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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) Ðại sự chung là sao ?
2) Muốn minh định thì phải làm sao ?
3) Làm người cần sức khỏe hay không ?
4) Duyên phước nào mới được tu theo đường lối phát triển tâm linh của Vô Vi ?
5) Thắng cảnh thiên nhiên có gì khác hơn trí cảnh nhơn tạo không ?
6) Lúc nào mới là lúc Trời Ðất ban hành cơ hội tốt ?
7) Phát đại nguyện có hữu ích gì không ?
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1) San Jose, 22/11/97 6 :50 AM
Hỏi : Ðại sự chung là sao ?

2) San Jose, 23/11/97 2 :35 AM
Hỏi : Muốn minh định thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa đại sự chung là sự phát tâm chung hành
trong xây dựng, hoàn toàn bất vụ lợi, gặp việc là
giúp không cần mưu mô và tạo động thì mới thật sự
là đời đạo song tu

Ðáp : Thưa muốn minh định bất cứ một việc gì
cũng phải hòa tan với nó thì mới xét rõ được
nguyên lý của sự việc do đâu xảy ra, từ động hay
tịnh

Kệ :
Thực hành phát triển phát tâm linh
Giúp đỡ phân minh rõ tiến trình
Ðời đạo thực hành trong chiến tuyến
Giải mê phá chấp lại càng minh.

Kệ :
Dấn thân nhận xét mới phân minh
Thực hiện rõ ràng tự xét mình
Cao thấp cũng hành chung hạnh tiến
Sửa mình tiến hóa rõ hành trình

3) Madison, 24/11/97 7 :25 AM
Hỏi :Làm người cần sức khỏe hay không ?
Ðáp : Thưa làm người rất cần sức khỏe, trong
nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, thì tâm thức mới
được an vui

4) Madison 25/11/97 3 :00 AM
Hỏi : Duyên phước nào mới được tu theo đường lối
phát triển tâm linh của Vô Vi ?

Kệ :
Sống vui chỉ có biết thân hình
Phát triển tâm linh rõ chính mình
Vui hợp đất trời trí sáng ban
Ðiển là thanh nhẹ rõ hành trình

Ðáp : Thưa duyên may từ tiền kiếp đã hành nay
được tái tục. Hành giả cảm thấy vui và đúng đường,
càng ngày càng hiểu được nhiều chuyện, không bao
giờ thay đổi
Kệ :
Càng tu càng tiến rõ chung hành
Kết quả an yên đúc kết thành
Ðời đạo chung hành không bở ngỡ
Chẳng còn mê chấp chẳng phân ranh

6) Madison 27/11/97 2 :00 AM
5) Madison 26/11/97 2 :50 AM
Hỏi : Thắng cảnh thiên nhiên có gì khác hơn trí Hỏi : Lúc nào mới là lúc Trời Ðất ban hành cơ hội
tốt ?
cảnh nhơn tạo không ?
Ðáp : Thưa trí cảnh nhơn tạo khác hơn thắng cảnh
thiên nhiên, là vì trí cảnh nhơn tạo là nhờ trí sáng
suốt và trật tự của loài người đề ra và xây dựng hình
thành. Thắng cảnh thiên nhiên do sự tự nhiên hình
thành từ mọi trạng thái điện năng kết hợp hình
thành, cảnh tươi tốt và thanh nhẹ hơn trí cảnh nhơn
tạo
Kệ :
Thế gian từ thấp muốn lên cao
Cấu trúc siêu nhiên rất nhiệm mầu
Tuyệt tác hình thành tranh vẽ đẹp
Nhơn gian quí trọng mở chiều sâu

Ðáp : Thưa thành tâm tu tiến thì mới thấy được lúc
nhơn thời địa lợi nhân hòa thì mới đúng lúc Trời
ban cho cơ hội giúp mình và cứu đời, cần áp dụng
đúng thì mới tiến
Kệ :
Chuyện chung chẳng phải của riêng mình
Trời Ðất ân ban tốt đẹp xinh
Cứu giúp mọi ngườI tu được phước
Cùng tu chung tiến lại càng xinh
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7) Madison 28/11/97 12 :00 AM
Hỏi : Phát đại nguyện có hữu ích gì không ?
Ðáp : Thưa sau khi thực hành đứng đắn cảm thấy hữu ích cho chính mình và có thể ảnh hưởng người kế
tiếp nên phát đại nguyện làm phương châm tiến hóa cho phần hồn, vạch sẵn đường đi mà tiến hóa, rất hữu
ích cho tâm thân
Kệ :
Thực hành cảm thức tự truy tầm
Tiến hóa không ngừng tự tiến thâm
Ðường đạo không rời xây dựng tiến
Trì tâm tu luyện tự truy tầm

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi : Thưa ông Tám, điện của mỗi người khi phát ra thì phát thẳng lên trên cao, mà không biết cái
màu sắc đó như thế nào, và chiều cao tùy theo cái sự luyện đạo nó ra làm sao?
Ðáp: Có người, ban đầu, tu theo cái pháp này đó, cái người bản tánh hung hăng đó, họ nhắm mắt thì thấy
trước chân mày màu đỏ, ban đầu đỏ bầm rồi sau đỏ tươi, rồi nó xuất phát nó đi lên màu vàng, tới màu
xanh da trời, rồi nó mới nhẹ. Qua tới màu xanh da trời rồi đó, nó mới đi tới trung điển màu vàng lợt phát
quang. Ðó là lúc cái trung tim bộ đầu điển quang được phát ra, nó phải phát trước hết là ở trung tim chân
mày, sau này mới trung tim bộ đầu phát quang ra, thì cái màu sắc đó nó lợt và nó sáng lạn hơn là màu mà
chúng ta đang có bây giờ đây, ban ngày này nè, sáng mà nó mát và nó không có diêu động, thì thường trực
ở trên bộ đầu. Nhũng người tu mà có phát quang, cái điển nó lên như vậy đó, người mới thì nó màu đỏ. Ví
dụ như tánh nóng thì nó màu đỏ ra trước, còn nhiều người mà cái tánh hiền, nó có thể đi tới màu vàng qua
cái màu xanh liền. Cái người đó hiểu đạo nhiều lắm, nói sơ sơ họ biết liền. Có người không thấy gì hết, nó
lại thấy chạy ngay trung tim bộ đầu. Ðó nó có một một phần điển trực chỉ lên trên, mà nó phải tu lâu rồi
nó mới có trực chỉ lên trên, vừa động tới nó kế nó minh cảm, vừa động tới nó, nó hiểu, vừa động tới nó, nó
biết. Thì cái đó, cái điển nó đi trở về không không, Thiên Tiên Phật pháp.
Thưa ông Tám, chiều cao nó độ bây nhiêu?
Cao thì tôi không biết bao nhiêu thước nhưng mà cái đó xa lắm, bất cứ nơi nào nó cũng đi tới. Nếu mà đi
tới trung tim như cái màu tôi nói hồi nãy đó, thì bất cứ chỗ nào nó cũng có thể đi tới được, không có thể
đo lường được bao nhiêu thước, bất cứ chỗ nào cũng đi tới được, trong nháy mắt là nó phải tới .
Tôi nghĩ nó cũng như một cái ánh đèn nó phát ra vậy...
Nó phát ra, nhưng mà ăn thua sự đều khiển của chủ nhơn ông. Nó muốn xuất phát chỗ nào cũng được hết,
Ðông-Tây-Nam-Bắc, nó muốn chia chỗ nào cũng được hết, đi tới chỗ đó là tự động rồi. Không phải là lực
ở đàng này mạnh, nhưng mà nó đã liên kết ở trên kia thì sức hút ở trên kia nó động tới thì cái công tắc đó
rút nó đi lên, tới nơi đó cảm giác nó hiểu chỗ đó liền. Cũng như ở thế gian như ông bây giờ làm việc ở trên
một cái sơ sở cao cấp chỉ huy, ví dụ, thì tự nhiên cái mission (quyền hạn) của ông, ông ngồi đó ông có thể
bấm mấy chục cây số cũng được, mấy trăm cây số cũng được, nếu mà có cái post (tram) đặt sẵn ở bên kia,
nó hút liền. Thì bên này của chúng ta cũng vậy, cái điển của chúng ta lên vượt cái sức hút của hồng trần
rồi, thì lên trên đó sức hút của thanh điển nó hút còn lẹ hơn sức hút của hồng trần. Có gì chứng minh cho
chúng ta thấy, những vị đi Apolo lên cung trăng, cái sức hút nó động cái, nó bay con người lên, có gì đâu,
mà chúng ta đi lên trên dó cũng vậy, hễ động là chúng ta bay đi, thành ra không có kích thước, tính số tính
gì hết, tính ra cho nhiều nhưng mà rốt cuộc không số, không thước nó mới là đúng. Muốn là tới, muốn là
nó phải có, đi tới cái không không.
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BẠN ÐẠO VIẾT
Ăn cá hay nuốt canh
Ông Tư Ðỗ Thuần Hậu lúc tầm đạo phải đi khắp núi non, sáu bảy năm mới gặp được Cao Minh thiền sư
trao pháp theo sách xưa của Chư Tiên bên Tàu, rồi tự ông Tư nghiên cứu trong lúc tu hành mới được pháp
lý vô vi mà ngày nay chúng ta đang thực hành. Xem nhu thế việc được pháp rất khổ công.
Chúng ta phần đông biết được pháp lý vô vi một cách dễ dàng nên một số bạm xem nhẹ pháp môn.
Xưa các vị Tổ trước khi trao pháp thử tâm đệ tử rất gắt gao. Như Tổ Ðạ Ma cho việc sư Thần Quang đức
trước cửa động một đêm tới sáng, tuyết rơi ngập đầu gối chỉ là việc nhỏ, đến khi sư Thần Quang chặt tay,
Ngài mới nhận lòng thành của sư Thần Quang (Tổ Huệ Khả). Tổ Vương Trùng Dương khi gặp mặt Khưu
Xử Cơ đã mắng đuổi, lần chót Ngài lấy nhang nóng châm vào mặt Khưu Xử Cơ ba lần, xem thái độ ông
này ra sao, rồi mới thâu nhận làm đệ tử,
Chúng ta vào học đạo không biết với tấm lòng như thế nào ! Nếu Bề Trên mà chấp nhất, Thầy Tám thiếu
từ bi thì có lẽ suốt đời chúng ta không biết đạo là gì ! Làm sao trao pháp chơn thừa cho chúng sanh lòng
còn sân si, kiêu mạn, tự ái dẫy đầy ? Nghĩ cho kỹ chúng ta quá may mắn, cơ hội này chắc chắn không có
lần thứ hai..
Trong mười điều tâm niệm, câu đầu tiên : « Nhịn nục và cần mẩn », câu này là điều kiện chí yếu để bước
vào cửa đạo. Vào được đạo và thành được đạo cũng từ điều tâm niệm chí yếu này. Không một vị Tổ nào
tu thành đạo mà thiếu nhịn nhục. Chúng ta thử hỏi sụ nhịn nhục của mình đã được bao nhiêiu ? Bạn đạo
mới nói vài câu, người thân mới rầy mấy tiếng đã đùng đùng như ôm lửa, tự ái nổi lên, tối tăm mặt mũi.
Thầy Tám nói : « Ở dưới này bị đốt chịu không nổi làm sao lện trên, trên kia đốt còn dữ dội hơn nữa »
Học đạo ai cũng muốn tiến lẹ, đi nhanh, cái đó là tự nhiên. Nhưng phải hành nhiều chớ không phải giỏi
nói. Ngoài đời trâu cày ghét trâu cột, trong đạo trâu cột ghét trâu cày, người tu ít hay ganh với người tu
nhiều, cái đó có nhưng mà người thất tâm tu người ta không có chấp, không có để ý, chí tội nghiệp dùm,
thầm mong bạn tu ít sớm thức tâm sửa đội hành nhiều.
Có bạn thực hành một thời gian, lúc đầu hăng hái rồi từ từ lơi là, rốt lại hướng theo nẻo khác, đến nồi
Thầy Tám nói : « Nó xem cái pháp là trò chơi, vui nó làm, không vui nó bỏ, trò chơi mà !» Có bạn quên
lúc ban đầu, lúc chưa biết gì hết, thì còn hạ mình khiêm tốn, đến khi khai mở một chút, nghĩ mình thông
hiểu nhiều có thể rời bạn đạo, trung tâm, trụ sở, thiền đường, thiền viện,thả ý đi động đi tây... Cái lòng
khấp khởi hớn hở đó là chướng ngại động loạn, đưa đến hạ tầng công tác, đang sang số de mà tưởng đạp
ga tiến bước.
Cái pháp tu của chúng ta đang hành đây thấy dễ nhưng mà không có dễ. Ông Tư đã dặn trước trong SẤm
Tu Hành : « Thấy cá tưởng cá là canh » (Nghĩa là cá ăn mắc xương không phải dễ như húp canh)
Chúng ta tu chủ yếu lhai mở bện trong chớ không có khai mở bên ngoài. Học đạo là học tâm của mình chớ
không phải học chữ, học chức sắc, áo mão, danh vị. Siêng nặng hành pháp là bí mật của pháp Vô Vi.
Không cần ai biết, không cần động người, không cần quảng cáo. Chúng ta thật sự không có đủ giờ tu. Giải
quyết trận đồ bên trong cũng đũ mệt bở hơi rồi, nếu còn rước thêm việc bên ngoài thì chừng nào mới giải
sạch nghiệp.
Trong quyển Ðời Ðạo Song Tu của ông Tư, nếu bạn đạo nào chịu khó đọc kỷ sẽ thấy ông Tư trình bày hết
kinh nghiệm của đời sống tu hành. Ông Tư già, đông con, việc làm thay đổi, sống trong thời loạn, tu thành
đạo. Chúng ta đây ít nhiều hoàn cảnh cũng ổn định hơn Người, nếu chịu dốc lòng cố sức, thiển nghĩ cũng
theo được chân Người
Lê Thị Kim Phụng
Bạn đạo Bỉ
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Thông Báo Chương Trình Thiền Viện Quy Hội Tình Người, Úc Châu
Thiền Viện Quy Hội Tình Người đã tìm được thầu xây căn nhà cho Thiền Viện. Sơ đồ đã được nhà thầu
vẽ sau những ý kiến đóng góp của Đức Thầy và bạn đạo. Kèm theo dưới đây là sơ đồ và hình phía trước
của căn nhà Thiền Viện.
Tuần vừa qua, nhà thầu đã gởi công tra cho Thiền Viện với giá là $510,560 Úc kim. Số tiền này sẽ thay
đổi theo nhu cầu của chúng ta trong thời gian xây cất nhưng mong rằng sẽ không hơn $550,000 Úc kim.
May mắn cho chúng ta là sơ đồ giản dị cho nên nhà thầu đã đồng ý xây căn nhà với giá khoảng $1,000 Úc
kim 1 mét vuông, $500 Úc kim rẽ hơn những thầu đã liên lạc trước đây. Chính vì thế chúng ta có điều
kiện xây được căn nhà tương đối rộng rãi hơn như đã dự định.
Nhà thầu xây cất có yêu cầu những cá nhân và tổ chức quản lý chương trình Thiền Viện bảo đảm số tiền
ký hợp đồng. Hiện nay, Thiền Viện có khoảng $150,000 Úc kim trong ngân hàng và khoảng $150,000 Úm
kim do bạn đạo thế giới hứa đóng góp qua chương trình 1m2. Số tiền còn lại mong rằng sẽ được sự phát
tâm của toàn thể Quý Bạn Đạo.
Nhà thầu ước định khoảng thời gian này năm 2008 căn nhà sẽ được hoàn thành.
Mọi đóng góp cho Thiền Viện xin gởi về các địa chỉ liên lạc dưới đây.
(1) Nguyễn Minh Châu - New York
ĐT:
Cell:

+1 631 952 4642
+1 631 355 9873

Email: minhchau65@gmail.com
(3) Nguyễn Hữu Lâm - OR
ĐT:
Cell:

+1 503 380 9307

Email: lamn11@gmail.com

(5) T/Đ Qui Hội Tâm Linh - Canada
ĐT:

1(514)766 7623

Email: tbptdn@videotron.ca

(2) Huệ Mai – Bắc Cali
ĐT:

+1 530-589-6972

Email: maioro@yahoo.com
(4) Trần Lệ Quyên – Nam Cali
Trụ Sở Vô Vi
ĐT:

+1 714 414 2849

ĐT:

+1 714 891 0889

Email: myquyen11@yahoo.com
(6) Huỳnh Ánh Sáng - Houston
ĐT:
Cell:

+1 281 631 9767
+1 832 488 2450

Email: tranguyen77066@yahoo.com

(7) T/Đ Thanh Hòa - San Diego
ĐT:

+1 (619) 472 0663

Email: thanhhoa43@yahoo.com
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(1) Đồng Trọng Trí - Đức

(2) Ngo Mui Leng - Pháp

ĐT:

ĐT: 01 46 77 19 55

+49 (0) 6109 37 53 19

Email: tri.dong@t-online.de

Email: dany.ngo@libertysurf.fr

(3) Dominique Santelli - Pháp
ĐT: +011 33 450 708 355
Email: santelli.dominique01@tele2.fr
(1) Lê Tấn Quốc - Perth

(2) Võ Anh - Melb

ĐT:

ĐT:

Cell:

+61 (08) 9450 7416
0422 091 358

Email: letanquoc@gmail.com

Cell:

+61 (03) 9356 0887
0434 086 356

Email: voanhvovi@yahoo.com
(4) Nguyễn Linh Hiển - Melb

(3) Phạm T X Hồng – Cairns

ĐT:

ĐT:

Cell:

+61 (07) 40413374

Email: xhpham@tpg.com.au

0410 051 472

Email: lhnguyener@gmail.com
Skype Id: linhhiennguyen

(5) T/Đ Minh Hòa – Sydney

(6) T/Đ Dũng Chí - Sydney

ĐT:

ĐT:

Cell:

+61 (02) 9608 6012
0433 655 822

Email: jasmine.cheong@iinet.net.au

Cell:

+61 (02) 8704 4829
0414 508 194

Email: hthai@iinet.net.au

(7) Wan Liểu - Melb
ĐT:

+61 (03) 9432 2690

Email: Lieu.Wan@ato.gov.au
Thành thật cảm ơn sự phát tâm và lưu ý của Quý Bạn Đạo.
Thân mến
Người trách nhiệm chương trình Thiền Viện QHTN
Lê Tấn Quốc
Email: letanquoc@gmail.com
Website: http://www.mareeba.vovi.org/
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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:
Như đã thông báo trên tuần báo Phát Triển Điển Năng trong những tuần vừa qua là Thiền Ca
sẽ được tổ chức tại Zellerback Theater of the Annenberg Center for the Performing Arts vào tối
thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2007, lúc 7:00 pm (19:00 giờ). Xin quý bạn đạo lưu ý ngày
22/12 cũng là ngày nhận phòng (check-in) từ khách sạn, do đó khi mua vé máy bay thì xin quý
bạn đạo, nhất là các bạn đạo ngoài Hoa Kỳ, nên mua vé máy bay để có thể đến phi trường
Philadelphia vào buổi sáng của ngày 22/12 và để kịp sửa soạn tham dự Thiền Ca vào buổi tối.
Tốt nhất là quý bạn nên đến trước một ngày (21/12) cho thong thả.
Vì vào dịp gần lễ Giáng Sinh cho nên một số rạp hát lớn đã được các tổ chức khác thuê mướn
trước từ lâu cho nên Ban Thiền Ca rất tiếc là không có thể chọn được một ngày nào khác thuận
tiện hơn cho quý bạn đạo. Mong quý bạn đạo thông cảm cho.
Hiện nay hầu hết các hãng máy bay đều không có phục vụ thức ăn trong các chuyến bay, trừ
những chuyến bay quốc tế đường dài, cho nên quý bạn đạo nhớ mang theo thức ăn đủ dùng
cho cho sáng và trưa ngày thứ bảy trước khi check-in. Riêng vào buổi tối đêm Thiền Ca, ban Tổ
Chức Thiền Ca sẽ đặt một số thức ăn nhẹ (1 ổ bánh mì chay, trái cây và nước) cho quý bạn đạo
dùng trước khi đến hội trường Thiền Ca.
Đưa Đón từ Sheraton đến hội trường thiền ca chiều 22/12/2007:
Ban Tổ Chức Thiền Ca sẽ có 4 chuyến xe school bus đưa đón các bạn đạo từ khách sạn
Sheraton đến hội trường thiền ca trong khoảng thời gian từ 5:00pm cho đến 6:20pm. Giờ khởi
hành của mỗi chuyến bus được dự tính như sau: 5:00pm, 5:30pm, 6:00pm và 6:20pm. Xin quý
bạn đạo cố gắng có mặt tại khu tiếp tân của khách sạn (lobby) 10 phút trước giờ ấn định để
chuẩn bị. Sau thời gian này Ban Tổ Chức không còn phương tiện di chuyển nào khác cho nên
các bạn đạo nào đến trễ xin vui lòng tự túc.
Thành thật cám ơn quý bạn đạo
THÔNG BÁO CỦA BAN CHUYỂN VẬN:
Khi mua vé máy bay xin quý bạn chọn phi trường đến là Philadelphia International Airport
(PHL), Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Sau khi mua vé xong xin quý bạn đạo thông báo cho trưởng ban ghi danh của vùng mình
những chi tiết sau:
- Hãng máy bay.
- Số chuyến bay (từ trạm ngừng cuối cùng trước khi đến Philadelphia).
- Giờ đến Philadelphia.
- Giờ đi từ Philadelphia.
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Ban Ghi Danh và Chuyển Vận cần những chi tiết máy bay kể trên trước ngày 1 tháng 11 năm
2007 để lập danh sách và xếp đặt các chuyến xe đưa/đón các bạn đạo từ phi trường về khách
sạn và ngược lại. Vì vậy quí bạn đạo đã mua xong vé máy bay xin vui lòng gởi lịch trình máy
bay về Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt. Sau ngày này, các bạn đạo nào không gởi cho chúng
tôi lịch trình máy bay xin vui lòng tự túc.
Vì nhân sự rất giới hạn cho nên Ban Chuyển Vận sẽ đưa/đón các bạn đạo vào những ngày 21,
22, 26 và 27 tháng 12. Ngoài những ngày này xin quí bạn đạo vui lòng tự túc.
Đưa Đón từ phi trường về khách sạn hay ngược lại ngoài thời gian kể trên:
- Airport Shuttle: Lady Liberty
- Giờ làm việc: từ 6:30am đến 6:30pm
- Chi phí: mỗi chuyến là $10 /một người
Nếu có trên 3 bạn đạo hay hơn đi chung với nhau, thì phương tiện thuận lợi nhất là Taxi, Giá
tiền là $24 mỗi cuốc.
Thành thật cám ơn quí bạn đạo.
BAN THIỀN CA & BAN CHUYỂN VẬN kính bái,
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