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 Mục Bé Tám 23/9/2004 ñến 29/09/2004 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Lập trường của người tu Vô Vi phải như thế nào? 
2) Thế nào gọi là ñứng ñắn? 
3) Cái gì gọi là ñứng ñắn? 
4) Trật tự là gì? 
5) Ðầu ñuôi thì ai cũng có cần gì phải lo? 
6) Cần trí sáng tâm minh hay không? 
7) Minh ñạo minh ñời ñể làm gì? 
 
 
 
 

Taän Ñoä 

 

Taän ñoä nhôn hieàn töï tieán voâ 
Traàn taâm döùt khoaùt töï nam moâ 
Qui veà moät moái Trôøi ban phöôùc 

Saùng suûa voâ cuøng töï tieán voâ 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 23-09-04 10: 00 AM 
Hỏi: Lập trường của người tu Vô Vi phải như thế 
nào? 
 
Ðáp: Thưa người tu VôVi cần phải trung thành với 
pháp lý 
                  Kệ: 
Tu tiến rõ rệt tự tiến nhanh 
Thực hiện công phu với tâm thành 
Giải tiến cơ tạng qui một mối 
Hành thông ñời ñạo tiến từ hồi 
 

2) Atlantic city, 24-09-04 6: 40 AM 
Hỏi: Thế nào gọi là ñứng ñắn? 
 
Ðáp: Thưa muốn ñứng ñắn trước học lễ hậu học 
văn 
                  Kệ: 
Quí yêu Trời tâm chuyên thực hành 
Tự giác tâm tu uyển chuyển thanh 
Qui hội tình người không dấy ñộng 
Thực hành chánh pháp tự hành thanh 
 

3) Atlantic city, 25-09-04 12:30 AM 
Hỏi: Cái gì gọi là ñứng ñắn? 
 
ðáp: Thưa cái gì gọi là ñứng ñắn ñều rất có trật tự 
                   Kệ: 
Trật tự là sự ñứng ñắn nhất 
Tiến hoá tốt ñều có trật tự 
Giải tiến tâm linh phải khổ hành 
Qui nguyên thiền giác tự truy linh 
 

4) Atlantic city, 26-09-04 5: 25 AM 
Hỏi: Trật tự là gì? 
 
Ðáp: Thưa trật tự là ñâu vào ñấy có ñầu có ñuôi 
                   Kệ: 
Dung hòa trật tự an yên quí 
Giải tỏa phiền ưu nở nụ cười 
Quí tưởng trời cao không dấy bận 
Quán thông trời ñất rõ thâm ân 
 

Atlantic city, 27-09-04 3:40 PM không có viết 
5) Atlantic city, 28-09-04 2: 18 AM 
Hỏi: Ðầu ñuôi thì ai cũng có cần gì phải lo? 
 
ðáp: Thưa phải làm việc có ñầu có ñuôi mới ñúng 
                  Kệ: 
Thực hành ñứng ñắn ñầu ñuôi 
Tiến hóa thâm sâu tự giải mù 
Cơ tạng quân bình không dấy bận 
Bình tâm học hỏi tự phân lần 
 

6) Atlantic city, 29-09-04 1: 10 AM 
Hỏi: Cần trí sáng tâm minh hay không? 
 
Ðáp: Thưa rất cần trí sáng tâm minh thì mọi việc 
ñược tốt 
                   Kệ: 
Qui y Phật Pháp tiến thân hành 
Trí sáng tâm minh tự hướng thanh 
Quí tưởng Trời cao qui một mối 
Thành tâm thực hiện hướng trong lành 
 

7) Atlantic city, 30-09-04 9: 54 AM 
Hỏi: Minh ñạo minh ñời ñể làm gì? 
 
Ðáp: Thưa minh ñạo minh ñời ñể xử sự tốt ñẹp hơn 
                   Kệ: 
Minh ñạo minh ñời qui một mối 
Khai thông trí tuệ pháp từ hồi 
Qui y Phật pháp không thay ñổi 
Chuyển hóa thâm sâu rõ ñạo ñời 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Quyết Tâm 
 

Quyết tâm học ðạo trong ta, 
Khai thông ngũ tạng Nhẫn Hòa hiện lên. 

Quy nguyên sáng suốt vững bền, 
Khai thông nền tảng chẳng quên về trời. 

Chẳng cần ñưa rước thỉnh mời, 
Tự mình giao tiến học nơi ôn hòa. 

Càn-khôn vũ trụ bao la, 
Trong ta quy nhứt ta hòa hư không. 

Một lòng một dạ khai thông, 
Cảm minh Trời ðất khai vòng mở tâm. 

Kết tình thanh tịnh mừng thầm, 
Tâm không, sẵn có chẳng lầm ngoại lai. 

Tình ñời ñen bạc bi ai, 
Vì tâm chưa thức tự ñày bản lai. 
ðất trời ñiêu luyện chuyển hoài, 

Tâm người chưa mở ai hoài khó tu. 
Tạo thêm tâm trí ñui mù, 

Chữ Không không học, học ngu bất hòa. 
Quyết tâm tự trở về nhà, 

Bước vào nội thức chan hòa tình thương. 
Quân bình là cõi thiên ñường, 

Du dương hòa ái tình thương tràn ñầy. 
Tự tu cảm thấy vui vầy, 

Quyết tâm học hỏi tự bay về  trời ./. 
 

Kính bái, 
LƯƠNG SĨ HẰNG. 

Montreal, 17-11-1983 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Tu bằng Trí Bằng Ý ( Duyên Nghiệp Dẫn Tu  - 1985) 
 
Ngày hôm nay các bạn ñạt tới thanh tịnh rồi, các bạn thấy bước chân của các bạn ñi không ít, bước trên cát 
bụi, vòng quanh trên mảnh ñất, bao nhiêu cát bụi ñã bay bổng vì bàn chân của các bạn. Trường ñời vì lời 
nói của các bạn, ñã làm cho tâm hồn người khác bấn loạn, không khác gì cát bụi ñang bay và cũng những 
lời nói của các bạn, làm cho mọi người tâm hồn ñược nhẹ nhàng. 
ðó! Chúng ta thấy rõ: Thanh, trược ñời ñạo minh bạch ñang dìu tiến tâm thức của mọi hành giả VôVi. 
Hành giả VôVi vô hình vô tướng, thì phải luận xét ở nơi nào? Luận xét trong tâm thức của mọi cá nhân, 
tâm thức quan trọng, chúng ta sẽ ra ñi bởi tâm thức, và chúng ta phải trú ngụ bởi tâm thức. Vì chúng ta 
không thấy có cảnh phản ñộng trong nội tâm, chúng ta ñang ở trong dung ñiểm hoà ái tương thân, xây 
dựng tới vô bờ bến. Khai mở lượng từ bi, khai triển tâm hồn trí ý không ngừng nghỉ.  
Cho nên các bạn ñã bỏ công ra tham Thiền ñể mong ñược thanh tịnh, nhưng nhiều bạn ñã tham Thiền rồi 
lại ñộng, tại sao? Vì hàng ngày có nơi vô, có nơi ra. Nơi vô, vô chỗ nào? Rước ñộng vào tâm do mắt, do 
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tai, do mũi, do miệng. ðó, do ý ñồ của chúng ta tạo ñộng, nhưng mà không quên thanh lọc nơi ñó, mà cứ 
nói rằng tôi ngồi Thiền rồi tôi sẽ thanh lọc. Không ñược! Tu bằng trí, bằng ý. Bằng trí, bằng ý. Ý chí vô 
cùng của bạn, ý Thanh Tịnh của các bạn phải xây dựng, thì lúc ñó các bạn mới dòm lại cái cảnh ñịa trong 
nội tâm. Có một nơi trú ngụ lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, thơm tho vô cùng, quý báo vô cùng, nó 
là Toà Sen Liên Hoa. Trong ñó các bạn bước vào mới cộng hưởng, nằm ngay trong tâm thức nhẹ nhàng 
của các bạn.  
 

Bộ video ðại Hội Bàn Bạc Khai Thông 2013 

Xin kính mời quý vị dành tời giờ coi video ðại HộiVô Vi Quốc Tề kỳ 32 Trên Du Thuyền Voyager of the 
Seas năm 2013 mới ñể trên vô vi trang nhà.  11 ngày ðại Hội ñược thu gọn trong 12 giờ gồm:  Lễ Khai 
Mạc; Ôn lại Phương Pháp Công Phu, ñề tài Niệm Phật, ñề tài Thiền ðịnh; Bàn Bạc lời giảng của ðức 
Thầy; Vấn ðạo về Thực Hành Pháp Lý Vô Vi; Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy; Văn Nghệ Vô Vi; Bàn Bạc 
Khai Thông; và Lễ Bế Mạc ðại Hội. 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=901&Itemid=259 

http://www.vovi.org/ 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwoSJgN0G1jebN9lI2o_Jnz 

Ban Tổ Chức sẽ phát cho bạn ñạo bộ DVD này vào dịp ðại Hôi 2014 sắp tới.  

ðây là bộ DVD mà chúng ta sẽ coi ñi coi lại nhiều lần, ñể nhớ lại những ñiểm chánh mà chúng ta cần phải 
làm, hổ trợ cho Thiền ðịnh có kết quả nhiều hơn. 

 Ban Kỹ Thuật Kính Mời 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo Trần Minh Tới 53 tuổi , từ trần ngày 29-5 -2014 , tại xã 
Bình Ninh , huyện Chợ Gạo , Tiền Giang , ñược siêu thăng tịnh ñộ . 
  ( Bạn ñạo TG/VN nhờ thông báo ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


