
  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 1/6 

 
Số:  864  Ngày: 29 tháng 1 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 11/04/2001 đến 17/04/2002 
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) Thöông taâm cuûa loaøi ngöôøi thöïc haønh baèng caùch naøo? 
2) Nhieäm vuï töø bi laø gì? 
3) Mieäng noùi thaønh nhöng taâm khoâng thaønh thì sao? 
4) Trí khoâng yeân taâm khoâng oån thì phaûi laøm sao? 
5) Söï caûm ñoäng do ñaâu hình thaønh? 
6) Tinh thaàn phuïc vuï toái ña coù höõu ích gì khoâng? 
7) Laøm sao bieát ñöôïc trung thieân theá giôùi? 
 
 
 
 
 

Ñöùc Ñoä
 

Ñöùc ñoä Trôøi ban qui moät moái 
Caûm minh Trôøi ñaát chuyeån töø hoài 
Trí tueä phaân minh ñöôøng taâm ñaïo 
Khai thoâng trí tueä chaúng lo nhoài 

 
Vĩ Kiên 
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1) Monaco, 11-04-2002  8: 05 AM 
Hoûi:  Thöông taâm cuûa loaøi ngöôøi thöïc haønh baèng 
caùch naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa thöông taâm cuûa loaøi ngöôøi tham gia 
  Keä: 
 Tham gia giuùp ñôõ trong qui hoäi 
 Theá söï kích ñoäng tieán hôïp hoài 
 Ñaïi nguyeän khoâng thaønh duyeân loaïn ñoäng 
 Thaønh taâm döùt khoaùt nguyeän chôn loøng 
 

2) Monaco, 12-04-2002  3: 25 AM 
Hoûi:  Nhieäm vuï töø bi laø gì? 
 
Ñaùp:  Thöa nhieäm vuï töø bi laø thaønh taâm phuïc vuï 
  Keä: 
 Thaønh taâm phuïc vuï khaép nôi nôi 
 Tieán hoùa do taâm höôùng coõi Trôøi 
 Taâm ñaïo traøn ñaày duyeân taän ñoä 
 Quaùn thoâng ñôøi ñaïo nguyeän Nam Moâ 
 

3) Monaco, 13-04-2002  2: 25 AM 
Hoûi:  Mieäng noùi thaønh nhöng taâm khoâng thaønh thì 
sao? 
 

Ñaùp:  Thöa mieäng noùi thaønh nhöng taâm khoâng 
thaønh thì töï löôøng gaït laáy chính mình 
  Keä: 
 Luaät nhaân quaû raát ñaøng hoaøng 
 Thieáu trí laøm sao soáng ñöôïc an 
 Töï gaït chính mình sao ñöôïc tieán 
Trí taâm khoâng thaät khoù thoâng baøn 

4) Monaco, 14-04-2002  4: 10 AM 
Hoûi:  Trí khoâng yeân taâm khoâng oån thì phaûi laøm 
sao? 

 
Ñaùp:  Thöa trí khoâng yeân taâm khoâng oån thì phaûi 
thöôøng xuyeân nieäm Phaät vaø doã nguû 

  Keä: 
 Taâm thaân baát oån vì khoâng tònh 
 Thöùc giaùc töï tu töï cöùu mình 
 Khoù khoå chính mình neân ñoåi khuynh 
 Thaønh taâm nieäm Phaät chuyeån haønh trình 
 

5) Monaco, 15-04-2002  1: 40 AM 
Hoûi:  Söï caûm ñoäng do ñaâu hình thaønh? 
 

Ñaùp:  Thöa söï caûm ñoäng do taâm caûm thöùc hình 
thaønh 
  Keä: 
 Caûm ñoäng do taâm chuyeån hoùa sanh 
 Minh minh dieäu dieäu qui haønh trieån 
 Thaân taâm dieäu duïng töï hình thaønh 
 Lieân tuïc vaän haønh qui moät caûnh 
 

6) Monaco, 16-04-2002  2: 25 AM 
Hoûi:  Tinh thaàn phuïc vuï toái ña coù höõu ích gì 
khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa tinh thaàn phuïc vuï toái ña raát höõu ích, 
haïnh ñöùc doài daøo taâm thaân seõ ñöôïc yeân oån 
  Keä: 
 Haïnh ñöùc doài daøo deã tieán thaân 
 Bình taâm thanh tònh hôïp thanh cao 
 Qui nguyeân gieàng moái caøng thanh tònh 
 Thöùc giaùc bình taâm töï xeùt phaân 
 

7) Amphion Les Bains, 17-04-2002  8: 10 AM 
Hoûi:  Laøm sao bieát ñöôïc trung thieân theá giôùi? 
 

Ñaùp:  Thöa thieàn ñuùng seõ töï caûm giaùc vaø thaáy ñöôïc aùnh saùng soáng ñoäng môû ra taïi trung tim chôn maøy 
  Keä: 
 Traät töï tieán hoùa thoâng phaùt trieån 
 Bao la theá giôùi töï phaân huyeàn 
 Khai thoâng trí tueä töï giao duyeân 
 Giaùc thöùc chính mình töï vöôït xuyeân 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
VĂN TỰ VÔ VI 

ÑAÏI AÂN XAÙ KYØ BA : 
 
Kyø naøy laø kyø maït kieáp ñeå cho moïi ngöôøi khaép caû theá giôùi ñöôïc hoïc baøi sanh ly, töû bieät. Maø chính Vieät 
Nam laø ñöùng ñaàu ñeå thöïc hieän caùi baøi vôõ cho caøn khoân vuõ truï. Thöôïng Ñeá ñaõ saép ñaët nhöõng baøi vôõ khoù 
khaên nhö vaäy thì luoân luoân phaûi coù hoå trôï, phaûi coù luoàng thanh ñieån, phaûi coù chö vò saép ñaët laøm vieäc. Maø 
nhöõng ngöôøi ñoù ñaõ vöôït qua kyø moät, kyø hai cuûa söï söûa ñoåi cuûa caû caøn khoân vuõ truï.  
 
Ñoù, cho neân kyø moät laø con ngöôøi sanh ra khoâng coù söï phöùc taïp nhö baây giôø. Noù soáng raát ñôn giaûn. Noù 
soáng röøng soáng ruù, noù cuõng coù soáng kyø moät, noù khoâng coù ngaùn vaø khoâng coù sôï. Roài tôùi kyø hai, noù cuõng coù 
söï tieán hoùa hôn, vaên minh hôn kyø moät, noùi veà vaät chaát. Roài kyø ba naøy, noù laïi vaên minh hôn nöõa. Baây giôø 
caùc baïn thaáy ñöùa con nít noù khoân hôn ñöùa con nít hoài xöa. Ñoù, caùc baïn thaáy khoâng, noù ñi töø kyø moät, 
chuyeån kieáp phaàn hoàn. Caùi phaàn hoàn kyø naøy ñöùa con nít noù khoân. Coù ñöùa möôøi maáy tuoåi maø noùi chuyeän 
nhö ngöôøi lôùn, thoâng minh laém. Maø caùi khoân ngoan cuûa con ngöôøi laïi coù caùi xaûo traù, maø söï xaûo traù ñoù noù 
ñi tôùi choã sai laàm vaø tieâu dieät cho caû phaàn hoàn. Cho neân Thöôïng Ñeá phaûi chaän laïi roài ñeå giaùo duïc vaø aân 
xaù kyø ba ñeå khuyeán khích con ngöôøi phaûi hieåu Nhaân ñaïo, roài tieán tôùi Thieân ñaïo. 
 
Cho neân nhaân ñaïo thì Thöôïng Ñeá ñaõ cho vaät chaát ñaày ñuû. Cheá ñoä töï do coù ñaày ñuû heát. Maø neáu coøn sai 
laàm thì bò gì? Bò moät côn khuûng hoaûng veà taâm linh, ñeå nhieân haäu môùi trôû veà caùi yù thöùc cuûa chính mình, vaø 
hieåu roõ Thöôïng Ñeá ñaõ laøm gì vaø chuùng ta quaù trình ôû Vieät Nam : chuùng ta cuõng ñaày ñuû töï do, ñaày ñuû vaät 
chaát, nhöng maø quaù tham lam. Cho noù moät baøi hoïc! Thaønh ra baây giôø moïi ngöôøi thaáy roõ raøng, giaûi nghieäp 
laø gì. Khoâng nhôø söï tham lam cuûa chính mình, baây giôø ñaâu coù thöùc giaùc. Baây giôø môùi thaáy söï thöông yeâu 
laø quan troïng! Moãi moät ngöôøi Vieät Nam, boû xöù sôû queâ höông, coù noùi doùc, noùi naøy noùi kia noùi noï, nhöng 
maø cuõng nghó ñeán ñaát nöôùc, cuõng nhôù queâ höông, cuõng nghó chuyeän thöông yeâu, muoán giuùp ñôõ nhöõng 
ngöôøi ñau khoå. Ñoù laø gì? Hoïc haøn gaén nhöõng söï thöông yeâu maø thaät söï phaùt taâm. Cho neân nhieàu baïn ra 
ñaây ñi laøm khoâng coù bao nhieâu tieàn maø baét ñöôïc caùi thô beân nhaø noùi thieáu naøy thieáu kia thieáu noï, cuõng 
chaïy ñuøng ñuøng mua ñoâng mua taây, mua chuùt ñænh, roài cuõng gôûi qua, nhòn aên, nhòn bôùt ñi, ñeå cho ngöôøi 
khaùc trong côn ñau khoå. Ñoù laø gì? Caùc baïn ñang thöïc hieän caùi baøi thöông yeâu maø phaùt taâm thöông yeâu 
nhö vaäy. Hoûi caùi baøi hoïc cuûa Thöôïng Ñeá an baøi noù quí laém, maø neáu chuùng ta chòu tu vaø yù thöùc ñöôïc, thì coù 
phaûi Thöôïng Ñeá an xaù khoâng thöôïng Ñeá aân xaù cho chuùng ta coù cô hoäi ñeå tieán trieån veà taâm linh, khoâng 
duøng vaät chaát ñeå loâi cuoán chuùng ta laøm ñieàu sai quaáy nöõa. Luùc aáy caùc baïn môùi thaáy hoàng aân cuûa Thöôïng 
Ñeá laø ôû choã naøo. coù caét nghóa ra thì môùi coù hieåu, coøn neáu khoâng caét nghóa thì khoâng bao giôø hieåu caùi gì laø 
Hoàng Aân cuûa Thöôïng Ñeá. Thöôïng Ñeá laø ai? Caùi thaèng Thöôïng Ñeá, caùi maët noù ra sao maø cöù khen thaèng 
Thöôïng Ñeá! Thöôïng Ñeá ñoù chính laø phaàn hoàn cuûa baïn, ôû ngay trung tim ñang quaûn lyù töø boä ñaàu tôùi ngoùn 
chaân cuûa caùc baïn vaø traùch nhieäm caû caøn khoân vuõ truï. Caùi tieåu thieân ñòa naøy ai laøm vua? Chính phaàn hoàn 
baïn laøm vua, laø Thöôïng ñeá cuûa tieåu thieân ñòa. Caùc baïn tu xuaát phaùt ñi leân hoøa hôïp vôùi Ñaïi Hoàn. Luùc ñoù 
giôø phuùt naøo baïn cuõng soáng vôùi Thöôïng ñeácuõng soáng trong thöông yeâu thì caùc baïn ñaõ ñöôïc ñoåi taùnh haún; 
thöông vôï voâ cuøng, thöông con voâ cuøng! Khi baïn yù thöùc ñöôïc baïn laø Thöôïng Ñeá thì vôï baïn cuõng laø 
Thöôïng Ñeá vaø con baïn cuõng laø Thöôïng ñeá. Maø yù thöïc baïn laø Phaät thì vôï baïn cuõng laø Phaät. Thöïc hieän söï 
thöông yeâu voâ cuøng roõ raøng! 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Ðạo 
 

Tận dụng minh triết khai tâm 
Không dùng đấm đá tạo lầm, tạo sai 

Bình tâm học hỏi học hoài 
Từ bi khai khuyết sửa sai chơn hồn 

Lý thanh chơn lý sanh tồn 
Bất trung tạo động, hương hồn khổ đau 

Học thời chấp nhận đổi trao 
Qui nguyên thanh giới bước vào Càn Khôn. 

 
Kính bái 

       Lương Sĩ Hằng.  
Honolulu, 11-04-1989 

 
TRÍCH KINH A DI ÐÀ 

 
Ma Ha Ca Chiên Diên 

Ông Tư giảng. 
Chữ MA HA ngụ ý rằng: Muốn làm ma hay làm Phật cũng được. Hễ mê trần, không tu thì làm ma, 

còn muốn làm Phật thì phải tu. 
Chữ CA CHIÊN DIÊN do nơi chim Ca Lăng Tần Già. Khí ấy hợp lại hóa thành một con diều hâu, 

nói tiếng rổn rảng, bay khắp mọi nơi mau mắn, nóng nảy, hùng dũng, lại có tánh cường hào ác ý, cố ý làm 
hại, ưa cảm tình, ái tình, tầm lý đủ điều sanh dục tình, xúi dục cho bộ máy hóa sanh. Nó ưa đốc xúi làm 
những chuyện bỉ ổi. Người tu khó khăn tại chỗ này. 

Di Ðà ơi! Con hãy ráng làm Pháp Luân Thường Chuyển, phân tách nó ra để cho mỗi mỗi làm việc 
theo bổn phận của nó, theo về phái Thiền Tăng gọi là con Diều đậu lưng con Ngựa, hay biển sóng tình khó 
dứt khoát. 

Di Ðà ơi! Ráng từ nó ra, tránh nó ra, nhưng ta dạy con phép Pháp Luân Thường Chuyển khi nào cải 
hóa nó không nổi, đánh đổ chúng nó không được thì nhờ Pháp Luân Thường Chuyển để lìa nó ra (détacher) 
mới được. Vốn nó là hơi điển từ lá lách chuyển qua lá gan, trái tim, chạy qua thận thủy (trái cật). Nó đốc xúi 
cục men giống, xúi luôn đầu óc ta, trí não ta mê trần bỉ ổi. 
 
Ông Tám giảng 

Khi các bạn ngồi thiền tuổi trẻ nó cũng có, tới giờ ngồi thiền vô, nó kéo xuống nó dục. Ðó, bây giờ 
phải làm sao? Nhiều người giải quyết không được. Bây giờ tôi mới có cái phép chiếu minh, nằm xuống làm 
chiếu minh. Bởi vì... cái gì mà nó xúi dục? Cái nóng đó, ở đâu là nó cô động lại cái điển trược, mà chúng ta 
làm Pháp Luân chiếu minh cho nó phân tán ra lỗ chân lông, đại tiện, tiểu tiện, rồi chúng ta ngồi lại, ta làm 
Pháp Luân Thường Chuyển, thì nó phân tán cái lực nóng đó rồi, thì thấy nó giảm từ từ. Những bạn tuổi trẻ 
nên thử làm mới thấy rõ, chớ nhiều khi các bạn đang làm nửa chừng mà cái tính dục nó khởi thì rồâi nó 
cũng đòi hỏi như vậy mà nó làm hung hăng hơn nữa. Cái đó phải nói sự thật, là cái luồng điển nóng nó cô 
động và nó thúc đẩy mà thôi và chúng ta giải tỏa cái luồng điển nóng đó thì nó yếu dần dần dần, nó không 
còn nữa. 

Di Ðà ơi! Khi con hoằng hóa chúng sanh, phải dè dặt cẩn thận, nếu chúng sanh biết đường ấy là 
đường tội lỗi, máy ấy không Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín thì nên lánh nó đi. Nó là một bộ máy trong trần, để 
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sanh hóa bản thể con người, từ nhơn loại chí vật chất, không biết điều nhục nhã, và chỉ biết làm điều tội lỗi 
mà thôi, thì nó xô Di Ðà phải ngã, hà huống chi chúng sanh mới tu, làm sao đánh đổ nó được. 

Di Ðà ơi! Khi con hoằng hóa, nên nhắc nhở những người học đạo với con, khi Ma Chiên Diên muốn 
chạm đến thì chúng sanh được làm Pháp Luân Thường Chuyển của ta truyền bá, thì mới được theo chơn ta. 
• Ông Tám giảng 
Ở thế gian, những người không có tu không biết làm gì hơn, chỉ lẩn quẩn trong cái vòng đó mà thôi, không 
có thể thoát ra. Tội càng ngày càng chồng chất mà không biết do đâu đến, nhiều khi trách Trời, trách Phật 
không công bằng mà chính ta ngu muội mà không biết, thì ngược lại trách Trời Phật không công bằng. Ðó, 
vì sự ham muốn mà chúng ta không khống chế được. Ngày nay các bạn có Ðịa Ngục Du Ký, Ðịa Ngục Du 
Ký vỏn vẹn dặn cái gì? Cái tội đứng đầu là dục tính! 

Hỏi chớ Ông Tư dặn cái gì? Cũng đứng đầu là dục tính! Thấy chưa? Tất cả kinh sách đều nhắc, hỏi 
chớ những người đó có điên hay là không? Không! Những người đã lâm phải những cảnh đó, bây giờ thức 
hồn nhắc chúng ta và kêu chúng ta và chỉ luôn cả kỹ thuật cho chúng ta đã tháo gỡ cái nội duyên có thể xảy 
ra, bất trắc và làm cho chúng ta khổ tâm và không gỡ rối được. Cho nên người tu, chúng ta phải ý thức làm 
một điều hay cho chính mình và ảnh hưởng những người ở tương lai. Chớ không phải chúng ta tu mà mù 
quáng nghe theo rồi chuyện đời nói sao mình nghe vậy, rồi mình bị kẹt luôn, trong lúc mình than thở chẳng 
có ai giúp mình. Cái này mình có cái phương pháp tự giúp tự cứu. Cho nên phải thực thi cho kỳ được để tự 
giúp ,tự cứu mình. 

(còn tiếp) 
Hồ Huệ trích 

 
Vui Xuân với Đức Thầy tại San Jose California USA năm 2003 

 
Bạn Đạo Nam California đi xem bus suốt đêm để kịp đến thăm Đức Thầy cũng như các bạn đạo khác từ xa 
tới. Đức Thầy ban huấn từ đầu năm và nghe các bạn đạo bị đi tù cải tạo kể lại con đường tu tập và nhờ đó 
mà sống còn. Những bạn đạo mới được lên bắt tay với Đức Thầy. Video này ghi lại nhiều kỷ niệm và 
thương nhớ đến Đức Thầy rất nhiều. 

Kính mời quý vị coi lại và cùng hưởng niềm Vui của ngày Xuân. 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=659&Itemid=209 

Kính bái 

Ban Kỷ Thuật 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Kính mong các Bạn đạo Hướng Tâm Cầu Nguyện  

Bác NGUYỄN HỮU PHÚ hưởng thọ 97 tuổi, 
từ trần lúc 6:10 tối ngày 23 tháng 01 năm 2012 

(nhằm Mùng 1 Tết năm Nhâm Thìn) 
tại Arlington, VIRGINIA - USA 

Cầu chúc Bác được Siêu Thăng Tịnh Độ. 
 

Toàn thể Bạn đạo Vô Vi vùng VIRGINIA và 
 Hoa Thịnh Đốn 
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THƠ BẠN ÐẠO 
 
          MỪNG XUÂN 
   (Kính tặng Huynh Nghĩa) 
Hôm nay khai bút mừng Xuân 
Chúc mừng đạo hữu xa gần đón Xuân 
Mão đi Rồng đến chuyên cần 
Công phu luyện đạo góp phần độ tha 
Xuân về tâm tịnh thăng hoa 
Hành thiền pháp lý thân ta thái bình 
Nhâm Thìn khai triển do mình 
Hành thông đạo pháp hồn linh sáng ngời. 
                         Kính bút. 
                  TPHCM,24-1-2012 
                        Minh Vô Vi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XUÂN THẢNH THƠI 
Vui xuân dăm ngày Tết 
Niềm vui cảm nhận nơi 
Đời cho bao sắc thái 
Thanh nhẹ điểm nào khơi 
Pháp thiên đạo chơn khởi 
Hồn nhiên thức tuyệt vời 
Tâm như hồn tươi sáng 
Vô Vi pháp đạo đời 

 
Thu lướt đông qua xuân lại tới  
Hằng năm tứ tiết cũng dần trôi 
Thời gian cứ thế xoay tròn mãi 
Đạo đời song tu duyên pháp thời 
Tự tiến tự tu tâm tự thức 
Đạo mê đời chấp chút ngu khờ 
Hiểu ta trăm họ chúc thanh ý 
Quả ngọt vum bồi xuân thảnh thơi. 
           Cà Mau 23/01/2012 
                Văn Phong 
               - 

 


