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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) Làm người sống có đầu có đuôi, đầu là nơi nào, đuôi là nơi nào ?
2) Quí thương là sao ?
3) Trời trăng mây gió hình thành từ đâu ?
4) Làm sao biết được mình là người có hiếu đối với cha mẹ ?
5) Trời đất và óc con người có sự liên hệ không ?
6) Tại sao chuyện đời kể không hết ? Chuyện đạo lại vô cùng ?
7) Duyên hạnh ngộ do đâu hình thành ?
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1) Amphion Les Bains, 21/02/98 6 :20 AM
Hỏi : Làm người sống có đầu có đuôi, đầu là nơi
nào, đuôi là nơi nào ?

2) Amphion Les Bains, 22/02/98 4 :38 AM
Hỏi : Quí thương là sao ?

Ðáp : Thưa quí thương là sự hiện hữu có một không
Ðáp : Thưa đầu thật là luồng điển tâm ngự ngay
hai của nhơn sinh, có âm có dương mới hình thành
trung tim bộ đầu giải tiến đi lên. Ðuôi là bộ ruột tích con người tại mặt đất, cấu trúc từ mọi trạng thái mà
trử mọi sự ô trược và sa thải. Tất cả từ cái có sẽ trở có. Nó là một khả năng của càn khôn vũ trụ, rất quí
về không, của thiên trả địa là vậy, đầu thì phát triển, và thu gọn lại rất dễ thương, nuôi dưỡng bởi thanh
đuôi thì sa thãi, theo định luật hóa hóa sanh sanh
khí của Trời Ðất, hoạt bát và linh động
Kệ :
Kệ :
Chuyển thành nguyên khí trụ khai vòng
Ðiện năng giải tỏa muôn chiều động
Hồn xác rõ rệt tự ngoài trong
Thế thái nhơn tình vẫn trống không
Nghiệp lực dãy đầy trong khối óc
Ðời đạo song hành tâm dứt khoát
Tự tu tự giải tự thong dong
Về không thanh nhẹ sống thong dong
3) Monaco, 23/02/98 7 :15 AM
Hỏi : Trời trăng mây gió hình thành từ đâu ?
Ðáp : Thưa Trời trăng mây gió hình thành từ sự tự
nhiên và hồn nhiên của Trời đất. Người đời ai ai
cũng tán thưởng khi nhìn được cảnh vật tự nhiên
của Trời đất. Chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội nhìn được
cảnh siêu nhiên của Trời Phật đã hình thành nơi cực
lạc
Kệ :
Thanh trược phân minh rõ đạo đời
Tu hành khai triển rõ chơn lời
Ðời là tạm cảnh xây đường tốt
Học hỏi không ngưng tự nhớ Trời

4) Monaco, 24/02/98 4 :30 AM
Hỏi : Làm sao biết được mình là người có hiếu đối
với cha mẹ ?
Ðáp : Thưa chỉ có người chịu tu sửa thì mới là
người có hiếu đối với cha mẹ. Nhớ lại lúc ta mới
chào đời, được sự săn sóc của cha mẹ bảo bọc và
dạy dỗ cho đến khôn lớn, không muốn bất cứ ai
hành hạ và hà hiếp con mình. Chúng ta lớn lên làm
người, biết tu sửa và tiến hóa trong thanh tịnh thì sẽ
được mọi người quí mến, cha mẹ sẽ yên lòng, tức là
báo hiếu
Kệ :
Thương yêu tự sửa mới là vừa
Tiến hóa thâm sâu tự thích ưa
Ðường đạo cảm hòa trong nhịn nhục
Hiếu thảo tròn đầy chẳng khóc mưa

5) Monaco, 25/02/98 6 :00 AM
6) Monaco, 26/02/98 12 :00 AM
Hỏi : Trời đất và óc con người có sự liên hệ không ? Hỏi : Tại sao chuyện đời kể không hết ? Chuyện đạo
lại vô cùng ?
Ðáp : Những gì Trời đất sắp đặt đều liên hệ với
nhau, óc người có thể theo trật tự sẵn có mà hành sự Ðáp : Thưa đời còn sống còn kể, đạo cũng vậy. Ðời
Kệ
đạo song tu thì mới giảm được một phần nào động
loạn, hướng thanh tịnh tu là đúng
Nhân tốt an lành Trời đã tạo
Kệ :
Minh tâm thức giác rõ đuôi đầu
MỗI chiều tiến hóa đều sống động
Kể hoài không hết vẫn bao dung
Thức giác minh tâm trí rõ cùng
Giúp đỡ lẫn nhau rõ nhiệm mầu
Ðời đạo song hành tâm tự giác
Nghìn năm không đổi lý vô cùng

2

7) Monaco, 27/02/98 12: 45 AM
Hỏi : Duyên hạnh ngộ do đâu hình thành ?
Ðáp : Thưa duyên hạnh ngộ do tâm thành đã hình thành bất cứ ở nơi nào trên mặt đất
Kệ :
Tâm thành đạt đích niệm Nam mô
Tương ngộ tâm giao tự gặp bồ
Thế giới tuy xa nhưng gần trong chốc lát
Cùng chung học hỏi cõi hư vô

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Thưa ông Tám, có nhiều bạn đạo khi nghe ông Tám giảng cũng muốn đi theo một cái đường
hướng cho nó đến nơi đến chốn. Nhưng mà khi về nhà có lẽ bị cái gì nó làm sai lạc, quên lời ông
Tám nói.
Ðáp: Cho nên chúng ta cần phải thực hành. Như tôi nói, cả tháng người ta mới hiểu. Tại sao? À, người ta
thực hành người ta mới hiểu. Còn nếu bỏ, không thực hành thì lục căn nó chống lời nói tôi. “Bây giờ tôi
dục mà ông kêu tôi hổng dục đâu có được”. Dục thì cũng dục, nhưng mà chúng ta dục tiến thiên đàng. Sửa
môt cái đường lối đi lên trên thay vì đi xuống. Chúng ta vẫn dục, mà dục tiến đi lên trên, không có đi
xuống, nó mới sửa được. À, nhưng mà không hành làm sao được? Cho nên chúng ta ở đây, chúng ta ở
trong cái thực hành mà ra, lý thuyết không có bao giờ được. Tôi nói rất hay, nghe rất thông cảm, mà chính
bạn kiểm soát từ hành động một của tôi, tôi cũng tự diệt dục rồi. Các bạn thấy hay nhưng mà các bạn làm
không được, tại sao? Phải thực hành, phải tìm hiểu, do đâu tôi mới tìm đoạt được? Ở đâu mà ra, ở đâu tôi
có thể đạt được? Với tuổi trẻ của tôi như thế này tại sao tôi không dục? Là do cái công phu cương quyết
giải tỏa cái trược điển ở bên trong của chính tôi, đổi cái chiều hướng luồng điển sanh dục ở thế gian đi lên,
kêu bằng thuận tiến lên trên thiên đàng. Hai nơi khác nhau, cũng vẫn làm việc, nhưng mà lên trên làm việc
còn gấp mấy lần ở dưới thế gian. Bởi vì đi chỗ sáng suốt làm việc nhiều hơn, mà trong cái bóng tối nó giới
hạn một góc nào đó thôi chứ nó không có đi lên cao được.
THƯ TỪ LAI VÃNG

Kính thưa thầy
Con tên là NVC, pháp danh T T, 50 tuổi. Con đã học theo sách thiền pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật
pháp. Con tu học trong u tối nay đã 28 năm. Nay tìm gặp được thầy qua mạng internet con rất vui mừng
và lòng tràn đầy hạnh phúc. Con có những thắc mắc trong công phu thiền định, rất kính mong thầy từ bi
hoan hỷ giải thích và chỉ rõ việc đường trước, để con tư học thiền vô vi được tinh tấn hơn.
Khi làm pháp luân thường chuyển và thiền định có những hiện tượng như sau: có những đêm con thấy
trong bộ đầu trống không và thanh nhẹ, nhưng bên dưới thân thì ngột ngạt. Như hiện nay về đêm khi thiền
định điển tung lên bộ đầu thì có nước, nước nhờn trên bộ đầu chảy xuống mũi và đốc vọng. Ban ngày khi
con xem tivi hay nhìn cái gì đó, hay tiếp xúc với ai thì trên đỉnh đầu rọ rại như có gió lay man mát, thường
là như vậy. Từ khi gặp thầy con công phu rất tinh tấn, kính mong thầy hoan hỷ và chỉ điểm.
Cuối thư kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dìu dắt chúng con tu học thiền vô vi được đến nơi đến chốn.
BP
Con trò
NVC
Đức Thầy trả lởi:
Con nên tiếp tục cố gắng thiền nhiều thì mọi sự sẽ ổn định. Những hiện tượng bất thường sẽ giải hết. Trên
đỉnh đầu có gió mát là điển bắt đầu hội tụ nơi đó. Chúc con vui tu.
Quí thương,
Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên
Montreal, ngày 3 tháng 12 năm 2007.
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THƠ
Pháp Luân Thường Chuyển
Thường chuyển pháp luân thật nhiệm mầu
Nhè nhẹ từ từ hít thật sâu
Nhủ thầm đầy rún và đầy ngực
Rồi kế tung lên tới bộ đầu
Tam huê tinh khí thần tụ đảnh
Hạ, thượng, trung thông tới bộ đầu
Muốn đạt đạo thành ta phải luyện
Tinh đừng cho xuống phải lên cao
Dục thượng với Trời tâm sáng suốt
Dục hạ cùng người sẽ khổ đau.
Garden Grove 25-10-2007
Lê Thị Nhạn
====
Một cõi đi về
Ngày đi một điểm sáng trong
Ngày về chớ để bụi hồng bám vương
Trôi lăn bao kiếp vô thường
Đời là khổ cảnh vấn vương làm gì!
Cuộc đời là bãi trường thi
Ân sư hoàn cảnh dìu đi về nguồn
Vào trường đại học càn khôn
Mười điều tâm đạo phải luôn thực hành
Soi hồn, thường chuyển, định thần
Là ba báu pháp mài dần nghiệp tâm
Thở cho hạ, thượng trung thông
Là do thường chuyển pháp luân đạt thành
Qui về nhứt điểm hà thành
Thế gian đóng cửa, thiên đàng khai môn.
Garden Grove 25-10-2007
Lê Thị Nhạn
===
Đời và Đạo
Thuận theo đời là bơi vào bể khổ
Mặc nước trôi cuốn hút đến nơi nào
Đắm chìm vào ảo ảnh của trần lao
Mà cứ tưởng đây thiên đàng tại thế!
Vòng danh lợi, bã vinh hoa mào dễ
Ai chối từ, ai chẳng muốn chẳng tham!
Đâu biết rằng chỉ vì muốn với tham
Mà phải chịu luân hồi đường lục đạo
Tham hướng hạ, dục tình là chỉ tạo
Con, cháu rồi mất hết khí tinh thôi

Trời ban cho ba của báu nhất đời
Phải gìn giữ tinh, khí, thần luyện đạo
Muốn trở gót về Trời ta phải tạo
Thành thánh thai ngược dục của người đời
Hướng hạ thì sẽ khổ lắm ai ơi!
Còn hướng thượng sẽ đời đời hạnh phúc
Hạ, trung, thượng của tiểu thiên qui nhứt
Trụ đỉnh đầu dục hướng thượng đi lên
Điển chan hoà giữa tiểu và đại thiên
Niềm sung sướng có chi mà sánh được
Hồn thanh nhẹ cứ tưởng chừng như bước
Lên vần may nhẹ lướt trở về nguồn.
Garden Grove 19-7-2007
Lê Thị Nhạn
===
KHÔNG CHẤP NHẬN TIẾP ĐIỂN
Tự tu tự tiến độc hành
Không cầu tha lực tự tầm tự đi
Toàn năng đại thế uy nghi
Tiểu thiên đầy đủ giống y cha trời
Duyên mai gặp pháp trần đời
Duyên lành giác ngộ thanh lời vĩ Kiên
Âm thanh sắc tướng cúng xin
Chậm đường tiến hóa hồn linh khó về
Có hình có bóng bộn bề
Thiên ma trực sẵn cận kề giả danh
Hai tai nghe tiếng âm vang
Phong danh điểm đạo phong danh gạt thầm
Vọng cầu tít tắc ngọai xâm
Xưng thần xưng thánh tạo lầm thần suy
Xài bùa niệm chú rất nguy
Ngồi thiền tiếp điển khác chi lên đồng
Lầu dần bịnh hoạn long bong
Hồn mê vía lạc không còn đạo tâm
Tu hành tại thiếu nghe băng(đĩa)
Đổ thừa tại pháp hóa ra tại mình
Trong nhà có báu thật xinh
Chủ ông không rước âm binh chẵng nhầm
Vô Vi pháp lý diệu thâm
Ðức tin trọn vẹn bệnh tham tiêu trừ
Y kinh y pháp y sư
Hùng tâm dũng tiến vượt vòng trầm luân
Phúc Tâm Cà Mau 21/10/2007
===
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TỈNH MỘNG.
Đời người hạnh phúc được bao năm
Niệm Phật lo tu xóa lỗi lầm.
Phú quí tâm mê sanh ác nghiệp.
Bần hàn thiếu trí bởi tham dâm.
Gây ra tội lỗi vay rồi trả.
Chuyển kiếp đầu thai đọa thú cầm.
Nhẫn nhục từ bi là cứu cánh
Vui đời đẹp đạo trọn tình thâm.
====
KIẾP NGƯỜI.
Một kiếp làm người phải dễ đâu.
Tham danh đọat lợi được bao lâu.
Trần gian tạo nghiệp lòng bê bối.
Thế sự đa đoan phải luống sầu.
Sám hối trong lòng thường niệm Phật.
Ăn năn giải nghiệp chẳng lo âu.
Tình thương rộng mỡ không biên giới.
Xây dựng Vô-Vi pháp nhiệm mầu.
Nguyễn-Hiền BD.
Ngày 2-12-2007
=======
ĐẠO.
Kỷ niệm giổ Tổ tại Thiền-Đường Duyên-Lành
Củ-Chi.

Pháp Lý phát minh Tổ mở khai.
Giúp người giải thóat qui Liên-Đài.
Mở đường sanh chúng qua trần khổ.
Vượt hút hồng trần hết họa tai.
Đốn ngộ thành tâm mau giải thóat.
U mê cố chấp chịu lạc loài.
Dắt dìu nhau tiến Phật duyên độ.
Thanh tịnh thân tâm Phật tánh khai.
Kính bái.
Minh-Nghĩa BT
Ngày 2-12-2007.
=====
MÔ PHẬT
Đời khổ thật thật
Ông Tám là Phật
Con là quỷ ma
Muốn thoát ta bà
Con luôn niệm Phật

Con là con Phật
Vì nhiễm tránh tà
Mà ra quỷ quái
Tâm vô quái ngại
Nước chảy về nguồn
Hành giả mở ???
Vui buồn không khởi
Khó quá Thầy ơi
Đời buồn vô tận
Vì con lận đận
Say mê cảnh đời
Không rời bến mê
Đời là bể khổ
Tìm lối mà về
Muôn lối chán chê
Đời là giả tạm
Vô thường hiển hiện
Phút chốc trẻ già
Bé lớn lướt qua
Đều ra nghĩa địa
Thân thì thối rữa
Hồn vía xa lìa
Muôn nỗi ủ ê
Đều mê trần cảnh
Quay đầu nhìn lại
Hoảng sợ hết hồn
Nếu muốn trường tồn
Gia công hành pháp
Thầy Tư, Thầy Tám
Con đã ngộ rồi
Con muốn quay về
Tâm con não nề
Nghiệp trần chưa dứt
Thân thì đầy bệnh
Con cái lại nhiều
Con phải ngược xuôi
Chạy theo trần cảnh
Cảnh trần làm bạn
Trên bước đường tu
Con có muộn về
Xin thầy lượng thứ!
Bạn đạo Việt nam ngày 01 tháng 11 năm 2007
Hướng Tâm Cầu Nguyện.

Xin qúy bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh của bạn đạo Lý Lệ Nhàn là Lý Quang Diệu, sanh ngày
11 tháng 03 năm 1946 mất ngày 02 tháng 10 năm 2007 Âm lịch (tức mất
Ngày 01 tháng 12 năm 2007 dương lịch) lúc 7:53 tối tại California, hưởng thọ được 61 tuổi được Siêu
Thăng Tịnh Độ.
Bạn đạo Lý Lệ Nhàn và gia đình xin cám ơn.
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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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