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 Mục Bé Tám 17/7/2003 đến 23/7/2003 
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) Loaøi ngöôøi ai cuõng bieát gheùt thöông taïi sao? 
2) Tình caûm laø sao? 
3) Tu laâu laïi kheâu daäy tình caûm taïi sao? 
4) Taâm tö baán loaïn taïi sao? 
5) Naëng ñaàu nhöùc oùc taïi vì ñaâu? 
6) Tu laâu laïi lo aâu laø sao? 
7) Ngöôøi tu maø beâ treã thì sao? 
 
 
 
 

Dày Công 
 

Dày công nhịn nhục cứu thân mình 
Ăn ngon ngủ kỷ sống an ninh 

Sửa mình tiến hóa không còn động 
Tha thứ thương yêu tự có lòng 

 
Vĩ Kiên 
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1) Montreùal, 17-07-2003  2: 50 AM 
Hoûi:  Loaøi ngöôøi ai cuõng bieát gheùt thöông taïi sao? 
 
Ñaùp:  Thöa loaøi ngöôøi coøn soáng ai ai cuõng bieát gheùt 
thöông 
  Keä: 
 Baåm sinh loaøi ngöôøi coøn sinh soáng 
 Chuyeån bieán voâ cuøng luaät hoùa coâng 
 Ñònh luaät chôn haønh khoâng chuyeån ñoäng 
 Thöïc haønh trong khoå chuyeån loøng voøng 
 

2) Montreùal, 18-07-2003  1:55 AM 
Hoûi:  Tình caûm laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa tình caûm laø thaønh taâm phuïc vuï laãn nhau 
laâu ngaøy thaønh ra tình caûm 
  Keä: 
 Thöông tình quyeán luyeán nhôù thöông nhau 
 Phuïc vuï thaønh taâm thaønh tieán böôùc 
 Cöùu vôùt chung vui cuøng daãn tieán 
 Thöông yeâu côûi môû töï thaønh hieàn 
 

3) Montreùal, 19-07-2003  2: 20 AM 
Hoûi:  Tu laâu laïi kheâu daäy tình caûm taïi sao? 
 
Ñaùp:  Thöa tu laâu gieo duyeân töï böôùc vaøo 
  Keä: 
 Nhaø troáng taâm laønh gieo meán caûm 
 Thaønh taâm phuïc vuï trí taâm an 
 Coù khoâng khoâng coù laïi baøng hoaøng 
 Uyeån chuyeån chính mình gieo ñoäng loaïn 
 

4) Montreùal, 20-07-2003  2: 20 AM 
Hoûi:  Taâm tö baán loaïn taïi sao? 
 
Ñaùp:  Thöa taâm tö baán loaïn taïi vì maát traät töï 
  Keä: 
 Quaân bình vaéng maát taâm thaân ñoäng 
 Töï caûm baát an chuyeån loøng voøng 
 Gieo ñoäng cho mình taâm chaúng trong 
 Thöïc haønh khoâng ñaït thuyeát loøng voøng 
 

5) Montreùal, 21-07-2003  2: 35 AM 
Hoûi:  Naëng ñaàu nhöùc oùc taïi vì ñaâu? 
 
Ñaùp:  Thöa naëng ñaàu nhöùc oùc taïi vì raàu 
  Keä: 
 Tu khoâng ñaït ñöôïc trí theâm saàu 
 Laån quaån aâm u töï taïo saàu 
 Khoù giaûi khoù minh khoâng tieán böôùc 
 Bình taâm thanh tònh bôùt lo aâu 
 

6) Montreùal, 22-07-2003 2: 45 AM 
Hoûi:  Tu laâu laïi lo aâu laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa noäi taâm maát quaân bình thì phaûi lo aâu 
  Keä: 
 Höôùng ngoaïi taâm khoâng yeân khoù thieàn 
 Nhieãm traàn khoâng oån laïi khoâng yeân 
 Khoå taâm cöïc trí khoù haønh xuyeân 
 Giaûi toûa traàn taâm khaép caùc mieàn 
 

7) Montreùal, 23-07-2003  10 45 AM 
Hoûi: Ngöôøi tu maø beâ treã thì sao? 
 
Ñaùp:  Thöa ngöôøi tu maø beâ treã thì moïi vieäc seõ khoâng ñuùng 
  Keä: 
 Tu haønh beâ treã ñieàu khoâng hay 
 Chuyeån hoaù taâm tö caøng böïc nhoïc 
 Traät töï taâm thaân ñeàu loän xoän 
 Haønh thoâng töï ñaït töï sinh toàn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
Washington D.C., 08-05-1982 

 
Hội tụ tâm linh xét luận bàn 

Cao thâm đời đạo pháp phân quang 
Niên lai diện kiến tùy tâm thức 

Khổ mới minh tâm rõ pháp tràng. 
 

Pháp tràng phát triển nơi nơi 
Tâm người học hỏi do Trời ân ban 

Không ngờ tương ngộ vấn an 
Cao niên mới rõ chàng nàng như nhau 

Học rồi cảm trước mến sau 
Trường đời học hỏi thâm sâu tâm hồn 

Vạn linh nguyên lý sanh tồn 
Học rồi từ giã, tự ôn đạo đời 
Hồn thời bất diệt thảnh thơi 

Vía thời bận rộn xác đời già nua 
Cảnh đời vượt khỏi hơn thua 

Thức tâm sáng suốt rõ vua trên trời 
Khai thông triển hóa đạo đờii 

Dạy cho hiểu đạo phán lời lý chơn 
Nghìn trùng tự vượt hải sơn 

Quê hương xa cách rõ ơn Phật Trời 
Giữ mình thanh-tịnh mở lời 

Thương yêu xây dựng đạt nơi an toàn 
Hướng về quê mẹ tự bàn 

Sanh sanh tử tử nhiều màn giáo tâm 
Huyền-cơ tạo hóa diệu thâm 

Sanh Lão Bệnh Tử âm thầm sửa tâm 
Phật đà tự đạt siêu thâm 

Chúa đà phân giải siêu âm lưu đời 
Lấy không làm đích tự rời 

Đạt nơi tâm thức vượt đời dâm-ô 
Ngày lành tháng tốt hư vô 

Trong không lại có, nơi mô cũng hòa 
Vạn linh chung sống một nhà 

Càn-khôn vũ-trụ hồn ta tiến hành 
Cảnh đời có tử có sanh 

Luân hồi nhiều kiếp thực hành mới nên 
Bàn tay siêu-diệu Bề Trên 

Giúp người tại thế đạt nền an tâm 
Quê mẹ sẵn có tưởng thầm 

Có ngày tái ngộ diệu thâm cảm hòa 
Tu thời chẳng có thấy xa 

Qui về trật-tự mới là ngộ tâm. 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng. 
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NGHE BĂNG GIẢNG ÐỨC THẤY 
CHAY-MẶN 12 

                                            Trích Kinh A DI ĐÀ – Vấn Đáp 
 
Bạn đạo: Thưa Thầy, trong thời gian Thầy ăn cơm với nước lạnh đó mà Thầy nghĩ tới thịt heo với thịt 
bò Thầy có thèm không?    
 
Đức Thầy: Không! 
 
Bạn đạo: Là vì Thầy đã thanh tịnh, còn thí dụ như tụi con, tu chưa có đạt mức thanh tịnh, mình biết là 
mình ăn chay để mình nhẹ cơ thể, thì mình biết vậy thôi, mình thích vậy thôi nhưng mà mình còn 
thèm, tức là mình chưa thanh tịnh, đúng không Thầy? 
 
Đức Thầy: Ừ, còn thèm là mình chưa, mình còn trược bám ở bên trong. Trược hút trược, thì mình lo 
làm Pháp Luân nhiều cái trược nó hết. Bởi vì trong có trược nó mới hút trược, nó thích ăn là có trược 
hút trược. Còn cái này không có thích. 
 
Bạn đạo: Thì như vậy mình chỉ xét mình đến một cái lúc nào đó mình tự biết mình, mình còn thèm 
hay không còn thèm, là như vậy là... 
 
Đức Thầy: Ừ, thèm là trược. Còn khi mà độ , thì khi dọn đồ ăn lên thì cái này nó sáng rồi (Thầy chỉ 
vào trước trán), như cái đèn pha nó rọi hết rồi, thằng nào thằng nấy đứng xếp hàng hết, rồi thôi bây 
giờ mình ăn chút này cho ấm bụng rồi cái chuyện kia tôi làm sau, mình ở trong này mình tận độ cho 
nó. Ăn rồi trưa phải lên ngồi giường cầu nguyện cho nó yên, không có trưa nào tôi không thiền. 
 
Bạn đạo: Cho nên có một hôm, khi đi ăn, được hồng ân đi ăn chung với Thầy, dọn lên một mâm mặn 
thì Thầy nói: “Đây nè, bà con họ hàng mình á, hiện diện ra hết”. Thì lúc đó trong lòng tôi, tôi tưởng 
tượng như là mình đang nuốt xác của cha mẹ, dì cô mình gì đó. Lời của Thầy nói, quý vị thấy Thầy 
thấy được, Thầy nói “Đây này, đây là bà con họ hàng hiện ra hết”. Thì tự quý vị suy xét. 
 

 
Thông Báo về Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013 

Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan 
 Ngày 3 tháng 5 năm 2013 
 
Kính gởi quý bạn,  

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự tham gia sốt sắng của quý bạn đến ngày hôm nay, và xin cập nhật 
hóa một vài tin tức như sau: 
   

1. Ghi danh Du Thuyền đã hết chỗ  
Vì sức chứa phòng họp trên du thuyền có hạn, và số bạn đạo tham dự cao hơn dự định, chúng tôi yêu 
cầu quý bạn ghi danh trễ tạm thời xếp vào danh sách chờ đợi  (WAITING LIST), để chúng tôi xếp 
chỗ khi có người hủy bỏ.  
 

2. Ghi danh Tour Suối Nước Nóng tại Melbourne ngày ̣9 tháng 12 đã hết chỗ 
Chúng tôi đã nhận ghi danh số người tối đa là 155 bạn đạo tham dự tour này. Rất tiếc chúng tôi 
không thể nhận thêm người vì nhóm Vô-Vi đã chiếm tỷ lệ trên 50% khách hàng và nơi suối nước 
nóng còn phải dành chỗ cho khách bên ngoài. Trong trường hợp các bạn không tham gia được tour 
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này, quý bạn có thể chọn tour xem thành phố Melbourne do hãng tàu đảm trách, và mua tour này 
trên du thuyền. Giá tour là 42 USD tham quan thành phố trong vòng 3 tiếng rưỡi đồng hồ  (Tour 
Melbourne Panoramic - ML50). Xin xem trên mạng như sau: 
http://www.royalcaribbean.com/shoreExcursions/product/detail/view.do?sourcePage=shorexByPort
&ProductCode=ML50&DestinationCode= 
Ngoài ra, hãng tàu cũng có nhiều tour khác tại Melbourne để quý bạn tùy nghi lựa chọn. 
 

3. Ghi danh Tour Du Ngoạn Xe Lửa tại Dunedin ngày ̣13 tháng 12 đã hết chỗ 
Chuyến xe lửa khởi hành lúc 10 giờ sáng và chuyến xe lửa thứ nhì khởi hành lúc 11giờ 50 sáng nay 
đã hết chỗ.  Tất cả 2 chuyến xe lửa gồm188 bạn đạo tham dự.  
Quý bạn nào vẫn muốn tham gia có thể ghi tên vào danh sách chờ đợi  (Waiting List) trong trường 
hợp có người bỏ chỗ. 
 
Nếu quý bạn muốn thăm viếng thành phố Dunedin, chúng tôi có thuê thêm xe bus để chuyên chở các 
bạn chỉ muốn ra phố Dunedin, và không đi chơi xe lửa. Lệ phí là 20 USD khứ hồi.  Xin quý bạn lưu 
ý là ngày hôm đó, có  2 chiếc du thuyền cập bến nên rất đông du khách, và bến tàu cách thành phố 
khoảng 15 cây số nên quý bạn cần sắp xếp phương tiện di chuyển sớm.  
Tại phố Dunedin, quý bạn có thể lấy City Bus Tour – Hop on-Hop-off   (Bus này đi rất nhiều nơi, 
có thể lên xuống tùy thích để thăm viếng những cảnh đẹp của thành phố). Bus này không bán vé 
trước. Giá vé là 20 NZ $ cho người lớn. 
 

4. Ghi danh ở tại KS Rydges World Square Sydney trước ngày 15  tháng 5 
Vì tháng 12 là mùa cao điểm, xin quý bạn ghi danh phòng khách sạn sớm để chúng tôi biết số lượng 
phòng cần giữ cho bạn đạo. Quý bạn đã mua vé máy bay xin gởi chi tiết chuyến bay cho Ban Ghi 
Danh để chúng tôi có thời gian sắp xếp phần chuyển vận. 
 

5. Thủ Tục Xin Visa Vào Úc 
• Giấy thông hành (passport) hoặc Hộ Chiếu để du lịch Úc châu: 

Tất cả các hành khách (kể cả trẻ em) đều phải có giấy thông hành (passport), và quý bạn nên 
xem lại hiệu lực giấy thông hành cần ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi hành du thuyền, tức là 
thông hành nên có hiệu lực đến tháng 6 năm 2014.  Xin quý bạn nhớ gia hạn thông 
hành trước khi xin visa (electronic visa) vào Úc. 
 

• Xin Visa Vào Úc cho bạn đạo có quốc tịch Mỹ / Canada: 
Quý bạn có quốc tịch Mỹ, Canada có thể xin loại Electronic Visa vào Úc. Visa du lịch có 
quyền nhập cảnh nhiều lần (Tourist Visa – Multiple Entry) có hiệu lực 1 năm, và thời hạn lưu 
trú ở Úc tối đa là 90 ngày. 
 
Quý bạn cần xin visa ETA (Visitor Visa – Subclass 976) và trả lệ phí 20 AUD (Úc Kim) khi 
xin visa. Xin vào website dưới đây: 
https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp  
Đây là website của chính phủ Úc để xin visa (ETA – Electronic Travel Authority) vào 
Úc. Quý bạn nên lưu ý là có rất nhiều website quảng cáo xin visa, vì vậy quý bạn nên 
chọn website của chính phủ Úc thì bảo đảm hơn. 
 
(Quý bạn xin visa trên mạng cần có: email, thẻ tín dụng và thông hành   (passport)). 
 

• Xin Visa Vào Úc cho bạn đạo có quốc tịch các nước Âu Châu (Pháp, Đức, Bỉ v..v..)  : 
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Các bạn có quốc tịch Âu Châu có quyền xin visa (eVisitor) hoàn toàn  
miễn phí. Các bạn phải chọn eVisitor link, như sau: 
https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV 
Nếu quý bạn không có Internet, quý bạn có thể nhờ dịch vụ các hãng du lịch hay nơi bán vé 
máy bay làm thủ tục xin visa ETA cho quý bạn. 
 

• Quý bạn có quốc tịch Việt Nam cần liên lạc Tòa Lãnh Sự Úc (Australian Consulate) nơi địa 
phương mình cư ngụ để xin loại visa du lịch (Tourist visa – Multiple Entry với hiệu lực 1 
năm).  Quý bạn cư ngụ tại Mỹ  (US Permanent Resident) và có quốc tịch VN cũng phải xin 
visa theo diện người VN. BTC có soạn sẳn giấy mời để giúp quý bạn xin visa dễ dàng hơn. 
Xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh theo trên phiếu ghi danh để biết thêm chi tiết.  

o Lưu Ý: Xin quý bạn lo thủ tục visa sớm để tiện việc sắp xếp phòng trên du thuyền. 
 

• Du lịch vào Tân Tây Lan: 
Du thuyền sẽ ghé Tân Tây Lan, nhưng quý hành khách trên du thuyền không cần xin visa 
vào Tân Tây Lan theo điều lệ của chính phủ Tân Tây Lan. Tuy nhiên quý bạn luôn phải có 
giấy thông hành và giấy chứng minh có vé máy bay hoặc vé tàu trở về quốc gia mình cư ngụ 
để trình cho nhân viên sở di trú nếu cần. 

 
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, và xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông 2013, 
 
Kính thư, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà : Du Hiệp pháp danh Diệu Bình mất ngày Apr-30-2013 , tại 
Vũng Tàu- Việt Nam, thọ 84 tuổi được siêu thăng tịnh độ 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
Pháp Soi Hồn Huyền Diệu 

 
Soi hồn huyền diệu bạn ơi 

Tập Trung thanh điễn của Trời ân ban 
Mặt tươi mắt sáng huy hoàng 

Thực hành chơn pháp tâm an thanh bình 
Sáng choang ánh sáng tâm linh 

Đó là thanh điễn trong mình của ta. 

Thầy đã trao cho chúng ta ba pháp : Soi hồn , Pháp luân và Thiền định để ta thực hành đi vào điễn giới 
thanh nhẹ .  

Hằng đêm ta ngồi thiền , soi hồn quy tụ luồng thanh điễn giữa trung tim hai chân mày. Luồng thanh điễn đó 
từ từ lên tập trung ở trung tim bộ đầu , còn gọi là điễn tâm hay là chân tâm . Lúc đó ta tập trung niệm Phật 
mới cảm nhận được có luồng điễn rút lâng lâng thanh nhẹ .  

Về kỷ thuật “ Soi hồn” ai làm cũng đúng hết . Nhưng có tập trung được luồng thanh điễn ở trung tâm giữa 
hai chân mày không ? Đó mới là vấn đề quan trọng của người tu Vô Vi . Khi ta ngồi thiền , soi hồn không 
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có tập trung được luồng thanh điễn thì không có đi vào điễn giới thanh nhẹ , dù tu lâu năm vẩn bị trì trệ và 
không tiến .  

Soi hồn trước đây còn có ý nói là tập trung ba báu linh : Tinh , Khí , Thần . Giải thích rỏ thêm : Soi hồn là 
tập trung các luồng điễn của ngủ tạng và hai luồng điễn âm dương của cập mắt .  

Muốn soi hồn tập trung được luồng thanh điễn ta phải sửa Tâm và Thân cho ổn định , mới quy tụ được 
luồng thanh điễn ở trung tim giữa hai chân mày .  

Tâm : Phải hướng nội và thường xuyên niệm Phật . Còn tâm hướng ngoại, ôm lo chuyện đời quá nhiều ,” 
thần khí tán “không tập trung được .  

Thân : 1) Giử đủ ba báu linh: Tinh, Khí, Thần .  

2) Ăn chay trường .( Có bạn tu lâu còn ăn mặn , tức là vẫn còn đem trược điễn của con vật vào cơ thể hằng 
ngày, chẳng khác nào một người muốn cho cái phổi của mình trong sáng mà cứ hút thuốc lá hoài .)  

3) Buổi chiều ăn ít cháo , hoặc uống nước sinh tố càng tốt. không ăn sau 6 giờ chiều. Thầy nói “ Bớt ăn mới 
hưởng được Thanh quang điễn lành”  

Thói quen buổi chiều và tối ta thường ăn đầy bụng . Luồng điễn ngủ tạng nó tập trung tiêu hóa thức ăn , khi 
ta ngồi thiền soi hồn , nó đâu có lên tập trung ở trung tim chân mày ! Nên ta ngồi soi hồn mỏi tay rớt xuống 
mà vẫn không có chút điễn nào, Soi hồn không có trụ được luồng thanh điễn, qua pháp luân thường chuyển, 
tới thiền định bị ngủ gục , tưởng mình được mê , thật là sai lầm .  

4) Trước khi ngồi thiền làm pháp luân chiếu minh một giờ ( nếu có thời gian )  

Năm bước sửa tâm và thân trình bày ở trên là do trong thực hành tự đạt mà viết ra để chia sẽ cùng các bạn . 
Bạn nào tu từ từ , sửa được tới đâu hay tới đó , cần niệm Phật nhiều .Bạn nào quyết tâm tu để vào điễn giới 
thanh nhẹ mà soi hồn chưa trụ được luồng thanh điễn , thử thực hành năm bước ghi ở trên , lúc ngồi thiền 
soi hồn sẽ cảm nhận luồng điễn trụ mạnh ở trung tim giữa hai chân mày , thấy rỏ đường vào điễn giới rất 
quan trọng trong pháp soi hồn . Khi soi hồn trụ được luồng thanh điễn , xong qua pháp luân thường chuyển, 
tới thiền định bạn cảm nhận có luồng điễn rút lâng lâng thanh nhẹ, lúc đó bạn có thể ngồi hai ba giờ lưng 
vẫn thẳng , tâm vẫn thanh nhẹ.  

Thầy nói:”Ta tu là lập lại điễn quang trong tâm nội thức “. Ta không sửa tâm và thân làm sao lập lại điễn 
quang ? Phần nhiều chúng ta ăn uống theo thói quen buổi chiều và tối , nay ta không ăn cơ thể sẽ khó chịu , 
lúc đó ta nằm xuống làm pháp luân chiếu minh một hồi ( khoảng 15 phút ) nó sẽ êm , chỉ cần một vài ngày 
đầu rồi đâu cũng vào đó hết .  

Người lớn tuổi bộ máy tiêu hóa yếu kém ,bộ phận lộc máu giải độc không còn tốt như trước , ăn nhiều 
chừng nào bệnh nhiều chừng nấy. Tu trì trệ không tiến , bệnh tật tới tấp nập không lối thoát . Con đường tu 
thanh nhẹ mới là con đường giải nghiệp, giải tỏa được nhiều bệnh nan y cho chính mình .  

Ai cũng nhận được pháp báu Thầy đã trao cho ,thực hành sửa tâm lẩn thân và khắc phục được sự trì kéo của 
bản thể mới bước được vào điễn giới thanh nhẹ .  
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                                                       Nên nhớ  
                                          Thói quen ngăn cản lối về  
                                      Tu tâm sửa tánh mà mê cỏi đời  
                                           Làm sao thanh nhẹ bạn ơi  
                                       Hy sinh tật xấu , thảnh thơi an nhàn  
                                            Thanh điễn phước đức Trời ban  
                                      Thực hành đúng đắn tâm an thanh bình  
                                            Càng tu, càng tiến , càng minh  
                                       Sống trong thanh nhẹ quang vinh đời đời  
                                            Tự mình thức giác ai ơi  
                                       Đời là tạm cảnh, xin mời sửa đi  
                                            Thầy đang mở rộng từ bi  
                                       Đón chờ các bạn hướng đi thanh nhàn ./.  
                                          Atlanta , Ngày 29 /04/13  
                                                        Huệ Thái  

THƠ BẠN ÐẠO 
              NGON 
 
Hôm nay ta học về chữ “NGON” 
Trọn lành thanh nhẹ thực sự Ngon 
Thiếu tịnh theo Ngon là bị gạt 
Kích động phản động là sự Ngon 
 
Thanh tịnh tất cả là Thu Phóng 
Tịnh Thu, Giác Phóng chuyển lòng vòng 
Chung qui chỉ có sự "Tịnh Giác" 
Bất cẩn bị lừa vào lưới chông 
 
Thu là giữ Tâm thu vào trong 
Giúp Tâm an định nhẹ cõi lòng 
Không rước trược vào Tâm động loạn 
Tâm định, trí yên, tịnh vào không 
 
Phóng là hướng Tâm phóng ra ngoài 
Giác quang điều khiển Tâm mê say 
U mê Tâm trần đi lạc lối 
Tâm mê trần trược hành động sai 
 
Giác quang hướng ngoại phóng từng giây 
Mắt thấy, Tai nghe nghiệp chứa đầy 
Mũi mê hương thơm, Lưỡi thích nếm 
Thân, Ý tối tăm trược bao vây 
 
Thu tâm vào trong ta thực hành 
Thiền định, niệm Phật cho tâm thanh 
Tịnh Giác quân bình trong tâm thức 
Là ta cân bằng được trược thanh 
 
Ai ơi! đừng phóng Tâm ra ngoài 
Chạy theo ngon ngọt rót vào tai 
Mê đắm ngon ăn, tiền, tình, lợi 

Lạc vào mê lộ khổ dài dài 
 
Ngon nhà, chồng vợ, ngon xe mới 
Phóng Tâm tìm ngon mãi rong chơi 
Bị ngon phĩnh lừa đời điên đảo 
Giữ ngon chẳng được đã cuối đời 
 
Muốn giữ được ngon phải trọn lành 
Thực sự thanh nhẹ mới “Ngon Thanh” 
Ai ơi! giữ Tâm cho “ThanhTịnh” 
Kích động phản động không hoành hành. 
 
Thủy Bùi – Kansas City, Missouri 04/12/2013 
                        ---- 
                BẾN GIÁC 
Thời kỳ chuyển hóa quyết tu hành 
Bến giác kịp kỳ như vận trù 
Không phí thời gian tu luyện đạo 
Nguyên khí tiếp thông lạc cảnh du 
Tâm thân thanh nhẹ nhờ nguyên khí 
Khai thông bản thể hiện chơn như 
Đời đạo song hành tu thức tiến 
Thần khí dồi dào thiền khỏe ru 
Thiền hành đạo đạt thanh đài tới 
Sáng suốt minh tâm kiến tánh tu 
Ngộ khai thức giác quân bình đạt 
Lên thuyền bác nhã về quê củ 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
08.03.13) 
                        ----- 
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             QUY KHÔNG 
Pháp lý vô vi hướng về không 
Giải thoát nghiệp trần thức giác mong 
Thực hành pháp lý khai tâm thức 
Huyền bí mở khai triết lý thông 
Dấn thân hành thức vững bền tiến 
Tâm thức chuyển khai hiệp giới không 
Thực hành chất phác tâm minh lý 
Sáng suốt quân bình tự quán thông 
Giác ngộ chính minh thanh nhẹ giải 
Tu trình minh lý thức hòa đồng 
Pháp hành quán triệt đạt tâm thanh 
Qui về nguyên bổn nhẹ qui không. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
12.03.13) 
                        ----- 
          NGẪU HỨNG 
Thấy mình không thấy, thấy người ta 
Tu mãi, tu hoài, tu đến già 
Còn chấp, còn mê, còn động loạn 
Tâm thông, Tâm thức, Tâm Di Đà 
                                     Saigon 28.3.2013 
                                     Minh Vô Vi 
 

 
               BẤT TUỆ 
Đã tu văn Phật nên thi thơ 
Lắm kẻ thờ ơ lại hững hờ 
Nhân bất học, tâm thời bất tuệ 
Tổ Thầy thuyết giãng toàn thi thơ 
                             Saigon 29.3.2013 
                                  Minh Vô Vi 
                BÁI TỔ 
Triết lý thanh cao, đạo lý minh 
Hành thông tịnh đắc đạt chơn kinh 
Văn thơ xướng họa đúng niêm luật 
Bái Tổ Ngọc Hoàng vạn lý minh 
                                          Saigon 29.3.2013 
                                               Minh Vô Vi 
                HỒN MINH 
Giờ đây rèn luyện vía hồn minh 
Sáng suốt thanh cao đạt tiến trình 
Tiến hóa thăng hoa truyền hậu thế 
Hồn ai thanh tịnh đáo thiên đình 
                                           Saigon 29.3.2013 
                                                  Minh Vô Vi 

THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ - NAM CALIFORNIA 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Kèm theo đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm đóng góp Từ ngày 10 tháng 3, năm 2013 đến 30 tháng 
4, 2013 tiếp theo kỳ trước cho quỹ Xây Cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi – Chương Trình “Một Viên Gạch 100 
đôla”.  

DANH SÁCH BẠN ĐẠO PHÁT TÂM XÂY CẤT TRỤ SỞ 

CHƯƠNG TRÌNH “MỘT VIÊN GẠCH 100 ĐÔLA" 

     

No. Tên Bạn Đạo Phát Tâm  Số Thành Tiền 

   Viên Gạch ($) 

1 Huỳnh Lộc (CA) 5                500  

2 Nguyễn Thị Khế (CA) 5                500  

3 Vương Kim Hoàng (CA) 2                200  

4 Nguyễn Lan (CA) 2                200  

5 Hồ Thị Thu (CA) 1                100  
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6 Hoàng Anthony (CA) 1                100  

7 Hoàng Helena (CA) 1                100  

8 Minh Nguyen (CA) 5                500  

9 Trương Thị Tảo (CA) 4                400  

10 Đinh Lan (CA) 1                100  

11 Bích Ngọc (CA) 1                100  

12 Võ Nhàn Thanh (TX) 5                500  

13 Lý Vĩnh (CA) 2                200  

14 Hair of The Year 3                300  

15 Đoàn Mộng Nguyệt (VA) 8                800  

16 Hoàng Hải (CA) 1                100  

17 An Danh 7                700  

18 Đỗ T. Vân (CA) 1                100  

19 Tiêu Thị Thanh Tâm (CA) 1                100  

20 Trần Thị Đào Hoa (MD) 2                200  

21 Nguyễn Thị Hoa (CA) 1                  50  

22 Lý Xương Phú (CA) 2                200  

23 Ngô Thị Đặng (CA) 2                160  

24 Hồ Văn Đậm (GA) 1                100  

25 Ha Nguyen (MD) 5                500  

26 Jennefer Ho (CA) 5                500  

    
 
Đến ngày hôm nay 04/30/2013 Hội đã nhận được là $149,990.00 trong số $250,000.00 mà chúng tôi kêu 
gọi.  Đại Diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Miền Nam California xin cảm ơn quý bạn đạo đã phát tâm đóng 
góp cho việc xây cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.  Rất mong sự đóng góp tiếp tục của quý bạn đạo để Hội có 
đủ số tiền hoàn thành công việc chung. 
Mọi sự đóng góp hay có câu hỏi gì xin gởi về địa chỉ của Hội: 
VoVi Friendship Association 
P.O. Box 2045 
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Westminster CA 92684 
Hay gọi:  Quyên Trần 714-414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com 
hay Bạch Liên: 714-210-9601, Email: lienle008@yahoo.com 
Hoặc có những câu hỏi gì về việc xây cất, xin liên lạc đại diện Ban Xây Cất: 
Bác Phạm Văn Được:  714-636-9360,    Bác Trần Đình Long :  714-236-9291,  
Anh Phạm John : 714-425-7878,            Nguyễn Hoàng Long:  714-277-7314 
 
Dưới đây vài hình ảnh tiến trình đang xây cất.  Nhà thầu đang gắn các cửa sổ và chạy các dây điện, nước, 
dây hệ thống âm thanh, trãi giấy dầu trên mái nhà. 

 
Tấm hình trên đây là mặt trước cổng chính, chụp từ gốc phải. 

 
Tấm hình này mặt trước cổng chính, chụp từ gốc trái. 
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Tấm hình này là mặt tiền, nhìn thẳng vào. 

 
Tấm hình này được chụp từ phía sau. 
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Hai tấm hình này cũng được chụp từ phía sau 

 
 
 
 


