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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) Thuận buồm xuôi gió là thuận làm sao ?
2) Thiền Ca có hữu ích gì cho nhơn gian không ?
3) Pháp luân thường chuyển có hữu ích gì cho người tu thiền không ?
4) Hướng thanh thì phải hướng làm sao ?
5) Sự cấu trúc của loài người từ mọi trạng thái hình thành là sao ?
6) Thương yêu làm sao mới đúng ?
7) Tự do phát triển tâm linh thì phải làm sao ?
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1) Montréal, 04/10/97 5 :45 AM
Hỏi : Thuận buồm xuôi gió là thuận làm sao ?

2) Montréal, 05/10/97 4 :20 AM
Hỏi : Thiền Ca có hữu ích gì cho nhơn gian không ?

Ðáp : Thưa theo chiều hướng của gió mà thành thì
mới sớm đến nơi mục đích đã qui định. Người tu
thuận thiên giả tồn, tức là hướng thượng phát triển
tới vô cùng thì tâm thức không dấy động và tự nó
phát triển đều và tròn trịa tốt tươi
Kệ :
Hướng tâm phát triển tình người quí
Tiến hóa thanh cao chẳng nghĩ suy
Ðời tạm chính mình duyên tự thức
Trời ban tình đẹp rất uy nghi

Ðáp : Thưa Thiền Ca mục đích đem đạo vào đời, nói
lên lãnh vực tâm linh của mỗi người đều có, không nên
lãng quên vì cuộc sống bon chen hiện tại, mà trở về với
mọi sự chánh giác trong khả năng của chính mình mà
tiến hóa. Biết được mình có hồn có vía, đang sống
trong một tổ chức tinh vi của Trời Ðất đã hình thành, lo
tu giải bớt nghiệp chướng của chính mình mà lo tu
Kệ :
Thực hành thức giác chẳng còn ngu
Phát triển tâm linh tự giải mù
Khó khổ không cân tâm niệm Phật
Bình minh sáng tỏa chẳng còn ngu

3) Montréal, 06/10/97 7 :10 AM
4) Montréal, 07/10/97 6 :05 AM
Hỏi : Pháp luân thường chuyển có hữu ích gì cho Hỏi : Hướng thanh thì phải hướng làm sao ?
người tu thiền không ?
Ðáp : Thưa hướng thanh là hướng về nguyên khí của
Ðáp : Thưa Pháp luân thường chuyển rất hữu ích trời đất mà hành sự thì mọi việc sẽ đạt tới trật tự tự
cho người thiền, có cơ hội hiệp khí cùng Trời Ðất, nhiên và hồn nhiên
điều hòa âm dương, huệ tâm khai, trí tuệ phân minh,
Kệ :
nhâm đốc điều hòa, giảm dục, mặt mày sáng sủa,
Hướng thanh giải quyết trí tâm yên
tâm thức ổn định, tánh tình bằng lòng hướng thuợng
Giải quyết phân minh chẳng có phiền
tu tiến
Duyên đạo tình đời không bở ngỡ
Thành tâm học hỏi tự mình xuyên
Kệ :
Bình tâm học hỏi chơn lời giải
Trí tuệ phân minh tự tiến hoài
Ý nghịch không còn gieo ý tốt
Thực hành thanh nhẹ chẳng lầm sai
6) Montréal, 09/10/97 1 :40 AM
5) Montréal, 08/10/97 6 :15 AM
Hỏi : Sự cấu trúc của loài người từ mọi trạng thái Hỏi : Thương yêu làm sao mới đúng ?
hình thành là sao ?
Ðáp : Thưa thương yêu cho đúng thì phải khai lượng
Ðáp : Sự cấu trúc của loài người cấu trúc từ mọi từ bi, giàu lòng tha thứ và thương yêu, trong tinh thần
trạng thái, gốc của trời đất đã hình thành gọi là tiểu xây dựng thì mới đúng đường phát triển tâm linh cả đôi
thiên địa, đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ bên
quang, sức chịu đựng vô cùng, sống bất cứ hoàn
Kệ :
cảnh nào trên mặt đất, từ thiếu thốn cho đến dư
Tha thiết thương yêu dựng đạo nền
thừa, điện năng ứng phó mọi sự kích động và phản
Bền tâm vững chí chẳng kêu rên
động của Trời Ðất, chỉ có phần hồn là duy nhứt, có
Hành trong xây dựng tình cao quí
cơ hội thông cảm muôn chiều tiến hóa của Trời Ðất
Giải quyết tâm linh tự đạt nền
trong định luật hóa hóa sanh sanh
Kệ :
Trí tâm khai triển tự phân hành
Rỏ lẽ càn khôn đến cõi thanh
Tiến hóa không ngừng tâm trí thức
Bền lâu dũng mãnh đạt phần thanh
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7) Montréal, 10/10/97 1 :55 AM
Hỏi : Tự do phát triển tâm linh thì phải làm sao ?
Ðáp : Thưa có pháp trong tay thì được quyền tha hồ hành pháp, tự mình phát triển tới vô cùng tận, chuyên
cần tiến hóa, dẹp bỏ sân si và mê loạn
Kệ :
Thực hành chất phát tại tâm an
Pháp giới minh tâm tự bạc bàn
Ai tưởng ai nhờ tâm tận độ
Quí thương dìu tiến lý phân bàn

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi : Chú Ngầu nói hễ khi nào nói chuyện mà nó bị kẹt, chú “phóng” một cái là nó hết kẹt. Không
biết chú “phóng” đi đâu?
Ðáp: Ðâu có, nó đem về trung ương nó không kẹt nữa. Nó đem vô chỗ này. Khi mà ông nói với ai “kẹt”,
ông cứ tưởng tới ở đây, rồi cho nó mở lên, thấy không, thì cái điển nó xuất phát ra nó thay đổi trong cái
thực trạng, về mình nói lại. Ðừng có xài chỗ này, xài chỗ này nhứt định là phải bí, xài chỗ này! Chưa mở
cũng vậy, đặt cái mục đích ở đây, sau này nó mở, cái việc gì suy nghĩ không được, bỏ nó đi, rồ: “nhứt định
tôi sẽ biết”, nói vậy đó, đi đi lại lại một chập, kế nó nhắc mình biết, khỏi lo, tập quen đừng có lo, việc nào
làm việc nấy... việc nào làm việc nấy... mình đừng có để ý lo, không có lo nữa, hết trọi sự lo, không có lo
lắng con người nó mới trẻ, nó mới quy nguyên về cái hồn, hồi trước làm sao bây giờ nó trở lại. Cái hồn nó
đâu có lo, nó là tiên đồng mà, đâu có lo, sáng suốt mà. Bây giờ mình lo đây là mình thuộc về ngu muội,
đui mù mình mới lo, sợ nó mất cái này, sợ nó mất cái kia. Té ra nó có mất cái nào nữa đâu mà mình lo?
Thấy không? Nó tiên đồng mà, nó trở lại tiên đồng, thành ra con người tu ở đàng này nó càng ngày càng
trẻ, nó hết lo, nhắc tới nó nhớ, không nhắc thôi.
Hỏi : Tôi thấy nhiều khi cũng hơi nguy. Như hôm trước tôi có trường hợp 2 giờ khuya rồi mà tôi
chưa đọc hết cái tài liệu ngày mai thuyết trình, tới sáng bữa sau làm tôi quýnh quá, sáng dậy sớm
chỉ đủ thời gian coi qua một bận thôi hà, tôi thấy cái đó nguy, có bữa lại rồi bí không biết nói gì,
“ngậm kẹo”.
Ðáp: Cho nên sau này ông tu khá rồi đó, nắm cuốn sách này, ông thấy cái người viết sách cho ông rồi,
thấy cái mặt nó rồi, nó viết gian mấy chục phần trăm mình biết rồi, coi sơ đầu đề rồi thôi, không có mất
công.
THƯ TỪ LAI VÃNG
Kính thưa ông Tám
Viết thơ nay cho ông Tám vì con không tìm được hướng giải quyết nào cho đúng, con mong ông Tám cho
con lời khuyên
Con tên NTKP
Chồng con tên D
Con của con tên P
Vợ chồng con sống với nhau được gần 19 năm, đó là 19 năm buồn nhiều hơn vui, chồng con làm ăn
không bao giờ thành công, thường xuyên gây nợ gây nần, lại long bong bên ngoài it khi ở nhà, không hề
có trách nhiệm gì với vợ con. Anh lại là người đào hoa, buông cô này lại bắt cô kia, đã làm con rơi nứơc
mắt không biết bao nhiêu lần. Có lần con đã sắp điên loạn khi biết chồng mình ngoại tình, lần đó nếu
không nhờ pháp soi hồn của ông Tám thì con đã không thể vượt qua được
Lần này anh lai quen với một người con gái khác suốt 3 năm trời con mới biết từ hôm mùng Tết năm nay,
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Con đã đau khổ vật vả, nổi đau càng chồng chất khi con không nhận thấy sự an năn hối hận cua chồng
mình, cuối cùng con đã quyết định ly hôn và đã gởi đơn ra toà, Trong lúc con đang đau khổ vì chồng
ngoại tình thì con lai nhận một nổi đau khác lớn hơn vì ba con đã qua đời. Sau cái chết của ba con cảm
thấy cuộc đời sao mong manh quá và con hiểu rằng còn nhiều cái đáng quí hơn và biết minh phải làm gì.
Lòng con bắt đầu lắng diu khi con xem va nghe băng của ông Tám cũng như niệm Phật và soi hồn. Con
cũng từ từ bớt giận chồng, và chồng con cũng đã bắt đầu bày tỏ thái độ ăn năn. Anh ta xin con thời gian
để giải quyết vi anh dính dáng đến tiền bạc của người đàn bà đó không thể dứt khoát liền được. Hôm nay
con nhận được thư của tòa án mời để xử ly hôn, con có nên tiếp tục ra tòa ly hôn hay cho chồng mình cơ
hội.
Má con biết con có chồng rất khổ nhưng không đồng tình cho con ly hôn, bà bảo rằng con mắt nợ thi phải
vui vẻ trả cho hết nợ, nếu còn nợ ly di ra lại phải tiếp tục trả cho người đàn ông khác chứ không thể trốn
được, quan trọng la phải ráng lo tu. Bà bảo con phải thương chồng nhiều đi vi bản thân nó tuy làm lỗi
nhưng cũng không hề sung sướng vi sinh ra phải chiu số kiếp gian nan lận đận như thế. Bên cạnh đó con
còn một đứa con nữa nó rất giống ba nó nên cũng rất khó dạy, nếu con không hy sinh cho con mình, đẩy
nó vào cảnh gia đình có cha me ly hôn nó sẽ bất cần va trở thành đứa trẻ hư hỏng, lúc đó con sẽ khổ nhiều
hơn.
Lần này má con thấy con quyết tâm và sự việc của chồng con lần này phức tạp hơn vì vậy bà cũng
không biết phải khuyên con như thế nào cho đúng.
Nếu con chấp nhận tha thứ thì liệu chồng con có dứt khoát được với người đàn bà đó hay không ? Điều
rất rõ ràng nếu ly di chồng có thể con sẽ rất buồn nhưng qua thời gian quên được con sẽ rất nhẹ nhàng
thanh thản. Nhưng rồi con của con sẽ ra sao ? Con có phải có chồng nữa không ? có phải khổ vì đàn ông
nữa không ?. Rồi còn cha mẹ chông con nữa, họ cũng rất thương con…. Ly dị rồi cuộc đời của chồng con
chắc chăn sẽ bê tha hơn vì anh ta đã gieo quá nhiều nghiệp chướng. Như vậy con có tội không ? Vì nếu ly
dị ra con không mất gì, còn chồng con thì mất tất cả, vợ con, cha mẹ, anh em, tiền bạc và cả cơ hội để tiếp
cận với điều kiện sửa đổi thành người tốt và cơ hội để tìm hiểu va lo cho cuộc sống tâm linh cũng không
còn ...Nhưng liệu nếu tiếp tục sống với anh ấy, nếu con lo tu hành nghiêm chỉnh thi con có đủ sức cảm
hoá được anh ấy không hay lại bi kéo đi luôn. Có nhiều gia đình có 2 vợ chồng cùng lo tu con thấy quí vô
cùng va ước gì mình cũng được như vậy, mình có làm được không? …Có quá nhiều câu hỏi mà con
không tự trả lời được, rất mong ông Tám cho con lời khuyên để con có thể có được quyết định đúng đắn
hợp tình hợp lý.
Con có nên tiếp tục ra toà tiến hành làm thu tục ly di, hay rút đơn lại va cho chồng con cơ hội và liệu anh
ta có dứt khoát được hay không, , hoặc có cách nào tòan mỹ hơn, xin ông Tám chỉ dạy cho con
Kính thưa ông Tám
Con may mắn đựơc sinh ra trong một gia đình hạnh phúc,có môt người cha, người mẹ tuyệt vời và những
người anh chị em hiếu thảo. May mắn nhất là tât cả mọi người đều có tâm tu. Ba Mẹ con va hai đứa em
trai con đều theo pháp vovi cua ông Tám. Gia đình con đã được đi dự đại hội 2 lần ở Singapore va Thai
lan. Chỉ có con là lơ là, mãi theo đuỗi chuyện đời động loạn, con biết vi con may mắn có rất nhiều điều
kiện thuận lợi mà không lo tu, nên ơn trên cho con học bài học đau khổ để con thức tỉnh mà chí cốt lo tu.
Con cũng hiểu nếu như con bắt đầu tu từ lúc được may mắn đi dự dại hội về thi co thể con đã không phải
nếm mùi đau khổ hôm nay .
Con thanh tâm xin đức ông Tám ban điển lành giúp cho gia đình con tất ca mọi người đều tu hành tinh
tấn, nhất là con, nguời trì trệ và yếu kém nhất trong gia đình
Gia đình con gồm:
Mẹ con - Chi con - Em con:
Và con, NTKP
Thành tâm Đảnh lễ Đức Thầy, chúc ông tám luôn dồi dào sức khoẻ để độ tha, nhắc nhở va dìu dắc chúng
con trên con đường tu hành
Con K P kinh bai
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====

K P con,
Ly dị thì con sẽ càng buồn tủi, không lợi ích gì. Con nên thương và tận độ người có lỗi với chính
mình. Chúc con vui tiến. Quí thương,
Lương Sĩ Hằng,
Vĩ Kiên,
THƠ
MỪNG BẠN ĐỘC THÂN
Mừng cho chị bạn không chồng con
Thân lão giữ pháp nghiệp sớm mòn
Cố gắng kiên trì lo sữa tánh
Cha lành ban chiếu chấm điểm son
Điển son giữ vững giây phút cuối
Kiên định bình tâm mặc sống còn
Bài học cuối đời hoàn thành tốt
Hồn bay linh hiển xiển thành khôn
Phúc Tâm Cà Mau 14/7/2007
====
CÁM ƠN BẠN TỐT
Rối rắm đường đi tranh chiến cờ
Người ngoài thấy rõ chỉ thông bờ
Cám ơn bạn tốt tâm ngay chánh
Sửa tiến cùng nhau rõ huyền cơ
Nội thức thông tri ơn thầy nhắc
Không thầy bạn nhắc khỏi bơ vơ
Học thầy học bạn mau tiến hóa
Dẹp bỏ cái ta dễ thấy bờ
Phúc Tâm Cà Mau 25/06/2007

====
TIỄN NGƯỜI VỀ ÐAN MẠCH.
(Viết Kính Tặng Chị Dung BD)

*****
Nắng lẽ bạn, gío Trời xa hiu hắt,
Anh em tôi họp mặt tiễn người về,
Nơi Bình Dương hỗn mang lòng tràn ngập,
Hương bánh ít, mùi nếp đậm tình quê

***
Buổi học LED hăng say lòng đóng góp,
Nghe lời Thầy, con thiếu sót triền miên,
Buổi công phu, lòng hồn nhiên trong sáng,
Mây vương theo hương nắng, đám lam hiền
***
Chúc chị về Ðan Mạch được bình yên,
Nhiều công quả, vì quê hương thương mến !
Lòng hăng say Vô Vi không xoay chuyển,
Ðể mai sau là ngọn nến dẫn đường về ,
***
Lòng người đi trang trọng bóng hương quê,
Bao hoài bảo mang về : Thầy chỉ lối,
Ðiều sai trái xin Thầy: con sám hối,
Ðể có ngày khăn gói : hội Cha yêu
***
Những ngày này bên Trời Ðức dập dìu,
Hội Chung Thiền, bao bạn đều chờ đón,
Chị về đó, bạn, Thầy vui, trãi rộng,
Có nhớ về Xuân mộng, Ðinh Hợi niên ?
***
Bạn bè Bình Dương và những bạn xóm giềng,
Nhớ mãi chị người bạn hiền đẹp nết,
Nhớ Bến Tre, nhớ dịp Tết quê hương,
Ôi ! tan hợp, Trời xoay gương nhật nguyệt
***
Sài Gòn, 24- 04-2007.
Kính Bút,
TRẦN KIÊN HOA.
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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:
Đại Hội Vô Vi, nhân mùa lễ Giáng Sinh 2007, từ ngày 22/12 đến ngày 26/12 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.
Đại hội Vô Vi được tổ chức lần thứ 26 và đặc biệt hơn nữa là năm nay (2007) cũng là năm
đánh dấu công trình 50 năm hoằng pháp của Đức Thầy (1957-2007). Do đó một chương trình
thiền ca để vinh danh Đức Thầy và kỷ niệm 50 năm hoằng pháp sẽ được tổ chức với chủ đề
Thầy đã ban cho:
Thực Hành Chất Phác
Khởi Trống Qui Nguyên – Người Tu Tiến Tới
Thiền ca sẽ được tổ chức tại Zellerback Theater of the Annenberg Center for the Performing
Arts vào lúc 7pm (19:00) tối thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2007. Xin các bạn vui lòng đến sớm
để kịp đón xe bus từ khách sạn đến hội trường thiền ca. Chuyến xe bus đầu tiên sẽ khởi hành
từ 5:30pm (17:30) chiều.
THÔNG BÁO CỦA BAN GHI DANH:
Để Kỷ Niệm 50 Năm Vĩ Kiên, Ban Ghi Danh năm nay sẽ làm một thẻ đại hội đặc biệt trang nhã
và cứng như những thẻ tín dụng để các bạn đạo có thể lưu niệm và dùng cho các năm khác. Vì
vậy, xin các bạn đạo vui lòng gởi đến ban ghi danh một tấm hình digital, cỡ passport.
Ban Ghi Danh cũng đã có một số hình của bạn đạo từ những năm trước, tuy nhiên một số
hình được chụp từ xa nên khi thu nhỏ lại thì bị mờ. Vì vậy xin các bạn đạo vui lòng gởi lại hình
mới được rõ nét hơn, nếu được. Và tiện nhất thì xin các bạn đạo gởi hình qua email theo dạng
jpg về trưởng ban ghi danh vùng của mình. Hình chụp xin theo mẫu chụp làm thẻ thông hành
(Hoa Kỳ: 2”x2”; các quốc gia khác: 3.5cm x 4.5cm) và chụp nguyên khuôn mặt và một phần
vai.
Thành thật cám ơn quí bạn đạo.
Vô-Vi Multimedia Communication & Hội Ái Hữu Philadelphia kính bái,
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