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` 
Số:  1066  13 tháng 12 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám từ 26/03/2006 ñến  1/04/2006 
 
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) Chấp nhận là phải làm sao? 
2) Bằng lòng là sao? 
3) Chấp nhận ñể làm gì? 
4) Thực hành bằng cách nào? 
5) Tại sao phải thức giác? 
7) Làm người có thể tự cứu ñược không? 
8) Tại sao ñời phải khổ? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Töï Giaùc 

Thaønh taâm tu luyeän töï khai minh 
Nghòch caûnh lieân hoài chuyeån haønh trình 

Khoù khoå bình taâm uyeån chuyeån tieán 
Ñaïo laønh ñöa röôùc hoàn thanh hieàn 

 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 26-03-2006  11 : 00 PM 
Hỏi :  Chấp nhận là phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa chấp nhận là bằng lòng 
  Kệ: 
 Thực hành chất phát tâm tự ñạt 
 Xét rõ Trời cao nuôi nhân loại 
 Thành tâm thật sự tự tiến hoài 
 Thực hành chánh pháp luyện chẳng sai 
 

2) Atlantic city, 27-03-2006  1: 15 AM 
Hỏi:  Bằng lòng là sao? 
 
Ðáp :  Thưa bằng lòng là chấp nhận 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát tự phân qua 
 Nuôi dưỡng tâm linh hiểu sâu xa 
 Thanh tịnh quân bình tâm ñạo ñức 
 Khai thông trí tuệ mới thật thà 
 

3) Atlantic city,  28-03-2006  23 : 34 
Hỏi :  Chấp nhận ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa chấp nhận ñể thực hành 
  Kệ: 
 Chung vui tiến hóa không  ngừng nghỉ 
 Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình 
 Uất khí không còn vui không ñộng 
 Khai triển chính mình xây dựng tiến 
 
 

4) Atlantic city, 29-03-2006  23: 42 
Hỏi:  Thực hành bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa thực hành bằng cách tự tu 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp năng tiến bước 
 Càn khôn qui một giải ưu sầu 
 Thân tâm tự thức xây dựng tiến 
 Thực hành tu tiến giải tâm phiền 
 

5) Atlantic city, 30-03-2006  23 
Ðáp:  Thưa phải thức giác ñể cứu mình 
  Kệ: 
 Hành thông tự thức tự luận bàn 
 Thực hành như Phật không ñộng loạn 
 Tự thức tự tu qui y Phật 
 Thành tâm tu luyện pháp phân huyền 
 

6) Atlantic city, 31-03-2006  0 : 03 AM 
Hỏi :  Làm người có thể tự cứu ñược không? 
 
Ðáp :  Thưa làm người có thể tự cứu 
  Kệ : 
 Ăn uống quá ñộ nó hại thân 
 Phải giữ tâm thân sớm ñiều hòa 
 Khổ hạnh tự tu sớm thức ra 
 Chuyện ñời là tạm ñuổi theo khổ 
 

7) Atlantic city, 01-04-2006  7: 00 PM 
Hỏi:  Tại sao ñời phải khổ? 
 
Ðáp:  Thưa chạy theo tiền bạc cảm thấy nghèo 
  Kệ: 
 Tiền tình tạo khổ trí không hay 
 Mê mờ ñộng loạn tự xây mồ 
 Khổ khổ khổ mới biết ñời là tạm 
 Ước mơ không thành tạo tánh tham 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Tình Tiền Duyên Nghiệp 
 

Hò ơi! Tạm cảnh ai ơi! 
Tình ñời ñen bạc phá rời yêu thương. 

Cùng chung lường gạt dựa nương, 
Tạo ñường ô nhục, hò ơi! 

Tạo ñường ô nhục, yêu thương tạm hành. 
 

Hò ơi! Tiền bạc cạnh tranh, 
Cùng sanh cùng tử cùng hành lẫn nhau. 

Xây nền tạm bợ ñổi trao, 
Tâm không minh chánh, hò ơi! 

Tâm không minh chánh, ñón rào phá nhau. 
 

Hò ơi! Kẻ trước người sau, 
Thực hành duyên nghiệp ñổi trao tạm hành. 

Hôi tanh lầm tưởng là thanh, 
Thực hành một lúc, hò ơi! 

Thực hành một lúc khó thương khó hòa! 
 

Hò ơi! Vay trả mặn mà, 
Nghiệp lực lôi cuốn, khó hòa khó yêu. 

Tạo ra lắm lý lắm ñiều, 
Dở hay không thấu, hò ơi! 

Dở hay không thấu, tạo sầu tạo mê. 
 

Lương Sĩ Hằng. 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VẤN ðẠO - ðẠI HỘI KỲ 19 THANH TỊNH 
(18/07/2000) 

 

60. Bạn Ðạo: Thưa Thầy ai ñại diện Ðấng Toàn Năng? 

ðức Thầy: ðại diện Ðấng Toàn Năng là tâm thức phải quân bình, ñầu óc phải sáng suốt, mới thức tâm xây 
dựng cho chung ñược. 

61. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao Thầy nói sự sáng suốt của mình có ñây là vay của Bề Trên? 

ðức Thầy: Mình cấu trúc tư`siêu nhiên thì mình vay từ ñó. Mà mình chưa về ñược tới siêu nhiên thanh tịnh 
ñược, là vẫn còn nợ. Sân si nó tạo sự phiền cho chính mình, chớ có giúp ñỡ cho chính mình ñâu. 

62. Bạn Ðạo: Thưa Thầy tình thương nào mới la`chánh? 

ðức Thầy: Thương mình và xây dựng cho chính mình là chánh, trong thực hành chớ không phải dùng lý 
thuyết. 

63. Bạn Ðạo: Thưa Thầy chủ thuyết là gì, và không chủ thuyết là gì?  

ðức Thầy: Chủ thuyết là mình muốn ñặt vấn ñề ñó cho mọi người theo mình. Không chủ thuyết thì nó có 
cơ hội phát triển tự nhiên của mọi tâm linh. Chủ thuyết là ñè ñầu người ta, bắt buộc người ta phải ñi vô con 
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ñường của mình. Ðó là sai: mình chỉ hành ñể ảnh hưởng họ; họ nói theo ñó mà thực hành tự tiến, giải mở 
tâm thức của họ, mới thấy có giá trị. 

64. Bạn Ðạo: Thưa Thầy tại sao “Ðường ñi của ñiển quang ñã khai thông thì sự bận rộn trong tâm thức 
không còn nữa”? 

ðức Thầy: Nó còn uất khí thì nó còn bận rộn. Mà nó hết uất khí, khai thông, tức là quán thông, thì nó 
không còn bận rộn nữa. 

65. Bạn Ðạo: Chúng con xin cám ơn Thầy ñã ban lời giáo huấn và dạy dỗ chúng con trong những câu hỏi 
vừa rồi. Sau ñây chúng con xin Thầy ban vài lời ñể kết thúc buổi dạy. 

ðức Thầy: Cám ơn những câu hỏi vừa rồi, ñều nằm trong tinh thần xây dựng; có nhiều người mong muốn 
ñược nghe. Nay tôi cũng ñã tu nhiều năm, ñược chút ñỉnh, phân giải những cái gì tôi ñã ñạt trong thanh tịnh, 
và những cái gì ñộng loạn tôi ñã nếm, nên các bạn cũng có cơ hội ñồng tu ñồng thức với tôi. ðó là sự mong 
muốn tôi ñược trao ñổi với các bạn. Nay chúng ta lại có ðại Hội Thanh Tịnh: tự học và tự thấy ñiều sai của 
chính mình, bằng lòng sửa tiến, dấn thân tu tiến, thì chúng ta sẽ tiếp nối ảnh hưởng cho những người trong 
tương lai.  

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn 

 

CHƯƠNG TRÌNH M ỪNG GIÁNG SINH VÀ BÓC THĂM QUÀ  
Tại Tr ụ Sở Xây Dựng Vô Vi Mi ền Nam California 

  
Nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm 2015, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California kính mời quý bạn ñạo 
ñến sinh hoạt và chung Thiền tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày Chủ Nhật 27 tháng 12 năm 2015. Sau 
ñó tham dự chương trình mừng Lễ Giáng Sinh.  
            
Chương trình gồm có: 
 

11:00 – 12:00:  Học mục Bé Tám 
12:00 – 1:00:  Chung Thiền 
1:00 – 2:00:  Dùng Cơm Trưa 
2:00 – 4:00:  Chương trình văn nghệ mừng Lễ Giáng Sinh và Bóc Thăm Quà 
 

Chương trình mừng Lễ Giáng Sinh ñể bạn ñạo chúng ta sum họp với nhau vui vẻ trong tình thương yêu 
và ñoàn kết vào dịp cuối năm. Kính mong sự tham dự ñầy ñủ của quý bạn ñạo. 
 
Kính chúc quý bạn ñạo cùng gia ñình hưởng một mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới tu hành tinh tấn, tâm 
thân an lạc. 
 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:  
 
Kim Anh Nguyễn:  714-580-5388 
BảoKhanh Châu:  714-489-7767 
 
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California kính mời. 
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Hướng tâm cầu nguyện 
 
Kính chào quý bạn ñạo, 
 
Ban Chấp Hành HAHVVHK miền Nam California xin thông báo và kêu gọi quý bạn ñạo hướng tâm cầu 
nguyện cho bạn ñạo Nguyễn Ann Khang (chồng là Quách Thanh Minh) sanh ngày 15 tháng 10 năm 1951 
thuộc Thiền ðường Lưu Tâm miền Nam California, ñang lâm trọng bệnh. Hiện ñang trị bệnh ở thành phố 
Nha Trang, Việt Nam. Mong sớm ñược bình phục. Thành thật cảm ơn quý bạn ñạo.  
 
Gia ñình chân thành cảm ơn. 
 
Nếu quý bạn ñạo muốn biết thêm tin tức xin liên lạc em là Nguyễn Thị Lan Hương: 
 
Cell phone: 09-09-934-592 
Viber: 84-122-368-0936 hoặc 84-909-934-592 
 
Kính bút, 
Ban Chấp Hành 
 

THƠ BẠN ðẠO 
 

Thầy Vẫn Bên Ta 
 

Ta ñã tầm ñược Vô Vi 
Nhớ lời Thầy dạy thực thi ðạo vàng 

Dù Thầy không ở trần gian 
Bên trên Thầy vẫn giúp ñàn con thơ 

Cha Mẹ Thầy Tổ mong chờ 
Con mau thức giác Thiên cơ gần kề 

Con mau buông bỏ quay về 
Về nơi thanh tịnh hương quê cõi Trời 

Cha Mẹ Thầy Tổ nhắn lời 
Tu hành tinh tấn về Trời an vui 

 
Thủy Bùi  Missouri 12/9/2015 


