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1) 30-3-96
Hỏi: Sự liên hệ giữa loài người và vũ trụ bằng những gì?
Đáp: Sự liên hệ giữa nhơn loại và vũ trụ bằng điện năng của mọi trạng thái, tất cả đều do từ trường
thanh nhẹ ân độ, chuyển hành tâm thức, càng tu thiền sẽ càng hiểu chiều sâu của nguyên lý, chăm chỉ
lo hành pháp thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Kệ:
Tự mình khai triển thanh đài tiến
Giải toả phiền ưu giải nỗi phiền
Thanh tịnh chung hành duyên tại thế
Bình tâm tự học tự giao duyên
2) 31-3-96
Hỏi: Tại sao phải gọi là ân sư?
Đáp: Thưa từ quang tận độ người tu thiền, không ngừng nghỉ, gọi là ân sư, chứ không phải là một
hình nộm to tướng mới gọi là ân sư, cho nên người đời nói đủ điều về hình tướng mà không hành, thì
kết quả tự tiến rất ít, vẫn núp trong bản chất sân si không thoát, xưng danh lại càng bị kẹt trong địa vị
giả tạm.
Kệ:
Tu tâm thực hiện tự làm tiến
Khai triển tâm linh giải nỗi phiền
Quí Đạo cứu Đời không quản ngại
Bình tâm tiến hóa trí tâm yên
3) 1-4-96
Hỏi: Tại sao tự xưng là đệ tử?
Đáp: Thưa, đệ tử là người chịu học hỏi nơi người đi trước, bằng lòng dấn thân vô quái ngại, dễ nhận
dễ hiểu người đi trước đã truyền bá, chung một hành trình tiến hóa.
Kệ:
Cảm thông nguyên lý tự phân hòa
Thuyết lý minh tâm cảm thiết tha
Trình độ do Trời duyên tận độ
Chơn thành chất phác tự mình qua
4) 2-4-96
Hỏi: Lúc nào mới thật sự vắng tình trời?
Đáp: Thưa, lúc tự cao tự đại, chạy theo tình tiền duyên nghiệp, là lúc vắng tình Trời tưởng lầm là
mình đã thành công, cống cao ngạo mạn quên Trời quên Đất, phần hồn bơ-vơ, sống trong khung cảnh
bị trói buộc mà không hay, càng ngày càng động thêm.
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Kệ:
Duyên nghiệp tiền tình tạo động thêm
Khó tu khó tiến khó êm đềm
Mưu tâm bảo vệ thêm sai lạc
Chẳng biết tu thân chẳng biết thiền
5) 3-4-96
Hỏi: Mưu tâm bất cứ một việc gì có lợi cho bản thân không?
Đáp: Thưa, mưu tâm bất cứ một việc lớn hay nhỏ đều hại cho tâm thân, dứt khoát chủ kiến thì chẳng
cần mưu mẹo gì cả. Cuộc sống sẽ được quân bình hơn.
Kệ:
Không mưu chẳng có giận hờn tiến
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Mỗi mỗi điều hành trong dễ dãi
Bình tâm tận độ rất là yên
6) 4-4-96
Hỏi: Hạnh bố thí có ích gì cho bản thân không?
Đáp: Thưa, hạnh bố thí những triết lý mà chính mình đã thực hành và gặt hái được là điều hữu ích từ
tâm lẫn thân, vui trong hạnh đức trường tồn, không mê, không chấp, không tôn người nào. Tự mình
tiến hóa thấp cao, tùy duyên hạnh độ, thấp cao trong người.
Kệ:
Tự mình thức giác tự vui cười
Chẳng ác chẳng độc chẳng hại người
Thức giác thanh cao tình chuyển tiến
Bình tâm am hiểu lại vui cười
7) 5-4-96
Hỏi: Bộ đầu làm sao mở được?
Đáp: Thưa bộ đầu do luồng điển trong nội thức xuyên qua hà đào thành, khớp xương xoáy óc, làm
Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn, huệ tâm khai, xuất phát đi, chạy theo đường Thiên Xích hòa
hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ.
Kệ:
Thông khai tâm thức chẳng mê mù
Thức giác bình tâm tự tiến tu
Vạn lý hành trình vô quái ngại
Về nơi thanh nhẹ trí an du
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Vô Vi thực hành
Vô Vi môn phái thực hành
Tâm thân an lạc đạt thành Vô Vi
Không ham cảnh tạm sân si
Lễ đời giả đạo làm chi họ cười
Nguyên căn sẵn có trong người
Tự hành tự đạt người người an khương
Cơ trời thay đổi gắng lường
Không hành khó đạt khó tường lý chơn
Bày ra lời lẽ giận hờn
Văn xuôi văn ngược như đờn đứt giây
Trong ta đã sẵn có thầy
Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai
Chớ nên lý luận ai tài
Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên
Ðạo là xoa dịu hai bên
Bên tà bên chánh lập nền tiến thân
Cơ trời chuyển hóa cân phân
Không tà không chánh đâu cần phải tu
Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu
Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa
Tìm ra chân lý xa xưa
Ðâu dè nó đã hợp vừa lòng nhân
Nằm trong định luật cân phân
Kiếp này không tiến, tiến lần kiếp sau
Thực hành xét rõ nhiệm màu
Dù cho cúng bái đập đầu chẳng minh
Bên trong sắp sẵn chơn tình
Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa

Càng tu càng tiến càng hòa
Nằm trong bí quyết dù xa hay gần
Muôn loài vạn vật có phần
Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai
Quang vinh sẽ đạt có ngày
Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa minh
Ðại Hồn hòa hợp chơn tình
Cộng đồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu hòa
Thế gian trần trược đi xa
Vì là đi xuống ta bà nơi đâu
Ði lên hòa hợp ý trời
Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thăng
Nơi nào cũng điển thanh bằng
Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ
Thế gian lý luận tùy người
Người thời giữ pháp, người cười kẻ tu
Xét xem hai đứa cũng ngu
Pháp đâu có mất, lập tù bao vây
Vì chưa hiểu rõ chuyện này
Không lo tu luyện lo rầy với nhau
Bày ra lễ nghĩa thật thà
Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không
Thực hành tự tiến chớ trông
Bề trên phù hộ, lẽ công chỗ nào?
Càn khôn chơn lý chẳng cao
Học hoài không hết nơi nào là cao
Nếu không thực tập tự rào
Nói cao nói thấp nơi nào chẳng thông./.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
THỰC HÀNH VÀ KIỂM CHỨNG
Houston, ngày 6 tháng 10 năm 1985. (tiếp theo)
Cho nên chúng ta đã có trật tự từ lâu mà quên trật tự. Bây giờ chúng ta mới tu bổ sửa chữa sự
khiếm khuyết để trở về với trật tự sẵn có. Khi các bạn trở về với trật tự sẵn có, các bạn không
có tranh chấp như xưa nữa, nhưng mà các bạn đang làm một việc cho tất cả mọi việc. Bạn
được thanh sạch, bạn được cởi mở, bạn được thông minh thì mọi người sẽ xem gương bạn và
thực hành như bạn, chứ không phải tôi tu này, tôi kêu người ta tu và tôi không tu, cái đó là một
đại tội. Tôi chỉ sai và tôi nói dóc cũng là một đại tội.
Thậm chí cái Pháp Luân Thường Chuyển, hít bao nhiêu, khả năng bao nhiêu mà tôi nói thêm,
tôi cũng là đại tội, không đúng! Cái Soi Hồn, người ta kêu mình bao nhiêu phút, mình phải làm
đúng bao nhiêu phút mà mình làm quá cũng là bị tội. Mình hại mình là bị tội, thấy chưa? Phải
làm đúng đường lối để khai mở. Cho nên chiều hướng của Bề Trên chỉ nhích có một chút là
chúng ta có thể tiến hóa được, mà chúng ta không chịu trở về với sự thanh sạch, chúng ta đem
cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này trở về một cái thế đứng tại thế, và muốn ăn thua với
thiên hạ là cái đó phải đại tội không? Một ngày nào đó bạn sẽ lãnh nạn, còn các bạn đi về con
đường giải thoát thì không có nạn, không có sự tranh chấp. Hòa với thanh khí để xuất phát lên
tầm đạo, tự tu tự tiến không khích bác một ai. Chính mình tự xây dựng con đường thăng hoa rõ
rệt, không còn sự ỷ lại nữa. Hỏi chúng sanh ở thế gian đồng thức bình đẳng chung nhau tiến
hóa, chẳng có ai tài hơn ai, chẳng có ai cao hơn ai, nhưng mà kẻ đi trước người đi sau mà thôi.
Cái kỹ thuật trao đổi cho nhau trong sự thanh sạch, thanh nhẹ, cởi mở, cho nên kêu bằng Vô
Vi không không!
Tại sao cái đạo gì kỳ vậy? nói không không, cái gì nhẹ hơn không không ?. Thế gian luôn nghĩ
hữu hạn, chỉ dùng hai chữ không không để chứa chấp tất cả những sự thanh nhẹ bên trên, và
chúng ta đồng tiến hướng thượng, thì bên trên mới hút cái sức nhẹ của chúng ta. Chúng ta mới
nhập định, thiên môn tu đạo.
Cho nên nhiều người muốn tu, rồi muốn hành đạo liền, muốn lãnh đạo người nữa, cái đó có sự
muốn, có cái chủ kiến ở trong đó, không được! Chủ kiến của các bạn phải bỏ, các bạn mới
tiến. Nếu mà các bạn đặt vấn đề chủ kiến trong đó, là các bạn bị giới hạn rồi. Tôi muốn làm
giáo chủ, đó là chủ kiến. Tôi thật sự muốn hạ mình để học đạo thì các bạn mới giải tỏa được
chủ kiến của các bạn. Ngày hôm nay tôi cũng trên 60 tuổi rồi, tôi đã nói với các bạn rằng kêu
tôi bằng thằng cũng được, không có gì quan trọng, nhưng mà vì các bạn còn tâm đời quá
nhiều, đề cao việc này, đề cao việc nọ, chớ kỳ thật chúng ta là bạn thân. Đồng trong một nhịp
thở, đồng trong một sự sống, đồng trong một sự cầu tiến, đồng một ý chí, đồng một con tim để
thực hành đến đích, thì có gì lớn nhỏ đâu, nhưng mà ở thế gian nó phân giai cấp quá nhiều, vì
hành giả chưa thức và chưa hiểu được mình là ai? Cho nên không dám ngang hàng với các vị
đã đi trước, kỳ thật các vị đi trước là không khác gì chúng ta. Mà ngày nay chúng ta đi không
khác gì các vị đã đi trước. Một con đường tiến hóa rõ rệt, huynh đệ phải chiếu, phải độ cho
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nhau, trong cái hòa ái tương thân mới thật là người tu. Người tu mà còn tranh chấp, còn đố kỵ,
còn kỳ thị đâu phải người tu.
Cho nên các bạn thấy rõ, người tu là hòa ái tương thân với tất cả, hạnh hy sinh càng ngày càng
cao, tha thứ và thương yêu đứng đầu, không còn những sự tranh chấp u ơ nữa. Ở thế gian thấy
chúng ta hiền họ lấn át, nhưng mà các bạn giữ sự thanh tịnh thì các bạn là người cứu độ. Đức
Thích Ca xa xưa ngồi ngoài rừng thiền, bị lấn át, bị ma quỷ lấn át, lúc Ngài thuyết pháp cũng
bị ma quỷ phá. Ngày hôm nay chúng ta tu cũng bị ma quỷ phá, người phá là ma quỷ, các bạn
phải nhớ điều này. Nhưng mà sự thanh tịnh chúng ta vẫn giữ, vì chúng ta đã thấy đó là huynh
đệ của chúng ta, những người nghĩ đến với chúng ta, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế đang dạy
chúng ta. Những người phá chúng ta, chúng ta nghĩ Phật đang trao cái quyền thanh tịnh cho ta.
Các bạn không có võ thuật để chiến đấu với họ là các bạn chỉ giữ sự thanh tịnh, đó là Đức Phật
muốn giao sự thanh tịnh cho ta. Các bạn càng thanh tịnh là các bạn được giải thoát và đi trước
họ và sẽ ảnh hưởng họ. Chớ không phải các bạn đi trước họ rồi bỏ họ đâu. Cho nên ngày hôm
nay, Địa Tạng Vương cũng cứu độ chúng sanh, mãi mãi kiếp kiếp tại thế. Chúng sanh ngu
muội nhưng mà Ngài vẫn cứu độ, đó là phận sự của người sáng suốt.
Chúng ta đã có phần hồn, chúng ta có tri kiến rõ rệt, chỉ thiếu hành mà thôi. Cho nên các bạn
đua nhau tìm cách hành triển cho mau nhưng mà không được, hành phải trật tự, mau là đi thụt
lùi. Không có vụ mau, các bạn có trật tự thì các bạn đi dễ dãi. Các bạn thấy chiếc máy bay có
trật tự, nó rồ máy nghe rùm beng nó bay lên trời, rồi các bạn lấy chiếc xe hơi, các bạn đạp hết
ga, các bạn bay lên trời đâu có bay được, cũng rồ máy ầm ầm mà nó không có quân bình. Nó
quân bình ở tầng số lực học. Đó! Các bạn tu đây sẽ trở về với tầng số lực học của điển quang,
nó còn siêu hơn lực học của người phàm. Lúc đó các bạn nháy mắt là các bạn muốn được rồi.
Lúc đó các bạn mới kiểm chứng lời nói tôi là đúng, chính các bạn hành cho bạn chứ chả có ai
hành cho bạn cả. (còn tiếp)
Đề tài suy gẫm
Trong thanh có trược
Bạn đạo: Ở trong thanh người ta vẫn gọi là có trược hả Thầy?
Đức Thầy: Trong thanh có trược.
Bạn đạo: Là sao Thầy?
Đức Thầy: Nếu bây giờ tui là sáng suốt mà tui ỷ cái sáng suốt tui là cao siêu, tui đem tui chỉ huy
người ta, tui làm thầy người ta là tui trược rồi. Cái thanh đi phục vụ cái trược là phải trược rồi, thấy
không? Tui có cái thanh và tui chỉ họ tìm cái thanh của họ, thì tui không bao giờ bị trược. Tui sống với
trược mà tui không trược, cũng như Thầy dạy về đó hả? Thầy chỉ cho các con tìm cái thanh, phải
không? Chớ Thầy đâu có lấy cái thanh của Thầy quản lý các con đâu mà Thầy bị trược. Nếu mà Thầy
lấy cái thanh quản lý các con là Thầy bị trược. Tụi con sợ, tụi con cung phụng rồi tụi con coi Thầy như
ông vua, thì Thầy trở nên trược chớ cái gì nữa, phải không?
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Còn cái này không có, mình sống công bằng, thấy không? Đồng đẳng với nhau để nghiên cứu từ cái
trược đi ra cái thanh mà mọi người có quyền đi tới, phải công bằng không? Thấy chưa? Còn nếu Ồ
Thầy sáng suốt Thầy đi quản lý tui, cái đó là Thầy sẽ bị trược. Cho nên ông Thầy nào mà đè đầu mình
là ông đó bị trược. Còn ổng đứng đồng hạng với mình từ trong cái trược đi ra cái thanh, ổng chỉ đường
lối và ổng chỉ cho mình thắp cái đèn lồng để mà mình đi tới, thì ông đó không phải là loại trược đâu.
Ổng thanh và mình sẽ thanh như ổng, thấy chưa? Phải sự công bằng của giáo lý không?
Cho nên người đời họ sai, họ ỷ họ làm Thầy và đè đầu người khác, cái đó là không được, trừ ra kêu là
bàng môn tả đạo, thầy bùa. Nhiều đứa nó ra tu nó làm Thầy, cái này là mật pháp, tao không thể truyền
cho mày được.
Amphion 21/11/1981

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 26, 26-06-2022
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:
Ngục Tù và Thể Xác
https://youtu.be/3OjasKuKoJI
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:
Tuổi tác không chờ đợi nữa phải đi cho tới đích - Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, phần 1, ngày 23-4-1986
https://youtu.be/8_hqErwCwnQ
3. Radio Nam California tuần lễ 26
Chủ đề: Tuổi Trẻ - Thanh niên là cột trụ của nhân loại
https://youtu.be/GdBGj09tj4E
4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Một Miếng Trầu Duyên - Ái Vân - Anh Dũng
https://youtu.be/qVrxxLOGJkM
Ban video kính mời
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 1 tháng 5 2022 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú
khổ ban vui cho đến 26 tháng 6 2022 như sau:
Người gửi

An Danh (CA)
An Danh (Mtl)
Lam Thi Le (Mtl)
An Danh (Tx)
Serena Truong (CA)
Olivier Phan (France)
Jenny Minh Anh& Adrian Minh Quan Nguyen (SC)
Ly bach Lien (CA)
Quyen Nguyen (CA)
An Danh (ca)
Quyen Nguyen (Ca)
Michael Chan (CA)
Vo Danh (Tx)
Icebud Reed Nguyen (MI)
Hue Hong Thai (GA)
Do Thi Duong Cam (Australia)
Vo Van Tam (Australia)
An Danh (Ca)
Vuong Xau Hung (NV)
An Danh Las vegas (NV)
An Danh (Mtl)
Hong Vo (Co)
Quyen Nguyen (CA)
Serena Truong (CA)
Begam & Fatima(France)
Olivier Phan (1/6/2022)
Xuan Mai Nguyen (Ca)
Hồ Thanh Phương (CA)
Lý Phú Xương (CA)
Ngô Thị Đặng (CA)
Lý Anh Kiệt (CA)
Lý Anh Huy (CA)
Ngô Văn Hùng (CA)
Lý Anh Vũ (CA)
Lý Thu Vân (CA)
Nguyễn Henry (CA)
Ngô Tina (CA)
Võ Thanh (TX)

US$

CAD or currency

2,000
650
600
2,000
800
120 euro
2,000
2,000
2,000
2,000
800
500
2,000
200
100
2,000
1,395
1,605
2,000
1,000
650
100
600
800
300 euro
120 euro
1500
1500
522
600
250
250
600
600
300
300
300
300
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Ẩn Danh (CA)
Lan Luong (TX)
Rene Phan (Fr)
Gia dinh Minh Nguyen (SC&GA)
Thanh Nguyen (CA)
Thao Nguyen (CA)
Xuan Mai Nguyen (CA)
Loi Lam (CA)

300
500
150 euro
2000
100
100
2000
3000

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:
- Xây nhà tình thương cho gia đình nghèo ở miền tây
- Học phí cho các em nghèo,mổ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Hỗ trợ gia đình mẹ mù cha chết và 9 đứa con ở Kontum được có ăn và làm 1 nhà vệ sinh cho gia đình
- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long
- Giúp mái ấm Thiên Ân 150 em ở Pleiku
- Phát 3 hòm người chết không hòm chôn ở Kontum và hỗ trợ mai táng cho những người nghèo ở Saigon
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum và trẻ em dân tộc
thiểu số ở Lâm Đồng
-Phát gạo và lương thực cho người Phong và bại liệt ở Gia Lai
-Hỗ trợ chi phí ăn mặc cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách nhiệm vì khó khăn
- Hõ trợ bạn đạo khó khăn vì bệnh hay covid
- Hỗ trợ học bổng cho càc em nghèo khuyết tật ở Đà nẵng Hà tĩnh Kontum cò cơ hội đi học lớp chuyên biệt
- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mướn nhà trọ và vốn đi bán
vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ
cho công việc này

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây và xin gửi về:
VoVi Association of Canada:
2590 Allard St.
Montreal Qc H4E 2L4 Canada
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Phan Cao Thăng
Email:aphancao@videotron.ca
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THƠ BẠN ĐẠO
Pháp lý Vô Vi pháp báu mà,
Ơn Thầy tường tận lý phân qua.
Mắt tai miệng thế thường đóng lại,
Trì niệm Di Đà trí mở ra.
Nam Mô sáu chữ Di Đà,
Nam Mô pháp báu Thầy đà đắc qua.
Nam Mô Thầy đã dạy ta,
Nam Mô khai mở sáu luân xa mầu.
Nam Mô lòng chẳng cơ cầu,
Nam Mô không lụy không cầu Phật Tiên.
Nam Mô tâm ác trở hiền,
Nam Mô định trí khai tâm nhập thiền.
Nam Mô trì niệm triền miên,
Nam Mô đại trí an nhiên bước vào.
Nam Mô khổ lụy qua mau,
Nam Mô lưu giữ khát khao niệm hành.
Nam Mô tham dục tan tành,
Nam Mô nhất lý thông thành vạn minh.
Nam Mô quay lại chính mình,
Nam Mô không niệm phụ tình Thầy ban.
Nam Mô niệm lệ hai hàng,
Nam Mô hối hận thời gian phí nhiều.
Nam Mô ai chẳng chắt chiu,
Nam Mô không niệm sanh nhiều thói hư.
Nam Mô niệm ít trược dư,
Nam Mô chẳng niệm tu như chuyện đùa.
Nam Mô nay rõ hơn xưa,
Nam Mô quyết niệm trình thưa Tổ, Thầy.
Nam Mô mỗi phút từng giây,
Nam Mô trì niệm con đây quyết lòng.
Nam Mô buông bỏ ước mong,
Nam Mô nhứt niệm đèn lòng thắp lên.
Nam Mô quyết chí vững bền,
Nam Mô trì niệm tiến lên lễ Thầy.
Xin cảm ơn.
Nguyên (VN)
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