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Thơ ngỏ
Nhieät Tình
Nhieät tình phuïc vuï tôùi taâm an
Khoù khoå gian nan töï baïc baøn
Chuyeån tieán thöïc haønh trong thöùc giaùc
Caœm minh nguyeân lyù hôïp taâm baøn
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) Những người tỷ phú, tiền bạc ñầy ñủ, có thọ nạn không?
2) Nếu tu mà phải thọ nạn thì tu ñể làm gì?
3) Bé nói ông Tư không xưng danh là sư phụ, sao Bé gọi là sư phụ?
4) Mê tín là sao?
5) Tâm cần tu hay xác cần tu?
6) Tại sao Bé không kể cảnh ñẹp thiên ñàng cho mọi người nghe?
7) Pháp lực là sao?
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1) Hỏi: Những người tỷ phú, tiền bạc ñầy ñủ, có thọ 2) Hỏi: Nếu tu mà phải thọ nạn thì tu ñể làm gì?
nạn không?
TL: Thưa người chơn tu thì luôn luôn chấp nhận
TL: Thưa tiền càng nhiều thì nạn càng nhiều, dồn nạn tai, ñức nhịn nhục lại càng ñược cao hơn, hiểu
dập như sóng nhồi vậy!
thiên luật thì xác phàm có nghĩa lý gì. Cho nên
người chơn tu ra ñi rất sáng suốt và nhẹ nhàng, lúc
sống phần hồn ñi ñược thì lúc chết chẳng có lo âu.

3) Hỏi: Bé nói ông Tư không xưng danh là sư phụ, 4) Hỏi: Mê tín là sao?
sao Bé gọi là sư phụ?
TL: Thưa mê tín là nói cái có mà ñành quên cái
TL: Thưa ông Tư lúc nào cũng khiêm nhượng, không, vạn sự khởi ñầu bởi nhứt không, cứ thức
nhưng trong tâm của Bé ñời ñời tôn kính người là trong không mà tu tiến, thì mọi việc sẽ ñược yên
sư phụ kính yêu của Bé, cũng là bạn ñồng hành vui.
không chấp nhận sự mê tín dị ñoan.

5) 01-10-91
Hỏi: Tâm cần tu hay xác cần tu?

6) Hỏi: Tại sao Bé không kể cảnh ñẹp thiên ñàng
cho mọi người nghe?

TL: Thưa trước hết là tâm, nhiên hậu xác mới ñược
tu, tâm tu cho xác, chứ không phải xác tu cho tâm.
Cho nên có câu: Tâm làm thì thân chịu! Cho nên
người tu chơn hay khuyên người ñời nên ăn chay,
tránh ác làm lành, dấn thân học hỏi thì tâm từ bi
mới có cơ hội phát triển, tham thiền nhập ñịnh thì
ñịnh huệ sẽ tròn ñầy, cứ nắm nguyên lý này chăm
chỉ mà ñi thì sẽ tốt!

TL: Thưa Thiên Ðàng Du Ký ñã kể rồi, nhưng
người ñời chỉ ñọc cho vui, rồi quên. Còn Bé thì
khác, muốn mọi người thực hành như Bé, ñể tự giải
nghiệp tâm trước hết, biết yêu thương mình trong
chu trình tiến hoá, tức là quí yêu Trời Phật, nắm
vững nguyên lý vô sanh, thì sẽ không bỡ ngỡ trước
tình cảnh nào xảy ñến, dù cho thiên ñàng hay là ñịa
ngục. Khai ngộ chơn lý thì cảm thức: Phật, Trời
Người là một mà thôi, chẳng cầu chơn và chẳng mê
giả, chỉ có thực hành tân trang khối óc, hào quang
càng ngày càng nhẹ, kiến thức càng ngày càng
rộng, sự mê chấp tự nó sẽ tan biến mất, tâm thức
lúc nào cũng trong lành và vui ñẹp, còn hơn là thấy
cảnh ñẹp mà không hiểu nguyên lý vô sanh, chỉ biết
ca tụng rồi quên ñi mất, không hành thì khổ cũng
hườn khổ! Tu là do ý lực của hành giả, thì mới ñạt
tới pháp lực!

6) Hỏi: Pháp lực là sao?
TL: Thưa Pháp lực là nguyên lý vô sanh thức tâm người hiền.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 2/6

CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY

Nhắc Nhở
Tu hành ñã giảng nhiều năm
Ước mong các bạn thực hành mới nên
Bên trên có sẵn ñạo nền
Sao không thiền giác tiến lên hợp hòa
Linh hồn căn bản ở xa
Tự hòa tự tiến mới là hồn khôn
Cơ ñàn cho thấy sanh tồn
Ðiển thanh giáng xuống, chơn hồn ñi lên
Học lên học xuống tạo nền
Thân tâm an lạc giữ bền bỉ tu
Không nên mê tín âm u
Hành cho sáng suốt thân tù quang khai
Rõ trời rõ ñất thiên tài
Sửa sai tự tiến, tiến hoài không ngưng
Chớ nên ñộng loạn lừng khừng
Ðời không thông cảm nửa lừng hư không
Sống trong ñịnh luật hóa công
Bài nào cũng học cũng tòng khai minh
(Hò ơ) Ðạo ñời sắp sẵn duyên tình
Công phu tu luyện khai minh chơn hồn
Ðiển thanh hóa giải ôn tồn
Giúp hồn tiến hóa lập cồn ñiển thanh
Hiếu kỳ học hỏi không thành
Nay thay mai ñổi cứ giành, ñược chi?
Ðường nào cũng tiến cũng ghi
Trăm ñường chỉ một, tiến thì mới an
Dụm ba nhóm bảy họp bàn

Chung quy cũng phải pháp tràng chánh tâm
Ðiển thanh mới khỏi sai lầm
Quy y chơn pháp tự tầm tự ñi
Thầy ta sáng suốt phân ghi
Bên trên chuyển hoá hợp thì giải minh
Tại sao lý luận nhơn tình
Gây thêm ñau khổ chận mình tiến lên
Dù cho ma quỷ tạo nền
Ta không thay ñổi vẫn bền cảm giao
Thầy ta phân giải bộ ñầu
Khai thông chơn pháp nhiệm màu khai minh
Cha Trời Mẹ ñất duyên tình
Giúp hồn tiến hóa anh minh rõ ràng
Tình thương chuyển hóa ngập tràn
Mẫu là ñiển giới tạo màn ấm no
(Hò ơ) Hồng ân chuyển hóa ñiển kho
Giúp hồn thức giác... (hò ơ),
Giúp hồn thức giác tự dò tự ñi
Ngày nay xa cách tôi thì
Ban thương, ban nhớ bạn vì lý chơn
Thương yêu ñạo ñức không sờn
Tu hành tự ñạt quy huờn Hư-không
Ðiển ta chuyển hóa một vòng
Hòa ñồng hợp nhất tự tòng mà ñi
Lắm khi cũng khóc cũng vì
Nhớ thương ông Tám.... (hò ơ),
Nhớ thương ông Tám thực thi khổ hành./.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (Cuốn 5)

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, trước, Thầy có dậy là
mỗi một nguơn là 600 năm. Thì thưa Thầy, Thầy
có thể vui lòng dậy cho thêm là tới năm nào là
hết cái Hạ Nguơn?
Ðức Thầy: Bởi vì, Thựơng Nguơn thì phải 2000
năm. Năm 2000; năm 2000 nó bắt ñầu.
Bạn ñạo: Thưa Thầy, trước ñây Thầy có dậy Ðức
Ngọc Hoàng Thượng Ðế cũng như là một cái
khối ñại linh quang. Thì, con không hiểu ñó là
một khối ñiển quang lớn, hay là một, hay là có
người có thể tưởng tượng là hình người, hay là?
Thì, thưa Thầy, khi mà cái linh hồn ñược trở về
hòa hợp với Thượng Ðế, thì cái linh hồn ñó chỉ là
một cái Tiên Ðồng, Ngọc Nữ ñể ñược hầu hạ
chung quanh Ðức Thượng Ðế, hay là ñược hòa
hợp ngay vào khối ñại linh quang của chính
Thượng Ðế?
Ðức Thầy: Cho nên, "Thượng Ðế là vô hình vô
tướng:" ñó là một hào quang vô cùng tận; mà
thấy hình thấy tướng là tùy thức của nhân sanh.
Trình ñộ mình tới ñó, mình thấy ñó …, mà trình
ñộ mình còn thấp, mình thấy lớn hơn; và trình ñộ
mình cao hơn, thì mình thấy nhẹ hơn; thấy chưa?
Mà trình ñộ ñi tới vô cùng thì chỉ thấy một luồng
ñiển vô cùng siêu diệu, mà nó bao trùm tất cả
Càn Khôn Vũ Trụ. Cho nên, "Trong cái Không,
mà có" ở chỗ ñó: tùy thức của người nhận ñịnh
mà thôi. Cho nên, nhiều người nói rằng, "Thượng
Ðế mặt như thế này," người nói, "Thượng Ðế mặt
như thế kia;" mỗi ñạo nói khác nhau, là tùy thức.
Còn, con người của chúng ta, tùy sự sáng suốt
gởi xuống thế gian ñể học hỏi, thì ít nhứt phải có
trình ñộ Tiên Ðồng mới gởi xuống thế gian, mới
có sức chịu ñựng và không bị giải tán. Cho nên,
chúng ta, tuy rằng ở trong hoàn cảnh bất phục,
nhưng mà cũng vẫn ngậm cay nuốt ñắng ñể tiến.
Ðó. Cho nên, chúng ta vẫn vượt qua! Và khi vượt
ñược rồi á, chúng ta mới trở về nguyên căn của
một vị Tiên Ðồng, là sự sáng suốt. Tiên Ðồng ñể

biểu hiện sự sáng suốt và thanh nhẹ khi mà ñi lên
trên, thì hòa hợp với khối Ðại Linh Quang, thì
chúng ta cũng ñi về cái Hư Không Ðại Ðịnh,
cũng vô hình vô tướng, mà tùy thức. Cho nên, tôi
bây giờ truyền Pháp cho các bạn, rồi các bạn sẽ
thấy tôi tùy thức của các bạn: có người thấy Ông
Tám lớn lắm; có người thấy Ông Tám như ñứa
con nít; và có người chả thấy Ông Tám ở ñâu.
Nhưng mà cái ý thức cứ nói chuyện với Ông Tám
hoài. Ðó là nó hòa tan vào … Thấy không? Thì
chúng ta phải ñi tới cứu cánh của chúng ta, là
không còn cảnh giới và không còn sắc tướng:
"Hư Không Ðại Ðịnh," mới thật sự hòa hợp trong
Ðại Từ Bi của Thượng Ðế.
Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, con thì con hiểu theo cái
vũ trụ thì nó là vô biên.
Ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Không ñến ñâu là "cùng" cả.
Ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Thì nếu nói ñến ñâu là "cùng," thì bên
kia của cái "cùng" ñó, thì nó là gi?
Ðức Thầy: Ðó.
Bạn ñạo: Thì nó là, có thể ñi hằng tỷ năm ánh
sáng cũng không hết ñược Vũ Trụ.
Ðức Thầy: Ðó. Không hết ñược!
Bạn ñạo: Con ñược nghe Thầy giảng là "Trung
tâm của Càn Khôn Vũ Trụ;" mà vậy thì, nó không
có cái "cùng," thì chỗ nào là "Trung tâm" ạ?
Ðức Thầy: "Trung tâm sinh lực của Càn Khôn
Vũ Trụ," trung tâm Sinh Lực; thì cái chuyện ñi
thăm hiện tại, mình mượn và mình hòa hợp vô ñó
thì là mình …. Bởi vì tất cả sự kêu réo của nhân
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sinh ñều hòa hợp ở chỗ ñó. Mà trước kia, mình
cũng dự phần kêu réo; mình ñược cứu ñộ. Thì
những cái phần kêu ñó mình phải hòa tan vô ñây
mới góp sức ñể cứu ñộ quần sanh. Thì mình mới
thực tâm khai triển, học nhẫn và học từ bi.
Bạn ñạo: Vâng.
Ðức Thầy: Vượt qua khỏi cái ñó mới thực hiện
từ bi. Cho nên, trình ñộ nó phải ñi từ giai ñoạn
một, không có ai bay lên chót vót một lượt một
ñâu! Dạ.
Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, có các bạn của con
ñôi khi cho biết rằng thì là có những cái phong
cảnh rất ñẹp,
Ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Cây cối, cảnh tượng rất ñẹp, khác hẳn
ở thế gian.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Con thì con nghĩ là ở thế gian này, ở
trái ñịa cầu này thì có Ðất, Nước, Gió, Lửa; chứ
ở trên ñó cũng lại có Ðất, Nước, Gió, Lửa như
vậy hay sao mà lại có những cây cối như vậy?
Ðức Thầy: Cái phần thanh nhẹ. Bởi vì, "Trong
cái tưởng nó mới có cái tượng." Người ta làm cái
chén, ở trong này nó ñã có cái chén rồi; mà trên
kia ñã có cái chén lâu rồi! Cho nên, khi mà Anh
lên tới trên ñó rồi, cái ý Anh muốn có cái chén thì
nó bay tới, chớ không phải người phải ñem cái
chén cho Anh. Cho nên, ở thế gian, ở nhà, vợ con
mà ñem cái chén trễ Anh cũng bực lắm, vì tánh
chất của một vị Tiên Ðồng, nó muốn gì có liền!
Muốn may áo cũng vậy; mà ông thợ may ổng nói
nửa tháng mới giao cái áo, là Anh bực ghê lắm!
Mà trên kia, Anh muốn mầu nào, thì sắc nấy nó
ứng liền! Ðó. Cho nên, trong cơ thể chúng ta có
ñầy ñủ như tui nói, toàn là tự ñộng: Anh có Hạc
Trời, Anh có Rồng Ngự …., Anh có nơi Trà
Ðình, nơi thuyết giảng; ñủ thứ trong cái Tiểu
Thiên Ðịa này; mà chúng ta không chịu khai phá
nó ra, thì chúng ta còn vọng ngoại. Cho nên,
những người xuất hồn thấy cảnh này, cảnh kia,

cảnh nọ, cũng chưa có ñúng! Phải trở về Hư
Không Ðại Ðịnh, trì giới trong Hư Không Ðại
Ðịnh, thì tất cả có hết: "trong Không mà Có tất
cả," ñó mới là chánh Pháp; và không bị lầm lạc,
và không bị lường gạt. Cho nên, tui nhắc rất
nhiều: nhiều người ñi ra thấy cảnh này, cảnh nọ.
Chưa, không vội! Phải ñi tới Hư Không Ðại
Ðịnh.
Bạn ñạo: Thưa Thầy, trong chiến tranh Việt Nam
ñó, mấy chục năm ñó, những người mà, vì bổn
phận, phải chém giết ñó,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Như vậy là những linh hồn mà họ giết
ñó, có theo họ, oán họ hay không? Và vấn ñề tội
lỗi, tôi nghiệp, thì như thế nào?
Ðức Thầy: Chiến tranh, là chủ nghĩa phải chịu
trách nhiệm. Cái chủ nghĩa ñó là cái sự biến
chuyển của ý chí củaThượng Ðế. Cho nên, cái
Khối Ðịa Tiên phải làm ñiều ñó. Mà người nào ñi
lính ñi tráng này kia, kia nọ, có quyền thế và sử
dụng cái khí giới ñó, dùng sai và áp dụng sai
trong ác ý của mình: thay vì ñi cái chánh nghĩa
nó có cái ñạo ñức, cái chủ nghĩa nào nó cũng có
cái ñạo ñức của nó hết; mà mình ñi không ñúng,
mà mình làm quá mức, thì mình phải chịu cái tội
ñó. Cho nên, những người mà ñã làm quá mức
rồi, tới giờ phút trưởng lão rồi , ăn năn; ăn năn vô
cùng! Ðó là một cơ hội tối hậu ñể cho họ sửa
mình ñể thức giác. Còn nếu mà không chịu sửa
mình, thì tự ñầy mình xuống cái chỗ học hỏi nặng
nhọc hơn, khi mình chết, là ñiạ ngục.
Bạn ñạo: Thưa Thầy, như vậy là, như con là vì
bổn phận ñó, mà giết bao nhiêu người ñó, vậy thì
con ñâu có tội sao?
Ðức Thầy: Ðó là chủ nghĩa thôi.
Bạn ñạo: Dạ.
Ðức Thầy: Bây giờ mình ý thức rằng ñó là cái sự
sai lầm của chủ nghĩa dẫn tiến, nhưng mà nó có
quy ñịnh của Bề Trên. Thì bây giờ mình biết tu,
mình cứu rỗi tất cả, và mình thấy ai ñã xui khiến

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 5/6

mình tới chỗ ñó? "Sự ñòi hỏi nào ñưa tôi ñến chỗ
ñó; không phải là tôi chủ trương?" Chủ trương
mới bị ñọa; không chủ trương, không có bị ñọa.
Cho nên, mình làm người mà chủ trương giết một
người, cũng bị ñọa. Cái ñó là chủ nghĩa, nó khác;
một cái chủ nghĩa là cả một cái hệ thống mà quy
ñịnh của Bề Trên, ñể cho nó học một bài học
nặng hơn, và nó tiến hóa dễ hơn ở sau này.

Bạn ñạo: Ðể tìm những cái tinh cầu nào có ñời
sống như là thế gian chúng ta,
Ðức Thầy: Ừ.

Bạn ñạo: Dạ, thưa Thầy, thế giới ngày nay ñó,
người ta ñang tìm về không gian ñó,
Ðức Thầy: Ừ.
Danh sách Bạn ðạo Phát Tâm cho Quỹ Trùng Tu
Thiền Viện Nhẫn Hòa
ðợt 8 tính ñến ngày 15 Tháng Tư 2017
Bð Mai Kim Khuê/VA
Bð Phạm Huệ/VA

200.00 $US
200.00 $US

Thưa quý bạn ñạo, vì ñi xa, tất cả các chi phiếu, ngân phiếu chúng tôi nhận ñược sau ngày 15 th 4 sẽ ñược
báo cáo vào tuần lễ ñầu tháng Năm. Xin cảm ơn quý bạn ñạo.
Nguyễn Trí Vượng.
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