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Số:  994  Ngày: 27 tháng 7 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 16/10/2004 ñến 24/10/2004 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Tại sao không ñược yên? 
2) Ngoại cảnh có ích gì cho phần hồn? 
3) Sự hiểu lầm có thể tạo ñộng không? 
4) Lý do gì bị ñộng lo âu? 
5) Kiên nhẫn ñể làm gì? 
6) Ðời với ñạo có gì khác lạ không? 
7) Cập nhựt hóa bằng cách nào? 
 
 
 
 

Quí thöông 

 

Quí thöông duõng tieán ñôøi trong traéng 
Töï tu töï tieán hieåu roõ raøng 

Gieo nhaân haùi quaû duyeân Trôøi ñoä 
Chôn lyù roõ raøng nhaän caûm an 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 16-10-04 11:51AM 
Hỏi: Tại sao không ñược yên? 
 
Ðáp: Thưa tại vì rước ngoại cảnh quá nhiều 
                    Kệ: 
Ðộng loạn triền miên rất khó yên 
Giao thông bất ổn tự tâm phiền 
Phân minh ñời ñạo không thông suốt 
Giải tỏa phiền ưu vẫn lụy phiền 
 

2) Atlantic city, 17-10-04 
Hỏi: Ngoại cảnh có ích gì cho phần hồn? 
Ðáp: Thưa ngoại cảnh chỉ lôi cuốn phần hồn mà 
thôi 
                     Kệ: 
Chuyện ngoài tai nên tự quên liền 
Duyên sắc mê hoặc không tiến triển 
Tạo khổ cho tâm chẳng có hiền 
Thực hành chánh pháp tự hành yên 
 

Atlantic city, 18-10-04 Không có viết 
3) Atlantic city, 19-10-04 5: 16 AM 
Hỏi: Sự hiểu lầm có thể tạo ñộng không? 
 
Ðáp: Thưa sự hiểu lầm có thể tạo ra sự thị phi 
                    Kệ: 
Hiểu lầm tạo thị phi ñộng loạn 
Khó khổ bất an chẳng khỏe yên 
Tự tạo mê mù không tiến bước 
Thực hành chơn pháp giải tâm phiền 
 

4) Atlantic city, 20-10-04 
Hỏi: Lý do gì bị ñộng lo âu? 
 
Ðáp: Thưa hướng ngoại quá nhiều tạo ñộng 
                      Kệ: 
Thu hút ngoại cảnh quá nhiều ñộng 
Chơn tâm thiếu tịnh ñiển không thông 
Quán thông không có tăng phần loạn 
Ðiển chuyển không thành lý khó bàn 
 

Atlantic city, 21-10-04 không có viết 
5) Atlantic city, 22-10-04 2:00 AM 
Hỏi: Kiên nhẫn ñể làm gì? 
 
Ðáp: Thưa kiên nhẫn ñể tiếp tục học hỏi ñời cũng 
như ñạo 
                    Kệ: 
Khai thông ñiển giới tự hành tu 
Tiến triển quang minh thông tứ ñạo 
Uyển chuyển không ngừng tự giác tu 
Khai thông ñời ñạo tự phân trù 
 

6) Atlantic city, 23-10-04 7: 45 AM 
Hỏi: Ðời với ñạo có gì khác lạ không? 
 
Ðáp: Thưa ñời là lúc nào cũng chậm trễ, còn ñạo là 
lúc nào cũng cập nhựt hóa mọi sự 
                     Kệ: 
Từ bi chuyển hoá rất thâm sâu 
Tiến triển vô cùng tăng tốt ñẹp 
Chuyển hóa thâm sâu ñạo lý mở 
Càn khôn ban chiếu giải tâm sầu 
 

7) Toronto, 24-10-04 6:30AM 
Hỏi: Cập nhựt hóa bằng cách nào? 
 
Ðáp: Thưa cập nhựt hóa bằng thời tiết chung 
                   Kệ: 
Thời tiết cập nhựt hóa tiến chung 
Giải mê phá chấp chuyển trong vùng 
Ðường ñời như ñạo qui hồi tiến 
Giải tỏa phiền ưu các giới yên 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
Cách Mạng Tâm Linh 

Hiền huynh hiền muội tại trần, 
ðóng vai ô trược, góp phần thanh cao. 

Hiện ra ñủ sắc ñủ màu, 
Phân ra giai cấp, trước sau bất bình. 

Bỏ quên thực chất tâm linh, 
Chạy theo vật chất, tự mình khổ ñau. 

Cùng nhau lý luận ñổi trao, 
Buồn nhiều vui ít, nhiệm mầu khó minh. 

Tình Trời quán xuyến ñẹp xinh, 
Tâm không chịu mở, khó minh ý Trời. 

Cha ban hết ý hết lời, 
Mong con cải cách, tự rời tham sân. 

Cảnh ñời thể hiện nghĩa ân, 
Giúp hiền tiến hóa, tự lần sửa sai. 

Bên trong có sẵn thanh ñài, 
Cảm minh Thiên ðịa, tiến hoài không ngưng. 

ðứng ñi cảm thức từ từng, 
Kẻ khôn người dại, con cưng của Trời. 

Khí thanh ban rãi chẳng rời, 
Giúp con hít thở, lập ñời thương yêu. 

Uyên ương tổ ấm giáo ñiều, 
Dạy cho hiểu ñạo, ñạt nhiều hồi sinh. 

Chẳng còn che lấp tâm linh, 
Biết mình hiểu họ, ñịa linh chung nhà. 

Thực thi nguyên lý nhẫn hòa, 
Thương yêu tha thứ mới là người ngoan. 

Thực thi hiếu nghĩa trọn màn, 
ðạo tâm tự thức thiên ñàng tự ñi. 

ðường Trời lớn rộng tự ghi, 
Chẳng còn trở ngại tự ñi một mình. 

Quán thông tự thức chơn tình, 
Lấy không làm ñích, tự mình dựng xây. 

Giúp người tâm trạng ñổi thay, 
Hòa trong vui khổ ngày ngày tiến thân. 

Mỗi người ñóng góp một phần, 
ðổi trao thực chất tự lần dự thi. 

Trong ñời có ñạo gắng ghi, 
Lễ Nghĩa Trí Tín, thực thi cảm hòa. 

Thương yêu tha thứ mặn mà, 
Sống trong ñầm ấm chung nhà tiến thân. 

Tình ñời cha mẹ nghĩa ân, 
Tình Trời lớn rộng tạo phần ấm no. 

Khả năng tạo dựng ñầy kho, 

Tùy tâm thanh tịnh tự mò tự ñi, 
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si, 

Quý yêu tha thứ tâm thì cảm an, 
Tình thương hòa cảm luận bàn, 

Minh ñời minh ñạo minh ñàng phải ñi. 
Xác thân tại thế kỳ ni, 

Bước vào ñịnh luật ta thì phải tu. 
Tu là tu bổ giải ngu, 

Chẳng còn khiếm khuyết an du thức hồn. 
Lý Trời sáng tỏ sanh tồn, 

Sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê. 
Tự mình thực hiện trở về, 

Càn khôn quy môt chán chê chẳng còn. 
Cảm minh thức giác phần hồn, 
ðến ñây học hỏi tự ôn thế tình. 

ði ñi lại lại một mình, 
Quy hồn quy vía, hưởng tình Trời ban. 

Học bài vay trả cảm an, 
Trở về thanh tịnh, khai màn ñạo tâm. 

Tự mình cảm thức mừng thầm, 
Tâm không ñộng loạn, chẳng lầm chẳng sai. 

Thực thi nguyên lý thiên tài, 
Cha ban mùi ñạo, dồi mài sửa tâm. 

Sanh ra cấu trúc nguyên âm, 
Khóc la ñòi hỏi, hồi âm chuyển hình. 

Khí thanh tràn ngập tạo xinh, 
Tình Trời tình ñất, tình minh tạo ñời. 

Tiến thăng hợp thức hợp thời, 
Quy nguyên chơn trạng, mở lời nhủ khuyên. 

Khuyên người học hỏi tri ền miên, 
Tâm linh là chánh, ñảo ñiên chẳng còn. 

Hai vai gánh nặng mỏi mòn, 
Học Bi Trí Dũng, chẳng còn ñấu tranh. 

Chung lo giúp sức thực hành, 
Xác thân phải trả hồn thanh tự hòa. 

Trở về học hỏi thứ tha, 
Cha ban tình ñẹp, chan hòa tình thương. 

Cảnh ñời tạm bợ dựa nương, 
Thức tâm học hỏi tùy ñường mà ñi. 

Khùng nầy nhắc nhở một khi, 
Bạn tu bạn bạn ñắc trường thi cảm hòa. 

ðệ huynh tỷ muội một nhà. 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Nouméa, 22-12-1985 
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TRÍCH B ĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

THẾ HUYỀN KINH  

Kinh kệ là phương tiện, chỗ oai nghiêm cũng là phương tiện, pháp thiền cũng là phương tiện, sự di chuyển 
tại thế cũng ñều là phương tiện, hỏi cái gì là chánh?? Tâm thức của chúng ta là chánh, phần Hồn của chúng 
ta là chánh, sự gánh vác ñể thực hiện BI TRÍ DŨNG là chánh. Hãy xử dụng khả năng sẵn có của chính 
chúng ta, chúng ta ñào thải những chuyện không cần thiết ñể vun bồi sự cần thiết hiện tại là THANH 
TỊNH VÀ SÁNG SUỐT. Các bạn ñã cùng ñi với tôi, tôi luôn luôn gần các bạn trong mọi lãnh vực, trong 
mọi tình cảnh, trong lúc cơ hàn, trong giờ hạnh phúc. Chúng ta ñồng ý thức. Chúng ta muốn ôm nhau sau 
giờ thiền giác, chúng ta muốn gần nhau không bao giờ chia ly, thương yêu vô cùng ! Ngôi vị của Thượng 
ðế ñã ân ban cho chúng ta, ñã trù trì ngay trong tâm thức này, vua một cõi của Tiểu Thiên ðịa này, chúng 
ta có lập hiến có hiến pháp nhưng chưa bao giờ trở về ñể thực thi. 

Ngày hôm nay chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rõ con ñường Huyền Thế Kinh  trong ta. Rõ rệt, chúng ta 
có huyền năng, có thế ñứng ñể cho chúng ta càng ngày càng thấy rõ CHƠN TÂM chúng ta, vị trí chúng 
ta ñến ñây ñể làm gì? Kinh mạch sẽ khai triển ñến siêu thoát, mọi ngành mọi ngỏ ñều do lệnh của chủ 
nhân ông là PHẦN HỒN. Càng ngày các bạn tu thiền càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Các bạn thấy rõ sự 
trách nhiệm quan trọng ñối với chính các bạn, dưới vòm trời này, trong cõi Thiên ðịa mà ta ñang ngự trị, 
vậy ai là người trách nhiệm? Chính phần hồn chúng ta chịu trách nhiệm. Biết trách nhiệm là của PHẦN 
HỒN thì chúng ta phải biết xây dựng gia cang. Chúng ta biết ñược PHẦN HỒN chúng ta mới bằng lòng 
học NHẪN, học HÒA; vì ñến ñây chỉ có một chút xíu nhiệm vụ ñó thôi . NHẪN HÒA ñể thăng hoa, 
NHẪN HÒA ñể trở về với Nguồn Cội, NHẪN HÒA ñể thực hiện Tình Thương và ðạo ðức. Chúng ta có 
thương yêu quý mến, cát bụi cũng ñang giúp ñỡ chúng ta, cho nên chớ vội chê cát bụi mà ñau khổ, không 
có cát bụi lấy gì che thân trong giờ phút lâm chung? 

Cho nên phải cố gắng THANH TỊNH mới hoàn trả ñược. Không nên liều lĩnh mà lâm vào trong cảnh 
không có lối thoát. Tình thương và ñạo ñức tràn trề tại thế, nhưng mà tình thương nào mới là chánh? Biết 
thương ta, không làm ñiều sái quấymới là chánh. ðạo ðức phải biết trở về với siêu nhiên và yêu thương 
siêu nhiên mới là không phá hoại. 

Cho nên niềm vui lành ñó trở về với những người thiền giác. Các bạn càng thiền càng thanh tịnh, các bạn 
càng quý mến thể xác này các bạn mới quý trọng sự cấu trúc của siêu nhiên, các bạn mới trở về sự quân 
bình của ñạo ñức, mới thấy rõ giá trị ñạo ñức là vô cùng. Cho nên người tu tại sao không làm ñạo ñức mà 
tôi tu bây giờ tôi mới biết ñạo ñức. 

Cái tu nó có rùm beng không bạn? Không. Có phải quảng cáo cho người ta biết rằng tôi là người ñang tu 
không? Không. Các bạn không phải tốn tiền ñâu bạn, nhưng mà các bạn là thầm kín, sau khi vật lộn với 
trường ñời rồi các bạn trở về với tâm thức và nắm ñược tâm thức rồi các bạn mới vun bồi tâm thức ñể tiến 
hóa, các bạn mới thấy rằng của Trời Phật bao la làm sao xài cho hết. Càng tu thấy ñường ñi càng rộng, 
càng tu sự thanh nhẹ lại về với chính chúng ta, càng tu càng ñơn giản hóa, chấp nhận sự nghèo nàn của vật 
chất mà sẽ phong phú hóa về tâm linh là ñường trở về Nguồn Cội. Bạn mới thấy rõ sự giàu có ñời ñời của 
bạn không bao giờ bị cướp giật nữa. Khôi phục lại nền kinh tế, thế huyền kinh rõ ràng của Trời ðất ñã 
cho các bạn có chỗ ñứng, có vị trí, có chỗ ñóng, có chỗ mở rõ rệt như ban ngày. Càng tham thiền càng 
thấm thía, càng tham thiền càng sống ñộng, càng tham thiền càng thấy rõ sở năng của chính mình. Bằng 
lòng ñi và tự ñi, không còn sự bê trễ nữa. 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cho chị Võ Thị Gấm, bạn ñạo San Jose, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1929, ñã 
ra ñi lúc 11:30 tối ngày thứ tư 23 tháng 7 năm 2014 (nhằm ngày 27 tháng 6 năm Giáp Ngọ) tại Los Altos - 
California, hưởng thọ 86 tuổi, ñược thượng lộ bình an. 
Thành thật cảm ơn quý bạn ñạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California 
 
2) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bà BÙI THỊ CANG.(là thân mẫu của bñ Nguyễn Thị Ngọc 
Sương, Pháp Quốc) Sinh năm 1931. Mất lúc 5 giờ 19.07.2014 (nhằm ngày 23.06 năm Giáp Ngọ).  tại 
Saigon Vietnam. Thọ 84 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ. 
Xin chân thành cám ơn quý bạn ñạo. 
Lê Văn Vinh kính báo 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui  
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 5 2014 chúng tôi ñã nhận cho ñến 28/07/2014  từ quy` bạn ñạo  cho 
quỹ cưú khổ ban vui   như sau: 
 
Người gửi                                  US$                   CA$ 
Ly Xuong Phu (CA) 300,00   
Nga Thi Dang (CA) 800,00   
Ly Venson (CA) 514,00   
Khanh Hong Ly (NS)   500,00 
Loan Nguyen (MI) 200,00   
Vo Danh  (MTL)   200,00 
Hong Vo (CO) 200,00   
Ut Thi Tran (AB)   500,00 
Don Cam Huynh (Tx) 100,00   
Luc Tran (NY) 200,00   
An danh (CA) 2000,00   
Ho Van Dam (GA) 50,00   
Dieu Thanh (Ca) 200,00   
Hoa Nguyen (TX) 700,00   
Kim Nguyen (TX) 1500,00   
Phan Ba Tam (CA) 50,00   
Nguyen Duc Tu (CA) 100,00   
Truong Thu Ngoc (CA) 100,00   
Hoa Nguyen & Mai Le (CA) 50,00   
Kelly Nguyen & Andy Nguyen (CA) 50,00   
Nguyen Thieu (ca) 300,00   
 
Trong 2 tháng qua chúng tôi dã xử dụng như sau: 
 
- Bố thí hòm cho người chết gia ñình không tiền mua  hòm 
- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay dau ốm) 
- Học bổng cho các em nghèo , khuyết tật nếu không sẽ phải bỏ học 
- Giúp các em , mồ côi   
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- Giúp những người cùi 
- Giúp người già neo ñơn 
- Giúp xe lăn cho người nghèo khuyết tật 
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa 
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu  
- Giúp nhiều người nghèo có tiền ñể trị bịnh  
- phát gạọ cho người nghèo vào ngày rằm & mùng một… 
 
Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo   
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây: 
và Ngân phiếu xin ñề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn ñạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Phan cao Thang 
 

Video Văn Nghệ Vô Vi t ại ðại Hội Bàn Bạc Khai Thông 2013 
 

Xin kính mời quý vị coi buổi văn nghệ trình diễn tại ðại Hội Vô Vi Quốc Tề kỳ 32 trên Du 
Thuyền Voyager  of the Seas năm 2013 mới ñể trên Vô Vi trang nhà.  10 tiết mục rất là ñặc 
sắc qua những bản nhạc ñầy cảm súc từ ý thơ của ðức Thầy tới tiếng nhạc thanh thoát, 
cộng với sự hòa âm ñầy sáng tạo, cũng như phần trình diễn sống ñộng hòa ñiệu theo lời thơ 
tiếng nhạc của các ca sĩ Vô Vi.   

Ca ñoàn Vô Vi ñã mở mà với bản “Ta về ñây” trong trang phục mầu trắng thật là sang.  Các 
bạn ñạo tham dự cũng cùng trang phục mầu trắng, tại càng làm buổi văn nghệ thêm phần 
trang trọng, vui tuơi, thanh nhẹ.  Tiếp theo là “Thuyền về bến giác”, “Thầy tôi”, “Dũng 
hành”, “Cô Gái vượt biên”, “Mẹ hiền yêu dấu”, “Hài kịck 12 Con Giáp”, “Thuyền ai trên 
bến sông”, “Bước lên bậc thang”, và kết thúc là bản :”Nam Mô A Di ðà Phật”. 

“Nam Mô A Di ðà Phật, Nguyên âm Càn Khôn muôn thuở, Nam Mô A Di ðà Phật, Tôn 
thờ Thanh Pháp Vô Vi, Nam Mô A Di ðà Phật, Là ñây con ñường giải thoát, Lắng nghe 
câu kinh của trời, ….” 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=918&Itemid=260 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLKcHNQaR6IBbj4Uz0lAcu-FoUYvVbZuqN 

Xin giới thiệu tới bạn ñạo khắp thế giới buổi văn nghệ thật ñặc sắc này. 

 Ban Kỹ Thuật Kính Mời 

 


