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Số:  893  Ngày: 19 tháng 08 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 31/10/2001 đến 6/11/2002 
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) Ñieàu laønh coù ñöôïc söï ban chieáu cuûa beà treân hay khoâng? 
2) Laøm sao giöõ taâm thanh tònh? 
3) Söï thích thuù cuûa loaøi ngöôøi coù theå ñi tôùi si meâ khoâng? 
4) Muoán traùnh söï ñoäng loaïn thì phaûi laøm sao? 
5) Taïi sao laøm ngöôøi hay nghi kî? 
6) Thieáu quaân bình thì phaûi laøm sao? 
7) Tieán hoùa khoâng ngöøng nghæ laø sao ? 
 
 

Duyên Lành 
 

Duyên lành Trời độ quí hơn vàng 
Khai triển chính mình tự sống an 
Duyên đạo tình đời trong tiến hóa 
Thành tâm tu luyện độ các miền 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 31-10-2002  11: 00 AM 
Hoûi:  Ñieàu laønh coù ñöôïc söï ban chieáu cuûa beà treân 
hay khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa ñieàu laønh luoân ñöôïc söï ban chieáu cuûa 
beà treân 
  Keä: 
 Môû taâm khai trí ñöôïc ban haønh 
 Dìu tieán taâm linh tieán raát nhanh 
 Khoå haïnh chính mình qui moät moái 
 Thaønh taâm tu luyeän töï veà nhanh 

2) Atlantic city, 01-11-2002  8 : 15 AM 
Hoûi: Laøm sao giöõ taâm thanh tònh? 
 

Ñaùp:  Thöa phaûi giöõ traät töï cuûa noäi taâm thì seõ ñöôïc 
thanh tònh 
  Keä: 
 Traät töï qui nguyeân quí töôûng Trôøi 
 Thaân thöông côûi môû khaép nôi nôi 
 Tình Trôøi soáng ñoäng chuyeån phaân lôøi 
 Thöùc giaùc chính mình tieán hôïp thôøi 
 

3) Atlantic city, 02-11-2002  1: 20 AM 
Hoûi:  Söï thích thuù cuûa loaøi ngöôøi coù theå ñi tôùi si meâ 
khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa söï thích thuù cuûa loaøi ngöôøi coù theå sa 
meâ vaø ñoäng loaïn 
  Keä: 
 Söï thích thuù coù theå töï meâ 
 Bình taâm haønh trieån töï ra veà 
 Khoâng khoâng töï taïi qui nguyeân giaùc 
 Döùt khoaùt chính mình töï traùnh meâ 

4) Houston, 03-11-2002  7: 15 AM 
Hoûi:  Muoán traùnh söï ñoäng loaïn thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa muoán traùnh söï ñoäng loaïn thì phaûi duøng 
töø taâm nieäm Phaät 
  Keä: 
 Taän nieäm nguyeân lyù Phaät Phaùp 
 Thaønh taâm höôùng htöôïng töø taâm ñoä 
 Khai minh taän ñoä taâm thöôøng truï 
 Tieán trieån khoâng ngöøng giaûi chaáp meâ 
 

5) Houston, 04-11-2002  3: 15 AM 
Hoûi:  Taïi sao laøm ngöôøi hay nghi kî? 
 

Ñaùp:  Thöa laøm ngöôøi hay nghi kî laø taïi vì thieáu trí 
  Keä: 
 Suy nghó khoâng thaáu ngöôøi thieáu trí 

Saân si ñuû chuyeän hay gaây goã 
Khoâng thoâng khoâng tænh khoâng hoøa ñoàng 

            Gieo hoïa cho ngöôøi laïi thieáu tu 

6) Houston, 05-11-2002  6: 57 AM 
Hoûi:  Thieáu quaân bình thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa thieáu quaân bình thì phaûi coá gaéng tu 
thieàn 
  Keä: 
 Thieáu quaân bình thì phaûi sieâng tu 
 Khai trieån taâm linh töï giaûi muø 
 Taâm trí trieån khai duyeân ñaït thöùc 
 Quaân bình töï ñaït tu an vui 
 

7) Houston 06-11-2002  2 : 05 AM 
Hoûi :  Tieán hoùa khoâng ngöøng nghæ laø sao ? 
 

Ñaùp :  Thöa tieán hoùa khoâng ngöøng nghæ laø ñuïng chaïm nhieàu vaø saùng suoát 
  Keä : 
 Tieán hoùa khoâng ngöøng nghæ vaø saùng suoát 
 Daán thaân phuïc vuï khaép nôi nôi 
 Tình Trôøi ban raõi töï phaân lôøi 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng thuaän yù Trôøi 
 
 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/7 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

THẦY ÐI 
 

Thầy đi, để lại pháp tràng, 
Con vui thực hiện đàng hoàng hơn xưa. 

Sống tu có giấc có giờ, 
Bình tâm học hỏi thiên cơ hữu tình. 

Dấn thân hành đạo một mình, 
Hòa đồng tự thức cảm minh luật Trời. 

Tâm hồn sáng suốt nhớ Trời, 
Quán thông thực hiện những lời chơn ngôn. 

Thành tâm tiến hóa ôn tồn, 
Dở hay tự thức, chẳng còn si mê. 

Dồi mài tiến triển hướng về, 
Vô sanh bất diệt bối bê chẳng còn. 
Đường đi, sẳn có đường mòn, 

Thiệt thà tiến hóa chẳng còn bơ vơ. 
 

Quý thương, 
 

Lương Sĩ Hằng. 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
 
TÂY DU KÝ : 
Cũng như Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giái, thẩy đều ở trong bản thể mình đấy thôi. Tam Tạng là về 
phần Hồn. Tôn Ngô Không là phần trí. Trư Bát Giái là phần Vía đó thôi. Rồi Sa Tăng là cái ý – cái ác ý tối 
tăm đó. Thì tất cả là những người tu thiền, nó mở rồi, rồi nó không biết phải làm sao để mà dìu dắt cho 
người ta tu, nó mới đặt ra một cái truyện ly kỳ rất hay. 
 
Mà khi các bạn xem Tây Du Ký rồi, các bạn thấy nó đưa hồn các bạn đi tới từng giai đoạn một: Trời ơi, ông 
Sa Tăng đang bị phỉnh này, bị con gái nó cám dỗ này, tôi cũng vậy này, bị con gái nó cám dỗ làm động thì 
tôi phải mau mau niệm Phật. Cái trí tôi cứ chuyển lung tung, cái nào tôi cũng tò mò, cái nào tôi cũng muốn 
phá, cái nào tôi cũng muốn hơn. Đó là cái trí tôi. Rồi cái vía tôi thì mê man, rồi cái ý tôi nó loạn động, muốn 
phá đầu này muốn phá đầu kia, nó hùng hục vô trong cái chuyện hung hăng, cộng tác vô trong cái chuyện 
hung hăng. Rồi người (tác giả Tây Du Ký) phân ra trong cái Tây Du Ký, bạn xem thấy cái thứ tự của người 
hành đạo đã thành công, rồn bạn xét, TẤT CẢ ĐỀU QUI NGUYÊN VÔ TRONG BẢN THỂ BẠN, NÓ CÓ 
HẾT. Mà khi qui nguyên vô trong bản thể bạnbạn chỉ cười và sửa tánh. Nó mở rồi. Cho nên cái chuyện Tây 
Du Ký nhiều người mê lắm, đọc mê lắm! 
 
TẾ ĐỘ VONG NHÂN : 
Còn mình mà không tu thiền, mình đâu có điển thiền lành mà tế độ vong nhân, cứ đem bánh đem trái trái 
mà cúng thì tế độ không được. Mình tu, mình tập trung, mình phát tâm, mình mới tế độ được. không có phát 
tâm, không có tế độ được. 
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TỀ LUÂN HƯ CẢNH : 
Là ngày chỗ lỗ rún của chúng ta đây. Đó là tứ hải qui gia. Khi các bạn thiền, làm Pháp Luân thanh nhẹ rồi 
các bạn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy cảnh biển, cảnh sông… thì đó là Tề Luân Hư Cảnh (chứ 
không phải thực hành). TU TỚI HƯ KHÔNG ĐẠI ĐỊNH MỚI KÊU BẰNG THỰC CẢNH – MÌNH LÀ 
CẢNH, ĐÓ MỚI LÀ THỰC CẢNH. 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
Dục Tịnh Pháp Âm Tuyên Lưu Biến Hóa Sở Tác 
 
Nghĩa là: Ðồng thời con công phu luyện đạo mà nó ca hát om sòm, làm sao cho con tỉnh trí an thần, để một 
lòng theo chơn Phật. 
Xá Lợi ơi! Con tu Pháp lý đến đây còn mê muội quá không được phát minh theo ý cùng tánh của ta, đồng 
thời con thành phần thì nó cũng thành phần. Nhưng thành phần theo phẩm của nó, chúng nó cũng làm việc 
thọ giáo trực tiếp theo lời giáo huấn của con. Dầu sao đi nữa nó có lòng tu luyện giỏi giắn. Con lên cao nó 
mới được lên, còn phẩm giá của nó không thể trổi cao hơn con được. 
 
Ông Tám giảng 
 
      Tại sao trong này nói Thành Phần, là khi chúng ta tu. Có người tu nói rằng: ”Thôi tôi Soi Hồn đủ rồi”. 
Có người nói: “Tôi làm Pháp Luân tới đây cũng đủ rồi”. Làm một giai đoạn, một giai đoạn vậy, thét rồi tập 
quán nó biến từ thành phần một. Rốt cuộc không đạt đến trọn vẹn là vậy. Cho nên ông nhắc về thành phần, 
thành phần. 
Xá Lợi ơi! Cái tông chỉ của nó là ta lấy khí trược bản thể của con, ta dạy con làm Pháp Luân Thường 
Chuyển Khoa học Huyền bí của Phật. Cái khí trược bản thể của con nay hóa thành khí trược trung. Ngày 
nay nó gặp được phước đức của con, thành phần của nó là loại chim biết bay, ca hát. Tông chỉ của nó là Hà 
Sa, là điển lửa nội thể của con. Sao con lại trách ta bỏ rơi nó?... 
Xá Lợi ơi! Hiện giờ con hiểu chưa? Bởi thế chúng nó thành phần, có chỗ ở ăn, có sở làm việc; học hỏi là ca 
hát. Nó trở nên một khóm khôn lanh quỷ quyệt hơn khi trước. Nếu mà con không công phu luyện đạo thì 
con cũng bị tội dưới âm phủ đọa đày. Hồn con sẽ giao về cho Tần Quản Vương cai trị. Còn giống chúng nó 
là một khí điển thấp thỏi, nặng nề, hợp với thán khí theo gốc cỏ, hoặc là trong phân phướng để hóa sanh vi 
trùng, khổ sở lắm đó.  
Trưởng Lão Xá Lợi Di Ðà ơi! Ðó là tông chỉ, con hiểu chưa?... 
 
Xá Lợi Phất! Bỉ Phật Quốc Ðộ Vi Phong Xuy Ðộng Chư Bửu Hàng Thọ Cập Bửu La Võng Xuất Di 
Diệu Âm 
 
Nghĩa là lúc ấy Xá Lợi Di Ðà quỳ đảnh lễ bạch Phật: Khi con ngồi công phu luyện đạo thì con thấy nào các 
sợi gân trong bản thể đều nóng. Lúc con làm Pháp Luân Thường Chuyển, lỗ tai con nghe trong mình con 
gân chuyển có tiếng rần rần, cùng gió phất phơ qua lại. Phép ấy ra làm sao?... 
Trưởng Lão Di Ðà ơi! Phép Pháp Luân Thường Chuyển làm cho xao động, cũng do tông chỉ của gió. Con 
hít hơi vô là gió. Gió là điển lửa nóng trong bản thể. Tông chỉ của nó là điển ngoài trời con hấp thụ vào thì 
các gân cốt đều chuyển động để sàng sảy lừa lọc cho điển được hóa thanh. Từ trong bản thể ống xương, thịt 
máu bao quanh, các dây gân mặt lưới bao bọc. Tông chỉ của nó là Thất Trùng La Võng để cho khí điển chạy 
đều. Các chỗ nghẹt làm cho thông điển, kẹt qua kẹt lại mới có tiếng âm thanh, để tập cho chúng điểu ca hát. 
Ðó là tông chỉ của nó để giúp cho con luyện đạo Khoa học Huyền bí của ta. Khí điển trược hóa thanh, rồi 
cực thanh cực tịnh, con được thông minh sáng suốt, thành phần Tiên Thánh đó con. 
      Còn sự biến hóa hồn con được nhẹ nhàng, hồn là điển hóa thần điển mới được khôn khéo bay về thiên 
đàng, đứng chực hầu nơi ta. Lúc ấy đủ hình bóng đẹp đẽ vô cực vô biên muốn chi có nấy đó con. Nếu con 
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muốn chi thì con hóa lấy con, tông chỉ của nó. Thế gian là sắm mua phải có tiền mệt nhọc biết mấy. Còn 
theo Phật, trước hết con công phu luyện đạo mệt nhọc một lúc, con bỏ chữ sắm mua. Con lấy thêm tiếng hóa 
sanh vạn vật mà ta ban cho con đủ các y mọi món tông chỉ của nó do nơi sự huyền diệu của ta. Ta sắp bày 
một cái phép để hộ độ cho con muốn sao được vậy, khỏi nhọc nhằn như hồi ở thế gian.  
      Lúc ấy Trưởng Lão Di Ðà quỳ đảnh lễ Phật. 
 
(còn tiếp) 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho vong hồn mẹ vợ của Bạn Đạo Nguyễn Tấn Sỹ, là bà Nguyễn 
Thị Trâm- Pháp danh Trí Thiện, mất ngày 11 tháng 08 năm 2012 tại CHLB Đức, hưởng thọ 74 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ.  
Hội AHVV Đức Quốc và gia đình xin chân thành cám ơn Quý Bạn Đạo. 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
                     SÁM HỐI 

  
Mới tu tầm đạo khắp nơi nơi 
Học hỏi không ngừng rất cẩn lời 
Lễ độ thật thà hạ thấp nhất 
Nhíp tâm thu nhận chẳng hề lơi 

          
Chẳng hề nghi kỵ, quý yêu thầm 
Nhìn tốt mọi người vi diệu thâm 
Thấy Phật rất gần từ ái rộng 
Hồn nhiên như trẻ chẳng thương lầm 

           
Thương lầm hớn hở ngập tràn vui 
Đón nhận tiếng khen lắm ngọt bùi 
Trao đổi kinh thiền so sánh luận 
Hơn thua cao thấp tánh mờ lui 

             
Mờ lui thiếu lễ chẳng hòa tha 
Càng lúc mất đi tánh thật thà 
Cao ngạo muốn làm đại diện trưởng 
Lưng chừng thấy Phật lùi xa xa 

              
Xa gần diễn thuyết rất dễ yêu 
Khắp nơi bạn đạo quý thương chiều 
Trưởng huynh đại diện lời tâng bốc 
Trong bụng mừng thầm ngỡ tưởng siêu 

               
Tưởng siêu ngã mạng thuyết càng siêu 
Ai lỗi, cống cao chẳng xả chiều 
Ý muốn làm thầy lời nóng nảy 
Hạ tầng công tác Phật mờ tiêu 

                 
 

Mờ tiêu trầm điển chẳng còn minh 
Nhìn lại soi gương rõ chính mình 
Mắt đỏ hung hăng tia lửa dữ 
Ai nhìn cũng hoảng sợ lùi kinh 

                 
Lùi kinh bài học thức qui hồi 
Trở lại buổi đầu tìm lại tôi 
Sám hối ăn năn soi giác ngộ 
Đạo ở trong ta Phật quốc hồi 
                            Cà Mau, 01/08/2012 

                                     Phúc Tâm 
                  ----- 
             MONG CẦU 
Thiếu tiền đa số hay xin cầu 
Cứu khổ qua rồi quên một câu 
Khấn vái lời thề xin sẽ hứa 
Được rồi quên mất hứa chìm sâu. 
 
Chìm sâu bể khổ bởi do đâu 
Thiếu tịnh tánh tâm mất đạo mầu 
Tự chuyển Vía Hồn sớm giác ngộ 
Chớ đừng đau khổ khóc than sầu. 
 
Than sầu có được cái gì đâu 
Tam đạo Vô Vi để giải sầu 
Giải được trược ô người sáng suốt 
Đâu còn đoạ khổ tự khai mầu. 
                       TPHCM,ngày 15-8-2012 
                              Minh Tâm-Linh 
                     ---- 
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                SỐNG 
Sống đời đoạ khổ thức tâm tu 
Sống đạo niềm vui xoá hận thù 
Sống kiếp luân hồi tự giải thoát 
Sống hoà thanh điển hồn an du 
Sống tu pháp lý muôn đời hưởng 

Sống biết linh hồn tự giải mù 
Sống đúng cuộc đời đầy ý nghĩa 
Sống trong nguyên lý tự hành tu 
                       TPHCM,ngày 14-8-2012 
                                Minh Tâm Linh 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

TRÍ TÂM TỰ THỨC 
**** 

   Thời gian trôi qua rất nhanh . Thắm thoát Đức Từ Phu liễu đạo đã trên  3 năm, và cũng từ đó tôi không 
theo dõi hoặc xem bất kỳ đại hội nào ! 
    Nguyên nhân nghĩ Thầy nhập diệt rồi,đại hội không có Thầy,không có tiếng nói từ bi của người đạt ngộ 
thì chẳng học thêm được gì ? thôi thì thầm giữ  kỷ niệm xưa tu là đủ ? 
    Nghĩ lại mình đã nắm rõ chơn lý của Thầy rồi cần gì tham khảo với ai nữa một ý tưởng sai lầm tôi thầm 
tự trách. 
    Hình như có sự ban chiếu bề trên và sự làm việc bằng điển quang của Đức Thầy nhắc nhở tôi.Duyên 
Lành đã đến.  
    Mùa hè tháng 8 năm 2012 vợ chồng anh Cường ở hawai về V.N,du hành đến Cà Mau cùng một số bạn 
đạo,như có sự trọn lựa của trưởng đoàn người nào cũng mặt tươi mắt sáng hiền hòa lan tỏa thanh  điển  tình 
thương vượt trên thế thường  
    Một ngày sống chung ! 
Không.chỉ có bốn tiếng đồng hồ, buổi trao đổi rất bình đẳng,thật tâm,lễ độ,khiêm nhường đúng hạnh đức 
của người tu  
   Ai làm chủ hội thảo  ? 
Không. Không ai làm chủ cả ! 
   Tất cả bạn đạo tròn trịa bình đẳng chia sẻ sự hiểu biết cho nhau,tiếp thu không một chút tự ái . 
   Buổi đàm luận rất trật tự  
Giờ giải lao không ai đem chuyện đời ra nghị luận cả.không khí thanh nhẹ chan hòa thấm tình đồng đạo,tiến 
đạo,bộ đầu ai cũng đều riu riu rút lên trong niềm vui từ bi thoát tục  
     Một buổi ăn đơn sơ, không cao lương mỹ vị nhưng ai nấy cảm thấy rất ngon miệng  
     Khi vui hòa, món ăn đạm bạc cỡ nào cũng thấy ngon, đó cũng nhờ một người vì mỗi người, mỗi người vì 
một người,tự giữ nghiêm luật đó là sức mạnh tình thương ! 
     Dứt được mê chấp là niết bàn tại thế cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay ! 
     Trước khi ra về anh chị Cường có cho một số đĩa Trí Tâm Tự Thức 
     ở phần trên tôi có đề cập đến, ý tôi không quan tâm đại hội không có thầy,nhưng tôi cũng phân phát cho 
quý bạn.Trong đó có một bạn đạo nữ. 
     sau khi về nhà xem xong chỉ có điền đàm khuyên tôi nghiên cứu gì có nhiều trích đoạn rất thiết thực kỷ 
thuật thực hành của lời giảng Đức Thầy  
     sợ tôi ngán,bạn ấy cho rằng chỉ có một giờ rưởi là hết đĩa  
thôi thì kệ mở máy ra xem như thế nào,trên màn ảnh tivi 
 đại hội quốc tế Trí Tâm Tự Thức kỳ 30 khai mạc  
     Đại hội sắp xếp công phu đẹp mắt ba trăm bạn đạo không nhiêu cũng không ít,trên bụt hội thảo tốp bốn 
người trả lời từ câu hỏi của ban tổ chức,thêm sự bổ sung của những người phía dưới,sao khi không còn ai ý 
kiến nữa ban kỷ thuật bấm đúng lời Thầy giải thích đúng câu hỏi trong những trích đoạn Thầy giảng những 
năm xưa,quá thật kỳ diệu,siêu diệu chính xác.Tôi bừng tỉnh ngộ và xét lại còn thiếu sót rất nhiều,như có một 
lực hút của thanh điển của bề trên tôi ngồi xem bảy tiếng đồng hồ không một chút mệt  mỏi 
    Lời thầy rất rõ như truyền tâm ấn cho tôi  
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Trên màn ảnh ba trăm bạn đạo hình dung họ cũng có tâm trạng giống như tôi đang hưởng một niềm vui giác 
ngộ. 
    Thưa các bạn đạo bốn phương tôi không dám ghi lại chi tiết từng lời nói Đức Thầy sợ thiếu chữ mạng tội 
tam sao thất bổn,mà tôi chỉ nhắn gởi bạn đạo khắp nơi những ai nghi ngờ bỏ pháp,nên quay lại nghiên cứu 
không chỉ một lần mà nhiêu lần những câu ngắn gọn rất thiết thực của Đức Vĩ kiên. 
    Nếu ai muốn tu đúng đường chánh pháp Vô Vi trong Vô Vi hãy xem đỉa đại hội Trí Tâm Tự Thức 2011 
để nắm rõ tinh hoa do ban kỷ thuật khổ công nghiên cứu trích đoạn trao cho chúng ta. 
 
Trí Tâm Tự Thức nghĩa cao sâu  
Hội thảo đồng tâm phép nhiệm mầu  
Theo dấu chân thầy là thượng sách  
Rõ đường giải thoát dứt lo âu 
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