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Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/09/97 đến 12/09/97
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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) Duyên đạo nằm ở đâu ?
2) Tại sao người đời mở mắt nhìn ánh sáng và tiền là quan trọng hơn hết ?
3) Sự thanh thoát do đâu mà có ?
4) Mùi vị của đạo pháp nằm ở đâu ?
5) Làm sao mới gọi là thức tâm ?
6) Tại sao tu Vô Vi gia đình lại được yên vui ?
7) Thân thương là thân làm sao ?
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1) Montréal, 06/09/97 6 :50 AM
Hỏi : Duyên đạo nằm ở đâu ?
Ðáp : Thưa duyên đạo nằm ở tiềm thức của mọi
người, qua cơn khảo đảo thì mới cảm thấy chính
mình phải tu sửa nhiên hậu mới được yên vui
Kệ :
Quí yêu chơn trạng mới thông mùi
Ðời đạo phân minh lại càng vui
Quí yêu tâm thức thần quang đãng
Xây dựng trùng tu rõ đạo mùi

3) Montréal, 08/09/97 2 :50 AM
Hỏi : Sự thanh thoát do đâu mà có ?

2) Montréal, 07/09/97 1 :17 AM
Hỏi : Tại sao người đời mở mắt nhìn ánh sáng và
tiền là quan trọng hơn hết ?
Ðáp : Thưa cặp mắt người đời tiếp thu ánh sáng
trong sự giới hạn của Trời Ðất đã sắp đặt. Nếu khai
được cặp mắt tâm linh ở bên trong, nhắm mát thấy
ánh sáng là vô cùng, chỉ có tu Pháp Lý Vô Vi Khoa
Học Huyền Bí Phật Pháp trong thực hành thì bộ đầu
sẽ khai mở và cảm thấy hào quang rực rỡ xuất phát
từ bộ đầu
Kệ :
Bên trong khối óc mới thâm sâu
Khai triển tâm linh rõ nhiệm mầu
Sắc giới anh minh đồng phát triển
Khai thông trí tuệ hiểu chiều sâu
4) Montréal, 09/09/97
Hỏi : Mùi vị của đạo pháp nằm ở đâu ?

Ðáp : Sự thanh thoát do sự buông bỏ tất cả những
sự chấp mê trong nội tâm đã hình thành một cách
nhẹ nhàng, ngũ tạng yên vui
Kệ :
Thấm nhuần nguyên lý thật là vui
Thức giác tâm tu rõ đạo mùi
Xây dựng không ngừng trong tiến bước
Tình thương đạo đức chuyển phân mùi
5) Montréal, 10/09/97 5 :25 AM
Hỏi : Làm sao mới gọi là thức tâm ?

Ðáp : Thưa mùi vị của đạo pháp xuất hiện ở giây
phút thấm thía gọi là đạo mùi
Kệ :
Biết mình thanh nhẹ thật là vui
Thức giác tâm tư rõ đạo mùi
Quí đạo yêu đời tâm học hỏi
Ðạo đời xây dựng thật là vui

Ðáp : Thưa thức tâm là tự hiểu lấy hành động của
chính mình mà sửa tiến, thì mọi việc sẽ được vuông
tròn và tốt đẹp
Kệ :
Hiểu mình xây dựng trí tâm thân
Giải quyết minh tâm chuyện tối cần
Hay dở chính mình tâm tự đạt
Bình tâm học hỏi đạt phần yên

Ðáp : Thưa tu Vô Vi là hướng về không không mà
tiến hóa, cố gắng tu thì sẽ đạt tới trình độ nhẹ nhàng,
dẹp bỏ mọi sự vọng động, mọi người trong gia đình
đều hướng tâm như vậy thì sẽ tạo được một hòa khí
an vui và dễ dứt khoát sự lo âu bất chánh
Kệ :
Tự mình thức giác tự tâm hành
Giải mở trần tâm tự tiến thanh
Dấy bận không còn tâm đạt thức
Bình tâm học hỏi hướng về thanh

6) Montréal, 11/09/97 4 :30 AM
Hỏi : Tại sao tu Vô Vi gia đình lại được yên vui ?

7) Montréal, 12/09/97 3 :30 AM
Hỏi : Thân thương là thân làm sao ?
Ðáp : Thân thương là cùng chung một nguyên lý đã hình thành trên mặt đất, tự ý thức được lúc ra đi với
hai bàn tay không, dũng mãnh tu tiến để cứu vớt phần hồn khi lìa xác
Kệ :
Tu tâm giải tỏa tự phân bàn
Ðời đạo song tu cảm thấy an
Trí tuệ không ngừng xây dựng tiến
Bình tâm học hỏi tự tâm an
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦYTHUYẾT GIẢNG
Hỏi : Thưa ông Tám, trước khi tôi học tu ở đây đó, tôi được biết cái nhà của tôi ở chỗ nào, không
phải cái nhà tôi ở hiện có, nó có một cái khung cảnh, có nhà cửa, có vườn tược đầy đủ hết, không
phải đi mà về cái nhà đó được, phải bay tà tà mới về được, lâu lâu một hai năm mới thấy trờ về cái
minh chánh thức đó là nhà của mình. Như vậy nó có một cái ấn tượng gì mà thành ra cái đó?
Ðáp: Cái hư cảnh. Như tôi nói “cái hư cảnh ở trong này”. Cái tiền kiếp là cái hư cảnh, nó có. Người nào
cũng có cái tiền kiếp hư cảnh ở ngay chỗ lỗ rún. Tứ hải quy gia ở đây nó có hết đó. Rồi bây giờ ông mới
sửa lại ông đi vượt mức, bỏ cái cũ nhưng mà ông phải đi lên cái mới. Ði lên trên căn cội cái nhà chúng ta
ở bên trên. Hồi trước nó còn ở dưới này nè, nó mới thấy cái mộng mị đó. Bây giờ chúng ta đi ở trên này,
đi ngay ở trên, dùng chỗ này với chỗ này thôi, tất cả bạn ở đây chỉ dùng chỗ này (trung tâm chơn mày),
chỗ này (hà đào thành) chứ không có dùng cái khúc ở dưới này.
THƠ
ĂN CƠM THIỀN UỐNG NỨƠC PHÁP
THỰC HÀNH CHẤT PHÁT
KHÔNG XIN PHẬT VỸ KIÊN CÁI GÌ
THIỀN PHÁP THẦY TRUYỀN DẠY VÔ VI
TỰ MÌNH TU SỬA NGÀY ÐÊM GẮNG
RẮN ÐỘC TRONG MÌNH THAM SÂN SI
CÁI GÌ KHÔNG THIỆT TA TU ÐƯỢC
BỨC XÚC BÊN TRONG CHẲNG CÒN CHI
THÂN TÂM TRONG SÁNG KIẾNG VÔ VI
TỰ MÌNH CHO MÌNH CHO NGƯỜI HI
5 THÀNH CỦ CHI 15-6-2007
====
SAO ÐÀNH BỎ NHAU
Không hài lòng với những gì
TÐ ban cho nhân loại ố trong tình yêu thương.
Người đời thường luận xét và mong sao gặp
cho đúng phần nửa kia mà đã bấy lâu đi tìm,
thế nên :
Trời đưa anh xuống dương trần
Cho xong tiến hoá mới thăng cội nguồn
Vì đời anh lắm tơ vương
Phải cho thanh sạch mới đường nẽo xưa
Nhớ em ngày tháng đong đưa
Tu hành cho đặng, cho vừa lòng Cha
Cho xong trần thế thiết tha
Hòa tan trong khổ mới là Thiền nhân.
Xác thân ngụ tại dương trần
Sao còn xa cách băn khoăn đợi chờ
Thiếu tu nên mới bơ vơ
Vui hành, dũng tiến kịp giờ Long Hoa
Dù rằng xa vắng ngân nga
Vì hồn và vía chưa hòa hợp nhau

Aạm Dương cách trở gì đâu
Nhớ nhau cứ luyện, cứ trao về Thiền
Ðêm đêm thức luyện năng siêng
Những mong về lại mối giềng tình xưa
Trời Cha tận độ chẳng vừa !
Cho đàn con trẻ sớm trưa trở về
Vượt qua một cõi đời mê
Ngày ngày nhung nhớ tràn trề điển quang
Chuyên cần tập luyện Trời ban
Dục thương, dục nhớ, rõ đàng Trời Cha
Thì về tập luyện thiết tha
Sao cho thương nhớ chan hòa điển thanh
Ngày ngày học luyện dũng hành
Dịp may Mạt Pháp tu nhanh, trở về.
Nhớ Thầy nhớ tổ tràn trề
Như hồn nhớ vía đam mê thế này
Ðem lòng dục hướng trời mây
Tu sao cho đặng ôm đầy quí thương
Ðường về Thầy Tổ tõ tường
Mong trò thấu đạt noi gương rạng ngời
Dù cho bầm dập tả tơi
Mà lòng vẫn hướng Ðạo Ðời Song Tu.
Vía thương, hồn cố luyện tu
Ðền ơn Thầy Tổ, cho dù gian nan
Dù chưa được lối Thiên Ðàng
Dù thương nhớ vía vô vàn thiết tha
Mong nhận được chút hài lòng của
những bạn tu cùng cảnh ngộ.
HBP, ngày 30-05-2007
TỪ HÙNG.
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TIỄN BẠN
ĐỪNG LÀM THẦY BÓI
Bói ra ma quét nhà ra rác
Chúc bạn lên đường mãn số trần
Khẩu nghiệp sanh ra khổ lắm mà
Tìm phương tu mớI cỏI trờI trên
Thông cảm bạn ơi lờI nói thẳng
Bạn bè trên ấy đông vui lắm
Thị phi không phảI thiện tâm a
Tiếp tục công phu phước vững bền
Thăng tiến điển hồn luôn thăng tiến
Đừng làm thầy bói Cha luôn nhắc
Dứt khoát trần duyên đạo đắp nền
Thượng thừa pháp báo vượt tầng xa
Trong không du ngoạn không mà có
Nhân quả hình thành tin Phật Pháp
Không tướng không hình tạo thành nên
Trả vay chấp nhận đừng theo ma
Thiên Ỳ Cả Mau 13/5/2007
Phúc Tâm Cà Mau 7/5/2007
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYÊN
1) Kính xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của Bạn đạo Lê Cảnh Từ Đức Quốc là Cụ
Nguyễn Thị Quế Sanh tháng 8 Năm 1913 tại Việt Nam, mất ngày 18.06.2007, nhầm ngày 04.05 Âm Lịch
lúc 24 giờ 30 tại Calli USA Hưởng thọ 95 tuổi sờm dược siêu thăng tịnh độ.
Hôị AHVVĐức Quốc xin thành thật phân ưu cùng gia đình huynh Lê Cảnh Từ.
2) Xin quí Ðạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho bạn TRẦN THỊ BÍCH CHÂU, sinh năm 1963, là cháu của
đạo hữu Phạm Phi Mai (VN), do bạo bệnh đã qua đời lúc 09g30 ngày 17-06-2007 (nhầm ngày Mùng 3
tháng 5 năm Ðinh Hợi) tại Thủ đô Paris, Pháp quốc. Hưởng dương 44 tuổi. Xin cầu nguyện cho người quá
cố được siêu thăng tịnh độ. Chân thành cảm ơn quí Ðạo hữu.
TÐ. Phú Nhuận thành thật phân ưu và kính báo.
VN, 18-06-2007.
CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ NHẪN HÒA
22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2007
Thưa Quý Bạn Đạo,
Chương trình Trại Hè Hàng Năm của Thiền Viện Nhẫn Hòa sẽ gồm có các sinh hoạt sẽ được xen kẽ sau
đây:
1. Thiền Chung,
2. Mục Bé Tám on-line và Trao đổi kinh nghiệm thực hành Thiền trong tình thân thương gia đình,
không tranh luận lý thuyết,
3. Trao đổi kinh nghiệm về dinh dưỡng và thể dục để ngừa bịnh và trị bịnh của những người đi trước,
v.v.
4. Viếng cảnh vùng Tây Bắc Mỹ Châu (Picnic tại các thắng cảnh ở vùng Olympia, núi tuyết Mt
Rainier, núi lửa St Helen, và có thể tắm Suối nước nóng Sol Duc, hoặc đi Vancouver Canada, tùy
sở thích của Bạn Đạo).
5. Lửa trại và trà đàm.
Chi tiết và chương trình của các sinh hoạt sẽ được quyết định khi biết chính xác số bạn đạo tham dự và
các phương tiện có được. Chúng tôi bảo đảm là quý vị sẽ có những ngày thật vui và thoải mái.
Thiền Viện Nhẫn Hòa
Kính cáo.
Địa Chỉ Thiền Viện: 4104 Goldsby Street SW, Olympia, WA. 98512.
ĐT: (360) 357-5675
Xin liên lạc với:
Vượng: 360-459-2405 (nhà); 360-402-4401 (Cell); nguyenvg@comcast.net
Hưng: 360-956-7038 (xin nhắn tin trong máy ĐT); hungkn2005@aol.com
Lâm:
503-380-9307 (Cell); lamtruc@comcast.net
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Đại Hội & Thiền Ca THỰC HÀNH CHẤT PHÁC
Từ ngày 22/12/2007 đến ngày 26/12/2007
tại SHERATON PHILADELPHIA CITY CENTER HOTEL,
17th & Race Street, Philadelphia, PA 19103, USA

THÔNG BÁO CỦA BAN THIỀN CA:
Mùa lễ Giáng Sinh 2007, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12 năm 2007, là
một dịp vui hiếm có mà Đức Thầy đã cho phép những người con tâm linh
của Người có cơ hội quay quần dưới mái ấm của thanh quang điển lành.
Đặc biệt, kỳ đại hội này, để đánh dấu công trình hoằng pháp 50 năm của
Đức Thầy (1957-2007), một chương trình thiền ca để vinh danh Đức Thầy
với 50 năm kỷ niệm, sẽ mở màn với chủ đề Thầy đã ban cho:
Thực Hành Chất Phác
Khởi Trống Qui Nguyên – Người Tu Tiến
Sẽ được tổ chức tại Zellerback Theater of the Annenberg Center for the
Performing Arts vào lúc 19 giờ, tối thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2007.
Trân trọng kính mời,

THÔNG BÁO CỦA BAN VẬN CHUYỂN:
Ban Vận Chuyển đang cần tuyển mộ thêm nhân lực để tiếp tay trong việc
đưa đón bạn đạo từ phi trường đến khách sạn và ngược lại. Xin kính mời
các bạn đạo tiếp tay với Ban Vận Chuyển trong hai ngày đầu của đại
hội: ngày 21-22 tháng 12 năm 2007 và hai ngày cuối, là ngày 26-27
tháng 12 năm 2007.
Bạn nào tình nguyện tham gia vào Ban Vận Chuyển, xin vui lòng liên lạc
với Trưởng Ban Vận Chuyển:

Quách Chí
Email : quach.chi@gmail.com
Cel Phone: 215-490-4567

Nguyễn Văn Phước
Email : nguyenphuocv@netzero.com
Cel Phone : 610-763-6465

Mọi chi tiết về vận chuyển tại phi trường, chúng tôi sẽ xin thông báo ở những
kỳ sau.
Vô-Vi Multimedia Communication & Hội Ái Hữu Philadelphia kinh bái,

THÔNG BÁO CỦA ĐẶC SAN VÔ VI
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Ban Biên Tập ĐSVV trân trọng thông báo:
Đặc San Vô Vi số 15 sẽ được phát hành vào dịp Đại Hội Vô Vi lần thứ 26 tháng 12 năm 2007 tại thành
phố Philadelphia USA được Đức Thầy cho chủ đề “Thực Hành Chất Phác”, “Khởi Trống Qui Nguyên”,
và “Người Tu Tiến Tới”.
Đặc biệt phát hành kỳ này là Kỷ niệm “50 năm Đức Thầy phổ truyền Pháp Lý Vô Vi (1957 - 2007). Ban
Biên Tập ĐSVV thành tâm kêu gọi quí bạn đạo và độc giả đóng góp bài vở với các chủ đề nêu trên, nhất
là những bài viết phản ảnh cuộc đời tu học, và kinh nghiệm thực hành pháp lý Vô Vi của chính bản thân
mình với những kỷ niệm vui buồn, khó khăn hay thuận lợi trong đường lối chất phác khi thực hành, và
những cảm nghĩ của chúng ta.
Xin quý bạn đạo gởi các bài vở, tài liệu hình ảnh và mọi sự ủng hộ tài chánh cho ĐSVV
xin gởi về theo địa chỉ sau đây:
ĐẶC SAN VÔ VI
84 YALE ROAD, THORNLIE WA 6108 AUSTRALIA
Phone: +61 8 9459 0615, Mobile: +61 431 885 691
Điện thư: phuong00@gmail.com
Trên các ngân phiếu ủng hộ tài chánh cho Đặc San Vô Vi xin quý bạn đạo đề:
Payable to: VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION.
Ban Biên Tập Đặc San Vô-Vi Kính bái,
Perth Tây Úc ngày 06-6-2007

6

