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Số:  806  Ngày: 19 tháng 12 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  02/03/2001 đến 08/03/2001 
 
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) Tiểu thiên địa có những gì? 
2) Muốn tận tường Phật Pháp thì phải làm sao? 
3) Ðường nào là đường chánh pháp? 
4) Nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu? 
5) Việc làm nào dễ quên? 
6) Sự tiến hóa đến nơi nào? 
7) Người tu thiền mất quân bình thì phải làm sao? 
 
 
 
 

Tieán Hoaù
 

Tieán hoùa duõng haønh taâm ñaït thöùc 
Qui nguyeân nguoàn coäi phaùp phaân huyeàn 

Ñieån giôùi khai thoâng ñöôøng taâm ñaïo 
Khai trieån voâ cuøng phaùp phaùp xuyeân 

 
Vĩ Kiên
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1) Monaco, 02-03-2001  10: 45 AM 
Hỏi:  Tiểu thiên địa có những gì? 
 
Ðáp:  Thưa tiểu thiên địa tức là thể xác của con 
người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, sống trong 
luật kích động và phản động của âm dương 
  Kệ: 
 Nguyên khí bao trùm lý âm dương 
 Ðường đời đường đạo tùy duyên tường 
 Thanh thanh diệu diệu hồn tâm thức 
 Khai triển chơn tình tự nhớ thương 
 

2) Monaco,  03-03-2001  10: 40 AM 
Hỏi:  Muốn tận tường Phật Pháp thì phải làm sao? 
 
Dđáp:  Thưa muốn tận tường Phật Pháp thì phải 
dấn thân thực hành pháp môn mà chính mình đã 
chọn, đạt tới điển giới công minh và sáng suốt 
  Kệ: 
 Thực hành chất phát tiến cao tầng 
 Giải tỏa phiền ưu tự xét phân 
 Phát triển không ngừng duyên đạt đạo 
 Cảm minh Trời Phật tự giao tầng 
 

3) Monaco, 04-03-2001  3: 20 AM 
Hỏi:  Ðường nào là đường chánh pháp? 
 
Ðáp:  Thưa đường xuất phát từ trung tâm bộ đầu là 
đường chánh pháp, không thể bóp méo sự thật 
  Kệ: 
 Trung tâm sinh lực càn khôn trụ 
 Giải tỏa phiền ưu lại giải mù 
 Quyết định rõ rệt chung tiến bước 
 Ðường đời đường đạo chẳng khờ ngu 
 

4) Monaco,  05-03-2001  5: 55 AM 
Hỏi:  Nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu? 
 
Ðáp:  Thưa nguyên lý thâm sâu nằm ở trung tâm 
sinh lực càn khôn vũ trụ 
  Kệ: 
 Nguyên lý sáng choang ở cõi Trời 
 Hành thông thanh tịnh chẳng xa vời 
 Duyên đời kết hợp tâm thành tiến 
 Giải tỏa bình tâm tự nối liền 
 

5) Monaco, 06-03-2001  3: 05 AM 
Hỏi:  Việc làm nào dễ quên? 
 
Ðáp:  Thưa việc làm cho chính mình rất dễ quên 
  Kệ: 
 Làm quen không cần lưu ý 
 Ðụng chạm mới nhớ mới hiểu tùy 
 Biết được chính mình đã dự tiến 
 Quí Trời quí họ tự tâm yên 
 

6) Monaco, 07-03-2001  10: 45 AM 
Hỏi:  Sự tiến hóa đến nơi nào? 
 
Ðáp:  Thưa sự tiến hóa tự đạt tới sự vui tươi vô 
cùng 
  Kệ: 
 Thực hành đến tới thanh cao tiến 
 Học hành tự tiến trong thanh nhẹ 
 Tự đạt tâm tự giác giải tâm định 
 Cảm thông Trời Phật tự giải mê 
 

7) Monaco, 08-03-2001  2: 35 AM 
Hỏi:  Người tu thiền mất quân bình thì phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa người tu thiền mất quân bình vì sự lo âu quá nhiều, thì phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Ðà 
Phật liên tục thì bộ đầu sẽ được yên dễ ngủ dễ tu và dễ thiền 
  Kệ: 
 Mất quân bình ăn năn sám hối 
 Tự mình niệm Phật chuyển thành ngôi 
 Thức giác tâm tu chẳng sang tồi 
 Quân bình tự đạt thật là vui 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại Ðại hội Kỳ Quan (1994) 
 
29.- Vấn:  Kính bạch Đức Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay tiền kiếp con không tu nên bây 
giờ con hành pháp trên 19 năm mà chưa có ánh sáng.  Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng 
hồ, làm sao để có được ánh sáng? 
 
Đáp:  Cái đó không có nôn nóng.  Cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có.  Đường đi là dài cho nên 
chúng ta phải nhẫn nhục mà đi tới.  Đừng nói rằng không có ánh sáng. Chắc chắn rằng tôi sẽ đạt được ánh 
sáng.  Cứ việc thiền đi rồi sẽ đến. 
 
30.- Vấn:  Con kính yêu Đức Thầy và các bạn đạo.  Con xin cạo đầu và xin được chụp bức hình lưu niệm 
chiều nay, và cái đó là chụp chung tất cả với các bạn đạo. 
 
Đáp:  Cái đó tốt.  Cái ý thiện lành muốn có cuộc chung sống với bạn đạo. Cải thiện tâm thức, xuống tóc đễ 
dứt khoát với tình đời, chớ không có xuống tóc rối tái tục tình đời làm khổ cho gia cang. 
 
31.- Vấn:  Nghe lời dạy của Thầy con đi thanh lọc thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền.  Nhân cơ 
hội quý báu hôm nay con được gặp Thầy, xin Thầy ban cho vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con, 
tạ ơn Đức Thầy. 
 
Đáp:  Chúng ta vỏn vẹn mà nuôi dũng chí đó.  Nhiều khi tiến tới một bước mà lùi hai bước mà dũng chí 
không thành.  Cho nên cứ nuôi dưỡng cái dũng chí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo tu, nuôi dưỡng cái 
phần thanh nhẹ, ăn uống cơ thể mới biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng cái chấn động cả càn khôn 
vũ trụ, điện năng càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạng vui tươi, cái đó rất cần thiết. Tu mà buồn bực 
không nên tu,Tu phải vui.  Tu là khai mở sao phải buồn được.  Tu là khai mở nên phải vui.  Người tu đứng 
đắn không thể nào buồn được.  Hành đứng đắn không thể nào buồn được, chỉ có vui mà thôi.  Vì chúng ta 
hướng thượng điển năng thay đổi, toàn bộ thay đổi, thân ngoại thân.  Luồng điển xuất ra ngoài là thân 
ngoại thân.  Lúc đó ta gia tăng được sự sáng suốt hổ trợ cho thể xác này trong chu trình tiến hóa. 
 
32.- Vấn:  Thưa Thầy, nhà ở ngay đối diện với nhà quàn, cứ tối thiền thì nhẹ sáng thì nặng, như vậy có 
ảnh hưởng lâu dài đến việc thiền của con không? 
 
Đáp:  Tại sao tối nhẹ sáng nặng được.  Tâm ta lo chuyện đời nhiều nó nặng. Tối ta lo chuyện đạo thấy nó 
nhẹ.  Đó là chứng minh chúng ta lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Ban ngày không thể nào nặng. Tối 
nhẹ là ban ngày nó phải nhẹ luôn mới là đúng.  
 
33.- Vấn :  Con nghe nói muốn thành Phật phải gặp 81 nạn. Chúng con tu Vô Vi bị thử thách nhiều, những 
thử thách này có thể được coi là nạn hay không? 
 
Đáp:  Họ nói vậy chớ chúng ta tu đêm đêm, chúng ta là người giải nạn. Thành tâm tu học là đêm nào cũng 
giải nạn.  Biết bao nhiêu nạn, không phải là 81 nạn.  Cái nạn ăn bậy, nói bậy là đại nạn, phải nhớ cái đó. 
 
34.-Vấn: Kính thưa sư phụ, con đã tu được 7 năm.  Độ 4 năm nay thỉnh thoảng con pháp luân thường 
chuyển thì thấy giửa trung tâm chân mày xuất ra một ánh sáng bằng đầu ngón tay trỏ màu vàng, ánh sáng 
như màu vàng mặt trăng.  Con vẫn hít thở, và con cảm thấy không liên quan gì đến hiện tượng ấy.  Con 
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thở đến lần thứ tư thì hiện tượng đó dần biến mất.  Đến dạo này 1994, hiện tượng đó đã lớn lên bằng ngón 
chân cái, kính xin Thầy minh giảng. 
 
Đáp:  Cứ cố gắng đi tới đi rồi nó hội tụ thành mô ni châu.  Rồi cái ánh sáng đó đi tới đâu hiểu tới đó kêu 
bằng thức, sáng suốt lên và minh mẫn, như học hay làm cái gì ở đời mình có thể quán thông, tự nhiên trong 
tâm nó nhắc mình, cái nguyên lai cái gì trước mắt mình, mình hiểu.  Như cái chén cái bát, nguyên lai của 
nó từ đâu, gốc gát của nó từ đâu?  Hồi nào tới giờ mình không học nhưng hiểu được.  Rồi mình thấy cái ly 
c ủng nhẫn nhục, nó chịu đựng để nhịn nhục, và ngày nay cái ly củng phục vụ bất phân giai cấp, trong thức 
bình đẳng, cho nên ta còn thua nó nhiều.  Cho nên cái gì trước mắt ta đều phải học, nhịn nhục và thấy 
nguyên lai bổn tánh của mọi sự việc, mới phát triển về tâm linh 
 

CÙNG ÐỌC THƠ THẦY 
 
 

HOUSTON kiến diện đồng bào 
 

Houston kiến diện đồng bào 
Thành phần cao thấp người nào cũng nghe 

Tâm can thức giác muôn bề 
Biết mình trọng trách trở về Hư Không 

Cảm minh định luật Hóa Công 
Sửa mình tiến hóa lòng vòng chẳng tham 

Thực hành Chơn Lý tự làm 
Biết mình giải nghiệp tâm am nội tình 

Hôn khôn thanh tịnh đẹp xinh 
Cảm giao điển giới Chơn Tình nơi ta 

Mỗi người phải tự thật thà 
Không còn xảo trá tự hòa Chơn Như 

Biết mình đang sống làm người 
Cười cho thế thái rưới tươi tâm hồn 

Hồn ta bất diệt sanh tồn 
Gia đình Ðại Giác do Trời ân ban 

Tình Thương thực hiện rõ ràng 
Chẳng còn mê chấp bàng hoàng nội tâm 

Xứ người ta đã giáng lâm 
Tâm ta như họ vậy tâm một nhà 

Việt Nam qui hội thiết tha 
Muôn người thức giác tâm hòa với tâm. 

 
Lương Sĩ Hằng 

Houston, ngày 20 tháng 7 năm 1981 
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THƠ 
 
             GIẢI NGHIỆP 
Thực hành Pháp Lý điển khai thông 
Giả cảnh bày ra để thử lòng  
Lục Tự Di Đà luôn tịnh niệm 
Thức tâm giác ngộ chẳng cầu mong 
Đường về Thiên Quốc cần thanh tịnh 
Duyên nghiệp Trần Gian phải thoát vòng 
Lập hạnh Từ Bi khai Phật tánh 
An vui thanh tịnh Đạo tường thông. 
           Dĩ An, 12-12-2010 
                  Út Kim. 
                        ---- 
          TÂY PHƯƠNG HƯỚNG VỀ 
Nơi đâu là cõi thiên đàng, 
Đem ra suy ngẫm luận bàn cho vui. 
Trần gian là chốn nợ đời, 
Cũng là trường trải nghiệp thời cho thông. 
Học đi, học đúng, học vòng, 
Vòng lại kiến ngã cơ tầm tâm như. 
Như Lai cũng kiến danh từ, 
Từ bi phổ độ dựng từ cho trông. 
Nam mô khởi động sửa trong, 
Bổn sư giảng dạy quy tòng thâm tâm. 
Thích ca vui vẻ khai tầm, 
Mô ni kết tụ điển thần như gương. 
Trí quang tỏa sáng định phương, 
Phật ngơi thẳm vị tây phương hướng về. 
                        Nam mô A di đà phật 
                         Vạn vật thái bình. 
                           Cà Mau, 10-12-2010 
                                 Văn Phong 
                     ---- 
                   HẬU LAI 
Mong như tự tại 
Diện kiến Như Lai 
Mộng thắm đêm dài 
Giải tỏa trần ai. 
 
Nhìn trong hiện tại 
Cảm thấy buồn thay 
Không tiền nan giải 
Thở vắn than dài. 
 
Tiền tài số định 
Bạc bẽo đọa đày 
Không tiền hữu lậu 

Mơ ước hậu lai. 
 
Hằng ngày ta giải 
Mở chồn tiền đài 
Tâm như nghiệp đãi 
An nhiên trình bày. 
 
Vô Vi Thiền Pháp 
Cố gắng đường dài 
Vô tư khai mở 
Ẩn thấu hậu may. 
          Cà Mau, 13-12-2010 
               Văn Phong 
                    ---- 
              LUẬN SUY 
Làm người thi sĩ văn thơ vãi 
Khai ấm tình thương mở trí thâm 
Thơ giảng cái không không vướng bận 
Bao lời luận tả có rung tâm? 
Ý khơi dụng ngữ minh tư sáng 
Khởi tấm chơn không ý định tầm 
Thông giới hư vô chỉ cảm nhận 
Mượn lời thơ cảnh luận suy bàn. 
                    Cà Mau, 08-12-2010 
                         Văn Phong 
                      ----- 
                  CẠO ĐẦU 
Cạo đầu xuống tóc, bái quy y 
Tam bảo giao lưu, Đạo xá quỳ 
Bản ngã cúi đầu, lui lặng bước 
Quyết tâm phá tướng, trợ đường đi 
Cạo đầu thể hiện chọn tu học 
Ý chí Kim Cang giữ giới trì 
Đầu cạo kết hợp tâm cạo tiến 
Viên dung đạt đạo vượt trần thi. 
              Củ Chi, 05-09-2010 
                  Bá Tùng. 
                    ---- 
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             CHA TRUYỀN 
Cha Trời chiết tử hồn linh 
Đời người hữu hạn thành hình tại căn 
Muôn loài sống chết gia tăng 
Trời ban Đạo Pháp tu cần đắc Thiên 
Vào thời Phật độ khai thiền 
Bao người luyện tới Hoàng Thiên cáo trình 
Công phu nhập định do mình 
Hành du điển chuyển hồn linh sáng ngời 
Hòa cùng ánh sáng Cha Trời 
Tồn trong vũ trụ thời thời vẫn thanh. 
          Tân Phú, 14/12/2010 
               Minh Vô Vi. 
                        ---- 
           CHƠN LÝ 
Nhân thân luyện đắc Hống Diên sanh 
Pháp đạo Phật khai năng thực hành 
Nhân thức hành thông nhân tức Phật 
Hữu nhân tác phước hữu nhân thanh. 
             Tân Phú, 14-12-2010 
               Minh Vô Vi. 
                   ----- 
 

         KHỔ ĐỜI MINH ĐẠO 
Mưa lại về mang một nỗi buồn 
Tình thơ lai láng lại trào tuôn 
Đời nhờ khổ cực tâm khai ngộ 
Đạo gắng hành tu rõ cội nguồn 
Hiểu được Cha Trời ban điển phước 
Minh tường sanh chúng mãi điên cuồng 
Chạy theo vật chất tạo gây nghiệp 
Muôn kiếp mê mờ khó xã buông. 
          PN. 13-12-2010 
           TS. Không Không. 
                      ---- 
         TRẦN MÊ LẠC LỐI 
Đường tu vương vấn những ngu ngơ 
Làm cho tâm dại trí dật dờ 
Ái dục luyến lưu đời đọa lạc  
Chơn tâm đánh mất đạo mê mờ 
Bờ giác bao giờ ta trở lại 
Quê xưa Cha mãi đợi con khờ 
Cho con xuống thế tường mê giác 
Lụy trần tâm thức mãi bơ vơ. 
       Quận 8. Ngày 14-12-2010 
                  A. Dũng. 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Trần Hữu Minh là bố bạn đạo Trần Thị Lương ( Hà 
Nội), sinh năm 1926, mất ngày 06 tháng 11 (âm lịch) năm 2010, tại xóm 18B xã Nghi Liên, TP Vinh, thọ 
85 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
 

Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011 
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu 

 
17.12.2010 
 
Kính gởi quý bạn, 
 

Chúng tôi đã chọn Khách Sạn Melia Valencia tại địa chỉ 22 Calle Menorca là địa điểm quý bạn có 
thể nghỉ ngơi trước và sau thời gian du thuyền.  

Nếu được, xin quý bạn nên đến sớm ít nhất 1 ngày, vào thứ bảy 17 tháng 9 2011, để tránh bị trễ tàu 
và có thể tham dự buổi họp thông báo tin tức về thủ tục lên tàu, lãnh bảng tên, v..v.., và cùng thiền chung 
vào tối thứ bảy 17 tháng 9 tại phòng họp Khách sạn Melia. 

Vào chủ nhật 18 tháng 9, chúng tôi sẽ tổ chức xe bus di chuyển bạn đạo ở tại khách sạn Melia ra 
bến tàu Port of Valencia. Vào ngày chủ nhật 25 tháng 9 2011, sau khi tàu cập bến, chúng tôi sẽ tổ chức xe 
bus di chuyển các bạn nào ở Khách Sạn Melia đưa trở về lại khách sạn Melia. 

Vì nhân sự giới hạn, quý bạn nào không ở khách sạn Melia xin vui lòng tự túc di chuyển ra bến tàu 
vào ngày chủ nhật 18 tháng 9 2011.  
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Khách Sạn Melia Valencia ở gần bến tàu (cách 10 phút xe bus) nên rất thuận tiện cho việc di 
chuyển từ khách sạn ra bến tàu vào ngày 18 tháng 9 và 25 tháng 9 2011. Ngoài ra, khách sạn tọa lạc ngay 
bên cạnh City of Arts and Sciences (Thành phố Nghệ Thuật và Khoa Học/ Ciudad de las Artes y las 
Ciencias), là một trong những nơi nổi tiếng được du khách thăm viếng rất đông.  Đặc biệt tòa nhà 
Oceanographic xây cất hình nhánh bông súng là một aquarium (hồ cá) ngoài trời lớn nhất ở châu Âu với 
diện tích 110 ngàn thước vuông và sức chứa 42 triệu lít nước. Quý bạn đến sớm sẽ có thêm thời giờ thăm 
viếng thành phố Valencia. Khách sạn có trạm xe bus ra bãi biển (5 phút bus đến Valencia Beach) và 20 
phút đến trung tâm thành phố. Khách sạn cũng gần khu shopping center. 

 
 

 OCEANOGRAPHIC 
 

 

  Khách Sạn MELIA 
 
 
Xin quý bạn ghi danh sớm theo phiếu ghi danh đính kèm để giúp BTC có thời giờ sắp xếp chu đáo 

hơn. 
 
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, 
 
Kính thư, 
 
 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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Phiếu Ghi Danh KHÁCH SẠN   
(xin điền mỗi người một phiếu) 

 
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 30 “TRÍ TÂM TỰ THỨC”  

Du Thuyền Adventure Of The Seas / Valencia, Spain   
18.09.2011 -  25.09.2011 

 
KHÁCH SẠN MELIA (Valencia) **** 

 
Họ / Tên (theo passport):    
Địa chỉ: 

 
Lệ Khách Sạn 1 đêm cho 1 người (trước và sau Đại Hội) 
 

Phòng  
 

15/09 16/09 17/09 25/09 26/09 Tổng Cộng 

Phòng 2 người 
60 EUR 
81 USD 

      

Phòng 3 người 
51 EUR 
69 USD 

      

Phòng 1 người 
120 EUR 
162 USD 

      

Tổng Cộng 
50% deposit trước ngày 15.02.2011 
Trả hết lệ phí trước ngày 15.05.2011 
 

 

 
Giá tiền phòng bao gồm ăn sáng buffet và thuế VAT 8%   
Giá USD : Giá USD tạm tính theo hối xuất tạm 1 USD = 0,74 EUR 
** Trẻ em dưới 3 tuổi ở cùng 2 người lớn miễn phí.  
Trẻ em trên 3 tuổi, Khách sạn tính thêm 1 giường riêng, giá tiền phòng 3 người. 
 
Nhận phòng: sau 3 giờ chiều 
Trả phòng: trước 12 giờ trưa 
  

 
 
 
 
 

 
Thời hạn chót ghi danh: 15.05.2011 
 
Điều kiện hùy bỏ:  
BTC không thể hoàn tiền lại trong trường hợp hủy bỏ sau ngày 30.06.2011. 
 

Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên)   

1. 
2. 


