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Yeâu quí tình Trôøi ñang saùng chieáu 

Töï mình döùt khoaùt chaúng phaäp phoàng 
 

Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 13/12/97 đến 19/12/97 

Copyright 2007 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
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 tỏa 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) Vượt tầng ô trược là vượt làm sao  ? 
2) Tinh thần phục vụ có hữu ích gì cho người truyền pháp hay không  ? 
3) Sự gia trì dẽo dai có hữu ích gì không  ? 
4) Thiên ân là sao  ? 
5) Muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải làm sao  ? 
6) Trí tuệ phân minh là phân minh chuyện gì  ? 
7) Thực hành có trật tự và đúng giờ có hữu ích gì không  ?  
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1) San Diego, 13/12/97 4  :20 AM 
Hỏi  : Vượt tầng ô trược là vượt làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa vượt tầng ô trược là tự thực hành pháp 
môn, tự khai mở bên trong, thật sự hướng thượng tu 
tiến, hiểu rõ nguyên khí giữa trời đất và đạo, đạt tới 
sự quân bình của nội tâm, thì mới thật sự vượt khỏi 
tầng ô trược 
 
  Kệ  : 
 Thực hành kiểm chứng rõ  ràng tiến 
 Cương quyết chơn tu tự tiến xuyên 
 Ðời đạo giải phần mê loạn chấp 
 Tự tu tự tiến rõ chơn truyền 
 

2) Las Vegas, 14/12/97 2  :40 AM 
Hỏi  : Tinh thần phục vụ có hữu ích gì cho người 
truyền pháp hay không  ? 
 
Ðáp  : Thưa tinh thần phục vụ của người truyền 
pháp, lúc nào cũng dấn thân xây dựng vô quái ngại 
thì mới thật là người tu 
 
  Kệ  : 
 Thực hành chất phát chẳng khờ ngu 
 Dũng mãnh tu tâm thoát khỏi mù 
 Trí tuệ không ngừng tâm thức giác 
 Ðời nay loạn động chỉ mê mù 
 

3) Las Vegas, 15/12/97 3  :15 AM 
Hỏi  : Sự gia trì dẽo dai có hữu ích gì không  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự gia trì dẽo dai rất hữu ích cho người 
chơn tu, lập trường không thay đổi chỉ có phát triển 
không thụt lùi, gia tăng thanh tịnh 
 
  Kệ  : 
 Tâm minh kiến tánh tự nhiên hành 
 Khai triển tâm linh tự hướng thanh 
 Sáng suốt bình tâm qui một mối 
 Trời ban tình đẹp tự tâm hành 
 

4) Las Vegas, 16/12/97 4  :05 AM 
Hỏi  : Thiên ân là sao  ? 
 
Ðáp  : Thiên ân là phước Trời cho mà chúng ta đã và 
đang mang từ kiếp trước đến bay giờ mới được hội 
nhập vào cơ thể, có tâm linh và biết tâm linh. Tu mà 
biết được nguyên lý của Trời Ðất thì rất vững vàng 
và thanh tịnh 
 
   Kệ  : 
 Vui hành chẳng có mơ hồ đổi 
 Nhứt quyết một lòng chẳng thả trôi 
 Chất phát thực hành tâm nới rộng 
 Bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi 
 

5) Las Vegas, 17/12/97 4  :10 AM 
Hỏi  : Muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải làm 
sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải 
tu hành tinh tấn, mỗi mỗi phải đổi mới, phù hợp với 
luồng điển chấn động của trung tâm sinh lực càn 
khôn vũ trụ, ánh sáng sẽ khôi phục, tâm trí thức giác 
sự sai lầm của chính mình mà tu 
 
  Kệ  : 
 Tạo khôn tự giải tâm mê mù 
 Thức giác trùng tu chẳng có ngu 
 Trí tuệ thông hành minh sự thật 
 Thực hành thanh tịnh chẳng còn ngu 
 

6) Las Vegas, 18/12/97 4  :55 AM 
Hỏi  : Trí tuệ phân minh là phân minh chuyện gì  ? 
 
Ðáp  : Thưa phân minh điển thanh và điển trược dễ 
dứt khoát nhanh chóng hơn 
 
  Kệ  : 
 Giận là trược khí khó phân minh 
 Tha thứ thương yêu rõ tiến trình 
 Minh đạo thông đời tâm dễ dứt 
 Bình minh sáng tỏ hiện muôn hình 
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7) Las Vegas, 19/12/97 1  :35 AM 
Hỏi  : Thực hành có trật tự và đúng giờ có hữu ích gì không  ?   
 
Ðáp  : Thưa mỗi mỗi thực hành có trật tự đều hữu ích cho phần hồn lẫn thể xác 
 
  Kệ  : 
 Mỗi mỗi hình thành trong trật tự 
 Thông khai giải tiến tự vui cười 
 Phân minh sáng suốt cùng vui tiến 
 Giải bỏ phiền tâm tự mình cười 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
- Nó buồn ngủ quá hà, tôi cố gắng? 
- Dỗ nó ngủ. Ðâu có sao. Bởi vì bộ đầu của bạn nó được mở nó mới ngủ được, chớ nhiều người nó 
ngồi hoài nó ngủ không được mà trong cái mê sau này nó sẽ có cái tỉnh. Bởi vì nó từ từ nó đưa ra ngoài cái 
trược điển, rồi bạn ngồi đó bạn minh, bạn thấy ánh sáng, mà ngủ là ngủ vậy chứ người ta kêu kế thức hà. 
Trong cái mê nó có cái tỉnh. Cho nên ông Phật ổng ngồi ổng thiền, đó là ổng cảm giác ta không còn ở đây 
nữa, không còn ở trong cái cơ thể, ngũ uẫn giai không, nhưng mà lần lần đây rồi bạn sẽ đi tới cái ngũ uẫn 
giai không. Cho nên bạn ngồi bạn nhắm mắt nhưng mà bạn thấy đi làm việc. Bạn thấy bạn đi chỗ này chỗ 
nọ, thấy sáng suốt, thấy cảnh, tắt đèn mà bạn thấy sáng suốt vui vẻ ở bên trên thì bạn mới ngồi được lâu. 
Ông Phật ổng ngồi mà ổng còn lúng túng, ổng nhớ chuyện đời, ổng nhớ chuyện ăn thua với người ta làm 
sao ông ngồi được? Ổng nhờ mở cái bộ đầu, ổng mới ngồi được lâu, có bây nhiêu đó. Rồi bây giờ chúng ta 
dọn đi, từ cái trược điển hồi nào giờ chúng ta tập tục nơi con tim cha mẹ tạo, lý luận bởi cái lưỡi. Bây giờ 
chúng ta co lưỡi răng kề răng, đóng cái chuyện thế gian đi để mở cái tiềm thức ngay trung tim bộ đầu. Cái 
nê hườn nó mở, chúng ta mới thức giác được cái sự sai lầm. Chính ta, ban ngày, bao nhiêu phần trăm ô 
trược xâm nhập bởi cái lưỡi của chúng ta rước vào, rồi chúng ta đóng đi, đánh đổ không cho nó xâm nhập 
nữa. Chúng ta đổi nó lại, lấy phần thanh khí trung tim điển quang ở trên bộ đầu để đổi tất cả những cái thế 
cuộc ở trong bản thể tiểu thiên địa này, chính mình đang cai quản, để cho nó minh cảm lần lần, rồi nó mới 
biết cái tứ đại là gì. Ðó, lúc đó mới liên kết với cái vũ trụ, nó mới biết tứ đại giai không. Chính đức Phật đã 
nói lâu rồi mà người không hành thì không thấy. Còn nói tứ đại giai không ai nói cũng dễ, nhưng mà hành 
năm sáu năm mới biết được, chứ không phải muốn là biết đâu 
-  

THƠ 
             PHI PHÀM 
 
Trần gian bể khổ lắm tai ương 
Hoạ vô đơn chí rất thảm thương 
Người ơi xin hãy cùng ta nhé 
Hành pháp VÔ VI hết thê lương. 
 
Công việc người tu rất dễ làm  
Công phu hành pháp diệt tính tham 
Ngày đem hằng nhớ hoài lục tự 
Sẽ thấy đời vui - thật PHI PHÀM! 
       Tân Phú ngày 18-08-2007 
          THANH DŨNG 
 

 
        LẠY KÍNH VÔ VI 
 
Ðảnh lễ lạy chào Ðức Thánh Quân 
Ðộ con diệt hết ngã phàm trần 
Chấp tay hướng thượng chào Thiên Phụ 
Sát đất cúi đầu bái Mẫu Thân 
Lạy kính một thời thông kinh mạch 
Năm mươi cái lạy khỏe tâm thân 
Càng siêng lạy kính càng khiêm tốn 
Càng thích hòa vui, sống nghĩa nhân. 
          PN, 26-02-2006 
          MAI VĂN CHẤT 
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             NỖI BUỒN 
 
Nỗi buồn chưa được tâm không 
Buồn vì lòng dục lòng vòng dây dưa 
Dù đang hành niệm sớm trưa 
Con ma dâm dục vẫn chưa hài lòng! 
 
Xuống đây chẳng lẽ về không! 
Luật Trời không nhận! Không đồng ý đâu! 
Thì ma tình quỉ dục biết bao 
Chực chờ xé nát nhiệm mầu tánh linh 
 
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thường tình 
Thịt da như muốn mồi xinh cần tìm 
Hồn thì tù ngục nơi tim 
Mà lòng dục vọng cứ tìm khổ thêm 
 
Vẫn tu tìm đến êm đềm 
Du dương điển giới nhớ đêm nhớ ngày 
Thế mà vẫn nắm trong tay 
AiỬ tình dục vọng đọa đày khổ tâm 
 
Thầy khuyên lục tự vào tâm 
Phải cần thường niệm thì tâm yên bình 
Dục tình hủy diệt tánh linh 
Tam huê không trụ! Thế tinh gian nan! 
 

 
Tướng tâm chẳng sáng hào quang 
Dục làm u tối muộn màng đường tu 
Mây đen, mây trắng, mây mù 
Cùng trời cuối đất chu du nhẹ nhàng 
 
Thì đời tu học khó khăn 
Dục tình nặng trược gian nan thế trần 
Như cơn bão dữ cuốn phăng 
Bao tinh bao khí hóa thần trắng tay! 
 
Thì đường về đến Thiên Ðài 
Trường chay tuyệt dục cho ai tu trì! 
 
 
Không thì sáng suốt mờ đi! 
Giữ gìn chay dục mà đi đến cùng 
 
Tu hành đều muốn sau cùng 
Vía hồn gặp lại ung dung cảm hòa 
Thì điều ấy không cao xa 
Nhớ câu lục tự ta đà chớ quên 
 
Thầy nhờ lục tự tạo nền 
Trao về đệ tử đạt nên kiếp này 
Bại! Thành! Nằm ở trong tay 
Từ thanh đến trược ngày ngày vượt qua                   
              Thủ Ðức, 29-09-2006 
                      TỪ HÙNG

 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ông Jacques LEGEAY (thân phụ của nữ đạo hữu Jacqueline 
LEGEAY) từ trần ngày 24/09/2007 tại Bonneuil Sur Marne (Pháp Quốc) , hưởng thọ 85 tuổi, được siêu 
thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quí đạo hữu 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
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CHƯƠNG  TRÌNH  TUYỂN  LỰA VOVI IDOL 

 
Trong phần sinh hoạt văn nghệ của Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại Philadelphia, sẽ có cuộc thi VOVI 
IDOL nhằm mục đích: 

- tuyển lựa tài năng mới trình diễn văn hóa nghệ thuật tâm linh 
- tạo cơ hội cho Vô Vi trẻ đóng góp và ảnh hưởng tốt bạn bè 

Chúng tôi xin thông báo chi tiết về chương trình tuyển lựa như sau: 
 
1. Thể lệ dự thi: 
    1.1- Thành phần dự thi: tất cả các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi dưới 45 tuổi. 
    1.2- Thể lọai trình diễn: đơn ca, tấu hài, kể chuyện, đỏan kịch. 
    1.3-Thời hạn ghi danh: từ nay cho đến hết ngày  

1.4- Đơn ghi danh xin email về địa chỉ sau: vannghevovi@yahoo.com 
           Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau: 
            a/ Subject của email: VOVI IDOL 
            b/ Tên Họ: ___________________________________________________ 
            c/ Địa phương / Thuộc Thiền Đường: ______________________________ 
            d/ Tiết mục, thể loại : ___________________________________________ 
            e/ Thời gian trình diễn:  _________________________________________ 
            f/ Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): ______________ 
     
2. Cách chấm thi: 
    Thí sinh được tuyển lựa qua hai vòng bán kết và chung kết.  Ban Giám Khảo sẽ chấm điểm thí sinh theo 
các tiêu chuẩn sau: 
    2.1- Đơn ca: thí sinh phải trình bày nhạc Thiền Ca Vô Vi và được đánh giá về chất giọng, khả năng 
truyền đạt ý nghĩa bài nhạc, phong cách biểu diễn và y phục.   
    2.2- Tấu hài, kể chuyện: thời gian trình diễn giới hạn trong 5 phút.  Thí sinh được đánh giá về ý nghĩa tâm 
linh của đỏan hài hay câu chuyện kể, khả năng diễn xuất và y phục. 
    2.3- Đỏan kịch: thời gian trình diễn giới hạn trong vòng 5 – 10 phút.  Các thí sinh được đánh giá về ý 
nghĩa tâm linh của đỏan kịch, khả năng diễn xuất và y phục. 
 
Ngày giờ và địa điểm tổ chức vòng bán kết sẽ được thông báo trực tiếp với các thí sinh ghi danh.  Vòng 
chung kết sẽ được tổ chức trong chương trình văn nghệ đêm 12/23/2007. 
 
3. Giải Thưởng: 
Ba giải thưởng của mỗi thể lọai sẽ được trao cho các thí sinh có số điểm cao nhất.  Ngòai ra còn có một số 
giải thưởng khuyến khích. Đồng thời chương trình Vô Vi Idol cũng mong nhận những sự ủng hộ của các 
những Cảm Tình Viên cho chương trình Vô Vi này  bằng những món quà dùng để trao giải thưởng cho các 
thí sinh.  Mọi sự đóng góp cho chương trình này, xin email đến: vannghevovi@yahoo.com. 
 
 
Ban Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2007 kính bái. 
 
 


