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Số:  1018  Ngày: 11 tháng 1 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám 5/4/2005 ñến  11/4/2005 
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) Trên ñời nầy ai hiểu nguyên lý? 
2) Nguyên lý là sao? 
3) Học hỏi không ngừng là sao? 
4) Sáng tâm mình là sao? 
5) Thanh tịnh là sao? 
6) Làm cách nào mới thật là tịnh? 
7) Việc nào mới là việc chánh ? 
 
 
 
 

Chuyeân Tu 

 
Chuyeân tu töï giaûi coõi meâ laàm 

Döùt khoaùt thöïc haønh roõ dieäu thaâm 
Thanh tònh chieàu cao khoâng daáy ñoäng 

Chôn thaønh tu tieán giaûi meâ laàm 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 05-04-05  1: 35 AM 
Hỏi:  Trên ñời nầy ai hiểu nguyên lý? 
 
Ðáp:  Thưa trên ñời nầy muốn hiểu ñược nguyên lý 
phải thực hành ñứng ñắn pháp môn 
  Kệ: 

Thầm tu thầm tiến chẳng ác ôn 
Thức giác chính mình tự sanh tồn 
Nguyên lý Trời ban không thay ñổi 
Khai thông trí tuệ pháp pháp thông. 

 

2) Atlantic city, 06-04-05  1: 44AM 
Hỏi: Nguyên lý là sao? 
 
Ðáp:  Thưa biết ñược hậu quả của mọi việc 
  Kệ: 
 Hậu quả của mọi việc tốt xấu 
 Hành thông tự giác chẳng lo rầu 
 Qui nguyên thiền giác chẳng xin cầu 
 Học hỏi không ngừng tự giác thông 
 

3) Atlantic city, 07-04-05  3: 41 AM 
Hỏi:  Học hỏi không ngừng là sao? 
 
Dñáp:  Thưa học hỏi không ngừng là liên tục 
  Kệ: 
 Liên tục thực hành rõ lý chơn 
 Thành tâm tu luyện sáng tâm mình 
 Khai thông trí tuệ qui ñường tiến 
 Giải tỏa phiền ưu chẳng lụy phiền 
 

4) Atlantic city, 08-04-05  3: 51 AM 
Hỏi:  Sáng tâm mình là sao? 
 
Dñáp:  Thưa sáng tâm mình là thanh tịnh 
  Kệ: 
 Thanh tịnh sáng suốt trợ người ñời 
 Thành tâm tận ñộ người lỡ bước 
 Chỉ ñường dẫn lối sớm qui nguyên 
 Học hỏi không ngừng tự vượt xuyên 
 

5) Atlantic city, 09-04-05  3: 59 AM 
Hỏi:  Thanh tịnh là sao? 
 
Dñáp:  Thưa thanh tịnh là không ñá ñộng  
  Kệ: 
 Thanh tịnh tự tu là thượng sách 
 Thành tâm dẫn giải là tâm tịnh 
 Khai thông trí tuệ qui hành triển 
 Hướng thượng tự tu tự mình hiền 
 

6) Atlantic city, 10-04-05  4: 08 AM 
Hỏi:  Làm cách nào mới thật là tịnh? 
 
Ðáp:  Thưa hành pháp siêng năng mới thật thanh là 
tịnh 
  Kệ: 
 Hành pháp siêng năng từ từ ñạt tịnh 
 Quí tưởng trời ban hành phát triển 
 Tận ñộ nhơn sanh cùng tiến hóa 
 Hành thông tự cứu tự khai màn 
 

7) Atlantic city, 11-04-05  0: 43 AM 
Hỏi:  Việc nào mới là việc chánh ? 
 
Ðáp:  Thưa tam ñại sự là việc chánh 
  Kệ: 
 Chánh giác minh tâm tự cứu mình 
 Thành tâm tu luyện rõ hành trình 
 Qui nguyên thiền giác minh ñạo pháp 
 Chuyển hóa thâm sâu tự cứu mình 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Suối ðạo 
 

Suối ñạo tâm tư chẳng lụy phiền 
Quân bình thức giác tự xuyên thế tình 

Thực hành phát triển tâm linh 
Trời ban thanh khí chính mình sửa tu 

Biết Trời giải tỏa mê mù 
An du thanh tịnh trùng tu hoài hoài 

Cô ñơn mới rõ thực tài 
Bằng lòng nhịn nhục tiến hoài không ngưng 

Có không không có chẳng ngừng 
Niềm tin thanh tịnh tưng bừng cảm giao 

Biết mình hiểu họ ñổi trao 
Muôn chiều phát triển muôn màu ñạt thông 

Trong vòng ñịnh luật hóa công 
Dựng xây xây dựng tham tòng tự tu 

Chẳng còn than thở khờ ngu 
Ðời là tạm cảnh an du phần hồn 

Vạn linh tiến hóa sanh tồn 
Quy y Phật Pháp giữ hồn lo tu 
Cảm thông nguyên lý chẳng mù 

Trời ban tình ñẹp an du phần hồn 
Tự mình dẹp bỏ ác ôn 

Sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê 
Bình tâm học hỏi hướng về  

Quê nhà Thiên Quốc chẳng mê cõi trần 
Nguyện tu ñóng góp một phần 

Ðiển thanh hòa cảm góp phần dựng xây 
Tâm tình sáng suốt ñổi thay 

Trong không mà có ngày ngày sửa tu 
Tự mình khai triển giải mù 

Quê hương sáng tỏa an du phần hồn 
Chúc con quy hội chơn hồn 

An nhiên tự tại chẳng còn thở than. 
 

Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng 

Olympia, 03-08-1997 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH 16 
 

Thân vừa thức giác trí không mê 
Khổ cảnh trần gian lại bối bê 

ðại nguyện không thành sanh loạn ñộng 
Tự mình thức giác chẳng còn mê 
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”Thân vừa thức giác trí không mê”: 
Chúng ta tu cơ tạng quân bình, có xác có tâm có ñiển tức là quân bình, không còn mê nữa, cái trí chúng ta 
không có mê. 
“Kh ổ cảnh trần gian lại bối bê”: 
Cảnh thế gian là cảnh khổ, tạo cho chúng ta cơ hội tranh chấp bối bê mà không hay. 
“ ðại nguyện không thành sanh loạn ñộng”: 
Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian muốn cứu ñời, muốn giúp người, thì sẵn trong tâm của người nào 
sơ sanh cũng có tình thương quý báu, nhưng mà ñại nguyện ñó không thành, hướng ngoại, bị lôi cuốn sanh 
loạn ñộng, con người nó ñộng loạn. 
“T ự mình thức giác chẳng còn mê”: 
Qua cái giai ñoạn ñó mới thức giác không còn mê nữa. Tôi ñến ñây ñể làm gì? ðể học nhịn nhục và tiến 
hóa chớ không phải ñến ñây ñể tranh chấp chuyện ñời thì lúc ñó chúng ta không còn mê nữa. ðến ñây ñể 
học hỏi, ñể tiến hóa, phần hồn phải trở về thanh tịnh mới ñược cứu rỗi lấy chính mình. Nếu vắng thanh tịnh 
là tự hại mình mà thôi. 
 
        Tại sao làm người phải tu? Tu là ñường lối phát triển ñi lên và dứt khoát tình ñời ñen bạc không có bị 
lôi cuốn nữa. Thực hành chất phác, mới là người tu. Khai triển trực giác của chính mình, mới là người tu. 
Tia sáng ngay trung tim chân mày sẽ phát sáng ra ñó là ñệ tam nhãn chúng ta có. Tiến lên một chút là tuệ 
giác mở, xa gần cũng như nhau. Chúng ta có ñường lối minh triết phát triển tâm linh trong thực hành, 
không còn mê chấp ỷ lại nữa thì con người mới thật sự cống hiến và ảnh hưởng cho quần sanh tốt ñẹp ñể 
cùng chung tiến hóa, có một cái xã hội văn minh tốt ñẹp, thực hiện tình thương và ñạo ñức, không còn mê 
chấp nữa. 
 
         Lòng tham tạo loạn cho chính mình. Chúng ta người tu cố gắng hiểu mình thì ñâu còn tham. Không 
hiểu mình mới là tham. Muốn cái gì tốt, của Trời Phật cũng muốn. Chính chuyện của ông Phật cũng muốn 
ñem vào óc, cũng muốn ăn cướp cái chuyện của ông Phật, còn chuyện của chính mình không khai triển thì 
ñâm ra lợi dụng, xấu tánh, không tiến hóa ñược. Hiểu ñược chính mình càng ngày càng tu càng vui, thấy rõ 
ràng phần hồn ñến ñây học hỏi ñể trở về Thiên Quốc, dũng mãnh hơn và dứt khoát hơn sẽ không bị trở lại 
mặt ñất mà lãnh khổ như bây giờ. Dứt khoát tình tiền duyên nghiệp thì không còn mê loạn nữa. 
 
        Tu cho chính mình, sửa ñể tiến chớ không phải tu cho ai. Nhưng mà việc làm của chúng ta, hạnh ñức 
ñầy ñủ là việc lớn. Khi mà chúng ta sửa ñược thì từ trường tốt có thể ảnh hưởng người khác cùng sửa như 
chúng ta và cùng hiểu như chúng ta, cùng hưởng như chúng ta, rất rõ rệt. Trong thực hành, không phải 
dùng lý luận sách vở mà chen ñua phá hoại tâm thức của chính mình, không gỡ rối ñược. 
 
        Chúng ta thấy rất nhiều sanh linh tại thế sống trong ỷ lại rồi ôm khổ ra ñi, chỉ có khóc thương mà thôi. 
Người tu hướng về Phật. Phật là một vị, một con người khổ tâm, khổ trí, cực ñủ chuyện, xã hội cũng chê 
nữa, mới tìm chỗ thanh tịnh ñể tu mà thoát. Thậm chí, người ñi xin ở ngoài ñường thức giác rồi cũng thành 
Phật, cũng trở về xứ Phật mà tiến hóa, chớ ở thế gian không tiến hóa nổi. Thế gian là tạm cảnh mà, có tối 
có sáng, trong cái có có, không không ñể học hỏi và tiến hóa, xây dựng tình người sẵn có trong nội tâm. 
Biết ñược tình người, biết ñược Trời Phật, biết ñược nguyên lý của sự sống còn của phần hồn mà tiến hóa. 
Con người liên hệ với Trời ðất mà không có tình, phần hồn không có liên hệ với Trời ðất là phần hồn ngu, 
không biết ñường về, dồn dập nhiều chuyện, bao vây bởi tình ñời khổ cực, không giải thoát ñược. 
 
         Những người buôn bán, nay một tiệm, mai một tiệm, bữa kia một tiệm, năm sáu tiệm làm sao ăn ngủ 
ñược? Nhiều chuyện quá không phải dễ ôm mà ôm chuyện tạm không hà, rốt cuộc về không! Nhiều người 
có một tiệm làm ăn cũng ñủ rồi, sanh ra năm bảy tiệm lo không xuể, ñâm ra khùng quẩn, ăn không ngon 
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ngủ không yên rồi xác thác ra ma chớ có ích lợi gì ñâu! Hiểu ñược nguyên lý ñó, cái tiệm chánh là cái Tiểu 
Thiên ðịa này, phần hồn là ông chủ mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiến và dẫn tiến vạn linh trong 
cơ tạng là thể xác càng ngày càng già nua, khổ cực và không có tiến hóa nổi. Bệnh lúc nào không hay. Mà 
có bằng chứng rõ ràng, chính mình hại mình. Có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không 
nhai kỹ, nuốt trọng, nhiều thứ nó tạo ra axít, ñộc tố hại thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nhức 
chỗ nọ là vì tâm không sáng suốt, ñem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành ñộc tố giày xéo(3) tâm 
thân, chậm tiến ở chỗ ñó. 
 
         Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ ngũ cốc là ñầy ñủ rồi, người nó khoẻ mạnh không 
có bị bệnh hoạn bất thường và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ 
mê chấp dị ñoan, khai triển trực giác của chính mình tiến tới tốt ñẹp và hòa bình, ảnh hưởng các giới ở 
tương lai. ðó mới thật sự người tu. 
 
        Tu mà không biết ñiển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng ñã ñưa chúng ta ñến ñây và 
giúp chúng ta tiến hóa. Chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của Trời ðất, ñâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng, 
nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Trai lớn cưới vợ, 
gái lớn lấy chồng, ñòi cho ñược nhưng mà rốt cuộc giải quyết không ñược, ñi tới chỗ ly tán, ly dị khổ tâm. 
ðể cho nó thức tâm nhưng mà nó cũng khổ tâm, nó cũng không thức tâm. Dù cho hoàn cảnh thay ñổi, nay 
lấy nhau, mai ly dị nhưng mà nó cũng chưa thức tâm, ôm lấy, lấy cái ñó làm sự ấm áp của tâm thân nhưng 
mà cuối cùng chết ñi ñâu còn ôm ñược nữa, ríu ríu ra ñi trong sự lạnh lẽo vô cùng, vì tham dục của chính 
mình mới tạo ra cái cảnh hỗn ñộn như vậy. Nếu chúng ta dứt khoát thấy tham dục không phải sự cần thiết 
thì tâm thân sẽ ñược thường lạc, vui khoẻ, không còn bận rộn trong chuyện không cần thiết nữa. 
 
        Người tu thanh tịnh, óc sáng tâm minh, vui hòa với các giới, làm việc chân chính thay vì vá víu. Thậm 
chí, những người xứ này ñi học xứ kia nhưng mà kỳ thật cái xứ của chúng ta là Thiên Quốc, ta không học. 
Học cái xứ thanh nhẹ ñể tiến hóa trở về ñó tránh nạn tai, không chịu. Phải làm liên tục trong một kiếp 
người mới có kết quả chớ không phải là tu một ngày là kết quả ñâu! Bất cứ ñạo nào ở thế gian cũng phải 
hết một kiếp người. Nhiều người còn chưa tiến hóa nổi vì bận rộn trong tham dục, ñành bỏ phế lãnh vực 
thanh tịnh của chính mình làm sao tiến hóa ñược? 
  
        Chỉ có Trời ðất mới thực sự xây dựng cho quần sanh, mà quần sanh tu không hướng về Trời Phật mà 
tu, thì làm sao có cơ hội tiến hóa và giải thoát ñược? Hiểu ñược rõ ràng như vậy, mới có dũng chí liên tục 
tu hành, triền miên thức giác, tâm an trí mở, không có gì khó khăn ở ñời này. Trí không minh, tâm không 
mở, thì cảm thấy khó khăn cho nên nhiều người ở thế gian ñã bị hoàn cảnh giày xéo tới vô cùng, thức tâm 
xin vào chùa tu, tự ñộng lên núi ñể tu, khép mình tu.  
 
        Nhận ñược một cái pháp, bất cứ cái pháp nào mà chịu tu rồi thì tự cảm thông nguyên lý của Trời ðất, 
an vui trong thực hành, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, thất tình lục dục nhân duyên không còn dính dấp 
nữa thì mới thật sự an nhiên tự tại trong giờ giấc tham thiền, cứu mình và ảnh hưởng những người kế tiếp ở 
tương lai.Khổ! Khổ! Khổ! Mới bước vào biên giới của Phật pháp! 
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Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 34, năm 2015 
“H ọc Và Hành” 

Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis, Atlanta, Georgia 
Từ 20 tháng 9 ñến 25 tháng 9 năm 2015 

 
Ngày 8 tháng 01 năm 2015 
Kính gởi quý bạn ñạo, 
 ðể tiện việc ghi danh cho bạn ñạo tại Vi ệt Nam, xin quý bạn liên lạc với chị Thủy tại Vi ệt-Nam, và 
cung cấp những chi tiết sau ñây, nếu quý bạn cần giấy mời của BTC ñể làm thủ tục xin nhập cảnh vào Mỹ 
ñể tham dự ðại Hội : 

1) Số ñiện thoại liên lạc và ñịa chỉ cư ngụ ñể gởi giấy mời. 

2) Số hộ chiếu và ngày hết hạn. 

3) Tên họ giống trong hộ chiếu và ngày, tháng, năm sanh. 

Giấy mời sẽ ñược gởi khoảng tháng hai, vì thế, xin quý bạn quyết ñịnh sớm ñể kịp thời làm giấy và 
gởi ñi. 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Ghi Danh 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Xin quý ñạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho vợ của ñạo hữu Jeannot Villaréal : 
Nguyễn Chi-Hạnh Bernadette, từ trần ngày 05/01/2015 tại Paris, hưởng thọ 77 tuổi. 
Hội Ái Hữu Ái Vô Vi Pháp Quốc 

BÁO CÁO SỨC KHỎE BÀ TÁM 

Tuần này bà Tám ăn ñược tốt và tập khôi phục chức năng ñựợc năm ngày rất tốt 

Xin cám ơn bạn ñạo hướng tâm cho bà mau bình phục 

 


