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Số:  788  Ngày: 15 tháng 08 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  27/10/2000 đến 02/11/2000 
 

Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại 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 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) Sống còn chết mất là sao? 
2) Thấy sự khổ sầu và lo âu của mọi người thì tâm mình ra sao? 
3) Trường kỳ tu học thì phải làm sao? 
4) Người tu mưu lợi riêng có hữu ích gì không? 
5) Thanh giới có gì lạ không? 
6) Tại sao sung sướng lại cảm thấy thanh nhẹ? 

    7) Ngũ tạng của con người bít bùng làm sao hiểu được nhiều chuyện? 
 
 
 
 
 

Töù Thoâng
 

Töù thoâng baùt ñaït qui gieàng moái 
Qui hoäi tình ngöôøi töï tieán thoâi 
Giaœi toœa tröôïc oâ khai trieån toát 
Thaønh taâm phuïc vuï töï  qui hoài 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city ngày 27 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Sống còn chết mất là sao? 
 
Ðáp: Thưa, sự sống còn tồn tại và gây cấn, chết thì 
tiến hóa, còn sống thì vẫn phải chịu luật nhân quả, 
không chạy chối được. 

Kệ: 
Sống còn chết mất cảnh trần gian 
Khổ khổ lân la chuyển tiến bàn 
Qui hội tình người trong luyến tiếc 
Thực hành là chánh vẫn vui bàn 

 

2) Atlantic city ngày 28 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Thấy sự khổ sầu và lo âu của mọi người thì tâm 
mình ra sao? 
 
Ðáp: Thưa, nhìn họ thấy tâm mình cảm động vì sự 
đau khổ chung hành tại mặt đất như nhau, chứng 
minh sự liên hệ về điển quang như nhau. Thấy vui thì 
mừng, thấy khổ thì phải động. 

Kệ: 
Chung hành tại thế cũng như nhau 
Gặp nạn phải thương phải lo sầu 
Ðộng loạn thương tình trong giây phút 
Rung động con tim rõ nhiệm mầu 

 
3) Atlantic city ngày 29 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Trường kỳ tu học thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa, trường kỳ tu học thì phải thanh tịnh và 
nhịn nhục 

Kệ: 
Khó khổ gian lao phải quyết tâm 
Thực hành chất phát chẳng sai lầm 
Qui nguyên giềng mối không giao động 
Nhớ tưởng Trời cao học hỏi thâm 

 

4) Atlantic city ngày 30 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Người tu mưu lợi riêng có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa, người tu mưu lợi sẽ tạo sự tham dâm. 

Kệ: 
Lợi dụng thiêng liêng tạo giấc mơ 
Tham dâm động loạn rất mù mờ 
Chẳng còn lý trí minh mẫn tiến 

            Tạo nạn tham dâm tự tôn thờ 

5) Atlantic city ngày 31 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Thanh giới có gì lạ không? 
 
Ðáp: Thưa, nền tảng văn minh của mặt đất đều trụ ở 
thanh giới. Càng được đến đó, càng hiểu nhiều 
chuyện từ không mà hình thành. 

Kệ 
Cảm thông chẳng có phân dò 
Phát triển tâm linh chẳng lần mò 
Cảm thức điều lành qui một mối 
Văn minh rõ rệt chẳng quanh co 

 

6) Atlantic city ngày 1 tháng 11 năm 2000 
Hỏi: Tại sao sung sướng lại cảm thấy thanh nhẹ? 
 
Ðáp: Thưa, sự sảng khoái thanh nhẹ, mọi việc đều qui 
không. 

Kệ: 
Chuyển điển giao thông rất nhẹ nhàng 
Bình tâm học hỏi hiểu tâm can 
Qui y chánh tiến chẳng lo phiền 
Thương yêu tha thứ chẳng bàng hoàng. 

 

7) Atlantic city ngày 2 tháng 11 năm 2000 
Hỏi: Ngũ tạng của con người bít bùng làm sao hiểu được nhiều chuyện? 
 
Ðáp: Thưa, ngũ tạng của con người bít bùng nhưng hơi thở liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, cho 
nên thông cảm được nhiều việc từ bên trong cho đến bên ngoài. 

Kệ: 
Nguyên khí tràn đầy khắp nơi nơi 
Xuyên qua các giới chuyển thành lời 
Nói năng sống động trong Trời Ðất 
Giải tỏa phiền ưu tự thức lời 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn Đạo tại Đại Hội Vô Vi thứ 19 tại Prague năm 2000 
 

1. - Vấn: Thưa Thầy, Côn Lôn Sơn là nơi nào? Nơi đó có gì khác với thế gian hiện chúng ta đang sống? Người 
tu Vô Vi đến trình độ nào khi bỏ xác mới được đến nơi đó để tiếp tục tu? 
Đáp: Người tu tâm phải dứt khoát, hồn chúng ta đang ngự trong thể xác; Thể xác này là động loạn theo chiều 
hướng ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kích động và phản động triền miên.  Nếu chúng ta dứt khoát được, 
nhập định thì chúng ta mới tới chỗ thanh tịnh được. 
  
2. - Vấn: Thưa Thầy, người không tin Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, sau khi đạt pháp có đến 
nơi Côn Lôn Sơn tu được không? 
Đáp: Đó cũng như câu trên, tâm không dứt khoát không phải là người  tu.  Mang tiếng tu mà tâm không dứt 
khoát cũng bị đọa địa ngục. Người tu, tâm phải dứt khoát mới đạt tới nguyên lý của trời đất, lúc đó nhắm mắt là 
đi lên cõi thanh tịnh thay vì ngụp lặn trong động. 
  
3. Vấn:- Thưa Thầy người tu phải tới trình độ nào mới cứu được cửu huyền thất tổ? Nếu có thể cứu được cửu 
huyền thất tổ thì cứu như thế nào, xin Thầy minh giải cho chúng con. 
Đáp: Tâm linh của chúng ta không khác gì bóng đèn trong rừng tối, mà khi chúng ta tu điều hòa hợp khí cùng 
trời đất tự nhiên bừng sáng đó là độ tất cả, cũng như ánh trăng vàng độ khắp thế giới là vậy. Nếu mà óc của 
chúng ta sáng thì cửu huyền thất tổ của chúng ta cũng đồng có cơ hội mà đi lên trong cơ tiến hóa sẵn có. 
  
4. - Vấn: Thưa Thầy, cảnh giới nơi tâm và cảnh giới bên ngoài, tức là dùng mắt, tai, mũi, miệng có thể thấy 
được hai cảnh đó, cảnh nào là cảnh thật? 
Đáp: Nhắm mắt mà thanh tịnh, thấy sáng, thấy cảnh trong tự nhiên và hồn nhiên là cảnh thật. Mà có ý muốn 
tạo ra một cảnh đó không có phải thật. Trong thanh tịnh đạt tới ánh sáng thấy được cảnh tự nhiên và hồn nhiên 
đẹp vô cùng đó là sự thật. 
  
5. - Vấn: Thưa Thầy, tại sao địa ngục cũng do tâm mà thiên đàng cũng do tâm? 
Đáp: Địa ngục cũng do tâm, tâm mình phá hoại, nghĩa là một chút cũng muốn phá đạo. Cũng như ở thế gian có 
nhiều tôn giáo khác nhau, đạo Phật muốn phá đạo Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn diệt đạo Phật. Cái đó chúng 
ta là người Việt Nam ở mãnh đất Việt Nam chúng ta đã thấy rồi. Qua nhiều cơn biến chuyển động loạn không 
thành tựu chúng ta mới thấy nguyên căn sẵn có. Chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành chúng ta mới 
cảm thức được điều đó. 
 
6. - Vấn: Thưa Thầy, chúng con có xem qua video về mộ của Đức Tổ Sư. Chúng con thấy bạn đạo ở quê nhà 
đến viếng mộ của Đức Tổ Sư. Các bạn đạo thắp nhang và vái lạy. Chúng con không hiểu các bạn đạo làm như 
vậy có đúng với đường lối của ngài đã răn dạy không? 
Đáp: Con người là một tâm linh tại mặt đất, ai cũng muốn tiến hóa đến cõi thanh nhẹ, cho nên sự mong muốn 
đó là vô cùng. Nghe đến Trời, Phật ai cũng thích, nhưng mà làm sao dấn thân như Trời Phật mới tiến tới đó có 
cơ hội chung sống với Trời Phật, mới kêu là thanh nhàn sung sướng ở chổ đó. 
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THƠ 
 SIÊU-THOÁT 

Ai giam ai trong lao-tù dưỡng-khí 
Để trọn kiếp không ra khỏi địa-cầu : 
Dù kiêu-dũng tung-hoành cho thỏa chí 
Cũng trong bầu khí-quyện chứ không đâu !  

 

Ai giam ai trong lao-tù quá-khứ 
Để kỷ-niệm mãi buộc với thời-gian : 
Cố tìm quên để suốt đời ghi nhớ 
Chuyện vô-thường từng xé nát tim gan... 

 

Ai giam ai trong lao-tù mê-tín 
Tự trói mình trong tín-ngưỡng lầm mê : 
Đóng khung trong từng lý-luận khép kín 
Chìm đắm trong vay mượn với khen chê ! 

 

Ai giam ai trong lao-tù trí-thức 
Ðể sách kinh che khuất ánh đèn tâm : 
Đi loanh-quanh trong ngôn-từ thế-tục 
Vay mượn toàn những kiến-thức sưu-tầm.  

 

Ai giam ai trong lao-tù tập-quán 
Ðể thói quen đày-đọa kiếp nhân-sinh : 
Làm nhện giăng nhốt chính mình trong lưới 
Để sai-lầm tiếp-nối sống điêu-linh ! 

 

Ai giam ai trong lao-tù chấp-ngã 
Tự trói mình trong tự-ái cuồng-si : 
Ôm ngoại-cảnh phỉnh-phờ tai mắt giã 
Tâm yếu-hèn trốn núp bóng Từ-Bi.  

 

Ai giam ai trong lao-tù tham-vọng 
Để lợi danh quyến-rủ chẳng quay về : 
Đâm đầu vào những mưu-cầu rước động 
Đánh mất mình mà vẫn cứ si-mê ! 

 

Ai giam ai trong lao-tù tự-mãn 
Để nấp mình trong đáy giếng thông-minh : 
Tự lừa gạt trong cống-cao ngã-mạn 
Bịt mắt tai không thấy nghe được mình.  

 

Ai giam ai trong lao-tù nội-thức 
Ðể muôn đời không thoát khỏi chủ-quan ! 
Nói chi đến chuyện tu-hành vượt bực : 
Tiến vô-cùng, thoát ra khỏi Niết-Bàn...  

 
 

Toulouse, ngày 13-08-2010, 
Kính bút, 

Trịnh Quang Thắng. 
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          Chết bình an 
Nhớ thầy cái thuở hội hiền sang 
Thương quý Thầy bạn kinh luật bàn  
Đồng đạo hưởng quang được chiều phúc 
Sống còn ơn ấy chết bình an 
          Phúc Tâm Cà Mau   27/06/2010 
                ---- 
           Chứng tâm 
Thực hành sáng suốt việc mình làm  
Bất vụ lợi , trên ứng chứng tâm 
Làm đại làm càng gây rối đạo 
Đổ cho trên chuyễn thật sai lầm  
             Phúc Tâm Cà Mau    7/7/2010 
                     ---- 
               Hành trình  
Hành trình tự cứu linh hồn đây  
Sửa tánh qui tâm công đức nầy 
Ấm áp cửu huyền thắng tiến bước  
Ngồi thiền một chỗ việc lớn đây  
                  Phúc Tâm Cà Mau  18/7/2010 
-                -------- 
          HỒI SINH SỐNG ĐỘNG 
HỒI tưởng làm chi cái sự đời 
SINH trụ hoại diệt-luật của Trời 
SỐNG vui,sống khỏe-đời an lạc 
ĐỘNG tịnh quân bình-sống thảnh thơi 
          Tân Phú ngày-06-2010 
                  Thanh Dũng 
                     ----------- 
           LỤC TỰ DI ĐÀ 
Di Đà Lục Tự ấy ân sâu 
Con gắng hành thâm pháp nhiệm mầu 
Đi đứng nằm ngồi tâm trụ điển 
Đông Tây Nam Bắc ý tròn câu 
Gian nan khó khổ đang chờ đón 
Vững chí niệm trì chẳng ngại đâu 
Một kiếp thiền sinh tròn chánh quả 
Tu hành giữ chặt Mâu-ni-Châu. 
             PN. 20/12/2009 
             TS. Phương. 
                 ---- 
                 NGỘ 
Vói cao hái nụ sao trời 
Sao còn xa tít rã rời tuổi xuân 
Trải bao chìm nổi gian truân 
Xuôi tay nhắm mắt lại gần với ta. 
              Xuân 2009. 
              Ngọc Dung 

                 ----- 
 

     PHIỀN NÃO BỒ ĐỀ. 
     Phiền não cư trần, chịu bất an. 
    Khổ tâm khổ não, cảnh bàng hoàng 
    Vay nhiều nay trả, nghiệp dồn khảo. 
    Nhận quả mình gieo, chịu trái ngang. 
    Phiền não động tâm, cảnh địa ngục. 
    Bồ Đề thanh tịnh, cảnh Thiên Đàng. 
    Do mình tự thức, công hành pháp. 
    Phiền não bồ đề, gốc tịnh an. 
 

    Củ Chi, 30/7/2010     
           Bá Tùng 

                    --------- 
           KIỂM CHỨNG 6 
Kiểm chứng pháp hành cho thật minh 
Tâm thành ý nguyện để ta thiền 
Chân lành ngộ thức khai chân lý 
Tri đạo sửa mình mới đạt tinh. 
Mở mở khai khai đâu ngõ lối 
Mê mê tỉnh tỉnh hiểu nơi mình 
Đường đi thẳng đứng khai sơn đỉnh 
Nhâm đốc thông hành mở tiến trình. 
                        Cà Mau, 28-04-2010  
                             Văn Phong 
                  ----- 
            KIỂM CHỨNG 7 
Vũ trụ nơi ta thiên vạn biến 
Dung bồi duyên tạo đẹp nôi sinh 
Sanh sanh hóa hóa từ sơn đỉnh 
Thật thật hư hư bởi thế tình. 
Kiểm chứng mọi điều ta hiểu biết 
Quy hồi tu luyện tầm nguyên sinh 
Nguyện cho tâm thức không luân chuyển 
Chánh giác chân lành luôn tỏa minh. 
                      Cà Mau, 29-04-2010  
                             Văn Phong 
                         ------ 
                 HIỂU ĐẠO 
Lục trần liền khởi động tâm phàm 
Nó giục thúc ta phạm lỗi lầm 
Biết được nơi đây là giả tạm 
Đốn ngay ý trược được thanh tâm. 
                       Cà Mau, 08-08-2010 
                          Hoàng Sơn    
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Thông báo của Ban Tổ Chức Ðại Hội Phân Minh Đời Đạo 

14.08.2010  

Kính thưa quý bạn, 
  

  1) Chúng tôi đã nhận hơn 400 bạn đạo tham dự Đại Hội, và Khách Sạn ENCORE cho biết là không còn ghế 
ngồi cho buổi tiệc ngày bế mạc 23.09.2010. Chúng tôi rất tiếc sẽ không thể nhận thêm các bạn đạo ghi danh 
trễ và phải hẹn quý bạn ghi danh sớm hơn vào đại hội sang năm. Hiện nay, một đêm khách sạn Encore giá cả 
đã lên 499$ (cho đêm 24.09.), vì vậy khách sạn rất đắt khách và không còn phòng giá đặc biệt cho Vô-Vi nữa. 

2) Quý bạn đã mua vé máy bay xin gởi chi tiết ngày giờ ,số chuyến bay, ngày đến và về cho Ban Ghi Danh để 
làm danh sách chuyển vận trước ngày 22 tháng 8 2010, để  Ban Chuyển Vận tiện việc sắp xếp vấn đề đưa 
rước chu đáo hơn.  Phi trường Las Vegas có số code LAS. 

 3)  Chúng tôi đã bắt đầu gởi cẩm nang đến quý bạn.   Nếu sau ngày 3 tháng 9,  quý bạn chưa nhận được 
cẩm nang, xin liên lạc với Ban Ghi Danh để nhận cẩm nang.  Trong mỗi cẩm nang có ghi Tên Họ (Full Name) 
và số ID của quý bạn.  
Khi lấy phòng khách sạn, quý bạn cần trình Tên và Số ID cho nhân viên khách sạn, tỉ dụ NGUYEN US185 
THANH DUNG 
Vì Khách sạn sẽ theo Tên Họ và số ID ghi trong cẩm nang của bạn để làm thủ tục check-in, để khỏi lầm lẫn 
với tên họ của bạn đạo khác.  
Mỗi trưởng phòng xin nhớ trình thẻ tín dụng để khi lấy phòng sẽ dể dàng hơn. 
 
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”,  
  
Kính thư, 

    Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
BẠN ÐẠO VIẾT 

 
Hạnh Bồ Tát 

 
Nghe tin Bà Tám đau, lòng tôi thấy đau .Nhớ hơn năm mươi ba năm Đức Thầy đi hoằng pháp khắp năm châu, 
phổ độ chúng sanh, cứu vớt sanh linh trầm luân tại thế .Bà Tám ở nhà, khi ốm đau thì có bạn đạo chăm lo .Mấy 
năm sau, được Đức Thầy cho phép đi dự Đại Hội, Bà Tám vui, hồn nhiên với tất cả mọi người .Đại Hội năm 
2009 Đức Thầy đã ra đi .Tất cả mọi người hướng về Bà Tám như một bà Mẹ từ bi .Bà Tám lên sân khấu hát lên 
bài hát với tâm sự người phụ nữ ở nhà quạnh hiu, hy sinh và chịu đựng vì đại sự .Bà Tám hát giọng ngân nga xúc 
động, làm cho bao nhiêu người trong hội trường cảm động khóc .Ai cũng hiểu rỏ tâm tư Bà Tám, bao nhiêu năm 
âm thầm chịu đựng .Hình ảnh Bà Tám hạnh cao, đức dầy .Bạn đạo nơi nơi thương và cám ơn Bà Tám nhiều lắm 
.Bà là Mẹ, Bà là Bồ Tát đa hạnh . 
Nhớ một lần được Đức Thầy cho qua thăm tại nhà. Tôi cũng may mắn được anh Trần Ngọc Dũng cho quá giang 
xe, từ Boston đến Atlantic City .Khi đến nhà Đức Thầy, một số bạn đạo quây quần tại phòng khách .Đức Thầy đi 
ra và thấy Bà Tám đang nói chuyện với bạn đạo . Đức Thầy nói:" Bà Tám giảng đạo đi ".Bà Tám lên ghế Đức 
Thầy ngồi và chỉ nói có một câu:" Tu là phải học chữ Đức ". Nói xong Bà Tám cười và đi vô trong phòng .Một 
chữ Đức, một chữ thôi, cũng đủ thức tâm mà quay vào chính mình để tu học . 
Nhớ thương Bà Tám nhiều, con cũng nhớ Đức Thầy nữa . 
Kính bái . 
Mộng Chi 
TÐ Atlanta 
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Thông báo Khóa Sống Chung ở Québec 

 
 
Thân mời quí bạn tham dự khóa sống chung hàng năm được tổ chức ở khuôn viên đại học Laval nằm trong khu 
rừng Montmorency thanh nhẹ yên tỉnh cách thành phố Québec 60 km.   
Khóa sống chung năm nay sẽ mang chủ đề " Tôi là ai và có nhiệm vụ gì ở thế gian này ? ".  Như mọi năm, tất 
cả thành viên tham dự khóa sống chung sẽ sinh hoạt bằng tiếng pháp. 
Chương trình sơ khởi, từ thứ sáu 15 tháng 10 đến chủ nhật 17 tháng 10 năm 2010, có thể thay đổi theo yêu cầu 
của quí bạn đạo : 
Thứ sáu 15 tháng 10 
13g00-19g00  Đón tiếp bạn đạo, nhận phòng (kể từ 15g) 
17g00-19g00  Ăn chiều 
20g00-22g00  Giới thiệu bạn đạo, trao đổi kinh nghiệm tu học, sinh hoạt tự do 
22g15-23g00  Thiền chung 
00g00-06g00  Thiền tiếp, nếu muốn. 
Thứ bảy 16 tháng 10 
07g00-07g45  Thiền chung 
07g45-09g00  Ăn sáng 
09g15-11g15  Thuyết trình về đề tài " Tôi là ai và có nhiệm vụ gì ở thế gian này ? " 
11g15-11g50  Thiền chung 
12g00-13g00  Ăn trưa 
13g00-14g30  Đi dạo, nghỉ ngơi 
14g30-16g45  Chia nhóm sinh hoạt tu học 
17g00-18g00  Ăn chiều 
18g00-20g00  Đi dạo, nghỉ ngơi 
20g00-22g00  Sinh hoạt tự do, ca hát, nhảy đầm, kể chuyện, trao đổi kinh nghiệm tu học, ... 
22g15-23g00  Thiền chung 
00g00-06g00  Thiền suốt đêm, nếu muốn. 
Chủ nhật 17 tháng 10 
07g00-07g45  Thiền chung 
08g00-09g00  Ăn sáng 
09g15-11g15  Thuyết trình về đề tài " Phục hồi sức khỏe cho thể vía " 
11g30-12g00  Thu xếp hành lý 
12g00-13g00  Ăn trưa 
13g00-13g30  Đi dạo, nghỉ ngơi 
13g30-15g00  Trao đổi cảm tưởng, chụp hình lưu niệm 
15g30-16g00  Ra về 
                      Phiếu ghi danh 
 Tên họ         :  -------------------------------------------------------------- 
Địa chỉ         :  ------------------------------------------------------------- 
Điện thoại    :  -------------------------------------------------------------- 
Chọn phòng  (Giá $ cho mỗi người) : 
                    Phòng đơn       205$ (không drap mền)  ------ 
                                           215$ (có drap mền)       ------ 
                    Phòng đôi        180$ (không drap mền)  ------ 
                                           190$ (có drap mền)       ------ 
Hạn cuối ghi danh và đóng tiền : 30 tháng 9 năm 2010 
Chi phiếu xin trả cho "Odette Levan" và gởi về địa chỉ : 236 Cayer, St-Nicolas (Québec) G7A 3J6 Canada 
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Nếu cần thêm chi tiết (thời tiết, lộ trình, ...), xin liên lạc với Long / Odette (418-831-7372, 
long_odette@yahoo.fr) hoặc Joël (418-624-9902). 
Hẹn gặp lại quí bạn trong tình thân hữu an vui, 
Odette et Long 


