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Số:  982  Ngày: 4 tháng 5 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 15/07/2004 đến 21/7/2004 
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) Căn bản là sao? 
2) Tự ái là sao? 
3) Thân mình có gì đặc biệt hay không? 
4) Bộ óc có trí tuệ hay không? 
5) Đời đạo là sao? 
6) Đời có nguy hiểm không? 
7) Luật nhân quả có giáo dục loài người hay không? 
 
 
 

Chia Reõ
 

Chia reõ phaân ly, phaân noäi ngoaïi 
Khoù tu khoù tieán khoù an baøi 

Giöõ phaàn oâ tröôïc khoâng sao tieán 
Trí yù phaân minh chuyeån tieán hoaøi 

 
Vĩ Kiên
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1) Montreal 15-07-04 5:17AM 
Hỏi: Căn bản là sao? 
 
Đáp: Thưa căn bản là gốc tiến hóa 
                  Kệ: 
Minh tâm kiến tánh tự minh hòa 
Tùy duyên cảm thức tâm hành đạo 
Tiến hóa vô cùng tự tiến sâu 
Giải tỏa phiền ưu tự tiến hòa 
 

2) Montreal 16-07-04 4:35AM 
Hỏi: Tự ái là sao? 
 
Đáp: Thưa tự ái là chỉ biết có mình thôi 
                     Kệ: 
Minh tâm tự tiến tự phân liền 
Tiến hóa thâm sâu sống tạm yên 
Qui hội tình người tự tạo duyên 
An yên tự thức tự cảm yên 

3) Montreal 17-07-04 6:32AM 
Hỏi: Thân mình có gì đặc biệt hay không? 
 
Đáp: Thưa thân mình có các bộ phận tim gan tỳ 
phế thận tương đồng với kim mộc thủy hỏa thổ như 
một tiểu thiên địa 
                      Kệ:  
Thực hành tại thế chuyển vô cùng 
Nghiệp lực hóa sanh hành đạo pháp 
Quang chiếu luân lưu chuyển tiến hòa 
Công minh rõ rệt hướng gần xa 
 

4) Monteal 18-07-04 4:00AM 
Hỏi: Bộ óc có trí tuệ hay không? 
 
Đáp: Thưa bộ óc có trí tuệ phân minh đời và đạo 
                    Kệ:  
Trí tuệ phân minh triết lý đời 
Khai thông đời đạo rõ tâm thân  
Qui y đầu Phật duyên hành triển 
Quí pháp thực hành thức giao tầng 

5) Montreal 19-07-04 2:50AM 
Hỏi: Đời đạo là sao? 
 
Đáp: Thưa đời đạo là thực hành sáng suốt 
                       Kệ: 
Siêng năng tu luyện tiến từ giờ 
Khai mở tâm linh minh tự tiến 
Giải nghiệp cứu mình không loạn động 
Bình tâm tiến hóa chuyển từ giờ 

6) Montreal 20-07-04 12:30AM 
Hỏi: Đời có nguy hiểm không? 
 
Đáp: Thưa đời hay khuyến rũ, vô trách nhiệm 
                      Kệ:  
Đời hay khuyến rũ vô trách nhiệm 
Hạnh đức không thông khó đạt yên 
Nhịn nhục mới thành tự sống yên 
Bình tâm học đạo tạo thành duyên 
 

7) Montreal 21-07-04 1:45AM 
Hỏi: Luật nhân quả có giáo dục loài người hay không? 
 
Đáp: Thưa luật nhân quả có giáo dục và cảnh cáo loài người 
                      Kệ: 
Luật nhân quả giáo dục con người 
Tu thân, giá trị nhất trên đời 
Thân tâm, kinh vô tự chẳng rời 
Tiến hóa vô cùng thức luật trời 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
KHUYÊN CON 

 
Cha khuyên con trẻ hàng ngày 
Tự lo tu sửa vui vầy cảm giao 
Những lời Cha dạy đổi trao 

Con chưa thức giác khó vào nội tâm 
Xác thân tạm bợ khó tầm 

Nay con đã có siêu âm cảm hòa 
Tình đời tình đạo hát ca 

Hồn con rung cảm chan hòa tình thương 
Xét con tự thức đo lường 

Trong con có sẵn những đường phải đi 
Khai thông tự thức hợp thì 

Duyên Trời duyên Phật đã ghi trong lòng 
Pháp tu khai mở nhịp vòng 

Khai tâm mở trí tự tòng thiên cơ 
Cảnh đời diễn tiến giấc mơ 

Nay không mai có thờ ơ chẳng còn 
Đức tin phải giữ vẹn toàn 

Thiên cơ Cha giữ mỏi mòn chờ con 
Cộng đồng sông biển núi non 

Thiên tai bất trắc tâm con vững vàng 
Cảm thanh khai mở muôn màn 

Tạo trược uất khí khó an cõi lòng 
Cảnh Trời thanh thản trong trong 

Mặt Trời ban chiếu tận lòng thế sanh 
Chẳng còn mê chấp cạnh tranh 

Lưu thanh khử trược thực hành đến nơi 
Công khai diễn tiến tự rời 

Tuy đời là tạm nơi nơi thực hành 
Cha đang phá luật giới ranh 

Mong con giải thoát thực hành cùng Cha 
Tình thương mến cảm chan hòa 

Qui không mới rõ tình ta tình người 
Ánh trăng thanh nhẹ vui cười 

Con yêu cảnh đẹp con lười ích chi ? 
Con ơi ! Chơn pháp nhu mì 

Giúp con tự giải sân si ra ngoài 
Sửa mình mới rõ chơn tài 

Minh tâm kiến tánh sửa sai tiến lần 
Con ơi ! Đóng góp một phần 

Tâm con thanh tịnh sớm gần Phật Tiên 
Chớ nên loạn động triền miên 

Nghiệp tâm gia nặng khó yên khó hòa 
Mong con sớm thoát ý tà 

Hướng về thanh nhẹ chan hòa tình thương 
Phật Trời thực hiện tạo gương 

Sông mê bến giác khai đường độ sanh 
Chung qui cũng phải thực hành 

Thương yêu tha thứ quyền năng trong người 
Thức tâm thật sự vui cười 

Biển yêu sẵn có người người hướng tâm 
Địa linh chẳng khỏi phải tầm 

Trong con sẵn có tình thâm đạo đời 
Ra vô hít thở chẳng rời 

Tình Cha sống động nơi nơi cảm hòa 
Cảm minh thiên địa một nhà 

Người người an lạc vượt qua muôn loài 
Bình tâm học hỏi hoài hoài 

Trong không mà có tận đài thanh cao 
Cha con vẫn cảm ước ao ! 

Đạt ngày tái ngộ muôn màu hợp khuynh 
Tự do khai mở chơn tình 

Thức hồn qui một con minh đại hồn 
Lý kia sáng tỏ sanh tồn 

Đêm đêm phát nguyện soi hồn cảm thông 
Điển lành chư Phật phá công 

Giúp con mở trí cảm thông Cha Trời 
Pháp luân thường chuyển giải rời 

Những phần ô trược góp thời ý thanh 
Bình tâm nhìn lại em anh 

Vía hồn tái hội tương hành tương giao 
Mỗi phần có thấp có cao 

Đồng hành đồng tiến bước vào thiên môn 
Giải bày tâm sự sanh tồn 

Cùng chung khai triển cùng hòa thức tâm 
Tham thiền nhập định mừng thầm 

Cơ Trời sắp đặt chẳng lầm chẳng sai 
Đại đồng thế giới không hai 

Ăn năn tu học tiến hoài không ngưng 
Tâm thành cống hiến người dưng 

Cùng chung hưởng lạc cảm từng quang khai 
Cộng đồng đóng góp thực tài 

Vui nhiều khổ ít điển oai thức hồn 
Chẳng còn chết chóc nóng nôn 

Bình tâm thực hiện giải cồn si mê 
Cha đi Cha lại trở về 

Mong con tiến tới hương quê đại hồn./. 
Thầy Tám 

Tasmania, 14-01-1986 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

TÌNH DỤC – HƯỚNG DỤC 2 (Duyên Kiếp Đương Hành) 

 Đó, cho nên cái tình dục là cái đường nhập sanh dục tự nhiên mọi người phải làm điều đó. Bây giờ, mình 
sửa thượng thăng tiến nó đi lên, nó hóa giải cái trược, nó lưu cái thanh nó đi lên, nó vẫn làm việc trong tình 
dục cộng đồng càn khôn vũ trụ. 

Mà khi các bạn ở trong cộng đồng càn khôn vũ trụ thì trời với đất nghĩa là tình dục hai mươi bốn trên hai 
mươi bốn, nó mới có hoa quả vạn vật, âm dương tương hợp, điển với điển tương hòa mà thôi chẳng có gì 
quan trọng. Nhưng người đời xa cách vì tư tưởng phong kiến, không hiểu siêu khoa học, không hiểu siêu 
khoa học cho nên cho đó là khó. Nhưng mà khi mà nó thấy đó là nó còn tăm tối, nó có thể mê. Còn người 
tu tới thanh tịnh, không mê. Còn người phàm mà mình hướng dẫn cho nó đi vậy là nó bị mê, nó tu không 
được. Cho nên, khuyến khích nó làm gì làm cũng phải soi hồn, pháp luân, thiền định, phải ráng tu, ráng 
tịnh thì tự nhiên nó diệt dục. Diệt dục một cách sáng suốt và nó đổi cái hướng dục để làm việc nhiều hơn 
dục nhiều hơn, dục để mở và để xây dựng đi lên, không có dục làm sao tiến, thấy không ? 

Bây giờ, Trời đất không có dục không có tiến. Bây giờ muôn loài vạn vật trước mặt của bạn đều là dục, 
không có con muỗi, con ruồi làm sao thấy. Thấy con muỗi, con ruồi cũng còn dục, cái gì nó nhỏ nhất, nó 
cũng phải có sự giao cấu để tiến hóa thấy không ? Nhưng mà giới hạn. Con người đã bị giới hạn rõ ràng, 
ông Trời với bà Đất hai mươi bốn trên hai mươi bốn, chớ bạn làm gì hai mươi bốn trên hai mươi bốn nổi, 
thấy không ? Giao cấu lần thứ hai là chết rồi, rớt đài rồi. Nói rõ nó vậy, bị giới hạn. Nhưng mà chúng ta tu, 
chúng ta mở lên thì cái giới hạn nó cũng tiêu luôn, rồi tuổi tác nó giới hạn nữa. Bây giờ kêu mấy ông cụ 
này sáu bảy mươi tuổi kêu ông làm gì, ông nói không làm gì được hết. Nó hết rồi, nó cũng rút gánh nó đi. 
Thì mình tu đó mình đi sớm giờ hơn mấy ông đó, mình rút. 

Đó, thì cái tư tưởng lành của mình có thể gởi gấm cho các nơi. Mình cũng dục, cũng tình yêu, cũng thương 
nhưng mà đem sáng suốt cho mọi người, chớ không dục mà độc tài giữ lấy. Dục là đem tình thương gởi 
sáng suốt cho mọi người, thấy rõ cái đó chưa.  

 Cho nên khi mà các bạn thấy rõ cái đó rồi, các bạn mới trở về cái vị trí đại giác được. Đại giác là các bạn 
phải ở mọi trạng thái và các bạn phải phân hóa làm việc cho mọi trạng thái chớ các bạn không có được làm 
biếng nữa, nó còn khổ hơn hồi các bạn chưa tu. Làm việc nhiều, làm việc nhiều các bạn mới có sáng suốt, 
mà nó ngưng một cái là nó hư hết từ đầu chí chân, lộn xộn hết. 

Như tôi, bây giờ tôi tu mà tôi bỏ cái thanh điển trên đó tôi không có điêu luyện một phút là tôi thấy cái cơ 
cấu này nó hư hết, một phút thôi. Bởi vì, tôi thuộc về triền miên rồi, tôi không phải ngồi thiền như các bạn 
nữa. Như hồi nãy giờ tôi là thiền, tôi làm việc, tôi làm việc cho cái tiểu thiên địa này hòa đồng với cái càn 
khôn vũ trụ, hợp tác với khối vô vi. 

Đó, thì không giờ nào tôi ngưng được hết, không khối này cũng khối kia, không khối kia cũng khối nọ, 
không bao giờ tôi được nghỉ. Đó thì các bạn thấy tôi, nó có phần sáng suốt, chính tôi cũng thấy và có phần 
thanh nhẹ các bạn cũng thấy và các bạn cũng thấy rõ sự thanh tịnh của tôi nữa. Đó, nhưng mà các bạn có 
không? Các bạn có sẵn thì các bạn cứ việc làm nhiêu đó, rồi nó sẽ vun bồi đi tới tùy theo cái nghiệp căn 
của các bạn, tùy theo hoàn cảnh của các bạn, tùy theo cái thiên tánh của các bạn nữa. Trong đó nó nhiều 
chuyện phức tạp phải gỡ rối để tiến hóa, đó các bạn phải làm 
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ÐƠN XIN TỔ CHỨC ÐẠI HỘI CỦA BẠN ÐẠO ATLANTA 
 
Kính thưa Đức Thầy cùng Chư Vị Bề Trên 
Thưa quí bạn đạo gần xa 
 
Đại hội Vô Vi hàng năm được tổ chức nhiều nơi trên thế giới, cho dù là tổ chức nơi nào, nơi đó cũng qui tụ 
các bạn đạo Vô Vi khắp năm châu cùng nhau hội ngộ chung vui với cái Tết Vô Vi tràn đầy ân điển của Bề 
Trên. Không chỉ riêng các bạn đạo có duyên lành tham dự đại hội Vô Vi được đón nhận ân điển của Bề 
Trên, mà ngay cả đồng hương và cư dân địa phương cũng được ảnh hưởng ít nhiều tuỳ theo cơ duyên. 
Dân số người Việt ở tiểu bang Georgia tăng đáng kể, mức độ sầm uất ở các khu vực cộng đồng người Việt 
tại Atlanta không thể so sánh với cộng đồng người Việt ở California hay Texas, tuy nhiên với con số gần 
50 ngàn cư dân người Việt tại Atlanta đã chứng tỏ cộng đồng người Việt ở đây không hề nhỏ. Các khu giải 
trí cũng rất đa dạng, Atlanta có Hồ Lake Lanier, có núi Stone rộng lớn với đủ mọi dịch vụ giải trí. Có hồ 
nuôi cá cho du khách tham quan lớn nhất thế giới. Khách sạn 5 sao đúng “tiêu chuẩn Vô Vi”. Nhà hàng, 
buffet rộng lớn đầy đủ các món ăn chay, mặn. Nhà hàng Việt cũng có sức chứa lên đến vài trăm 
người…Với những điều kiện đó, các bạn đạo Atlanta tin rằng thành phố Atlanta có thể đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện để tố chức một đại hội Vô Vi tốt đẹp.  
Nếu được bình chọn làm nơi tổ chức đại hội Vô Vi năm 2015, chắc chắn rằng ban tổ chức đại hội Vô Vi sẽ 
chọn lựa khách sạn tốt nhất và những nơi tham quan đẹp nhất để các bạn đạo gần xa có một đại hội Vô Vi 
vui nhất. Ngoài ra các bạn đạo cũng có dịp tham dự đại hội Vô Vi ở một nơi chưa từng được tổ chức đại 
hội, một nơi rất mới: Atlanta ! 
 
Xin cám ơn Đức Thầy cùng Chư Vị Bề Trên 
Cám ơn quí bạn đạo gần xa 
 
Đại diện  
Mộng Chi 
 
Các website tham khảo: 
 
http://www.fourseasons.com/atlanta/ 
http://www.intercontinentalatlanta.com/photo-gallery.aspx 
http://lakelanier.com/welcome/ 
http://www.stonemountainpark.com/activities.aspx?cid=ppc_007875 
http://www.georgiaaquarium.org 
http://www.underground-atlanta.com 
http://www.worldofcoca-cola.com 
http://www.sydneysbuffet.com 
http://www.namphuongatlanta.com 
http://www.hongkongmkt.net 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Quý Bổng, thân phụ bạn đạo Nguyễn Vũ Khiêm, 
sanh năm 1930, từ trần ngày 23 tháng 4 năm 2014 (tức ngày 24 tháng 3 năm Giáp Ngọ) tại Ottawa, 
Canada, hưởng thọ 85 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo, 
Nguyễn Vũ Khiêm 
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2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà  PHẠM THỊ MÙI (là thân mẫu của bđ Lê Ngọc Tuyết 
và Lê Tấn Hiệp). Mất ngày 27.04.2014(nhằm ngày 28.03 năm Giáp Ngọ). Tại Sóc Trăng. Thọ 96 tuổi. 
Được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo 
Vương Việt Hồng kính báo 
 

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, năm 2014 
“Không Còn Lưu Luyến” 

 
Ngày 2 tháng 5  năm 2014 
Kính gởi quý bạn đạo, 
 
  Xin quý bạn đạo lưu ý: 
  Xin quý bạn lưu ý thời hạn chót  đóng tiền đợt 2 là ngày 15.05.2014. Sau ngày 15.05.2014, chúng tôi sẽ 
không thể hoàn tiền lại cho quý bạn nếu có hủy bỏ. 
   
   Quý bạn nào đã mua vé máy bay xin vui lòng gởi lộ trình bay cho Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt để 
BTC có đủ thời gian sắp xếp thuê các xe bus chuyên chở quý bạn từ phi trường về khách sạn. Hạn chót gởi 
phiếu chuyển vận là ngày 1.06.2014. 
 
BVC sẽ đón bạn đạo từ phi trường KUL về khách sạn trong các ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 9 và đưa ra 
phi trường KUL trong  ngày 26 và 28 tháng 9 (xin ghi rõ chuyến bay đến KLIA hay LCCT). Nếu các bạn 
đến ngoài các ngày kể trên, xin quý bạn vui lòng tự túc. 
  
 Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Không Còn Lưu Luyến” 2014.  
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 


