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Số:  878  Ngày: 06 tháng 05 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 18/07/2001 đến 24/07/2002 
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) OÙc thoâng trí môû laø sao? 
2) Böôùc vaøo ñaïo phaûi höôùng taâm vaøo ñaâu? 
3) Nguyeân lyù ñieån giôùi taän ñoä baèng caùch naøo? 
4) Töù ñaïi giai khoâng laø sao? 
5) Taâm thöùc veà vôùi ñieån giôùi baèng caùch naøo? 
6) Thöùc hoøa ñoàng môû coù cô hoäi hoäi nhaäp vaøo ñieån giôùi hay khoâng? 
7) Thöùc hoøa ñoàng giaûi toûa baát cöù söï gì khoù khaên phaûi khoâng? 
 
 
 
 

GIẢI PHẦN 
 

Giải phần mê chấp chẳng lo âu 
Chuyển tiến phân qua đồng chuyển tiến 

Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
Thành tâm tu học rõ lòng người 

 

Vĩ Kiên 
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1) Montreùal, 18-07-2002  8 : 15 AM 
Hoûi :  OÙc thoâng trí môû laø sao? 
 
Ñaùp :  Thöa oùc thoâng trí môû laø thu ñöôïc thanh ñieån 
cuûa caøn khoân vuõ truï 
  Keä : 
 Ñieån giôùi khai minh trí trieån haønh 
 Caøn khoân qui hoäi chieáu aân ban 
 Ñöôøng tu phaùt trieån thoâng haønh tieán 
            Giaùc giôùi minh taâm chuyeån thöùc hieàn 

2) Montreùal, 19-07-2002  6 : 10 AM 
Hoûi :  Böôùc vaøo ñaïo phaûi höôùng taâm vaøo ñaâu? 
 
Ñaùp :  Thöa böôùc vaøo ñaïo phaûi höôùng taâm veà ñieån 
giôùi maø tu tieán 
  Keä : 
 Ñieån giôùi khai thoâng tieán thaät tình 
 Khai thoâng trí tueä laïi caøng minh 
 Chôn taâm hoøa hôïp cuøng thanh giôùi 
 Giaûi tieán chôn taâm roõ tieán trình 
 

3) Montreùal, 20-07-2002  8 : 15 AM 
Hoûi :  Nguyeân lyù ñieån giôùi taän ñoä baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp :  Thöa nguyeân lyù ñieån giôùi taän ñoä baèng caùch 
ban chieáu tôùi voâ cuøng 
  Keä : 
 Ñieån giôùi taän ñoä baèng quang chieáu 
 Taän taâm taän löïc thaønh taâm ñoä 
 Quí yeâu xaây döïng qui nguoàn goác 
            Phaùt trieån voâ cuøng roõ reät nhieàu 

4) Montreùal , 21-07-2002  10 :05 AM 
Hoûi :  Töù ñaïi giai khoâng laø sao? 
 

Ñaùp :  Thöa töù ñaïi giai khoâng laø nöôùc löûa gioù ñaát 
ñeàu qui khoâng 
  Keä : 
 Töù ñaïi giai khoâng ñeàu töï tieán 
 Phaàn hoàn ñeán ñaây töø khoâng giôùi 
 Cuoái cuøng cuõng phaûi veà hai baøn tay khoâng 
            Phaùt trieån veà khoâng töï hieåu hoàn 
 

5) Montreùal, 22-07-2002  7 : 55 AM 
Hoûi :  Taâm thöùc veà vôùi ñieån giôùi baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp :  Thöa taâm thöùc veà vôùi ñieån giôùi baèng caùch 
hoøa vôùi trung taâm sinh lực caøn khoân vuõ truï khai 
trieån tôùi voâ cuøng 
  Keä : 
 Hoäi nhaäp voâ cuøng töï tieán thaân 
 Giaûi toûa phieàn öu nguyeän goùp phaàn 
 Xaây döïng chuyeân haønh trong thöùc giaùc 
 Thaân taâm yeân oån tieán cao taàng 
 

6) Montreùal, 23-07-2002  2 : 15 AM 
Hoûi :  Thöùc hoøa ñoàng môû coù cô hoäi hoäi nhaäp vaøo 
ñieån giôùi hay khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa thöùc hoøa ñoàng môû seõ coù cô hoäi hoäi 
nhaäp vaøo ñieån giôùi tôùi voâ cuøng 
  Keä : 
 Ñieån giôùi khai thoâng töï tieán cuøng 
 Khai thoâng trí tueä laïi bao dung 
 Ñöôøng tu vöõng tieán khoâng giôø döùt 
 Phaân minh ñôøøi ñaïo khaép caùc vuøng 
 

7) Toronto, 24-07-2002  10 : 10 AM 
Hoûi :  Thöùc hoøa ñoàng giaûi toûa baát cöù söï gì khoù khaên phaûi khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa thöùc hoøa ñoàng seõ giaûi toûa vieäc gì nan giaûi 
  Keä : 
 Thöùc hoàn moïi vieäc ñeàu chung vui 
 Giaûi toûa phieàn öu roõ chaùnh muøi 
 Ñoäng loaïn khoâng coøn gieo aùc yù 
 Thaønh taâm phuïc vuï töï mình vui 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
 
 
LỤC CĂN LỤC TRẦN : 
 
Có người cắt nghĩa bên ngoài mắt thấy tai nghe này kia kia nọ gọi là lục căn. Không phải 
đâu! Lục căn là nguyên căn cấu tạo về sự tri giác về thể xác con người và nằm hẳn ở trong 
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu 
sắc, Phật là linh cảm. Thì cọng cỏ nó cũng cần sống, nó cũng có lục căn và lục trần, sáu cái 
bên ngoài có thể xô ngả nó nếu nó không vững. Mà nếu ở bên trong lục căn nó vững, thì nó 
sẽ hòa hợp với sáu cái bên ngoài. 
 
Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong cái pháp này để cho các bạn ý thức rõ 
lục căn. Mà cái lục căn này là đi về tới đại định, chớ không phải lục căn như người ta cắt 
nghĩa là chỉ có một góc thôi, không thấy rõ điều đó. Còn cái lục căn mà tôi vừa nói đây là nó 
phát triển vô cùng tận. 
 
Cái gì ở thế gian không có sáu cái đó không bao giờ phát triển nổi, cho nên các bạn tu phải ý 
thức. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Phật, niệm, thường niệm, đến vô biệt niệm thì các 
bạn mới thấy. 
 
 
LỤC PHỦ NGŨ TẠNG : 
 
Trong cái lục phủ nó cũng có sáu cái luồng điển kia. Còn cái ngũ tạng đó là kim, mộc, thủy, 
hỏa, thổ ở bên trong. Mà sáu cái luồng điển tôi vừa cắt nghĩa ở bên trên là lửa, nước, không 
khí, phát triển, hào quang, linh cảm. Nó bao vây cái ngũ tạng, mà để cho ngũ tạng vận hành 
và di chuyển cái cơ thể. Đó, còn lục phủ nó bao vây ở bên ngoài. 
 
Khi các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, nó khai thông rồi thì sáu cái đó là trung tâm 
quan trọng của cái tiểu thiên địa. Mà niệm thông rồi thì thuộc về lục thông. Sáu cái đó thông 
là lục thông. Mà khi các bạn thông được sáu cái đó rồi thì thiên biến vạn hóa, vô cùng tri 
giác, thì mới đi tới cái lục tâm thông. 
 
Đó thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có cái sự thanh nhẹ đó nó mới hấp thụ được cái 
lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật, chư Tiên, một chữ của thanh điển nói ra đáng 
ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm. 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

MỘT NĂM DÀI 
 

Một năm! Một năm dài! 
Một năm chuyển hóa bao ngày  

Thương yêu tha thứ mới gần được nhau 
Tình thâm tưởng niệm đổi trao 

Nam Mô lục tự tiến sâu tâm người  
Thức tâm ướm nở nụ cười  

Người người hoan lạc người người cảm vui 
Tự mình thực hiện rèn trui 

Bỏ tâm động loạn hưởng mùi đạo tâm 
Quí Cha thương Mẹ tự tầm 

Con đường chơn giác siêu âm của Trời 
Mỗi năm dự Tết hợp thời 

Vô Vi cởi mở dìu đời tiến lên 
Tình thương huynh đệ chẳng quên 
Bền lòng tu luyện đạo nền phổ ghi 

Chung vui học hỏi dự thi 
Năm nay kết thúc hẹn thì sang năm 

Một năm lại có một năm dài!!! 
 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng. 

Las Vegas, 04-07-1987 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
Ông Tư giảng 
 
Hữu Thế Giới Danh Viết Cực Lạc 
Nghĩa là: Xá Lợi ơi! Trên thiên đàng gọi là chốn Cực Lạc vui vẻ vô cùng, mỗi mỗi đều có cơ sở. 
 Chữ HỮU THẾ GIỚI nghĩa là: Cơ Sở trên Trời. 
Chữ DANH VIẾT nghĩa là: Mỗi chỗ nào cùng có Phật-Tiên làm việc điển. Tuy là ngồi thong thả, chớ để sai 
khiến điển quang làm việc, còn mấy vị Phật thì cai quản mấy luồng điển, biến hóa vô song, sanh sanh hóa 
hóa vạn vật. 
Chữ CỰC LẠC là siêng năng vui vẻ làm việc trong cơ sở. 
 
Kỳ Ðộ Hữu Phật Hiệu A Di Ðà 
Chữ KỲ ÐỘ nghĩa là: Lúc nào cũng có Phật, phẩm nhỏ tùng phẩm lớn, tuân lệnh chăm chỉ làm việc. 
HỮU PHẬT nghĩa là: Mỗi phẩm cũng đều là Phật, thì nhờ điển 6 chữ Di Ðà Khoa học của ta. 
 
• Ông Tám giảng 
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Chúng ta tu rồi chúng ta thấy rõ cái trật tự. Trước kia chúng ta tranh chấp, lấy cái tâm phàm làm trật tự. Mỗi 
một việc cằn nhằn la lối om sòm, mà việc thì chỉ có một chút thôi. 
Cái bàn nhích có một chút mà nói đủ thứ hết, người ta cũng chưa chịu làm. Còn cái phần điển nó khác. Khi 
các bạn ngồi đó mà tâm các bạn tưởng thì nó đã làm việc rồi, cái luồng điển ở trên bộ đầu.  
Cho nên những người tu có điển, có căn tu nó rút cái bộ đầu. Nó rút rõ ràng như vậy, nó rút rồi, lên điêu 
luyện, điêu luyện rồi thừa tiếp bên trên quy không. Lúc đó muốn làm cái gì là chuyển một chút là rồi. Công 
việc xong trong nháy mắt. Những vị mà chỉ huy hay là giúp đỡ người nào, hứa một tiếng là nó làm rồi. 
Nhiều khi nó sẽ xảy ra xuống thế gian 5, 6 tháng hay có khi 5, 6 năm. Vì quá nhẹ, trên đó ta quyết định một 
chút thì ở dưới này lâu lắm nó mới thành tựu. Những cơ biến chuyển từ ngày tôi ra đây, tới Manila tôi có 
làm 4 câu thơ bằng Ăng Lê và thế giới sẽ thay đổi, chuyển thiên cơ, thay đổi thời tiết này kia. Bốn câu thơ 
đó, tới ngày nay mới thấy rõ chút đỉnh, thay đổi động đất, mà mấy bao nhiêu năm trước, 1978 tôi ra, tôi 
giảng ở cái chỗ đó, và cũng có như thiền đường của người tổ chức về quốc tế. Người du lịch tới đó chơi và 
học thiền theo cái kiểu mới. Trước khi thiền thì nhảy disco một chập rồi mới vô ngồi thiền cho khỏe. Cái lề 
lối của họ như vậy, rồi họ mời tôi giảng. Tôi giảng, tôi có viết ra 4 câu thơ như đã viết ra trong cuốn sách, 
nhưng mà cái chuyện ở Bên Trên chúng ta thấy như vậy. Nhiều người đem cái thiên cơ xuống nói, chỗ này 
sập, chỗ kia hư, chỗ này tiêu, nhưng mà không có ngày giờ, nói không đúng, không thể nào đúng, tính 
không được. 
 Cho nên, Bên Trên làm cái gì cũng mau lẹ, cái giới đó nó thanh nhẹ, làm cái gì nó cũng mau lẹ. Ngày hôm 
nay tiến triển tới computer, máy điện não. Ðánh một cái là nó biết rồi. Nó biết dân số người nào, tánh tình 
làm sao nó ghi vô đó hết rồi, mà cũng còn chậm hơn trên kia. Cho nên chúng ta tu về điển giới mới kịp thời 
trở về cái siêu văn minh của Thượng Ðế ở kỳ tới.       (Còn tiếp) 
 

THÔNG BÁO VỀ SỮA CHỮA BẢO TRÌ TRÊN THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 
 
May 3, 2012 
Kính chào các bác, các anh trong Hội Đồng Quản Trị và quý bạn đạo, 
 
Vừa qua chúng tôi đã làm một số công việc để bảo trì Thiền Viện Vĩ Kiên như sau:. 
 
1.  Thay ống nước máy bơm nước bị chảy trên bồn chứa nước. 
2.  Gắn thêm 5 đèn security light trước và sau Thiền Viện, để bạn đạo thấy đường lên   các bậc thang vào 
ban đêm và để quan sát xung quanh Thiền Viện vào ban đêm. 
3.  Thay 2 cái toilet trong phòng nam và nữ tầng dưới bị chảy nước. 
4.  Làm bức tường rào ngăn đất bằng gạch phía trước Thiền Viện. 
5. Sắp xếp ngăn nắp lại phòng kho dụng cụ.   
6.  Sữa lại nắp đậy hầm cầu phía ngoài.  
7.  Bơm lại và thay mới các bình chữa lữa xung quanh Thiền Viện.  
8.  Trồng thêm 23 cây hoa Anh Đào, 20 cây thông kiểng, 10 cây maple 
9.  Làm hàng rào lang cang dọc theo đường niệm hành để bạn đạo lớn tuổi có thể vịn lúc đi niệm hành ở 
những đoạn nguy hiểm dễ té.  Phần này sắp xong, có thể 1, 2 cuối tuần nữa là hoàn thành. 
10.  Sữa chữa lại parking.  Về mục số 10 là công trình lớn, sức người không thể làm được, cần đến những 
máy móc lớn, và kỷ thuật cao, biết làm và có kinh nghiệm mới hoàn thành được.  Nên chúng tôi có mướn 
một công ty Mick Hill Enterprise ở trên núi gần Thiền Viện để làm công việc này.  Kế hoạch như sau: 
 
1.  Trước khi làm parking cần phải coi lại hệ thống hầm cầu, vì nó sẽ thoát nước ra khu parking của mình và 
hệ thống này phải đúng luật theo county yêu cầu.  Cho nên cần phải làm thử nghiệm xem hệ thống hầm cầu 
cuả mình có tốt không? Nếu không tốt phải thay hệ thống hầm cầu mới (định giá hầm cầu mới khoảng 
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$6,000 - $7,000).  Cái việc thử nghiệm này gọi là Dye Test Leach Field giá ($300.) 
 
2.  Bench & Log Removal, Demo 110' x 4' x 8" Retaining wall cement poured in place, import dirt, compact 
(giá $12,000).  Làm một bức tường chắn đất chạy dọc dài khu parking phía trước Thiền viện.  chiều dài 110 
feet. 
 
3.  Fine Grade in place 3/4 Rock 160' x 39' (giá $6,240).  Đổ đá khu parking. 
 
4.  Cut, grade & Pave 3-1/2 in deep 100' x 15' (giá $4,500).  Làm thêm đường xe chạy Exit ở phía đầu trong, 
hồi xưa đã làm lở dở, để sau này xe có thể exit ra phiá đó mà không cần phải ra hướng cũ. 
 
5.  Seal Coat Existing Drive way 185' x 15' (giá $975).  Sữa lại đường tráng nhựa cũ đã bị hư, đường chính 
vào Thiền Viện. 
 
Tổng Cộng: $24,015. 
 
Số tiền này chưa tính thêm làm 1 parking phía ngoàì đường để đâụ xe trong thời gian tuyết rơi. 
 
Đó là kế hoạch sẽ làm để tu bổ lại Thiền Viện nhiều năm (26 năm) đến nay cũng cần thiết phải bảo trì và 
giữ gìn.  
Cho nên chúng tôi kêu gọi và kính mong sự phát tâm đóng góp và hổ trợ của quý bạn đạo về nhân lực 
cũng như tài lực, để chúng tôi sớm hoàn thành công chuyện bảo trì này, giữ cho Thiền Viện Vĩ Kiên mang 
tên Đức Thầy kính yêu của chúng ta được khang trang, sạch sẽ, tốt đẹp nhầm phục vụ bạn đạo hữu hiệu hơn, 
tốt hơn trong tương lai. 
Nhân đây Thiền Viện Vĩ Kiên cũng xin thông báo đến quý bạn đạo, lúc này thời tiết trên Thiền Viện rất tốt, 
bạn đạo có thể về đây thăm viếng hoặc vãng lai để tu tập nơi thanh nhẹ của Thiền Viện. 
 
Xin các bạn đạo nào ai có thể phụ giúp dùm tuỳ theo khả năng và công việc, thợ chính cũng như thợ phụ, 
nam cũng như nữ, v.v.v đều có thể giúp tay để công việc  bảo trì Thiền Viện mau chóng hoàn thành để đón 
tiếp bạn đạo thế giới về đây vãng lai trong dịp hè này và tham dự Đại Hội năm nay. 
 
Mọi đóng góp, xin liên lạc Thiền Viện Vĩ Kiên ở số 909-338-6691.  Hay 
Trần Lệ Quyên: 714-414-2849, email: myquyen11@yahoo.com 
Minh Đoàn 714-272-0374, email: mkdoan@hotmail.com, để sắp xêp 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình 
 
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 
 
Quyên Trần 
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THƠ BẠN ÐẠO 
           A DI ĐÀ KINH 
Người thế gian hung dữ chấp mê 
Phật pháp không tin đọa bản thể 
Phật tổ từ bi độ chúng sanh 
Truyền bá pháp mầu ban dưới thế 
Tu luyện đạo, thừa tiếp điển Phật 
Phổ truyền A Di Đà kinh kệ 
Truyền giáo pháp môn khoa học Phật 
Rửa ráy linh hồn cho sạch sẽ 
Hành luyện khoa huyền bí Phật pháp 
Người hiền sáng suốt lưu thanh nhẹ 
Linh hồn hoan hỉ về thiên đàng 
Di Đà kinh luyện thoát trầm mê 
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 
26.04.12 
                          ---- 
VÔ VI TU RÚT GIAI ĐOẠN 
Chưa biết tu hành hay động loạn 
Hành tu thiền pháp tâm thân an 
Duyên lành ngộ uống linh đơn Phật 
Thiên về đạo cảm giới thanh ban 
Phân tích nội tâm thật rõ ràng 
Ấy nhờ thuốc Phật tu nhanh tiến 
Vô Vi hành rút mau giai đoạn 
Trực tiếp khai thông nghe ngộ giác 
Đọc, hiểu, biết liền tâm phát sáng 
Tâm linh tiến hóa quy thanh tịnh 
Cải cựu hoán tân tới định an 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 
29.04.12 
                 ---- 
             THẦN THÔNG 
Học bài tâm tịnh vẫn chưa xong 
Ganh tỵ hơn thua thức bất đồng 
Sửa tánh tu tâm xá vệ quốc 
Khai tâm mở trí luyện thần thông. 
                                TP.HCM ngày 29/4/2012 
                                          Minh Vô Vi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ---- 
           NHÂN TÀI  
Chỉ có hạ mình mới đổi thay 
Gieo trồng hạnh đức mới nhân tài  
Hơn thua đối kháng thiếu nhân đạo 
Dũng trí thực hành tâm triển khai. 
                                TP.HCM ngày 29/4/2012 
                                              Minh Vô Vi 
                    ----- 
          ĐIỂN QUANG 
Ngọn lửa thiên đàng xuống thế gian 
Đày vào bản thể học mở mang 
Thăng hoa hành triển khai chơn giác  
Sáng suốt linh hồn luyện bước sang. 
                             TP.HCM ngày 29/4/2012 
                                              Minh Vô Vi 
                 ----- 
           NGUYỆN CẦU 
Tôi viết lên đây lời nguyện cầu 
Mong sao sức khỏe được dồi dào 
Tu hành tâm tịnh hằng mong ước 
Kiến tánh minh tâm mới nhiệm mầu. 
                             TP.HCM ngày 29/4/2012 
                                          Minh Vô Vi 


