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` 
Số:  1157  10 tháng 9 năm 2017 

 
 

 

 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 thi ền ñường: 
 
1) Tại sao lâu lâu bạn ñạo muốn ñược nói chuyện với Bé qua ñiện thoại là sao?  
2) Bé viết những câu xây dựng tâm thức ñể làm gì?  
3) Làm ăn buôn bán thất bại thì sao?  
4) Tình trạng như vậy thì phải làm sao?  
5) Hôm nay Trời âm u gió bão Bé có khoẻ không?  
6) Chiều hướng phát triển bằng cách nào?  
7) Còn việc của Bé thì sao?  
 

 
 

Thơ ngỏ 
 

Haønh Cao 

Haønh cao töï ñaït qui ñöôøng tieán 
Giaûi toûa traàn taâm töï giaùc hieàn 

Qui hoäi chôn hoàn thanh ñieån toát 
Thöïc haønh chôn phaùp roõ chôn tình 

 

Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Tại sao lâu lâu bạn ñạo muốn ñược nói 
chuyện với Bé qua ñiện thoại là sao?  
 

Ðáp: Thưa nhiều bạn ñạo cảm thức sự yêu thương 
của Bé cũng như của chính họ, họ muốn hòa ñồng 
thăng hoa trong giây phút thiêng liêng, xuyên qua 
cuộc ñiện ñàm, sum họp chung vui ñầm ấm, sống 
trong hơi thở chung tiến, không kể ñến tiền bạc, thì 
mới thật sự quí yêu lẫn nhau.  
 
                         Kệ:  
 Quí yêu nguyên lý Trời ban phước  
Tận hưởng tâm linh tự xét tường  
Ðoi ñạo chung hành tâm nguyện tiến  
Lánh xa trần tục sống khiêm nhường  
 

2) 10-11-91  
Hỏi: Bé viết những câu xây dựng tâm thức ñể làm 
gì?  
 

Ðáp: Thưa ñó là nhu cầu cần thiết của tâm linh, 
cũng là vốn ñể tiến thân ñồng thời giải nghiệp tâm. 
Ðọc qua hay nghe qua cũng ñều hữu ích tùy theo 
trình ñộ, sẵn có pháp tu và vốn ñể thực hành, giải 
mở nguyên lý ñời ñạo song tu, tiến hóa rõ rệt.  

3) Hỏi: Làm ăn buôn bán thất bại thì sao?  
 

Ðáp: Thưa thiếu ñức hạnh thì làm việc gì cũng 
không thành, nhơn duyên vắng thì tiền không vô, 
càng mưu mô lại càng thất bại.  
 

4) Hỏi: Tình trạng như vậy thì phải làm sao?  
 

Ðáp: Thưa phải dứt khoát chuyện ñời và siêng năng 
tu thiền, giải bỏ nghiệp tâm, tái tạo hạnh ñức, tu 
thân, tề gia, trị quốc, tức là dẹp bỏ tánh hư tật xấu, 
bình thiên hạ, ñối ñãi bình ñẳng với mọi người 
không cần quảng cáo, luật hồi sinh sẽ khôi phục, tái 
tạo nhơn duyên, ñường ñi thanh tịnh, tận ñộ quần 
sinh, chẳng còn và chẳng mất, tâm ñịnh ñàng 
hoàng, tham thiền làm gốc, khai triển tâm linh, 
nhơn tình tái hội, trong nguyên lý từ bi thanh cao 
cỡi mở.  
 

                       Kệ:  
Tu hành giải bỏ nghiệp tâm yên  
Thức giác bình tâm tránh tạo phiền  
Phước ñức do Trời ban chiếu ñộ  
Bình tâm thực hiện ngộ triền miên  
 

5) 11-11-91  
Hỏi: Hôm nay Trời âm u gió bão Bé có khoẻ 
không?  
 

Ðáp: Thưa Bé lúc nào cũng khoẻ, gió là chuyện của 
gió, Bé là chuyện của Bé, mỗi ñàng một việc rất rõ 
ràng, chiều hướng phát triển phân minh.  
 

6) Hỏi: Chiều hướng phát triển bằng cách nào?  
 

Ðáp: Thưa hai chiều vận hành cọ xát thành gió, 
chiều xuống chiều lên chuyển mạnh thành gió. Ðó 
là luật vận hành của mặt ñất và vũ trụ, tùy sự kích 
ñộng của mỗi vùng mà thành tựu.  
 
 

7) Hỏi: Còn việc của Bé thì sao?  
 

Ðáp: Thưa việc của Bé là sự vận hành của nội tạng, kinh mạch chuyển thành hơi, luật vận hành không 
ngừng nghỉ, từ bộ gan, tim và thận, Bé cần tu thiền nhiều thì luật vận hành trong ngũ tạng của Bé mới 
ñược ñiều hòa, cũng như Trời êm bể lặng vậy, xác người có ñịnh luật, vũ trụ cũng có ñịnh luật tương 
ñồng, ngoại nội tương ứng thì nó mới trở về thực chất thanh cao 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

ðất 
 

ðất ñã làm chi hỡi ñất hiền 
Phận em làm việc sống tùy duyên 
Vạn linh tiến hóa trong tình bạn 
ðất ñã ñảm ñương ñất diệu huyền 

 
Diệu huyền cứu ñộ chẳng cho riêng 
Chua ngọt ñắng cay khắp các miền 
Gánh vác trọn lành duyên thử thách 

Trụ sanh hoại diệt cảm giao liền 
 

Giao liền tận ñộ xoay xoay chuyển 
No ấm ấm no trí chuyển xuyên 

Trí ñạo tâm ñời gieo nguyên thức 
ðất em vẫn ñộ vẫn ban hiền 

 
Ban hiền thể xác vẫn an yên 

Bảo bọc yên thân trong tấc ñiền 
Thành mộ quí thương người chín suối 

Gia phong khai triển tạm bình yên 
 

Bình yên ñất ñã khéo gieo duyên 
Cứu ñộ quần sanh vẫn nối li ền 

Học hỏi không ngừng tâm trợ pháp 
Nắn hình vẽ ñạo ñộ triền miên 

 
Triền miên ñất ñã nguyện kết duyên 

Hỗ trợ người hiền tự tiến xuyên 
Trăm ngã qui hồi chung một mối 

Thành tâm thanh tịnh chuyển phân huyền 
 

Phân huyền mê giác giải tri ền miên 
ðất ñộ chúng sanh ngộ pháp hiền  
ði lại trong vùng minh ñạo pháp 
Càn khôn qui một rõ ñất duyên 

 
ðất duyên thanh lọc ñất giao duyên 
Lệ chảy thanh cao khắp các miền 

Thuyên chuyển phân hành trong ý thức 
Về nguồn phân giải chẳng hành riêng./. 

 
 

Lương Sĩ Hằng 
Gien, 28-05-1988 
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

TÌNH YÊU SIÊU THOÁT 
(Amphion les Bains 6/6/1984) 

(tiếp theo) 
 

VÍA H ỒN VẤN ðÁP 
*** 

 
 
Vía vấn: 
 
 Tại sao có người tu nửa chừng lại bỏ ñạo, lại ñi nói xấu người tu? 
 
Hồn ñáp: 
 
 Trình ñộ thì có trược có thanh, có mạnh có yếu. Người trược thì sẽ bị sự tác ñộng của khối trược 
hút là chạy theo, bỏ ñạo, khổ mà không hay. 
 
 Còn phần thanh thì hòa thanh, càng ngày càng sáng suốt. 
 
 Còn sự mạnh yếu dưới cặp mắt ñời thì phân ra như sau: 
 
 - Dùng vật chất lôi cuốn và ép buộc người tu, tức là sức mạnh của môn phái vật chất. 
 

- Yếu là khi không còn vật chất hổ trợ nữa thì tự ñộng bỏ ñạo. 
 

Cho nên anh thường khuyên mọi người nên tự tu tự tiến. Nhiên hậu mới có cơ hội xữ dụng khả 
năng thanh tịnh của chính mình. Không nên ỷ lại mà một ngày nào ñó sẽ bị trôi vạc giữa giòng sông mà 
không hay. 

 
Vía vấn: 

 
 Thưa anh từ khi anh ñến Úc thì em thấy mọi người ñều vui vẻ và tự họ muốn làm một ñiều tốt 

cho chính họ, anh nghĩ sao khi anh rời khỏi, liệu họ có tự thực hành ñược không? 
 
 
Hồn ñáp: 
  
 Nếu mỗi người tự ý thức ñược tự xữ dụng quyền tối hậu của chính họ thì dù có sự hiện diện của anh 
hay không có sự hiện diện của anh cũng vậy. Họ sẽ nắm lấy phương pháp khứ trược lưu thanh và tự kiểm 
tự phê, thì họ sẽ ñạt rất dễ dãi. Hoàn cảnh mới thật sự là ân sư của chính họ. 
 
 Hoàn cảnh làm cho họ bận rộn và buồn bực thì họ mới thấy phương pháp ñang hành, mới thật sự 
giúp ñỡ cho họ trở về với sự quân bình nội tâm của chính họ. 
 
Vía vấn: 
 
 Tại sao mọi người thích nhìn anh một cách say mê và thích gần anh hơn là người thân của họ? 
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Hồn ñáp: 
 
 Anh cũng mang xác phàm như nọi người, nhưng ý chí vô cùng của anh ñã thành tựu. Lúc nào luồng 
ñiển cũng thanh tịnh và hòa cảm với mọi người. Tâm tình thương yêu như ruột thịt, sống chung lẽ sống với 
chính họ. Không bị ngăn cách bởi trình ñộ hay là tự ái. Cho nên bắt buộc tâm hồn của mọi người phải mở 
cửa ñón nhận sự thật hòa ái tương thân ñồng hành xây dựng 
 
Vía vấn: 
 
 Thưa anh khi anh rồi khỏi xứ Úc, mọi người ñều thương nhớ, ăn năn hối cải và cảm ñộng ñến 
khóc thâu ñêm tại sao? 
 
Hồn ñáp: 
 
 Chữ hòa của luồng thanh ñiển mà anh ñã ñem ñến cho họ nó dần dần biến mất và ñòi hỏi mọi người 
tự thức tâm thực hành. Càng thực hành lại càng cảm thấy sự dày công của chính anh ñã tạo cho họ có một 
cơ hội tự giải thoát. Quí anh như quí suối yêu của ðấng Cha Trời, ñã phục vụ trong tinh thần thanh lọc và 
xây dựng. Sự cảm ñộng rung cảm tâm hồn của họ cho ñến rơi lụy vậy. 
 
Vía vấn: 
 
 Thưa anh tại sao khi họ nghe anh bệnh là họ cũng muốn bệnh theo, mà nghe anh vui thì lại vui 
theo, tại sao? 
 
Hồn ñáp: 
 
 Sự vui buồn của họ là của chính anh, anh ñã hành trong khổ hòa khổ và quán thông khổ, vui hòa 
vui và quán thông vui. ðức kết thành triết lý soi ñường cho họ tiến, ñồng một ý chí, một con tim trong thực 
hành, không ngoài quỉ ñạo tình thương và ñạo ñức. Họ chấp nhận thực hành chung cuộc hành hương thì 
chung qui cũng phải chia sớt với nhau mới có cơ hội thức tâm. 
 
Vía vấn: 
 
 Thưa anh tại sao chúng ta phải ñến Hong Kong? Chỗ này rất chật hẹp và ồn ào, sẽ học ñược 
những việc gì nơi ñây? 
 
Hồn ñáp: 
 
 Càn khôn vũ trụ, nhơn gian nơi nào cũng là trường ñại học cho linh căn tại trần. Rồi ñây em sẽ có 
cơ hội xem kỹ hơn khi chúng ta ñụng chạm với thực tế. Một tấc ñất là một tấc vàng, phạm vi eo hẹp nhưng 
dân số lại ñông, mỗi người một việc, thích hợp với sự sống trong lẽ sống. Căn nhà của chúng ta ñang ở ñây 
cũng ñầy ñủ tiện nghi ñể hổ trợ cho mọi người ñược tiến hóa theo ñịnh luật sanh lão bệnh tử và khổ! Em 
nhìn xem bên ngoài, ai ai cũng biết kính nể Trời Phật, biết thắp nhang lễ Phật, Thánh Thần và Chư Vị 
Thiêng Liêng, luôn luôn cầu an cho nhau. 
 
Vía vấn: 
 
 Anh nhìn xem trên ñài truyền hình họ ñang báo cáo vụ cướp trong khu vực của chúng ta ñang 
ở, anh nghĩ sao về việc nầy? 
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Hồn ñáp: 
 
 Thời nào lại chẳng có ăn cướp! Ăn cướp là gì? Kỳ thật ăn cướp cũng là hữu ích cũng là vô ích. 
Phân ra như sau: 
 

1) Hữu ích là giành cho những người manh tâm ăn cướp có cơ hội thức tâm và tự cảm thấy việc 
làm không ñứng ñắn chẳng ñi ñến ñâu và có thể gây tai hại cho bản thân và xã hội. Lỡ làm ăn 
cướp thì luôn luôn phải tìm cách trốn tránh. Khi chết sẽ bị ñầu thai làm con chuột, lúc nào cũng 
sợ người ta bắt, nhục nhã và yếu hèn! 

 
2) Xã hội loài người không cần hợp tác với bọn ăn cướp, nhưng cần hợp tác với người lương thiện, 

thì mọi người cảm thấy ăn cướp là vô ích 
 

Còn người tu thì thấy rõ hơn là người ăn cướp có mưu lượt can ñảm, giám làm ñiều phi pháp ñi 
ngoài vòng pháp luật của xã hội. Rồi sẽ bị sóng nhồi, tâm thức không bao giờ ñược yên ổn. Càng 
ngày càng cô ñơn lại muốn trở về với sự thanh tịnh sẵn có. Lúc ấy tự khám phá ra sự huyền bí của 
Trời Phật là vô cùng, nhiên hậu tự gạt bỏ tất cả tà ý xâm phạm người khác mà tự trở về với chính 
tâm, dứt khoát thất tình lục dục, bỏ dao thành Phật, cứu ñộ quần sanh không còn bỡ ngỡ. (còn tiếp) 

 
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi 

 
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 6 2017 chúng tôi ñã nhận từ quy` bạn ñạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   
cho ñến 31 tháng 8 2017 như sau:   
Người gửi                                         US$                 CAD 
Hai Hoang (CA) 100     
Chau Thieu Du (CA) 1 000     
Dam van Ho (GA) 100     
Hong Vo (CO) 100     
An danh (TX) 2 000     
David M Truong (CA) 200     
Dam van Ho (GA) 100     
Lam Phuc (CA) 300     
Q & T's family (CA) 1 000     
Dang Vu Ninh (AZ) 100     
Le Hoang Le (TX) 50     
Little Green Cyclo (CA) 150     
Hong Pham (CA) 75     
Lee Ann Hoa (CA) 750     
Tram Hua (CA) 450     
Leanne Ly (CA) 1 575     
Hong Vo (CO) 100     
Ho van Dam (GA) 100     
Vo danh (TX) 2 000     
Vo danh (Mtl)     500  
Vo danh (TN) 500     
NguyenCuongDien&DoThiNgocNhung(Uc)  200.18 
Hoa Nguyen (TX) 800     
An Danh (France)    500 Euro 
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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 
- 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 
 
1) Xin  Bạn ñạo tiếp tục cầu nguyện cho: 
 Em trai của Bạn ñạo Xuân Thu là Dương Xuân Quý , sinh ngày 06.01.1963 . Mất lúc 13 giờ ngày 
02.09.2017 tại Mannheim ðức quốc , hưỡng thọ 54 tuổi ñược thanh nhẹ ,siêu thoát ,vãng sanh cực lạc. 
 Thành thật cám ơn Quý Bạn ñạo ! 
 
2) Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn ñạo Doãn quang Minh ( Tèo) ,Bình 
Dương, là cụ Bà Huỳnh thị Rẻ,sinh năm 1935,mất lúc 4 giờ chiều ngày 6-9-2017 (nhằm vào ngày 16 
tháng7 năm ðinh Dậu),tại Ấp 1 xã Tân Bình huyện Tân Uyên,Bình Dương,hưởng thọ 83 tuổi,ñược siêu 
thăng tịnh ñộ. 
Trân trọng cám ơn 
Bạn ñạo Bình Dương kính báo 


