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Số:  967  Ngày: 19 tháng 1 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 01/04/2004 đến 07/04/2004 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại 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 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) Sự nhớ nhung do đâu hình thành? 
2) Muốn qui hợp phải thế nào? 
3) Kiên nhẫn để làm gì? 
4) Tin nơi Thượng Ðế bằng cách nào? 
5) Muốn được quán thông mọi việc thì phải làm sao? 
6) Tha thứ và thương yêu bằng cách nào? 
7) Từ tâm là cái gì? 
 
 
 
 

Duyeân Laønh
 

Duyeân laønh taùi ngoä yù thaâm saâu 
Thöïc hieän coâng phu roõ nhieäm maàu 
Theá thaùi nhôn tình nay döùt khoaùt 

Truøng tu thanh tònh bôùt lo saàu 
 

Vĩ Kiên 
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1) Sydney 01-04-04 1:13AM 
Hỏi: Sự nhớ nhung do đâu hình thành? 
 
Ðáp: Thưa sự nhớ nhung do sự thiếu thốn. 
              Kệ: 
Sự nhớ nhung do sự thiếu thốn 
Thực hành đầy đủ vẫn sanh tồn 
Qui nguyên đời đạo tự thân hồn 
Pháp giới khai thông giải ác ôn 
 

2) Sydney 02-04-04 9:24AM 
Hỏi: Muốn qui hợp phải thế nào? 
 
Ðáp: Thưa muốn qui hợp phải có hạnh đức tốt 
                  Kệ: 
Qui hội thân thương quí chính mình 
Thương yêu xây dựng tự gieo gương 
Thành tâm học hỏi không giờ dứt 
Qui hội tình người hướng chuyển khuynh 

3) Sydney 03-04-04 2:48AM 
Hỏi: Kiên nhẫn để làm gì? 
 
Ðáp: Thưa kiên nhẫn để đạt tới kết quả tốt 
                Kệ: 
Kiên nhẫn để đạt tới kết quả 
Thành tâm tu luyện tự tâm hòa 
Giải thông nguyên lý tự nhìn xa 
Thành thật chính mình tự vượt qua 
 

4) Sydney 04-04-04 5:57AM 
Hỏi: Tin nơi Thượng Ðế bằng cách nào? 
 
Ðáp: Thưa tin nơi Thượng Ðế bằng cách thành thật.
                 Kệ: 
Thành thật tin yêu mới đạt thành 
Qui nguyên giềng mối tự phân ranh 
Ðạo đời rõ rệt không gieo động 
Qui hợp tình người uyển chuyển thông 
 

5) Sydney 05-04-04 7:04AM 
Hỏi: Muốn được quán thông mọi việc thì phải làm 
sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn quán thông mọi việc thì phải hành 
pháp đến thanh tịnh. 
                Kệ: 
Qui nguyên thiền giác tự minh lần 
Sáng suốt khai tâm tự góp phần 
Tiến hóa vô cùng tự tiến thân 
Khai minh lục đạo giải đủ điều 
 

6) Sydney 06-04-04 5:54AM 
Hỏi: Tha thứ và thương yêu bằng cách nào? 
 
Ðáp: Thưa tha thứ và thương yêu bằng từ tâm của 
chính mình. 
                 Kệ: 
Từ tâm tha thứ và thương yêu 
Giải tỏa phiền ưu không uất khí 
Minh giải đường tu giải ý tham 
Từ tâm khai triển tự tâm làm 
 

7) Sydney 07-04-04 6:25AM 
Hỏi: Từ tâm là cái gì? 
 
Ðáp: Thưa từ tâm là phải biết thương yêu và xây dựng. 
                Kệ: 
Từ tâm không nuôi ý long vòng 
Khai triển từ tâm tự chuyển lòng 
Giúp đỡ cứu người không phí công 
Tình thương xây dựng chẳng phân lòng 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Thoát Dục 
 

Nhơn sanh cơ cấu chuyển phân mầu 
Tạo dục quí thân thuyết đổi trao 
Qui hội chơn hồn trong thức giác 
Thực hành thanh tịnh trở về mau. 

 
Về mau qui hội xét đuôi đầu 
Rõ lẽ càn khôn rõ nhiệm mầu 

Chơn điển qui hồn thanh tịnh giác 
Sơn hà tươi đẹp dẹp u sầu. 

 
U sầu vì tâm còn tạo dục 

Tự tắm hố sâu nhịp khổ đau 
Hồn xác yếu hèn vì loạn động 
Khổ bao là khổ thức cơ cầu. 

 
Cơ cầu thanh trược khó đào sâu 

Hồn vía cộng đồng chẳng ngộ đâu! 
Hướng ngoại gieo buồn trong nội thức 

Khổ hạnh chơn pháp tự đào sâu. 
 

Đào sâu quán chuyển tâm thường dục 
Dẹp bỏ giao thừa trong một kiếp 

Giải nghiệp trần tâm chẳng có phiền 
Hư vô thanh tịnh thạch bàn yên. 

 
Bàn yên giải tỏa trí tâm phiền 
Cảm thức hồi sinh trí vẫn yên 

Tận hưởng nguồn thanh trời triển định 
Thanh bình trong thức vẫn tầm xuyên. 

 
Tầm xuyên bến giác qui nguồn cội 
Cấu trúc siêu nhiên tự chuyển hồi 
Thức giác tâm Không rõ ngộ ngôi 
Bền tâm xây dựng chẳng sang tồi. 

 
Sang tồi vì bởi còn mê chấp 

Ngộ đạo trong tâm đi đứng ngồi 
Vui đẹp tràn đầy tình bạn hữu 

Qui y thanh nhẹ chẳng sang tồi. 
 

Sang tồi tại thế tự tạo ngôi 
Tan tựu tựu tan tự qui hồi 

Thoát dục chơn không lòng giải thoát 
Vốn Không tái ngộ vạn điều trôi. 

Điều trôi dĩ vãng đều không có 
Học trả trả vay dọ hỏi mò 

Qui định từ hồi duyên tự thức 
Qui không mới rõ điển tồn kho. 

 
Tồn kho vô tận chẳng quanh co 

Rõ lẽ Trời ban đã dặn dò 
Chớ vội mưu cầu duyên đổ vỡ 

Thực hành thanh tịnh niệm Nam Mô. 
 

Nam Mô lục tự khai hành triển 
Thức giác bình tâm chẳng cảm phiền 

Chơn đạo trong lòng qui tự đắc 
Sửa mình liên tục dẹp phàm điên. 

 
Phàm điên tạo dục gây phiền não 
Nặng nợ trần gian khó bước vào 

Vũ trụ càn khôn nào hoại nát 
Vui cùng Trời Phật rõ chiều cao. 

 
Chiều cao xoay chuyển không ngừng nghỉ 

Quán độ trần gian chuyển hợp thì 
Đi lại thức hồn trong một kiếp 
Bình tâm thanh tịnh tự bàn thi. 

 
Bàn thi đời đạo quay quần chuyển 
Gút mắt khai thông đạt pháp huyền 
Sáng chói huyền thiên nay tận độ 
Duyên lành tự học tự tham thiền. 

 
Tham thiền nhập định tự tầm xuyên 
Thắng cảnh siêu nhiên sẵn nối liền 

Qui nhứt tâm hành năng tự đạt 
Cảm minh thiên địa giải tâm phiền. 

 
Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến 

Khó hiểu huyền cơ khó ở yên 
Thử thách muôn chiều gieo vọng động 
Hướng về thanh tịnh rõ huyền thiên. 

 
Huyền thiên bí pháp trong thanh tịnh 

Thực hiện công phu tự phát minh 
Giao cảm qui hồn chơn giác lý 

Nơi nào cũng vậy cũng đều khinh. 
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Đều khinh khai triển muôn tình đạo 
Thức giác qui không tự bước vào 
Cao đẹp lòng thành duyên tận độ 
Cứu hồn vượt khỏi dục sanh mầu. 

 
Sanh mầu ô trược kẻ trước sau 

Tranh chấp chấp tranh tạo khác mầu 
Điển giới qui hồi chung một mối 

Sắc không không sắc chẳng tô mầu. 
 

Tô mầu đội lớp trần gian trược 
Che đậy chơn lòng đầy uất khí 

Khổ cảnh đày thân trong cực nhọc 
Bất minh chơn đạo tự làm suy. 

 
Làm suy cơ thể Trời ban phước 

Tự diệt hồn linh về địa phủ 
Khóc lóc thở than đầy máu lệ 
Cực hình tự tạo biết mình ngu. 

 
Mình ngu tự khép mạng vào tù 

Tha thiết cầu xin rõ ý ngu 

Chật vật đủ điều than thở thở 
Chẳng ai đếm xỉa đến người ngu. 

 
Người ngu vì bởi chưa minh đạo 
Tạo dục trần tâm khó bước vào 

Thiên lý hành trình duyên tự thức 
Tự tu giải tỏa ở tầng cao. 

 
Tầng cao chiếu rọi ánh trăng sao 
Mát mẻ thương yêu kép với đào 

Cao đẹp tràn đầy duyên hợp thức 
Quán thông chơn pháp rõ chiều cao. 

 
Chiều cao chiếu độ nhơn sinh nhận 

Học hỏi tràn đầy nghĩa với ân 
Thanh tịnh do Trời duyên tận độ 

Thực hành chơn pháp tự mình phân. 
 

Mình phân đời đạo chuyển bao lần 
Không có có không tự xét phân 

Duyên đạo tình đời nay được ngộ 
Giải lần chơn lý đạt thanh lần. 

 
Lương Sĩ Hằng. 

Manila, 16-04-1987 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

1250 Vị TỲ KHEO 
(Thuyết Pháp Montreal 1980) 

 
Bạn đạo: Thưa đức ông Tám, một ngàn hai trăm năm mươi vị tì kheo là cứ mỗi cơ quan của ngũ tạng là sẽ 
có hai trăm năm mươi vị tì kheo đảm trách. Thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tì kheo đó như thế nào? 
 
Thầy: Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho một ngàn hai trăm năm chục vị 
tì kheo. Mà một ngàn hai trăm năm chục vị ở trong cái cơ quan kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - tim, gan, tì, phế, 
thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? Bao tử thuộc về 
thổ, thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim, nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng 
minh rành mạch. Đó, thì nó lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết với càn khôn vũ 
trụ làm việc cho chủ nhơn ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm iệc chủ nhơn ông, rồi nó mới 
chuyển giải cho một ngàn hai trăm năm chục vị tì kheo, nó theo mình tu. 
 
      Trong cái xá vệ quốc nó rất có trật tự tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông đều là gia dịch để canh gác tiểu 
thiên địa này. Còn đi sâu vô nó còn có bốn vị tướng lãnh đông, nam, tây, bắc…không phải rỡn đâu nó lớn 
lắm trong cuộc họp nó cũng đông lắm chớ không phải tầm thường, phải không? Nhưng mà nghe chưa có 
trình độ không nhớ được, tu phải có trình độ mới nhớ được. Cho nên Vô Vi không ăn cắp được, rồi bị nghe 
thâu băng viết báo viết sách rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó vô không được là vì chưa có trình độ tương ứng, phải 
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tương ứng nó mới nói lại được. Cho nên Vô Vi người ta nói: “Nói nó công khai nhưng mà nó mật”. Nói cái 
gì cũng công khai hết nhưng mà nó mật bởi vì người đó học chưa được nó thành mật chứ gì nữa. Nó học 
được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết nhưng mà nó mật. Ăn cắp nó không được. Khổ vậy!  
      Đi học lu bù nè, bây giờ nãy giờ nói giờ kêu cô này nói lại dùm cho tôi một câu nói không được. Chưa 
được, phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày ào đó nó ngồi nó nói: “Ôi! Hồi ông Tám 
nói tôi quên, bây giờ tôi nói có thể giống ông Tám”. Ờ, cô nói như ông Tám là nó có trình độ rồi, phải 
không? Cho nên ráng làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là thấy cái đó. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ KHƯU VINH (thân phụ bạn đạo ,anh chị Khưu lạc 
Thiện,Virginia ), mất ngày 5 tháng 1 năm 2014 ( 5 tháng 12 âm lịch ) tại Long An –Việt Nam. 
Hưởng thọ 81 tuổi  . Được siêu thăng tịnh độ  . 
Thành thật cám ơn. 
Trung Tâm Thiền Vô Vi Thủ đô Washington – Hoa Kỳ  . 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 
                                                                 Bạn đạo Atlanta tâm tình. 
 
Từ năm 2008, khi Đức Thầy ban tên " Minh Chánh Đạo Pháp", bạn đạo Atlanta đã tổ chức được 6 Khóa 
Sống Chung. Năm 2014 này sẽ là lần thứ 7 bạn đạo Atlanta chung tay tổ chức vào dịp lễ Memorial Day 
24,25,26 tháng 5/2014. 
 
..Cho đến hôm nay, mình vẫn suy ngẫm bốn chữ " Minh Chánh Đạo Pháp", phải chăng chỉ là một cái tên 
cho Thiền Đường ? Một cái tên cho Khóa Sống Chung hàng năm ? Hay Đức Thầy còn ẩn trong đó những 
triết lý sâu xa và cao siêu hơn thế ? Phải chăng mình phải Minh, mới giử được cái Chánh, giử được cái 
Đạo, cái Pháp...Ừ, trình độ mình chỉ có thế thì mình hiểu thế, mà mình chắc rằng tiềm ẫn trong đó những 
chân lý cao siêu, Pháp Lực mình đến đâu mình hiểu đến đó...phải Hành thêm nữa, phải Hòa hơn nữa thì 
mình mới có cơ may hòa nhập vào dòng suối Thanh Quang đang chảy ngược về Thượng Giới, nơi đó có 
Thầy đang ngóng trông từng đứa con, từng đứa ! 
 
Tu một mình thấy dể mà khó, tu "nhiều mình" thấy khó mà vui ! Như là đi Đại Hội, đi Khóa Sống Chung, 
đi học Led Weekly...Thiền chung thấy "rút" ghê lắm, thấy vui lắm. Khi về nhà, hành trang của mình có 
thêm lòng quyết tâm, có thêm nhiều kinh nghiệm Tu Học mà một mình mình chưa chắc đã mày mò ra. 
Khóa Sống Chung ở Atlanta cũng không nằm ngoài ý nghĩa trên, cũng Thiền Chung, cũng chia sẻ và ôn 
tập Kinh Nghiệm Tu Học. Khóa Sống Chung Minh Chánh Đạo Pháp chỉ có 3 ngày, số người tham dự hàng 
năm vào khoảng 30 người. Thiền Đường Minh Chánh Đạo Pháp chỉ là một ngôi nhà 4 phòng, năm 2010 
phần dưới của Thiền Đường ( Basement ) được tu bổ và xây dựng thêm 2 phòng ngủ và 2 phòng sinh hoạt, 
vì thế Thiền đường đủ sức tiếp 40 bạn đạo cùng sinh hoạt. Khóa Sống Chung tại Atlanta luôn cần các bạn 
đạo có nhiều Kinh Nghiệm Tu Học đến chia sẻ.  
 
Ngoài việc Tu Thiền, bạn đạo Atlanta cũng tham gia công tác quảng bá Đạo Pháp. Chương Trình Phát 
Thanh Vô Vi được thực hiện đều đặn hàng tuần. Phân phát miễn phí Kinh Sách Vô Vi vào dịp Tết hàng 
năm. Chúng con đồng cảm tạ Đức Thầy và Bề Trên đã cho phép và tạo cơ hội cho chúng con thực hiện:  
Công Phu-Công Quả-Công Trình. 
 
Thiền Đường Minh Chánh Đạo Pháp có duyên may là Thiền Đường sau cùng được Đức Thầy đặt tên khi 



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

Đức Thầy còn tại thế, cũng có nghĩa là " Sanh sau nở muộn". Vì thế, mong lắm lắm, quí bạn đạo nào có 
"bay ngang" xin "đáp xuống" chia sẻ Kinh Nghiệm Tu Học với bạn đạo Atlanta. Nhất là vào dịp Khóa 
Sống Chung Minh Chánh Đạo Pháp năm 2014 này.  
 
Xin cảm tạ Đức Thầy. 
Cám ơn các bạn đạo khắp nơi. 
 
Kính Bái 
Ngô Văn Hoài. (Atlanta) 
 


