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Thơ ngỏ
Tình Trôøi
Tình Trôøi ban chieáu thoâng ñöôøng ñaïo
Töï giaœi phaân minh ñöôøng xích ñaïo
Thöùc giaùc chính mình thoâng moïi neõo
Höôùng thanh khai trieån töï taâm haønh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991
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 toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Nạn gì?
2) Ngày giỗ ông Tư Bé có làm gì không?
3) Hôm nay cuối tuần cũng là ngày vui, Bé lại ñược bạn trẻ vui của Bé ñến thăm Bé thì Bé nghĩ sao về họ?
4) Qui thức là sao?
5) Bỉ Ngạn là sao?
6) Khắp các nơi bạn ñạo hướng về Bé, Bé có mệt không?
7) Nhiều bạn ñạo thương nhớ Bé và muốn gặp Bé thì sao?
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1) Hỏi: Nạn gì?

2) Hỏi: Ngày giỗ ông Tư Bé có làm gì không?

TL: Thưa nạn phản trắc lời hứa lúc ban ñầu làm cho
tâm thân khổ nhục ở tương lai, tưởng lầm là mượn
ñược ñường ñi, quên tình Thầy và quên tình bạn là
vậy, mất dần sự tiến hóa chung, không ñầu không
ñuôi, trí tâm khùng uẩn, nạn xảy ra bất cứ lúc nào.

TL: Thưa Bé chỉ nhập ñịnh tham thiền ý tâm ñãnh
lễ Ngài, nhận lấy sự thương yêu hướng ñộ của
Ngài, ñồng thời tưởng ñến Cha Mẹ quí yêu của Bé
trong giây phút tham thiền, hòa cùng với Trời Ðất
là một tình thương yêu vô cùng tận, bộc khởi ánh
sáng từ bi trong nội thức, cảm thấy thanh nhẹ vô
cùng, không khác gì kiến Vô Vi ñược chùi sạch,
tưởng Trời, tưởng Phật, tưởng ñến cộng ñồng Vô
Vi.
Kệ
Vui! Vui ! Vui! Thật là vui!
Bình tâm tự hưởng ñạo mùi
Vô sanh sớm thức an vui ñời ñời
Trì tâm thực hiện chơn lời
Qui y Phật Pháp ñời ñời dựng xây
Xa xưa cho ñến ngày nay
Cùng chung tiến hoá cùng Thầy ñộ tha
Tâm lành nguyên khí vui hoà
Pháp luân thương chuyển chan hoà tình thương

4) Hỏi: Qui thức là sao?
3) 19-10-91
Hỏi: Hôm nay cuối tuần cũng là ngày vui, Bé lại
ñược bạn trẻ vui của Bé ñến thăm Bé thì Bé nghĩ TL: Thưa Qui Thức là hội lại tất cả sở năng sẵn có,
sao về họ?
hồi tâm tiến hoá, sáng suốt minh tâm kiến tánh,
tánh hư tật xấu sẽ tan biến mất, dẹp trần tâm vượt
TL: Thưa Bé cũng vui như họ vui khi gặp Bé, tràn Bỉ Ngạn, hồi sinh sống ñộng.
ñầy sự thương yêu ñã hâm sẵn trong tâm của ñôi
bên, không có tình thương nào bằng tình thương tái
ngộ, từ xa xưa cho ñến ngày nay, tình thương là hạt
chuỗi rất to ñộ tha tại trần, nguyên lý vô sanh lúc
nào cũng ñược tái hồi, nhìn nhau thương quí nhau
mà thức tâm, tình yêu thương sống ñộng như Trời
biển. Người tu thiền Phật tâm nằm nơi ñó, tự nó
khơi dậy chất lựơng từ bi trong tâm thương trẻ mến
già quí Trời Phật, quả ñịa cầu càng ngày càng rút
ngắn lại, sự tái ngộ và tương ngộ rất dễ dãi trong
phương tiện giao thông sẵn có. Ðêm nay ở xứ này,
ngày mai ở xứ khác, giải quyết mọi trở ngại. Rồi
ñây Bé sẽ nói chuyện với bạn ñạo hằng tuần nếu có
dịp tổ chức nơi các thiền ñường khắp các nơi cùng
lúc. Phương tiện truyền thông về ñiện năng, hổ trợ
cho sự truyền cảm tâm linh, càng ngày càng tinh vi
hơn, cảm thông ñiều này thì chúng ta có thể thay
phần hồn, ñược giải thoát lên cao thì sẽ ñược nhanh
nhẹ và ngắn gọn hơn. Nó sẽ là Bé Qui Thức.
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5) Hỏi: Bỉ Ngạn là sao?

6) 20-10-91
Hỏi: Khắp các nơi bạn ñạo hướng về Bé, Bé có mệt
TL: Thưa Bỉ Ngạn là con sông ngăn cách giữa ñời không?
và ñạo, muốn học ñạo nhiều thì phải tu xuất hồn
vượt khỏi cảnh giới này, nhiên hậu mới có cơ hội Ðáp: Thưa Bé vui, Bé có nhiều bạn ñồng hành, và
học luật tiến hóa vô sanh, còn dùng lý thuyết mà tương lai sẽ hình thành một cơ sở tâm linh, thật sự
không hành, thì nói vô sanh, nhưng chẳng biết vô hướng về Ðức Như Lai Phật Tổ, tiến hoá nhanh nhẹ
sanh là sao? Thực hành là ñường lối chứng nghiệm và sáng suốt, muốn gọt bỏ ô trược thì chỉ có ñường
rõ rệt trong chu trình tiến hóa.
hướng tu giải thoát, thì mới thật sự thành ñạt.

7) Hỏi: Nhiều bạn ñạo thương nhớ Bé và muốn gặp Bé thì sao?
Ðáp: Thưa bạn ñạo thương nhớ hạnh tu học của Bé và muốn ñược gần Bé ñể tận hưởng giây phút thiêng
liêng cởi mở.

CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
BIỂN YÊU

Biển yêu dào dạt khoan dung
Tình trời bao phủ vô cùng ñộ tha
Chơn tâm học hỏi chữ hòa
Ðộ tha tại thế thiết tha ñộ ñời
Tâm tu chẳng có xa rời
Bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa
Cùng chung sống ñộng một nhà
Biển yêu dìu tiến chan hòa tình thương
(Hò ơ) Trí tâm khai triển mở ñường
Dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài
Tin Trời tin Phật miệt mài
Bình tâm học hỏi ñời ñời thăng hoa
Tâm thân cấu trúc thật thà
Dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm
Tu hành tự sửa tự tầm
Ðường ñi thanh nhẹ, (hò ơ) ñường ñi thanh nhẹ
giải phần trược ô
Thực hành nguyên lý Nam Mô
Khai tâm mở trí tự vô cõi trời
(Hò ơ) Cùng chung tiến hóa nơi nơi
Ðời là cõi tạm, (hò ơ) ñời là cõi tạm do trời dựng
xây

Xa xưa cho ñến ngày nay
Trì tâm tu luyện ñổi thay thế tình
Ði ñi lại lại một mình
Tâm linh khai triển hành trình trời ban
Lắm khi thức giác rõ ràng
Chung ñàng tiến hóa khai màn ñạo tâm
Thực hành nguyên lý diệu thâm
Tầm ñường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai
Tin Trời tin Phật miệt mài
Giữ hồn tu tiến lập ñài thanh cao
Vạn linh chuyển hóa muôn mầu
Trước sau như một ñối ñầu thiên cơ
Thực hành tránh cảnh bơ vơ
Giữ tâm minh chánh ñến giờ ñạt thông
Nằm trong ñịnh luật hoá công
Một lòng tu tiến giải vòng ước mơ
Ra ñi cũng phải ñến giờ
Khai minh ñời ñạo bơ vơ chẳng còn
Một lòng phục vụ lòng son
Dấn thân hành pháp rõ con ñường về
Hư Không cảm thức hương quê
Về nơi thanh tịnh sẽ về ñến nơi./.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
ðẠI HỘI VÔ VI THỨ 19: THANH TỊNH - PRAGUE, 17-7-2000 –
VẤN ÐẠO
37. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Ðạo Lý” nghĩa là gì?
37. ðức Thầy: “ðạo Lý” là quân bình, ñạt thức,
nói rõ cái việc ñó.
38. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Ðạo Pháp” nghĩa là
gì?
38. ðức Thầy: “ðạo Pháp” là một con ñường
tiến tới vô cùng. “ðạo” là quân bình; “Pháp” là
hành triển ñi tới vô cùng.
39. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao cái tâm lại là
vô cùng?
39. ðức Thầy: Tâm thức của con người là vô
cùng. Khi mà, chúng ta cơ tạng có Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ ñầy ñủ, và hội tụ ngay trung tim
bộ ñầu, là cái sức tiến của nó trong thanh tịnh mà
tiến tới vô cùng; dũng mãnh tu tiến chớ không có
sợ sệt cái gì hết.
40. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, Thầy có dặn, Thầy có
dậy “Người tu VôVi phải lấy Chơn Hồn ñể tu.”
Vậy lấy Chơn Hồn ñể tu là lấy làm sao?
40. ðức Thầy: “Chơn Hồn” là, hiểu ñược cái cấu
trúc của chính mình mới thấy rõ Chơn Hồn; cấu
trúc từ siêu nhiên hình thành chúng ta mới có
Hồn. Còn nhiều người mà không hiểu ñược, à,
“Tôi luyện võ cho giỏi ñể tôi ñánh hạ ñối
phương; tôi bắn súng cho giỏi ñể tôi ñánh hạ ñối
phương.” Cái ñó là ñại bại, không có tiến ñâu!
41. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, bài thơ “ðai Hội
Thanh Tịnh” có câu thơ chúng con không ñược
hiểu rõ; xin Thầy giảng cho, như sau:
Thành tâm tin yêu sửa chính mình
Giai huân ñiển giới tự tâm minh
Lòng thành tự giác gieo duyên thức
Vững chí bền tâm hiểu chính mình.

Thưa Thầy, thế nào là “Giai huân ñiển giới”? Xin
Thầy chỉ dạy cho; cám ơn Thầy.
41. ðức Thầy: Khi mà chúng ta tu, tháo gỡ ñược
cái ñiển trược, thì luồng ñiển nó mới luân lưu, nó
ñi lên; nó tưởng tới cái gì nó cũng ñi lên, chớ nó
không có ñi xuống nữa. “Giai huân” là ñi lên, ñi
lên, ñi lên tới vô cùng; nó mới tự thức ñược. Cho
nên, các bạn nhiều khi tu ñược nhẹ, nhắm mắt
thấy ñiễn rút, là nó ñi “giai huân” ñó, nó ñang ñi
lên ñó! Mà nó hòa hợp ñược cái chấn ñộng của
càn khôn vũ trụ ở bên trên, và ñại thanh tịnh, thì
tự nhiên óc nó sáng, tâm nó minh một cách lạ
lùng: từ hồi nào tới giờ nó không biết chuyện ñó,
mà bây giờ nó hiểu hết!
42. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, Thầy giải thích cho
chúng con hiểu thế nào là, “Âm thanh thiêng
liêng giải giới lên trên không trung chuyển giải,
ñó mới là Tịnh.”
42. ðức Thầy: Bởi vì, cái luồng ñiển chánh của
càn khôn vũ trụ là, trung tâm sinh lực càn khôn
vũ trụ là ñiển chánh; mà mọi người không có
luồng ñiển ñó là không có sự sống. Mà chúng ta
hội tụ ñược, tiến hóa theo ñường tiến ñó, chúng ta
mới ñạt tới vô cùng, tâm thức.
43. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, Thầy giảng cho tại sao
“Nhân quả là cánh cửa của Vô Vi”?
43. ðức Thầy: “Nhân quả là cánh cửa của Vô
Vi:” Khi mà các bạn tu nói, “Tôi tiến”, nhưng mà
các bạn làm bậy, thì tự nhiên nó phải hạ từng
công tác: cái luồng ñiển nó giáng lâm xuống
trong tình dục, rồi sanh ra bịnh hoạn, chết một
cách tức tưởi, không biết trước ñược.
44. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao “Tu ñể mở ñiển
bộ ñầu thì mới thấy rõ và nghe rõ ñược”?
44. ðức Thầy: Bởi vì chúng ta có bộ ñầu, có thể
xác, chúng ta thấy rõ thần kinh chằng chịt, cấu
trúc từ siêu nhiên hình thành, không phải cái
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chuyện giỡn chơi ñâu! Cái của các bạn có là
tương ñồng với cả càn, chấn ñộng tương ñồng với
cả càn khôn vũ trụ. Tùy các bạn hướng thượng
hay hướng hạ ñó thôi: hướng hạ thì tranh chấp,
hướng thượng thì giải mở; nó mới có cơ hội ñi tới
vô cùng.
45. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao “Con người
làm ñiều ngay thẳng là tiến hóa, học hỏi, thăng
hoa; người ñó mới là người có của.” “Có của”
ñây nghĩa là sao?
45. ðức Thầy: “Có của” là có cái vốn ñiển quang
phát triển ñi lên; kêu bằng “người có của;” người
ñó làm cái gì cũng thực tâm, thực tình, chớ không
sợ sự pha dèm và phá quấy.
46. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tu Pháp Lý Vô Vi có
phải là ñể ñiều chỉnh ñi tới tột cùng nguyên căn
của mọi sự việc, từ Ðời lẫn Ðạo, không?
46. ðức Thầy: ðúng nó vậy: vì chúng ta trở về
với tự nhiên và hồn nhiên nó mới thấy rõ nguyên
căn của chính mình; mà còn trong lòng vòng mê
chấp là không thấy rõ.
47. Bạn Ðạo: Thưa Thầy “Ðịa Linh” là sao?
“ðịa linh,” thưa Thầy.
47. ðức Thầy: “ðịa linh” là cái bản thể của
chúng ta, cũng là một cái tiểu thiên ñịa; mà tập
trung ñược hai luồng ñiển Âm, Dương xuất phát
ñi lên á, thì sự linh cảm nó khác, và hiểu biết sâu
xa hơn.
48. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao “Người tu biết
thức giác trở về với chính mình thì mới hiểu ñược
nguyên căn của Trời Ðất”?
48. ðức Thầy: Vì mình, cấu trúc bởi nguyên lý
của Trời Ðất, mà mình không trở về với chính
mình, làm sao hiểu mình từ ñâu ñến ñây rồi sẽ về
ñâu?

50. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao “Người tu biết
thức giác trở về với chính mình thì mới hiểu ñược
nguyên căn của Trời Ðất”?
50. ðức Thầy: Tu, là, người Ðời người ta tu vì
sự ñộng loạn quá nhiều họ mới ñi tu. ði tu, họ
mới trở về thanh tịnh; thanh tịnh rồi họ mới thức
giác chính họ là một tiểu thiên ñịa ñại diện Trời
Ðất, họ mới dốc lòng “thế Thiên hành ñạo,” ñem
ra sự thật cho mọi người cộng hưởng và chung
tiến.
51. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao Thầy có dạy là,
“Người nào biết ñược Vô Vi và biết ñược con
ñường phục vụ, mở tâm, mà lấy luật nhân quả
làm tiêu chuẩn ñể sống ở thế gian này, thì không
bao giờ bị ñói, không bao giờ bị khổ, không bao
giờ bị mất Ðạo.” Tại sao?
51. ðức Thầy: ðó là sự quân bình tự ñạt, tự
thức, và gieo duyên khắp thế giới cùng tu cùng
tiến; là người ñó không bao giờ bị ñói ñâu, bị khổ
ñâu, vì nó thương nó, xây dựng cho chính nó, và
ảnh hưởng người kế tiếp cùng xây dựng; nó thành
một cộng ñồng thanh tịnh, thương yêu và tha thứ
rõ rệt.
52. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, ñạo pháp ở trong hay
ở ngoài? ðứng ở hàng ngũ nào mới bảo vệ ñược
ñạo pháp?
52. ðức Thầy: Chỉ có tu, thực tâm tu, dứt khoát
tu, mới bảo vệ ñược ðạo Pháp. Nếu mà không có
dứt khoát, không bao giờ bảo vệ ñược ðạo Pháp.
ðọc sách nói, hay lắm; triết lý hay lắm; “nhà”
này, “nhà” nọ, hay lắm; nhưng mà chính chúng ta
làm không ñược một cái gì hết! Cái ñó là không
phải mức tiến ñâu! ðọc ñể hiểu, mà hành không
ñược, thì nó cũng như ô trược như xưa thôi!
53. Bạn ðạo: Thưa Thầy, tại sao Thầy dậy
“Người nào muốn mở thiền ñường phải biết sử
dụng Cánh Cửa Nhân Quả mà làm con người?”

49. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Phúc ñiền” là gì?
49. ðức Thầy: “Phúc ñiền.” “Phúc ñiền” là quân
bình, sáng suốt, mới có chỗ, có chân ñứng; kêu
bằng “Phúc ñiền.”

53. ðức Thầy: Thì, luật Nhân Quả là chúng ta
phải gieo cái nhân lành, chúng ta phải, lập thiền
ñường phải tu thiền nhiều, tự thức, mới cống hiến
cho người kế tiếp ñược. Nếu mà chúng ta lập
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thiền ñường mà nói chuyện ñời, làm chánh trị
hơn thua, thì không bao giờ ảnh hưởng ñược. Thì
các bạn ñã thấy, nhiều thiền ñường, có nhiều
thiền ñường nói chuyện hơn thua, không ai thèm
tới nữa; tự nhiên người ta không tới; không ai

cấm cản mà họ không thèm tới nữa. Mà những
người không nói năng gì, mà họ thật tâm tu,
nhiều người kính mến và hợp tác xây dựng ñể
ảnh hưởng người kế tiếp.

Hình ảnh Khóa Sống Chung "Khai Tâm" tại Thiền Viện Hai Không 2017
Kính mời quý bạn ñạo xem hình ảnh Khóa Sống Chung "Khai Tâm" tại Thiền Viện Hai Không 2017
trên www.vovinet.org, trang sinh hoạt mới nhất do hai chuyên viên nhiếp ảnh:
1. Leanne Ly
2. Phương Nguyễn
Kính
Trần Ngọc Dũng

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 4 2017 chúng tôi ñã nhận từ quy` bạn ñạo cho quỹ cưú khổ ban vui cho
ñến 30 tháng 6 2017 như sau:
Người gửi

Huynh cong Luan (Mtl)
Nguyen Thi Xi (GA)
Bao Khoa, Bao Nghi (GA)
Michael Sutherland (FL)
Hoa Nguyen (TX)
Hong Vo (CO)
Tran Hong Hoa (MA)
Hong Duc & Bao Khanh (CA)
Ly Xuong Phu (CA)
Ngo Thi Dang (CA)
Ly Anh Kiet (CA)
Ly Anh Vu (CA)
Chiel Tran (AB)
Michael Sutherland (FL)
Nguyen Thao (CA)
Nguyen Thanh (CA)
Truong Trang (CA)
An danh (CA)
Tet Luu (TX)
Truong Thi Tao (CA)

US$

CAD$

1 000
300
500
100
800
100
140
100
300
500
300
157
2 400
100
100
100
100
5 000
100
300

Trong 2 tháng qua chúng tôi ñã xử dụng như sau:
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia ñình nghèo không tiền mua hòm
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- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay ñau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột
nát)
- Học bổng 2016-2017 cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiền ăn
- Giúp người già neo ñơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- Giúp các em bị bỏ rơi ở cổng chùa, tiền sữa và tiền học
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
- Phát xe lăn cho người tàn tật nghèo
- Phát gạo cho người nghèo ngày rằm hay mùng một
Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây:
và Ngân phiếu xin ñề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn ñạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
Hướng tâm cầu nguyện
Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Lê thi Nhàn, là Mẹ của bạn ñạo Hồ thị ðời, từ trần
ngày 04/07/2017, tại xã An Ninh, tỉnh Phú Yên, Việt Nam hưởng thọ 81 tuổi ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Bạn ñạo Hồ thị ðời thuộc thiền ñường Duyên Lành Melbourne, Úc Châu.
Thành thật cám ơn quý bạn ñạo.
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