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1) 06-02-95
Hỏi: Tại sao làm người không chịu thực tâm tự cứu?
Ðáp: Thưa làm người không chịu thực tâm tự cứu, là vì lúc chào đời đã hướng theo ngoại
cảnh, quên chính mình mà không hay, lập được địa vị tạo được ngôi tưởng lầm là đã đạt
thành, quên đi định luật sinh trụ hoại diệt, không chịu tìm tàng sở năng của chính mình. Cho
nên đến giờ phút bấn loạn tức phần hồn lìa xác, không còn sáng suốt và bơ vơ, phải chịu luật
đày đọa nhiên hậu mới thức tâm
Kệ:
Thực hành trong cõi trầm ngâm
Tâm thức khổ đau đã tái tầm
Lầm tưởng là mình không bị chết
Không hành không tiến khó minh tâm
2) 07-02-95
Hỏi: Người tu có hạnh đức phục vụ quần sanh người đời hay tạc tượng lưu niệm tại thế
tại sao?
Ðáp: Thưa lưu niệm hạnh đức của hành giả, chứ không phải lưu niệm hình bằng vật chất,
người kế tiếp nên nhìn đó mà truy tầm hạnh đức của hành giả mà thực hành, không nên mê
hình ảnh mà lầm, ma có thể lợi dụng bất cứ lúc nào, có thể dẫn sai sự thật
Kệ:
Hình ảnh luân lưu độ người tầm
Hạnh đức thức hồn lý diệu thâm
Hóa độ quần sanh tùy ý thức
Thực hành thức giác tự minh thầm
3) 08-02-95
Hỏi: Tu đến lúc trí sáng tâm minh tuệ tự giác thì còn làm việc hay không?
Ðáp: Thưa tu đến đâu đi nữa cũng còn dấn thân vô quái ngại, phát triển chơn tâm sẽ không
còn vì tiền bạc mà phục vụ nữa, cần giữ sự sáng suốt mà tiến hóa, học hỏi từ giây một thay
vì thắc mắc và tạo rối cho chính mình
Kệ:
Trọn lành hướng cõi tâm linh tịnh
Chẳng có giàu sang chẳng có tình
Sáng lạng tâm hồn tùy đức độ
Tâm minh trí sáng tự khai minh
4) 09-02-95
Hỏi: Ở tại Việt Nam nhiều bạn đạo Vô Vi đang xôn xao muốn được cơ hội gặp Bé tận mặt
tại Việt Nam thay vì tin đồn không thật, Bé nghĩ sao về việc nầy?
Ðáp: Thưa chuyện đó đương nhiên phải có, đối với người thật tâm tu thiền hướng thượng thì
lúc nào cũng nhớ nhau, còn việc tương ngộ bằng xương bằng thịt, tùy duyên thật tình tu học
của bạn khắp các nơi
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Kệ:
Hướng tâm thực hiện về Trời tiến
Thanh tịnh thức hồn tự cảm yên
Giải chấp phá mê tâm tự cảm
Hoà cùng Trời Ðất tự tầm xuyên
5) 10-02-95
Hỏi: Người đời còn tham của thì chừng nào mới chịu tu sửa hướng về tâm linh?
Ðáp: Thưa người đời phải đụng chạm với tình đời đen bạc, ba lần tạo khổ cho chính mình
nhiên hậu mới thức tâm tin, tiền nắm được mất được, thì mới chịu hướng tâm về thanh tịnh
mà tu, bằng không thì cứ sống trong giả ảo khó thành, nuôi tâm hi vọng, đến giờ phút lâm
chung thì cũng chưa biết được chính mình đã tự hại mà không hay
Kệ:
Khổ mà cứ động không giờ hay
Cực trí lao tâm tội chất đầy
Tánh ác thân đày nơi khổ ải
Cuối cùng mới biết tại mình sai
6) 11-02-95
Hỏi: Trời Phật lưu ý người nào nhiều nhứt?
Ðáp: Thưa Trời Phật lưu ý những người chịu tự tu tự sửa và xây dựng cho chung, đó là hành
động thế thiên hành đạo, sự hòa bình sẽ thể hiện rõ rệt trên mặt đất, ngược lại xưng danh
Tiên Phật, nhưng tâm thân không chịu sửa tiến, thì chỉ gặt hái được sự giả ảo mà thôi
Kệ:
Hướng tâm về cảnh sang tồi động
Chẳng có thông minh chẳng triển vòng
Ðiển giới không minh tình biến đổi
Thực hành không đúng chỉ hao mòn
7) 12-02-95
Hỏi: Thành lập những cơ sở sức khỏe và tâm linh có hữu ích gì cho quần sanh không?
Ðáp: Thưa thành lập những cơ sở sức khỏe và tâm linh thật sự phục vụ nhơn quần là điều
hữu ích nhứt trong giai đoạn bây giờ, vì mọi người đều hướng về tiền tình và cuộc vui quên
đi sức khỏe của thể xác lẫn tâm linh, luật nhân quả không vị nể một ai cả, thiên cơ biến
chuyển đưa người về Bến Giác nhưng chẳng ai chịu đi, chỉ ỷ lại nơi Thần Thánh Tiên Phật,
cuối cùng chỉ lãnh khổ mà thôi, hồn không tiến xác không minh, hành trình ướt át, chết rồi
chỉ có khóc thôi
Kệ:
Tình đời đen bạc chẳng buông trôi
Hành khổ tâm thân khó đứng ngồi
Phát triển không thành tâm động loạn
Khó minh khó hiểu phải luân hồi
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THÂY
Hợp Nhứt
Cùng chung tưởng nhớ Thầy hiền
Thanh duyên tốt đẹp vượt xuyên cõi trần
Hồn tu thức giác muôn phần
Tham thiền nhập định giải phân đủ điều
Bạc bàn nguyên lý chơn siêu
Dìu nhau tiến hóa biển yêu của Trời
Đến đây chẳng có lý lời
Nhìn nhau phúc đáp những lời trong tâm
Cùng chung thức giác diệu thâm
Ta là ánh sáng ta tầm về quê
Tham thiền nhập định mải mê
Về Trời hưởng lạc chẳng chê Cha Trời
Nơi nơi sáng sủa thảnh thơi
Yên lành tiến hóa hợp thời thức tâm
Vui trong nguyên lý mừng thầm
Trường chay diệt dục tự tầm đến nơi
Xứ ta là xứ của Trời
An vui thanh tịnh chẳng lời thở than
Đọc đi đọc lại vui bàn
Trời Người là một con đàng trợ duyên
Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Ðại Hạnh Siêu Sinh
Montréal, 23/10/1983 (tiếp theo)
Cho nên chúng ta người tu đây, chúng ta đồng thiền đây, mục đích chúng ta mưu cầu gì? Mưu
cầu sự tự thức để hiểu mình và sửa mình, để phục hồi tâm linh sẵn có của chính chúng ta! Nếu
chúng ta không sửa lấy chúng ta làm sao mà chúng ta phục hồi được! Chúng ta có quà quí trong
nội thức mà không biết xây dựng, không biết giữ lấy làm sao chúng ta tiến! Phải giữ lấy và phải
săn sóc cho nó! Và phải chấp nhận sự sai lầm của chính các bạn! Các bạn không có thể sống
trong chỗ độc tài được! Các bạn nhớ độc tài là tăm tối đó các bạn! Không phải người khôn đâu
các bạn! Những người ngu nó mới độc tài! Người khôn không độc tài! Nhờ cái câu này! Người
khôn là phải hạ mình để học hỏi! Nó mới đi tới vô cùng! Còn người ngu xưng ta đây là độc tài!
Bạn thấy giới hạn chưa? Tần Thủy Hoàng ai mà cúng nhưng mà ông Phật tháo gỡ nghiệp chướng
rồi thiếu gì người, không có thỉnh không có mời, người ta cúng nhưng mà người đem đạt hình
trong người ta thờ! Các bạn thấy không?
Cho nên ngày hôm nay các bạn tu là gì? Tự giải nghiệp mà thôi! Thực chất các bạn càng mở, cái
nghiệp nó phải càng tan! Thức là sự sáng suốt hòa đồng! Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng, cái
hạnh các bạn càng ngày càng cao! Các bạn vui, ngồi trong chỗ thiếu thốn mà tâm thức vui vô
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cùng! Các bạn sống trong vườn hạnh cả càn khôn vũ trụ, thương yêu! Các bạn xem vợ xem con,
quí biết là bao nhiêu! Nó là một vườn hạnh! Nó đang vươn lên! Nó đang mọc từ cái lá, từ cái
hóa, từ cái quả tốt đẹp để cống hiến cho chúng sinh!
Các bạn lại quí các bạn nhiều hơn, quí cái tiểu thiên địa này, nó biết bao nhiêu sự cấu trúc tốt
đẹp, từ tế bào một! Nó đưa các bạn trở về trong cái chỗ vinh hạnh đời đời. Trên đường đi, xác
này nằm trong cái định luật Sinh Lão Bệnh Tử là để cho các bạn thấy các bạn đang trên đường
đi! Ði tới một giai đoạn nào rồi nó sẽ đi trong Sanh Trụ Di Diệt rõ ràng! Nó không còn nữa! Và
nó phải đi với cái gì? Ði vớicái thức vô cùng của chính nó! Ði mãi, đi mãi,tiến tới! Tiến trong sự
nhẹ nhàng, trong sự trật tự! Trong môi sự thức giác tốt đẹp! Các bạn thấy rõ chưa? Mỗi ngày các
bạn lên thiền đường chung đụng với bạn bè, kẻ nói này người nói nọ! Các bạn thấy rằng người
đời còn mê chấp! Tu không lo tu, lo cãi nhiều hơn, phải mê chấp không các bạn? Nhưng mà nhờ
sự mê chấp đó các bạn mới thức tâm! Thức tâm rồi các bạn mới lập hạnh! Từ hạnh nhỏ đi tới
hạnh lớn mới kêu là Ðại Hạnh!
Còn không có sự mê chấp làm sao các bạn lập hạnh được! Thấy nó không cần thiết nhưng mà rất
cần thiết! Vì chúng ta bước qua giới đó! Ngày hôm nay chúng ta phải đi mới biết rõ rằng giá trị
của Tha Thứ và Thương yêu là vô cùng! Ngày nay mới thấy! Mà nếu không bước qua giai đoạn
đụng chạm đó làm sao ngày nay mới thấy được? Cho nên trong gia đình, anh em chị em cùng
chung một mẹ nhưng mà tánh khác nhau, lắm khi cũng đụng vô cùng, cũng như trâu bò đụng với
nhau! Cha con như trâu bò đụng với nhau, để chi? Ðể thức tâm! Chớ lấy gì mà học? Ðó là bài
học trực tiếp đó các bạn! Nếu các bạn thức tâm thì các bạn học mấy hồi! Mỗi người có một cái
lỗi đó bạn ơi! Rồi sau này các bạn ra đi, nếu không lên được thiên đàng, các bạn xuống địa ngục
là chỉ lãnh tội mà thôi! Vì các bạn căn bản là một tội hồn tại thế! Ðang chịu cảnh hành phạt này
tới cảnh hành phạt kia!
Cong lưng nuôi con, con chửi cha cũng phải nghe, các bạn thấy chưa? Cong lưng xây dựng chữ
hiếu nhưng mà cha cũng chửi con! Mới thấy rõ chỗ này! Ðó là cơn điêu luyện đó các bạn! Nếu
không mượn những cái hành động đó làm sao điêu luyện cho các bạn tiến tới tinh vi và tốt đẹp
hơn và xây dựng cho các bạn có một vườn hạnh tốt đẹp. Bạn thấy không? Cái hột giống mà liệng
dưới đất, các bạn phải lấy đất đè lên, lấy nước đổ lên! Bao nhiêu sự chồng chất trên đầu của hột
giống, nhiên hậu nó mới thành cái cây! Vì khả năng vô cùng của nó có! Dù cho đè đi cách mấy
đi nữa nó cũng lên lại! Cho nên Thượng Ðế luôn luôn gặp chúng ta, rầy chúng ta là cứu độ chúng
ta! Nghiêm phụ tại thế gian rầy con là cũng muốn cứu độ cho con thành người, thấy không?
Vì các bạn mỗi người đều có một cái hạnh và có một sức tiến hóa vô cùng! Chịu đựng và tiến
hóa vô cùng! Cho nên bắt buộc các bạn phải ở trong cái hoàn cảnh đó mới tiến được! Cho nên
lịch sử loài người đã cho chúng ta thấy, thấy những vị tu học luôn luôn bị nói oan, bị chửi một
cách vô lý! Không động tới người ta mà người ta cũng đâm đầu chửi mình! Ðó là phải cảm ơn,
mình phải lấy oán làm ân! Họ giận mình chừng nào, mình thấy nhờ họ mà mình tiến! Nhờ họ mà
mình đạt được sự thanh tịnh! Nhờ họ mà mình lập một cái hạnh cao siêu để hòa cảm với tất cả!
Cho nên người tu phải học nhẫn học hòa! Phải chấp nhận đó các bạn! Nếu các bạ n không chấp
nhận làm sao các bạn tiến được!
Cho nên tất cả các thiền đường vô vi, gặp nhau thì cãi nhau nhưng mà rốt cuộc thiền rồi thì thấy
không có! Nói tâm tôi không có chấp anh đó rồi tôi cũng chả có ghét anh đó! Tôi thấy tôi
thương! Sau sự cải vả rồi tôi thấy rõ chơn tướng của huynh đệ của tôi! Chơn tướng của thanh
tịnh! Chơn tướng của sự mưu mô, sự kích động! Sự kích động,sự mưu mô đó nó mới đem lại cho
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con người tự thức, vì việc nó không không thành! Người nào mưu mô hại người nào, rốt cuộc thì
chả có thành việc gì! Khởi điểm xấu gặt hái xấu, khởi điểm tốt gặt hái tốt! Ðừng nghĩ xấu cho
người khác. Nhưng mà chúng ta dốc tất cả tinh thần xây dựng để cống hiến cho nhau! Thế gian
này bạn chống được gì? Nếu bạn hòa, bạn xây dựng thì được! Con thú mà người ta còn xây
dựng, kêu nó biết chạy theo, huống hồi gì con người mà các bạn không xây dựng cho nó tiến hóa
tốt đẹp hơn, cho nó có một hạnh kiểm tươi tắn hơn! Ðể đóng góp cho chung! Cho nên các bạn đã
đón nhận không ít của vô vi! Lắm khi các bạn bàn cãi trong thiền đường một cách vô lý ồn ào!
Nhưng mà rốt cuộc mọi người trở về qui củ trật tự, tu tịnh để tiến mà thôi! (còn tiếp)
Đề tài suy gẫm
Sanh ly tử biệt
Hỏi : Người vợ mất chồng khi nhập liệm phải rơi lụy tại sao ?
Đáp: Thưa đó là tình cảm tự nhiên không cầm được nước mắt trong lúc sắp biệt ly. Ngược lại người tu
thiền cảm thức điều sanh ly tử biệt thì thâm tâm chúc nhau thượng lộ bình an, theo định luật nhân quả mà
tiến hóa.
Kệ:
Tình thâm nguyên lý đậm đà độ
Thượng lộ bình an hồn tiến hóa
Sống động vô cùng trong đại nguyện
Bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa
(Mục Bé Tám 14-12-96)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 2 2021 chúng tôi đã nhận từ quý bạn đạo cho quỹ
cưú khổ ban vui cho đến 30 tháng 4 2021 như sau:
Người gửi

Luc Quang Tran (CA)
Hue Hong Thai (GA)
Dao Ngoc Le (Mtl)
Olivier Phan (France)
Nguyen Thi Anh (Australia)
Begam & Fatima(France)
An danh (MTL)
Thuan Lam & Kiet Lam (CA)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Bui Thanh Dung (Belgique)
Hy Nguyen (CA)
Hong Vo (Co)
Thao Nguyen (CA)
Icebud Reed Nguyen (MI)
Dung T Nguyen (CA)

US$

CAD or currency

500
100
150
120 euro
954
200 euro
650
200
1,250
250
100
100
200
200
2,000
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Lai Ngoc Dung (AB)
Loi Lam (CA)
Van Hai Duong (AB)
Icebud Reed Nguyen (MI)
An Danh (TX)
An Danh (Mtl)
Phuc Tran (TN)
Olivier Phan (France)
Icebud Reed Nguyen (MI)
Hong Vo (Co)
Nguyễn Ngọc-Nguyễn Tiến (CA)
Đặng Viết Tác (CA)
Hồ Văn Đậm (GA)
Trần Hồ Diệp (CA)
Đoàn Khải Minh (CA)
Huỳnh Lộc (CA)
Nguyễn Mai (CA)
Trần Ái (CA)
Fred Reiss (CA)
Anh chị Huỳnh Khanh (TX)
Võ Trinh, Hương, Bình (CA)
Bích Ngọc, Bành Chi & Bành Mỹ (CA)
Nguyễn Thanh Hà (MA)
Hồ Văn Đậm (GA)
Anh chị Dũng Hoa (CA)
Nguyễn Minh Trí (CA)
Nguyễn Quyên (CA)
Đỗ Thị Vân (CA)
Ẩn Danh (CA)
Ẩn Danh (TX)
Fred Reiss (CA)
Thao Nguyen (CA)
Ut Tran (AB)
Nguyen Cuong Dien & Nhung(Australia)

400
4,000
2,000
200
1,000
650
700
120 euro
200
100
300
45
300
1,000
100
200
500
200
200
100
200
1,500
200
100
2,000
1,000
1,000
140
100
2,000
700
200
1000
400

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:
- Giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con
em, hoặc sửa nhà dột nát) lúc không có ai giúp
- Học bổng 2020-2021 cho các em nghèo,mổ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu
không bị bỏ học
- Giúp các em khuyết tật học bổng tiền ăn học
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- Giúp người già neo đơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh và mổ mắt
- Phát gạọ và đồ ăn cho người nghèo vùng xa vào mỗi cuối và đầu tháng
- Giúp mái ấm Thiên Ân ở Pleiku có giếng nước sạch vì giếng cũ bị ô nhiễm
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu
- Phát hòm người chết không hòm chôn và hỗ trợ mai táng gia dình nghèo
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum
- Hỗ trợ xây 2 nhà tình thương ở Bến Tre
-Phát xe lăn cho người tàn tật
:
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:
1. Ngân phiếu hay Money order xin đề :
VoVi Friendship Association và xin gửi về:
7622 23rd Street
Westminster, CA 92683
USA
Hoặc
2. VoVi Association of Canada và xin gửi về:
2590 Allard St.
Montreal Qc H4E 2L4 Canada
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV ở Canada và nam Cali
Kính thư
Phan Cao Thăng
Email:aphancao@videotron.ca
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Thông báo video & Audio Tuần
Tu ần Lễ 18, 02
02-05-2021


Băng chung thiền
thiền bạn đạo các nơi:
n
Tha Thứ
Th vàà Thương Yêu

https://youtu.be/7t79iOd2oNQ


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

Không biết
bi mình
ình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ vể đâu? Đức
ức Thầy giảng tại Los Angeles City
College 3-7-1982
3
https://youtu.be/XPukyG_9OLA
Sự
ự phát tâm là
l sự
ự cao quý - Đức
ức Thầy khánh thành
th ành Nhà In Vô Vi - Gia đình
ình Inglewood 77-3-1982
1982
https://youtu.be/zLT1G2NdAUw
 Radio Nam California mỗi
m i sáng Chủ
Ch Nhậtt từ
t 7:00 am đ
đến
n 7:30 am trên băng ttầng
ng 1480 AM
và quý vị
v ở xa cũng
ũng có thể
th nghe trên youtube: https://youtu.be/
https://youtu.be/-jG46Q9pzLc
jG46Q9pzLc
Đây là Đài Radio đã
đã được
ợc Đức Thầy khuyến kích từ thập ni
niên
ên 90 cho ttới
ới hiện tại. Ban Radio giờ
đây là những
những Vô Vi trẻ đã
đ chọn
ọn lọc nhiều lời giảng và
v à gom ggọn
ọn trong 30 phút đến những thính
giảả thân thương
thương nhưng vẫn đòi hỏi
ỏi những điều mới lạ. Xin quý vị nghe vvàà cho các Vô Vi tr
trẻẻ một
LIKE đểể video có thể truyền bá lời Đức Thầy giảng ngày
ng ày m
một
ột rộng hhơn.
ơn. Xin đa ttạ
Ban video kính mời
m
HƯỚNG
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin kính nhờ
nhờ quý bạn đạo hướng
h ớng tâm cầu nguyện cho hhương hồn
ồn của bạn đạo
HUỲNH
ỲNH KIM HƯỜNG
H ỜNG,, sinh năm 1939 tại
tại Bình
B
Dương,
ương, ttừ
ừ trần lúc 19:10 ng
ngày
ày 23/4/2021
(nhằm
ằm ngày
ngày 12 tháng 3 năm Tân Sửu)
Sửu) tại quận Bình
B
Thạnh,
ạnh, Saigon, hhưởng
ởng thọ 83t, đđược siêu
êu
thăng tịnh
ịnh độ.
Xin thành thật
th cám ơn quý
qu bạn
ạn đạo.
2) Xin kính nhờ
nhờ quý bạn đạo hướng
h ớng tâm cầu nguyện cho hhương hồn
ồn của cháu bạn đạo Nguyễn
Thịị Lan Hương
H
tên NGUYỄN
NGUYỄN ĐĂNG KHOA sinh năm 1974, ttừ
ừ trần lúc 00:00 ng
ngày
ày 28/4/2021
(nhằm
ằm ngày
ngày 17 tháng 3 năm Tân Sửu)
Sửu) tại tỉnh Sadec, hưởng
ởng ddương
ương 48t, đư
được siêu
êu thăng ttịnh
ịnh độ.
Xin thành thật
th cám ơn quý
qu bạn
ạn đạo.
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