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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 tỏa 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) Tình Trời chiếu bằng cách nào?
2) Ðấng toàn năng dùng những gì ban chiếu?
3) Chuyển biến bằng cách nào?
4) Ðường đi có lâu không?
5) Khí Trời ban bằng cách nào?
6) Mở rộng đàng bằng cách nào?
7) Tại sao phải hành chánh pháp mới tiến?
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1) Montréal, 20-04-2006 4 : 50 AM
Hỏi : Tình Trời chiếu bằng cách nào?

2) Montréal, 21-04-2006 5: 05 AM
Hỏi: Ðấng toàn năng dùng những gì ban chiếu?

Ðáp: Thưa tình Trời chiếu bằng thanh quang
Kệ:
Toàn năng ban chiếu khắp nơi nơi
Phát triển do tâm giữ chơn lời
Qui không thanh tịnh Trời ban phước
Thành tâm tu luyện hướng về Trời

Ðáp: Thưa đấng toàn năng dùng thanh quang ban
chiếu
Kệ:
Chuyển biến vô cùng chiếu khắp nơi
Thanh quang sống động hành quang
chiếu
Các cõi cùng nhận hành chơn pháp
Thức giác chính mình pháp pháp quang

3) Montréal, 22-04-2006 5: 25 AM
Hỏi: Chuyển biến bằng cách nào?

4) Montréal, 23-04-2006 5 : 30 AM
Hỏi : Ðường đi có lâu không?

Ðáp : Thưa chuyển biến bằng thanh quang
Kệ :
Qui hội vạn linh đồng nhứt thể
Tiến hóa vô cùng tự giác tu
Tâm thân ổn định tình giao cảm
Quí tưởng Trời cao tự mình làm

Ðáp : Thưa đường đi vô cùng thì phải lâu
Kệ :
Ðường dài tự dấn thân hành pháp
Cực khổ cam go cũng phải làm
Dấn thân thực hành đạt chơn pháp
Nguyên khí Trời ban hưởng rõ ràng

5) Montréal, 24-04-2006 5 : 40 AM
Hỏi : Khí Trời ban bằng cách nào?

6) Montréal, 25-04-2006 1: 55 AM
Hỏi: Mở rộng đàng bằng cách nào?

Ðáp : Thưa khí Trời ban bằng thanh quang lớn
rộng
Kệ :
Khí Trời mở rộng sáng sáng ban
Thanh điển du dương uyển chuyển bàn
Thanh tịnh tận độ tự sống an
Nguyên khí thanh cao mở rộng đàng

Ðáp: Thưa mở rộng đàng bằng cách ban chiếu
khắp nơi nơi
Kệ:
Thực hành pháp môn sẽ tự hiểu
Qui nguyên thanh tịnh tâm trí mở
Uyển chuyển vô cùng tự sáng suốt
Thành tâm thực hành chánh pháp tiến

7) Montréal, 26-04-2006 2: 15 AM
Hỏi: Tại sao phải hành chánh pháp mới tiến?
Ðáp: Thưa dày công hành chánh pháp mới tiến
Kệ:
Dày công hành chánh pháp mới tiến
Trí triển tâm minh tình phát triển
Tình Trời mở rộng duyên tận độ
Thức giác chính mình không còn động
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VUN BỒI Ý CHÍ
Sau sự cố gắng tự tin không thay đổi, bất cứ nằm trong bão bùng nguy hiểm hay trong cơn
vọng động, chúng ta cũng chấp nhận vô cùng, nhưng mà mục đích của chúng ta: “Hóa giải để tiến
hóa”, thì mọi việc sẽ tốt đẹp ở tương lai.
Bây giờ các bạn lấy cái gì giải quyết được? Chỉ lấy ý chí của các bạn thôi. Mà chúng ta không
tu, không thực hành, làm sao các bạn thấy ý chí là giá trị? Thượng Ðế đang làm việc cả càn khôn vũ
trụ nhưng mà Thượng Ðế chỉ dùng ý chí mà thôi. Ý Chí ngài chuyển điều đó, điều đó phải thành. Thì
ở thế gian chúng ta cũng có ý chí. Các bạn có Ý Niệm rồi các bạn phải xây dựng tới Ý Chí. Mà từ Ý
Chí, là sự cương quyết đời đời không thay đổi. Ý Chí của chúng ta quan trọng, Phải vun bồi cực độ
Ý Chí Sáng Suốt, giữ lấy niềm tin sẵn có của chúng ta mà tiến trong đà tiến vững chắc không bao
giờ thoái bộ, không bao giờ thụt lùi.
Chúng ta đã ý thức rõ rồi, có đến thì phải có đi, có xuống là phải có lên. Các bạn từ tam thập
tam thiên xuống thế gian thì các bạn phải trở về căn bản trên đó. Sự cố gắng đi lên, tại sao các bạn đi
lên nó nặng nề? Tại vì chúng ta đã tạo trược quá nhiều thì trược hút chúng ta, thì chúng ta cảm giác
nặng. Mà ai tạo? Chính chúng ta đã tạo. Tại sao chúng ta tạo? Vì thiếu sáng suốt.Bây giờ chúng ta
hiểu sự sáng suốt là giá trị thì chúng ta phải vun bồi ý chí để giải tỏa sự nặng trược đó, thì chúng ta
mới trở về nguồn cội được. Nếu các bạn còn vun bồi sự nặng trược và ỷ lại về sự nặng trược thì
chừng nào các bạn mới đi trở về được?Cuộc hành trình này nó dài đăng đẳng. Nội bản thể các bạn
đây, bao nhiêu triệu cây số trong này, phải khai hóa nó ra, phải rõ nhiều sự thật ở bên trong, đã tăm
tối vì ai? Chủ nhơn ông đã sai lầm mê muội, buông xuôi mọi sự việc không chịu trách nhiệm. Bây
giờ chúng ta phải trở về gánh vác mọi sự việc, sửa chữa mọi sự việc, chịu trách nhiệm!
Khi chúng ta niệm Phật phải ý thức chúng ta là một vị Phật. Khi chúng ta niệm Thượng Ðế
phải ý thức chúng ta là một Thượng Ðế của tiểu vũ trụ, thì nội tâm nội tạng của các bạn sẽ được ổn
định và không si mê nữa. Thực hiện những điều sáng suốt vì mình, ở cương vị lãnh đạo và trách
nhiệm giải tỏa mọi sự không giải nỗi, cũng do mình làm mà thôi!Cho nên, chúng ta phải lập hạnh
trong ý chí. Ý chí chúng ta phải cương quyết và trở về vị trí để sửa mình mới tiến hóa nỗi. Cho nên
các bạn không nên chậm trễ nữa, phải trở về với vị trí, chịu trách nhiệm phân giải mọi sự việc trong
quá trình tiến hóa, không nên lười biếng nữa, vì các bạn ý thức rõ rằng: tuổi tác chúng ta hữu hạn,
phải hành trì mãi mãi, không nên lười biếng. Luôn luôn... luôn luôn... hành trì trong sự cương quyết
đi đến, thì sự chậm trược kia trở nên nhanh chóng và sáng suốt tươi đẹp.
Trước kia chúng ta đã có gương lành cho thấy rằng, Ðức Thích Ca cũng vậy, Ngài ý thức rõ
nhân quần trong sự điêu linh, đau khổ trầm luân trong khổ ải, kẻ lớn hiếp người nhỏ, ô trược, không
tiến hóa nỗi. Ngài mới lấy thể xác này ra hy sinh, hy sinh để tìm, để sửa, để tiến rõ rệt, đạt đến cực
kỳ thanh điển mới trở lại ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Chúng ta đã có một gương lành tươi đẹp
xuất hiện nơi bản thể của con người như chúng ta đã hành, đạt.
THƠ
KIỂM THẢO ÐỜI ÐẠO
5 giờ thức dậy tổng vệ sinh
Nhắm mắt ngồi ngay kiểm tội tình
Xét lại lỗi lầm đời lẫn đạo
Nhờ Trời soi sáng tự mình minh
Tự ta kiểm điểm đường tu học
Chẳng bận tâm chi chuyện nhục vinh

Trầm lặng suy tư soi diện mục
Mặt tươi mắt sáng đạt an bình.
BT, 09-04-2006
Minh Nghĩa.
=====
BẤT CHỢT
Gió bay rào-rạt thình-lình
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Nắng vàng chợt ấm tâm-tình trời Tây
Bên Thầy bạn đạo hôm nay
Quần-Tiên Ðại-Hội Sum-Vầy Hồi-Sinh
Thức-thần dự tiệc điển thanh
Chung vui hòa cảm an-lành chơn-linh
Thế là tôi cũng đi Singà(Singapore)
Phút giây tận hưởng Hồi-Sinh Sum-Vầy.
Thanh-Ða, 11giờ trưa 05-08-2005
TƯ-ẾCH VÔ-VI.
=====
CHƯỞNG HƯỞNG DƯỠNG KHÍ
Buổi sáng ngoài sân trời thoáng mát
Pháp luân thường chuyển luyện thân xác
Di Ðà sáu chữ niệm trên đầu
Hơi thở nhẹ sâu rần mỏ ác
Ðiển giới huyền vi lọc khí tinh
Người hiền kẻ dữ tự mình giác
Yêu thương xây dựng đạt tình người
Thiền sĩ Tâm Không ố minh thiện ác.
BT, 11-04-2006
Minh Nghĩa.
===
THANH ÐA TAO NGỘ
(Tặng chị Lưu Tâm)

Bây giờ gặp lại vui thêm
Kết dòng thơ đạo bên thềm thăng-hoa
Dạo chơi, bè-bạn ta-bàà
Tốt-tươi tâm đạo thanh-hòa-nhẫn tu
Ngoài tai, thế sự lu-bu
Tịnh tâm ta vẫn an-du thiên-huyền
Giờ đây kẻ ở Tây-Thiên (Trời Tây)à
Người về tu ẩn trọn niềm đạo tâm
Ðêm đêm thiền-định âm-thầm
Vui cùng Trời Phật ngàn năm theo Thầy.
Thanh-Ða, 09-08-2005
TƯ-ẾCH VÔ- VI
===
BẠN TÔI
Bạn ấy cùng tôi
chia xẻ vui buồn chung cảnh ngộ,
cùng đứng lên sau bấy lần ngã gục.
“Hãy tỉnh thức mau, thoát bụi trần,
hãy khơi dậy lòng tin dũng khí.”
Bạn ơi! Cùng tôi hưởng vị đắng cô đơn,
nổi khát khao được về quê xưa chốn cũ,
đường về đăng đẳng hun hút trời xa.
Bạn ơi! Hãy cùng tôi vượt khó

Hôm rồi bãn đến thăm tôi
để đến bến bình an.
Ẩn tu phá lệ vui chơi vài ngày
Bạn tôi, là Thầy tôi.
Cơm chay cơm lạt lai-rai
Một
vị Phật tôi hằng tôn kính,
Cà-phê, ngắm cảnh, nhẹ thay tâm hồn
thì
thầm
trong cơn gió,
Quán vườn tuyệt đẹp Mai-Thôn
trong
giấc
mộng êm đềm,
Bên dòng sông nước thả hồn ngắm hoa
khi tôi gọi A Di Ðà.
Ðẹp-xinh bán-đảo Thanh-Ða
TÐ.PN, 04-09-2005
Chiêu hiền mến khách chung hòa đạo tâm
QUẾ PHƯƠNG.
Vui chơi thoải mái truy tầm
Dựng-xây tâm đạo bao năm tu thiền
THÔNG CÁO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI “ HỘI TỤ VINH QUANG”
TẠI BANGKOK
1. Khách Sạn Imperial Queen’s Park (IQP) & Royal Park View (RPV):
Vì năm nay (2006) là năm kỷ niệm 60 năm vua Thái Lan đăng quang cho
nên theo thông lệ các khách sạn tại Bangkok phải dành ưu tiên về
phòng ốc cho những dịp đặc biệt này. Do đó, khách sạn IQP phải để
dành một số phòng để cung ứng cho nhu cầu của Hoàng Gia Thái, vì
vậy khách sạn phải giới hạn số phòng dành cho chúng ta.
Vì lý do đặc biệt này, Ban Tổ Chức đã phải sắp xếp một số bạn đạo
sang khách sạn kế cận là Royal Park View (RPV), cách hotel IQP 5
phút đi bộ. BTC đã có thương lượng để trả thêm tiền, nhưng vẫn
không thể giữ được nguyên số phòng như đã định, và khách sạn IQP
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cũng rất tiếc vì nhu cầu của Hoàng Gia Thái phải được ưu tiên. Để
bù đắp cho việc thay đổi này, khách sạn sẽ cho chúng ta xử dụng
miễn phí một phòng họp để chung thiền ban đêm tại IQP cũng như tại
RPV.
BTC thành thật cáo lỗi cùng toàn thể các bạn đạo.
2. Về vấn đề extra nights, ở thêm sau ngày 24/8/2006:
Royal Park View là khách sạn với phòng ngủ tương đương về phẩm chất
với Imperial Queen Park. Chỉ có điều là RPV không cung ứng được
phòng họp lớn cho đại hội. Các bạn đạo ở thêm sau ngày 24/8/2006,
sẽ được sắp xếp ở Royal Park View với giá tiền phòng như sau:
1) Phòng 1
2) Phòng 2
3) Phòng 3
bao gồm ăn

người : $70US
người: $40US
người: $30US
sáng.

3) Trật Tự & An Ninh cho Chung:
Vì trật tự & an ninh cho chung, số ghế trong hội trường có giới hạn
tùy thuộc vào số bạn đạo ghi danh chính thức. Do đó, Ban Tổ Chức
Đại Hội sẽ không chấp nhận trường hợp ghi danh tự túc hay giải
quyết việc ghi danh vào giờ chót.
Đức Thầy có lời nhắn nhủ như sau:
“Các bạn nghèo vật chất nhưng tâm không có nghèo…, nếu không có phương tiện nên ở
nhà, giữ tâm thanh tịnh, thiền hướng về Đại Hội, vẫn hưởng được Thanh Quang Điển Lành
ban chiếu. Đại hội cần có không khí trang nghiêm và trật tự. Mọi người cần tôn trọng qui
luật chung. Đó là tinh thần xây dựng và tự trọng”.
Sự hợp tác của các bạn đạo là một đóng góp cao quý cho đại hội được
thành công.
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái,
THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN GHỆ
ĐẠI HỘI “HỘI TỤ VINH QUANG”
Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Đại Hội “Hội Tụ Vinh Quang”
tại Thailand vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 18/08/2006.
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 30/07/2006 để chúng tôi
tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình
diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của
mỗi thiền đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương
mình.
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:
•
Subject của email: Van Nghe
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•
•
•
•
•

Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện
Địa phương / Thiền Đường
Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.)
Thời gian trình diễn
Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn

Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn
sau khi đúc kết được chương trình.
Chân thành cảm ơn và mong được sự hưởng ứng ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo.
Thân mời,
Ban Văn Nghệ Đại Hội,
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cô của bạn đạo Lê Thị Khỏa và Hồ Mỹ ở
Pensylvania là cụ Lê Thị Sáu, mất lúc 5 giờ chiều ngày 21 tháng 5 năm 2006 tại city Rancho
Cucamonga, California, hưởng thọ 87 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cám ơn.
Thanh Tịnh Mai
Thông Báo
Được sự ưng thuận và chỉ dạy của Đức Thầy, Hội Ái Hữu Vô Vi Hòa Kỳ tại Nam California đã và
đang làm thẻ hội viên cho bạn đạo. Hiện nay danh sách được trên 120 hội viên, những bạn đạo nào
muốn gia nhập hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California xin liên lạc về Trụ Sở Xây Dựng Vô
Vi tại 7622 23rd St. Westminster, CA 92683 Telephone: (714) 891-0889 để được nhận đơn.
Ban Chấp Hành Hội AHVV Nam California
Thông Báo
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California xin thông báo cùng quý bạn đạo khắp nơi. Được sự
cho phép của Đức Thầy chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên
vào ngày Chủ Nhật 18 tháng 6 năm 2006 lúc 10:00 giờ sáng. Kính mời bạn đạo đến tham dự.
Ngày Chủ Nhật 18 tháng 6 cũng là lễ Tạ Ơn Cha, chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc chay vào lúc
6:00 chiều tại Nhà Hàng Happy Family địa chỉ: 111 N. Atlantic # 351 (lầu 3) Monterey Park, CA
91754 Telephone: (626) 282-8986. Nhà hàng có chỗ giới hạn, kính mời bạn đạo cùng tham dự, xin
liên lạc trước ngày 12 tháng 6 năm 2006 về Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi (714) 891-0889 hoặc Thanh
Trúc (909) 896-3081. Thành thật cám ơn.
Ban Chấp Hành HAHVV Nam California
BẠN ÐẠO VIẾT
Bài ca Vọng Cổ
ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ
Thơ
Ông Lão chèo đò ông Lão ơi!
Tám mươi ba tuổi vẫn đi chèo
Lướt bao nhiêu sóng đời gian khổ
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Vẫn cứ âm thầm vẫn cứ mong!
Thơ Lục Vân Tiên
Mong sao thế sự đổi trao
Lão đây không nệ không hề khổ đau
Đò tàu vẫn đợi ngóng trông
Mong người lữ khách sang sông một dòng
Mặc cho sóng gió biển đông
Lão đây vẫn giữ một lòng thuỷ chung
Chung lo một chuyến đò tình
Đò xưa Lão đợi chờ người sang sông

Sông dài biển rộng trời cao, mênh mong sóng nước biết tìm nơi nao. Vập vùi mưa gió tả tơi, tám
mươi ba tuổi mà luôn…..
VỌNG CỔ
1….chèo đò. Mặc cho sóng nước đảo điên, con thuyền của Lão vẫn hiên ngang chèo. Từ Âu sang Á
nỗi trôi, sang qua đất Mỹ rồi về đất Gia. Không gian đất Úc xa vời, Lão còn đi tới mời người sang
sông. Cuộc đời của Lão long đong, vậy mà Lão vẫn không hề thở than. Gian nan trên vạn nẻo
đường, Lão không dừng bước những gì khó khăn. Vượt qua sóng gió ngã nghiêng, Lão còn hùng
dũng, Lão còn hùng tâm.
2. Thơ Lục Vân Tiên.
Vượt qua bao cảnh gian nan
Con đò nhất quyết tìm người về chung
Chung lo một chuyến đò tình
Đò xưa vẫn đợi Lão đây vẫn chèo
Mặc cho muôn sự trớ trêu, con đò nghiêng ngã con đò ngã nghiêng. Tấm thân Lão vẫn kiên cường,
sông pha sanh tử Lão màn chi ai.
3. Thơ Lục Vân Tiên
Dù cho khó khổ ngày đêm
Gian nan thử thách không hề thối lui
Vững tâm bền chí một lòng
Phát ra đại nguyện Lão chèo đến nơi
LỐI
SôngNgân Hà phát ra mùi đạo
Tay cầm chèo rủ bạn cùng lên
Vài lời để lại người thương mến
Lão chỉ một đường gắng tu chơn
4. Thơ Lục Vân Tiên
Dù ai phương bắc phương nam
Ráng mà nhẫn nhục cùng chèo đến nơi
Đến nơi mới thấy chân Trời
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Hào quang rực sáng mát lòng người tu
Người tu học hỏi chữ ngu
Phát quang trí tuệ Di Đà chiếu ban
Chiếu ban ánh sáng nhiệm mầu
Từ bi khai mở khai vòng lý chơn.....
Năm mươi năm qua, biết bao nhiêu mùi cay đắng. Lão vẫn triền miên chèo chống …
VỌNG CỔ
5…con đò. Đò chèo xuôi ngược khắp nơi, năm châu tứ xứ cứu người khổ đau. Vượt qua sóng gió ba
đào, năm châu quy hội về đây chúc mừng.
Thơ Lục Vân Tiên
Chúc cho Lão được toại lòng
Cứu nguy bá tánh thoát vòng khổ đau
Mong sao vạn bá dân hoà
Sống đời vui vẽ sống đời thương yêu
Hò hơ.....
Thương nào thương, bằng thương yêu tha thứ
Xứ nào minh, bằng xứ sở dân mình
Hỏi ai có được như mình
Có ông Chèo Lái
Hò hơ…..
Có ông Chèo Lái mặc tình tuyết sương
Thơ Lục Vân Tiên
6….Lưa thưa mưa tuyết bốn mùa
Lão còn khoẻ mạnh Lão lo chèo đò
Tám mươi ba tuổi vẫn còn
Ung dung tự tại hát bài! Ô hê!
Ô hê, ô hê, ô hê!
Kỷ nguyên Di Lạc giải sầu
Thương yêu tha thứ đắp xây chơn tình.
Ô hê, ô hê, ô hê!
Kỷ nguyên Di Lạc giải sầu
Thương yêu tha thứ đắp xây chơn tình.
Kính bái
Con
Lê Thành Lợi
Bình Dương, ngày 25/06/2005
Con ca không có hay, nên Con viết bài ca vọng cổ nầy kính dâng Đức Thầy quí yêu, đọc cho vui
trong lúc một mình.
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