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Số:  978  Ngày: 6 tháng 4 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 17/06/2004 đến 23/06/2004 
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) Quán thông đời đạo là sao? 
2) Qui nguyên thiền giác là sao? 
3) Qui nguyên bằng cách nào? 
4) Quân bình để làm gì? 
5) Nối liền với nhau để làm gì? 
6) Phát triển để làm gì? 
7) Những gì sẽ tiến hóa? 
 
 
 
 

Huyeàn Vi
 

Huyeàn vi phaân chuyeån lyù cao saâu 
Thöïc trieån chôn hoàn vaãn nhieäm maàu 

Soáng ñoäng tình Trôøi nay ñaõ hieåu 
Töø bi vaãn ñoä vaãn chung taøu 
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1) Montreal 17-06-04 5:15AM 
Hỏi: Quán thông đời đạo là sao? 
 
Đáp: Thưa quán thông đời đạo là cảm thông được 
việc đời cũng như việc đạo 
                     Kệ: 
Thành tâm tu luyện tự phân minh 
Đời đạo song tu hiểu lý tình 
Qui hội tình người chung một mối 
Quán thông đời đạo giải tâm phiền 
 

2) Montreal 18-06-04 7:55AM 
Hỏi: Qui nguyên thiền giác là sao? 
 
Đáp: Thưa qui nguyên thiền giác là tự đạt quân bình 
                       Kệ: 
Tự đạt quân bình dễ cảm thông 
Quí thương đồng loại rõ hơn vàng 
Cảm thông tình người tự lo xong 
Quí tưởng Trời cao tự thong dong 
 
 

3) Montreal 19-06-04 7:AM 
Hỏi: Qui nguyên bằng cách nào? 
 
Đáp: Thưa qui nguyên bằng sự quân bình 
                    Kệ: 
Qui nguyên giềng mối tự chơn hành 
Hiểu biết thông minh tự giác thanh 
Trí tuệ khai minh đời quí đạo 
Càn khôn vũ trụ tự bước vào 
 

4) Montreal 20-06-04 2:45AM 
Hỏi: Quân bình để làm gì? 
 
Đáp: Thưa quân bình rất dễ nối liền với nhau 
                       Kệ: 
Rạn nứt vì lý do mất quân bình 
Khó tu khó tiến lại không minh 
Đường đời đường đạo mất quân bình 
Nơi nơi rạn nứt không thành hình 
 

5) Toronto 21-06-04 5:09AM 
 
Đáp: Thưa nối liền với nhau để phát triển 
                     Kệ: 
Định luật hóa hóa sanh sanh tiến 
Cảm thông đời đạo tự phân hiền 
Động tịnh phân minh tự mình xuyên 
Thức giác chính mình minh đạo pháp 
 

6) Toronto 22-06-04 3:43AM 
Hỏi: Phát triển để làm gì? 
 
Đáp: Thưa phát triển để tiến hóa 
                       Kệ: 
Phân minh đời đạo tới vô cùng 
Rõ lẽ Trời ban lý triển khai 
Đời thông đạo đạt chuyển hóa hoài 
Thành tâm tu luyện tự dồi mài 
 

7) Niagara Fall 23-06-04 18:00 
Hỏi: Những gì sẽ tiến hóa? 
 
Đáp: Thưa phần hồn sẽ tiến hóa. 
                    Kệ: 
Vía hồn thanh nhẹ trí tâm minh 
Tiến hóa thâm sâu tự hiểu mình 
Qui một tình Trời thâm đạo pháp 
Thực hành chơn pháp sáng tâm giao 
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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 
 

Đồng học Đồng Tiến 
( Nhân Sinh Quan-Vô Vi Quan – Montreal 30-10-83) 

Hơi thở đây là sự thanh nhẹ của Đấng Cha lành đang ban bố trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn 
làm Pháp Luân càng làm càng nhiều, càng dài, càng nhẹ thì cái tri giác của các bạn là nó khác, thay đổi, nó 
đi tới vô cùng vô tận, sau này các bạn chỉ dùng ý chí không là các bạn làm được Pháp Luân Thường 
Chuyển, mà ban đầu các bạn phải è ạch hít thở. Sau này dùng ý chí là các bạn nói làm Pháp Luân là nó đã 
làm Pháp Luân rồi, nó nhẹ vô cùng, nhẹ tới bực đó. Có người bây giờ người ta cũng đạt được hít ngay 
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trung tim bộ đầu, dùng ý chí mà chuyển thông xương sống, ngũ tạng, thì lúc đó con người nó thanh nhẹ vô 
cùng, vui vẻ vô cùng. 

Vui vẻ trong cái sự du dương tiến giải chứ không phải vui vẻ ồ ạt như những người ở thế gian, bầy biểu 
cho nó vui cười hà hà, cái đó chúng ta không có. Chúng ta thanh nhẹ trong tâm khảm chúng ta. Cái luồng 
điển ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang của nội tâm của chúng ta cứ chuyển tiến mãi mãi.... mãi 
mãi….. 

Cho nên tâm linh các bạn có những sự thắc mắc, cho nên Bề Trên cho chúng ta có cơ hội hàng tuần gặp 
nhau, để giải quyết những sự thắc mắc đó. Mà những sự thắc mắc đó ai sẽ giải quyết? 

Các bạn tin Vô Vi là trên đầu các bạn có hết. Cho nên các bạn ngồi lại đàm luận rồi một chập thì nó giải 
quyết, kẻ đi trước và người đi sau trao đổi để học và tiến hóa, hai người đồng học chớ không phải người 
này dạy người kia, chúng ta không có tự đắc như vậy được, chúng ta đồng học đồng tiến. Cũng như nhiều 
khi các bạn thấy, tôi tu hai mươi mấy năm, gần ba chục năm mà bạn nào nói chuyện với tôi thì trong thâm 
tâm tôi rất cám ơn Bề Trên đã cho tôi học bài đó. Chúng ta đồng học đồng tiến, đừng nói chúng ta giỏi hơn 
người mới tu. Luôn luôn những người mới tu đó không phải là người ta tu ở kiếp này, nhiều khi người ta 
đã tu nhiều kiếp, trong sự thắc mắc của họ là sự thắc mắc của mình. Mình phải hòa đồng với họ để đồng 
giải đồng tiến thì hai bên đồng học đồng tiến, khai thông và đem lại sự công bằng cho nội tâm của đôi bên, 
thì lúc đó chúng ta mới thấy thật sự chúng ta đã tìm ra chân lý, chúng ta tìm được sự quân bình của nội 
tâm, chúng ta đã tìm được bãi cỏ của Chúa trong nội tâm, sự sáng suốt trong nội tâm có, chỗ thanh tịnh xá 
vệ quốc của Đức Phật có, trong nội tâm của chúng ta thì cái Minh Cảnh Đài các bạn sẽ mở. Dòm vô nội 
tâm là thấy tất cả mọi sự việc, ở trên đã có sẵn rồi. Mọi người đều có sẵn như tôi đã từng nói nhưng mà 
chúng ta sa mê trần tục, quên trở về. 

Bây giờ chúng ta biết được đường lối trở về thì chúng ta phải trở về, đi cho kỳ được, xuống thì mau, đi lên 
thì nó hơi mệt, phải cố gằng đi, cố gắng hành nó mới tiến tới trụ đỉnh bên trên, lúc đó nó mới hòa hợp với 
càn khôn vũ trụ, thì lúc đó chúng ta bắt được điển thì nó mới đi, dễ quá, không có khó khăn. 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ - NAM CALIFORNIA 
LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY – KHÓA “CHUNG THIỀN NIỆM PHẬT” 

 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Ngày 3 tháng 4, 2014 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California kính mời quý bạn đạo đến tham dự lễ tưởng niệm Đức Thầy 
tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày Chủ Nhật 31 tháng 8  năm 2014 tức ngày mồng 7 tháng 8 âm lịch năm 
Giáp Ngọ và cùng tham dự khóa “Chung Thiền Niệm Phật” tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi từ ngày thứ Năm 
28-8-2014 đến thứ Bảy 30-8-2014. 
Đặc biệt khóa “Chung Thiền Niệm Phật” năm nay sẽ tổ chức niệm phật và chung thiền trong 2 ngày 2 đêm 
tại Trụ Sở, đây là cơ hội để bạn đạo chúng ta có dịp ngồi chung lại với nhau để điêu luyện phương pháp 
niệm phật và chung thiền, hầu giúp cho mỗi bạn đạo chúng ta giải bớt ưu phiền nghiệp tâm để trở về sự 
thanh tịnh của chính mình và được khai mở thăng tiến trên con đường hành pháp. 
Kính mong quý bạn đạo tham dự thật đông để tạo thành một khói điển quang hổ trợ cho nhau, trong  2 
ngày tu tập này hy vọng mỗi bạn đạo tham dự sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp để dâng lên Đức Thầy 
trong dịp lễ tưởng niệm Đức Thầy năm nay. 
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Chương Trình khóa Chung Thiền – Niệm Phật sơ khởi như sau: 
Giờ Thứ Năm 

28/8/14 
Thứ Sáu 
29/8/14 

Thứ Bảy 
30/8/14 

Chủ Nhật 
31/8/14 

8am – 9am Ăn sáng Trụ Sở Ăn sáng Trụ Sở Ăn sáng Trụ Sở 
 

 

9am – 12noon Niệm Phật Niệm Phật Bế mạc, chia sẽ 
cảm tưởng  

Lễ tưởng niệm 
Đức Thầy 

12noon – 1pm Chung Thiền Chung Thiền Chung Thiền 
 

Chung Thiền 

1pm – 3pm Ăn trưa Trụ Sở Ăn trưa Trụ Sở Ăn trưa 
 

Ăn trưa 

3pm – 5pm Niệm Phật Niệm Phật Đưa b/d lên TV 
Vĩ Kiên 

Đưa b/d về 
Trụ Sở 

5pm – 8pm Ăn Chiều, nghỉ Ăn Chiều, nghỉ  
 

 

9pm – 11pm Niệm Phật Niệm Phật  
 

 

11pm – 1am Chung Thiền Chung Thiền  
 

 

Để cho việc sắp xếp đưa đón và chuẩn bị ẩm thực được chu đáo hơn, xin quý bạn đạo ghi danh sớm, quý 
bạn đạo nào cần ở Khách Sạn xin liên lạc với Quyên Trần (714) 414 - 2849 Email: 
myquyen11@yahoo.com hoặc Bạch Liên (714) 210 - 9601 Email: lienle008@gmail.com .  Thành thật cảm 
ơn quý bạn đạo.  Nam Mô Ai Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California  Trân Trọng Kính Mời 
 

THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG CHƠN HÀNH TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG 
(từ 14/6/2014 đến 16/6/2014) 

Kính thưa Quý Bạn Đạo, 
 Qua một thời gian ngắn ghi danh, được sự tham gia tích cực của quý bạn, số người tham dự khóa 
sống chung CHƠN HÀNH nay đã gần đến con số tối đa mà Thiền Viện có thể đón tiếp. Xin quý bạn lưu ý 
ghi danh càng sớm càng tốt trước khi hết chỗ. Quý bạn có thể ghi danh bằng điện thư 
"ksctv00@gmail.com" hoặc gởi phiếu ghi danh qua bưu điện về địa chỉ: "VoVi Friendship Association of 
Northern California, P.O. Box 18304, San Jose, CA 95158." 
 Chúng tôi cũng xin nhắc lại các chi tiết quý bạn cần lưu ý sau đây: 

1- Khóa Sống Chung khai mạc ngày 14/6 và bế mạc ngày 16/6.  Để tất cả bạn đạo được tham gia 
trọn vẹn ba ngày tu học, và vì nhân sự có giới hạn, chúng tôi chỉ có thể đón quý bạn đến phi 
trường Sacramento (SMF) trễ nhất là ngày 13/6/2014 và đưa quý bạn ra về phi trường SMF 
sớm nhất là ngày 17/6/2014. 

Ngoài ra, vì phi trường cách Thiền Viện 2 tiếng đồng hồ (cho một chiều), xin quý bạn chọn các 
chuyến bay đến phi trường Sacramento (SMF) trong thời gian từ 10 giờ sáng  đến 7 giờ tối là 
trễ nhất để chúng tôi  có thể đưa lên núi kịp thời. 
Trường hợp quý bạn muốn đến hoặc ra về trong những ngày 14, 15 & 16 tháng 6, xin quý bạn 
tự túc phương tiện di chuyển. 

2- Nếu quý bạn muốn ở khách sạn Gold Country Casino cách Thiền Viện 20 phút lái xe, xin quý 
bạn liên lạc sớm với chúng tôi để được giúp đỡ, vì ngày 14, 15 tháng 6 là dịp cuối tuần, khách 
sạn rất đông khách. 
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3- Nếu quý bạn muốn ngủ lều ngoài trời, xin thông báo cho chúng tôi biết trước. Chúng tôi sẽ có 
chỗ để quý bạn cắm lều, tuy nhiên quý bạn phải tự túc đem lều cắm trại và bị ngủ cùng vật 
dụng cá nhân. 

Chân thành kính mời và cảm ơn quý bạn, 
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California 
Liên lạc Ban Ghi Danh: 
Điện thư: ksctv00@gmail.com 
Điện thoại: (408)937-1664 (Thu) hoặc (714)598-7291 (Huệ Mai) 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà HUỲNH THỊ BAN (là chị của bđ Huỳnh Thị Ánh). Mất 
ngày 02.04.2014 (nhằm ngày 03.03 năm Giáp Ngọ).Tại Tân Phước Khánh Bình Dương.Thọ 82 tuổi. Được 
siêu thăng tịnh độ. 
Xin chân thành cám ơn quý bạn đạo. 
Tăng Tường Lâm kính báo 
 
2) Kính xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho b/đ HUỲNH THU CÚC, là cháu của Bà Tám (Má của anh 
Vương Thanh Sơn) sanh năm 1960, mất ngày 31 tháng 3 năm 2014, Gia Định, VN (hương dương 55 tuổi), 
được siêu sanh tịnh độ.  
Chân thành cám ơn -- gđ H.T. Cúc 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình 
 


