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Số:  1034  3 tháng 5 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám  10/8/2005 ñến 16/08/2005 
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) Việc gì là chánh? 
2) Việc gì nguy hiểm nhứt? 
3) Tu hành tinh tấn là sao ? 
4) Thiết tha tu tiến là sao ? 
5) Dứt khoát chuyện ñời ñể làm gì? 
6) Lưu ý ñóng góp có hữu ích gì không? 
7) Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không? 
 
 
 

 
Hợp Nhứt 

 
Hợp nhứt cùng Trời rõ nhứt nguyên 

Bền lâu không bỏ rõ Trời duyên 
Hành thông ñời ñạo thông giềng mối 

Sống ñộng cơ Trời vẫn nối li ền 
 

Vĩ Kiên 
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1) Singapore, 10-08-2005  8: 00 AM 
Hỏi:  Việc gì là chánh? 
 
Ðáp:  Thưa việc ăn là chánh 
  Kệ: 
 Ăn uống ñể sanh tồn tiến bước 
 Khai triển chơn hồn tự chứng tâm 
 Qui hội tình người chung một lối 
 Thành tâm tu luyện chuyện chuyên cần 
 

2) Singapore, 11-08-2005  6: 55 AM 
Hỏi:  Việc gì nguy hiểm nhứt? 
 
Ðáp:  Thưa việc ñứt hơi thở là nguy hiểm nhứt 
  Kệ: 
 Thành công thất bại là chuyện thường 
 Quí tưởng Trời cao là việc chánh 
 Thực hiện công phu là phát triển 
 Tu hành tinh tấn là ñiều cần 
 

3) Japon, 12-08-2005  6 : 10 AM 
Hỏi :  Tu hành tinh tấn là sao ? 
 
Ðáp :  Thưa tu hành tinh tấn là ñiều hòa liên tục 
  Kệ : 
 Thực hành tinh tấn tự sửa tâm 
 Giải tỏa sân si tự giải sầu 
 Qui hội tình người không gián ñoạn 
 Thực hành chánh pháp nhớ Trời ghi 
 

4) Japon, 13-08-2005  6 : 20 AM 
Hỏi :  Thiết tha tu tiến là sao ? 
 
Ðáp :  Thưa thiết tha tu tiến là phải hành liên tục 
ñứng ñắn 
  Kệ : 
 Phân minh ñời ñạo tự thực hành 
 Giải tỏa rèn trui tự tiến nhanh 
 Chánh pháp thực hành không dám bỏ 
 Hướng thượng thực hành triển tâm linh 
 

5) Japon, 14-08-2005  6 : 30 AM 
Hỏi :  Dứt khoát chuyện ñời ñể làm gì? 
 
Ðáp : Thưa dứt khoát chuyện ñời ñể dễ tu hơn 
  Kệ: 
 Dứt khoát chuyện ñời dễ tu hơn 
 Buông bỏ chuyện ñời tâm hành pháp 
 Khai triển chính mình dễ tiến tu 
 Thành tâm tu luyện hội ñiều lành 
 

6) Japon,  15-08-2005  7: 20 AM 
Hỏi:  Lưu ý ñóng góp có hữu ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa lưu ý ñóng góp rất dễ thành tựu 
  Kệ: 
 Hành pháp qui nguyên chơn thiện ý 
 Giải tỏa phiền ưu tự quí mình 
 Trí tuệ phân minh ñường chánh giác 
 Càn khôn ban chiếu tâm thanh thản 
 
 

7) San Diego, 16-08-2005  
Hỏi:  Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa thực hành chánh pháp rất hữu ích cho tâm và thân 
 
  Kệ: 
 Thân tâm an ổn trí phân hòa 
 Giải tỏa phiền ưu tự xuất ra 
 Duyên ñạo tình ñời khai trí ñiển 
 Qui nguyên thiền giác tự giải phiền 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

GIÁC NGỘ GIỜ PHÚT LÂM CHUNG 
 

Ðiểm ñạo hành trang giọt máu ñào 
Khép mình trong chốn ñộng hoa màu 

Lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội 
Biết tỏ cùng ai chuyến trễ tàu 

Trễ tàu sẽ ñạt ñến ñâu 
Máu ñào sống ñộng chuyển giao thế tình 

Ði ñi lại lại một mình 
Sống rồi phải chết, quê xinh nơi nào 

Ai ai cũng muốn thanh cao 
Làm sao ñạt ñược phân màu tử sanh 

Xuyên qua cảm giác thừa hành 
Trong sanh có tử, tử sanh hợp hòa 

Cộng ñồng vũ trụ chung nhà 
Cùng Cha cùng Mẹ tạo hòa nơi nơi 

Ði ñâu cũng sống với Trời 
Sao không cởi mở, nơi nơi dung hòa 

Bày ra những chuyện ta bà  
Giết nhau ca hát bài ca anh hùng 
Miệng thời mong muốn ñại ñồng 

Không hành sao ñạt sao thông tánh tình 
Kẹt không phát triển tại mình 

Quên ñi nguyên chất hữu tình Trời ban 
Tham gia ñủ sắc ñủ màn 

Khổ ñau cũng vẫn hoang mang suốt ñời 
Lầm sai ñặt lý nuốt lời 

Khó hành, khó tiến, khó rời tham sân. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Manila, 29-08-1979 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  32 
 

Còn duyên học hỏi tiến thân tùy 
Giải tỏa phiền ưu tự xét suy 

Minh cảm tình ñời trong giây phút 
Có không không có vẫn kiên trì 

 

”Còn duyên học hỏi tiến thân tùy”: 
Còn duyên học ñạo, học hỏi tiến thân tùy là phần hồn sẽ càng ngày càng tiến tới càng thanh nhẹ. 
“Gi ải tỏa phiền ưu tự xét suy”: 
Thực hành chánh pháp, giải tỏa sự phiền ưu trong nội tâm, tự mình xét suy cái pháp nó có giá trị bằng cách 
nào? 
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“Minh cảm tình ñời trong giây phút”: 
Hiểu ñược tình ñời trong giây phút, vì nó quân bình rồi, tưởng tới là hiểu rồi. Óc sáng tâm minh là hiểu liền. 
“Có không không có vẫn kiên trì”: 
Có không không có, không phải chuyện của chúng ta nữa, chuyện của Trời ðất ñã làm có có không không, 
ñể giáo dục con người tiến hóa. Thì tâm thức của chúng ta ñang tu tiến hóa là vẫn kiên trì hành ñi, ñừng có 
lo chuyện có có không không ở thế gian mà vọng ñộng không tiến.  
 

        Người tu Vô Vi có tiền cũng thiền, mà không có tiền cũng thiền, có cơm ăn cũng thiền, uống nước 
cũng thiền. Tâm nó vui lắm, nó bớt tất cả những sự phiền muộn, sái quấy. Không ñem vào tâm nữa, giải mở 
tất cả. Pháp Luân Thường Chuyển làm ñúng không cần phải ăn nhiều, ăn nguyên khí của Trời ðất ñủ khỏe 
mạnh. Siêng làm Pháp Luân Thường Chuyển ăn chút ấm bụng là ñủ rồi. Thì sở phí của chúng ta càng ngày 
càng giảm, thậm chí tới chỗ ăn chỗ ngủ cũng không cần nhiều. Chút xíu thôi ñủ rồi, chỗ ñể ngồi thiền, và 
nằm nghỉ lưng chút rồi ngồi dậy thiền thôi, có gì ñâu mà phải lo, không có choán chỗ nhiều, trực tiếp 
nguyên khí của Trời ðất là khỏe mạnh. Tiết kiệm ñược thuốc men, không phải như người phàm bịnh ñủ thứ. 
Một lần bịnh là hết tiền, thiếu nợ, khi mà hết bịnh rồi quên bịnh ñi. Tham ăn, một ngày ba buổi, ăn ñủ thứ 
vô là nó hại cơ tạng mà không hay! Ai hại? Chính cái miệng mình hại mình cũng không biết nữa. Tu tới 
thanh tịnh mới thấy mình ñã hại mình rất nhiều, bằng lòng giải, giải tất cả những ñộc tố ñể cho cơ tạng yên 
ổn mà dễ thiền, dễ tu hơn. Không phải ăn nhiều mà sống ñược ñâu, ăn nhiều dễ chết, mà ăn ít nó lại dễ sống. 
Nó bớt những sự vọng ñộng, bớt ñộc tố, cơ tạng khỏe mạnh, hòa hợp với nguyên lý của càn khôn vũ trụ mà 
sống. 
 

        Chúng ta ra ñời cũng nhờ nguyên khí càn khôn vũ trụ mà lớn, ngày nay chúng ta không có cách gì từ 
bỏ nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Phải áp dụng triệt ñể nguyên khí của càn khôn vũ trụ, nuôi dưỡng cơ 
tạng bình an khỏe mạnh và chỉ hành. Cho nên Pháp Luân Thường Chuyển giúp tất cả mọi người, mọi tần số 
ñều ñược phát triển, hiểu lấy nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ xây dựng cho vạn linh tiến hóa, thì chúng 
ta bằng lòng thực hành ñể tiến hóa. Một pháp cho tất cả mọi pháp. Nguyên khí của Trời ðất ñã chứng minh 
xây dựng chúng ta từ lúc chào ñời cho ñến nay, chúng ta không có lấy lý do gì mà từ chối nguyên khí của 
Trời ðất, là tự hại mình mà thôi. Không có thể vắng ñược nguyên khí của Trời ðất. Người thế gian không 
vắng ñược dưỡng khí, mà cơ tạng không thiếu dưỡng khí ñược, nếu thiếu dưỡng khí là sanh bệnh. 
 

        Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là một pháp ñể ngừa bịnh và giải bịnh. Nếu người nào 
cố công thực hành sẽ ñạt ñược tốt và khỏe mạnh. Nhiều người hành nửa chừng, nó sanh bịnh này bịnh nọ, 
rồi ñổ thừa Pháp Lý Vô Vi, không phải! Cái nghiệp của chúng ta ăn uống bất cẩn nên nhiều năm, nhiều 
tháng, bây giờ nó lộ diện là phước, có thể cứu kịp. Nhiều người nó bị ẩn tàng bên trong và không có lộ ra 
lấy gì mà chữa, bác sĩ cũng bó tay. Lộ ra bác sĩ mới chữa ñược, bác sĩ là phải có bệnh thật sự bệnh mới 
chữa, còn chúng ta ñêm ñêm tu, là phòng bệnh, ngừa bệnh. Lấy nguyên khí của Trời ðất giải tất cả những 
cái nghiệp chướng trong nột tâm, nội tạng, trong thần kinh, khối óc, chúng ta ñều ñược giải ra ngoài. Thì 
nay chút, mai chút nó sẽ hình thành tốt ñẹp. 
 

        Cho nên mọi người tu Vô Vi, người nào dày công tu nhìn mặt biết. Mặt mày tươi sáng. Mà nhiều người 
lại ñi tới Vô Vi ñể chơi, ñể nghe, ñể nói, ñể bàn cãi, cái ñó mặt mày không bao giờ sáng. Phân loại rõ ràng, 
nhìn là thấy cặp mắt không có ánh quang là người ñó không có hành. ðiển không thể gạt ñược. Cơ tạng 
mình ñều là dùng ñiển năng của cả càn khôn vũ trụ quang mà sống, mà không thành tâm khai triển lấy chính 
mình, thì mắt ñâu có sáng, mặt ñâu có tươi! Càng ỷ lại càng tối tăm, bất cứ tu pháp nào không có tự thức tự 
tu, mà ỷ lại chỉ ñi tới chỗ suy ñồi sa ñọa mà thôi. Không có tiến ñược. 
 

        Mỗi mỗi phải trong thực hành mới thấy rõ, nắm chắc và giải mở cho chính mình trước, nhiên hậu mới 
ảnh hưởng người kế tiếp. Càng tu càng thấy quá khứ nhiều người hành pháp, bất cứ pháp nào, ñã sai. Sai vì 
ỷ lại! Cái thứ nhất, là ỷ lại nơi người truyền pháp, ỷ lại nơi sư phụ mà không chịu dốc lòng tu, tự xạo gạt 
mình lúc ñầu, thì phải chấp nhận cái khổ. Cái khổ hiện tại, ai cho chúng ta khổ? Tâm tư không cởi mở là 



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

khổ, chính ta ñã làm cho ta. Con ma lười biếng tấn công ám ảnh và không cho chúng ta thực hiện ñúng. Nếu 
chúng ta thực hiện ñúng, thì ánh sáng ñến bóng tối phải tan, ma tức là bóng tối mà thôi, không dám ra ánh 
sáng ñâu. Dũng mãnh tu ñi, chúng ta sẽ phát quang, lúc ñó không còn ma quỷ ám ảnh nữa, lúc nào cũng 
sáng suốt và ñàng hoàng trong xây dựng. 
 

        Làm người không biết thương mình, ñâm ra ñi thương Trời Phật, thương ông Thần này, ông Thánh kia, 
ông lên bà xuống, ñủ chuyện hết, mà không biết thương mình. Biết thương mình phải hành pháp ñứng ñắn, 
hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, là liều thuốc trường sanh bất diệt, tận ñộ tâm thân. Cho nên 
người tu Vô Vi nhịn nhục là thực hành ñứng ñắn, mặt mày tươi sáng, nhưng mà túi không tiền vì có tiền là 
có tội. Trong túi hồi nào giờ không có một xu, vừa ñủ sống là thấy nó vui, mà khi không nó nhảy vô mấy 
chục ngàn dollars trong túi là loạn rồi. Trong cái óc nghĩ bậy không à! Sắm xe hơi, mua nhà lầu, kêu bằng 
tạo nghiệp. Có tiền thì có người ta tới, ñó là cái duyên trần trược mà thọ lãnh duyên trần trược là chỉ hại 
mình và không bao giờ tiến. 
  
        Cho nên người tu Vô Vi tự lực cánh sanh, phát triển từ tâm lẫn thân, không nhờ ñỡ ai. Thực hành cố 
gắng, thực hành tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, ñêm ñêm lo tu, lo thực hành. Nếu thực sự có Trời 
có Phật, Trời Phật sẽ chứng tâm những người thiện giác, chớ Trời Phật không có chứng tâm những người 
ngu si mê loạn. Người thiện giác, Trời Phật mới chứng tâm, khi mà ñạt tới thiện giác là thanh nhẹ. Thanh 
nhẹ thì hòa hợp với thanh nhẹ, chỉ có ñi lên không bao giờ ñi xuống, ñâu có cảnh ðịa Ngục ñâu, chỉ ñi lên 
thôi. Người ñời tham dục là ñi xuống, lúc chết ríu ríu ñi, xuất ra hai bàn chân là ñi, thì bước vào cảnh luân 
hồi ðịa Ngục chứ ích gì! Mà chúng ta có bằng chứng tu thiền rút ngay trung tim bộ ñầu, phát sáng ñi lên, thì 
chúng ta dũng mãnh tu ñi, ñể giải quyết một kiếp phù sanh này cho nó tròn trịa và rõ rệt. Hành trình tại thế 
gian và hành trình trở về Thiên Quốc có cuộc sống an nhiên thanh tịnh, tâm lành sáng suốt. 
 
        ðạo là quân bình. Thế gian nhìn là vốn không, ñạo là không. Mà không hành trong chơn không, là làm 
sao tiến hóa tới tốt ñược? Học trong thanh tịnh mới thật là học. Càng thanh tịnh thì chẳng có sợ sự ñụng 
chạm. Thanh tịnh hóa giải sự ñộng loạn, chớ sự ñộng loạn không có hóa giải ñược thanh tịnh. Nuôi dưỡng 
tinh thần thanh tịnh. Tiến hóa là cứu cánh, suốt kiếp của phần hồn tiến hóa, hướng về vô sanh bất diệt mà 
hành sự, không bao giờ bỡ ngỡ trên bước ñường ñạo. 
 

Thông Báo của Thiền ñường Minh Chánh ñạo Pháp (Atlanta) 
  

V/v: Tổ chức Khóa Sống Chung 
 

Bạn ñạo Atlanta xin thông báo việc tổ chức Khóa Sống Chung "Minh Chánh ðạo Pháp" 
Chủ ðề: Thanh Tịnh 
Thời gian: 
Ngày 23-24-25 tháng 5 năm 2015 
ðịa ñiểm: 
Thiền ðường Minh Chánh ðạo Pháp 
1375 Heatherton Rd 
Dacula, GA 30016 
USA 
Liện lạc: 
678-376-7730 
minhchanhdaophap@yahoo.com 
  

Nam Mô A Di ðà Phật 
  
Bạn ñạo Atlanta 
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Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35, năm 2016 
  

Ngày 1 tháng 5 năm 2015 
Kính gởi quý bạn ñạo, 

 Sau khi chúng tôi cứu xét những ñơn yêu cầu tổ chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35 cho năm 2016, 
BTC ñã quyết ñịnh chấp nhận 3 ñịa ñiểm như sau: 
1.  

2. Á Châu: Seoul, Nam Hàn 

3. Mỹ Châu: Salt Lake City, Utah, USA 

4. Mỹ Châu: Calgary, Alberta, Canada 

Quý bạn ñạo tham dự ðại Hội Vô Vi “H ọc và Hành” tại Atlanta sẽ có dịp lắng nghe các ñại diện 
trình bày ưu ñiểm của các ñịa ñiểm trên, và bầu phiếu chọn ñịa ñiểm cho năm 2016. 
Cảm ơn quý bạn và hẹn tái ngộ quý bạn tại Atlanta, Georgia, vào tháng 9. 
Ban Tổ Chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế 

 
Hướng Tâm Cầu Nguyện 

 
Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho em của bạn ñạo Nguyễn Thị Trang tên ðINH THỊ THỦY 
HẰNG sinh năm Kỷ Sửu, 1949, mất lúc 19g 5’ ngày 25/9/2015 (tức ngày mùng 7 tháng 3 Năm Ất Mùi) tại 
quận 8, TPHCM, hưởng thọ 67 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ. 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
Bð Việt Nam kính báo 
 


