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` 
Số 1291  5 tháng 4 năm 2020 

 
 
 

Mục Bé Tám 1994 
 

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 ÐạoTâm 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) Hôm nay Bé lại khăn gói ra đi Bé có nghĩ Bé sẽ đi đâu không? 
2) Bé đến nơi bình an, không khí thay đổi từ -8 độ lạnh đến chỗ mưa và bớt lạnh, Bé cảm 
thấy thế nào? 
3) Hữu xạ tự nhiên hương là sao? 
4) Muốn nuôi dưỡng đức tin thì phải làm sao? 
5) Một số người hướng tâm thực hành thanh tịnh có lợi ích gì không? 
6) Sự bình đẳng tâm giao có hữu ích gì không? 
7) Những bạn đạo ra về quyến luyến Bé nghĩ sao về họ? 
 
 

 

Cảm Thông 
 

Qui hội trí tâm thành nguyên độ 
Chơn lý sáng ngời rõ ý tâm 

Tự tu tự tiến tự về Trời 
Nguyên lý hành thông chơn đạo pháp 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)10-01-94 
Hỏi: Hôm nay Bé lại khăn gói ra đi Bé có nghĩ Bé sẽ đi đâu không? 
 
Ðáp: Thưa Bé chỉ biết đi gặp bạn đạo trên mặt đất này mà thôi, tùy cơ ứng biến chứ Bé 
không có dự trù đi đâu và sẽ làm gì! Khí giới tình thương của Trời ban, đi đến đâu cũng 
phải thực hiện tình thương và đạo đức tạo nhịp cầu tiến hóa cho mỗi tâm linh. 
 
                 Kệ: 
Nhịp cầu tiến hóa mỗi tâm linh 
Khai triển đường tu do chính mình 
Minh đạo tiến hòa trong nội thức 
Cùng tu cùng tiến sống quang minh 
 
2) 11-01-94 
Hỏi: Bé đến nơi bình an, không khí thay đổi từ -8 độ lạnh đến chỗ mưa và bớt lạnh, 
Bé cảm thấy thế nào? 
 
Ðáp: Thưa Bé cảm thấy vui, cuộc đời là thế, nay đây mai đó là chuyện thường. Ở đâu Bé 
cũng cảm thấy như nhau, chỉ có tình thương và làm việc mà thôi. 
 
               Kệ: 
Ðâu đâu cũng phải tu thân ngồi 
Trí vẫn khai minh chuyển thức hồi 
Ðen bạc tình đời đâu cũng vậy 
Bình tâm thức giác sáng từ hồi 
 
3) 12-01-94 
Hỏi: Hữu xạ tự nhiên hương là sao? 
 
Ðáp: Thưa người tu chơn dứt khoát không đá động đến tình tài danh vọng, thì sự thanh 
nhẹ sẽ vang lừng khắp nơi nơi là vậy. 
 
               Kệ: 
Tu chơn chẳng muốn làm thầy đạo 
Mách bảo cho nhau tự tiến vào 
Vũ trụ càn khôn xuyên tự tiến 
Chơn lòng thức giác trở về mau 
 
4) 13-01-94 
Hỏi: Muốn nuôi dưỡng đức tin thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn nuôi dưỡng đức tin thì phải nhịn nhục và kiên nhẫn truy lùng nguyên lý 
của Chúa Phật, một cử một động do Chúa do Phật mà ra thì đi đâu cũng thấy Chúa Phật. 
Từ đó sẽ có đức tin mãnh liệt và không sai chạy. 
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                Kệ: 
Tin Trời tin Phật tạo cơ may 
Nhận thức tâm giao thấy rõ Thầy 
Học hỏi không ngừng tâm ngộ đạo 
Triền miên thanh tịnh hướng về Thầy 
 
5) 14-01-94 
Hỏi: Một số người hướng tâm thực hành thanh tịnh có lợi ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa một số người hướng tâm về thanh tịnh Bến Giác rất có lợi ích cho tâm thân và 
thật sự ảnh hưởng quần sanh trong thực hành. 
 
              Kệ: 
Thực hành chơn lý biết vô sanh 
Cảm nhận đường tu phải thực hành 
Thanh tịnh nhìn đời là cõi tạm 
Phù sanh học hỏi hướng về thanh 
 
6) 15-01-94 
Hỏi: Sự bình đẳng tâm giao có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa sự bình đẳng tâm giao rất truyền cảm và rất hữu ích giữa người tu và người tu 
trong thực hành. Chỉ có người chuyên tu thiền mới phát triển được điển tâm cứu độ. 
 
                  Kệ: 
Thành tâm học hỏi niệm Nam Mô 
Quí mến thương yêu tâm tự độ 
Quán độ chơn hồn tâm tự thức 
Chẳng còn loạn động tự mình vô 
 
7) 16-01-94 
Hỏi: Những bạn đạo ra về quyến luyến Bé nghĩ sao về họ? 
 
Ðáp: Thưa những bạn đạo ra về còn quyến luyến vì tâm tư của họ đang sống trong cảnh 
thanh nhẹ của từ quang thanh nhẹ của chính họ qua những ngày thiền giác chung. 
 
                 Kệ: 
Trí tuệ phân minh chuyện tiến cùng 
Tình thương thanh tịnh được bao dung 
Thương yêu tha thứ tình giao cảm 
Học hỏi không ngừng tiến tiến chung 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Dạy dỗ lục căn lục trần 
 

                                                   Căn trần rối loạn ấy do ta 

Đời đạo song tu tự tiến hòa 

Thấy đó mất đó không tồn tại 

Hiếu hòa tự đạt thấy hồn ta 

 

Nhơn ông hành pháp không giờ rảnh 

Các giới noi theo để thực hành 

Xây dựng đạt thanh là chánh pháp 

Căn trần tương ứng tiến hòa thanh 

 

Trong ta có pháp sao không học 

Cứ mãi mê say cảnh hạ tầng 

Không giác không tu thành động loạn 

Khó hòa khó tiến khổ vào thân 

 

Biết ai là kẻ hành chơn đạo 

Lý vững tự tin tiến thẳng vào 

Bể khổ trần gian nơi thức giác 

Thực hành chơn pháp tiến càng cao 

 

Lấy không làm gốc hòa chơn pháp 

Lấy cảnh làm thầy học hỏi vang 

Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác 

Không còn vọng động hưởng Trời ban./. 

 

Lương Sĩ Hằng 

Manila, 1979 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Thuần Dương Thoát Tục 
 
Montréal, ngày 17 tháng 5 năm 1983 
 
Thưa các bạn, 
 
Hôm nay là tuần thứ nhì, tôi bình an về đến Montréal, chúng ta lại có cơ duyên tốt lành để đàm 
đạo và phân tách thêm trên con đường tu học của mọi tâm linh! Hẳn các bạn cũng đã biết rằng, 
chúng ta đều cố gắng, muốn tìm trở về chính ta, trở về với căn bản trình độ sẵn có của chính ta! 
Rồi từ đó chính ta sẽ thăng hoa đi lên hơn nữa! 
 
Chúng ta được một phần sáng suốt đang ngự trị trong cái thể xác siêu nhiên này! Sự cấu trúc tinh 
vi đó đến ngày hôm nay chúng ta đã và đang thực hiện trên con đường Khoa Học Huyền Bí 
nhưng chúng ta chưa rõ sự tiến hóa khai triển của Khoa Học Huyền Bí ra sao! Các bạn đã ôm 
được một cái tâm thức sống động hằng ngày, từ ngày các bạn chưa tu và ngày đã tu, bạn đã cảm 
thấy nó có những sự thay đổi  và tiến hóa! Càng ngày tâm thức của các bạn càng sáng suốt, càng 
minh tâm, xoay chuyển trong chiều hướng tiến hóa không ngừng nghỉ! Các bạn đã thấy rõ, lần 
lượt mới thấy cái nguyên lai bổn tánh của chính mình! 
 
Chúng ta có tánh! Nhiều người cũng chưa hiểu cái tánh do đâu mà có! Chúng ta từ hư không đại 
định, vô sanh vô tử của phần hồn giáng lâm xuống thế, bao nhiêu kiếp tại thế, không khác gì một 
con sông êm lặng, rồi khởi sóng gió! Sóng gió là gì? Tánh của chúng ta! Khi chúng ta khởi đượs 
sóng, tạo được gió rồi tưởng đó là sức mạnh của chính ta! Không! Sự sai lầm vô cùng! Người tu 
tưởng đó là hiểu biết của chính mình, sự cao siêu của chính ta! Nhưng không! Cho nên phần hồn 
chúng ta tu từ trong cảnh âm dương thoát tục và tiến lên thuần dương, cải tiến phần hồn để đến 
tới vô cùng! Thì khi các bạn thoát phàm, thể xác các bạn, cái vía, phần hồn các bạn ly khai thể 
xác! Thì lúc đó phải có một cơn khảo hạch ở nơi Cửu Dương Quan là thuần dương tiến hóa! Thì 
các bạn phải qua những cơn thử thách! Có âm mới có hơi lạnh nhưng mà thuần dương thì toàn là 
hơi nóng, nhanh nhẹ vô cùng! Nếu mà chúng ta tu dụng lý âm dương và chưa thực hành để thoát 
khỏi cơ cấu âm dương này thì lên cõi trên cũng phải bắt buộc phải học qua khóa ở bên trên! 
 
Cho nên phần đông những vị tu học tại thế nói siêu đẳng thoát tục nhưng mà cũng phải qua giới 
đó! Qua giới đó để làm gì? Ðể thử coi phải thật sự thuần dương không! Nếu thuần dương không 
cảm thấy sự nóng nực , không thấy sự bực tức uất hận nữa! Chúng ta con người tại thế thì luôn 
luôn không chấp nhận, thấy chúng ta uất hận, thấy chúng ta tủi thân! 
 
Ðại đa số, về âm giới, về đàn bà, luôn luôn ở trong giới âm thì thấy mình uất hận, thấy buồn tủi, 
không có thấy rõ rằng bề trên đang cứu ta và đưa ta ra khỏi cái chỗ ô trược, tủi thân đó! Và tiến 
tới toàn thiện, thuần dương cũng như tánh chất quân bình đời đời bất diệt. Và làm việc nhiều 
hơn, chúng ta sẽ gặp những cơn nhồi quả gắt gao hơn và tiến hóa sáng suốt hơn! Do đó chấn 
động lực chúng ta lại vô cùng mãnh liệt, mạnh hơn xưa, thì chúng ta mới tiến được! Mà nếu các 
bạn hiện tại, trong cơn tu học hiện tại, không chịu chấp nhận và tạo ra ngụy trang của ngoại cảnh 
chức sắc đủ thứ, nhưng mà tâm thức không chịu chấp nhận, còn nóng tánh, không chịu cởi mở 
thì một ngày nào đó, các bạn phải đến cái giới đó và học cái khóa đó! 
 
Mà khóa đó là vô cùng khắc khe! Chỉ tiến về đạo pháp mà thôi, không có sự trì trệ như ở thế 
gian, không có sự chìu lụy như thế gian nữa! Thì tới cấp đó nó lại khác nhiều! Các bạn mới thấy 
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rõ Chân Lý hơn! Hiện tại mọi người chúng ta tu, nếu chúng ta biết, chúng ta ý thức, chúng ta 
muốn về nguồn cội và chúng ta biết chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có! Hai chữ siêu nhiên 
nói rất dễ, nhưng các bạn đến với siêu nhiên đi, các bạn thức tâm đi, bỏ tâm bỏ tánh đi, để tiến 
tới siêu nhiên thì các bạn mới thấy nguyên lai bổn tánh của chúng ta là vô sanh vô tử, không 
sống với ai, lúc nào cũng an nhiên chấp nhận trong chu trình tiến hóa, không còn trì trệ và lúc 
nào cũng sáng suốt cởi mở! 
 
Cho nên người tu về Vô Vi, nó có khác ở chỗ rằng các bạn được trực tiếp tu luyện mỗi đêm và 
được sửa chữa mỗi đêm và được thử thách mỗi đêm. Các bạn được thanh lọc trong giới thanh và 
trược! Bao nhiêu thanh các bạn đạt được, chính các bạn tự chê là chưa đủ, không có gì, tôi chưa 
đến đâu, tôi chưa hiểu gì! Ðó là đúng, rồi tới trược các bạn thấy rằng, trước kia tôi ham thích 
điều này điều kia điều nọ. Ngày nay tôi không thích nữa và  tôi thấy tôi lui về một góc! Tôi thấy 
tôi cần sự an phận để tu luyện hơn! Ðó cũng chỉ mới một giai đoạn mà thôi! Chưa có thuần nhứt, 
chưa có quân bình, chưa có thật sự tiến hóa! Cho nên chúng ta học trong tuần tự, trật tự rõ rệt của 
Thượng Ðế đã ân ban, tinh vi vô cùng! Cho nên các bạn đã bước vào con đường Vô Vi thì càng 
ngày sự văn minh nó bộc khởi trong tâm thức của các bạn và nó dẫn tiến cho các bạn thấy rõ 
hơn, trong cái chiều hướng tiến hóa, phải tiến, và chúng ta ham thích con đường đó mà tự tiến! 
Thành ra chúng ta không có lệ thuộc một vị sư nào! Không có lệ thuộc một người nào! Cho nên 
chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta mà tu luyện! 
 
Các bạn đã tin nơi khả năng các bạn, các bạn nửa đêm mới ngồi dậy! Cho nên Vô Vi không có 
lập cái giờ cho các bạn công phu, không kêu các bạn quỳ lạy, không lấy cái bàn thờ để uy hiếp 
tinh thần, không có. Chỉ nói về tâm thức của các bạn mà thôi! Nếu các bạn chịu tu thì trong tâm 
thức của các bạn có bàn thờ, tâm thức của các bạn có Trời Phật, tâm thức của các bạn có cả càn 
khôn vũ trụ! Cho nên lúc nào các bạn cũng sống trong cảnh siêu nhiên quãng đại, không còn 
sống với sự eo hẹp mà tạo cái tâm bệnh nan y! Cho nên nhiều bạn đã nghiên cứu về Vô Vi và đã  
thực hành về Vô Vi nhưng mà vẫn lâm vào trong tình trạng tự khép mình cho chỗ eo hẹp và 
không chịu tiến hóa! Tại sao? Tại vì tánh đời có mê có chấp nhưng mà những bạn ấy qua giai 
đoạn mê rồi tới qua giai đoạn chấp! Ðó, chừng nào chấp hết rồi, các bạn mới thức tâm! Té ra 
không phải cái chuyện của tôi đang tìm, tôi đang tìm sự quân bình giữa mê và chấp! Mà giải tỏa 
mê chấp để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ! 

 

Đề tài suy gẫm 
 

Thử thách quá lớn 
 

8/8/2000 
Hỏi: Thử thách quá lớn thì người tu Vô Vi phải làm sao? 
 
Đáp: Thưa thử thách quá lớn thì người tu Vô Vi được cơ hội học nhịn nhục và kiên nhẫn tối đa, mọi việc 
sẽ được vượt qua. 
               Kệ: 
Thành tâm tu luyện chẳng u mê 
Cương quyết thăng hoa tự giải hòa 
Mê loạn không còn không rắc rối 
Dấn thân thanh tịnh tự vượt qua 
          (Mục Bé Tám 2000) 
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                THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN AM CALIFORNIA 
 

Thông báo số 1 
 

"CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU"  
cầu nguyện cho nhân loại qua cơn nạn dịch 

  
 

California, Santa Ana ngày 31 tháng 3 năm 2020 
 

Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Nhớ lại lúc Đức Thầy còn tại thế,  mỗi lần có thiên tai lớn Đức Thầy thường gọi bạn đạo vô 
chung thiền để tạo nên một khối điển lớn đủ sức mạnh hóa giải nạn tai.  Kỳ bịnh dịch 
Coronavirus này, thật là một thiên tai quá lớn ảnh hưởng đến toàn cầu.  Con người chết thật 
nhiều, kinh tế bị đình trệ, cuộc sống trở nên khó khăn, lòng người đời hoang mang hoảng sợ lo 
lắng.  Ai ai có theo bất cứ tôn giáo nào, có đức tin bề trên đều lo cầu nguyện để được tai qua nạn 
khỏi. 
 
Trong tâm tình của người tu vô vi, học nơi Đức Thầy.  Giai đoạn này nếu bạn đạo vô vi chúng ta 
cùng nhau ngồi  niệm phật chắc chắn sẽ tạo thành một khối thanh điển lớn hy vọng sẽ hóa giải 
phần nào cơn đại nạn. 
 
Đây cũng là ý kiến đề nghị của một số bạn đạo.  Vì đây là đại nạn toàn cầu.  Cho nên bạn đạo 
khắp năm châu chúng ta cùng nhau niệm phật cùng một lúc 1 giờ để tạo nên một khối thanh điển 
lớn hầu giúp hóa giải cơn đại nạn này. 
 
Được sự hưởng ứng của các anh chị Hội Trưởng khắp nơi và một số bạn đạo.  Chương trình 
cùng chung niệm phật toàn cầu sẽ diễn ra vào 4 ngày thứ Bảy của tháng 4 năm 2020 và giờ như 
sau: 
 
Thứ Bảy  4 tháng 4, Thứ Bảy  11 tháng 4, Thứ Bảy  18 tháng 4, và Thứ Bảy 25 tháng 4, 
năm 2020 
 
California, các tiểu bang miền tây USA:                11:00 am sáng (Pacific time) 
Washington DC, các tiểu bang miền đông USA:  2:00 pm chiều (Eastern time) 
New Mexico:                                                              12:00 pm trưa (central time) 
Houston, các tiểu bang miền trung USA:              1:00 pm trưa   (central time) 
Hawaii:                  8:00 am sáng 
Vancouver:           11:00 am sáng 
Calgary:                 12:00 pm trưa 
Montreal:              2:00 pm chiều 
Âu Châu:               8:00 pm tối      (cùng ngày Thứ Bảy) 
Việt Nam:              1:00 am khuya (Đêm của thứ Bảy, 1 am giờ sáng chủ nhật) 
Sydney:                  4:00 am sáng  (Sáng chủ nhật) 
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Tùy theo bạn đạo ở nơi nào tính thời gian (dựa vào giờ Cali để tính) cho giờ địa phương mình ở, 
đến ngày giờ nói trên mình ngồi quay về hướng nam để  cùng niệm 1 giờ đồng hồ "Nam Mô A 
Di Đà Phật".   
 
Vậy xin các anh chị Hội Trưởng, Chủ Thiền Viện, Chủ Thiền Đường, Chủ Trung Tâm thông báo 
đến bạn đạo địa phương, bà con bạn bè qua email, điện thoại, truyền miệng, đăng lên Tuần Báo 
biết để cùng nhau ngồi niệm phật.  Dù sao đi nữa lúc này chính phủ các nước cũng đều kêu 
chúng ta ngồi ở nhà, không đi ra ngoài.  Mình dành thời gian này để niệm  "Nam Mô A Di Đà 
Phật" cũng hữu ích cho chính bản thân mình và còn cho nhân loại.  Vì "Mọi người cùng niệm 
phật một lúc"  tin rằng sẽ đem lại kết quả rất nhiều. 
 

Một cây làm chẳng nên non,  
Nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao 

 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình 

 
                                                                  === 
 
                                              THÔNG BÁO  số 2 
  
               Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California trân trọng thông báo. 
 Thưa quí bạn,  
                  Như các bạn đã rõ, hiện tại tình  trạng lây nhiễm của bệnh dịch Coronavirus ngày 
càng nghiêm trọng hơn nên Hội quyết định tiếp tục ngừng sinh hoạt tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG 
VÔ VI  vào mỗi chủ nhật hằng tuần  và XIN MIỄN TIẾP BẠN ĐẠO VÃNG LAI VÌ BẤT CỨ 
LÝ DO GÌ  để tránh tình trạng lây nhiễm cộng đồng xin quí bạn đạo  thông cảm cho và đây cũng 
là một trong những điều  mà chính phủ  kêu gọi người dân phải tuân theo. Hy vọng  chúng ta sẽ 
sinh hoạt lại vào 30 tháng tư năm 2020 như Tổng Thống Trump dự định. 
                       Ngoài ra, chúng  tôi có tổ chức học TBPTDN trên Skypy vào mỗi ngày chủ Nhật 
từ 10: 00 đến 12:00. Sinh hoạt tu học theo lối này sẽ giúp chúng ta tạo thành nguồn năng lượng 
tích cực vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Sau khi học xong Mục Bé Tám chúng ta sẽ cùng 
đồng chung thiền, cùng chung tập họp khối thanh điển dâng lên Bề Trên Đức Tổ Sư ĐứcThầy và 
đồng cầu nguyện cho Thế giới sớm vượt qua cơn Đại Dịch này. Bạn đạo nào muốn tham gia xin 
liên lạc với Minh  Doan số phone hay  email dưới đây để được hướng dẫn. Uớc mong tất cả các 
bạn đạo tham gia sinh hoạt theo lối Skypy này.     
                         714 -272-0374 
                       mkdoan@hotmail. Com  
  
              Đại diện hội  xin thành tâm kính chúc tất cả các bạn đạo khắp nơi trên Thế Giới tâm 
thân an lạc - tu hành viên mãn. Chúng ta đồng nguyện cầu cho nhân loại  sớm ngày  vượt qua 
giai đoạn khó khăn đầy nguy nan trứơc mặt. 
 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH  
                 Hội Trưởng  
                 Lâm Huỳnh Mai  
             Ngày 30 tháng 3 năm 2020 
 

 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/14 

THÔNG BÁO  số 3 
 

KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT TẠI GIA CHO BẠN ĐẠO KHẮP NƠI 

TRÊN THẾ GIỚI 
 

Năm ngày từ thứ Hai ngày 6 đến thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 
  
                "Trọn năm 93 tràn đầy sự thử thách trong cuộc sống để đưa phần hồn trở về với 
tâm linh, từ từ kiến trúc thành một khối hòa bình trong tương lai. Bắt đầu năm 1994 mọi 
người đều hy vọng trong hy vọng người đời và người tu cũng vậy, cầu chúc mọi người 
bình an. Năm đã qua thử thách rất nhiều, năm nay chỉ có chấp nhận tiến hoá mà thôi." 
 

Câu trả lời của Đức Thầy trong mục Bé Tám ( TBPTĐN số 1289 câu số 6). Tôi tin chắc 
các bạn và tôi đều thật thấm thía và băn khoăn vì từng câu Đức Thầy viết  thật phù hợp 
với những gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta.  Đúng là cả thế giới 
đang sống trong khổ nạn, phải chấp nhận để tiến hoá ! 
  
             Với những khó khăn trước mắt hai cô Tu Sinh Quí và Bích tại Thiền Viện VĨ-
KIÊN đã đưa ra ý kiến là tổ chức KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT TẠI GIA CHO 
TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẠO KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI TRONG 5 NGÀY.   
 

  Với một thời khóa biểu mà hai cô đã áp dụng rất nhiều khóa TKNP tại Thiền 
Viện Vĩ-Kiên đã được các bạn đạo tham gia đạt được nhiều thăng tiến trong hành trình tu 
học.  Tôi thấy ý kiến này thật tuyệt vời. Đây là thời điểm thật thích hợp để mọi chúng ta 
có thể thực hiện TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT TẠI GIA trong thời gian mọi người phải 
nghỉ việc, tự cách ly mà chính phủ mỗi quốc gia đã đề ra.  
 

TỰ TU, TỰ TIẾN mỗi người tự thức giác, thực hành đúng theo thời khóa biểu dưới đây 
thật nghiêm túc để giúp mình thăng hoa luồng thanh quang điển lành vừa tự cứu mình và 
cứu giúp chúng sanh như Đức Thầy đã dạy.  
 

                        
     Thời Khóa Biểu 

Sáng thức dậy thở chiếu minh 
6:00 am - 7:00 am      
7:00 am - 8:00 am           8:00 am 
- 9:00 am        9:30 am - 10:30 
am         10:30 am - 11:30 
am       12:00 - 1:00 pm              
1:00 - 1:30 pm                 
1:30 - 2:30 pm                 
2:30 - 3:30 pm                 
3:30 - 5:30 pm                 
6:00 - 7:00pm                 
7:00 - 9:00 pm                 
9:00 - 10:00pm                
10:00 - 12:00pm            
12 :00                            
 

Thiền sáng 
Lạy kiếng Vô Vi 
Ăn sáng, niệm Bát Nhã 
Đi niệm hành 
Thở chiếu minh  
Thiền trưa 
Lạy kiếng Vô Vi 
Ăn trưa, Niệm Bát Nhã 
Sinh hoạt tự do 
Thở Chiếu Minh. Niệm Phật 
Ăn chiều.  Niệm Bát Nhã 
Sinh hoạt tự do 
Niệm Phật.  Niệm Bát Chánh 
Nghỉ ngơi 
Thiền khuya 
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           Quý Bạn Đạo muốn tham dự KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT TẠI GIA này xin gọi 
Phone cho cô Bích để ghi tên. Cô Quí sẽ làm lễ nhập khóa và bế mạc khóa trước kiếng VÔ VI sẽ 
đọc tên các bạn đạo tham gia,  trình lên Đấng Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy, chứng minh cho 
lòng thành của các bạn.  Các bạn đạo ở nhà trước khi bắt đầu và khi kết thúc cũng đứng trước 
kiếng Vô Vi thành tâm đảnh lễ dâng ý nguyện với Đấng Bề Trên, Đức Tổ Sư - Đức Thầy. 
  
                     Sau khóa này các bạn có thể chia sẽ kết quả đạt được bằng cách gọi cho 2 Cô hoặc 
viết bài đăng trên TBPTDN.  
                    Uớc mong sẽ có nhiều bạn đạo tham gia Khóa TKNP tại gia này. Tôi xin thành tâm 
kính chúc tất cả quý bạn đạo khắp nơi trên thế giới SỨC KHỎE AN KHANG - TÂM THÂN AN 
LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN.   
                              NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 
                  
                                                                                  Kính Bái 
                                                                         Lâm Huỳnh Mai ( Ca ) 
                                                                         Ngày 2 tháng 4 năm 2020 
Số phone TVVK –  1-909-338-6691 

Mobile phone  -  1-714-261-4940  (Nguyen KimBich) 

Email  -  ntkb99@aol.com,    Quý bạn đạo có thể ghi tên qua Viber  
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THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHÓA SỐNG CHUNG Á CHÂU  

 
 
Kính thưa các bạn, 
Khách sạn Champasak Grand Hotel, tại Pakse, Lào thông báo cho chúng tôi về tình trạng hội họp 
tại nước sở tại, chính phủ Lào cũng cấm hội họp trong tình hình hiện tại và chưa có quyết định 
mới. 
Trong tình trạng đại dịch hiện tại, chúng ta hy vọng những hoạt động cuộc sống sẽ trở lại bình 
thường, tuy nhiên cũng phải cần thời gian.  
Vì vậy, chúng tôi đã quyết định dời Khóa Sống Chung Á Châu « Hội Tụ Tâm Linh » vào năm 
2021, từ ngày 07/05/2021 đến 10/05//2021 với số bạn đao ghi danh tham dự như đã thương lượng 
lúc trước với Khách Sạn.  
Chúng tôi vẫn giữ danh sách các bạn đã ghi danh rồi. Bạn đạo vẫn có thể tiếp tục ghi danh thêm 
với phiếu ghi danh trên Vovinet.org. 
http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html 
Trong cơn đại nạn chung cho nhân loại, bạn đao sẽ có thời gian tập trung vào việc tu thiền, Niệm 
Phật, hướng thượng luôn luôn, để đóng góp phần thanh diển của chính mình cho càn khôn vũ trụ. 
Như những lời Đức Thầy từng dạy  
« Qua nhồi quả là nạn, khi mà nạn tới mà mình quýnh quáng thì cái nạn dồn dập, mình định cái 
nạn nó mới tan »  
 « Bất cứ nghịch cảnh nào xảy đến cho tôi, tôi chỉ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt thì tôi hóa giải tất 
cả »  
Hy vọng với ước mong của bạn đạo có được khóa sống chung tại Á châu sẽ được Bề Trên ban 
chiếu, chúng ta sẽ có cơ hội sum họp với quyết tâm dũng chí trong thanh tịnh và đón rước thanh 
điển của Bề Trên trong kỳ họp mặt tại khóa sống chung Á châu năm 2021. 
 
Thay mặt Ban Tổ Chức KSC Á Châu 
Huỳnh Minh Bảo 
khoasongchungachau@gmail.com 
Viber : +33 632445964 
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 BẠN ĐAO VIẾT 
Hemet ngày 30 tháng 3 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.  

 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 

  

 Con người là hạt giống tốt do Đất Trời hình thành, cho nên đầu đội Trời, chân đạp Đất, đi 
đứng hiên ngang, Thế Thiên Hành Đạo. Vì thế 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, hóa giải phần nào kiếp 
nạn của thế giới. 

 Sau khi chia sẽ bài viết này, có một bạn đạo hỏi tôi chữ cuối của câu số 2 là chữ QUẢ 
hay QUÀ? Thưa đó là chữ QUÀ. Câu hỏi hay và thú vị nên tiếp tục chia sẽ thêm bài viết này. 
Với người khác cũng có thể là chữ QUẢ vì nó đi với bộ Gieo Trồng. 

 Mình bắt đầu với chữ QUÁ. 

 Ở trên đời này cái gì mà THÁI QUÁ (over) thì sanh ra họa hại, sanh giặc. Thế là dấu sắc 
của chữ QUÁ rơi xuống đọng lại thành một chấm thành dấu nặng biến thành chữ QUẠ 
(disaster), quạ quạ tối đen nặng nề khó khăn khó thở biểu tượng của sự xui xẻo hắc ám, bất như ý 
v.v... Ở trong cảnh nhiễu nhương bệnh hoạn như vậy thì chỉ có giữ Tâm Thanh Tịnh, đóng cửa ở 
trong nhà lo tu, ăn năn sám hối, tu tâm sửa tánh, mong sao cho mau thoát qua tai kiếp. 

 Quả thật thời gian là liều thuốc hay nhất sẽ chữa khỏi mọi bệnh tật của thế gian. Thế là 
dấu nặng theo thời gian năm tháng trôi qua từ từ mờ dần và mất đi chữ QUẠ, bây giờ trở thành 
chữ QUA. Hô biến! Thoát nạn rồi, qua rồi, được sinh sống ở trong hoàn cảnh thuận lợi tươi tốt, 
sáng sủa đầy đủ hơn, thì mình có điều kiện làm việc Thiện, việc Nghĩa, gọi là CỨU KHỔ BAN 
VUI. Tích công bồi đức lâu ngày chày tháng, công đức đủ đầy, mọi người công nhận chữ QUA 
bây giờ được đánh thêm dấu Huyền như trên đầu thêm cái lộng, cái dù để che nắng che mưa. 
Người tu gọi đó là hào quang. Thế là chữ QUA biến thành chữ QUÀ. Chữ QUÀ này là món quà 
Thượng Đế ban cho nhân loại, chỉ dùng Minh Triết Khai Tâm, không dùng đấm đá bạo tàn, 
thuốc độc vi trùng hãm hại người ta. Từ Bi là sức mạnh. Khí giới là Tình Thương. Áo giáp là 
Tha Thứ Thương Yêu, đi đến đâu là vui đến đó, mưa thuận gió hòa, thái bình thịnh trị ... Rồi tiếp 
tục tu nữa, sửa nữa, mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Có cũng tu, Không cũng tu, Sống 
cũng tu, Chết cũng tu v.v... Lòng dạ sắt son như vậy lâu ngày chày tháng cái nghiệp nó mòn dần 
đi, dấu huyền bây giờ thành dấu hỏi, giống như con rồng bay lên Trời. Thế là chữ QUÀ thành ra 
chữ QUẢ, gọi là đắc Quả thành Phật. Cá chép hóa rồng thanh nhẹ bay về Trời hưởng thú vô cực 
vô biên. Nên người xưa có câu thơ rằng: 
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   "Nhược nhơn thức phá quần ma hãi 

     Ngư hóa long phi thượng Cửu Thiên" 

 Bài này có tựa đề là quá -> quạ -> qua -> quà -> quả.  

 Cũng là một tiếng nói, một âm thanh, âm ba của lòng người ta thán hôm nay. Vật chất 
tiến bộ. Đạo đức suy đồi. 

 Kính chào các bạn. 

 Quý thương, 

 Bành-Chí 

THƠ BẠN ĐẠO 
 
     Tình Đời Nghĩa Nhân 
 
Sống sao có nghĩa có nhân 
Tình đời nhân nghĩa muôn phần hoà vui 
Tu hành không hiểu Đạo mùi 
Tình đời chẳng trọn đen thui Đạo mầu 
Càng tu, càng xuống vực sâu 
Mất lòng nhân ái làm sầu Đạo tâm 
Lạc đường trong cõi mê lầm  
Tưởng vào điển giới nhưng tâm chẳng còn 
Lòng từ khô cạn héo hon 
Chẳng thương, tha thứ chẳng còn từ bi 
Chử BI đã đánh mất đi 
Mất tình nhân nghĩa chẳng đi về Trời  
Ơn đền oán trả ai ơi  
Nhân quả, nghiệp báo luật Trời khó qua 
Sợ trược giữ thanh trong nhà 
Ít kỷ hành Đạo tâm ma tá vào 
Tu hành toan tính thấp cao 
Chê bai người khác chữ HOÀ khó thông 
Thầy dạy TỪ BI giữ lòng 
THƯƠNG YÊU, THA THỨ hành thông chữ 
HOÀ  
Tu Đạo chớ có ba hoa 
THỰC TÂM LỄ ĐỘ mới là chân tu  
Tu hành chấp trược mê mù 
Chẳng tròn nhân nghĩa đường tu chẳng tròn 
Ai ơi! hãy mở lòng son 
Thương yêu, hoà mến giữ tròn nghĩa nhân 
Đừng hạ nhân cách thấp tầng 
Điển tâm xuống cấp hạ tầng tâm linh 
Thương ai chẳng hiểu Đạo tình 
Tu sai, bất tín, nghĩa tình tiêu tan 
Thương ai dòng lệ hai hàng 

Mong người thức giác sớm hoàng chân tâm 
Đừng tạo tâm ma mê lầm 
Tình Đời, nghĩa Đạo sớm tầm về mau 
Nhân nghĩa có trước có sau 
Giữ tròn Đạo nghĩa lên tàu về quê  
Không còn cố chấp tạo mê 
May ra còn kịp trở về với Cha 
Dịch bệnh khắp cõi ta bà 
Hãy nên niệm Phật thoát ra nguy nàn 
Không nên tạo nghiệp tội mang 
Dịch bệnh bám víu, là tan thân này 
Sửa tâm cầu nguyện Tổ Thầy 
Sửa tánh mê chấp, chảnh lầy bỏ buông 
Tâm thân thanh nhẹ thông suông 
Tròn Đời, tròn Đạo về nguồn vinh quang 
Tình Đời nhân nghĩa đàng hoàng  
Cha Mẹ, Thầy Tổ phát ban điển lành 
Thương yêu, hoà mến em anh 
Giữ tròn lời hứa tâm lành phát quang 
Thiên cơ đã mở khai màn  
Thành tâm tu sửa bản vàng Cha ban 
Tình Đời, Tình Đạo thế gian 
Hành tròn trung nghĩa bạc bàn tiến thăng 
Tâm thức trong sáng vĩnh hằng 
Tâm linh tiến hoá cân bằng trược thanh 
Dùng trược thăng tiến điển thanh 
Không nên chấp trược chẳng thành đường tu 
Tu hành giải nghiệp tâm mù 
Hồn linh thức giác an du về Trời. 
 
Thủy Bùi.   Missouri 24/3/2020 
                      == 
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              Thiên Tai Nạn Ách 1 
 
Thế gian khổ sở quá nhiều 
Bệnh lây chết chóc nỗi đau thấu trời 
Tại sao tạo nghiệp hỡi ôi! 
Tình thương nhân loại bỏ đi sao đành 
Chỉ vì tiền của lợi danh 
Sống chết bất kể tội đành tạo gây 
Ai ơi phải biết có trời 
Làm lành được phước muôn đời thảnh thơi 
Nghiệp ác phải chịu luân hồi 
A tỳ địa phủ biết ngày nào ra 
Lưới trời không lọt đâu mà 
Ác lai ác báo để mà nhìn xem 
Phải nên sám hối sai lầm 
Bỏ dao đồ tể để tâm nhẹ nhàng 
Chớ đừng hung dữ nặng mang 
Cuộc sống ngắn ngủi lo toan đi nào. 
   
Mai Kiết Khánh, Ngày 9 tháng 3, 2020 

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

        Thiên Tai Nạn Ách 2 
 
Hôm nay biên một bài thơ 
Thấy đời bệnh tật làm ngơ sao đành 
Khắp trong thế giới hoành hành 
Ôn dịch lây nhiễm thật tình khổ ghê 
Hạ ngươn thay đổi nhiều bề 
Thấy chết biết sợ nặng nề dương gian 
Cũng vì quyền lợi tranh hơn 
Mọi người chịu khổ trong cơn hãi hùng. 
Cầu Trời khẩn Phật bao dung 
Giúp cho thế giới thoát vòng lâm nguy 
Kỳ này thật sự bài thi 
Ai còn ai mất tu đi không nào 
Sống đời phải biết giúp nhau 
Yêu thương tha thứ trùng tu phước điền 
Ở trong nước lũ nào yên 
Quan Âm cứu giúp bình an mọi người.  

Mai Kiết Khánh, Ngày 28 tháng 3, 2020  

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi

 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn bạn đạo THÁI VINH QUI tại Việt 
Nam, sinh năm 1936, mất ngày 28-3-2020, hưởng thọ 85 tuổi, hỏa táng ngày 01-4-2020 và thủy 
táng ngày 02-4-2020 tại Vũng Tàu, được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cám ơn. 
 
 


