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1) 6-4-96
Hỏi: Thành tâm tưởng nhớ nhau có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa, thành tâm tưởng nhớ nhau thì sẽ có ngày hội ngộ, người tu thiền thành tâm thì sẽ được
tiến nhanh, điển quang sẽ được dồi dào hơn xưa.
Kệ:
Thành tâm tu luyện tiến hơn xưa
Giải trí khai tâm tự lọc vừa
Trí tuệ không ngừng trong quí cảm
Cơ hàn chẳng có chẳng chán chừa.
2) 7-4-96
Hỏi: Tại sao thiền hoài chưa thấy sáng?
Đáp: Thưa, thấy thiền hoài chưa đủ lực lượng thanh nhẹ. Còn lo âu chuyện đời chưa toàn diện buông
bỏ trong nội thức, lắm khi còn bực nhọc. Dứt khoát ra đi thì mới tỏa được ánh sáng thanh tịnh.
Kệ:
Loạn động u mê vẫn giữ mình
Tối tăm chưa sáng chẳng qui hình
Cao tầng không tiến gieo duyên nợ
Thức giác chưa minh chẳng rõ mình
3) 8-4-96
Hỏi: Loạn động là sao?
Đáp: Thưa, loạn động trước hết do luồng điển trong cơ tạng không điều hòa. Hệ thống thần kinh
không đồng nhất. Trí tâm chưa trụ, nghĩ sai về người khác. Bực mình mất quân bình, hành động sai
tưởng lầm là đúng.
Kệ:
Tạo động lầm sai khó giải bày
Ngày ngày không tịnh sống bi ai
Tình Trời không biết thêm đau khổ
Hiếu thảo không rành ý tưởng sai.
4) 9-4-96
Hỏi: Duyên đời là sao?
Đáp: Thưa duyên đời là khi gặp nhau bất cứ ở trường hợp nào cũng như đã sống chung từ lâu. Hai
bên rất dễ thông cảm.
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Kệ:
Gặp nhau như sống chung nhà hợp
Tin cậy thương yêu tự cảm hòa
Trao đổi không ngừng chung một mối
Thương yêu tha thứ lại thật thà.
5) 10-4-96
Hỏi: Làm người cố gắng và trật tự có thể tu được không?
Đáp: Thưa, làm người cố gắng và trật tự tức là người có căn tu. Tâm thức thích hòa bình và thanh
tịnh.
Kệ:
Nguyên căn muốn sửa muốn qui hình
Tái hội tâm linh tự chuyển mình
Tâm đạo thức hòa tu tự tiến
Dũng hành thực tế lại càng minh
6) 11-4-96
Hỏi: Tâm trạng nào mới gọi là tâm thật?
Đáp: Thưa, tâm trạng hồn nhiên và thật thà, thì mới gọi là tâm trạng thật, không thêm bớt không pha
màu mè.
Kệ:
Thực hành chất phác mới là chơn
Chẳng có lo âu chẳng giận hờn
Quí họ thương mình tâm đạt đạo
Về không thanh nhẹ tiến từ cơn.
7) 12-4-96
Hỏi: Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc?
Đáp: Thưa, người tu thiền đạt được ánh sáng trong nội tâm và khối óc thì có thể hiểu được nhiều việc
trong một lúc, ví dụ, trong một căn phòng tối, thì mọi vật trước mắt đều không thấy rõ, bật đèn lên thì
ánh sáng sẽ chiếu rõ rất cả đồ vật trong phòng và trật tự.
Kệ:
Ánh sáng phân ra đủ sắc màu
Phân ra đủ loại rõ thân tàu
Chung vui hòa hợp cùng chung tiến
Sắc giới phân minh rõ rệt màu.
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
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Đời Đạo
Tiếng Đời tâm Đạo khác nhau
Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa
Tình thâm khai triển mặn mà
Thứ tha trên hết chan hòa tình thương
Qui nguyên thanh tịnh tự lường
Đường đi sẵn có nhịn nhường tiến thăng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa
Tu hành vận dụng vượt qua
Đường mòn sẵn có tình Ta tình Người
Vui lành khai triển tâm tươi
Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang
Đệ huynh vui đẹp luận bàn
Thực hành ba pháp vượt sang khổ nàn
Từ bi khai mở cảm an
Đàng nào cũng tiến mọi đàng cũng thông
Quyết tâm khai triển một lòng
Muôn người như một chẳng còn chấp mê.
Bé Tám
Hong Kong, 17-05-1989
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
THỰC HÀNH VÀ KIỂM CHỨNG
Houston, ngày 6 tháng 10 năm 1985. (tiếp theo)
Trời Phật đã ban hết rồi, một muôn một rồi, bây giờ chỉ chờ sự thực hành của chính chúng ta mà thôi.
Cho nên tâm chúng ta phải tránh sự ỷ lại, để dứt bỏ sự sân si mà không còn tranh chấp. Cặp mắt phàm
của các bạn khi các bạn dòm người này nói. Ôi! Người đó là quỷ, người đó là này kia kia nọ, nhưng
mà mắt phàm mà thôi. các bạn không nên tin mắt phàm của các bạn, nhưng mà các bạn tin cái tâm
thức của các bạn, các bạn thấy mọi người là bạn, tự nhiên các bạn thấy rằng: A! Đừng thấy đám này và
thấy đám kia, đừng nói tiền kiếp của người này, tiền kiếp của người nọ. Nói thiệt, các bạn đang nói
tiền kiếp đây, các bạn đâu có thấy chân tướng của họ mà các bạn nói tiền kiếp. Cho nên ý chí vô cùng
của Chư Phật, Chư Tiên chuyển hóa nơi con thú cũng có, nơi cây cỏ cũng có, nơi bông hoa cũng có,
nơi các giới đều có ý chí đó đang chuyển và xây dựng cho quả địa cầu thanh sạch. Việc làm không
ngừng nghỉ nhưng mà tâm thức các bạn còn yếu, chỉ thấy một mặt không thấy hai mặt, rồi ra luận về
tiền kiếp, rồi tạo sự đắm chìm cho các bạn mà thôi, không có thức tâm để đi lên được. Càng nói thì
càng sai lầm, rồi đây sẽ mắc cỡ lấy nội tâm.
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Cho nên tôi khuyên các bạn giữ thanh tịnh, câm cái mồm lo tu, mở ta ra để ta đi, và ta phải đi về bến
giác để thức tâm, giải cái nghiệp tâm đã nhiều kiếp nung nấu trong sự sai lầm, mà bây giờ có cơ hội
thức tâm, chỉ giữ đó để làm sáng tỏ những cái gì mà chúng ta đã lầm than trong mê muội của nhiều
kiếp.
Cho nên Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nó là huyền bí, các bạn nhắm mắt mới thấy
nó, chớ mở mắt phàm, các bạn thấy không có gì huyền bí đâu. ảo thuật thì có, còn cái huyền bí nó ẩn
tàng trong tâm thức của các bạn. Tựu tan sanh tồn liên hồi, không ngừng nghỉ ở trong tâm thức các
bạn. Cho nên các bạn mới vô tu, vô tu các bạn Soi hồn, Pháp Luân, Thiền Định các bạn thấy biết bao
nhiêu động lọan trong óc các bạn nó xuất ra. Các bạn ngó ngay trung tim chân mày mà không có tập
trung được, tại sao? Vì trước kia các bạn đã thâu thập nhiều, tả như hữu các bạn thâu thập sự động
loạn vô để làm cho đắm chìm tâm thức của các bạn, các bạn mới ngộ khổ rồi ngày nay thức tâm, các
bạn mới tu tìm đường đề giải thoát, thì càng ngày các bạn quét những cái tư tưởng đó kể như rác ở trần
gian. Rất nhiều, nay một chút, mai một chút, nó thu thập vô trong đầu óc các bạn, các bạn nhắm mắt
mà tâm các bạn không yên, tại sao? Vì các bạn thu thập quá nhiều.
Cho nên trì kỳ chí, dùng ý chí niệm Phật cho nó tập trung tam giới thượng, trung, hạ, rồi dụng nguyên
khí của Càn Khôn Vũ Trụ để cho nó quy nguyên thức tâm, để trung tim bộ đầu thì các bạn mới dời
con: cái phàm tâm lên trung tim bộ đầu, rồi hòa cả Càn Khôn Vũ Trụ, các bạn mới thấy giá trị của sự
từ bi. Từ bi là gì? Sự thanh nhẹ, chấn động lực, hướng về chấn động lực vô cùng của cả Càn Khôn Vũ
Trụ. Các bạn đã có sức mạnh cứu độ mọi người, sáng suốt rõ rệt mới từ bi được, tăm tối động loạn
không phải từ bi. Các bạn phải hiểu cái này. Chơn là gì? Tà là gì? Chơn là tự mình kiểm chứng trong
sự sáng suốt mà tự tu tự tiến, không có đá động bất cứ một ai. Còn muốn xâm chiếm người khác đó là
tà ý, không phải chơn ý. Càn Khôn Vũ Trụ đã chứng minh cho chúng ta, Trời Phật làm việc liên tục
không ngừng nghỉ, và không có suy tính gì hết, không có so đo, không có hăm dọa, mà chính mình tự
thức mới thấy ta sai lầm, ăn năn, sửa tiến. Chính ta hù ta thì có, chớ chả có ai hăm dọa ta cả. Cho nên
phải hiểu lo tu thân, tề gia bình thiên hạ. Mà thân không tu thì không có tề gia được. Xưng ông này
ông nọ mà gia cang lộn xộn, không yên, vô ích! Các bạn có thể kiểm chứng rõ ràng, tu thân. Các bạn
càng tu càng đem lại cái điển lành cho gia cang, hòa ái tương thân các nơi để cứu độ chúng sanh. Đó là
một tin lành tại thế.
Nếu các bạn không biết tu thân mà các bạn muốn tề gia thì dùng ý phàm, cho nên gia đình cãi vã, động
loạn, làm sao các bạn bình thiên hạ được? Các bạn làm sao thấy được thiên hạ là một, thiên hạ là ta,
không có thấy được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này chỉ có tu thân trước hết. Cho nên các bạn đã
thực hành Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đó là tu thân. Xác này xác của bạn, đất nước này là đất
nước của bạn. Cái xác này cấu trúc bởi đất, vật chất và nước hóa ra, nhưng mà thân trượng bất phân
minh, thì nó thể hiện những lời nói nhầm lẫn sân si bất chánh. Chánh nghĩa không còn thì xuất ngôn
bừa bãi. Cho nên chúng ta hiểu được sự thanh sạch của nội thức, chúng ta vun bồi và chủ trị cái tiểu
thiên địa này và điều khiển cái tiểu thiên địa này càng ngày càng mạch lạc hơn, cởi mở hơn, trật tự
hơn, lúc đó mới thật sự ta hiểu ta sai lầm hơn. (còn tiếp)
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Đề tài suy gẫm
Quán thông
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ “quán thông”?
Đức Thầy: “Quán thông” là nhìn thấu triệt được. Quán thông cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả
của mọi sự việc, kêu bằng "quán thông". Như: tôi uống rượu, hại gan; tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại
ruột, tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng “quán thông”. Còn không
hiểu là chỉ tự hại thôi! !
(Thực hành tự cứu)

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 27, 03-07-2022
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:
Đại Hội Thanh Tịnh
https://youtu.be/KYEFGVvmSio
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:
Không Tu không ai Cứu mình được hết - Khóa 2 - TV Vĩ Kiên, Vấn Đạo, phần 2, 24-4-1986
https://youtu.be/Pg6-l5xbFvs
Có điển phải có nguyên điển, nguyên điển mới hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt - Montreal,
1995
https://youtu.be/Qgoo5V07JGI
3. Radio Nam California tuần lễ 27
Chủ đề: Tu Thiền - Tôi là ai? Quên mình là một đại tội
https://youtu.be/Y4lDqT82Yag
4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Lý Con Sáo - Ca Sĩ: Thanh Kim Huệ
Gìa đình Thiện Tạo thực hiện và kính tặng
https://youtu.be/JIZaPnMaTQg
Ban video kính mời
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Thông báo Thiền Viện Nhẫn Hòa
Khóa học Thanh Tịnh và Lễ Liễu Đạo Đức Thầy (2‐4/9/2022)
Thiền Viện Nhẫn Hòa sẽ tổ chức Khóa học Thanh Tịnh và Lễ Liễu Đạo Đức Thầy (ngày Ta 5 tháng
8) vào tuần lễ Labor Day 2-4 tháng 9, 2022.
Telephones:
- Vương T Phú:
- Trần M Chánh:
- T/V Nhẫn Hòa:

206-359-2389 (Email: phutvuong@gmail.com)
206-612-4792
360-209-2112 (Email: TvNhanHoa1986@gmail.com)

Address:
- 4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA 98512

Airport:
- Phi trường SeaTac (Seattle-Tacoma) lái xe cách TVNH ~60 phút về phía Nam.
Chân thành cảm ơn.
BanTổChứcTVNH
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HƯỚNG TÂM BÌNH AN
Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm bình an cho bạn đạo Lưu Thanh Yến sinh ngày 18 tháng 10
năm 1974, là bạn đạo sinh hoạt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nam Cali, hiện đang lâm bịnh nặng, được
tai qua nạn khỏi sớm hết bịnh và bình phục để tiếp tục tu hành.
Bạn đạo Lưu Thanh Yến xin thành kính cảm ơn quý bạn đạo.
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