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Số:  751 Ngày: 30 tháng 11 năm 2009 
 

Vượt Xuyên 
 

Vöôït xuyeân loaïn ñoäng taâm bình thaûn 
Giaûi toûa phieàn öu töï phaùt quang 

Nguyeân lyù Trôøi ñoä yù chí khai 
Thaønh taâm tu luyeän töï khai maøng 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 12/02/2000 đến 18/02/2000 
 
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) Ðến nơi khí hậu mới có gì lạ không? 
2) Du hành có hữu ích gì không? 
3) Làm người sống ngụp lặn trong bể khổ có hữu ích gì không? 
4) Sự sáng trong không dấy bận là sao? 
5) Trung tín quí hay lường gạt quí? 
6) Sự mong đợi không thành thật thì sẽ ra sao? 
7) Ngủ ngon có thuận ý Trời hay không? 
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1) Auckland, 12-02-2000 6: 00 PM 
Hỏi: Ðến nơi khí hậu mới có gì lạ không? 
 
Ðáp: Thưa đến nơi khí hậu mới lạ giấc ngủ vẫn ngon 
 
  Kệ: 
 Ðến nơi khác lạ vẫn như thường 
 Ngủ tốt an vui thận dễ thương 
 Nhìn cảnh thấy người vui nhộn nhịp 
 Vui hòa khỏe mạnh hưởng chung đường 
 

2) Motorua, 13-02-2000 8: 20 AM 
Hỏi: Du hành có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa du hành rất hữu ích và sẽ được tăng gia 
kiến thức, hành thiền nhiều rất có lợi 
 
  Kệ: 
 Qui nguyên giềng mối chịu tham tòng 
 Kiến thức gia tăng tự lóng trong 
 Học hỏi không ngừng bớt ước mong 
 Ðạo đời rõ rệt triển ngoài trong 
 

3) New Zealand, 14-02-2000 2: 37 AM 
Hỏi: Làm người sống ngụp lặn trong bể khổ có hữu 
ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa làm người sống ngụp lặn trong bể khổ chịu 
tu thì rất hữu ích, sẽ có cơ hội khao khát sự thanh nhẹ 
của chư tiên chư Phật mà tự ăn năn sám hối tu tâm 
 
  Kệ: 
 Thân tâm loạn động muốn thanh nhàn 
 Ðời đạo minh tâm tự chuyển sang 
 Khổ não bần cùng theo ý tốt 
 Thực hành chánh pháp tự mình an 
 

4) New Zealand, 15-02-2000 4: 22 AM 
Hỏi: Sự sáng trong không dấy bận là sao? 
 
Ðáp: Thưa sự sáng trong không dấy bận, là mỗi mỗi 
đều thực tâm 
 
  Kệ: 
 Trong lành tại gốc tự phân minh 
 Ðời đạo song tu rõ hành trình 
 Gốc gát trong lành do tâm phát 
 Hành trình thanh nhẹ tự mình minh 
 

5) New Zealand, 16-02-2000 12: 40 AM 
Hỏi: Trung tín quí hay lường gạt quí? 
 
Ðáp: Thưa người tu thiền cần thật thà và trung tín 
 
  Kệ: 
 Thật thà trung tín là cần thiết 
 Xây dựng niềm tin tự sửa mình 
 Ngược lại tự sát tự hại mình 
 Tưởng lầm mình đạt khó phân minh 
 

6) New Zealand, 17-02-2000 3: 45 AM 
Hỏi: Sự mong đợi không thành thật thì sẽ ra sao? 
 
Ðáp: Thưa sự mong đợi không thành thật thì kế hoạch 
sẽ bị thất bại và sẽ đạt được kết quả xấu của nội tâm 
 
  Kệ: 
 Tâm không thành thì sẽ không yên 
 Trí tuệ không minh lại tạo phiền 
 Phá rối chơn tình gây sức mẻ 
 Tâm chưa dứt khoát lại không yên 
 

7) Aucland, 18-02-2000 4: 20 AM 
Hỏi: Ngủ ngon có thuận ý Trời hay không? 
 
Ðáp: Thưa ngủ ngon tâm thận tương giao rất thuận ý Trời Ðất 
 
  Kệ: 
 Nhịp nhịp phân minh thuận ý Trời 
 Quang chiếu phân minh tiến hợp thời 
 Thanh tịnh trong lòng không mỵ mộng 
 Bình tâm tiến hóa chẳng chờ mong 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
1. Hỏi: Làm sao dẹp được tự ái, giải cách nào? 
Ðáp: Tự ái là uất khí trong cơ tạng chưa thông mới tự ái. Chúng ta có cái PLTC huệ tâm khai thì đâu còn tự 
ái nữa. Cố gắng hít thở cho đúng, thực hành cho đúng thì thời gian sẽ bỏ cái tánh đó mà trở lại niềm tin với Trời 
Phật, làm lành phục vụ chúng sanh. 
2. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao PLTC thì Huệ Tâm Khai? 
Ðáp: PLTC là lập lại trật tự, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái chấn động lực bên trong hòa hợp với chấn 
động lực bên ngoài, tự nhiên mình nhắm con mắt, thấy công chuyện ở trong này cũng như bên kia. Huệ tâm là 
vậy, sáng suốt kêu là Minh Cảnh Ðài. 
 

THƠ 
          
                MAY RŨI 
 
Nhìn mình biết rõ kiếp tương lai 
Nghiệp thức triền miên dấy động hoài 
Nhơn quả gieo hành muôn kiếp trước 
Thân đành thọ khổ đến hôm nay 
Chút tình Chư Phật nên duyên khởi 
Ít đạo Chơn Tiên khiến hiển bày 
Quyết đoạn tâm trần khai pháp lực 
Chẳng còn sau trước họa hay may. 
 
           PN. 26/10/2009 
           Thiền Sinh Phương 
                --------- 
             TỰ TRÓI BUỘC 
 
Thơ văn diển đạt lời ý hay 
Vô tình trói buộc đạo hàng ngày 
Những điều đã viết nay tuân thủ 
Buộc mình đi đúng chẳng được sai 
Nói làm khác biệt tu khó đạt 
Giử đúng đề thơ thuận tiến hoài 
Thơ văn càng nhiều càng gương mẫu 
Tốt đời đạt đạo sống thẳng ngay. 
 
          Củ Chi, 03.11.2009 
                 Bá Tùng 
                 --------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

             CON CHÁU YÊU 
                    **** 
Tánh khó về chiều phải triệt tiêu  
Thực hành chơn pháp cho tròn điều  
Mặt tươi mắt sáng hồn tươi trẻ 
Gia trạch được yên con cháu yêu  
Thấy tánh rõ ràng hành kết quả 
Điển quang lan toả hiển tình siêu  
Người sau tiến bước không nghi ngại 
Dễ chịu tuổi già ai cũng yêu  
Phúc Tâm Cà Mau 29/10/2009 
                   ----------- 
        BÁNH XE TIẾN HOÁ 
                  *** 
Bánh xe tiến hoá của đời người  
Nhiều kiếp hằng sâu cảnh khóc cười  
Ngoãnh lại dấu xưa suy nghiệm hiểu 
Giựt mình tỉnh lặng hướng phương mười  
     Phúc Tâm Cà Mau 27/10/2009 
-                 ----- 
     CHÚC MỪNG BÁO MBT 
                      *** 
Xây dựng giải trí thanh nhẹ lành  
Lời thanh ý đẹp không mưu danh  
Đem điều tốt đẹp xây dựng tiến  
Không mượn thông minh chẳng hạ giành  
                       *** 
Chúc mừng mục báo bé Hằng 
Càng ngày phát triển công bằng tiến tu  
Không đăng bài viết hận thù 
Xét phân nội tiết phá mù phá mê  
Thầm tu thầm tiến chuyên nghề 
Tâm không phục vụ qui về điển quang  
Vô Vi bạn đạo đạt an  
Cùng chung thống nhất một làng tình thương  
           Phúc Tâm Cà Mau 25/10/2009 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
 
 

Tường Trình Giổ Tổ Đức Ông Tư 
 
Sáng chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2009, Thiền Viện Vĩ Kiên chào đón các bạn đạo quanh vùng từ Little 
Saigon, San Diego, Los Angeles xa hơn là Arizona, Colorado và có cả bạn đạo Úc Châu về Thiền Viện để dự lễ 
Kỹ Niệm ngày liễu đạo của Ông Tư, cũng có một số đông bạn đạo lên trước tử ngày thứ 6 và thứ 7. 
 
Từ khi Đức Thầy tịch diệt đến nay, tưởng chừng tình huynh đệ Vô Vi sẽ bị rời rạc, tuy nhiên sáng chủ nhật nầy 
mới  thấy rõ tinh thần  của bạn đạo vẫn vững mạnh, đòan kết, hợp tác và cùng lo phục vụ chung.  Rất ngạc 
nhiên là có trên 120 bạn đạo về tham dự đủ thấy tinh thần hợp tác, cũng như Đại Hội Viễn Tiến tại Dallas Texas 
chúng tôi nghe nói, hiện tại có trên 400 người ghi danh, đủ thấy tinh thần Vô Vi lớn mạnh và cùng một hướng 
đi trong trật tự.  Nếu chiều hướng tiếp tục như vậy thì mối đạo sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai.   
 
Chương trình từ 9:30 sáng phát lại DVD hình ảnh và lời nhắn nhủ của Đức Thầy trước khi Ngài tịch diệt.  Nghi 
lễ bắt đàu ban đạo cung nhau đứng trước kiếng VôVi để tưởng niệm đến Đức Ông Tư và tạ ơn Sơn Thần Thổ 
Địa đã giúp đỡ sự an bình cho T/V.  Sau đó bạn đạo bắt đầu học Mục Bé Tám do anh Đoàn Ngọc Toàn điều 
khiển, không khí rất vui vẻ cởi mở và phát biểu rất hào hứng đến đổi không đủ giờ để hoàn tất 7 câu hỏi,  kế đến 
chị Cao Ngọc Hương đọc tiểu sử của Đức Ông Tư và sau đó cô Lê Thụy Liên (tức cô Hạnh), cô Hạnh nay là 
Phó Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên,  đọc một đoạn Sấm Tu Hành của Ông Tư.  Kế đến là lời phát biểu của cô Lê 
Thị Quý, tu sinh của Thiền Viện Vĩ Kiên, cô đã trở về ngôi nhà xưa sau một thời gian theo Thầy lo về ẩm thực.   
Hết phần sinh hoạt, bạn đạo nghe băng của Đức Ông Tư thuyết giảng tại SaĐéc trong lúc ngồi thiền.  Lời nói 
của Ông tuy mộc mạt nhưng đầy hàm ý nhắc nhở cho kẻ hậu sinh như là: 

Môn nào môn nấy có khoa, 
Bạn đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường. 

Khoa Học Huyền Bí chủ trương, 
Học thời ấn chứng mới tường giả chơn 

Hoặc là: 
Học Đạo đừng thói tà tây 

Nghe đâu đi đó không Thầy không ta 
Rồi đây xác thác ra ma 

Chuyên môn thi nói bỏ qua Đạo mầu 
 
Lời sấm của Ông rất thiết thực để nhắc nhở cho chúng ta, nhất là trong giai đoạn hiện tại khi Đức Thầy không 
còn nữa.  Sẽ có nhiều mầm móng muốn thừa dịp đứng lên tranh giành ảnh hưởng. 
 
Sau một giờ thiền chung bạn đạo qui tụ trong một phòng ăn rộng lớn của T/V.  Nhiều món ăn ngon do các Bác, 
các cô phục vụ rất tận tình, thức ăn thật đầy đủ cho trên 120 bạn đạo.  Ngoài ra bạn đạo còn thưởng thức nhiều 
loại trái cây khác nhau như là: hồng dòn, đu đủ, dưa hấu, mận hồng đào v.v… 
 
Sau 2giờ chiều bạn đạo lần lượt ra về mặt dầu số đông còn lưu luyến đàm đạo nhưng câu chuyện không bao giờ 
hết, vì trời chiều  mau tối và khí lạnh đổ xuống nên bạn đạo phải kết thúc và ra về để trả lại sự yên tỉnh cho T/V 
Vĩ Kiên nơi rừng xanh thanh vắng. 
 
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Nam California 
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TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE 
 

Trái kiwi - một vị thuốc quý 
 
Theo đánh giá của các chuyên gia dinh dưỡng thế giới, trái kiwi rất giàu chất dinh dưỡng như: Vitamin 
C, vitamin E, Kali, các chất khoáng cần thiết cho cơ thể và đặc biệt kiwi  còn là một liều thuốc thiên nhiên 
hữu hiệu tăng cường chức năng tiêu hóa của dạ dày và giúp làm giảm táo bón. 
  
Theo kết quả nghiên cứu thực tế của các bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng thì tỉ lệ vitaminC có nhiều nhất là trong 
trái kiwi, đứng đầu là trái kiwi vàng (110mg/100g), đứng thứ hai là kiwi xanh (90mg/100g) và trái cam chỉ 
được xếp đứng thứ ba với tỉ lệ hơi khiêm tốn (55mg/100g).  
  
Một trái kiwi vàng với trọng lượng 100g có thể đem lại 2.2mg vitamin E cho cơ thể, kiwi xanh là 1.45mg, trong 
khi đó táo chỉ đem lại 0.2mg và nho chỉ nhỉnh hơn táo một chút với tỉ lệ 0.25mg. 
  
Đối với những người có bệnh về đường ruột, đại tràng, bao tử thì kiwi là một liều thuốc thiên nhiên góp sức vào 
chức năng tiêu hoá của cơ thể, tăng cường chức năng của dạ dày và giúp làm giảm táo bón. 
  
Điều đặc biệt nhất là trái kiwi có thể đem lại cho người dùng một làn da mềm mại, một mái tóc mượt mà óng ả 
nhờ có tỉ lệ chất chống õxy hóa (Lutein) rất cao:  (kiwi vàng: 310mg/100g, kiwi xanh: 120mg/100g) trong khi 
đó, táo: 25mg/100g và nho: 70mg/100g.  
  
Ngoài ra klhi ăn trái kiwi còn  làm giảm đáng kể sự tích tụ các tiểu huyết cầu - phản ứng lại việc phóng thích ra 
collagen trong máu, giúp giảm tỉ lệ máu bị đóng cục, làm cho khí huyết lưu thông, tránh được bệnh tai biến 
mạch máu não và các bệnh về tim mạch.  
  
T.L 
 
 

THÔNG BÁO VỀ ÐẠI HỘI NĂM 2010 
 
Kính thưa quí bạn đạo, 
 
Ðại hội Khai Triển 2009 vừa kết thúc một cách tốt đẹp tại Dallas.  
Chúng tôi xin trân trọng thông báo : Ðại Hội năm 2010 sẽ được tổ chức tại thành phố Las Vegas (nơi đã 
được bạn đạo bầu chọn trong đại hội) từ 4 đến 5 ngày trong đó có ngày tạ ơn và  kỷ niệm 1 năm Ðức 
Thầy liễu đạo (nhằm ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch tức ngày 12 tháng 9 dương lịch năm 2010) 
 
Tên Ðại Hội Vô Vi quốc tế lần thứ 29 là:  Phân Minh Ðời đạo 
Ðức Thầy đã để lại 4 câu thơ như sau: 
 

Phân Minh Ðời Ðạo tự nghiêm minh 
Xuất phát tâm tu rõ chính mình 

Duyên đạo tình đời trong chốc lát 
Thực hành thanh tịnh rõ hành trình 

Vĩ Kiên 
 
Chúng tôi sẽ thông báo sau ngày giờ chính xác và điạ điểm , chúng tôi đang thương lượng với sự cố gắng 
làm giá rẻ cho bạn đạo tham dự không tốn kém nhiều như trên tinh thần Ðức Thầy đã nhắc nhở chúng ta 
trong DVD cuối cùng. 
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Thành phần các trưởng ban tổ chức đại hội năm 2010 như sau: 
 
Ban tiếp tân: Chị. Nguyễn Thị Thanh Mai (Pháp) 
Ban trật tự : Anh Võ Quang (Wa DC) 
Ban kỹ Thuật : Anh  Trần QuốcÁi (Ca) 
Ban Chuyển Vận : Phan Cao Thăng (Montreal) 
Ban trang trí :Chi Tôn Nữ Lương Thu (Bắc Cali) 
Ban Văn Nghệ: Chị Thanh Mai (Boston) 
Ban Thông Dịch: anh Thái Hoàng Long (Pháp) 
 
Ngoài ra chúng tôi cũng xin cám ơn quý bạn đạo đã cho chúng tôi những ý kiến xây dựng để Ðại hội Vô 
Vi quốc tế hằng năm ngày càng tốt đẹp hơn. 
 
Kính thư 
Nguyễn Xuân Mai - Hội Trưởng HAH Vô Vi  Bắc Cali 
Trịnh Cẩm Tú  Hội trưởng HAH VôVi Hawai 
Huỳnh Minh Bảo Hội trưởng HAH VôVi Pháp 
Huỳnh Tấn Lộc - Hội Trưởng HAH Vô Vi  Nam Cali 
Ðỗ Trung Hiếu - Hội trưởng HAH Vô Vi Houston 
Lâm Mừng Hội Trưởng HAH Vô Vi Dallas 
Nguyễn Trí Vượng -Hội trưởng HAH VôVi Washington State 
Phan Cao Thăng - Hội trưởng HAH Vô Vi Canada 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


