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Töø Bi 
 

Töø bi soáng ñoäng haèng giao caûm 
Tu tieán taâm thaân töï taâm laøm 

Trí tueä phaân minh tình döùt khoaùt 
Thaønh taâm tu luyeän döùt loøng tham 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 18/04/98 đến 24/04/98 
Copyright 2008 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 

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 tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo 
Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, 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 đường 

 
 
 
1) Không không gian không thời gian là sao ? 
2) Muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao ? 
3) Tu hành liên tục có hữu ích gì không ? 
4) Tại sao tu lâu mà còn gian dối không thành thật với chính mình ? 
5) Duyên lành tái ngộ để làm gì ? 
6) Qui nguyên giềng mối là qui làm sao ? 
7) Thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không ? 
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1) Sydney, 18/04/98 5 :00 AM 
Hỏi : Không không gian không thời gian là sao ? 
 
Ðáp : Người tu thiền đạt tới không không gian không 
thời gian tức là hoàn toàn giải nghiệp, khai khẩu 
thuyết chơn ngôn, bố thí cho các nơi tu tiến 
  Kệ : 
 Về không chẳng có ưu phiền hận 
 Thuyết lý phân minh tự góp phần 
 Tự thức chơn tình phân lý đạo 
 Thực hành chất phát tiến cao tầng 
 
 

2) Sydney, 19/04/98 5 : 00 AM 
Hỏi : Muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm  
sao ? 
Ðáp : Thưa muốn đạt tới thế giới đại đồng thì mỗi 
hành giả trên mặt đất phải tự tu sửa, thì mới bằng 
lòng dấn thân độ đời, tận tình phục vụ người kế tiếp 
  Kệ : 
 Thương mình sửa tiến mới phân qua 
 Nhân quả phân minh tự tiến hòa 
 Giải tỏa phiền ưu trong nội thức 
 Tự mình xây dựng tự mình qua 
 

3) Melbourne, 20/04/98 5 : 35 AM 
Hỏi : Tu hành liên tục có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa tu hành liên tục rất hữu ích cho tâm lẫn 
thân, liên tục khai tâm mở trí rất dễ nhận được luồng 
điển thanh nhẹ của đại bi 
  Kệ : 
 Khai triển tâm thân uyển chuyển tùy 
 Tâm bình đạt đạo rất tinh vi 
 Qui y Phật Pháp duyên tầm đạo 
 Học hỏi không ngừng tự mình ghi 
 

4) Melbourne, 21/04/98 5 : 45 AM 
Hỏi : Tại sao tu lâu mà còn gian dối không thành 
thật với chính mình ? 
 
Ðáp : Tu hành mà còn gian dối không thành thật với 
chính mình, dấu đầu lòi đuôi thì không bao giờ tiến 
hóa nổi 
  Kệ : 
 Phần hồn tham danh quí gian manh 
 Nói lý cho hơn tự giựt giành 
 Gian dối tưởng mình là quí giá 
 Tự mình mâu thuẫn lại tham danh 
 

5) Perth, 22/04/98 12 : 32 AM 
Hỏi : Duyên lành tái ngộ để làm gì ? 
 
Ðáp : Thưa duyên lành thì mới thật sự tương phùng 
  Kệ : 
 Tâm thân ổn định khỏe vô cùng 
 Khai mở từ bi trí vẫn trung 
 Duyên đạo tình đời chung tiến hóa 
 Càn khôn vũ trụ thức vô cùng 

6) Perth, 23/04/98 3 :20 AM 
Hỏi : Qui nguyên giềng mối là qui làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa qui nguyên giềng mối là trở về với thực 
chất của chính mình, giải tất cả những sự vá víu 
trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến 
  Kệ : 
 Chẳng còn mê tín tạo mù mờ 
 Dứt khoát tâm tu chẳng ước mơ 
 Trí ý phân minh không dấy bận 
 Thành tâm tu luyện tiến từ giờ 
 

7) Perth, 24/04/98 6 : 50 AM 
Hỏi : Thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không ? 
 
Ðáp : Thưa thành tâm hướng về tâm linh mà phát triển thì rất dễ dứt khoát trong thực hành 
  Kệ : 
 Thành tâm phát triển hướng thanh tịnh 
 Dứt khoát tâm tu tự cứu mình 
 Trí tuệ không ngừng xây dựng tốt 
 Ðồng hành tu tiến lại càng minh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN 
(TRÍCH TRONG CUốN PHÉP XUấT HồN) 

Sau khi soi hồn xong, hai bàn tay để xuống trên đầu gối, cánh chỏ cặp vào hông sườn cho khích. Mặt vẫn 
ngó ngay trước, miệng ngậm, răng kề răng, chót lưỡi co lên chơn răng trên, giữ thế ngồi như trước. 
Mũi từ từ hít nhẹ hơi vào cho đầy bụng, đầy tới ngực, lên đến bộ đầu, cho đến nghẹt thở, tức hơi khó chịu 
mới bắt đầu thở ra, bụng thót vào cho hơi ra thật hết. 
Thở như vậy ít nhất 5,6 lần sắp lên, thở được càng nhiều càng tốt. Nhưng phải thở cho nhẹ nhàng, chậm rải 
và thật nhiều hơi, chớ không nên thở mạnh bạo, hấp tấp, vội vàng. 
 
(THEO LỜI GIẢNG CỦA ÔNG TÁM) 

                                             HIỆP KHÍ 

Pháp Luân Thường Chuyển hiệp chơn lời, 
Diễn tiến không ngừng rõ các nơi. 
Qui một tình Trời xem sự thật, 
Phát quang thanh nhẹ tiến từ thời. 

(Ledweekly 153) 

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN LÀ  
VIỆC QUAN TRỌNG NHỨT CỦA NGƯỜI TU VÔ VI 

Pháp Luân Thường Chuyển là phải hít đầy rún. Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rún đầy ngực tung lên 
bộ đầu thì trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều, phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để 
ý là đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu cho thở hết được. Hết thở được thì nó mới bừng sáng cái tâm 
mình. Những người tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển 
chạy như là hít vậy. Cũng đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, mà lúc đó chúng ta mới thấy cái hơi nó sáng 
như ngọn đèn néon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng. Hít vô là nó phải sáng, cho nên kêu 
bằng huệ tâm khai: trung tim bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của 
chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh, tốt đẹp. 
Cái Pháp Luân Thường Chuyển là quan trọng nhứt của người tu vô vi. 

(Trích trong bộ băng Khóa Sống Chung Thân Thương Hoà Bình) 

THƠ 
   CẢM XÚC CÙNG XUÂN! 
 
Đinh Hợi qua đi, Mậu tý về 
Chúc bạn thiền ta mãi sát kề 
Cùng nhau tu tiến mau về cội 
CHA MẸ hằng trông, hãy nhớ về. 
 
Xuân này sân thượng nở đầy hoa 
Xanh đỏ tím vàng, đủ sắc khoe 
Hoa xuân hay tấm lòng ta đó 
Nhớ bạn thiền ta, dạ nở hoa 
 
Hoa ơi, hoa co biết không hoa 
Ta muốn cùng hoa mãi không xa 
Cho lòng ta ấm tình nhân thế 

Cho trái tim ta - Đạo Trời xa. 
          Tân Phú, 17h ngày 11/01/2007 
              Thanh Dũng 
                       ==== 
XUÂN ÐẾN XUÂN ÐI 
Xuân cứ đến và Xuân cứ đi, 
Tâm Thiền thanh thản ngại ngần chi. 
Sống trong đời giả vui hòa nhập, 
Chơn Tánh siêu phàm vẫn ngộ tri. 
             Phú Nhuận, 04-01-2008 
                    Thiền Tâm. 
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        TA MUỐN CÙNG XUÂN! 
 
Thời tiết hôm nay đẹp lạ thường 
Mặt TRỜI sáng tỏ trải tình thương 
Từng đàn chim hót vui ríu rít 
Hoa lá vui cười thật mến thương 
 
Mậu Tý xuân ơi nàng đẹp lắm 
Đi đâu Xuân hãy nhớ vào thăm 
Thăm THẦY ta đã ngoài bát thập 
Thăm bạn thiền ta khắp châu năm 
 
Ta muốn cùng Xuân dạo các miền 
Họp mặt chung thiền các bạn TIÊN 
Hòa  vui thương quý dìu nhau tiến 
Hội điển dâng THẦY - tiến triền mien. 
 
           Tân Phú, 7h ngày 13-01-2008 
                Thanh Dũng. 
                         ==== 
         CHÀO XUÂN BẤT TẬN 
         TRI ÂN ÐẤT TRỜI 
Giờ thì ta sắp gặp nhau, 
Gặp nhau sau những cơ cầu năm qua 
Nhìm Xuân hương sắc mặn mà 
Như trầm hương tỏa loang ra đêm thiền 
 
Thì thầm niệm Phật chính chuyên 
Di Ðà Lục Tự giải phiền nội tâm 
Một năm bao nổi thăng trầm 
Nếu không tu giải chắc lầm than hơn ! 
 
Vượt qua giải đải chập chờn 
Hướng về thanh cảnh tầm chơn lý mà 
Xuân đầy hương sắc tràn hoa 
Mỗi mùa Xuân đến ngân nga ngập lòng 
 
Và Xuân có phải ngóng trông 
Trời mau mưa nắng Xuân hồng về đây 
Quên đi giông bão dãy đầy 
Bao nhiêu nước mắt chảy dài khôn nguôi 
 
 

Xuân yêu dấu của trần đời 
Xuân xua phiền não khắp nơi tràn về 
Chờ Xuân chờ đến đam mê 
Mong sao gột rữa bộn bề nội tâm 
Ai bơ vơ ai đã âm thầm 
Ðêm đêm yên lặng nhất tâm thực hành 
Giữa bao giao động tung hoành 
Mỗi ngày mỗi lúc mỗi tranh thủ thiền 
 
Xuân tiềm ẩn chứa an yên 
Ai niềm riêng hãy đón duyên thiện lành 
Xuân Trời Xuân Ðất Xuân xanh 
Xuân đi Xuân đến Xuân thành tri âm 
 
Mỗi năm mỗi độ Xuân tầm 
Mỗi bừng Xuân rộ trong tâm tư người 
Rạng ngời chan chứa Xuân ơi 
Ai buồn ai tủi Xuân thời sẻ chia 
 
Dâng tràn sông suối đầm đìa 
Xuân tuôn chảy mãi sớt chia nồng nàn 
Ðất Trời trao tận phước ân 
Bá gia vui hưởng chẳng ngần ngại tu 
 
Xuân từ bất tận xa mù 
Ðến đây dạo khúc Thiên Thu an nhàn 
Ai đồng cảm với bằng an 
Chào Xuân bất tận muôn vàn tịnh thanh. 
 
        Hiệp Bình Phước, 14-01-2008 
                   TỪ HÙNG. 
                       ==== 
                MỪNG XUÂN 
Xuân về đặt bút thơ ca, 
Ðầu Xuân kính chúc gia gia an lành. 
Chúc mừng năm mới đạt thanh, 
Tu hành mở trí, tâm hành phát quang. 
Hoa sen khai mở nhụy vàng, 
Mừng Xuân Mậu Tý vẻ vang đón chào. 
Hình thành tiến hóa muôn màu, 
Toàn cầu thế giới bước vào Vô Vi. 
                 Tân Phú, 16-01-2008 
                 Minh Vô Vi. 

 
 


