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Quaùn thoâng
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo roõ haønh trình
Chuyeån hoaù thaâm saâu töï hieåu mình
Uyeån chuyeån chính mình töï ñoùn ngheânh
Quí yeâu muoân loaïi soáng vöõng beàn
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1992
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) Làm người hứa với đại chúng hay Trời Phật mà không tôn trọng lời hứa thì sao?
2) Thọ tội gì?
3) Ai ai cũng nhìn nhận có Trời có Ðất, có sự sanh tồn và có sự tiêu diệt, tức là có luật tự
nhiên, tại sao lại tổ chức casino để làm gì?
4) Tiêu diệt ở chỗ nào?
5) Sanh tồn ở chỗ nào?
6) Chuyện buồn vui ở trên đời này do đâu sanh ra?
7) Lấy gì làm bằng chứng?
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1)01-03-92
Hỏi: Làm người hứa với đại chúng hay Trời Phật mà không tôn trọng lời hứa thì sao?
TL: Thưa hứa mà không tôn trọng lời hứa, tức là người tự làm mất sự trung tín của chính
mình, cuối cùng chỉ ôm lấy sự đau khổ trước khi lìa đời mà thọ tội.
2) Hỏi: Thọ tội gì?
TL: Thưa tội lường gạt chính mình và gây họa của người khác, cũng vì tham mà ra, tưởng
lầm đồng tiền là chủ, bỏ quên tâm thức là chánh gốc và trách nhiệm. Cho nên người đời hay
hứa cho xuôi mà đành phải quên cái tâm sống động của chính mình. Kể cả vợ chồng chung
giường chung gối cũng thất tín. Cho nên ngày hôm nay, địa ngục cũng hết chỗ chứa phạm
nhơn, lúc còn sống tưởng lầm mình là đạo đức, khi nhắm mắt chết rồi, mới biết mình ác ôn
mà không hay.
Kệ:
Tình đời biến dạng cảnh đổi thay
Ðau khổ rên la chịu mỗi ngày
Khóc lóc thở than đành phải chịu
Trì tâm học hỏi có thân này
3) 02-03-92
Hỏi: Ai ai cũng nhìn nhận có Trời có Ðất, có sự sanh tồn và có sự tiêu diệt, tức là có luật
tự nhiên, tại sao lại tổ chức casino để làm gì?
TL: Thưa đó cũng là luật tiêu diệt và sanh tồn.
4) Hỏi: Tiêu diệt ở chỗ nào?
TL: Thưa tiêu diệt bản chất tham lam sau khi đụng độ với tánh tham của chính mình, thức
tâm lo tu hơn là cờ bạc.
5) Hỏi: Sanh tồn ở chỗ nào?
TL: Thưa sau khi bị lôi cuốn, đau khổ vì tiền bạc, thức tâm dứt khoát lo tu là luật sanh tồn
của phần hồn.
Kệ:
Khổ khổ đớn đau mới biết hồn
Tham dâm động loạn chẳng sanh tồn
Tâm làm thân chịu đường qui ổn
Hướng thượng tự tu tránh ác ôn
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6) 03-03-92
Hỏi: Chuyện buồn vui ở trên đời này do đâu sanh ra?
TL: Thưa từ nguồn gốc thanh tịnh sanh ra.
7) Hỏi: Lấy gì làm bằng chứng?
TL: Thưa loài người bởi nhứt khí sanh ra, cứ tiếp tục theo đà hóa hóa sanh sanh mà hình
thành trên mặt đất. Khi biết được mọi việc trên đời là không, thì mới chịu lui về thanh tịnh
mà tiến hóa, toàn thân của con người chỉ có bộ óc mới cảm thức được sự thanh tịnh mà tu.
Cho nên diệu pháp Vô Vi chỉ có dùng ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật thì mới có cơ hội đạt
tới sự quân bình của khối óc.
Kệ:
Diệu pháp trong tâm chẳng ở ngoài
Chơn tâm thanh tịnh tự khai hoài
Chẳng còn tranh chấp vì động loạn
Thực hiện chơn tâm rõ diệu đài
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Cuộc Sống
Giáng lâm mang xác làm người
Học tham học dục học cười dở hay

Cộng đồng nguyên lý xét phân
Tân niên vẫn đến nghĩa ân tràn đầy

Xa xưa cho đến ngày nay
Lúc nào cũng có đổi thay thế tình
Ði đi lại lại một mình
Có sanh có diệt có tình giả chơn

Thế gian đủ cảnh đủ thầy
Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm giao
Thực hành từ thấp tới cao
Chạy theo tiền bạc rêu rao đủ điều

Gắn liền kích động keo sơn
Cuối cùng cũng phải đổi thay thế tình
Biết mình biết họ biết tâm linh

Lòng tham muốn có thật nhiều
Tiền tình duyên nghiệp tạo điều không hay
Tranh nhau phá hoại hàng ngày

Hành trình tự tiến hợp trình trời ban
Thiên cơ biến chuyển bạc bàn

Trăng sao ban chiếu vui say tình đời
Thật tâm tu tiến sáng ngời

Tự mình thức giác là đàng tự tu
Cộng đồng nhơn loại dự trù
Cảm minh thiên địa an du phần hồn
Vạn linh phát triển sanh tồn

Trời ban rõ rệt hợp thời thăng hoa
Biết mình hiểu họ chung nhà
Tự tu tự giải tự hòa tiến lên
Càn khôn vũ trụ bề trên

Mỗi năm mỗi khác giữ hồn lo tu
Luân lưu cơ tạng mê mù
Tim gan phế thận giao du thế tình
Sống cùng nguyên khí cảm minh

Ðộ tha không dứt đạt nền cảm thông
Sống hành luật lệ hóa công
Tự tu tự tiến một lòng hành thông
Ðời là tạm cảnh hóa công

Tình người tạm bợ hành trình trời ban
Tham dục vất vả khó an
Sanh trụ hoại diệt bước sang đạo đời
Tranh nhau giết chóc nơi nơi
Tan xương nát thịt có trời chứng tâm
Ðẻ ra nguyên lý diệu thâm
Ðời nay sống tạm âm thầm ăn năn

Sanh sanh hóa hóa một lòng tự tu
Bằng lòng nhịn nhục khờ ngu
Tự mình buông bỏ an du phần hồn
Vượt qua nguyên lý sanh tồn
Về nơi thanh tịnh giữ hồn lo tu
Càn khôn vũ trụ dự trù
Cứu người thức giác tự tu tự hòa

Biết mình tạo tội giao tầng
Phần cao phần thấp phần cần tự tu
Biết mình khờ dại còn ngu

Thực hành nguyên lý gần xa
Bình tâm xây dựng tự hòa tiến lên
Hào quang sáng tỏa đạt nền

Buồn vui khó tiến khó tu về trời
Bằng lòng buông bỏ hợp thời
Trí tâm bất ổn khó rời tham sân

Tu tâm sửa tánh vững bền tự tu
Thực hành nguyên lý người ngu
Không mê không chấp tự tu tự hòa./.
Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Ðời đạo 83
(tiếp theo)
Paris, ngày 2 tháng 1 năm 1983
Một năm kết thức một năm hòa:
Sự bận rộn của mọi người trong chu trình tu học cũng như việc làm của mọi cá nhân, sĩ nông công thương
cũng là trong một cơ hội tu học để tiến hóa.Mà một năm kết thúc thì một năm hòa. Làm gì có hòa? Là sự
sáng suốt của mọi người ước vọng sang năm, mới đi đến cái chỗ tốt đẹp hơn, và sáng suốt hơn , xây dựng
trật tự hơn
Vũ trụ càn khôn vẫn thiết tha:
Ðó, sự chuyển hóa từ bên trên đưa xuống thế gian vẫn thiết tha, vẫn mong đợi, vẫn chờ đón sự thành tựu
sáng suốt hướng thượng của mọi nơi mọi giới.
Trời chuyển tâm hồn mau thức đạo:
Trời chuyển tâm hồn điêu luyện từ đầu năm tới cuối năm và bước tới năm tới, thì cái tâm hồn mau thức
đạo. Càng ngày càng lớn tuổi càng mong được sự quân bình là hạnh phúc trong nội tâm. Mọi người sinh ra
làm con người, lớn lên, có vợ có chồng, làm cha làm mẹ, có cơ hội chung sống trong xã hội hiện tại, cũng
muốn đạt tới chữ Hòa, vui vẻ hạnh phúc trong gia cang, đó là mau thức đạo. Cho nên mỗi gia đình mong
được tiến triển tốt đẹp hơn năm đã qua
Vui trong một giấc nhẫn thanh đà:
Chúng ta vui trong một giấc, chúng ta ước mong đạt tới thành quả tốt đẹp nhưng mà không nhẫn thì không
bao giò đạt được sự thanh nhẹ trong đà tiến hóa hiện tại. Mà nếu chúng ta học nhẫn, tiếp tục học nhẫn thì
chắc chắn chúng ta sẽ đạt được, tiến tới giới thanh trong đà tiến hiện tại
Thanh đà giải tỏa khuyên Hòa – Càn khôn vũ trụ chung nhà giác tâm:
Thanh đà giải tỏa khuyên Hòa: gia cang nào tới đầu năm cũng vui vẻ, tay bắt tay chúc nhau trong chu trình
tiến hóa
Càn khôn vũ trụ chung nhà giác tâm: càn khôn vũ trụ thấy chung nhà giác tâm không? Càng ngày mọi
người đều ước mong đạt được thành quả tốt đẹp. Kẻ tu học cũng vậy: Năm ngóai tôi tu lôi thôi, năm nay
tôi phải tu nhẹ hơn, tôi phải tìm cách khai triển hơn và thu gọn hơn tình cảnh hiện tại, để trở về với tôi,
sống trong thực chất, trong sự minh cảm khả năng sẵn có của chính tôi, để tôi tiến tới, không còn sự trì trệ
và không còn vun bồi sự tăm tối động loạn nữa. Ðó là ước nguyện của người tu cũng như người đời, mong
được khỏe mạnh, mong được tiến triển!. Ðó, hai phương diện đời đạo cũng đang tu, kêu bằng đời đạo song
tu. Người tu pháp lý lại thấy rõ năm nay phải cố gắng hơn, để vượt qua những cơn thử thách hiện tại. Còn
người đời cũng vậy, bình tâm để xây dựng nên một khối tốt đẹp để giao cảm và nới rộng kiến thức sẵn có
của chính mình
Mọi người trở lại mừng thầm – Ðây là cơ hội chẳng lầm chẳng sai:
Mọi người trở lại mừng thầm: thấy rằng một không khí mới, chúng ta hi vọng tiến triển hơn và tốt đẹp hơn,
đây cũng là một cơ hội của một năm mới, bước chân ta phải đi và chúng ta phải cố gắng sửa chữa, điều
chỉnh đâu đóa cho nó hoàn bị và tốt đẹp hơn, kẻ buôn bán như người lao động cũng đều muốn có một
không khí thanh nhẹ và để đem lại gia đình của chúng ta đầm ấm và tốt đẹp. Người tu cũng vậy, muốn nhẹ
gánh, muốn giải nghiệp, muốn tiến tới cho kịp kỳ khai triển của cả thiên cơ.
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Thực tâm giải tỏa tranh tài - Thế gian liên hiệp sửa hoài không ngưng:
Thực tâm giải tỏa tranh tài: Chúng ta phải thực tâm, ngồi xích với nhau, thương yêu nhau mới giải tỏa cái
phần tranh tài và gây xáo trộn, gây chiến tranh tại thế.
Thế gian liên hiệp sửa hoài không ngưng: chúng ta ngày hôm nay giữa giống người, giống dân, nó đã có
một cái Liên Hiệp Quốc để ngồi chung với nhau thì chúng ta người tu hành cũng vậy, huynh đệ không
phân màu da chủng tộc, đã liên hiệp sửa hoài không ngưng, lo tu, càng ngày càng tu thêm, càng sửa thêm,
càng tiến triển thêm. Chứ không phải giống dân này giỏi hơn giống dân kia, giống dân nào cũng tùy trình
độ và tiến hóa mà thôi!
Chẳng còn ước vọng lừng khừng – Cùng chung đàm đạo giải từng phút giây
Chẳng còn ước vọng lừng khừng: không còn ước vọng lừng khừng nữa, không muốn người này thắng
người kia nhưng mà hòa ái tương thân để học hỏi, chứ không dụng nghi ngờ nữa. Chúng ta phải xóa bỏ
hận thù và nghi ngờ trong tâm thức, đối với người tu! Còn người đời cũng muốn được gần nhau, để giải
tỏa những sự động loạn có thể gây sự nguy hại trong tâm thức và xây dựng cộng đồng càng ngày càng tốt
hơn!
Cùng chung đàm đạo giải từng phút giây: Ðó, chúng ta phải ngồi với nhau, để học hỏi, để tu học. Thì
người tu cũng vậy, người tu chúng ta có pháp, phải có Pháp Luân Thường Chuyển, để đem tất cả những
thanh điển của càn khôn vũ trụ, để mở tử từng lớp trong cơ tạng chúng ta và trong thần kinh nẻo óc của
chúng ta để tiến triển lên từng giây từng phút.
Nan y thế sự bầy nhầy - Thức tâm tu luyện vui vầy cảm giao
Nan y thể sự bầy nhầy: cái bệnh nan y của thế sự lúc nào nó cũng thố lộ ra những sự tranh chấp, mà trong
tâm chúng ta từ phàm đến chơn cũng là đang tranh chấp, nó bầy nhầy. Khi mà chúng ta thức tâm tu luyện
vui vầy cảm giao: chúng ta thức tâm rồi chúng ta lo tu lo hành thì vui vẻ biết là bao nhiêu. Từ sự tăm tối ô
trược mà tiến tới sự vui vẻ tốt đẹp giao cảm lẫn nhau.
Vạn linh cứu khổ hợp màu - Cộng đồng khai triển ước mau đạt thành
Vạn linh cứu khổ hợp màu: chúng ta mỗi người có một thể xác mà thể xác đó là kết tập bởi mọi trạng thái.
Trong ta có vạn linh, ngày nay chúng ta tu để lập lại trật tự trong thể xác, trong tâm linh của chúng ta.
Chúng ta cứu khổ và nội tâm chúng ta có những sự uất ức mà ngày nay chúng tự giải tỏa được. Hợp màu,
là hợp với thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, nhơn loại thì ngồi chung nhau để giải tỏa những sự phiền
muộn lẫn nhau và hợp chung để tiến hóa.
Công đồng khai triển ước mau đạt thành: là muốn cái sự giao cảm giữa giống dân này đến giống dân kia
cũng phải được khai triển. Ước mau đạt thành: ước có một ngày nào cộng đồng nhân lọai sẽ thương yêu
nhau, gần hơn và khai triển giúp đỡ lẫn nhau trong tinh thần xây dựng vô biên để đạt tới nền văn minh tốt
đẹp, càng xây dựng tốt đẹp hơn.
Chung nhau xây dựng em anh – Nơi nào cũng phải thực hành mới thông:
Ðó, chung nhau xây dựng em anh, huynh đệ trong cả càn khôn, trong quả địa cầu hiện tại mà nơi nào cũng
phải thực hành mới thông, phải làm ra mới được. Cho nên chúng ta người tu không nên ỷ lại mà chỉ có
thực hành mà thôi. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta con người không chịu đóng góp cho cộng đồng
thì không làm sao mà phát triển được. Cho nên chúng ta người tu với một pháp Vô Vi hiện tại là phải thực
hành không mê tín, không nên ỷ lại và không còn lệ thuộc nữa? Chúng ta là người thực hành để đi đến chớ
không phải người dành đạo mà không biết tu. Thì càng ngày càng lụn bại, nói tôi tu đạo này đạo kia đạo
nọ, mà không biết hành, không biết giá trị của cái môn phái đó, thì làm sao khai triển, làm sao học hỏi?
Làm sao hiểu được cái nền siêu văn minh của Thượng Ðế đã ân ban? Khi chúng ta có một tâm thức quyến
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luyến trong cái đạo pháp, trong tôn giáo chúng ta đã và đang hành? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã
mượn được một pháp, nói là chúng ta đã và đang thí nghiệm thì đúng hơn, và chúng ta thấy rằng có thành
quả, chúng ta đã thay đổi tánh tình, chúng ta lại càng hướng thượng nhiều hơn và thương yêu xây dựng:
thương yêu cái cơ thể huyền vi của Trời Ðất đã ân ban cho chúng ta và thương yêu những tâm thức sáng
suốt của càn khôn vũ trụ càng ngày càng tới gần với chúng ta thì chúng ta được khuyến khích tu học nhiều
hơn. Ðó, thì rốt cuộc người nào cũng phải thực hành, mà thế gian cảnh đời cũng vậy, xây dựng và tiến hóa,
cũng phải thực hành thì nó mới thông được.
Bầu Trời xây dựng góp công - Trời Nam biền Bắc một lòng sửa sai:
Ðó, bầu trời xây dựng góp công: thiên cơ đã chuyển hóa cho chúng ta thấy rằng: Trời Nam biển Bắc một
lòng sửa sai. Kẻ bên Bắc muốn tìm người Nam, kẻ từ bên Nam muốn giao cảm với người bên Bắc. Ðể chi?
Ðể thức giác rõ rệt hơn trong càn khôn vũ trụ có luật quân bình để tiến hóa. Người tu học, từ thượng trung
hạ trong cơ thể của chúng ta cũng muốn có cơ hội thống nhứt trong chu trình tiến hóa hòa hợp với cả càn
khôn vũ trụ. Ðó là sự ước vọng, bên dưới vạn linh muốn tiến hóa lên cộng đồng bên trên khối óc! Thì
chúng ta nhờ cái pháp mà chúng ta đang thực hành này. Pháp luân thường chuyển bước vào điển giới. Ðó
thì hai khởi điểm, hai xuất điểm sẽ tìm một giao điểm sửa sai và lập lại sự quân bình trong chu trình tiến
hóa của tâm thức
Hóa sanh sanh hóa chuyển hoài –Thanh đài sẵn có chờ ngày thoát thân:
Hóa hóa sanh sanh chuyển hoài: cho nên chúng ta bước vào tu, từ cái thanh tịnh này đạt tới thanh tịnh kia.
Từ cái tăm tối này khai triển và để ý thức cái tăm tối kia mới mở tới sự sáng suốt. Sự hóa hóa sanh sanh
trong thanh điển của chúng ta và trong trược điển của chúng ta cứ chuyển hoài thì:
Thanh đài sẵn có chờ ngày thoát thân: lúc đó chúng ta thấy rằng càng ngày càng tiến tới nhẹ, càng ngày
càng sáng suốt hơn, càng cởi mở hơn thì chúng ta thấy rằng: khi chúng ta nhắm mắt, nó rút trên bộ đầu
chúng ta, và rút cho chúng ta thoát khỏi cái tâm trần ô trược này.
Thực hành giải pháp nghĩa ân - Cộng đồng thế giới ân cần dựng xây:
Lúc đó chúng ta thấy rằng: Thực hành giải pháp nghĩa ân: Biết thương yêu, biết xâydựng!. Ở thế gian,
quốc gia siêu cường quốc với nhược tiểu cũng vậy, cũng ở trong nghĩa ân, xây dựng. Cộng đồng thế giới
ấn cần dựng xây: tất cả thế giới đang ân cần, được mong muốn có một ngày hòa bình tốt đẹp, để cho nhân
loại có một cơ hội thức giác đời lẫn đạo hơn. Chúng ta người tu cũng vậy, càng ngày khép mình và không
bước vào trong sự động loạn nữa, chúng ta mới thấy rõ rằng những cái giải pháp nghĩa ân của Thượng Ðế
đã ân ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có xây dựng và trở lại với căn bản mà thôi!
Cộng đồng thế giới ân cần dựng xây: tất cả nhân loại ở thế giới này đều muốn khai triển, muốn những
người tu, muốn có những giáo chủ xuất hiện tại trần gian để cứu độ chúng ta. Thì nếu mà mượn được pháp
mà thấy rằng chúng ta có khả năng đến để trình diện với những vị đó thì chúng ta nên đi hơn là chúng ta
chờ nữa. Vì nhân loại đều giới hạn trong thể xác mấy chục năm nhưng mà làm sao để ngộ được những
đấng chúng ta kính yêu và thực chất những đấng ấy là từ trong thể xác tứ đại mà tiến hóa tới vô cùng. Vậy
chúng ta đang mang những gì đây? Chúng ta vẫn mang cái thể xác tứ đại cũng như những vị đó thì chúng
ta nên lập lại trật tự để thấy rõ sự khai triển trong tâm thức của chúng ta và sẽ đem lại hoàn tất sự mong
ước về phần hồn sáng suốt của chính chúng ta.
Ước mong cũng đã đến ngày - Thực hành thành đạt vui vầy cảm giao:
Sự ước mong chúng ta ngày nay nó đã đến, cho nên chúng ta có cơ hội tề tựu nơi đây để thực hành và
thành đạt vui vầy cảm giao. Chúng ta sẽ thực hành trong thành đạt vui vầy cảm giao, huynh huynh đệ đệ
gặp nhau để trao đổi, để học hỏi, để tiến hóa. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng ta là tự hành,
tự tiến, tự khai triển, tự thành đạt. Xã hội hiện tại cũng vậy cũng vậy, hoàn cảnh thiếu thốn của mọi gia
đình, vì vậy mà chúng ta phải làm lụng khổ nhọc để đóng góp có một thành quả muốn đạt tới sự an khang
bình an của nội thức cũng đó, cũng không ngoài ý chí của Thượng Ðế đã ân ban cho mọi gia đình, mọi tâm
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thức, phải tự tu tự tiến. Người học giả cũng vậy, muốn đạt được tốt hơn ở năm nay, được quên đi những
chuỗi ngày tăm tối của chính mình và đạt tới những cái chuyên môn thật sự để cống hiến với xã hội hiện
tại, thì người tu học của chúng ta cũng không ngoài đường lối đó. (còn tiếp)
THÔNG BÁO của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
1. Thông Báo Khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật 2018
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã tham gia các khóa Tịnh
Khẩu Niệm Phật trong năm 2017 vừa qua. Nhờ có sự tham gia đông đảo của quý bạn đạo ở khắp mọi nơi
đã giúp cho khóa tu học ngày càng thành công hơn. Nhằm tạo cơ hội cho quý bạn muốn tiếp tục tham gia
khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật, năm nay Hội xin trân trọng thông báo các khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật năm
2018 sẽ tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên như sau:
- Khóa #14 vào tháng 4 năm 2018:
- Khóa #15 vào tháng 6 năm 2018:
- Khóa #16 vào tháng 8 năm 2018:
- Khóa #17 vào tháng 10 năm 2018:

Thời hạn là 7 ngày 10/4 – 17/4
Thời hạn là 7 ngày 3/6 – 10/6
Thời hạn là 7 ngày 5/8 – 12/8
Thời hạn là 7 ngày 8/10 – 15/10

Lệ phí cho một khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật là $140.
Xin lưu ý: Trong tháng 4 bên cạnh khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật, Hội có tổ chức khóa sống chung “Chung
Vui Xây Dựng” trên du thuyền từ ngày 20 đến 23. Nếu quý bạn đạo ở phương xa hoặc địa phương có thể
sắp xếp thời gian thì có thể tham dự được cả hai khóa. Đây là một cơ hội tốt hiếm có trong năm.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý bạn đạo. Kính chúc quý bạn tham dự khóa tu học ngày thêm
tinh tấn, tu thiền thanh nhẹ.
Mọi sự liên lạc xin gọi về:
Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388
Bảo Khanh Châu: 714-489-7767
Quý thương,
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
2. Thông Báo Website
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin trân trọng thông báo đến quý bạn đạo về Website của
Hội đã được tái kiến trúc và đang được hoạt động thường xuyên, kính mời quý bạn đạo khắp nơi xin vào
đây cùng nghiên cứu và chia sẻ với chúng tôi.
Website: www.trusoxaydungvovi.net
Mọi ý kiến đóng góp để xây dựng và phát triển cho Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua
website này, thì xin liên lạc với chúng tôi:
Email: trusoxaydungvovi@gmail.com
Phone: 714-891-0889
Thành thật kính mời và cảm ơn quý bạn đạo.
Quý thương,
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
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BẠN ĐẠO VIẾT BÀI 1
Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ , February 09-2018

“ Bên tách cà phê nóng “
Mậu Tuất 2018
Lưu lại một chỗ trống
Ở Chốn Không Lời
Bạn hiền thân mến,
Năm hết Tết đến,năm mới là năm con Chó ,người ta gọi là năm Mậu Tuất 2018 .
Tôi muốn gởi đến bạn hiền và quý bạn một bài đặc biệt nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Ngồi đọc cho
vui ,nhâm nhi vài miếng bánh thèo lèo ,mứt gừng,mứt bí ,cắn vài hạt dưa cho đỏ môi,đỏ miệng ,tô điểm
cho cuộc đời thêm xinh như mộng,đẹp như hoa .
Con Chó người Tàu còn gọi là Cẩu .Quý bạn thường nghe nói Cẩu tặc,trẩm đầu Cẩu .Văn chương hơn
con Chó được gọi là Khuyễn .Trong phong thần diễn nghĩa có vị thiên tướng là Dương Tiễn ,còn gọi là
Nhị Lang Thần có ba mắt .Mắt thứ ba ở giữa trán,có thể nhìn xa vạn dặm ,phân biệt được chánh tà .Lập
nhiều đại công cho Khương Tử Nha .Dương Tiễn thần tướng có con Chó Mực được gọi là Hạo Thiên Thần
Khuyễn ,giúp ông diệt yêu trừ ma .Đi đâu Nhị Lang Thần đều có Hạo Thiên Thần Khuyễn bên mình .
Ngày nay trong quân đội cũng có đội binh quân khuyễn ,giúp rất nhiều cho an ninh,tự vệ .Quý bạn ra
phi trường thường thấy có nhiều chú khuyễn rất tài giỏi,chú giúp tìm ra ma túy,vũ khí và những thứ độc
hại khác .Có nhiều chú khuyễn mang quân hàm cấp úy ,cấp tá .Ở Hoa Kỳ người dân rất yêu quý thú vật,gọi
là thú cưng ,như chó như mèo .Rất nhiều người Mỹ có nuôi chó trong nhà .Hằng năm có những cuộc thi
Chó đẹp .Không bao giờ bạn thấy chó chạy hoang ngoài đường .Không có tình trạng bán và ăn thịt chó ở
Hoa Kỳ .Và đặc biệt có bán thức ăn hợp vệ sinh cho Chó, Mèo .Chó Mèo phải được chích ngừa và mua
bảo hiểm sức khỏe hằng năm .Ở Hoa Kỳ có món ăn rất nổi tiếng tên là “ Hot Dog “ nhưng không phải làm
bằng thịt Chó mà làm bằng thịt bò ,thịt gà,thịt heo hay thịt Gà tây ( turkey ) .
Ở VN ,bạn nhậu thì ưu ái các chú chó lắm,nên gọi là chú Cầy .Ta thường nghe các thượng đế này nhắn
với nhau là đi thăm Cầy tơ, hay đi nhậu Nai đồng quê .
VN là một xứ sở có nền văn hóa rất độc đáo,phong phú .Chỉ riêng về màu sắc cũng đã làm cho mọi
người nhức đầu . Bạn nghe về con Chó nhé .Chó màu trắng gọi là Chó Cò . Chó màu đen gọi là Chó Mực
.Chó có lông vàng gọi là Chó Phèn .Chó có lông vằn vện ,gọi là Chó Vện .Chó có lông nhiều màu sắc khác
nhau,gọi là Chó Vá .
Trên thế giới có khoảng 400 loại Chó khác nhau .Riêng ở Việt Nam tổng Quát có 4 loại Chó gọi là Tứ
Đại Quốc Khuyển : Chó Bắc Hà, Chó Lài ( Dingo Đông Dương ),Chó Cộc đuôi H’Mông, Chó Phú Quốc .
Tuổi thọ của các chú Chó trung bình từ 10 tuổi cho đến 16 tuổi .Tùy theo khí hậu và môi trường nơi
chúng sinh sống .Cũng có chú sống đến 20 tuổi .Có chú Chó Úc tên là Bluey qua đời năm 1939,thọ tới 29
tuổi .Khi về già,chúng cũng có thể bị các bịnh như con người ,như ung thư,bịnh tim,thận,bịnh các đường
tiết niệu và thậm chí bị suy lão .
Ở VN còn phân biệt 2 loại Chó : là Chó Ta hay là Chó Cỏ và Chó Tây ( Chó Berger ) .
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Người xưa thường tin rằng Chó cắn chủ là điềm vô cùng bất hạnh . Chó bỏ nhà đi ,báo hiệu khánh tận
của chủ nhà . Vì vậy có câu :
Mèo tới nhà thì khó,
Chó tới nhà thì sang .
Người đời rất thương các chú Chó .Nói là chú rất dễ thương,chú trung thành và bão vệ chủ ,có tình có
nghĩa . Có nhiều câu chuyện rất cảm động về chú .Thí dụ như chủ mất,chú nằm bên mộ nhiều năm tháng
.Hay chú chờ nơi sân ga mỗi buỗi chiều ,mặc dầu chủ đã mất từ lâu .Chó biết vẫy đuôi mừng chủ hay
khách đến nhà .Chó dẫn người mù đi đường ,v.v..
Chó là một sinh vật có đầy đủ ngũ tạng như con người .Chẳng may kiếp này nó là một con vật .Đối với
người Tu Vô Vi ,Chó là một người bạn dễ thương ,đáng mến .
Năm nay là năm Mậu Tuất 2018 .Cứ 12 năm thì có một con Tuất ra đời .Tử vi có 12 con giáp .Cộng
với 10 Can ( Giáp,Ất,Bính, Đinh,Mậu ,Kỷ,Canh,Tân ,Nhâm, Quý );nên con Tuất kế tiếp tuần tự là Canh
Tuất,Nhâm Tuất,v.v.. .Muốn có một con Mậu Tuất kế tiếp phải chờ đến 60 năm .Nghĩa là Mậu Tuất 2078 .
Do đó thật là buồn cười khi nhân gian ngồi uống trà mà đoán giải Sấm Ký .Bởi vì cứ đoán Tuất này
không phải ,thì đoán đến Tuất sau .Bởi vậy,Đức Thầy mới dạy rằng : lông nheo trước mắt còn không biết
bao nhiêu sợi,thì nói chi chuyện xa vời .Không biết ngày mai mấy giờ đi cầu ,mà đoán chi cái chuyện mai
sau .
Có một ông bạn đạo trao đổi với Đức Thầy về tánh khí có nghĩa và trung thành của con Chó .Đức Thầy
dạy rằng : Kiếp này người nào vong ân bội nghĩa,lừa thầy phản bạn .Kiếp sau đầu thai làm con Chó, để học
bài làm người ân nghĩa ,trung thành với đời . Các bạn nghĩ sau ? Thôi thì chúng ta cố gắng nằm lòng câu “
Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi “ mà tu hành cho tinh tấn .
Đến đây, trước thêm năm mới ,Tôi và Bà Vía của Tôi xin được Kính Chúc Quý Bạn :
Một năm mới,Mậu Tuất 2018
Dồi dào Sức Khỏe, Tu Hành Tinh Tấn
Thân Tâm An Lạc
Cùng với Gia Đình được nhiều Hạnh Phúc
Vạn Sự Cát Tường
Và đồng thời gởi biếu quý bạn hai bài viết khá hay mà Tôi sưu tầm được,đọc cho vui trong ba ngày
Tết.Quý bạn cần đọc thật chậm,nhiều lần .Và tùy theo trình độ của mình sẽ nhận biết cái hay đến đâu mà
thưởng lãm nhe .

Lưu lại một chỗ trống
Đời người, vì có quan tâm, có bám víu nên có thống khổ;
có hoài nghi, nên mới tổn thương; có xem nhẹ, nên mới thảnh thơi vui vẻ.
Chúng ta đều là những vị khách qua đường, có rất nhiều sự tình,
chúng ta đều không thể làm chủ được,
hết thảy đều nên để tùy duyên…
Tâm đơn giản, thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi;
tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến nơi nào cũng là hạnh phúc.
Sống biết Tích đức, làm việc tốt mặc dù không ai thấy,
nhưng trời biết đất biết.
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Con người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa;
con người làm việc ác,
họa dù chưa đến, phúc đã rời xa;
người làm việc thiện,
như cỏ mọc giữa vườn xuân,
dù không ai trông thấy, vẫn ngày ngày tăng trưởng;
người làm ác, như hòn đá mài dao,
không thấy tổn hại gì, nhưng ngày qua ngày sẽ thấy chỗ hao mòn.
Là phúc hay họa đều tại tâm.
Điều đáng sợ khi hành ác, không phải sợ người phát hiện,
mà ở chỗ tự mình nhận biết;
điều tốt đẹp khi hành thiện, không phải là ở chỗ người khác tán dương,
mà là ở chỗ chính mình thanh thản.
Sống cần biết chừa cho mình một khoảng trống,
thì tâm hồn mới có thể
thoải mái linh hoạt;
Lúc đường đời hanh thông, chừa một chỗ trống trong suy nghĩ,
chớ để đắc ý làm mê mờ tư tưởng;
Lúc thống khổ, chừa một khoảng trống cho an ủi,
chớ để khổ não bóp nghẹt tâm can;
Lúc phiền não, chừa một chỗ trống cho vui vẻ,
phiền não sẽ tan thành mây khói;
Lúc cô độc, chừa một chỗ trống cho bạn bè thân hữu,
họ chính là một phần
trong cuộc sống của mình.
Lưu lại một chỗ trống,
đây là nét đẹp nhân sinh,
cũng chính là tuệ giác sống trong đời.
Như Thị

Ở Chốn Không Lời
Nghìn thu đá ngủ say mèm
Chiều hôm thức dậy bỗng thèm nghe Kinh
Xót xa nhỏ lệ thương mình
Thùy miên lũy kiếp vô minh, mịt mù.
Đá lên tiếng hỏi nhà sư
Nặng nề kiếp đá, răng chừ thoát thai?
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- Hỏi mình, này chớ hỏi ai
Đừng ôm núi ngủ, đừng say giấc đời!
Thiên thu dưới ánh mặt trời
Hồn đầy bóng tối chưa dời một phen
Trong lòng Đá có hoa sen
Sao hoài xa lạ, chưa quen một lần?
Trông kìa, mấy cụm nhàn vân!
Trôi về phương nớ hồng trần nhẹ tênh,
Cuộc đời vốn dĩ mông mênh
Chôn chân từ độ lãng quên, buộc ràng..
Đá nghe vỡ mộng, bàng hoàng
Thở dài một điệu mang mang đất trời..
Rồi Sư cùng Đá bật cười
Cả hai ở chốn không lời gặp nhau.
Như Nhiên -T Tánh Tuệ

Cám ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Bạn hiền và quý bạn thân mến ,
Cám ơn quý bạn đã thưởng thức bài viết hôm nay .
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang
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BẠN ĐẠO VIẾT BÀI 2
Hemet, ngày 5 tháng 2 năm 2018
Kính gởi về Tuần Báo Phát Triển Điển Năng:
Thưa các bạn,
Hôm nay tôi lại có duyên lành viết bài Chia Sẽ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm của chính tôi cùng
với các bạn:
ĐẠI TRÍ
Đại trí khai minh rõ pháp trình
Tự thức duyên lành tự giác minh
Qui hội tình người duyên đạt thức
Quý yêu Trời Phật tự qui hình
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Trời Đất bao la rộng lớn, như vậy thì đối với Trời Đất mà nói thì làm cái gì cũng phải cho nó Lớn
Rộng - Công Khai - Tâm Lượng Hải Hà mới dung chứa được tất cả. Đó là chuyện của Đất Trời.
Còn chúng ta thì sao? Làm cái gì đây? Những chuyện rất tầm thường mà bắt buộc chúng ta phải
làm hằng ngày cũng được cho là Đại Sự, thao diễn tập dượt hàng ngày được gọi là Tam Đại Sự: ăn, ngủ,
ỉa.
Nói đến Ông Trời thì phải nói đến cuốn sách "Thượng Đế Giảng Chơn Lý".
Có lần Đức Thầy hỏi tôi: "Con nghĩ sao về cuốn sách đó?" Tôi trả lời: "Dạ thưa Thầy, Thượng là
cao. mà Đế là thấp (đế giày), Giảng là nói, Chơn Lý là sự thật, nghĩa là Ông Trời Ổng nói sự thật: Cao nhất
cũng là Ổng mà Thấp nhất cũng là Ổng. Cục vàng cũng là Ổng, mà cục cứt cũng là Ổng, đâu cần đọc hết
cuốn sách đó để hiểu và biết được Thượng Đế đâu Thầy. Cái tựa sách đã nói hết rồi." Đó là những kỷ niệm
lúc đi chơi và làm tài xế lái xe cho Đức Thầy. Tài xế mà còn biết lý luận được như vậy, thử hỏi ông thợ
máy mà tu cái pháp này còn giỏi hơn biết bao nhiêu.
Đức Thầy có nói cho tôi biết hôm nào bước ra đường mà đạp cứt thì bữa đó hên lắm. Cứt là Tiền, là
luồng điển mạnh nhứt đang cai trị cái thế giới này ... ai cũng phải nể sợ, không dám đụng đến nó, kiếm
được nó rồi đem bỏ vô tủ sắt khóa kỹ lại, mỗi khi có chuyện cần xài đến thì rất dè dặt lo sợ. Còn tao thì xài
thẳng tay, cho biết mặt tao xài mày, tao xài mày ... Người ta xin 300 đô la cho luôn 3,000 đô la, gặp mặt là
phát tiền, không cần biết có quen hay không. Có hai đứa bé nhận được 100 đô la của Đức Thầy, vui mừng
và nói: Ba con chưa bao giờ cho con 100 đô la, chỉ có Ông Tám... Dù đúng, dù sai, dù hay, dù dở ... cũng
là những kỷ niệm đẹp quý báu trong kiếp sống được đem chia sẽ lại cùng với các bạn. Sau khi bỏ xác về
Trời, Đức Thầy có nhắn nhủ lại với chúng ta: "Dù đi hay ở cũng là vui thôi."
Đức Thầy không có si mê cá tánh, tôn sùng, đánh bóng hay vinh danh ai hết, mà chỉ Tôn Sư Trọng
Đạo, vun bồi sáng suốt để phục vụ tâm thân, gia đình, xã hội, làm cho người vui.
Kính chào các bạn.
Quí thương
Bành-Chí
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