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Số:  1021  Ngày1 tháng 2 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám 26/4/2005 ñến 2/5/2005 
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) Những gì hữu ích ? 
2) Cái gì là tội? 
3) Duyên nào là duyên tốt ? 
4) Chuyện gì quí nhất trên ñời nầy? 
5) Chuyện gì khẩn cấp nhứt? 
6) Chuyện tình duyên thất bại có buồn không? 
7) Tỉnh táo có tốt không? 
 
 
 
 

Töø Bi 

 

Töø bi soáng ñoäng haèng giao caûm 

Tu tieán taâm thaân töï taâm laøm 

Trí tueä phaân minh tình döùt khoaùt 

Thaønh taâm tu luyeän döùt loøng tham 

 
Vĩ Kiên 
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1) San Diego, 26-04-05  7 : 20 AM 
Hỏi :  Những gì hữu ích ? 
 
ðáp :  Thưa những gì xây dựng cho tâm thân ñều 
hữu ích 
  Kệ : 
 Những gì cải tiến tâm thân tốt 
 Giải tiến tâm thân ñều hữu ích 
 Giúp ñỡ mọi người qui hợp nhứt  
 Bình tâm xây dựng tâm thân hòa 
 

2) San Diego, 27-04-05  8 : 06AM 
Hỏi :  Cái gì là tội? 
 
Ðáp :  Thưa gì hại ñến tâm thân ñều là tội 
  Kệ : 
 Tội là ñiều tự hại không tiến 
 Bực bội không thông tự hại mình 
 Khó khổ do tâm mê loạn hành 
 Mê lầm tội lỗi mà không biết 
 

3) San Diego, 28-04-05  3 : 18AM 
Hỏi :  Duyên nào là duyên tốt ? 
 
Ðáp :  Thưa duyên trời phật là duyên tốt 
  Kệ : 
 Duyên trời duyên phật là duyên tốt 
 Học hỏi vô cùng tự tiến thân 
 Duyên ñạo tình ñời không lẫn lộn 
 Bình tâm thanh tịnh quí hơn vàng 
 

4) San Diego , 29-04-05  6 : 55 AM 
Hỏi :  Chuyện gì quí nhất trên ñời nầy? 
 
Ðáp: Thưa cuộc sống quí nhất trên ñời nầy 
  Kệ: 
  Cuộc sống trên ñời nầy quí nhất 
 Thương yêu tha thứ là tốt nhất 
 Tự tưởng trời cao là ñường rộng 
 Qui hội tình người quí hơn vàng 
 

5) San Diego, 30-04-05  6: 30 AM 
Hỏi:  Chuyện gì khẩn cấp nhứt? 
 
Ðáp:  Thưa chuyện mất nước khẩn cấp nhứt 
  Kệ: 
 Hết thời mất nước phải tự ñiên 
 Lộn xộn trăm chiều không quyết ñịnh 
 Khổ nạn ñến nơi do ý Trời 
 Thành tâm cầu nguyện cứu trăm chiều 
 

6) San Diego, 01-05-2005 4: 17AM 
Hỏi:  Chuyện tình duyên thất bại có buồn không? 
 
Ðáp:  Thưa chuyện tình duyên thất bại rất buồn 
  Kệ: 
 Chuyện tình duyên thất bại ñều buồn 
 Ðộng loạn vô cùng khó tiến tu 
 Duyên nghiệp không thành nay phải chịu 
 Tham thiền khó ñịnh trí khó an 
 

7) San Diego, 02-05-2005  3: 20 AM 
Hỏi:  Tỉnh táo có tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa tỉnh táo rất tốt 
  Kệ: 
 Thực hành tỉnh táo rất quí tốt 
 Thành tâm tu luyện tự ñạt duyên 
 Quí thương Trời Phật tăng ý tốt 
 Thực hành chất phát quí hơn vàng 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 

 
HẸN 

 
Ra về ấm ức trong tâm 

Muốn sao ñược hưởng những tầm thanh cao 
Hương thơm thanh ñiển ra vào 

Càn khôn xoay chuyển tình trao ñổi tình 
Vạn linh ñang sống chung hình 

Sanh ly tử biệt cảm minh Phật Trời 
ðạt thông nguyên lý chơn lời 

Trong không mà có tạo nơi an toàn 
Cùng chung huynh ñệ luận bàn 

Chỉnh tề khiêm tốn cảm an tâm hồn 
Cảm minh nguyên lý sanh tồn 
Thức hồn tự tiến tự ôn lấy bài 
Nguyên lai bổn tánh thanh ñài 

Bình minh sáng chói ñêm dài tiêu tan 
Tâm hồn tự cảm thấy an 

Bàng hoàng không có chuyển sang ñạo lành 
Tự mình khai triển thực hành 

Bỏ tranh giải ñộng sử sanh chẳng còn 
Thích Ca gieo rắc ñường mòn 

Thực hành là chánh chẳng còn si mê 
Trở về chơn lý hương quê 

Trăm hoa ñua nở giải mê cõi trần 
Sanh trụ hoại diệt lần lần 

Hồi sinh tự thức chuyên cần lo tu 
Hướng về thanh khí giao du 

Trở về chơn giác trùng tu hoài hoài 
Tự mình sửa tiến chẳng sai 

Tiên cô giáng thế nhắc hoài không ngưng 

Chung vui bạn ñạo cảm mừng 
Lệ rơi thanh ñạt tiến từng phút giây 

Bàn thiên ló dạng Cha Thầy 
Viết thơ linh cảm vui vầy truyền giao 

Tiếng ñời thanh thoát ra vào 
Tại trần cảm nhận thuở nào ñã nghe 

Lời ca thanh nhẹ giải mê 
Qui không tự giác tự về ñến nơi 

Càn khôn vũ trụ Cha Trời 
Ôm con không bỏ tặng lời thương yêu 

Tâm con nguyện ñạt giáo ñiều 
Lui về thanh tịnh ñạt nhiều cảm thông 

Chẳng còn trong ước ngoài mong 
Sửa mình tự tiến tự tòng thiên cơ 

Rồi ñây cũng sẽ ñến giờ 
Khai thông các nẻo giấc mơ ñạt thành 

Cảnh ñời ñịnh luật hóa sanh 
Kẻ ñi người ở thực hành ñến nơi 

Qua cơn nhồi quả thảnh thơi 
Vô cùng sống ñộng rõ nơi Cha Trời 

Gieo duyên tạm bợ cảnh ñời 
Có không không có hưởng lời Cha ban 

Lệ rơi cảm thức hai hàng 
Nguyện về chung sống thiên ñàng của Cha 

Giữ tâm thanh tịnh cảm hòa 
Tình ta tình họ chung nhà Cha yêu 

Càng tu càng tiến càng siêu 
Giữ mình thanh sạch biển yêu thực hành./. 

 
Lương Sĩ Hằng 

Vancouver, 07-05-1986 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH 19 
 

Là siêu trực giác tâm hành tiến 
Dẹp bỏ tâm phiền dứt khoát yên 

Mê loạn không còn trong dứt khoát 
Thành tâm tiến hóa chẳng lo phiền 

 
”Là siêu trực giác tâm hành tiến”: 
Khi là siêu, trở về với chơn giác của chính mình, thì trực giác nó khai thông, chỉ có tiến không có lùi. 
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”D ẹp bỏ tâm phiền dứt khoát yên”: 
Những cái phiền muộn sái quấy trong nội tâm chúng ta ñã dẹp bỏ, dứt khoát như vậy thì nó mới yên. 
”Mê loạn không còn trong dứt khoát”: 
Sự mê loạn nó không thể ñến với chúng ta nếu tâm chúng ta dứt khoát thì nó không có bày mưu ñốc sự 
nữa. 
”Thành tâm tiến hóa chẳng lo phiền”: 
Thành tâm thực thi như vậy ñể tiến thì không còn sự lo phiền, không còn sự lo âu nữa. Ánh sáng ñến, thì 
bóng tối nó phải tiêu tan.  
 
        Cho nên Vô Vi có ñường lối rõ ràng, có Soi Hồn, có Pháp Luân Thường Chuyển. Soi Hồn là tập trung 
hai luồng ñiển hợp nhứt, trung khí, cái khí tinh phát triển lên trên khối óc hòa hợp với tinh ba của vũ trụ thì 
mới thấy rõ ñời ñạo song tu. Khi mà hòa hợp ñược tinh ba của vũ trụ hợp nhứt rồi mới thấy rõ cơ tạng của 
chúng ta. Càng thấy rõ cơ tạng càng thấy sự sai lầm của chính mình thì dễ sửa hơn, dễ ăn năn hơn. Nếu 
không thấy làm sao ăn năn? Không thấy thì chỉ theo ngoại cuộc mà chạy theo họ mà thôi rốt cuộc thọ tội, 
không biết ai ñã gây, gieo tội cho tôi mà chính mình ñã gieo mà không hay. Sai lầm trong sai lầm, không 
phát triển ñược trực giác, làm sao tự cứu?  
 
        Cho nên pháp Soi Hồn của Vô Vi là tập trung khối thần kinh ñể khai sáng chính giữa chơn mày là ñể 
dẫn tiến phần hồn hòa hợp với tinh ba của vũ trụ mà tu tiến. Còn Pháp Luân Thường Chuyển là ñể làm gì? 
Lấy nguyên khí trong lành của Trời ðất giải phần ô trược trong nội tạng, nhiên hậu âm dương mới tương 
hợp. Nếu hợp nhứt thì nó phát sáng, phát sáng âm thinh thay ñổi, tánh tình thay ñổi, vạn sự thay ñổi trong 
cơ tạng chúng ta. Lúc ñó mới thấy rõ phần hồn là chủ, trách nhiệm giữa Trời ðất và nhân sinh. Lúc ñó tự 
ñộng không dám làm cái gì sái quấy, giữ tâm thanh tịnh lo tu tiến thôi thì mới thấy rõ một kiếp người ăn 
xài có bao nhiêu! Tại sao phải lo? Chạy ñông chạy tây chạy suốt ngày rốt cuộc không 
có kết quả gì mà thọ tội trước khi ra ñi. 
        Khổ! Khổ! Khổ! Nhiên hậu mới hiểu ñược nguyên lý của Phật pháp mà tìm tới ñể tu hành. Tất cả 
chúng  sanh ñều là khổ. 

 
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi 

 

Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 11 2014 chúng tôi ñã nhận cho ñến 30/1/2015  từ quy` bạn ñạo  cho quỹ cưú 
khổ ban vui   như sau: 
 
Người gửi                    US$                   CA$ 

Luc Q. Tran (NY) 200,00   
David M Truong (CA) 200,00   
Qui Trinh (CA) 80,00   
Lam Phuc (CA) 200,00   
Phan Ba Tam (CA) 150,00   
Lam Quang (CA) 500,00   
Anthony & Jenifers's family (CA) 200,00   
Mike Chan (CA) 200,00   
De Van Duong (CA) 200,00   
Lam Van Bon (MTL)    100 
Van Duong (AB)   500,00 
An danh (Mtl)   200,00 
Cuong Nguyen (Icebud) (MI) 300,00   
Hoa Nguyen (TX0 900,00   
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Kim Binh Hong Kham (GA) 200,00   
Ut Tran (AB)   1000,00 
Nancy Huynh (NM) 500,00   
Michael Sutherland (FL) 200,00   
Huu Van Tran (NJ) 50,00   
Hong Vo (CO) 200,00   
Ngon T. Huynh (GA) 200,00   
Vo Vi Houston Friendship Association (TX) 1000,00   
Luc Q. Tran (NY) 500,00   
Ha Quang  (Mtl)   300,00 
Lam Quang (CA) 500,00   
Quyen & Thu (CA) 100,00   
Dung Pham (CA) 500,00   
Nguyen Phong Luu (CA) 1000,00   
Cuong Nguyen (Icebud) (MI) 100,00   
Don Huynh (TX) 200,00   
An danh(CA) 1000,00   
Cuong Nguyen (Icebud) (MI) 100,00   
An danh (CA) 3000,00   
Duy Hoang Ly (CA) 100,00   
Chiel Tran (AB)   1000,00 
Thanh Nguyen (CA) 100,00   
Thao Nguyen (CA) 100,00   

 
Trong 2 tháng qua chúng tôi dã xử dụng như sau: 
 
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia ñình nghèo không tiền mua  hòm 
- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay dau ốm) 
- Học bổng cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em , mồ côi bị bỏ rơi (65 em từ 9 tháng tuổi tới học dại học) tiền học phí , tiền sữa ..  
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiến ăn  
- Phát gạo, muối, bột ngọt cho 50 hộ người phong cùi nếu không bị ñói 
- Giúp người già neo ñơn 
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu  
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh (bệnh viê,n Chợ rãy & Nhi ñồng) 
- phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một 
 

Chúng tôi lần lượt gửi dến quí bạn giấy trừ thuế năm 2014 cùng báo cáo tổng kết cho năm 2014 
 

Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo   
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây: 
và Ngân phiếu xin ñề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn ñạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
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Báo Cáo Sức Khỏe Bà Tám 
30 tháng 1 2015 
  
Tuần này, Bà Tám vẫn tiếp tục ñược cải thiện chức năng (Rehab) và có tiến bộ  
 
Còn ăn uống cũng rất tốt tuy chỉ uống hơi ít nước và ăn gần hết ñồ  ăn nhà thương cho (3 bữa chánh ) 
Hiện nay bà có thể hiểu và nói 1 vài câu ngắn ñơn giản nhưng bằng tiếng tàu  
 
Xin hướng tâm cho Bà mau bình phục. 
  
Kính thư, 
Phan Cao Thăng 
 
NB : Kể từ tuần sau nếu không có gì quan trọng chúng tôi sẽ không báo cáo nữa 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Xin các bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo Trần Kim Yến mất ngày 14 tháng 01 năm 2015, 
hưỡng thọ ñược 78 tuổi sớm ñược siêu thăng tịnh ñộ 
Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc thành kính phân ưu cùng gia quyến của bạn ñạo Trần Kim Yến 
Thành thật cám ơn các bạn ñạo khắp năm châu 
 

2) Kính xin qúy Bạn ðạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của Bạn ðạo Quách Long Vân là bác Võ 
Thị Quyên, sanh ngày 01 tháng 01 năm 1924, ñã từ trần vào ngày 23 tháng 01 năm 2015 (ÂL ngày 04 
tháng 12 năm Giáp Ngọ) tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, USA, hưởng thọ 92 tuổi, sớm ñược siêu 
thăng tịnh ñộ. Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas/Fort Worth thành kính phân ưu cùng gia quyến của anh Quách 
Long Vân. Thành thật cảm ơn qúy Bạn ðạo. 
Nam Mô A Di ðà Phật - Thiền ðường Thông Hải Kính Bái. 
 

THƠ BẠN ðẠO 
 

Quán Nước Xây Dựng 
Quán  Nước Xây Dựng do Thiên Tạo 
Giúp cho người ta ñược thảnh thơi 

Tận tâm phục vụ không bàn tán 
Phá triển tình thương nước của Trời 

Bành Chí (CA) 
Kính chào 

 
 


