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Thơ ngỏ
Bình Taâm
Bình taâm tu luyeän thaân haønh trieån
Nguyeân lyù Trôøi ban töï caûm hieàn
Trí tueä phaân minh taâm ñaït toát
Qui nguyeân thieàn giaùc trí phaân huyeàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991
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) Luật vận hành của Tâm kinh nằm ở ñâu?
2) Bé nghĩ sao về những người ñã và ñang cộng tác với Bé?
3) Thưa mang ơn thì phải ñền ơn, nhưng ñền ơn cách nào cho ñúng?
4) Việc ñời là việc phải lo làm sao yên ổn mà tu thâu ñêm ñược?
5) Phải làm sao ñể rời bỏ tập quán hàng ngày?
6) Tội là sao?
7) Phước là sao?
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1) Hỏi: Luật vận hành của Tâm kinh nằm ở ñâu?

2) Hỏi: Bé nghĩ sao về những người ñã và ñang
cộng tác với Bé?

TL: Thưa luật vận hành của Tâm Kinh nó từ vị trí
tiến hóa không ngừng nghỉ mà ra. Cho nên Bé TL: Thưa Bé luôn luôn quí trọng những người ñã và
thường nói có tâm và vô quái ngại, ngược lại không ñang giúp ñỡ Bé, tất cả ñều là ân nhân của Bé trên
tâm thì chỉ có ngại với nghi. Tâm cũng là một công mặt ñất này.
án ño lường vạn năng, không bao giờ nghĩ chuyện
cá nhơn, nhưng luôn luôn chú trọng vào việc ñại
chúng quần sanh, từ quang sống ñộng, không không
gian và thời gian, vô lượng kiếp hồi sinh.
3) Hỏi: Thưa mang ơn thì phải ñền ơn, nhưng ñền 4) 30-08-91
Hỏi: Việc ñời là việc phải lo làm sao yên ổn mà tu
ơn cách nào cho ñúng?
thâu ñêm ñược?
TL:Bé chỉ có thấy ñược thật tình tu học thì mới ñền
ơn ñược cho những người mong muốn Bé thành ñạt. TL: Thưa nó cũng là một tập quán tốt hay xấu ñó
Bé thực hành giải ñược khổ thì tất cả hướng về Bé thôi, nếu chúng ta thấy ñó là một tập quán tốt, thì ta
cũng sẽ ñồng ñược giải khổ trong nội tâm, tức là cứ áp dụng cho ngày lẫn ñêm thì tương lai chắc chắn
làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy, Bé chỉ biết sẽ ổn ñịnh và tốt ñẹp, hướng về không có lợi, mỗi
cắm ñầu lo tu trong ñêm dài thanh vắng.
ngày mỗi tiến hóa trong lãnh vực tâm tư, tự mình
cảm thức sự mê chấp, rất có hại cho phần hồn và
ñiện năng trong cơ tạng lưu thông không ñược ñiều
hòa, dễ sanh ra bệnh tật. Biết ñược chính mình ñã
ñến ñây với hai bàn tay không cộng với khối óc thật
thà và minh mẫn. Vậy ta không nên ôm lấy việc ñời
và làm ô nhiễm khối óc, lúc ra ñi trí không lành
mạnh, óc không thông, ñường ñi không rõ rệt, vậy
lỗi tại ai? Có phải chúng ta ñã nuôi dưỡng những
ñiều không cần thiết, biến thành tập quán tai hại
không?
5) Hỏi: Phải làm sao ñể rời bỏ tập quán hàng ngày? 6) Hỏi: Tội là sao?
TL: Thưa chúng ta biết nấu một nồi cơm ñể ăn, thì TL: Thưa chính mình bỏ mình mới là tội.
chúng ta cũng có thể xây dựng một cơ ñồ cho tâm
linh tiến hóa, ñó là trật tự nằm trong nguyên lý hóa
hóa sanh sanh, chỉ có làm mới ñạt, hành thì mới
thông, nhơn thân nan ñắc, pháp nan ngộ, ngày hôm
này chúng ta ñang có cả hai. Vậy còn chần chờ gì
nữa mà không hành cho ñến ñích, tình thương của
vạn linh ñang tận ñộ tâm thức của chúng ta tiến hóa,
xét cho kỷ thì rất ổn ñịnh, chỉ có sự tham dục tạo
cho chúng ta bất ổn mà thôi. Vậy chúng ta nên chấp
nhận thực hành hành trình tiến hóa cao ñẹp cho tâm
lẫn thân, ñêm dài cũng có thể rút ngắn lại, chấn
ñộng của khối óc càng nhanh và thanh nhẹ hơn. Siêu
văn minh sẽ thể hiện sự thanh tịnh là cứu cánh, tự
ñộng hướng về thanh tịnh thì sẽ ñạt thông, chẳng
còn tội phước.
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7) Hỏi: Phước là sao?
TL: Thưa phước là gia công tu luyện không tính toán, ñó là phước sẽ có ở về sau. Như ngày hôm nấy
chúng ta có cơm ăn áo mặc cũng do phước của tiền kiếp ñã hành thiền, ngày hôm nấy mới có ñầy ñủ, vậy
chúng ta không nên tạo ñộng mà ñánh mất phước duyên sẳn có, chỉ lo tu ñể tiếp tục cấy thiện tâm cho kỳ
tới, dù rơi vào lãnh vực nào cũng vinh quang.

CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Thảm Kịch Miền Nam
ðất yên lại tự gây phiền
Tình thương huynh ñệ tách riêng hai miền
Bắc Nam kích ñộng thường xuyên
Rước Thầy tận ñộ tạo duyên tạm hành
Tây Tàu Nga Mỹ cạnh tranh
Giành ăn trên ñất Trời sanh hiếu hòa
Bốn bên cũng muốn thật thà
Thâm tâm tìm lợi tạo ra mối thù
Cuối cùng chấp nhận chữ ngu
Ra ñi bỏ lại bọn tu không thành
Trở về tự thức cạnh tranh
Giết nhau chẳng kể tình anh em nhà
Tự mình ôm hận thiết tha
Mong sao sớm ñạt chan hòa tình thương
Người người muốn tự mở ñường
Về quê tận hưởng cái gương Cha lành
Bày ra ñủ cách sử sanh
Thực hành không có muốn tranh ñứng ñầu
Chẳng còn luyến tiếc thương nhau
Bán dân bán nước trước sau khó hòa
Trong tâm có nước có nhà
Không còn ở ñược bước qua xứ người
Lắm khi cảm thấy nực cười
Nơi nào mới có nơi người sống chung
Lắm khi cảm thấy mình khùng
Làm sao khôi phục trung dung ñạt hòa
Bằng lòng tu sửa cái ta
Tìm ñường tu học thức ra ñạo ñời
Làm sao tiến hóa hợp thời
Tìm ra cho ñược cuộc ñời là chi?
Tại sao nuôi dưỡng sân si
Khó quên thù hận khó ghi chơn lời
Xét xem cái cảnh ở ñời
Trời ban thanh nhẹ, họ thời chưởi nhau
Khó mà thực hiện ñổi trao

Ôm phần xé lẻ khó vào ñường tu
ðồng bào hai chữ nói ru
Không thương lại gạt tạo ngu tạo khờ
Làm sao thực hiện giấc mơ
Tâm không ñoàn kết chẳng giờ nào thông
Có tu tự triển khai vòng
Mở tâm mở trí mở lòng ñộ tha
Thực hành khai triển tình Cha
Cùng chung vũ trụ chan hòa tình thương
Khai thông thức giác trăm ñường
Tâm vô quái ngại tự lường tự minh
Cảm thông trao ñổi chơn tình
Thanh thanh diệu diệu do mình dựng xây
Nước ta hoàn cảnh là Thầy
Học bài nhịn nhục thơ ngây chẳng còn
Qui nguyên tâm thức lòng son
Chẳng còn mê chấp vuông tròn dựng xây
Dẹp phần lý thuyết mưa mây
Thực hành chánh pháp vui say ñạo ñời
Hòa cùng thiên hạ nơi nơi
Năm Châu qui một hợp thời ñạt thông
Từ mình hướng thiện vun trồng
Tâm không bổn vốn một lòng tịnh thanh
Trở về thực chất thực hành
Hy sinh vận dụng giới thanh cảm hòa
Tự mình hít thở khám ra
ðường ñi vô tận khó mà cản ngăn
Cảnh ñời tạm bợ lăng xăng
Học xong bài học cơ tầng cảm giao
Vạn linh khai triển muôn màu
Trước sau qui một chung nhau hợp bàn
Rồi ñây cũng phải hạ màn
Thanh bình cởi mở dân an dân hòa
Cộng ñồng thực hiện tình Cha
Hy sinh cứu ñộ chan hòa tình thương.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Khóa Tịnh Khẩu Big Bear (3-5-1993)
(Cuốn 6)
Bạn ñạo: Dạ, một người bạn ñạo có những câu
chuyện rất là ñặc biệt nữa là anh chị Bùi ðình
Trúc ở trên San Jose. Dạ thưa, nếu mà ñược xin
kính mời anh lên chia sẻ; và xin anh cũng nói qua
những chuyện của cháu bé ñể các bạn ñạo ñược
biết thêm và có thể áp dụng. Cảm ơn anh.
Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý
bạn ñạo. Lời nói ñầu tiên của tôi là chân thành
cảm tạ Thầy ñã giúp cho gia ñình chúng con ñược
vào tu. Thì con tu từ khi ở tù, ở tại Si-Khiu ñó, có
một anh bạn, anh cũng ðại úy cảnh sát cũng bị tù
chung khi vào ñất Thái. Thì con tu từ năm 1984 và
vợ con là Bùi Liên thì chỉ mới tu ñây thôi, mới từ
khi gặp Thầy ở Marriott Hotel. Con thường nghe
nói là thường ñàn ông tu mau hơn ñàn bà mà sao
vợ con tu lẹ quá! Vợ con tu ñược 10 thì con chỉ
ñược 7 thôi. Tuy nhiên thì chúng con cũng ñã nhờ
pháp tu này mà chúng con cũng ñã chữa ñược
nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Chẳng hạn như vợ
con thì ñi sai-zơ (seize: thử một chứng bệnh về
máu) là bao nhiêu lần mà Bác sĩ nó tìm hoài
không ra căn bệnh; mà nó nói là bệnh rất là hiểm
nghèo, hiểm nghèo mà nó tìm không ra bệnh! ði
hết qua năm này ñến năm kia cũng không hết, từ
Boston qua ñến Cali cũng vẫn chưa hết! Mà nhờ
vào pháp tu ñâu có mấy tháng thì tự nhiên cái
bệnh nó hết hẳn; và ñã chữa ñược nhiều căn bệnh
và cũng ñang chữa ñược những căn bệnh khác.
Khi con ở bên San Jose ra ñi thì các bạn ñạo bên
ñó cũng gởi lời ñến kính chào Thầy và các bạn
ñạo ở ñây, chẳng hạn như cụ Mẫn, anh Lý Vĩnh,
anh Võ Thanh Vân; và tất cả các bạn ñạo bên ñó
cũng ước ao ñược ñi tham dự khóa tịnh khẩu này,
tuy nhiên không có cơ may ñể ñược ra ñi. Và con,
vợ con thì cũng không có nghĩ là ñược ñi như thế
này; vì bao nhiêu lần ðại hội trước ñều chuẩn bị
hết tất cả sẵn sàng, thế nào cũng ñược ñi ðại hội
kỳ này, chẳng hạn như là ở Hồng Kông: gởi tiền,
ghi tên hết nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị trở
ngại ñi không ñược. Mà kỳ này không có chuẩn bị
sẵn mà cuối cùng ñùng cái tự nhiên ñược ñi tham
dự khóa tịnh khẩu. Rồi lại ñi, vợ con lại ñược nghỉ

phép ñể ñi lên Hai Không, rồi cũng lại ñi tham dự
ðại hội nữa. Con cũng rất lấy làm ngạc nhiên,
không biết tại sao những chuyện mình chuẩn bị
rất tỉ mỉ mà không ñược, mà cái này chuẩn bị
ñùng cái ñột ngột thì ñược ra ñi!
Và kính thưa Thầy, con có một số bạn ñạo ở Việt
Nam bây giờ ñang sống trong khắc khoải ñau
khổ: trên thì tham nhũng, từ Chủ tịch cho ñến hạ
tầng cơ sở; bán ñinh thì ăn ñinh; mà làm cái gì,
bán xăng thì ăn xăng; tất cả cái gì cũng tham
nhũng hết! Mà cái xã hội nào mà tham những thì
cũng ñưa ñến sụp ñổ. Một số bạn ñạo bây giờ
ñang ước mong làm sao có một Trưng Trắc,
Trưng Nhị hoặc là Phù ðổng Thiên Vương ñể cứu
giúp dân chúng Việt Nam ñang sống quằn quại
giữa ách thống trị rất là khổ cực lầm than! Và
cũng muốn mong sao Thầy có một kế hoạch trở về
Việt Nam càng sớm càng tốt ñể cứu dân ñộ thế,
cứu khổ ban vui. Và chúng con nguyện sẽ làm
chiến sĩ tình thương ñể ñi theo chân ðức Thầy ñể
hàn gắn lại quê hương ñang ñau khổ. Con xin
Thầy cho con một vài lời dạy bảo. (39:15)
ðức Thầy: Cái khổ, nhưng mà con người phải từ
trong khổ thoát ra, người ñó mới cứu thế ñược.
Cho nên những bạn ñạo ở Việt Nam lén lút lo tu,
khổ nhục chừng nào ñược ñiểm cao chừng nấy,
không lo! Còn chuyện của chúng ta về chúng ta
phải giữ nghiêm luật tu hành, về ñể ban từ quang
cho tất cả bạn ñạo. Nếu chúng ta không có giữ
nghiêm luật tu hành chúng ta chỉ về hút trược và
mang bệnh thì cả ñám hư hết! Cho nên, có thì giờ
từ ñây 96, tới 96, chúng ta cố gắng tu, một ngày
nào chúng ta phải trở về. Chúng ta trở về là chúng
ta ñem cái chuyện tốt lành cho tất cả mọi người.
Còn cái chuyện mà hối lộ là ñương nhiên người ta
phải có. Nghèo khổ thì tham lam, họ học tham
lam một thời gian rồi chán chường, rồi rốt cuộc họ
cũng phải ñi tu chớ không có làm cái gì hơn hết á!
Ôm tiền ôm bạc rốt cuộc cũng tay không ra ñi.
Một ngày nào ñó họ cũng thức tâm tu. Mà nhờ ai
chỉ cho tu? Nhờ những người giữ nghiêm luật của
trời ñất tu học, quang minh chánh ñại về mới ảnh
hưởng những khối hối lộ. Khối trược nó sẽ tự tiêu

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 4/6

tan, không lo! Lo tu ñi rồi sẽ có cơ hội tương hội
bạn ñạo Việt Nam.
Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, con cũng xin có một ý
nhỏ nữa là con có một thằng bé ñó, sáu tuổi, nó
cũng bị bệnh dị ứng: tức là ăn cái gì vào cũng bị
nổi mề ñay, rồi ho suyễn, nó thở không ra. Mà
hôm bữa lên ñây ñó, con cũng ñược phép mà ñi,
cố gắng ñi, cũng không dám cho nó ñi sợ nó lên
ñây làm phiền các bạn ñạo; nhưng mà cuối cùng
chị -vợ anh Lạc- với lại bên chỗ ban tổ chức bên
này có chấp thuận cho ñi, nhưng mà cố gắng giữ
cháu. Nhưng mà lên ñây ñược ñêm thứ nhất, ñêm
thứ nhì thì nó bị nghẹt thở, nửa ñêm khoảng gần
12 giờ thì cháu tưởng như là tắt thở, nó không thở
ñược; tính ñem xuống, trở xuống dưới núi; cuối
cùng ñó thì con quyết ñịnh là ñưa qua bên này
gặp cô Bê với lại chị Xuân An ở ñây, thì cho cháu
uống thuốc khoảng chừng tiếng ñồng hồ thì nó
tỉnh lại và sáng ngày hôm sau nó tỉnh và nó khỏe
ñược cho tới bây giờ. Cũng xin cám ơn chị Xuân
An và chị Bê. Dạ, con xin dứt lời.
ðức Thầy: Lòng thành, cha mẹ có lòng thành tu
học thì từ trường tốt có thể chyển hóa cho người
con ñược may mắn hơn. Cho nên tôi khuyên
người ñời muốn gia ñình tốt phải tu nhiều thì tự
nhiên sẽ có một phương thức hóa ñộ cho gia ñình
tốt. Từ luồng ñiển từ bi của Chư Phật chiếu cho,
không có thiếu sót ñâu. Chúng ta ñi thẳng mà,
không có ñi quanh quẹo; nhờ ñỡ cầu săm, không
có cái vụ ñó! Thì chúng ta hưởng trực tiếp trên
ñường trung ñạo ban chiếu cho chúng ta. Cho nên
gia ñình nào, tôi khuyên gia ñình Vô Vi nên giữ
nghiêm luật tu học, ñó là cái vốn chánh của phần
hồn của chúng ta, không bị bơ vơ khi chết.
Bạn ñạo: Dạ, thưa anh Trúc, tôi hồi nãy tôi có xin
anh là anh nói qua về chuyện cháu bệnh mà cháu
lạnh, mà nó ñỡ thì xin anh nói với bạn ñạo ñể bạn
ñạo có biết, dạ.

sĩ Mỹ thường thường nó phải bỏ vào lồng kiếng ñể
giúp cho cháu nó thở, và thường như vậy thì ña số
con nít Mỹ bị chết nhiều lắm! Thành ra vợ chồng
tôi cũng quýnh, không biết làm sao và phải ñem
lên -giữa nửa ñêm- phải ñem lên làm phiền cô Bê
và chị Xuân An. Thì khi lên trên ñó cho cháu uống
thuốc, mới lại không biết nhờ thanh ñiển hay sao
ñó mà chừng khoảng gần tiếng ñồng hồ sau thì
cháu tỉnh lại.
Bạn ñạo: Dạ, giờ chị Xuân An muốn nói là về cái
cách chữa trị của cháu ở nhà. Là ở nhà ñó thì
cháu cũng ñi sai-zơ (seize) nhiều lắm, ñi bác sĩ
chữa chạy rất là nhiều, nhưng mà cho uống thuốc
cũng không hết; cứ ăn nhầm cái gì mà có màu
hoặc là bị lạnh hay bị sao ñó thì người nổi mề ñay
và ñêm về thở không ñược. Và sau ñó thì vợ chồng
tôi không biết làm sao nữa. Nếu ñưa ñi Bác sĩ
hoài như thế này mà chữa cũng không hết bệnh
thì không biết làm như thế nào, cũng quýnh rồi!
Bây giờ chỉ có cách là cho cháu học thở và lạy,
thì mỗi ngày cháu cố gắng cháu lạy 100 cái:
trước khi ñi ngủ năm chục và sáng năm chục, tức
là một ngày lạy 100 cái; và cháu thở Chiếu Minh
một ngày hai lần. Thì từ ñó trở ñi cháu thở ñược
và người khỏe mạnh; và có lẽ bữa mà cháu bị ở
trên này là lên núi cao thành ra nó bị nặng hơn là
ở nhà. Và bây giờ cháu vẫn ăn trường chay không
có ăn thịt, thấy thịt sợ, thấy thịt cá sợ! Mỗi lần mà
mẹ ñi chợ mà làm bộ bảo mua hotdog cái gì thẩy
vào cái xe ñẩy là khóc thét! Thành ra cháu về nhà
là ăn chay và thở, lạy mỗi ngày không có bỏ ngày
nào hết.
ðức Thầy: Con nít mà cho ăn chay mà biết quỳ
lạy thì nó có thể tiếp thu thanh quang rất dễ dàng,
cái ñó là ở ñời này người ta kêu miracle (phép lạ),
cứu nhiều chuyện lắm!

Bạn ñạo: Dạ thưa quý bạn ñạo, tôi xin nói qua về
cái bệnh của cháu: và ñêm hôm ñó ñó, từ chập tối
thì cháu vẫn khỏe nhưng mà tới khuya thì nó nóng
và nó lạnh rồi nó thở không ñược. Và khi mà nó bị
nghẹt thở ñó thì nó cứ nấc lên và hai hàm răng
của nó gõ vào nhau thành tiếng và lưỡi cứ lè ra
lại thụt vô; và nó cố gắng nó thở, mà làm như là
gần tắt thở. Những tình trạng như vậy ấy thì Bác
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Video ðại Hội Vô Vi 2016 "Tâm Giao Bình ðẳng"
Trong thời gian chờ DVD chính thức của ðại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 35 Tâm Giao Bình ðẳng – Seoul 2016, xin
kính mời quí bạn ñạo theo dõi 2 videos Phóng Sự và Góp Nhặt Hình Ảnh bên lề ðại Hội, vừa mới ñược ñưa
lên mạng VOVINET, trang Sinh Hoạt/ðH Vô Vi Thứ 35/Video ðH.
Những bạn ñã ñược duyên may tham dự ðại Hội kỳ này sẽ ñược dịp hâm nóng lại những hình ảnh kỷ niệm
thanh nhẹ và ấm cúng này. Những bạn không tham dự ðại Hội sẽ có một chút khái niệm về diễn tiến của
ðại Hội và quang cảnh tham quan thành phố Seoul.
http://vovinet.org/vn/activities/Congres2016/20161025%20VIDEO%20DH%202016.html

Video các bài giảng của ðức Thầy
Các bạn có thể bấm ñây ñể nghe những bài giảng chọn lọc của ðức Thầy :
https://m.youtube.com/channel/UC-SSMUCBFCIOs4OMygk8Tnw

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

