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` 
Số:  1070  10 tháng 1 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám từ 22/04/2006 ñến 28/04/2006 
 
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) Chuyển biến bằng cách nào? 
2) Ðường ñi có lâu không? 
3) Khí Trời ban bằng cách nào? 
4) Mở rộng ñàng bằng cách nào? 
5) Tại sao phải hành chánh pháp mới tiến? 
6) Còn ñộng là sao? 
7) Qui nguyên giếng mối thì phải là,sao? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Hoãn Laùo 

Hoãn laùo haïi mình taâm roái loaïn 
Heïp hoøi aùc yù khoù taâm an 

Thöïc haønh giaûi tieán taâm khoâng, ñaït 
Trí tueä doài daøo töï caûm an 

 

Vĩ Kiên 
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1) Montréal, 22-04-2006  5: 25 AM 
Hỏi:  Chuyển biến bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa chuyển biến bằng thanh quang 
  Kệ : 
 Qui hội vạn linh ñồng nhứt thể 
 Tiến hóa vô cùng tự giác tu 
 Tâm thân ổn ñịnh tình giao cảm 
 Quí tưởng Trời cao tự mình làm 
 

2) Montréal, 23-04-2006  5 : 30 AM 
Hỏi :  Ðường ñi có lâu không? 
 
Ðáp :  Thưa ñường ñi vô cùng thì phải lâu 
  Kệ : 
 Ðường dài tự dấn thân hành pháp 
 Cực khổ cam go cũng phải làm 
 Dấn thân thực hành ñạt chơn pháp 
 Nguyên khí Trời ban hưởng rõ ràng 
 
 

3) Montréal, 24-04-2006  5 : 40 AM 
Hỏi :  Khí Trời ban bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa khí Trời ban bằng thanh quang lớn rộng 
  Kệ : 
 Khí Trời mở rộng sáng sáng ban 
 Thanh ñiển du dương uyển  chuyển bàn 
 Thanh tịnh tận ñộ tự sống an 
 Nguyên khí thanh cao mở rộng ñàng 
 

4) Montréal, 25-04-2006  1: 55 AM 
Hỏi:  Mở rộng ñàng bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa mở rộng ñàng bằng cách ban chiếu khắp 
nơi nơi 
  Kệ: 
 Thực hành pháp môn sẽ tự hiểu 
 Qui nguyên thanh tịnh tâm trí mở 
 Uyển chuyển vô cùng tự sáng suốt 
 Thành tâm thực hành chánh pháp tiến 
 

5) Montréal, 26-04-2006  2: 15 AM 
Hỏi:  Tại sao phải hành chánh pháp mới tiến? 
 
Ðáp:  Thưa dày công hành chánh pháp mới tiến 
  Kệ: 
 Dày công hành chánh pháp mới tiến 
 Trí triển tâm minh tình phát triển 
 Tình Trời mở rộng duyên tận ñộ 
 Thức giác chính mình không còn ñộng 
 

6) Montréal, 27-04-2006  2: 25 AM 
Hỏi:  Còn ñộng là sao? 
 
Ðáp :  Thưa còn ñộng là vì thực hành chưa ñúng 
pháp 
  Kệ : 
 Duyên lành Trời ñộ thiếu thanh tịnh không 
nhận ñược 
 Thức giác chính mình phải cố gắng tự tu 
 Quán thông ñời ñạo qui giềng mối 
 Khai triển chính mình tự tiến tu 
 

7) Montréal, 28-04-2006  2 : 40 AM 
Hỏi :  Qui nguyên giếng mối thì phải là,sao? 
 
Ðáp : Thưa qui nguyên giềng mối thì phải cố gắng dầy công tu 
  Kệ : 
 Tu tâm dưỡng tánh minh trí tuệ 
 Khai triển hành trang trong thực hành 
 Tự tu tự thức tự cứu mình 
 Duyên lành Trời ñộ không giờ dứt 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

ðẤT 
 
ðất ñã làm chi hỡi ñất hiền 
Phận em làm việc sống tùy duyên 
Vạn linh tiến hóa trong tình bạn 
ðất ñã ñảm ñương ñất diệu huyền 
 
Diệu huyền cứu ñộ chẳng cho riêng 
Chua ngọt ñắng cay khắp các miền 
Gánh vác trọn lành duyên thử thách 
Trụ sanh hoại diệt cảm giao liền 
 
Giao liền tận ñộ xoay xoay chuyển 
No ấm ấm no trí chuyển xuyên 
Trí ñạo tâm ñời gieo nguyên thức 
ðất em vẫn ñộ vẫn ban hiền 
 
Ban hiền thể xác vẫn an yên 
Bảo bọc yên thân trong tấc ñiền 
Thành mộ quí thương người chín suối 
Gia phong khai triển tạm bình yên 
 

Bình yên ñất ñã khéo gieo duyên 
Cứu ñộ quần sanh vẫn nối li ền 
Học hỏi không ngừng tâm trợ pháp 
Nắn hình vẽ ñạo ñộ triền miên 
 
Triền miên ñất ñã nguyện kết duyên 
Hỗ trợ người hiền tự tiến xuyên 
Trăm ngã qui hồi chung một mối 
Thành tâm thanh tịnh chuyển phân huyền 
 
Phân huyền mê giác giải tri ền miên 
ðất ñộ chúng sanh ngộ pháp hiền  
ði lại trong vùng minh ñạo pháp 
Càn khôn qui một rõ ñất duyên 
 
ðất duyên thanh lọc ñất giao duyên 
Lệ chảy thanh cao khắp các miền 
Thuyên chuyển phân hành trong ý thức 
Về nguồn phân giải chẳng hành riêng./. 

Lương Sĩ Hằng 
Gien, 28-05-1988 

 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

THẦY GIẢNG CHO CỘNG ÐỒNG VIỆT NAM T ẠI WESTMINSTER 
 19/01/1991 

Bạn ñạo: Xin ông Tám cho biết sự khác nhau giữa hồn và vía? 

ðức Thầy: Vía là hành ñộng tay chân, còn hồn là chơn thức, hai cái khác xa. Cái hồn ñiều khiển cái vía, 
chứ cái vía không có ñiều khiển cái hồn. Mà cái vía là chỉ tạo sóng song mê mà thôi, còn cái hồn mới là kêu 
bằng giải thoát. Cái vía hay thích ñẹp, bận quần áo ñẹp, ñánh phấn cho ñẹp, tạo sóng song mê thôi, bên 
ngoài ñó! Còn cái hồn là không, không cần thiết cái ñó. Cái hồn tự nhiên nó ñẹp rồi, nếu tu quý vị thấy mặt 
quý vị ñẹp lắm! Cả ngày chỉ nhắm mắt là thấy cái mặt của mình rồi, môi son chớ không phải môi chì như ở 
thế gian ñâu!  

Bạn ñạo: Còn như tâm linh và giác quan thứ sáu có khác với hồn và vía không? 

ðức Thầy: Tâm linh và giác quan ñó là về cái khối thần kinh, hồn vía hai cái khác, dị biệt khác, khác nhau 
lắm, không có giống nhau. Cái hồn nó thanh nhẹ hơn, giác quan là chỉ biết cái chuyện ñó thôi nhưng mà cái 
hồn nó thực tế hơn, rờ mó ñược, hiểu ñược và quyết ñịnh ñược.  

Bạn ñạo: Dạ, ở ñây có hai câu hỏi có liên quan với nhau, tôi xin phép ñọc cả hai: Xin ông Tám giải thích 
giùm tại sao tuổi trẻ phải mắc vào tình yêu và làm cách nào ñể khỏi bị? 
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ðức Thầy: Cái luật tự nhiên của Thượng ðế ñã tạo, tuổi trẻ phải học về tình yêu là học trược. Học trược 
một thời gian có vợ có chồng rồi chán chê mới ñi tìm ñạo. Tìm ñạo rồi tánh nào tật nấy cũng trở lại cái tình 
yêu, rồi phải ñi tìm ñạo. Rốt cuộc rồi cũng phải ñi tìm ñạo, kiếp này không làm thì kiếp khác cũng làm. Cho 
nên, tuổi trẻ là phải học trược. Nếu không học trược thì cái Vũ Trụ này không có nhà cửa. Khi nó ra ñời nó 
học thanh không à, nó ñâu cần phải ñi học Kỹ sư, Bác sĩ làm cái gì?! Nó ra ñời nó tu luôn, nó ñâu có làm Kỹ 
sư, Bác sĩ, lấy ñâu nó phác họa nhà cửa, ñường xá cho người ta?! Cho nên Thượng ðế muốn xây dựng một 
cơ sở ở thế gian ñể cho người ta vừa làm vừa thức tâm, vừa hiểu cái nguyên lý của Vũ Trụ. Còn nguyên lý 
luật lệ của Thượng ðế mà ñể sớm thức tâm vậy thôi.  

Bạn ñạo: Dạ thưa, câu hỏi vừa rồi của một bạn ñã bị mắc vào tình yêu. Bây giờ một người hỏi là: Thưa ông 
Tám, có vợ và có con tu cũng ñược nhưng nhận thấy trở ngại và khó khăn, bây giờ muốn ly dị ñể yên tĩnh tu 
hành có nên không? 

ðức Thầy: Nếu ly dị là mình người ñâu có ñạo ñức, mình ñâu có phải là học cái nhịn nhục và học nhẫn, học 
hòa. Vợ mình là bài học ñối diện với chính mình, nó là ân nhân mà nó cũng là một cơ cấu kiểm soát tâm 
linh. Nếu mình nói mình tu mà mình bỏ vợ, bỏ con, ñó là mình sai! Mình tu phải tận tâm phục vụ, nhịn nhục 
tối ña thì cái tâm thức nó mới mở, cái cơ hội ñể tiến hóa; chớ không phải con vợ là kẻ nghịch ñâu mà mình 
bỏ! Nó nghịch chừng nào thì mình tu mình phải hòa với nó ñể mình tìm hiểu cái chân lý. Nguyên lý của cả 
Càn Khôn Vũ Trụ rõ ràng và xây dựng cho người ta tiến, nó là ân sư chớ nó không phải là kẻ thù; người vợ 
là ân sư chớ không phải kẻ thù.  

Bạn ñạo: Thưa một vị này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất: Chúng tôi là tín ñồ Công Giáo, Phật Giáo ñến với 
Pháp Lý Vô Vi có bị coi là bỏ ñạo và có tội với Phật, Chúa hay không? 

ðức Thầy: Vô Vi và trở về không, giải tỏa tâm thức và giải thoát, thì Phật Giáo mà lớn thì trên trời cũng có, 
mà Công Giáo lớn thì trên trời cũng có. Tại sao chúng ta giải thoát ñược? Ta ñi, ñi thẳng trên ñó ta học, làm 
sao ta bỏ ñạo ñược? Cho nên những người chết, thuộc về Công Giáo thì khối Công Giáo người ta tới người 
ta hút qua; Phật Giáo thì Phật Giáo tới là hút qua, làm sao bỏ ñạo ñược?! Mà Vô Vi, Vô Vi tới thì có người 
Vô Vi tới là nó hút qua, nó tiếp tục nó ñi tu. Cho nên ñiện năng là chánh, phải hiểu ñiện năng. Cho nên khi 
hiểu ñiện năng, tại sao tôi yêu cô ñó mà ngày nay tôi khổ như vầy? Tôi nhìn thấy tôi thích, giá mấy tôi cũng 
cưới, ñó là ñiện năng nó hòa hợp. Cho nên người tu mà Phật Giáo là có luật lệ của Phật Giáo, người tu ñúng 
luật lệ thì ñiện năng mình tới ñó. Mà Công Giáo có luật lệ theo Công Giáo, mình tu ñúng thì nó tới ñó, mình 
tu bậy thì nó thành ngạ quỷ súc sanh rước; quỷ sứ nó tới rước chứ các cha ñâu có tới rước! Phải hiểu chỗ ñó.  

Cho nên, phải thấy cái ñiện năng của mình, mình hướng về chỗ nào? Cho nên, mình người Công Giáo phải 
tuyệt ñối tin Chúa, hướng Chúa và hướng về thiện lành và xác thân này có chết cũng không có bị xuống ðịa 
Ngục. Ý chí nhất ñịnh tôi phải về với Chúa thì cuộc hành hạ của thế gian ñâu có nghĩa lý gì. Cho nên các 
cha ở trên thế giới mà chế ñộ thay ñổi ngài cũng vẫn ở ñó chết thôi, chết với Chúa, ngài không chạy, thì 
những người ñó ñược cứu, bởi vì ý chí họ vô cùng! Bên Phật cũng vậy mà bên Vô Vi cũng vậy. Ý chí phải 
vô cùng giải thoát thì người Vô Vi mới tới hỗ trợ cho mình. Còn mình không tới giới ñó, ai biết ñược? Mình 
ñi nửa chừng, nói bỏ: “Chu choa, tôi tu Vô Vi 10 năm rồi chưa thấy gì!”. Chưa thấy cái ý chí mình không có 
gom gọn và thực hành không có ñúng mức thì mình không có trách mình lại ñi trách cái pháp! Cái pháp nó 
chỉ cho mình khứ trược lưu thanh, bổ ích từ cơ tạng tới khối óc; tại mình không hành ñúng mà thôi, chớ nó 
ñâu có ai ép ai ñâu?! Mà tại vì mình bỏ, mình bỏ là mình bỏ mình. Vô Vi là một kỹ thuật ñiêu luyện cơ 
năng, khối óc, ngũ tạng; mà mình không chịu ñiêu luyện cơ năng, khối óc, ngũ tạng của mình là mình tự 
chối bỏ mình, chớ ñâu có Chúa nào mà bỏ, mà ñâu có Phật nào mà bỏ?! Cho nên, tu Vô Vi là một kỹ thuật 
ñể tiến gần Chúa hơn, tiến gần Phật hơn. Ở ñời mình có khỏe mạnh thì mình có ñược như Kinh Thánh ñã 
nói, như Kinh Phật ñã dạy; thì mình ñâu có xa cái nguyên lý của Phật và Chúa ñâu! Chỉ giữ tâm mà tiến hóa 
thì hào quang sẽ bừng sáng trong giờ gần chết, không có lo.  
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Bạn ñạo: Xin cảm ơn ông Tám. Câu thứ hai của vị này nó là, cũng giống với một cái câu của một vị khác, 
thành ra tôi xin phép ñược ñọc: Con theo ñạo Phật nhưng lại thích ñọc kinh của Thiên Chúa, vậy con ñọc 
kinh xong rồi thiền có bị tẩu hỏa không và khi chết thì con sẽ ñi Thiên ðàng hay là ñi Tây phương? 

ðức Thầy: Khi thiền là mình phải làm ñúng như tôi ñã nói hồi nãy, áp dụng cho ñúng cái phương thức, ñó 
là cái kỹ thuật của Engineer (kỹ sư, người thiết kế). Engineer phân tách rõ ràng: Tại sao tôi phải Soi Hồn? 
Tại sao tôi Pháp Luân? Tại sao tôi Thiền ðịnh? Hữu ích gì cho cơ tạng tôi? Trong sách có nói hết trọi. Bây 
giờ mình phải xét coi mình làm ñúng không? Mình kiểm soát lại thử mình làm ñúng không? ðó, thành ra, 
khi mà ñiển năng ñược dồi dào thanh nhẹ, mình bảo ñảm trước khi mình chết. Tôi chết, không có bao giờ bị 
xuống ðịa Ngục vì tôi ñã hằng sống và tôi ñược xuống ðịa Ngục rồi; tôi ñi coi rõ ràng, ñâu có bị cái gì! À, 
tôi cũng xét sổ sách bên trên, tôi không có bị cái gì. Thì mình trong thực hành kết quả, không có phải là hứa 
xuông của người truyền pháp, mà trong thực hành mình tự kiểm soát và nắm chắc trong hành trình mình ñi. 
Thành ra, tu bất cứ ñạo nào cũng có thể áp dụng về cái Vô Vi mà tiến hóa, rồi trở về cái gốc ñó mà thôi. 
Cho nên anh nói anh Phật Giáo mà anh thích ñọc kinh Thiên Chúa vì cái chơn lý người ta rõ rệt, mà nó thích 
hợp với mình và cái duyên của mình ở ñó. Mình ñọc vô, lòng mình tê tái, ñó là cái duyên mình thích hợp. 
Rồi mình cứ việc hành ñúng theo cái ñó là mình ñi, ñâu có gì ñâu?!  

Bạn ñạo: Thưa, vừa rồi có hai vị hỏi về Thiên ðàng và Tây phương, bây giờ có một vị khác lại ñặt một câu 
hỏi liên quan tới ñó. Vị ñó hỏi rằng: Có quan niệm cho rằng Thiên ðường hay ðịa Ngục không phải là một 
cảnh trí có thực mà chỉ là một trạng thái của tâm thức mà thôi, ñiều ñó có ñúng không? 

ðức Thầy: Do tâm. Thiên ðường và ðịa Ngục do tâm, như nãy giờ tôi cắt nghĩa. Khi mà quý vị nghĩ về 
chuyện sát hại, ám hại, giết chóc là ñiện năng quý vị thấp thì lúc chết quý vị phải ñi về ñó mà thôi! Còn nghĩ 
về thiện lành, từ bi, bác ái là ñiện năng khối óc của quý vị khác, nó sáng lắm! Lúc chết quý vị sẽ xuất ñi trên 
bộ ñầu, không bị xuống. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho cháu  HOÀNG HỮU TUẤN KHANH.( là cháu nội của bạn 
ñạo Hoàng Hữu Thịnh). Sinh năm 2008. Mất ngày 28.12.2015  tại bênh viện ung bướu tp.HCM hưởng 
dương 8 tuổi. ñược siêu thăng tịnh ñộ. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo. 
Hoàng thị Thu Vân kính báo 
 

THƠ BẠN ðẠO 
 

     
            Dám Sửa Mình 
 
Tôi ñây cố gắng dám sửa mình 
Dám bỏ thịt cá hại sinh linh 
Dám bỏ mái tóc ñời yêu quí 
Dám bỏ phim ảnh hại óc mình 
 
Bước vào Vô Vi phải dám làm 
Bỏ bớt vật chất sửa tánh tham 
Bỏ tình phiền lụy khổ bao kiếp 
Hy sinh tật xấu sửa tánh phàm 
 
 
 

Muốn tu rốt ráo phải buông bỏ 
Hành pháp Vô Vi Thầy giao cho 
Hành sao ñường tu ñược thăng tiến 
Cho ðời ðạo thông ñiển tròn vo 
 
Dũng hành mạnh bước trên ñường tu 
Cùng bạn ñồng hành ta ngao du 
Bạn ñạo Vô Vi hãy cố gắng 
Dám sửa chính mình hồn thoát tù 
 
Thủy Bùi   Missouri 11/15/2015 


