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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 tỏa 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) Ðạt được những gì?
2) Duyên lành để làm gì?
3) Tiến hóa đến đâu?
4) Vô cùng là nơi nào?
5) Học hỏi triền miên là sao?
6) Quí tưởng Trời cao để làm gì?
7) Qui bằng cách nào?
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1) El Cajon, 15-06-2006-07-13
Hỏi : Ðạt được những gì?

2) El Cajon, 16-06-2006
Hỏi: Duyên lành để làm gì?

Ðáp : Thưa đạt được sự thành công
Kệ :
Thành công qui hợp cùng Trời Ðất
Tâm an thanh tịnh quí Phật Trời
Quí tưởng cha Trời rất thảnh thơi
Tình thương sống động học chơn lời

Ðáp: Thưa duyên lành để tiến hóa
Kệ:
Tiến hóa thâm sâu qui nhứt chỉ
Cùng Trời tiến hóa độ nhơn tâm
Qui hội tình người cùng chung tiến
Thực hiện chơn tâm chiếu độ nhơn

3) El Cajon, 17-06-2006
Hỏi: Tiến hóa đến đâu?

4) El Cajon, 18-06-2006
Hỏi: Vô cùng là nơi nào?

Ðáp: Thưa tiến hóa đến vô cùng
Kệ:
Tâm thanh hướng thượng đến vô cùng
Nguyên lý tràn đầy bao dung tiến
Chuyển hóa thâm sâu rất nhiệm mầu
Ðời đạo song hành tâm đạt đạo

Ðáp: Thưa vô cùng là không đến được
Kệ:
Nơi nơi thức giác tự mình tu
Xuyên qua đời đạo vô cùng tiến
Thanh tịnh quán thông đời lẫn đạo
Thực hành chánh pháp duyên Trời độ

5) El Cajon, 19-06-2006
Hỏi: Học hỏi triền miên là sao?

6) El Cajon, 20-06-2006-07-26
Hỏi: Quí tưởng Trời cao để làm gì?

Ðáp: Thưa học hỏi đến vô cùng tận
Kệ:
Quí mến Trời cao không giờ bỏ
Rõ rệt duyên lành Trời ban chiếu
Thức giác tâm tu sáng hơn nhiều
Ðiều lành sẵn có tu tự tiến
Quí tưởng Trời cao tâm rất yên

Ðáp: Thưa quí tưởng Trời cao sẽ về
Kệ:
Thâm sâu đời đạo qui hợp nhứt
Tiến hóa thâm sâu rõ nhiệm mầu
Thanh tịnh hành chơn pháp về mau
Càn khôn vũ trụ qui một mối

7) El Cajon, 21-06-2006
Hỏi: Qui bằng cách nào?
Ðáp : Thưa qui bằng hành chánh pháp
Kệ :
Thực hành chơn pháp không trì trệ
Cảnh đẹp hồn tu trí mải mê
Tự về thiên giới học muôn bề
Tự tu tự tiến chẳng muốn về
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TRÍCH B ĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Khi mà hít thở thì điển nó vận chuyển, khi hít vô nói: “Ðầy rúng! Ðầy ngực! Tung
lên bộ đầu” đó, thì cái điển nó chuyển xuyên qua trái cật và đi theo đường xương sống nó tung
lên bộ đầu, nghĩa là nó chỉ liên quan tới phần sau thôi chứ còn ở trước bụng không có gì hết?
Ðáp: Không có nghĩa lý gì hết! Nhưng mà bây giờ mình nói phía đằng sau đó, mấy người nó
làm bậy bởi vì trình độ nó chưa tới, nó mới có hít đầy rúng một chút là nó tưởng cái điển chạy đằng
sau lưng, cái đó làm cho nó điên. Thành ra người ta không có chỉ cái đó, người ta cứ làm: Hít đầy
rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi, thì tự nhiên sau này nó mới mở cái chỗ đó. Nhưng mà người
thường, người ta ham hố, người ta không biết, à! Người ta nói: “Tại sao? Phải dẫn điển nó mới
đúng”.
Nhưng mà, khi mà dẫn điển là điên, mình cùng tiến, cái điển mình, mình chưa biết nó nằm ở
đâu thì làm sao dẫn. Nghe lời dẫn điển là sai. Nhưng mà tôi chỉ: “Ðầy rúng! Ðầy ngực! Tung lên bộ
đầu” rồi tự nhiên sau này tự động nó sẽ mở. Lúc đó chúng ta thấy rồi, mà người tu cao tới đó nó biết
dẫn điển rồi, bởi vì nó thấy tất cả ánh sáng mà nó điều khiển tất cả những luồng điển của nó. Tới lúc
đó dẫn điển hay không dẫn điển thì tự nó làm lấy, nó biết rồi, nhưng mà trong cái giai đoạn đầu,
mình chỉ giúp cho họ dọn nhà thôi, dọn tới đó sạch sẽ rồi họ biết sắp đặt chứ không có lo gì hết.
Hỏi: Hít pháp luân, cái hơi nó vô bụng, nếu mình nghĩ sai thì nó có đi theo ý nghĩ của
mình không?
Ðáp: Bây giờ mình cứ y như vậy, bắt buộc nó phải sửa lại: Vô rúng! Vô ngực! Tung lên bộ
đầu. Tại sao khi mình đem vô nó lại động loạn, mà sau sự động loạn là đi tới cái thanh tịnh. Cho nên
mình làm pháp luân rồi, nó thông rồi, ngồi nhắm mắt thấy cảnh, thanh tịnh mới thấy cảnh, thanh tịnh
sau sự động loạn. Làm việc nó ăn thua được hai bên, nó rõ rệt như vậy đó, mới thấy được.
Khi mà mình làm pháp luân không phải tịnh đâu, nó là động loạn. Nhưng mà trong cái động
loạn nó như cái cuộc hành quân vậy, thanh bình hết rồi, kế nó thấy à! Cho nên tu ở đây nó càng ngày
càng minh định, cái hơi nó càng nhẹ. Hồi vô, mình ngồi mình hít vô, nhưng mà người ta dòm thấy
không có hít, nhưng mà cái bụng nó lớn, cái ngực nó nở lần lần, lần lần nó nở hoài vậy à, mà người
ta thấy này ổng đâu có hít, nó được nhẹ rồi, mà người ban đầu hít vô nghe trong cái lỗ mũi cái hơi
chạy mạnh, à nghĩa là chưa thông, chừng nào nó thông rồi thì cái hơi nhẹ lắm. Còn nói chuyện hít vô
mà nó kêu lộn xộn này kia kia nọ là sai, cái hơi còn yếu, nó cung cấp không đầy đủ. Cũng như là
người ta kêu châm nước... 21 tỉnh! Anh mới làm việc có 3 tỉnh, còn bao nhiêu tỉnh chưa xong nó
thiếu, nó thiếu thì bây giờ làm nữa, làm thét cho nó đầy đủ rồi thì nhắm mắt thấy ánh sáng như đèn
Néon là đều hết rồi, toàn quốc khai thông biến thành cái Xá Vệ Quốc.Bây giờ mình hít là cái ý mình
còn nhớ mình hít, sau này không có cái ý gì hết, nói hít pháp luân là nó làm rồi, nó tự động. Bởi vì
ông chủ tu nè, rồi tới cái vía tu nè, rồi tới lục căn lục trần tu nè, rồi tới nhân viên trong cơ quan: Tim,
Can, Tỳ, Phế, Thận tu nè, 1250 vị Tỳ Kheo tu nè, rồi tới lỗ chân lông tu nè, rồi tới cây cối trong này,
nghĩa là bốn góc đều có bốn đứa con trai cũng tu luôn nè, bốn ông tướng đó chứ không phải lôi thôi.
Trấn ở trong đó cũng phải tu, khắc phục toàn quốc mà, cũng như là một cái quốc gia chứ không có
thiếu một cái gì hết, tất cả đều tu.
Bây giờ mới có hồn biết tu thôi, chúng chưa kịp tu, rồi một thời gian, tu rồi, vía nó mới theo
mình tu, rồi lục căn lục trần nó mới tu, rồi nhân viên, nó tu lần lần có lớp lang chứ đâu phải một lần
một, tưởng đâu mình tu rồi thành, đâu có được. Cái hồn mình còn chưa xong, chưa tới cái vía, chưa
tới lục căn lục trần, nó có thứ tự đâu có lộn xộn được. Cho nên ở đây, thấy thì đơn giản như vậy
nhưng phải hết sức dày công, sau dày công là đạt được, hễ đạt được bao nhiêu là bao nhiêu, chắc
chắn, nó không bao giờ mất.
Như tôi bây giờ làm biếng nói: “Tối nay xả hơi!” không có được! Ðúng giờ trong này tôi hỏng
công phu, nhưng mà tụi này tu, thành ra nó lo dậy nó công phu, tôi phải dậy để chứng minh chứ, thì
tự nhiên là tôi đâu có bỏ được. Chủ Nhơn Ông phải dậy chứng minh, hễ chứng minh... mà vừa chứng
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minh rồi là vọt đi rồi, còn hơn công phu nữa, hơn tu nữa, thì toàn quốc người ta tu mình đâu có bỏ
được, cái này mình tu toàn quốc mà, không có chỗ nào là không có.
Cho nên cái pháp luân đó, lần lần... lần lần, càng ngày ông thấy nó hít càng xa, càng dài, cái
hơi càng ngày càng mạnh. Mà nói tới bản thân thế gian, mình thấy càng ngày càng trẻ, mà nói về nội
tâm thế gian thì nó được thanh bình rồi, là vì mình thấy mình điều khiển được công chuyện nội bộ
của mình, thay vì nội bộ mình phải nhờ bên cái ngoại cảnh nó điều khiển, nhưng mà bây giờ mình
điều khiển được nội bộ của mình không nhờ ngoại cảnh nữa, thì con người tâm bất động nó nhờ ở
đó, còn điều khiển không được thì tâm nó phải động.
THÔNG BÁ0 CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI ÚC CHÂU
HỘI ÁI HỮU VÔ VI ÚC CHÂU (TĐ DŨNG CHÍ SYDNEY) TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
•
•

Kính trình Đức Thầy LƯƠNG SĨ HẰNG.
Kính trình Qúy Bạn Đạo.

Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-2008 được tổ chức vào ngày 16-07-2006 gồm có:
-

Hội Trưởng: Thái Phúc Hải
Phó Hội Trưởng Nội vụ: Quan Quốc Nguyên
Phó Hội Trường Ngoại Vụ: Phạm Hoài Niệm
Tổng Thư Ký: Nguyễn Thị Phương Dung
Thủ Qủy: Lê Thị Ngọc Sương

Mọi chi tiết xin liên lạc:
- Điện thoại: (612) 8704 4829
- Email: hthai@ìinet.net.au
TM Ban Chấp Hành HAHVV Sydney
Nguyễn T Phương Dung
Tổng Thư Ký
THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN GHỆ
ÐẠI HỘI “HỘI TỤ VINH QUANG”
Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Ðại Hội “Hội Tụ Vinh Quang” tại
Thailand vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 21/08/2006 và
23/08/2006.
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 30/07/2006 để chúng tôi
tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình
diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của
mỗi thiền đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương
mình.
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:
•
Subject của email: Van Nghe và ngày diễn (21/08 hay 23/08)
•
Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện
•
Ðịa phương / Thiền Ðường
•
Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.)
•
Thời gian trình diễn
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•

Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn

Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn
sau khi đúc kết được chương trình.
Chân thành cảm ơn và mong được sự hưởng ứng ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo.
Thân mời,
Ban Văn Nghệ Ðại Hội,
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái.
THƠ
CAÂY KIEÅNG YEÂU NGÖÔØI VOÂ VI

CAÛ MOÄT RÖØNG CAÂY THÔÛ ÖÔÙC MÔ
XOÂN XAO CAØNH LAÙ GIOÙ TRAÊNG MÔØ
GOÁC CAÂY COÅ THUÏ GIAØ GAÂN GUOÁC
MAI NÔÕ VAØNG HOA TREÛ DAÏI KHÔØ
VAÉNG BAËT TIEÁNG CHIM ONG BÖÔÙM LÖÔÏN
THÔM MUØI NGUYEÄT QUEÁ THIEÀN LÔ MÔ
CHUÛ NHÔN OÂNG ÑOÙ HOÀN THIEÂN COÅ
SÖÙC SOÁNG MUOÂN ÑÔØI KHEÁ HÔÏP CÔ
5 THAØNH CUÛ CHI 12-7-2006

===

Nieàm tin Baïn Ñaïo

Aùnh saùng vinh quang chaùnh nieäm tim
Rong chôi vui baïn thaùi lan tìm
Thieân ñöôøng hoäi tuï voâ vi saùng
Thaùng taùm möôøi laêm lan nôõ tim
Thieàn quaùn thaät saâu chôn söï vaät
Cuõng trong moät ñieåm linh ñaøi im
Töø quang beù Taùm taâm khoâng chieáu
Baïn ñaïo muoân ñôøi môõ roäng tim
5 Thaønh cuû Chi 12-7-2006
====
TIỄN NGƯỜI ÐI.
( Chia buồn cùng Bạn Ðạo THANH DŨNG
Tân Phú, Tp. HCM.)

***
Cô bạn chúng tôi “Bố” mới mất,
Anh em tôi cuối tuần tất bật,
Trời Mùa Ðông, chiều mưa lạnh ngắt,
Nên chẳng tiễn Người về Xứ Phật hôm nay !
***
Vẫn biết rằng thân Cụ là bước trả vay,
Nhưng chúng tôi thật tình áy náy !
Vì ngày dời Linh Cửu lên đài Hỏa Táng,
Vẫn mập mờ Ðường “Ai Vãn” đâu đây !!!?

***
Nhưng chắc bạn tôi cũng biết lấp đầy,
Gom phiền muộn, xã tường gây : hệ lụy à
Bạn tôi biết, hôm nay những gì trân quý ?
Cần “Bố” về Tâm Hoan Hỷ, tròn “KHÔNG”.
***
Nay Hướng Tâm cầu nguyện Linh Hồn,
Cầu cho Cụ, được “Siêu Sanh Miền Tịnh Ðộ”,
Nơi tương lai còn nhiều thách đố,
Ðường Vô Vi, đầy cam khổ bạn ơi !
***
Cố gắng lên , nguyện thẳng với Ðất Trời,
Ðạt “Tịnh Vị” mới trọn đời Hiếu Ðạo .
Lục Tự dẫn đường, để xa rời mộng ảo,
Thắp nén Hương Lòng trao THANH DŨNG:
_“Tiễn Người Ði” à
Tp.HCM, 21-12-2005.
Kính Bái,
Vợ Chồng TRẦN KIÊN HOA
cùng nhóm Thân Hửu.
====
TỔ, THẦY LUÔN CHỈ LỐI.

Thu về cùng Thầy dự hội,
Đệ tử canh cánh công phu,
Sám hối xa rời tội lỗi,
Mai sau thóat khỏi sương mù.
***
Điễn lành, sáu ngày Thầy phủ,
Đệ tử, quyết chí hành Thiền,
Trần gian ve sầu ru ngủ,
Vô Vi phăng lối tầm Thiên.
***
Tổ dạy, đường Trần đảo điên,
Nào ai thấm đường hay ấy?
Đệ tử nghiệp nặng chưa yên,
Thăm Trần Tổ buồn biết mấy !!!
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***
“Hội Tụ Vinh Quang” sum vầy,
Thái Lan hai ngàn lẽ sáu,
Việt Nam chung Thiền Tháng Bảy,
Đón , tiễn, Trời rãi Mưa Ngâu.
***
Viêt Nam Tổ khởi Đạo sâu,
Rão khắp Trần gian năm châu,
Chỉnh sữa nhân sanh hết xấu,
Thầy mong trăm họ vơi sầu.

***
Tám tư, một đời trần cấu,
Mong cho tất cả về nguồn,
Thương Trần, Thầy hành lâm tẩu,
Đệ tử một dạ theo khuôn …
***
( Kỷ Niệm Hướng Tâm Khóa Sống Chung “VT”).

Kính Bái,
TRẦN KIÊN HOA.
(12h.Am.15-07-2006)

BẠN ÐẠO VIẾT
VÌ ÐÂY VÀ VÌ ÐÂY !
(Thân gởi Quế Phương)
Dù chưa một lần gặp mặt QP, song ngược lại được đọc rất nhiều thơ, văn của QP rồi. Mặc dù
vậy, vẫn chưa lần nào tôi hiểu thấu tâm trạng của QP bằng lần này qua một tâm sự trên trang Led
“Vì sao và vì sao?” số 570 ra ngày 11-06-2006.
Trước hết tôi thay mặt cho chị em phụ nữ của Vô Vi (nói riêng) và phụ nữ trên trái đất này (nói
chung) xin thành thật cảm ơn lời nhận xét chân thành của QP về phụ nữ chúng tôi. QP ơi, đúng ! Chị
em phụ nữ chúng tôi tâm tính rất nặng nề và phức tạp. Song cũng không phải tất cả mọi người đều
thế và cũng đừng vì thế mà QP coi thường họ nhé. QP hãy ngẫm lại xem: mỗi con người chúng ta
sinh ra có ai mà không sinh ra từ lòng mẹ? Người mẹ Việt Nam (nói riêng) và người mẹ thế giới (nói
chung) đã làm nên biết bao kỳ tích trong lịch sử. Ðặc biệt người mẹ tâm linh còn kỳ diệu hơn nhiều.
Có bao giờ QP nghe, nói, thấy hoặc lạy Mẹ Quán Âm chưa? Mẹ Quán Âm, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu
đã thả thuyền từ cứu biết bao sinh linh thoát khổ trên thế gian này? Tình thương của người quả là vô
bờ bến, sức mạnh của người quả là vô biên! Và có lẽ đó cũng là “nguyên nhân” của tính nặng nề và
phức tạp của phụ nữ đó QP. Và hẳn QP còn nhớ sức mạnh của người qua truyện Tây Du Ký chứ?
Tôn Ngô Không có tới 72 phép thần thông biến hóa vẫn chưa cứu nổi mình, vẫn còn phải nhờ tới Mẹ
Quán Âm cứu cho thoát nạn. Người đâu cần dùng tới dao to búa lớn. Người không có bất kỳ một thứ
vũ khí gì ngoài “Tình thương yêu vô cùng tận”. Phải chăng “Từ Bi” là sức mạnh vô biên, QP có thừa
nhận điều đó chứ?
Thôi nhé, có lẽ tôi quá đề cao giá trị của phụ nữ rồi. Song đó là sự thật. Những điều tôi nói ở
đây thực sự không có gì khác ngoài việc muốn để QP phần nào giải tỏa được những khúc mắc trong
lòng mình và nên hiểu, thông cảm nhiều hơn với phụ nữ mà thôi. Và nếu như QP tin vào luật nhân
quả thì hãy nên bằng lòng chấp nhận những gì đi hoặc đến với mình. Dù có phải bầm dập và rắc rối
thì đó cũng là nhân quả mà thôi! Khi đã bằng lòng tu Vô Vi thì ta phải bằng lòng tự hóa giải tất cả
những nghiệp quả do mình gây ra phải không QP? Nếu ta biết hóa giải trong sự sáng suốt bằng “BiTrí-Dũng” thì khi đó sẽ không còn thấy sợ và phải xa lánh bất cứ ai, bất cứ điều gì cả.
Còn QP hỏi vì sao đã tu rồi mà ta còn mắc sai lầm này đến sai lầm khác? Theo tôi nghĩ: do
mình chưa dứt khoát, chưa trì chí nên cứ hoạn nạn rồi lại quên, lại để cho lục căn lục trần tự do lộng
hành, tự do tham dục. Mà nguyên nhân trực tiếp là mình công phu chưa được tinh tấn. Bởi vậy,
muốn chấm dứt sai lầm, chúng ta nên cố gắng công phu cho tốt hợp với niệm Phật thường xuyên tiến
tới Vô-biệt-niệm, thì sớm muộn gì ta cũng đạt thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi thì tất cả sẽ được hóa
giải trong thanh nhẹ.
Vài lời tâm sự xuất phát từ lòng chân thành của một người bạn Vô Vi, mong QP sớm đạt thanh
tịnh và hóa giải được tất cả. Có gì sai sót mong QP bỏ qua nhé.
Tân Phú, 14-06-2006
Thanh Dũng
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