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 Mục Bé Tám 6/11/2003 đến 12/10/2003 
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) Coõi treân laø coõi naøo? 
2) Coõi treân laø nôi naøo? 
3) Laøm sao töï ñeán trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï 
4) Qui nguyeân thieàn giaùc baèng caùch naøo? 
5) Hoaøn caœnh khoâng cho pheùp thöïc haønh ñöùng ñaén thì sao? 
6) Cuoäc soáng laø gì? 
7) Khoâng thoâng uaát khí thì phaœi laøm sao? 
 
 
 

Qui Hội 
 

Qui hội tình người sống đó đây 
Càn khôn ban chiếu không giờ dứt 
Ðức hạnh tràn đầy lý chuyển siêu 

Nam Mô lục tự ta cần học 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic City 06-11-03 4:40AM 
Hoœi: Coõi treân laø coõi naøo? 
 

Ñaùp: Thöa coõi treân laø töø trung taâm boïâ ñaàu trôœ leân 
Keä: 

 Nguyeân lyù coõi treân coõi voâ cuøng 
 Coõi thanh taän ñoä nheï bao dung    
 Thanh thanh nheï nheï chieáu voâ cuøng 
            Chaán ñoäng thaân thöông chuyeån bao dung  

2) Atlantic City  07-11-03 8:12AM 
Hoœi: Coõi treân laø nôi naøo? 
 

Ñaùp: Thöa coõi treân laø töø trung tim boä ñaàu xuaát 
phaùt ñi leân 

Keä: 
 Qui nguyeân thanh tònh töï phaân lieàn 
 Ñôøi ñaïo phaân minh töï vöôït xuyeân 
 Giaùp giôùi quaân bình xuyeân thöïc chaát 
 Giaœi meâ phaù chaáp caœm taâm hieàn 
 

3) Atlantic City 08-11-03 4:30AM 
Hoœi: Laøm sao töï ñeán trung taâm sinh löïc caøn khoân 
vuõ truï 
 

Ñaùp: Thöa thaønh taâm phuïc vuï vaø daán thaân tieán 
hoùa nhieân haäu môùi coù cô hoäi duõng haønh ñeán nôi  

Keä:  
 Qui nguyeân thieàn giaùc trí taâm thaønh 
 Ñieån giôùi phaân minh töï höôùng thanh 
 Giaœi toœa phieàn öu chuyeån thöïc haønh 
 Khai thoâng trí tueä töï phaân ranh 
 

4) Atlantic City 09-11-03 2:00AM 
Hoœi: Qui nguyeân thieàn giaùc baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp: Thöa qui nguyeân thieàn giaùc baèng caùch thöïc 
haønh phaùp lyù ñuùng ñaéng thì trí taâm sẽ phaùt trieån 
                       Keä: 
 Trí taâm phaùt trieån tieán voâ cuøng 
 Khai trieån chôn hoàn qui moät moái  
 Chuyeån hoùa voâ cuøng töï thöùc thoâi 
 Khai thoâng ñôøi ñaïo tieán töø hoài  
 

5) Atlantic City 10-11-03 9:07AM 
Hoœi: Hoaøn caœnh khoâng cho pheùp thöïc haønh ñöùng 
ñaén thì sao? 
 

Ñaùp: Thöa hoaøn caœnh khoâng cho pheùp thöïc haønh 
ñöùng ñaén thì phaœi töï döùt khoaùt 

Keä: 
 Thöïc haønh döùt khoaùt töï thaân taàm 
 Thöùc giaùc chính mình roõ dieâïu thaâm 
 Haœi hoäi tieán haønh chung moät moái 
           Qui nguyeân thieàn giaùc chuyeån aâm thaàm 

6) Atlantic City 11-11-03 7:15AM 
Hoœi: Cuoäc soáng laø gì? 
 

Ñaùp: Thöa cuoäc soáng laø coøn lieân heä vôùi nguyeân 
khí cuœa Trôøi Ñaát 

Keä: 
 Thöïc haønh nguyeân khí chuyeån thaâm saâu 
 Roõ leœ Trôøi ban raát nhieäm maàu 
 Chuyeån thöùc töï mình phaân ñieån giôùi 
 Thöïc haønh döùt khoaùt roõ chieàu saâu 
 

7) Atlantic City 12-11-03 5:45AM 
Hoœi: Khoâng thoâng uaát khí thì phaœi laøm sao? 
 

Ñaùp: Thöa muoán khai thoâng uaát khí thì phaœi töï giaœi baèng caùch laøm Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån 
Keä: 

 Khoâng thoâng nguyeân khí bòt buøng töùc 
 Phaùt trieån qui nguyeân töï soáng yeân 
 Ñôøi ñaïo song haønh taâm uyeån chuyeån 
 Hoøa cuøng nguyeân khí giaœi taâm phieàn 



 
 
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/11 

 
CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 

 
Hẹn 

 
Ra về ấm ức trong tâm 

Muốn sao được hưởng những tầm thanh cao 
Hương thơm thanh điển ra vào 

Càn khôn xoay chuyển tình trao đổi tình 
Vạn linh đang sống chung hình 

Sanh ly tử biệt cảm minh Phật Trời 
Đạt thông nguyên lý chơn lời 

Trong không mà có tạo nơi an toàn 
Cùng chung huynh đệ luận bàn 

Chỉnh tề khiêm tốn cảm an tâm hồn 
Cảm minh nguyên lý sanh tồn 
Thức hồn tự tiến tự ôn lấy bài 
Nguyên lai bổn tánh thanh đài 

Bình minh sáng chói đêm dài tiêu tan 
Tâm hồn tự cảm thấy an 

Bàng hoàng không có chuyển sang đạo lành 
Tự mình khai triển thực hành 

Bỏ tranh giải động sử sanh chẳng còn 
Thích Ca gieo rắc đường mòn 

Thực hành là chánh chẳng còn si mê 
Trở về chơn lý hương quê 

Trăm hoa đua nở giải mê cõi trần 
Sanh trụ hoại diệt lần lần 

Hồi sinh tự thức chuyên cần lo tu 
Hướng về thanh khí giao du 

Trở về chơn giác trùng tu hoài hoài 
Tự mình sửa tiến chẳng sai 

Tiên cô giáng thế nhắc hoài không ngưng 

Chung vui bạn đạo cảm mừng 
Lệ rơi thanh đạt tiến từng phút giây 

Bàn thiên ló dạng Cha Thầy 
Viết thơ linh cảm vui vầy truyền giao 

Tiếng đời thanh thoát ra vào 
Tại trần cảm nhận thuở nào đã nghe 

Lời ca thanh nhẹ giải mê 
Qui không tự giác tự về đến nơi 

Càn khôn vũ trụ Cha Trời 
Ôm con không bỏ tặng lời thương yêu 

Tâm con nguyện đạt giáo điều 
Lui về thanh tịnh đạt nhiều cảm thông 

Chẳng còn trong ước ngoài mong 
Sửa mình tự tiến tự tòng thiên cơ 

Rồi đây cũng sẽ đến giờ 
Khai thông các nẻo giấc mơ đạt thành 

Cảnh đời định luật hóa sanh 
Kẻ đi người ở thực hành đến nơi 

Qua cơn nhồi quả thảnh thơi 
Vô cùng sống động rõ nơi Cha Trời 

Gieo duyên tạm bợ cảnh đời 
Có không không có hưởng lời Cha ban 

Lệ rơi cảm thức hai hàng 
Nguyện về chung sống thiên đàng của Cha 

Giữ tâm thanh tịnh cảm hòa 
Tình ta tình họ chung nhà Cha yêu 

Càng tu càng tiến càng siêu 
Giữ mình thanh sạch biển yêu thực hành./. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
Vancouver, 07-05-1986 

 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
CHAY-MẶN 28 

Vấn Đạo (tiếp theo) 
 
Bạn đạo: Xin phép... (nghe không rõ) nói cái ý mà bà Năm... (nghe không rõ) bả hỏi câu này là, bả 
khuyên người ta ăn chay, nhưng mà có người người ta nói “vật dưỡng nhân” mà phải ăn con thú để 
sống. Nhưng mà bà Năm bả muốn nói, có người nói “vật dưỡng nhân” là nó giúp mình, đại khái con gà 
nó gáy sáng hay là con chó nó giữ nhà. Người ta muốn nói hai câu đó, câu nào nó đúng hơn? 
Đức Thầy: Cái “vật dưỡng nhơn” là đúng, bởi vì như tôi cắt nghĩa ở đây, hồi nãy giờ cũng “vật dưỡng 
nhơn”, tùy duyên của nó. Kiếp trước nó có hại mình, ngày nay mình mới có cơ duyên độ nó. Ăn nó mà 
không biết trì niệm, không biết cứu nó thì nó sẽ bị kiếp sau nữa, thấy không? Mà mình cũng có thể bị 
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liên lụy ở chỗ đó. Tốt hơn chúng ta ăn chay. Mà ăn chay cũng phải cầu siêu cho vật. Vật nào? Rau cỏ 
cũng là vật đấy chứ! Nó có sự sanh tồn, thấy không? Nó cũng sanh, trụ, hoại, diệt như mọi chúng sanh. 
Thì chúng ta ăn cọng rau thì chúng ta cũng phải cầu nguyện cho nó, nhưng nó nhẹ hơn con vật. Ăn con 
vật thì cái dục tính nó cường và nó có thể xua đuổi chúng ta còn yếu; nếu ta mạnh rồi, ta đâu có sợ nó. 
Cứu nó mà! Ông Tế Công vẫn ăn thịt cầy nhưng mà vẫn lên được Thiên Đàng, vì Ngài cứu nó. Ngài 
không có ác ý lợi dụng nó để hưởng thụ, không có! Thấy không? Cho nên những người tu phải có trình 
độ thì ăn không cảm thấy rằng lo âu. Còn người không có trình độ á, càng ngày càng ăn thịt nó, dục tính 
càng cường. Và cái cống cao ngạo mạn càng ngày càng gia tăng, rồi tự giam mình trong sự tăm tối, làm 
việc lầm sai mà không hay.  

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

LỄ và GIỖ 
 
Kính thưa quí bạn : 
Nhân dịp Khánh Thành TRỤ SỞ XÂY DỰNG và lễ Tưởng Niệm ngày Giỗ của ĐỨC THẦY sắp đến, 
chúng  tôi gởi đến lời chúc mừng công thành, công đức lớn lao của quý bạn đạo nam Cali ( nhất là John - 
gia đình Ông bà Tám Thiên Tạo là những người âm thầm phát tâm hổ trợ ở phía sau ), và sự nhiệt tình ủng 
hộ đóng góp của quý bạn đạo thế giới. Nay có được một cơ sở khang trang để tu Thiền và phát triển tâm 
linh của Pháp- lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp. Cầu xin Cha Trời và Tổ,Thầy luôn luôn quang 
chiếu cho PLVVKHHBPH mãi mãi được trường tồn, và phát triển mổi ngày thêm lớn rộng .  Và cầu xin 
ơn trên ban điển lành đến quý bạn và gia đình được hưởng ân phước trong niềm vui hạnh-phúc và an lạc. 
 
           
          Trụ Sở nay đã hoàn thành  
   Ơn  trên tận độ Thầy ban cơ đồ   

    Chúc phúc quý bạn tu hành 
Hướng về Trụ Sở ở nơi thị thành 

    Chung hưởng tinh tấn điển lành 
Đến đây thiền định tâm thành Trời ban 

    Hướng về Trời Phật nhẹ nhàn 
Anh em qui tụ trong vòng hào quang 

    Trụ Sở nay đã khang trang 
Giúp đời lẩn đạo tạo nhiều nhân duyên 

    Bạn đạo lui tới thường xuyên 
Mỗi tuần hòa điển ơn trên ban đều 

    Thiền định tu học thật nhiều 
Giúp người tu tiến theo gương của Thầy 

    Tu hành thì phải dự thi   
Cali biển mát khí thanh ôn hòa 

    Anh em huynh đệ một nhà 
Cùng tu, cùng tiến giúp người, giúp ta 

    Trụ Sở giờ đã tiến xa 
TRỤ - là Thanh Điển Thầy đà đặt cho 

   SỞ - là Dứt Nghiệp trở về 
Chung nhau  XÂY DỰNG  muôn bề yên vui
  

 
Tưởng Niệm, và Tưởng Nhớ công ơn của 

Đức Thầy: 
 

           Xã thân cứu đời “ƠN” tận độ 
        VĨ KIÊN xuất thế một không hai! 

                        
      Ơn Thầy Trời biển bao la 

  Chúng con ghi nhớ gắng mà hành theo 
      Hôm nay ngày giỗ Đức Thầy 

  Là ngày Thầy đã trở về với Cha 
      Các con còn lại ta bà 

  Ngày thì niệm phật đêm về công phu 
      Chúng con giờ ráng lo tu 

  Quyết tu tinh tấn thoát vòng tử sanh 
      Ánh sáng khai lối mở đường 

  Sống Chung, Đại-Hội từ trường phát ra 
      Đệ huynh tu tiến gần xa 

  Ơn Trên giúp đỡ,Thầy ban điển lành 
      Xác thân tạm sống hằng ngày 

  Liên hồi tiến hóa không giờ nào ngưng 
      Quyết tu sửa đổi không ngừng 

  Lo tu hành pháp tự minh độ mình 
 

             
            Kính bái 
                  Lê Thị Lệ Hoa  

     Las Vegas, ngày 20/08/13 
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THƠ BẠN ÐẠO 

 
        TÂM TƯ SỐNG ĐỘNG 

 
Tâm tư sống động muôn chiều 

Hòa đồng học hỏi nhiều điều dở hay 
 Chẳng còn phân biệt rủi may 

Tình thương phát triển đổi thay thế tình 
Lo tu tìm hiểu chính mình 

Chiều sâu vô tận tự minh lấy mình 
Điển quang thanh nhẹ vô hình 

Thanh thanh diệu diệu do mình dựng xây 
Hành thiền cảm nhận đổi thay 

Bộ đầu sáng chói cậnThầy ngày đêm 
Không tiền vẫn thấy ấm êm 

Thanh quang Thầy độ càng êm ấm lòng 
Tự tu tự tháo cơ còng 

Sống đâu cũng vậy chẳng còn ước mơ 
Tình tiền duyên nghiệp xác xơ 
Tu thì giải mở ra thơ nhủ lòng 

Quán thông giải bỏ phập phồng 
Hướng về thanh nhẹ tạo vòng thanh quang 

Càng thiền càng nhẹ càng an 
Ra vô thanh nhẹ tâm an mọi bề 
Thầy thương năm tháng vỗ về 

Hồn thời thức giác cận kề Thầy yêu 
Tận tình truyền đạt lý siêu 

Khai tâm mở trí học điều dở hay 
Cuộc đời tan tựu như mây 

Do Trời ân độ đổi thay do Trời 
Thức tâm tiến hóa kịp thời 

Vui cùng Thầy bạn thức thời cảm giao 
 
 

           San Jose, ngày 20/12/1993 
                  Kính bái 
                    Lý Vĩnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Nhớ Tình Cha 
 

Đọc thơ ai gởi đến cho ta 
Chấn động nội tâm điển giao hòa 
Con tim rung cảm hòa từng nhịp 
Điển rút bộ đầu nhớ tình Cha 

 
Cha đưa ai đến vì từ bi 

Dạy ta niệm Phật giữ kiên trì 
Niệm cho bộ đầu dần khai mở 

Vượt thẳng tiến lên bước lần đi 
 

Thơ ai thúc dục ta hành đạo 
Tìm kiếm Cha yêu ở phương nào 
Cố gắng tìm đường vào điển giới 
Hòa với Cha yêu đạt thanh cao. 

 
Thủy Bùi – Missouri 03/28/2012 

 
----- 

Nhớ Cha Mẹ 
Cha đưa con xuống cảnh trần gian 

Học ghét, học thương, cảnh khổ nàn 
Nhớ Cha, nhớ Mẹ phương trời ấy 

Tâm trạng bơ vơ lệ tuôn tràn. 
 

Thủy Bùi – Missouri 04/16/2012 
------ 

               VU LAN BÁO HIẾU 
Ngày rằm tháng bảy VU LAN BỔN 
Dâng kính lòng thành, bái Thế Tôn 
Đạo Pháp siêng hành là báo hiếu 
Linh hồn sáng suốt mãi trường tồn 
         Saigon 22.08.2013 
              Minh Vô Vi 
                     -----                                      
          TRƯỢC HÓA THANH 
Lục phủ nơi thân luyện hóa thanh 
Khai quang sáng suốt đạt duyên lành 
Tạng thân bất lão lìa đau bịnh 
Đắc tịnh linh hồn đáo cỏi thanh 
          Saigon 03.07.2013 
              Minh Vô Vi 
                     ---- 
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               TIẾN BƯỚC 
Ai đã hòa thanh thiên xích dây ? 
Tiến bước thăng thiên thanh điển đầy ! 
Hòa giới hư không, hồn đắc tịnh 
Giải thoát kiếp này nhờ Tổ Thầy 
         Saigon 09.08.2013 
             Minh Vô Vi 
                   ----- 
 
 
 
 
 
 
 

             HIỆN HỮU 
Hiện hữu nơi đây thanh, trược tà 
Tam thanh, ngũ lão tạo mà ra 
Thiên đàng, địa ngục nơi thiên giới 
Học đạo năng hành, thoát ngã sa. 
              Saigon 09.08.2013 
                  Minh Vô Vi 
                          ---- 
           THAM THIỀN 
Ẩn trong thể xác linh quang truyền 
Sáng tối do mình chiếu diệu duyên 
Dụng pháp dầy công linh tử lộ 
Tổ Thầy dẫn dắt dạy tham thiền 
          Củ Chi 15.03.2013 
                Bá Tùng 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Trần Thị Nhung, là thân mẫu của vợ chồng bạn đạo Nguyễn 
Hoàng Vĩnh Thuỵ,  sinh ngày 12 tháng 10 năm 1920 tạ thế ngày 22 tháng 8 năm 2013 thọ 93 tuổi, được 
siêu thăng tịnh độ.  Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California  
 
2) Xin các bđ hướng tâm cầu nguyện cho chị LÝ THỊ MUỔI 
(em của bđ Lý Văn Phong).Sinh 1958. 
Mất ngày 16.08.2013 (nhằm ngày 10.07  năm Quý Tỵ) hưởng dương 56 tuổi.Tại Cà Mau. Rải tro ngày rằm 
tháng 7 tại Hòn Đá Bạc Cà Mau 
Được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý ban đạo 
Nguyễn Thị Hoa kính báo 
 
3) Xin quí bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho bố bạn đạo Nguyễn Anh Dũng là ông Nguyễn Tiến Soạn, 
sinh năm 1929, từ trần lúc 08h42 ngày 14/08/2013 ( dương lịch) tại Bà Rịa Vũng Tàu, hưởng thọ 85 tuổi  
được siêu thăng tịnh độ.  
Cảm ơn quí bạn Đạo 
 

THÔNG BÁO CỦA THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Thiền Viện Vĩ Kiên đã hoàn tất công việc sửa chữa: Deck sàn gỗ, lang cang xung quanh và cầu thang đã 
được thay mới. Thành thật cảm ơn sự phát tâm và đóng góp của quý bạn đạo đã giúp bảo trì Thiền Viện để 
chúng ta có một nơi tu hành tốt đẹp, từ nay bạn đạo có thể lên viếng thăm, vãng lai tu thiền, mọi sinh hoạt 
tại Thiền Viện trở lại bình thường.   
 
Chương trình sinh hoạt cho mỗi đầu tháng sẽ tiếp tục trở lại. Chủ Nhật ngày 1 tháng 9 năm 2013 là Chủ 
Nhật đầu tháng, kính mời quý bạn đạo lên sinh hoạt học Mục Bé Tám và chung thiền tại Thiền Viện Vĩ 
Kiên.  Chương trình sẽ bắt đầu lúc: 
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11 giờ sang – 12 giờ trưa:  Học mục BÉ TÁM 
12 giờ - 1 giờ: Chung Thiền 
1 giờ - 2 giờ:  Ăn trưa. 
 
Kính chúc quý bạn đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. 
Dưới đây vài tấm hình mới của Thiền Viện sau khi được sửa chữa lại. 
 
Mặt trước của Thiền Viện 

 
 
 
 

 
Phía bên hông trái phòng nữ 
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Phía bên hông phải phòng nam 

 
Cầu thang mới và lang cang mới. 

 
 

Phía trên cầu thang chụp xuống. 
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Mặt sau của Thiền Viện 
 
 

Mặt trước của Thiền Viện 
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Mặt trước tầng trên của Thiền Viện 
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Mặt trước tầng trên của Thiền Viện 


