Số: 987 Ngày: 8 tháng 6 năm 2014
Duõng Haønh
Duõng haønh töï ñaït lyù thaâm saâu
Roõ leõ Trôøi ban raát nhieäm maàu
Thöïc haønh chôn phaùp chung haønh tieán
Taâm ñaïo quang minh roõ chung taàu
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 19/08/2004 đến 25/8/2004
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh
và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát
triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:
1) Dính dấp là sao?
2) Làm sao thấy được sự liên hệ?
3) Tại sao liên tục động?
4) Tại sao nghiệp lực quá nhiều?
5) Nghiệp lực do đâu hình thành?
6) Tại sao nghiệp lực vẫn còn hoài?
7) Dâm tánh là sao?
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1) Atlantic city, 19-08-2004 7: 14 AM
Hỏi: Dính dấp là sao?

2) Atlantic city, 20-08-2004 7: 40 AM
Hỏi: Làm sao thấy được sự liên hệ?

Ðáp: Thưa dính dấp là luôn luôn có sự liên hệ
Kệ:
Liên hệ liên hồi tiến tới công
Qui nguyên đường lối chung chơn lòng
Tình Trời sống động tự khai thông
Giải quyết tâm thành qui một mối

Ðáp: Thưa sự liên hệ liên tục động
Kệ:
Liên hệ liên tục động chuyển liền
Dẫn sai đường lối động triền miên
Khó thông khó đạt khó tham thiền
Ðộng loạn trăm chiều chuyển khó yên

3) California, 21-08-2004 3: 50 AM
Hỏi: Tại sao liên tục động?

4) Los Angeles, 22-08-2004 1: 50 AM
Hỏi: Tại sao nghiệp lực quá nhiều?

Ðáp: Thưa tại vì nghiệp lực quá nhiều
Kệ:
Nghiệp lực liên tu chuyển tiến động
Trí tâm bất ổn tự khai vòng
Nhân gian đau khổ lại không thông
Tâm động không tịnh vì nghiệp lực

Ðáp: Thưa sống nhiều kiếp phải có nghiệp lực
Kệ:
Nghiệp lực tích trữ quá nhiều năm
Thực hành tháo gỡ mất nhiều năm
Tình Trời ban chiếu do tu học
Tháo gỡ liên hồi tự thức tâm

5) Los Angeles, 23-08-2004 2: 00 AM
Hỏi: Nghiệp lực do đâu hình thành?

6) Los Angeles, 24-08-2004 2: 15 AM
Hỏi: Tại sao nghiệp lực vẫn còn hoài?

Ðáp: Thưa nghiệp lực do sự dâm ô thành
Kệ:
Nghiệp lực nặng trược phải tự qua
Bình tâm học hỏi tự phân hòa
Thương yêu tha thứ tự chan qua
Ðời đạo song tu sống thật thà

Ðáp: Thưa dâm tánh bất thường lai vãng
Kệ:
Dâm tánh bất thường vẫn vượt xuyên
Thành tâm tu luyện giải các miền
Duyên lành tận độ Trời ban phước
Lập hạnh triền miên tự giải phiền

7) Los Angeles, 25-08-2004 2: 30 AM
Hỏi: Dâm tánh là sao?
Ðáp: Thưa dâm tánh do sự tham muốn thành
Kệ:
Tham muốn hình thành dâm tánh xuyên
Bình tâm học hỏi giải phân huyền
Quyết tâm xây dựng cùng chung tiến
Cơ hội ngàn vàng giữ lấy yên
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Hai Không
Đời nay có núi Hai Không
Có công xây dựng có lòng tự tu
Sương mù tỏa khắp an du,
Người tu bàn bạc giải mù giải mơ.
Thức tâm cảm thức bớt khờ,
Trời không buông bỏ có giờ thức tâm.
Bình an tự tiến âm thầm,
Dựng xây là chánh tự tầm đường đi.
Càn khôn vũ trụ chuyển ghi,
Tình thương xây dựng uy nghi hướng Trời.
Bình tâm học hỏi hợp thời,
Thầy trò chung họp giữ lời chơn ngôn.
Kim Chi phụ họa ôn tồn,
Bài thơ sống động thức hồn tự tu.
Từ già đến trẻ chẳng ngu,
Biết mình biết họ biết tu chánh đề.
Cảnh trời thật sự hương quê,
Âm u tại thế chẳng mê, về trời.
Tâm tu hiệp khí sáng ngời,
Trời ban tình đẹp nơi nơi an toàn.
Đạo tâm khai mở nhiều màn,
Về Không thanh nhẹ Thiên Đàng ta đi.
Chẳng buồn chẳng giận sân si,
Tình thương đạo đức cũng vì thế nhân.
Thế thiên hành đạo chuyên cần,
Giải mê phá chấp tự lần đến nơi.
Dù cho đến lúc xa rời,
Tâm ta vẫn giữ vẫn xơi khí trời.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
11-06-1998
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
KIẾN, TẰM, CHUỘT - TAM ANH ÐỐI CHIẾU -1982
Hồi nào giờ mình nghe thiên cơ, thiên cơ mà không biết thiên cơ là cái gì: chuyển mình từ giai đoạn này
tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Mình thấy là thiên cơ đang sắp đặt và sẽ sử dụng đám nào và sẽ thiêu hủy
đám nào có chừng hết, (cười) không có chối cãi được. Tại vì mình không có quyền, nếu có quyền là mình
xin triển hạn được rồi. Không triển hạn được! Thì không triển hạn được chỉ lo sửa tâm thôi, chỉ lo sửa
tâm.
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1 - Tam anh đối chiếu, cả thế giới phải thay đổi. Kiến, Tằm, con Chuột - ba cái anh hùng đó nó đối
chiếu với nhau.
Đó! Thấy nghĩa là, có một hôm anh Kiến anh đi tới cái chỗ người ta nuôi tằm. Ảnh mới gặp con Tằm. Con
Tằm thấy Kiến sợ quá thun lại.
- Hỏi chớ tại sao anh thun?
- Tôi không tin cậy chú đâu. Trời có sập tôi cũng không tin cậy chú. Nếu... (nghe không rõ) tôi mà
không thun lại, không thủ thế thì chú sẽ cắn tôi.
Thì anh Kiến anh nói:
- Anh hiểu lầm rồi, tôi đến tôi giúp anh và tôi cứu anh.
Anh Tằm anh nói:
- Chúng tôi đầy đủ hết, không cần sự giúp đỡ của anh và cứu rỗi của anh, tôi không cần, không cần
thiết. Chúng tôi có giờ làm việc, có giờ hưởng thụ.
Thì anh Kiến anh nói nghĩa là:
- Tôi thấy tội nghiệp cho anh rất nhiều. Anh có giờ làm việc, có giờ hưởng thụ; tới giờ người ta đưa lá
dâu cho anh ăn, anh hưởng thụ thiệt. Chúng tôi phải tìm ra mới có ăn. Nhưng mà sau cái sự hoạt động
chúng tôi, chúng tôi thấy rằng xứng đáng hơn anh vì chúng tôi có cách tự vệ còn các anh không có
cách tự vệ. Anh đã ăn lá dâu của họ, anh se ra tơ, rồi một ngày nào đó họ đem cả cái xác của anh họ
luộc họ ăn luôn. Anh đâu có hiểu cái chỗ đó! Anh có thấy lúc nào chưa?
- Chưa, đâu có ai mà ác ôn như vậy!
- Nhưng mà chính chúng tôi đã biết rằng từ ông bà tổ tiên anh tới bây giờ cũng đều bị họ luộc họ ăn
hết. Bây giờ anh bình tâm, anh lưu ý những lời chúng tôi nói, nếu có thì một ngày kia tôi sẽ giúp đỡ
anh. Anh xác nhận rằng các anh phải chết oan uổng một cách như vậy, lúc đó tôi có cách giúp đỡ anh.
(Xem tiếp kỳ 2)
Khoá Sống Chung và Trại Hè Nhẫn Hoà từ ngày 4 đến ngày 11, tháng 7, năm 2014
THIẾT THỰC HÀNH THIỀN THEO PLVVKHHBPP
Thưa quý Bạn Đạo,
Trại Hè Nhẫn Hoà 2014 sẽ chú trọng đặc biệt vào phần trao đổi kinh nghiệm tu học, xen kẽ với những
chương trình du ngoạn để bạn đạo lựa chọn như:
 Thăm Thác Snoqualmie Falls,
 Tắm Suối nước nóng Sol Duc Hot Springs,
 Thăm Núi tuyết Mount Rainier, leo núi hoặc ngắm cảnh,
 Thăm Núi lửa Mount St Helen,
 Thăm Columbia River Gorge,
 Thăm các danh lam thắng cảnh gần Thiên Viện trong vùng Vịnh Puget Sound, v.v..
Đề tài của phần Tu Học, sẽ là “Thiết Thực Hành Thiền Theo PLVVKHHBPP” và khai triển các khiá cạnh
“Khoa Học Huyền Bí” của pháp Thiền độc nhất vô nhị này.
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Xin quý Bạn Đạo chuẩn bị chia sẻ những kinh nghiệm tu học thiết thực của chính mình, và nếu có thắc
mắc xin đặt câu hỏi để chúng ta cùng học hỏi. Quý bạn đạo không tham dự Trại Hè cũng có thể gởi đến
chúng tôi kinh nghiệm tu học và những thắc mắc của quý vị nếu có mà chưa được giải đáp thỏa đáng trong
các khóa sống chung khác và các Đại Hội vừa qua.
Chúng ta sẽ thảo luận và tìm hiểu các đề mục sau đây, căn cứ trên những dữ kiện lịch sử, khoa học và
những tài liệu chỉ dạy của Đức Ông Tư, và của Thầy Tám để lại:
• Thiền là gì, nguồn gốc và mục tiêu của Thiền và của PLVVKHHBPP là gì?
• Những điểm tương đồng và dị biệt giữa Thiền nói chung và Thiền theo PLVVKHHBPP.
• Giải thích khía cạnh khoa học của nguyên lý Niệm Phật trong PLVVKHHBPP. Vô biệt niệm là gì?
Con đường dẫn đến vô biệt niệm.
• Ôn lại Phương Pháp Công Phu, tìm hiểu và phân tích các khía cạnh khoa học và thực tiễn của từng
giai đoạn thực hành, như tại sao và làm thế nào để “Pháp luân Chiếu Minh khai thông ngũ tạng” và
“Pháp luân Thường Chuyển huệ tâm khai” như Thầy thường nói là sao?
Điển là gì? Thiền bằng ý bằng chí là sao? Tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư là sao? Tại sao
phải “tu ngay kẻ muộn”?
“Tâm tâm tương ứng” là gì? Nói Pháp hay Nói Phét? v.v....
• Những diễn giải nào thiếu sót hoặc sai lạc trong Phương Pháp Công Phu đã làm cho nhiều bạn đạo
hiểu sai nên hành sai, công phu nhiều năm mà không có kết quả?
• Vì sao nói thì đúng mà thực hành thì sai. Vấn đề tư tưởng tu là đắc ngay…
• Vấn đề hiểu sai, hành sai PLVVKHHBPP đưa đến mê tín dị đoan, tinh thần ỷ lại và nhờ đỡ, ông lên
bà xuống, “Tẩu hỏa nhập ma” v.v. Lục căn, lục trần là gì?
• Hồn là gì và thế nào là “xuất hồn”. Những ngộ nhận về PLVVKHHBPP vì hiểu lầm hai chữ “xuất
hồn” của Ông Tư.
• Và những đề tài khác do bạn đạo đưa ra, nếu có thêm.
Riêng với các bạn đạo mới tìm hiểu PLVVKHHBPP và các bạn đạo trẻ, chúng tôi sẽ có những buổi
gặp gỡ đặc biệt để giải thích thêm về PLVVKHHBPP và giải đáp các thắc mắc riêng tư của các bạn.
Chúng tôi sẽ dùng Anh ngữ nếu có nhu cầu.
Nếu quý bạn không tham dự trại Hè Nhẫn Hòa được và có câu hỏi, xin vui lòng gởi cho chúng tôi
trước ngày khai mạc Trại Hè.
Xin cảm ơn Quý Bạn Đạo và hẹn gặp lại quý vị tại Trại Hè Nhẫn Hòa 2014.
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và
DVD Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông
07.06.2014
Kính thưa quý bạn,
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 tại Úc và Tân Tây Lan đã qua thật vui nhẹ và tràn đầy những kỷ
niệm thân thương giữa bạn đạo và bạn đạo. Ngoài ra, còn thêm chương trình ôn lại Phương Pháp Công Phu
rất bổ ích cho hành giả Vô-Vi. Chúng tôi rất vui thông báo cùng quý bạn bộ DVD Đại Hội Bàn Bạc Khai
Thông bao gồm 5 đĩa sẽ được phổ biến kể từ khoảng 20 tháng 6 năm 2014.
Thành thật cảm ơn Ban Kỹ Thuật đã bỏ nhiều công sức để hoàn thành tài liệu quý báu này.
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Để tiết kiệm phần bưu kiện, chúng tôi sẽ đem một số DVD Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông 2013
sang Mã Lai để phân phối cho bạn đạo tham dự đại hội từ các địa phương xa như Úc châu, Âu châu, Việt
Nam, Canada, v..v....
Bạn đạo trong nội địa Hoa Kỳ muốn nhận bộ DVD miễn phí, xin vui lòng liên lạc bằng email về
vovikinhsach@gmail.com, hoặc điện thoại liên lạc cô Thu (408-937-1664).
Đồng thời, quý bạn có thể nhận bộ DVD từ Trụ Sở Nam Cali trong dịp Khoá Sống Chung vào
tháng 8, hoặc sớm hơn tại Khoá Sống Chung tại Thiền Viện Hai Không nếu DVD phát hành kịp thời.
Ngoài ra, để sửa soạn cho Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 33 “Không Còn Lưu Luyến” năm 2014, Ban
Kinh Sách và Ban Kỹ Thuật đang soạn các tài liệu sau đây để kính biếu bạn đạo:
-

Bộ USB 8 Gigabytes bao gồm các bài giảng chọn lọc của Đức Thầy trong các Khoá Sống Chung
và một số tài liệu Đức Thầy giảng về Phương Pháp Công Phu.

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực
hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.
Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 22 tháng 12 năm 2013 đến
ngày 4 tháng 6 năm 2014.
Tên

Số Tiền Nhận

Đỗ Thị Vân (California)
Nguyễn Thị Phụng (California))
Vovi Friendship Assocation/ HAHVV Nam
Cali (California)
Hồ Jennifer (California)
Ẩn Danh ( California)
Phan Bá Tâm ( California)
Nguyễn Thị Cúc (California)
Đặng Cindy (Texas)
Nguyễn Văn Nam (California)
Nguyễn Thị Hữu Hạnh (California)
Nguyễn Hữu Học (California)
Nguyễn Hữu Hiếu ( Newyork)
Nguyễn Jimmy (Arizona )
Nguyễn Tommy (Arizona)
Nguyễn Văn Thích (Viet Nam)
Huỳnh Nancy (New Mexico)
Đặng Văn Cần (California)

30 USD
500 USD
3000 USD
300 USD
500 USD
100 USD
100 USD
100 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
300 USD
100 USD

Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về địa chỉ trên.)
Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
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Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 3 2014 chúng tôi đã nhận cho đến 31/05/2014 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú
khổ ban vui như sau:
Người gửi

US$

Phi Khanh, Minh Nguyen (TX)
Ngoc & Hau Nguyen ( FL)
An danh (CA)
Phan Ba Tam (CA)
Nguyen Thi Cuc (CA)
Cindy Dang (CA)
Nguyen Van Nam (CA)
Nguyen Thi Huu Hanh (CA)
Nguyen Huu Hoc (CA)
Nguyen Huu Hieu (CA)
Jimmy Nguyen (CA)
Tommy Nguyen (CA)
Nguyen van Thich (CA)
Hoa Nguyen (TX)
Bao Khoa & Bao nghi (GA)
Tuan Ly & Sunny Nguyen (CA)
Hong Vo (CO)
Vo Danh (Mtl)
Kiet Nhan (TX)
Thanh Nguyen (CA)
Thao Nguyen (CA)
Nancy Luong (TX)
Ngon Huynh (GA)
Luc Quang Tran (NY)
Michael Sutherland (FL)
Ho Van Dam (GA)
Khoa Ho Le (PA)
Chiel Tran (AB)
Chau Thieu Du (CA)
Hue Tran & Amy nguyen (MI)
Ngoc & Hau Nguyen ( FL)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Hieu Do (TX)
Chanh (TX)
Michael Sutherland (FL)
Phung Thi Nguyen (CA)
Tri M Nguyen (CA)

200.00
200.00
2100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
700.00
500.00
150.00
200.00

CA$

200.00
500.00
100.00
100.00
500.00
200.00
250.00
100.00 20.00
50.00
300.00
500.00
300.00
2000.00
200.00
100.00
500.00
50.00
100.00
1000.00
1000.00
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Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :
- Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
-- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp
- Học bổng cho các em nghèo , khuyết tật nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi
- Giúp những người cùi
- Giúp người già neo đơn
- Giúp xe lăn cho người nghèo khuyết tật
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh
- phát gạọ cho người nghèo vào ngày rằm & mùng một…
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ
1998
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng

THƠ BẠN ÐẠO
Chơn Hành
Chơn hành sắp đến quí bạn ơi!
Ba ngày tu học duyên tình bạn
Học hỏi đổi trao trước như sau
Hòa vui cùng tiến không phân biệt
Pháp quí bạn hay học hỏi hoài
Càng tu, càng tiến duyên Thầy độ
Sửa đổi trao dồi tiến hóa mau
Chỉ nhờ hành pháp không gián đoạn
Chơn thật song hành đắt hiểu thông
Thân người có được thêm pháp quí
Nhẩn nhục từ tâm đạt quả thành…

Nhẹ lòng
Nhìn xa gió thổi hiu hiu
Ta đến, ta đi chỉ bấy nhiêu
Nội ngoại, trong ngoài đều trống sạch
Cỏi lòng thanh nhẹ thật tiêu-diêu
Kính bái,
Las vegas-02/06/14,
Lê Thị Lệ-Hoa

Tôi về ghé lại Hai-Không
Không mong gì hết, chỉ mong Chơn-Hành
Kính bái,
Las vegas, ngày 02/06/14,
Lê Thị Lệ-Hoa
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