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Số:  910 Ngày: 16 tháng 12 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 27/02/2003 đến 05/03/2003 
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) Taïi sao goïi laø baát ngôø? 
2) Laøm sao hieåu ñöôïc chính mình? 
3) Do ñaâu hình thaønh moät theå xaùc con ngöôøi? 
4) Söï hoaït ñoäng do ñaâu maø coù? 
5) Laøm sao döùt ñöôïc loøng tham? 
6) Muoán thöïc haønh chôn chaùnh thì phaœi laøm sao? 
7) Nieäm Phaät coù höõu ích gì khoâng? 
 
 
 
 

Thoát tục 
 

Thực hành thoát tục có dịp may 
Thất tình chẳng có duyên Trời độ 

Khai triển chính mình tự giác minh 
Duyên lành rõ rệt không loạn tưởng 

 
Vĩ Kiên 
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1) Cairns 27-02-2003 9:35AM 
Hoœi: Taïi sao goïi laø baát ngôø? 
 
Ñaùp: Thöa khoâng coù döï truø tröôùc goïi laø baát ngôø 
                     Keä: 
Baát ngôø hieåu ñöôïc môùi laø minh 
Chuyeån thöùc minh taâm hieåu chính mình 
Tieán hoùa thoâng haønh minh ñaïo phaùp 
Taâm giao trí tueä roõ haønh trình 
 

2) Cairns 28-02-2003 9:44AM 
Hoœi: Laøm sao hieåu ñöôïc chính mình? 
 
Ñaùp: Thöa phaœi thaät thaø thì môùi hieåu ñöôïc chính 
mình 
                    Keä: 
Thaønh thaät vôùi chính mình thì hieåu 
Taâm thaân oån ñònh trí thaân hieàn 
Quaân bình traät töï töï taâm yeân 
Trí tueä phaân minh töï caœm hieàn 
 

3) Cairns 01-03-2003 4:41AM 
Hoœi: Do ñaâu hình thaønh moät theå xaùc con ngöôøi? 
 
Ñaùp: Thöa do söï caáu truùc tinh vi cuœa Trôøi ñaát ñaõ 
hình thaønh theå xaùc cuœa con ngöôøi 
                   Keä: 
Caën baõ thanh quang ñaõ tröôœng thaønh 
Trí taâm phaùt trieån tuøy duyeân töïu 
Khoâng ngöøng bieán chuyeån theo nghieâm luaät 
Thöùc giaùc chính mình töï cöùu sinh 
 

4) Cairns 02-03-2003 9:05AM 
Hoœi: Söï hoaït ñoäng do ñaâu maø coù? 
 
Ñaùp: Thöa söï hoaït ñoäng do tình ngöôøi maø coù 
                    Keä: 
Thöông taâm nghieäp löïc do taâm phaùt  
Trí tueä phaân minh töï phaùt quang 
Lyù thuyeát traàn gian töï baïc baøn 
Trong khoâng maø coù soáng töï an 
 

5) Cairns 03-03-2003 4:19AM 
Hoœi: Laøm sao döùt ñöôïc loøng tham? 
 
Ñaùp: Thöa phaœi tu vaø bieát ñöôïc nguyeân lyù cuœa Trôøi 
ñaát thì môùi töï döùt loøng tham. 
                 Keä: 
Tu haønh töï thöùc döùt loøng tham 
Khoù khoå chôn taâm môùi chòu laøm 
Thöùc giaùc chính mình töï deïp tham 
Qui nguyeân thieàn giaùc töï taâm laøm 
 

6) Cairns 04-03-2003 2:42AM 
Hoœi: Muoán thöïc haønh chôn chaùnh thì phaœi laøm sao?
 
Ñaùp: Thöa muoán thöïc haønh chôn chaùnh thì phaœi döùt 
khoaùt thöïc thi nghieâm luaät cuœa Trôøi ñaát. 
                   Keä: 
Nghieâm luaät cöùu mình phaœi thöùc taâm 
Qui y Phaät phaùp töï thaân taàm 
Thöïc haønh chôn chaùnh truy chôn phaùp 
Khoå luyeän söœa mình ngoä lyù thaâm 
 

7) Cairns 05-03-2003 3:21AM 
Hoœi: Nieäm Phaät coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp: Thöa nieäm Phaät raát höõu ích vaø coù cô hoäi môœ ñaïi trí deã thöùc taâm hôn 
              Keä: 
Nieäm Phaät cöùu mình töï tieán thaân 
Giaœi thoâng tröôïc khí qui ñöôøng ñaïo 
Caœm minh Trôøi Phaät töï thoâng giao 
Ñaïi trí khai thoâng töï böôùc vaøo 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Tái Ngộ 
 

Lâu năm tái ngộ bạn quê nhà 
Cảm động đáy lòng nước mắt ra 

Giây phút thiêng liêng lòng thổn thức 
Hòa tan sống động phút chan hòa 

 
Chan hòa lại nhớ quê nhà 

Nhớ thương bạn đạo thật thà mến yêu 
Lý Trời nhắc nhở tình siêu 

Vui say tâm đạo đạt nhiều lý chơn 
Thương yêu giải tỏa giận hờn 

Quy tâm thức giác tùy cơn học hành 
Cuộc đời từ trược tới thanh 

Chơn tâm thức giác thực hành đến nơi 
Tình thương ban chiếu bởi Trời 

Năm châu huynh đệ đạt lời thức tâm 
Lý trời siêu diệu thậm thâm 

Quy hồn quy vía tự tầm siêu nhiên 
Hướng tâm độ thuyết tùy duyên 

Khai minh tâm đạo triền miên học hành 
Cảm minh nguyên lý trược thanh 

Bình tâm học hỏi thực hành phút giây 
Cảnh đời chuyển hóa đó đây 

Tay không vẫn giữ rõ Thầy trong ta 
Vun bồi ý chí nhẫn hòa 

Nhớ cha nhớ mẹ chan hòa tình thương 
Thực hành mến cảm dựa nương 

Tình thương đạo đức mở đường tự đi. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 

22-01-1983 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
VÔ MINH : 
Vô minh là tại mình không hiểu mình mà thôi. Nếu tu để hiểu mình thì nó dẹp cái vô minh rồi. 
 
VÔ THỪA : 
Là không cần dựa nương một cái gì, tự động họ có thể phát triển kêu bằng Đại Định Giới, kêu bằng Vô 
Thừa. 
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TRÍCH KINH A DI ĐÀ 
 
Xá Lợi Phất! Ư Như Ý Vâng Hà, Hà Cố Danh Vị: 
Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. 
Xá Lợi Phất! Nhược Hữu Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhơn, Văn Thị Kinh Thọ Trì Giả, Cặp Văn Chư 
Phật Danh Giả, Thị Chư Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhơn,  
Gia Vi Nhứt Thiết Chư Phật, Chi Sở Hộ Niệm,  
Giai Ðắc Bất Thối Chuyển Ư A Nậu Ða La 
Tam Miệu Tam Bồ Ðề ( 4’.30”) 
          Nghĩa là: Lúc ấy Trưởng Lão Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng: Trong lúc chúng sanh được tưởng Phật, 
trong thì giờ phút khắc, chúng nó gần chết như thế nào? Hay là những thiện nam tín nữ, cùng đồng nhi mới 
sanh ra rồi thác Cha Mẹ nó tưởng Phật, như nó mới sanh đâu có mê trần mà làm tội lỗi. Hay là hấp hối chết, 
trong một phút tưởng Phật bạch Phật Tổ như thế phải làm sao? 
          Lúc ấy Phật Tổ truyền điển cho Di Ðà nói Xá Lợi con ơi! Những tội tình người mới sanh cùng hấp 
hối, phút khắc mà tưởng đến ta, thì ta rước linh hồn nó, gọi là Tam Miệu Tam Bồ Ðề. Ðến Niết Bàn sẽ chiếu 
Diệu Pháp Phật, coi tội lỗi thế nào, ít thì ta cứu, nhiều thì vào Niết Bàn, còn những thai noãn mới sanh và 
thác, Cha Mẹ nó tưởng đến ta cùng không tưởng, thì ta cũng từ bi bác ái để cứu độ chúng sanh, nhưng trong 
đấy cũng còn các vị Phật làm việc về sanh sanh hóa hóa cũng đồng thời giúp đỡ. 
          Xá Lợi ơi! Chuyện ấy còn nói nhiều công chuyện lắm, hơi đâu mà lo xa, mỗi việc đều có chư Phật 
làm việc, nhờ Phật Tổ lập hiến, đâu đều có huyền diệu điển quang minh truyền để làm việc giúp cho tất cả, 
để thừa nhận các linh hồn điển quang sơ sót. 
          Xá Lợi con ơi! Ta đây là đức Thích Ca Mâu Ni, phút khắc thì giờ nắm luồng điển này rung động, để 
cho các hàng Phật Tử làm việc, thật nhọc nhằn lắm đó con. Thì giờ phút khắc của ta đây không bỏ qua tí 
nào để cứu vớt Tam Miệu Tam Bồ Ðề, từ thế gian, trung thiên cho đến thiên không. Ba cõi ấy, ba luồng 
sóng điện đều phải thông cảm minh triết còn làm việc cực thanh cực tịnh để làm việc. Cốt giác của nó là 
Tam 
Miệu Tam Bồ Ðề, gọi là ba luồng điển lửa hóa sanh ba luồng sóng điện. Ðiển lửa có nghĩa là Tam Miệu 
Tam Bồ Ðề, là ba luồng sóng điện. Chữ BỒ ÐỀ là tí ti mắc miễu, hay là như hạt chuỗi có gút mắt để dành 
thâu thanh cùng phát thanh, tiếng có trầm bổng. 
          Xá Lợi ơi! Con khó thấu đáo lắm, luồng điển này nó cùng ăn với luồng điển thế gian mà người phàm 
làm việc cũng thế. 
 

 Thị Cố Xá Lợi Phất! 
Nhữ Ðẳng Giai Ðương Tín Thọ Ngã Ngữ Cập Chư Phật Sở Thuyết   
 
         Nghĩa là: Xá Lợi con ơi! Tóm tắt công ăn việc làm từ thế gian lên thiên đàng cùng người ở thế gian mà 
tu hành luyện đạo cũng do nơi ba luồng sóng điện, cùng các máy móc đương thời thế gian vật chất cùng ngũ 
tạng, cơ quan bản thể từ dưới đất tới trên thiên không, cốt giác của nó là ba luồng sóng điện gọi là Tinh, 
Khí, Thần truyền bá dây điện phân làm ba, từ mặt đất lên thiên không. Còn người cũng phân ba giai đoạn 
theo công phu, đầu, mình, và tay chân, cũng thuộc về điển quang là lẽ chánh, rồi gom lại luồng điển cái. 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔVI NAM CALIFORNIA 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Hội Ái Hữu VôVi Nam California đã nhận cuốn DVD phim quay về ngày lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư 11-11-
2012 tại Thiền Viện Vĩ Kiên do gia đình Bác Được Thiên Tạo thực hiện. 
Đây là một cuốn phim  ghi lại những hình ảnh kỷ niệm ngày lễ tưởng niệm của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu 
rất hay hình ảnh rõ ràng, đẹp,  cảnh bạn đạo bắt đầu đi dự lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư từ Trụ Sở Vô Vi, chạy 
lên đồi núi uốn quanh, hùng vĩ rất đẹp của núi Arrow Head và đông đảo bạn đạo có mặt tại Thiền Viện Vĩ 
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Kiên đều có trong cuốn phim này, cũng như hình ảnh Thiền Viện Vĩ Kiên vừa mới trùng tu lại. 
 
Bạn đạo ai muốn có cuốn phim này để dành xem, và cũng để biết hàng năm Thiền Viện Vĩ Kiên có tổ chức 
2 ngày lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư và Đức Thầy có rất đông bạn đạo tham dự và vui, xin cho chúng tôi biết để 
gởi tặng. 
 
Liên lạc Quyên Trần 714-414-2849 email. myquyen11@yahoo.com hay Minh Đoàn 714-272-0374, email 
mkdoan@hotmail.com hay bằng thư về VoVi Friendship Association, P.O. Box 2045, Westminster CA 
92684 
 
Kính chúc quý bạn đạo tu thiền thanh nhẹ 
 
Minh Đoàn 
 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG GIÁNG SINH VÀ TRAO ĐỔI QUÀ 
Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nam California 

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm nay 2012, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam California kính mời quý bạn đạo 
đến sinh hoạt và chung Thiền tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày Chủ Nhật 23 tháng 12 năm 2012,  Sau 
đó tham dự chương trình mừng Giáng Sinh – Trao đổi quà vào lúc 2:00 pm đến 4:00 pm. 
  
Chương trình mừng Giáng Sinh – Trao đổi quà để bạn đạo chúng ta sum họp với nhau vui vẻ trong tình 
thương yêu và đoàn kết vào dịp cuối năm. Mong quý bạn đạo tham dự cho vui. 
 

Chương trình gồm có: 
1. Trao đổi quà. (nếu bạn đạo nào muốn tham gia trao đổi quà, chuẩn bị một món quà trị giá $10)  
2. Ca nhạc, hò, ảo thuật do các bạn đạo phát tâm phục vụ 
3. Trò chơi bóc thăm, trả lời câu hỏi và trúng thưởng. Dành cho 10 bạn đạo có sốphiếu may mắn. 
 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Quyên Trần (714) 414-2849 hoặc Minh Đoàn (714) 272 -0374. 
 

Kính chúc quý bạn đạo cùng gia đình hưởng một mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới tu hành tinh tấn, tâm 
thân an lạc. 
 

TM Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California kính mời, 
Quyên Trần 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bđ ĐẶNG NGỌC SƠN, sinh năm 1928. Mất ngày 
9.12.2012 (nhằm ngày 26.10 năm Nhâm Thìn) tại Cà Mau. Thọ 84 tuổi, được siêu sanh tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
 
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Phạm Thị Loan, sinh năm 1934 (mẹ của bạn đạo Trần Văn 
Kỳ). Mất lúc 16h30, ngày 14/12/2012 nhằm ngày mồng 2 tháng 10 âm lịch (năm nhâm thìn) tại Hòa Cường Nam, Hải 
Châu, Đà Nẵng. Hưởng Thọ 79 tuổi, được siêu sanh tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
Trần Văn Kỳ kính báo. 
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THƠ BẠN ÐẠO 
           Hạnh Phúc 
 
Hạnh Phúc là gì? hỡi bạn ơi! 
Có bao nhiêu nghĩa, bao nhiêu lời 
Ai kinh nghiệm qua niềm hạnh phúc? 
Hay hiểu đơn sơ ý với lời 
 
Hạnh phúc trần gian đến từ đâu? 
Từ nơi vật chất, sự mưu cầu 
Hay từ tâm khảm trong sâu thẳm 
Hay đến từ nơi thuở ban đầu 
 
Hạnh phúc có phải là gia đình? 
Ông, bà, cha, mẹ, chồng, vợ xinh 
Cháu, con, vui, khỏe,  nhà êm ấm 
Cùng làm, cùng sống trong an bình 
 
Hạnh phúc có phải là ái tình? 
Là lòng rạo rực tình đẹp xinh 
Khi tình yêu đến trong cuộc sống 
Thương yêu, âu yếm chuyện chung tình 
 
Hạnh phúc có phải là giàu sang? 
Quyền cao, chức trọng, lắm tiền, vàng 
Xe mới, nhà sang, nhiều ruộng lúa 
Vườn cây, hoa trái trổ khắp làng 
  
Hạnh phúc đến từ tâm vui hòa 
Từ sự chân thật, lòng vị tha 
Yêu thương, tha thứ tâm hướng thượng 
Dứt khoát thất tình lục dục ma 
 
Hạnh phúc đến từ sự tùy duyên 
Không chấp, không mê, chẳng lụy phiền 
Vô tư, giản dị, trong cuộc sống 
Đạm bạc qua ngày sống an yên 
 
Hạnh phúc không là chuyện cao xa 
Không gấm nhung vàng ngọc, lụa là 
Hạnh phúc hiện diện trong nghèo khổ 
Trong mái tranh nghèo tình quê ta 
 
Hạnh phúc thế trần khắp mọi nơi 
Có ai đếm nổi hỡi bạn ơi! 
Có ai biết được chơn hay giả? 
Hạnh phúc dài lâu hay tạm thời? 
 
 

Hạnh phúc trần gian chẳng lâu dài 
Chợt đến rồi đi như sương mai 
Có ai nắm giữ được hạnh phúc 
Trường tồn vĩnh cữu không phôi phai 
 
Hạnh phúc vô thường cõi đời này 
Thật là khó đạt lại dễ phai 
Ai ơi! trân quí niềm hạnh phúc 
Hiểu rõ giá trị có trong tay 
 
Hạnh phúc đến từ, bao ý niệm 
Là niềm xúc cảm của con tim 
Là chơn thiện mỹ trong cuộc sống 
Mà người trần thế mãi đi tìm 
 
Đi tìm hạnh phúc ở đâu xa 
Hạnh phúc đang ngự ở trong ta 
Tĩnh lặng hiện ra chơn hạnh phúc 
Là tâm thanh nhẹ thức giác hòa 
 
Hạnh phúc trường tồn là tâm linh 
Là ánh từ quang của chính mình 
Sáng soi tâm thức chơn hạnh phúc 
Trạng thái lân lân hưởng điển linh. 
 
Thủy Bùi (Missouri)12/02/2012 
                    ----- 
         Sống Trong Lẽ Sống 
 
Sống trong lẽ sống dưới trần gian 
Thị phi, gian dối lắm phàn nàn 
Cảnh trần động loạn, gây buồn tủi 
Lẽ sống vô minh, tâm bất an 
 
Sống trong lẽ sống hạnh tâm lành 
Hòa đồng vui vẽ chẳng gian manh 
Sửa tâm sửa tánh hòa mọi giới 
Thành thật chính mình đạt tâm thanh 
 
Sống trong lẽ sống đạo cơ mầu 
Thực hành đạo pháp luyện minh châu 
Vui say mùi đạo hành pháp báu 
Lẽ sống đạo tâm càng thâm sâu 
 
Thủy Bùi (Missouri)11/16/2012 
              ----- 
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               Tại   Sao  ? 
 
Tại  sao  tôi  phải  tu  thiền ? 
Ăn  ngũ  không  thích  lại  ghiền  đi  tu. 
Tại  sao  tôi  phải  đi  tu ? 
Ở  đời  sung sướng  còn tu  buồn hoài. 
Tại  sao  niệm  Phật  hoài  hoài ? 
Ăn  nói  bậy  bạ  có  ngày  được nên. 
Tại  sao  tôi  phải  hướng  lên ? 
Cư  trần  hướng hạ  có  quên  ở đau. 
Tại  sao  tôi  thức  đem  thâu ? 
Đem  nằm  êm  ấm  về  lâu khỏi  thiền. 
Tại  sao  ba  pháp  triền  miên ? 
Thực  hành  làm  gì có tiền sướng hơn 
Tại  sao  lại  phải  thực  hành ? 
Xin  thưa  rằng sanh lão bệnh tử thôi. 
09/27/12   Hoàng  Kiệt (Dallas) 
 


