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` 
Số 1272  24 tháng 11 năm 2019 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1993 
 

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) Sự tiến hóa của mặt đất có giới hạn không? 
2) Cuộc sống của Bé như một giấc mộng, hôm nay Bé lại được sống trong một khung cảnh thiên 
nhiên yên ổn Bé nghĩ sao về việc nầy? 
3) Người tu có cần theo dõi sự tiến bộ của vật chất hay không? 
4) Hôm nay Bé lại phải dời chỗ trở về chỗ cũ, Bé có mất ngủ không? 
5) Hôm nay Chúa Nhật Bé có cơ hội gặp nhiều người khác màu da Bé có ngại không? 
6) Kết quả của cuộc hợp mặt tại La Réunion ra sao? 
7) Có nhiều người nói cơ cấu của Vô Vi không có trật tự là sao? 
 
 

 

Nhiệm Mầu 
 

Nhiệm mầu Trời độ vô quái ngại 
Quân bình khai triển tự an bài 

Thâm sâu đời đạo chẳng phân hai 
Toàn năng ban chiếu chuyển hằng ngày 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 01-09-93 
Hỏi: Sự tiến hóa của mặt đất có giới hạn không? 
 
Ðáp: Thưa sự tiến hóa của mặt đất theo sự qui định của âm dương sanh khắc mà tiến hóa theo 
giờ giấc và năm tháng. Ngược lại người tu thiền thì có cơ hội tiến hóa kịp kỳ hơn người không tu 
vì chấn động khai triển của phần hồn đối với người tu thực hành phù hợp và hoà tan với điển giới 
mà tiến hóa, lúc nào cũng hợp thời và văn minh hơn người không thực hành, đêm đêm tu học 
ngày ngày sám hối thì ánh sáng tâm linh lại được khôi phục. 
 
               Kệ: 
Trì tâm tu học sống vui hòa 
Ðiển giới chơn tâm chẳng có xa 
Lập hạnh cứu đời tâm tự thức 
Vui hành thanh tịnh sống gần xa 
 
2) 02-09-93 
Hỏi: Cuộc sống của Bé như một giấc mộng, hôm nay Bé lại được sống trong một khung cảnh 
thiên nhiên yên ổn Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 
Ðáp: Thưa sự bất ngờ là sự thật mà Bé được hưởng là thanh tịnh, Bé không có cơ hội nào quên 
được đại bi thanh tịnh đã và đang ban chiếu cho Bé mọi việc làm hướng về thanh tịnh, đời đạo 
song tu thật là huyền diệu, trì tâm hướng thượng, nơi nào cũng do đại bi chuyển hóa, càng hiểu 
được lại càng nhớ đến biển yêu đại bi của Trời Phật. 
 
             Kệ: 
Thương yêu sâu rộng thức hòa đồng 
Phân giải trọn lành chẳng ước mong 
Phát triển chơn hồn tâm tự thức 
Vui hành tâm giải chẳng còn mong 
 
3) 03-09-93 
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải dời chỗ trở về chỗ cũ, Bé có mất ngủ không? 
 
Ðáp: Thưa Bé không có bị mất ngủ, ngủ nhiều ít cũng xong, dậy sớm hay dậy trễ cũng đều có 
nhắm mắt nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là đủ rồi. Bé cảm thấy lúc nào tâm của Bé cũng thức cả, 
rất dễ phục vụ theo nhu cầu cần thiết. 
 
             Kệ: 
Ra đi là việc cần làm trước 
Dù khó bao nhiêu cũng phải theo 
Trời Phật ban ơn nay chấp nhận 
Muôn chiều phát triển phải chìu theo 
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4) 04-09-93 
Hỏi: Người tu có cần theo dõi sự tiến bộ của vật chất hay không? 
 
Ðáp: Thưa đời đạo song tu thì phải cần theo dõi sự kết hợp vật chất tiến hóa thì mới có cơ hội 
nhìn lại sự quân bình chính mình đã và đang đi đến đâu, nhiên hậu mới phát triển được thức hoà 
đồng, cuộc sống đời đạo rõ rệt, cuối cùng cũng phải hợp nhứt, điện năng tâm thức dìu tiến vạn 
linh tùy theo cơ duyên tiến hóa. 
 

Hỏi: Cơ duyên là sao? 
 

Ðáp: Cơ duyên là từ cái không cảm thức cái có, từ cái có tiến hóa tới cái không, hai bên dẫn tiến 
và quang chiếu lẫn nhau, phối hợp thành nguyên lý vô sanh, cứ vậy mà tiến tới sự tốt đẹp và tròn 
trịa thanh nhẹ vô cùng. 
 

              Kệ: 
Tròn vo nguyên lý hai chiều tiến 
Thanh nhẹ vô cùng tự tiến xuyên 
Lực học ban thức khai trí đạo 
Ðường đi mở rộng cảm giao liền 
 
5) 05-09-93 
Hỏi: Hôm nay Chúa Nhật Bé có cơ hội gặp nhiều người khác màu da Bé có ngại không? 
 

Ðáp: Thưa Bé không bao giờ ngại lúc gặp họ, tuy khác màu nhưng đồng chung một sự hiểu biết 
như nhau, qua cuộc bàn bạc rồi cũng sẽ thân thiện không có gì trở ngại cả, nụ cười Trời ban đều 
chung vui cả, ai ai cũng muốn có cơ hội tiến thân thanh nhẹ. 
 

              Kệ: 
Chung vui trong quả địa cầu tiến 
Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền 
Mê muội không còn tâm tự thức 
Khai thông trí tuệ chẳng buồn phiền 
 
6) 06-09-93 
Hỏi: Kết quả của cuộc hợp mặt tại La Réunion ra sao? 
 
Ðáp: Kết quả của cuộc hợp mặt rất vui, mọi người đều cảm hứng muốn tiến hóa, nhưng phải 
đóng góp một kỳ công thực hành tự thức nhiên hậu mới có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Chỉ có bỏ 
công thiền thì mới thay được ánh sáng trong nội tâm. 
 
             Kệ: 
Thực hành kết quả tự mừng thầm 
Nhớ Phật tưởng Trời khai mở tâm 
Phật Pháp rõ ràng không chối cãi 
Vui hành tận độ đạt siêu âm 
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7) 07-09-93 
Hỏi: Có nhiều người nói cơ cấu của Vô Vi không có trật tự là sao? 
 
Ðáp: Thưa nhiều người chê cơ cấu của Vô Vi không có trật tự là đúng, đã nói là Vô Vi thì phải 
xem khả năng tiến hóa trong trật tự của tâm linh, đối với người chịu thực hành thì cảm thấy có sự 
thương yêu và xây dựng. Ngược lại người chưa thực hành đồng đều thì chỉ biết trách móc và 
không làm được việc gì. Vô Vi là một cơ cấu phát tâm tự nhiên và hồn nhiên, không có sự sắp 
đặt từ trên ép xuống như người đời, chỉ đóng góp tùy khả năng đóng góp của hành giả mà thôi. 
 
            Kệ: 
Tự nhiên là luật của Trời độ 
Thức giác bình tâm tự tiến vô 
Ðóng góp một phần trong nội thức 
Tự tu tự tiến niệm Nam Mô 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Mê chấp 

 

Hò ơi! Mê chấp tạo mơ 

Duyên Trời không thức, bơ vơ cực hình. 

Càn Khôn vũ trụ hành trình, 

Không sao tiến hóa, hò ơi! 

Không sao tiến hóa, lòng vòng lôi thôi. 

 

Hò ơi! Lập vị tạo ngôi, 

Sang tồi xa cách, khó ngồi gần nhau. 

Trí tâm không mở, không trao, 

Cực hình tự tạo, hò ơi! 

Cực hình tự tạo, ước mơ khó thành. 

 

Hò ơi! Lý thuyết cạnh tranh, 

Thực hành không có, khó thanh, khó hòa. 

Tình Trời càng vắng, càng xa, 

Tranh nhau tạo loạn, hò ơi! 

Tranh nhau tạo loạn, khó qua tình Trời. 

 

Hò ơi! Học hỏi hợp thời, 

Trí tâm khai mở, hướng Trời dựng xây. 

Tự mình thức giác đổi thay, 

Cơ may tái diễn, hò ơi! 

Cơ may tái diễn, dịp may vẫn còn. 

 

Hò ơi! Cảm thức đường mòn, 

Trời ban tình đẹp, chẳng còn si mê. 

Hướng về thực cảnh hương quê, 

Tình thương đạo đức, hò ơi! 

Tình thương đạo đức, hương quê sanh tồn. 

Lương Sĩ Hằng. 

Adelaide, 02-02-1994 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Khuyến Tu 
(tiếp theo) 

 
Cho nên cái khẩu thiệt nó làm cho chúng ta đi tới hổ thẹn với bạn bè, hổ thẹn với trời Ðất, hổ thẹn với 
Chúa, hổ thẹn với Phật, vì chúng ta chưa biết kiểm sóat lấy chúng ta! Sai lầm! Ðó là sự rất trầm trọng và 
chậm tiến. Cho nên chúng ta có cơ hội sanh sống trên mãnh đất phù sanh này, đừng nên ỷ lại nhưng mà 
chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang học, đang dự trong một lớp học, học để tiến hóa, học để dự thi, 
học cho phần hồn chúng ta nó dũng tiến, cửu huyền thất tổ nó biết ông biết bà, biết gia cang, biết trời đất, 
biết quyền năng của tạo hóa.  
 
Lúc đó chúng ta sống với nội tâm, sống có ý nghĩa, sống trong sự sáng suốt phong phú mà để ảnh hưởng 
người khác, chứ không phải sống một cách u ơ, vật chất ngoại cảnh.Tôi chỉ biết làm tốt đẹp bề ngoài, 
mang toàn khẩu hiện đoàn kết của loài người, của càn khôn vũ trụ, tạo ra một cái áo tươi đẹp để cho các 
bạn bận, hãnh diện để xã giao với người khác. Nhưng mà tâm hồn các bạn không đoàn kết, phần hồn các 
bạn còn trong sự bấn loạn, làm sao các bạntiến hóa. 
 
Mang khẩu hiệu đòan kết không biết thực hiện đòan kết, gia cang bất ổn, tâm hồn bất ổn, làm sao xứng 
đáng, làm sao cho ta là một người hiểu đạo và làm sao dám xưng ta là một người nhà giàu ở thế gian. 
Các bạn lấy thước đo, lấy cân cân xem, trình độ chưa có, thuộc về loại nhà nghèo, rồi làm sao? Quá 
nghèo, tâm hồn bất ổn, không kiểm soát được mình, quá nghèo! Xuất ngôn bất chánh, quá nghèo nàn! 
Tạo sự sai lầm cho người thân, quá nghèo nàn, thấy rõ chưa? Cho nên không nên vội làm giàu về vật 
chất mà quên tâm linh. Phải trở về với tâm linh, tâm linh các bạn phong phú, giàu có trước vật chất thì 
các bạn không bao giờ bị lôi cuốn bởi vật chất, không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. 
 
Nhưng mà bạn bị lôi cuốn bởi tình thương và đạo đức của càn khôn vũ trụ, của Chúa ban, của Trời Phật 
ban, để cho mọi người được sự ảnh hưởng tốt đẹp. Do hành động của mình, có tiến triển thế nào, do lời 
nói chơn thật dẫn dãi trỏ rệt của mình để ảnh hưởng người khác. Mong rằng phải trả lại một phần nào 
cho thế gian trước khi ra đi, thì chúng ta phải lo dọn quét sạch sẽ, tư tưởng và hành động, nhiên hậu mới 
xuất ngôn chánh đáng, ảnh hưởng người khác. Chứ không nên đặt làm thầy người ta, không nên nói dạy 
ai, dạy ta chưa xong mà dạy ai, có cái dâm dục mà dạy không xong, đòi hỏi sự dâm dục, quản lý nó 
không nổi, đâm ra làm bậy, không làm bậy cũng nói bậy. Nhưng mà cái dâm dục nó bao gồm rất rộng, 
chứ không phải chuyện nam nữ mới kêu là dâm dục. Muốn này, muốn kia, muốn nọ, đó là thuộc cái dâm 
tánh bất chánh nhưng mà hòa đồng tất cả thì mới giải tỏa được. Thương yêu tất cả, sửa mình, nhờ họ 
mình mới có cơ hội sửa mình. 
 
Nhờ những người khinh khi mình, mình mới có cơ hội sửa mình. Nhờ những người kích bác mình, mình 
mới tiến hóa, học nhẫn. Nhờ sự hàm oan, mình mới có sự thăng hoa tư tưởng. Mình thấy sự lớn rộng của 
Trời Phật, đã chiến thắng mọi tình thương. Chỉ có giữ tình thương và đạo đức, bất chiến tự nhiên thành. 
Ðức Phật, đã thành công mới có ngày nay, hỏi chứ Ðức Phật đâu có biết đánh giặc, đâu có biết chiến 
tranh, đâu có biết chiến lược, nhưng mà tại sao? Tại sao các bạn đánh nhau một hồi rồi cũng phải đi vô 
chùa niệm Phật, tưởng tới Phật? Ðánh giặc một hồi rồi phải đứng một hồi tưởng Chúa, nghĩ tới Chúa! 
Tại sao? Ai thắng? Súng bảnh quá mà, súng ống ngon quá mà, bom nguyên tử hay quá mà, tại sao không 
đem ra xài trong giờ phút đó. Nhưng mà giờ phút đó các bạn phải quỳ gối với đấng trọn lành, để nhờ 
những vị đó soi sáng cho tâm hồn các bạn, để các bạn hiểu được ăn năn hối cải là gì, để kịp thời sửa 
mình. 
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Vì ở chiến trường các bạn đã thấy rõ là thể xác chúng ta trong nháy mắt là không còn. Mọi người mới xét 
lại, dù có sống bình an, cũng không bao lâu. Lúc đó các bạn mới tìm hiểu phần hồn của bạn là vĩnh cửu, 
phần hồn của các bạn là lâu dài, phần hồn các bạn là đời đời, bạn có phận sự sửa mình để tiến hoá. Thì 
lúc đó bạn mới cảm mến cha trời, mới thương Chúa, thương yêu những người hiền triết đã khổ hạnh, 
trong chu trình tiến hóa. Cho các bạn thấy và chứng min rõ ràng. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đều có sự 
giáo dục của Bề Trên, đều có sách vở đầy xã hội để giáo dục chúng ta học, trở nên một người hiền triết 
nhưng mà bao giờ chúng ta đạt được, tại sao? 
 
Vì chỉ có tham dục không mà không làm được gì hết. Miệng thì nói thanh bạch, tốt lắm nhưng mà tâm dơ 
dáy không chịu quét dọn. Tâm mình là cái bàn thờ tốt đẹp mà không chịu quét dọn, tâm mình là cái nhà 
thờ mà không biết xây dựng thành một căn nhà thờ. Chạy theo ngoại cảnh, mất thì giờ, không kịp học 
tiến hóa. Bản thể đâu có chờ đợi chúng ta, nó có một thời gian hữu hạn mà thôi. Ai ai cũng bao nhiêu 
năm đó. Bây giờ 24/24 các bạn kiểm soát lại xem, các bạn đã làm được việc gì cho bạn? Không có! Tôi 
vì chồng, tôi vì con tôi, vì thiên hạ, vì bạn bè, chưa có vì tôi! Tôi vì vợ tôi, vì con tôi, vì thiên hạ, vì xã 
hội, vì tương lai bà con tôi, tôi tính,tính từ ly từ tí nhưng mà rốt cuộc không tính được cái gì hết. Rốt 
cuộc cũng chẳng vì được ai mà chẳng vì được mình! Hỏi chúng ta phí thì giờ để làm gì? Tại sao chúng ta 
không chịu lo cho ta, để ta sống torng một cộng đồng yên ổn, an bài bởi Thượng Ðế. Rõ ràng Ðấng Cha 
Lành bởi Chúa đã tạo, giúp cho mình tiến hóa, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Hỏi cái nào mau hơn, 
mà chúng ta còn lấy những cái lý luận bê trễ, sự hiểu biết nông cạn, mà so đo với chiều sâu chân lý, làm 
sao so đo được! 
 
Chân lý nói một với một cộng lại còn có một, thành con số một nó đúng hơn, nó thống nhứt. Hai vợ 
chồng ở chung đẻ có một đứa con thôi, cộng có một thôi, chỉ ra một, âm dương phối hợp chi nhơn rõ 
ràng. Còn chúng ta cũng âm dương phối hợp chi nhơn, cộng đồng càn khôn vũ trụ âm dương phối hợp 
mới thành cộng đồng, chỉ có một thôi. Nhưng mà chia tam xẻ tứ để làm gì? Ðể gây sự đau khổ và tạo sự 
đau thương cho quần chúng. Rồi thành cái hành động bất chánh, bất chánh, cứ tiến mãi trong chu trình 
bất chánh. Vì tới già nua, nói hồi nhỏ lớn tôi lo ăn học, tôi lo làm ăn, tôi đâu có sát hại ai mà bây giờ 
ngày nay tôi bán thân bất toại. Nó không hiểu, tại sao nó bán thân bất toại. Tại nó không biết lo cho nó, 
thấy không? Nó phung phí quá nhiều, nó đầy đọa nó quá nhiều, nó làm những điều bất chánh, tai hại. 
Tưởng đâu nó ăn nhiều là bổ sao? Nó ăn nhiều nó uống nhiều, nó hành nhiền, nó làm cho ngũ tạng bất 
ổn, thì nó phải hư. Ðó là cái nghiệp các bạn! (còn tiếp) 
 
 

Đề tài suy gẫm 
 

                                                               Hư không đại định 

Bạn Đạo : Thưa Thầy, con vẫn thường nghe nói danh từ “Hư Không Đại Định” ; con không hiểu rõ hư 
không đại định là như thế nào : đã gọi là “Hư Không,” mà sao còn “Đại Định” ? Đại định” là lặng yên, là 
không có gì cả ? 

Đức Thầy :! Cho nên, bây giờ Anh dòm ở trên trời này, Anh thấy là “Hư không, không có gì hết  !” Máy 
bay bay lọt qua mà ; thấy không ? Nhưng mà họ vẫn làm việc trong trật tự ! Cái đó là tôi nói, “Hư không 
đại định là chấn động lực vô cùng, vô cực !” 

Cho nên, khi mà Anh tu rồi, cái trí của Anh, phần thanh điển của Anh, nó đi tới vô cùng, vô cực, Anh 
mới hòa hợp với sự vô cùng trên này ! Cái đó không phải là không có ! Trong cái “Không” đó, mà “Có” ; 
kêu bằng “Hư Không” ! Hư không là người phàm, mình còn mang cái xác phàm này, mình nóI, “Hư 
không” ; để chi ? Để chỉ cái con đường đi lên : chỉ cái chấn động lực vô cùng cho cái, cái, cái tâm trí của 
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phần hồn thấu đáo cái cảnh đó là cái cảnh làm việc nhiều hơn là người thế gian ; không có lười biếng 
trong một giây, một phút ; lười biếng một giây, một phút, là bị sa đọa ! Cái đó làm việc nhiều hơn. 

Cho nên, hư không đại định là chỗ quan trọng ; và con người phải làm việc liên tục, và thanh lọc liên tục 
! Không phải “Tới đó là tôi hết !” Không phải ! Tới chỗ vô cùng là phải làm việc. 

Cho nên, người thường, lầm, nói “Không là không” ; bởi vì mang xác phàm mà ! Phải chỉ cái “Hư 
Không” để cho nó thấy sự sáng suốt của chính nó ; rồi khiêu gợi cho nó, nó thấy cái hư không đó, chấn 
động lực của hư không là vô cùng ! Vậy chớ, cái phần trí của nó cũng là vô cùng : phải quản lý cái Tiểu 
Thiên Địa này, phải quản lý cái thể xác chậm trễ này, nhưng mà cái trí nó nhanh nhẹ ! 

Ở dưới này nó cũng kêu là một “Đấng Hư Không vô cùng,” là ở trên này ! Thấy không ? Ở dưới bao tử 
chúng ta đây nó cũng gọi đây là “Đấng Vô Cùng Hư Không, Vô Cực” : bước vô con mắt, bước vô tay 
trái, tay mặt ; đi vô cái chỗ vô cực không động : ở dưới nó cho là không động, nhưng mà trên này chúng 
ta thấy là động ! Thấy không ? Cho nên, trong cái động đó nó có cái tịnh : chúng ta học hỏi thêm nữa, đi 
lên trên, đi tới vô cùng, mới đi tới Hư Không Đại Định được : chúng ta làm việc nhiều hơn. 

Cho nên, ông Trời làm việc nhiều hơn người phàm ; nhưng mà người phàm không biết. Cho nên, người 
con ở trong gia đình nói là : “Cha tôi không có làm gì hết ; ngồi đó chửi tôi thôi !” Nhưng mà ông cha 
làm việc nhiều hơn, nó đâu có biết : lo cho nó từ nhỏ tới lớn ; rồi bây giờ tóc, bạc mắt lờ, mà giờ nó đi 
đâu, nói : “Ờ, tôi giờ hết lo rồi ; con tôi nuôi, tôi lo cho nó, không cho nó biết !” Phải làm việc cho nó, 
làm rất nhiều, mà không nói cho ai hay ; lo từ đứa một ; trách nhiệm ! 

Thì cái phần hồn của chúng ta ở đây là trách nhiệm với Tiểu Thiên Địa này : cái ngón chân Anh đau, 
Anh cũng phải lo ; bàn chân Anh ngứa, Anh cũng phải lo : cái sự liên hệ đó nó cũng như là liên hệ của 
gia đình, người cha đối với người con. 

Cho nên, Thượng Đế làm việc nhiều hơn. Khi mà chúng ta làm cha rồi chúng ta mới biết yêu thương 
Ngài, quý Ngài, bởi vì chúng ta phải làm ! Mà chúng ta chưa làm được cái gì. Cho nên, các Bạn phải lập 
hạnh hy sinh : cho nên những người mà luân hồi làm con thú là vì lười biếng và không lập hạnh hy sinh ; 
cho nên nó phải bị, kêu bằng, phân thây để hy sinh, lập lại cái hạnh hy sinh, và trả cái bài hy sinh : ăn 
bám thiên hạ, không chịu làm, không chịu đóng góp, bê trễ ; cho nên nó phải trở lại cái nghiệp con thú, 
cho nó bị mổ xẻ, nó phải chấp nhận cái hạnh hy sinh, để hy sinh cho nó tiến hóa ! 

Chớ không phải Thượng Đế ác đâu : đem lại sự công bằng cho nó tiến hóa ! Rồi mới đưa vào thể xác con 
người ; mà con người được tu nó mới được yên thân : cái phần thặng dư của nó được thanh lọc. Cho nên, 
Thượng Đế lo từ cái thặng dư của con thú Ngài cũng lo có chỗ, có nơi, chớ Ngài không bao giờ Ngài bỏ ! 
Hỏi chớ, người cha đối với người con đâu có bỏ một cái gì đâu ; nhưng mà nó tưởng lầm cha thương đứa 
này, ghét đứa kia ! Nhưng mà sự thương lúc nào cũng công bằng : đối với đứa nào cũng công bằng ; mà 
do tính chất của nó, nó vun bồi tự ái và nó quên tình thương của cha nó, thì nó phạm phải cái lỗi đó thôi ; 
thành ra nó phát triển không nổi. 

Cho nên, chúng ta chống ông Trời là chúng ta phát triển không nổi : một đứa con bất hiếu với cha mẹ nó, 
làm gì nó cũng tiêu tan, làm sự nghiệp không phát triển nổi ! Chớ đừng dùng cái thâm hiểm ở trong tâm 
mà đối xử với Bề Trên : sự thâm hiểm của bên trong đối xử với Bề Trên là phải chịu tội nặng nhất : tự nó 
giam nó xuống Địa Ngục ; không có chối cãi được !  

(Vấn đạo Montreal 29-03-1981) 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 
 
             Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin trân trọng thông báo đến các tất cả quí bạn đạo.  
 
             Khóa Sống Chung CHUNG VUI XÂY DỰNG thứ 3 năm 2020 sẽ được tổ chức trên du thuyền 
PANAROMA. Đây là chiếc du thuyền mới nhất của hãng Carnival vừa hoàn tất cuối năm 
2019,nặng140,000 tấn và chứa 4000 du khách.  
 
             Khóa Sống Chung CHUNG VUI XÂY DỰNG sẽ được tổ chức 7 ngày, từ ngày 16 tháng 5 đến 
ngày 23 tháng 5 năm 2020 đi từ Long Beach đến Mexico. Tàu sẽ đưa chúng ta đến 3 địa điểm nổi tiếng 
là Cabo San Lucas, Mazaltan, Puerto Vallarta, mỗi nơi là một ngày. Chi phí cho mỗi người là 750 USD, 
bao gồm : Đưa đón bạn đạo đi và về từ Trụ Sở đến Bến Tàu tiền tàu  tiền tip, tiền thuế cho phòng 2 
người.  
 
            Các bạn muốn tham dự xin vui lòng liên lạc với HỘI càng sớm càng tốt cho chúng tôi biết được 
con số để thỏa thuận với Hãng Tàu về phòng họp.  
 
            Thời hạn ghi danh bắt đầu từ ngày ra Thông Báo này 24 tháng 11 đến 15 tháng 12 năm 2019. 
Khi ghi danh xin quí bạn đạo vui lòng deposit 100 USD cho một người. Và từ 1 đến 15 tháng 1 năm 
2020 bạn đạo đã ghi danh sẽ đóng phần tiền còn lại Các bạn đạo nào mới ghi danh sẽ phải đóngđủ 750 
USD cho chi phí 1 người.  
 
             Các bạn đạo Việt Nam muốn tham dự Hội sẽ gởi Giấy Mời để việc xin visa thuận lợi.  
            
  Và tiếp sau KSC, Hội sẽ có KHÓATỊNH KHẨU NIỆM PHẬT 7 ngày tại Thiền viện Vĩ-Kiên bắt đầu 
từ ngày 25 đến 30 tháng 5 năm 2020. Chi phí cho KTKNP là 20 USD 1 ngày.  
              Chi phiếu xin gởi về địa chỉ 
                                          TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI.  
                                                7622  23 rd street 
                                          Westminster CA 92683 
                 Chi phiếu xin đề 
                                       VÔ VI FRIENDSHIP ASSOCIATION. 
                 Xin liên lạc với: 
                                            Lâm Huỳnh Mai   714 - 414 9552 
                                            Đoàn Ngọc Toàn    714 - 787 - 8280 
                                     ( xin vui lòng để lại lời nhắn nếu không người bắt máy. ) 
Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California 
Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai.           
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BẠN ĐẠO VIẾT 

 
Hemet ngày 18 tháng 11 năm 2019 

Kính gởi Tuần Báo Phát Triển Điển Năng: 
 Thưa các bạn: đây là tiết mục CHIA SẺ TÂM TÌNH PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM.  
 Tuần này Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nam Cali tổ chức lễ giỗ Đức Tổ Sư. Năm nay Ban Tổ Chức 
làm rất gọn và đầy ý nghĩa sâu sắc, đó là tập trung diễn đọc 6 chữ Di Đà. Mở màn do 6 vị Trưởng Lão 
Nam Cali lên diễn đọc, sau đó mỗi một chữ là 10 vị. 6 chữ cộng lại bằng 60 vị Di Đà lên diễn đọc. Sau 
đó Ban Tổ Chức mời vài bạn đạo lên phát biểu cảm tưởng và kể về những ký ức của Đức Tổ Sư. 
 Có một điều là lúc Ban Tổ Chức đang dẫn chương trình thì Ban Kỹ Thuật xen vô, làm mất hướng 
vì kỹ thuật quá xấu, nhưng bạn đạo giữ tâm thanh tịnh rất tốt, không ai lên tiếng phàn nàn chi hết. Phải 
nói là bạn đạo đã không phụ lòng Tổ Thầy đã dạy bảo bao năm qua. Thật đáng khen.  
 Nếu không có kích động thì làm sao thấy được cái hay cái dở, cái tốt cái xấu của cái pháp mà ta 
đang thực hành. Cho nên cám ơn luôn Ban Kỹ Thuật đã đem lại âm thanh, hình ảnh của Đức Tổ Sư, của 
Đức Thầy để cho anh chị em được tường lãm. 
 Tuần này đề tài bàn bạc của mục Bé Tám là: 
     CHUYỂN HÓA 
   Chuyển hóa thâm sâu rõ nhiệm mầu 
   Quy hội tình người trong quý tưởng 
   Thực hành chánh pháp duyên Trời Phật 
   Tình thương đạo đức khai tâm đạo 
     Lương Sĩ Hằng 
 Tuần này có câu hỏi mà chúng tôi muốn chia sẻ như sau: 
 Hỏi: Mọi người đang ao ước được trở về xứ sở phải làm sao? 
 Dạ thưa: NHÌN XA, HIỂU RỘNG để cho TÂM THỨC được DỒI DÀO là một xâu chuỗi nhiệm 
mầu mà Đức Thầy đã đặt để lại cho chúng ta tận hưởng. 
 Đức Thầy cho biết sau này thằng Mỹ sẽ về kiến thiết và xây dựng đất nước. Thằng Mỹ mà cái 
mặt Á-Đông. Mặt Việt Nam, linh hồn Mỹ. 
 Tương lai của chúng ta là một thế giới SIÊU VIỆT. Đất nước của chúng ta là một đất nước SIÊU 
VIỆT. Cả thế giới bây giờ đâu đâu cũng có người Việt sinh sống. Anh, Mỹ, Gia-Nã-Đại, Nga, Pháp, 
Đức, Úc, Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Thái Lan v.v...Một liên hiệp thế giới toàn là người giỏi và có 
đạo đức sẽ về kiến thiết và xây dựng đất nước. Tương lai sáng lạng, vinh quang là do sự tu học của tất cả 
mọi người ngày hôm nay. 
    Bảo giang Thiên Tử xuất 
    Bất chiến tự nhiên thành. 
Kính chào các bạn. 
Quý Thương, 
Bành-Chí 
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THƠ BẠN ĐẠO 
            
         Đố Ai Tâm Tánh Là Gì? 
 

TÂM là điểm giữa một vòng tròn 
LÀM nhân điểm sáng màu vàng son 
THÂN Phàm u tối Tâm Tánh xấu 
CHỊU làm thấp hèn Tâm cỏn con 
 

Đố ai Tâm Tánh là gì? 
Đố ai biết được Tâm Bi con người? 
Đố ai biết được tâm người? 
Kiên trung, an tịnh hay người chuyển tâm 
Đố ai giữ Pháp đã tầm? 
Đố ai trung tín âm thầm tu tâm?  
Tâm phàm toan tính lại thâm 
Đố ai sửa đổi cho tâm thanh nhàng? 
Lòng muốn trở về Thiên Đàng 
Nhưng tâm bất tịnh trung can chẳng màng 
Thầy ban Phật Pháp Đạo vàng 
Ai ơi! hành pháp khai hoang Tâm Phàm 
Ý, Trí tu Tâm ta làm 
Vĩ đại, Kiên cố, Phật ban điển lành 
Đố ai biết tánh Em Anh? 
Tánh tình dứt khoát hay nhanh đổi dời 
Tu Tâm, sửa Tánh ai ơi! 
Quân bình Tâm Thức về Trời may ra 
Đố ai đổi được Tâm Tà? 
Không còn lường gạt thật thà Tâm Tu 
Đố ai thấy được Tâm tù ? 
Nhốt trong bản thể mê mù tâm can 
Tu hành Tâm Tánh đàng hoàng  
Trung Tín, Dứt Khoát Đạo tràng hành thông  
Tu Tâm, sửa Tánh về không 
Giữ tròn Trung Nghĩa Thầy phong bản vàng 
Đố ai tu tiến Thiên Đàng? 
Cha, Mẹ, Thầy, Tổ, Chàng, Nàng đoàn viên. 
(Chàng Nàng là Hồn Vía) 
Đố Ai!!!???? 
Thủy Bùi   Missouri  12/11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                 Tiến Hóa 
 

Đường đời vạn nẽo quanh co 
Hồng trần biển khổ cuốn theo luật trời 
Sanh sanh hóa hóa ai ơi 
Bánh xe xoay chuyển muôn đời khó ra 
Biết tu niệm Phật Di Đà 
Khai tâm mở trí gọi là triển khai 
Công phu thiền định quá hay 
Trong không mà có Như Lai sáng ngời 
Pháp tu tịnh luyện ngồi hoài 
Có công mài sắc có ngày nên kim 
Quét dọn bản thể mỗi đêm 
Thanh lọc điển giới nội tâm mỗi ngày 
Ôm bầu sữa mẹ lai rai 
Càn khôn vũ trụ mấy ai rõ tường 
Sống vui tạm bợ tạm nương 
Pháp Phật huyền bí tình thương chan hòa 
Vui chơi một kiếp về nhà 
Cuối đầu đảnh lễ Di Đà kính yêu. 
 

Mai Kiết Khánh, ngày 12 tháng 11, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                      === 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                Chơn Lý 
 

Tìm ra chơn lý để mà tu 
Giác ngộ hiểu được công phu tham thiền 
Mỗi ngày hành pháp thật siêng 
Những điều lo lắng buồn phiền mất đi 
Đạo là ánh sáng từ bi 
Phá mê phá chấp bỏ đi lòng phàm 
Tu hành cảm nhận mới ham 
Pháp Phật huyền bí nội tâm sáng ngời 
Chuyện đời lo nghĩ làm chi 
Thân này là giả lo hoài thế thôi 
Hồng trần lôi cuốn ai ơi 
Đam mê danh lợi muôn đời khổ đau 
Biết rằng ai cũng như nhau 
Thăng trầm cuộc sống nghèo giàu cũng lo 
Đường trần vạn nẽo quanh co 
Tu là hạnh phúc không lo chuyện đời 
Bỏ quăng phàm tánh cho rồi 
Di Đà Lục Tự mỗi ngày thăng hoa 
Càn khôn đã có Trời Cha 
Ban cho thanh điển để mà tịnh tu 
Bỏ đi những chuyện phàm phu 
Hòa đồng khai mở ngao du tháng ngày 
Chuyện đời bỏ hết ngoài tai 
Tham thiền nhập định vui say đạo mầu. 
 

 Mai Kiết Khánh, ngày 12 tháng 11, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                   ==== 
 

            Thức Tỉnh Trở Về 
 

Cuộc đời như giọt sương mai 
Người ham tiền của lo hoài nổi danh 
Bỏ quên đạo hạnh hiển linh 
Bao giờ mới biết tự mình thức tâm 
Tuổi già mới hiểu sai lầm 
Cảm giao thiên địa cõi âm nhiệm mầu 
Ham vui những chuyện không đâu 
Mãi mê lặn hụp lún sâu mong cầu 
Nào biết Phật pháp mà tu 

Cuộc đời nhanh tợ phù du ảo huyền 
Cuốn theo nhịp xoáy dây chuyền 
Làm sao thức tỉnh nối liền càn khôn 
Mơ chi những chuyện vui buồn 
Cho nên vướng phải nợ nần thế gian 
Trở về tìm lại cội nguồn 
Thấy mình tội lỗi bắt nguồn nơi ta 
Cuộc đời biển khổ ái hà 
Giựt mình thấy lại ta bà tử sanh 
Hỏi coi đã muộn đã đành 
Luật trời nhơn quả công minh tỏ tường. 
 
Mai Kiết Khánh,ngày 19 tháng 11, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                      == 
         Thấy Mình Thức Tỉnh 
 
Ngẩm xem thế sự đổi thay 
Cuộc đời ngắn ngũi lo hoài lợi danh 
Tu là hạnh phúc chính mình 
Không còn nặng trược thực hành lý chơn 
Tham thiền nhập định vui hơn 
Nương nhờ bóng mát cửa thiền để tu 
Bỏ quăng những chuyện buồn rầu 
Đời là sự khổ mong cầu làm chi 
Tìm về cửa Phật tu đi 
Trong lòng yên tỉnh đắp bồi tình thương 
Sống đây vốn thật vô thường 
Cuốn theo nghiệp quả nợ vương dây chuyền 
Tháo ra dứt khoát nhơn duyên 
Không còn mê luyến tình tiền thế gian 
Sống vui đạo đức không buồn 
Thân này tội lỗi bắt nguồn tạo ra 
Nguyên nhân vốn thật nơi ta 
Đắm chìm ham muốn gọi là mê say 
Giựt mình sanh tử mới hay 
Đời là cát bụi mấy ai trường tồn. 
 
Mai Kiết Khánh,ngày 19 tháng 11, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

 
 
 
 


