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Số:  929  Ngày: 28 tháng 4 năm 2013 

 

 
 
 Mục Bé Tám 10/7/2003 đến 16/7/2003 
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) Nghieäp do ñaâu maø coù? 
2) Thöïc haønh töï thöùc laø sao? 
3) Nhu caàu cuûa loaøi ngöôøi laø gì? 
4) Muoán voâ giôùi haïn laø sao? 
5) Tình thöông do ñaâu maø coù? 
6) Vì sao laøm ngöôøi laïi khoâng thöông ngöôøi? 
7) Loaøi ngöôøi ai cuõng bieát thöông? 
 
 
 
 

Quân Bình 
 

Quân bình tự tiến tự về Trời 
Khai thông trí tuệ được thảnh thơi 

Duyên Trời duyên Phật qui một mối 
Thực hành chánh pháp rõ từ hồi 

 
Vĩ Kiên 
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1) Montreùal, 10-07-2003  1:00 aM 
Hoûi:  Nghieäp do ñaâu maø coù? 
 
Ñaùp:  Thöa nghieäp do daâm taùnh maø ra 
  Keä: 
 Tham daâm taïo nghieäp khoù phaân hoøa 
 Theá thaùi nhôn tình töï chuyeån ra 
 Ñaïo ñöùc thöïc haønh töï vöôït qua 
 Thöïc haønh töï thöùc chuyeån phaân hoøa 
 

2) Montreùal, 11-07-2003  2: 35 AM 
Hoûi:  Thöïc haønh töï thöùc laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa thöïc haønh töï thöùc laø daán thaân phuïc vuï 
töï hieåu saâu 
  Keä: 
 Thaønh taâm phuïc vuï roõ nhu caàu 
 Tieán hoùa thaâm saâu töï hieåu saâu 
 Giaûi toûa phieàn öu raát nhieäm maàu 
 Tình ngöôøi soáng ñoäng roõ chieàu saâu 
 

3) Montreùal, 12-07-2003  5: 40 AM 
Hoûi:  Nhu caàu cuûa loaøi ngöôøi laø gì? 
 
Ñaùp:  Thöa nhu caàu cuûa loaøi ngöôøi laø tham muoán 
voâ giôùi haïn 
  Keä: 
 Tham daâm voâ cuøng töï haïi thaân 
 Theá giôùi taêng tham vì moái lôïi 
 Coù maét nhö khoâng khoâng bieát tôùi 
 Thöïc haønh ñoäng loaïn chaúng caàn Trôøi 
 

4) Montreùal, 13-07-2003  2: 41 AM 
Hoûi: Muoán voâ giôùi haïn laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa muoán voâ giôùi haïn laø muoán khoâng bao 
giôø ngöng 
  Keä: 
 Tuùi ngöôøi khoâng ñaùy khoâng ngöng 
 Ruoät nôû buïng to ñeàu öù ñoïng 
 Töùc buïng caønh hoâng chuyeån loøng voøng 
 Thaân taâm baát oån chaúng giôø thoâng 

5) Montreùal, 14-07-2003  12: 50 AM 
Hoûi:  Tình thöông do ñaâu maø coù? 
 
Ñaùp:  Thöa tình thöông do tình caûm maø ra 
  Keä: 
 Tình thöông bieåu loä töø thöông yeâu 
 Xaây döïng taâm laønh trong yù ñoäng 
 Quyeát ñònh thöông yeâu töï cöùu mình 
 Thaønh taâm hoïc hoûi chuyeån aân tình 
 

6) Montreùal, 15-07-2003  8: 28 AM 
Hoûi:  Vì sao laøm ngöôøi laïi khoâng thöông ngöôøi? 
 
Ñaùp:  Thöa gheùt ngöôøi taïi thieáu trí 
  Keä: 
 Thieáu trí saân si giaän khaép nôi 
 Hoøa ñoàng hoïc hoûi khoâng coøn giaëc 
 Thöông mình thöông hoï giaûi thoâng ñöôøng 
 Môû trí khai taâm hoïc tình thöông 
 

7) Montreùal, 16-07-2003  2: 47 AM 
Hoûi:  Loaøi ngöôøi ai cuõng bieát thöông? 
 
Ñaùp:  Thöa loaøi ngöôøi ai ai cuõng bieát thöông yeâu 
  Keä: 
 Sanh ra ai cuõng bieát thöông yeâu 
 Trôøi ñaát hình thaønh laïi bieát nhieàu 
 Khoù khoå töï cam töï ñaït sieâu 
 Qui nguyeân thanh tònh töï thoâng ñieàu 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Nhớ Thương Con 
 

Cha Trời mới biết thương con 
Giúp con tiến hóa, sống còn mến yêu 

Thân con ngắn gọn nhẹ nhiều 
Thâu gồm Hồn Vía giải điều tử sanh 

Học cho rõ sống thừa hành 
Chết rồi lại học, học thành hư không 

Trở về nguồn cội thiên tòng 
Biết Trời biết Phật lập vòng tình thương 
Thương trong nguyên lý đường gương 
Tự hành tự tiến mở đường cảm giao 

Vía hồn cảm hóa ra vào 
Thương con dìu tiến trở vào thiên cung 

Cha phân đạo lý bít bùng 
Cho con hiểu rõ đừng dùng giả tâm 

Tình Trời siêu diệu thậm thâm 
Tâm con vùng tiến, khỏi lầm khỏi sai 

Tiến lên một cõi thanh đài 
Thấy Cha đang đợi con ngày như đêm 

Thiên tình quy luật tạo niềm 
Nhớ thương, thương nhớ ấm êm lý Trời 

Hồn con sống cảnh đời đời 
Vía con sống tạm chuyển dời đi lên 

Tâm con có sẵn đạo nền 
Quân bình đời đạo xiết rên làm gì 

Tâm con đạo đức kiên trì 
Thương yêu vô tận, con thì tiến lên 

Cha nay phân rõ đạo nền 
Thương yêu chỉ có Cha bền giữ tâm 

Con đừng luận xét sai lầm 
Chính con là cảnh, đáng tầm đáng ghi 

Trong con có sẵn nơi truy 
Thầm tịnh, thầm tiến con thì thấy tâm 

Hư không là cảnh con tầm 
Tâm con là đó, chẳng lầm chẳng sai 

Lấy Không luận xét đêm ngày 
Chan hòa thâm lý, duyên Thầy duyên con 

Chuyện đời, chuyện đạo nỉ non 
Hướng thanh đàm luận chẳng còn si mê 

Thương con Cha muốn con về 
Cùng Cha hợp nhất muôn bề khai minh 

Cha con luận xét chơn tình 
Dìu cho muôn loại hướng khuynh Phật Trời 

Xét ra cảnh tạm ở đời 
Do Cha quy định, sanh, rời, tựu, tan 

Quy về một cảnh một đàng 
Muôn màu như một, phân ban quy hình 

Xét to xét nhỏ cũng mình 
Trong con sẵn có chơn tình Cha ban. 

 
 

Lương Sĩ Hằng. 
Manila, 29-08-1979 

 
NGHE BĂNG GIẢNG CỦA ÐỨC THẦY 

CHAY-MẶN 11 
Trích Kinh A DI ĐÀ – Vấn Đáp 

 
Bạn đạo: Thưa Thầy, xin cho phép con có ý kiến thêm về vấn đề chay mặn một chút xíu bởi vì đây là 
một cái vấn đề rất quan trọng trong đường tu mà rất nhiều người còn thắc mắc. Thì theo sự theo dõi 
tìm hiểu ở bên Thầy thì tôi thấy rằng mức độ độ tha của Thầy là tột đỉnh rồi, nhưng mà Thầy rất hạn 
chế, chỉ, quý vị nghe rõ là Thầy nói “Khi nào có cơ duyên phải độ thì mới độ”, còn nếu mà đem cái 
trược của con thú vào cơ thể, như trong những ngày hôm nay Thầy làm việc rất nhiều thì hoàn toàn 
Thầy không muốn làm việc cơ thể hơn nữa nên tuyệt đối không có nấu mặn cho Thầy ăn. Và như anh 
Phương nói đó thì tôi tìm hiểu cái bản thể của mình đó thì tôi thấy rằng, đến khi mà anh thanh lọc 
được cơ bản thể anh thì cái chữ lạm dụng đồ ăn mặn không còn có ý nghĩa nữa, vì tới một cái mức độ 
nào đó anh thấy miếng thịt anh không thèm, anh thấy con tôm anh không thèm. Nếu anh ăn vì giao tế 
xã hội thì anh ăn, anh phải ăn vì giao tế, và anh về anh phải độ, chứ còn nếu anh chưa thanh lọc được 
bản thể anh, anh thấy miếng thịt anh còn thèm dù cho giấu, đóng lại trong tủ lạnh, anh cũng mở ra anh 
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ăn, thì đó là nó tiến hóa theo trinhg độ tu tập của mình. Cách đây mấy năm, nhiều khi tôi đút con tôi 
ăn, thì tôi thấy chả lụa ngon quá, thịt heo ăn ngon quá thì tôi ăn tôi vẫn còn cảm thấy cái ngon của nó. 
Nhưng bây giờ thấy miếng thịt hay miếng đậu hũ cũng vậy thôi, và khi ăn thì tôi nhai, tôi nghiệm xem 
cái sự thỏa thích của mình như thế nào. Thì đối với cọng rau hay là đối với miếng thịt không khác 
nhau, thì tôi tự nghiệm thấy cái sự thanh lọc của mình nó có thay đổi, thành ra vấn đề chay mặn là tùy 
theo trình độ tu tiến của mình, chứ mình không thể thấy ai ăn mặn mà cho là người đó là trần trược. 
Theo tôi thì tôi nhận xét như vậy. 
 
Đức Thầy: Cho nên tùy duyên trợ hành. Khi mà mình thức tâm rồi mình thấy không có ai hưởng hết. 
Nó đang làm việc, máy này làm cái này, nghĩ là cái máy... máy này làm cái này, máy này làm cái kia, 
máy này làm cái nọ để cho cái cơ cấu tiến hóa chớ không có ai hưởng, đâu có ai hưởng cái gì; ăn, ngủ, 
ỉa, nhất định một ngày tới tối có ba cái công chuyện đó, làm việc. Mà ông Trời ông tinh vi vô cùng, 
không có mảy may nào lọt. Nhờ đó mà ông xử tất cả những cái tội, những cái tội ác ôn chừng nào ổng 
có cơ giới để xử tội; tan rã tới cọng rau cũng còn xử tội để cho nó tiến hóa, ghê gớm chưa? Cho nên 
sự tinh vi của ông Trời là chúng ta tránh không được, không thể nào tránh được. Đừng tưởng tôi ăn 
chay là tôi đác đạo, tôi ăn chay là tôi không có tội; có tội tự nhiên à, xuống Địa Ngục có tội tự nhiên à. 
Thì mình cái tâm chưa thức, chưa thấy trọn lành mặt trái. Chân lý là tròn mà mình bóp méo thì làm 
sao mình hiểu chân lý, cho nên khó ở chỗ đó. Cho nên ban đầu tôi tu tôi rất tinh tấn, đến nỗi tôi ăn 
cơm với nước sôi chớ không có thèm ăn cái gì hết, trong lúc cải tạo. Nghĩa là một tuần tôi ăn sáu, bảy 
ngày cơm với nước sôi, bởi vì sao? Ruồi muỗi nhiều quá, tôi không ăn đồ ăn được, tôi đổ nước sôi vô 
ăn đại, nhưng mà nó vẫn khỏe, có gì đâu. Cho nên chúng ta “nhất bất sát sanh”, không có cố sát một 
cái gì, tâm luôn luôn cứu độ, và ý chúng ta luôn luôn giải thoát, thì tùy duyên trợ hành. Ăn được bao 
nhiêu? Người tu không có ăn nhiều được. Cho nên tôi chỉ giới hạn cho cái thể xác năm tới mười phút 
là hết rồi, không có vụ hai chục phút ăn bữa ăn, không có, giới hạn bây nhiêu đó thôi, có đói ráng 
chịu. Tôi đi tới chỗ đó, nghiêm luật của tôi cũng dữ lắm, năm tới mười phút là xong bữa ăn, không có 
để lâu, cà kê dê ngỗng, món này, món nọ - Không có! Mình giới hạn nó để cho nó dễ tu, vì Lục Căn, 
Lục Trần mà mình thả lỏng nó cũng làm trời làm đất, cho nên mình phải giới hạn để quản lý và dẫn 
tiến nó tu. 

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam California 

 
Kính thưa quý bạn đạo: 
 
Vì có sự thay đổi chức vụ thuộc Ban Chấp Hành , chúng tôi, Hội Đồng Quản Trị Hội Ái Hữu Vô Vi Nam 
California, xin trân trọng giới thiệu đến Quý Bạn Đạo về Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2013-2015 như sau: 
 

- Hội Trưởng:    Trần Lệ Quyên 
- Phó Hội Trưởng:   Võ Thanh Chí 
- Tổng Thư Ký:    Nguyễn Kim Anh 
- Thủ Quỷ:     Lê Nguyễn Bạch Liên 
- Trưởng Ban Phát Thanh:  Đoàn Khải Minh 
- Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên: Lê Quí 
 

Trân Trọng kính bái, 
 
Thay Mặt HĐQT 
 Phan Xuân Thái 
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 KHÓA SỐNG CHUNG TẠI ATLANTA 
 
Bạn đạo Atlanta Georgia xin thông báo: 
 
Nam Mô A Di Đà Phật 
 
Kính gởi Đức Thầy,Kính gởi bạn đạo Vô Vi trên toàn thế giới 
 
Được sự cho phép của Đức Thầy, hàng năm bạn đạo Atlanta tổ chức Khóa Sống Chung với tên: Minh 
Chánh Đạo Pháp 
Năm nay Khóa Sống Chung sẽ được tổ chức 3 ngày: 
25,26,27 tháng năm 2013 cũng là dịp lễ Memorial Day tại Mỹ 
Địa điểm: Thiền Đường Minh Chánh Đạo Pháp 
1375 Heatherton Rd 
Dacula, GA 30019. USA 
Nội dung: 
Kỹ Thuật Tu Học, Thiền Vô Vi với 3 Pháp: 
Soi Hồn Pháp Luân Thường Chuyễn, Pháp Chiếu Minh 
 
Chương Trình Sơ Lược: 
 
Thứ Bảy 25 tháng 5 năm 2013 
11 giờ trưa:   
Khai mạc 
Mặc niệm tưởng nhớ Đức Thầy cùng Chư Vị Bề Trên 
Giới thiệu chương trình và bạn đạo tham dự 
12 giờ trưa: 
Dùng bữa chay tịnh 
3 giờ chiều: 
Trao đổi Kỷ Thuật Tu Học dựa trên nền tảng Phương Pháp Công Phu do Đức Thầy hướng dẫn 
6 giờ chiều: 
Dùng bữa chay tịnh 
8 giờ tối: 
Vấn Đạo, Bóc thăm đố vui 
12 giờ sáng: 
Thiền chung 
 
Chủ Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013 
6 giờ sáng: 
Thiền chung 
7 giờ 30 sáng: 
Dùng bữa chay tịnh 
9 giờ sáng: 
Tiếp tục ôn lại kỹ thuật thực hành các Pháp 
12 giờ trưa: 
Dùng bữa chay tịnh 
3 giờ chiều: 
Trao đổi kinh nghiệm Tu Học 
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6 giờ chiều: 
Dùng bữa chay tịnh 
8 giờ 30 tối: 
Học chơn ngôn của Đức Thầy - Trà đàm 
12 giờ sáng: 
Thiền chung 
 
Thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2013 
6 giờ sáng: 
Thiền chung 
7 giờ 30 sáng: 
Dùng bữa chay tịnh 
9 giờ sáng: 
Đúc kết kỹ thuật tu học 
12 giờ trưa: 
Bế mạc - Tạ ơn Chư Vị Bề Trên 
Tham quan Atlanta 
 
Bạn đạo Atlanta xin phục vụ miễn phí cho tât cả các bạn đạo gần xa đến tham dự. 
Kính Bái 
Mộng Chi 
 
Ban liên lạc: 
Phạm Trung Chính: 770-921-0059 
Thái Hồng Hụê: 678-790-6689 
Dương Minh Thuỷ: 404-547-0637 
Email: Minhchanhdaophap@yahoo.com 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Trần Dáy là bạn đạo cự ngụ tại Tulsa, Oklahoma, là ông 
của bạn đạo Nguyễn Công Tuất và Phạm Thị Xuân Liễu ( Cam Ranh, Khánh Hòa), mất lúc 8h25 ngày 
23/04/2013 dương lịch tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam. Hưởng thọ 84 tuổi được siêu thăng theo hạnh 
nguyện. 
Căm ơn quí bạn đạo 
Bạn đạo Cam Ranh kính báo 
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THƠ BẠN ÐẠO 
          MẤT – CÒN 
 
Của thiên trả địa lời Thầy dạy 
Nay còn mai mất việc đổi thay 
Có có không không Trời đã định 
Tham muốn thầm than rủi với may 
 
Lấy không làm đích làm định huớng 
Cảm thông thế sự thật vô thường 
Lo tu giải nghiệp là nẻo chánh 
Vững bước mà đi khắp bốn phương 
 
Tâm vốn vô sanh vô hủy hoại 
Dồi mài tu sửa sáng lại oai 
Bền tâm vững chí không dời đổi 
Điển quang thanh nhẹ dũng tiến hoài 
 
Quay vô tự kiểm tìm phuơng chuyển 
Kích động không ngừng tâm vẫn yên 
Lục Tự DI Đà vô biệt niệm 
Chuyển khai mối đạo giải thông liền 
 
Tham thiền nhập định tâm khai mở 
Thế sự trần gian chẳng phai mờ 
Thông đời thông đạo thông nhâm đốc 
Soi sáng đường tu hết ước mơ 
 
San Jose, ngày 9/5/1992 
       Kính bái 
       Lý Vĩnh 
                     ---- 
           NIỆM PHẬT 
Tu hành niệm Phật giải nghiệp tâm 
Niệm Phật mở khai huyền bí nắm 
Nội tâm nội tạng nhẹ khai thông 
Huyền bí hiểu rồi thức giác thâm 
Thấy rỏ thương yêu Trời Đất ban 
Xây dựng tâm thanh phá chấp lầm 
Nghiệp tâm hóa giải nhờ niệm Phật 
Niệm Phật triền miên thanh nhẹ tâm 
Giác ngộ tâm minh hiểu chính mình 
Niệm thành biệt niệm đạo cao thâm 
Giải nghiệp hoàn nguyện đúc pháp thân 
Trở về thanh tịnh Đạo tâm cầm. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
16.03.13) 
 
 
 

                 ---- 
    TU TÂM GIẢI TIẾN 
Hành trong khó khổ thức tu tiến 
Tháo gở vận hành trong tiểu thiên 
Giải tiến điều thông cơ tạng thanh 
An lạc tâm thân nhẹ tọa thiền 
Nguyên khí tiếp khai sinh lực mở 
Pháp hành luyện giải hòa thanh điển 
Vun bồi nguyên khí trí tâm minh 
Mắt sáng mặt tươi điển phát triển 
Trung tim điển rút bộ đầu thông 
Thể xác nhờ hồn nhẹ tiến xuyên 
Tu tâm giải tiến trong nguyên lý 
Qui về thanh tịnh chơn tâm hiện 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
24.03.13) 
                      ----- 
                TỪ TÂM 
Nhất tâm hành đạo phát tâm từ 
Nhất thiết tu hành xóa lỗi lầm 
Nhất kiếp bất tu, vạn kiếp khổ 
Nhất thời thố lộ, muôn thời trầm 
                             Saigon 27.3.2013 
                                  Minh Vô Vi 
            THIÊN ĐÀI 
 Luồng thanh khí điển thổi đêm ngày 
Tu luyện linh hồn sớm mở khai 
Tiến hóa thăng hoa vào điển giới 
Leo mây xem cảnh cởi thiên đài 
                                Saigon 28.3.2013 
                                     Minh Vô Vi 
                   KHAI MINH 
Từ ngày học đạo hồn minh khai 
Thi phú văn chương thích viết hoài 
Cảm tác trao nhau lời đạo lý 
Tương lai theo bước các anh tài 
                                      Saigon 28.3.2013 
                  NHƯ LAI 
Tu hành luyện đạo vía hồn khai 
Luyện khí miệt mài tạo thánh thai 
Bản thể nay thông nhờ khử trược 
Sớm ngày đắc đạo kiến Như Lai 
                                      Saigon 28.3.2013 
                                            Minh Vô Vi 
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              SEN ĐÀI 
Tâm đời danh lợi sớm phôi phai 
Tâm đạo sáng ngời tự chuyễn thay 
Nhất dạ tu hành, tâm sáng suốt 
Quý Thầy, quý đạo tâm sen đài 
                                     Saigon 28.3.2013 
                                            Minh Vô Vi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          CHÁNH PHÁP 
Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm mầu 
Niệm thầm khai triển điển tâm thâu 
Vía Hồn hiển sáng đắc Tiên Phật 
Chánh pháp huyền vi nơi đỉnh đầu 
          TPHCM, ngày 24-4-2013 
                           Minh Vô Vi 
. 
                     
     GIỎ TỔ HÙNG VƯƠNG 
Anh hùng dựng nước xây biên cương 
Giổ Tổ Hùng Vương khắp bốn phương 
Cả nước hân hoan mừng kỷ niệm 
Toàn dân ghi nhớ ơn Hùng Vương. 
                  TPHCM, ngày 24-4-2013 
                           Minh Vô Vi 

 


