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

 
Số:  956  Ngày: 3 tháng 11 năm 2013 

 

 
 Mục Bé Tám 15/1/2004 đến 21/1/2004 
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) Xây dựng tốt cho ai? 
2) Làm sao mặt mày được tươi? 
3) Muốn được sự quân bình thì phải làm sao? 
4) Thực hành pháp môn để làm gì? 
5) Trật tự có hữu ích gì không? 
6) Nhập định để làm gì? 
7) Xuất hồn để làm gì? 
 
 
 
 
 

Bình Minh 
 

Bình minh saùng toûa duyeân tình ñeïp 
Thöùc giaùc bình taâm höôùng nheï khuynh 

Ban raõi tình thöông cuøng caùc giôùi 
Trí taâm tu luyeän töï mình minh 

 
Vĩ Kiên 
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1)Disneyland, 15/1/04 
Hỏi: Xây dựng tốt cho ai? 
 
Ðáp: Thưa xây dựng tốt cho chính mình và ảnh 
hưởng mọi người 
                 Kệ : 
Xây dựng tốt hòa hợp với người 
Trì tâm tu luyện lại càng tươi 
Qui nguyên giềng mối tự vui cười 
Chơn tâm tự thức tự mình tươi  
 

2) Disneyland, 16/1/04 
Hỏi: Làm sao mặt mày được tươi? 
 
Ðáp: Thưa thực hành đứng đắn thì mặt mày sẽ được 
tươi 
                    Kệ : 
Liên hệ  nguyên khí trong sáng tươi 
An vui thanh tịnh sống tươi cười 
Gieo duyên tận độ sống vui tươi 
Uyển chuyển không ngừng trí phát quang 
 
 

3) Disneyland, 17/1/04 
Hỏi: Muốn được sự quân bình thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa, muốn có được sự quân bình thì phải 
siêng năng thực hành pháp môn 
                 Kệ : 
Nguyên lý khai thông tự đạt minh 
Hành trình khai triển qui giềng mối 
Uyển chuyển không ngừng qui một mối 
Hành thông tự đạt tiến từ hồi 
 

4) Disneyland, 18/1/04 
Hỏi: Thực hành pháp môn để làm gì? 
 
Ðáp: Thưa thực hành pháp môn để lập lại trật tự 
chính mình 
                    Kệ : 
Vạn pháp qui nguyên thức chơn hồn 
Hành thông tự đạt giải ôn tồn 
Qui nguyên thiền giác giúp phần hồn 
Khai triển chính mình tránh ác ôn 
 

5) San Diego, 19/1/04 
Hỏi: Trật tự có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa trật tự rất hữu ích cho sự tiến hóa 
                  Kệ : 
Nhập định qui nguyên nhận ánh quang 
Tâm minh tự đạt quí hơn vàng 
Ðường đi khai triển tâm hành tiến 
Quí tưởng Trời cao chẳng cảm phiền 
 
 

6) San Diego, 20/1/04 
Hỏi: Nhập định để làm gì? 
 
Ðáp: Thưa nhập định để xuất hồn đảnh lễ Phật 
                     Kệ : 
Thành tâm nhập định trí phân nền 
Ðời đạo song hành không dấy động 
Trí tuệ song tu minh tự giác 
Qui về một mối sáng qui tâm 
 

7) San Diego, 21/1/04 
Hỏi: Xuất hồn để làm gì? 
 
Ðáp: Thưa xuất hồn để học hỏi cõi trên 
                  Kệ : 
Xuất hồn học Hỏi vô cùng tận 
Phát triển vô cùng trí cảm giao 
Biết rõ đường đi không dấy bận 
Trời ban tình đẹp cảm giao tầng 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Ngoại ơi! 
 

Ngoại sanh mẹ cháu ra rồi, 
Ngoại ban từ điển mẹ vui con hòa. 

Ngoại ơi! Ngoại sống ở xa, 
Tâm con vẫn nhớ Ngoại hòa thương yêu. 

Thương con Ngoại nhớ con nhiều, 
Ngoại yêu con trẻ Ngoại siêu hơn người. 

Tình yêu sống động vui cười, 
Ngoại thương cháu Ngoại, Ngoại tươi đẹp người. 

Ngoại vui ban phước cho người, 
Ngoại trong tình cảm người người nhớ thương. 

Ngoại ơi! Ngoại đã gieo gương, 
Trần gian sống khổ yêu thương đầu đề. 

Ngoại thương Ngoại muốn con về, 
Cùng con sum hợp Ngoại mê giọng cười. 

Con nay cũng sống như người, 
Ngoại thương, Ngoại độ con tươi hoài hoài. 

Sống vui nhớ Ngoại chẳng sai, 
Ngoại người đi trước Ngoại oai hơn người. 

Ngoại ơi! Ngoại ơi! 
 

Lương Sĩ Hằng. 
Atlantic City, 31-12-1991 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
CHAY-MẶN 38b 

(Trích " Luận Đạo Vancouver -2 " ) 
 

Bạn Đạo :Con nằm chiêm bao con thấy ba lần, Thầy. Lần thứ nhất thì con thấy cũng như là hoa quả rất là 
nhiều. Cũng như là con có hỏi qua người bạn đạo, thì nói chắc con có duyên ăn chay. Và lần thứ hai con 
thấy, con nằm con thấy có một bà, và bà đó xưng danh cũng như là bà con của cái vùng nào đó. Và bà nói 
chuyện với con xong, rồi nói qua nói lại con không có nhớ rõ nhưng mà con có hỏi bà là con còn ăn mặn 
nhưng mà con không có ăn thịt, con chỉ ăn cá, ăn tép với lại ăn mực thôi. Thì bà mới trả lời... nói một hồi 
nhìn lên thì con cũng thấy trái cây hoa quả không. Một hồi bà mới trả lời, bà nói “ăn chay đi! con ăn chay 
con mới trả hết nghiệp”. Và lần thứ ba nữa thì con nằm, sau khi thiền con nằm chiêm bao, con thấy con đi 
chung với Thầy trên chiếc xe có ba người à: con và một người đàn bà nữa với Thầy, rồi chở tới nơi thì 
xuống, thì thầy xuống, con mới hỏi “Thầy ơi Thầy, Thầy ăn hủ tiếu không con nấu hủ tiếu cho Thầy ăn?”. 
Thì Thầy nói: “tao không có ăn hủ tiếu mà tao ăn cơm với nước tương, đem cơm nước tương ra đây tao 
ăn”. Thì con không biết phải con có duyên với ăn chay không? hôm nay con trình Thầy, xin Thầy giải đáp 
giùm cho con. 
Đức Thầy: Thì con có duyên ăn chay thì ráng ăn chay thử coi nó ngon không? 
Bạn đạo: Con thấy vậy đó, cho nên con ăn chay một ngày, Thầy. Con lại nhà của chị Tư, chị bạn làm 
birthday... con thấy đồ mặn ngon quá, con ăn luôn (cười). 
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THƠ BẠN ÐẠO 
          
           DUYÊN  NGHIỆP 
 
Duyên nghiệp đẩy đưa để học bài 
Gia đình ai nấy cũng như ai 
Đèn ai nấy tỏ đừng xao xuyến 
Học cho thuộc bài nghiệp mới phai 
 
Phai màu đổi sắc lại trong sáng 
Tuổi thọ tăng cao dự nhiều màng 
Cay đắng tình đời nào đâu thiếu 
Dự cuộc đấu tranh mới bẽ bàng 
 
Bẽ bàng thua cuộc chợt thức tâm 
Đêm nằm tự hỏi sao giáng lâm 
Không biết ta đây từ đâu đến 
Hạnh phúc là đâu tự nhủ thầm 
 
Nhủ thầm tầm đạo tầm chơn lý 
Ngộ pháp Vô Vi học diệu kỳ 
Thực hành ba pháp hành cho kỹ 
Mới thấy mình ngu đã nhiều kỳ 
 
Nhiều kỳ vì hướng ngoại đấu tranh 
Ao ước đủ điều ý nảy sanh 
Tạo khổ không hay càng lầm tưởng 
Trăm chiều trói buộc bởi Lợi Danh 
 
Lợi danh, danh lợi phải hạ màng 
Có ai sống mãi hưởng giàu sang 
Định luật vay trả Trời đã định 
Thôi thì buông bỏ tâm lại an 
 
An tịnh thấy rõ đạo trong người 
Hành thiền thanh tịnh mặt sáng tươi 
Biết rõ ta đây từ đâu đến 
Về không thanh nhẹ nở nụ cười 
 
 
           San Jose, ngày 23/1/1994 
                Kính bái 
                Lý Vĩnh 
                    ---- 
 
 
 
 

 
              Lòng Cha Mẹ 
  
Cha gào Cha thét cũng vì con 
Thương con Cha đợi đã mỏi mòn 
Niệm Phật để lại lời nhắc nhở 
Nhắc con hành Đạo giữ cho tròn 
  
Giữ tròn nhiệm vụ của chính mình 
Giúp mình, giúp Đạo, giúp chúng sinh 
Không còn chê trách hay ghen ghét 
Một lòng hành Pháp sáng tâm linh 
  
Cha Mẹ thương con giúp con khờ 
Hạnh nguyện vô cùng giúp con thơ 
Làm Cha làm Mẹ là như thế 
Thương yêu Cha Mẹ đừng thờ ơ. 
  
Thủy Bùi  - Missouri 09/10/13 
                     ---- 
  NGUYỆT RẠNG VƯỜN XUÂN 
 
Nhạc trầm, cung bổng lý đạo mầu, 
Âm vang hòa quyện tận đâu đâu, 
Đường thi Huynh dẫn nên thành ý, 
Nguyệt rạng hồ Xuân thuở mới đầu. 
 
Nghiệp chướng đeo mang phải đạo đời, 
Pháp Thiền thầy dạy vượt trùng khơi, 
May nhờ bạn đạo thương nâng giúp, 
Nhẹ bớt tâm thân thấy thảnh thơi. 
 
Suối đạo trong lành mát tâm can, 
Gội rửa trần tâm cảnh thế gian, 
An lạc quân bình mong giải thoát, 
Linh quang soi rọi lúc mơ màng. 
 
Giọt nước Cam-Lồ cứu chúng sinh, 
Trăng cho ánh sáng độ nhân tình, 
Chánh pháp vầng dương ban vạn nẻo, 
Ai người hiểu đạo tự mình minh. 
 
          Kính tặng quý bạn đồng tu 
          Bạc-Liêu, ngày 27/10/2013 
                      Tô văn Việt 

              ---- 
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            CẢM NHẬN 
Thành tâm niệm Phật nay chuyên cần 
Giải trược bỏ ra nhẹ bản thân 
Ai đã trải qua mới cảm nhận 
Vô Vi diệu pháp Trời ban ân. 
        Saigon 26.10.2013 
           Minh Vô Vi 
                 ---- 
          ĐỪNG QUÊN 
Luyện đạo công phu xây đắp nền 
Đêm đêm thiền tọa nhớ đừng quên 
Nhắc nhau cùng tiến về Thiên quốc 
Hiệp lực đồng tâm trí vững bền 
             Saigon 25.10.2013 
             Minh Vô Vi 
                  ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 

           THIÊN SÁNG 
Hít thở điển thanh hội cọp rồng 
Linh hồn nhẹ xuất cảnh tiên bồng 
Ngao du khắp chốn cỏi thiên sáng 
Sắc thái muôn màu nơi cỏi không 
         Saigon 24.10.2013 
             Minh Vô Vi 
                ---- 
          GIẢI NGHIỆP 
Thể xác bụi trần tạo hóa thân 
Tai qua nạn khỏi đủ căn phần 
Căn duyên tiền định xuống trần thế 
Giải nghiệp oan khiên tự xóa dần 
          Saigon 24.10.2013 
               Minh Vô Vi 
                 --- 
               TRỤ ĐIỂN 
Tu thiền trụ điển luôn hằng ngày 
Động cảnh vô tình điển mất ngay 
Giờ tý công phu sáng động mất 
Tu lâu không tiến uổng công hoài 
           Củ Chi 28.10.2013 
                Bá Tùng 

 


