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Số:  972  Ngày: 23 tháng 2 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 6/5/2004 đến 12/5/2004 
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) Ánh sáng vô cùng tận làm được việc gì? 
2) Những gì cần phát triển? 
3) Già rồi không chịu nghỉ , mà vẫn tiếp tục phục vụ mãi hay sao? 
4) Phát triển là gì? 
5) Cái gì là mới? 
6) Ðời mới là sao? 
7) Tình đời có gì lạ không? 
 
 
 
 

Qui Nguyeân
 

Qui nguyeân gieàng moái taïo thanh bình 
Tieán hoùa hoài sinh trong lòch trình 

Sanh truï hoaïi dieät nay taùi ngoä 
Phaân minh ñôøi ñaïo töï qui hình 

 
Vĩ Kiên
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1) Singapore, 06-05-04 12:50 AM 
Hỏi: Ánh sáng vô cùng tận làm được việc gì? 
 
Ðáp: Thưa ánh sáng vô cùng tận xây dựng tất cả 
                        Kệ: 
Ánh sáng thanh bình chiếu tận nơi 
Ân ban đời đạo khắp nơi nơi 
Qui nguyên thiền giác hiểu chơn lời 
Thức giác chính mình tiến hợp thời 
 

2) Singapore, 07-05-04 5: 50 AM 
Hỏi: Những gì cần phát triển? 
 
Ðáp: Thưa những nhu cầu cần thiết rất cần sự phát 
triển 
                      Kệ: 
Thực hành chánh pháp cần thanh tâm 
Tiến hóa thâm sâu chẳng giải lầm 
Chơn hợp không còn gieo ý động 
Quán thông đời đạo chẳng cầu mong 
 

3) Singapore, 08-05-04 3: 30 AM 
Hỏi: Già rồi không chịu nghỉ , mà vẫn tiếp tục phục 
vụ mãi hay sao? 
 
Ðáp: Thưa già rồi, nhưng trí óc còn minh mẫn, nên 
vẫn phải phục vụ nhơn sinh theo nhu cầu cần thiết 
                      Kệ: 
Thân già lê lết khắp năm châu 
Tự thức giải mê tự giải sầu 
Qui hội tình người tự tiến mau 
Tình Trời sống động chuyển phân mầu 
 

4) Singapore, 09-05-04 8: 30 AM 
Hỏi: Phát triển là gì? 
 
Ðáp: Thưa phát triển là thay đổi mới 
                        Kệ: 
Thay đổi mới tiến tới dũng hành 
Qui nguyên giềng mối tự tâm thành 
An nhiên tự tại không thay đổi 
Chuyển hoá thâm sâu rất nhiệm mầu 
 

5) Singapore,10-05-04 5: 25 AM 
Hỏi: Cái gì là mới? 
 
Ðáp: Thưa sự phát minh sáng tạo là mới 
                      Kệ: 
Tân tạo hình thành mới sáng choang 
Qui nguyên giềng mối tự hình thành 
Quán thông đời đạo chuyển thông thanh 
Nguyên lý Trời ban thật rõ ràng 
 

6) Singapore, 11-05-04 3: 40 AM 
Hỏi: Ðời mới là sao? 
 
Ðáp: Thưa, lúc sơ sinh mới ra đời là lúc phần hồn 
tái lập cuộc đời mới 
                        Kệ: 
Sơ sinh là mới ở đời tạm 
Khó khổ do tâm tự hại mình 
Trí tuệ lâu ngày sanh tập quán 
Mưu mô đủ thứ mất quân bình 
 

7) Singapore, 12-05-04 4:15 AM 
Hỏi: Tình đời có gì lạ không? 
 
Ðáp: Thưa tình đời có tham dâm bao trùm 
                     Kệ: 
Tham dâm lôi cuốn từ hồi tiến 
Khí sắc điêu linh nhận rõ hình 
Ðời đạo không thành tâm động loạn 
Tình trời ban chiếu tự mình minh 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Nhịn Nhục 
 

Thân già lê lết khắp năm châu 
Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu 
An lạc người người chung học đạo 

Giải mê phá chấp giữ gìn lâu. 
 

Gìn lâu thế đạo cao sâu 
Sửa mình, hiểu họ, rõ mầu-nhiệm tâm 

Bước qua điển giới tự tầm 
Lầm than cũng bởi do tâm người đời 

Tham sân chẳng chịu xa rời 
Tạo tâm động loạn mở lời khinh khi. 

Học rồi phải học phải thi 
Chưa minh điển giới tâm thì bất an. 

Tâm linh cho đến Thiên Đàng 
Ta bà các nẻo chẳng ban được gì 

Trên đường học hỏi dự thi 
Bị nhồi bị kích mới thì chịu tu. 

Tu rồi lại kể như mù 
Bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa 

Học bài nhịn nhục phân qua 
Trong đời có đạo, chan hòa tình thương. 

Một lòng nguyện niệm gieo gương 
Từ bi hỷ xả, tâm nương ý Trời 
Thực hành tiến hóa hợp thời 

Thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. 
Khuyên đời thức đạo giải phiền 

Vượt xuyên tự ái giao liền thảnh thơi 
Đến đây mới rõ ý Trời 

Ban cho các giới hưởng lời thực chơn. 
Tiến lên giải tỏa giận hờn 

Bền tâm vững chí biết ơn Cha Trời, 
Quy y nhận thức thanh lời 

Giúp tâm khai mở, giúp đời an khương. 
Tranh đua, hậu quả khó lường. 

Một lòng nhịn nhục mới tuờng giả chơn, 
Lòng thành thực hiện keo sơn, 

Gắn liền Trời Phật không sờn không mê. 
Tâm thành tự nguyện trở về 

Quy không đạt pháp bối bê chẳng còn 
Tu thời chẳng có cúi lòn 

Tự mình tháo gở lòng son thực hành. 
Điển thời thanh nhẹ đạt thanh, 

Pháp thời tạm mượn giải rành loạn dâm. 
Trở về thanh cảnh tự tầm 

Con đường chánh giác trong tâm người hiền. 
Chẳng còn cảm nhận não phiền 

Tinh thần bất động hợp duyên muôn loài 
Bên trong sẵn có thanh đài 

Tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngưng. 
Biết mình tiến hóa chẳng ngừng 

Nhịp tim đang đập khai từng cảm giao 
Hòa cùng muôn sắc muôn màu 

Chẳng còn sanh khắc trước sau chung nhà. 
Bình tâm nhịn nhục chan hòa 

Tình thương quy hội nhà nhà yên vui. 

 
Lương Sĩ Hằng. 

Thiền viện Vĩ Kiên, 14-05-1986 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Đêm đêm ngồi Thiền là làm việc với Thượng Đế. (Trích Chơn Kinh 12) 
 
Chúng ta đêm đêm ngồi thiền là làm việc với Thượng Đế. Thượng Đế là làm việc với tất cả những sự 
thanh nhẹ nhứt của cả càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta mới sớm thanh tịnh được. Mỗi một giờ thiền của 
chúng ta là giờ làm việc, chớ không phải giờ chơi giỡn đâu. Chúng ta phải nghiêm chỉnh như vậy thì con 
ma lười biếng trong thể xác nó mới tự động rời khỏi thể xác và siêng năng tu tiến. Mới thấy nhiệm vụ của 
nó đêm đêm phải làm mới tiến. Đêm đêm không hành thì không bao giờ tiến. 
 
Cho nên, mọi người tu Vô Vi đều ân cần làm việc. Thấy chính chúng ta đang làm việc cho cả càn khôn vũ 
trụ; không phải làm việc cho chính mình. Lúc nào cũng học từ bi và thực hiện từ bi. Mở rộng đường đi cho 
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phần hồn sau khi lìa khỏi xác. Việc làm có ý nghĩa. Đêm đêm làm như vậy là lo cho tương lai của phần 
hồn. Không bị tội phước, không bị ràng buộc bởi những sự sai lầm mà chính mình đã tạo nhiều kiếp. 
 
Cho nên tu thì mới vượt khỏi. Không tu không cách nào tháo gỡ được những sự rối ren trong nội tâm, mà 
tiến hóa về chơn thức sẵn có của chính chúng ta. Từ đó chúng ta mới có cơ hội tiến tới ánh sáng vô cùng ở 
cõi trên. Sẽ không còn lo âu và dứt khoát tất cả những sự ràng buộc trong nội tâm. Tiến trong sự thanh nhẹ 
an bình.  
 
Khắp thế gian, nhơn loại mọi người ý thức được nguyên lý của Trời Đất thì cuộc vui nó sẽ bừng dậy. Vui 
biết là bao nhiêu. Nhìn nhau trong xây dựng; không có nhìn nhau trong mưu lợi. Người tu Vô Vi có cơ hội 
họp mặt với nhau trong mỗi đại hội, là trong cái tinh thần xây dựng. Nhìn nhau coi thử người này có thiền 
tốt không? Mặt tươi mắt sáng không? Đó là cũng đủ trả lời cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta đường phải 
đi. Cho nên chúng ta luôn luôn có đại hội chung vui. Huynh đệ có cơ hội bạc bàn bất cứ ở góc trời nào 
trong tinh thần xây dựng dẫn tiến, tu tâm sửa tánh rõ ràng. 
 

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, năm 2014 
“Không Còn Lưu Luyến” 

Ngày 21 tháng  2 năm 2014 

Kính gởi quý bạn đạo, 

 Xin quý bạn lưu ý: 

1) Hiện nay, ban ghi danh đã sử dụng hết số phòng TWIN beds  (2 giường riêng), và sẽ tiếp tục 
ghi danh quý bạn ở loại phòng KING bed (1 giường đôi lớn rộng 2.13 mét bề ngang). 
  

2) Bạn đạo du lịch sang Malaysia cần hội đủ điều kiện sau đây: 
a. Bạn phải có thông hành  (passport) hoặc hộ chiếu có hiệu lực ít nhất đến tháng 4 

năm 2015 (hoặc dài hơn – hiệu lực trên  6 tháng kể từ ngày rời Mã Lai ). Trẻ em 
cũng phải có thông hành riêng. Xin quý bạn kiểm lại ngày hết hạn của thông hành 
sớm, vì nếu không có đủ hiệu lực, bạn sẽ không được nhập cảnh vào Mã Lai. 

b. Trường hợp bạn chỉ có US Permanent Resident card (Green card) và không có quốc 
tịch Việt Nam (hộ chiếu ) thì phải xin reentry permit và visa. Lưu Ý: Bạn đạo có quốc 
tịch CHINA, TAIWAN hay HongKong phải xin VISA. 
 

c. Thông thường, quý bạn đạo có quốc tịch Mỹ, Canada, Pháp, Bỉ, Đức, Việt Nam, 
Cambodia, v..v.. không cần visa nếu du lịch ngắn hạn  (thời hạn 30 đến  90 ngày tùy 
quốc tịch).   

         Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
               BAN GHI DANH  
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THÔNG BÁO HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA 
 

KHÓA SỐNG CHUNG "CHƠN HÀNH " 
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG  

THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) 
NGÀY 14.06.2014 ĐẾN NGÀY 16.06.2014  

 
  Kính gởi quý đạo hữu, 
 

Sau hai năm dài xa cách, quý đạo hữu chắc đang mong chờ trở về Thiền-Viện Hai Không 
để chúng ta được dịp cùng nhau học hỏi và trau dồi đạo pháp trong không khí thiên nhiên yên tĩnh 
của núi rừng Hai-Không. Tiếng suối reo róc rách, tiếng lá thông rì rào, tiếng chim hót líu lo.... Ôi 
bao kỷ niệm êm đềm đang chờ đón các bạn.... 

  
Nay Thiền-Viện Hai-Không lại có dịp tổ chức Khoá Sống Chung với chủ đề “Chơn Hành” 

trong dịp rằm tháng 5 âm lịch, vào mùa trăng sáng, núi đồi bao phủ ánh trăng dịu dàng và bầu trời 
nghìn sao trong vắt…   

Quý bạn sẽ có dịp tu học ngoài trời nơi hội trường rộng rãi, và hưởng không khí thanh nhẹ 
của thiền viện. Quý bạn sẽ có dịp viếng thăm Cốc Thầy, với khóm trúc xanh tươi, và từ tốn thả bộ 
trên đường niệm hành, vừa niệm Phật vừa nghiền ngẫm những lời Đức Thầy nhắn nhủ chúng ta 
trên con đường tu học qua các bài thơ treo dọc đường.   

 
Để tưởng nhớ 30 năm thành lập Thiền-Viện và công ơn Đức Thầy, BTC đã chọn đề tài 

Khóa Sống Chung “Chơn Hành” với 4 câu thơ của Đức Thầy như sau: 
 

Chơn Hành 
Chơn hành dứt khoát tâm hành đạo 

Lý vững niềm tin chẳng ước ao 
Đời đạo chơn hành trong chất phác 

Bền lâu không đổi tự về mau 
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 “Chơn Hành”  

Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA 
14.06.2014 – 16.06.2014 

 (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 : 15 tháng 5 năm 2014 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 (Huệ Mai) 
Địa chỉ gởi phiếu ghi danh (hoặc gởi bằng điện thư) : 
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 chuyễn 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) trể nhất là ngày 13 tháng 6 2012, để có thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC vào 
ngày 14.06.2012. 
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 13.06.2014 : Đón bạn đạo lên Thiền Viện Hai-Không. 
Ngày 14.06.2014 : Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1. 
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Ngày 15.06.2014 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2.  
Ngày 16.06.2014 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3. Lễ bế mạc. 
Ngày 17.06.2014 : Bạn đạo ra về. 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Xin quý bạn hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Nguyễn Thị Thu Thảo 
 
Ông NGUYỄN Văn Trung,  từ trần ngày 14/02/2014 tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, 
hưởng thọ 71 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
 
Cảm ơn quý bạn 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 


