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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
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 đường
1) Chuyện gì lạ nhứt trong đời?
2) Ai là thật ai là giả?
3) Chuyện yên gì khó khăn nhứt?
4) Ai tu nấy đắc?
5) Lý do gì có nhiều người muốn xây thiền viện để tu học?
6) Do đâu phát đại nguyện và thành tâm?
7) Tâm không thành thì việc có thành không?
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1) Kuala Lumpur, 30-08-2006
Hỏi : Chuyện gì lạ nhứt trong đời?

2) Singapore, 31-08-2006
Hỏi : Ai là thật ai là giả?

Ðáp : Thưa chuyện tu lạ nhứt trên đời
Kệ :
Càn khôn qui một chỉ có tu
Thực hành chánh pháp giải khờ ngu
Qui nguyên thiền giác tự giải mù
Thực hành chánh pháp duyên Trời độ

Ðáp : Thưa người tu mới là thật, người lý luận là
giả
Kệ :
Thành tâm tu tiến mới là hiền
Không tu lý luận đều là giả
Chơn tâm chưa thức sống khó yên
Tạo loạn chính mình khó được yên

3) 01-09-2006
Hỏi : Chuyện gì khó khăn nhứt?

4) 02-09-2006
Hỏi : Ai tu nấy đắc?

Ðáp : Thưa chuyện kiếm tiền khó khăn nhứt
Kệ :
Chuyện đời duyên nghiệp khó khăn nhứt
Tình thương đạo đức duyên đầy nghiệp
Hành trình học hỏi tâm đạo đức
Khai triển vô cùng tự tiến xuyên

Ðáp : Thưa đắc những chuyện tiến hóa thâm sâu
Kệ :
Bình phong che đậy thân giả tạm
Học nhẫn học hòa tâm tự thức
Duyên lành tốt đẹp thân tâm an
Thành tâm hành pháp duyên Trời độ

5) Pataya Thailand, 02-01-97 2: 15 AM
Hỏi: Lý do gì có nhiều người muốn xây thiền
viện để tu học?

6) Bangkok, 03-01-97 2: 55 AM
Hỏi: Do đâu phát đại nguyện và thành tâm?

Ðáp: Thưa sự thành tâm tu hành tự sửa, phát
tâm muốn có một nơi thanh tịnh, cộng với
tinh thần đồng nhứt gìn giữ pháp môn tu học,
và cống hiến cho những người kế tiếp
Kệ:
Thành tâm phát nguyện muốn xây
thành
Thiền viện chung tu giữ ý thanh
Ðạo đức tu trì không dẹp bỏ
Cùng chung xây dựng ý tâm thành

Ðáp: Thưa tự nhiên phát đại nguyện và thành
tâm do hành giả đã thực hành thành tâm gặt
hái được kết quả tốt và tự phát đại nguyện tu
suốt kiếp và xây dựng thiền viện lưu lại dấu
tích cho người kế tiếp cùng hành
Kệ:
Phát tâm tự nguyện chí tâm thành
Dứt khoát làm thinh hướng giới thanh
Ðại nguyện cứu mình cùng các giới
Thành tâm tu luyện chẳng phân ranh

7) Bangkok, 04-01-97 4: 55 AM
Hỏi: Tâm không thành thì việc có thành không?
Ðáp: Thưa tâm không thành thì mọi sự sẽ không thành, mỗi mỗi đều do tâm, tu không thành tâm
thật sự hành pháp thì điện năng sẽ không được dồi dào, tâm tư sẽ không được ổn định
Kệ:
Hành trình nguyên lý chuyển tâm linh
Ðạt thức đạt duyên tự cứu mình
Thức giác hành trình qui lại một
Bền lâu khai triển cứu thân hình
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Hồn thì ở nơi tim, vậy tim nhân tạo (tim bị cắt bỏ thay bằng tim giả) thì hồn sẽ ở đâu?
Ðáp: Bởi vì con người thì nó có cái cơ thể, mà chủ của cơ thể đó, ngoài cái con tim đó, nó có cái con tim bằng
“Ðiển hình” của nó, đằng này chúng tôi nói tim nhân tạo là tim của cha mẹ tạo bằng thịt đây nè, nhưng mà
ngoài cái bằng thịt chúng ta thấy đây đó, nó có cái trược điển, nó cũng như cái con tim vậy đó, mà mình nói
“Tim” chứ nó là một cái cơ sở, ở trong đó nó có cái nơi cho hồn ở, mà ngay con tim nhân tạo là cái tim cha
mẹ tạo bằng thịt này, nó có cái hình của con tim, cũng như ví dụ: Bây giờ ông dòm cái lưng, nó có cái hình
của cái lưng, đó, thì ở đó cái hồn nó thuộc về điển. Ðiển nó phải tụ nơi điển, thì bây giờ người ta cắt cái tim
nhân tạo đem thay thế thì cái điển hình nó vẫn còn, nó cũng vẫn còn ở đó.
Cho nên chúng ta tu ở đây để giải thoát khỏi cái con tim nhân tạo mà lên trung tim điển quang bộ đầu,
thì đánh đổ cái trược điển, khai thông cái trược điển thì mới đem cái thanh điển tim lên trên bộ đầu, dời cái
hồn lên trên bộ đầu.
Hỏi: Nếu cái người họ có cái tim giả đó, thì phần hồn nó chạy lên trên đầu phải không?
Ðáp: Không có chạy lên, nó vẫn ở đó, ngay cái tim giả, vì cái trược điển nó chưa thanh lọc, nó không có
đường hướng để thanh lọc cái trược điển, cái hồn ở trong cái tim trược điển tạo chứ không phải bằng thể chất,
bằng vật chất.

THƠ
TUYỆT VỜI
Duyên Ðạo, duyên thơ tự kiếp nào.
Nay đà nối lại đẹp làm sao!
Thái lan hội tụ vinh quang ấy,
Họp mặt tâm giao thật ngọt ngào
Bên bạn bên Thầy thiền pháp lý
Tắm dòng thanh điển, mấy tầng cao
Lâng lâng sung sướng vui kỳ lạ
Ngây ngất tâm ai dậy sóng trào
Tự cãm đắm mình trong phước đức
Rạt rào ân điển Phật trời trao
Thời gian dừng lại bên Thầy Tám
An lạc triền miên nhẹ bước vào
Vô thuỷ, vô chung đây có phải
Thượng ngươn Thánh Ðức bắt đầu sao ?
Vĩ kiên Di Lạc, Thầy ta đó
Mời bạn cùng ta hảy tự hào.
Thanh Ða 09.09.2006
Tư Ech Vô Vi
=======
SUỐI ÐẠO
Ðại Hội Thái Lan khép lại rồi
Tôi về Nam Việt rộn ràng vui
Mưa nguồn thanh điển còn chan chứa
Suối Ðạo yêu thương vẫn tuyệt vời
Tình nghĩa Thầy Cha sâu lắng đọng
Từ bi Tiên Phật ngát trong tôi
Mỗi lần kễ lại là tôi khóc
Thổn thức dâng cao cứ nghẹn lời

Thương bạn tu thiền như ruột thịt
Nhớ nguời tâm đạo mãi chưa vơi
Những ngày hội ngộ bên Trời Phật
Tôi hiểu người tu sướng nhất đời
Tiền bạc không nhiều nhưng hạnh phúc
Tâm an, khỏe mạnh bởi Cha Trời
Có Thầy ban điển luôn chăm sóc
Có bạn sẻ chia những ngọt bùi
Phúc báu nào hơn Thiền pháp lý
Vinh quang hội tụ có Cha trời
Thanh Ða 15.09.2006
Tư Ech Vô Vi
====

Taâm Ñaïo

Chæ coù haønh tieán baát lyù luaän
Ñaïo cao thaáp do taâm baát an
Taâm bònh khoù tri do loøng ham
Moät loøng quyeát chaùnh phaùp töùc thì
Haønh ñuùng chæ moät ñöôøng maø tieán
Khi hieåu ra Ñöùc Thaày vôùi Ngaøi
Vôùi chuùng sinh cuøng chung voâ cöïc
Con ñaõ hieåu ra voäi haønh ngay
Ngaøi mong ñôïi sao coøn chöa veà
Tran Kim Phat
GoDen 05 / 10 / 06
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TÌNH CHA
Có tu mới hiểu tình Cha
Cho ta cơ hội học bài tính thương
Sợ con mến cảnh lạc đường
Đọa đày cỏi thế đọan trường phân ly
Cha ban báu pháp qui y
Con tu giải nghiệp hồi qui cội nguồn
Công phu khai triển phần hồn
Di đà lục tự bào tồn linh căn
Thành tâm sám hối ăn năn
Kiên trì luyện đạo khó khăn không sờn
Tu hành đừng có giận hờn
Như thuyền giửa biển chịu cơn sóng nhồi
Trần gian khổ nạn nhiều rồi
Đệ huynh thức giác lần hồi sửa tâm
Chơn kinh vô tự thậm thâm
Minh tâm kiến tánh tự tầm đàng tu
Phá tan ô trược mây mù
Linh Hồn thanh nhẹan du cỏi trời
Tâm linh nay đả sáng ngời
Trần gian từ giả triệu mời về quê
Bên Cha hạnh phúc tràn trề
Tâm hồn thanh tịnh sớm kề mẹ Cha
02-09-2006 nguyển Hiền bình dương
====
LUYỆN ĐẠO
Pháp lý cha ban khắp chúng sanh
Công phu tinh tấn niệm cho rành
Pháp luân giải trược thông kinh mạch
Thanh lọc trược trần đat khí thanh
Gỉam dục thanh tâm thần khí trụ
Lửa trời lấy đốt hóa tinh anh
Tinh-Thần hội tụ kim thân hiện
Nghiệp lớn cơ duyên sẻ đạt thành
Nguyển Hiền binh dương 03-09-2006
TINH BA
Mổi người điều có đủ tinh ba
Của quí trời ban khai thác ra
Sửa sọan bếp lò lo luyện đạo
Gìn tâm thanh tịnh hóa hà sa
Âm dương thận thủy đồng thuần nhất
Khai mở thiên môn điển sáng ngà
hành pháp lập trường cần dứt khoát
Hồi sinh tâm thức đến cùng cha
nguyển hiền bình dương 04-09-2006
=====

BÀ TU
Sao bà lại nở bỏ tôi tu
Nhà cửa họanh hiu giống ngục tù
Nhìn trước ngó sau ôi vắng quá
Ngày bà niệm phật tối công phu
Với tôi bà lại xem như bạn
Đôi lúc động tâm dạ rối bù
Nếu biết đàng tu là tạo phước
Xin bà tha thứ bởi tôi ngu
nguyen hien binh duong 05-09-2006
=====
ÔNG TU
Tình nghỉa vợ chồng đả mấy thu
Mà nay ông định bỏ tôi tu
Quên đi lời hứa ngày hôn lể
Đêm đến nhớ ông lại khóc hù
Củng tại số mình cam phận bạc
Thương nhằm ông đao thật là ngu
Thôi đành để ổng tu thành đạo
Duyên phận sau nầy chắc nhẹ ru
05-09-2006 Nguyển Hiền bình dương
====
LÝ CHƠN KHÔNG
Nói như không nói Đạo thanh cao
Nghe chẳng phải nghe đáng tự hào
Mắt thấy như không tình chẳng động
Linh hồn huyền sáng đẹp làm sao
Cư trần điêu luyện thuần tâm tánh
Thực hiện mười điều BÉ TÁM trao
Gương sáng tổ thầy ta dấn bước
Dù cho cực khổ chẳng nài bao
06-09-2006 nguyển hiền bình dương
=====
DỤC TRẦN
GÌN TÂM GIỬ Ý CHỐN TRẦN HỒNG
ĐỪNG ĐỂ DỤC TRẦN TRÓI CHỦ ÔNG
ĐẠO PHÁP SIÊNG HÀNH TÂM MỚI TIẾN
QUÂN BÌNH NỘI THỨC ĐẠT TÂM THÔNG
YÊU THƯƠNG NHẨN NHỤC LÀ GIỀNG MỐI
UẤT KHÍ TAN RỒI ĐẠO SÁNG TRONG
THẤU HIỂU TÌNH TRỜI ĐANG DẨN TIẾN
KHÉP MÌNH TU SỬA TRỞ VỀ KHÔNG
06-09-2006 Nguyển hiền bình dương
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho nữ đạo hữu Huỳnh Diễm Kiều từ trần ngày
04/10/2006 tại Villepinte, Pháp Quốc, hưởng thọ 90 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Xin thành thật cảm ơn quí đạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của cac bạn đạo Nguyễn thị Hoàn
(Montreal), Nguyễn văn Hóa và Nguyễn Thanh Huệ (Hòa Lan) là bà Nguyễn thị Buốt đã qua đời lúc
0g40 sáng chủ nhật 8 thang 10 năm 2006 (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Binh Tuât) hưởng thọ 75 tuổi
được về nơi thanh nhẹ Thành thật cám ơn quy bạn đạo
Thiền đường Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới, Montreal, Canada
Thông Báo về Lễ Mừng Thượng Thọ Đức Thầy, Giáng Sinh Vô-Vi 2006 &
trình chiếu DVD thiền ca Hội Tụ Vinh Quang tại Hyatt, Irvine từ
ngày 22/12/2006 đến 25/12/2006
Để tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo với Đức Thầy lúc tuổi già, chúng
tôi kính mời quý bạn tham dự lễ Mừng Thượng Thọ của Đức Thầy lần
thứ 84 để chúng ta đồng cầu chúc cho Đức Thầy được vạn an và sống
lâu trăm tuổi. Chúng tôi, HAHVV & VMC kính mời quí bạn đạo tham dự
“Lễ Mừng Thượng Thọ, Giáng Sinh Vô-Vi và trình chiếu DVD thiền ca
Hội Tụ Vinh Quang từ ngày 22 tháng 12 đến 25 tháng 12 năm 2006. Sự
có mặt vô cùng quan trọng và cao quí của quí bạn, sẽ mang đến niềm
vui cho Đức Thầy.
Đây là cơ hội để các bạn đạo được gặp gở và tâm tình với Đức Thầy,
vì theo dự trù, đại hội Vô-Vi lần thứ 26 có thể tổ chức tại Mỹ vào
cuối năm 2007.
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Đóng góp vào chương trình Khóa Sống Chung:

Ban tổ chức sẽ có những buổi thiền chung để hướng tâm cầu nguyện
cho sự bình an và trường thọ của Đức Thầy. Ngoài ra chương trình
còn chú trọng thêm về phần Tu Học để các bạn đạo có nhiều cơ hội
đóng góp chung tu dưới mái ấm từ quang của Đức Thầy, giúp cho
chương trình sống chung được phong phú, và nói lên tấm lòng của bạn
đạo hướng về Đức Thầy. Ban tổ chức yêu cầu các bạn đạo đóng góp vào
chương trình sống chung thiền với chủ đề Mừng Vui Chúc Thọ Đức Thầy
& Giáng Sinh Vô-Vi 2006.
Mỗi địa phương, thiền đường, hay cá nhân đến dự buổi Chúc Thọ và
Sinh Hoạt Chung Thiền lần này xin chuẩn bị một tiết mục để đóng góp
cho chương trình với các chủ đề nêu trên. Đặc biệt trong khóa học
này sẽ có nhiều tiết mục: Thuyết Trình, Hội Thảo và Văn Nghệ.
Trong phần Thuyết Trình, chủ đề sẽ là: Sức Khỏe, Tâm Linh, Dưỡng
Sinh, Kinh Nghiệm Tu Học, Kinh Nghiệm và Thành Quả Làm Sao Ảnh
Hưởng Tốt Tới Người Chung Quanh.
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Trong phần Hội Thảo, chủ đề sẽ là: Ôn và kiểm soát lại Phương Pháp
Công Phu, Kỹ Thuật Tu Tiến, Thể Thao, Dưỡng Sinh.
Trong phần Văn Nghệ Chúc Thọ & Giáng Sinh Vô-Vi 2006, yêu cầu quí
bạn đạo, nhất là các bạn đạo trẻ tham gia đóng góp tạo cho buổi
văn nghệ có nhiều sắc thái và sống động.
Ngày chung vui sắp tới và thời gian chỉ còn khoảng 2 tháng, xin bạn
đạo hưởng ứng, đóng góp, và gởi chủ đề thuyết trình, hội thảo, văn
nghệ về cho ban tổ chức trước ngày 1 tháng 12 năm 2006 để ban tổ
chức có thể sắp xếp cho được hoàn hảo. Mọi chi tiết tham dự về
các tiết mục như Thuyết Trình, Hội Thảo, Văn Nghệ vv.. kể trên, ban
tổ chức sẽ xin thông báo sau.
Kính xin quý bạn ủng hộ và phát tâm xây dựng cho chương trình Sum
Họp Chung Thiền, Chúc Thọ & Giáng Sinh 2006 thêm phần long trọng.
Mọi tiết mục đóng góp cho chương trình, xin gởi email về địa chỉ
sau đây:
Email: vovimedia@vovi.org
Website: www.vovi.org
Xin chân thành cảm tạ sự cộng tác của các bạn đạo.
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái,
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Phiếu Ghi Danh – Application Form

VN/ENG

KHOÁ SỐNG CHUNG THIỀN GIÁNG SINH 22/12/2006- 25/12/2006
Christmas Seminar 22/12/2006 - 25/12/2006
Họ & Tên /Last & First Name :
Địa Chỉ/Address :
Điện thoại/Telephone: [Home] ________________ [Cell] _______________

Email: ___________________

Xin được xếp phòng chung với / Same room with:
1)
3)

2)
4)

A : Giá tiền ở trong khách sạn/Inside hotel fees ;
B: Giá tiền ở ngoài khách sạn/Outside hotel fees;
C: Trẻ em/Children
Giá tiền cho 1 người
Price for 1 person
A) Người Lớn/Adult

Phòng 4 người
Quad. Occ.
255 $US

Phòng 3 người
Triple Occ.
280 $US

Phòng 2 người
Double Occ
325 $US

Phòng 1 người
Single Occ.

Tổng Cộng Giá Tiền
Total Package Price

4 65 $US

.......... $US

Giá tiền khách sạn ở thêm trước và sau ngày KSC cho 1 người / Extra night hotel fees before & after Seminar
Đêm / night 21/22/25/26

35 $US

42 $US

59 $US

107 $US

.......... $US

Tổng Cộng Lệ Phí (A) / Total (A) Price
B) Người Lớn/Adult

.......... $US

[ 150 $US

x ……. Người ]

C) Trẻ em dưới 12 tuổi nếu dự tiệc/Child under 12 years if attending party [ $US 30 x ……. Trẻ em ]

.......... $US
.......... $US

Tổng cộng Lệ Phí (A+B+C) / Grand Total Price (A+B+C)

.......... $US

Đặt cọc : 50%, hết hạn ngày 30/10/2006
Deposit : 50%, due before October 30th, 2006
Trả hết lệ phí còn lại, hết hạn ngày 30/11/2006
Final Payment due before November 30th, 2006

.......... $US
.......... $US

(A) gồm có / (A) includes :

(B) gồm có / (B) includes :

- Tiền khách sạn cho 3 đêm / Hotel fees for 3 nights
- 3 Buổi ăn sáng tại khách sạn / 3 breakfasts at hotel
- Bus từ phi trường John Wayne/ Free shuttle from John Wayne airport
- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy / Master’s Birthday party
- Lệ phí hội trường / Meeting room fees

- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy / Master’s Birthday party
- Lệ phí hội trường / Meeting room fees

1) Quí Bạn Đạo tại California, xin liên lạc ghi danh với:
Kim Anh , email: AnnCA00@gmail.com, đt : 1 (714) 580-5388
Huệ Mai, email: maioro@yahoo.com, đt : 1 (530) 589-6972, PO Box 5234, Oroville, CA 95966
2) Quí Bạn Đạo tại các nơi khác, xin liên lạc ghi danh với :
Nguyễn Hữu Lâm, email : lamtruc@comcast.net, đt : 1(503)380-9307, 1522 SE 139th Avenue
Portland, OR 97233-2307. Riêng các bạn Âu Châu, vẫn liên hệ với anh Dominique Santelli như mọi
năm.
CHECK payable to:
VO-VI ASSOCIATION OF USA, 7622 - 23rd ST # A/B, Westminster, CA 92683, 1(714)891-0889
XIN LƯU Ý: Valet Parking: 16$/1 đêm – US 10$ valet parking ban ngày/
Lệ phí self-parking ban ngày: US 5$ / self-parking ban đêm: special discount $6.00
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