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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) Thực hành cần thiết cho cuộc sống hay không ?
2) Minh mẫn là sao ?
3) Tại sao người tu thanh nhẹ có thể biết trước được vài việc tốt xấu sẽ xảy ra ?
4) Lúc nầy làm người rất dễ chết tại sao ?
5) Tấm lòng thành thật nằm ở đâu ?
6) Những gì quí nhứt trong khối óc của loài người tại mặt đất ?
7) Tưởng tới Trời Phật thì Trời Phật có độ không ?
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1) Montréal, 11/10/97 11 :10 AM
2) Montréal, 12/10/97 3 :55 AM
Hỏi : Thực hành cần thiết cho cuộc sống hay không ? Hỏi : Minh mẫn là sao ?
Ðáp : Thưa thực hành rất cần thiết cho cuộc sống hằng
ngày, có thực hành thì mới diệt được con ma lười
biếng trong nội tâm. Tu thiền siêng năng rất cần thiết,
thực hành phát triển tâm linh
Kệ :
Quí pháp yêu thân sửa chính mình
Dày công tu luyện tự mình minh
Quí thương xây dựng trong cần thiết
Thực tập thành tâm rõ chính mình
3) Montréal, 13/10/97 2 :25 AM
Hỏi : Tại sao người tu thanh nhẹ có thể biết trước
được vài việc tốt xấu sẽ xảy ra ?
Ðáp : Thưa người tu thật sự thanh nhẹ nhờ điển tâm
khai triển tuệ giác cảm minh. Ðiều hung dữ sẽ xảy ra là
nhờ vía hồn nhẹ cảm giác rất nhanh, nháy mắt có thể
hiểu được sự việc tốt xấu, cũng từ nguyên lý của luồng
điển trược và thanh mà thôi
Kệ :
Thế gian phân lớp sang tồi động
Ðiển giới phân minh chuyển một vòng
Liên hệ càn khôn tâm tự thức
Chẳng bàn cũng biết được thành không

5) Montréal, 15/10/97 5 :55 AM
Hỏi : Tấm lòng thành thật nằm ở đâu ?
Ðáp : Thưa tấm lòng thành thật quí mến nằm ở nội
tâm sáng suốt của hành giả tại mặt đất, nhìn sự thật mà
quí trọng hạnh đức của đối phương. Ở đời thích thờ
Phật là thờ hạnh đức của người chứ không phải thờ
hình tượng. Người đời hay tưởng lầm và nhìn lầm là
Phật có quyền năng phù hộ là đi ngược lại đường lối
giải nghiệp của Ngài
Kệ :
Tự mình tưởng tượng lầm sai động
Khó hiểu khó minh chuyện khó tòng
Tu sửa thật là tâm đứng đắn
Hướng Trời thanh nhẹ chẳng còn mong

Ðáp : Minh mẫn là trí tâm lúc nào cũng rõ rệt, và
nhớ kỹ mọi sự việc đã hứa và phải làm, không bao
giờ từ chối khi đã hứa
Kệ :
Bình tâm thanh tịnh chẳng làm bừa
Thanh thoát phân minh chẳng trễ trưa
Giải mở tâm tình không hứa bậy
Vui hành cởi mở tự mình ưa
4) Montréal, 14/10/97 1 :00 AM
Hỏi : Lúc nầy làm người rất dễ chết tại sao ?
Ðáp : Làm người cuộc sống rất mong manh, nay
còn mai mất là chuyện thường tình sắp xếp bởi
Trời Ðất. Người càng ngày càng đông rất dễ bị ô
nhiễm, không khí không được trong lành như xưa.
Cho nên các xứ đều lo âu, sự sống còn sẽ bị rút
ngắn bởi sự ô nhiễm, chết hằng triệu người không
nhiều vì số đông, sự tham lam gia tăng, sự khó
khăn sẽ càng nhiều, bão bùng xe cộ đụng nhau
đương nhiên phải có, chết sống vô thường. Người
tu lại được phần may mắn hơn, bớt tham dâm tự
cứu được một phần. Ðối với phần hồn khi chết bớt
bơ vơ, vì lúc sống đã hướng về con đường giải
thoát mà hành triển, Phật sẽ chứng tâm, lúc chết
có chỗ tiếp tục tu tiến
Kệ :
Giải phiền tâm thức sẽ trong thanh
Giải quyết tâm linh tiến tự hành
Bở ngỡ không còn duyên đạt thức
Khai thông trí tuệ tự hình thành
6) Montréal, 16/10/97 4 :10 AM
Hỏi : Những gì quí nhứt trong khối óc của loài
người tại mặt đất ?
Ðáp : Thưa điều quí nhứt là tu tiến phát triển tâm
linh là tự cứu, trong giai đoạn làm người dãy đầy
sự chông gai và thử thách, áp dụng mồ hôi và
nước mắt đổi lấy chén cơm của Trời Ðất hình
thành, thật là một kỳ công của cuộc sống, ai ai
cũng phải phấn đấu và giành giụm trong cuộc
sống
Kệ :
Tự mình phấn đấu thực hành tiến
Giải quyết chơn tâm tự giải phiền
Xây dựng hợp thời trong chuyển bước
Tâm linh thổn thức cảm giao liền
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7) Montréal, 17/10/97 6 :05 AM
Hỏi : Tưởng tới Trời Phật thì Trời Phật có độ không ?
Ðáp : Thưa muốn tưởng tới Trời Phật thì phải thực hành pháp môn đứng đắn, khứ trược lưu thanh, tâm
thân an lành thì mới có cơ hội tiếp thu được thanh quang điển lành của Trời Phật mà sống trong lãnh vực
an nhiên tự tại
Kệ :
Thực hành chất phát tự an bài
Ðời đạo song tu chẳng có sai
Tu tiến tâm hình thay đổi tốt
Quí thương muôn loại rõ Trời oai
TRÍCH BĂN G ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi : Thưa ông Tám, ông Tám nói cái đó thì đầu tiên tôi bước vào học đạo ở đây đó, khó mà hiểu
được lời ông Tám nói, nhưng mà bây giờ tôi đã gặp rồi, là trường hợp của người bạn đã mua cho tôi
cuốn “Thiền-Ðịnh”. Người nào mà không biết thì đọc coi được, nhưng mà niếu biết như mình ở đây,
học đạo rồi, mình dòm mình thấy: “Cái ông này nói dóc quá”... vậy mà ổng bán được tiền.
Ðáp: Sau này ông coi kinh đó, ông đọc cái câu kinh đó ông thấy cái điển nó chạy một vòng, nó đi trong
cái không không, nó không có xiên bên nào và nó không có bỏ bên nào, nó đi tròn vo, mà cái điển mà nó
có couper (bị cúp) là khúc đó nó sai, gạch cái đó bỏ đi, ông đọc tiếp mấy cái kia.... mình thấy cái người
viết sách nó sai. Như bây giờ chúng ta nói chuyện ở đây, mà những người nghe không có (tiếng Pháp) vô
trong cái magnetophone này, thâu về, họ nói lại sai hết, không trúng. Huống hồ gì cái ông đó ổng ngồi ổng
suy nghĩ, sọan bài, viết cuốn sách, là ổng sai nhiều lắm.... Hồi nãy giờ chúng ta nói, ta viết bao nhiêu cuốn
sách, mà những người mà người ta viết sách là người ta căn cứ theo những cái lời nói này người ta sẽ phổ
biến, người ta viết biết bao nhiêu cuốn sách ra.
Bởi vậy cái việc đọc kinh đọc sách của họ viết lại đó, bây giờ bây giờ nó đâm ra không còn nghĩa gì
nữa, đọc rồi thấy cái láo của họ, nó không tới đâu.
Không còn nghĩa gì. Bây giờ mình kêu bằng đọc điển chớ không phải đọc kinh, ráng tu cho âm thanh của
mình nó xuất phát ở bên trên, thấy một cái photo (hình) bằng mấy ngàn cái chữ, mà giờ ông tu ông thấy
một cái hình, một cái cảnh ông viết ra bao nhiều ngàn cái chữ, thấy không? Cái đó là mình có cái điển làm
mình thấy, chớ bây giờ mình không có xài văn chương, nó khó lắm. Văn chương xài không có được, nó
chậm lắm, ông đi lên trên điển bộ đầu rồi xài văn chương nó chậm, chậm rì hà, thấy nó chậm lắm.
THƯ TỪ LAI VÃNG
Thầy kính thương!
Con tên là NHT, con đắn đo nhiều lần không dám viết thơ cho Thầy, không dám làm nhọc lòng Thầy vì
Thầy nay đã lớn tuổi, nhưng do sự mong mỏi của Má con và gia đình về tình trạng của vong linh Ba con,
nên con xin Thầy tha thứ ban cho chúng con vài lời minh giải.
Ba con tên là NHC sinh năm 1936 hưởng thọ 72 tuổi, từ trần lúc 12g10' ngày 14-06-2007 nhằm ngày
29-04 năm Đinh Hợi tại L. Gia đình con theo lời khuyên của Bạn Đạo đã quyết định hỏa tán ngày 16-062007 nhằm ngày 02-05 năm Đinh Hợi, xong đem tro hài cốt rải biển Vũng Tàu cùng ngày mặc dù có rất
nhiều lời dèm pha, những sự kích động quấy rối của 1 số người bà con. Nhờ ân điển của Bề Trên và của
Bạn Đạo ngồi thiền hướng tâm nên Ba con ra đi cũng rất nhẹ nhàng và đám tang của Ba con cũng được
hoàn thành tốt đẹp với sự đưa tiễn tận tình của nhiều Bạn Đạo đưa linh cửu Ba con đến tận nơi an nghĩ
cuối cùng. Ngay khi Bạn Đạo ngồi thiền hướng tâm xong là Ba con cũng trút hơi thở cuối cùng. Trước
phút lâm chung Ba con rất tỉnh táo. Ba con còn đặt tay lên tay con, dòm con và nói "Niệm Phật". Anh B C
nói phần hồn tỉnh táo như vậy là rất tốt và được tiến hóa rất cao. Các Bạn Đạo đưa tiễn linh cửu Ba con
nói đám tang của Ba con cũng rất nhẹ nhàng. Lúc còn sống Ba con rất siêng năng hành thiền và hành rất
đúng giờ. Chú Ba Em cũng có viết thơ cho gia đình con ngay ngày hỏa tán, nói linh hồn của Ba Con đã
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lên 1 nơi thanh nhẹ hơn để tu tiến rồi. Nhờ sự động viên của Chú Ba Em và các Bạn Đạo, Má con và gia
đình cũng đã vượt qua được những giây phút khó khăn.
Con kính trình Thầy trường hợp của Ba con và xin Thầy ban vài lời cho Má con và gia đình con, linh
hồn của Ba con có được lên cõi thanh nhẹ, tiếp tục theo Thầy tu tiến không? Trong những ngày này gia
đình con có làm tự thiện, ấn tống kinh sách, hướng công đức về cho Ba con. Việc làm đó có giúp gì cho
Ba con được không? Con xin Thầy ban lời khuyên cho Má con, gia đình con và về những việc cần làm để
tốt cho linh hồn của Ba con.
Cuối thư con thành tâm cầu mong cho chúng sanh có nhiều người tu hành hơn để Thầy bớt đi những
nhọc lòng và cầu mong Thầy luôn khỏe mạnh khi còn tại thế.
Con xin thành tâm cảm ơn Thầy!
Con
HT
====
HT con,
Ba con đã dứt khoát tự đi tự tiến đến cõi thanh nhẹ , vậy gia đình không nên lo nhiều, vô ích. Tự đi được là phước rồi,
khỏi lo. Cả gia đình nên lo tu để có cơ hội tiến hóa mau lẹ. Quí thương,
Vĩ Kiên,

THƠ
KINH ÐIỂN
Lý chơn bàng bạc khắp không gian
Người tu chứng ngộ tự khai đàng
Tiếp thu nguồn sáng vô cùng ấy
Thông suốt bao la tự bạc bàn.
Bạc bàn xong gởi trả không gian
Tâm trí đâu cần phải nặng mang
Cho nên vô trụ vô sỡ đắc
Khi cần lại tiếp kinh điển quang.
THIỀN ÐĂNG
(14/07/2007)
====
DỌC ÐƯỜNG TU NIỆM
Dọc đường về với Phật Trời
Phật Trời chưa đến gặp Trời Ðất ơi!
Khi vui chia sẻ cùng Trời
Khi buồn, bạo dạn, kêu Trời nhiều hơn

Dọc đường học có học không
Trong không mà có !
Mới mong đường về
Dọc đường tu niệm, bộn bề
Hoa thơm cỏ lạ
Say mê lòng thiền
Phải đành tu niệm liên miên
Ðam mê trần thế
Khảo liền vào tâm
Hôm nay hành giả thức tâm
Tìm trong bản thể!
Tránh lầm tránh sai!
HGT, 21h00 21/11/2005
TỪ HÙNG.
====
HỒN THĂNG
(Thân tặng bạn đạo Bạc Liêu và gia đình anh Tỷ)

Hình như lãng mạn dỗi hơn
Phước dầy hay mỏng chớ sờn lòng tu
Trời thương Phật độ người tu
Ao cơm no ấm, để tu đạt thành
Ðạt thành về lại cõi thanh
Cõi trần tranh đấu, tranh giành sao yên
Tình đời lý sự đảo điên
Tình thương Trời Phật
vượt nghiêng ngửa lòng

Anh Tỷ Bạc Liêu mới thoát trần
Bạn già lần lượt cứ vơi dần
Thăng trầm để lại người kế tiếp
Bài học đạo đời tịnh tu thân
Huynh trưởng sanh tiền đặt nền móng
Đem pháp thầy trao truyền xuất thần
Trong tỉnh người may được duyên hưởng
Lập công bồi đức nhẹ hồn thăng
Phúc Tâm Cà Mau 20/7/2007.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý ban đạo hướng tâm cầu nguyên cho bạn đạo Bác Nguyễn Xuân Tuyết sinh năm Tân Mùi
là cha của bạn đạo Nguyễn Thị Huỳnh Mai mất lúc 3 giờ ngày 09 tháng 06 năm Đinh Hợi tức ngày
22/07/07 tại Long Thành VN thọ 77 tuổi sơm siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cãm ơn quý bạn đạo.
TVTLTC
2) Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho Bà Ðặng thị Dâu (thân mẫu của đạo hữu Nguyễn văn
Thành), từ trần ngày 09 tháng 06 năm 2007 tại huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng-Nai, hưởng thọ 85 tuổi, được
Siêu Thăng Tịnh Ðộ.
Thành thật cám ơn quí đạo hữu.
THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ĐẠI HỘI 2007
Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo tham dự Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại
Philadelphia vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ trong buổi tiệc vào hai đêm
12/23/2007 và 12/25/2007 (Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy).
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước để chúng tôi tiện việc sắp xếp
chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình diễn. Chúng tôi sẽ ngưng
việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của mỗi thiền đường địa phương
khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương mình.
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:
•
Subject của email: Van Nghe
•
Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện: ______________________
•
Địa phương / Thiền Đường: ____________________________________
•
Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch, hài v.v.) : _____________________
•
Thời gian trình diễn: __________________________________________
•
Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): _______________
Ghi chú: Phần ca nhạc sẽ dành ưu tiên cho chủ đề hướng về thiền ca Vô-Vi hoặc những sáng tác mới về
Vô Vi cùng các màn kịch, hài và vũ phản ảnh triết lý Vô Vi.
Chúng tôi sẽ thông báo đến quý bạn nào đã ghi danh đóng góp cho chương trình và thời gian trình diễn
sau khi chương trình được đúc kết.
Chân thành cảm ơn và ước mong được quý bạn tham gia văn nghệ tích cực để sưởi ấm ngày đại thọ, kỷ
niệm 50 năm hành đạo của Đức Thầy, cùng chung vui mùa lễ Giáng Sinh 2007.
Ban Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2007 kính bái,
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THÔNG BÁO VỀ KINH SÁCH VÀ AUDIO CD PHÁT HÀNH TRONG DỊP
CỦA ĐỨC THẦY & GIÁNG SINH 2007.

LỄ THƯỢNG THỌ

Nhân dịp Mừng Lễ Thượng Thọ của Đức Thầy & Giáng Sinh 2007, chúng con
thành tâm tri ân Đức Thầy, tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc
trong âm thầm, và quý bạn đạo hảo tâm đã liên tục đóng góp và xây dựng
cho Vô Vi. Nhân cơ hội này, với nhu cầu của bạn đạo, VMC sẽ dự tính
thực hiện một số kinh sách & audio CD để phát hành trong dịp này.
SẢN PHẪM SẮP PHÁT HÀNH VÀO THÁNG 12, 2007:
AUDIO CD & DVD ấn tống:
1) Chơn Kinh 11
2) Phụ Ái Mẫu Ái 5
3) DVD Hùng Vĩ Giao Liên (phụ đề anh/pháp)
DVD THIỀN CA ỦNG HỘ:
1) 2 DVD Thiền Ca Karaoke tân nhạc & cổ nhạc.
KINH SÁCH ấn tống:
1) Thiền Thực Hành tiếng Việt, tàu
(được cập nhật hóa dưới sự tái duyệt xét của Đức Thầy)
Xin các thiền đường
ấn tống để Vô Vi có
Quý bạn nào có nhu
nhân gia đình, hoặc
kết hợp chung để in

địa phương hay bạn đạo hưởng ứng đóng góp vào quỹ
đủ tài liệu phục vụ bạn đạo và thân hữu. Ngoài ra
cầu ấn tống số nhiều để hồi hướng công đức cho thân
cần in thêm một số CD/DVD ấn tống nào khác, có thể
ấn cho tiện.

Xin vui lòng liên lạc để cho biết nhu cầu đến:
Email: vovimedia@vovi.org
Dưới đây là báo cáo tài chánh của những bạn đạo đã phát tâm đóng góp
cho việc phát triển kinh sách/cd/dvd ấn tống:
Qũy Ấn Tống Kinh Sách và CD/DVD
Date
01/06/07
01/06/07
01/06/07
01/06/07
01/06/07
01/06/07
01/06/07
01/06/07
01/06/07
01/06/07
01/16/07
01/18/07

Name
Bui, Lien Thi
Dang, Cindy
Nguyen, Cuc
Nguyen, Hanh
Nguyen, Hoc
Nguyen, Jimmy
Nguyen, Nam
Nguyen, Ninh
Nguyen, Tommy
Nguyen, Vincent
Nguyen, Ann Kim
Huynh, Phong Khai

City
Milpitas
San Jose
San Jose
San Jose
San Jose
San Jose
Culver City
San Jose
San Jose
Garden Grove
Florence

06/30/2007

State
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
SC

Amount
211.87
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
200.00
200.00
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01/18/07
01/18/07
02/02/07
02/26/07
02/26/07
02/26/07
03/12/07
03/12/07
03/12/07
03/12/07
03/23/07
03/31/07
04/05/07
04/12/07
04/12/07
04/12/07
05/18/07
05/18/07
05/18/07
05/18/07
05/18/07
05/18/07
05/18/07
05/18/07
05/18/07
05/24/07
05/24/07
06/13/07
06/26/07
06/26/07
03/14/07
03/07/07
05/07/07

Quach, Chi Hong
Trang, Ngoc My & Hoa
Pham, Trach Van
Dang, Vo N.
Nguyen, Ninh
Nguyen, Thomas (Tuan)
T/D Hoi Tu Tam Linh, Canada
Thi, Lai Thi
Tran, Nghien Bao
Vuong, Hoa
Nguyen, Loc
Huynh, Don Cam
Vo-Vi Friendship Of Pennsylvania
Le, Tam
Nguyen, Ha T.
Nguyen, Ninh
Dang, Triem Nguyen
Do, Van Thi
Ha, Chanh Trung
Lam, My-Phuong Minh
Nguyen, Annie
Ton Nu, Thu Luong
Tran, Cao Quy
Tran, Phuong Ngoc
Tran, Tai Huu
Quach, Cuc Kim
Vo-Vi Friendship Of Pennsylvania
Tran, Minh (Sidney)
Quach, Cuc Kim
Tran, Hung M
Hồ Thi Trọng
Ẩn Danh
Tôn Bá

Philadelphia
Poway
Wichita Falls
Renton
Culver City
Houston
Montreal
San Jose
Milwaukie
San Jose
Elk Grove
Garland
Philadelphia
Seattle
Des Moines
Culver City
Houston
Santa Rosa
Charleston
Mississauga
Wichita Falls
San Jose
Kansas City
San Diego
San Jose
Philadelphia
Philadelphia
Philadelphia
Bowling Green
Australia
Florida

PA
CA
TX
WA
CA
TX
QC
CA
OR
CA
CA
TX
PA
WA
IA
CA
TX
CA
NC
ON
TX
CA
MO
CA
CA
PA
PA
Australia
PA
KY
Australia
Âu Châu
US

500.00
200.00
40.00
50.00
50.00
100.00
300.00
50.00
200.00
20.00
100.00
200.00
500.00
50.00
50.00
50.00
300.00
50.00
300.00
100.00
100.00
50.00
70.00
100.00
100.00
200.00
100.00
1,680.00
200.00
100.00
439.00
1,000.00
50.00

THÔNG BÁO CỦA BAN PHÂN PHỐI:

VMC sẽ phân phối các tài liệu phát hành trong tháng
12 tại Đại Hội Thực Hành Chất Phác và đến các địa
phương tùy theo lời yêu cầu. Xin quý bạn liên lạc
sớm với các đại diện phân phối về nhu cầu như sau:
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Tây Bắc Mỹ:
Nguyễn Như Hoàng
1479 Four Oaks Rd
San Jose, CA 95131, Tel: (408) 272-1428
Đông Bắc Mỹ:
Quách Cúc
3605 Reed St
Philadelphia, PA 19146
Tel: (215)467-2763
Âu Châu:
Đồng Trọng Trí
Leuchte 19
60388 Frankfurt, Germany
Tel: (49)6109-37-5319
Úc Châu:
Lê Tấn Quốc
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152, Australia
Tel: (08) 9450-7416

Chân thành cảm tạ Quí Bạn Đạo, và chúc Quí Bạn Đạo thân tâm
an lạc.

Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
Ngày 27 tháng 7 năm 2007
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