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Số:  913 Ngày: 6 tháng 1 năm 2013 

 

 
 
 Mục Bé Tám 20/03/2003 đến 26/03/2003 
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) Nhòn nhuïc toái ña coù höõu ích gì khoâng ? 
2) Sieâu aâm  laø sao ? 
3) Taâm thöùc soài suïc trí baát an? 
4) Duyeân laønh ñeán laø sao ? 
5) Muoán cho trí taâm ñöôïc thanh tònh thì phaûi laøm sao ? 
6) Muoán ñaït tôùi söï quaân bình thì phaûi laøm sao ? 
7) Laøm sao giaûi toûa ñöôïc uaát khí ? 
 
 
 

Phân Minh 
 

Phân minh đời đạo Trời ban phước 
Qui hội tình người duyên Trời độ 

Pháp tu sẵn có tự thực hành 
Ðức hạnh do mình siêng tu luyện 

 
Vĩ Kiên 
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1) Cairn 20-03-2003 7:50 am. 
Hoûi: Nhòn nhuïc toái ña coù höõu ích gì khoâng ? 
 
Ñaùp: Thöa nhòn nhuïc toái ña ñeàu thaéng traän. 
           Keä: 
Nhòn nhuïc saùng suoát töï tieán thaàm 
Qui nguyeân thieàn giaùc töï minh taâm 
Sai laàm chaúng coù giaûi aâm thaàm 
Khai trieån chính mình ñaït sieâu aâm. 
 

2) Cairns 21 / 3 / 03   5 : 46 am 
Hoûi : Sieâu aâm  laø sao ? 
 
Ñaùp :Thöa sieâu aâm khoâng lôøi maø hieåu nguyeân lyù 
cuûa trôøi ñaát 
          Keä : 
Thanh tònh minh taâm töï tieán thaàm 
Sieâu aâm minh baïch giaûi meâ laàm 
Trì taâm tu luyeän töï minh taâm 
Ñieån giôùi xuyeân taàm lyù dieäu thaâm 
 

3) Cairns 22/ 3/ 03 5 :56 am           
Hoûi : Taâm thöùc soài suïc trí baát an? 
Ñaùp : Thaân taâm baát oån hoàn khoâng yeân 
          Keä: 
Hoàn khoâng yeân tònh vía khoâng hieàn 
Nguyeân lyù trôøi  ban töï baïc baøn 
Thöïc haønh khoâng tôùi duyeân trôøi ñoä 
Chôn lyù sôø sôø töï böôùc voââ 
 

4) Cairns 23/ 3/ 03 3h45 am 
Hoûi : Duyeân laønh ñeán laø sao ? 
Ñaùp : Duyeân laønh ñeán laø moïi vieäc ñeàu ñöôïc toaïi 
nguyeän 
              Keä: 
Duyeân laønh ñeán moïi vieäc an yeân 
Uyeån chuyeån khoâng thoâng trí laïi hieàn 
Trí tueä dung hoøa khoâng raéc roái 
Bình taâm tu tieán chaúng lo phieàn 

5) Cairns 24/ 3/ 03 2h00 am 
Hoûi : Muoán cho trí taâm ñöôïc thanh tònh thì phaûi 
laøm sao ? 
 
Ñaùp : Thöa muoán cho trí taâm thanh thònh thì phaûi 
sieâng naêng haønh phaùp 
              Keä: 
Thöùc taâm haønh phaùp soáng chuyeân caàn 
Tieán hoùa khoâng ngöøng thoï phaùp aân 
Giaûi toûa phieàn öu tieán chuyeân caàn 
Thaønh taâm tu luyeän töï phaân taàm 
 

6) Cairns 25/ 3/ 03 7h25 am               
Hoûi: Muoán ñaït tôùi söï quaân bình thì phaûi laøm sao ? 
 
Ñaùp :Thöa muoán ñaït tôùi söï quaân bình thì phaûi töï 
khai thöùc bình ñaúng. 
             Keä: 
Quaân bình töï ñaït trí taâm yeân 
Giaûi toûa phieàn öu töï giaûi phieàn 
Nguyeân lyù trôøi ban töï giaûi baøn 
Caûm thoâng thieân ñòa töï taâm an 
 

7) Cairns 26/ 3/ 03 3h14 am 
Hoûi : Laøm sao giaûi toûa ñöôïc uaát khí ? 
 
Ñaùp: Thöa thöôøng xuyeân duøng yù nieäm A Di Ñaø Phaät thì môùi giaûi toûa ñöôïc uaát khí trong noäi taâm. 
              Keä: 
Traät töï lieân hoài töï tieán thaân 
Qui nguyeân gieàng moái traùnh sai laàm 
Toaøn thaân qui hoäi duyeân trôøi ñoä 
Chuyeån hoùa taâm nguyeän goùp phaàn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Ðịa ngục trần gian 
 

Xác thân địa ngục đó bạn ơi! 
Giam hồn giam vía, tự la Trời 

Làm người ai biết mình đang bị 
Khổ cực trần ai cảm thức thời. 

 
Thức thời than thở khắp nơi nơi 

Chẳng biết làm sao được nghỉ ngơi 
Bực bội kêu la cùng khắp xứ 

Ai thương ai khổ cũng do Trời. 
 

Do Trời đặt luật ăn ngủ xơi 
Ban bố tình thương chẳng xa rời 
Sanh trụ hoại diệt tình giao cảm 

Thực hành tâm dục chẳng buông rời. 
 

Buông rời vì sợ thân thiếu thốn 
Ðâu dè tâm dạ đã tự chôn 

Tranh chấp hướng về nơi động loạn 
Cô lập tâm thân khổ dập dồn. 

 
Dập dồn gán tưởng tưởng mình khôn 

Trần thế đảo điên mất vía hồn 
Phục vụ đâu dè tâm phá hoại 

Tội hành thân xác chẳng còn khôn. 
 

Còn khôn luận điệu trí mơ hồn 
Chẳng biết thân tâm chẳng biết hồn 

Gieo khổ tự gặt phần thiếu trí 
Tiểu nhân tự hại chẳng sanh tồn. 

 
Sanh tồn tự thức trí tự ôn 

Bài vở châu thân vẫn sống còn 
Xem cảnh xét ngưòi gia loạn động  
Trần gian địa ngục vẫn sanh tồn. 

 
Kínhbái 

Lương Sĩ Hằng. 
Tây Đức, 01-1990 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
VĂN TỰ VÔ VI 

 
YÊU THƯƠNG : 
 
Khi mà các bạn không tu và không phát triển cái tâm điển thì làm sao mà các bạn yêu thương được. Trước 
khi yêu thương là các bạn phải phóng cái điển lành cho họ để cho tâm tư họ thức giác, họ biết họ là quí, họ 
trở về với họ, bạn mới thực sự yêu thương họ. Còn bạn ôm hun hít, cái đó không phải yêu thương. Độ cho 
họ để họ hiểu họ thì mới là yêu thương. Mà muốn độ cái đó là mình phải tu, mình phải yêu thương mình, 
nhiên hậu mới ảnh hưởng cho người khác tự yêu thương, đó mới là chơn chánh. 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
Chư Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhơn, Nhược Hữu, Tín Giả Ưng Ðương Phát Nguyện Sanh Bỉ Quốc 
Ðộ. 
Xá Lợi Phất  
           Nghĩa là: Xá Lợi ơi! Nào là thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nói rằng! Chúng nó là hiền, không làm 
tội lỗi, đến khi chúng nó thác thì Phật sẽ rước về thiên đàng thật là dễ lắm đó. 
           Xá Lợi ơi! Con hiểu cho, hễ hiền thì làm là đức không tội lỗi, thế gian thì bồi đức cho con cháu. Còn 
sự tu hành về phần hồn tội phước là con tu cho con để làm Phật. Chúng nó phân bì kêu réo con om sòm, 
biểu con độ, thì ta biết con là một người hiền đức biết tu, cũng muốn giúp cho chúng sanh. Tóm tắt nếu con 
muốn giúp cho chúng sanh thì phải khuyên nó tu hành luyện đạo đó thôi. 
 
Như Ngã Kim Giả Xưng Tán Chư Phật Bất Khả Tư Nghị Công Ðức, Bỉ Chư Phật Ðẳng Diệc Xưng 
Tán Ngã Bất Khả Tư Nghị Công Ðức, Nhi Tác Thị Ngôn          
 
          Nghĩa là: Xá Lợi ơi! Ví như con mà phân bì điển quang của ta, hay là ta phân bì với Hắc Bì Phật Tổ. 
Sự công phu bền chí dày dặn mức nào theo độ nấy, tùy theo độ lượng cùng các chư Phật, cộng đồng bình 
đẳng bác ái, cũng tùy khí điển mà phân cao thấp là nhờ khí nặng cùng nhẹ, tự mình tu luyện học đạo. 
          Xá Lợi ơi! Cũng có nhiều chúng sanh, có tánh mê trần, tham lam phân bì, tôi sao không bằng ông. 
Xét lại hỏi ra nhiều khi bỏ qua không tu hành. Tu hành có ít muốn nhiều sao được. Tánh ấy là tánh trần đó 
con.  
          Xá Lợi ơi! Không nên mê trần, hãy nghe lời ta dạy bảo. 
 
Thích Ca Mâu Ni Phật! Năng Vi Thậm Nan Hi Hữu Chi Sự, 
Năng Ư Ta Bà Quốc Ðộ Ngũ Trược Ác Thế: 
Kiếp Trược, Kiến Trược, Phiền Não Trược, Chúng Sanh Trược, Mạng Trược, Trung Ðắc A Nậu Ða 
La Tam Miệu Tam Bồ Ðề, 
Vị Chư Chúng Sanh Thuyết Thị  Nhứt Thiết  
Thế Gian Nan Tín Chi Pháp     
 
          Nghĩa là: Lúc ấy đức Phật Thích Ca phán rằng: Ôi khổ thật là khổ trong thế gian mê trần, lắm điều tội 
lỗi: Ưa dục lợi, giết người và hại người vì chữ tham lam, phú quý vinh hoa, cùng muốn cho mình thắng lợi, 
rồi biểu ta hộ độ làm sao được. 
          Xá Lợi ơi! Bởi thế bọn Tu La phản ác, chúng nó là Ðịa Tiên võ đạo để giúp cho đời, cho đời là thế 
gian, đó thôi. Thế gian là cõi trần. Người ở trần mê trần, không lo phần hồn để dưỡng phần xác. Thần hồn là 
tâm hồn linh hồn, còn tánh vía là xác thịt của trần sanh ra. Sự ham muốn mê trần, làm tội lỗi nhiều điều bỉ ổi 
mới đem của cải lễ vật lo cúng Phật cho nó làm thắng lợi thế gian thì sự tội lỗi linh hồn nào biết. Vì thế 
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phải đầu thai muôn kiếp lẩn quẩn cõi thế gian, khí hồn đâu nhẹ được mà lên thiên đàng. 
          Còn bọn Tu La phản ác, thừa nước đục thả câu, lấn áp Văn Phật là thần hồn, rủ quyến theo bọn nó mê 
trần. Tội chúng nó làm trộm cướp mà gọi chư Phật hộ độ nó cho thắng lợi, hễ làm khá, đền ơn cúng quảy. 
          Xá Lợi Di Ðà ơi! Con là người bản thể ở trần, nay con được gần thành phần Phật đạo thì con được 
hiểu ở trần. Niệm Phật mà đi ăn cướp ăn trộm, giết người, rồi cũng gọi Mô Phật hộ độ con, thì sự ấy có Tu 
La là Thầy Tổ để giúp cho người ở trần theo nghề chuyên môn của nó. Khi sống làm việc cho trần, còn thác 
cũng muốn đầu thai lên làm việc trần nữa. Ðồng thời Thầy Tổ không xét kỹ giúp cho bọn hung ác rồi bị 
tội liên can. Khi phạm tội thái quá thì vào Niết Bàn rồi bị sanh sanh hóa hóa, có khi làm được con người thế 
gian là may mắn, hay là vi trùng ác thú, cực khổ đày đọa rồi tha nha thiết xĩ. 
 
 (Còn tiếp) 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn đạo giúp hướng tâm cầu nguyện cho ba của bạn đạo Lý Trinh, Lý Tuấn và Lý Huy là ông Lý 
Xương Phú sinh năm 1939 mất ngày 31 tháng 12 năm 2012 tại Fountain Valley, California thọ 73 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ.  Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.  
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi - Nam Cali. 
 
2) Xin Hướng Tâm Cầu Nguyện cho bạn đạo Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ của cựu Hội Trưởng Tây Úc 
Nguyễn Văn Đức) sanh ngày 07-07-1942 mất vào 12 giờ trưa ngày 31-12-2012 hưỡng thọ được 71 tuổi sớm 
được siêu thăng tịnh độ 
 
Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc chân thành chia buồn cùng gia quyến anh Nguyễn Văn Đức và cầu mong cho 
hương hồn chị Nguyễn Thị Thanh Thủy sớm được thăng hoa về với Đức Thầy 
Thành thật cám ơn các bạn đạo 
 

Thông Báo về AUDIO (MP3) mới trên VoVi.org web site 
 
Trân Trọng Giới Thiệu Băng Đức Thầy Giảng Pháp Niệm Phật 
 
Băng Đức Thầy giảng bạn đạo đã nghe rất nhiều, nay được hai bạn đạo tại Nam California phát tâm nghe 
từng băng rồi chọn theo chủ đề “Niệm Phật” hầu giúp cho chúng ta thực hành đúng Pháp và đạt được kết 
quả tốt. Khi Đức Thầy giảng dạy từ những khóa học, những buổi vấn đạo, tại nhữngĐại Hội đã hơn 30 năm, 
chúng ta nghe rất nhiều nhưng muốn cho nhập tâm thì phải nghe thật kỷ từng chử, từng câu.Thì đây là cơ 
hội quý mà chúng ta được nghe và học Pháp Niệm Phật do chính Đức Thầy đã khổ công giảng dạy. 
 
Chúng con xin cúi đầu tạ ơn Đức Thầy, và không quên cảm ơn hai bạn đạo tại Nam California đã bỏ rất 
nhiều thì giờ để thực hiện những băng giảng này.Chúng tôi nhớ lại khi xưa các anh cũng đã từng phát tâm 
đóng góp cho Nhà In Vô Vi và nay lại tiếp tục đóng góp cho băng giảng của Đức Thầy măc dù các anh cũng 
đã bước vào tuổi thất tuần và lục tuần.Gương sáng này là động lực hùng mạnh giúp cho các em và các Vô 
Vi trẻ tiếp tục đóng góp để xây dựng Vô Vi. 

Kính mời quý bạn đạo nhấn vô link sau đây để nghe: 

 
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=738&Itemid=231 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=739&Itemid=232 
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Pháp Niệm Phật - Thiền Thực Hành 

Băng Giảng 1998 

Title Location Live 
Streaming 

Download, iPhone, 
iPad 

Niệm Phật trụ ở đâu, Thành quả sau khi niệm Phật xxx  mp3 
Cách niệm Phật 1 xxx  mp3 
Cách niệm Phật 2 xxx  mp3 
Đức Thầy giải thích lý do niệm Phật xxx  mp3 
Đức Thầy giảng những lợi ích khi niệm Phật xxx  mp3 
Đức Thầy trả lời các thắc mắc về ấn chứng niệm Phật xxx  mp3 
Đức Thầy giải thích Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật xxx  mp3 
Đức Thầy trả lời các vấn đạo về niệm Phật xxx  mp3 
Niệm Phật trích đoạn từ những bài vấn đạo 1 xxx  mp3 
Niệm Phật trích đoạn từ những bài vấn đạo 2 xxx  mp3 
Niệm Phật trích đoạn từ Khóa Kinh A Di Đà Úc Châu 1 Úc Châu  mp3 
Niệm Phật trích đoạn từ Khóa Kinh A Di Đà Úc Châu 2 Úc Châu  mp3 
Vấn Đạo về Pháp Lý Vô Vi & thượng kiên Úc Châu  mp3 
Vấn Đạo về Pháp Soi Hồn xxxx  mp3 
Vấn Đạo về Pháp Luân Chiếu Minh xxxx  mp3 
Đức Thầy giảng cách thực hành Pháp Luân Thường Chuyển; Đức Thầy kể chuyện lúc mới tập 
thở Pháp Luân Thường Chuyển xxxx  mp3 

Đức Thầy giải đáp thắc mắc liên quan đến Pháp Luân Thường Chuyển xxxx  mp3 
Trích từ các bài giảng Kinh A Di Đà Úc Châu  mp3 
Vấn Đạo & Đức Thầy giảng về sự khai mở cuả Pháp Luân Thường Chuyển xxxx  mp3 
Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nằm ỏ ba cỏi, khử trực lưu thanh xxxx  mp3 
Đức Thầy nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật giải nghiệp trần, Mật niệm Bát Chánh xxxx  mp3 
Đức Thầy giảng NMADĐP, cánh niệmPhật, Thượng Đế ở đâu, hội nhập luồng điển Từ Bi xxxx  mp3 
Đức Thầy giảng nhuyên lý NMADĐP, các câu hỏi về niệm Phật xxxx  mp3 
Đức Thầy giảng nguyên lý NMADĐP, thiền sinh nói lời gỉa từ xxxx  mp3 
Đức Thầy giải đáp thắc mắc về Thiền Định và Xã Thiền xxxx  mp3 
Đức Thầy giảng nguyên lý NMADĐP xxxx  mp3 
Đức Thầy niệm nguyên lý NMADĐP xxxx  mp3 
 
Ngoài ra mỗi tuần đều có chương trình radio mới của HAHVV Nam Cali & Bác Cali trên home page của web site này 
 
Xin mời quí bạn đạo vào nghe 
 
Ban Kỹ Thuật 
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THÔNG BÁO KHÓA SỐNG CHUNG 
 Ở THIỀN ĐƯỜNG QUI HỘI NGƯỜI GIÀ  

TẠI ORLANDO, FLORIDA  
31/03/2013 – 2/04/2013 

Bạn đạo Florida xin trân trọng kính mời bạn đạo khắp nơi về dự Khóa Sống Chung, "Tình Thương" tại 
Thiền Đường Qui Hội Người Già ở Orlando, Florida.  KSC sẽ bắt đầu vào ngày 31, tháng 3 năm 2013.  
Chúng ta sẽ có cơ hội sống chung vui hoà đồng dưới mái nhà Vô Vi trong khí giới tình thương và đạo đức.  
Mong bạn đạo già trẻ đều có thể tham gia. 
Hạn chót ghi danh:  Ngày 31 tháng 1 năm 2013 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ. 
Liên lạc Ban Ghi Danh:   
   Cô Nguyễn thị Xuân Tươi:   
        Điện thoại:   [407] 412-5324  
        Email:   ts.daonguyen@yahoo.com 

   Hoặc gởi đơn ghi danh về địa chỉ:  8011 N. Madeira Court 
                       Orlando, FL  32836  (U.S.A) 

 

Xin ghi rõ:  Họ và Tên :    Nam : [  ]     Nữ : [  ]  
Tuổi :  
Địa chỉ :  
Email:    
Điện thoại nhà và Đ.T. di-động :  
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :  
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp): 
 
Phương Tiện Di Chuyển: 
   Quí bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường ORLANDO International Airport [viết tắt MCO].  Từ phi trường 
đến Thiền Đường lái xe khoảng 20 phút.  Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin qúy bạn sắp xếp đi 
chung nhóm và chọn phi trường Orlando [MCO], vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác.   
   Xin quí bạn nhớ đến phi trường trể nhất là ngày 30 tháng 3, 2013, để có thể tham gia ngày đầu của KSC, 
31-03-2013.  Chúng tôi có thể đưa đón trong 3 ngày: Từ 28 đến 30 tháng 3, 2013 vì  
nhân sự có giới hạn.  Nểu quí bạn đến trước và sau đó, xin liên lạc với BTC để sắp xếp.  
   Xin quí bạn ghi rõ chi tiết chuyến bay như sau để tiện cho Ban Chuyển Vận trong trường hợp có đổi 
chuyến bay:    
 

Khởi  hành từ 
phi trường 

Ngày Giờ Hãng hàng 
không 

Số chuyến bay 

Đến     
Đi     
 
 Di Chuyển Tự Túc: 
Địa Chỉ Thiền Đường “Qui Hội Người Già”:  20223 Sheldon Street, Orlando, FL  32833 
   Điện thoại:   [407] 412-5324 hoặc (321) 804-4557 
 
Quí bạn đi xe hơi đến Orlando có thể liên lạc Ban Ghi Danh để được hướng dẫn đến Thiền Đường nếu cần.    
                         
Vài Chi Tiết Khác:  Ở trong Thiền Đường chỉ được ǎn chay nhưng bạn đạo nào có nhu cầu khác cũng có 
thể ǎn ở ngoài.  Thời tiết tháng 3 có thể còn lạnh buổi sáng nên nhớ đem theo áo jacket (áo ấm) để đi bộ. 


