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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) Muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải làm sao ?
2) Cầu mong là động làm sao cầu mong được ?
3) Qua sự kích động của mặt đất tạo thành thời tiết không ổn định thì phải làm sao ?
4) Muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải làm sao ?
5) Chưa thực hành mà nói chuyện thấu triệt pháp lý là có đúng không ?
6) Muốn biết được chính mình là con của Ðấng Vô Cùng thì phải làm sao?
7) Qui hình vạn trạng là sao ?
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1) Paris, 03/01/98 3 :55 AM
Hỏi : Muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì
phải làm sao ?

2) Paris, 04/01/98 2 :35 AM
Hỏi : Cầu mong là động làm sao cầu mong được ?

Ðáp : Thưa cầu mong không bằng thực hành pháp
Ðáp : Thưa muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm môn sẵn có trong tay, thì sẽ có dịp trở về sự thanh
thì phải thực thi trật tự từ bên ngoài cho đến nội tâm, tịnh hồn nhiên của chính mình
hứa là làm, không nên chối bỏ, thì mới hy vọng khôi
Kệ :
phục được trật tự, một cách tự nhiên và hồn nhiên
Thực hành tự hiểu chuyển hành trình
Rõ lý Trời ban tự cứu mình
Kệ :
Tự mình xây dựng từ ngoài trong
Ðời đạo phân minh tình chuyển tiến
Tiến hóa không ngừng chẳng ước mong
Hành tâm phát triển rõ thân hình
Ðời tạm thực hành là trước hết
Tự mình tu tiến chẳng cầu mong
3) Paris, 05/01/98 4 :15 AM
Hỏi : Qua sự kích động của mặt đất tạo thành thời
tiết không ổn định thì phải làm sao ?

4) Paris, 06/01/98 6 :15 AM
Hỏi : Muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải
làm sao ?

Ðáp : Thời tiết không ổn định tạo ra thời tiết bất ổn,
thì loài người phải tự thức, tự giảm bớt mức độ tham
dâm của cá nhơn, tự hướng trời đất, tu hành trong
thành thật thì sẽ bớt sự tham dâm, không khí trên mặt
đất bớt ô nhiễm thì sẽ được trong lành, thời tiết sẽ
được ôn hòa hơn
Kệ :
Dẹp bớt tham dâm bớt giận hờn
Trong lành hướng thượng hành từ cơn
Không còn tạo loạn cơ Trời tốt
Nguyên khí bền lâu lại rõ ơn
5) Paris, 07/01/98 2 :35 AM
Hỏi : Chưa thực hành mà nói chuyện thấu triệt pháp
lý là có đúng không ?

Ðáp : Thưa muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì
phải thực hành Pháp luân thường chuyển đúng, đầy
rốn đầy ngực tung lên bộ đầu, thì sự vận hành sẽ
được điều hòa trong cơ tạng, ăn ngon ngủ yên và
thiền tốt
Kệ :
Giải phân thanh trược khí an bài
Trí sáng tâm minh chẳng có sai
Hiệp khí đất trời qui một mối
Bình tâm tu luyện tự tiến hoài

Ðáp : Thưa việc gì trên đời này chưa thực hành thì
cũng chẳng thấu triệt được, cần thực hành mới kiểm
chứng được
Kệ :
Vui hành thấu triệt chơn tâm thức
Giải bỏ trần tâm tự giải phiền
Qui một tình trời không loạn động
Thực hành chất phát tự mình yên

Ðáp : Thưa muốn biết được mình là con của Ðấng
Vô Cùng thì phải tự phát triển luồng điển của chơn
tâm thì sẽ thấy mức tiến hóa ở điển giới là vô cùng
tận. Tin nơi khả năng sẵn có của chính mình mà tiến
hóa mãi mãi như vậy tương lai sẽ có đất dừng chân,
phần hồn sẽ không còn bị đọa lạc
Kệ :
Thân an trí phát sáng muôn bề
Giao cảm tâm tu chẳng bối bê
Thực chất khai minh không dấy động
Trì tâm tu luyện tự về quê

6) Monaco, 08/01/97 3 :15 AM
Hỏi : Muốn biết được chính mình là con của Ðấng
Vô Cùng thì phải làm sao ?
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7) Monaco, 09/01/98 2 :20 AM
Hỏi : Qui hình vạn trạng là sao ?
Ðáp : Thưa qui hình vạn trạng là phải về không, vạn sự khởi đầu bởi nhứt không, từ trong không mà có tất
cả
Kệ :
Ánh sáng quán xuyến vạn linh chuyển
Trong không mà có cảm giao liền
Hòa đồng cảm thức duyên tình đẹp
Khó khổ không lo tự tiến xuyên

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Bây giờ tôi có cái tình trạng như thế này thưa ông Tám, hai cái đồng hồ reo tôi nghe rồi mà tôi
không dậy, hồi hôm này tôi phải móc cái lon nước để trước mặt thì tôi mới ngồi dậy nổi, mà phải cố
gắng. Cái đó không phải làm biếng nữa, tôi cố gắng hết sức, mà trong tuần lễ này tôi lại léng phéng
ngủ với vợ tôi hai ba lần lận.
Ðáp: Bây giờ ông biết cái lý do tại sao ông ngủ quá giờ không? Bởi vì cái thận thuỷ của ông còn kém lắm,
cái thận nó suy, thành ra phải tập. Mỗi đêm chín mười giờ tối nên nằm hít thở và co lưỡi răng kề răng để nó
lọc, co lưỡi răng kề răng hằng ngày đi đứng nằm ngồi đó, để cho nó lọc cái thận thủy, sau này nó trị cho trái
thận mạnh lại thì ông dậy đúng giờ chứ không có gì hết.

THƠ
Thuận nghịch.
Tu còn ưa ghét đạo lòng vòng.
Tâng bốc khen chê học chẳng thông.
Phàm tánh thích mê điều dịu ngot.
Thánh nhân nói thật chẳng buồn lòng.
Thật thà chất phác không tư vị.
Phân biệt giàu sang tánh tréo trong.
Tầm đạo để tu mong giải thóat.
Phật Tiên ban pháp chẳng cầu mong.
Kính bái.
Minh-Nghĩa BT.
Ngày 12-10-2007

===
KHÔNG TIỀN
Không tiền, không bạc chẳng gì xong
Bằng cấp có đủ lại ở không
Chẳng biết đây là họa hay phúc
Biết mà không biết cũng như không.
Tiểu Long (01g45-12/09/2005)
====
KHÔNG THIỀN
Không thực hành thiền, Ðạo khó xong
Lợi danh trần thế, có như không
Rủi may, họa phúc do tâm tạo
Người trí gắng gìn một chữ “Không”!
Thiền Tâm (07g00, 12-09-2005)

ƠN CHA !
Cha đã cho con một mái nhà
Không to ,không nhỏ, đủ THIỀN CA
Ngày đêm ca hát bài lục tự
Thiền tịnh, lạng thinh giữa TA BÀ
Tình CHA,nghĩa MẸ con hằng nhớ
Nghĩa nạng ÂN SƯ mãi chẳng mờ
Chuyên cần trì chí công phu gắng
Trông ngày hội ngộ thoả niềm mơ.
Thấm thoát bấy lâu 8 năm rồi
Thăng trầm, nghịch cảnh lắm lôi thôi
Chuyện đời, chuyện Đạo đâu là ít
Tha thứ,thương yêu, hết cái tôi
Nhân quả, quả nhân đã thấm nhuần
Cuộc sống ĐẠO ĐỜI lắm gian truân
Do ta gieo giống thì nay gặt
Quyết gieo quả ngọt tránh trầm luân.
Tân Phú, 13h ngày 27-09-2007
Thanh Dũng

===
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TÌNH THIỀN THANH THÃN
HƠN YÊU TÌNH PHÀM
Thì ai cũng có chút tâm
Dấn thân chi để lệ thầm ướt mi!
Nồng nàn của một điều gì
Mà không thỏa đáng mất đi nồng nàn
Một ngày tỉnh giấc mộng vàng
Từ nay say đắm! Vắng, bước sang tình buồn!
Giờ thì ta chỉ đơn phương,
Một mình ta với con đường tình xưa
Tình này nhung nhớ chẳng vừa
Ai kia không nhận! Chứ ta chưa quên người!
Ngày ngày đối mặt khôn nguôi
Mắt xanh môi thắm, mà thôi lặng lờ
Một mình một bóng một đời
Nhẹ nhàng thanh thản sau thời công phu
Ngày đêm nhắm mắt như mù
Như quên đi những âm u cõi tình
Một thời yêu đắm một mình,
Một thời ngây ngất vì xinh đẹp mà,
Thì bài học phải thuộc qua
Phạm rồi tái phạm mình mà chớ ai
Nhờ thiền xoa dịu đêm ngày
Càng nhung càng nhớ càng say luyện thiền
Mê tình như thể tỉnh điên
Chuyển mê tình ấy sang thiền giải tâm
Thiền nhiều mới nhận sai lầm
Duyên lành trời độ! Mà tâm lụy tình
Trời cho mật ngọt ái tình
Ðắm say đến độ quên mình là ai!
Tâm thân cuốn hút ngày ngày
Nhứt tâm nhứt động vì mê say mà!
Càng tình càng thấy khổ sa
Càng tình càng thấy ta bà chẳng yên
Người người có số có duyên
Có duyên số khổ não phiền mới dám tu!
Duyên lành hổ trợ đền bù
Tìm trong thiền định đời tu đợi chờ

Tình đờikhông đẹp như mơ
Thiếu tu thiếu phúc đến giờ lâm ly
Thì ai hiểu được độ trì
Là ban cho khổ! Cho đi đến cùng
Niệm hành Trời Phật nhớ nhung
Thực hành liên tục! Sánh cùng dục dâm
Tình phàm hao tổn trí tâm!
Biết mà cứ thích tự đâm đầu vào!
Thì nay thực tế trước sau
Nặng nề! Thanh nhẹ! Bên nào an yên
An nhàn thư giản thức duyên
Tình Thiền ngây ngất trao duyên mọi người
Thủ Ðức, 22-09-2006
TỪ HÙNG
====
TRỰC CHỈ THIỀN
Pháp lý Vô Vi trực chỉ thiền
Không xin cầu vọng giữ tâm riêng
Thiên môn điển phóng xuyên từng tiến
Nội thức điển sinh vạn linh yên
Phúc Tâm Cà Mau 9/9/2007
====
HÃY CHO QUA
Không to quá nhỏ đã trôi qua
Nhắc tới nhắc lui rối cả nhà
Quà biểu thương trao không nhận lấy
Thuộc về chủ cho nặng lòng ta
Cùng nhau hướng thẳng hào quang chiếu
Tắm điển cam lồ trược giải ra
Chung gốc khác vùng cùng giáo pháp
Tha người hậu kiến Phật trời tha
Phúc Tâm Cà Mau 14/10/2007
===
Mười điều tâm đạo.
Mười điều tâm niệm khắc ghi.
Từ bi nhẫn nhục thực thi đạo Trời.
Đồng tâm phục vụ đạo đời.
Đệ huynh thức giác không rời tình thương.
Có Thầy có pháp gắng tu.
Mai sau thóat khỏi ngục tù thế gian..
Trần gian biển bạc rừng vàng.
Cũng không sánh được Thiên Đàng quê Cha.
Nguyễn-Hiền BD.
Ngày 11-10-2007.
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG DŨNG CHÍ
HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY/NSW
THIÊN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ
922 Hume Highway, Bass Hill NSW 2195

THƯ MỜI
Ngày 16/10/2007,
Kính Gởi Các Bạn Đạo Sydney/Úc Châu

V/V. Lễ Giỗ Đức Ông Tư
Chúng tôi kính mời tất cả bạn đạo vui lòng đến tham dự Lễ Giỗ Đức Ông Tư Đỗ Thuần Hậu năm
2007 được tổ chức vào ngày:
•
•

Thời Gian: Chủ Nhật 11/11/2007 – 10giờ sáng
Điạ Điểm: Thiền Đường Dũng Chí
922 Hume Highway, Bass Hill

* Chương Trình:
- Đọc Tiều Sử Tổ Sư
- Thiền Chung
- Thảo luận chung
- Dùng trưa (đồ chay)
- Bế mạc
* Bạn đạo (nếu thuận tiện) xin mang theo ít thức ăn chay để cùng dùng chung.
* Nếu được, xin quí bạn đạo mặc đồ trắng.
Xin liên lạc Hải hay Dung 8704 4829 hoặc 0404 262 194 để biết thêm chi tiết.
Trân Trọng kính mời,
TM Ban Chấp Hành
Thái Phúc Hải
Hội Trưởng HAHVV/Sydney
TĐ Dũng Chí
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.
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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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