Số: 1055 27 tháng 9 năm 2015
Thơ ngỏ
Khoâng Ñeán
Hoàn ñeán töø khoâng cuõng veà khoâng
Khoâng caàn trí tueä chaúng coøn mong
Giöõ khoâng laøm ñích laø duyeân toát
Vaän chuyeån chaùnh phaùp trieån moät loøng
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 9/1/2006 ñến 15/1/2006
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 thiền ñường:

1) Trí tuệ là gì?
2) Chuyển hóa thâm sâu là sao?
3) Muốn qui y Phật thì phải làm sao?
4) Muốn thực hành như Phật thì phải làm sao?
5) Muốn tiến tới thì phải làm sao?
6) Cần thanh thì phải làm sao?
7) Thanh có ích gì không?
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1) Hỏi: Trí tuệ là gì? [San Diego (USA), 09-012006 02:40]

2) Hỏi: Chuyển hóa thâm sâu là sao? [San Diego
(USA), 10-01-2006

Ðáp: Thưa trí tuệ là cảm giác rõ rệt.

Ðáp: Thưa chuyển hóa thâm sâu là tự giác.

Kệ:
Phân minh trí tuệ tự tiến thân
Cảm giác ñiều lành hành thức giác
Trí tâm sáng suốt tự mình minh
Chuyển hóa thâm sâu rõ sự tình

Kệ:
Tự giác thâm sâu hành trình sáng
Khai triển vô cùng tự thoát thân
Trí tuệ phân minh ñường giác thức
Hành thông tự giác tự phân bàn

3) Hỏi: Muốn qui y Phật thì phải làm sao? [San
Diego (USA), 11-01-2006 14:45]

4) Hỏi: Muốn thực hành như Phật thì phải làm
sao? [San Diego (USA), 12-02-2006 14:47]

Ðáp: Thưa muốn qui y Phật thì phải thật tâm tu.

Ðáp: Thưa muốn thực hành như Phật thì phải nhịn
nhục tối ña và hành ñúng pháp.

Kệ:
Phật Pháp khai thông trí tự hành
Giải quyết phân minh tiến bộ nhanh
Thành tâm học hỏi tự về nguồn
Thực hành chánh pháp tự hướng thanh

Kệ:
Thực hành ñúng pháp tự thăng hoa
Giải tỏa phiền ưu tự thật thà
Minh tâm kiến tánh là ñiều quí
Khai triển muôn chiều phải thực thi

5) Hỏi: Muốn tiến tới thì phải làm sao? [San
Diego (USA), 13-01-2006 23:50]

6) Hỏi: Cần thanh thì phải làm sao? [San Diego
(USA), 14-01-2006 12:00]

Ðáp: Thưa muốn tiến tới thì phải thực tâm tu.

Ðáp: Thưa cần thanh thì phải tự buông bỏ mọi sự
ñộng loạn.

Kệ:
Khai thông trí tuệ thân bình thản
Phát triển chính mình tự nhớ thiên
Bình tâm học hỏi không vọng ñộng
Thức giác chính mình chẳng cầu mong

Kệ:
Hướng thanh tiến hóa không rắc rối
Khai triển chính mình rõ sang tồi
Thành tâm tu luyện tự ñạt ngôi
Uyển chuyển tâm thức qui một mối

7) Hỏi: Thanh có ích gì không? [Las Vegas (USA), 15-01-2006 04:35]
Ðáp: Thưa thanh bớt ñộng loạn và rất hữu ích cho sự tiến hóa.
Kệ:
Thanh tịnh là chiều hướng phát triển tâm linh
Qui hội tình người cùng tu tiến
Chuyển biến vô cùng tự tiến xuyên qua trở ngại
Thành tâm tu tiến sống càng yên
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
QUY NGUYÊN
Quy nguyên giềng mối ñạt thanh cao
ðiển giới phân minh rõ trước sau
Trùng tu khai triển trong dứt khoát
Tự mình thức giác hướng thượng cao
Hướng về thanh nhẹ tâm càng mở
Thực hiện từ bi ñộ khắp nơi
Tình Trời quy một thanh thanh tịnh
Không ngừng tiến hóa lại càng minh
Gieo trồng ý tốt hằng cứu giúp
Bình minh sáng tỏa rõ tâm mình
Hòa hợp không gian tự nín thinh
Không lời không nói không duyên nghiệp
Giải tỏa phiền ưu tự phát khinh
ðời là tạm bợ nay thức giác
Thế cảnh ñảo ñiên rõ chơn tình
Trí tuệ phân hành tự giác minh.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
FV, 19-01-2000
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 52
Phân hành thanh trược tự phân minh
Các giới ñiêu linh tại chính mình
Nguyên lý thông hành trong thức giác
Bình tâm học hỏi tự mình minh
“Phân hành thanh trược tự phân minh”:
Chúng ta phân hành mọi việc, ñâu ñó nó có trật tự có thanh có trược, phân minh rõ ràng.
“Các giới ñiêu linh tại chính mình”:
Chính mình không chịu phân tách rõ ràng mọi sự việc thành ra nó ñiêu linh.
“Nguyên lý thông hành trong thức giác”:
Nguyên lý mà chúng ta thông suốt rồi, hành triển trong thức giác. Thức tâm là chịu buông bỏ tất cả những gì
vá víu tại thế gian.
“Bình tâm học hỏi tự mình minh”:
Lúc nào cũng quân bình, bằng lòng học hỏi và hiểu rõ ràng sự việc ñó mới là người tu.
Con người ở thế gian phải quân bình mới rõ cái nhân quyền của Trời ðất ñã ân ban, từ tâm lẫn thân.
Có xác có hồn, mới là rõ giá trị của nhân quyền, chớ không phải hô hào ñòi hỏi nhân quyền, tham của lộn
xộn. Sát hại người này, sát hại người nọ có ích gì cho chính mình, mà cũng chẳng có ích gì cho quần sanh.
Tạo tội cho ñôi bên không tốt, cho nên xã hội không tốt, gây thêm trược, rồi ôm trược, rồi tưởng là mình
hay hơn thanh giới, hay hơn Trời Phật rồi tự ñắc, sanh nạn.
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Cho nên ở thế gian có nhiều chế ñộ ñể cho chúng ta chứng minh. Chế ñộ vô thần không có tâm linh,
mà chế ñộ có tâm linh thì thật sự ñời ñạo song tu thì ñem lại sự an vui tự do tốt ñẹp cho mọi người. Không
có ràng buộc ñối phương vì ñối phương ñã có sẵn, Thượng ðế ñã ñặt máy trong óc nó rồi. Nếu nó làm sai
nó phải chịu tội, ñó là có luật nhân quả không ai tránh khỏi ñược. Chúng ta một chế ñộ, phải xây dựng sự
thương yêu, và cởi mở phát triển tâm linh thì mới thấy ñời ñạo song tu, xứ sở mới ñược an vui thanh nhẹ.
Nếu mà con người không có tâm linh, có khác gì khúc cây ñâu!
Cứ lo sản xuất, sản xuất mà không biết chính mình ñã và ñang ñứng vào vị trí nào? Làm cái gì? Xây
dựng là gì? Cống hiến là gì? Phục vụ là gì? Phải hiểu rõ ràng, thì học một hiểu mười. Còn không hiểu cái
căn bản là học hoài cũng không có biết ñường lối, có gởi ñi ñâu học cũng là ngu mà thôi. Thanh tịnh xây
dựng tâm linh, thấy rõ ñường lối cống hiến phục vụ cho nhau, sánh bằng tình Trời tốt ñẹp bao la lớn rộng.
Không còn chia cách giữa kẻ hay người dở, xây dựng cho nhau mới ñồng tu ñồng tiến.
Cho nên ở thế gian ñã cho thấy, những chế ñộ ñộc tài và chế ñộ tự do. Hỏi con người ở chế ñộ ñộc tài
bước qua chế ñộ tự do thấy sung sướng vô cùng, cái gì mình muốn là có người ta giúp ñỡ. Còn ở chế ñộ ñộc
tài là chỉ bên trên muốn chớ ở dưới không có ñược muốn, thì người dân chỉ khổ và chán ngán không hợp tác
với chế ñộ là vậy.
Con người phải hướng về tâm linh mà hành sự, thì mới thấy rõ cái hồn ñang làm chủ thể xác, chớ
không phải cái xác làm chủ cái hồn. ði lộn ñường, duy vật là lấy cái xác làm chủ cái hồn nguy hại vô cùng,
rốt cuộc không có lối thoát. Những gì chúng ta ñã nghe và ñã thấy trên mặy ñất này, kẻ kẹt người thông rất
rõ ràng, vậy chúng ta phải dày công lo tu học. Thấy chúng ta ñã cần nguyên khí mà sống, thì thể xác này
cũng cần tâm linh mà tiến. Tâm linh phải có, mới thức hiện ñời ñạo song tu ñược. Nếu người không có tâm
linh làm sao gọi là ñời ñạo song tu? Tâm linh mới dẫn giải sự minh chánh cho thể xác thực hành trong nhịn
và nhục. Chịu nhục là mới ñem ñược sự hòa ñồng cho tất cả mọi người. Tái lập một xã hội tốt ñẹp, hướng
tình Trời mà thực hành, vui biết là bao nhiêu!
Những người xuất hồn ñược lên ñược Thiên cảnh, ñâu có thấy cái chỗ nào mà bận rộn như thế gian
ñâu! Chỗ nào cũng an lạc trật tự vui ñẹp. Cây không có cây cong quẹo như thế gian, cây là thẳng băng tốt
ñẹp. ðâu ñó nó có trật tự, màu nào sắc nấy, có Tiên ứng hầu. Thế gian cũng có màu nào sắc nấy, nhưng mà
có tiền là mua về hưởng thôi! Tạo ñộng cho chính mình, ñộc tài mà không hay. Không hiểu ñược nguyên lý
cái sở hữu là ñồng tiền mình có, cái hoa mình ñang chưng. Mình hiểu cái nguyên lý của Trời ðất ñã hình
thành và lưu trữ nó có nơi. ðiển giới có lưu trữ thì lúc nào cũng còn bông cúc, cũng còn bông hường, dù có
cắt bao nhiêu cũng còn. Là nhờ ñiển giới hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, hiểu ñược nguyên lý này thì
mới thấy rõ sự tự do của Trời ðất có.
Nhân quyền của Trời ðất có hết là sắp ñặt cho chúng ta ñầy ñủ. Có tâm linh mới có nhân quyền, có
hồn mới hiểu ñược tự do phát triển nơi Thiên Quốc ở chỗ nào. ðược tự tu, tự tiến, tự ñi mới là xây dựng
ñược. Mỗi người ñều như vậy thì quốc thái dân an, tốt ñẹp không có bị những chiến tranh ngu xuẩn lẻ tẻ ác
hại với nhau, mà không tiến bước nổi.
Cho nên cả thế giới ñã thay ñổi mới ñặt ra siêu cường quốc. Nước có văn minh là nước ñã hấp thụ ñạo
ñức nhiều, hấp thụ kinh thánh nhiều, hấp thụ kinh kệ hiểu nguyên lý rõ ràng và kính trọng Trời Phật. Tâm tu
tiến, dễ tha thứ và thương yêu thì nó mới ñồng nhất trong xây dựng ñược, còn ràng buộc là không có ñồng
nhất.
Trong tự nhiên, thấy trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, ñó là Trời ñã ñặt luật rồi. Có gia ñình là có luật
rồi. Cái luật nhân quả rõ ràng. Có vợ có chồng mà không có nhân ñạo thì sanh con không có ñẹp, không có
thông minh. Có luật lệ rõ ràng. Vợ chồng mà hằn học hoài thì sanh mấy ñứa con cũng hằn học, cũng ngu si
vậy thôi, không có tiến hóa nổi. Vợ chồng hòa ái tương thân với nhau thì ñẻ ñứa con thông minh, học giỏi ít
gây phiền muộn cho gia cang. Ở ñời này chúng ta thấy rõ, tuổi trẻ càng ngày càng văn minh, gia ñình càng
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ngày càng văn minh, hấp thụ ñược nền văn minh tự do, biết thương con và không có ñánh ñập con, xây
dựng cho con trong mọi sự nhịn nhục ñể hỗ trợ cho nó tiến hóa. Thì ñứa con nít lớn lên nó ñi học nó thông
minh hơn những người bị ñánh. Nó không có uất ức, nó không có sợ sệt, nó bình ñẳng ñối với thầy nó, cô
nó thì nó mới hấp thụ ñược cái hay mà tiến thân. Làm cha mẹ gay gắt với con, nói hành nói tỏi, hành hạ con,
nhục mạ con là cái trí nó không có mở. Cái phần hồn nó bị giam hãm rồi trí nó còn bị ñè nữa làm sao nó tiến
hóa ñược.
ðó là cái lỗi của ai? Cái lỗi của người mẹ là người gần nhất phải biết xây dựng cho ñứa con, không
nên trách móc ñứa con, phải bình tâm ñể hiểu vị trí của nó ñang phát triển ñi tới chỗ nào và phục vụ cho nó.
ðó là người mẹ hiền. Còn người mẹ nói: “Tao khổ cực, tao ñi làm tiền, tao nuôi tụi bây, tụi bây không
nghe, tao lấy dao, tao chém bây!” Cái ñó nói làm chi ! Gây ác cảm, tự cắt ñứt sự âu yếm giữa mẹ con thì
nói gì con cũng không nghe mà nói tới chồng, chồng cũng không nghe. Thấy mình cô ñơn, khổ cực mà cô
ñơn. Ai ñã làm cái cảnh ñó? Chính mình ñã làm! Nên ăn năn sám hối. Hiền thê là hiền thê. Từ mẫu là từ
mẫu. Nghiêm phụ là nghiêm phụ. ðâu ñó nó có vị trí hết mà chúng ta không làm là mất vị trí. Mất vị trí là
loạn xạ, nói bậy nói bạ, lộng ngôn không tốt, rồi gây ảnh hưởng xấu cho các con.
Các con tiến lên cũng là nghĩ chuyện xấu cho người khác làm cho cái xã hội ô trược. Lâu ngày nó hình
thành một khối ñộc tài và không giúp cho xã hội ñược tiến hóa. Thành ra kinh tế càng ngày càng lụn bại,
khổ càng ngày càng gia tăng mà trả lại sự tự do cho chính nó. Nó cũng là con người biết tấn, biết thối, khôn
ngoan phải ñể cho nó tự phát triển không nên ñè ñầu nó, chỉ phục vụ nhu cầu cần thiết của chính nó ñể nó
tiến.
Cũng như Thượng ðế ñã phục vụ quần sanh. Con muốn chiến tranh thì con cứ làm chiến tranh ñi, và
con muốn thương yêu thì cứ làm thương yêu ñi. Cái gì cũng ñều tự do hết nhưng mà làm quá là phải gặp
nạn. Cho nên mặt ñất này có, chỗ nào làm quá là chỗ ñó phải gặp nạn rõ ràng.
Các bạn tu thanh tịnh rồi, các bạn không phải thầy tướng, không phải tử vi, hiểu ñược thời cuộc nhìn
thấy rõ. Cái giống dân mất trật tự là giống dân tự hại xã hội và không có tiến thân. Giống dân chịu nhịn
nhục, học hành, ñóng góp, giống dân ñó mới là thực sự xây dựng cho nhân loại có cơ hội tiến hóa tốt. Chính
bản thân nó khổ, nó phải lập lại trật tự ñể tiến hóa.
Cho nên tình trạng ở xứ khổ hiện tại, nghe thấy ñạo nào cũng chạy theo tu vì cái lãnh vực ñạo là cứu
tâm linh. Lãnh vực ñộc tài là ñè bẹp tâm linh. Cho nên nó từ ñộc tài khổ lắm nó muốn tiến về con ñường
tâm linh. Nghe ñạo là nó phải chạy theo, và nó nghe lời ñạo chứ nó không có nghe lời ñời nữa. Khi nó hiểu
ñược sự sai lầm giữa con người và ñối ñãi giữa con người và con người, nó mới ăn năn sám hối và tự thức.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 7 2015 chúng tôi ñã nhận cho ñến 25/9/2015 và từ ñại hội Học & Hành
2015 từ quy` bạn ñạo cho quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi
Van Nguyen (CA)
Cuong Nguyen (Icebud) (MI)
Quang N. Tran (FL)
Ho van Dam (GA)
De van Duong (CA)
Ngon T. Huynh (GA)

US$
CAD Eu$ A$
550,00
100,00
300,00
100,00
500,00
200,00
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Hoa Nguyen (TX)
Ly Leane (CA)
Hair of the Year (CA)
Quyen & Thu (CA)
Gia dinh Phung Luu (CA)
Cuong Nguyen (Icebud) (MI)
Tao T. Truong (CA)
Tao T. Truong (CA)
Chau Du (CA)
Nguyen Minh Huan (Ca)
Ngoc Loan Nguyen (Ca)
Nhận từ DH 2015 :
Bay Lien (FL)
Bui Le Kim Thanh (Be)
Dang Thi Ngoc Hoa(Fl)
Anh Nguyet DINH(Mi)
Cindy Dang (Tx)
Diep Nguyen (Tx)
Do Trung Hieu (Tx)
Doan Ngoc Toan (Ca)
Duong Cat (Ca)
Ho Le Khoa (Fl)
Ho Thanh Jennefer (Con bac Tao)
Hoang Thu Thuy (VA)
Hoa Nguyen (VA)
GD Hua Thi Thu Ha (Ca)
Hue Thai (GA)
Hue (Au)
Huynh Thi Cao (Fr)
Khuu Thi Pham& Vo Van Tam(Au)
Lai Ngoc Hoa (AB)
Lai Ngoc Dung (AB)
Lai Ngoc Tam (AB)
GD Lai Ngoc Minh (VN)
Lam Cam Duyen (Au)
Lam Quang Hien (Be)
Lam Quang Thanh (Be)
Lam Nguyen Huong Nguyen (Fl)
Le thi Ngoc Suong (Au)
Luong Thi Lan (Tx)

750,00
1000,00
500,00
100,00
2000,00
150,00
300,00
200,00
1000,00
100,00
100,00
500,00
200,00
100,00
100,00
100,00
500,00
200,00
500,00
200,00
1000,00
2000,00
500,00
300,00
1000,00
100,00
1000A$
50Eu
600A$
1000CAD
200CAD
1000CAD
200,00
200,00
200,00
200,00
600,00
100A$
300,00
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Mai Van Toan&Mai Thi Thanh(FL)
Mao Kim Khue (Ca)
Ngo Mui Leng (Fr)
Ngo Viet Chau Bao (Fr)
Nguyen Khac Tuan (VN)
Con Nuoi (My~)
Nam Nguyen (CA)
Hanh nguyen (CA)
Hoc Nguyen (CA)
Hieu Nguyen (NY)
Cuc Nguyen (AZ)
Jimmy Nguyen (AZ)
Tommy Nguyen (AZ)
Nguyen Ngoc Hanh (Au)
Nguyen Thanh Mai (MA)
Nguyen Thi Anh (Au)
Nguyen Thi Loan (Mi)
Nguyen Van On (Tx)
Nguyen Dang Triem (Tx)
Nguyen Van Meo (VN)
Nhu Y (Tx)
Chi. Phuong (CA)
Phi Khanh (Tx)
Quan Ngoc Lien (Fl)
TD Duyen Lanh (Au)
Florian&Lionel THAI HOANG (FR)
Long & Odile THAI HOANG (FR)
Steven Tran (Ca)
Inconnu (FR)
Inconnu (FR)
Tran Duc Thanh (Au)
Tran Hong Lam (Au)
Tran Ba Hoang
Tran Long (Fl)
Tran Nguyen Hai (FL)
Tran Thanh Hoa (AB)
Tran Thi Dao Hoa (MD)
Tran Thi Duc (Tx)
Tran Thi Hoa (VN)
Tran Thi Nga (Au)

1000,00
300,00
300Eu
800,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200A$
1000,00
200A$
400,00
100,00
300,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
1000A$
1000,00
2000,00
200,00
2500Eu
90Eu
100,00
100A$
50Eu
1000,00
100,00
1000CAD
100,00
200.00
100,00
300A$
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Trinh My Huong
Gd Trinh Cam Tu (Hi)
Gd Hung TRUONG (Indiana)
Viet (Tx)
Vo Thanh Nhan (Tx)
Vo Danh (US)
Vo Danh (NM)
Vo Danh (US)
Vo Danh (US)
Vo Danh (US)
Vo Danh (US)
Vu To Oanh (Au)
Vo Tuoi (CA)
Vo Van Chinh (VN)
Vu Khanh Tuong & Phuong(Au)
Vu To Oanh (Au)
Wan Lieu (Au)
Vuong Thi Hai (Fr)

100,00
100,00
300,00
200,00
300,00
500,00
12000,00
200,00
120,00
400,00
1000,00
500A$
200,00
100,00
1000A$
500A$
500A$
50Eu

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 hay hỗ trợ học phí )
- Học bổng cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiến ăn
- Giúp người già neo ñơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một
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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