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 Mục Bé Tám 5/2/2004 đến 11/2/2004 
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) Chân lý là sao? 
2) Thời tiết thay đổi thì tâm người có phải theo không? 
3) Tâm thức của con người có chống sự nóng lạnh hay không? 
4) Tình Trời và Ðất chuyển hóa từ đâu? 
5) Chơn tâm khai triển từ đâu? 
6) Bắt đầu tiến hoá đến vô cùng từ đâu? 
7) Sửa tâm bằng cách nào? 
 
 
 
 
 

An Vui
 

An vui töï hieåu mình ñang ñoäng 
Söûa taùnh tu taâm giaûi ngoaøi trong 

Thanh tònh chính mình khoâng aùc yù 
Töï tu töï tieán trôï ngoaøi trong 

 
Vĩ Kiên
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1) Singapore, 05/02/04 
Hỏi: Chân lý là sao? 
 
Ðáp: Thưa, chân lý là sự thật không bao giờ thay 
đổi 
                 Kệ: 
Chơn lý nguyên văn chẳng sửa sai 
Thực hành chất phát không thay đổi 
Ý lời không đổi chung đường lối 
Tiến hóa không ngừng chẳng đổi thay 

2) Singapore, 06/02/04 
Hỏi: Thời tiết thay đổi thì tâm người có phải theo 
không? 
 
Ðáp: Thưa thời tiết thay đổi thì tâm người cũng phải 
theo tùy theo nguyên khí lạnh hay nóng đó thôi. 
                 Kệ: 
Nguyên khí nóng lạnh uyển chuyển hành 
Ðạo đời rõ rệt điều minh chánh 
Thâm sâu tiến hóa chuyển khai màn 
Thay đổi hoài hoài trí phát quang 
 

3) Singapore, 07/02/04 
Hỏi: Tâm thức của con người có chống sự nóng 
lạnh hay không? 
 
Ðáp: Thưa tâm thức của con người có khi chống lại 
sự nóng lạnh của Trời và Ðất. 
                  Kệ: 
Thiên cơ nóng lạnh tùy duyên chuyển 
Nóng lạnh khai thông trí vượt xuyên 
Duyên đạo tình đời trong thuận nghịch 
Giúp mình hiểu họ tự mình xuyên 
 

4) Singapore, 08/02/04 
Hỏi: Tình Trời và Ðất chuyển hóa từ đâu? 
 
Ðáp: Thưa tình Trời và Ðất chuyển hoá từ thanh khí 
mà hình thành 
                  Kệ: 
Nguyên lý thâm sâu chuyển thực hành 
Cảm giao giao cảm hướng về thanh 
Tình Trời tận độ chung nguyên lý 
Pháp giới phân minh đạo với đời 
 

5) Singapore, 09/02/04 
Hỏi: Chơn tâm khai triển từ đâu?  
 
Ðáp: Thưa chơn tâm khai triển từ trung tâm bộ đầu 
                    Kệ: 
Trung tâm sinh lực chuyển không ngừng 
Pháp giới khai thông tiến từ từng 
Khai triển vô cùng tâm đạt đạo 
Thành tâm hướng thượng tự phân lường 

6) Singapore, 10/02/04 
Hỏi: Bắt đầu tiến hoá đến vô cùng từ đâu? 
 
Ðáp: Thưa bắt đầu tiến hoá đến vô cùng từ nơi 
thanh tịnh mà ra 
                    Kệ: 
Tiến hoá vô cùng thanh tịnh hành 
Tự tu tự tiến lại càng nhanh 
Hoà cùng vũ trụ tự hành thanh 
Ðời đạo song tu tự thực hành 
 

7) Singapore, 11/02/04 
Hỏi: Sửa tâm bằng cách nào? 
  
Ðáp: Thưa sửa tâm với bi, trí, dũng 
                   Kệ: 
Bi trí dũng thực hành tu tiến 
Nhịn nhục thành tâm tự giải phiền 
Trí tuệ khai minh tự hướng thiên 
Càn khôn qui một chẳng lo phiền 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
KHÓC VÌ NHƠN LOẠI 

 
Khóc vì nhơn loại điêu linh 

Khóc vì nhơn loại tánh tình bất chơn 
Khóc vì nhơn loại giận hờn 

Khóc vì nhơn loại quên ơn Phật Trời 
Khóc vì nhơn loại bỏ rơi 

Khóc vì nhơn loại quên Trời quên ta 
Khóc vì nhơn loại bất hòa 

Khóc vì nhơn loại thiết tha cảnh trần 
Khóc vì nhơn loại bất nhân 

Khóc vì nhơn loại mở tầng đấu tranh 
Khóc vì nhơn loại cành nanh 

Khóc vì nhơn loại không hành không tu 
Khóc vì nhơn loại vẫn ngu 

Khóc vì nhơn loại ở tù mới hay 
Khóc vì nhơn loại làm thầy 

Khóc vì nhơn loại ngày ngày tạo sai 
Khóc vì nhơn loại thị oai 

Khóc vì nhơn loại chẳng tài hơn ai 
Khóc vì nhơn loại tự đày 

Khóc vì nhơn loại ngày ngày lún sâu 
Khóc vì nhơn loại lo rầu 

Khóc vì nhơn loại bỏ tàu Chơn Tâm 
Khóc vì nhơn loại khóc thầm 

Khóc vì nhơn loại chẳng tầm đường đi 
Khóc vì nhơn loại ghét nghi 

Khóc vì nhơn loại chẳng đi về Trời 
Khóc vì nhơn loại chẳng rời 

Khóc vì nhơn loại sống đời tham sân 
Khóc vì nhơn loại chẳng cần 

Khóc vì nhơn loại khó phần giải thông 
Khóc vì nhơn loại chẳng thông 

Khóc vì nhơn loại tréo tròng gạt nhau 
Khóc vì nhơn loại đối đầu 

Khóc vì nhơn loại giết nhau hoài hoài 
Khóc vì nhơn loại lười hoài 

Khóc vì nhơn loại tạo sai tạo lầm 
Khóc vì nhơn loại khép Tâm 

Khóc vì nhơn loại chẳng tầm thực chơn 
Khóc vì nhơn loại thiệt hơn 

Khóc vì nhơn loại tạo ơn giả tình 
Khóc vì nhơn loại bất minh 

Khóc vì nhơn loại tạo tình khổ đau 
Khóc vì nhơn loại muốn mau 

Khóc vì nhơn loại khổ đau đời đời 

Khóc vì nhơn loại lệ rơi 
Khóc vì nhơn loại sống đời khổ tâm 

Khóc vì nhơn loại điếc câm 
Khóc vì nhơn loại Chơn Tâm khó hòa 

Khóc vì nhơn loại ta bà 
Khóc vì nhơn loại bỏ nhà không lo 

Khóc vì nhơn loại nằm co 
Khóc vì nhơn loại chẳng mò được chi 

Khóc vì nhơn loại sân si 
Khóc vì nhơn loại khó thì tiến nhanh 

Khóc vì nhơn loại thiếu hành 
Khóc vì nhơn loại chẳng thanh như Trời 

Khóc vì nhơn loại nơi nơi 
Khóc vì nhơn loại chẳng xơi được gì 

Khóc vì nhơn loại khinh khi 
Khóc vì nhơn loại Tâm thì bất an 

Khóc vì nhơn loại bàng hoàng 
Khóc vì nhơn loại có đàng chẳng đi 

Khóc vì nhơn loại tự khi 
Khóc vì nhơn loại khó thi khó hòa 

Khóc vì nhơn loại cách xa 
Khóc vì nhơn loại chẳng hòa tiến lên 

Khóc vì nhơn loại siết rên 
Khóc vì nhơn loại bỏ nền tảng căn 

Khóc vì nhơn loại khó khăn 
Khóc vì nhơn loại cằn nhằn nội tâm 

Khóc vì nhơn loại gạt thầm 
Khóc vì nhơn loại bỏ tầm Thanh Quang 

Khoác vì nhơn loại chẳng bàn 
Khóc vì nhơn loại quên đàng về quê 

Khóc vì nhơn loại chán chê 
Khóc vì nhơn loại khó bề sống chung 

Khóc vì nhơn loại bít bùng 
Khóc vì nhơn loại tạo khùng tạo điên 

Khóc vì nhơn loại cảm phiền 
Khóc vì nhơn loại sống riêng một mình 

Khóc vì nhơn loại chưa minh 
Khóc vì nhơn loại hại mình ngày đêm 

Khóc vì nhơn loại khó êm 
Khóc vì nhơn loại làm rêm cả mình 

Khóc vì nhơn loại vắng tình 
Khóc vì nhơn loại bỏ mình bơ vơ 

Khóc vì nhơn loại ước mơ 
Khóc vì nhơn loại đến giờ không đi 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Gien, 23-12-1981 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
CHAY MẶN 40b 

 
CHÂM CỨU HÚT TRƯỢC ( Chủ Nhân Thức Giác - 1977) 

          Người ta ăn chay, tôi ăn chay không được, bây giờ tôi mượn cái pháp nầy, tôi làm cho nó nhẹ, rồi 
một ngày kia tôi ăn chay, tôi thấy ngon không. Đó, tôi đã hấp thụ được cái thanh điển trên kia thì tự nhiên 
tôi ăn chay, tôi thấy ngon thì từ đó tôi đã tiến bộ là nhờ đâu, nhờ cái công năng, công phu của tôi, rồi tôi 
làm cái thanh nhẹ bên trong thì nó chịu hưởng cái thanh thay vì cái trược. Rồi nó có cái công việc, cái 
nhiệm vụ làm của nó, nó độ thứ nầy, rồi nó phải đi độ thứ khác.  
          À! Hỏi chứ bây giờ các bạn nói ông Tám kêu người ta ăn mặn mà tại sao ông Tám đi ăn chay, cái đó 
lạ. Ông Tám vẫn ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, thấy ăn chay mà ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, các bạn thấy rõ 
chưa? Chưa thấy..! Bây giờ tôi cắt nghĩa, lúc tôi châm cứu, tôi châm những người ăn mặn thì những cái 
phần đó nó chạy đi đâu, nó chạy về ông Tám. Ông Tám ăn gà vịt còn nhiều hơn hồi xưa nữa, cho nên ông 
Tám phải ăn chay để hóa giải cho cái phần đó. Một ngày tới tối ông Tám cũng vẫn ăn mặn, nhưng mà 
người ta nói ông Tám bày người ta ăn mặn, bây giờ ông Tám đi ăn chay nhưng mà ông Tám thấy ăn mặn 
nhiều hơn hồi xưa, thành ra càng ngày nó càng mập. 
           Châm một cái thì điện nó chịt chịt thì tụi kia nó cũng qua bên nầy, nó kiếm chỗ nó trú, thì mình 
cũng phải giải cho nó. Cho nên, nhiều người không hiểu, bởi vì ăn chay mặn là cái gì, mình có từ tâm 
không, mình có lượng từ bi để độ vạn linh không, mình có lượng từ bi độ thì bất cứ góc nào mình cũng độ. 
Đó, nhưng mà ở trong cái hành động, mình tiến giải trong cái lúc, tại sao nhiều người cũng thấy châm 
châm vậy, tôi châm châm vậy mà người ta lại thấy nó khỏe, nói tôi thấy ông Tám sợ thiệt, châm nó đau 
nhưng mà châm rồi nó thấy khỏe, bởi vì ông Tám rút cái của nó qua rồi. Cái phần thanh nó rút cái trược nó 
và tiến giải cho nó. 
           Cho nên, cái làm rất chu đáo mà rất tận tâm không biết tính cách nào với con người. Ờ! Nếu người 
khác, người đời mà họ làm như vậy họ tính dữ lắm. Mình đang bịnh như vậy mà vô châm mình thấy khỏe, 
đứng gần ông mình thấy khỏe, cho ông năm đồng mình cũng chịu chớ, nhưng mà cái nầy ông không có. 
Ông trở lại một người học hỏi nơi mình và ông trở lại một người ăn xin chớ ông không có dám xưng tao là 
thầy mầy, không có! Và y sĩ ăn mày, trở lại một người y sĩ ăn mày. Đó, cho nên các bạn phải học, các bạn 
phải hạ thấp mình xuống để tìm hiểu mình và học thêm, giờ phút nào cũng phải học, các bạn đừng tưởng 
các bạn là một y sĩ là giỏi lắm không cần học của người khác, ai dạy các bạn, bệnh nhân dạy các bạn tiến 
bộ chớ không phải trường dạy các bạn, sự thật là bịnh nhân dạy các bạn. Sự khó khăn, sự phản ứng mà đầu 
óc sáng tạo của các bạn, từ bi của các bạn chịu gần người bịnh và thương người bịnh như mình thì các bạn 
sẽ tìm ra đường lối thực tế để trị bịnh cho người ta. 
 

THÔNG BÁO CỦA THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY–ÚC CHÂU 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DU NGOẠN CẢNH THỦ ĐÔ ÚC CHÂU  

 
BẠN ĐẠO THAM DỰ DU NGOẠN CẢNH THỦ ĐÔ ÚC CHÂU CẦN CÓ MẶT TẠI KHÁCH SẠN 
RYDGES, KHU VỰC TIẾP TÂN 
 
*ĐỊA CHỈ SỐ 389 PITT ST 
SYDNEY NSW 2000 
 
*THỜI GIAN:  ĐÚNG 6AM 
(ĐĂNG THÔNG BÁO THEO LỜI YÊU CẦU CỦA CHỊ PHẨM, NGƯỜI TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
TOUR CANBERRA) 
 
T.M Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney, 
Thiền Đường Dũng Chí, 
Hội trưởng :  Nguyễn Thị Duyên. 
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THƠ BẠN ÐẠO 
                                 TỰ   TU 

 
Tự tu tự giải ý mù 

Thức tâm khai triển thân tù an vui 
Tự tu chẳng chịu thối lui 

Gian nan thử thách rèn trui tiến lần 
Tự tu dẹp bỏ cù lần 

Canh tân khối óc chuyên cần sửa sai 
Tự tu gánh vác hai vai 

Đạo đời hai nẻo triển khai thực hành 
Tự tu thức giác ngọn ngành 

Giải mê phá chấp thực hành đến nơi 
Tự tu đạt tịnh thảnh thơi 

Hành thiền sáng suốt xa rời tham sân 
Tự tu học hỏi ân cần 

Hòa cùng các giới tiến lần không ngưng 
Tự tu khai sáng từ từng 

Đi trong vững chắc không dừng tự đi 
Tự tu giác ngộ kỳ ni 

Cùng chung Thầy bạn thực thi độ đời 
Tự tu tiến hóa kịp thời 

Biết Hồn là chánh tự rời trược ô 
Tự tu tự giải nấm mồ 

Bao che nhiều kiếp khó mò khó đi 
Tự tu tư cách uy nghi 

Ôn tồn hóa giải dự thi tiến lần 
Tự tu đóng góp một phần 

Điển thanh hòa hợp góp phần dựng xây 
Tự tu chẳng phải thơ ngây 

Bạ đâu tin đó đọa đầy tâm thân 
Tự tu thấu rõ nghĩa ân 

Tình Thầy nghĩa bạn lại cần phải tu 
Tự tu tâm bỏ tiền xu 

Ôm không thanh nhẹ giải ngu tại trần 
Tự tu thấy rõ xa gần 

Biết đường tự tiến chẳng cần cầu xin. 
 

           San Jose, ngày 1/4/2012 
               Kính bái 
                  Lý Vĩnh 

  
 
 
 
 
 
 
 

                Tìm Thầy 
 
Con  tìm Thầy, qua hình tướng thế gian 
Nhớ Thầy yêu đôi dòng lệ tuôn tràn 
Ngắm hình Thầy gợi lên bao ký ức 
Giúp tu hành vượt mức thoát trần gian 
 
Trần gian này, bao động loạn tranh chấp 
Kiếp con người, luôn cao thấp đua tranh 
Hỡi bạn ơi! hãy lánh dữ làm lành 
Hãy gìn giữ Vô Vi Thầy sáng lập 
 
Băng Thầy giảng, hãy nghe để thâm nhập 
Hãy thực hành đừng chấp chuyện thế gian 
Lý thuyết suông thân pháp sẽ lụn tàn 
Hành tâm pháp, tâm bi đừng che lấp 
 
Cho dù ai luôn nhỏ nhen tranh chấp 
Luôn trách người mà chẳng trách chính ta 
Luôn thị phi, chia rẽ cõi ta bà 
Ta không chấp, yêu thương ta thực tập 
 
Mỗi trình độ con người được thiết lập 
Khác biệt nhau, không giống cùng với nhau 
Hãy tha thứ thương yêu đời muôn màu 
Thức hòa đồng tự nhiên sẽ mở nhập 
 
Bạn đạo ơi! chúng ta cùng thực tập 
Hành chữ hòa cùng giúp đỡ tiến thăng 
Kiếp làm người ngắn ngủi không vĩnh hằng 
Hãy tu hành, điển thanh ta nâng cấp 
 
Dùng hữu vi, tìm Thầy nơi cấp thấp 
Là bàn đạp giúp bạn đạo tiến thăng 
Tìm Thầy yêu Vô Vi cõi vĩnh hằng 
Bạn đạo tiến Thầy vui chẳng chê chấp 
 
Niệm Di Đà, qua lời Thầy cung cấp 
Âm thanh Thầy vang khắp cõi Đại La 
Giúp con khờ tìm đường trở về nhà 
Trên đỉnh đầu đường về con thiết lập 
 
Lời Thầy dạy, con cố tâm thâm nhập 
Cố gắng hành Pháp Lý Thầy đã ban 
Cố hành siêng xuất hồn đến thiên đàn 
Tìm Thầy yêu nơi trời cao thượng cấp. 
 
Thủy Bùi - Missouri 11/15/2013. 
                         ----- 
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             Bài học ngày xưa 
 
Gẩm chuyện nhân-sinh ở cảnh đời, 
Riêng mình tự-nhủ chẳng đua bơi, 
Nhớ bài học cũ xưa năm ấy, 
Nói chuyện vô-thường lúc thảnh-thơi. 
                          ☺ 
Pháp-Lý Vô-Vi - Sự minh-triết của Trời vô-
thượng-đẳng, 
Dạy hiểu mình, hiểu người, hiểu cả Càn-Khôn, 
Hiểu Thần-Minh, hiểu cả sự vô-thường, 
Hiểu giá-trị đời người luôn đáng sống, 
                         ☺ 
Pháp truyền Thầy dạy chẳng gom thâu, 
Học thanh, học trược rõ đạo mầu,  
Thông đạt toàn năng Chân-Thiện-Mỹ, 
Tri nhân, tri nghiệp rõ cơ cầu. 
                         ☺ 
Đêm Thiền thanh-lọc bỏ trần nhơ, 
Lau sạch tâm-linh chẳng dạy khờ, 
Ngu đời khôn đạo nền giải-thoát, 
Lạc cảnh tìm về chẳng mộng mơ. 
                         ☺ 
Dòng thanh-khí điển sẽ phát-quang, 
Loại bỏ trược nhơ đã ẩn-tàng,  
Bao đời vô kiếp trong vô-thủy, 
Soi-hồn nhập định thiếp gặp chàng. 
                         ☺ 
Quân-bình buông bỏ cảnh trần-ai, 
Thanh nhẹ thân-tâm dễ tỏ bày,  
Vạn-vật nhân-sinh đồng nhất-thể, 
Hợp-quần lẽ sống chớ nhân hai. 
                         ☺ 
Quy-luật vô-thường để tiến tu, 
Trường đời học đạo hãy ngao-du, 
Giữ tâm thanh-tịnh buồn đâu nhỉ ! 
Trách móc chi rồi để tiếng ngu. 
                         ☺ 
Mật truyền của báo để dành riêng, 
Khai-triển thị-phi sửa mối giềng, 
Giữa khuya tịch tịnh ân ban chiếu, 
Đạt định, ly Trần đáo cảnh Tiên. 
                         ☺ 
Thương để mà vui chớ tạo phiền, 
Tha thứ đi rồi được sống yên, 
Thầy khuyên : Mở lượng tâm hà hải…. 
Chẳng uổng công Thầy dạy bấy niên. 
 
                  Bạc-Liêu, ngày 19/11/2013 
                                Kính bút, 
                             Tô văn Việt 

         KHÔNG TU 
Không tu hồn dại mất thành ma 
Trí ý tu hành hạnh đức đa 
Hành triển cái ta luyện nhỏ lại 
Linh hồn phát sáng bổng đi ra 
             Saigon 18.11.2013 
                  Minh Vô Vi 
                          ---- 
          CÔNG TRÌNH 
Công trình tịnh đắc sáng tâm thân 
Luyện khí hạo nhiên khai điển thần 
Lai chuyển luân xa nhờ điển khí 
Thâu thanh giải trược tự mình phân 
              Saigon 18.11.2013 
                 Minh Vô Vi 
                           ---           
                  CẢM TẠ 
Đạo hữu giờ đây đang biểu dương 
Tấm lòng nhân ái sáng như gương 
Ban vui cứu khổ độ trần thế 
Cảm tạ ân tình đáng quý thương 
            Saigon 13.11.2013 
             Minh Vô Vi 
                                 ---- 
                    LINH HỒN 
Linh hồn đắc tịnh đáo thiên đàng 
Hành luyện VÔ VI trí mở mang 
Thầy thuyết :" khẩu khai thần khí tán" 
Minh tường khẩu tịnh, thân tâm an 
                Saigon 06.11.2013 
                Minh Vô Vi 
                         ----- 
                    HIỀN NHU 
Hằng ngày việc đến thử người tu 
Tự ái sân si khiến tối mù 
Vạn sự tại tâm lành dữ tạo 
Thiền nhiều thanh tịnh tánh hiền nhu 
              Củ Chi 08.11.2013 
                Bá Tùng 
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Slide Show “Tiểu Sử  Và Cuộc Đời Hành Đạo Của Đức Thầy” 
 
Trân trọng giới thiệu Slide Show “Tiểu Sử  Và Cuộc Đời Hành Đạo Của Đức Thầy” do Hội Ái Hữu Vô 
Vi Hoa Kỳ Miền Nam California sưu tầm và thực hiện. 

Video này dài 30 phút với trên 500 tấm hình của Đức Thầy cùng các bạn đạo khắp thế giới từ trước năm 
1975 tới hiện tại (2013), được thuyết minh và ghép nhạc.  Những hình ảnh này sẽ gợi lại tất cả những kỷ 
niệm đầm ấm, tràn đầy cảm xúc thương yêu rồi hòa lẫn những giọt nước mắt thương nhớ đến vị Ân Sư 
Khả Kính và nhớ lại những lời giáo huấn, những lời minh triết.  

Xin mời Quý Vị bước vào trang nhà để tường lãm: 

www.vovi.org 

Hoặc có thể coi qua link sau đây: 

http://youtu.be/VJ7ne839Vl0  hay là:  www.youtube.com/vovionline 

Ban Kỷ Thuật Kính Mời 

 


