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Số:  1057  11 tháng 10 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám từ 23/1/2006 ñến 29/1/2006 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Vượt qua trở ngại nào? 
2) Mê chấp là làm việc gì? 
3) Mê tín có hữu ích gì không? 
4) Chuyển biến cách nào mới tốt? 
5) Quí yêu Thầy có hữu ích gì không? 
6) Cố gắng thực hành ñúng pháp có hữu ích gì không? 
7) Co lưỡi răng kề răng ñể làm gì? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Duyeân Ñieån 

Duyeân ñieån tình Trôøi thoâng caùc giôùi 
Töï mình thöùc giaùc roõ nôi nôi 

Duyeân Trôøi tình ñaïo khoù xa rôøi 
Chuyeån thöùc bình taâm roõ caùc nôi 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Vượt qua trở ngại nào? [San Diego 
(USA), 23-01-2006 18:20] 
 
Ðáp: Thưa vượt qua trở ngại mê và chấp. 
                 Kệ: 
Mê chấp hại tâm lẫn thân 
Thanh tịnh giải mê phá chấp 
Qui hình vạn trạng tiến giải tâm thân 
Qui y Phật Pháp nguyện góp phần 
 

2) Hỏi: Mê chấp là làm việc gì? [San Diego 
(USA), 24-01-2006 18:30] 
 
Ðáp: Thưa mê chấp là theo một chiều không tiến. 
               Kệ: 
Phân rõ ñường ñi tạm sống yên 
Giải tỏa phiền ưu tiến tới duyên 
Thực hành chánh giác trì tâm niệm 
Quyết chí thành tâm giải tỏa phiền 
 

3) Hỏi: Mê tín có hữu ích gì không? [San Diego 
(USA), 25-01-2006 18:35] 
 
Ðáp: Thưa mê tín là mê tin một ñường lối. 
                 Kệ: 
Mê tin một ñường không lối thoát 
Tu tiến phân minh ñời ñạo rõ 
Cơ tạng quân bình tự tiến thân 
Giải mê phá chấp duyên tự ñạt 
 

4) Hỏi: Chuyển biến cách nào mới tốt? [San 
Diego (USA), 26-01-2006 00:19] 
 
Ðáp: Thưa chuyển biến ñến vô cùng mới tốt. 
                    Kệ: 
Chuyển biến thâm sâu mới nhiệm mầu 
Thông thương ñường ñạo quí hơn vàng 
Thành tâm tu luyện chẳng cầu mong 
Thực hiện công phu tánh lắng trong 
 

5) Hỏi: Quí yêu Thầy có hữu ích gì không? [San 
Diego (USA), 27-01-2006 00:30] 
 
Ðáp: Thưa quí yêu hạnh tu của Thầy thì rất hữu ích. 
                Kệ: 
Quí yêu hạnh tu của Ðức Thầy 
Thành tâm tự sửa mong sớm ñạt 
Dìu tiến tâm linh không bở ngỡ 
Thực hành chánh pháp chẳng bơ vơ 
 

6) Hỏi: Cố gắng thực hành ñúng pháp có hữu ích 
gì không?[San Diego (USA), 28-01-2006 00:35] 
 
Ðáp: Thưa cố gắng dày công thực hành ñúng pháp 
rất hữu ích. 
                    Kệ: 
Lập hạnh thực hành ñúng pháp sẽ có kết quả tốt 
Uyển chuyển thâm sâu cảm nhiệm mầu 
Hành trì tiến hóa tự thức nhanh 
Cảm thông Trời ñất rõ nhiệm mầu 
 

7) Hỏi: Co lưỡi răng kề răng ñể làm gì? [San Diego (USA), 29-01-2006 13:00] 
 
Ðáp: Thưa co lưỡi răng kề răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật. 
                  Kệ: 
Tu bằng trí bằng ý mới nên 
Ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 
Lòng có sáng tâm mới tự minh 
Thành tâm tu tiến tâm sẽ yên 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần 
 
 

Căn trần rối loạn ấy do ta 
ðời ñạo song tu tự tiến hòa 

Thấy ñó mất ñó không tồn tại 
Hiếu hòa tự ñạt thấy hồn ta 

 
Nhơn ông hành pháp không giờ rảnh  

Các giới noi theo ñể thực hành 
Xây dựng ñạt 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 ñộng loạn 

Khó hòa khó tiến khổ vào thân 
 

Biết ai là kẻ hành chơn ñạo 
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 ñộng hưởng Trời ban 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 
Manila, 1979 

 
TR1CH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Kỷ nguyên Di Lạc – Pháp Như Ý 
(Khóa 1 Thiền viện Qui Thức 1986) 

 

Bạn ñạo: Có một số câu hỏi nhưng mà con nghĩ Thầy ñã trả lời rồi trong lời giảng vừa qua, nhưng mà con 
cũng nhắc lại: Chúng con phải chuẩn bị như thế nào ñể bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc? 

Ông Tám: Tất cả khí giới tình thương và ñạo ñức ñã ñem xuống cho các bạn, về nguyên ý của Nam Mô A 
Di ðà Phật, các bạn chỉ thực hành mà ñi tới thôi. Càng thực hành, càng niệm Phật, càng thấy bước vào con 
ñường Kỷ Nguyên Di Lạc rõ rệt, rất minh bạch. Bởi vì Kỷ Nguyên Di Lạc là thức hòa ñồng, trên dưới như 
một, không có chia cắt ñịa vị nữa, thương yêu vô cùng, xây dựng thành một khối. 
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Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, Thầy ñã nói Kỷ Nguyên Di Lạc là văn minh vật chất, mà không thấy Thầy nói Kỷ 
Nguyên Di Lạc là văn minh tinh thần như thế nào? 

Ông Tám: Văn minh tinh thần, nếu các bạn muốn ñạt ñược sự văn minh là tâm các bạn phải KHÔNG, 
không mê, không chấp, không cho ñó là quan trọng, thì lúc nào cái phần sáng suốt nó mới hòa hợp với cái 
Kỷ Nguyên Di Lạc. “Di Thiện Tối Lạc”, phải quy KHÔNG, chớ không phải giữ sự tranh chấp là Tối Lạc. 
ðã quy KHÔNG mới là Tối Lạc. 

Bạn ñạo: Kỷ Nguyên Di Lạc ñã mở màn rồi, thì hiện giờ chúng con thấy ngoài xã hội, tinh thần ñang xuống 
dốc và vật chất ñược nâng cao, như vậy là sao? 

Ông Tám: Khi mà lên, lấy mắt phàm mà thấy, thì vật chất nó ñang nâng cao, sự hoan hỉ trong tâm của mọi 
người ñều có, thấy cái này lạ quá, hay quá, quý quá! Cái tâm chúng ta nhàn hạ rồi, những phương tiện nó ñã 
giúp các bạn chớ không có xuống dốc. Nó ñưa lên cao chừng nào thì nó nâng ñỡ tinh thần các bạn, các bạn 
thấy rằng: “Ồ, tất cả ñều tiến hóa”. Do gì? Do sự ñoàn kết, tha thứ và thương yêu, xây dựng, nó mới có cái 
vật này, thấy không? Cả xã hội ñang tiến, ñua nhau ñể làm một món quà tốt dâng cho nhau, thấy rõ chưa? Ở 
bên trên dòm thấy thì cái Kỷ Nguyên Di Lạc ñã mở màn rồi. Tất cả phương tiện ñều có hết thảy mà dâng 
cho nhau, sản xuất ra ñể dâng cho nhau, rồi tâm hồn thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn muốn có cái micro mà 
ngày nay mua ñược một cái micro rồi, tâm hồn các bạn thế nào? Vui quá rồi! Sự thiện giác của mọi người 
ñã ñóng góp cho chúng ta, chúng ta hòa với họ, chúng ta mới thấy rằng an vui, thấy chưa? Bây giờ chúng ta 
cộng lấy cái tu nữa, ta ñạt tới quân bình rồi, thì cái ñó siêu hơn một chút, mà thực tế hơn một chút, bước 
thẳng vào Kỷ Nguyên Di Lạc ở bên trên. Lúc nào tâm không còn tranh chấp giữa con người và con người, 
chỉ biết tha thứ và thương yêu, thì món quà ñó là còn quý hơn cái này nữa. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, ðức Di Lạc là ai? 

Ông Tám: ðức Di Lạc là một vị tu toàn thiện, toàn giác, Di Thiện Tối Lạc; mà ñem cái phương pháp Như 
Ý cho chúng sanh ñể chúng sanh thực hành và tự tiến tới mới là chánh pháp, mà buộc chúng sanh thành 
không bao giờ thành. Chúng sanh hành và chúng sanh tiến, ñó mới là pháp Như Ý, là ñúng trong nguyên ý 
của Di Lạc ñã tự hành, tự tiến, từ sự ñau khổ tiến tới sự an vui, “Di Lạc”. Chính Ngài ñã có thể hiện khắp 
năm châu, không có phải là mới ñây, ñã từ lâu. Bất cứ chỗ nào nói về ñạo pháp luôn luôn có sự hiện diện 
chiếu ban của Ngài. Chớ ðấng Di Lạc luôn luôn sống ñộng trong tâm thức của chúng sanh, trong nguyên ý 
“Di Thi ện Tối Lạc”. Nếu mà biết thực hiện ñược “Di Thiện Tối Lạc”, thì các bạn sẽ thấy cái mạo diện của 
Ngài thể hiện trong tâm các bạn, không có xa, luôn luôn hỗ trợ và dẫn tiến. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, Thầy ñã giảng là ðức Di Lạc cười vì Ngài ñã thấy ñược sự ngu muội của chính 
Ngài. Như vậy cái ngu muội của ðức Di Lạc là gì? 

Ông Tám: Ngu muội của ðức Di Lạc là ðức Di Lạc nhờ thấy ñược sự ngu muội của Ngài, Ngài mới tiến 
tới vô cùng ngày hôm nay, các nơi ñều có Ngài. Là nhờ Ngài phát giác ñược sự ngu muội của Ngài, Ngài 
mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện, Ngài mới ñược an lạc và mở nụ cười chê bai lấy mình 
chớ chả dám chê bai ai. Tự thức ñể tiến mà thôi. 
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Bạn ñạo: Dạ, như cái ý của câu hỏi này là các bạn ñạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của ðức 
Di Lạc là gì, vì ðức Di Lạc ñã tu ñến trình ñộ ñó, và cái ngu muội ñó nó có khác gì cái ngu muội của người 
thế gian như thế nào? 

Ông Tám: Cho nên, ñã nói rằng cảnh Trời là vô cùng tận, Thượng ðế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, 
sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. ðó, cho nên cái ngu của Ngài tùy 
theo trình ñộ tiến hóa của chính Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở ñây, tu ở ñây, chúng ta cũng thấy rõ cái 
ngu của chúng ta, tùy theo trình ñộ của chúng ta, và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy 
rằng, té ra ñường ñi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa trên căn bản của cái ngu, làm sao các bạn 
tiến tới vô cùng ñược? Mình thấy mình ngu mình mới sửa, sửa hoài sửa không hết, sửa hoài sửa không 
ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài; nhưng mà 
không có nhờ cái ngu, làm sao Ngài tiến tới sáng suốt? Mà Ngài xuống thế gian ñể làm gì? ðể học ngu, và 
ñộ ngu, và giải ngu, thấy chưa? 

À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian ñây, làm cái gì? Học ngu, ñộ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? 
Các bạn từ nhỏ tới lớn, ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết, rồi ñau bụng cái lo 
sợ, nói mình ngu. Sửa ñi, sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa ñược, thấy chưa? Rồi bây giờ, nó ra 
thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu ñược cô ñó tôi chắc tôi tự tử, nhưng mà biết cô ñó hình nộm 
cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô ñó không ñược. Từ cái ngu ñó nó ñem lại sự 
thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu ñó nó ñem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. 

ðó, cho nên mọi thử thách ñều tiến hóa. Cho nên ðức Di Lạc ñã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta, 
ñồng nhứt thể trong tiến hóa “Di Thiện Tối Lạc”. Hướng về Thiện, thì chúng ta thấy cái sự lạc quan rõ rệt 
thể hiện trong tâm thức của chúng ta, thấy hông? 

Cho nên Ngu, Phật cũng nói ngu: “Nghe khùng nói ñây!”. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn 
nhận mình là khùng mình mới gánh vác, càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, 
các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu: “Ba ngu quá!” Nhưng mà nó quên 
rằng nhờ cái ngu của ba, nó mới ñược hay ở ngày hôm nay, nó mới có bằng cấp cao mà nó không hay. Nhờ 
cái ngu của ba nó, nhưng mà ba nó ngu trước nó, nó sẽ ngu sau. Khi nó biết ñược cái ngu rồi nó không còn 
ngu nữa, và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái 
ngu ñể nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc ñẩy chúng ta tiến tới vô cùng, thấy chưa? 
Nhờ cái ngu mới ñẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu, làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh? Ai ta 
cũng hơn hết, làm sao ta chịu lui về thanh tịnh? Ai chúng ta cũng hơn hết, thì ta chỉ có rước ñộng mà thôi, 
làm gì có tịnh? 

Cho nên người tu của Vô Vi thấy rõ cái ngu của mình. ðấng Di Lạc thấy rõ cái ngu của Ngài, mà kể cả 
Thượng ðế cũng nói rồi, bởi vì nhỏ nhứt cũng Ngài mà lớn nhứt cũng Ngài, cục phân cũng Ngài. Cái quyền 
hóa hóa sanh sanh Ngài nắm, chớ không phải người khác nắm. Thấy phân nó tầm thường vậy chớ nhưng mà 
không có nó, không có sự sống. Tự chúng ta phải hiểu cái quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chớ 
không phải quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái. Một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới 
hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng ðế như vậy. Còn nếu hiểu lầm khả năng của Thượng ðế ở trong một 
giới hạn là mình ñóng khung có một chỗ thôi, không tiến và mình có tội.  
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Cho nên phần hồn của các bạn là Thượng ðế của Tiểu Thiên ðịa rõ ràng; có cái quyền ăn, ở, nằm, nghỉ, bạn 
cho phép cái thể xác này nó mới hoạt ñộng ñược, còn bạn không cho phép nó không ñược. Bạn bắt nó ñi cờ 
bạc, bạn bắt nó ñi nói dóc, bạn bắt nó này kia kia nọ, nó cứ ñi theo cái lịnh của bạn thôi; mà còn bạn bắt nó 
tu nó trở về thanh tịnh, nó theo cái lịnh của các bạn rồi, tự nhiên các bạn thấy cái lãnh vực thanh tịnh nó 
càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi các bạn mới so sánh, hồi trước các bạn ñi chơi bời, ăn nhậu, nó eo hẹp, nó 
giới hạn hơn. Rồi khi mà các bạn thức tâm rồi, các bạn thấy lời nói của các bạn hiện tại cũng giới hạn, 
không có thể tả hết những gì nguyên ý của cả Càn Khôn Vũ Trụ, một góc nào mà thôi, bị giới hạn ở trong 
thể xác này. Âm thinh chúng ta cũng bị giới hạn, mà siêu ý chúng ta là vô giới hạn. Không còn nói năng gì 
nữa là vô giới hạn, mà còn nói năng là giới hạn.  

Cho nên phải tu rất thanh tịnh mới thấy cái chỗ này, mới thấy cái dung ñiểm quan trọng của phần hồn. Cho 
nên nhiều người dựa trong lý thuyết, học sách này sách nọ, luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ, 
chẳng qua luận thuyết của thiên hạ, mà chính ta chưa ñạt tới siêu ý. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, Kỷ Nguyên Di Lạc ñó, thời gian khoảng bao lâu? 

Ông Tám: Thời gian ...  

Bạn ñạo: Thời gian kéo dài ... 

Ông Tám: Thời gian mãi mãi, vô cùng, nằm ngay trong tâm thức của chúng sanh. Cái tâm thức của chúng 
sanh là một cái dinh thự tốt ñẹp, lộng lẫy nhứt của Thượng ðế. Nếu nó biết tu sửa, nó biết xây dựng, nó là 
một cái dinh thự lớn lao. Chỉ có khối óc con người mới phân tách ra Chúa, Tiên, Phật, Ma, Quỷ, chánh ñạo, 
tà ñạo. Phải khối óc không? Mà khối óc không có trật tự quân bình, thì làm sao chứa ñựng ñược sự cao siêu 
của bên trên? Cho nên người tu quân bình trật tự chứa ñựng ñược sự cao siêu ở bên trên; người phàm nói 
không ñược, nhưng mà người tu tự nhiên họ nói ñược. Cho nên trên ñường ñi của chúng ta, lập lại quân bình 
và quét dọn cái dinh thự càng ngày càng tốt ñẹp, hòa hợp bên trên, mới chứa ñựng ñược thanh quang sáng 
suốt. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, Kỷ Nguyên Di Lạc ñã mở rồi, có phải mỗi người bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc tùy 
theo trình ñộ của chính mình hay không? 

Ông Tám: ðúng như vậy, ñúng như vậy. Mỗi người ñi shopping, ñi magasin bây giờ coi, một anh ñi về ảnh 
phê bình một cái chuyện khác. Nhưng mà người ta nói: “Lafayette tốt lắm, ñầy ñủ lắm!”, nhưng mà cái anh 
kia ảnh nói: “Không có gì, uống ba ly cà phê thôi!”, thấy chưa? Mà con người thật sự thương mãi và có tâm 
ñạo, họ lại, thật sự thương mãi, họ thấy rằng: Cái sự phát triển văn minh của xứ Pháp ñã ñóng góp rất nhiều 
cho nhân dân, nhưng mà nhờ ai? nhờ phép lạ nào? thấy không? Nhờ tình thương và ñạo ñức ban chiếu của 
Ơn Trên, của Thượng ðế, của Chúa, con người mới an tịnh, thông minh, chế tạo, nghiên cứu những cái món 
thích ứng và mọi người phải ca tụng, thích nó mà tìm lấy nó. À, rồi có người, người ta dòm thấy ông Trời 
nuôi tất cả, Thượng ðế ñang nuôi tất cả, chúng sanh vui vẻ nhộn nhịp bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc ñể 
thưởng thức vật chất và so sánh với tâm linh của chính mình, rồi mới nguyện con ñường tu. 
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ðó, nó nhiều ñường lối, cho nên ông Trời không có bóp mũi ai chết hết, ñể cho nó sống, tùy theo trình ñộ 
của nó cảm ứng, ñể hưởng lấy cái Kỷ Nguyên Di Lạc rực rỡ trong tâm hồn của nó. (18:58) 

Bạn ñạo: Chúng con xin Thầy giải thích thêm về cái pháp Như Ý. 

Ông Tám: Pháp Như Ý là tu theo trình ñộ của chúng ta, khai mở ñến ñâu hưởng ñến ñó, chớ không có nên 
dụng ý mà cướp pháp của thiên hạ. Cũng như bây giờ tôi thấy anh Jeannot tu hay quá, tôi nói: Ô, tôi nói 
dóc, tôi nói tôi hồi hôm, tôi ñi hay hơn anh Jeannot. Cái ñó là tôi muốn qua mặt người ta; còn cái của tôi tới 
ñây, tôi hồi trước tôi ñộng loạn, tôi sân si, tôi giận hờn, tôi ham ăn, tôi ham dục, bây giờ tôi bớt rồi. À, cái 
bớt ñó là nó làm gì? Nó làm cho tôi ñược gia tăng sức khỏe và vui vẻ thêm, là chính tôi ñã sửa ñược tôi, như 
ý của tôi. Tôi không có muốn bịnh, tôi không có muốn xấu. Tôi muốn thanh nhẹ, tôi muốn hòa ái tương thân 
với mọi người. Ngày nay tôi mở ñược cái cửa hòa ái, tôi không còn giận hờn nữa. Cho nên nhiều người tu 
Vô Vi lại rủ người ta chọc: “Anh chưởi tôi, thử tôi có giận không?” Mà thiệt, có người ta tới chưởi, chưởi 
thét cũng hơi giận giận, nhưng mà thấy rõ rồi: “Ô! cái giận ñó mình hứa rồi, mình không giận”. Rồi nhờ ñó 
mà mình tiến nữa, tiến tới hết, dẹp hết cái giận, thì nó ñi vào gì? Thanh tịnh.  

ðó, cho nên mọi trình ñộ khác nhau, không mua không bán, không mua ñược, không bán ñược. Tôi không 
mua trình ñộ của anh ñược, tôi ăn cắp trình ñộ của anh ñược và tôi cũng chả bán trình ñộ cho anh ñược. Tôi 
có bao nhiêu chỉ nói bao nhiêu, thể hiện trong con mắt các anh, thể hiện trong ñôi môi của anh, ñâu có dấu 
thiên hạ ñược? Nói dóc một hồi thì sợ họ, chớ mình nói ñàng hoàng, ñâu có sợ ai, thấy chưa?  

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, có một ñạo hữu ñưa ra cái ñiều kiện ñể ñược cứu cả xác lẫn hồn như thế này: 
ngủ ngồi, trường chay và diệt dục, như vậy có ñúng hay không? 

Ông Tám: Không. Cái ñó, ngủ ngồi, trường chay, diệt dục. Ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi xuất hồn ñi 
ñược, ñi luôn, bỏ xác. Có. Trong bạn ñạo Vô Vi của chúng ta, cũng như anh Thanh Vân hồi trước, Việt Nam 
Thương Tín Việt Nam, ngồi ñó là ảnh ñi luôn. Khuya ảnh thấy cảnh ở trên sung sướng, nhiều khi ảnh gặp 
tôi bên trên về ảnh cũng, tôi kêu ñừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe, ảnh nói: “Sung sướng lắm! Phải 
ñi, chúng ta phải ñi, mỗi ñêm phải ñi với ông Tám cho vui!” ðó, anh quý tôi lắm. Rồi khi tôi rời khỏi Vi ệt 
Nam, anh ngồi ngày ngồi ñêm, ngồi ảnh ñi luôn, không chịu trở về nữa. 

ðó, còn cái xác là một cơ cấu tạm thời mà thôi. À, Chúng ta có ñi ñi lại lại ñược nữa, thì khi các bạn xuất 
hồn ñi ñi lại lại, lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ, một thời gian mà thôi. Vì cái duyên ñiển của cái 
thể xác này hỗ trợ ñược nhiều người ñồng duyên với tôi và ñến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. Một số 
người nào ñó, rồi một ngày nào ñó, cái xác này nó sẽ lụn bại bỏ ñi mà chuyển hóa qua một nơi khác, hay là 
ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình ñộ khác ñối với về thiêng liêng. Cho nên, ra, vô, hoài hoài 
ñể làm việc cho ba cõi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở 
cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái sanh trở lại thế gian này cũng có, ứng trong tâm ñạo của hành giả Vô 
Vi. Thành ra nói tôi ñem cái xác lẫn hồn, không có ñâu! Xác là xác, hồn là hồn. Xác là cơ cấu tạm mà thôi. 
Còn nói tôi tu, ngồi rồi, thiền rồi, tôi ñem xác lẫn hồn ñi, không ñược. ðừng nói cái ñó! Xác là xác, hồn là 
hồn! Hồn thì ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng ñược, mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm, tùy cái duyên, mà 
hết cái duyên ñó là sẽ bỏ cái xác ñó, ñổi qua cái xác khác. Trừ phi những người tu Tiên, ẩn thân, không ăn 
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vật chất, không ăn cơm, ăn chút ñỉnh bột linh thôi, rồi sống với thanh khí trên núi. Cái ñó thì học riêng cái 
phép mầu ẩn thân thì ñược, còn ăn cơm mà muốn ẩn thân thì chắc là không có rồi!   

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách  

  

Ngày 7 Tháng 10 Năm 2015 
 

Kính thưa quý bạn ñạo, 
  

 Chúng tôi xin ñược bổ túc lại danh sách ñóng góp vào quỹ kinh sách tại ðại Hội 2015 Học Và Hành 
như sau: 
  
 

DANH SÁCH BẠN ðẠO ðÓNG GÓP QUỸ KINH SÁCH T ẠI ðẠI HỘI 2015 HỌC VÀ HÀNH 
 

STT 
 

 
HỌ TÊN 

 
QUỐC GIA 

TIỀN MỸ 
(USD) 

TIỀN 
ÚC 
(AUD) 

TIỀN 
CANA
DA 
(CAD) 

TIỀN 
ÂU 
CHÂU 
(EURO) 

1 Gia ñình chị Hồng Việt Nam       1230    
2 Lê Thị Hương Việt Nam     10770    
3 Gia ñình Lai Ngọc 

Minh 
Việt Nam         200    

4 Nguyễn Văn Mẹo Việt Nam         100    
5 Trần Thị Hoa Việt Nam         100    
6 Võ Văn Chính Việt Nam         100    
7 Nguyễn Khắc Tuân Việt Nam         100    
8 Con nuôi  USA         100    
9 Mrs. Bobbie Nofflet Florida, USA           20    
10 Võ Thị ðào Atlanta, GA, 

USA 
        500    

11 Lương Thị Lan Houston, TX, 
USA 

        300    

L12 Trần Thanh Houston, TX, 
USA 

        200    

13 Anh chị Trai Hồng Florida, USA           50    
14 Hồ Thanh Las Vegas,CA, 

USA 
        500    

15 Nguyễn Thị Hoa Virginia, USA         100    
16 Nguyễn Thị Tin Virginia, USA         100    
17  Quan Ngọc Liên Florida, USA         100    
18 Nguyễn Ngọc Hạnh  Melbourne, 

Australia 
           

100 
  

19 Gia ñình Liễu Wan Melbourne, 
Australia 

      
1000 

  

20 Gia ñình Lâm Cẩm 
Duyên 

Australia         
200 

  

21 Hue Adelaide, 
Australia 

        
500 
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STT 

 

 
HỌ TÊN 

 
QUỐC GIA 

TIỀN MỸ 
(USD) 

TIỀN 
ÚC 
(AUD) 

TIỀN 
CANA
DA 
(CAD) 

TIỀN 
ÂU 
CHÂU 
(EURO) 

22 Khưu Thị Phẩm Australia         
200 

  

23 Lê Thị Ngọc Sương Australia         
100 

  

24 Nguyễn Thị Ánh Australia            50        
150 

  

25 Lai Ngọc Tâm Calgary, 
Canada 

         300  

26 Lai Ngọc Dung Calgary, 
Canada 

         200  

27 Lai Ngọc Hoa Calgary, 
Canada 

       1000  

28 Trần Thanh Hòa Calgary, 
Canada 

         300  

29 Ngô Ngọc Minh 
Châu 

Calgary, 
Canada 

           70  

30 Trần Út Calgary, 
Canada 

       120           

31 Dương Hải Vân &  
              Tống Thị 
Kiều Cúc 

 
Canada 

 
        100 

   

32 Lê Thị Hia Germany             50 
33 Phan Thị Hồng 

Thuận 
Tð Bruxelles, 
Belgium 

        150    

34 Bùi Thanh Dũng Belgium         100    
35 Lâm Quang Hiền Belgium         300    
36 Lâm Quang Thanh Belgium         300         500 
37 Lâm Quang Sang Belgium           200 
38 Bùi Lê Kim Thanh Belgium           700 
39 Lê Thị Minh Tâm Belgium           100 
40 Huỳnh Thị Cao Perpignan, 

France 
            50 

41 Dương Văn ðê San Diego         100    
42 Vương Thị Hải  Toulouse, 

France   
        240    

43 Thùng Kinh Sách 
phát tâm tùy hỷ 

         185    

 Tổng Cộng    16215 USD 2250 
AUD 

1870 
CAD 

1600 
EURO 

 

Thành thật cảm ơn sự ñóng góp của quý bạn,    
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
Ban Kinh Sách 
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 Thông Báo Hình Chụp tại ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 34 

Học và Hành tại Atlanta Georgia, USA 2015 

Xin quý vị nhấn vô Link sau ñây ñể coi hình chụp tại ðại Hội năm nay: 

https://plus.google.com/photos/113915807948358982480/albums 

Trên 5 ngàn tấm hình ñã ñược chụp từ ngày Khai Mạc, Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy, Vấn ðạo, Ôn lại Phương 
Pháp Công Phu, Tìm Hiểu Chơn Ngôn ðức Thầy, Bốn Nhóm Tu Học, bầu ñịa ñiểm ðại Hội 2016, Văn 
Nghệ, Lễ Bế Mạc, ñi coi Hồ Cá, Hậu ðại Hội, và du ngoạn theo 16 tiết mục. 

Những nét thành kính trong ngày Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy và nhận ñược tràn ñày thanh ñiển trong giây 
phút thiên liêng này thật không có lời nào diễn tả hết.  Xin hẹn gặp lại tất cả bạn ñạo năm tới tại ðại Hội 
2016. 

Ban Kỷ Thuật Kính Mời 

Bộ video Ôn Lại Phương Pháp Công Phu 

Xin kính mời quý vị dành thời giờ coi lại bộ video Ôn lại Phương Pháp Công Phu mới ñể trên vô vi trang 
nhà.  ðáp lại lời yêu cầu của số ñông bạn ñạo, chúng tôi ñã gồm thâu 7 ñại hội từ năm 2008 tới 2014 trong 
phần Phương Pháp Công Phu ñể bạn ñạo dễ tìm và sắp xếp theo dạng hình (icon).  Ôn lại Phương Pháp 
Công Phu gồm 24 video bắt ñầu từ:  Tư Thế Ngồi Thiền  - Pháp Niêm Phật - Pháp Luân Chiếu Minh - Pháp 
Soi Hồn - Pháp Luân Thường Chuyển - Thiền ðịnh. 

Xin quý vị nhấn vô (vovi.org) link sau ñây ñể coi: 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=950&Itemid=270 

Hoặc vô youtube/vovionline playlist: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnyAqDdup_JWoASFnt4ud-9w 

                                                 Ban Kỹ Thuật Kính Mời  
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm dùm cho Bà:  ðỗ Thị Mai là chị của bạn ñạo ðỗ Trung Hiếu mất ngày 30 
tháng 9 năm 2015 tại Thụy Sĩ, hưởng thọ 72 tuổi sớm ñược siêu thăng tịnh ñộ. 
 
Gia ñình chú ðỗ Trung Hiếu xin cảm ơn qúy bạn ñạo. 
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BẠN ðẠO VIẾT 
 
                                                                         HỌC VÀ HÀNH! 
                             Tôi vừa trở về sau 3 ngày tham dự DHVVQT kỳ 34 HỌC VÀ HÀNH ñược tổ chức ở 
Atlanta Georgia USA. Dư âm của ðại Hội vẫn còn vang ñộng ñi sâu trong tâm hồn, Học và Hành vẫn nối 
tiếp hoà nhịp với cuộc sống không giờ dứt. ðời ðạo ñược kết họp hài hoà, ba ngày ðại Hội cho tôi thêm 
nhiều niềm vui,vững bước trong cuộc sống.  
 

                               Bất kỳ ðại Hội ñược tổ chức ở ñâu, thời ñiểm nào thì nơi ñó ñều là Trời xuân. Cả không 
gian cùng hoà ñiệu với hồn người. Như những cánh én,từng ñàn bay về ñiểm hẹn,Bạn ñạo từ khắp nơi trên 
thế giới cùng hội tụ về ñây mừng ngày sum họp ñại gia ñình Vô Vi. Trong bầu không khí nghiêm trang 437 
bạn ñạo cùng tận hưởng luồng thanh quang ñiển lành của Trời phật, Tổ Thầy ân ñộ. Hồn tràn ñầy cảm xúc 
trong buổi lễ dâng hoa tưởng niệm ðức Thầy, người Cha kính yêu. Giọt nước mắt nhớ thương không còn 
tuôn rơi mà nó từng giọt thắm vào hồn làm nguồn sống, làm sức mạnh trên con ñường trở về nguồn cội. Học 
và Hành là tên của ðại Hội nên hội trường năm nay có chút lắng ñọng... vì trong tâm tư mọi người ñang 
thổn thức, nhớ lại quãng ñời mình ñã ñi qua dài hay ngắn tuỳ theo số tuổi. Học và hành của ñời ñầy khổ ñau 
ñã ñưa mình ñến với ñạo, ñược học và hành theo PLVVKHHBPP ñể tìm ñược cuộc sống quân bình, hiểu 
ñược sự siêu diệu trong từng lời giảng của ðức Thầy và sức mạnh chuyển hoá của ñạo pháp ñã và ñang hoà 
nhịp trong từng hơi thở của cuộc sống ðời- ðạo Song Tu. ðại Hội năm nay với hai chữ ngắn gọn "Học và 
Hành" nhưng thật không ñơn giản. Suốt một năm qua tôi ñã học rất nhiều mà những bài học này nó như một 
ñiệp khúc ñược lập ñi lập lại trong ñời tôi mà tôi tưởng mình ñã vượt qua. "Học và Hành" khiến tôi luôn suy 
nghĩ kiểm ñiểm lại bản thân. Tôi nhận ra tôi tu mà không tiến vì tâm trần nặng gánh. Trong tôi luôn lo buồn, 
sầu bi bởi những chuyện mà tự tôi không thể thay ñổi ñược. Những trăn trở trong tâm tư luôn quanh quẩn 
không lối thoát. ðầu năm 2015 tôi nhận ñược 4 câu thơ  của ðức Thầy: 
 

Tình thương giả tạm chẳng tồn lâu, 
Ai ghét ai thương bài học tạm. 
Dứt khoát tâm tu chẳng có sầu. 
Do tâm thanh trược tạo cơ cầu! 

 
                             ðúng là tôi không thể dấu Thầy bất cứ ñiều gì. .. ñời là tạm cảnh, là giả ảo, thương yêu 
của trần gian cũng là giả sao tôi ñã biết mà suy tư mãi, tôi tự trách mình sao vẫn còn ngu. Tôi có quyền chọn 
lựa, mọi chuyện do mình quyết ñịnh nhưng vì mình không dám buông bỏ, không chịu dứt khoát. Nhờ hằng 
tuần ñến Thiền ðường học TBPTDN trong ñó Mục Bé Tám có viết:" Mục Bé Tám viết qua tâm không liên 
hệ với luồng ñiển ñại bi. Nó cũng là liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không 
nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của mục Bé Tám. Ước mong các bạn 
thực hành ñứng ñắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh." tôi muốn viết lại câu này vì tôi 
hiểu ñược, Mục Bé Tám rất quan trọng và việc học 7 câu hỏi của ðức Thầy càng quan trọng hơn. Tôi biết 
cái hiểu của tôi ñã sau cái hiểu của nhiều huynh, tỷ nhưng hiểu muộn còn hơn không hiểu.  Chính bản thân 
tôi ngày xưa cũng thiếu trí, không quan trọng nhiều ñến việc này, nhưng từ sau khi nhận 4 câu thơ của Thầy 
lòng tôi nhiều sám hối và nguyện tinh tấn hơn trong việc sinh hoạt hàng tuần. Rồi tôi thấy,những câu hỏi 
của ðức Thầy như chỉ hỏi riêng tôi. Tôi phải ñối diện trả lời cùng Người.   Ngồi nhà ñọc TBPPDN và ñến 
thiền ñường học thật khác xa.  Nó giúp tôi qua những khúc mắc, sữa tâm, sửa tánh. Bây giờ tôi rất thích học 
và thích ñược hoà vào buổi học cùng với các bạn của mình. Dứt Khoát sầu bi! Tôi  sắp ñặt mọi chuyện trong 
cuộc sống hướng trọn về ñạo về con ñường mà ðức Thầy kính yêu ñã mở lối. Mọi việc trở nên nhẹ nhàng 
trong tôi, tôi ñến ðH với tâm hồn bình yên.  Ở ðại Hội chúng ta có phần ôn lại bài học sanh tử và tôi thấy 
ñược thực tế trước mắt ñể thấy cái dũng chí của người chị mà tôi luôn quí yêu. Vừa gặp lại nhau,chị cho tôi 
hay người con trai thứ hai vừa qua ñời trước một ngày chị lên ñường ñi ñến ðại Hội. ..tôi bàng hoàng, xúc 
ñộng chỉ còn biết ôm chị mà an ủi nhưng chị kiên cường hơn tôi tưởng, cái bình tỉnh của người ñạt ñạo quả 
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là phi thường. Từ cái vô thường của cuộc sống ñầy thương ñau nhưng trong Trời ðạo ñã trở thành kỳ diệu. 
Tử sanh là nỗi sợ hãi của kiếp người ñã trở nên nhẹ nhàng bởi người tu hiểu rõ hồn là bất diệt.  
 
                               Thời gian ñi quá nhanh, năm này ñã là năm thứ sáu chúng ta xa cách ðức Thầy về mặt 
hữu vi nhưng tôi tin chắc mọi người ñều ñồng ý với tôi trong ñời sống tâm linh chúng ta luôn có Người 
trong từng giây từng phút và còn nhanh bước trưởng thành. Sáu ðại Hội ñi qua tôi càng nhận rõ ðại Hội là 
một ân phước của ðức Thầy ban cho những người con Vô Vi. ðức Thầy cho chúng ta niềm vui sum họp, 
cho chúng ta ôn lại những thiếu sót trong việc tu tập ñể khi trở về cuộc sống hàng ngày càng thăng hoa như 
câu ðức Thầy ñã dạy:" Sữa sai tiến hoá, ñàng hoàng hơn xưa." Năm nay ñi ñâu cũng nghe bạn ñạo khen 
thưởng ðại hội trong việc tu học.  Vâng, tôi cũng thấy vậy, phần nào cũng hữu ích cả vì mọi việc ñều hướng 
về ñạo, ñều nhắc nhỡ chúng ta tu tiến. Năm nay có  rất nhiều ñiều ñáng khen thưởng ñó là những người bạn, 
người em của tôi ñã ñưa ñược người thân yêu của mình ñến với ñạo, với ñại hội ngày càng nhiều. ðiều này 
chứng minh ñược sự tu tiến của hành giả ñã cảm hoá ñược gia ñình... tôi thấy mà vui lây nên thầm ước có 
một ngày cả gia ñình tôi cùng ñến với ñại hội. Về phần văn nghệ, phải công nhận năm nay văn nghệ một ñội 
ngũ ca nghệ sĩ hùng hậu. Một sự chuẩn bị thật nhiều công phu, chu ñáo, một bước tiến xa.Ca,vũ,nhạc,kịch 
có ñủ làm người xem ngạc nhiên, vui mừng vì Vô Vi có rất nhiều tài nhân mới vừa xuất hiện. Thiền sĩ hát 
nhạc ñạo nên ý ñạo, tình Thầy ñược thể hiện thật tuyệt vời làm người xem phải rơi lệ... Và hạnh phúc hơn 
nửa là những lời phát biểu của các bạn ñạo trẻ về ðại Hội cho thấy ñạo sẽ ngày càng tiến xa. Một thế hệ mới 
tương lai tươi sáng, vững chắc trên con ñường phát triển Pháp lý Vô Vi  Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. 
Càng sôi ñộng hơn với hai câu thơ của bạn ñạo trẻ Úc Châu: 
 
                                            Học và hành như hình với bóng,  
                                            Học không hành như ñèn ñứt bóng. 
 
Cả hội trường cùng bật cười, vỗ tay tán thưởng. Thật ñơn giản nhưng thật rõ nét ñi sâu vào tâm tư nhắc nhỡ, 
răn ñe mọi người phải luôn ghi nhớ và làm ñúng theo lời ðức Thầy ñã dạy.   
 
                           ðại hội năm nay thật vui, Học và Hành ñã ñược mọi người quan tâm nhìn lại chính mình 
nên khi gặp lại nhau tình yêu thương như suối nguồn tuôn chảy,muôn chiều cảm thông, càng quí mến nhau 
hơn ñể khi chia tay lòng ñầy lưu luyến hẹn năm sau tương hội. ðHVVQT kỳ 35 TÂM GIAO BÌNH ðẲNG 
2016 sẽ ñược tổ chức ở Seoul Hàn Quốc . Theo tôi TÂM GIAO BÌNH ðẲNG chính là món quà ñặc biệt 
của ðức Thầy ban thưởng cho chúng ta vì HỌC VÀ HÀNH ñã thành công. Tôi thành tâm cảm ơn BTC và 
tất cả các bạn ñạo ñã cho tôi có thêm một kỷ niệm ñẹp ñể khi ngồi ñây viết lại tâm tình này tôi nhớ từng 
gương mặt thân yêu trong ðại Hội.  Chúc tất cả các bạn ñạo luôn nhiều sức khỏe,an vui, hạnh phúc, tu tiến 
mãi!  
                                                                                    Quí thương!     
                                                     Lâm Huỳnh Mai (CA) ngày 1 tháng 10 năm 2015 
 

NAM MÔ CÙNG TIẾNG LỜI NGÀI ! 
Nam mô diệu pháp khai ñàng, 

Nam mô con nhận pháp tràng Cha ban! 
Nam mô suối lệ tuôn tràn, 

Nam mô lục tự xoá màn vô minh. 
Nam mô ñón nhận ân tình, 

Nam mô chập chững hành trình con ñi. 
Nam mô thường niệm gắng ghi, 

Nam mô trụ ñỉnh huyền vi ngỡ ngàng! 
Nam mô cho hết bàng hoàng, 
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Nam mô thanh lặng Trời ban nhiệm mầu. 
Nam mô thôi hết cơ cầu, 

Nam mô Cha ñộ giải dầu thôi mang. 
 

*** 
Nam mô thanh - trược chuyển sang, 
Nam mô mà vẫn chưa an cõi trần. 

Nam mô tình ñiển thật gần, 
Nam mô Cha dạy tâm trần ñừng mang. 

Năm mô khai triển lời vàng, 
Nam mô" DỨT KHOÁT" tâm an, nghiệp rời. 

Nam mô thắm ý, tình Trời 
Nam mô ñạt thấu từng lời diệu siêu. 

Nam mô nhớ thương Cha nhiều 
Nam mô ðời - ðạo thuận chiều tự minh. 

Nam mô hồn sáng ñẹp xinh 
Nam mô tiến hoá hành trình quang khai. 

Nam mô thắp sáng Thanh ðài, 
Nam mô cùng tiếng lời Ngài nam mô ! 

Kính Bái! 
Lâm Huỳnh Mai. (CA) ngày 3 tháng 4 năm 2015 

 
THƠ BẠN ðẠO 

 
Con ðường Tu Hành 

 
 Quyết chí ta ñi một con ñường 

 Một lòng tu hành ñạo tình thương 
 Con nguyện công phu thật tinh tấn 

 Thực hành dũng chí vượt can trường 
 

Chúng ta cùng nhau ñi một ñường 
 Cùng vui tu học cùng dựa nương 

 Chia xẻ cho nhau bao kinh nghiệm 
 Từ bi phát triển tình yêu thương 

 
Công phu hằng ñêm pháp thực hành 

 Giữ bền ý nguyện tu ñạt thanh 
 Dũng hành tròn vẹn lời tín nghĩa 

 Tu tâm, sửa tánh ðạo chóng thành 
 

Này bạn ñồng hành hỡi bạn ơi! 
 Cùng nhau tu hành hướng về Trời 

 Trí ý khai thông ta tiến bước 
 Thệ nguyện ñạt thành tâm thảnh thơi 

 
Thủy Bùi  (USA)15/09/2015  

 


