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Số: 1092 12 tháng 6 năm 2016
Thơ ngỏ
Qui Hoäi
Qui hoäi chôn hoàn xaây döïng tieán
Taâm thaân oån ñònh töï taâm hieàn
Taâm khoâng dính daáp ñôøi khoâng hôïp
Lyù trí phaân minh töï phaùt hieàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991
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) Con người có cha mẹ sanh ra tại sao Bé nói vô sanh?
2) Tại sao Bé ñược hiểu nhiều việc như vậy?
3) Tại sao phải tu?
4) Tâm linh là gì?
5) Trình ñộ là gì?
6) Tại sao Bé nói ñi nói lại cũng trở về không?
7) Vậy Bé là ai?
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1) Hỏi: Con người có cha mẹ sanh ra tại sao Bé nói 2) Hỏi: Tại sao Bé ñược hiểu nhiều việc như vậy?
vô sanh?
TL: Thưa vì Bé ñã ñược chuyển nhiều kiếp từ trong
TL: Thưa nguyên lý vô sanh là cha mẹ bằng xương xác phàm mà ra, cho nên bắt buộc Bé phải thông
bằng thịt không thể nào sanh ra tâm thức của người suốt những ñiều trở ngại của tâm linh, chung qui Bé
con ñược, cho nên mỗi một người ñều có một khả chỉ biết tu là ñiều cần thiết mà thôi.
năng khác nhau, nó thể hiện trong tự nhiên và hồn
nhiên, tức là thanh tịnh thì mới cảm thức ñược,
hướng thiện thì tâm trí lúc nào cũng ñược thảnh
thơi, còn hướng về dục thì tâm thức lúc nào cũng ích
kỷ nghi kỵ và ác ý.
3) Hỏi: Tại sao phải tu?

4) Hỏi: Tâm linh là gì?

TL: Thưa vì chúng ta ñã hướng ngoại nhiều kiếp,
chỉ biết lo chuyện bên ngoài cho nên bỏ quên tất cả
những chuyện phát triển tương ñồng với càn khôn
vũ trụ ở bên trong thành thử nhiều khi chán ñời là
vậy. Người tu ngựơc lại chỉ biết lo phát triển tâm
linh ở bên trong, gọi là huyền vi, tự mình hiểu biết
sâu rộng hơn, không muốn tranh chấp, thấy rõ vị trí
của chính mình cũng như vị trí của vạn linh ñang
hành và ñang tiến tùy theo duyên nghiệp của hành
giả chẳng có ai hơn ai cả, cuối cùng cũng phải trở về
thực chất của chính mình. Tu ñể tự thức ngưng bớt
những chiều hướng sai lầm và tự qui về một mối
tâm linh.

TL: Tâm linh là một khả năng vô cùng, nhiều
chuyện biết ñược và không thể nói ñược, lúc nào
cũng ñi trước chấn ñộng của miệng môi, qua miệng
ñời thế gian ñã chứng minh là có cõi vô hình, nhiều
cảnh giới bất khả luận bàn với trí óc của một người
chưa khai thông, cho nên chư Phật chư Tiên ñành
phải nhịn nhục ñể xem ñời phát triển, từ vật chất cho
ñến tâm linh tùy theo trình ñộ.

5) Hỏi: Trình ñộ là gì?

6) Hỏi: Tại sao Bé nói ñi nói lại cũng trở về không?

TL: Trình ñộ là hành trình tiến hóa của tâm linh ñến
mục tiến hóa của chính nó. Cho nên ở ñời này nằm
trong ñịnh luật tổ chức của Thượng Ðế là tứ quan
tức là mắt mũi tai miệng, truy lùng ngoại cảnh mà tự
thức chơn tâm mà thôi, cõi tạm chẳng có gì ñáng
tranh chấp cả.

TL: Thưa vạn sự trên ñời là không, vạn sự sanh ra
cũng bởi nhứt không, vậy căn bản của nó từ cái
không mà sanh ra cái có, rồi cái có cũng phải trở về
không thì mới giải quyết ñược mọi thắc mắc ở trên
ñời này.

7) Hỏi: Vậy Bé là ai?
TL: Thưa Bé là Không.
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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

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Khóa Tịnh Khẩu Tại Big Bear (3 tháng 5 năm 1993)
Cuốn 1 (tiếptheo)
Bạn ñạo: Dạ, cũng ñồng thời có một cái bạn ñạo
nữa nói rằng Nhâm ðốc họ tương thông nhưng
mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy, giữa
một người họ ñã nói như vậy và giữa một người
họ Nhâm ðốc họ không tương thông nhưng mà
tình dục họ không còn, thì thưa Thầy, hai cái...
ðức Thầy: Nhâm ðốc tương thông là không có
tình dục, vô nam vô nữ rồi. Lúc nào mà muốn gần
tới tình dục là cái óc nó sáng rồi ñâu có gần ñược.
Cho nên, người nói mà Nhâm ðốc tương thông
mà còn tình dục, cái ñó không có ñúng. Nhâm
ðốc bị nghẹt thì ñúng chứ thông nó không phải
vậy. Nghe những lời tôi nói là tôi ñã hành như thế
nào, giữ ñó mà hành, lợi lộc cho mọi người. Mình
có sai thì mình sửa mình mới tiến nhanh; mình
còn sai mà cố chấp rồi nghĩ biện này, biện kia,
biện nọ, rồi ñể hại lấy tâm thân, bệnh hoạn triền

miên. Có những người bây giờ ñang bệnh nữa, tôi
biết hết, tôi không có nói; phản trắc ñủ chuyện
hết!
Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, nam và nữ, mà khi người
ñàn bà, nữ ấy, họ tu thì một thời gian thì cái phần
dưới họ bị teo lại, có phải là bị bệnh hay là gì? Sự
tu mà mình hướng thượng thì cái vấn ñề dưới nó
rút lên?
ðức Thầy: Cái ðốc mạch nó thông nó rút bộ ñầu;
nó ñâu có, nó quy túc, nó ñâu có ñi hướng hạ ñâu,
kêu bằng quy túc là nó rút lên, không có vấn ñề
nam nữ gì hết, vấn ñề làm việc thôi, không có
nam nữ gì hết; làm việc ñể sửa mình ảnh hưởng
chúng sanh, vậy là tu ñúng.
Bạn ñạo: Như vậy là mình ñâu có phải cần mà
phải ñi Bác sĩ? Mà theo lời Bác sĩ nó nói là không
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tự nhiên, thì cái ñó nó không ñúng phải không
Thầy?
ðức Thầy: Bởi vì nó rút ñi lên, nó ñi cái hướng
khác, nó hướng dương rồi. Còn những người mà
còn tình dục là nó cũng thiền nhưng mà nó mở về
âm, tai hại lắm!

giờ cũng có, còn chụp hình ñó, chùa ðậu rồi cũng
còn ñó. Họ ñâu có cần, họ không màng cái thế
gian nữa, họ ñi luôn, không có sao.
Bạn ñạo: Con có ñiều thứ ba. Thưa Thầy, tay
chân con mà ñụng phải người nữ ñó thì tự nhiên
tâm thức và tay chân nó run giống như thử là nó
sắp phát họa một cái gì...

Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Thiền ñứng ñắn người ta ñâu có dục.
Nó rút ñi lên là nó hướng về dương rồi; nó không
có theo, nó không có mở cửa âm nữa ñâu.

ðức Thầy: Cái vía nó không chịu rồi. Cái vía
hàng ngày nó ñâu có phục vụ chuyện ñó mà nó
hướng về chuyện ñó là không có ñược, nó nghịch
lại, nghịch lại ñường lối tiến hóa ñang ñi; có khi
ngứa, có khi rất khó chịu, nặng ngực nữa.

Bạn ñạo: Dạ, con xin cám ơn Thầy.
ðức Thầy: …không có gì!.

Bạn ñạo: Con xin cám ơn Thầy và tất cả các quý
vị bạn ñạo.

Bạn ñạo: Kính xin bạch Thầy, kính thưa toàn thể
quý bạn ñạo thiện hữu hiện diện hôm nay, cho
phép tôi ñược có ba câu hỏi. Kính thưa Thầy, khi
du hành tự thức về con vẫn thiền ñiều ñặn, nhưng
mà có một dạo tự nhiên người con cảm thấy như
thanh nhẹ, sau ñó thì cái ñầu tự nhiên cảm thấy
như luôn luôn lúc nào cũng là gió ở trên ñầu nên
ñầu con phải lấy mũ trùm ñầu. Như vậy là trạng
thái sao? xin Thầy...

ðức Thầy: Tu ñừng sợ chết. Tu là mình không có
bao giờ chết. Cứ thiền, bất cứ cái gì cứ ngồi yên
ñó, nó ñi luôn, không có sao, không có chết ñâu!
Ôm lại cái ñời ñể làm cái gì? Ôm cái ñời ñể khổ
chớ làm cái gì!

ðức Thầy: Trạng thái ñó là cái ñiển nó rút, cái
ñiển của mình nó hướng thượng hòa hợp với
thanh quang, nó lạnh lạnh chứ không có sao. Rồi
trong ñó là thử thách cái dũng chí của mình bằng
lòng về với thanh tịnh không? Cứ cương quyết,
không chết, cứ giữ như vậy mà tiến lên. Hễ tiến
lên một nấc là có một cái thay ñổi như vậy, không
có sao hết. Còn nếu mà nó hướng hạ và nó bắt
buộc về dục này kia kia nọ là trật rồi, là ñi xuống
về cõi âm, không có ñược.

ðức Thầy: Ừ

Bạn ñạo: Kính thưa ðức Thầy, kính thưa các cô,
các bác. Thưa, sau khi con mổ cách nay chừng
sáu tháng.

Bạn ñạo: Thì bắt ñầu con lại thiền, con thiền con
cảm thấy khó khăn và con thiền không có ñều ñặn.
Dạ, sau khi con ñi làm về thì con cứ làm như
trong người con uất ức một cái gì, con cứ buồn
bực khi bước về nhà, xin ðức Thầy...
ðức Thầy: Con, con có ñi thanh lọc chưa?
Bạn ñạo: Dạ thưa chưa.

Bạn ñạo: Kính bạch Thầy, con có câu hỏi thứ hai.
Khi có tiếng nổ, thiền và tiếng nổ "tách" thì bầu
trời xanh và ngôi sao lớn hơn lúc trước. Xin Thầy
cho con biết trạng thái...
ðức Thầy: ðó là nó càng ngày nó càng tiến như
vậy, nó rút ñi lên, ñừng có sợ chết. Cho nên, nhiều
người người ta thiền, nhiều người, người Việt
Nam mà thiền, thiền tới lúc ñó họ không có nghĩ
tới chuyện chết nữa, họ ñi luôn, bỏ cái xác lại; bây

ðức Thầy: Nên ñi, cái ruột con dơ quá, nó hiện
lên trên mặt hết rồi ñó. Con thanh lọc cái nó hết à,
nó thông à. Nó ñang xui ñó, phải không? Nám cả
mặt hết trọi. Bây giờ phải lọc cho nó trở nên sáng
rồi ngồi thiền. Vô Vi là nó phải có linh khí rõ
ràng. Nghèo nhưng mà mặt lúc nào cũng sang
trọng. Nó có linh khí là sang trọng; mà càng tu
mặt càng thâm ñen, càng u ám, cái ñó là chỉ có ma
thôi, con không có ñi về Phật ñược.
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Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách
và DVD ðại Hội 2015 “Học và Hành”
Ngày 10 Tháng 6 Năm 2016
Kính thưa quý bạn ñạo,
Hiện nay, chúng tôi ñang thực hiện 1000 bộ DVD ðại Hội 2015 “Học và Hành” gồm 6 ñĩa DVD và
ước tính ñầu tháng 7 thì hoàn tất.
Thành thật cảm ơn Ban Kỹ Thuật ñã bỏ nhiều công sức ñể hoàn thành bộ DVD này. ðể tiết kiệm
phần chi phí bưu kiện, chúng tôi sẽ phân phối DVD ðại Hội 2015 “Học và Hành” vào dịp ðại Hội “Tâm
Giao Bình ðẳng” vào tháng 9 năm 2016 tại Seoul, cho các bạn ñạo ở phương xa tham dự ðại Hội.
Các bạn ñạo cư ngụ tại Mỹ có thể nhận sớm hơn tại thiền ñường San Jose và Trụ Sở Xây Dựng ở
Westminster, và chúng tôi sẽ gởi DVD này ñến Hội Aí Hữu Vô Vi Houston Texas và Thiền ñường Atlanta
ñể phân phối cho bạn ñạo ñịa phương. Ngoài ra, chúng tôi có thể gởi ñến các bạn ñạo các nơi khác tại Mỹ
nếu có yêu cầu.
Ban kỹ thuật sẽ tải tài liệu này lên mạng cho các bạn ñạo chưa nhận ñược DVD xem trước. Tin tức
về việc xem DVD ðại Hội 2015 trên mạng sẽ ñược thông báo sau.
Vào ñầu năm 2016, chúng tôi có tái ấn tống 2500 cuốn sách Thực Hành Tự Cứu (Việt Ngữ) phân
phối như sau:
1/ 2000 cuốn cho Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California
2/ 300 cuốn cho Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas
3/ 200 cuốn cho Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California phân phối ñến các bạn ñạo tùy theo yêu cầu.
Ngoài ra, ñể gởi ñến bạn ñạo món quà tâm linh tại ðại Hội 2016 “Tâm Giao Bình ðẳng”, chúng tôi
ñang soạn các tài liệu như sau:
1/ Thẻ USB cho bạn ñạo gồm 120 bài giảng chọn lọc của ðức Thầy với phần Audio ñã lọc lại từ các
DVD ðại Hội Vô Vi Quốc Tế từ ðại Hội kỳ 1 ñến ðại Hội kỳ 11.
2/ Micro chip băng Niệm Phật ñể sử dụng với máy MP-3 (máy sẽ tặng tại ðại Hội).
3/ DVD “Ôn Lại Phương Pháp Công Phu”, bao gồm các phần tu học ôn lại Phương Pháp Công Phu
tại các ðại Hội kể từ năm 2008 ñến năm 2015.
Chương trình năm 2017:
1/ Soạn và ấn tống sách “Thực Hành Tự Cứu” (Anh Ngữ) dựa theo bản Việt Ngữ.
2/ Tái ấn tống sách “Kinh A Di ðà” (kiểm lại phần ghi chép từ băng Audio “Kinh A Di ðà” trước
khi tái ấn tống).
Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và ấn tống những tài liệu kinh sách Vô-Vi cần ñược
phổ biến, tùy theo nhu cầu của bạn ñạo và cộng ñồng Vô-Vi.
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, ñể chúng tôi có phương tiện tiếp tục
thực hiện các chương trình này.
Sau ñây là danh sách bạn ñạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 ñến
ngày 10 tháng 6 năm 2016.
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Tên
Phạm Kandie (Wisconsin)
Thái Hồng Huệ (Georgia)
Tôn Nữ Mộng Chi (Georgia)
Ẩn danh (Florida)
Nguyễn Thị Tâm (California)
Bạn ñạo Atlanta (Georgia)
Trần Văn Hữu (New Jersey)
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California
Nguyễn Thanh Thủy (Pennsylvania)
Lê Hoàng Lê (Texas)
Trần Lô (New Jersey)
Nguyễn Vincent (Arizona)
Nguyễn Jimmy (Arizona)
ðặng Raymond (Arizona)
Nguyễn Tommy(Arizona)
Linh Nhiên (Arizona)
Linh Minh (Arizona)
Nguyễn Hạnh (California)
ðặng Cindy (Texas)
Monique Yến (Canada)
Nguyễn Phụng & Phong Lưu (California)
Hoàng Kim (Arizona)
Trần Long (Florida)

Số Tiền Nhận
500
100
50
2000
20
500
60
5000
200
400
100
50
100
50
50
50
50
50
1000
100
300
100
600

Currency/ Loại Tiền
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về ñịa chỉ trên.)
ðiện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
ðiện thoại: (408) 518-2402 hoặc (714) 598-7291
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách
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Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin trân trọng thông báo vừa qua Hội ñã tổ chức ñược 3
khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Nhờ có sự tham gia tu học ñông ñảo của các bạn ở Nam
California và các bạn ở phương xa ñã giúp cho khóa tu học ngày càng thành công. Nhằm tạo cơ hội cho các
bạn ñạo muốn tiếp tục tham gia khóa tu học Tịnh Khẩu Niệm Phật, mùa Hè 2016 Hội sẽ tổ chức thêm 2
khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật tại Thiền Viện Vĩ Kiên:
- Khóa tháng 7 năm 2016: Thời hạn là ngày 1, 2, và 3.
- Khóa tháng 8 năm 2016: Thời hạn là ngày 5, 6, và 7.
Mọi sự liên lạc xin gọi về:
Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388
Bảo Khanh Châu: 714-489-7767
Vì cần có chi phí ñể tổ chức khóa tu học Tịnh Khẩu Niệm Phật ñược thường xuyên hơn, nên mỗi bạn ñạo
muốn tham gia xin vui lòng ñóng $60 cho mỗi một khóa.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn ñạo. Chúc các bạn tham dự khóa tu học tinh tấn, ngày càng
thanh nhẹ.

THƠ BẠN ðẠO
ðồng Duyên Ngộ
Sư huynh, hiền tỷ ngộ chơn thiền
Tiểu ñệ, tiểu muội ñồng ngộ duyên
Cùng Thầy thiền ñịnh Vô Vi Pháp
ðêm ñêm hoà ñiển rõ cơ huyền
Thân tâm thanh lọc luyện trí ý
Vía hồn tương hội Trời ñịnh duyên
ðiển thanh thường trụ nơi ñầu ñỉnh
Vui tươi thanh nhẹ sống an yên
Thủy Bùi. Missouri 3/6/2016
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