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Thơ ngỏ
Thanh tònh
Thanh tònh chôn hoàn minh caûm giaùc
Trí thoâng thöùc giaùc chuyeån phaân hoàn
Ñaïo ñôøi phaân roõ khoâng buoàn tuûi
Khai trieån taâm minh roõ leõ hoàn
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) Tu mà miệng môi còn hung dữ chê trách người này người nọ thì sao?
2) Tu ñứng ñắn thì phải làm sao?
3) Phần hồn thăng hoa là sao?
4) Chúng sanh là gì?
5) Muốn lập một hội ñoàn tại thế gian thì phải làm sao?
6) Có một số người chưa thấu triệt việc làm và ñường lối cho chung mà kích bác thì chúng ta phải làm sao?
7) Có người thoát ra những lời kích bác bí thế, ñổ thừa cho Trời Phật thì phải làm sao?
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1)Hỏi: Tu mà miệng môi còn hung dữ chê trách người 2) Hỏi: Tu ñứng ñắn thì phải làm sao?
này người nọ thì sao?
TL: Thưa tu ñứng ñắn thì phải tự mình câm mồm
TL: Thưa người tu mà miệng môi còn hung dữ chê nhịn nhục, phần hồn mới ñược thăng hoa.
trách, tức là nghiệp tâm của hành giả chưa giải ñược
còn ñứng trong vị trí hơn thua.

3) Hỏi: Phần hồn thăng hoa là sao?

4) Hỏi: Chúng sanh là gì?

TL: Thưa phần hồn thăng hoa là ñã tự dẹp bỏ sự lo âu
nghiệp chướng trong tâm, thì hồn mới có cơ hội lìa
khỏi xác mà học ñạo của Trời Phật ñã ổn ñịnh, cho
nên người ñạo phải dứt khoát sự tham muốn của chính
mình, giữ không làm ñích tiến hóa trong thanh nhẹ,
mỗi mỗi ñều thanh nhẹ và ảnh hưởng chúng sanh.

TL: Thưa chúng sanh là những tâm linh chung
sống trong quả ñịa cầu này, không có kỳ thị, như
chúng sanh ñã lầm tưởng chư Phật kỳ thị gọi là
chúng sanh. Tức là khác biệt, chứ kỳ thật hòa là
một nếu chịu tự tu, cho nên ở ñời này thường lập
cơ sở tu học cho chung, ñồng chiêm ngưỡng chứ
không phải dành riêng cho một nhóm người nào cả.
Người tu ñào sâu chơn lý dành cho người ñời, còn
người ñời phụng dưỡng chơn lý ñể mà tu, công ñức
từ nguyên thủy cho ñến ngày nấy vẫn tồn tại, trong
tâm của người hiền.

5) 05-09-91
6) Hỏi: Có một số người chưa thấu triệt việc làm
Hỏi: Muốn lập một hội ñoàn tại thế gian thì phải làm và ñường lối cho chung mà kích bác thì chúng ta
sao?
phải làm sao?
TL: Thưa muốn lập một hội ñoàn của nhóm tu hành TL: Thưa thì phải kiên nhẫn nghe và ñề ra ñường
lớn nhỏ cũng như nhau trước hết, phải hiểu ñược mục lối thích hợp cho chung không ngoài sự phát tâm
ñích của hội ñoàn hiện tại và tương lai. Ví dụ như Hội của mọi người.
Ðoàn Vô Vi thì trước hết ta phải chọn một người Hội
Trưởng biết kính nể Trời Phật và hòa với nhơn sinh
thì tương lai Hội mới có cơ hội phát triển và mọi
người mới có cơ hội tham gia việc công ñức chung,
nhìn thẳng vào khối óc của người phát tâm là chánh.
Trời, Người và Việc Làm phải ăn nhịp với nhau, thì
mới có cơ hội ñem lại sự an vui cho mọi người.
7) Hỏi: Có người thoát ra những lời kích bác bí thế, ñổ thừa cho Trời Phật thì phải làm sao?
TL: Thưa người Hội Trưởng phải căn cứ theo sự phát tâm của mọi người làm cây thước ño lường chơn tâm
của người biện bác thì mọi sự sẽ ñược giải quyết êm ñẹp, lúc ấy thể hiện tình Trời và tình người cao quí
chung hợp một nguyên lý khai minh, thì bánh xe chơn lý lúc nào cũng chạy ñều và sẽ không còn gút mắc
trong việc làm của những người phát tâm.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Quốc Hồn
Nhìn non sông nhớ cảnh Tiên Rồng
Dân ñất Việt nay rời cuộc sống
Học hỏi liên hồi vạn nẻo xuyên
Âm ba rúng ñộng tự khai tòng
Khai tòng cảnh tạm quy không
Nhớ bao hành ñộng tạo vòng khổ ñau
Giành ăn lần trước ñứng ñầu
Miệng kêu tâm gọi lòng thầu bạc xu
ðâu dè thực hiện giấc ngu
Ngày nay thức giác chịu tu chịu hòa
Thấy ñời tạm bợ gần xa
Ðều là tự gạt khó hòa bên trên
Quốc hồn ñã sẵn có nền
Tâm ta buông bỏ tự quên thế tình
Nguyện tu sửa chữa tâm linh
Thành tâm phục vụ càng minh lấy lòng
Tự mình tạo cảnh thương vong
Anh em không cứu tự tròng kéo nhau
Tâm thân bất ổn ñớn ñau
Nhìn nhau rơi lệ trước sau khó hòa
Quên ñi cái cảnh chung nhà
Ra ñi hứa hẹn cùng Cha thực hành
Ngược chiều trở lại cạnh tranh
Gạt nhau tự gạt khó thanh khó hòa
Quốc hồn chờ ñợi tâm ta
Ăn năn hối cải vượt qua khổ nàn
Cùng nhau huynh ñệ bạc bàn
Sửa mình tiến hoá tự hàn gắn tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Sao không chịu học cứ tầm ngoại lai
Thế gian chẳng có ai tài
Sửa mình là chánh sửa hoài không ngưng
Biết hồn chẳng có người dưng
Cùng chung huynh ñệ tiến từng phút giây
Từ xưa cho ñến ngày nay
Ôm vàng ôm bạc vẫn say tình ñời
Chẳng buông chẳng bỏ chẳng rời
Sân si dấy ñộng nơi nơi bất hòa
Khổ hành thân xác lân la
Nay ñây mai ñó khó hòa nội tâm
Âm thầm thanh tịnh tự tầm
Quay về tâm nội khỏi lầm khỏi sai
Thức hồn ân nghĩa hai vai
Tự mình vay trả chẳng sai chút nào

Phần hồn là bậc chủ tàu
Thanh thanh tịnh tịnh bước vào càn khôn
Kêu câu sự thế quốc hồn
Cộng ñồng quy nhất tự ôn lại bài
Chẳng còn so lý tranh tài
Thực hành là chánh lập ñài thanh cao
Thương yêu tha thứ nhiệm màu
Chẳng còn giai cấp tóm thâu bạc tiền
Tu thời thật sự lương hiền
Toàn dân quy tụ tạo yên tạo hòa
Sửa mình chánh pháp ñã ra
Thực hành cảm thức chan hòa tình thương
Pháp Luân thường chuyển như gương
Soi Hồn tịnh trí yêu thương muôn loài
Thiền Ðịnh giải thoát bi ai
Nhẹ nhàng lui tới ngộ ñài thanh cao
Tâm linh chẳng có phân màu
Vô hình vô tướng ñổi trao hàng ngày
Cảnh ñời hoàn cảnh là thầy
Dạy cho hiểu ñạo vui vầy cảm giao
Khí thanh thực hiện ñổi trao
Giúp hiền tiến hóa chan hòa tình thương
Quy Không nhàn hạ mở ñường
Ra vô dễ dãi yêu thương ñời ñời
Quốc hồn hỗ trợ hợp thời
Người người hoan lạc ñạt nơi an toàn
Kỷ Nguyên Di Lạc khai màn
Cùng nhau học hỏi cùng bàn cùng tu
Tham thiền nhập ñịnh ngao du
Sống ñời an lạc trùng tu hoài hoài
Cha Trời sớm ñã an bài
ðề thi sắp sẵn nơi ngay tâm người
Mở ra chỉ biết nực cười
Quy Không chẳng có, tâm lười chán chê
Ðạt thanh mến cảm muôn bề
Về nơi thanh tịnh là quê quốc hồn
Vạn linh chung sống sanh tồn
Nghiệp tâm không có chẳng dồn một nơi
Hòa ñồng thức giác nơi nơi
Trời ban mùi ñạo hợp thời sửa tâm./.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (tiếp theo)
Bạn ñạo: …

hiện ñại nguyện của tôi." Thấy chưa?

ðức Thầy: Hổng sao. Hổng sao. Cái ñó không
sao; cái ñó không nghĩa lý gì ! Cái ñó là mình chia
ra năm, sáu bữa ăn; không có nghĩa lý gì. À; tim
quá yếu; bao tử, cũng không ñược; thận cũng yếu;
"Tâm Thận bất giao" rõ ràng; tôi dòm mặt tôi thấy
rõ ràng rồi. ... À, tôi trị Ông 15 phút, Ông bắt
mạch, cái, "Happy now; I am happy now!" Vui
rồi! ….

Ði với tôi trăm ñường mở rộng

Bạn ñạo: …
ðức Thầy: Dạ. Dạ, Nguyễn Xuân Liêm; ừ; ừ;
Nguyễn Xuân Liêm. Ừ. Nhưng mà bây giờ. Dạ.
Dạ. Coi sách tu luyện, khổ lắm Ông ơi! Cứ kéo
dưới Ðơn Ðiền ñó, rồi vợ con chọc cái, mình nóng
thêm nữa; cái, nó hư à! Dạ, nóng thêm nữa. Bây
giờ phải giải tỏa cái vụ ñó! Ừ. Thành ra mình
thấy, cả xã hội mình cũng giận luôn nữa! Ờ!
Thành ra, nó bực mình lắm; nó bực mình ghê lắm.
Thôi, dẹp hết, nghe lời tôi, ñi với tôi cho rồi! …
Tôi có cái bài thơ "Ði với tôi." Ðâu? À. Cái bài
thơ, ñâu? Ông về phải ñi với Ông mới là ñúng;
không nên ñi với người ta nữa; ñi với người ta là
bị gạt! Thấy không? Tôi có làm bài thơ "Tôi tầm
tôi;" thấy không?
ði với tôi trên ñường giải thoát
ði với tôi ñến cảnh ñồng hoang
ði với tôi thơm mùi bát ngát
ði với tôi tránh nỗi bàng hoàng
Ði với tôi về nơi nguồn cội
Ði với tôi nguyên thế ñạo ñời
Phải trở về với mình, mới ở trong cái “Nguyên thế
ñạo ñời.” Còn mình cứ lang bang ở ngoài, ñâu có
ñược! Thấy không?

Ði với tôi thuyết giảng khai thông
Thì, "Tôi biết tôi, thì nhất ñịnh là bảo ñảm; người
ta cũng vậy ñó thôi." Thấy không?
Ði với tôi chẳng còn uất hận
Ði với tôi rõ Luật Hóa Công
….
Ði với tôi chẳng có ước mong
Ði với tôi sửa mình tiến hoá
Ði với tôi xem hình thực trạng
"Tôi trở về, thì tôi thấy mặt tôi rồi;" phải không?
Hổng cần kiếm thầy tướng làm chi, mất công. …
…
Ði với tôi vượt khỏi lòng vòng.
….? Hổng mất thì giờ nữa; há?
Ði với tôi từ bi khai lượng
Ði với tôi rõ kẻ bất lương
Ði với tôi xét mình nhiều tội
Ði với tôi ñả phá khai ñường
"Kẻ bất lương" ñó là mình, chớ ai ñâu? Phải
hông? Mình trách người ta làm chi, mất công; hả.
…
ði với tôi tâm trần tự vượt
Ði với tôi khác biệt ñời nay

Ði với tôi chẳng còn thắc mắc

Thấy không? Trở về với mình là khác biệt ñời nay
rồi.

Ði với tôi rõ thuyết luân hồi.

Ði với tôi chẳng còn ñộng loạn

"Tôi ñã nguyện tôi tới ñây làm cái gì, tôi phải thực
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Ði với tôi thực hành là chánh.

ði với tôi rõ hồn bất diệt

Ði với tôi sửa mình tiến hóa

ði với tôi hơn thiệt chẳng si

Ði với tôi khai phá ñường tâm

ði với tôi chẳng còn bi ñát

Ði với tôi chẳng còn mê muội

ði với tôi phát ñạt tâm hồn

Ði với tôi sáng suốt ñời ñời

ði với tôi tu thiền êm lặng

Ðó, hiểu mình là sáng suốt.

ði với tôi gánh nặng tiêu tan

Ði với tôi Thượng Ðế chẳng rời

ði với tôi ly khai ngoại cảnh

Ði với tôi bộ ñầu sáng chói

ði với tôi nội thức thanh thanh

Ði với tôi dẹp mỏi mòn trông

ði với tôi trong Không mà Có

Ði với tôi chuyện ñời là thế.

ði với tôi tiếng gió cũng tôi

Lo chi cho khổ tâm. …

Thanh nhẹ tới vậy!

Ði với tôi lấy Không làm ñích

Ði với tôi hơi thở ñều ñều

Ði với tôi thấy ñời tạm bợ

Ði với tôi Ngọc Hoàng là một

Ði với tôi trả nợ trần gian

Ði với tôi can ñảm hoài hoài

Ði với tôi vì người không chán

Ði với tôi ñến nơi cần thiết

Có con thì phải nuôi; chứ còn la cái gì nữa? Thấy
không? ….

Ði với tôi giải rõ biết Không

ði với tôi trong khổ cảm vui
ði với tôi không trung hòa hợp
ði với tôi tự luyện rèn trui
ði với tôi rõ mùi thiên tạo
ði với tôi rõ ñạo rõ người
ði với tôi vui cười bát ngát
ði với tôi hưởng nỗi khai thông
ði với tôi tìm ñường tiến hóa
ði với tôi giảm thuyết lòng vòng
ði với tôi cơ cầu chẳng có
ði với tôi xét nó như tôi
ði với tôi ñi hoài không chán

Ði với tôi luận xét Thanh Ðài.
Mình từ Thanh Ðài xuống thế gian, mình phải trở
lại chớ! Bây giờ ai dắt mình bây giờ? Phải “Ði với
tôi” mới là ñúng! ….
Bạn ñạo: … Thì bấy giờ mới làm ñạo diễn, diễn
dẫn, hay là làm gì?
ðức Thầy: Cái mạo diện nó phải thay ñổi. Ðó.
Ðây. Nghẹt cái lỗ tai lại; bịt kín cái lỗ tai lại, ñó.
Ðưa thẳng, ngồi ngay lên! Ðó, ngón tay ghé một
chút thôi, không cần làm mạnh lắm; ñó, vậy ñủ
rồi. Co lưỡi, răng kề răng lại; co lưỡi răng kề
răng; ngậm miệng lại; ñó. Năm phút như vậy là
thấy nó toát mồ hôi rồi. Ðâu có cái thuốc gì mà
mau hơn không? Thương hàn, phát tán; ra liền! …
Có toát mồ hôi. Không; cái ý ngó thẳng ñây; nếu
ở trong tâm mà nghĩ bậy, nghĩ bạ, mình ý niệm,
“Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật.” “Nam” là lửa; “Mô”
là không khí; “A” là nước; “Di” là phát triển;
“Ðà” là mầu sắc; “Phật” là lình cảm; thì hòa hợp
với mọi trạng thái; mọi trạng thái ñều ở trong sáu
cái nguyên lý này. Chớ không phải nói niệm Phật

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 5/7

mà ñể nịnh Ông Phật, Ông Phật ñộ: làm affaire
với Ông Phật! Cái ñó không có, không có vụ ñó!
Rồi. Cụ hít, hít vô, “Ðầy rún,” cái ý hạ lệnh, ñó:
“Ðầy rốn, ñầy ngực, tung lên bộ ñầu!” Chưa hít
ñược! Cho nên, bây giờ phải lên, tập lại. Cái này
chưa hít ñược; phải trị bệnh rồi mới tập; bây giờ
làm, nó bệnh thêm….
Bạn ñạo: Thưa quý vị, ñể lát nữa có phần check.
Xin phép bác nhá; thưa các Bác, lát nữa sẽ có
phần biểu diễn. Và ai muốn học, sẽ có hai phòng
nam và phòng nữ riêng; và sẽ có người chỉ dẫn
tận tường lắm ạ.

giờ cũng muốn, thưa Thầy, thật sự thì trong gia
ñình con thì từ trước tới giờ vẫn là theo ñạo Phật;
vẫn tôn thờ ñức Phật cũng như là những vị Thần,
Thánh của Viêt Nam, ví dụ như là Ðức Thánh
Trần chẳng hạn. Thế thì bây giờ, ñi vào cái chỗ
thực tế là phải tu ñể làm sao có thể ñạt ñược; là
bởi vì từ trước, như là con vừa mới nói ñó, là ñầu
óc, tuy rằng tin, tuy rằng thờ Thánh, thờ Phật, thế
nhưng mà không ñạt tới ñược!.

Bạn ñạo: Hiện nay con có viết ra một cuốn, anh
em họ có viết vài ba chữ, ñể ñăng báo ñó…
ðức Thầy: Năm mươi chín tuổi rồi; ñâu có còn
nhỏ nữa?
(Ðức Thầy và bạn ñạo cùng cười)
Bạn ñạo: Thực tế, ñể làm sao mà ñạt ñạo ñược
cái việc cao nhất trong caí việc tu của mình? Thế
nhưng mà cũng trong cái thực tế ñó thì, thưa
Thầy, có một cái khó. Cái khó này là, khó thứ
nhất, thuộc cái cá nhân của con; cái bản tính con
người nó có hai cái ñiểm rất là yếu. Cái ñiểm thứ
nhất là hay lý luận quá,
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Mà lý luận ñến cái ñộ nhiều khi gần
như là nổi loạn; lý luận một cách quá ñáng. Có lẽ
nó là vì cái,…cái gọi là, nó hơi thiên về cái nghề
nghiệp, tức là hay lý luận về chính trị nhiều quá,
thành ra rồi rốt cuộc là lý luận và nghi ngờ tất cả
các thứ. Ðấy là cái nhược ñiểm thứ nhất. Cái
nhược ñiểm thứ hai nữa thì, sau nhiều năm, qua
nhiều năm, trong số ñó thì có mấy chục năm ở
trong quân ñội,
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Thì cái vấn ñề tranh ñấu, về cái vấn ñề
nọ, kia, các thứ ñó,
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Thì thưa Thầy, thất bại mãi, cho ñến
bây giờ thì ñi ñến chỗ nó nản quá! Cái lý tưởng
của mình càng lúc càng thấy xa, không có ñạt tới
ñược! Vì vậy nó ñi ñến chỗ rất nản. Và vì vậy bây
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quí ñạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ñạo hữu Raymond GARCIA, từ trần ngày 19/11/2016 tại Rodez
(Pháp Quốc) hưởng thọ 69 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Cảm ơn quí ñạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
THƠ BẠN ðẠO
Vô Vi
Chữ Vô có nghĩa là không
Chữ Vi nhỏ nhất cũng không có gì
Quay vào nội thức huyền vi
Thực hành là chánh Vô Vi Thầy truyền
Hành giả thực hành cho siêng
Khai mở huyền bí thiêng liêng ðạo mầu
Niệm Phật, ngồi thiền thật lâu
Chứng nghiệm ñiển rút bộ ñầu mở ra
Tổ Thầy dạy Pháp cho ta
Vô Vi Pháp Lý vạch ra ñường về
Thực hành giải trược giải mê
Giúp người tiến hoá trở về quê xưa
Thủy Bùi Missouri 20/11/2016
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