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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 sao tự cứu được  ? 
2) Làm sao về được siêu thế giới? 
3) Tình thương do đâu mà có  ? 
4) Duyên lành yêu nhau từ đâu mà có  ? 
5) Bản chất hay chống đối có hữu ích gì không  ? 
6) Muốn trau dồi tâm thức thì phải trau dồi làm sao  ? 
7) Muốn thực hiện chất phát thì phải làm sao   
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1) Montréal, 08-06-97 3  :50 AM 
Hỏi  : Làm sao tự cứu được  ? 
 
Ðáp  : Thưa phải áp dụng nguyên khí của Trời 
Ðất thanh lọc tâm thân, hiệp khí cùng Trời Ðất, 
nhiên hậu mới rõ được vị trí của chính mình võn 
vẹn chỉ có phần hồn tiến hóa đúng đường thì 
mọi sự sẽ được yên vui 
 
  Kệ  : 
 Thức tâm tự rõ đạo chơn mùi 
 Trí giác tâm minh tự cảm vui 
 Ba cõi cộng đồng chung giải tiến 
 Thành tâm tu luyện tự mình vui 
 

2) Montréal, 09-06-97 4  : 35 AM 
Hỏi  : Làm sao về được siêu thế giới? 
 
Ðáp  : Thưa siêu thế giới là gốc gác của tâm 
linh, cần tu tự đạt tới quân bình, thì mới có cơ 
hội về với siêu thế giới tốt đẹp và vĩnh cữu 
 
  Kệ  : 
 Thực hành phát triển trí tâm minh 
 Thức giác bình tâm rõ  ý tình 
 Mưu lợi không còn tâm phát triển 
 Bình giao thanh tịnh tự mình minh 

3) Montréal, 10-06-97 2  :50 AM 
Hỏi  : Tình thương do đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Thưa tình thương do sự kích động và 
phản động đã hình thành sau sự đau thương của 
tình đời đen bạc, giết nhau để sống và cứu nhau 
sau khi cảm động 
 
  Kệ  : 
 
 Phân minh trí tuệ chuyển lòng vòng 
 Cứu giúp sau khi hiểu được thông 
 Nguyện niệm lòng thành tâm cứu độ 
 Bình tâm thanh tịnh từ ngoài trong 
 

4) Montréal, 11-06-97 4  :10 AM 
Hỏi  : Duyên lành yêu nhau từ đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Thưa duyên lành yêu nhau từ tầng số điển 
quang của đôi bên hình thành, gặp nhau nhớ 
nhau và không bao giờ quên nhau 
 
  Kệ  : 
 
 Duyên lành chuyển hóa tự tô màu 
 Thổn thức thương yêu tự nhớ nhau 
 Ðen bạc không còn ly chuyển cách 
 Cùng chung xây dựng cùng chung tàu 
 

5) Montréal, 12-06-97 4  :45 AM 
Hỏi  : Bản chất hay chống đối có hữu ích gì 
không  ? 
 
Ðáp  : Thưa bản chất hay chống đối với người 
khác, hoàn toàn không hữu ích gì cho tâm lẫn 
thân. Ngược lại biết hòa là sẽ có cơ hội tự giải, 
chỉ có tiến không có lùi 
 
  Kệ  : 
 Tâm thân hòa hợp sáng minh đời 
 Nhân quả không còn lưu luyến tới 
 Hòa hợp chung hành thêm sáng suốt 
 Biết mình hiểu họ rõ  thân Trời 
 

6) Montréal, 13-06-97 12  : 50 AM 
Hỏi  : Muốn trau dồi tâm thức thì phải trau dồi 
làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn trau dồi tâm thức thì phải tu 
và tự hướng thượng hòa hợp với trung tâm sinh 
lực càn khôn vũ trụ, thì mới có cơ hội trau dồi 
tâm thức thanh nhẹ và sáng suốt, tâm hướng về 
Trời thì mới có cơ hội hợp nhứt được, tiến về 
nguồn gốc thì mới hiểu được nguyên lý vô sanh 
bất diệt của Như Lai 
 
  Kệ  : 
 Cảm thông nguyên lý tự phân bài 
 Thức giác bình tâm chẳng tạo sai 
 Nhân quả đành rành không chuyển động 
 Qui không thanh nhẹ vẫn còn may 
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7) Montréal, 14-06-97 2  :55 AM 
Hỏi  : Muốn thực hiện chất phát thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn thực hiện chất phát, thì phải nhớ nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, mà buông thả 
tự do mọi sự việc trước mắt và trong tâm, thì sẽ được an yên dễ tu dễ hòa hơn, tức là giải nghiệp, 
không còn nắm bắt từ một việc nhỏ cho đến một việc lớn 
 
  Kệ  : 
 Thực hành buông thả chẳng giận hờn 
 Khai trí mở tâm lại rõ hơn 
 Ðạo hạnh tràn đầy không nắm bắt 
 Về không thanh nhẹ tự qui hườn 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi: Thưa ông Tám, người tu học theo pháp lý mục đích là không trở lại làm con người nữa, 
bỏ bớt một cái giai đọan làm người để dễ dàng tiếp tục tu mãi. Như vậy những linh hồn trước 
không tu theo pháp lý sau khi chết lại chịu học đạo theo pháp lý, họ có bị trở lại làm người 
hay không? 
 
Ðáp: Không! Nếu mà họ cương quyết tiếp tục ở trên đó, họ cũng có dự nhiều cái cuộc thuyết pháp 
cũng như chúng ta ở đây, họ tiếp tục họ theo dõi thì họ không có cái chuyện luân hồi lại thế gian 
nữa, họ chỉ đi lên mà đi lên không phải là đi tu, lên trên đó là được hưởng tu, lên trên đó là làm 
việc nhiều lắm chứ không phải là chểnh mảng như ở thế gian, lên trên đó càng ngày càng tu. Cũng 
như tôi cũng vậy, mỗi đêm hằng giờ hằng phút có chuyện là tôi phải đi liền, chứ không bê trễ, hứa 
xuôi không được! Ở trên đó làm việc nó còn phải đàng hoàng và rõ rệt hơn ở thế gian, cho nên cái 
tầng tiến ở đó nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà mọi người đều bằng lòng tu thì nó nhứt định đi 
luôn chứ không có luân hồi trở lại. 

THƠ 
       THẬT TƯỞNG HEO 
Năm nay thấy rõ thật tướng heo  
Bản chất ham ăn hét ì xèo 
Biếng lườI nhút nhát luôn mê ngủ 
Dục tham buôn thả nghiệp mãi đeo  
Ma tánh ngũ giới thành nhân sĩ 
Heo này bát giới giãi án treo  
Nghiêm luật giữ giới gìn dân tính  
Dũng hành diệt dục hết tánh heo  
             Thiện ý Cà Mau 4/3/2007 
                       === 
    TÂM SỰ NGƯỜI MẤT VỢ 
Đời người thấm thoát đã năm ba 
Học đời tạo nghiệp cũng đã qua 
Năm rồi âm dương phu thê cách  
Để lại bốn con nỗi xót xa  
Số trời đã định làm sao tránh 
An phận nuôi con cỏi ta bà  
Hạnh phúc trần gian sao ngắn quá 
Pháp lý vô vi pháp độ tha  

Lý huyền khai trí tâm tỉnh giác 
Công phu hàm dưỡng gắng độ ta 
Lấp hạnh dìu con cùng chí hướng 
Tu là cội phúc cội trời cha 
        thanh phong cà mau 2/3/2007 
                ==== 
          TU LÀ CỘI PHÚC 
Hạnh phúc làm gì có ở thế gian 
Danh xưng rền sấm cũng phải tàn 
Lợi lộc bao nhiêu rồi cũng hết 
Tình ái mặn nồng rồi cũng phảI tàn 
Tu là cõi phúc nơi thượng giớI 
Lập hạnh qui y ánh đạo vàng 
Công phu hàm dưỡng dưỡng phạt tính 
Hoàn nguyên qui nhứt hết lầm than 
          phúc tâm cà mau 4/2/2007 
                 ===== 
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    Thiền đường Qui hội tình người ở úc 
Một cỏi đi về 
Một mái nhà tranh 
Một ngôi nhà sàn 
Một bếp lửa rừng 
Một con suối tưng 
Một luống rau rừng 
Chơn chất thật thà 
Ðơn sơ giản dị 
Hiền hòa diệu lạc 
Không chốn nương thân 
Thân nương chốn không 
Núi rừng chim kêu 
Ngàn năm mây bay 
Ta muốn dừng chân 
Nơi có tình thương 
Ta đi tìm mãi 
AÔnh sao cô đơn 
Bồ tát qúan âm 
Trôi lăn lăng xăng 
Sanh diệt chẳng dừng 
Ðộng tỉnh chẳng dời 
Nhớ quên như một 
U ẩn giản phác 
Lăng xăng tròn khắp 
Khổ vui tự mình 
Ðến không chổ dính 
Ði không dấu vết 
Qui hội tình người 
Xây dựng tình thương 
       5 thành củ chi 10-3-2007 
                                 ==== 

Cùng nhau xây dựng chốn tu thiền ở Uc                            
Australia 

 
Ngày ngày anh tôi vui chung thiền 
Thiền định soi hồn sáng tối liền 
Kính lạy vô vi năm mươi cái 
Không tu không tiến vui tu hiền 
Lim dim nhắm mắt hồn bay bổng 
Thanh nhẹ lâng lâng chẳng tốn tiền 
Quy hội tình người vui bạn đạo 
Cùng nhau xây dựng chốn tu thiền 
        5 thành củ chi 15-3-2007 
                ==== 
         HƯỚNG NGOẠI 
Pháp Lý tự tu rõ chánh tà 
Công phu trì niệm hiểu lòng ta 
Chạy theo ca tụng người dư điển 
Bỏ trống cửa nhà hại chủ gia. 
 

Có ai dư điển để cho ta 
Tự tu tự tiến phải không hà ? 
Trong ta có Phật sao không thấy 
Hướng ngoại chạy tìm Phật chốn xa. 
           Cali, 24-02-2007 
              Thiền Lu 
                 ==== 
   NHỚ BẠN ÐỒNG TU 
 
Nhớ bạn đồng tu, tự nhắc mình 
Gom thần trụ đỉnh, giác tâm sinh 
Yêu thương là chỗ hoà tương hội 
Ðối mặt phù hoa, rõ giác minh. 
 
Nhớ bạn đồng tu, lớp lớp về 
Sửa tâm giác tánh, mặc khen chê 
Quy hồi thanh điển khai tâm thức 
Thấy rõ sự đời, rõ giác mê. 
 
Nhớ bạn đồng tu, thức hội hòa 
Nhớ Thầy, nhớ Tổ, thức thăng hoa 
Ðam mê thanh điển, hoà thanh nhẹ 
Mỗi lớp mỗi bài, mỗi bước qua. 
 
Nhớ bạn đồng tu, giữ pháp thành 
Quy hồi Lục Tự, tự khai minh 
Di Ðà sáu chữ, khai tâm thức 
Hóa giải mê mờ, đặng tiến nhanh. 
 
Nhớ bạn đồng tu trải khắp miền 
Quy về nguồn cội, hội nhơn duyên 
Triết trong thanh điển từ bi hiện 
Hoá giải thân hoà, tự tiến xuyên. 
        Quảng Ngãi, 12-03-2007 
           NGUYỄN DANH 
                  ==== 
           THẬP LỤC LƯU GIA 
(Thân tặng chư huynh đệ của Họ nhà Lưu) 
Lưu Linh (1) Lưu Ðịa (2) Lưu Ðày (3) 
Lưu Manh (4) tam cõi, ngày nay tu thiền 
Lưu Tâm (5) Lưu Ý (6) chơn hiền 
Dựng xây tâm đạo các miền trần gian 
Lưu Huỳnh (7) Lưu Luyến (8) an nhàn 
Gắng công tu luyện truy bàn thanh cao 
Lưu Li (9) Lưu Bị (10) tân trào 
Ơn Trời tận độ tu mau trở về 
Hành thiền gắng vượt sơn khê 
Thiện lành quân tử hết mê lợi quyền 
Lưu Vong (11) Lưu Lạc (12) triền miên 
Nay đà theo Phật, nối liền Càn Khôn 
Lâng lâng nhẹ bỗng tâm hồn 
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Khai minh Tâm Ðạo nhờ ơn Cha Trời 
Lưu Ðộng (13) phổ biến báo, thơ 
Tánh vui, đùa cợt ghẹo đời: Thiền Ðăng 
Diệu kỳ trui luyện thường hằng 
Kẻ thương người ghét, nhọc nhằn: Tầm Thiên 
Lưu Hành (14) khắp các nẻo miền 
Học bài thanh trược giải duyên nghiệp trần 
Lưu Thông (15) kinh mạch bản thân 
Khai minh tâm thức, thượng tầng thăng hoa 
Lưu Thanh (16) nhờ niệm Di Ðà 
Giải trừ tất cả trược tà thế gian 
Dắt dìu lai đáo Thiên Ðàng 

Chung vui thọ hưởng Ðiển Quang Phật Trời 
Họ Lưu Thập Lục sáng ngời 
Lưu truyền muôn thuở Ðạo Ðời dựng xây 
Dẫu mai Trời Ðất đổi thay 
Lưu Gia vẫn nguyện theo Thầy thiền tu. 
              VN, 01-08-2005. 
             TƯ ẾCH VÔ VI (18 câu) 
   & THIỀN TÂM (12 câu) đồng sáng tác. 

 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Lương Đình Nhựt là thân phụ  của bạn đạo 
Lương Thị Lan Thiền Đường Houston, sinh năm 1923 tại Bắc Việt, vừa tạ thế ngày 11 tháng 2 
Dương Lịch tại Việt Nam đươc siêu thóat. Thành thật cám ơn. 
Thanh Tịnh Mai 

 
2) Kính mong các bạn đạo vui lòng hướng tâm cầu nguyện cho cha của đạo hữu Lê Thị Yến là cụ 
ông LÊ VĂN VIỆN, đã từ trần lúc 02g00 sáng ngày 16-03-2007 (nhằm ngày 28 tháng 1 năm Ðinh 
Hợi) tại Oakland - USA, hưởng thọ 84 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Xin chân thành cám ơn các 
bạn đạo. 
VN, 18-03-2007 
TÐ. Phú-Nhuận thành thật phân ưu và kính báo. 
 
3) Kinh xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cậu cũa bạn đạo Huệ Ly ở Đức , tên Nguyễn Thái 
Lai sinh năm 1948, mất ngày 05.02. Âm lịch 2007 tại Hà Nội Việt Nam hưởng thọ 59 tuổi sớm 
được siêu thân tịnh độ. Thành thật cám ơn quý Bạn đạo. 
Hôị Ái Hữu Vô Vi Đức 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH DVD HÀNH TRÌNH DU THUYẾT CỦA ĐỨC THẦY 
NĂM 2006,  tựa là “Duyên Nghiệp”. 

 

  Để kỉ niệm cũng như ghi nhận công ơn và hạnh hi sinh của Đức 
Thầy trong cuộc hành trình hoằng pháp khắp nơi trên thế giới năm 
2006, VMC xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý Bạn Đạo Vô Vi 
bộ DVD 15 cuốn đầy đủ chi tiết, chủ đề được Đức Thầy đặt tên là  “ 
Duyên Nghiệp “.  
 

  Đây là bộ DVD chất lượng quý hiếm, bao gồm nhiều lời minh luận, 
chân ngôn và lý giải của Đức Thầy trong năm 2006. Một bộ DVD mang 
nhiều hình ảnh âm thanh kỉ niệm thân thương giữa Thầy và Trò, giữa 
Bạn Đạo với Bạn Đạo. Bộ DVD đầy ý nghĩa không thể thiếu trong gia 
đình Vô Vi. Bộ DVD ghi nhận đầy đủ những nơi in dấu chân Thầy:  
 

- Cuộc viếng thăm của Đức Thầy ở thiền viện Nhẫn Hoà (Olympia), TV 
Hai Không, võ đường Hùng Vương, San Jose &  TV Vĩ Kiên 
(California), USA. 
- Đại hội Hội Tụ Vinh Quang, Bangkok, Thái Lan, Hong Kong và Kuala 
Lumpur. 
- Cuộc viếng thăm Australia của Đức Thầy qua 3 thành phố Perth, 
Sydney, Cairns 
- Sinh hoạt của Đức Thầy ở nam Cali (USA) và Montreal (Canada) 
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- Khóa Sống chung Giáng Sinh tại Hyatt, Irvine  
- Mừng Tết Đinh Hợi với Đức Thầy tại Trụ Sở  Xây Dựng Nam Cali 
(USA) 
 

  VMC chúng con thành kính tri ân Đức Thầy đã không quản khó nhọc 
tạo cơ duyên truyền pháp và thăm viếng khắp nơi trong năm 2006, 
cũng như cho phép anh em chúng con có cơ hội ra mắt bộ DVD “ Duyên 
Nghiệp “.  
 

 Chúng tôi cũng không quên ghi nhận công ơn của quý anh chị, quý 
bạn đạo thiện nguyện đã làm việc trong âm thầm,  nhiệt tình và 
liên tục ủng hộ đóng góp vào việc phát triển và xây dựng Vô-Vi. 
 

 Xin các TĐ và BĐ liên lạc với đại diện phân phối về nhu cầu như 
sau: 
 

Tây Bắc Mỹ:  
Nguyễn Như Hoàng 
499 Venecia Drive  
San Jose, CA 95133-2964 
Tel: (408) 272-1428 
Email: John_Hoang_Nguyen@yahoo.com 
 

Đông Bắc Mỹ: 
Quách Cúc 
3605 Reed St 
Philadelphia, PA 19146 
Tel: (215)467-2763 
 

Âu Châu: 
Đồng Trọng Trí 
Leuchte 19 
60388 Frankfurt, Germany 
Tel: (49)6109-37-5319 
Email: tri.dong@t-online.de 
 

Úc Châu: 
Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152, Australia 
Tel: (08) 9450-7416 
Email: dsvv@iinet.net.au 
 

Mọi ủng hộ phát tâm ấn tống tài liệu tu học CD/Kinh Sách/DVD 2007, 
xin quý bạn đạo gởi về: (giá vốn xin ủng hộ $3 US/1 DVD = $45$US) 
 

Vo-Vi Multimedia Communication 
PO Box 741324 
Dallas, TX 75374-1324, USA 
 

Thành thật cám ơn Quý Bạn, và kính chúc Quý Bạn một mùa xuân an 
vui tu trong thanh tịnh . 
 
Vô-Vi Multimedia Communication (VMC)  kính bái, 
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Lá Thư Cảm ơn 
 

Từ khi chương trình 1 mét vuông của Thiền Viện Quy Hội Tình Người, Úc châu, chính 
thức kêu gọi vào đầu tháng 2, 2007, Ban Vận Động Xây Cất Thiền Viện đã nhận được sự phát tâm 
tận tình từ bạn đạo Vô Vi khắp nơi trên thế giới với con số ủng hộ đã 125 mét vuông, cùng với số 
tiền thiện nguyện khoảng $10,000USD được đóng vào chương trình. Đây là sự đóng góp nhiệt tâm, 
rất khích lệ và cũng ngoài sức tưởng tượng của ban phụ trách xây cất chương trình.  
 

Thay mặt anh em trong Ban Vận Động Xây Cất Thiền Viện, con xin cảm tạ Bề Trên và 
Đức Thầy đã tạo điều kiện cho bạn đạo Úc Châu nói riêng và bạn đạo Vô Vi khắp Năm Châu nói 
chung, có cơ hội cùng nhau góp phần hợp tác phục vụ và học hỏi trong tinh thần xây dựng, thương 
yêu, tha thứ, nhẫn nhịn và hòa hợp. Chương trình xây cất Thiền Viện cũng là chương trình giáo 
dục, đào tạo cũng như rèn luyện cho mỗi anh em bạn đạo Vô Vi có được một  niềm tin kiên cố và 
một nền tảng tâm linh vững chắc, ngõ hầu cùng nhau chung sức phục vụ và xây dựng những cơ sở 
Vô Vi chung ở hiện tại và tương lai. 
 

Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Bạn Đạo khắp Năm Châu đã và đang lưu ý, cũng như 
quan tâm đóng góp vào chương trình trong tinh thần phục vụ vô quái ngại. Sự hình thành của ngôi 
Thiền Viện chung cho thấy sự tin tưởng cùng sự phát tâm đóng góp tài lực và ý lực của tất cả quý 
bạn đạo Vô Vi ở khắp mọi nơi trên thế giới.  
 

Một lần nữa, Ban Vận Động Xây Cất Thiền Viện thiết tha kêu gọi Bạn Đạo Vô Vi ở khắp 
Năm Châu đồng tâm giữ vững niềm tin nơi Đạo Pháp, cùng nhau tiếp tục kêu gọi và vận động 
đóng góp cho 225 mét vuông còn lại, để chương trình xây cất Thiền Viện có thể thực hiện đúng 
theo dự tính của Ban Xây Cất.  
 

Sự hình thành của Thiền Viện Quy Hội Tình Người sẽ tạo cơ duyên ấm áp cho Bạn Đạo 
Úc Châu cùng nhau phục vụ và chào đón Bạn Đạo Vô Vi thế giới quy tụ về Úc Châu cho Đại Hội 
Vô Vi 2008.    
 

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của toàn thể Quý Bạn Đạo. 
 
Kính bái, 
 
Lê Tấn Quốc. 
Tây Úc ngày 19/03/2007 
Thay mặt ban vận động và xây cất Thiền Viện Quy Hội Tình Người 
http://www.mareeba.vovi.org/ 
 
 
 


