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 Mục Bé Tám 28/08/2003 đến 3/9/2003 
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) Ñieån naêng cuûa vuõ truï ban chieáu baèng caùch naøo? 
2) Thanh tònh chuyeån hoùa thaân thöông baèng caùch naøo? 
3) Söï thanh tònh laø gì? 
4) Thanh quang ban chieáu baèng caùch naøo? 
5) Laøm sao chöùng minh ñöôïc thanh quang thanh tònh vaø töø bi 
6) Trình ñoä tieán hoùa baèng caùch naøo? 
7) Haønh trình tieán hoùa ruùt ngaén laø taïi sao? 
 
 
 
 

Thương Ghét 
 

Thương ghét đụng chạm sanh chuyện xấu 
Cơ duyên Trời độ rất nhiệm mầu 
Kêu Trời trách Ðất cũng phải cầu 

Thở than than thở tự nuôi sầu 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 28-08-2003  9: 45 AM 
Hoûi:  Ñieån naêng cuûa vuõ truï ban chieáu baèng caùch 
naøo? 
 

Ñaùp  Thöa ñieån naêng cuûa vuõ truï ban chieáu tuøy 
duyeân cuûa moïi giôùi 
  Keä: 
 Nhaân quaû tieán thaân nghieäp taïi traàn 
 Nhoïc thaân khoå trí töï phaân laàn 
 Xeùt taâm môû trí nghóa taâm thaân 
           Tieán tôùi khai taâm chuyeån phaân laàn 

2) Atlantic city, 29-08-2003  9: 50 AM 
Hoûi:  Thanh tònh chuyeån hoùa thaân thöông baèng caùch 
naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa thanh tònh chuyeån hoùa baèng aùnh saùng 
voâ cuøng 
  Keä: 
 Thanh quang chuyeån hoùa voâ cuøng taän 
 Phaùp giôùi phaân minh chuyeån caùc taàng 
 Theå hieän chôn taâm ñaït phaùp laàn 
           Ñònh thaàn thanh tònh töï phaân laàn 

3) Atlantic city, 30-08-2003  11: 00 AM 
Hoûi:  Söï thanh tònh laø gì? 
 

Ñaùp:  Thöa söï thanh tònh laø hôïp nhöùt vaø hoøa ñoàng 
  Keä: 
 Thanh quang thanh tònh chieáu khaép nôi 
 Nguyeân lyù thaâm saâu haønh chuyeån tieán 
 Giaûi toûa phieàn öu chuyeån tôùi hieàn 
 Cuøng chung xaây döïng khaép nôi yeân 
 

4) Atlantic city, 31-08-2003  1: 35 AM 
Hoûi:  Thanh quang ban chieáu baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa thanh quang ban chieáu baèng thanh 
quang thanh tònh vaø töø bi 
  Keä: 
 Thanh quang saùng chieáu ñaïi töø bi 
 Giaûi tieán saùng suoát töï khaéc ghi 
 Thoâng caûm chieàu saâu ñaõ döï thi 
           Giaûi meâ phaù chaáp töï taâm ghi 

5) Atlantic city, 01-09-2003  1 : 40 AM 
Hoûi: Laøm sao chöùng minh ñöôïc thanh quang thanh 
tònh vaø töø bi 
 

Ñaùp:  Thöa muoán chöùng minh ñöôïc thanh quang 
thanh tònh vaø töø bi thì phaûi nhìn thaúng buoåi bình 
minh luùc naøo cuõng xoa dòu vaø taän ñoä, taââm tö seõ caûm 
nhaän söï an vui vaø nheï nhaøng 
  Keä: 
 Tình Trôøi taän ñoä khaép nôi nôi  
 Chuyeån hoùa ban ôn ñoä hôïp thôøi 
 Uyeån chuyeån khoâng ngöøng taän ñoä toát 
           Caøn khoân vuõ truï chuyeån khoâng lôøi 

6) Atlantic city, 02-09-2003  11: 00 AM 
Hoûi:  Trình ñoä tieán hoùa baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa trình ñoä tieán hoùa baèng caùch thöïc haønh 
phaùp moân ñöùng ñaén 
  Keä: 
 Trình ñoä tieán hoùa trong thöïc haønh 
 Thaønh taâm tu luyeän töï phaân minh 
 Ñöôøng ñôøi traät töï taâm minh tieán 
 Khai trieån chính mình töï soáng yeân 
 

7) Atlantic city, 03-09-2003  5: 00 AM 
Hoûi:  Haønh trình tieán hoùa ruùt ngaén laø taïi sao? 
 

Ñaùp:  Thöa haønh trình tieán hoùa ruùt ngaén laø taïi haønh giaû coù nhieäm vuï  
  Keä: 
 Haønh trình ruùt ngaén taïi theá gian 
 Ngoä nhaän nhôn gian töï ngôõ ngaøng 
 Nguyeân lyù khoâng haønh nan chuyeån tieán 
 Thaønh taâm chaáp nhaän töï hoïc hieàn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Thương Cha 
 

Thương Cha trong thức có Cha 
Lệ hòa nhân loại tình ta tình người 

Sống trong hằng hữu vui cười 
Giải minh tâm đạo rưới tươi tâm hồn 

Biết Cha biết cõi sanh tồn 
Học bài tiến hóa lập cồn hóa sanh 

Thực hành từ trược đến thanh 
Giải vòng mê chấp em anh chung nhà 

Thành tâm nguyện niệm Di Ðà  
Thật thà tâm Phật bước qua tâm đời 

Càn khôn vũ trụ nơi nơi 
Cảm lời thương mến do Trời dựng xây 

Cảnh đời phân biệt đêm ngày 
Cảnh đạo thức giác vui say đạo đời 
Thanh quang chuyển hóa chẳng rời 
Tùy thân tiến hóa tùy lời cảm giao 
Cộng đồng khai triển muôn màu 

Chung nhau hòa hợp tạo tàu thức tâm 
Cùng chung nguyên lý khai tầm 

Thâm tâm khai triển diệu thâm cảm hòa 
Vun bồi ý chí như Cha 

Chan hòa tâm đạo chan hòa tình thương 
Tu hành khai triển dựa nương 

Khai đường tâm đạo khai đường giáo tâm 
Tìm ta nay đã mừng thầm 

Bỏ dao thành Phật chẳng lầm đường tu 
Biết mình khờ dại còn ngu 

Ðấu tranh vô ích giải mù nội tâm 
Vui lên đón tiếp nguyên âm 

Ðại Hồn ban rãi tự tầm về quê. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 

Pomona, 12-07-1982 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHAY MẶN 18 
Trích đoạn Thầy giảng (tiếp theo) 

 
Ánh sáng từ bi là ánh sáng sự thật. Mọi người là ánh sáng đang ban chiếu trên mặt đất này. Căn nhà này 
là cũng tâm từ bi xây dựng chớ không có tâm từ bi, không làm được. Phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta tu 
phải hiểu cái nguyên lý, mà nguyên lý sanh tồn rồi chúng ta mới biết “hiếu” là cái gì? Muốn “hiếu” cha 
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mẹ phải biết lo cho thân thể, lo khối óc, trang bị đâu đó cho nó có trật tự; trong đường lối tu hành là đem 
lại sự trật tự. Khi mà các bạn biết tu trật tự cho các bạn, các bạn là người, tự nhiên là người trung hiếu, 
không phải người phản loạn, chắc chắn như vậy. Tu đàng hoàng là một người trung hiếu. Còn tu ngồi núi 
này, dòm núi nọ  là con người mất trật tự; phe này cũng nhập mà đảng kia cũng vô, rốt cuộc phe nào 
cũng bỏ mà mình cũng mất luôn. Chúa cũng la hay mà Phật cũng la hay mà mình không hiểu chân lý của 
chính mình, chính mình là người bỏ rơi mình.  
Cho nên người tu Vô Vi có bằng chứng, các bạn tu đứng đắn, thực hiện đứng đắn, mắt các bạn sáng, 
ngay thẳng, trật tự, không gian dối, đó là người thực hành, tu Pháp Lý Vô Vi. Còn người đọc sách xưng 
danh tu Pháp Lý Vô Vi là chỉ lý luận trong một khía cạnh nào thôi, nhưng mà ánh sáng từ bi trong cặp 
mắt không có, mặt mày không tươi, tâm không an, tánh vẫn nóng, cơ tạng không điều hòa, chút xíu đó là 
các bạn đo lường để học. Từ đây đến hai ngàn năm nhiều người, nhiều đạo nói hay lắm nhưng mà làm 
không được, gây bệnh hoạn cho chính họ mà không hay. Nhiều người đang bệnh vẫn nói Pháp Lý Vô Vi, 
bệnh lắm, tâm bệnh nặng lắm nhưng mà cũng nói Pháp Lý Vô Vi mà không tới đâu, nhưng mà tôi mong 
những người đó nói càng nhiều càng tốt rồi càng gặp những ân sư độ họ. 
 
Người tu được thanh nhẹ hướng thượng thì cái vùng mình ở cũng được cứu độ, rất rõ ràng. Qua 
nhiều chiến tranh, đối với những người chịu ăn chay thanh nhẹ, tai nạn rất ít, và những người ăn mặn, 
mang nghiệp sát, muốn cứu sự đau thương của mình mà giết những sự đau thương của con thú, cái đó là 
tai nạn tới bất ngờ trong tâm thức, không giải tỏa được. Cho nên Thiên Cơ đã cảnh cáo mọi người, phải 
biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Lời Chúa để lại, lời Phật để lại phải biết tha thứ và thương 
yêu, xây dựng để phát triển tâm từ bi của chính mình, mới thấy rõ khả năng vô cùng của mỗi tâm thức ở 
thế gian. Mỗi khối óc đều quý trọng, không có khối óc nào mà chúng ta chê được hết. Khối óc nào cũng 
có một khả năng phát triển tùy theo trình độ sẵn có của chính họ. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn Trat, là anh của bạn đạo Nguyễn Ngọc 
Thạch, Nam Cali, mất ngày 8 tháng 6 năm 2013 tại quận Bình Thạnh, Saigon, hưởng thọ 82 tuổi, được siêu 
thăng tịnh độ. 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo  
 

TIN TỨC VOVILIB - CẬP NHẬT THÁNG 6 
Kính chào quý bạn đạo, 
Tháng 6 này, VoViLib có thêm những items sau đây: 
  
1. Trang Video. 
http://www.vovilibrary.net/search/videos.php?Stype=latest 
đã được cập nhật. Mới nhất là cuốn: Điển Đức Tổ Sư Dạy Đạo (qua BĐ Nam Mai). 
  
2. Trang "Lá Thư Vô Vi" phát hành từ năm 1986 đang được từ từ xây dựng.  
Đây là một số dấu tích từ những năm đầu tiên của cộng đồng bạn đạo Vô Vi hải ngoại. Kính mời quý bạn 
đạo tham khảo: 
http://www.vovilibrary.net/search/books.php?opt=2&help=sb 
  
3. Trang Thơ - http://www.vovilibrary.net/specialPages/poems/poems.php 
và Trang Thư Từ Lai Vãng http://www.vovilibrary.net/specialPages/letters/letters.php 
cũng có một số tài liệu mới. 
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Ngoài ra, nhóm bạn đạo chép và duyệt băng giảng vẫn có những cập nhật thường xuyên trên trang "Đọc Bài 
Giảng": 
http://www.vovilibrary.net/search/transcripts.php 
  
Một lần nữa, Thư Viện Vô Vi mong đón nhận đóng góp của bạn đạo, để kho tàng chung này của chúng ta 
ngày một đầy đủ hơn. 
Đặc biệt đang cần sự góp sức của các bạn đạo tương đối vững vàng về văn tự Việt ngữ để giúp duyệt cái bài 
chép. 
  
Chân thành cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã góp công xây dựng Thư Viện. 
  
Thân kính, 
Nhóm Thực Hiện Thư Viện Vô Vi. 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
             TRÍ TÂM 
Trí tâm là gốc của tâm linh 
Động loạn chấp mê mới phát sinh 
Khó khổ trí tâm cơ hội tiến 
Nghịch cảnh thức tâm tu sửa mình 
Hiểu được tâm linh thanh nhẹ giãi 
Tình Trời khơi dậy qui thanh tịnh 
Giải thoát u mê tâm phát nguyện 
Dốc lòng tu tiến tự nhiên linh 
Cảm thức tình Trời trong nội thức 
Trụ thành luồng điển giới tâm linh 
Trí tâm dứt động hiểu vô sanh 
Hành thiền thăng tiến đạo quang minh 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
08.05.13) 
                  ---- 
           NGUYÊN KHÍ 
Thanh nhẹ quy tâm rất dễ dàng 
Tâm quy phát triển thông khai tạng 
Trí sáng tâm minh hiểu rõ ràng 
Nguyên khí đất trời tiếp xúc sang 
Tu hành thông đạt nhờ nguyên khí 
Tiếp thu nguyên khí tu phát quang 
Cơ hội không còn sa địa ngục 
Tâm thành hướng thượng tao hành trang 
Thực hành thức tiến tâm quy nhất 
Thức giác chính mình tâm định an 
Pháp giới khai minh thiền định đạt 
Quy nguyên giềng mối về thiên đàng 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
12.05.13) 
                    ---- 
 
 
 

               CỨU HỒN 
Người thì sáng suốt, kẻ khờ ngu 
Tĩnh thức tu thiền, giải thoát mù 
Thâu điển cứu hồn nơi bản thề 
Duyên lành tâm tịnh hưởng thiên thu 
                                      Saigon 15.4.2013 
                                              Minh Vô Vi 
                 ---- 
             ĐÓI NO 
Một đời hưởng thụ, sống bao lâu ? 
Miếng đạo Thầy trao chỉ đỉnh đầu 
Khi luyện hành thiền, tâm hiểu thấu 
Đói no trên chuyễn chớ mong cầu 
Bằng lòng nhận pháp phải gương mẫu 
Gói gọn công trình, rất nhiệm mầu 
Khi đói, khi no, đầu có dấu 
No tròn thanh điển thức tâm thâu 
                                      Saigon 18.4.2013 
                                             Minh VÔ Vi 
                        --- 
                  HIỆN THỜI 
Bò bay, máy cựa, ngự nơi thân 
Hành chuyễn đi lên, thoát hạ tầng 
Ngũ tạng, trung thừa xoay chuyễn hóa 
Thượng thừa tiếp điển, đạt siêu thăng 
                                      Saigon 20.4.2013 
                                           Minh Vô Vi 
                    ---- 
             THIÊN THU 
Muốn thành ông Phật phải công phu 
Muốn đến cỏi thiên, tâm chánh tu 
Tiến hóa linh hồn vào điển giới 
Hồn chơn sáng suốt, hưởng thiên thu 
                                        Saigon 20.4.2013 
                                             Minh Vô Vi 


