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` 
Số:  1118  11 tháng 12 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
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) Thực hành là sao?  
2) Có nhiều người thường than thở sự trở ngại tâm linh với Bé thì sao?  
3) Có người mang tâm bệnh ấy mà không hay thì phải làm sao?  
4) Sự việc ñã thành và sự việc chưa thành là sao? 
5) Tâm do ñâu mà có?  
6) Thân do ñâu mà có?  
7) Yên vui là sao?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Taâm Minh 

Taâm minh ñoäng tònh thoâng haønh trieån 
Giaûi toûa phieàn öu töï giaùc hieàn 

Thanh tònh bình taâm caûm giaùc yeân 
Trì taâm haønh trieån minh ñaïo hieàn 

 
Vĩ Kiên 

 



               Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 2/7  

 
 
 
1) Hỏi: Thực hành là sao?  
 
TL: Thưa thực hành là trí ý phát triển, bước tới dấn 
thân trên mọi mặt, phù hợp với nguyên ý thanh tịnh, 
hòa tan trong chu trình tiến hóa hợp thời, không bỡ 
ngỡ trước trở lực nào, dụng Ðại Bi làm gốc.  
 

2) Hỏi: Có nhiều người thường than thở sự trở ngại 
tâm linh với Bé thì sao?  
 
TL: Thưa sự than thở ñó chứng minh hành giả 
không thực hành ñúng nguyên ý khai triển tâm linh, 
ngược lại muốn có sự hổ trợ từ bên ngoài, vô vi gọi 
là yếu hèn! Có ñường mà không ñi, có tâm mà 
không phát, cho nên mới lâm vào tình trạng thở 
than, không có lối thoát, tự giam mình vào một nơi 
bí hiểm, nghi ngờ và ñộng loạn, không bao giờ thoát 
ngôn yên ổn cả. Cho nên người thanh tịnh, nhìn mặt 
là biết tâm người ñang ở vị trí nào là vậy.  
 

3) Hỏi: Có người mang tâm bệnh ấy mà không hay 
thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa người mang tâm bệnh thì phải thực hành 
ñứng ñắn pháp môn ñề ra, chăm chú vào việc làm 
của chính mình, giảm bớt sự phóng tâm hướng 
ngọai, tự tu thức giác thì tâm bệnh sẽ biến mất và 
lãnh vực từ bi sẽ ñược phát triển, nói ít làm nhiều thì 
mới có cơ hội ñào sâu thực chất của chính mình mà 
cống hiến cho nhơn sinh, nền tảng an lạc sẽ ñược 
khôi phục trong chơn tâm, vui hòa với các giới, 
trong thanh tịnh.  

4) 07-09-91  
Hỏi: Sự việc ñã thành và sự việc chưa thành là sao?  
 
TL: Thưa sự việc ñã thành là việc do cảm thức ñược 
rõ rệt là việc ñã thành ñối với tâm linh, còn việc ñã 
thành ở ñời là việc rờ mó ñược và ñếm ñược tùy 
theo duyên nghiệp chuyên môn giới hạn của hành 
giả, cứ vậy mà chuyển tiếp ñời ñời kiếp kiếp, kết 
luận là học bài vay trả và tiến hóa tâm thân.  
 

5) Hỏi: Tâm do ñâu mà có?  
 
TL: Tâm là do sự kích ñộng và phản ñộng của mọi 
mặt, vày xéo tâm cang không ngừng nghĩ, từ nhiều 
kiếp, nhiên hậu mới cảm thức tâm và chơn tâm, 
nguyên lý của nó là không, thể hiện trong tự nhiên 
và hồn nhiên, qua từ quang sống ñộng của hành giả 
tại mặt ñất, cảm thức ñược tâm thì mới truy tầm 
chơn tâm mà tu. Nó là Chơn Lý không dư và không 
thiếu, lúc nào cũng tròn ñầy sự yêu thương và cởi 
mở.  
 

6) Hỏi: Thân do ñâu mà có?  
 
TL: Thưa thân là do nguyên lý siêu nhiên sanh tồn 
trong vũ trụ hình thành, rất tinh vi và phức tạp, luật 
lệ minh bạch nằm trong thần kinh khối óc liên hệ 
thần kinh ngũ tạng và toàn thân, xuất nhập tự ñộng, 
ñi ñứng ngồi nằm ñều là tự ñộng, cấu trúc tinh vi vô 
cùng, nó ñang dạy loài người tìm tàng thực chất và 
tự minh cảm luật Trời càng ngày càng rõ rệt hơn. 
Làm chuyện phàm ñể thông cảm nguyên lý vô sanh 
của phần Hồn, thì mới thấy rõ ánh sáng từ bi của 
vạn linh ñều có. Hiểu ñiều này thì sự sống sẽ ñược 
an nhiên tự tại.  
Còn việc chưa thành là sự tham muốn ñòi hỏi quá 
nhiều tự cảm thấy việc chưa thành mà thôi, ñâm ra 
chán nản giữa trường ñời, muốn tự mình quyên sinh 
bỏ cuộc, không chịu tiếp tục truy tầm do ñâu mà có 
sự hiện diện của tâm lẫn thân trên mặt ñất này, ñối 
với tâm linh thì thiệt thòi vô cùng, ñối với thể xác 
thì phụ luật hóa sanh, ñời ñạo cũng chưa thành là 
vậy.  
 



               Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 3/7  

7) 08-09-91  
Hỏi: Yên vui là sao?  
 
TL: Thưa từ quang của hành giả hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là yên, vui là minh cảm ñược 
nguyên lý của việc nhỏ cũng như việc lớn trên ñời này. 
 
 
 

CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Vô Vi Thực Hành 
 

Vô Vi môn phái thực hành 
Tâm thân an lạc ñạt thành Vô Vi 

Không ham cảnh tạm sân si 
Lễ ñời giả ñạo làm chi họ cười 
Nguyên căn sẵn có trong người 

Tự hành tự ñạt người người an khương 
Cơ trời thay ñổi gắng lường 

Không hành khó ñạt khó tường lý chơn 
Bày ra lời lẽ giận hờn 

Văn xuôi văn ngược như ñờn ñứt giây 
Trong ta ñã sẵn có thầy 

Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai 
Chớ nên lý luận ai tài 

Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên 
Ðạo là xoa dịu hai bên 

Bên tà bên chánh lập nền tiến thân 
Cơ trời chuyển hóa cân phân 

Không tà không chánh ñâu cần phải tu 
Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu 

Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa 
Tìm ra chân lý xa xưa 

Ðâu dè nó ñã hợp vừa lòng nhân 
Nằm trong ñịnh luật cân phân 

Kiếp này không tiến, tiến lần kiếp sau 
Thực hành xét rõ nhiệm màu 

Dù cho cúng bái ñập ñầu chẳng minh 
Bên trong sắp sẵn chơn tình 

Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa 

Càng tu càng tiến càng hòa 
Nằm trong bí quyết dù xa hay gần 

Muôn loài vạn vật có phần 
Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai 

Quang vinh sẽ ñạt có ngày 
Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa minh 

Ðại Hồn hòa hợp chơn tình 
Cộng ñồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu hòa 

Thế gian trần trược ñi xa 
Vì là ñi xuống ta bà nơi ñâu 

Ði lên hòa hợp ý trời 
Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thăng 

Nơi nào cũng ñiển thanh bằng 
Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ 

Thế gian lý luận tùy người 
Người thời giữ pháp, người cười kẻ tu 

Xét xem hai ñứa cũng ngu 
Pháp ñâu có mất, lập tù bao vây 

Vì chưa hiểu rõ chuyện này 
Không lo tu luyện lo rầy với nhau 

Bày ra lễ nghĩa thật thà 
Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không 

Thực hành tự tiến chớ trông 
Bề trên phù hộ, lẽ công chỗ nào? 

Càn khôn chơn lý chẳng cao 
Học hoài không hết nơi nào là cao 

Nếu không thực tập tự rào 
Nói cao nói thấp nơi nào chẳng thông./. 

 
Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH B ĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY 
25/7-15/8/1981 (tiếp theo) 

 
Bạn ñạo: Thưa, vị nào có thắc mắc thì xin dùng 
micro ñể tiện cái việc thâu thanh.  

ðức Thầy: Người chưa tu, hoặc ñã bắt ñầu tu 
cũng ñều ñang thắc mắc ở trong cái giữa Hồn và 
Vía. Thành ra cái ñó mình phải qua nhiều giai 
ñoạn, bởi vì mình là người chấp nhận và khai triển 
cái Tiểu Thiên Ðịa sẵn có của Bề Trên ñã ban cho 
mình có một cái cơ cấu tự ñộng sáng suốt cởi mở; 
thì sự di ñộng trong cơ tạng của chúng ta, chúng 
ta phải biết và tự kiểm soát. Cho nên, ñó, các bạn 
mới thấy sự di ñộng của trong cái Tiểu Thiên Ðịa 
này, Vía phải chuyển. Và chuyển ñể làm gì? Ðể 
cho Thần Hồn thức những cái báo cáo xác ñáng, 
thượng, trung, hạ trong cơ thể của mỗi người, ñể 
hiểu. Rồi từ ñó chúng ta sáng suốt; kêu bằng 
"dũng trong sáng suốt," chớ không phải dũng 
trong cái sự, kêu bằng, tối tăm: dũng trong tối tăm 
là dũng ñánh ñập; còn dũng trong sáng suốt là 
dũng tiến hóa vô cùng.  

Cho nên, phải ngộ những cảnh ñó. Khi mà các bạn 
thiền rồi, các bạn nằm xuống, rồi cái ñiển nó tà, 
chạy xung quanh trong cái bản thể ñó, và chỉ có 
giao cảm với chuyện của trần gian và ở những cái 
tầng số thấp. Cho nên, chúng ta phải học hỏi; và 
ñó là một cái cơ hội ñể mở những sự thắc mắc.  

Rồi còn tu lên tới cao rồi, thì cái cảnh không 
nghĩa lý gì với chúng ta hết. Ban ñầu thì thích thú; 
nhờ ñó mới dẫn tiến và ñể minh cảm nội tâm, nội 
tạng. Rồi một thời gian, các bạn sẽ ñi tới cái 
nhiệm vụ sáng suốt, “Hư Không Ðại Ðịnh,” là chỉ 
biết ñược hào quang, và phát triển vô cùng. Lúc 
ñó, "Cảnh là ta, ta là cảnh," mới là nhận cái nhiệm 
vụ ñể "Truyền Pháp," là chúng ta hòa với mọi 
trạng thái: khi chúng ta ñến ñích chỗ nào thì 
chúng ta cũng có thể làm an tâm mọi người. Cho 
nên, còn thấy Vía mà nằm, ñi ñây, ñi ñó, thì còn 
có sự cãi cọ và còn có sự trì trệ; nhưng là nhớ ñó 
là cái tâm thức….  

Bây giờ, chúng ta lấy cái thế gian làm thí dụ; lấy 
cách nào ñể làm thí dụ cho nó rõ hơn? Từ ở nhà, 
có nhiều vị ñi tới ñây cả tiếng ñồng hồ; hỏi, quý vị 
biết bước qua biết bao nhiêu cảnh rồi? Nhưng mà 

mục ñích của quý vị ñi ñâu? À, ñi tới ñây; ñể 
tương ngộ và tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của 
chính mình; cái mục ñích tối hậu của chúng ta là 
hòa tan với mọi người ñể hiểu với mọi người, hiểu 
tất cả những cái gì sáng suốt mà mọi người ñã sẵn 
lòng cống hiến cho chúng ta. Mà hỏi, cái nào là 
chánh? Cảnh chánh, hay là sự sáng suốt chánh? 
Ðó. Bây giờ các bạn thấy rõ rằng: rốt cuộc cũng 
phải về với sự sáng suốt căn bản của chính mình, 
mình mới hòa tan với Hư Không Ðại Ðịnh. Hư 
Không Ðại Ðịnh là mọi trạng thái. Trước mặt các 
bạn là hư không, về ñời ñây: nó cũng chuyển chạy 
vô Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận mọi người, nó vẫn 
làm việc. Rồi còn cái sáng suốt tối cực ở bên trên 
nữa, thì thấy nó thanh nhẹ, nhưng mà nó làm việc 
còn mạnh hơn những cái trước mắt của chúng ta; 
nó xuyên qua tất cả vũ trụ ngoài vũ trụ. Cho nên, 
sự sáng suốt ñó nó vô cùng. Cho nên, các bạn phải 
nhớ rằng khi mà các bạn thấy cái này, này kia, kia 
nọ, các bạn ñược có cơ hội mở những sự thắc mắc 
của nội tâm, và an ủi một phần trong cái cơ duyên 
tu hành. Và từ ñó chúng ta phải tiến lên nữa, và 
chúng ta mới ñến vô cùng sáng suốt thanh tịnh. 
Lúc ñó mới thật sự là, “Tâm ñộng, thần tri,” ñể cơ 
thể chúng ta hòa với càn khôn vũ trụ, "Hòa làm 
một."  

Lúc ñó chúng ta mới thấy rõ rằng ñức Thích Ca ñã 
ngồi thiền ở dưới cây, và tự Ngài phát quang ra 
một hào quang trên ñỉnh ñầu. Cho nên, các bạn ñi 
lòng vòng trong mình, từ dưới chân ñi lên; rốt 
cuộc các bạn qui tụ ngay trụ ñảnh trên bộ ñầu; lúc 
ñó các bạn mới thấy rằng hình của Chúa, hình của 
Thánh có; có một cái vòng sáng ở trên bộ ñầu. 
Cho nên, chúng ta tu rồi, chúng ta phải trì chí giữ 
cái vùng sáng ñó.  

Nếu chúng ta là y sĩ, chúng ta sẽ biết sử dụng cái 
ñó ñể truyền cảm cho người bệnh trong lúc ta ñến 
gần người; và sự cầu xin của chúng ta có thể cởi 
mở ñược tâm linh của ñối phương; khi chúng ta 
cất tiếng và tưởng ñến Thượng Ðế, chính người 
bệnh ñó là Thượng Ðế, chúng ta mới giải ñược 
tâm hồn cho người ñó; vì Thượng Ðế ñã gởi con 
Ngài xuống thế gian học hỏi ô trược, nhưng mà bị 
trì trệ và thiếu dũng, cho nên nó kẹt ở trong cái 
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bệnh. Cho nên, chúng ta phải dìu tiến nó ñể cho 
nó dũng lên hơn, và nó thấy cái chuyện ñang có, 
ñang hành hạ nó ñây, là chính nó ñã trì trệ chậm 
trễ nó mới thọ lãnh cái này. Cho nên, cương quyết 
vượt qua ñể tiến tới ñấng Toàn Năng sáng suốt vô 
cùng, thì bệnh hoạn của nó chắc chắn sẽ bớt ñược 
năm, bẩy chục phần trăm. Cho nên, nhiều người 
ñi cầu nguyện cho bệnh ñể hết, và ý chí của người 
cầu nguyện ñó phải thực hiện có phần thanh ñiển 
trên bộ ñầu, thì vừa nghĩ tới là bệnh nhân ñã ñủ 
ñỡ; chớ không phải là cầu nguyện nhờ Bên Trên; 
nhưng mà ý chí chúng ta nghĩ rằng, “Thượng Ðế 
hòa ñồng và Thượng Ðế ñã tạo chúng ta, Thượng 
Ðế luôn luôn thường trực trong ta và trong người 
bệnh.” Cái sự hiểu biết cứu trợ ñó quan trọng. 
Cho nên, một thời gian nào, các bạn cũng thích 
chữa bệnh, rồi cũng thấy mình xuất hồn, xuất vía 
ñi trị bệnh nhân; rồi muốn thực hiện ñể cứu ñời tại 
thế. Lúc ñó các bạn chỉ giữ vỏn vẹn cái phần 
thanh ñiển ñể ñộ nhân cứu thế.  

Thì luôn luôn chúng ta sẽ thực hiện trong cái công 
tác của Thượng Ðế, và tiếp tay Thượng Ðế ñể cứu 
tất cả mọi người. Chính những người bệnh ñó 
cũng là Thượng Ðế, mà Thượng Ðế còn bị trì trệ; 
chúng ta phải ñộ cho nó tiến hóa, hòa ñồng với 
chúng ta; chúng ta ñồng trong một gia ñình sáng 
suốt, và ñồng trong cái hào quang vô cùng tận của 
Thượng Ðế, thì không còn mê chấp tại thế nữa. 
Thì cái chuyện tu càng ngày càng khép minh tu, 
khép mình ñể cứu ñộ chúng sanh, mà không biết 
suy tính gì hết, chỉ lo hóa giải cho tất cả những cái 
tình ô trược của nội tâm nội tạng của chúng ta, và 
sự ñối diện của chúng ta.  

Cho nên, một thời gian, các bạn có thể phá mây 
ñược: rút thẳng bộ ñầu, các bạn nghĩ tới mây, cái 
ñám mây nào, và các bạn nhắm mắt xuất lên, thì 
các bạn muốn làm tan cái ñó cũng ñược nữa. 
Cũng như bây giờ tôi nói ñây, tôi tới ñây tôi nói 
chuyện với các bạn, tôi cũng ñã phá mây: là làm 
những sự nặng trược nội tâm các bạn ñều tiêu tan. 
Sau khi chất vấn, nói chuyện, ñàm luận với tôi, thì 
cái luồng thanh ñiển của tôi nó chuyển cho cái sự 
tăm tối trong nội tâm nội thức của các bạn nó tiêu 
tan, và nó trở về căn bản thanh nhẹ. Cho nên, 
nhiều vị muốn ñến ñây hỏi chuyện tôi rất nhiều 
thắc mắc; nhiều người thậm chí muốn tới ăn thua 
với tôi, nhưng mà một thời gian dòm thấy tôi rồi 
cũng không có gì. Chính cái chú này là trước kia ở 
Phan Thiết ñi máy bay tính vô ñánh tôi một bạt 

tai. Hỏi nó; phải không? (bạn ñạo cười) Ðể oánh 
một bạt tai coi thử làm sao? Vô cái, nó nói, “Thấy 
Ông dễ thương quá!” Nói, có sẵn cái tay rồi, chỉ 
tới oánh cái “Pắc!” là hết rồi; nhưng mà tới, cái 
tầng Thanh Ðiển ñó hóa giải cái sự trược: bởi vì 
ñiển là nước; nước là ñiển: tương giao! Thì cái 
sức mạnh ñó nó hóa giải một cái, là không còn cái 
gì nữa! Bởi vì, nó tới nó nói, "Con nói thiệt, con 
quơ tay ñánh Cậu một bạt tai ñây này! Nhưng mà 
tới ñây, sao không còn ñánh ñược nữa! Thấy dễ 
thương quá! Thôi cho hun một cái!” (Ðức Thầy và 
bạn ñạo cùng cười). Thì chính nó là sắp ñặt 
chương trình từ Phan Thiết vô ñánh! À! Ngày nay 
nó có bằng chứng; ñể tôi qua ñây tôi nói, không 
có ai tin; chớ bây giờ, chú này là có bằng chứng! 
Nó tánh nóng lắm; lính mà, nóng lắm! Ðó. Cho 
nên, nhờ cái nóng ñó, nó vun bồi cái nóng ñó ñể 
nó tu, cho cái vía nó xuất nhẹ. Những người tánh 
nóng, tu Pháp này dễ thấy xuất lắm; dễ ñi sáng 
lắm.  

Rồi một thời gian các bạn phải nhớ nghe lại, nhớ 
nghe lại những cái gì tôi nói: bạn là vô cùng, bạn 
không giới hạn về cảnh; bạn phải hòa tan với 
những cảnh gì mà bạn thấy; trong cái lúc ngủ 
thấy; cặp mắt mở thấy, thì nó cũng vậy ñó thôi. 
Cảnh nào cũng trong cái khổ nạn ñể tiến hóa. 
Người thế gian ñang lâm vào trong cái thể xác này 
là trong cái khổ nạn ñể tiến hóa về phần hồn, ñể 
ñạt ñến sự sáng suốt mở mang trí tuệ: sống trong 
hòa ñồng và thực tế hơn. Rồi, các bạn có gì thắc 
mắc không ?  

Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, ở trong Kinh A Di Ðà 
ñó, có một ñoạn nói rằng Phật Di Ðà ngồi tịnh, 
bắt ñược ñiện mà có do Vô Vi Thánh giáng xuống 
Hà Ðào Thành; và như vậy ñó thì ta có hiểu ñược 
rằng, “Vô Vi Thánh,” hay là vị cứu tinh, xuống ñể 
cứu trợ không? Và như vậy ñó thì Phật giáo với 
lại Công giáo ñều một sự giảng dạy như nhau; 
theo con hiểu ñó, "Vô Vi Thánh" là "Holy Spirit," 
tức là "Thánh Linh;" bởi vậy cho nên rằng cái sự 
phân chia tôn giáo này tôn giáo nọ rồi thực ra 
không có: tùy thời gian, tùy không gian mà 
Thượng Ðế mặc khải giảng dạy cho loài người 
bằng những cái hình thức cũng như là ngôn ngữ 
khác nhau mà thôi. Có phải vậy không Thầy? 

ðức Thầy: Ðúng là như vậy. Cho nên, người tu, 
cũng như Phật Di Ðà tu, thì Ngài ñã hướng 
thượng và thanh giải lấy mình. Cho nên, “Phật” là 
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thanh nhẹ mà thôi. Thì từ ñó, như tôi nói hồi sớm 
mơi, chúng ta phải ñón nhận! Mà có cơ sở ñón 
nhận không? Có cớ sở ñón nhận, chúng ta thấy Vô 
Vi ñến với chúng ta trong cái thiền thức. Thì còn 
ở thế gian á, nó phải phân cách, vì sự ngu muội 
thế gian còn trần trược rất nhiều; nếu không phân 
thứ tự thì nó loạn. Còn tu về Vô Vi á, thì thứ tự 
trong sự sáng suốt; không có loạn. Còn cái sự thứ 
tự ngu muội tại thế, cho nên phải có sự, kêu bằng, 
“Quản lý, khống chế.” Mà quản lý, khống chế ở 
chỗ nào? Thì tùy cảnh: người này cũng tuổi tôi, 
mà tại sao nó khổ vậy? Người kia cũng tuổi con 
Thỏ của tôi, tại sao nó sướng vậy? Ví dụ vậy. Ðó 
là sự khống chế và dẫn tiến: cái Tử Vi; ñể cho ta 
thấy rằng trật tự của mặt ñất bắt buộc phải vậy; 
phải chấp nhận. Thì "Từ Ðời tôi bước qua Ðạo ñể 
học hỏi tiến hóa." Cho nên, người ở thế gian ñã 
ñặt ông Phật tên này, ông Phật tên kia, ông Phật 
tên nọ, như sớm mơi tôi ñã dẫn giải rất rõ rệt; ñể 
chi? Ðể có trật tự; vì con người thế gian phải dẫn 
dắt trong trật tự, vì nó còn tăm tối rất nhiều, mà nó 
tự cho nó là hay. Mà chính cái ñó chúng ta cũng 
có phần ở trong ñó.  

Cho nên, ngày nay chúng ta thức giác rồi, chúng 
ta cần sự hòa ñồng, hòa làm một; “Nhứt bổn tán 
vạn thù vạn thù, vạn thù qui nhứt bổn.” Thì ý chí 
của chúng ta ở ñây trụ rồi, chúng ta thấy ta chuyển 
tất cả cho châu thân phải làm việc theo ý chí, ý 
muốn của chúng ta. Nếu ý chí chúng ta hòa ñồng, 

thì tất cả ở dưới này nó ñều thanh tịnh hòa ñồng 
và nó có tắt cái bệnh: trong khi chúng ta cất tiếng 
muốn thuyết pháp thì cái bệnh nó phải ngưng; thì 
“Ðồng thanh tương ứng, ñồng khí tương cầu;” ñó; 
ñối với người tu là phải thế. Nhưng mà người ñời 
nó hục hặc. Cho nên, chúng ta tu rồi, chúng ta ñi 
dự họp những cuộc chính trị, chúng ta thấy mệt 
quá: nói gần một ngày, không xong việc gì hết; 
người này cãi một lý, người kia cãi một lý; rốt 
cuộc thiếu hòa ñồng, thiếu ñoàn kết. Thấy không? 
Còn chúng ta tu này, "Dễ quá! Hiểu rồi! Tới mà 
có họp, muốn làm cái gì, cái chuyện ñó không có 
nghĩa lý! "Tôi có một trăm phần trăm, mà sài tôi 
hai chục phần trăm, ăn chung gì? Tôi không có 
tính." Vì mình có một sự sáng suốt vô cùng trong 
nội thức rồi, thì cái chuyện ñó không nghĩa lý gì. 
Cũng như là một cái bài vở ñể dẫn giải sơ sơ bên 
ngoài, chớ không có thấm thía gì cái chuyện mà 
người ta ñang làm chính trị ở ñây; không phải là ở 
trong nội thức; chỉ ở ngoài mà thôi! Thành ra ñàm 
ñạo tất cả thế giới, quốc hội này ñến quốc hội kia 
quốc hội nọ, ăn rồi ổng cãi; cãi ñã cho tới chết, rốt 
cuộc ổng không biết ổng là ai; mà cãi hoài thôi! 
Cho nên, mất thì giờ rất nhiều! Thành ra con 
người mất thanh nhàn; thấy họ có ñịa vị cao, 
nhưng mà hỏi lại, thế nào? Mất thanh nhàn; nhức 
ñầu; bất trị! Mất thanh nhàn, phải lo cái vấn ñề cãi 
ngày mai chớ hổng có lo cái vấn ñề như là, hòa 
ñồng sáng suốt, dẫn giải tới vô cùng! Không có lo 
ñược cái vấn ñề ñó! Cho nên, Ðời nó khác! ..
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Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Mi ền Nam CA Thông Báo 
Mừng Lễ Noel  tại Tr ụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

 
Hội AHVVHK Mi ền Nam CA có tổ chức ăn mừng lễ Noel tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào Chủ Nhật ngày 
25-12-2016.  Chương Trình như sau: 
10:40 AM – 11:40 AM:  Học Tuần Báo PTðN 
11:50 PM – 12:50 PM:  Thiền Chung 
1:00 PM – 2:00 PM: Ăn Trưa 
2:00 PM – 4:00 PM: Văn Nghệ và trao ñổi quà 
Kính mời quý bạn ñạo ghi danh tham gia về trao ñổi quà hoặc vào giúp vui văn nghệ. 

************ 
 

Mừng Tết ðinh Dậu 2017 tại Tr ụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
 
Mừng Tết  ðinh Dậu tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi sẽ vào ngày Chủ Nhật  29-1-2017, tức mùng 2 Tết ðinh 
Dậu. 
Chương Trình như sau: 
10 – 11:00 AM: Lấy thiệp lì xì thơ  của ðức Thầy 
11:00 – 12:00 PM: Thiền Chung 
12:00 – 1:00 PM: Ăn Trưa 
1:00 – 2:30 PM:  Văn Nghệ, Kịch, ðọc Thơ 
2:30 PM: Múa Lân 
 
Kính mời quý bạn ñạo khắp nơi hội tụ về gia ñình Vô Vi ăn mừng Tết ðinh Dậu và thưởng thức buổi văn 
nghệ ñặc sắc. Kính mong quý bạn ñạo ăn mặc trang phục ñẹp và lịch sự ñể ñón Tết. 
 
Mọi liên lạc xin gọi: 
Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388 
BảoKhanh Châu:  714-489-7767 
 
Kính thư: 
Võ Thanh Chí, 
HT Hội AHVVHK Mi ền Nam CA 
 

THƠ BẠN ðẠO 
               
             Ta Giữ Ta 
 
Ta giữ chính ta bớt là cà 
Bỏ ham vui thú mê ñắm hoa 
Bụi trần chẳng vướng mang ñau khổ 
Giữ tâm niệm Phật nhớ Di ðà 
Ngày ngày tu luyện năng hành Pháp 
Mong sao giải thoát về với Cha 
Nhớ Cha Mẹ Trời con cố gắng 
Tu hành tinh tấn con về nhà 
 
Thủy Bùi  Missouri 21/11/2016 

 


