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 Mục Bé Tám 4/11/2003 đến 10/11/2003 
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) Ñôøi coù gì hay? 
2) Dòp may do ñaâu maø coù? 
3) Thieân xích ôœ nôi naøo? 
4) Thieân xích lieân heä töø ñaâu ñeán ñaâu? 
5) Söï tieán hoùa voâ cuøng töø ñaâu ñeán ñaâu? 
6) Voâ cuøng laø nôi naøo? 
7) Thanh tònh ñôøi ñôøi ñeå laøm gì? 
 
 
 

Trí Tuệ 
 

Trí tuệ phân minh đường giác thức 
Thành tâm tu luyện tự giác minh 
Hành trình Trời độ tâm sáng suốt 
Thức giác chính mình tự cảm minh 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic City 04-12-03 12:45AM 
Hoœi: Ñôøi coù gì hay? 
 
Ñaùp: Thöa ñôøi coù söï tham daâm hay 

Keä: 
 Ñôøi hôn thua ñuœ caùc ñieàu ñoäng 
 Khoù khoå tham lam töï haïi loøng 
 Ñoäng loaïn voâ cuøng röôùc khoå vaøo 
 Thöïc haønh chaát phaùt töï mình trao 
 

2) Atlantic City 05-12-03 12:00AM 
Hoœi: Dòp may do ñaâu maø coù? 
 
Ñaùp: Thöa dòp may do söï saép ñaët coù traät töï  

Keä: 
 Traät töï qui nguyeân ñöôøng giaœi tieán 
 Thaønh taâm tu luyeän caœm an yeân 
 Giaœi phaàn meâ chaáp töï giao lieân 
 Hoïc hoœi khoâng ngöøng töï caœm yeân 
 
 

3) Atlantic City 06-12-03 11:55AM 
Hoœi: Thieân xích ôœ nôi naøo? 
 
Ñaùp: Thöa ñöôøng thieân xích xuaát phaùt töø trung tim 
boïâ ñaàu baèng ñieån taâm thanh tònh 

Keä: 
 Ñieån taâm xuaát phaùt töø tim ñaàu 
 Phaùp giôùi khai thoâng töï tieán mau 
 Uyeån chuyeån khoâng ngöøng taâm thöùc giaùc 
 Bình taâm khai trieån roõ ñuoâi ñaàu 
 

4) Niagara Fall 07-12-03 7:35AM 
Hoœi: Thieân xích lieân heä töø ñaâu ñeán ñaâu? 
 
Ñaùp: Thöa thieân xích ñieån quang lieân heä töø trung 
tim boïâ ñaàu ñeán trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï 
ñeán thanh giôùi 

Keä: 
 Nguyeân lyù sanh toàn vaãn giaœi phaân 
 Qui nguyeân thieàn giaùc chuyeån khai taàng 
 Thaân taâm oån ñònh qui gieàng moái 
 Phaùp giôùi phaân minh töï tieán laàn 
 

5) Niagara Fall 08-12-03 3:12AM 
Hoœi: Söï tieán hoùa voâ cuøng töø ñaâu ñeán ñaâu? 
 

Ñaùp: Thöa söï tieán hoùa töø trung tim boïâ ñaàu cho ñeán 
voâ cuøng saùng suoát 

Keä:  
 Nguyeân lyù thaâm saâu töï tieán haønh 
 Giaœi phaàn meâ chaáp töï haønh thanh 
 Khai thoâng trí tueä ñoàng thanh giaùc 
 Caœm thöùc chính mình töï höôùng thanh 
 

6) Markham 09-12-03 1:56AM 
Hoœi: Voâ cuøng laø nôi naøo? 
 

Ñaùp: Thöa voâ cuøng laø nôi thanh tònh ñôøi ñôøi 
Keä: 

 Voâ cuøng saùng suoát khaép nôi nôi 
 Chuyeån hoùa thaâm saâu ñeán nôi Trôøi 
 Qui hoïïâi tình ngöôøi chung moïât goác 
 Thaønh taâm thöïc hieän höôùng veà Trôøi 
 

7) Markham 10-12-03 6:19AM 
Hoœi: Thanh tònh ñôøi ñôøi ñeå laøm gì? 
 

Ñaùp: Thöa thanh tònh ñôøi ñôøi ñeå ñoä tha nhaân 
Keä: 

 Ñoïâ tha taïi theá raát caàn chieáu 
 Ban chieáu tình thöông chuyeån chieáu thoâng 
 Ñoïâ thöùc chính mình töï caœm loøng 
 Thaønh taâm cöùu ñoïâ chuyeån khai voøng 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Một Ðêm Dài 
 

Cựa qua cựa lại một đêm dài 
Thức trí mở tâm kẻ tạo sai 
Cha đến Cha đi người chẳng thấy 
Ước thanh không luyện trược hoài hoài. 
 
Hoài hoài ham ngủ lại mê say 
Mê chấp loạn dâm diễn giữa ngày 
Đóng kín tâm can gieo vọng động 
Khó thiền khó thức khó lành ngay. 
 
Lành ngay tự sửa cảm vui vầy 
Sống động tinh ba Trời chuyển cấy 
Phung phí lầm than gieo đại họa 
Diễn đi diễn lại cũng là mầy. 
 
Là mầy hèn yếu tạo thơ ngây 
Cha bảo không nghe lảnh bực Thầy 
Rước khổ vào tâm đầy loạn động 
Thức hồn tự tiến cảm vui vầy. 
 
Vui vầy giải tỏa ý thơ ngây 
Trở gót về Trời vượt gió mây 
Thanh tịnh chơn hồn qui chơn giác 
Tự tu tự tiến hợp thời nay. 
 
Thời nay tại thế tạo mê say 
Loạn động quên về chỗ trả vay 
Trong tịnh có mê phiền đại não 
Thực hành chánh pháp đạt dịp may. 
 
Dịp may hiếm có ở ngày nay 
Pháp lý siêu âm gọi tớ thầy  
Đồng tiến đồng tu qui thức giác 
Trợ duyên thanh đạt cảm vui vầy. 
 
Vui vầy bạn đạo họp vui say 
Trí tuệ khai thông học mỗi ngày 

Xoay chuyển một tuần gieo thức trí 
Nhẫn hòa một khóa hợp thời nay. 
 
Thời nay thông cảm luật trả vay 
Bất hiếu quên Cha tái ngộ Thầy 
Sám hối ăn năn xây đại nguyện 
Thực hành chơn pháp đạt lành thay. 
 
Lành thay nguyện niệm ý vui say 
Lục tự Nam Mô giải giải bày 
Chấn động tâm can khai đại đạo 
Ba chiều qui một chẳng thơ ngây. 
 
Thơ ngây chia cách đày tâm khổ 
Minh triết cảm minh dựng thế đồ 
Qui nhứt tâm thành tâm tự đạt 
Cộng đồng tiên thánh hợp hư vô. 
 
Hư vô nhứt khí vô quái ngại 
Thể hiện từ bi chuyển tiến hoài 
Sáng suốt Quan Âm duyên tận độ 
Bình tâm thanh tịnh vượt trần ai. 
 
Trần ai giải tỏa ý tâm phiền 
Chơn lý tràn đầy viện Vĩ Kiên 
Không có có không nay được học 
Sửa mình tiến hóa tự tầm xuyên. 
 
Tầm xuyên thế đạo hai miền tiến 
Ý niệm tràn đầy thức Vĩ Kiên 
Tâm điển khai trình qui ý đạo 
Nhớ thương thương nhớ lý chơn truyền. 
 
Chơn truyền giải tỏa trược thân yên 
Tự đạt thanh thanh gát nổi phiền 
Hồn tịnh tâm minh nào hoại nát 
Tham thiền nhập định pháp phân huyền. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng. 
2 giờ khuya ngày 08-05-1986 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHAY-MẶN  32 
(Thuyết Pháp Nanterre- tiếp theo) 

 
Bạn đạo: Kính thưa thầy, nói ví dụ như là ăn chay như thế này về pháp lý thì được ăn trứng, được ăn pho 
mát. Kính thầy tại vì con không biết là về những các cái quiche1(bánh trứng) mà ở Pháp người ta chế ra ở 
trong nó cũng có chút cái phần thịt ở trong thì có thể dùng được một chút hay không? 
Thầy: Theo đúng cái phương pháp Vô Vi này chỉ thanh lọc phần điển thôi và ý thức rõ cái tiểu thiên địa 
này để cho vạn linh được có cơ hội để chuyển hóa, thấy rõ như vậy. Thì mình ăn con gà, con vịt, này kia, 
kia nọ, trong cái cơ duyên nó tới với mình thì mình chỉ dùng cái ý chí để độ tiến cho nó, nhưng mà về phải 
công phu, phải khứ trược lưu thanh. Mà nhiều người nó yếu trong lúc ban đầu mà nó công phu nó nói: Tôi 
chưa thấy rõ con thú tôi không ăn, nó ăn chay trường. Nó ăn chay để cho nó thanh nhẹ, nó dễ thanh lọc 
hơn. Đó, còn những người kia nói tôi bây giờ tôi ăn chay không được nhưng mà tôi thích tôi muốn hành 
cái pháp này cứ việc hành rồi một ngày kia nó đầy đủ rồi tự nó ăn chay. Chính tôi, trước kia tôi công phu 
tôi đâu có ăn chay. Tôi ăn mặn kia mà. Rồi tôi hành thét tôi thấy tôi nặng cái thôi tôi ngưng. Tôi ăn 
chay. Mà trong lúc tôi ăn chay cho đến nỗi ông Tư ông kêu nói rằng bạn cứ ăn mặn đi tôi bảo đảm cho, tôi 
không bao giờ tôi tin. Bởi vì, khi mà ông nói bảo đảm tôi chưa thấy con vật, chừng nào tôi thấy con vật nó 
hiện trước mặt tôi và nó trở về với tôi và tôi chuyển nó, nó nghe lời, lúc đó tôi mới ăn mặn. Thì sự thật ông 
Tư có kêu tôi ăn nhiều lần, thì hôm đó ông cúng tổ có vịt này kia, kia nọ, ông kêu tôi ăn vịt, ông mới vừa 
nói là tôi thấy con vịt, rồi tôi phải lưu ý cái ý tôi chuyển nó qua đây nó đi tới đây rồi nó đi trở lộn lại. 
      Thì ông Tư ông nói rằng bạn cứ ăn một miếng coi thử con vịt nó làm gì. Thì lúc đó tôi ăn một miếng 
nó chịu vô thì trong đó tôi chuyển ở trong này tôi biết thì lúc đó tôi bắt đầu thâu ít ít để nghiên cứu sự thật. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Trần Thế là thân phụ của bạn đạo Trần Thuận sinh ngày 1 
tháng 2 năm 1913, mất ngày 14 tháng 9 năm 2013, lúc 11:58 sáng tại Orange County California, hưởng thọ 
100 tuổi được siêu thăng tịnh độ.  Thành thật cảm ơn quí bạn đạo. 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa-Kỳ, Nam California 
 
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh HUỲNH QUỐC VIỆT (là cháu của bđ Trần Văn 
Quang). Sinh năm 1958. Mất ngày14.09.2013 (nhằm ngày 10.08 năm Quý Tỵ). Tại Phường 2 TP. Sóc 
Trăng. Hưởng dương 56 tuổi. Được siêu thăng tịnh đô. 
Xin chân thành cám ơn quý bạn đao. 
Vương Việt Hồng kính báo 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
          VÔ THƯỜNG 
Ai ai cũng muốn được ngao du 
Tự giải đạt thanh đắc trượng phu 
Ô trược hoành hành nơi thế tục 
Vô thường cỏi tạm kiếp phù du 
Saigon 22.05.2013 
Minh Vô Vi 
              ---- 
 

KHẨU NGHIỆP 
Chê người tức thị chính mình ngu ? 
Tu mãi không thanh, tâm mịt mù ! 
Do chính nơi mình tạo khẩu nghiệp 
Không còn chê bạn mới là tu 
Saigon 22.05.2013 
Minh Vô Vi 
                  ---- 
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           BẤT PHÂN 
Tâm ý bất phân đạo chánh tà 
Hiệp hòa bác ái đặng thăng hoa 
Hồn thanh vía trược nơi thân thể 
Gìn giử thân tâm lau sạch nhà 
Xây dựng từ bi tâm tiến hóa 
Phiêu du đây đó tầm sư gia 
Đổi trao đạo lý hòa nhân ái 
Thắp sáng linh hồn do chính ta 
Saigon 24.05.2013 
Minh Vô Vi 
                    ---- 
          TRỜI CHO 
Văn chương tứ tuyệt chứa đầy kho 
Thầy đã ra đi, đã dặn dò 
Mở trí khai tâm hành tiến hóa 
Thành tâm thành ý Phật, Trời cho 
Saigon 24.05.2013 
Minh Vô Vi 
                     ---- 
          THIỀN ĐỊNH 
Pháp thiền tĩnh lặng sáng chơn tâm 
Thấy tánh sửa sai, tránh chỗ lầm 
Nương tựa Di Đả thay tạp niệm 
Hướng vào thanh tịnh tỏ tình thâm. 
Củ Chi 05.09.2013 
Bá Tùng 
 
 
 
                      ----- 

             SÁM HỐI 
 
Bàn chuyện “Chơn Tâm” Việt động tâm, 
Chính em chấp ngã mắc sai lầm, 
Xem qua đại hội “Vui Hạnh Ngộ”, 
Tường tri sắc diện cảm tình thâm. 
☺ 
Đôi lời chân thật em xin lỗi, 
Một phút thiếu suy muộn mất rồi, 
Tâm từ rộng mở xin tha thứ, 
Hổ thẹn nơi em mang cái Tôi. 
☺ 
Đường đời em chẳng đáng trò Anh, 
Đường đạo đơn sơ mới thực hành, 
Thô thiển tâm phàm em sái quấy, 
Kính Anh vui khoẻ được duyên lành. 
 
Tô văn Việt, ngày 17/09/2013 
Chân thành xin lỗi anh Trịnh Quang Thắng 
                  ---- 
SOI NỘI.LÀM THINH KHỔ LUYỆN  
Hai khối trong ta hiện rõ ràng  
Thực hành lý thuyết rất hiên ngang 
Thực hành chưa đạt còn trong thuyết  
Lý thuyết không hành tạo bất an  
Bên trong còn tối năng rèn sửa  
Chơn lý Thầy ban tự bạc bàn  
Thân giả làm đò qui bến giác 
Làm thinh khổ luyện chẳng còn than  
             VN 14/09/2013 
               P.Tâm  

 
THÔNG BÁO về LỄ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI 

 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California vui mừng báo tin đến quý bạn đạo về việc xây cất Trụ Sở 
Xây Dựng Vô Vi” tại Westminster, Nam California nay đã hoàn tất.   
 
Chúng con thành tâm cảm ơn Đức Tổ Sư, Đức Thầy, cộng đồng Vô Vi đã hổ trợ, đã giúp đỡ, ban chiếu để 
việc xây cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi được hoàn thành.   
 
Chúng tôi cũng cảm ơn toàn thể quý bạn đạo đã phát tâm đóng góp, công sức, tiền của, tham gia vào 
chương trình “1 viên gạch 100 đôla”, động viên, đóng góp ý kiến cũng như hướng tâm để việc xây cất Trụ 
Sở được hoàn thành tốt đẹp.  Hội AHVV chúng ta từ nay có được 1 nơi tu thiền khang trang, rộng rãi và 
đặc biệt được hợp thức hoá với thành phố. 
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Hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2013 chúng tôi làm Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, và tổ chức 
2 ngày Sum Họp Chung Thiền Tưởng Nhớ Đức Thầy tại 7622 23rd Street, Westminster, California 92683, 
có trên 250 bạn đạo gần xa ghi danh tham dự.   
 
Một lần nữa, thành thật cảm ơn toàn thể quý bạn đạo và vui mừng báo tin. Kính mời quý bạn đạo có dịp 
ghé Trụ Sở để sinh hoạt và tham gia các chương trình tu học tại Trụ Sở. 
 
Kính chúc quý bạn đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. 
 

Hội Aí Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 
 

Dưới đây một số hình mới của Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
 

 
 

Cổng vào bên tay phải 
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Cổng vào bên tay trái 
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Mặt sau của Trụ Sở 
 

 
 

Bên hông trái Trụ Sở 
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Bên hông phải Trụ Sở 

 

 
 

Phiá  mặt sau Trụ Sở 
 


