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Số:  1020  Ngày: 25 tháng 1 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám 19/4/2005 ñến 25/4/2005 
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 thi ền ñường: 
 
 
1) Thương cách nào mới ñúng? 
2) Tiến bộ bằng cách nào mới ñúng? 
3) Sự tham muốn có hữu ích gì không? 
4) Suy tư nhiều chuyện có hữu ích gì không? 
5) Chuyện gì là chuyện cần thiết? 
6) Ai là thật? 
7) Nói thật là sao ? 
 
 
 

Tueä Giaùc 

 

Tueä giaùc söûa mình tu tieán hoùa 

Bình taâm hoïc hoûi soáng thaät thaø 

Trôøi cao thanh tònh tình ban chieáu 

Thöïc haønh thanh tònh nhaän tình thöông 

 
Vĩ Kiên 
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1) San Diego, 19-04-05  7: 47 AM 
Hỏi:  Thương cách nào mới ñúng? 
 
Ðáp:  Thưa thật sự thương yêu mới ñúng 
  Kệ: 
 Tận tình quí thương mới ñúng nhịp 
 Rõ lẽ trời ban chẳng ngỡ ngàng 
 Khai triển chính mình tâm tự thức 
 Qui nguyên thanh tịnh chẳng mơ màng 
 

2) San Diego, 20-04-05  2: 08 AM 
Hỏi:  Tiến bộ bằng cách nào mới ñúng? 
 
Ðáp:  Thưa tiến bộ bằng cách dũng chí mới ñúng 
  Kệ: 
 Thực hành tiến tới từ tâm thân 
 Chuyển hóa thâm sâu rất nhiệm mầu 
 Ðời ñạo song hành không thoái bộ 
 Bình tâm thanh tịnh niệm nam mô 
 

3) San Diego, 21-05-05  10: 45 AM 
Hỏi:  Sự tham muốn có hữu ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa sự tham muốn quá ñộ ñều không có hữu 
ích 
  Kệ: 
 Tham muốn không ñạt tạo thêm ñộng 
 Tiến hóa thâm sâu tự gỡ lòng 
 Có có không không chuyện học trình 
 Phân minh ñời ñạo rõ hành trình 
 

4) San Diego, 22-05-05  7: 15 AM 
Hỏi:  Suy tư nhiều chuyện có hữu ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa suy tư nhiều chuyện có thể rối loạn thần 
kinh 
  Kệ: 
 Duyên lành tự thức chuyển tâm linh 
 Tiến hóa thâm sâu tự cứu mình 
 Học hỏi không ngừng duyên tận ñộ 
 Khai tâm mở trí ñích thân vô 
 

5) San Diego, 23-04-05  9: 31 AM 
Hỏi:  Chuyện gì là chuyện cần thiết? 
 
Ðáp:  Thưa chuyện tâm thân là chuyện cần thiết 
  Kệ: 
 Tâm thân phát triển là chuyện cần 
 Pháp giới khai thông là chuyện công 
 Khám phá ñường tu là thiết thực 
 Giải mê phá chấp là chuyện cần 
 

6) San Diego, 24-04-05  3: 04AM 
Hỏi:  Ai là thật? 
 
Ðáp :  Thưa chịu tu sửa mới là thật 
  Kệ : 
 Thực hành tu tiến thức tâm tu 
 Giải tỏa phiền ưu tự giải sầu 
 Qui hội tình người chung một mối 
 Bình tâm xây dựng pháp phân hòa 
 

7) San Diego, 25-04-05  11: 11 AM 
Hỏi :  Nói thật là sao ? 
 
Ðáp :  Thưa nói thật là không thêm bớt 
  Kệ : 
 Không thêm không bớt mới không tham 
 Tự thức minh tâm tự phải làm 
 Kích ñộng ngoài ñời không nghĩ tới 
 Thành tâm tu sửa tự tâm làm 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Thương Cha 
 

Thương Cha trong thức có Cha 
Lệ hòa nhân loại tình ta tình người 

Sống trong hằng hữu vui cười 
Giải minh tâm ñạo rưới tươi tâm hồn 

Biết Cha biết cõi sanh tồn 
Học bài tiến hóa lập cồn hóa sanh 

Thực hành từ trược ñến thanh 
Giải vòng mê chấp em anh chung nhà 

Thành tâm nguyện niệm Di Ðà  
Thật thà tâm Phật bước qua tâm ñời 

Càn khôn vũ trụ nơi nơi 
Cảm lời thương mến do Trời dựng xây 

Cảnh ñời phân biệt ñêm ngày 
Cảnh ñạo thức giác vui say ñạo ñời 
Thanh quang chuyển hóa chẳng rời 
Tùy thân tiến hóa tùy lời cảm giao 
Cộng ñồng khai triển muôn màu 

Chung nhau hòa hợp tạo tàu thức tâm 
Cùng chung nguyên lý khai tầm 

Thâm tâm khai triển diệu thâm cảm hòa 
Vun bồi ý chí như Cha 

Chan hòa tâm ñạo chan hòa tình thương 
Tu hành khai triển dựa nương 

Khai ñường tâm ñạo khai ñường giáo tâm 
Tìm ta nay ñã mừng thầm 

Bỏ dao thành Phật chẳng lầm ñường tu 
Biết mình khờ dại còn ngu 

Ðấu tranh vô ích giải mù nội tâm 
Vui lên ñón tiếp nguyên âm 

Ðại Hồn ban rãi tự tầm về quê. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 

Pomona, 12-07-1982 
 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  18 
 

Chơn ñiều rõ rệt tự tâm siêu 
Giải tỏa phiền ưu sửa ñược nhiều 
Thức giác tâm thành tâm quý ñạo 
Bình tâm thanh tịnh thật là siêu 
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“Chơn ñiều rõ rệt tự tâm siêu”: 
Những ñiều gì chân lý là sự thật, ñều rõ rệt. Mình hiểu rõ rệt thì cái tâm mình nó siêu giác nhẹ nhàng. 
“Gi ải tỏa phiền ưu sửa ñược nhiều”: 
Mình giải tỏa những sự phiền muộn lo âu của thế gian thì sửa ñược nhiều rồi. 
“Thức giác tâm thành tâm quý ñạo”: 
Lúc ñó chúng ta thức giác, làm gì cũng thành tâm phục vụ, tâm quý ñạo. ðạo là quân bình, ñạo vốn không, 
thanh nhẹ. 
“Bình tâm thanh tịnh thật là siêu”: 
Lúc ñó là mỗi mỗi trong cơ tạng chúng ta ñều quân bình thanh tịnh, thì mới biết cái chuyện siêu ở ñâu, thì 
mới cảm nhận ñược sự cấu trúc từ siêu nhiên ñã hình thành chúng ta tại thế gian. Bây giờ dốc lòng tu trở 
về với siêu nhiên mới thấy rõ thực chất ánh sáng từ bi là cái gì? Diệu pháp là cái gì? 
 
        Tu ñể hiểu, tu ñể ñạt, tu ñể trở về ñiển giới quân bình mới thức giác ñược chuyện ñời là tạm. Người 
ñời nói ñời tạm nó không tin, nó ăn cơm ngày ba buổi mà nó còn không biết cái tình Trời ñang chiếu cố nó 
thì nó không chịu sửa sai mà nó chỉ thấy: “Ô! Bữa nay tôi sống, mai tôi ñi ñưa ñám ông này ông nọ” , mà 
nó không hiểu nó phải chết như ông kia, nó phải lìa xác. Lìa xác rồi ñi ñâu? ði về chỗ thanh tịnh. Thì lúc 
còn sống có pháp tu giải trược trở về với thanh tịnh nên tu hay là không? 
 
        Mọi người ñều ý thức tôi nên sửa tôi. Tôi mới có một cơ giới tốt thanh nhẹ hòa hợp với cả càn khôn 
vũ trụ. Muốn hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ phải biết ñiển giới. Trong cơ tạng của ta âm thinh ñều là ñiển. 
Ăn tất cả những gì Trời ðất hình thành, hột gạo chúng ta ñang ăn ñây cũng qua nhật nguyệt ban chiếu nó 
mới hình thành. ðó là ñiển từ cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho nhơn sinh tiến hóa cộng với nguyên khí cả 
Trời ðất. Người ta ñói, ăn chén cơm thấy mạnh liền. Vậy cái gì là mạnh? Nguyên khí của Trời ðất là 
mạnh. Phải hiểu cái gốc gác ñó mới tiến hóa ñược. Mà hiểu cái gạo, có gạo, tôi có tiền tôi mua gạo tôi bỏ 
miệng nhai nuốt là tôi khoẻ. Không phải vậy! Sự bất diệt của càn khôn vũ trụ có và xây dựng cho tâm linh 
tiến hóa có. Mà người thiếu thanh tịnh làm sao thấy ñược nguyên lý của Trời ðất ñã và ñang hỗ trợ nhơn 
sinh từ giờ phút khắc. Khi chúng ta hiểu ñược nguyên lý ñó là không có tham lam, bớt tham lam. Ăn cho 
một chút ñể ấm bụng. Hành sự tốt ñẹp, giúp người là giúp mình, hiểu ñường lối như vậy phục vụ cho 
người là phục vụ cho chính mình thì ai mà ghét mình? 
 
        Cả thế giới người ta ñều thương quý và xây dựng giúp ñỡ chúng ta không ngừng nghỉ. Nhân loại ñã 
tạo những cái hoàn cảnh cho con người thức giác. Vật chất ñang tiến hóa qua khối óc con người sáng tạo 
từ việc nhỏ cho ñến việc lớn ñều khối óc sáng tạo, mà khối óc do ñâu hình thành? Do vũ trụ quang ban 
chiếu. Cho nên lúc sơ sanh chúng ta có tí hà mà ra rồi là nó tự nhiên nó lớn lên, nhờ nguyên khí của Trời 
ðất chúng ta mới lớn lên. Mà bây giờ lớn rồi hiểu ñạo thì phải tu, nó quân bình trong tự nhiên và hồn nhiên 
của xa xưa, thì nó mới nhận ñược cái thanh quang ñể tiến hóa, trí tuệ phân minh, càng ngày càng dũng 
mãnh tu tiến và dẹp bỏ những sự kêu bằng không cần thiết, tiến thẳng một ñường. Dẹp bỏ những chuyện 
không cần thiết là tiến thẳng một ñường thay vì lệ thuộc. Sự sáng suốt làm chủ và phục vụ thể xác, chớ 
không phải sự sáng suốt ñem ra chợ ñời ñể bán lấy tiền ăn và tạo sự nguy hại cho nhân quần, ñó là tội trạng 
nặng lắm, xuống ñịa ngục sẽ lãnh ñủ, ríu ríu vô ngục ñó mà thọ tội, chớ không cách gì cứu chữa.  
 
        Người ñời tưởng tôi là thông minh, tôi là người ăn học, không có thông minh ñâu! Không biết lấy 
chính mình làm sao thông minh ñược? Tam giới: thượng trung hạ trong cơ tạng cũng không hiểu nữa, làm 
sao gọi là người thông minh? Học cho nhiều rồi rước cái chuyện ở bên ngoài vào tâm, khi nhớ khi quên, 
không thành sự. Còn chúng ta tu, Pháp Luân Thường Chuyển hòa hợp với càn khôn vũ trụ, Soi Hồn cho ổn 
ñịnh, lúc ñó chúng ta mới thấy khả năng của chúng ta có thể hòa cảm cả càn khôn vũ trụ trong chu trình 
tiến hóa thì nạn tai sẽ bớt. Nguyên lý rõ ràng mà không chịu học ñâm ra mê tín dị ñoan. Làm bao nhiêu 
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khổ cực thầy bói ăn hết tiền, làm bao nhiêu khổ cực thầy tử vi ăn hết tiền nhưng mà không hiểu giá trị sanh 
khắc trong nội tâm của chính mình có nhờ thầy cũng vô ích! Nếu thầy mà cứu thoát ñược chính thầy thì 
thầy ñâu có lấy tiền ai, chỉ giúp ñỡ và xây dựng thôi. Mà thầy còn lấy tiền của người khác ñó là thầy còn 
mưu ñồ. Người mưu ñồ là tự hại. Lấy tiền của bá tánh ñể vinh thân phì gia, rốt cuộc khổ là chính mình 
phải lãnh ñủ!  
    
        Cho nên người ñời tưởng là mình thông minh, hiểu ñược chuyện người khác là sư phụ rồi. Không 
phải ñâu! Chuyện của chính mình không hiểu thì tự phụ lấy chính mình chứ ñâu có sư phụ ñâu! Phải hiểu 
chính mình mới thực sự ñem sự sáng suốt phục vụ cho cơ tạng khối óc tiến hóa nhanh chóng trong thanh 
tịnh và không còn nuôi dưỡng sự mờ ảo hại thân và hại người nữa.  
        
         Dứt khoát như vậy mới có cơ hội về Thiên Giới phục vụ. Lãnh vực sáng suốt bị che lấp thì chúng ta 
ñã thấy rõ tương lai họ sẽ về ñâu? Họ chỉ ở cõi âm. Phục vụ cõi âm thì toàn là trược khí mà trược khí xâm 
nhập rồi làm cái gì? Làm ông Thần này, bà Thần nọ, rốt cuộc, rồi cũng tự hại mình và tiến thân không nổi! 
Thiếu gì bây giờ, nhập xác xưng danh ông này ông nọ mà rốt cuộc nó vẫn khổ, nó không tiến nổi. Vì nó 
không hiểu lấy chính nó, không khai triển ñược chính giác của chính nó cho nên mặt ñất luôn luôn còn ma 
quỷ. 
 
        Nếu con người mà chịu tự tu, tự tiến, tự khai triển nguyên năng sẵn có của chính mình thì ma quỷ tự 
nó phải xa rời chớ chúng ta không có ép buộc và không có ñánh bất cứ ai. Mình minh chánh thì trong gia 
ñình các con phải kính nể mà mình làm cha mà không minh chánh thì các con nó loạn xạ, ñem trược về gia 
ñình, hòa khí không có, làm sao có tài vượng ñược? Gia ñình có hòa khí thì ñương nhiên phải có tài. Tài là 
do ñâu mà có? Tiền là do ñâu mà có? Do tình thương mà có. 
 
        Cho nên tất cả những sự buôn bán ñều là nguyên lý của Thượng ðế an bài. Phục vụ phải tận tâm. 
Người nào phục vụ không tận tâm gian xảo lường gạt thì một thời gian tiệm ñó sẽ vắng khách, không ai 
ñến. Có luật nhân quả rõ ràng mà không thấy ñược cái luật nhân quả mà tự sáng tạo những cái luật gian dối 
tức là giam hãm phần hồn ở cõi âm tức là ñịa ngục, học hỏi khổ cực lắm, thiếu thốn ñủ mọi mặt, không 
tiến thân nổi. Cho nên người nào mà ở ñịa ngục rồi ai cũng phát nguyện nếu tôi có cơ hội trở về nhân gian 
tôi tìm cách ñể tu, ai cũng muốn tu. ðịa ngục nhiều khi cũng gặp ñược những vị minh triết như Quán Âm 
giáng lâm xuống thuyết giảng ñể cứu ñộ phần hồn, ñâu có phải giảng như bây giờ, ñược nhiều giờ ñể nghe, 
Quán Âm chỉ chốc lát mà thôi. 
 
        Thức tâm mới theo ñược ñường hướng ñó, không thức tâm không bao giờ theo ñược ñường hướng ñó. 
Cho nên khổ khổ khổ mãi trong cái cõi ngục tù, không thoát, ñành luân hồi, luân hồi trở lại làm cầm thú là 
hết mức rồi. Cầm thú ñó là hạnh hi sinh. Con chim cũng bị người ta giết ñể ăn. Con gà cũng bị người ta 
giết ñể ăn. Con chó cũng bị người ta giết ñể ăn. ðể ñền tội mà thôi! 
 
        Chúng ta hiểu ñược ñiều này nên cứu mình hay là không? Bằng lòng cứu mình phải tu giải từ trược 
tới thanh, mới thấy rõ hành trình tiến hóa của tâm linh là bất diệt. Lúc ñó hoan hỉ tu, thức giác tu, thực 
hành trong chất phác thì ñương nhiên sẽ về ñược nguồn cội Thiên Quốc tốt ñẹp. Những người lập chùa, lập 
miễu ñủ chuyện hết ở thế gian, tưởng ñâu chết là có ông Diêm Vương giúp hả? Không! Chết là xuống bị 
hạch tội, hạch tội mà trả lời không thông là phải bước vô ngục ñó. Với cái xác thân này vi diệu vô cùng, có 
mắt mũi tai miệng ñều ghi chép những hành ñộng của chính mình. Khi mà xuống ñịa ngục là ôm cả hồ sơ 
tội tình của chính mình từ bao nhiêu kiếp, Diêm Vương chỉ nhìn ñó mà ñịnh tội thôi. Còn người ở thế gian 
mà chịu tu, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, sửa chữa ăn năn sám hối thì lúc chết khỏi qua cái ngục 
hạch hỏi nữa, chỉ có sự ñón rước ñể tiếp tục tu thêm.  
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        Cho nên Thượng ðế ñã làm những cơ cấu của Thượng ðế, mà ñã sáng tạo ra là chỉ xây dựng và cứu 
giúp, chớ không có tiêu diệt. Cho nên người ñời ñọc tới sách ðịa Ngục sợ, chính mình ñã làm sai mới sợ, 
nếu làm ñúng chuyện gì mà phải sợ? 
 

Báo Cáo Sức Khỏe Bà Tám 
23 tháng 1 2015 
  
Sau hơn 2 tháng nhập viện, hiện nay, Bà Tám vẫn tiếp tục ñược cải thiện chức năng (Rehab) như sau: 
 
-Tập cho nói  bình thường trở lại và có thể nuốt ñồ ăn không bi say nhuyễn (Orthophony) khoảng 45 phát 
tới 1 tiếng 
-Vật lý trị liệu – tập cử ñộng cơ thể cho bình thường trở lại (physiotherapy) 
 khoảng 45 phát tới 1 tiếng 
- Về Ergotherapy ñã chấm dứt vì bà không thể tiến bộ hơn ñược nữa 
 
Còn về Physio & Orthophony họ sẽ tiếp tục tập thêm ít nhất 2 tuần nữa 
 
Hiện nay bà có tiến bộ có thể tự ngồi một mình trên giường nhà thương, nuốt ñồ ăn dễ hơn, nói năng cũng 
còn khó hiểu. Tinh thần bà cũng vui vẻ và vô tư  
 
Xin hướng tâm cho Bà mau bình phục. 
  
Kính thư, 
Phan Cao Thăng 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu  an cho bạn ñạo  LÊ HIẾU NHƠN. 
Sinh năm 1962 ñang bệnh viêm gan siêu vi C  tại Bình Dương mau bình phục..Xin chân thsnh cám ơn quý 
bạn ñạo. 
Nguyễn Thị Thanh Hương (Binh Dương) kính báo 


