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` 
Số:  1063  22 tháng 11 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám từ 3/03/2006 ñến 9/03/2006 
 
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) Rõ các miền ñể làm gì? 
2) Nhiệm mầu là sao? 
3) Bước vào ñể làm gì? 
4) Còng ñể làm gì? 
5) Ai buộc? 
6) Một lòng là gì? 
7) Khờ ngu là gì? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Tình Ngöôøi 

Tình ngöôøi ban boá lyù chôn haønh 

Trí tueä phaân minh töï tieán nhanh 

Quyeát chí duõng haønh qui moät moái 

Truøng tu xaây döïng töï phaân haønh 
 

Vĩ Kiên 
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1) San Diego, 03-03-2006  3: 24 AM 
Hỏi:  Rõ các miền ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa rõ các miền ñể học thêm 
  Kệ: 
 Học thêm trí sáng tự hành tiến 
 Thực hành thấu hiểu chiều sâu ñạo 
 Học hỏi không ngừng hiểu thấp cao 
 Qui hội tình người rõ nhiệm mầu 
 

2) San Diego, 04-03-2006  3: 31 AM 
Hỏi:  Nhiệm mầu là sao? 
 
Ðáp:  Thưa nhiệm mầu là không biết trước ñược 
  Kệ: 
 Thân tâm bất ổn vì ñộng loạn 
 Khó khổ tự tu tự luận bàn 
 Duyên lành ñưa ñến nhiều may mắn 
 Thực hiện chơn tu tránh khó khăn 
 

3) San Diego, 05-03-2006  3: 45 AM 
Hỏi:  Bước vào ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa bước vào ñể học ñạo 
  Kệ: 
 Hành thông bước vào càn khôn học 
 Tiến hóa không ngừng nhớ nhớ thương 
 Chiều sâu học hiểu ñiều qui một 
 Cảm thức trần gian một cái còng 
 

4) San Diego, 06-03-2006  6: 00 PM 
Hỏi:  Còng ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa còng ñể buộc tu 
  Kệ: 
 Còng dạy kiên nhẫn tự tiến thân 
 Phát sáng tâm linh theo chiều tiến 
 Chuyển hóa thâm sâu qui một mối 
 Bình tâm học hỏi trí khai màn 
 

5) San Diego, 07-03-2006  6: 20 PM 
Hỏi:  Ai buộc? 
 
Ðáp :  Thưa hoàn cảnh bắt buộc tu 
  Kệ : 
 Tự hành tự tiến tự khai thông 
 Giải tỏa phiền ưu giải cái còng 
 Trí sáng tâm minh tự quán thông 
 Thực hành tiến hóa chỉ một lòng 
 

6) San Diego, 08-03-2006  6 : 30 AM 
Hỏi :  Một lòng là gì? 
 
Ðáp :  Thưa một lòng là nhứt quyết tu 
  Kệ : 
 Qui hội tình người tự tiến tu 
 Khai triển vô cùng tự giải mù 
 Biết mình biết họ tự biết tu 
 Thành thật tự hành giải khờ ngu 
 

7) San Diego, 09-03-2006  6 : 35 PM 
Hỏi :  Khờ ngu là gì? 
 
Ðáp :  Thưa khờ ngu là giữa biết và không biết 
  Kệ : 
 Tiến hóa thâm sâu lòng cảm thức 
 Duyên ñạo tình ñời không lẫn lộn 
 Tiến hóa thâm sâu rõ nhiệm mầu 
 Ðiêu luyện chính mình tâm tự thức 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Phát Tâm Tu Thiền 
 

Phát ñạt tâm linh thấu cảnh huyền 
Tâm hành chơn pháp tự tầm xuyên 

Tu thân sửa tiến vào chơn thức 
Thiền ñịnh triền miên ngộ pháp truyền. 

 
Pháp truyền chơn lý siêu nhiên 

Tâm không tự ñạt giải phiền giải mơ 
Chẳng còn lý luận giấc giờ 

Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần 
Thực hành tự nguyện góp phần 

Qui không chánh pháp lần lần tiến lên 
Thanh không hòa cảm vững bền 

Qui nguyên giềng mối tạo nền vững tu 
Dẹp mê phá chấp giải mù 

Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài 
Càn khôn vũ trụ miệt mài 

Giải thông ñời ñạo tiến hoài không ngưng 
Thực hành khai mở tưng bừng 

Trong không mà có tiến từng phút giây 
Cảm thông nguyên khí mưa mây 

Dày công luyện tập ñêm ngày thăng hoa 
Chẳng còn lý luận ta bà 

Giải thông ñời ñạo chan hòa tình thương 
Mặt mày lóng lánh như gương 

Cảnh ñài quang chiếu yêu thương muôn loài 
Bình tâm học hỏi hoài hoài 

Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn. 
 

Thầy Tám 
Nhẫn Hòa, 13-09-1987 

 
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
VẤN ðẠO - ðẠI HỘI KY 19 THANH T ỊNH 

(18/07/2000) 
 
31. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Giáo lý” là gì? 

ðức Thầy: Giáo lý là một ñường hướng dẫn tiến người ta ñi. Nhưng họ không thực hành, cũng không làm 
gì ñể cứu giúp ñược. 

32. Bạn Ðạo: Thưa Thầy “Pháp lý nghĩa là gì?” Pháp ý Vô Vi có phải luyện tinh, khí, thần, hay không? 

ðức Thầy: Có, Tinh, Khí, Thần. Pháp là một khứ giả, là một ñường ñi, ñi tới cái lý vững mà tiến. 

33. -Vấn: Thưa Thầy, “Quốc hồn” là gì ? Có gì khác nhau giữa “quốc gia” và “quốc hồn”? 
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ðức Thầy: Quốc hồn: mọi người cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, thì sự thanh nhẹ ñó cấu trúc dần dần 
thành một cái hồn, mới nhập xác ở thế gian, ñi theo ñịnh luật vay trả mà tiến hóa. 

34. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Luyện Tinh, Khí, Thần, không ñúng, có bị “Tẩu Hỏa Nhập Ma” hay không? Có 
triệu chứng gì cho thấy là Tẩu Hỏa Nhập Ma? 

ðức Thầy: Những người tẩu hỏa nhập ma là Tinh Khí Thần hướng về sự thanh cao tự thức và giải tiến tâm 
thân. ðằng này, nó gom gọn ñể chê bai ñạo này ñạo nọ, ñể phá hoại người này, người kia, người nọ. ðó là 
cái luồng ñiển nó bị giáng xuống chỗ trược. Trược là dục, không tiến ñược; hại tâm thân trước hết. 

35. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, làm thế nào ñể ñem lại tình thương cho nhân loại ở tương lai? 

ðức Thầy: Mình không biết thương mình, làm sao thương nhân loại ñược? Khi thương mình, mình mới 
khám phá cái thể xác tiểu thiên ñịa này do trời sắp ñặt, có Âm, có Dương, ñầy ñủ. Có màu sắc, có Tim, Gan, 
Tỳ, Phế, Thận. Có Ngũ Hành Ðất, Nước, Lửa, Gió, hợp thành. Nếu chúng ta giữ thanh tịnh khai thác ra 
chúng ta là một tiểu thiên ñịa hòa hợp với sự vĩ ñại của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta càng ngày 
càng thức tâm tu tiến thay vì phá hoại nhân sanh. 

36. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, làm thế nào ñem lại niềm tin cho nhân loại ở tương lai? 

ðức Thầy: Mình chỉ có thực hành, mới ảnh hưởng ñược nhân loại. Nhân loại cũng cấu trúc như chúng ta, 
mà chúng ta không thực hành, nói một ñường làm một ngả, làm sao ảnh hưởng ñược người kế tiếp?  

37. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Ðạo Lý” nghĩa là gì? 

ðức Thầy: “ðạo Lý” là quân bình, ñạt thức, nói rõ cái việc ñó. 

38. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Ðạo Pháp” nghĩa là gì? 

ðức Thầy: “ðạo Pháp” là một con ñường tiến tới vô cùng. “ðạo” là quân bình, “Pháp” là hành triển ñi tới 
vô cùng. 

39. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao cái tâm là vô cùng? 

ðức Thầy: Cái tâm thức của con người là vô cùng. Khi mà chúng ta có cơ tạng, có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, 
Thổ, ñầy ñủ và hội tụ ngay trung tim bộ ñầu, là sức tiến nó trong thanh tịnh và tiến tới vô cùng, dũng mãnh 
tu tiến, không có sợ cái gì hết. 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Xin quí bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo Lợi là thân phụ NGUYỄN VĂN NGHIỆP 
Sanh năm 1926 ,  mất ngày 27 tháng 9 năm 2015 ,  ( năm Ất Mùi ) hưởng thọ 90 tuổi . Dược siêu 
Thăng tịnh ñộ . Xin chan thành cám ơn quý bạn ñạo.../ 
Bạn ñạo LỢI ( Tam Hiệp ). Kính báo 
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THƠ BẠN ðẠO 
 

Tự Tu Tự Tiến 
 

Tự tu tự sửa tâm thân mình 
Giải bao trược trần trí vô minh 
Sửa tánh si mê, tham sân hận 

Cho thân thanh nhẹ trí sáng minh 
 

Tự tầm ñường ñi cho chính mình 
Con ñường thực hành cứu tâm linh 

Không ai cứu mình bằng tự cứu 
Tự tu tự tiến lập Công Trình 

 
Công Trình Dũng hành Pháp Vô Vi 

Công Phu mở Trí phải kiên trì 
Tự cứu, giúp mình hành Công Quả 

Tha thứ thương yêu lập hạnh Bi 
 

Kiên nhẫn trì giới ta ñạt Dũng 
Hành Bi, Trí, Dũng ñồng tiến chung 

Sửa tánh tu tâm trì trai giới 
Thắng ñược chính ta mới ñại hùng 

 
Hành trình thành ñạt một kỳ công 
Kiên trì xuyên suốt học chữ không 
Thực hành ðời ðạo không mê chấp 

Tự tu tự tiến trở về không 
 

Thủy Bùi   Missouri  11/02/201 
 

 
 


