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` 
Số 1282  2 tháng 2 năm 2020 

 
 
 
 

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)Trong bốn ngày chung thiền thúc đẩy được một số bạn đạo dốc lòng tu hơn, vậy sự 
hiện diện của Bé có hữu ích không? 
2) Tâm thức giác cảm giác ra sao? 
3) Sau khi sống chung mọi người đều quí mến Bé tại sao? 
4) Tình thương dào dạt của mọi người hướng về Bé, Bé có khoẻ không? 
5) Bạn đạo làm lễ sanh nhựt cho Bé sớm hơn một ngày Bé nghĩ sao về họ? 
6) Mọi người đều bằng lòng chung vui với Bé, từ trên bờ cho đến xuống biển có gì lạ 
không? 
7) Những người có tánh chất lưu manh cướp giựt thì chừng nào mới thay đổi? 

 

Khai Thông 
 

Khai thông minh giải đường tu tiến 
Mở trí khai tâm tự tiến thầm 

Duyên Trời duyên Phật thanh ban tới 
Chuyển hóa thâm sâu rõ các nơi 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 08-11-93 
Hỏi: Trong bốn ngày chung thiền thúc đẩy được một số bạn đạo dốc lòng tu hơn, vậy 
sự hiện diện của Bé có hữu ích không? 
 
Ðáp: Thưa bạn đạo rất vui và cảm thấy được gần Bé nhiều hơn, vui tận đáy lòng của mỗi 
cá nhân, những thắc mắc được tiêu tan, nghe qua lời mục Bé Tám do Bé đọc lại, đầy đủ 
mọi sự phân giải trên đời nầy rất cần thiết cho người tu. 
 
             Kệ: 
Bình tâm học đạo tự mình tu 
Giải quyết tâm linh khỏi phải mù 
Qui hội chơn lòng tâm ngộ đạo 
Bình minh ló dạng tự mình tu 
 
2) 09-11-93 
Hỏi: Tâm thức giác cảm giác ra sao? 
 
Ðáp: Khi tâm thức giác tâm hồn rất cảm động, rơi lụy và an vui. 
 
             Kệ: 
Thanh tâm qui hội thức an vui 
Quyến luyến tình Trời rõ đạo mùi 
Thanh nhẹ an vui Trời chiếu độ 
Tình thâm dào dạt chẳng bùi ngùi 
 
3) 10-11-93 
Hỏi: Sau khi sống chung mọi người đều quí mến Bé tại sao? 
 
Ðáp: Thưa trong những ngày sống chung chung thiền với Bé, mọi người cảm nhận được 
sự thanh thản trong lòng, đầu óc không còn lo nghĩ như lúc chưa gặp mặt chung sống hòa 
bình, tâm điển tương giao mọi người cảm thức như đã và đang sống trong phạm vi lớn 
rộng và thanh nhẹ, tự cảm thấy chính mình đang tiến hóa đến vô cùng, không còn giao 
động bất cứ đề tài nào, cảm thức vạn sự trên đời là không, chỉ còn tu tiến và không thắc 
mắc nữa. 
 
             Kệ: 
Tu tâm dưỡng tánh trí thân vừa 
Tuệ giác thâm sâu cảm thức ưa 
Phát triển chơn hồn không kích động 
Lưới Trời mở rộng chẳng lưa thưa 
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4) 11-10-93 
Hỏi: Tình thương dào dạt của mọi người hướng về Bé, Bé có khoẻ không? 
 
Ðáp: Bé rất vui được sưởi ấm bởi bạn đạo khắp các nơi, đêm đêm hình như Bé ôm họ vào 
lòng trong lúc tham thiền. 
 
Hỏi: Hôm nấy Bé lại được bạn đạo đưa Bé đi du thuyết để được hít không khí lành 
mạnh của Trời Ðất Bé cảm thấy ra sao? 
 
Ðáp: Thưa Bé không đòi hỏi mà tự nhiên hình thành đó là giá trị cho Bé được thấy rõ tình 
thương là vô cùng tốt đẹp. 
 
               Kệ: 
Tình thương sống động rất an vui 
Thanh nhẹ thơm tho rõ đạo mùi 
Qui hội tâm linh cùng tiến bước 
Nhớ Trời thương Phật tự rèn trui 
 
5) 12-11-93 
Hỏi: Bạn đạo làm lễ sanh nhựt cho Bé sớm hơn một ngày Bé nghĩ sao về họ? 
 
Ðáp: Thưa bạn đạo quí thương Bé, cho Bé có cơ hội dự tiệc vui của bạn đạo tổ chức, Bé 
chấp nhận và chung vui với họ đến lúc tàu cập bến, Bé sẽ tạm biệt họ lên bờ  nghỉ ngơi, 
và an nghỉ ít hôm sẽ trở về Montréal tái ngộ các bạn đạo quí mến nơi đó và sẽ về Atlantic 
city tiếp tục thanh lọc trước khi đi nơi khác. 
 
              Kệ: 
Dịp may liên tục tái vui bàn 
Bạn đạo cùng tu cũng cảm an 
Sức khoẻ dồi dào Bé dẫn giải 
Ðường tu thanh tịnh vẫn bằng an 
 
6) 13-11-93 
Hỏi: Mọi người đều bằng lòng chung vui với Bé, từ trên bờ cho đến xuống biển có gì 
lạ không? 
 
Ðáp: Thưa mọi người đều chung vui với Bé từ trên bờ cho đến xuống biển, Bé cảm nhận 
tình thương của Trời Phật đã sắp đặt rất khéo léo, do tâm của mọi người đã hình thành 
đều tốt đẹp và cởi mở thật sự chung vui hòa bình, gương mặt của mọi người đều hồng 
sáng và dễ thương. 
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              Kệ: 
Thương yêu sáng suốt lộ chơn tình 
Tâm thức ổn yên trí lại minh 
Giao động không còn tâm thanh tịnh 
Chung hành tiến hóa hợp tâm linh 
 
7) 14-11-93 
Hỏi: Những người có tánh chất lưu manh cướp giựt thì chừng nào mới thay đổi? 
 
Ðáp: Thưa những người cướp giựt lưu manh thì chừng nào hoàn cảnh của họ bị hoàn toàn 
thất bại thì sẽ bắt đầu biết ăn năn một phần, còn tội vẫn còn tội, phần hồn phải gánh chịu 
khi lìa xác, luật nhơn quả không bao giờ tha thứ cho kẻ gian manh cướp giựt. 
 
                Kệ: 
Không làm mà hưởng tội gian manh 
Hồn khổ suốt đời khó được thanh 
Lập hạnh chuộc lần tâm tội ác 
Kiếp nầy được của hiệu lưu manh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 
Xuân Trời 

 

Xuân Trời thiên hạ ước ao 

Thanh cao diệu ngọt đưa vào chơn tâm 

Cảm thông nguyên lý mừng thầm 

Thanh thanh diệu diệu siêu âm đạt hòa 

Xuân vui trẻ đẹp hồn Cha 

Người người hoan lạc thiết tha độ đời 

Cảm minh Thiên Ðịa hợp thời 

Nhà nhà an lạc mở lời nhủ khuyên 

Khuyên hồn tự thức giao duyên 

Duyên Trời duyên Phật ở yên đạt hòa 

Chẳng còn eo hẹp tâm ma 

Khai tâm mở trí chan hòa tình thương 

Xuân hành cảnh đẹp như gương 

Xuân đi xuân đến xuân thương mọi người 

Khí thanh ban trợ rưới tươi 

Càn Khôn qui một xuân nơi tâm người 

Thấy xuân ướm nở nụ cười 

Không sanh không khắc người người lạc an 

Tình thương tâm đạo vui bàn 

Thanh bình tự đạt cảm an đời đời 

Chung vui thức giác hợp thời 

Quy về một mối hưởng nơi an nhàn 

Xuân vui xuân lại bạc bàn 

Cùng chung khai triển cùng an đạo lành 

Xuân nay kết hợp ý thanh 

Xuân ban thanh khí cùng anh em hòa! 

 

 

Lương Sĩ Hằng. 

Cocoa, 24-12-1987 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Ðoạn đường tu học 

(tiếp theo) 
 
Montréal, ngày 29/5/1983 
 
Cho nên các bạn hằng tuần đến đây, chúng ta trao đổi để học chớ đâu phải là đi tới lệ thuộc bởi 
một cái ông thầy đâu! Không có! Không có ông thầy nào mà làm xếp tôi được hết! Bởi vì tâm 
tôi, tôi phải giữ mà! Ông thầy đâu có lấy được tâm thức của tôi! Cho nên tôi phải có trách nhiệm 
lấy tôi và sửa tôi, tôi mới sửa tâm sửa tánh tôi, tôi thấy cái tánh hư tật xấu hàng ngày của tôi và 
tôi mới hi sinh nó, để cho nó mở cái thức sáng suốt đó! 
 
Còn nếu mà tôi không thấy được tánh hư tật xấu của tôi làm sao tôi mở được cái thức! Cho nên 
người tu phải lập hạnh là vậy! Mà muốn lập hạnh thì phải hi sinh, bỏ cái này thì nó mới được cái 
kia! Mà nếu chúng ta cứ ôm mãi cái này mải thì làmsao được cái kia! Nói tôi thấy rằng chúng 
sanh đau khổ, tôi muốn khuyến khích chúng sanh tu, tôi muốn làm sao tạo được mối đạo để cho 
môi người đến gần tôi nhưng mà rốt cuộc rồi chíng tôi không có tu! Tôi thiếu tu! Càng ngày tôi 
càng yếu hèn! Càng ngày tôi càng không chịu hi sinh! Càng ngày tôi không chịu trách nhiệm đối 
với bản năng sẵn có của chính tôi và vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chính tôi , làm sao tôi được 
tiến? 
 
Cho nên sơ sơ hành động của người thế gian đã thấy rằng : chúng ta là con người mắt mũi tai 
miệng nhưng mà kỳ thật chúng ta đang sống với ma quỉ rất nhiều! Tôi nói thiệt các bạn, chúng ta 
ngồi đây không có bao nhiêu là thánh nhơn đâu! Cho nên hcúng ta phải thấy rõ điều đó mà 
chúng ta cũng thấyrõ ta, là cũng từ trong cái giới ma quỉ mà ra! Cho nên chúng ta phải hiểu rõ 
điều này để chúng ta mạnh đi hơn và mạnh tiến hơn! Chứ đừng cho ta là thầầ thánh Tiên Phật rồi 
bỏ tất cả cái giới đó! Chúng ta đang ở trong cái giới đó và không chịu thoát ra và chúng ta cứ 
muốn tôi là thần thánh Tiên Phật, là làm sao được? Thấy không! Các bạn đi làm ăn, làm lụng này 
kia kia nọ! Các bạn muốn ăm thêm năm cắc lương, các bạn phải có một trình độ nào, người ta 
mới phát thêm năm cắc cho các bạn! Chớ không phải là khi không nói đưa cho các bạn, nói ôi 
chu cha anh làm sơ sơ rồi tôi phát anh thêm năm các lương! Không có vụ đó! Cho nên phải có 
tiêu chuẩn! Ðâu đâu nó phải có tiêu chuẩn hết thảy! Nếu không có tiêu chuẩn không có giá trị! 
 
 
Cho nên người tu về vô vi đây rồi ráng cố gắng tu! Chúng ta từ nơi yếu hèn và tiến lần lần tới sự 
thanh nhẹ chứ không phải rằng nói vô vi là tuyệt đối giỏi hơn người khác! Cái đó sai hết! Cho 
nên tất cả các bạn đang tu đây là đang đi học! Mà người nào đến đây thì các bạn nên học và nên 
giữ cái phần bình tâm sáng suốt tu học của mình! Mình có cái pháp để thanh lọc, khử trược lưu 
thanh, mà trong mình mình vẫn có trược rất nhiều Mình chưa khủ trược thì luôn luôn mình 
không chịu thực hành thì cái bề ngoài nó sẽ xâm chiếm chúng ta và nó sẽ gia tăng cái trược khí 
của chúng ta và nó làm cho chúng ta càng ngày càng trì trệ thêm! 
 
Cho nên nội cái Hồn quản lý cái Tánh nhung mà cái Hồn không chịu hướng thượng thì cái tánh 
luôn luôn bành trướng! Cái Tánh đó nó càng ngày càng gây ra sóng gió rồi nó đập ngã luôn cả 
chủ nhân ông! Thì cảnh địa ngục ở đó chớ đâu! Xuống một chút là địa ngục rồi, vì ngã rồi! Như 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/12 

một người say rượu, lê lết trên đường hành hương và không tiến nổi, sẽ bị ngã gục và thoái bộ 
trở về đó! Cho nên những người mà đi lên cao một chút thì có những cái cõi khác thử thách. 
 
Ở trường đời này các bạn nên nghèo! Các bạn thấy đi lung tung, đi chỗ nào cũng cũng được, mà 
tới hồi lúc mà các bạn giàu có rồi, đi đâu nó cũng khó hết! Vì sao? Vì các bạn đã vun bồi được 
cái tánh chất kỳ thị! Ta là giàu, người đó là nghèo, ta là người trí thức, nhưng người đó ngu 
muội! Tôi không có chơi với những người đó nữa! Ta là người tu, những người đó là người 
phàm! Ðó là vun bồi cái tánh chất kỳ thị thì làm sao các ban tiến được? Mà tiến theo ý chí của 
Thượng Ðế là dũng, là toàn năng, toàn hảo thì phải học nhẫn học hoòa. Mà các bạn đã tự kỳ thị 
các bạn rồi làm sao các bạn đi tới được! Ðó cho nên trong giới tu nó nhiều giai cấp, nhiều đường 
lối nhưng mà chung qui có một đường lối là Thanh Tịnh và Sáng Suốt mà chúng ta đi về con 
đường Thanh tịnh và Sáng suốt và giữ lấy cái nguyên lý của sự Thanh tịnh và Sáng Suốt thì các 
bạn đi bước vô chỗ nào động nó cũng thanh tịnh chứ gì! 
 
Ngay trong gia đình các bạn, nghĩa là la lô um sùm, giận người này người kịa người nọ. Mà các 
bạn cứ việc từ tâm, ung dung ! Ðến với bạn, bạn vui và cởi mở với tất cả mọi người! Ðó, cái 
người đó mới là người thanh tịnh và sáng suốt! Cái người đó mới thật sự có từ tâm muốn cưuđộ 
người khác! Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng chịu đựng, lúc nào cũng học hỏi! 
 
Cũng như nhiều bạn tu, đi tới một cái trình độ cả ngày cứ chọc họ chửi mình mà mình không 
giận! Con người đó thật sự là cứu độ! Vì tại sao người này nó chọc tôi mà tôi chửi nó không giận 
thì tôi mới tới tôi tìm tại sao? Nếu tôi như vậy, bị người ta chửi một tiếng và thái độ người ta đối 
xử với tôi khác, thì tôi đã ghét họ và giận họ! Mà người này tôi chửi tạt trong mặt họ, họ không 
giận và không ghét tôi, tại sao? Họ có một cái gì hay hơn! 
 
Cho nên vô vi nó có nhiều trạng thái lắm! Có nhiều người nghĩa là bây giờ đang phát triển về cái 
chỗ kêu bằng : chọc họ mà họ chửi mình, mình vẫn cười! Và mình vẫn hòa ái tương thân với họ 
và không có chấp và không có ghét, không có lưu ý những sự sai lầm của đối phương, nhưng mà 
luôn luôn quí trọng sự sáng suốt của đối phương đã và đang tiến! Thì số người đó làm rất nhiều 
việc trong cái giới tu học vô vi! Vì người ta đã đi vô cái gia đoạn phá mê phá chấp, thì các 
chuyện đó nghĩa lý gì! Và muốn độ người đó thì đụng họ một cái họ mới thức tâm, họ để họ dòm 
lấy mình, cũng có nữa! Và nhiều người, nghĩa là bất cứ trạng thái nào họ cắt nghĩa cũng thông! 
Họ thấy rõ những điều sai lầm của chính họ và họ muốn và họ đã sửa được một phần sai lầm của 
chính họ! Và họ muốn cho đối phương trở về với chánh giác, cũng như họ đã đạt được một ly 
một tí! Đó là cũng phát triển từ tâm của chính cá nhân! (còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 
 

Cửu Khiếu 
 
Cửu Khiếu: là từ sự xuất phát của trung tâm bộ đầu và ngay phía sau cổ đó thông suốt đi lên thì 
các bạn xuất ra mới thấy rõ cửu khiếu. Nó ở trong chín tầng mà trong đó, từ tối đi tới sáng xuất 
phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ phần hồn đi lên trên đó kêu bằng khỏi bước vô đó. Cửu khiếu 
này nó cũng ở trong cửu trùng đài mà ra, cũng chín giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành 
mới thấy, còn nếu không thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. Cái cửu khiếu này nó 
cũng do chín tầng mà tôi nói cái chuyển khu óc hạ trung thượng ba chín hai mươi bảy, rồi lên kết 
tinh bên trên lúc đó nó mới có cửu khiếu, từ nơi đó các bạn xuất ra mới thấy rõ. Thì cái cửu trùng 
đài trong cái tiểu thiên địa này cũng cái tham thôi, cửu trùng đài. Cửu trùng đài ba giới cũng đều 
có, cũng hạ, trung, thượng nó cũng phải có mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn 
động loạn trong cái hạ giới, rồi trung giới, tới thượng giới các bạn mới thấy rõ cái tháp cửu trùng, 
chín tầng ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình, nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ 
thì tự nhiên nó ở đó chứ không đâu. (Văn tự vô vi) 
 

THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA 
 

THƯ CẢM ƠN 
 

Nhân ngày đầu XUÂN CANH TÝ 2020, HỘI AI HỮU VÔ VI MIỀN NAM 
CALIFORNIA xin kính chúc tất cả các bạn đạo khắp nơi trên thế giới một năm mới TÂM 
THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN.  
 
Thưa Quí Bạn, 

Sau sự kêu gọi của HAHVVNC, các bạn đạo đã phát tâm đóng góp tài chánh cho quỹ 
GIẾNG NƯỚC MỚI tại Thiền viện Vĩ-Kiên lần 2, Chúng tôi đã nhận được số tiền là $7971.68 

Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California, tôi xin gởi lời chân thành cảm ơn đến 
tất cả quí bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho quỹ GIẾNG NƯỚC MỚI này. Hoạt động của giếng 
nước giờ thật tốt đẹp. Thiền Viện Vĩ-Kiên một năm qua đã đón chào và phục vụ Bạn Đạo gần xa 
với nhiều khóa TKNP . 
 
Sau đây là danh sách các bạn đạo đã đóng góp cho QUỸ GIẾNG NƯỚC MỚI TẠI THIỀN 
VIỆN VĨ-KIÊN lần 2. 
 
8/25/19 Yến Lưu $500 
8/25/19 Hiền Nguyễn $400 
8/10/19 Thuỷ Bùi, MO $200 
8/10/19 Nancy Huỳnh $200 
8/10/19 Thiên Hương Nguyễn, AZ $500 
8/10/19 Đinh Nguyệt, MI $200 
8/10/19 Loan Nguyễn, MI $200 
8/14/19 Florence Trần, SJ $200 
9/1/19 Icebud Cường Nguyễn, MI $200 
9/17/19 Nhàn Thanh Võ, TX $100 
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10/20/19 Dương Cẩm & Tố Oanh 500 Do Uc = $321.68 
10/20/19 Thiền Hương & Thiên Nga $500 
10/20/19 Bạn đạo Pháp (Ẩn danh) 1,000 Euro = $ 1,050 
11/10/19 Chị Trinh Lý, nhà bếp trụ sở $2,000 
11/17/19 Thảo Từ (Utah) $100 
11/17/19 Thanh (Los Angeles) $100 
11/28/19 Bạn đạo Florida (ẩn danh) $1,000 
12/29/19 Đinh Ánh Nguyệt $200 
 Total (đợt2) $ 7,971.68 
07/2019 Total ( đọt1) $ 20,445.00 
 Total (1)&(2) $ 28,416.68 
 Tổng số tiền đã trả cho giếng nước Thiền Viện $ 67,545 
 

Một lần nữa chúng  tôi xin thành tâm tri ân sự phát tâm đóng góp và sự thương yêu của tất cả quí 
bạn đã dành cho HAHVVNC. 
 

Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai 
Ngày 27 tháng 1 năm 2020.  
 

Thông Báo về Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 –  
Hiểu Rộng 2019    

31.01.2020 
 

Kính gởi quý bạn đạo, 
 

Kính mời quý bạn đạo tiếp tục theo dõi Video Đại Hội Hiểu Rộng 2019 tại Taipei, Đài Loan theo 
đường link như sau:  
 

Youtube: Đại Hội Ngày 1 Trưa  - Tu Học Đề Tài Mê Chấp 
https://youtu.be/md6cewEVaHY 
 

Xin quý bạn đón xem những video kế tiếp sẽ được thông báo trên TBPTĐN hằng tuần hoặc trên 
kênh www.vovi.org. 
http://vovi.org/vn/ 
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1101&Itemid=300 
 

Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Kỹ Thuật 
 

Thông Báo của TBPTDN 
 
Để tránh thất lạc xin quí bạn đạo dùng địa chì email bientap.tbptdn@gmail.com đề gửi bài cần 
đăng trên tuần báo  
Xin cám ơn quí bạn đạo 
Ban biên tập 
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 

Hemet ngày 28 tháng 1 năm 2020 
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 tổ chức ăn Tết thật vui. Cảm ơn Ban Tổ Chức, Ban 
Nhà Bếp, Ban Chụp Hình, Ban Trật Tự đã phục vụ tận tình để cho bạn đạo Vô Vi được tận 
hưởng một cái Tết truyền thống vui tươi cùng với các anh chị em phương xa về tham dự. Và 
cũng không quên ơn phước của Đức Thầy ban cho và thương yêu chúng con như ngày nào. Thời 
tiết mát mẻ, tâm người cởi mở, lòng người vui tươi, tình yêu thương tha thứ tràn đầy trong tâm 
hồn của mọi người. Theo tôi đây là Xuân Di Lạc, mọi người đều tận hưởng niềm vui cùng với 
con lân, cái pháo tạo thành cái không khí của ngày TẾT. Pháo nổ  vang một  góc trời vui thật là 
vui, pháo nhà mình vừa nổ xong thì pháo nhà hàng xóm nổ tiếp theo tạo thành một âm thanh xa 
gần nghe rất vui tai, làm cho mọi người thích thú. Rồi mình cũng nặn ra được một bài thơ đầu 
năm: 

Đầu năm tiếng pháo khai tâm đạo 
Lân múa sống động trống vang trời 
Trăm hoa đua nở Xuân Di Lạc 
Đón chào năm mới thật là vui 
   Bành-Chí 

 Có chương trình bốc quẻ đầu năm, trong bao lì xì màu đỏ có 1 đô la và bốn câu thơ của 
Đức Thầy. Một đô la này không biết chừng sẽ trở thành một trăm hay vài ba trăm triệu đô la 
cũng không chừng, bởi vì tôi sẽ dùng 1 đô la này để đi mua tấm vé số đầu năm. Tâm thức sống 
động chúng ta có hy vọng để cho những ước mơ trở thành mơ ước thế thôi. 
 Trước khi bốc thăm tôi đứng thẳng người 2 tay chấp lại, tâm thành kính xin Đức Thầy 
cho con bói được quẻ tốt. Quả thật "Hoàng Thiên bất phụ đạo tâm nhơn". Năm nay bốc được cây 
xăm tốt , quẻ thượng, xin được bày tỏ và chia sẻ cùng quý bạn: 

  GIEO TRỒNG 
Gieo trồng ý lực tự thông qua 
Chẳng có khó khăn chẳng hưởng quà 
Ý niệm thực hành không mệt mỏi 
Thanh cao Trời độ tự mình qua 
  Vĩ - Kiên 

 Con người là giống hạt tốt do Đất Trời hình thành, đi đứng hiên ngang, đầu đội Trời, 
chân đạp Đất, thế thiên hành đạo, vì thế mà huynh đệ tỷ muội anh chị em chúng ta nên bỏ qua 
những hiềm khích nhỏ nhen, bắt tay hợp tác, ngồi lại với nhau để làm đại sự chung. 
 Muốn làm đại sự chung tiến thì phải dẹp bỏ tự ái cá nhân, không si mê cá tánh, không đề 
cao cá nhân để chèn ép, áp đặt lên đầu người ta, đối đãi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Mọi người 
đều có khả năng để phát triển đến vô cùng, không nên lầm tưởng là mình khôn hơn người khác. 
Dấn thân như mọi người để học hỏi thông qua, luôn nuôi dưỡng tinh thần chung hợp cùng tiến. 
Việc ai nấy làm, chuyện ai nấy lo, không nên nói xấu, dẫm đạp lên nhau ... Đây là những ý tưởng 
tốt đẹp, xây dựng tốt đẹp mà tôi đã đọc được trong NGUYÊN LÝ TẬN ĐỘ để tự giáo dục bản 
thân. 
 Pháp của chúng ta đang thực hành là Pháp NHƯ Ý. Xuân mà chúng ta đang chờ đón là 
Xuân DI LẠC. Việc chúng ta đang làm là Cứu Khổ Ban Vui. Thế gian này không cần người tu 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 11/12 

giỏi, mà cần người biết cứu khổ ban vui, quý thương gia đình, giúp đỡ mọi người như vậy là đầy 
đủ rồi. 
 Cảm ơn tất cả. Kính chào các bạn. 
 Quý thương, 
 Bành-Chí 
 

THƠ BẠN ĐẠO 
                   
             Nợ 
 
Dù đôi tay trắng, xuống trần gian 
Nhưng nợ chồng chất, cao ngút ngàn 
Nợ Trời, nợ Phật, nợ Cha Mẹ 
Nợ con, chồng vợ, đã vươn mang 
Vươn mang bao kiếp, trả không hết 
Nợ cũ, nợ mới, lời đầy tràn 
Lời đẻ thêm lời, dài bao kiếp 
Ta mãi làm nợ, rồi thở than 
Hãy nên cần mẫn, đi làm suốt 
Kiếm tiền trả nợ, chớ xài hoang 
Đi chơi phung phí, hãy chấm dứt 
Kiếp này trả nợ, cho đàng hoàng  
Dùng tiền, thật giả, trả nợ hết 
May ra, hết nợ, mới giàu sang 
Hết nợ tâm thanh, nhẹ phơi phới  
Hành tu tiền điển, đầy tâm can 
Giải nghiệp nợ đời, nợ bao kiếp 
Cũng nhờ Thầy ban, ánh Đạo vàng 
Cần mẫn, nhẫn nhịn, nợ ta trả 
Dứt khoát hành tu, nghiệp nợ tan 
Ai ơi, dũng mãnh, trả hết nợ 
Trả nợ quần chúng, ta đeo mang 
Thành tâm sám hối, trả nghiệp quả  
Thân tâm thanh nhẹ, về Thiên Đàng 
 
Thủy Bùi  Missouri 23/1/2020 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1)Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm  cho tu sinh của Thiền Viện Nhẫn Hòa là  
bạn đạo Lê Ngọc Mỹ sanh ngày 26 tháng 6 năm 1950,  mất lúc 8:40 pm ngày 30 tháng 1, năm 
2020 tại bịnh viện Tuality Community ở Hillsboro, Oregon, hưởng thọ 70 tuổi, được siêu thăng 
tịnh độ.  Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo. 
Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình 
Thiền Viện Nhẫn Hòa 
 
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh em cô cậu của bạn đạo Long Trần ở 
Florida là Ông Phan Đều sinh năm 1934, mất tại Phú nhuận Việt Nam ngày 28 tháng 1 năm 
2020, hưởng thọ 86 tuổi được siêu thăng tịnh độ.  Gia đình Long Trần thành kính cảm ơn quý 
bạn đạo. 
 
 


