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 Mục Bé Tám 16/05/2001 đến 22/05/2002 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và 
giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu 
của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
  
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 
1) Döùt khoaùt thöïc haønh tu tieán coù höõu ích gì khoâng? 
2) Boû ñôøi qua ñaïo coù ích gì khoâng? 
3) Hoaøn caûnh thanh tònh coù höõu ích gì khoâng? 
4) Thöông tình muoán cöùu ñoä thì phaûi laøm sao? 
5) Hoäi tuï ngöôøi thaønh taâm coù höõu ích gì khoâng? 
6) Thaâm tình giöõa meï con vónh vieãn löu taâm khoâng? 
7) Ngöôøi tu thieàn nhôù thöông nhau coù höõu ích gì khoâng? 
 
 
 
 

Thöùc Giaùc
 

Thöùc giaùc söûa mình duyeân taän ñoä 
Trí taâm thanh tònh nguyeän nam moâ 

Tình ñôøi ñen baïc khoù ra voâ 
Giaûi toûa phieàn öu thöùc traän ñoà 

 
Vĩ Kiên 
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1) Montreùal,  16-05-2002  3 : 10 AM 
Hoûi :  Döùt khoaùt thöïc haønh tu tieán coù höõu ích gì 
khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa döùt khoaùt tu tieán raát höõu ích vaø seõ 
khoâng bò sai laïc 
  Keä : 
 Döùt khoaùt tu tieán khoûi laïc ñöôøng 
 Taâm linh tieán hoùa deã yeâu thöông 
 Töø bi roäng môû chung haønh tieán 
           Xaây döïng beàn laâu khaép neûo ñöôøng 

2) Montreùal, 17-05-2002  4 : 20 AM 
Hoûi :  Boû ñôøi qua ñaïo coù ích gì khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa boû ñôøi qua ñaïo döùt khoaùt töï tu raát höõu 
ích töø taâm laãn thaân 
  Keä : 
 Döùt khoaùt töï tu ích lôïi chung 
 Thaàm tu tieán tôùi voâ cuøng taän 
 Haønh thoâng töï giaùc qui gieàng moái 
 Giaûi toûa phieàn öu nguyeän goùp phaàn 
 

3) L’Ermitage Saint Antoine, Lac Bouchette 
Canada, 18-05-2002  8 : 30 AM 
Hoûi :  Hoaøn caûnh thanh tònh coù höõu ích gì khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa hoaøn caûnh thanh tònh raát deã döùt khoaùt 
tu tieán 
  Keä : 
 Töï nhieân hoàn nhieân trí taâm yeân 
 Chuyeån thöùc chôn tu töï caûm hieàn 
 Quí töôûng Trôøi cao duyeân taän ñoä 
 Bình taâm thanh tònh trí thaân yeân 
 

4) L’Ermitage Saint Antoine, Lac Bouchette  
P.Q. Canada, 19-05-2002  6 : 15 AM 
Hoûi :  Thöông tình muoán cöùu ñoä thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp :  Thöa thöông tình muoán cöùu ñoä thì phaûi daán 
thaân thöïc haønh tu tieán 
  Keä : 
 Daán thaân thöïc haønh tu töø böôùc 
 Giaûi tieán taâm thaân chuyeån thöùc hoài 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï ñaït ngoâi 
           Qui nguyeân thieàn giaùc tieán töø hoài 

5) Montreùal, 20-05-2002  8 :  55 AM 
Hoûi :  Hoäi tuï ngöôøi thaønh taâm coù höõu ích gì khoâng?
 

Ñaùp :  Thöa hoäi tuï ngöôøi thaønh taâm raát höõu ích 
söôûi aám tình ngöôøi vaø raát deã caûm ñoäng 
  Keä : 
 Quí yeâu Thöôïng Ñeá lyù chan hoøa 
 Söôûi aám thöông yeâu deã thöù tha 
 Qui hoäi nhöõng ñieàu khoâng bieát tröôùc 
 Bình taâm thanh tònh töï phaân qua 
 

6) Montreùal, 21-05-2002  10 : 25 AM 
Hoûi :  Thaâm tình giöõa meï con vónh vieãn löu taâm 
khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa thaâm tình giöõa meï con vónh vieãn löu 
taâm luùc naøo cuõng nhôù nhung 
  Keä : 
 Duyeân Trôøi saép ñaët quí thöông yeâu 
 Giaûi toûa phieàn öu luùc nhôù nhieàu 
 Duyeân ñeïp tình ñôøi taâm nhaéc nhôû 
           Thöïc haønh chaùnh phaùp töï ñaït sieâu 

7) Montreùal, 22-05-2002  2 : 45 AM 
Hoûi :  Ngöôøi tu thieàn nhôù thöông nhau coù höõu ích gì khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa ngöôøi tu thieàn nhôù thöông nhau raát höõu ích seõ khoâng coøn coâ ñôn nöõa 
  Keä : 
 Thöïc haønh chuyeån tieán quí thöông nhau 
 Khai trieån taâm linh raát nhieäm maàu 
 Hoïc hoûi lieân hoài quí tröôùc sau 
 Cuøng chung xaây döïng roõ ñuoâi ñaàu 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
 

GIAÙC NGOÄ : 
 

Giaùc laø bieát ñöôïc, ngoä laø gaëp phaûi. Ngoä ñaïo cuõng vaäy. Bieát ñöôïc söï quaân bình cuûa thieän aùc keâu laø ngoä 
ñaïo. Coøn caùi giaùc ngoä, maø laáy caùi gì taïo ra caùi giaùc baây giôø ? 
Cho neân ngöôøi Vieät Nam cuõng hoïc tröôùc: toïi vöôït bieån, toâi boû xöù toâi ra ñi, roài ñi ñaâu ñaây? Gaëp nhöõng côn 
soùng gioù nguy hieåm, laàn laàn toâi giaùc ngoä, toâi thaáy söï sai traùi, toâi ôû giöõa maët bieånmaø toâi ñi nhö theá naøy 
nguy hieåm quaù, coù theå cheát baát cöù luùc naøo. toâi chæ bieát caàu Trôøi Phaät cöùu toâi, chöù chaúng coù ai cöùu toâi vì 
tröôùc kia toâi khoâng coù ñuû tieâu chuaån. Quaù nguy hieåm giaùc laàn, giaùc laàn, toâi tìm hieåu… ñeán cöïc ñoä noù môùi 
giaùc, trong khoå cöïc caùc baïn môùi giaùc. Maø ôû trong caùi giaùc ñoù, baïn môùi ngoä. Maø moãi ngöôøi ngoä moät kieåu 
khaùc. Hieåu ñöôïc söï sai laàm cuûa chính mình vaø hieåu ñöôïc söï huyeàn dieäu cuûa Beà Treânñaõ cöùu ñoä mình, môùi 
thaáy roõ caùi ñaïo laø giaù trò vaø thaáy roõ söï quaân bình cuûa thieän aùc. Cho neân thieän chuùng ta cuõng khoâng boû, maø 
aùc chuùng ta cuõng khoâng boû. Hai caùi ñoù phoái hôïp thaønh moät chôn lyù voâ cuøng. Bieát ñöôïc vaø ôû trong caùi hoaøn 
caûnh ñoù môùi yù thöùc ra caùi söï vieäc ñoù. 
 

GIAÛI NGHIEÄP : 
 

Caùi giaûi nghieäp, ngöôøi Vieät Nam laïi thaáy roõ hôn heát. Tröôùc kia, caùc baïn coù tieàn coù baïc, baây giôø caùc baïn 
coù naêm, baûy ngöôøi ôû, möôïn ngöôøi naøy laøm, möôïn ngöôøi kia laøm… laø thieáu nôï ngöôøi ta ñoù, maø thieáu nôï ñoù laø 
caùi nghieäp, noù theo ñoøi hoaøi. Coøn tieàn baïc caùc baïn ñeå ñoù moät ñoáng, ñaâu coù daùm xaøi. Khi caùc baïn khoâng 
daùm xaøi tieàn baïc, khoâng laøm chuyeän phöôùc ñöùc, thì caùc baïn laø ngöôøi gì? – Ngöôøi giöõ tieàn. Giöõ tieàn laø noù 
keït voâ trong caùi nghieäp. Maø caùc baïn buoâng boû heát, vôùi cô hoäi naøy, caùc baïn ra ñi vôùi hai baøn tay khoâng, roài 
caùc baïn nhôù caùi söï nghieäp hoài xöa, caùc baïn muoán cheát cho roài. Roài töø caùi yù toái taêm caùc baïn nghó chuyeän 
cheát, khoâng coù phaán ñaáu, toâi tuoåi lôùn roài xin vieäc laøm maø hoï khoâng cho, soáng khoâng noåi nöõa, chæ coù töï töû 
cheát thoâi. Roài caùc baïn thaáy khoâng? Chuùng ta thaáy raèng roõ raøng tröôùc kia chuùng ta taïo ra cuûa caûi vaø chuùng 
ta laø ngöôøi giöõ cuûa, baây giôø chuùng ta maát cuûa chuùng ta buoàn. 
 

Nhöng maø chuùng ta coù tu chuùng ta môùi thaáy roõ laø giaûi nghieäp. Cuûa ñaâu coù laøm toâi maïnh ñöôïc. Toâi thieàn, 
toâi söûa boä oùc toâi. Toâi cho boä oùc toâi ñöôïc nghæ, toâi Soi Hoàn, khoâi phuïc thaàn kinh. Toâi laøm Phaùp Luaân nheï 
nhaøng laøm cho nguõ taïng toâi ñöôïc khoâi phuïc, oån ñònh, toâi môùi thaày raèng roõ raøng moät giaác mô, toâi ñaõ töï giaûi 
ñöôïc nghieäp. Toâi khoâng coøn baän roän veà cuûa caûi nöõa, nhöng maø haèng ngaøy toâi chæ baän roän söï phaùt trieån 
taâm linh cuûa chính toâi thoâi. Coù phaûi caùc baïn ñaõ ñoåi töø caùi cuûa theá gian leân tôùi caùi cuûa thieân ñaøng, caùi cuûa 
tröôøng cöõu baát dieät maø caùc baïn khoâng bao giôø maát ñöôïc. 
 

Taâm caùc baïn khoâng nghó chuyeän möu moâ löôøng gaït thieân haï ñeå laøm giaøu. Khoâng coù chuyeän ñoù! Thì caùc 
baïn giaûi nghieäp roài. Nhôø giaûi nghieäp, nhôø maát cuûa maø chaïy ra ñaây, roài taâm tö caùc baïn ñöôïc tu, roài baïn môùi 
thaáy nheï nhaøng. Maø thaáy nheï nhaøng roài, thì môùi keâu baèng giaûi ñöôïc nghieäp chöôùng. Tröôùc kia caùc baïn coù 
xe, coù tieàn, coù baïc, coù nhaø cöûa, coù vôï con thì caùc baïn thaáy taïo moät caùi nghieäp, maø ngaøy nay caùc baïn tu 
ñöôïc roài, thaáy vôï baïn cuõng khoâng phaûi laø cuûa baïn, bôûi vì noù coù söï soáng, söï sanh, söï dieät cuûa chính noù. Con 
baïn cuõng khoâng phaûi laø cuûa baïn nöõa, noù cuõng coù söï sanh dieät cuûa chính noù, noù coù quyeàn quyeát ñònh cuûa 
noù. Vaø roài toâi thaáy caùi theå xaùc naøy cuõng khoâng phaûi laø cuûa toâi, trong sanh coù dieät, vaäy thì toâi giöõ caùi gì? 
Toâi phaûi giöõ caùi saùng suoát cuûa toâi. 
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Cho neân toâi phaûi höôùng thöôïng ñeå toâi hoùa giaûi, thì caùi nghieäp caên cuûa toâi ñaâu coù coøn. Coøn neáu maø toâi laøm 
con ngöôøi lo cho ñöùa naøy, lo cho ñöùa kia, lo cho ñöùa noï, maø toâi khinh khi noù thì toâi laø ngöôøi coù loãi, bôûi vì 
noù coù moät caùi yù chí töï ñoäng taán thoái do noù quyeát ñònh. Toâi oâm laáy noù ñeå toâi lo cho noù thì toâi coøn ñoäng roài, 
maø chính baûn thaân toâi khoâng tieán, thì laøm sao toâi lo cho ngöôøi ta, toâi taïo theâm nghieäp. 
 

Baây giôø ra tôùi ñaây, moät mình roài baïn muoán lo cho noù cuõng lo khoâng ñöôïc. Maø baïn coù caùi phaùp tu thì baïn 
thaáy roõ laø giaûi nghieäp. Coøn neáu khoâng coù caùi phaùp tu, thì khoâng theå naøo maø baïn giaûi nghieäp, thaáy ñau ñôùn 
voâ cuøng, khoå cöïc voâ cuøng. Nhöõng caùi kyû nieäm noù trieàn mieân trong giaác nguû : toâi nhôù queâ höông, nhôù 
nhung ngöôøi thaân yeâu. Vaäy coù phaûi ñoäng khoâng, phaûi nghieäp khoâng ? Baây giôø baïn yù thöùc roõ caùi nghò laø caùi 
cuïc nôï keùo mình, noù baét mình suy nghó caùi vieäc ñoù hoaøi – ñoù laø nghieäp, nghieäp ñoù khoå laém caùc baïn aø. 
 

Khi caùc baïn heát roài, caùc baïn khoâng coøn suy nghó, caùc baïn thaáy taát caû moïi ngöôøi ñang laø hoïc vieân cuûa caøn 
khoân vuõ truï. Noù seõ tieán cho noù. Chuùng ta seõ tieán cho chuùng ta, thì luùc ñoù caùc baïn thaáy roõ Thöôïng Ñeá ñaõ 
laøm vieäc cho moïi ngöôøi. Vaø khi caùc baïn roõ, caùc baïn ñöôïc giaûi nghieäp baèng caùch naøo thì caùc baïn seõ khoâng 
coøn nghieäp nöõa. 
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Ðời Ðạo 
 

Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa 
Tình thâm khai triển đậm đà 

Thứ tha trên hết chan hòa tình thương 
Qui nguyên thanh tịnh tự lường 

Ðường đi sẵn có nhịn nhường tiến thăng 
Chẳng còn lý luận khó khăn 

Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa 
Tu hành vận dụng vượt qua 

Ðường mòn sẵn có tình ta tình người 
Vui lành khai triển tâm tươi 

Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang 
Ðệ huynh vui đẹp luận bàn 

Thực hành ba pháp, vượt sang khổ nàn 
Từ bi khai mở cảm an 

Ðàng nào cũng tiến, mọi đàng cũng thông 
Quyết tâm khai triển một lòng 

Muôn người như một chẳng còn chấp mê. 
 

Bé Tám. 
 

Hong Kong, 17-05-1989 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
La Hầu La 

 
Ông Tư  giảng 
 
      Nghĩa là nước BA LA MẬT cũng gọi là Cam Lồ, chỉ rõ là nước miếng bản thể con người. HẦU là dưới 
cằm hầu, LA là La Hán Bồ Tát. 
      Di Ðà ơi! Khi con luyện đạo lấy lưỡi co lên kề chơn răng, công phu chừng 4 tháng thì nước miếng ấy 
hóa ra BA LA MẬT hay là Cam Lồ, do nơi một chất nước theo đường gân tẻ bộ đầu chạy xuống nơi chân 
răng hợp với cuống vị, đựng trong hầu tì con, đó là một chất điển trong sạch để giúp cho bản thể con nuốt 
vào thành ra một thứ nước vàng bao tử, giúp cho nó tiêu hóa vật thực, hóa ra một chất Cam Lồ, làm cho 
huyết thanh khí, hễ công phu luyện đạo thì huyết ấy xung lên mặt mày tươi tắn, da thịt mịn màng, trở thành 
một người trẻ trung hơn. 
Di Ðà ơi! Thứ Cam Lồ làm cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo được bền bỉ, thì nước ấy 
trở thành một hườn Diên Hống, từ trên Hà Ðào Thành ngay não của ta rớt xuống phía trong hai lỗ mũi đi 
ngay xuống cuống họng một hườn tròn, gọi là Diên Hống. 
      Di Ðà ơi! Ðó là thuốc Trường Sanh để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bổ túc lại trong lúc con 
ngoài đời làm việc cần lao. Nay con tu, Thầy lấy chất điển trong bản thể tiếp xúc cho con, khi con định thần 
thì Diên Hống rớt xuống. Con nhớ lời Thầy dặn: “Nghiêng bộ đầu qua tay trái, rồi nuốt hườn Diên Hống ấy 
xuống khỏi cuống vị”. Diên Hống này tan ra trở thành nước thuốc Cam Lồ, giúp cho sự tu luyện khỏe 
khoắn, sống lâu dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đức tu hành để đền tội nhỏ nhít, chút ít những lời lẽ 
vô nghì bỉ ổi của con. Ðó là tội sơ lược không đáng kể vào Niết Bàn, gọi là trừng phạt dạ của trần thế, ham 
ăn, nói hỗn ẩu. 
(còn tiếp) 
 

   Chú thích 
   Định Nghĩa : DIÊN HỐNG ( Trích lại VĂN TỰ VÔVI  - tbptdn ngày 26/2/12 ) 
      Nói chữ Diên Hống thì ở thế gian làm sao hiểu được. Cái người thiền giác mới thấy rõ. Khai thông cái 
thận thủy thì cái hỏa hầu mới xuất phát đi lên trên bộ đầu, rồi nó phóng quang ra, rồi nó mới thấy rõ cái 
diên hống. Nhiều khi các bạn thiền trong mê, ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ thấy một cái sáng lạ thường, nó 
là diên hống xuất phát. Nhưng mà người không thiền thì làm sao mà cắt nghĩa cái diên hống cho nó thấy ? 
Cho nên nhiều người họ chê rằng cái thàng đó tu ngu, ngồi hoài cả đêm để làm cái gì. Là vì nó thấy cái đó, 
nó sung sướng vô cùng. Mà cái đó đem lại sự thanh nhẹ trong cơ tạng của nó, và lập lại sự bình an trong 
nội tâm. Cho nên nó cũng một phần tri thức, cũng một phần ăn học, cũng biết khôn, cũng biết so đo, cũng 
biết suy tính, chứ nó không phải ngu muội. 
Cho nên những cái danh từ này mà đi nói với người thường không ai hiểu, mà phải nói với những người kêu 
bằng thực hành. Mà nói cũng không được nữa. Tâm thức nó mở rồi tới lúc đó nó tu, rồi nó mở tới đó nó mới 
hiểu cái danh từ này. Cho nên Bề Trên cũng không biết lấy cái gì tả, chỉ dùng cái sáng suốt mà độ cho 
người thôi. 

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

03.03.2012 
 
Kính thưa quý bạn, 
 
 Chúng tôi đang phát hành bộ DVD Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức”, gồm 5 đĩa DVD và bộ DVD này sẽ 
hoàn tất vào cuối tháng 3 năm 2012. Đây là một kỷ niệm vui cho các bạn đã tham dự đại hội, và một tài liệu 
tu học bổ ích cho tất cả quý bạn đạo. 
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 Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm tận tình của quý anh chị trong Ban Kỹ Thuật, Âm Thanh, 
Video, từ tất cả các nước (Pháp, Đức, Mỹ, v..v..) đã không quản ngại thời gian trong Đại Hội và sau Đại Hội 
để thực hiện bộ video này. 

Chúng tôi sẽ gởi DVD đến các thiền đường, trung tâm tùy theo nhu cầu của quý bạn, và xin quý bạn 
liên lạc về điện thư vovikinhsach@gmail.com.  Ngoài ra, để tiện việc phân phối cho các địa phương, quý 
bạn ở gần các địa phương sau đây có thể liên lạc: 

1) Nam California: Trụ Sở Xây Dựng, cô Quyên, email: <myquyen11@yahoo.com> 
2) Bắc California: Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California, cô Thu, email: thuton@yahoo.com 
3) Texas, Houston: Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, anh Hiếu, email: hieudo52@yahoo.com 
4)  Bắc Hoa Kỳ: Anh Trần Ngọc Dũng, email: <dungntran@hotmail.com> 

 
Bạn đạo Âu Châu: Hội Bắc California sẽ gởi một số DVD sang Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc (Xin liên 
lạc anh Huỳnh Minh Bảo, email: <minhbao.huynh@free.fr> 
 
Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 15 tháng 10 năm 2011 đến ngày 1 
tháng 3 năm 2012. 
  
Tên Số Tiền Nhận 
Lai Ngọc Dung (Canada) 400 USD 
Phan Bá Tâm (California) 150 USD 
Nguyễn Ngọc Nghĩa (Canada) 300 USD 
Lê Quang Bình (Texas) 500 USD 
Đỗ Thị Vân (California)   40 USD 
Nguyễn Thị Tin (Virginia) 100 USD 
Lê Mai (California) 200 USD  
Vương Kim (California) 100 USD  
Nguyễn Thị Phụng & Nguyễn Phong Lưu (CA) 200 USD 
Tô Thanh Tâm (California) 100 USD 
Ẩn Danh (California) 100 USD 
Dương Văn Đê (California) 100 USD 
Vũ Kim Xuân Thảo (New Jersey)   50 USD 
 
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực 
hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.   
 
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về: 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
Vo-Vi Friendship Association of Northern California    
 PO BOX 18304 
 San Jose, CA 95158 
 (Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên  
 “Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về địa chỉ trên.) 
 Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com 
   
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
Ban Kinh Sách 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin các bạn đạo cầu nguyện và hướng tâm cho bà Trần Thị Sen  từ trần 11:00 sáng tại  308 Trần Hưng Đạo, 
thị xã Qui Nhơn, Việt Nam nhầm ngày 9 tháng 2 năm Nhâm Thìn âm lịch là ngày 1 Tháng 3 năm 2012, 
hưởng thọ được 95 tuổi là mẹ của bạn đạo Nguyễn Đình Thuần và Nguyễn Thị Kim Phượng tại Utah 
Gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể bạn đạo 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
             TRẬT TỰ QUÂN BÌNH 
( Theo lời giảng của Đức Thầy) 
Ở trong bản thể  Cấp Cô Độc viên 
Qui tụ ẩn tàng trong tiểu thiên 
Lời Thầy giảng rõ trong kinh "A Di Đà" 
Dũng hành mới thấy vườn Cô Độc Viên 
Thanh lọc quán thông từ cấp giới 
Dành để phần hồn xuất chuyển liền 
Bên trong khai mở thông tam tạng 
Tưởng ở bên ngoài? Trong tiểu thiên 
Phần hồn bản thể qua đùm ruột 
Thanh nhẹ qui không đạt pháp thiền 
Rỏ ràng bản thể hội qui đủ 
Trật tự quân bình tự tiến xuyên 
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 
22.01.12 
                   ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         PHÁP PHẬT TRỜI BAN 
PHÁP Phật Trời ban độ chúng sanh 
LÝ ý diệu thâm dũng trí hành 
VÔ cùng siêu diệu không mà có 
VI pháp xuất hồn tạo điển thanh 
KHOA thiền điển giới không lầm lạc 
HỌC đạo quán thông tu đạt thành 
HUYỀN vi Trời Phật luôn ban chiếu 
BÍ pháp trực khai tu tiến nhanh 
PHẬT tâm thanh nhẹ bộ đầu sáng 
PHÁP hành xuyên suốt hào quang thành 
Minh Thanh( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 
30.01.12 
                      ----- 
                  NHƯ LAI 
Điển tình nhiên tạo thực hay ảo ? 
Hư thực thực hư phép nhiệm màu 
Tư tưởng hình thành ra ảo giác 
Về không buông bỏ cảnh còn đâu. 
Hội tình khai sàng ngẫm suy lại ? 
Chơn thức nội tình trí tuệ khai 
Hạo khí giờ thiên tình điển giới 
Âm dương hợp nhất tịnh tâm ngơi. 
 
Kiếp đời như giấc mộng liêu trai 
Học bỏ, học buông, học mãi hoài 
Học đến tâm không học ngộ giác ! 
Tiềm tàng vô thức học minh đây 
Kinh thư giáo lý học thường thức 
Thiền pháp thực hành học nội khai 
Tất cả là không hình cảnh giải 
Hồn nhiên tự tại chữ Như Lai. 
     Cà Mau 28/02/2012 
        Văn Phong 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
                                                                             Bền tâm 
 
Tôi nghe kể, một chủ thiền đường nói :"Thiền đường ế !"...Có nơi phải rao nấu món ăn ngon đễ mong có 
nhiều người đến thiền đường... 
 
Có nơi, khởỉ đầu ai ai cũng hồ hỡi phát tâm; người nào mà đem nhà mình ra làm nơi thiền chung được, đều 
xem đó là một đóng góp hãnh dỉện. 
 
Rồi dần theo năm tháng, tất cã đều có lý do chính đáng đễ đóng cữa sự phát tâm làm nơi thiền chung  cũa 
mình; dù đã biết việc phát tâm như vậy  là phước vô cùng. Bỉết nói gì đây ! Ai cũng biết hết, hiễu hết lời 
Thầy ! 
 
Nhìn về quê  hương bạn đạo VN mong muốn sinh hoạt tự do như ỡ hãi ngoại đâu có dễ dàng. Chuyện đời 
cái gì chưa có thì mong, được rồi thì dông, từ lúc Thầy còn sống đã như vậy rồi, đâu phãi mới đây... Đâu có 
nhiều ngườì biết qúi điễn thiền chung, có người ý thức được thì hoàn cảnh không cho phép tham dự; cho 
nên sinh hoạt thì cứ sinh hoạt, ai khôn thì hưỡng, không cần cũng đâu có sao ! Vô vi chủ trương hành đạo, 
không giành bạn đạo... có đúng không ! 
 
Nhiều năm sinh hoạt với bạn đạo ,kinh nghiệm cho biết; nếu thiền đường cũa bãn thân không được chăm 
sóc,chú trọng thì không thễ nào người ta quan tâm đến thiền đường tập thễ; ngược lại nếu thiền đường bãn 
thân được vun bồi,phát triễn thì chắc chắn bạn đạo sẽ chú ý tới thiền đường cũa chung. Cho nên không cần 
phải lo thiền đường đông người hay ít người, chĩ lo cố gắng tu thôi. Bề trên mà chứng tâm rồi, thì tâm mình 
mới thật đông, mới thật nhiều. 
 
Đã phát tâm phục vụ, có ai tới thì vui chung, không có người tới cũng đâu phải chuyện cũa mình, người ta 
tu cho họ chớ có tu cho mình đâu mà phải lo ! 
 
Đông người mà tu ít chĩ sanh thêm phiền não có hay ho chi !  
 
Tôi mạo muội chép lạ̣i lời cãnh tỉnh của một người đã vấp phạm trong lúc hăng say với đạo pháp : 
 
"Không cần biết người đó ỡ vị trí nào, nếu đem sự sáng suốt cũa mình ra khống chế, quãn lý đồng môn... 
chắc chắn người đó sẽ tu một mình, tự đóng cữa,  rồi thành " độc cô cầu bạn " luôn.  
 
Người có trách nhiệm càng phải tu nhiều hơn, hạ mình học hỏi mọi người; không nên cho mình tu lâu, làm 
đàng anh, quen với Thầy rồi xem thường,lấn áp đồng môn, đó là tự phạt mình mà không hay. 
 
Vô Vi không có giới cấm nhưng có 10 điều thực hành tâm đạo, đễ tự quán xét lấy mình ". 
 
Tôi tin rằng nếu chúng ta thực hành chất phác, tự sữa mình thì chắc chắn ở đâu cũng sẽ vững bền, ở đâu 
cũng sẽ phát triển tốt, ở đâu cũng sẽ hoà cùng mọi giới... phước đức của tự thân. 
 
Kệ của Đức Thầy được khắc trên quà lưu niệm ĐH Tâm Linh năm 1993 : 

 
Bền tâm vững chí hướng tâm linh 
Đại hội chung vui tự sữa mình 

Tiến hoá không ngừng trong nội thức 
Cãm minh thiên điạ hợp huyền linh 

 
Bĩ quốc, 22/02/2012 
Bùi Thanh Tâm 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA 

 
KHÓA SỐNG CHUNG "DUYÊN LÀNH " 

TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG  
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) 

NGÀY 2.06.2012 ĐẾN NGÀY 4.06.2012  
 
  Kính gởi quý đạo hữu, 
 

Khóa Sống Chung “Quy Hội Duyên Lành” vào tháng 5 năm 2010 đã đem lại niềm vui và sự 
khích lệ lớn lao cho bạn đạo vùng Bắc California, với bao kỷ niệm thân thương, nhờ sự hưởng ứng 
nồng nhiệt của quý bạn. 

 
Nay Thiền-Viện Hai-Không lại có dịp tổ chức Khoá Sống Chung thường niên với chủ đề 

“Duyên Lành” trong dịp rằm tháng 4 âm lịch, vào đúng kỳ Lễ Phật Đản.   
Vào đầu tháng 6, vùng Oroville bước sang mùa Xuân, khí hậu ôn hòa, cỏ cây xanh tươi, quý 

bạn sẽ có dịp tu học ngoài trời nơi hội trường rộng rãi, và hưởng không khí thanh nhẹ trong cảnh 
thiên nhiên của núi rừng. Quý bạn sẽ có dịp viếng thăm Cốc Thầy với rừng trúc xanh tươi, và từ tốn 
thả bộ trên đường niệm hành, vừa niệm Phật vừa ngắm xem các cánh hoa dại đang đua sắc dọc 
đường, nghe tiếng suối róc rách, đọc các bài thơ của Đức Phật Vĩ Kiên trên đường niệm hành, bình 
tâm niệm Phật để hòa tan tâm hồn với sự yên tĩnh của không gian... 

 
Để tưởng nhớ Đức Thầy, BTC đã chọn đề tài Khóa Sống Chung “Duyên Lành” với 4 câu thơ 

của Đức Thầy như sau: 
 

Duyên Lành 
 Duyên lành Trời độ quí hơn vàng 
Khai triển chính mình tự sống an 

 Duyên đạo tình đời trong tiến hóa 
                                 Thành tâm tu luyện độ các miền 
 

Vĩ Kiên 
 

Vì phương tiện có giới hạn, xin quý bạn đạo lưu ý nhớ ghi danh sớm để BTC có thời giờ sắp 
xếp chu đáo cho quý bạn. 

 
 Chân thành kính mời, 
 
        Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
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Phiếu Ghi Danh 
Khóa Sống Chung “Duyên Lành”  

 Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA  
2.06.2012 – 4.06.2012 

 (Xin điền mỗi người một phiếu) 
 

 
Họ và Tên:               
Địa chỉ :            
Thành Phố/ Tiểu Bang:       Zip code:      Quốc Gia:       
Điện Thoại Nhà:     Điện thọai di động:                                    E-mail:          
Nam [   ]        Nữ[   ]          Tuổi: _____________  
Thuộc Thiền Đường/ HAHVV  :       
 

1) Ghi danh ở Thiền-Viện Hai-Không 
Lệ phí ăn ở tại Thiền Viện: tùy tâm và khả năng đóng góp của bạn đạo. 
Xin quý bạn nhớ đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có đem lều cắm trại, xin thông báo cho BTC 
biết trước. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, để BTC sửa soạn trước cho bạn 
đạo. 
 
2) Ghi danh ở Khách Sạn 
Trong trường hợp b/đ muốn ở Khách Sạn Casino cách Thiền-Viện 20 phút lái xe, xin quý bạn liên lạc 
với ban ghi danh để chúng tôi tiện việc giúp đỡ. 

 
Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày 1 tháng 5 năm 2012 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ. 
Liên lạc Ban Ghi Danh : 
Điện thư : ksctv00@gmail.com;  
Điện thoại : (408) 937-1664 (Thu) hoặc (714) 598-7291 (Xuân Mai) 
Địa chỉ gởi phiếu ghi danh (hoặc gởi bằng điện thư cho ban ghi danh về email ksctv00@gmail.com) : 
Vo-Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158 
  
Phương tiện di chuyển 
Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường SACRAMENTO International Airport (viết tắt SMF). Từ phi trường SMF 
đến Thiền-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung nhóm và 
chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi 
trường Sacramento (SMF) trễ nhất là ngày 1 tháng 6 năm 2012, để có thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC vào ngày 
2 tháng 6 năm 2012. 
Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho 
Ban Chuyển Vận: 
  
Khởi hành từ phi trường Ngày Giờ  Hãng hàng không  Số chuyến bay  
Đến     
Đi     
Di chuyển xe hơi tự túc 
Quý bạn sẽ nhận bảng hướng dẫn với chi tiết lên T/V Hai-Không khởi hành từ thành phố Oroville. 
 
Chương Trình KSC : Ngày 1.06.2012 : Đón bạn đạo lên Thiền Viện Hai-Không. 
Ngày 2.06.2012 : Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1. 
Ngày 3.06.2012 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2.  
Ngày 4.06.2012 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3. Lễ bế mạc. 
Ngày 5.06.2012 : Bạn đạo ra về. 


