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Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
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 tỏa 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 
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Bé Tám 

 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường 

 
 
 
1) Lo để làm gì? 
2) Chánh pháp là gì? 
3) Dứt khoát là sao? 
4) Tiến hóa nhanh để làm gì? 
5) Tại sao phải tiến nhanh? 
6) Tại sao cứ muốn về Trời ở? 
7) Hướng về Trời để làm gì? 
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1) San Diego, 25-02-2006  23: 45 
Hỏi:  Lo để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa lo để có việc làm 
  Kệ: 
 Xây dựng phải lo lắng làm việc 
 Thực tâm xây dựng quí hơn vàng 
 Qui hội tình người duyên Trời độ 
 Thực hành chánh pháp không chậm trễ
 

2) San Diego, 26-02-2006  23: 55 
Hỏi:  Chánh pháp là gì? 
 
Ðáp :  Thưa chánh pháp là không thay đổi 
  Kệ : 
 Dứt khoát tu tiến vượt Trời xuyên 
 Thực hiện chơn tu giải tâm phiền 
 Quí tưởng Trời cao thành tâm qui 
 Giải mê phá chấp quí tình người 
 

3)  Diego, 27-02-2006   4 : 45 AM 
Hỏi :  Dứt khoát là sao? 
 
Ðáp :  Thưa dứt khoát là không tái phạm 
  Kệ : 
 Không tái phạm tiến hóa nhanh chóng 
 Tình người sáng tỏ ý của Trời 
 Minh tâm kiến tánh hứa giữ lời 
 Thành tâm tu luyện tiến hóa nhanh 
 

4) San Diego, 28-02-2006  4 : 54 AM 
Hỏi :  Tiến hóa nhanh để làm gì? 
 
Ðáp :  Thưa tiến hóa nhanh sớm về cội 
  Kệ : 
 Tiến hóa nhanh từ tâm phát triển 
 Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
 Tiến xuyên trở ngại không còn chậm 
 Giải mê phá chấp tiến hợp thời 
 

5) San Diego, 29-02-2006  5 : 00 AM 
Hỏi :  Tại sao phải tiến nhanh? 
 
Ðáp:  Thưa tiến nhanh để kịp kỳ 
  Kệ: 
 Tiến nhanh sớm đạt thành qui hội 
 Tình người hòa hợp cùng Trời Ðất 
 Thành tâm tu tiến đạt Trời duyên 
 Tận độ quần sanh triển các ngành 
 

6) San Diego, 30-02-2006  5: 10 AM 
Hỏi:  Tại sao cứ muốn về Trời ở? 
 
Ðáp:  Thưa tại vì gốc từ Trời xuống 
  Kệ: 
 Trở về nguồn cội qui chơn giác 
 Chuyển hóa thâm sâu học các ngành 
 Thanh tịnh giúp đời chung tiến hóa 
 Học hỏi không ngừng giác độ tha 
 

7) San Diego, 31-02-2006  5: 19 AM 
Hỏi:  Hướng về Trời để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa hướng về Trời sớm thanh nhẹ 
  Kệ: 
 Qui hội tình người không bở ngở 
 Tình thương đạo đức tiến từ giờ 
 Thành tâm tu luyện tránh bơ vơ 
 Chuyển hóa thâm sâu tiến từ giờ 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

ÐẠO LÀ SỰ QUÂN BÌNH 
 

Nhiều người nói : “Tui làm phước biết là bao nhiêu, nhưng mà giờ phút này tôi lại đau khổ?” 
Bạn biết làm phước cho người khác nhưng mà bạn không biết làm phước cho lục lăn lục trần. Bạn 
không chịu tu thì lục lăn lục trần của bạn làm sao có phước? Lục lăn lục trần nó đâu có hưởng của 
thế gian được? Hồn vía đâu có hưởng của thế gian được? Nó là thuộc về thiêng liêng, phải hưởng 
thanh khí điển của Trời Phật chiếu hóa. 

Bạn không lo bồi dưỡng trong cơ tạng, bạn không lo khai thông cởi mở bên trong, nhưng mà 
bạn chỉ có đi lượm ngoại cảnh tạm bợ thế gian, rồi phân chuyện này, phân chuyện nọ, phân bì đạo 
này, phân bì đạo nọ. Bạn không hiểu tất cả môn phái ở thế gian “Vạn sự do thiên tạo”, do đấng cha 
lành đã tạo ra, thì chúng ta hiểu được, chúng ta mới thấy quý đạo và lấy đạo làm ảnh hưởng mức tiến 
chúng ta. 

Ðạo là gì? Là sự quân bình trong tâm tư chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ, trong sanh có tử 
trong tử có sanh, trong tối có sáng trong sáng có tối, trong không nó có cái “Có” mà trong “Có” nó 
trở lại cái “Không”. Các bạn hiểu cái đó rồi thì cái chuyện sanh tử, của cải đối với bạn có nghĩa lý 
gì? Bạn vui hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Làm được cũng vui, không được cũng vui, chuyện ông 
Trời giao phó cho ông Trời vậy thôi. Tôi phải làm tận tâm, hết mình hết sức, để tôi hiểu tôi trước, để 
ảnh hưởng người khác, vì tôi!! 

Tại sao nhiều người mến? Người ta phải kiểm thảo, người ta hiểu rõ sự sai lầm của chính họ, 
họ mới chịu sửa, chịu hành, chịu làm việc cho người khác, thay vì nó phí thời giờ nó giảng cho 
người này, người kia, người nọ nghe. 

-Ðể nói gì? 
-Ðể lấy tiền? 
-Ðể làm gì? 
-Ðể tạo nghiệp? 
Nhưng mà người tu chơn chánh người ta đâu có nghĩ chuyện đó. Cái đó nó cũng như cái 

không, nó không có nghĩa lý gì đối với bạn. Lúc đó trong tâm tư thuyết giảng của họ toàn là điển 
quang, thanh điển của Trời Ðất cộng đồng phát triển, cho nên họ thao thao bất tuyệt và muốn dẫn 
phần hồn của các giới được hưởng ứng để tiến hóa, kẻ sống cũng như người chết được đồng nghe, 
đồng hưởng và đồng nhận thức sự sai lầm của chính mình, để chấp nhận trả bài và sẽ tiếp tục học bài 
khác, tùy theo trình độ nặng nhẹ, căn quả của mỗi người. 

Cho nên chúng ta tu vô vi đây thì các bạn thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh mới thấy rõ định 
luật của Trời Ðất, có vay có trả, có sự công bằng, có sự quân bình rõ ràng. Lúc nào các bạn mất tất 
cả sự quân bình đó thì không bao giờ bạn thiền được yên ổn. “Ðộng” việc này, “động” việc kia, động 
việc nọ, đó là mất hẳn quân bình thanh điển của bộ dầu. 

Còn người tu phải thực hành mới thấy điểm đó. Mà bạn thấy điểm đó rồi tưởng ta đắc? Không 
có cái gì kêu bằng “ta đắc”. Nói: “Tui bây giờ tui đắc đạo!” Ðâu có phải đắc bạn ơi! Chân lý vô cùng 
tận làm sao có cái sự tự xưng là đắc! Ðâu được. Tôi hy vọng hiểu đạo, đắc đạo, thì tôi phải hành. 
Ông Phật ngày này còn phải tu! 

Ông Phật là ai? Ông Phật là con của ông Trời, là con người đi tu thành Phật.Thấy rõ không? 
Cho nên mỗi mỗi đưa chúng ta đi học, học cái thanh, học tới đại học là thanh rồi, rồi phải đem 
hướng dẫn, mà phải trở về trà trộn với những người không hiểu mới dẫn họ tiến hóa trong cái thanh 
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trở lại cái trược, và trong cái thanh nó đạt rồi thì nó thanh nó ở trong trược nó vẫn thanh. Lúc đó mới 
có nhiệm vụ thiêng liêng làm việc, chung sống. 

Hỏi, các bạn không chịu tu, không chịu hành, không chịu hóa giải, không chịu hưởng cái thanh 
điển thậm thâm vi diệu của Trời Ðất làm sao cởi mở được tâm, can, tỳ phế, thận mà ổn định thăng 
tiến, để hưởng sự giáo hóa của hư không sẵn có? 

Cho nên chúng ta phải ráng phải hiểu, tu... Nếu chúng ta cố gắng tu thì chúng ta thấy chúng ta 
có thể kịp tàu thay vì trễ tàu. Những người không tu và chễnh mãng, câu nệ, chậm trễ, thì trễ tàu! Sẽ 
đạt đến đâu? Nhiều người liều mạng nói: “Tôi không cần tu, tu không cần sửa mình, nhưng mà tui 
vẫn.... sau này tôi cũng làm Phật mÀ...” Ðược, chậm hơn! Các bạn phải qua nhiều cối xay xay các 
bạn mới được. 

THƠ 
 
    CÓ MỘT VẦNG TRĂNG 
Có một vầng trăng ở cõi lòng 
Nguyệt Ðiện Cung Hằng cảnh sắc trong 
Chàng trai lãng tử về quê cũ 
Trống vắng cô đơn, vắng bóng hồng 
Dừng chân vịnh khúc Trường Lưu Thủy 
Gởi cả hồn Thơ đến Cõi Bồng 
Non xanh nước biếc, hồn Thu gợn 
Tỉnh giấc Tu Thiền, trở lại Khôngà 
         Dĩ An, 16-09-2004 
         NGUYỄN HIỀN 
                       === 
  PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN 
    (Họa bài “Có Một Vầng Trăng” 
mến tặng N. Hiền, Dĩ An & T.K.Hoa, TB.) 
Thường chuyển Pháp Luân giúp trống lòng 
Hỏa thiêu trược khí tận bên trong 
Lục căn tùng phục vầng trăng sáng 
Ngũ uẩn hết mơ khách má hồng 
Ý vận Ðiển Trời thông thủy điển 
Tâm tìm châu ngọc xẻ Non Bồng 
Còn hơi còn hít không ngừng nghỉ 
Ðiển rút bộ đầu hướng cõi Không. 
              Sài Gòn, 30-09-2004 
           PHAN VĂN BỮU 
                     ==== 
           HÀNH PHÁP 
(Họa y vận “PLTC” của MVC,Tao Ðàn Phú Nhuận) 
Thương con Trời Phật đã ban truyền 
Pháp Lý dụng tâm cấy phúc điền 
Lắm kẻ năng thiền khai trí sáng 
Bao người trì niệm dứt tâm phiền 
Xuyên qua khổ cảnh minh tình động 
Trụ ở cao tầng giải tánh điên 
Thực tiển tu hành bằng tự chứng 

Chẳng cần học thuộc chuyện thần tiên. 
           Sài-Gòn, 28-02-2006 
          Phan Văn Bữu. 
                ===== 
           NGHIỆP NẶNG 
(Họa y vận “Soi Hồn” của MVC,Tao Ðàn Phú-Nhuận) 
Khí điển xung lên nhức bộ đầu 
Biết mình nghiệp nặng gắng thiền lâu 
Thần kinh động loạn vì ham nói 
Cơ tạng bít bùng vẫn muốn thâu 
Trược điển hoành hành trên mặt ngứa 
Mồ hôi đẩm ướt giữa đêm thâu 
Xuyên qua đời động hành chơn pháp 
Hy vọng tự minh chút đạo mầu. 
          Sài-Gòn, 28-02-2006 
           Phan Văn Bữu. 
                       === 
                  TÌM AI ? 
(Họa bài “Có một Vầng Trăng”của Ðạo Hữu nguyễn 
Hiền, Dĩ An) 
Tình xưa luôn mãi vấn vương lòng 
Cho dẫu bể đời lắm đục trong 
Ấp ủ trong hồn bao nỗi nhớ 
Phương xa phiêu bạt vắng bóng hồng 
Ðêm khuya tĩnh mịch ngồi mong đợi 
Thỉnh thoảng tìm ai tận Cõi Bồng 
Nơi bến Giang Ðầu sao chẳng thấy? 
Cam đành nuối tiếc trở về không! 
           Phú Nhuận, 01-10-2004 
               THIỀN ÐĂNG 
                        ==== 
   TINH TẤN CÔNG PHU 
(Họa y vận “ PLTC” của MVC, PN) 
Soi Hồn kết hợp Pháp Luân Nằm 
Phật Pháp độ đời quả diệu thâm 
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Ðiển chuyển chạy thông tiêu bứt rứt 
Ý buông bỏ động tiến âm thầm 
Say mê đạo lý lo rèn tánh 
Dứt khoát tình đời dễ trụ tâm 
Ma quỷ vô thường luôn cảnh cáo 
Hể quên Niệm Phật trược gieo mầm. 
           Sài-Gòn, 03-03-2006 
             Phan Văn Bữu. 

====== 
           NGHIỀN NGẪM THIÊN CƠ 
(Họa y vận “Niệm Phật Thường” của MVC) 
Nghiền ngẫm Thiên cơ thấy nhức đầu 
Say sưa tìm hiểu lý thâm sâu 
Chạy theo ngoại cảnh sinh mơ tưởng 
Quên mất tâm cơ hóa vọng cầu 
Nói lý tưởng minh do óc nghĩ 
Ngồi thiền thấy động bởi tâm thâu 
Xuất hồn ngộ Phật chưa làm nổi 
Mới biết ta không hiểu đạo mầu. 
        Sài-Gòn, 03-03-2006 
          Phan Văn Bữu. 
              ======= 
       TRỞ VỀ CÕI TIÊN ! 
Mỗi năm mỗi tuổi, đuổi Xuân đi 
Tóc bạc nhiều thêm, với biệt ly 
Nào ai thoát khỏi vòng sanh ố tử 
Quy luật Trời ban, có ngại chi. 
 
Thân xác già nua, lẽ đương nhiên 
Nhưng hồn vẫn trẻ, mới là Tiên 
Hỏi các Thiền sư ố thì sẽ biết 
Hành pháp Vô Vi ố ắt thành Tiên. 
 
Trần gian ai thấu là đại phước 
Ung dung tự tại ố chẳng thê lương 

Những ai đang sống trong phiền não 
Hãy mau thức tỉnh ố sống hiền lương. 
 
Ðừng tham vọng quá mà điên đảo 
Cuộc sống làm sao khỏi lao đao 
Hãy hành Pháp Lý ố Thầy đã dạy 
Cuộc sống thanh nhàn ố đẹp biết bao ! 
              Tân Phú, 07-02-2006 
                     Thanh Dũng. 
                        ==== 
          XUÂN TRỐNG VẮNG ! 
Xuân đến rồi sao lòng ta trống vắng? 
Nhìn cánh hoa tươi cũng như tàn 
Phải chăng tất cả trở về không 
Sớm muộn rồi tươi cũng úa vàng. 
 
Cũng như cha mẹ ta ngày ấy 
Ngày trẻ cũng vui - hạnh phúc đầy 
Sớm hôm con cháu quây quần thế 
Nay trở về không: “Những áng mây”. 
 
Nhìn lại đời ta cũng thế thôi 
Nhân gian chi mãi lắm lôi thôi 
Một lòng từ bỏ vòng tục lụy 
Thiên Ðàng hiển hiện: chẳng Anh ố tôi. 
     TP.HCM, 27-01-2006 (28 Tết BT) 
           THANH DŨNG. 
                      ===== 
           XUÂN VĨNH HẰNG 
Xuân đã qua mau hởi bạn hiền 
Nhớ hành Pháp Lý, niệm triền miên 
Phân sẻ vĩnh hằng trong tâm thức 
Cuộc sống thanh nhàn tựa cảnh tiên. 
          Tân Phú, 07-02-2006 
                  THANH DŨNG 

H ƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Xin quý bạn đạo vui lòng hướng tâm cầu nguyện cho hương linh của: 
Bạn đạo ĐẶNG CƯƠNG LĨNH sinh ngày 30/9/1955 đã bất ngờ từ trần tại tư gia tại Nam California 
lúc 8:45 tối ngày 3/4/2006, hưởng dương 51 tuổi. 
Linh cửu hiện quàn tại Peek Family Funeral Home (phòng số 3) 7801 Bolsa Ave.Westminster, CA. 
Tel: (714) 893-3525. Lễ hỏa táng sẽ cử hành vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 9/4/2006. xin quý bạn 
đạo hướng tâm cầu nguyện và xin miễn phúng điếu.  
 
Bạn đạo Vô Vi xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh bạn Đạo ĐẶNG 
CƯƠNG LĨNH được siêu sinh tịnh độ.  
 
Thay mặt Bạn đạo Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
BCH: Nguyễn Văn Minh. 
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VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI 

“HỘI TỤ VINH QUANG” TẠI BANGKOK 
 
41. Vấn: Tất cả bạn đạo tham dự Đại Hội Hội Tụ Vinh Quang 2006, 
được ở chung một khách sạn là như thế nào? 
 
Đáp: Tất cả các bạn đạo tham dự đại hội đều được ở chung dưới một 
mái ấm gia đình với Đức Thầy. Sở dĩ BTC có thể thu xếp được việc 
này, là nhờ bạn đạo hải ngoại tích cực ủng hộ đóng lệ phí tham dự 
đại hội theo giá biểu qui định dành cho bạn đạo hải ngoại.  
 
42. Vấn: Xin nói rõ về việc đưa đón tại phi trường Bangkok ra sao? 
 
Đáp: BTC đã  thu xếp với Bus du lịch tại địa phương lo việc đưa đón 
các bạn đạo tại phi trường. Xin tất cả các bạn đạo tham dự đại hội 
vui lòng cho  Đại Diện Ghi Danh biết ngày giờ đến và đi cùng chuyến 
bay của mình, để BTC tiện việc sắp xếp. 
 
Các bạn đạo mua vé máy bay qua BTC không cần cho biết ngày giờ vì 
chúng tôi đã có lịch trình chuyến bay của các bạn. 
 
Mỗi chuyến bus cần có tối thiểu 4 hành khách.  
 
Hãng bus đưa đón sẽ dự trù  đủ xe để chở mỗi hành khách với hai 
hành lý. Nếu hành khách nào có trên hai hành lý, thì mỗi hành lý 
cần trả tại chỗ thêm là 2$, hoặc nếu cần thu xếp thêm xe để chuyên 
chở là $25US cho mỗi xe van 9 chỗ ngồi.  
 
Hạn chót cho việc thiết lập danh sách đưa đón bạn đạo là : 
ngày 15 tháng 6 năm 2006.  
 
Thời gian đón từ phi trường:    
15 August, 16 August, 17 August 
 
Thời gian đưa ra phi trường:   
22 August, 23 August, 24 August, 25 August, 26 August 
 
Sau Đại Hội: 
27 Aug, 28 Aug 
 
Kính chúc các bạn đạo thân tâm an lạc, 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 


