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` 
Số:  1147 2 tháng 7 năm 2017 

 
 

 

 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) Ở trên ñời này, nghe ñâu chạy theo ñó là sao?  
2) Con người tự xưng là vua tái sanh thì sao? 
3) Gieo dâm tạo dục có phải phá hoại người tu hay không? 
4) Gieo dâm là sao?  
5) Tạo dục là sao?  
6) Làm sao tự giác ñược?  
7) Lừa Thầy phản bạn là sao?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Taâm Linh 

Taâm linh qui hoäi cuøng chung tieán 
Döùt khoaùt taâm thaønh trí yù yeân 

Hoïc hoœi khoâng ngöøng uyeån chuyeån minh 
Taâm thaønh töï ñaït duyeân tình tieán 

 

Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Ở trên ñời này, nghe ñâu chạy theo ñó là 
sao?  
 
TL: Thưa vì lòng tham của con người tự rửa chưa 
sạch, cho nên bản tánh do bẩn ỷ lại vẫn còn, gặp 
ñâu theo ñó và sẽ tự phản ở tương lai, thức hoà 
ñồng không bao giờ ñược mở, buồn vui bất thương, 
tự khóc than trong lúc thanh vắng.  
 

 
2) Hỏi: Con người tự xưng là vua tái sanh thì sao?  
 
TL: Thưa vạn sự trên ñời là không, có tái sanh làm 
người hay là trâu bò ñền tội, rồi cũng chẳng ñi ñến 
ñâu! Chỉ có tự tu tự tiến là cứu cánh cuối cùng của 
cuộc sống mà thôi.  
 

 
3) Hỏi: Gieo dâm tạo dục có phải phá hoại người 
tu hay không?  
 
TL: Thưa gieo dâm tạo dục là thật sự phá hoại 
người tu.  
 

 
4) Hỏi: Gieo dâm là sao?  
 
TL: Thưa khuyến rũ người muốn ñủ thứ tức là gieo 
dâm.  
 

 
5) Hỏi: Tạo dục là sao?  
 
TL: Thưa biến thể của sự dâm ô tạo dục. Cho nên 
người tu cần phải giải nghiệp tâm trước hết, có tâm 
nhưng không dính chuyện ñời, mới là người tu, nếu 
còn dính chuyện ñời còn phe ñảng, lạc vào con 
ñường chánh trị u ơ mà không hay, quên tâm bỏ 
thức, thì làm sao có cơ hội tự giác.  
 

 
6) Hỏi: Làm sao tự giác ñược?  
 
TL: Thưa thức tâm thì mới có cơ hội tự giác, tâm 
trong lành, thấy rõ ñiều sai của chính mình mà nhịn 
nhục, ñó là dùng ñiểm chánh ñể cảm hoá tâm thân, 
tức là lấy chánh khí của Trời ñất sửa trị tâm thân 
chỉ có người tu thiền vô vi mới hiểu rõ ñiều này.  
 

 
7) Hỏi: Lừa Thầy phản bạn là sao?  
 
TL: Thưa lừa thầy phản bạn là khi thích gọi người bằng Thầy, quyến luyến theo dõi học hỏi hạnh ñức của 
người Thầy nửa chừng tưởng là mình ñã ñạt thành, mang nạn mà không hay!  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Nhẫn Hòa 
 

Rừng xanh tâm ñẹp ý Nhẫn Hòa 
Bạn ñạo bốn phương kẻ gần xa 

Chung nhau hợp lực cùng kiến thiết 
Hồi sinh tâm ñạo, chẳng buồn la. 

 
Buồn la ý tưởng ta bà, 

Trở về chơn giác, vượt qua tình ñời. 
Thinh không siêu diệu hợp thời, 

Chuyển không qui một, tạo nơi an toàn. 
Khai thông chuyển hóa nhiều màn, 

Qui về trật tự, khai ñàng tự tu. 
Tình thương chẳng phải là ngu, 

Cùng chung sanh hoạt an du tâm hồn. 
Qui y chơn thức sanh tồn, 

Cùng chung một mối giữ hồn lo tu. 
Ðêm ngày thanh nhẹ giải mù, 

Tâm không còn ñộng, an du thanh nhàn. 
Tự mình khai triển bạc bàn, 

Khai thông ñời ñạo, cảm an cảm hòa. 
Tình Trời chỉ có tình Cha, 

Thương yêu dạy dỗ, vượt qua khổ nàn. 
Từ ñời qua ñạo chuyển sang, 

Bình tâm thanh tịnh, ñàng hoàng hơn xưa. 
Dù cho kích ñộng mây mưa, 

Tâm thanh tự giác vẫn ưa lý Trời. 
Tự mình ñáp ứng hợp thời, 

Hòa cùng các giới, tạo nơi an toàn. 
 

Lương Sĩ Hằng. 
Amphion, 14-06-1988 

 
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
ðẠI HỘI THANH T ỊNH 

18/7/2000 
 
 
24. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao “Sự chân giác 
của mỗi cá nhân phải ñi ñến ñường cùng của ñau 
khổ mới thấy rõ biên giới của Phật pháp”?  
 
24. ðức Thầy: Cho nên Phật là từ bi; từ bi không 
có phá ai hết: người thế gian muốn cái gì thì cho 
họ muốn cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Như 
con muốn ñi qua một ñường phố, mà ñi chưa hết 

ñoạn ñường là tâm mình chưa yên; ñi hết ñoạn 
ñường rồi mình thấy mình biết quẹo bên nào cho 
nó ñúng. Cho nên, Phật Pháp không có bao giờ, 
gọi là “Từ bi,” không có bao giờ chặn ñường ñi 
của người khác. Mà chính họ tự thức là chánh. 
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25. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Nguyên tử phản ñộng 
lực” là gì? Nó có lợi ích gì cho sự tiến hóa của 
nhơn sanh và vũ trụ?  
 
25. ðức Thầy: “Nguyên tử phản ñộng lực” là nó 
tạo sự dũng mãnh cho tâm linh tiến hóa. Có sự 
phản ñộng lực mới thấy sự ñau khổ, thức tâm, và 
xây dựng trên ñường tình thương và ñạo ñức. 
 
26. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, Thầy có nói “Thầy 
cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như 
các con, cũng biết ñau khổ, cũng biết thương yêu, 
cũng biết xử dụng sự sáng suốt ñể dẹp bỏ tự ái. 
Nếu các con không thực hành là các con tự phản 
lấy chính các con, không phải phản Thầy.” Tuy 
là Thầy ñã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa 
và tình Thầy trò, chúng con không thể quên ñược. 
Ân tái tạo là ñiều ñã dìu dắt chúng con về tâm 
linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận? Thưa 
Thầy, cũng như ðại Hội ngày hôm nay, không có 
Thầy, làm sao chúng con có thể quy tụ về ñây ñể 
học ñạo nơi Thầy, nơi bạn? Xin Thầy cho lời 
minh giải. 
 
26. ðức Thầy: Cho nên, qua những cái hành 
trình ñộng loạn từ nhiều kiếp: mỗi nhơn sinh ở 
ñây không phải là mới có một ngày, hai ngày 
ñâu; mấy ngàn năm cũng có! Qua những hành 
trình ñộng loạn tự thức, mới nắm vững ñường ñi. 
Cho nên tôi thường nói, “Khổ, khổ, khổ, mới 
bước vào biên giới của Phật pháp.” Phật pháp là 
buông bỏ tất cả thế sự, ñể tiến về thanh tịnh mà 
thôi. Như ngày hôm nay, tất cả bạn ñạo có sự 
hiện diện hôm nay ñã buông bỏ, về ñường ñời 
buông bỏ rất nhiều, ngày hôm nay có cơ hội hội 
tụ thành một ðại Hội Thanh Tịnh Tết Vô Vi ở 
hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát ñể ñi tiến 
tới thẳng một ñường, thay vì quanh quẹo nữa!  
 
27. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao có bạn ñạo tu 
một thời gian không bao lâu, sau khi chết, ñược 
Thầy cho biết hồn bạn ñó ñược lên núi Côn Lôn 
Sơn tiếp tục tu; có bạn ñạo khác tu cũng khá lâu, 
có nghĩa là bạn ñó ñã tham dự sinh hoạt trong Vô 
Vi khá lâu, sau khi chết, phần hồn lại bị xuống 
ñịa ngục? Xin Thầy minh giảng cho chúng con 
hiểu rõ. 
 

27. ðức Thầy: Cái ñó là tôi ñã phân tách Luật 
Nhân Quả cho mọi người. Chúng ta làm người, 
nhân tốt thì quả tốt; nhân xấu thì quả xấu. Cho 
nên, cái ñịnh luật của trời ñất rất khe khắt, không 
phải giỡn như người ñời thấy không nói gì là 
muốn làm gì thì làm! ðó là tạo loạn tâm cho 
chính mình, rồi ñi tới chổ khùng ñiên bịnh hoạn, 
không cứu ñược.  
 
28. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Từ Quang” là gì? 
 
28. ðức Thầy: “Từ quang” là sự thanh nhẹ kết 
hợp trong tiểu thiên ñịa này, hướng thẳng về sự 
thanh tịnh của càn khôn vũ trụ, mới tạo ñược từ 
quang. 
 
29. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Thiền ñịnh” nghĩa là 
gì? 
 
29. ðức Thầy: “Thiền ñịnh.” Thiền ñịnh là, 
chúng ta tu có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, 
Thiền Ðịnh: phân giải cho nó rõ rệt, khứ trược, 
lưu thanh, hội tụ, nó mới ñịnh. “ðịnh” tức là nó 
nhập cái luồng ñiển ðại Bi ñể nó tiến thẳng về 
Niết Bàn Thiên Giới. 
 
30. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, Pháp lý Vô Vi là một 
pháp tu, hay là một tôn giáo? 
 
30. ðức Thầy: Nó là một pháp tu, một kỹ thuật 
thực hành giải mở những sự trược ô trong tâm 
thức của chính mình. 
 
31. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Giáo lý” nghĩa là gì? 
31. ðức Thầy: “Giáo lý” là một ñường hướng 
dẫn tiến người ta ñi; nhưng mà chính họ không 
thực hành cũng không làm gì cứu giúp ñược. 
 
32. Bạn Ðạo: Thưa Thầy “Pháp lý” nghĩa là gì? 
Tu Pháp Lý Vô Vi có phải luyện Tinh, Khí, Thần, 
hay không? 
 
32. ðức Thầy: Có tinh, khí, thần nó mới, Pháp 
là, khứ giả là ñường ñi; ñi tới một cái lý vững mà 
tiến; kêu bằng “Pháp Lý.” 
 
33. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Quốc hồn” là gì? 
Khác nhau với “quốc gia” như thế nào?  
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33. ðức Thầy: “Quốc Hồn” là sự, mọi người ñều 
cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, thì cái sự thanh 
nhẹ ñó cấu trúc dần dần thành cái Hồn, mới nhập 
xác ở thế gian, ñi theo ðịnh Luật Vay Trả từ 
nhiều kiếp mà tiến hóa. 
 
34. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, luyện Tinh, Khí, Thần 
không ñúng, có bị “Tẩu Hỏa Nhập Ma” hay 
không? Triệu chứng gì cho thấy là bị tẩu hỏa 
nhập ma? 
 
34. ðức Thầy: Những người tẩu hỏa nhập ma là, 
Tinh Khí Thần hướng về sự thanh cao, tự thức, 
và giải tiến tâm than; ñằng này nó gom gọn ñể nó 
chê bai ñạo này, ñạo nọ, và phá hoại người này, 
người kia, người nọ; ñó là cái luồng ñiển nó bị 
giáng xuống chỗ trược; trược là dục, không tiến 
ñược, hại tâm thân trước hết! 
 
35. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, làm thế nào ñem lại 
tình thương cho nhân loại ở tương lai? 
 
35. ðức Thầy: Mình không biết thương mình, 
làm sao thương nhân loại ñược? Khi mà thương 
mình, mình mới khám phá cái thể xác này là một 
tiểu thiên ñịa của Trời ñã sắp ñặt ñầy ñủ: có âm, 
có dương, có ñầy ñủ; có màu sắc; có Tim, Gan, 
Tỳ, Phế, Thận; có Ngũ Hành, Nước, Lửa, Gió, 
Ðất hợp thành. Nếu mà chúng ta thanh tịnh thì, 
khai thác ra chúng ta là một cái tiểu thiên ñịa hòa 
hợp với sự vĩ ñại của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên 
chúng ta càng ngày càng thức tâm tu tiến, thay vì 
phá hoại nhân sanh. 
36. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, làm thế nào ñem lại 
niềm tin cho nhân loại ở tương lai? 
 
36. ðức Thầy: Mình chỉ có thực hành mới ảnh 
hưởng ñược, nhân loại ñược. Nhân loại cấu trúc 
cũng như chính chúng ta, mà chúng ta không 
thực hành, ta nói một ñường làm một ngả, làm 
sao ảnh hưởng ñược người kế tiếp?  
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Thông báo về ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018  
 
1.07.2017 
Kính thưa quý bạn ñạo, 
  Hằng năm, bạn ñạo nô nức ñi dự ðại Hội Tết Vô-Vi, và dù ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36 chưa 
khai mạc, ai ai cũng mong chờ tin tức về việc bầu chọn ñịa ñiểm cho ðại Hội năm 2018. 
 Nay chúng tôi xin thông báo các nơi xin ñược bầu chọn cho ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 
2018, như sau: 
 

1. Montréal, Canada 

2. Las Vegas, Nevada, USA 

3. Salt Lake City, Utah, USA 

Theo thông lệ, quý bạn ñạo tham dự ñại hội kỳ 36 tại Penang, Mã Lai Á, sẽ có cơ hội bỏ phiếu bầu chọn 
ñịa ñiểm kế tiếp cho ðại Hội năm 2018. 
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Penang,  
Kính thư, 
BTC ðại Hội Vô Vi Quốc Tế  
 

Danh sách Bạn ðạo Phát Tâm cho Quỹ Trùng Tu 
Thiền Viện Nhẫn Hòa 

ðợt 11  tính ñến ngày 23 Tháng Sáu Năm 2017                                                                                            
          

Bð Lê Ngọc Tuyết/TSVôVi    200.00 $US  
Bð Lý Lệ Nhàn    350.00 $US 
Bð Tô Kim Nguyệt 1,100.00 $US 

                                                                Cộng:    1,650.00 $US                 

Thưa Quý Bạn ðạo, 

Chúng tôi ñã ñược bạn ñạo ñóng góp cho:       27,515.50$  
Chúng tôi ñã thay mái nhà chi phí:                 - 11,271.68$ (cộng chi phí linh tinh cho mái nhà ăn) 
Lột thảm, thay bằng laminate (lifetime)         -   6,402.07$ (cộng chi phí mua thêm laminate...) 
Dự chi cho việc trải nhựa Parking lot, ñường vào Thiền Viện, chạy quanh hồ và trước Thiền Viện, ước tính 
là :    - 45,000.00$ hoặc có thể hơn. 

Như vậy sẽ còn thiếu khoảng trên dưới 35,000$. Chúng tôi ước mong quý bạn ñạo tiếp tục giúp chúng tôi 
hoàn tất công trình trùng tu Thiền Viện này. 

Xin cảm ơn quý bạn ñạo. 
Nguyễn Trí Vượng. 

Xin lưu ý Quý Bạn ðạo tham dự Trại Hè Nhẫn Hòa 
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1). Xin quý bạn ñạo tham dự Trại Hè cho chúng tôi biết Ngày và Giờ ðến, Số Chuyến Bay, Tên Họ các 
bạn ñạo cùng ñi, và Số ðiện Thoại di ñộng nếu có ñể chúng tiện việc sắp xếp ñưa ñón.   

2). Khi nhắn tin trong ñiện thoại xin quý bạn nhớ cho biết tên và số ñiện thoại ñể chúng tôi có thể hồi ñáp. 
Chúng tôi không thể nhận ñược tiếng nói của tất cả quý bạn trong máy ghi lời nhắn. (ðT số 360-459-2405 
và số 360-819-9002 ) 

3). Xin quý bạn cho biết ngay Tên, Số ðT, ngày giờ, chuyến bay ñể chúng tôi sắp xếp xe ñi ñón quý vị. 
Xin bạn ñạo Nguyễn Hải ở New Mexico liên lạc với tôi tại số 360-819-9002, số của bạn cho không nhận 
ñiện thoại gọi ñến nên không liên lạc ñược. 

 
CHƯƠNG TRÌNH TR ẠI HÈ 2017 TV NHẪN HÒA 

 
July 4:  Khai M ạc Trại Hè và Tịnh Khẩu: 
 

10 am – 12 noon • Anh Vượng ñọc diễn văn khai mạc chào mừng bạn ñạo 
• Chị Quyên ñiểm danh ñọc tên bạn ñạo lên nhận jacket 
• Út phát jacket cho bạn ñạo 
• Chụp hình lưu niệm trước kiếng Vô Vi và trước Thiền Viện 

12 noon – 1 pm Thiền chung tại phòng thiền 
1 pm – 2 pm Cơm trưa 
4 pm – 5 pm Họp mặt bàn bạc cho chương trình tịnh khẩu 
5 pm – 6 pm Cơm chiều 
6 pm – 10 pm  ði coi pháo bông 
9 pm – 10 pm Niệm phật chung tại phòng thiền 
12 am – 1 am Thiền chung tại phòng thiền 

 
July 5-7: Khóa Tịnh Khẩu: 
 

6 am – 6:30 am • Chưởng hưởng dưỡng khí 
• Thể dục trợ luân 

6:30 am – 7 am ði niệm hành 
7 am – 8 am Ăn sáng 
9 am – 10 am Niệm phật chung tại phòng thiền 

12 noon – 1 pm Thiền chung tại phòng thiền 
1 pm – 2 pm Ăn trưa 
3 pm – 6 pm Sinh hoạt tự do: niệm phật, thở chiếu minh, lạy kiếng vô vi 
6 pm – 7 pm Ăn chiều 
9 pm – 10 pm Niệm phật chung tại phòng thiền 
12 am – 1 am Thiền chung tại phòng thiền 
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Riêng ngày July 7: chương trình t ịnh khẩu sẽ xả khẩu lúc 6 giờ chiều 
 
6 pm – 7 pm Ăn chiều, Xả khẩu bạn ñạo có thể nói chuyện 
9 pm – 10 pm • Phát biểu cảm tưởng 

• Bác Long ñọc diễn văn bế mạc khóa Tịnh khẩu và Trại hè 
• Cảm ơn sự tham gia ñóng góp của quý bạn ñạo 

 
July 8: Tour du ngoạn: Tùy theo nhu cầu bạn ñạo còn lại  
 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


