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1) 20-02-95
Hỏi: Phần hồn từ đâu đến sẽ về đó phải không?
Ðáp: Thưa phần hồn từ đâu đến sẽ về đó trước hết, nhiên hậu mới từ đó phát triển thêm
tùy theo luật nhân quả mà hành giả đã tạo thành
Kệ:
Quân bình mới hướng về thanh
Khó khổ qui nguyên thức thực hành
Ý đẹp tâm lành tu tự tiến
Vía hồn tương hội chẳng còn tranh
2) 21-02-95
Hỏi: Nhìn ánh sáng tưởng lầm là tâm ta sáng có phải không?
Ðáp: Thưa nếu tâm sáng đâu cần ánh sáng ở bên ngoài, cho nên làm người có tu bổ sửa
chửa thì nội tâm mới có sáng, bằng không thì lúc nào cũng lu mờ mà thôi
Kệ:
Không tu không sáng không còn định
Tăm tối không minh lấy chính mình
Khổ cảnh triền miên trong động loạn
Khó hành khó tiến khó rõ chơn tình
3) 22-02-95
Hỏi: Tâm không là sao?
Ðáp: Thưa tâm không tức là tâm không dự chuyện gì ở thế gian, tâm ai nấy lo phát triển,
chuyện ai nấy làm thì tâm thức mới được an nhiên tự tại
Kệ:
Cứ vậy qui không cứ tiến hoài
Chẳng còn dính líu tạo lầm sai
Tâm minh trí sáng tùy duyên thức
Học khổ an bài chẳng lầm sai
4) 23-02-95
Hỏi: Tại sao ở đời nầy gia đình nào cũng không yên cả?
Ðáp: Thưa ở đời này chỉ có giàu và nghèo, thực hiện sự tham lam thì lúc nào cũng cảm
thấy thiếu thốn và phải đấu tranh tạo nghiệp, không biết dành cơ hội tu để tự hiểu mình
Kệ:
Không sao hiểu rõ hành trình động
Tiến hóa lôi thôi tạo cái còng
Mê chấp luân hồi qui lục đạo
Không minh không tiến chẳng thong dong
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5) 24-02-95
Hỏi: Tâm dứt khoát thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa tâm dứt khoát thì ở chỗ nào một chỗ để tu, không nên thay đổi bất thường thì
luồng điển rất khó trụ
Kệ:
Tu tâm dưỡng tánh chẳng mê mù
Trí tuệ phân minh tự tiến tu
Giải tỏa thanh nhàn không động loạn
Khổ hành tự đắc tự an du
6) 25-02-95
Hỏi: Nhiều người ở thế gian không tin có Phật tại sao?
Ðáp: Thưa người không tin có Phật là đúng, tại vì người chưa nhận đủ sự khổ của chính
người mà tự thức đi tu như Phật thì làm sao hiểu được nguyên lý thanh nhẹ của một vị
Phật mà tin. Phật cần khổ thì mới dứt khoát sự tham lam của chính mình mà tu. Cho nên
người đời nói tu rất nhiều, nhưng hành chẳng có bao nhiêu, cho nên bày biểu ra hình Phật
bằng vật chất thủ lễ làm người, nhưng không sao dứt khoát được sự tham sân si đã ẩn
tàng bên trong tâm thức
Kệ:
Do tâm tự sửa mới hòa đồng
Trí giác tâm thành rõ ý công
Khai triển tâm linh chuyển pháp thần
Thực hành chơn pháp chẳng cầu mong
7) 26-02-95
Hỏi: Mang xác làm người ai cũng muốn được sự may mắn tại sao?
Ðáp: Thưa làm người ai cũng muốn được sự bình an từ tâm lẫn thân, nhưng khi vật lộn
với đời lại thấy mình thiếu kiên nhẫn, tức là thiếu tu, ước mong được sự may mắn là tạo
động cho chính mình mà thôi
Kệ:
Tạo khổ lân la lại rõ Trời
Tâm không thanh tịnh khổ nơi nơi
Gieo buồn mất trí lại không đời
Không tiến không lui chẳng hợp thời
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Vô Vi Thiền Viện Quốc Tế
Vui hướng trời cao tâm nhập định
Cỏ xanh ấm áp gió thương tình
Tâm linh phát triển tâm thanh tịnh
Vui cùng huynh đệ lại càng minh
******
Càng minh Trời độ thân mình
Bình an vô sự hành trình quang khai
Thực hành chơn pháp triển hoài
Tâm minh đời đạo tâm này đạt an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Dìu nhau chung tiến đàng hoàng hơn xưa
Hóa sanh sanh hóa sớm trưa
Điện năng phát triển mới vừa lòng nhân
Dựng xây xây dựng tối cần
Chung vui trồng tỉa góp phần dựng xây
Cùng chung Trời Đất nơi nầy
Năm châu hướng tịnh vui say độ đời
Thực hành chơn pháp kịp thời
Trăm hoa đua nở hướng Trời mà đi
Cảm thông nguyên lý tự ghi
Hướng về thanh tịnh thực thi độ đời
Hồn tu sẽ tự ân cần
Điện năng tiến hóa cao tầng cảm thông
Thực hành khai triển một vòng
Khai thông trí tuệ cảm thông đạo đời
Tình thương huynh đệ chẳng rời
Thực hành tới đích hợp thời thăng hoa
Vĩ Kiên
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Ðại Hạnh Siêu Sinh
Montréal, 23/10/1983 (tiếp theo và hết))
Chúng ta ở Việt nam ra thiếu gì tỷ phú, còn đồng xu nào ăn hủ tiếu đâu! Thấy không?
Bởi vì người đó hồi trước ôm có cái có mà bây giờ trở nên không mà cũng chưa có hay
nữa! Cũng chưa có biết nữa! Tưởng là tôi có thể tái lập cái có nhưng mà không bao giờ
được đâu! Bạn nắm chặt hai tay mà Thượng Ðế rút ra không còn đồng xu hồi nào mà các
bạn không hay! Rồi đây các bạn sẽ thấy! Tôi nói đây rồi các bạn sẽ chứng nghiệm!
Chúng ta thấy rõ rồi! Khi chúng ta còn ở quê nhà, thiếu gì nhà giàu nhưng mà ngày nay
không còn đồng xu! Rồi ra đây cũng vậy đâu phải cảnh tự do! Không có cảnh đó! Có
chứ! Nhiều người keo kiết đủ thứ nhưng mà một ngày nào đó mang cái bệnh rồi chả còn
đồng xu! Nếu các bạn là một người thiếu đức! Thấy rõ không? Con người phải có hạnh
đức, mới tiến hóa!
Cho nên chúng ta tu đây là xây dựng điều đó! Nhiều người lo nghèo không có đồng xu
nhưng mà tâm luôn luôn muốn cứu độ, muốn giúp đỡ người khác! Ðó là người đó được
cơ hội tạo hạnh đức cao siêu! Rồi đây sửa tâm sửa tánh ông Trời sẽ giao phó nhiệm vụ
trọng trách! “Trong không mà có” đó các bạn! Còn những người mà không biết hưởng
cái hạnh đức cao siêu của Trời Phật thì trong “có mà không” đó các bạn! Ðường đi các
bạn còn dài hơn tôi, tôi còn một chút nữa là tắt rồi, cái đèn tôi không bao lâu! Nhưng rồi
cái đèn của bạn sẽ tiếp tục để rọi đường và các bạn sẽ lấy kính hiển vi phân tách những
lời nói của tôi! Lúc đó các bạn mới thấy cái sự vay trả rõ rệt tại thế gian! Ðịa ngục tại thế
gian! Thiên đàng tại thế gian! Tất cả những gì được qui tụ về đây tinh vi nhứt,để cho mọi
người có cơ hội phân tách tự tu tự thức! Cho nên cảnh đời là bãi trường thi, nó phải có đủ
bài học cho các bạn! Các bạn lập hạnh sớm thì các bạn sẽ tiến tới sớm! Mà lập hạnh trễ
thì các bạn sẽ đi trễ và mệt nhọc hơn!
Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội đồng chung thiền trongtình bạn đạo thương
yêu vô cùng! Bước vào tay bắt mặt mừng,vui vẻ, tâm thức của chúng ta cũng phải giống
như hành động của chúng ta mới là quí báu! Cho nên các bạn khắp các nơi, sau sự bàn
cãi, ôm nhau khóc, ôm nhau và xây dựng thực sự thương yêu, tha thứ và quí trọng hạnh
hi sinh của mọi cá nhân!
Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội ôm ấp nhau, phân tách để tìm hiểu sự sai lầm của
chính mọi cá nhân mà tự tu tự tiến, trở về trong cõi thăng hoa siêu sinh và nguyện lập đại
hạnh để tự đạt!
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 5/8

Đề tài suy gẫm

Nhờ đâu mà chúng ta đi tìm đạo?
Nếu không có thể xác nầy thì ta đâu có đàm Đạo, đâu có nghe Đạo, có phải nhờ thể xác
nầy chúng ta mới tìm Đạo? Nhờ sự đòi hỏi đau khổ kích động và phản động của thể xác
nầy, ngày hôm nay chúng ta mới chán đời, chúng ta mới bước qua Đạo. Vậy Đạo nằm
đâu, chùa nằm đâu, nhà thờ nằm đâu, Kinh sách nằm đâu, Chơn Lý nằm đâu? Có phải
vỏn vẹn nằm trong cái cơ duyên cấu trúc siêu nhiên của thể xác nầy không? Bẩy ức niên
mới có!
(Duyên nghiệp dẫn tu 26/4/85)

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 20, 16-05-2021
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi: Phê Luận Tâm Thức
https://youtu.be/92F8oXEC0Bs
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:
Tất cả tôn giáo đều kêu con người phải trở về với sự thức tâm - Rạp Triều Thành, Santa
Ana 7-5-1982
https://youtu.be/DN05CvHG-EI
Những Công Án Thiền và Buổi Vấn Đạo tại Rạp Triều Thành - Santa Ana 7-5-1982
https://youtu.be/mfLca_GQKCI
 Hiếm quý lắm mới nghe băng giảng Đức Thầy tại VN trước năm 1975 qua Radio Nam
California tuần này.
https://youtu.be/hJTsl71libg
 Một tuần nghe một bản nhạc: Người Cha Vô Vi - Thể hiện: Tô Hoàn Hảo
https://youtu.be/HK67w9Qf_uI
Ban video kính mời
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