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Số: 1072 17 tháng 1 năm 2016
Thơ ngỏ
Chuyeån Bieán
Chuyeån bieán voâ cuøng thöïc voâ bieân
Caûm thoâng Trôøi Ñaát töï giao duyeân
Trôøi ban tình ñeïp ta neân nhaän
Nguyeân khí voâ cuøng trôï phaùp duyeân
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/05/2006 ñến 12/05/2006
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 thiền ñường:
1)Thức triền miên là sao?\
2) Thức là sao?
3) Pháp tâm an là sao?
4 Thực hành chơn pháp là sao?
5) Hiểu thấp cao ñể làm gì?
6) Tự giác tâm ñể làm gì?
7) Chơn giác là sao?
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1) Nhẫn Hòa, 06-05-2006 11 : 10 PM
Hỏi : Thức triền miên là sao?\

2) Nhẫn Hòa 07-05-2006 11 : 20 PM
Hỏi : Thức là sao?

Ðáp : Thưa thức triền miên là hiểu ñược chiều sâu
Kệ :
Không cầu và tự hiểu sự thăng hoa
Thức giác tự hợp hòa tới nơi
Quân bình tự hiểu luật của Trời
Thực hành thức giác tự thảnh thơi

Ðáp : Thưa thức là hiểu ñược rõ ràng
Kệ :
Tự tu tự thức trí tâm an
Dẹp loạn tâm trí khó bàng hoàng
Thân tâm ổn ñịnh khó bàng hoàng
Thành tâm tu tiến pháp tâm an

3) Nhẫn Hòa, 08-05-2006 8 : 00 AM
Hỏi : Pháp tâm an là sao?

4) Oregon, 09-05-2006 7 : 55 AM
Hỏi : Thực hành chơn pháp là sao?

Ðáp : Thưa pháp tâm an là rất có trật tự
Kệ :
Thực hành tiến hóa tự tâm an
Quán thông ñời ñạo tự luận bàn
Qui nguyên thiền giác tự bạc bàn
Thực hành chơn pháp trí tâm an

Ðáp: Thưa thực hành chơn pháp tự luận bàn
Kệ:
Qui hội tình người tự chuyển sang
Quân bình phong phú tâm trí ñạo
Chơn tu tự giác hiểu thấp cao
Phán xét tình thương chung một tàu

5) Oregon, 10-05-2006 8: 00 AM
Hỏi: Hiểu thấp cao ñể làm gì?

6) Mt Shata, 11-05-2006 8 : 10 AM
Hỏi : Tự giác tâm ñể làm gì?

Ðáp: Thưa hiểu thấp cao ñể xét mình
Kệ:
Thành tâm tu tiến tự giảm khinh
Biết mình biết họ tự bạc bàn
Thương tình thực hiện ñiều cao quí
Học hỏi không ngừng tự giác tâm

Ðáp : Thưa tự giác tâm dễ tiến hóa
Kệ :
Tự thức tu tâm sống dễ dàng
Qui y Phật Pháp tự bước sang
Dìu tâm khai triển tự bạc bàn
Thực hành chơn giác quí hơn vàng

7) Hai Không, 12-05-2006 8 : 20 AM
Hỏi : Chơn giác là sao?
Ðáp : Thưa chơn giác là thành thật
Kệ :
Thức giác bình tâm tự phát quang
Khai triển bình tâm tự luận bàn
Qui nguyên thiền giác càng sống ñộng
Thành tâm tu luyện tự tâm an
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Hoàng Hôn
Một năm một lớn một năm già
Làm sao bước khỏi cái nhà càn khôn
Bo bo ôm giữ vía hồn
Không khôn lại dại ác ôn vẫn còn
Minh tâm thấy rõ hao mòn
Tu không kết quả vẫn còn chấp mê
Hạ mình mới rõ hương quê
Học xong bài học tự về ñến nơi
Quang minh chỉ có Cha Trời
Ðộ tha không ngớt những lời kích ban
Ðạo Tâm thanh nhẹ khai màn
Giải mê phá chấp hàng hàng khai thông
Thượng ngươn tiến triển khai vòng
Về nơi trật tự chẳng mong ước gì
Xem ñời ñang khổ dự thi
Tréo tròng thêm nặng khó ghi khó hòa./.,
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Manila, ngày 11 tháng 5 năm 1989
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
THẦY GIẢNG CHO CỘNG ÐỒNG VIỆT NAM TẠI WESTMINSTER
19/01/1991

Bạn ñạo: Xin ông Tám cho biết rằng bọn Cộng Sản có tin thế giới linh hồn hay không? Nếu không, tại sao
Hồ Chí Minh trong di chúc có nói ông ta sắp sửa gặp ông Mác (Marx), ông Lê (Lenin)? Bọn Cộng Sản tự
mâu thuẫn về phương diện linh hồn rõ ràng rồi, phải không Ông Tám?
ðức Thầy: ðó là mâu thuẫn, như tôi nói ñó. Bởi vì hồi mà Cộng Sản ñến ñó, có một người ở Bạc Liêu mà
ñi ở bên Cao Bằng - Lạng Sơn, họ học cái phương pháp tham thiền của tôi, mặt họ sáng, rất tốt! Họ tới họ
xin ý kiến thăm tôi, họ ñem một số cán bộ vô nhà tôi; nó nói: “Thời buổi này mà anh còn nói chuyện xuất
hồn hả?”. Tôi nói: “Anh mà không biết xuất hồn anh là người phản ñảng! Anh biết Hồ Chí Minh là ñảng
trưởng không mà anh nói vậy là anh có lỗi!”. Vì nó có cuốn sách nó tập võ, “Nhơn sinh thất thập”, cái gì
“cổ lai hy”. Thì tôi nói: “Hồ Chí Minh nói rõ ràng: khi tôi chết, tôi xuất hồn, tôi ñi thăm Các Mác (Karl
Marx). Thế giới lãnh ñạo chỉ có Hồ Chí Minh nói xuất hồn, mà tại sao anh phủ nhận chuyện xuất hồn?”. Thì
mấy chú ñó nói: “Ê, ôm cái thùng tôi có viết những cuốn sách tay rất nhỏ, có hình tôi tham thiền, ñem ra
phát cho người ta”. Rồi gần ñây-ở Hà Nội- người ta mới vượt biên người ta chạy qua, người ta ôm cuốn
sách; tôi mới tới Vancouver, họ ñưa, nói: “Bây giờ tôi tìm ra Ông rồi!”. Thì tôi mới chứng nhận, tôi mới
chứng minh rõ là họ ñã ñem cái thùng sách của tôi ñi về Hà Nội. Bởi vì tôi nói: “Ở thế giới không có ai nói
chuyện xuất hồn hết, chỉ có Hồ Chí Minh nói: Rồi tôi chết, tôi sẽ ñi thăm Các Mác”. Vậy ông lấy cái xác
nào ñi thăm? lấy cái hồn ñi thăm. Mà rõ ràng là tụi con nít không có nói láo: “ðêm qua em mơ em thấy Bác
Hồ, tóc Bác bạc phơ” ñó! Thì lúc ñó nó ñể yên cho tôi, không có làm gì. “Còn nếu mà anh chống sự xuất
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hồn ñó là anh phản ñảng.” Tôi nói vậy thì nó ôm sách ñi. Vô nhà tôi mà, có anh Thuần thấy hết.
Bạn ñạo: Xin ông Tám giải thích: Hồn Vía, tâm linh và giác quan thứ sáu. Tôi xin phép nói rõ giác quan
thứ sáu chứ không phải là giác quan theo thần kinh hệ.
ðức Thầy: Giác quan thứ sáu là sự thông minh của con người. Hồn, vía nó khác. Hồn nó xuất ra nó bỏ cái
xác; ñi trên cái ñó, không có dưới cái ñó.
Bạn ñạo: Con người có sự sống, con gà có sự sống, cây cỏ có sự sống, thậm chí loài ñất ñá cũng có sự
sống; vậy ta dùng cây cỏ ñể sống cho chính ta, vậy ta có phạm giới sát sanh khi ăn chay bằng cây cỏ hay
không? Xin ông Tám cho biết ý kiến.
ðức Thầy: Cây cỏ nó là thủ trảm bá ñao, tội nó còn nặng hơn con thú; nhưng mà nó ñược cứu qua con
người, nó ñược ñi lên. Còn con thú nó phải ñúng cái luật nó mới ñược tiến hóa. Con thú cũng phải thọ bao
nhiêu năm, bao nhiêu kiếp nó mới tiến hóa; mà mình ngắt gọn nó, mà trong lúc mình không có khả năng
ñiển quang! Cũng như ông Tế Công ổng tu, ổng có thể ăn thịt chó ñược, là ổng vừa ñưa miếng thịt vô miệng
là cái ñiển nó rút lên thì ông thấy cái hình con chó nó ở trên…, thì cái ñó là khác. Cái ñó là cái khả năng
ñiển quang của con người. Bên Vô Vi thì làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi sau này thấy ñược mới ñộ
chút xíu, mà mình thấy rõ ràng. Cái ñó là cứu ñộ chớ không phải giết. Thì khi mà mình không thấy mình ăn
vô là hậu quả nó dồn cục trong ñó mình giải không ñược, rồi nó sanh ra bệnh chớ không có gì ñâu! Nói về
nguyên lý của ñiển năng mới ñược.
Bạn ñạo: Dịch lý và thiền tương ñồng ở những ñiểm nào? Thiền có ñiểm nào nghịch lại với dịch lý không?
Xin ông Tám vui lòng...
ðức Thầy: Dịch lý là căn bản của thiền, mà tâm thức của mình không thức là không có phải là dịch lý. Tâm
thức toàn năng mới là dịch lý của Vũ Trụ. Mà con người thiền mà tâm không thức là nó ñi ngược với dịch
lý, thành ra khi ñoán trúng, khi ñoán sai.
Bạn ñạo: Nằm chiêm bao tôi thấy ánh sáng và thấy Thượng ðế, tâm thức bắt phải nói với thầy Tám. Xin
Thầy cho biết hiện tượng này.
ðức Thầy: ðiểm ñó là có duyên tu học, phải cố gắng tu lên một bước nữa. Chuyện ñời không ích gì, phải
thức giác và ñi trọn lành lên trên càng tốt
Bạn ñạo: Nằm ngủ thấy có …cầm cái chổi quét sân cho một bài thơ: “Tới ñây nước lụt thủy tràn, Minh
Vương mở hội gặp ñàn Chúa tôi”.
ðức Thầy: Cái ñó là người ta cho thấy rõ là Thánh nhân sẽ giáng thế xuống thế gian, ñể ñộ thế gian chớ
không có phải là kêu mình ñi làm, ñừng có lo vấn ñề ñó.
Bạn ñạo: Thưa ông Tám, mỗi khi con Soi Hồn thấy trán mình bị ngứa, vậy ñó là tại làm sao?
ðức Thầy: Là ñộc tố trong mình nó ra, dâm tánh mình nó xuất hiện; ñó là ñộc tố nó ra nó ngứa. Cho nên
phải làm Pháp Luân Chiếu Minh cho nhiều ñể cho thanh lọc bộ ruột càng ngày càng tốt. Tốt hơn nữa thì ñi
súc ruột thì nó hết ngứa
Bạn ñạo: Thưa ông Tám, con Soi Hồn, con có Soi Hồn nhưng sao thấy học con quên hoài? Xin ông Tám
giải thích.
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ðức Thầy: ði học quên hoài là tại bộ thần kinh của bộ ruột nó bị dơ lắm rồi; không có ñược tốt, cho nên
phải súc nhiều. Rồi sau này cái bộ ruột nó nhỏ lại, nó nhẹ rồi nó cung ứng lên khối óc, lúc ñó nhớ dai lắm
không có bao giờ quên.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quí bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho Bác Lê Tấn Quan là một bạn ñạo lâu năm, sinh ngày
03/05/1941 ñã từ trần tại Việt Nam vào ngày 10-01-2016 hưởng thọ 75 tuổi
Thân phụ của bạn ñạo:
Lê thị Thanh Phượng
Vũ Khánh Tường (con rể)
Lê Tấn Quyên
Lê thị Hồng Phượng
Lê thị Tuyết Phượng
Lê Nguyễn Ngọc Phượng
Bạn ñạo Tây Úc thành thật chia buồn cùng gia quyến và cầu chúc Bác Quan sớm ñược siêu thăng tịnh ñộ
Cám ơn quí bạn ñạo
Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc
THƠ BẠN ðẠO
Khắc Ghi Lời Thầy
Khắc tâm ghi nhớ lời Thầy mình
Niềm nở ân cần học giác minh
Tâm ta có ñủ thanh và trược
Sự sanh ñộng loạn cũng do mình
Xế tàn xác lụng mau tu luyện
Tà chánh hoà bình niệm Phật linh
Quạnh cô ñường ñời thông mối ñạo
Hiu quạnh chẳng còn tâm ñạo minh
Thủy Bùi Missouri 1/19/2016
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