`
Số: 1155 27 tháng 8 năm 2017
Thơ ngỏ
Vuõ Truï
Vuõ truï phaân haønh thoâng ñöôøng ñaïo
Xuaát phaùt tin laønh töï öôùc ao
Quí töôœng Trôøi cao qui hoäi toát
Thaønh taâm xaây döïng tieán haønh cao
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) Hôm nay Bé viết ngắn, Bé có mệt không?
2) Cảnh trung thiên thế giới có ñẹp không?
3) Người ñời lớn tuổi chịu ñóng góp cho quần sanh sẽ có lợi lộc gì cho tương lai phần hồn không?
4) Người thế gian thích ngồi núi nầy trông núi nọ là sao?
5) Cuộc ñiện ñàm vừa rồi có nơi thích nghe lời phân giải của Bé, có nơi sợ tốn tiền thì sao?
6) Có người không thích thì sao?
7) Bé hết lòng phục vụ nhưng họ còn chê khen là sao?
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Hỏi: Hôm nay Bé viết ngắn, Bé có mệt không?

6-11-91
Hỏi: Cảnh trung thiên thế giới có ñẹp không?

Ðáp: Thưa Bé ñã trả lời ba lá thơ trước khi viết bài,
lời chơn lý không cần dài hay ngắn, nhưng sau khi Ðáp: Thưa cảnh trung thiên thế giới rất có trật tự,
ñọc cảm thấy tròn là hữu ích.
chưa bao giờ Bé thấy một cái cây nào mọc méo cả,
màu nào sắc nấy ñứng yên ổn. Cho nên người ñạo
Kệ
ñược ñến cõi nầy trở về thế gian ñều muốn mọi
Tròn vo chơn lý ñể ñời
người tự trọng, tránh sự gian dối và sống thật thà,
Người vui cảm thức hợp thời thăng hoa
tức là thể hiện sự trật tự của Trời Ðất rất dễ tu, ñó
Mưu sinh sống ñộng một nhà
cũng là nghiêm luật tiến hoá của ñạo, thật thà và
Chăm tu tiến hóa thật thà cảm thông
trật tự là cơ hội giải bỏ trần tâm, tránh sự thu hút
Ý lời giải bỏ về không
ñộng loạn hồng trần.
Quy y thanh tịnh một lòng tự tu
Cảm thông Trời Phật giải mù
Chẳng còn vọng ñộng trùng tu hoài hoài
Hỏi: Người ñời lớn tuổi chịu ñóng góp cho quần 7-11-91
sanh sẽ có lợi lộc gì cho tương lai phần hồn Hỏi: Người thế gian thích ngồi núi nầy trông núi
không?
nọ là sao?
Ðáp: Thưa người lớn tuổi chịu ñóng góp kinh
nghiệm mà mình gặt hái ñược, bằng lòng cống hiến
cho người khác là ñiều cao quí nhất trên ñời này,
tương lai phần hồn sẽ ñược hưởng nơi thanh nhẹ.
Cho nên Bé thường nói tu kiếp này kiếp sau sẽ
ñược hưởng, giúp người hạnh bố thí càng cao,
lượng từ bi sẽ ñược mở rộng, từ quang sẽ ñược dồi
dào. Khi chúng ta ngồi gần người nào có thiện tâm
giúp ñỡ người khác thì chúng ta cảm thấy thanh nhẹ
và dễ chịu, ngược lại ngộ người hỗn ẩu vô lễ sân si
thì tự ñộng cảm thấy nặng và bực bội. Cho nên
những lời tốt ñẹp lưu bút lại trần gian ñều muốn
cho con người có cơ hội tự thức tự tu, không ích
cho tác giả, nhưng hữu ích cho người hành thông.

Ðáp: Thưa luật cạnh tranh hướng ngoại, sanh ra bởi
mắt mũi tai miệng thân ý, lâu ngày tưởng lầm là sự
thật, chạy theo con ñường tranh ñấu, không công,
mất cả phần hồn và tiêu luôn thể xác, ñen trắng
không rõ rệt, khi nhắm mắt hồn thư vất vưỡng, phải
chịu ñau khổ nhiều năm mới ñược hồi sinh chút ít.

Kệ:
Càn khôn vũ trụ chung tòng tiến
Cảm thức chơn linh giải nỗi phiền
Thực chất phơi bày trong sống ñộng
Cùng tu cùng tiến tạo tâm yên
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Hỏi: Cuộc ñiện ñàm vừa rồi có nơi thích nghe lời Hỏi: Có người không thích thì sao?
phân giải của Bé, có nơi sợ tốn tiền thì sao?
Ðáp: Thưa người không thích thì có quyền ñóng
Ðáp: Thưa quyền hạnh của mỗi cá nhơn khác nhau, cửa lỗ tai của họ và không nên phê phán và làm cho
có người thích tiền thì sẽ mất tâm, có người thích người xung quanh mất cơ hội thưởng thức sự truyền
tâm thì sẽ mất tiền, hai hạnh khác nhau, ôm và mở cảm trong giây phút phục vụ thiêng liêng chung
ñó thôi, một cuộc ñiện ñàm thông cảm văn minh
phấn khởi trong lòng người, không lý do gì mất
chút
ñỉnh tiền xu mà phê phán lời chơn lý sống ñộng và
hữu ích.
Hỏi: Bé hết lòng phục vụ nhưng họ còn chê khen là sao?
Ðáp: Thưa Bé ñã nói mỗi khả năng khác nhau là vậy, người tu nên giữ tâm thanh tịnh quân bình là tốt
hơn.
Kệ:
Ban chiếu tâm linh rõ hành trình
Cảm thông nguyên lý lại càng minh
Tinh ba Trời ñộ tùy duyên thức
Hưởng trọn niềm tin ñắc pháp trình
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
THỨC TÂM
Chung vui sum hợp thâm tình ñạo
Thể hiện chân tâm ñủ sắc màu
Nhìn xem kẻ trước người sau
ðồng thanh tương ứng giải sầu giải mê
Rồi ñây cũng phải tự ra về
Giải mê phá chấp học muôn bề
Quy y chân thức tương kề
Quê xưa xa vắng tự về ñến nơi
Luận ñi xét lại ý Cha Trời
Bảo bọc thương yêu khắp nơi nơi
Thuận chiều xây dựng hợp thời
Giúp con tiến hóa tạo nơi an toàn
Cảm minh thiên ñịa trí bạc bàn
Dẫn dắt tâm tu tự phát quang
Trong ñời có ñạo cảm an
Dựng xây xây dựng tự bàn tự tu
Ra về chấp nhận học bài ngu
Nhịn nhục thương yêu thoát cảnh tù
Tâm hồn thanh nhẹ an du
Tham thiền nhập ñịnh trùng tu hoài hoài
Càn khôn vũ trụ chuyển ñêm ngày
Phục vụ thanh quang chẳng ñổi thay
Tâm người tự mở hăng say
Dìu tiến tâm linh sớm thấy thanh ñài
Tình ñạo ban hành sớm ñêm ngày
Người người hoan lạc vẫn hăng say
Tình ñời ñen bạc ñổi thay
Tân con thanh tịnh rõ ngày nhục vinh
Trở về học hỏi chính tâm mình
Thiện nghiệp an vui triển hành trình
Cảm thông thiên ñịa cảm minh
Tình ta tình họ tình xinh ñạo ñời.
Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TÌNH YÊU SIÊU THOÁT
(Amphion les Bains 6/6/1984)
(tiếp theo)
VÍA HỒN VẤN ðÁP
-=-=-=-=-=
Vía vấn:
Thưa anh những ñiều mà anh ñã nêu ra ở bên trên thì em nghe và cảm nhận rất thông suốt,
nhưng tâm người lúc nào cũng dấy ñộng sự tham sân thì làm sao họ tiến tới minh di thiện ñược?
Hồn ñáp:
Với cặp mắt phàm và kiến thức tạm của chúng sanh thì chỉ tạo cho sự nghi nan bất chánh, trầm luân
trong bể khổ, nhồi quả liên hồi nhiên hậu họ mới chịu tự lui về dung ñiểm thanh tịnh trong nội thức của
chính họ, bắt ñầu truy tầm chơn lý. Biết yêu, biết thương và biết tự gạt bỏ sự ghen ghét si mê bất chánh của
chính họ. Biết ñược những gì có có không không, càng ñược nhồi quả thì sẽ càng minh thiện ác. Ai ñã tạo
cho ta khổ? Và ai ñã giúp cho ta tiến? Rốt cục chỉ biết ta là một tâm linh trách nhiệm cả hai, thức mà tu,
thức mà khôi phục sự quân bình, thức mà rõ ñạo là gì? Thức mà thứ tha trên hết..Muốn ñạt ñược minh di
thiện thì phải chấp nhận học với .mọi sự nhẫn hòa.
Vía vấn:
Bình tâm mà nghe rõ lời phân giải của anh thì em ñã cảm nhận khởi ñiểm của mọi việc ñều
nằm trong ñộng tịnh và tịnh ñộng cả có phải không anh?
Hồn ñáp:
Em thanh tịnh và xét rất ñúng, chơn lý luôn luôn thể hiện trong hai chiều, trong tịnh có ñộng, trong
ñộng có tịnh chuyển chạy trong cơ tiến hóa của nhơn sinh. Người ñời lúc ñói thì muốn no, lúc no thì muốn
ñói. Chúng ta ñang sống trong thời ñại văn minh của vật chất ñã thấy rõ, những người mập thì phải ñóng
tiền ñể học làm ốm. Người ốm thì cũng vậy vì muốn mập. Sàng sẫy, sàng sẫy, ñiêu luyện và ñiêu luyện
cho ñến lúc thức tâm thì tương lai mới cảm nhận ñược sụ mập ốm cũng như nhau cả.
Vía vấn:
Thưa anh lúc nào anh cũng vui, hài hước và thực tế cả. Tại sao người khác không chịu học như
anh ñể giúp cho mọi người cùng vui?
Hồn ñáp:
Có chứ! Mọi người ñã và ñang học, học xong bài vay trả của cuộc ñời thì họ cũng sẽ là anh.
Vía vấn:
Em thấy ai ai cũng ñâm ñầu ñi xuống và nuôi dưỡng sự tranh chấp, tạo sự thù hận và ít ai chịu
ñi lên làm sao họ ñạt ñược sự thanh thoát ở tương lai ñược anh?
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Hồn ñáp:
Nguyên lý của mọi sanh hoạt, có xuống thì phải có lên, có lên cao thì phải chiếu xuống, hổ trợ cho
nhau thì tương lai mời kết thành cơ qui nhứt.
Vía vấn:
Thưa anh em thường nghe sự hô hào ñoàn kết, vì nước vì dân, bảo vệ biên cương, phục hồi tổ
quốc, lành mạnh hóa nhân dân. Nhưng rốt cuộc nhà lãnh ñạo lại bị bệnh hoạn nhiều hơn, hồn xác bất
ổn bơ vơ trong không khí u sầu tịch mịch, tại sao Thượng ðế không giúp cho họ mãn nguyện?
Hồn ñáp:
Có chứ, Thượng ðế ban ơn không ít cho những vị lãnh ñạo và nhân dân họ có cơ hội thức tâm qua
những lời hứa hẹn bất thành, tạo khổ cho toàn dân. Nhiên hậu mỗi tâm linh sẽ tự thức và trở về với chính
họ. Lúc ấy mới thật sự ñoàn kết với Thượng ðế, mới rõ huynh ñệ một nhà thì sẽ không lo ñến sự bảo vệ
biên cương và gieo thù hận nữa. Sự mãn nguyện ñang chờ sự thức tâm của chúng sanh mà thôi.

Bangkok 8-10-84
Vía vấn:
Thưa anh trong nguyên tắc của lý thuyết thì rất ñúng, nhưng sự nhu cầu cấp bách lúc nào cũng
thiếu thốn thì làm sao mãn nguyện ñược anh?
Hồn ñáp:
Em cũng thường ñược nghe qua câu “Không bằng lòng rồi cũng phải bằng lòng”, thế gian vô nan
sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Ngày hôm nay chúng ta tu và ñã ñược xuất ra khỏi thể xác lại càng thấy
rõ ñiều này hơn. Trước kia chúng ta cũng chưa thấy rõ, cuống cuồng trong sự ñộng loạn si mê mãi cho ñến
ngày hôm nay chúng ta mới thầy rõ sự nhẫn hòa là cao quí, sự bằng lòng là tiến hóa. Có nhẫn hòa, có bằng
lòng thì mới có sự mãn nguyện. Em xem xã hội nhơn sinh, các từng lớp khác nhau với cặp mắt phàm,
nhưng mỗi mỗi ñều có sự tiến hóa theo duyên nghiệp của chính nó. Người giàu có cái khổ của người giàu.
Người nghèo thì có cái khổ của người nghèo. Rốt cuộc hai giới cũng chung hưởng thanh khí của cả càn
khôn vũ trụ như nhau. Rồi cũng phải ra ñi bằng hơi thở cuối cùng. Xác phàm là khám giam hãm tâm linh
sống trong qui luật của tự nhiên và siêu nhiên. Từ lời nói, miếng ăn và giấc ngủ ñều nằm trong ñịnh luật
quân bình nhân quả trả vay, giới hạn tùy theo khả năng sẵn có của chính nó, Em cũng ñã có dịp nghe qua
những người giàu than với chúng ta rằng họ rất nhiều bệnh và chán cuộc sống hiện tại! Tại sao? Thưa vì
tiền nhiều cho nên họ mới có cơ hội tìm ra những chứng bệnh sẵn có của chính họ và thấy rõ mình sẽ chết
sớm hơn người nghèo. Cho nên họ phải làm ra tờ di chúc trước khi họ chết. Còn người nghèo thì thiếu ăn
thiếu mặc, chỉ biết có làm thì mới có ăn, cống hiến sức lao ñộng của chính mình cho quảng ñại quần
chúng, làm ñường, khai kinh, trồng tỉa, khuân vác và phục vụ trong cuộc thi thố hiện hành, lại ñược mạnh
khỏe và sống gần thiên nhiên hơn. Ngày hôm nay nhà giàu phải bỏ tiền ra mới ñược học lao dộng như
ñánh tennis, bơi lội…ñá túc cầu và các môn thể tháo v.v…Còn nhà nghèo thì khỏi trả tiền nhưng ñược lao
ñộng và lại ñược tiền, em xem những cháu trẻ lượm banh chạy nhanh hơn những ông ñánh tennis, vừa
ñược luyện cặp giò và ñược tiền vẫn sống vui trong tinh thần ñóng góp. Cho nên Thượng ðế sống với cặp
mắt tinh vi của Ngài chỉ biết hòa vui và dẫn tiến tâm linh tùy theo trình ñộ mà thôi. Chúng ta cũng vậy
chẳng có gì ñáng chấp và ñáng mê cả.
(Còn tiếp)
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 6/16

BẠN ðẠO VIẾT BÀI 1
Thủ ðô Washington- Hoa Kỳ, August 25-2017

Phóng Sự ðặc Biệt
“ Westminster, California Du Ký “

Tôi Tham Dự

Khóa Tịnh Khẩu,Niệm Phật và Thanh Lọc
7 ngày tại Thiền Viện Vĩ Kiên
Từ 1-8 ñến 8-8-2017

Bạn hiền thân mến,
Hôm nay tôi muốn mời bạn theo dõi bài tường trình về một chuyến du hành ðời ðạo Song Tu của tôi
vào ñầu tháng 8 vừa qua. Cuộc du hành về miền nắng ấm California : Thành phố Westminster,nơi có Thiền
Viện Vĩ Kiên và Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, ñược quản trị bởi hội Ái Hữu VôVi Nam California.
Tôi lại có duyên lành ñược tham dự khóa Tu học Tâm Linh: Tịnh Khẩu,Niệm Phật và Thanh Lọc 7 ngày
tại Thiền Viện Vĩ Kiên từ 1-8 ñến 8-8-2017 .
Bài viết của tôi thường thêm mắm thêm muối cho tình bạn ñược mặn nồng. Thêm ớt thêm gừng thêm
chanh cho cuộc ñời chua cay ñể mà thú vị hơn.Thêm bông thêm hoa,ñôi khi còn thêm dầu thơm nữa,ñể mọi
người có ñược một cuộc sống tươi ñẹp và hấp dẫn hơn. Quý bạn nào thích ,tôi xin thành thật cám ơn.Bạn
nào không thích , tôi cũng xin chân thành cảm tạ. Bởi ðời là không,mà ðạo cũng không.Chỉ có biết phục vụ
mà thôi.ðức Thầy thường nói : Vui mới Tu. Một kiếp rong chơi rồi thăng tiến. Hãy vui và hồn nhiên lên bạn
nhé .

A-

Trên ñường ñến Thiền Viện Vĩ Kiên.

Chuyến du hành của tôi và bà xã bắt ñầu từ ngày 28 tháng 7 , và khởi hành vào lúc 2:00 pm tại phi trường
BWI (Baltimore - Washington International Airport ).
Ngày hôm nay ñột nhiên có mưa lớn quá.Nên chuyến bay phải trể nữa giờ vì phải lau máy bay và làm
sạch ñường bay. Bây giờ là mùa hè ,nên khí hậu nóng lắm. ðược mưa lớn như vậy,nên người dân lấy làm
thích lắm. Cỏ cây ,bông hoa cũng hớn hở, vui mừng.
Vì trể giờ bay, nên chuyến bay chuyển tiếp của tôi ở phi trường O’Hare ( Chicago ) cũng bị ñổi máy bay
và ngồi chờ thêm 4 tiếng.Như bạn ñã biết,ñối với người Tu VôVi,mọi chuyện xảy ra ñều từ tốt ñến tốt hơn.
ðúng vậy ,ñã từ lâu tôi ñi từ phi trường này ñến phi trường nọ,ít khi có thời giờ rong chơi. Lần này tôi ñược
rong chơi quan sát một phi trường hiện ñại,rộng lớn, nhộn nhịp . Từ gate này chuyển qua gate khác,tôi phải
ñi bộ từ 20 phút cho ñến 30 phút. Rất nhiều cửa hàng ,nhất là cửa hàng ăn uống.Người qua lại rất ñông,
nhộn nhịp,thật là vui.Sau khi tham quan vài nơi,tôi tìm ñến một food court và thưởng thức món mì xào khá
ngon miệng.
Theo chương trình tôi ñến phi trường John Wayne vào lúc 6:30 pm. Nhưng vì bị trể, nên tôi ñến SNA
vào lúc 10:10 pm. Minh ðoàn là người thường ñến ñón mỗi lần tôi ñến ñây.
Lưu ý quý bạn nội ñịa Hoa Kỳ,khi ñến miền Nam California, nên ñến phi trường John Wayne,còn ñược
gọi là phi trường Orange County ,viết tắc là SNA. Vì từ phi trường này ñến Trụ Sở Xây Dựng VôVi chỉ có
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15 phút thôi. Phi trường này sạch sẽ,ñơn giản ,dễ ñưa dễ ñón. Nếu dùng phi trường Los Angeles ( LAX),ñến
Trụ Sở Xây Dựng VôVi ít nhất là 45 phút,nếu kẹt xe thì từ 2 giờ cho ñến 3 giờ là thường. Mà kẹt xe là
chuyện thường xảy ra .
Tối nay tôi rất vui vì ñược ngồi Thiền tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi mà tôi ñã xa vắng mấy tháng nay.
Sáng hôm sau,tôi ñược bè bạn rũ ñi phố và ñi ăn. Mỗi lần ñến ñây bạn bè ñông lắm,ñược ñi ăn ,ñi chơi rất là
vui vẽ,thích thú.
Kế tiếp là ngày chúa nhật.Lại là ngày tôi rất thích. Vì là ngày sinh hoạt,Thiền chung của bạn ñạo Nam
Cali. Nơi ñây có quán cà phê “ Tình thâm bạn ñạo “.Từ 9 giờ sáng ,quán ñã mở cửa, bạn ñạo lai rai ñến ñể
thâm tình bạn ñạo với những tách cà phê nóng thơm ngon.Anh bạn tôi có biệt danh là ðại Tướng,pha cà phê
tuyệt vời.Cà phê thì của Ý,máy pha cà phê thì của ðức, máy nấu nước thì của Nhật. Bạn sẽ có một tách cà
phê “ khối Trục “ ,chu choa thơm ngon thì khỏi nói . Ngoài ra bạn có thể chọn mọi loại cà phê nào mà bạn
thích.Như cà phê Starbucks,Trung Nguyên,ðại Hàn, v.v…,còn trà thì trà xanh,trà ñỏ, trà ñen,trà
Lipton,v.v…cùng với nhiều loại bánh ăn sáng.Bạn ñạo tha hồ hồn nhiên mà thưởng thức. Có một nơi thần
tiên như vậy,sao mà không ñến cho ñược.Nên ngày chúa nhật,Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là nơi hẹn gặp nhau
của bạn ñạo Nam California
Tôi cũng xin giới thiệu một nhân vật thần kỳ khác,mà tôi gọi là ông Từ của Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.
Anh ta mỗi ngày ñến Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi làm vệ sinh từ nhà bếp ra ñến bên ngoài.Chúa nhật anh lại
ñến sớm ñể sắp xếp chổ ngồi Thiền cho gần 100 bạn ñạo.Chổ ngồi Thiền ngay hàng ,ñẹp mắt.Mỗi chổ ngồi
gồm 1 tấm thảm nhỏ và 1 cái gối.Anh ta có cái ñầu hơi nghiên về một bên.Anh nói : trục trái ñất ñã nghiêng
rồi, nên anh muốn nhìn nghiêng một chút cho ñời thêm vui vậy mà.Thưa ñó là anh Hiệp.Anh Hiệp ñã từng
gặp ðức Thầy và hành Thiền VôVi từ trước năm 1975 tại Việt Nam.Anh qua Mỹ ñã lâu,và rất thích học hỏi.
Nên thường vào thư viện tham khảo ,do ñó anh có kiến thức rộng về ñời lẫn ñạo và rất là vui tính.Võ Quang
gởi lời thăm và hẹn gặp lại anh trong một dịp khác.
Bạn ñạo ñến càng lúc càng ñông. Ồn ào vui nhộn hẳn lên.Chào anh, chào chị. Lâu quá không gặp.Trông
anh chị trẻ ra.Câu chào,câu hỏi dòn tang trong ngôi nhà tình thương của Thượng ðế thật là ñầm ấm,hạnh
phúc.
11 giờ ,mọi người ñược mời vào phòng Thiền ñể học mục Bé Tám hằng tuần trên Tuần Báo PTðN.Số
bạn ñạo lên ñến gần 100 người.Học tập rất tích cực, hăng say.Khai triển chiều sâu ý ñạo của ðức Thầy qua
7 câu hỏi trong tuần. Tâm linh phát triển,mọi người hưởng ñược một ngày thật vui và bổ ích. ðến 12 giờ
trưa,mọi người cùng nhau chung Thiền trong bầu không khí nhẹ nhàng nhiều thanh quang ñiển lành.
Sau 1 giờ hành Thiền,bạn ñạo lại ñược chung vui một bữa cơm trưa phong phú thật ngon . Phòng ăn lúc
sau này ñược mở rộng ra bên ngoài có mái che, khang trang sạch sẽ thoáng mát. Hôm nay món ăn chánh là
bún chả giò.Sau mà hấp dẫn quá. Ban ñầu bếp ñã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trong tô,chỉ cần thêm nước
mắm vào là ăn ngay. Muốn ăn bao nhiêu tô cũng ñược.Ngoàì ra còn có bánh chưng,bánh ngọt,dưa
hấu,cam,táo,chuối,v.v..Mọi người ăn uống tận tình.Chan hòa không khí thương yêu thân thiết như anh chị
em trong một ñại gia ñình.,
Nhìn ra phòng ăn bên ngoài, có một người to con,trong ban ẩm thực ,vóc dáng như một ông chủ, ñi phục
vụ nhiệt thành qua lại với bạn ñạo.Anh ta trầm tỉnh ít nói ,nhưng rất vui tánh khi trò chuyện.Thường thấy
anh ta khuân rác,gánh vác mọi việc nặng nhọc.Nếu ñàm ñạo với anh ta, mới thấy anh ta hiểu rất rõ lời giảng
dạy của ðức Thầy,và mọi khía cạnh ñạo lý của VôVi.Anh ta tên là John Phạm ,con của bạn ñạo Thiên Tạo
Phạm Văn ðược.Hiện tại anh John Phạm là giám ñốc một công ty môi sinh của Mỹ ,làm việc tại
California,thỉnh thoảng có ñi công tác xuyên bang.
Trong những năm qua ,anh John Phạm khiêm nhường trong trách nhiệm Hội Phó ban chấp hành hội Ái
Hữu VôVi Nam California. Tôi gọi anh là người bí ẩn. Anh ñã ñóng góp rất nhiều cho VôVi về mọi mặt.
Trong những ngày ðức Thầy còn tại thế,anh rất thân thiết với ðức Thầy,từng là tài xế cho ðức Thầy mỗi
khi ðức Thầy về thăm bạn ñạo Nam California.Chưa ñến ngày cho phép tôi nói nhiều về anh.Nên tôi mới
nói : anh là người bí ẩn.ðến một lúc nào ñó,tôi sẽ có một bài viết rất ñặc biệt về anh John Phạm này. Và
trong mọi thời gian,tôi và quý bạn chỉ biết mở lời 2 chữ Cám ơn với anh mà thôi.
Tối hôm nay,tôi ñược bạn ñạo hướng dẫn tham quan Chợ ðêm tại trung tâm thương mại Phước Lộc
Thọ.Chợ ðêm ñược tổ chức vào mỗi tối thứ sáu,thứ bảy và chúa nhật hằng tuần từ 7 giờ cho ñến 11 giờ
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khuya. Và ñược tổ chức từ tháng 6 cho ñến tháng 9 . ðến ñây vui chơi mới thấy không hổ danh là thủ ñô
của người Việt Tị Nạn ðông ơi là ñông. Vui ơi là vui .Rất nhiều gian hàng : ăn uống,quần áo,ñồ chơi trẻ
em,cây cảnh,v.v..,còn có một sân khấu ca hát giúp vui. ðồng hương hồn nhiên ra nhảy múa với nhau thật là
tưng bừng,sống ñộng. Các bạn ở các tiểu bang khác ,có dịp ghé qua ñây,cũng nên thăm Chợ ðêm một lần
cho biết sinh hoạt của ñồng hương Việt Nam tại California.
Sáng hôm sau là ngày thứ hai. Một bạn ñạo mời tôi ñi ăn sáng. Tôi qua ñây nhiều lần. Mỗi lần ăn sáng
ñều ñến một nơi khác nhau. Và mồi lần ñều ngon khác nhau.Ở Cali,nhà hàng nào không ngon,sau ba tháng
là phải ñóng cửa. Nhờ cạnh tranh như vậy,mà dân chúng ñược thưởng thức nhiều thức ăn ngon và giá phải
chăng.
2 giờ trưa là giờ ban chuyển vận ñưa bạn ñạo lên núi. Lần này anh Sáng phụ trách dùng xe van 12 chỗ
ñể ñưa 11 bạn ñạo và thức ăn lên Thiền Viện Vĩ Kiên. 2 giờ trưa ñã là trể rồi ,mà một bạn ñạo ñến trể,nên
hơn 3 giờ mới khởi hành. Nhiều lần tôi ñã kinh qua. Muốn lên Thiền Viện không kẹt xe ,là phải khởi hành
vào lúc 1 giờ trưa. Từ 2 giờ trưa trở lên là chắc chắn bị kẹt xe. Bạn ñạo chú ý thời giờ khi ñến tham dự các
khóa tu học trên Thiền Viện. Tôi thấy hay nhất là nên ñến trước ít nhất một ngày.Ta ñược thanh tịnh mà ban
chuyển vận cũng ñược bình an.

B-

ðến Thiền Viện Vĩ Kiên.

Vì kẹt xe,chúng tôi ñến Thiền Viện Vĩ Kiên vào lúc 8 giờ tối.ðến nơi là có không khí vui tươi nhẹ
nhàng liền.Cô Quí cô Bích vồn vã chào ñón bạn ñạo.Nhà bếp ñã có sẳn món bún riêu thơm lừng cho bạn
ñạo ñói bụng dùng ngay.Mỗi lần có khóa học ñông vui như vầy ,anh Bành Chi ñều có mặt ngày ñầu tiên ñể
góp vui.Nhà anh gần ñây,khoảng 45 phút lái xe.Anh Bành Chi rất thích trà ñàm,và pha trà ñiệu nghệ
lắm.Anh còn mang ñến bánh ngọt Indonesia,Italy loại dùng ñể uống trà ñãi bạn ñạo.Sau khi ổn ñịnh chỗ ngủ
,những bạn ñạo thích uống trà cùng với anh Bành Chi trao ñổi tu học rất là thích thú.Nhất là anh kể về
những kỷ niệm với ðức Thầy .
ðến 10 giờ 30,Một buổi sinh hoạt chung trước khi vào khóa học,ñể nhắc nhở ,lưu ý những luật lệ cần
thiết mà bạn ñạo cần phải trật tự theo chương trình.
11 giờ 30,bạn ñạo chuẩn bị cho lễ khai mạc khóa Tịnh Khẩu ,Niệm Phật và Thanh Lọc ñặc biệt. Anh
Bành Chi cũng lưu luyến chia tay ra về.Cám ơn sự hiện diện thân tình của anh Bành Chi hôm nay.

C-

Khóa Tịnh Khẩu,Niệm Phật và Thanh Loc.

ðúng 12 giờ khuya, Lễ khai mạc khóa tu học ñược trang nghiêm thực hiện trước kiếng Vô Vi.. Bạn ñạo
chỉnh tề quần áo. Cô Quý thay mặt bạn ñạo cảm ñộng kính trình Bề trên,ðức Tổ Sư, ðức Thầy,ðức Quan
Thánh , kính xin phép ñược khai mạc khóa tu học Tịnh Khẩu,Niệm Phật lần thứ 11 hôm nay.
Kể từ giờ phút này,Phật sự hiện diện ñể hổ trợ và hướng dẫn bạn ñạo hoàn thành tốt ñẹp cho khóa tu học
này.Là một khóa Tu Học Tâm Linh ,cũng có nghĩa là ñi Tu ,có sự chứng minh của Bề Trên ,chúng ta cần
giữ thanh tịnh và nghiêm chỉnh tuân theo chương trình ñã ñề ra.
ðây là một khóa tu học ñặc biệt :
ðặc biệt vì là một khóa tu học ñầu tiên dài 7 ngày trong 11 khóa tu học vừa qua.
ðặc biệt là lần ñầu tiên khai trương tủ lạnh mới mà Hội mới tăng viện cho Thiền Viện. Tủ lạnh này
lớn gấp ñôi tủ lạnh thường,dùng cho rau củ,trái cây. Mới có thể cung cấp ñủ cho những khóa học dài ngày.
Ban ñêm có ñèn chạy chung quanh tủ lạnh ,xem rất ñẹp mắt.
ðặc biệt là một khóa tu học có kèm theo chương trình Thanh Lọc .
Khóa tu học lần này gồm có 12 bạn ñạo ñược nhiều duyên lành tham dự ,3 nam 9 nữ ,gồm có: 3 bạn ñạo
vùng thủ ñô Washington (2 ở Maryland,1 ở Virginia );1 bạn ñạo ở Kansas,1 bạn ñạo ở Dallas-Texas; 2 bạn
ñạo ở Arizona; 2 bạn ñạo ở San Jose-CA; 3 bạn ñạo ở Westminster-CA .
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Vì là một khóa thử nghiệm có chương trình Thanh Lọc ,nên bạn ñạo ñược tự chọn theo sở thích của
mình.Bạn ñạo nào thấy yếu cơ thể ,hoặc ñang uống thuốc hay bao tử không ñược tốt thì chọn chương trình
bình thường.Có 6 bạn ñạo theo chương trình Thanh Lọc ,trong ñó có tôi và bà xã.
Cô Bích ñã theo học các chương trình dưỡng sinh,thanh lọc nhiều năm qua. Và thường xuyên nghiên
cứu thêm cách thanh lọc qua các nước trái cây và juice. Lần này ñem áp dụng ñể xem kết quả ra sau,hầu sẽ
có nhiều khóa học Tịnh Khẩu,Niệm Phật,Thanh Lọc trong tương lai.
Nếu không theo chương trình thanh lọc, ăn uống bình thưòng ,sẽ có thực ñơn dinh dưỡng tuyệt vời qua
sự khéo léo nhiều kinh nghiệm của cô Quý và cô Bích ,với sự phụ giúp của cô Hằng,cô Thanh và chị Lài.
Những thức ăn mà ðức Thầy dùng năm xưa,cô Quý ,cô Bích ưu ái thực hiện phục vụ lại cho bạn ñạo,hạnh
phúc chưa ?Chắc chắn các bạn ñạo ñược những ngày tu học hoàn hảo không ñâu có ñược. Lần này thiếu
vắng một trợ thủ ñắc lực nhất của cô Quý,cô Bích,là chị Thủy ở Las Vegas. Chị Thủy là người có nhiều năm
phục vụ ăn uống cho ðức Thầy.Nên kinh nghiệm và sáng kiến của chị góp phần thành công không nhỏ
trong các khóa tu học tại Thiền Viện Vĩ Kiên.Năm nay chị cũng ñã 80 tuổi rồi .Thường hay ñau chân. Có
liên lạc với chị.Chị nói rất tiếc không có mặt lần này.Chị sẽ cố gắng có mặt trong những lần kế tiếp. Võ
Quang và bạn ñạo gởi lời thăm và kính chúc chị không còn ñau chân nữa,ñể vui gặp lại chị trong những
khóa tu học kế tiếp.
Những bạn ñạo theo chương trình Thanh Lọc, không ñược ăn trong 5 ngày rưỡi, kể cả trái cây hay hạt
nut. Chỉ uống nước sinh tố trái cây và Juice pha chế ñặc biệt.
Nước sinh tố trái cây và nước súp thì tất cả mọi người ñều dùng.Như sinh tố cam, táo,bưởi,cà rốt,rau
má,soài. Nước gạo lứt thêm gừng. Nước súp khoai tây ,củ dền, bí ñỏ ,ñậu lima, broccoli, spinach, kê,
quinoa, hạt chia,v.v…
Juice ñặc biệt cho người Thanh Lọc như Juice lọc gan ,juice lọc thận,juice bổ toàn diện,juice ngừa ung
thư .Các loại juice ñược pha chế từ những loại trái cây như raisin,prune,cranberry,almond, mè, parsley,
flaxseed,dưa leo,chanh,khổ qua,v.v…rất thơm và ngon.
Sinh tố và juice ñầy ñủ mỗi ngày,mỗi giờ,nên không bao giờ thấy ñói.
Nước lọc uống hằng ngày có nhỏ thêm ChlorOxygen cho tốt bộ ruột.
Bạn ñạo ñược chăm sóc kỷ lưỡng còn hơn các công chúa ,hoàng tử ngày xưa.
Cô Quý là người duy nhất dùng micro thông báo mỗi khi ñến giờ sinh hoạt. Chương trình ñược nhắc
nhở một cách tích cực. ðược thông báo 10 phút trước mỗi giờ sinh hoat. Thí dụ như mỗi buổi sáng ñược
thông báo vào lúc 5 giờ 50,bạn ñạo thở chưởng hưởng dưỡng khí,sau ñó uống một ly nước ấm trước khi lên
phòng Thiền vào lúc 6 giờ. Khóa sinh ñược nhắc nhở uống sinh tố hoặc nước ấm trước mỗi lần lạy kính vô
vi,mỗi lần vào giờ Niệm Phật,mỗi lần vào buổi Thiền ,v.v…
ði niệm hành,với sáng kiến mới của cô Quý,ñi 3 vòng lớn trên ñường niệm hành,rồi thêm 3 vòng nhỏ
quanh Thiền Viện.Như vậy bạn ñạo vô tình thực hiện ñược 3 số 8 thật là kỳ bí .Mỗi vòng lớn là 13 phút,mỗi
vòng nhỏ là 2 phút. Bạn ñạo ñã có 45 phút cho một buổi niệm hành tuyệt vời hằng ngày. ði bộ là một trong
những phương pháp trường thọ.Mà bạn ñạo vừa ñi vừa Niệm Phật,lại thêm có nước cam lồ khi ngậm miệng
,răng kề răng ,co lưỡi lên.ðó là một buổi ñi bộ siêu trường thọ.Có phải không bạn ñạo ?( Sẽ có bài viết
riêng về lợi ích của ði Niệm Hành ) .
Với khóa tu học này,tôi vô cùng happy. Vì có quá nhiều thời giờ ñể thở ,có quá nhiều thời giờ ñể Niệm
Phật.Mà chắc chắn ở nhà, tôi không thể nào có cho ñược.Cái nhớ Niệm Phật của tôi ñược gia tăng. Mỗi lần
ngồi xuống Niệm Phật,là trên ñầu có ñiển rút ngay. Nằm thở thì quá nhẹ ,nên thường hay muốn nằm thở dài
lâu.Thở Pháp Luân Thường Chuyển cũng rất là thông.Có thể nói là Thở,Thiền,Niệm Phật quá ñã ñi thôi.
Với 7 ngày tu học ,tôi quá sung sướng ñược hít thở bầu không khí thanh nhẹ trên miền núi cao.Có nhiều
thời giờ thưởng thức sự kỳ diệu mật pháp Thanh Tịnh của Thiền Viện Vĩ Kiên.
Tịnh Khẩu,Niệm Phật ,Thanh Lọc ñến ngày thứ tư, cô Bích lại thêm sáng kiến : bạn ñạo sau nhiều ngày
thanh lọc, cơ thể ñược nhẹ nhàng rồi,nhân cơ hội này tẩy sạn thận,mật luôn? Bạn ñạo hân hoan ñồng ý liền.
Thế là cô Bích chạy ñi mua thuốc và dầu ñể ngày hôm sau bắt ñầu thức hiện ngay.
Chiều ngày thứ 6, hết chương trình thanh lọc,bạn ñạo bắt ñầu ñược dùng thức ăn nhẹ.
Sáng ngày thứ 8, sau buổi thiền trưa ,lễ bế mạc ñược thực hiện với sự hiện diện của anh hội trưởng. Sau
ñó có một buổi sinh hoạt ngắn ñể bạn ñạo chia sẽ kinh nghiệm sau khóa tu học. Vài bạn ñạo ñã khóc nức nở
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xúc ñộng, cám ơn ðức Thầy ñã cho diễm phúc ñược tham dự khóa tu học ñặc biệt này.Những gương mặt
sáng rở ,hạnh phúc,cám ơn hội,cám ơn cô Quý,cô Bích ,cám ơn toàn thể bạn ñạo tham dự ñã cùng nhau
nâng ñở ,hổ trợ cho nhau hoàn thành tốt ñẹp cho một khóa Tu học ñầy tình thương, nâng cao trình ñộ tâm
linh trên con ñường tu học của mình.
Một buổi ăn trưa nồng ấm trước khi xuống núi. Có sự tham dự của anh Sáng vừa mới ñến, món bò bía
cuống bánh tráng với nước chấm miso thật hấp dẫn, bạn ñạo nhiệt tình thưởng thức , trò chuyện vui vẽ như
ngày ñại hội.
3 giờ 30, bạn ñạo lưu luyến chia tay xuống núi.Cùng hẹn nhau gặp lại trong những khóa tu học kế
tiếp.Thiền Viện Vĩ Kiên và rừng núi xa dần với nhiều kỷ niệm thật ñẹp không bao giờ quên.

D – Chương Trình của Khóa Tu Học.
1Chương trình Tu Học 7 ngày của Khóa Tịnh Khẩu,Niệm Phật,Thanh Lọc .
•
Tối thứ Hai ( 31-7-2017 ), 12:00pm Lễ Khai Mạc và Thiền Chung ).
( Thứ Ba,thứ Tư,thứ Năm,thứ Sáu,thứ Bảy,Chúa Nhật ,thứ Hai ) ( 01-08 ñến 07-08 ) :
6:00 – 7:00 am
: Thiền Chung
7:00 – 8:00 am
: Lạy Kiếng Vô Vi
8:00 – 9:00 am
: Ăn Sáng ( Niệm Bát Nhã )
9:30 – 10:30 am
: ði Niệm Hành
10:30 – 11:30 am : Thở Chiếu Minh & Niệm Phật
12:00 – 1:00 pm
: Thiền Chung
1:00 – 1:30 pm
: Lạy Kiếng Vô Vi
1:30 - 2:30 pm
: Ăn Trưa ( Niệm Bát Nhã )
2:30 – 3:30 pm
: Sinh Hoạt Tự Do
3:30 - 5:30 pm
: Thở Chiếu Minh & Niệm Phật
6:00 - 7:00 pm
: Ăn Chiều ( Niệm Bát Nhã )
7:00 - 9:00 pm
: Sinh Hoạt Tự Do
9:00 - 10:00 pm : Niệm Bát Chánh – Niệm Phật
10:00 –12:00 pm : Sinh Hoạt Tự Do
12:00 pm
: Thiền Khuya
•
Thứ Ba ( 8/8/2017)
6:00 – 7:00 am
: Thiền Chung
7:00 - 8:00 am
: Lạy Kiếng Vô Vi
8:00 – 9:00 am
: Ăn Sáng ( Niệm Bát Nhã )
9:30 am
: ði Niệm Hành
11:00 am
: Thiền Chung
12:00 am
: Lễ Bế Mạc – Cảm Tưởng sau khóa Tu học.
1:30 pm
: Ăn Trưa
2Chương trình ẩm thực :
•
Buổi Sáng August 01/08 cho ñến 08/08 giống nhau :
- Oatmeal ( raisin,prune,cranberry,sliced almond )
- Colon Detox Juice ( nước + mật ong + táo + flaxseed + chia seed )
* Trưa August 01 :
- Salad + rau luộc ( nước chấm: mè gừng)
- ðậu hủ rang muối ( sả,hành hương)
- Soup xanh ( baby lima bean + spinach + Broccoli + Khoai tây )
- Cơm Quinoa + hạt kê
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*

-

Chiều August 01
- Cháo gạo lức + rong biển, ăn với tương miso kho ñặc.
@ Trưa August 02:
- Spinach xào nấm rơm
- Bí ñỏ um
- Canh rau kale + Khoai tây
- Cơm quinoa + hạt kê
@ Chiều August 02 :
- Cháo 7 loại hạt – hạt sen - kỷ tử
* Trưa August 03 :
- Cải bẹ xanh non & cresson ( nước chấm: mè gừng )
- ðậu hủ kho gừng
- Canh khổ qua
- Cơm quinoa + hạt kê
* Chiều August 03 :
- Cháo ñậu ñỏ + olive ñen kho cải bẹ xanh và mè
@ Trưa August 04 :
- Salad : organic salad,cà chua,dưa leo,ngò,parsley.
- Dinner Roast rim - Canh bí ñỏ + rong biển + hành ngò
- Cơm quinoa + hạt kê
@ Chiều August 04 :
- Cháo ñậu lima
* Trưa August 05 :
- Rau cải hấp
- ðậu hủ cuộn rong biển
- Detox Broccoli & Angula soup & Potato
- Cơm quinoa + hạt kê
* Chiều August 05 :
- Cháo hạt kê + kidney bean
@ Trưa August 06 :
- Salad : organic salad,cà chua,dưa leo,ngò,parsley .
- ðậu hủ kho rau củ
- Canh mồng tơi,rau dền,mướp hương
- Cơm quinoa + hạt kê
@ Chiều August 06 :
- Cháo gạo trắng + hạt kê + khoai lang
* Trưa August 07 :
- Salad: organic salad,cà chua,dưa leo,ngò,parsley.
- ðậu hủ kho tương hạt.
- Canh khổ qua nhồi
- Cơm quinoa + hạt kê
* Chiều August 07 ;
- Cháo kê – gạo trắng & nấm rơm,carrot,hành tây,hành lá, ngò rí.
@ Trưa August 08:
- Là ngày Bế mạc và xuống núi.Nên có một buổi ăn ñặc biệt :
Bò bía với bánh tráng và nước chấm tương miso.

-

Bạn hiền thân mến ,
Một chương trình tu học quá hấp dẫn phải không bạn. Có duyên lành ñặc biệt mới có thể ñược
tham dự một khóa tu học như vậy. Thấy thì dễ quá ,ghi danh là ñược tham dự chớ gì ,không phải vậy ñâu
bạn.Chúng ta là những hành giả Vô Vi. Một pháp môn Tu Thiền ðiển Quang rất quan trọng. Cần phải có
duyên lành mới có thể tham dự ñược những khoa tu học ñặc biệt .Nhất là trong giai ñọan này, Tịnh
Khẩu,Niệm Phật là chương trình rất cần thiết cho chúng ta.Hầu hết trong các bài giảng của ðức Thầy,ñều có
-
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nhắc nhở chúng ta cần Niệm Phật.ðã ñược pháp Tu Thiền tuyệt vời rồi ,mà thiếu Niệm Phật, sẽ bớt ñi phần
kết quả tối ña. Rất mong quý bạn ñạo quan tâm nhiều hơn về Niệm Phật.

ð - Ngày Trở Về.
Sau khi xuống núi ,bạn ñạo trú ngụ 1 ñêm ở Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Qua ngày hôm sau,bạn ñạo lần
lượt ra về tùy theo chuyến bay.
Chuyến bay của tôi vào lúc 5:00 pm, nên rất là thông thả. Mỗi lần ra về ,tôi ñều ñược anh Quất ,một bạn
hiền thân thiết ưu ái ñưa ra phi trường.
Chuyến bay chuyển tiếp ngừng ở San Francisco 4 giờ. Chuyến bay này do tôi lựa chọn.Vì tôi có thẻ
Club, nên thư thái vào Club nghỉ ngơi và ăn uống.Nơi ñây có soup và món quinoa ngon lắm. Và tôi ñã về
ñến nhà vào lúc 6 giờ sáng ngày 10 tháng 8 -2017 .
Cám ơn bạn hiền và quý bạn ñã theo dõi bài tường trình chuyến du hành ðời ðạo Song Tu của chúng tôi
qua bài phóng sự “ Westminster,California Du Ký “. Tạm chia tay, hẹn gặp lại nhau qua những bài ký sự kế
tiếp , và không quên thân mến kính chúc quý bạn :
Tu Hành Tinh Tấn – Thân Tâm An Lạc – Vạn sự May Mắn.
Nam Mô A Di ðà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang
BẠN ðẠO VIẾT BÀI 2
Hemet ngày 21 tháng 8 năm 2017
Kính gởi về Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng,
Thưa các bạn:
ðây là tiết mục chia sẻ tâm tình, phát triển trí tâm. Tuần qua tôi có duyên lành ñến sinh hoạt tu học
TBPTDN tại Trụ Sở Xây Dựng ở Nam Cali với ñề tài:
TRỰC GIÁC
Trực giác chính mình khai trí tuệ
Bình tâm thanh sạch giải phần mê
Quý thương muôn loại ñồng chung sống
Khai triển chính mình rõ hóa công
VĨ - KIÊN
Trực Giác theo nhà Phật hay Thiền có nghĩa là TRỰC CHỈ CHƠN TÂM, KIẾN TÁNH THÀNH
PHẬT. TRỰC có nghĩa là thẳng (trực thăng là lên thẳng). GIÁC có nghĩa là sự hiểu biết, mà sự hiểu biết
này gọi là sự hiểu biết tròn ñầy viên mãn gọi là GIÁC NGỘ, hiểu biết thấu ñáo một vấn ñề gì ñó. Cho nên
TU là TU BỔ. Sửa chữa là ñể HIỂU MÌNH, BIẾT MÌNH, THẤY MÌNH rồi thì SỬA MÌNH TIẾN HÓA
về cõi THANH TỊNH, thoát khỏi sức hút của HỒNG TRẦN, thoát khỏi mọi ñiều cấm kỵ của thế gian gọi
là PHÁ MÊ PHÁ CHẤP.
Muốn hiểu ñược mình từ ñâu ñến rồi sẽ về ñâu thì phải học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu trong thực
hành có phương pháp gọi là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Do sự học hỏi tìm tòi mà hiểu ñược, ñó gọi là TRÍ THỨC.
Còn BIẾT MÌNH là TRI GIÁC, là TRI THỨC, là sự học hỏi không qua học hỏi (vì ñã học rồi), biết
trong tự nhiên và hồn nhiên (thông minh), cho nên HIỂU MÌNH rồi mới có thể BIẾT MÌNH.
ðức Ông Tư có ñố như sau:
ðố ai có biết Lão là ai
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Vì phạm Thiên Nhan phải bị ñày
Sớm tối công phu theo pháp lý
Mau thành chánh quả trở về ngôi
(ngôi vị Chủ Nhân Ông)
Hiểu ñược rồi, biết ñược rồi, bây giờ ñến chỗ thấy ñược mình (KIẾN TÁNH) là thấy ñược tánh hư
tật xấu của chính mình. Vì huân tập nhiều kiếp nhiều ñời nên nó ñã trở thành một tập quán cố hủ và rất khó
sửa ñổi, không thể một ngày một ñêm mà có thể sửa nó cho ñược. Vì vậy cần có sự hiểu biết và thời gian
rồi lần lần cũng có thể sửa ñược, tập quán xấu cũng như cờ bạc, trai gái, hút sách, rượu chè, gọi là Tứ ðổ
Tường lần lần rồi cũng sửa ñược. Có người mau, có người chậm, tùy theo duyên nghiệp, hoàn cảnh. Sửa
ñược tánh hư tật xấu của chính mình, ñó gọi là TỰ THỨC. Phát tâm sửa ñổi ñược chính mình, ñó là những
Anh Hùng Cách Mạng Tâm Linh, là Chiến Sĩ Tình Thương của Thượng ðế.
Phân giải viết ra thành văn, nói ra thành lời thì dài dòng lôi thôi như vậy ñó, chớ thật ra cái Luồng
ðiển Trực Tràng của ðức Thầy phóng xuống rồi rút lên một cái là giải quyết tất cả mọi ñiều thắc mắc của
chúng ta.
Nãy giờ nói chuyện sơ lược ở bên ngoài, bây giờ bàn bạc sâu thêm một chút, chuyên môn thêm một
chút ñể cho Tánh Vía, Lục Căn, Lục Trần cùng vạn linh học hỏi.
Biết rằng sống là ñể chờ chết (Sanh và Tử) nhưng mà thấu hiểu ñược chính mình rồi thì không còn
chết nữa gọi là VÔ SANH.
Chết là chết thể xác (vật chất) còn Sống là sống linh hồn (Tinh Thần).
Trong cuốn kinh A DI ðÀ chú giải của ðức Ông Tư ðỗ Thuần Hậu có nói như sau:
MÔ
Mô vốn chữ Vô mỗi vật không
Từ ñời vô thủy chưa phân ñồng
Rồi sanh hỗn ñộn bao trùm hết
Mới tạo Càn Khôn tỏ một vòng
ðạo lý hữu tình sanh vật cả
Mẹ Cha ân ái kết thai lòng
Vật người mới tạo rồi sau diệt (nghe sao mà ñau lòng quá!)
Vạn sự ñều do chữ NHỨT KHÔNG
hay là
Vạn sự khởi ñầu bởi NHỨT KHÔNG
Biển học mênh mông, còn sự hiểu biết qua khối óc của con người thì bị giới hạn, nên sự phân giải
này cũng ở trong một giới hạn nào ñó thôi, nhưng nó cũng giải tỏa và thỏa mãn ñược phần nào sự tìm tòi
học hỏi và tò mò của chúng ta. Sau ñây là phần phân giải của ðức Ông Cao Minh Thiền Sư qua cuốn sách
Tiên Phật Hiệp Tông Chơn Giải như sau:
Tu bắt ñầu từ ñây, Tu phải biết chỗ này.
Tu phải tu tại ñây (trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ). Tu phải tu thưở trời ñất chưa phân. Hồi chưa có
trời ñất thì khí âm khí dương hỗn hiệp, mờ mờ mịt mịt không phân, ngày như ñêm, ñêm như ngày (hỗn
ñộn) (lúc ñó mình ở ñâu? Cho nên một câu niệm Phật cũng phải niệm ñến chỗ này, gọi là VÔ BIỆT NIỆM.
Niệm Thường Niệm, Vô Biệt Niệm.) ðến khi trời ñất ñã phân:
"THIÊN ðỊA CHI CĂN
VẠN VẬT CHI MẪU"
nghĩa là trời ñất là cha mẹ, muôn vật chung phần, bởi vậy mới có câu nói Trời Cha ðất Mẹ, còn nhơn vật
(người và vật) ñến ñây mới có. Có câu:
"PHỤ TÌNH, MẪU Ý
GIAO CẤU CHI THỜI
THẦN KHÍ TƯƠNG ỨNG"
nghĩa là:
tình của cha, ý của mẹ, kết hợp lại trong hồi giao cấu, thần khí tiếp nhau, hoảng hốt yểu minh, hai
người trong giây phút ñó mờ mờ mịt mịt, chẳng biết ñiều chi (phê). Qua chừng hai phút sau, hai người như
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say mới tỉnh, tức thành Vô Cực (Tinh cha huyết mẹ, kết thành bào thai). ðến ñây mới thành một cái bầu
Vô Cực, không có ñiểm gì ở trong, nó trong ngần như mặt kiếng, ấy là bầu Vô Cực (cái bào thai trong
bụng). ðến ñây:
"KHÍ ỨNG CHI HẦU
LINH TÁNH TƯƠNG ðẦU
TINH HUYẾT TƯƠNG BẦU
TỨC THÀNH THÁI CỰC"
ðến ñây Linh Tánh là tánh linh hợp lại, phần huyết gói trùm phần tinh, mới thành ngôi thái cực.
Bắt từ ñây ñến 21 ngày, phần huyết lấn phần tinh vô phân nửa (1/2) bên trắng, bên vàng ñến ñây thành
Lưỡng Nghi, ñến 2 tháng 8 ngày phân làm Tứ Tượng, có tay có chân
"CỐ NGŨ HÀNH YÊU"
Rồi ñiểm một dấu ở ngay rún gọi là NGŨ HÀNH. ðến chừng 3 tháng
"MẪU HÔ TÙNG HÔ
MẪU HẤP TÙNG HẤP"
Mẹ thở vào con thở vào, mẹ thở ra con thở ra. Bây giờ ñứa bé thở khí tiên thiên, cho nên nằm ở
trong bụng mẹ mà không ngộp.
"THẬP NGOẠT THAI TÚC
HOA THỤC NHUẾ LẠC"
ðến chừng 10 tháng ñúng ngày ñủ ngày, cũng như trái dưa chín rụng xuống gốc
"LỊCH ðỊA NHỨT THANH
TIÊN THIÊN KHÍ THÂU
HẬU THIÊN KHÍ TIẾP"
nghe nổ một tiếng, người bảo sản gọi là bể bọc nước, thời ñứa bé quày theo giọt nước ấy mà ra.
Ra khỏi mình mẹ thì Tạo Hóa thâu khí tiên thiên ñể cho người thở khí hậu thiên. Bởi vậy mới lưu
lãng sanh sử.
"GÍA ðIỂM LINH QUANG, ðẠO THƯỢNG LAI"
Chừng ấy ñiểm linh quang, tức là Ngươn Thần, từ trên không bay xuống, nhập vào NÊ HƯỜN, kêu
là MỎ ÁC. ðứa bé giật mình khóc: khổ a ... khổ a ... Rồi trong giây phút, ñiểm linh quang xuống huyệt TỀ
LUÂN HƯ CẢNH mà ở ñó. Huyệt này dưới Huỳnh ðình một lóng tay, ba phía có 3 huyệt: QUAN
NGƯƠN, U KHUYẾT, HẢI KHÍ. Huyệt TỀ LUÂN ở giữa, nó tròn như cái bánh xe, phía ngoài là da
bụng, phía trong có một tấm mặt kiếng. THẦN HỒN PHÁCH phải ở tại huyệt này, không ñi ñâu ñược cả,
ban ñêm thần hồn phách ñến tại huyệt này. Ban ngày mình tưởng việc gì, ham việc gì, tối nó ñem những
việc ấy nó chiếu bóng lại cho mình xem. Sáng dậy mình nói: cha chả ñêm hồi hôm tôi ñi chỗ này chỗ nọ,
thấy nhiều sông, nhiều biển. Không, không có ñâu, không có ñi ñâu hết. Khi nào người ra khỏi ngục này,
người ấy phải tu, phải biết mở cửa này mới ñược, bằng không thì mắc kẹt ở ñó (bị giam lỏng). ðến chừng
nào chết, hai bàn chân lạnh thì máu ñứng, thủng thẳng lạnh lên tới lưng quần thì Thần Hồn theo ñó mà lên.
Lên ñến trái tim, chừng trái tim ngưng ñập thì hết hơi thở. Thần Hồn theo lên ñến 2 lỗ mũi, theo ñó mà ra.
Thần là Ngươn Thần, là một ñiểm Linh Quang khí cực thanh. Bởi vậy khi nó ra khỏi cái xác thân này, nó
vụt bay lên trên không (bởi vậy khi nhập ñịnh, bỏ xác, Thần Hồn nhẹ như tơ hồng, luồng thanh ñiển rút
ngay trên ñỉnh ñầu, bay ñến Tây Phương Cực Lạc thế giới là vậy ñó.) Rồi anh Hồn nhảy ra ôm anh Thần,
anh Phách lại ñeo ra theo phía ngoài, làm cho Ngươn Thần bay không nổi, phải rớt xuống cảnh U Minh.
Nó treo ở ñó như cái bóng ñèn tòn teng. ðến 5 hay 6 tháng anh Phách buông anh Hồn ra. Thần và Hồn bay
ñến ñâu hay ñến ñó. ðến chừng một năm, anh Hồn lại buông anh Ngươn Thần ra. Ngươn Thần vụt bay lên
chỗ này may cùng rủi. Như Ngươn Thần bay chưa khỏi mặt ñất thì phải chịu làm hóa sanh, thấp sanh. Bay
lên khỏi mặt ñất chừng 2 thước phải vào noãn sanh gà vịt, chim muông. Bay lên chừng 4 thước thời thai
sanh vào làm trâu, bò, heo, ngựa, lặn hụp nhiều kiếp nhiều lần rồi mới sanh ra lại làm người. Người ấy tối
tăm dốt nát, học hoài không thuộc. Còn người tu biết dắt thần Hồn lên NÊ HƯỜN, nếu tu không kịp, lỡ có
chết thì Thần Hồn Phách vụt bay luôn lên ñặng chừng 2 hải lý, chuyển thế mà hưởng hồng phước. Còn bay
lên ñến 10 hải lý thì ñược về cõi thanh tịnh ñại hải tu. Rồi không bao lâu cũng ñược sanh về cõi Phật. Phân

16 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 15/16

giải ñến ñây cũng tạm ñủ ñể hiểu, ñể biết, phần còn lại là phải THỰC HÀNH, dấn thân thực hành ñể kiểm
chứng. Người xưa nói:
"Bất khả bất tín
Bất khả tận tín"
Tin phân nửa thôi, còn phân nửa phải thực hành ñể kiểm chứng. Nhìn Trời nhìn ðất ñể tìm hiểu thì rất khó,
khó mà hiểu cho ñược, khó mà hiểu cho nổi. May thay chúng ta có khối óc và thể xác của chính mình ñang
có ñây, dựa theo ñó ñể tìm hiểu từ từ có thể hiểu ñược, cũng như ñã phân giải và trình bày ở trên. ðó là
hành trình tiến hóa ñể học hỏi ñến và ñi, sanh và tử của Hồn Vía cùng vạn linh, tại cõi hồng trần mà chúng
ta ñang sống.
Qua câu chuyện trên ta thấy lúc rớt xuống cũng nổ 1 tiếng, bể bọc nước lọt lòng mẹ ra ñời cũng nổ
1 tiếng, lúc bắt ñầu tu ñể trở về thì cũng nghe nổ 1 tiếng nứt bộ ñầu ñể ñi lên. Chia sẻ tâm tình ñến ñây
cũng vừa ñủ.
Kính chào các bạn.
Quý thương
Bành - Chí

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu bạn ñạo Phan Cao Thăng tên là Nguyễn thị Diễm
Quỳnh, sanh ngày 18 tháng 10 năm 1932, mất ngày 19 tháng 8 năm 2017 vào lúc 4:30 sáng tại Pháp, tho.
85 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Xin cám ơn quý bạn ñạo
Hội Ái Hữu Vô Vi Canada
2) Kính nhờ quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện .
Bà Nguyễn Thị Yên - Mẹ Bạn ðạo : Bùi Hữu Trọng
Mất ngày 22/08/2017 ( ngày mùng 1 tháng 7 Âm Lịch năm ðinh Dậu ). Tại Quận 5 – Việt Nam . Hưởng
thọ 101 tuổi .
Xin cám ơn quý bạn ñạo
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