
   Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 1/10 

` 
Số 1197  17 tháng 6 năm 2018 

 

 

 

 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) Nhiều người tu nhận định rõ rệt, có Thượng Ðế, có Trời có Phật, thì sẽ được kết quả gì?  
2) Bé viếng thăm vườn Bách Thảo, Bé có cảm tưởng gì lạ không?  
3) Mỗi buổi sáng Bé đều có thể thao có lợi ích gì không?  
4) Bé đã được bình an tới Tây Ðức, Bé cảm thấy có gì đặc biệt không? 

5) Tu không thành trách móc Trời Phật và hoàn cảnh tại sao? 

6) Cuộc sống vui hòa bình giữa bạn đạo và Bé sẽ có những hiện tượng lạ trong tâm tư của mọi 
người hay không? 

7) Cuộc sống vui hòa bình giữa bạn đạo và Bé sẽ có những hiện tượng lạ trong tâm tư của mọi 
người hay không? 
 

Töù Thoâng 
 

Töù thoâng baùt ñaït qui gieàng moái 
Qui hoäi tình ngöôøi töï tieán thoâi 
Giaœi toœa tröôïc oâ khai trieån toát 

Thaønh taâm phuïc vuï töï  qui hoài 
 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 30/05/92  

Hỏi: Nhiều người tu nhận định rõ rệt, có Thượng Ðế, có Trời có Phật, thì sẽ được kết quả gì?  
 

TL: Nhiều người tu nhận định rõ rệt, có Thượng Ðế,có Trời có Phật, thì hành giả sẽ có cơ hội đãnh 

lễ Trời Phật ở tương lai. Nguồn hy vọng ấy không bao giờ chấm dứt, lúc nào cũng triền miên sống 

động. Tưởng nhớ Trời Phật thì sức sống lúc nào cũng dồi dào hơn. Chung vui và chấp nhận sự tiến 

hóa cả hoàn vũ. Ðại trí triền miên được phát triển, lượng từ bi càng được mở rộng hơn, giờ thiền 

lúc nào cũng được yên ổn và thoải mái.  
 

                       Kệ:  

Ý lành tiến hóa xác tâm khinh  
Rõ rệt Trời cao xét hành trình  
Diệu pháp tràn đầy tâm chuyển thức  
Cơ mầu sắp đặt chuyển chuyển khuynh  
 

 
2) 31/05/92  

Hỏi: Bé viếng thăm vườn Bách Thảo, Bé có cảm tưởng gì lạ không?  
 

TL: Bé viếng thăm vườn Bách Thảo, Bé lại cảm thấy định luật hóa hóa sanh sanh của Trời Ðất rất 

rõ ràng. Loại thảo mộc sống ở vùng đó, tự nó chấp nhận định luật hóa hóa sanh sanh mà hành sự, 

tùy theo thời tiết nóng hay lạnh đó thôi. Hiểu được luật Trời thì cũng chẳng có gì khác lạ hết, chịu 

luật thì mới có cơ hội tiến hóa. Người tu cũng vậy, ở vị trí nào cũng có cơ hội tu học và tiến hóa 

cả. Chỉ có phần hồn hiểu được nguyên lý vô sanh thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả và tốt 

đẹp theo chiều hướng phát triển của tâm linh.  

 

                   Kệ:  

Vạn linh nguyên lý triển hành trình  
Cảm thức Trời cao tự giác minh  
Vượt cõi vô minh cùng tiến hóa  
Hóa sinh sinh hóa tạo thân hình  
 
3) 01/06/92  

Hỏi: Mỗi buổi sáng Bé đều có thể thao có lợi ích gì không?  
 

TL: Thưa mỗi buổi sáng có thể tháo và thiền đều có lợi ích cho cơ thể, máu huyết sẽ được chuyển 

chạy điều hòa, trí tâm khỏe mạnh. Tâm có cơ hội tưởng đến Trời Phật nhiều hơn, đầu óc ổn định 

và thanh nhẹ. Sự liên hệ giữa óc và xác rất cần cho sự tiến hóa của tâm linh. Mỗi buổi sáng tham 

thiền nhập định tốt, thì kết quả trong ngày sẽ được tốt.  

 

                  Kệ:  

Tâm tưởng sự thành việc tiến nhanh  
Hóa sanh sanh hóa đích thân hành  
Chiều sâu tâm đạo tùy duyên thức  
Học hỏi triền miên điển hóa thanh  
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4) 02/06/92  

Hỏi: Bé đã được bình an tới Tây Ðức, Bé cảm thấy có gì đặc biệt không?  
 

TL: Thưa Bé thấy thời tiết rất tốt thay vì sự báo cáo của TV thì nơi nầy bị mưa lớn, ngược lại 

những gì đã báo cáo. Bạn đạo cũng cho hay cách đây một tiếng đồng hồ thì mưa gió tầm tả, nhưng 

bây giờ lại khác hẳn, mọi người đều vui vẽ ra về, Bé được một giấc ngủ yên và thiền tốt.  

 

                 Kệ:  

Nơi nao cũng sống ý Trời độ  
Tương ngộ đồng hành chuyển thức vô  
Hợp cảnh chung vui thành ý đạo  
Trí tâm học hỏi pháp phân đồ  
 
5) Hỏi: Tu không thành trách móc Trời Phật và hoàn cảnh tại sao?  
 

TL: Thưa tu không thành còn trách móc Trời Phật và hoàn cảnh thì trí tâm càng ngày càng bị lu 

mờ, càng ngày càng xa Trời Phật, tự giam hãm mình trong chiều hướng sân si bất chánh, không 

sao tránh khỏi cảnh địa ngục ở tương lai. Không chịu nhìn lại hành động của chính mình mà sửa 

tu, ngược lại bị hạ từng công tác, tranh chấp vô lý, sa vào lửa thiêu thân mà không hay, bày mưu 

lập kế, chẳng đi đến đâu! Càng ngày càng khổ thêm, cuối cùng phải tự bước vào địa ngục mà tự ăn 

năn sám hối, nhiên hậu mới được hồi phục một phần nào ở tương lai, tiếp tục trên hành trình tự tu 

tự tiến gian nan, để xây dựng dũng chí mà tiến hóa tu thân.  

 

                Kệ:  

Từ bi căn bản tự mình có  
Tự sửa tiến thân đỡ khỏi mò  
Thanh tịnh tràn đầy duyên tự thức  
Minh tâm kiến tánh khỏi trễ đò  
 
6) 03/06/92  

Hỏi: Cuộc sống vui hòa bình giữa bạn đạo và Bé sẽ có những hiện tượng lạ trong tâm tư của 

mọi người hay không?  
 

TL: Thưa cuộc chung sống hòa bình chung vui của các bạn đạo Tây Ðức đã tổ chức, do sự phát 

tâm hình thành bởi mọi người, đều là sự cao quí vô giá của tâm linh. Sự khai triển mừng vui của 

mọi người sẽ có, việc tái hội không ngờ, nhưng nó sẽ có và hình thành, cơ hội hướng về tâm linh 

thay vì bám vào sự đấu tranh cho vật chất có thể làm mất vị trí của tâm linh.  

 

                   Kệ:  

Thương yêu xét rõ hành trình tiến  
Bỏ cuộc đấu tranh giải nỗi phiền  
Sum họp chung hành tâm đạt đạo  
Giải thông đời đạo sống càng yên  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Chơn Tà Giáo Minh 

 

Con ơi! Tâm thức đạt nền 

Tự lo tu sửa tự bền vững đi 

Kỳ này mới thật kỳ thi 

Tâm con ổn định con thì đạt thanh 

Thành tâm thực hiện thừa hành 

Ðiển trao điển hút điển thành chơn nhơn 

Mặc ai tỏ vẻ giận hờn 

Con thương con độ ban ơn người hiền 

Tình đời tạm bợ gieo gương 

Nay thương mai ghét là đường thế sanh 

Tạo ra thế sự cạnh tranh 

Tu không đạt đạo tạo thành giấc mơ 

Thiên cơ khai triển từ giờ 

Nay yên mai động chớ mơ chuyện đời 

Dầu ai kích động chớ rời 

Ðiển quang thanh nhẹ hợp thời đó con 

Ðường đi bằng đất phải mòn 

Ðường tâm quang chiếu vẫn còn tự khai 

Thương yêu tha thứ làm hoài 

Ðến ngày mòn nghiệp chẳng ai ghét mình 

Phật xưa cũng sống một mình 

Ngày nay khoa học giả tình tạm thôi 

Tham dâm chỉ tạo miệng môi 

Vấn thân tu học tiến lùi do tâm 

Hòa cùng thiên giới thậm thâm 

Phá mê dẹp chấp khỏi tầm ngoại lai 

Trong con có sẵn thanh đài 

Thực hành chánh pháp có ngày đạt thông 

Tình đời đen bạc lòng vòng 

Không sao thoát được lại tròng thêm đau 

Bỏ đời về đạo lại mau 

Tâm không mê chấp bước vào càn khôn 

Ðiển trời khai hóa sanh tồn 

Ðộ tha tận độ do hồn tiến thăng  

Dù cho tiền bạc nhà băng 

Cũng về với đất ở ăn do Trời 

Hai không định luật chẳng rời 

Ðến không cũng phải về trời tay không 

Cảm thông thiên địa một lòng 

Khai thông nội thức tréo tròng tiêu tan 

Tâm thanh lý luận bạc bàn 

Giàu lòng nhịn nhục đứng hàng đầu tiên 

Tự mình gánh chịu mới yên 

Hồi sinh bất diệt vượt xuyên tình đời 

Thanh bình cảm thức nơi nơi 

Dù bom dù đạn cũng nơi học hành 

Chẳng còn ôm trược bỏ thanh 

Quân bình thanh lọc trược thanh điều hòa 

Tình thương đạo đức thật thà 

Khí trời thay đổi vui ca tình trời 

Thành tâm sáng tác chơn lời 

Yêu thương tha thứ tạo nơi thanh bình 

Càn khôn qui một nguyên linh 

Giúp hiền tiến hóa giúp tình đạt thông 

Tu thời hết dạ hết lòng  

Hướng về giải thoát cảm thông tình trời 

Vận hành chơn thức chơn lời 

Hy sinh tu luyện hợp thời đạt thanh 

Quê xưa đã sẵn lưu giành 

Phần ai nấy hưởng thực hành về quê 

Dù cho trắc trở muôn bề 

Có cay có đắng có về đến nơi 

Lột trần bản chất lỗi thời 

Tu mà cố chấp tu rơi đạo tà 

Nói năng lý luận khó hòa 

Khóc mình không khóc, khóc Cha làm gì? 

Ai ai cũng tiến hợp thì 

Thực hành chánh pháp tự ghi đạt thành 
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Nguyên hành nghiêm luật hóa sanh 

Phơi bày trước mắt nơi thanh trong lòng 

Con ơi! Luật đạo diệu thâm 

Thực hành đến đích tự tầm đến nơi 

Nằm trong nghiêm luật của Trời 

Con tu chưa đắc con thời chê khen! 

Khổ hình duyên nghiệp nháp nhem 

Con không giải quyết con đen như hời! 

Xưng danh thần thánh Cha Trời 

Bước vào địa ngục hết lời nói năng! 

Vô Vi cương quyết thực hành 

Con đường sống chết là thanh trược hòa 

Quân bình mới rõ tình Cha 

Chung nhà một cội thiết tha thực hành 

Bỏ đi bản chất đàn anh 

Về không tự đạt, đạt thành chơn như 

Càn khôn vũ trụ đang cười 

Người sao lắm chuyện tạo người bất minh 

Tình thương khai triển đệ huynh 

Quên mình dẹp động rõ tình thương yêu 

Tình thương cây cỏ vẫn siêu 

Tình người lại thiếu tạo yêu bằng lời 

Ngược dòng lại trách ông Trời 

Về đâu mới đúng hợp thời tự tu ??? 

Hai Không 

Manila, 12-02-1988 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 

GIẢI MINH MÊ LOẠN (tiếp theo và hết) 
 

Montréal 30/05/1982, 
 

Người ta nói gì nói, người ta chọc gì chọc mà các bạn có thể trở về trong cái ngôi vị các bạn là không có 

đau khổ! Vì các bạn là học viên kia mà, các bạn đâu có phải là chủ trương đấm đá người ta mà các bạn 

phải sợ thất bại! Các bạn chủ trương tự khám phá những gì sẵn có của chính mình, để đem lại sự quân bình 

cho chính bạn. Bạn đâu có bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa mà các bạn nhờ ngoại cảnh và để tìm hiểu những 

cái gì sẵn có của các bạn thì các bạn sẽ là món quà quí của chúng sanh. Các bạn chịu tìm các bạn, thấy rõ 

các bạn và nói những cái phương thức các bạn đã tìm ra các bạn. Bây nhiêu đó đủ rồi! Bạn tìm ra các bạn 

là bạn sẽ có tất cả! Mà các bạn chỉ cho mọi người tìm ra họ thì họ sẽ có tất cả! 
 

Một của cải vô cùng sống động trong tâm thức của mọi người. Tại sao chúng ta không làm? Tất cả khoa 

học, tất cả sự văn minh hiện tại là để tìm khả năng của loài người và chúng ta là người đang tìm thực chất 

của chính mình! Hỏi nó có phù hợp với thời đại hay là không? Một kỳ công chiến đấu, chiến đấu cái bản 

tánh ô trược, chiến đấu sự xâm chiếm bất chánh trong nội thức của chúng ta và gọt rửa tất cả những gì trần 

trược trong nội tâm, để tiến tới sự sáng suốt sẵn có, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ! Hỏi cái khoa học này 

nó có cướp quyền sống của tâm linh các bạn không? Hay là nó ủng hộ hay là xây dựng cho tâm linh các 

bạn tiến tới vô cùng? Rốt cuộc ông tu ông đắc bà tu bà đắc, ông ra ông bà ra bà rõ ràng, không có liên hệ 

trong chuyện gia đình yếu hèn lôi cuốn! 
 

Nhưng mà tâm thức các bạn vẫn vững tiến, vẫn khai triển, chủ trị từ đầu tới chân của các bạn, đều là dùng ý 

chí điều khiển trong tâm thức sáng suốt, hòa đồng phối hợp cả càn khôn vũ trụ, đem lại sự trọn lành cho 

tâm thức của các bạn. Chớ nếu không hành làm sao đạt? Dùng lý thuyết suông, phê luận suông, rồi các bạn 

đạt ở chỗ nào? Nói một hồi rồi tâm tánh không sửa, chỉ có hành rồi mới thuyết là cái phương pháp công 

phu của Vô Vi này, hành rồi mới thuyết! Tu đạt tới đâu nói tới đó, đủ rồi!.  

Cho nên khi mà các bạn chịu, bằng lòng đạt được sự sáng suốt rồi, cống hiến cho mọi nơi mọi giới và đây 

là thực chất của cả càn khôn vũ trụ, thực chất của tâm linh, thì mọi thực chất sẽ hướng về với các bạn! Các 
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bạn mới thấy rõ rằng; giải nghiệp bằng cách nào. Mọi luồng điển đều hướng về bạn và các bạn hướng về 

mọi nơi mọi giới là phải trong cái tâm thức hòa đồng không? Thì các bạn đang ngự ở đâu? Ngự trên tòa 

sen sáng suốt và đi tới bất cứ nới nào, bất cứ dung điểm nào, tâm hồn các bạn cũng là phát đạt tới vô cùng! 
 

Cho nên cái phương pháp công phu mà chính tôi đã thực hành, lần lần các bạn thấy : thay đổi, thay đổi 

mãi, tiến hóa mãi, thì các bạn mới thấy rằng cái khoa học huyền vi có sự thật, mà khoa học của siêu văn 

minh cũng có sự thật! Vì ngày nay tâm thức của các bạn cũng thay đổi, bước qua nhiều giới khác rồi. 

Những người chiu tu mới thấy rõ, trước kia tôi không làm được việc này, ngày nay tôi làm ! Trước kia vì 

sự gò bó của đời đã bắt buộc tôi học nhưng mà tôi không làm được. Ngày nay tự nhiên trong tâm thức tôi 

nó phát khởi ra, tôi đã làm. Tôi mới nhìn nhận rằng : những người đi trước thật sự đã thành công! Rồi tôi 

mới thấy rõ rằng tôi đang hành trình tiến tới sự thành công! Và tôi sẽ rút ngắn thời gian hơn, không có phụ 

lòng những người đi trước!  
 

Cho nên tâm thức của các bạn càng ngày càng trẻ trung, càng vui, càng mạnh, càng dũng mãnh trong thanh 

tịnh, không phải dũng mãnh trong động loạn! Ðó, cho nên chúng ta càng thích thú cái chuyện tu học của 

chính mình! Không đá động một ai, sửa mình để tiến hóa và chấp nhận làm học trò của các nơi các giới. Ai 

cũng có thể dạy chúng ta được. Con kiến cũng có thể dạy chúng ta được, hột cát cũng có thể giáo dục 

chúng ta trở nên một cái ý chí hùng mạnh. Tất cả những sự hiện diện trước mắt chúng ta đều giáo dục tâm 

thức chúng ta để trở về với sự sáng suốt vô cùng! Thấy rõ phần hồn, thấy rõ thực chất của chính chúng ta. 

Nhờ đó mà tiến, nhờ đó mà học, cho nên chúng ta giáng sanh: Cái cơ hội cuối cùng làm con người , phải 

học! Có đầy đủ hết không học rất uổng. Mà học bằng tâm thức, học bằng sự sáng suốt, học bằng mọi sự 

chứng nghiệm của chính mình! Tùy theo trình độ mà học triển, nó mới thật sự là người tu. Cho nên chúng 

ta không có nên dựa trong một lý thuyết của một người nào, mà không thực hành để tự đạt, rất oan uổng! 
 

Lý thuyết của người đó thì sự thành công của người đó. Mà sự thực hành của chúng ta đạt được và xây 

dựng thành một cái triết lý vững là phần của chúng ta đang học và đang tiến, chứ không phải nói chúng ta 

hay! Chúng ta không có hay, chúng ta luôn luôn dở, chúng ta luôn luôn tăm tối, chúng ta mới đi học tiến 

tới vô cùng! 
 

Mà nếu cho chúng ta là hay, là đủ là chúng ta không bao giờ có vô cùng! Chúng ta tự giới hạn, cho chúng 

ta là cao hơn hết, không bao giờ có cái đó, không bao giờ tiến. Một người truyền pháp là học trò của nhiều 

triệu ông thầy ở thế gian. Những sự phê bìn , những sự chỉ trích, đó là thầy chúng ta. Cho roi cho vọt để 

được học, học được sự kiên nhẫn không? Ðể thấy chúng ta đã học được sự kiên nhẫn chưa? Ngay trong gia 

đình các bạn, các con các bạn, vợ các bạn, chồng các bạn, cũng đang cho roi cho vọt các bạn. Thượng Ðế 

đã mượn nó mà giáo dục các bạn, để coi thử các bạn có sự thanh tịnh không? Thật sự thanh tịnh hay là 

chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội học hỏi và các bạn cũng bằng lòng tới nghiên cứu với tôi vì tôi là người 

đi trong thực chất. Ngoài thực chất tôi không nói! Tôi đã thực hành được cái gì thì tôi nói cái đó. Tuy rằng 

lời nói của tôi không văn chương nhưng mà mộc mạc và trong thực chất tôi mới truyền. 
 

Vì tôi đã nếm qua và tôi đã đi con đường đó. Cho nên tôi hy vọng rằng các bạn phải trở về với thực chất 

sẵn có của các bạn và khả năng sẵn có của các bạn để các bạn tiến tới! Thì hôm nay trước khi đi, tôi không 

có những lời nói gì quí giá bằng kêu gọi các bạn phải trở về với thực chất của các bạn để tránh tất cả những 

sự động loạn lầm sai mà do bên ngoài có thể gieo cho tâm thức các bạn! Các bạn phải biết cách đo lường 

trong cái sự thăng hoa tu học của các bạn. Ðừng sợ những sự đả phá, và đừng ngán cái hành trình tiến hóa 

vì các bạn đang ở trong khuôn, không làm cũng phải làm, không tiến cũng phải tiến! Mỗi người đều sống 

trong qui luật kích động và phản động của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, không có một người nào tránh 

khỏi hết. Từ vua tới dân tại thế gian, từ ông giàu nhà nghèo cũng phải sống trong qui luật đó. Nhưng mà 

chỉ có một lối thóat là hít vô và thở ra mà thôi! Cái đó mới thấy rõ rằng Thượng Ðế ở đâu? Thượng Ðế 

hằng hữu trong tâm thức các bạn. Tuy Ngài không ở thế gian nhưng mà sự chuyển hóa của Ngài luôn luôn 

chiếu cố trong tâm thức của các bạn, hằng hữu trong tâm thức các bạn. Sự thanh nhẹ chính là ngài, không 
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rờ mó được chính là Ngài. Nhưng mà Ngài là vị cứu sinh từ giây từ phút cho tâm linh các bạn. Cho nên các 

bạn sẽ thấy rõ Ngài hơn, Ngài luôn luôn với bạn và bạn phải luôn luôn sống với Ngài! Không bao giờ các 

bạn có thể xa sự yêu thương của Ngài nhưng mà các bạn tu rồi, các bạn mới thức tâm và các bạn thấy cần 

yêu Ngài. Thì bất cứ giờ phút nào, các bạn cũng sống trong sự sống động của Thượng Ðế và không bị lừa 

gạt nữa! 
 

Tôi xin thành thật cảm ơn các bạn trong thời gian tôi trở về đây và sự đóng góp của các bạn và những câu 

hỏi của các bạn và những sự phát tâm của các bạn để xây dựng cho những người kế tiếp cũng nằm trong ý 

chí của Thượng Ðế. Thành thật cảm ơn các bạn và mong rằng một ngày nào đó, các bạn sẽ sớm trưởng 

thành và các bạn phải ý thức rõ các bạn là Thượng Ðế của một tiểu thiên địa hiện tại, nhiên hậu các bạn 

mới có cái dũng cảm để cống hiến cho mọi nơi mọi giới, càng ngày càng quãng đại hơn, lớn rộng hơn, cởi 

mở hơn. Chúng ta sẽ có một thiền đường hòa hợp cả càn khôn vũ trụ không phải một căn nhà eo hẹp là đủ 

cho những người tu của Vô Vi. Người tu của Vô Vi sẽ có một nơi rất rộng vô cùng, Các bạn sẽ thuyết 

giảng cho chúng sanh tại thế bằng xương bằng thịt, các bạn sẽ thuyết giảng cho thiêng liêng sống động, hạ 

giới, trung giới, thượng giới. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng và lời nói của tôi vẫn ghi âm. Ðây rồi 

tương lai họ sẽ thấy. Khi tôi lìa đời rồi mọi người sẽ thấy rằng đây là một đường lối, đây là một chìa khóa 

cho tôi tiến. Ðây là sự dũng mãnh của tôi và tôi sẽ xử dụng sự sáng suốt sẵn có của tôi!  
 

Thành thật cảm ơn các bạn! 
 

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018 
“Nhìn Xa” 

Hyatt Regency Montréal, Canada 
Từ 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2018 

15.06.2018 

Kính thưa quý bạn đạo, 

 Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự hăng hái ghi danh của quý bạn đạo. Xin quý bạn đạo lưu ý các 

điểm sau đây: 

1) Ghi danh Đưa Đón tại Phi Trường Montreal Pierre-Elliott-Trudeau International Airport  
(Code: YUL): 

Thời hạn chót ghi danh vận chuyển là ngày 1 tháng 7, 2018.  

Hiện nay vẫn còn một số đông bạn đạo chưa thông báo chi tiết về chuyến bay của mình. Vì 

BVC cần thời gian sắp xếp xe bus đưa đón, xin quý bạn gởi chi tiết càng sớm càng tốt cho Ban 

Ghi Danh địa phương. Chúng tôi không bảo đảm có thể nhận đưa đón, nếu quý bạn thông báo 

trễ sau thời hạn 1 tháng 7, 2018.  
Vì nhân lực giới hạn, BVC chỉ đưa đón bạn đạo có ghi danh Đại Hội từ phi trường YUL về 

khách sạn Hyatt. Quý bạn đến ga xe lửa hay trạm buýt xin vui lòng tự túc. Những ngày đón từ 
phi trường về Hyatt: 11, 12 và 13 tháng 9. Những ngày đưa từ Hyatt ra phi trường: 17 và 
18 tháng 9. 

2) Cẩm Nang Đại Hội: 

Chúng tôi sẽ gởi cẩm nang đến quý bạn trong vòng tháng 8. Nếu có thay đổi địa chỉ, xin quý 

bạn liên lạc ban ghi danh địa phương để cập nhật hóa địa chỉ mới. Trong trường hợp quý bạn 

đạo chỉ muốn nhận electronic copy, xin email cho chúng tôi để chúng tôi sẽ gởi email thay vì 

bưu điện. Xin email về ghidanhdhvovi@gmail.com. 

   Thành thật cảm ơn quý bạn, 

Kính thư, 

Ban Ghi Danh  
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 

KHÓA TỊNH KHẨU – NIỆM PHẬT VÀ THANH LỌC 
NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 2018 

 
Tất cả khóa sinh được 15 người gồm 8 nam và 7 nữ.  Đặc biệt khóa này dương thịnh âm suy.  Tuổi từ 15 

đến 75 (tôi là người lớn tuổi nhất trong khóa), ai cũng năng động và đầy tinh thần phục vụ.   

Để chuẩn bị cho buổi khai khóa học, các anh nam hăng say sữa soạn dọn dẹp.  Đáng tiếc là không đủ thời 

giờ để cắt cỏ dại nhưng tổng quát là thiền viện cũng tạm ổn để đón tiếp bạn đạo và khóa sinh tu học.  Còn 

các chị dự khóa cũng hăng say không kém trong việc giúp đi chợ, nấu ăn, thu xếp chỗ nghĩ ngơi cho các 

khóa sinh thật chu đáo. 

Khóa học mở được 2 ngày, chúng tôi đang được hưởng sự thanh nhẹ lâng lâng thì ngày thứ 3 đột nhiên 

xuất hiện trục trặc.  Giếng nước thiên nhiên trong lành của thiền viện đã cạn nước, không thể cung cấp 

nước cho sinh hoạt hàng ngày của khóa sinh và tu sinh nữa. 

Vì sự bất tiện này, một vài khóa sinh giao động và lo lắng.  Nhưng số khóa sinh còn lại và ban tổ chức đã 

nhanh chóng khắc phục trở ngại trong thanh tịnh.  Kết quả sự việc được giải quyết gọn nhẹ, việc tu học 

không bị gián đoạn giây phút nào.  Ban tổ chức, ban chấp hành cùng hội trưởng gấp rút phối hợp với ban 

vận chuyển di tản 1 số khóa sinh tình nguyện xuống trụ sở tiếp tục việc tu học.  Còn lại số nhỏ khóa sinh 

và 2 tu sinh ở lại cầm cự cho đến ngày mãn khóa. 

Kinh qua sự trục trặc này, chúng tôi được trãi nghiệm bài học tìm TỊNH trong ĐỘNG.   

Với sự sắp xếp khéo léo của ban nhà bếp, nửa số khóa sinh phục vụ ẩm thực đã được cử đi xuống Trụ Sở 

Xây Dựng Vô Vi (TSXDVV) tiếp tục phục vụ cho khóa.  Các bạn rất thanh tịnh chuẩn bị dụng cụ và thực 

phẩm đầy đủ cho khóa ở nơi di tản.  Trong lúc di chuyển xuống núi thì tại Trụ Sở đã có bạn đạo chuẩn bị 
cơm nước để kịp buổi cơm tối cho mọi người không bị đói ngay khi đến Trụ Sở.  Trước khi ra xe, các nam 

khóa sinh cố gắng tranh thủ xách 1 số thùng nước dự trữ giúp cho 5 phụ nữ còn ở lại (gồm 3 khóa sinh và 2 

tu sinh).  Hôm sau, một người nữa rời khóa, bốn người còn lại lại ỳ ạch tự túc khiêng nước từ các thùng dự 

trữ dưới giếng lên bếp để dùng và cho vệ sinh.  Cầm cự được 2 ngày thì 2 người ngã bệnh nhưng vẫn cố 

gắng khiêng nước cho mỗi ngày tiếp theo.  Các chị em đã vui vẽ “Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa” 

một cách đáng nể qua sự thử thách, vì mỗi lần phải xách 2 thùng nước lên dốc và khoảng 25 bậc thang như 

các sư phụ Thiếu Lâm luyện nội công vậy. 

Riêng đối với các khóa sinh tiếp tục khoá ở TSXDVV, một vài người về nhà gia đình để ngủ nhưng tất cả 

vẫn cùng nhau sinh hoạt vào ban ngày.  Vì ở lại thiền viện nên tôi không rõ sự việc xảy ra sau đó, nhưng 

với dự đoán của tôi thì tất cả các khóa sinh cũng vượt thử thách này. 

Với sự nhiệt tình của ban chấp hành và hội trưởng đã bàn bạc cùng tu sinh đi đến một quyết định là mướn 

chuyên viên về giếng xem xét để tái phục giếng nước, đồng thời tiến hành lập thêm hệ thống cung cấp 

nước của chính phủ để phục vụ bạn đạo hữu hiệu hơn trong những hội họp và những khóa học sắp tới.  

Những mong muốn đã ấp ủ từ nhiều năm qua của bạn đạo đang từng bước được thực hiện. 

Niềm sung sướng đặc biệt của khóa sinh tu học trong khóa 15 này được sự quan tâm ưu ái của tất cả các 

ban: tổ chức, chuyển vận, ẩm thực và công lao của các tu sinh không thể nào chối bỏ. 

Khóa học đã hoàn tất.  Tất cả khóa sinh chúng tôi đã vượt qua được những khó khăn vừa qua.  Toàn thể 

khóa sinh ra về mang theo tâm vui, một kinh nghiệm và một bài học quý giá trở về để áp dụng cho gia 

đình, cho xã hội trong những trường hợp khó khăn xảy ra.  Rồi đây trong mỗi chúng ta không ít thì nhiều 

cũng sẽ gặp những thử thách của thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ áp dụng bài học 

trong khóa 15 này với sự thanh tịnh và niềm tin tưởng vào Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

với công lao dạy dỗ của Đức Thầy Vĩ Kiên kính yêu. 

Tuy sinh hoạt ở hai nơi nhưng tất cả khóa sinh chúng tôi vẫn đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ cho nhau với 

cả tấm lòng chân thành.  Có lẽ bạn đạo ở trụ sở sẽ lo lắng cho chúng tôi những người còn ở lại thiền viện 

thiếu thốn những tiện nghi tối thiểu thì phải làm sao?  Xin thưa, chúng tôi đã khắc phục được và vẫn sống 



   Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/10 

an vui tu học.  Hàng ngày nhờ sự giúp đỡ của tu sinh chở chúng tôi đến nhà một người bạn đạo hảo tâm 

dưới chân núi cho chúng tôi xử dụng phòng tắm và giặt giũ.  Riêng chúng tôi cũng nghĩ đến các bạn sinh 

hoạt ra sao?  Hi vọng các bạn vẫn giữ thanh tịnh đến lúc ra về chứ không một ai tự gián đoạn việc tu học. 

Giờ đây sau buổi thiền sáng thanh nhẹ, trước lúc xuống núi ra về chúng tôi bất ngờ được thưởng ngoạn 

một cảnh nên thơ của núi rừng Vĩ Kiên – ba mẹ con nai xuất hiện sau bếp, ung dung gặm cỏ.  Chợt mẹ nai 

vươn đầu lên bụi hoa hồng gặm bông hoa rồi âu yếm trao cho 2 con với ánh mắt trìu mến.  Một bức tranh 

tuyệt đẹp, một hoạt cảnh tuyệt vời làm sao tìm được ở thị thành? 

Đang thả hồn trong ánh nắng mai còn vương vấn những giọt sương thì đã đến giờ niệm Phật chuẩn bị cho 

buổi thiền trưa. 

Chúng tôi tiếp tục xách nước, kiên trì xách nước, vừa xách nước vừa niệm Phật. 

Mười điều thực hành tâm đạo của Đức Thầy dạy dỗ chúng ta là khuôn vàng thước ngọc và phương châm 

sống trong từng giây phút của cuộc đời.  Sau khóa học này, với trình độ non kém và sự hiểu biết thô thiển 

của tôi, tôi đã gặt hái được những bài học: 

- Trong động tìm tịnh. 

- Giữ tâm thanh tịnh và an vui trong bất cứ tình huống, trở ngại nào. 

- Ồn ồn, ào ào rồi sẽ qua. 

- Phục vụ cho nhau vô quái ngại. 

- Yêu thương và quan tâm đến mọi người. 

- Giữ vững niềm tin. 

 

Kính thương, 

Khóa sinh khóa  

15, 2018 

Hoàng Kim (AZ) 
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Thơ bạn đạo 

Pháp-Lý 
 
Pháp-Lý tu sai thành Pháp-Biểu : 

Nói ra mối Đạo hóa chia hai ! 

Mà im chẳng nỡ nhìn cư-sĩ 
Bỏ Pháp trong theo-đuổi Pháp ngoài. 

 

Cái Biết nó che cái Hiểu đi ! 

Làm sao tu đúng Pháp Vô-Vi 

Khi không hiểu đặng bên trong Pháp 

Hàm chứa bao nhiêu lẽ diệu-kỳ ! 

 

Khi biết nhiều rồi chẳng hiểu chi : 

Càng hành càng trật Pháp Vô-Vi ! 

Vun-bồi duy-thức theo tài-liệu 

Cuồng-tín mà không tự ngại-nghi. 

 

Không ngại-nghi, chẳng tự xét-suy… 

Dẫn sai đường lối nào hay chi ! 

Uỗng công cư-sĩ hành Man-Pháp ; 

Đường Đạo Bàng-Môn mãi cố đi ! 

 

Chánh-Pháp trong tay đâu dễ cầm : 

Điễn-Quang Pháp-Giới chiếu nơi tâm ! 

Pháp truyền một thủa trọn đời giữ 

Bền chứng Đạo cao Pháp-Lực thâm. 

 
Provence, ngày 15-06-2018. 

Kính bút, 

Trịnh Quang Thắng. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


