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 Mục Bé Tám 24/06/2004 đến 30/06/2004 
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) Vía Hồn là gì trong cơ thể? 
2) Vía Hồn liên hệ với nhau bằng cách nào? 
3) Liên hệ mật thiết sao lại khổ? 
4) Làm người tại sao phải tham? 
5) Tham lam tiến hóa bằng cách nào? 
6) Tại sao phải khổ? 
7) Tại sao dục vọng quá nhiều? 
 
 
 
 

Thöùc Tænh
 

Thöùc tænh töï tu laø chaùnh phaùp 
Thò phi ñoàn ñaïi laïi gieo saàu 

Töï mình giaûi toûa khoâng coøn ñoäng 
Tieán hoùa chung vui töï giaûi saàu 

 
Vĩ Kiên 
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1) Niagara Fall 24-06-04 3:20AM 
Hỏi: Vía Hồn là gì trong cơ thể? 
 
Đáp: Thưa Vía Hồn là chủ cơ thể 
                     Kệ: 
Hồn là chủ Vía là phụ thuộc 
Thế gian là cảnh giam ngục tù 
Đa đoan qui tụ hành đau khổ 
Ôm chấp giữ mê không tiến bước 
 

2) Atlantic City 25-06-04 4:55AM 
Hỏi: Vía Hồn liên hệ với nhau bằng cách nào? 
 
Đáp: Thưa Vía Hồn liên hệ với nhau rất mật thiết 
                     Kệ: 
Vía Hồn thật sự giao liên tiến 
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
Đời Đạo song hành trong tiến hóa 
Thành tâm tu luyện tự phân qua 
 

3) Atlantic City 26-06-04 9:11AM 
Hỏi: Liên hệ mật thiết sao lại khổ? 
 
Đáp: Thưa liên hệ mật thiết hướng ngoại thì phải 
khổ vì tham lam 
                     Kệ: 
Tham lam hướng ngoại càng thêm động 
Khai triển không thông tự phập phồng 
Tình đời duyên đạo không đạt được 
Khó khăn bận rộn tự tham tòng 
 

4) Atlantic City 27-06-04 6:33AM 
Hỏi: Làm người tại sao phải tham? 
 
Đáp: Thưa bản chất sanh ra phải tham mới tiến 
                    Kệ: 
Tham lam bận rộn tự tâm hiền 
Quí trọng Trời cao tâm lại yên 
Học Hỏi không ngừng duyên đạt đạo 
Thành tâm tu luyện tự ra vào 
 

5) Atlantic City 28-06-04 6:38AM 
Hỏi: Tham lam tiến hóa bằng cách nào? 
 
Đáp: Thưa tham lam tiến hóa bằng cách khổ 
                     Kệ: 
Tiến bằng cách khổ vì tham lam 
Cực nhọc cam go gây động loạn 
Khó khổ gieo nhân khó bạc bàn 
Thành tâm tu sửa lại bình an 
 

6) Atlantic City 29-06-04 5:49AM 
Hỏi: Tại sao phải khổ? 
 
Đáp: Thưa quá tham lam dục vọng quá nhiều 
                     Kệ: 
Sân si bực tức quá nhiều động 
Giải quyết không xong nhiều động loạn 
Mệt trí khổ tâm tạo bất an 
Quyết tâm tu tiến giải lòng vòng 
 

7) Atlantic City 30-06-04 4:26AM 
Hỏi: Tại sao dục vọng quá nhiều? 
 
Đáp: Thưa tại vì tham lam muốn thắng 
                   Kệ: 
Dục vọng muốn thắng chẳng muốn thua 
Khổ tâm cực nhọc vẫn đua đòi 
Tham lam khổ cực chuyển từ hồi 
Học hỏi không ngừng dẫn tiến thôi 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Mẹ Từ Bi 
 

Mẹ ơi! Mẹ giải thoát rồi, 
Con theo đường lối hợp thời thăng hoa. 

Từ bi Mẹ độ pháp hoa, 
Giúp con tiến hóa thật thà cân phân. 

Mẹ ơi! Giải thoát cơ tầng, 
Tham thiền nhập định giải phân đạo đời. 

Quy nguyên giềng mối hợp thời, 
Độ tha con phải tự rời tham sân. 

Tình thương tận độ góp phần, 
Từ quang sáng chói ân cần dựng xây. 

Chơn tình con đã đổi thay, 
Hướng về tâm đạo vui say đạo mầu. 

Mẹ ơi Mẹ tạo chiếc tàu, 
Quán Âm cứu thế nhiệm mầu độ tha. 

Chúng con học hỏi tiến hòa, 
Mẹ ban tình đẹp con xa cõi trần. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng. 
Atlantic City, 28-12-1991 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
“Bình tâm thanh tịnh sống tâm an”: 

(Chơn Kinh 12) 
 

Lúc đó cái tâm chúng ta quân bình thanh tịnh. Sống một cuộc sống an lành, có Trời, có Đất, có Đạo. 
Chung vui trong huynh đệ tỉ muội, sống trong có có không không mà tiến hóa. Biết cơ thể là tạm. Tất cả 
mọi người giáng lâm xuống thế gian, một thời gian rồi cũng phải ra đi. Đi bằng cái gì? Đi bởi phần hồn. 
Phần hồn phải tu, đạt tới quân bình, mới dứt khoát không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh nữa, mới thật sự tiến 
hóa đi lên thay vì đi xuống. 
 
Vui trong sự thanh nhẹ của Trời Đất mà tiến hóa, không còn bỡ ngỡ nữa. Hiểu được cái nguyên lý có Trời, 
có Đất, có Đạo là lúc nào cũng bình an, an vui trong sự đối đãi giữa con người và con người, nó bộc lộ một 
tình người sống động, vui đẹp trong xây dựng tiến hóa chung, không còn sự bỡ ngỡ nữa. Mình hiểu được 
cái gốc gác của chính mình đâu còn bỡ ngỡ. 
 
Thành tâm tu luyện. Cần sự thanh tịnh mới tiến hóa. Cần sự thanh tịnh mới thật sự sáng suốt. Xây dựng 
cho cơ đồ tâm linh của chính mình đang làm chủ cái Tiểu Thiên Địa này là cái thể xác. Phần hồn không 
sáng suốt làm sao làm việc được? Phần hồn phải thanh tịnh tức là sáng suốt. Quyết định việc gì nó cũng rõ 
rệt, không có tai hại cho chính mình, và không có hại tất cả mọi người ở chung quanh, mới kêu bằng đạo 
đức. 
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Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức.  Thương mình mới chịu tu, khai mở được thanh tịnh 
mới biết đạo đức là cái gì. Biết con đường đi tiến hóa bằng cách nào cho thích hợp và dễ dứt khoát không 
bị lưu luyến ở nơi cảnh tạm nữa. Lúc nào cũng vui trong thanh tịnh. Quý thương chính mình mới biết quý 
thương vạn linh cùng Trời Phật. Trời Phật đã dày công, dứt khoát vượt khỏi sự lôi cuốn của trần gian, mới 
xứng đáng là Trời Phật trong thanh tịnh, từ bi và đại bi tận độ quần sanh. Lúc nào cũng ban chiếu cho quần 
sanh sống trong một cảnh sống an vui đầy đủ, không có thiếu thốn. Nhưng mà làm người vì tăm tối, phần 
hồn giam trong cái thể xác. Tiểu Thiên Địa này tăm tối. Tham nó càng tham thêm. Xây dựng trong tham 
dục chớ không có giải thoát. Chỉ có người tu dứt khoát mới giải thoát. Tu mà không đạt tới quân bình thì 
rất khó dứt khoát. Chúng ta tu đạt tới quân bình, hiểu  được nguyên lý của Trời Đất và chính bản thân, thì 
sự liên hệ không ngừng nghỉ, tiến hóa tới vô cùng, khỏe mạnh. Điển lành của càn khôn vũ trụ lúc nào cũng 
hỗ trợ cho thân xác được an khương, tự tại trong thanh tịnh tu tiến. 
 

VẤN ÐẠO 
1) Đạo và Đời 
  Hỏi : "Đạo không Đời, Đạo vô nghĩa. Đời không Đạo, Đời vô luân", có nghĩa là sao?  

  

Đáp : "Ðạo không Đời, Đạo vô nghĩa". Từ đời kích động nó mới tiến về đạo. Tu Vô Vi là Ðời Ðạo 
song tu. Vui! Những cái gì con người sáng chế, Vô Vi tham gia được, không có sao hết. Cái gì 
mà quân bình trật tự là tham gia được. Chứ không phải như những đạo khác là tôi tu là tôi 
không có vô chỗ đó. Vậy chứ chỗ đó đắc tội mà chỗ đó thờ Phật, Phật không vô chỗ đó giúp 
người ta hay sao ?! Quan Âm chỗ nào cũng có hết. Cho nên đời không có đạo là đời vui, vì cái 
đời dâm dục mà có Đạo vô "cấm" mà. Nó phải dâm dục, tham dâm, chơi vui với nó mà... Vui! 
Vui tạm đó thôi! Cuối cùng là sự đau khổ nó phải gánh chịu. Ðó là luật nhân quả. Cho nên 
những tuổi trẻ ở xứ Âu Châu, ở Mỹ bị bệnh AIDS, v.v. này kia kia nọ, là vì dâm dục quá độ nó 
mới bị cái bệnh đó, làm yếu con người, càng ngày càng yếu, thần kinh càng suy yếu, mất sinh 
lực hết. Như ở Thái Lan, ở Việt Nam cũng dâm dục rồi xảy ra nhiều bệnh AIDS lắm. Tưởng cái 
đó là vinh quang, cái đó là thiên đàng, cái đó là sung sướng nhất của tuổi trẻ để giải quyết sự uất 
ức trong nội tâm. Họ tưởng cái đó là chánh nhưng mà rốt cuộc họ mang một căn bệnh cancer, 
thì họ thấy tội của họ bị xử ngay tại đó. Nhân Quả rõ rệt!  

2).  Vô Vi và chánh trị 
  Hỏi : Người làm chánh trị có tu Vô Vi được không?  

  
Đáp : Chắc chắn phải tu được. Chánh trị là đem điều Chánh của Trời Ðất mà Sửa Trị tâm thân mới là 

người chánh trị, mới đem thức hòa đồng tận độ quần sanh. Chớ không phải cất cái nhà "Chánh" 
rồi đem súng đi "Trị" dân, cái đó không được. Cái đó lỗi thời rồi, bây giờ không xài được nữa.  

3)  Thực hành Vô Vi 
  Hỏi : Kính thưa ông, những người nào không được phép thực hành Pháp Lý Vô Vi?  

  

Đáp : Người nào cũng có quyền thực hành Pháp Lý Vô Vi nếu người cảm thức được pháp này có hữu 
ích cho bản thân từ phần hồn đến thể xác, bằng lòng nắm lấy mà tiến thân thì người ấy sẽ trọn 
quyền sử dụng pháp này để khai thác Tiểu Thiên Ðịa (bản thể) sẵn có mà tận hưởng ở tương lai 
từ hồn lẫn xác.  

 


