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Thơ ngỏ
Chôn Phaùp
Chôn phaùp qui nguyeân tieán moät loøng
Thaønh taâm tu luyeän töï khai thoâng
Qui nguyeân ñôøi ñaïo duyeân Trôøi ñoä
Thöùc giaùc bình taâm töï giaûi thoâng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Bé nói con người là ánh sáng của mặt ñất tại sao không thấy?
2) Ở trên ñời này có gì lạ mà ñua nhau ñòi sống và sợ chết?
3) Có những người ñạt ñược trình ñộ này, họ lại muốn sống yên một mình thì sao?
4) Ở ñời này tu học có gì thành công?
5) Thông thiên văn là sao?
6) Ðạt ñịa lý là sao?
7) Làm sao có cơ hội theo kịp Bé Tám?
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1) Hỏi: Bé nói con người là ánh sáng của mặt ñất 2) 25-08-91
Hỏi: Ở trên ñời này có gì lạ mà ñua nhau ñòi sống
tại sao không thấy?
và sợ chết?
TL: Thưa hành giả chưa chịu nhìn lại lãnh vực thanh
tịnh của chính mình, cho nên ánh sáng từ bi không TL: Thưa thanh tịnh mà xét lại thì ở trên ñời này,
xuất hiện trong tâm của họ và bị dẫn sai bởi ngoại mang xác làm người qui hội nguyên lý của nước,
cảnh, bắt buộc phải nếm qua sự ñau khổ của tâm lẫn lửa, gió, ñất thành hình tại thế, tạo thành một thể xác
thân thì mới thức giác ánh sáng từ bi sẵn có trong vi diệu, ñi ñứng ngồi nằm ñều tự ñộng, cộng với tư
thâm tâm của họ, lúc ấy tha hồ ban phước cho người tưởng huyền vi thu phóng tự do, thể hiện một khả
khác và không bao giờ so ño nữa, thích tu hơn là năng trong vũ trụ, thâu gọn lại là: tiểu thiên ñịa, thần
thích nghịch.
thức hoàn toàn làm chủ. Tứ quan: mắt, mũi, tai,
miệng lệ thuộc bởi ngoại cảnh, liên hệ không ngừng
nghĩ, tập quán trong cuộc sống không thật, mà sợ
mất ánh sáng nhơn tạo và tự nhiên, cho nên người tu
thiền vô vi thực hành, khám phá ra thực chất ánh
sáng từ bi, tự nó mở rộng tâm thức trong lúc tham
thiền nhập ñịnh, nhắm mắt thấy rõ và hiểu rộng,
càng ngày càng thức giác hơn. Ðó là sự thật của tâm
linh, khi hành giả phát giác ñược ñiểm này, thì nó tự
muốn buông bỏ tất cả, vỏn vẹn giữ lấy tâm thức mà
tiến hóa, không muốn ñá ñộng một việc nhỏ hay lớn
của chúng sanh. Nhưng ở ñời này rất cần những bộ
óc tiến hóa ấy, giải mở cho khối ô trược, bằng dũng
chí tham gia của hành giả, dấn thân ñộ tha tại thế,
duyên may sẽ ñược tràn ñầy.
3) Hỏi: Có những người ñạt ñược trình ñộ này, họ 4) Hỏi: Ở ñời này tu học có gì thành công?
lại muốn sống yên một mình thì sao?
TL: Thưa tự hiểu tất cả là thành công trên ñường
TL: Thưa họ ñã hiểu chiều sâu của mọi việc là ñạo, tức là biết ñường ñi thay vì bị kẹt lại một chỗ,
không, cho nên họ không cần thiết ôm bất cứ một thông thiên văn ñạt ñịa lý là vậy.
việc gì trên ñời này, họ luôn luôn muốn ra ñi thay vì
ở lại, nhưng tinh thần phục vụ của Thượng Ðế ñã
ban ơn, cho nên họ phải dự cuộc thay vì bỏ cuộc,
càng dự cuộc lại càng minh mẫn hơn, cũng là một
cơ hội ñể trắc nghiệm tâm lẫn thân tại thế, cuộc sống
huyền vi của tâm thức càng ngày càng rõ rệt hơn,
vui trong thanh tịnh, hòa trong thức giác vi diệu vô
cùng.
5) Hỏi: Thông thiên văn là sao?

6) Hỏi: Ðạt ñịa lý là sao?

TL: Thưa nghe ñược sự chuyển biến của Trời, tức là TL: Thưa biết ñược nguyên lý tựu và tan của xác
cảm thức chơn tâm.
thân, thì cuộc sống lúc nào cũng an nhiên và tự tại.
7) Hỏi: Làm sao có cơ hội theo kịp Bé Tám?
TL: Thưa ñọc và hành thì sẽ có cơ hội theo kịp rõ rệt hơn.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Khai Tâm
Nguyên năng sẵn có ñời ñời
Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao
Hành trình kẻ trước người sau
Bạc phơ mái tóc mắt màu ñổi thay
Thực hành tự ñạt vui say
Phần thanh phần trược ñổi thay hoài hoài
Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài
Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh
Thấm nhuần lại rõ chơn tình
ðường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân
Hồi sinh thức giác muôn phần
Cộng ñồng Tiên Phật ban ân người ñời
Học rồi phải trả phải rời
Phải qui chơn trạng tạo lời thanh cao
Vô cùng từ thấp ñến cao
Công bằng nhịp thở cảm giao ñồng hành
Thế gian của cải hóa sanh
ðổi thay thay ñổi ñạt thanh ñạt hòa
Tâm thành khai triển lý xa
Cạnh tranh tăm tối khó hòa nơi nơi
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời
Trong vay có trả có ñời dạy ta
Vô cùng thức giác tương hòa
Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình
Bình sanh học hỏi làm thinh
Học Kiên học Nhẫn sửa mình mới nên
Hòa ñồng trật tự vững bền
Vô cùng tiến hóa ñạt nền hư không
Giải thông chơn trạng khai vòng
Minh tâm kiến tánh thiên tòng cảm giao
Bên trong sáng suốt thuở nào
Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa
Không ngoài chơn tánh thật thà
Không còn xảo trá gạt mà ðạo Tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Tầm ñường khai triển âm thầm dựng xây
Chớ nên tạo chức làm Thầy
Luận bàn bình ñẳng việc nầy việc kia
Cộng ñồng nhứt trí chẳng chia
Thực thi ðời ðạo chẳng lìa lý chơn
Mọi người tự thức tùy cơn
Nhận ta tăm tối chẳng hờn kẻ minh
Sửa mình hòa cảm nhơn tình

Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời
Trời ban luận xét chơn lời
Học hoài không hết học nơi thanh hòa
Càng ngày càng tiến càng xa
Hồn ra khỏi xác Hồn hòa hưkhông
Cộng ñồng Tiên Phật ước mong
Dìu cho thiên hạ tiến tòng giải mê
Chẳng còn câu chấp khen chê
Trung dung tiến hóa hướng về nội tâm
Ly khai ngoại cảnh sai lầm
Trở về chánh pháp chơn tâm hợp hòa
Chẳng còn ñộng loạn ta bà
Xác Hồn tiến hóa tự hòa hư không
Nhìn xem sông núi một vòng
Vững bền khai triển thiên tòng cảm giao
Phong ba bảo táp ào ào
Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng
Thực hành bền chí góp phần
Dựng xây nguồn ðạo cơ tầng giải phân
Núi sông cộng tác ân cần
Dựng xây vũ trụ giữ cân luật Trời
Hòa ñồng thanh khí lập ðời
Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa
Dựng xây của cải lập ñà
Triển khai vật lý tương hòa cảm minh
Loài người thức giác vui tình
Càn khôn bù ñắp tạo minh tạo hòa
Tranh giành ñất hiện cách xa
Quên Hồn quên Vía quên hòa nội tâm
Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm
Giết nhau vô lý chẳng tầm lý chơn
Hồn là bất diệt qui hườn
Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời
Tay không giáng thế ở ñời
Giựt giành tạo khổ khó rời khổ ñau
Thương nhau lại rõ nhiệm mầu
Càn Khôn hợp nhứt ñuôi ñầu khai thông
Trong vòng trật tự góp công
Tình thương huynh ñệ giải thông cơ hàn
Cảnh ðời khai mở nhiều ñàng
Chung qui cũng phải mở màn phát tâm
Lòng tham ước vọng khai tâm
Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.
Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Khóa Tịnh Khẩu Big Bear (3-5-1993)
(Cuốn 4)
thẳng về, rồi qua trở lại cái mặt nó giống Phi
Bạn ñạo: Dạ, cám ơn Thầy, thì chính những cái
châu. Tự nhiên cái mặt nó hồng hào ñẹp hồi nào
ñiều mà Thầy nói là những cái ñiều mà chúng con
tới giờ, mặt nó giống Phi châu, mọi người nói
cũng suy nghĩ rất nhiều.
“Sao nguy quá, cái mặt anh như vậy?!”. Mà nó
qua ðại hội giảng ba ngày, rút ảnh, cái mặt hồng
ðức Thầy: Ừ.
lên liền, thấy khác liền, cái ñiển khác. Bị lôi cuốn
mà! Cho nên cái tâm dứt khoát rồi nó ñi về không
Bạn ñạo: Chẳng hạn như là vô Vô Vi, bạn ñạo
sao, nó chỉ lôi cuốn người ta, người ta lôi cuốn nó
nào mới vô nghe thì thấy gặp ai cũng hỏi: "Sao,
không ñược. Cũng như anh nói anh lăn lội với ñời
bây giờ ñã xuất hồn chưa? ðã thấy này, thấy
mà bây giờ ñời nó nói gì anh anh cũng giải ñược,
kia?"
anh ñâu có bị dính. Anh hiểu không? Nhiều người
này nó không có biết cái gì hết, tới nó nói: "Chu
ðức Thầy: ðó, nói bậy!
choa thảm quá!", cái nó dính luôn! (cười) Nó cũng
dính một ñống rồi mất ñiển luôn, mất tiền mà mất
Bạn ñạo: Chung quanh thấy ai cũng kể. Mà con
ñiển nữa!
trên mười năm rồi, thỉnh thoảng mới thấy, mà
chính con kiểm chứng mà con chưa ñủ khả năng
Bạn ñạo: Dạ, thưa Thầy, Thầy giảng là thiền,
kiểm chứng.
thiền tứ thời: ñi, ñứng, nằm, ngồi cũng thiền; chứ
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Thế thì chính những cái ñó là nhiều
người mới vô tu cũng bị ảnh hưởng. Còn cái
chuyện mà về Việt Nam, Thầy cũng nói, khuyên
người tu không về, thì cái mất ñiển, con cũng thấy
một số bạn ñạo nói. Tuy nhiên nếu về việc ñời mà
với cái tâm phục vụ thì mất ñiển rồi trở lại lấy
ñiển lại cũng không phải là khó, mà như thế nó
càng tiến hóa hơn. Ngay trong việc mà phục vụ
tha nhân hay là sống mà nhập thế, sống ñời á, thì
chắc chắn thể nào cũng có nhiều chuyện ñụng
chạm hay là này kia, nó dồn, nó nhồi mình, nó
làm mình khảo ñảo ở ngoài ñời nếu mình còn lo
việc ñời nhiều. Nhưng tuy nhiên, nếu với một cái
tâm mà tu thì chắc chắn là bên cạnh ñó cũng có
cái sự tiến hóa và tiến nhanh nữa, thì có phải
không ạ?
ðức Thầy: Người ta dứt khoát trong tâm, người
ta dấn thân bất cứ chỗ nào họ cũng tiến hóa; mà
nhiều người cái tâm chưa dứt khoát thì tôi không
muốn người ta ñi. ðể họ một thời gian, lúc ñó họ
mạnh họ ñi ñược, không uổng công họ tu. Nó phải
một thời gian cái tâm nó mới dứt khoát ñược. Lăn
xả vô ñời không phải dễ ñâu! Nó rút một cái rồi là
tối tăm mày mặt liền à! Hôm vừa rồi ở Hồng
Kông ñó, Nguyễn Hoàng Long ñi về Việt Nam, ñi

con ấy thì nhiều khi làm việc cũng nhiều, như chị
gì làm hai jobs, con cũng khoảng cỡ ñó, có khí
hơn nữa; thế nhưng, nhưng mà nhiều khi con
không ngồi thiền ñược nhưng mà con học kiểu trụ
ñiển ñỉnh ñầu, mà mỗi lần dù ở cái tư thế nào con
trụ ñiển con thấy ñiển cũng trụ.
ðức Thầy: Phải nhớ cái chỗ ñó, nhớ cái Nam Mô
A Di ðà Phật là ñược.
Bạn ñạo: Mà trụ ñiển thường thấy ñều, mà giải
tỏa ñược hết.
ðức Thầy: Ờ.
Bạn ñạo: Mà chính con thấy là cái pháp môn Vô
Vi giúp rất nhiều ñể cho mình có thể ñối diện
những cái khó khăn của cuộc sống.
ðức Thầy: Rất văn minh à!
Bạn ñạo: Vì cuộc sống mình phải chịu, nhất là
ñất Mỹ này, bị nhiều áp lực, nhiều pressure (áp
lực) lắm! Mà cái Vô Vi nó giúp mình giải rất
nhiều, mà giải một cái dễ dàng. Chẳng hạn thí dụ
bây giờ mà nói buông bỏ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiệm
bỏ tùng, các thứ á, không phải là dễ, vì mình còn
dính với nhà băng chuyện này chuyện kia, ñủ các
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thứ, không phải ñùng cái buông tay là xong. Thì
rất nhiều áp lực chuyện này kia, làm cuộc ñời
cũng thế.
ðức Thầy: Nhưng mà cái tâm mình dứt khoát,
mình vẫn ñi nhà băng mà mình còn gieo duyên
ñược nữa.
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Mình vẫn ñi nhảy ñầm, mình vẫn ñi
chơi, mình còn gieo duyên giúp người ta tu nữa,
cho người ta biết cái energy của họ. Cái thời ñại
bây giờ ñang khao khát nhất là energy, mà bây giờ
mình biết ñược trụ ñiển là mình chỉ người ta cái
ñiển là cái chìa khóa ñi ñứng rồi. Người ñời,
người, không phải người ngu nữa, hết người ngu
rồi!
Bạn ñạo: Dạ, cảm ơn Thầy. Con thì con cũng
ñược hiểu như vậy.

nhanh tôi tiếp ñược, tôi ñi về trời ñược. ði về trời
bằng ñiển chứ ñâu phải bằng tiền. Tôi lo ñiển chứ
tôi không lo tiền. Ờ, tôi cất ñiển, còn anh cất tiền.
Tôi cất ñiển là tôi dễ bố thí hơn, còn anh cất tiền
thì anh khó bố thì lắm! Anh tiếc tiền, không có bố
thí người ta ñược, phải không?
Bạn ñạo: Dạ, con xin cám ơn Thầy, xin cám ơn
quý vị.
ðức Thầy: Cho nên, hồi trước người ta nói với tôi
nhiều lắm: “Anh Diễm nhảy ñầm”, tôi nói: "Cho
nhảy ñầm líp!" Mà anh Diễm không có bệnh, càng
ngày càng trẻ, không sao. Nhớ ñiển là ñược à.
Thời ñại văn minh của người ta mà, mình chơi cái
hủ lậu ñâu có ñược!
Bạn ñạo: Thưa Thầy, nãy giờ bạn ñạo ñã hỏi thắc
mắc, thì chỉ còn người cuối cùng thì ñó là con
thôi.
ðức Thầy: Ờ.

Bạn ñạo: Sau bao nhiêu lần ñược học hỏi ở Thầy
và các bạn ñạo con hiểu vậy. Nhưng mà cái thắc
mắc con nêu ra hôm nay thì con cũng thấy rằng
nhiều bạn ñạo cũng thắc mắc như vậy.
ðức Thầy: Nhiều người cứ tưởng Vô Vi là chùa,
nói chuyện mê tín dị ñoan không à! Có nhiều
người như vậy, nó biến lời nói tôi thành ra: “Thầy
nói ñộng ñất”, nói tầm bậy tầm bạ!
Bạn ñạo: Ra ngoài ai cũng nói Vô Vi là mê tín dị
ñoan hết!
ðức Thầy: Ờ.
Bạn ñạo: Rồi hỏi có xuất hồn không? Có lên trời
không? Thế này, thế kia, hỏi tùm lum! Mà con
thấy những cái câu hỏi làm con rất là khó chịu
nhưng mà chính con cũng giải thích ñược vì con
hiểu rằng là: những cái chuyện mình tu là ñời ñạo
song tu, mà mình hiểu cái pháp môn rất tốt nhưng
không phải trụ ở ñó ñể rồi mà ñi lạc, cũng như là
sống trong tưởng tượng nhiều quá, thì ...
ðức Thầy: Ma giới nhiều lắm, không ñược! Cho
nên anh biết trụ ñiển, anh nói: Vô Vi ñi về trời
hoài chớ! Anh dòm Vũ Trụ phải có ñiển không?
Ánh sáng là ñiển, nhưng mà tôi có cái ánh sáng

Bạn ñạo: Thì kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn
ñạo, thì cách ñây thì hơn ba năm về trước thì con
chưa tìm ñược cái, con chưa ñược may mắn ở trên
cho con biết ñược cái pháp Vô Vi, thì con vì thời
gian ngày xưa, hồi nhỏ thì khi con lớn lên thì con
ñã ở trong quân ñội cũng khá lâu, tám, chín năm;
rồi con ñi cải tạo bốn, năm năm. Thì cho nên cái
quãng ñời con sống với gia ñình, với vợ con thì nó
rất là ngắn ngủi, nó ít lắm; thành ra cuộc sống
của con hầu như ở bên ngoài rất nhiều. Con sống
với bạn bè với cái chuyện gọi là ăn chơi, bồ bịch
thì nó hằng ngày nó như vậy ñó, thành ra con
không có cảm thấy mình có một cái trách nhiệm
gì với gia ñình nhiều, mình không có hoàn thành
ñược cái chuyện ñó.
Thì khi con ở tù xong thì con ñi qua Mỹ thì con
chỉ ñi trước một mình thôi, thì sau ñó thì vợ con
cũng qua ñược, thì may mắn là vẫn ñoàn tụ với
nhau. Nhưng mà con sang ñây thì cái cuộc sống ở
bên Mỹ mình nó làm cho mình cảm thấy nó không
có ñi ñến ñâu. Thì những cuối tuần con vẫn gặp
bạn bè con và vẫn ăn chơi, vẫn nhậu nhẹt hằng
tuần nó như vậy; rồi bồ bịch nó vẫn thế, thành ra
mình ñã không có làm tròn cái bổn phận. Nhưng
mà lúc ñó thì con không thấy như vậy, con thấy
như vậy là ñúng, bởi vì không biết chết ngày

5 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 5/12

nào?! Vì con cứ nghĩ cái chuyện như ngày xưa
trong nhà binh, mình trước mặt mình mới nói
chuyện ñó rồi năm ba phút sau nó ñã mất rồi thì
làm sao mình biết chuyện của mình? Tại sao mình
không enjoy nó, không hưởng thụ cái chuyện như
vậy? Không thôi mình chết mình không hưởng thụ
nó, uổng quá, thì con như vậy.
Thì sau những cái lúc mà ăn nhậu nhiều như vậy,
ñến một lúc con cũng như tự nhiên cái sức khỏe
nó suy yếu ñi; thì ñột nhiên con gặp bác Trí cho
con cái cuốn “Tu chưa em?”, thì con ñọc cái ñó
rồi con tìm ñược cái pháp. Con may mắn con ñi
theo con ñường này thì con nhìn lại thì con thấy
thật là, quả thật mình ñã ñi sai con ñường ñó quá
nhiều! Nhưng trong những cái tháng ngày tập như
vậy ñó thì con vẫn bạn bè, con vẫn thỉnh thoảng
vẫn gặp lại. Rồi ñôi khi có gặp lại những người
bạn gái cũ hay là những người quen như vậy ñó,
thì ñôi lúc mình, nhiều khi con nghĩ con niệm Phật
nhưng mà ñôi khi nó vẫn kéo mình ñến những cái
chuyện như vậy mà mình không muốn, nhưng mà
nó làm như nó, mình, ñôi lúc mình không có kiểm
soát ñược hay sao ñó, thì mình vẫn niệm Phật vậy.
Thành ra con thấy mặc dầu ñã biết ñược cái
pháp, mặc dầu ñã tập nhưng mà ñôi lúc con vẫn
còn yếu ñuối, vẫn còn không có chống cự lại ñược
những cái chuyện như vậy. Thì hôm nay ñến ñây
ñể ñược cùng sống chung với Thầy trong khóa
tịnh khẩu, thì ñiều ước mơ của con ñược mong
muốn rằng Thầy giúp cho con ñược can ñảm lên
và mạnh dạn hơn, vượt qua những cái lôi kéo
hồng trần ñó.
ðức Thầy: Cái pháp Vô Vi là cái phương pháp
kiểm soát mình, tôi ñã nói rồi. Mình thực hành
ñúng mỗi ñêm, phải thực hành, mà thực hành
không ñược là phải bữa này mình sai rồi. Không
cần kiếm ông Trời, ông Phật gì nói hết ñó! Mình
thực hành, mình thiền mà ñược khỏe mạnh ñược
tốt, ñược thông; mà tối nay mà mình thiền không
thông, không sáng là mình ñã làm sai rồi! Mình ăn
năn hối cải, mình có cái trong tâm mình ăn năn
sám hối thì cái ñầu nó rút, nó rút có ñiển. Mà cả
ngày cứ tưởng về ñiển ñó, thì mình giữ cái
nghiêm luật ñó mình ñi tới ñâu cũng ñược hết,
không có cái gì trở ngại hết. Mình ñi tới ñâu mình
chỉ có hóa giải thôi, hóa giải thôi. Biết cái nguyên
lý của sự việc ñó là mình hóa giải nó, mình dùng
cái ñiển nó hóa giải nhanh lắm! Nhưng mà cái ñó

mình tu chưa trụ không có làm ñược. Trụ ñược
ñiển, cũng như anh Diễm vừa nói ñó, anh có hóa
giải ñược nhiều chuyện của anh lắm á! Nhờ cái
ñiển chớ ñâu có nhờ ông Thánh ông Thần nào
ñâu?
ðức Thầy: Cái nào mà bí ông cứ nghĩ trên bộ ñầu
...là cái phương pháp kiểm soát mình, tôi ñã nói
rồi. Mình thực hành ñúng mỗi ñêm, phải thực
hành mà thực hành không ñược là bữa này mình
sai rồi. Không cần kiếm ông Trời, ông Phật gì nói
hết ñó! Mình thực hành, mình thiền mà ñược khỏe
mạnh ñược tốt, ñược thông mà tối nay mình thiền
không thông, không sáng là mình ñã làm sai rồi!
Mình ăn năn hối cải, mình có cái trong tâm mình
ăn năn sám hối thì cái ñầu nó rút, nó rút có ñiển.
Mà cả ngày cứ tưởng về ñiển ñó, thì mình giữ cái
nghiêm luật ñó mình ñi tới ñâu cũng ñược hết,
không có cái gì trở ngại hết. Mình ñi tới ñâu mình
chỉ có hóa giải thôi, hóa giải thôi. Biết cái nguyên
lý của sự việc ñó là mình hóa giải nó, mình dùng
cái ñiển nó hóa giải nhanh lắm! Nhưng mà cái ñó
mình tu chưa trụ không có làm ñược. Trụ ñược
ñiển, cũng như anh Diễm vừa nói ñó, anh có hóa
giải ñược nhiều chuyện của anh lắm á! Nhờ cái
ñiển chứ ñâu có nhờ ông Thánh, ông Thần nào
ñâu?
ðức Thầy: Cái nào mà bí ổng cứ nghĩ bộ ñầu một
chút à, là nó ra việc trong óc liền à. Thì mình ñi
tới chỗ nào mà mình thấy ô trược này kia kia nọ,
mình hóa giải cho họ thì mình mới thấy cái óc họ
ñang bị kẹt. Mình nói chuyện nhưng mà tự nhiên
mình có ñiển rồi nó chuyển, nó giải, rồi nó giúp
cho ñối phương có cơ hội tu luôn. Kẻ hung hóa
hiền khi gặp mình. Ráng tu ñi, một chút nữa có
ñiển trên bộ ñầu rồi tha hồ ñi chơi không có sao
hết, không có lầm lạc ñâu.
Bạn ñạo: Dạ, con xin...
ðức Thầy: Còn mình không là mình chỉ gạt mình
mà thôi! Thấy bóng ñèn xanh ñỏ, nói vậy chạy
theo; người ta quần áo tốt, chạy theo chớ mình
không biết cái nguyên lý. Cho nên tôi, gần ñây tôi
viết cái mục Bé Tám ñể giúp; toàn là ñiển không,
ñể cho người ta ñọc rồi thấy, ñọc một chập là mở,
biết à. Người có ñiển hiểu liền.
Bạn ñạo: Dạ, con xin cảm ơn Thầy.
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Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách
và DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu
Ngày 30 Tháng 9 Năm 2016
Kính thưa quý bạn ñạo,
Vào dịp ðại Hội “Tâm Giao Bình ðẳng” 2016, chúng tôi ñã phân phối cho tất cả bạn ñạo tham dự
ðại Hội thẻ USB gồm 120 bài giảng của ðức Thầy, và gởi thêm một số cho các bạn ñạo ở Việt Nam không
tham dự ñại hội ñược, ñể làm quà lưư niệm.
Ngoài ra, các bạn ñạo cư ngụ phương xa như Á Châu, Âu Châu, Úc Châu, ñã nhận thêm bộ DVD
Ôn Lại Phương Pháp Công Phu gồm 11 ñĩa DVD.
Bộ DVD này ñược thực hiện nhờ sự phát tâm của một bạn ñạo ẩn danh, ñã khuyến khích chúng tôi
gom lại tất cả các phần sinh hoạt về Phương Pháp Công Phu trong liên tục 8 ðại Hội từ năm 2008 ñến năm
2015, với mục ñích giúp bạn ñạo có phương tiện ôn lại phương pháp công phu, tự kiểm ñiểm nếu mình còn
thiếu sót phần nào, ñể tự tu tự sửa theo lời chỉ dẫn của ðức Thầy. Tài liệu bao gồm nhiều phát biểu, trao ñổi
giữa bạn ñạo và bạn ñạo, ñể mọi người có cơ hội học hỏi, tuy nhiên ñiều chánh yếu vẫn là phần kết luận với
lời giảng dạy rõ ràng của ðức Thầy. Kính mong quý bạn sẽ có dịp bỏ thời gian nghiên cứu, và nếu có phần
chi thiếu sót, xin quý bạn bỏ qua, vì muốn thực hiện kịp thời cho ðại Hội nên không tránh khỏi phần sơ
xuất.
Hiện nay, chúng tôi ñang gởi ñến các trung tâm và thiền ñường tại Mỹ tài liệu này ñể phân phối cho
bạn ñạo. Quý bạn ñạo tại Nam Cali có thể thỉnh bộ DVD này tại Trụ Sở Xây Dựng ở Westminster. Ngoài ra,
chúng tôi có thể gởi ñến các bạn ñạo các nơi khác tại Mỹ nếu có yêu cầu (xin xem phần liên lạc qua ñiện thư
hoặc ñiện thoại).
Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và ấn tống những tài liệu kinh sách Vô-Vi cần ñược
phổ biến, tùy theo nhu cầu của bạn ñạo và cộng ñồng Vô-Vi.
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, ñể chúng tôi có phương tiện tiếp tục
thực hiện các chương trình này.
Sau ñây là danh sách bạn ñạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 11 tháng 6 năm 2016 ñến
ngày 30 tháng 9 năm 2016.
Tên Họ
Ẩn Danh (California)
Võ Nhàn Thanh (Texas)
Lê Hoàng Lê (Texas)
Lê Tô Ánh Nguyệt (California)
Trần Văn Hữu (New Jersey)
Phạm Thị Thu Hương (Việt Nam)

Số Tiền Nhận
500
100
50
1000
60
100

Currency/ Loại Tiền
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Danh Sách ðóng Góp Quỹ Kinh Sách Tại ðại Hội Tâm Giao Bình ðẳng 2016
Loại Tiền
Tên Họ
Lâm Quang Hiền
Lâm Quang Thanh
Lâm Tuyết Nga

Quốc Gia
Bỉ Quốc
Bỉ Quốc
Bỉ Quốc

USD
300
300
200

AUD

CAD

EURO
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Phạm Ngọc Dũng
Quan Ngọc Liên
Nguyễn Thị Xu & Trần
Minh
ðỗ Thị Dương Cầm
Thiền ðường Duyên
Lành
Liễu Wan

Vô Danh
Trần Minh
ðinh Văn Rê Roger
Mai Kim Khuê

Võ Thị ðào

Phi Khanh

Lương Lan
Nguyễn Thị Trang
Lâm Quang Sang
Bùi Thanh Dũng
Bùi Lê Kim Thanh
Lý Thị Như Mai
Quách Thị Dung
Hương + Công
Lê Thị Ngọc Sương

ðặng Thị Triêm

Hương Trịnh

John Lý

Nguyễn Văn On Ethan

Như Ý Reddick
Lâm & Hường Nguyễn

Nam
California,
Mỹ Quốc
Minesota, Mỹ
Quốc
Úc Châu
Úc Châu
Melbourne,
Úc Châu
Melbourne, Úc
Châu
Fortworth,
Texas, Mỹ
Quốc
Úc Châu
Pháp
Oakland, Mỹ
Quốc
Atlanta,
Georgia, Mỹ
Quốc
Houston,
Texas, Mỹ
Quốc
Houston,
Texas, Mỹ
Quốc
Việt Nam
Bỉ Quốc
Bỉ Quốc
Bỉ Quốc
Úc Châu
Úc Châu
Úc Châu
Úc Châu
Houston,
Texas,
Mỹ Quốc
Houston,
Texas,
Mỹ Quốc
Houston,
Texas,
Mỹ Quốc
Houston,
Texas,
Mỹ Quốc
Houston,
Texas,
Mỹ Quốc
Florida, Mỹ
Quốc

200
100
285
200
500
500

1000
1000
200
200

500

100

300
200
150
50
500
50
200
100
100

100

100

100

100

50
100

8 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 8/12

Nguyễn Thị Ánh
Nguyễn Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Hoa
Gia ñình Cẩm-Tú
Châu Thụy ðào
Trần Hải Nguyên
Phạm Thị Huệ
Lý Thị Ên
Bạn ñạo Nam Úc
Vũ Kim Xuân Thảo
Trần Quang Lộ
Bạn ñạo Marietta,
Georgia
Bảy Liên
Trần ðại Lượng & Xuân
Thu
Vương Thị Hải
Hite Ann Thi

Lê Nguyễn Bạch Liên

Hồ Thanh & Hồ Francis

Gia ðình Tươi Sáng
Tường & Phượng

Hứa Thị Thu Hà
Phạm Thị Thanh

Trương Siêu Thanh

Trương Thị Vui
Huỳnh Thị Cao
Vô Danh
Lai Ngọc Dung

Úc Châu
Úc Châu
Virginia, Mỹ
Quốc
Hawaii, Mỹ
Quốc
Hawaii, Mỹ
Quốc
Florida, Mỹ
Quốc
Virginia, Mỹ
Quốc
Mulhouse,
Pháp Quốc
Úc Châu
New Jersey,
Mỹ Quốc
New Jersey,
Mỹ Quốc
Georgia, Mỹ
Quốc
Florida, Mỹ
Quốc
ðức Quốc
Pháp Quốc
Ohio, Mỹ Quốc
Sacramento,
California, Mỹ
Quốc
Nam
California,
Mỹ Quốc
Nam
California,
Mỹ Quốc
Perth, Tây Úc
Nam
California,
Mỹ Quốc
Melbourne,
Úc Châu
Nam
California,
Mỹ Quốc
Nam
California,
Mỹ Quốc
Pháp Quốc
Mỹ Quốc
Calgary,
Canada

100
200
100
200
200
100
200
100
1000
100
100
500
200
100
50
300

50

400

100
1000

200
100

100

100
50
300
200
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Lai Ngọc Hoa
Lai Ngọc Tâm
Trần Thanh Hòa
Lai Ngọc Minh
Thuần & Kim Phượng
Anh chị Ngô Mui Leng
Trương Chí Ann

Calgary,
Canada
Calgary,
Canada
Calgary,
Canada
Việt Nam
Utah, Mỹ Quốc
Pháp Quốc
Dallas, Texas,
Mỹ Quốc

1000
500
500
100
100
600
100

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 ñịa chỉ trên.)
ðiện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
ðiện thoại: (408) 518-2402 hoặc (714) 598-7291
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách

Hình Ảnh Chụp tại ðại Hội Tâm Giao Bình ðẳng năm 2016
Xin kính mời quý vị dành thời giờ coi hình ảnh chụp tại ðại Hội Vô Vi Quốc Tề kỳ 35 tại Seoul, South
Korea năm 2016 mới ñể trên vovinet phần Sinh Hoạt/ Hình Ảnh ðH.
Ba ngày ðại Hội ñược thu gọn trong 22 phần gồm: Lễ Khai Mạc, Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy, Tìm hiểu và
học hỏi Chơn Ngôn, Ôn Lại Pháp Lý "Hồn Vía Và Vạn Linh", Kiểm soát PPCP, Bốn Nhóm Tu Học, Văn
Nghệ Vô Vi, Lễ Bế Mạc ðại Hội và 2 ngày Tours.
http://www.vovinet.org/vn/activities/Congres2016/20160930%20Hinh%20Anh%20DH%202016.html
http://www.vovinet.org

1210 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 10/12

THƠ BẠN ðẠO
ðƯỜNG VỀ QUÊ
ðường tu hành, kẻ sau người trước
Muốn ñạo mầu, có ñược trong tâm
Công phu luyện ñạo chuyên cần
Dầy công tu sửa, xa dần tánh hư
Tu Vô Vi, khử trừ trược ñiển
Thở thiền nhiều, phát triển ñiển quang
Lưu thanh khử trược rõ ràng
Quân bình nội thức, an nhàn tâm thân
Ba pháp chánh, chuyên cần tu luyện
Soi Hồn là, mở ñiển bộ ñầu
Nặng trì, xuất ñiển mô ni châu
Trung tâm giửa trán, ñủ màu phát quang
Thanh khí ñiển Trời ban ñầy ñủ
Chuyển pháp luân, cho ngũ tạng thông
ðể rồi ngũ uẩn giai không
Bộ ñầu tiêu mất, mê trong ñịnh thiền
Quên tất cả, ưu phiền tại thế
Không quan tâm, dâu bể cuộc ñời
Vào không, hồn nhẹ thảnh thơi
Vui trong lạc cảnh, rong chơi thanh miền
ðại trí mở, do siêng niệm phật
Dụng ý thôi, ñâu bắt niệm ra
Lục tự, sáu chử, Di ðà
Niệm hoài, niệm mãi chớ xa câu này
Hãy nhớ lấy, Tổ Thầy ñã dạy
Muốn quay về, trở lại Tây Phương
Niệm phật, thường niệm mở ñường
ði vô biệt niệm, hồi hương quê Trời
Kinh Phật dạy, toàn lời quý hiếm
Chỉ nhứt câu, biệt niệm Di ðà
Chẳng nhọc công, chỉ một sát na
ðường về Phật quốc, hiện ra rõ ràng
Kính bái,
Lê Thị Nhạn
Cali ngày 31-7-2016

TU MAU KẼO TRỄ
Dòng thời gian, tuôn thao trổi chảy
Ngày tháng ñi, ñi mãi không ngừng
ðời người tuổi tác có chừng
Trăm năm một kiếp, có ngần ấy thôi!
Sống cuộc thế, bị ñời lôi kéo
Ma chướng thường, nó khéo rủ rê
Dục trần chìm ñắm ñam mê
Cuốn trong bể khổ, chẳng hề biết hay
Hồn khôn hởi! Thức ngay kẽo trễ
Tìm ñường tu, ñừng ñể ñến ngày
Xác thân vào cổ quan tài
Làm sao về ñược liên ñài bên Cha
Thầy, Tổ ñã trao ta pháp báu
Vô Vi là trực ñáo Tây phương
Ráng tu ñể hiểu tỏ tường
Tổ, Thầy ñi trước, ta thẳng ñường theo sau
Tu thì chớ vọng cầu Phật giúp
Cũng không nhờ, ñừng núp theo ai
Tự tu, tự tiến mới tài
Tự mình về tới Phật ñài mới ngoan
Tu khó khổ, chớ than cùng trách
Hoàn cảnh thường, thử thách tâm ta
Ân sư mới thật chính là
Tạo ta dũng chí, vượt qua tu trình
Tu thanh tịnh, quân bình nội thức
Pháp lực nhiều, nghiệp lực mòn mau
Tinh ñừng ñể xuống tiêu hao
Luyện tinh nghịch chuyển, trụ vào thiên môn
Tinh cùng khí, phải tồn chớ phí
Luyện ñể tinh hóa khí thành thần
Thần hoàn hư, mới rõ dần
Tam liều, ba báu rất cần luyện tu
Hãy cố gắng, công phu hành ñạo
ðừng trệ trì, chẳng tạo ñược duyên
Về miền lạc cảnh an yên
Tránh ñường lục ñạo, tạo phiền khổ ñau.
Kính bái
Lê Thị Nhạn
Cali ngày 10-06-2016
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HÀNH TRÌNH TU HỌC
ðường tu học, nếu bằng phẳng cả
Thì Phật Tiên ñâu ñã hơn người
Tu là ñi nghịch dòng ñời
Bến mê bơi ngược, về nơi giác bờ
Tu gian khổ, là cơ thử thách
Cứ dũng hành, bồi ñắp niềm tin
ði cho trọn kiếp tu trình
ðể hồn thanh nhẹ, tâm mình an yên
Tu Vô Vi, hành thiền luyện ñiển
Bó tay chân, thúc liểm tâm thân
Hít thanh ñiển, giải trược trần
Nửa ñêm người ngủ, ta khoanh chân ngồi thiền
Người tu phải, trung kiên với pháp
Dầy công tu, ñể ñáp ơn Thầy
Thủy chung không ñổi chẳng thay
ðừng nay ñạo nọ, mai này ñạo kia
Tu ráng sửa xa lìa tánh xấu
Dụng pháp hành, ñể thấu lý chơn
Thị phi tranh chấp, giận hờn
Tâm thân nặng trược, sao hồn an yên!
Gặp oan ức, chớ phiền ñừng trách
Nạn tai là, thử thách lòng ta
Ân sư hoàn cảnh không qua
Làm sao thanh nhẹ, ñể mà bình yên
Dụng tâm pháp, ráng siêng niệm phật
ðại trí ta, mới thật sáng ra
Tâm, thân, hai pháp sẽ là
Như xe hai bánh, khó mà ngả nghiêng
Ba pháp chánh, ráng siêng tu luyện
Soi hồn là, ñể chuyển khí tinh
Qui tam bửu, ba báu linh
Thiên môn trụ ñảnh, an bình tâm thân
Thường chuyển ñể, lọc thanh ngũ tạng
Huệ tâm khai, trí sáng tâm minh
Khai thông ngũ tạng, tự mình
Mới hay ngũ uẩn, hửu hình mà giai không
Bộ ñầu mất, mới mong vào ñịnh
Lòng lâng lâng thanh tịnh về không
Quên ñi những chuyện trần hồng
ðể trong giây phút, ñược hòa ñồng thanh quang
Tu quả thật, trăm ngàn gian khổ
Nên Ông Bà Tiên Tổ có câu
Người tu như thể lông trâu
Mà người thành ñạo ñếm ñầu ngón tay.
Kính bái,
Lê Thị Nhạn
Cali ngày 19-6-2016
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