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Số:  975  Ngày: 16 tháng 3 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 27/5/2004 đến 02/06/2004 
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) Sự chuyển hóa vô cùng là sao? 
2) Qui nguyên là sao? 
3) Giềng mối khởi thủy từ đâu? 
4) Nguyên khí sanh ra khi nào? 
5) Làm người có phải tôn trọng lễ nghĩa, có đầu có đuôi không? 
6) Từ đâu có tâm linh? 
7) Nhờ đâu mà tâm linh có thể chuyển hóa thâm sâu ? 
 
 
 
 

Tieán Hoùa
 

Tieán hoùa töø hoài chuyeån thöùc thoâi 
Neáu ai hieåu ñöôïc chuyeän qua roài 

Thieân cô bieán chuyeån tuøy duyeân thöùc 
Quaûng ñaïi quaàn sanh phaûi thöïc haønh 

 
Vĩ Kiên 
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1) Bad Sau Gau, 27-05-04 6:45AM 
Hỏi: Sự chuyển hóa vô cùng là sao? 
 
Ðáp: Thưa sự chuyển hóa vô cùng rất hữu ích cho 
tâm linh 
                    Kệ: 
Qui nguyên thiền giác sáng trí ra 
Học hỏi không ngừng tự thức ra 
Chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo 
Qui nguyên thiền giác tự phân hòa 
 

2) Bad Sault Gau, 28-05-04 1:07AM 
Hỏi: Qui nguyên là sao? 
 
Ðáp: Thưa qui nguyên là trở về giềng mối xa xưa 
                 Kệ: 
Quân bình tự đạt thức chan hòa 
Quí tưởng Trời cao tự thức ra 
Học hỏi không ngừng tự sáng ra 
Duyên đạo tình đời qui thanh nhẹ 
 
 

3) Bad Saul Gau, 29-05-04 5:35AM 
Hỏi: Giềng mối khởi thủy từ đâu? 
 
Ðáp: Thưa giềng mối khởi thủy từ lúc nguyên khí 
còn hỏa độn 
                    Kệ: 
Nguyên khí kết hợp mối giềng gánh 
Giáng lâm tại thế chuyển thông hành 
Nghiệp duyên tiến hóa tùy duyên thức 
Học Hỏi không ngừng tự tiến nhanh 
 
 

4) Bad Sau Gaul, 30-05-04 4:00AM 
Hỏi: Nguyên khí sanh ra khi nào? 
 
Ðáp: Thưa nguyên khí giáng lâm từ lúc sơ sanh 
                  Kệ: 
Nuôi dưỡng nhơn sanh đến trưởng thành 
Qui nguyên giềng mối ý chơn thành 
Tâm lành khai triển tâm hành tiến 
Qui một chơn hành pháp pháp sanh 

5) Bad Saul Gau, 31-05-04 6:55AM 
Hỏi: Làm người có phải tôn trọng lễ nghĩa, có đầu 
có đuôi không? 
 
Ðáp: Thưa làm người phải biết trật tự, có đầu có 
đuôi, biết ơn biết nghĩa rõ rệt 
                  Kệ: 
Nguyên khí hình thành rõ rệt yên 
Vận hành rõ rệt sống an vui 
Qui hồn qui vía trong chơn thức 
Cuộc sống an vui, Mẹ bế bồng 
 

6) Bad Saulgau, 01/6/04 
Hỏi: Từ đâu có tâm linh? 
 
Ðáp: Thưa tâm linh luôn luôn kèm theo xác sống do 
Trời Phật ban chiếu. 
                  Kệ: 
Qui nguyên thiền giác tự tham tòng 
Quí họ thương mình tự giác tâm 
Chuyển hóa thâm sâu qui hội tiến 
Thành tâm học hỏi trở về mau 
 
 

7) Bad Saulgau, 2/6/04 
Hỏi: Nhờ đâu mà tâm linh có thể chuyển hóa thâm sâu ? 
 
Ðáp: Thưa tâm linh chuyển hóa thâm sâu nhờ nghiệp lực tạo thành. 
                  Kệ: 
Nghiệp lực lôi cuốn khắp nơi nơi 
Lân la tại thế không giờ dứt 
Tháp tùng tạo nạn tự khai màn 
Chuyển hoá thâm sâu tự bạc bàn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Luật Trời 
 

Nhứt nguyên qui hội duyên tiền 
Nhị nguyên tạo thế tạo duyên ở đời 

Khí thần tỉnh giác chẳng rời 
Tứ tượng tạo thế tạo nơi điều hòa 

Ngũ hành nội tạng phân qua 
Lục phủ hỗ trợ như nhà thế gian 
Thất từng la võng hành quang 

Bát quái đồ trận tạo an tâm hồn 
Hai vòng nối lại không không 

Trường cửu bất hoại khai vòng thức tu 
Thập toàn minh giải cảnh tù 

Chẳng còn mê chấp chẳng ngu chẳng khờ./. 
 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 

22-08-1988 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

BỆNH DO TÁNH SANH 
(Trích băng Xây dựng và đoàn kết) 

 
Cabramatta Ngày 2 Tháng 12 Năm 1984 
Thưa các bạn, 

Hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền để hướng thượng và bàn bạc trong sự thanh tịnh đề tìm 
hiểu con đường tiến hóa của tâm linh. 

Ở thế gian, luân hồi, luân hồi nhiều kiếp, điêu luyện theo trình độ phước, huệ. Mỗi người một hoàn 
cảnh khác nhau, một bệnh hoạn khác nhau, luôn luôn theo dõi và học thanh tịnh để vượt qua mọi trở ngại. 
Chúng ta đã qua rất nhiều trạng thái, ngày hôm nay mới có cơ duyên để học Ðạo và thực hiện Ðạo Pháp. 
Tôi đã thường nói cho các bạn nghe rằng, bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Mỗi người chúng ta đều 
có bệnh, nếu chúng ta vẫn núp trong cái bản tánh eo hẹp cố chấp si mê, thì không sao vượt khỏi một cái 
bệnh nan y mà chính ta đã tạo cho ta. 

Ngày hôm nay các bạn hướng thượng lo tu, và phát tâm ngồi lại với nhau, giữa người Việt Nam và 
Việt Nam, nhưng lắm lúc lại muốn xa nhau, cũng vì cái bản chất cống cao ngạo mạn, cứ cho rằng mình 
hiểu hơn người khác, ta giỏi hơn người khác, địa vị ta cao hơn người khác, nhưng mà không hiểu rằng cái 
bản tánh đó nó đã đưa ta vô chỗ tăm tối mà không hay, thiếu nhẫn, thiếu hòa, thiếu thương yêu, tha thứ. 
Cho nên cái bản chất eo hẹp, nó lại bành trướng, và nó nhận chìm tâm thức, nhận chìm sự sáng suốt của 
chính ta. Cho nên càng tu lại càng thoái bộ, uổng cho một kiếp người đã có cơ hội học hỏi từ giai đoạn 
một, nhưng ngày hôm nay lại đâm ra trì trệ. Hỏi, tại ai? Các bạn càng tu càng nghiền ngẫm, “Chính tại ta.” 
Ta là người có khả năng đưa ta đi lên tới tột cùng, mà chính ta là người đã tự giam hãm tâm hồn sáng suốt 
của chính mình. 

Cho nên Trời Phật đã cho chúng ta một cơ hội học hỏi một cái phương pháp cởi mở. Các bạn bước 
vào thiền đường, tư tưởng thả lỏng, và để tìm hiểu cõi thiêng liêng có hợp tác trên tinh thần xây dựng tu 
học với chúng ta không? Cho nên lắm lúc các bạn cũng có lời qua tiếng lại, rồi cảm thấy ta còn tự ái. Ðụng 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 4/7 

với nhau rồi mới thấy rõ, tự ái là vách tường trở ngại tâm linh tiến hóa; nó là nguy hiểm nhất, và nó đã làm 
cho chúng ta mất rất nhiều cơ hội gần nhau và học hỏi với nhau. Cho nên càng ngày các bạn càng tu, cái 
thức bình đẳng khai mở, các bạn thấy huynh đệ rất quý, mỗi một động tác nào ở xung quanh các bạn đều vì 
bạn, và giúp bạn. Nếu các bạn đạt cho tới sự thanh tịnh rồi, các bạn thấy quý báu vô cùng. Cho nên các bạn 
lắm lúc cũng chán nản, rồi không biết đi đâu; cũng trở về với những bạn đạo ở trong thức bình đẳng, kẻ lớn 
tuổi, người tuổi trẻ. Thế gian cho là điên, cho là sáng suốt, cũng đồng hội với nhau để học hỏi, và ước 
mong sớm trở về cơ qui nhất, huynh đệ một nhà, hiểu được nguyên căn nguồn cội, hiểu được của cải vô 
cùng là của Thượng Ðế, thì chúng ta không có xa lạ lẫn nhau, nhưng mà lúc nào cùng nhìn ra chân tướng 
của huynh đệ tỷ muội một nhà, có cha mẹ trên trời, có nơi trú ngụ của tâm thức. 

Ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng chung thiền, bạn bè khắp năm châu đã gởi lời chúc tụng 
chúng ta và cũng ước mong gặp chúng ta. Càn khôn vũ trụ ở bên trên biết được chúng ta tiến hóa tới trình 
độ cao siêu hơn, rất mừng và vẫn đón tiếp chúng ta. Lấy gỉ để chứng minh? Ngày hôm nay các bạn tu 
trong chập chững, nhưng mà có một người nào đến muốn hỏi con đường tu, các bạn luôn luôn hoan hỷ chĩ 
dẫn cho những người khác được tu. Thì chúng ta không có cái lí do gì dụng cái tự ái mà chặn đứng tâm 
linh của chính ta, cũng như chặn đứng tâm linh của những người khác. Một chút xíu việc phước để độ cho 
mọi người có cơ hội tiến hóa, chúng ta không nên ngăn chặn. Phải thực thi, phải mở đường để cho mọi 
người có cơ hội xây dựng dũng trí thanh tịnh để tiến hóa. 

Hỏi tại sao cứ nói chuyện dũng trí thanh tịnh? Dũng trí thanh tịnh là, tui không còn núp trong cái 
bản tánh tự ái nữa. Một chuyện gì tôi thấy không đuoc, không đúng, nhưng mà tôi vẫn dùng cái sự thanh 
tịnh, tha thứ và thương yêu để tỉm hiểu sự sai lầm của chính tôi. Thì đó mới là cái phương thức vun bồi 
dũng trí thanh tịnh. Trong lúc mọi người không chịu được, nhưng mà tôi vẫn vui vẻ chịu được, để tìm hiểu. 
Cái chịu đựng này nó có hại cho chính tôi không? Kỳ thật, Không. Các bạn cũng đã biết, không nhiều thì ít 
con đường chính trị, quá khứ của các bạn đã làm, trong nghành nghề chuyên môn, mình thấy rằng, rốt cuộc 
cũng phải tha thứ. Vậy thì chúng ta nuôi dưỡng cái tinh thần đó trước, hay là chúng ta chặn đứng cái tinh 
thần đó? Cho nên khi mà chúng ta nuôi dưỡng được tinh thần đó rồi, chúng ta thấy rằng chỉ có lợi, không 
có hại; lợi cho tất cả và dìu tiến tất cả….. 

 
THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG ATLANTA 

 
Kính trình Đức Thầy cùng Bề Trên 
Thưa quí bạn đạo Vô Vi 
 
Bạn đạo Atlanta xin thông báo Khóa Sống Chung năm 2014: 
 
Kính thưa Đức Thầy, 
Chúng con - bạn đạo Atlanta, xin Đức Thầy cho phép chúng con được mở Khóa Sống Chung Minh Chánh 
Đạo Pháp tại Atlanta, Georgia. 
Ngày 24,25,26 tháng 5 năm 2014 
Nhằm vào dịp lễ Memorial Day 2014 
 
Tại địa chỉ: 
Thiền Đường Minh Chánh Đạo Pháp 
1375 Heatherton Rd 
Dacula, GA 30019 
 
Nội dung sinh hoạt: 
Ôn lại Phương Pháp Công Phu qua Video 
Trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật Tu Học 
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Vấn Đạo, bốc thăm câu hỏi Tu Học. 
Chay tịnh trong suốt khóa học. 
 
Chúng tôi xin chào đón quí bạn đạo gần xa cùng tham dự, mọi sinh hoạt hoàn toàn miễn phí. 
Xin liên lạc: 
minhchanhdaophap@yahoo.com 
(678) 376-7730 
(404) 519-8737 
 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình 
Kính Bái 
Tôn Nữ Mộng Chi 

 

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

Ngày 14 tháng 3  năm 2014 

Kính gởi quý bạn đạo, 

  Xin quý bạn đạo lưu ý: 

1)    Hiện nay, BTC chỉ còn một số chỗ giới hạn vì tất cả các sinh hoạt đều trong Khách Sạn 
trong 3 ngày Đại Hội và chúng tôi đã sử dụng tối đa sức chứa cho các sinh hoạt trên, vì 
Khách Sạn còn có thêm những khách đã đặt trước các phòng họp. 
Vì lý do trên, xin quý bạn ghi danh càng sớm càng tốt, và cho Ban Ghi Danh biết nếu cần 
ở Khách Sạn trước ngày 22.09.2014 để chúng tôi có thời gian đặt phòng cho quý bạn. 

   
2)    Quý bạn nào đã mua vé máy bay xin vui lòng gởi lộ trình bay cho Ban Ghi Danh càng 

sớm càng tốt để BTC có đủ thời gian sắp xếp thuê các xe bus chuyên chở quý bạn từ phi 
trường về khách sạn. 
BVC sẽ đón bạn đạo từ phi trường KUL về khách sạn trong các ngày 19, 20, 21 và 22 
tháng 9 và đưa ra phi trường KUL trong  ngày 26 và 28 tháng 9 (xin ghi rõ chuyến 
bay đến KLIA hay LCCT). Nếu các bạn đến ngoài các ngày kể trên, xin quý bạn vui 
lòng tự túc. 
   

3)    Xin quý bạn lưu ý thời hạn chót  đóng tiền đợt 2 là ngày 15.05.2014. 

Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Không Còn Lu ̛u Luyến” 2014.  

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Dưới đây là danh sách bạn đạo phát tâm đóng góp cho Trụ Sở, Thiền Viện, và Kinh Sách Vô Vi tháng 2 
năm 2014. Số tiền này chúng tôi sẽ dùng cho chi phí tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, Tu Bổ Thiền Viện Vĩ 
Kiên và kinh sách Vô Vi.  

STT Ten BD phat tam Tru So 
Thien 
Vien 

Kinh 
Sach 

1 An Danh (CA) 3000     

2 Day & Lan (Duc Quoc) 50     

3 Duong Cat 50     

4 Duong Tung (cho Lan ngay Tet) 100     

5 Hoang Hai     50 

6 Huynh Thi Dang 50     

7 Le Thi Tan 40     

8 Le Thi Thu 40     

9 Lo Tran (NJ) 100     

10 
Minh Tri + Minh Huan + Ngoc 
Loan 100     

11 Nguyen Hoang Long 50     

12 Nguyen thi Hoa 50     

13 Nguyen Thi Tao 20     

14 Thung Tuy Hy tai Tru So Vo Vi 570     

15 Thung Tuy Hy tai Hoi Cho Tet 259     

16 To Thi Bich 100     

17 Tran T Huong 240     

18 Truong Kien An 100     

19 Truong Ngoc Thuy   100   

20 Truong Thi Tao   240   

21 Truong Thi Tao 360     

22 Truong Thi Vui 50     

  Total 5329 340 50 
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Nếu quý bạn đạo có thắc mắc về những sai sót trong danh sách nói trên xin liên lạc về email sau: 
Trần Quyên: myquyen11@yahoo.com 
Bạch Liên: lienle008@gmail.com 
 

Nếu các bạn đạo có phát tâm đóng góp xin gởi về địa chỉ : 
VO VI FRIENDSHIP ASSOCIATION 
P.O. BOX 2045 
WESTMINSTER, CA 92684 
 

Thành thật cảm ơn sự phát tâm đóng góp của quý bạn đạo cho công việc chung của Hội.  
Đại Diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California. 
Bạch Liên 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo PHAN ĐÌNH PHÙNG là chồng của bạn đạo 
Phạm Thị Thanh Trúc, và Cha của Phan Nguyệt Thanh và Phan Linh Duyên,  Sinh ngày 13 tháng 3 năm 
1954, mất ngày 12 tháng 3 năm 2014 tại Nam California được siêu thăng tịnh độ. 
 Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình. 
 

Bộ video Đại Hội Khai Triển tại Dallas năm 2009 
 
Xin kính mời quý vị dành thời giờ coi lại video Đại HộiVô Vi Quốc Tề kỳ 28 tại Dallas năm 2009 mới để 
trên vô vi trang nhà.  Ba ngày Đại Hội được thu gọn trong 10 giờ gồm:  Lễ Khai mạc, kỷ niệm với Đức 
Thầy, văn nghệ Vô Vi, 13 nhóm Tu Học, lễ Giổ Đức Sư Tổ, kiểm điểm Phương Pháp Công Phu:  phần 
Thiền Định & phần Niệm Phật, sinh hoạt Vô Vi, Quỷ Cứu Khổ Ban Vui, đề cử Ban Tổ Chức Đại Hội 
Quốc Tế, và Lễ Bế Mạc Đại Hội. 
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