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` 
Số:  1096  10 tháng 7 năm 2016 

 

 

 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) Viên mãn là gì?  
2) Tại sao tôi xa mẹ tôi, tôi lại nhớ, gần mẹ tôi tôi lại nghịch? 
3) Tình trạng như vậy thì phải làm sao? 
4) Nguyên lý của Nam Mô A Di Ðà Phật là sao?   
5) Lúc này Bé khỏe không?  
6) Bé thích làm cụ hay làm Bé? 
7) Chừng nào Bé mới xưng là cụ?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Giaûi Tieán 
Thöïc haønh chaát phaùt trí phaân minh 

Ñôøi ñaïo qui gieàng moái chuyeån khuynh 
Nguyeân lyù traøn ñaày xaây döïng tieán 
Bình minh taâm ñaïo töï phaân huyeàn 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Viên mãn là gì?  
 
TL: Thưa viên mãn là tròn ñầy và không thiếu thốn, 
người thật sự tu vô vi hướng thượng và cảm thức sự 
tiến hóa vô cùng, thì lúc nào cũng thấy rõ khả năng 
của chính mình ñang tiến từ lãnh vực này cho ñến 
lãnh vực nọ, niềm vui vô tận hòa hợp cả càn khôn 
vũ trụ, khai triển từ cơ tạng cho ñến khối óc tinh vi 
của ñấng Tạo Hóa ñã hình thành, xem ta, hiểu họ rõ 
ràng, không còn mê chấp và loạn tâm nữa, một lòng 
hướng thượng giải tỏa sự trược ô trong khối óc từ 
giây phúc khắc, cơ tiến hóa không ngừng nghỉ mới 
gọi là viên mãn.  
 

2) 14-08-91  
Hỏi: Tại sao tôi xa mẹ tôi, tôi lại nhớ, gần mẹ tôi tôi 
lại nghịch?  
 
TL: Thưa vì hai bản chất ñều tự ái và nóng nảy, 
thiếu nhịn nhục cho nên xa lại nhớ, gần lại phiền.  
 

3) Hỏi: Tình trạng như vậy thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa phải tự học nhịn nhục, sửa tâm sửa tánh 
bằng cách triền miên niệm Phật, bớt lý luận một thời 
gian sáu tháng, thì nội bộ ngủ tạng sẽ thay ñổi, 
hứơng theo chấn ñộng tâm linh, tự khai hóa với 
nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật, khối thần kinh 
trong cơ tạng và khối óc sẽ ñược quân bình. Nguyên 
lý Nam Mô A Di Ðà Phật là linh dược chữa trị tất cả 
tâm bệnh tại mặt ñất này.  
 

4) Hỏi: Nguyên lý của Nam Mô A Di Ðà Phật là 
sao?   
 
TL: Thưa Bé ñã thường phân tách trong băng lục 
âm, cassette rất rõ rệt xin vui lòng nghe lại thì sẽ rõ 
hết .  
 

5) Hỏi: Lúc này Bé khỏe không?  
 
TL: Thưa khỏe thì mới làm Bé ñược, nếu mệt thì 
thành ông cụ rồi.  
 

6) Hỏi: Bé thích làm cụ hay làm Bé?  
 
TL: Thưa tùy theo trình ñộ tiến hóa của tâm linh.  
 

7) Hỏi: Chừng nào Bé mới xưng là cụ?  
 
TL: Thưa chừng nào bộ sinh dục họat ñộng ñược tự nhiên Bé là cụ.  
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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 ñổi trao 

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

Nay con ñã có siêu âm cảm hòa 
Tình ñời tình ñạo hát ca 

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

Trong con có sẵn những ñường phải ñi 
Khai thông tự thức hợp thì 

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

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

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

Thiên cơ Cha giữ mỏi mòn chờ con 
Cộng ñồng 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 ñến nơi 
Công khai diễn tiến tự rời 

Tuy ñời là tạm nơi nơi thực hành 
Cha ñang 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 ñẹp 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 ! ðóng góp một phần 

Tâm con thanh tịnh sớm gần Phật Tiên 
Chớ nên loạn ñộng 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 ñường ñộ 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 
ðịa linh chẳng khỏi phải tầm 

Trong con sẵn có tình thâm ñạo ñời 
Ra vô hít thở chẳng rời 

Tình Cha sống ñộng nơi nơi cảm hòa 
Cảm minh thiên ñịa một nhà 

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

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

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

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

ðêm ñêm phát nguyện soi hồn cảm thông 
ðiển 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 

ðồng hành ñồng tiến bước vào thiên môn 
Giải bày tâm sự sanh tồn 

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

Cơ Trời sắp ñặt chẳng lầm chẳng sai 
ðại ñồng 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 ñồng ñóng góp thực tài 

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

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

Mong con tiến tới hương quê ñại hồn./. 
 

Thầy Tám 
Tasmania, 14-01-1986 
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TRÍCH B ĂNG ðỨC THÀY THUY ẾT GIẢNG 

KHÓA T ỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - (Cu ốn 2) 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, tự dưng hồi sáng lên 
ñây thiền, hồi sáng này con ñi chơi dạo cảnh với 
dì Tư, con tự nhiên con ngồi, cầm tay, con hồi 
tưởng lại, con ước gì con cầm tay mẹ con ñi xung 
quanh vườn (bạn ñạo khóc). Rồi cái vào ñây ngồi 
thiền, Thầy ban huấn từ: "Làm sao thoát khỏi bùn 
nhơ"; con hồi tưởng lại, sao con ñược vinh hạnh 
ngồi ñây mà mẹ con, chồng con và các con của 
con, con hồi tưởng lại, tự nhiên hai hàng nước 
mắt con nó chảy xuống. Con ñược sung sướng 
quá mà sao những người thân nhân của con còn 
ñắm chìm, còn quá xa vời... 

ðức Thầy: Cái tâm con còn ñời quá, nếu con thật 
sự ñạo con cố gắng tu thêm ñể cho chồng con, mẹ 
con ñược thăng hoa, con hiểu chỗ ñó không?  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Cái ñó là cái công phu ñể cứu ñộ gia 
cang. Chứ còn ôm cái tâm ñời mà lý luận vậy là 
trật rồi!  

Bạn ñạo: Dạ, dạ.  

ðức Thầy: Cứ cố gắng tu ñi, có dịp tới ñây là tôi, 
gia ñình không ai biết tu, tôi tu, tôi tu cho ñắc ñạo 
ñể gia ñình tôi ñược thăng hoa. 

Bạn ñạo: Dạ. Thầy giảng... 

ðức Thầy: Còn hơn là dẫn tay mẹ ñi vô vườn hoa 
mà ngày nào chết không có biết!  

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Phải không?  

Bạn ñạo: Dạ...  

ðức Thầy: Giả mà!  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Con nói ñó, hồi nãy giờ là cái chuyện 

giả. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Tâm thức chưa khai. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Tâm thức khai là mình ăn năn hối cải, 
mình khai triển tới vô cùng sáng suốt ñể gia ñình 
ñược thăng hoa, mình ñem lại cái ñại phước cho 
gia cang.  

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Mình ñang làm và phải làm, tiếp tục 
làm. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Cố gắng tu ñi. 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: ðừng nói cái chuyện ảo tưởng, bậy 
bạ, cái ñó không có tốt. 

Bạn ñạo: Dạ. Dạ thưa Thầy, còn một vấn ñề nữa 
là sao con ngồi thiền rồi tự dưng con cảm thấy 
chồng con ñó, con con ñó, mà tại sao con cảm 
thấy con quá cô ñơn! 

ðức Thầy: Cái ñó là cũng còn yếu quá, cứ nói 
chuyện ñời không à! 

Bạn ñạo: Dạ, vậy ñó... 

ðức Thầy: Còn nói chuyện ñạo: tôi ñược sống 
trong ñạo, tôi vui trong ñạo thì tôi phát triển tâm 
từ bi tôi thì ánh sáng tôi mới chiếu cho chồng con 
tôi. Chồng con tôi không bao giờ xa tôi, tôi phát 
triển ñược tâm từ bi là tôi càng khắng khít hơn; 
anh em tôi không có xa tôi, ñồng loại tôi không có 
xa tôi, phát triển ñược tâm từ bi thì tốt hơn.  

Bạn ñạo: Dạ.  
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ðức Thầy: Cho nên, mọi người người ta cố gắng 
tu ñể ñạt tới cái gì? ñạt tới cái chỗ ñó mới có vị trí 
nhiệm vụ làm việc cho toàn chúng sinh, chứ 
không phải là một người ở thế gian ñâu. Cho nên 
con ñừng có lầm tưởng cái gia ñình nhỏ nhỏ vậy 
mà quan trọng ñâu. Con lo con tu, cái xác con con 
khai thác ra, vạn linh trong cơ tạng con: lục căn 
lục trần của con mà con bỏ xó, mà con còn ñi lo 
cái chuyện bên ngoài. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Con tu ñể khai thác những cái gì bên 
trong con, rồi nhiên hậu con mới trở về vị trí từ bi 
con, con ban chiếu cho tất cả những người ñó 
ñược thăng hoa tốt ñẹp, rồi họ ùn ùn họ kiếm 
ñường họ ñi tu... 

Bạn ñạo: Dạ thưa, một lần nữa... 

ðức Thầy: ... nhưng mà họ không biết tại sao! 

Bạn ñạo: Dạ con nguyện con sẽ ráng cố gắng lên. 
Và một cái ñiềm nữa là có một lần con thiền rồi 
con thấy con ñi vô một bầu trời ñầy ánh sao mà 
trong sáng lắm! 

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Và có cả mặt trăng, mà có cả mặt trời,  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: con lại nghĩ tới: ủa, sao nguyệt thực 
hay nhật thực gì ñây? 

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: mà tại sao trời nó không tối u? 

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: mà nó lại sáng, mà ñẹp lắm thưa Thầy!  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Con ước ao: ủa, nếu con là họa sĩ con 
sẽ vẽ lại cái cảnh ñó rất ñẹp! Rồi thôi là con 
không thấy nữa Thầy, hay tại tâm con ñộng? 

ðức Thầy: Mình phải tiếp tục như vậy. Khi mà 
thanh nhẹ phải giữ lề lối thanh nhẹ thăng hoa lên 
thì nó ñược; còn không, mình nghĩ chuyện ñời hay 
là mình nói ra là nói về cho ñời nghe, nó hút, nó 
ñộng loạn, nó mất liền à!  

Bạn ñạo: Không thấy ñược... 

ðức Thầy: Khi mà con nhập ñịnh rồi tự nhiên nó 
mở ñều là nó thấy cảnh thế gian không có, thì 
trong óc nó không có màng làm cái gì hết, không 
có ác ñối với nó. Rồi ñêm ñêm mình lo tu thiền, 
cái pháp này là kiểm soát, mà khi mình mất, là thế 
nào? tâm mình quá ñộng! Có một chút của, chút 
xíu, muốn ban cho người ta; chưa ñầy ñủ mà xài 
hết, kiếm một ñồng xài mười ñồng, ñâu còn gì 
nữa! 

Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, còn một ñiều nữa con xin 
hỏi Thầy: có người nói với con rằng, bởi vì thân 
nhân bên Việt Nam họ than khổ, họ viết thơ qua 
xin con, con cho tiền mà cứ xin mãi! Rồi có người 
nói với con rằng: “Chị mà làm như vậy nữa là 
người ta sẽ kiện chị ñấy, bởi vì ñể cho họ trả 
nghiệp, thưa Thầy có ñúng hay không? 

ðức Thầy: ðúng, ñể cho họ trả nghiệp tốt hơn vì 
Việt Nam bây giờ là ñang trả nghiệp. 

Bạn ñạo: Vậy thì không giúp người ta sao thưa 
Thầy? 

ðức Thầy: Giúp chút ñỉnh thôi chớ mình ñâu có 
khả năng gì bằng ông Trời ñược. Ông Trời ñang 
giúp họ ñó. Ông Trời á, Ngọc Hoàng Thượng ðế 
ñang làm việc và sắp làm việc nhiều nữa ở Việt 
Nam à. 

Bạn ñạo: Thưa Thầy, như vậy là giúp nhỏ giọt 
thôi hay sao? 

ðức Thầy: Ừ, nhỏ giọt cho nó... 

Bạn ñạo: Họ cứ viết thơ qua họ xin, xin xin xin, 
thành ra có người nói với con như vậy mà con 
thấy họ khổ quá! 

ðức Thầy: Họ tưởng con ở ñây là ở nhà lầu, tiền 
nhà băng! ðồng hồ Omega con ñâu có mà họ viết 
thơ mua, xin mua cho họ cái ñồng hồ Omega  Họ 
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ñâu có biết cái gì ñâu! Họ tưởng bên này là mình 
dễ lắm! Bận ñồ cũ không à mà tưởng là sang, tại 
chụp hình xanh xanh ñỏ ñỏ ñó, gửi về họ tưởng 
cái bà này giàu rồi, phước tướng rồi, mập thù lù 
rồi, họ nói vậy ñó! Rồi cái óc họ cũng chưa chỉnh 
ñốn ñược, cũng chưa hiểu cái giá trị họ ở trong 
khổ và ñược tiến về tâm linh, họ không biết. Cho 
nên Thượng ðế chuyển và Thượng ðế ñang làm 
nhiều việc lắm ở Việt Nam. ðây rồi họ sẽ tu, con 

ráng con tu chớ con lôi thôi họ tu nhanh hơn con 
ñó , nói thiệt ñó!  

Bạn ñạo: Dạ, con cám ơn Thầy. 

ðức Thầy: Họ có cơ hội tu là họ tu nhanh hơn 
con. 

Bạn ñạo: Dạ thưa cám ơn thầy. 

 
Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35, năm 2016 

“Tâm Giao Bình ðẳng” 
Khách Sạn Grand Hilton, Seoul, South Korea 

Từ 12 tháng 9 ñến 18 tháng 9 năm 2016 
 
 
 
8.07.2016 
Kính thưa quý bạn ñạo, 

Hiện nay, Ban Vận Chuyển vẫn chưa nhận ñược thông tin về lộ trình bay của một số bạn ñạo.  
1) Nếu quý bạn ñã mua vé máy bay và chưa thông báo lộ trình bay, xin vui lòng gởi chi tiết chuyến bay 

(tên hãng máy bay, chuyến bay, ngày giờ ñến, ngày giờ về ) cho Ban Ghi Danh (email: 
ghidanhdhvovi@gmail.com) trước ngày 15 tháng 7 năm 2016. Sau thời hạn trên, BTC không 
bảo ñảm phần ñưa rước cho quý bạn, và sẽ tùy thuộc vào xe bus còn chỗ hay không, vì chúng 
tôi phải giao danh sách cho công ty Hàn Quốc lo phần chuyên chở.  Những bạn ñạo không có 
tên trong danh sách chuyển vận sẽ phải di chuyển tự túc về khách sạn. 

2) Vì ở Hàn Quốc vấn ñề tổ chức chuyển vận không giản dị như ở bên Mỹ, phi trường Incheon rất rộng 
lớn, và di chuyển về khách sạn cần khoảng 1 tiếng ñồng hồ nếu không kẹt xe, mong quý bạn ñạo 
thông cảm nếu chúng tôi không thể ñáp ứng các nhu cầu vào giờ chót. 

3) Cẩm Nang ðại Hội sẽ gởi ñến quý bạn kể từ ñầu tháng 8. Nếu quý bạn có thay ñổi ñịa chỉ, xin thông 
báo cho Ban Ghi Danh sớm  ñể thư không bị thất lạc. Nếu chi tiết ghi danh trong cẩm nang có gì sai 
sót, xin quý bạn cho biết sớm ñể Ban Ghi Danh kịp thời ñiều chỉnh. Email liên lạc: 
ghidanhdhvovi@gmail.com. 

4) Bạn ñạo ở Việt Nam sẽ lãnh cẩm nang (bản chánh) tại ðại Hội. 

 Thành thật cảm ơn quý bạn, 
Kính thư, 
Ban Ghi Danh  
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                                                                 THƠ BẠN ðẠO 

 
Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phất Pháp 
 

Pháp Lý Vô Vi thật là hay 
Rất là khoa học thời ñại này 
Hành giả tu hành trong ñời sống 
Không trốn nợ ñời mình ñã vay 
 
Hành giả Vô Vi phải ñi làm 
Không trốn trách nhiệm vì mê tham 
Vợ chồng con cái mình gây dựng 
Làm ñủ nhiệm vụ việc trần phàm 
 
Vô Vi không chấp mặn hay chay 
Thực hành từ bi vì nghiệp vay 
Bát Nhã thường niệm sinh linh chúng 
Chuyển hoá muôn loài về thiên thai 
 
Tinh cha huyết mẹ tạo thân ta 
Thực hành trả hiếu cho mẹ cha 
Vay mượn thân xác Hồn xuống thế 
Tu hành thân pháp trả nợ Cha 
 
ðó là Tu ðời ñó bạn ơi! 
Trả nợ giải nghiệp bao kiếp ñời 
Vô Vi khoa học thật công lý 
Trả hết nợ duyên nhẹ tâm ñời 
 
Pháp Lý Vô Vi Thầy dạy ta 
Tu Thiền hằng ñêm giải tâm tà 
Niệm Phật Vía Hồn ñược minh sáng 
Quân bình qui phục thập tam ma 
 
Thực hành Pháp Luân cho thật nhiều 
Thanh lọc ngũ tạng trược tan tiêu 
Hít thở luyện khí cho thật tốt 
Ngũ khí triều ngươn ñiển tiến siêu 
 
ðó là Tu ðạo ta thường hành 
Phát triển tâm linh thật là nhanh 
Khoa Học Huyền Bí ta khai mở 
Pháp Lý Vô Vi bạn gắng hành 
 
Thuỷ Bùi  Missouri 7/7/2016 
 


