũng phải trở về hư không
Cầu xin Trời Phật khai vòng
Cứu nhân độ thế tham tòng đường tu
Cuộc đời kết liễu tiền xu
Ra đi để lại cục ngu tại trần
Chui vô thức giác lần lần
Hậu sanh khả ái góp phần dựng xây
Rồi đây cũng giống như Thầy
Tâm không miệng lưỡi vui vầy cảm giao

Vun bồi ý thức thâm cao
Bình tâm thanh tịnh bước vào càn khôn
Càn khôn là miệng qui Hồn
Trong không mà có ôn tồn dựng xây
Vui say đường đạo hằng ngày
Sửa sai trù tiến tâm này cảm an
Có không không có luận bàn
Cứng mềm giao cảm vẫn an vẫn hòa
Nằm trong nguyên lý của Cha
Buông đời qua đạo tự hòa chơn như
Miệng kia cũng vẫn vui cười
Càn khôn nhíp giải rưới tươi lòng người
Điển thanh điêu luyện vui tươi
Dìu Hồn tiến hóa đến nơi an toàn
Tử sanh vẫn xét vẫn bàn
Tiến thân là chánh là màn thức tâm
Siêu nhiên cấu trúc lai lâm
Học xong mãn khóa vẫn tầm đường đi
Có không không có kỳ ni
Tự mình tiến đạt tâm thì mới an
Amphion bạn đạo vui bàn
Cha Trời đánh thức khai màn trợ tâm
Học xong bài học diệu thâm
Khai thông hợp hòa Hồn Vía thâm tâm
Thương yêu chỉ biết có Cha
Người không buông bỏ con hòa tiến lên
Bình tâm mến cảm đạo nền
Quy y chơn pháp giữ bền đường tu
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Chớ nên vội tưởng mình ngu
Đang hành học dũng trùng tu thiên đàng
Cha yêu mẫu Mẹ luận bàn
Ban ơn phước đức mở màn con đi
Tổ tiên xây dựng uy nghi
Trong vòng trật tự trong vòng thức tâm
Con ơi chớ vội sai lầm
Chớ quên bỏ đạo tái tầm ác ôn
Khổ tâm khó thức khó tồn
Tạo màn tranh chấp tạo Hồn đảo điên
Tu thời mới giải được nhiều
Biết mình rõ rệt biết duyên tại trần
Tự mình phân giải xét cân
Con đường giả tạm góp phần dạy tu
Tu cho tâm thức ngao du
Trở về thanh cảnh đáp bù tình thương
Huynh huynh đệ đệ gieo gương
Thực hành chơn pháp tình thương tràn đầy
Đạo không có rượu vẫn say

Mùi thơm thanh thoát ngày ngày rửa tâm
Thực hành pháp thủy lai lâm
Tâm an thành đạo chẳng lầm chẳng sai
Tình thương luật lệ an bài
Đâu đâu cũng hưởng được ngày Cha ban
Vui trong đời đạo cảm an
Nơi nào cũng tiến cũng bàn luận tu
Xuôi theo chiều gió vu vu
Tâm hồn thanh thoát dự trù tiến thân
Vững tâm phát nguyện góp phần
Tu cho đắc pháp tiến lần đến nơi
Rưới tươi vạn vật do Trời
Bên Trên sắp sẵn mở lời thức tâm
Tiên tiên Phật Phật đến tầm
Dạy cho sanh chúng tránh lầm tránh sai
Thực thi tiến triển hoài hoài
Trong không mà có thanh đài nội tâm
Trong không lại có chẳng lầm
Không răng lại có lại thầm mọc thêm.

Lương Sĩ Hằng
Amphion Les Bains, 26-07-1984

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
NIỀM TIN VÀ TRẬT TỰ
Bangkok, ngày 1 tháng 5 năm 1988
Thưa các bạn,
Hôm nay cũng là ngày Chúa Nhựt thường nhật, tức là ngày chung thiền của chúng ta; khắp
năm châu những người hiếu tu, thích đạo, thì đồng có cơ hội gặp gỡ nhau trong giây phút
thiêng liêng tu thiền. Hôm nay có sự hiện diện của tôi tại Bangkok, không biết lấy gì làm vui
hay là lưu lại một kỷ niệm khi tôi đến đây, cho nên tôi bỏ công nói ra vài lời. Chúng ta có
duyên lành mới có dịp tái ngộ. Hằng năm cũng là sự khuyến khích để đưa đẩy tâm linh chúng
ta hướng thượng và càng ngày càng thấy rõ con đường tu học hơn.
Tu để làm gì? Thưa các bạn, nếu chúng ta giáng lâm xuống thế gian chỉ biết ăn chơi, phung
phí nguyên năng của Thượng Đế, tranh cãi tranh chấp, tiêu hao tâm lẫn thân của chúng ta
trong tình dục, thì đâu còn giá trị của con người? Ngày hôm nay chúng ta càng ngày càng lớn
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càng thấy rõ chiều sâu của tâm linh: chính mình phải tự tầm và tự tiến mới tìm ra vị trí sẵn có
của chính mình nằm hẳn trong vũ trụ ở nơi nào. Như tôi đã thường nói: “Nhân thân nan đắc,
pháp nan ngộ”, cái thân của chúng ta không phải dễ gì có; cái xác này cũng không phải dễ gì
có: tuy cha mẹ sinh ra, nhưng mà không phải ý muốn của cha mẹ có thể tạo thành: nó cấu trúc
từ siêu nhiên, sắp đặt bởi Thượng Đế; mà ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được ngự
trong thể xác này để học hỏi và tiến hóa; trong một thể xác tinh vi, hòa hợp với cả càn khôn vũ
trụ, trong có gì ngoài có nấy, ngoài có gì trong cảm thức, rõ rệt nếu tôi với người tu thanh tịnh
thì thấy rõ tiểu thiên địa là người, mà vũ trụ là người, người là vũ trụ.
Càng ngày càng nới rộng tâm thức, sự hòa cảm nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã giúp đỡ cho
chúng ta hít thở không ngừng nghỉ, trao đổi học hỏi trong mỗi việc làm, mỗi ý tưởng đã đều
đang dạy dỗ và nâng cao trình độ kiến thức sẵn có của chúng ta. Bất cứ khía cạnh nào đều
được học hỏi trong chu trình tiến hóa; rất rõ rệt nhưng người đời thiếu thanh tịnh, hướng ngoại
đâm ra chán chê điều này, chán chê điều nọ, rồi tóm thâu, tóm thâu những ngoại cảnh thị phi,
rồi tự mình thị phi đè nén tâm thức mà không hay, tạo lỗi lầm tự hại lấy mình mà không biết,
say mê về tiền tài tại thế, tưởng đâu khả năng của chúng ta là vô cùng có thể hủy diệt tất cả để
trở về sung sướng hạnh phúc. Nhưng mà than ôi, hoạt động bao nhiêu lần, tranh chấp bao
nhiêu kỳ, thay đổi bao nhiêu lần, nhưng mà rốt cuộc không có cách nào tự cứu được; thậm chí
đàn ông hay đàn bà tại thế, theo chiều hướng văn minh sửa sắc đẹp, đủ chuyện hết; sửa bề
ngoài mà thôi, ước mong đem lại cái đẹp; mà ai hưởng đây; ai là người bị thiệt thòi đây? Cũng
không hiểu: cắt chỗ này, xén chỗ nọ; mất tự nhiên! Đó là mất luật. Khi các bạn giáng lâm
xuống thế gian, mặt mày tay chân của các bạn là bộ thần kinh khối óc; khối óc của các bạn là
một bộ luật. Ngày hôm nay các bạn sửa từ bên ngoài thì nó động bên trong, thì cái bộ luật đó
bị sửa hư và không tiến triển được. Khi nhìn ta xấu xí mà ăn năn hối cải để sửa tiến, đó là sửa
sắc đẹp để trở về siêu nhiên; nhìn ta dơ bẩn, ăn năn hối cải mà ta sửa lần cái sự trần trược, dẹp
bỏ những sự sân si; thì cái sự tốt đẹp sẽ trở về chơn tâm. Nhìn kỹ hành động của ta là dơ bẩn
sai lầm, và biết sửa, thì tự nhiên chúng ta trở về với sự thanh sạch tốt đẹp! Đó là cái đẹp siêu
nhiên, đẹp của Trời ban; đẹp đó vô cùng giá trị tùy duyên thực hành khai triển tâm linh. Còn
cái đẹp tạm bợ tại thế gian này nó phải tiêu hao, đụng chạm tới khối thần kinh của thể xác. Tuy
các bạn sửa bên ngoài nhưng mà bên trong lại bị hư bị hao mà không hay.
Cho nên, nhiều người đã gặt hái được những cái bệnh như là cancer, không thể trị được; cũng
vì lạm dụng hóa chất quá nhiều và làm cho nó hư hao nội tạng mà không biết; tưởng mình là
đẹp, tưởng mình là tốt, càng ngày càng khoe cái đẹp của mình rồi hành trong cái dục tính tiêu
hao thể xác, lụn bại thần thức, quên căn bản vốn liếng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và
sáng suốt.
Cho nên, mỗi mỗi chúng ta phải xét kỹ lại do ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Ai là người cấu tạo
chúng ta? Hiện tại các bạn làm ăn có tiền, các bạn có thể thách thức cả thế giới, ai có thể chế
các bạn ra được? Dù bạc tỷ đi nữa cũng không thể chế các bạn được. Các bạn hiểu được giá trị
và vị trí của bạn thì các bạn thích sống về siêu nhiên hơn. Siêu nhiên là các bạn cứ để phát
triển về tâm linh, tâm linh các bạn vô cùng hướng thượng, giải tỏa sự phiền muộn đó là sự cao
đẹp, sự cao đẹp vô cùng giá trị.
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Các bạn thấy rằng: “Mặt tôi xấu; chừng nào tôi mới làm Thần, Tiên, Thánh, Phật được?”
Không phải vậy! Tâm các bạn xấu, các bạn không bao giờ làm được Thần, Tiên, Thánh, Phật;
và tâm các bạn tốt thì tướng các bạn phải thay đổi. Đó, “Tướng do tâm phát,” và tâm các bạn
tốt, các bạn vị tha, các bạn cứu đời, các bạn yêu thương tất cả muôn loài vạn vật, thì mặt mày
tay chân của các bạn phải thay đổi tốt đẹp.
Cho nên tại sao ở thế gian lại có pháp tu? Pháp tu để làm gì? Để xây dựng cho con người trở
nên thanh nhẹ, cởi mở và tốt đẹp xinh tươi. Cho nên, những vị Phật đâu có hóa chất, các bạn?
Những vị Phật đâu có tiền bạc để sửa sắc đẹp; những vị Phật đâu có sự giúp đỡ của bà con khi
người tu trong thanh tịnh. Ở trong rừng già tu học, chắc là mặt mày sẽ méo mó hết? Nhưng mà
“Không!” Những người đó tu thành đạo rồi, các bạn thấy rằng tướng tốt của họ thể hiện ra 36
tướng tốt; từ cái xấu xí này họ dứt khoát và họ tiến tới cái cao đẹp kia, thì từ đó nó sẽ thay đổi
lần lần từ tướng này tới tướng nọ; tâm thanh tịnh cởi mở thì mặt mày họ sẽ sáng suốt và phát
quang ra. (còn tiếp)
Đề tài suy gẫm
Học hết Càn Khôn rõ các màn
Chúng ta hiểu hết sự kích động và phản động ở càn khôn vũ trụ để giáo hóa loài người tiến
hóa, thì chúng ta mới thấy rõ các màn. Lúc đó con người không có chấp. Không có nói "anh
này giỏi hơn tôi, tôi dở hơn ảnh", rồi "anh này ảnh gian tôi, rồi tôi ăn gian ảnh". Có định luật
hết. Người này ăn gian người kia thì nó sẽ là ăn gian nó, nó sẽ bị cái nghiệp đó. Người này
giúp được người nọ thì nó sẽ tiến hóa nhanh hơn. Tình thương và đạo đức luôn luôn tiến hóa
nhanh hơn. Cho nên, những người từ thiện người ta đâu có ham hố nhiều. Họ ăn rất ít nhưng
mà họ làm rất nhiều; họ cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng, họ ăn cơm tinh thần nhiều hơn là ăn
cơm vật chất. Còn những người không biết giúp người, thì ăn cho cố vô, rồi sanh ra bệnh, rồi
đau khổ, than với ai bây giờ? Mình bệnh, mình chịu, mình chết mình chịu, chứ cha con cũng
không giúp được mà! Thì để mình thấy cái bài học rõ ràng của Bề Trên đã chuyển hóa cho mọi
người ở thế gian: phải học, phải hiểu. Không phải ăn nhiều là phước; không phải giành của
người ta là phước; không phải chửi người ta là phước ! Tất cả đều là làm những cái điều sái
quấy đó, là trở về sự đau khổ, và làm cho mình hoang mang chậm tiến hơn, càng ngày càng eo
hẹp, càng không có mở rộng cái tầm tiến hóa được
(Phật tại ngã)

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/11

THƯ
Ư TỪ LAI V
VÃNG

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Ph
háp - Tuần Báo Phát T
Triển Điển Năng 8/11

Pháp Lý Vô
V Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Ph
háp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/11

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Ph
háp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 10/11

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 02, 09-01-2022



Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:

Lập Đời Thánh Đức - Thiền Viện Quy Thức 24-06-1988
https://youtu.be/OBCYx11koBk


Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Tâm bịnh căn bản của chúng sanh đang mang mà không giải quyết được Giessen Tây Đức, ngày 23-61988
https://youtu.be/JQfDlsn1Scg
 Radio Nam California tuần lễ 02
Chủ đề: Tu Đạo Kinh chương 20
https://youtu.be/XAwmKMk_u9s
 Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Mẹ Tôi do Như Quỳnh trình bày
https://youtu.be/WqgZVzVuTq4
Ban video kính mời
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm nguyện cho bạn đạo Ông UÔNG BÌNH CHƯƠNG sanh
ngày 27 tháng 3 năm 1938 tại Trà Vinh Việt Nam, mất ngày 02 tháng 01 năm 2022 tại Kent
Washington USA, hưởng thọ 84 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
2) Kính xin Quý Bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của Bạn đạo Nguyễn Thị Anh
Đào là Cụ Bà: Cao Thị Huệ, sinh năm 1932 từ trần lúc 10 giờ 40 phút, ngày 31.12.2021, tại Biên
Hoà Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cám ơn Quý Bạn đạo!
3) Kính xin Quý Bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho anh rể của chị Lan Ky là ông Chương
Vĩnh Thành, sinh năm 25/12/1951 từ trần ngày 05/01/2022 hưởng thọ 72 tuổi sớm được siêu thăng
tịnh độ.
Thành thật cám ơn Quý Bạn đạo
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