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` 
Số:  1079  13 tháng 3 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám từ 24/06/2006 ñến 30/06/2006 
 
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) Duyên lành ñể làm gì? 
2) Ðạt pháp ñể làm gì? 
3) Học hỏi ñể làm gì? 
4) Sớm thăng hoa ñể làm gì? 
5) Ðạo pháp là sao? 
6) Tại sao tâm bất ổn? 
7) Thực hành không ñúng phải làm sao? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Thaønh Thaät 

Thaønh thaät tu haønh töï giaùc tri 
Caûm thoâng thieän ñòa töï duy trì 

Ñöôøng ñi khoâng ñoäng taâm qui nhöùt 
Khai trieån chính mình töï giaùc tri 

 

Vĩ Kiên 
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1) El Cajon, 24-06-2006 
Hỏi:  Duyên lành ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa duyên lành ñể học hỏi 
  Kệ: 
 Học hỏi không ngừng tự hiểu xa 
 Thanh tịnh phân qua ñời lẫn ñạo 
 Chung hợp hòa bình tự tiến xa 
 Cùng chung xây dựng tự học hòa 
 

2) El Cajon, 25-06-2006 
Hỏi:  Ðạt pháp ñể làm gì? 
 
Ðáp: Thưa ñạt pháp ñể tự tu hành 
  Kệ: 
 Thanh tịnh chính mình tâm tự hiểu 
 Trí tuệ khai thông nguyên góp công 
 Giải tỏa phiền ưu tâm ñạt pháp 
 Thực hiện chơn tâm lý diệu thâm 
 

3) El Cajon, 26-06-2006 
Hỏi:  Học hỏi ñể làm gì? 
 
Ðáp: Thưa học hỏi ñể hiểu con ñường tiến hóa hơn 
  Kệ: 
 Trì tâm tu luyện sớm thăng hoa 
 Học hỏi vô cùng tự tiến xa 
 Thành tâm học hỏi xây dựng tiến 
 Trí tuệ thâm sâu rõ các miền 
 

4) El Cajon, 27-06-2006 
Hỏi: Sớm thăng hoa ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa sớm thăng hoa ñể về Trời 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp qui hợp nhứt 
 Quán thông ñời ñạo hành chơn giác 
 Qui nguyên thiền giác hướng về Trời 
 Khai thông trí tuệ minh ñạo pháp 
 

5) El Cajon, 28-06-2006 
Hỏi:  Ðạo pháp là sao? 
 
Ðáp :  Thưa ñạo pháp là hành chơn giác 
  Kệ : 
 Sanh trụ hoại diệt là tiến hóa 
 Minh tâm kiến tánh rõ thấp cao 
 Học hỏi ñến nơi rất nhiệm mầu 
 Trời cao bể rộng tâm thanh tịnh 
 

6) El Cajon, 29-06-2006 
Hỏi :  Tại sao tâm bất ổn? 
 
Ðáp : Thưa tại vì chưa hiểu giá trị của ñường tu 
  Kệ : 
 Thành tâm thực hành chánh pháp thoát 
 Quí yêu Trời Phật minh ñạo pháp 
 Khai triển chính mình thức giác tu 
 Bình tâm hành pháp qui một mối 
 

7) El Cajon, 30-06-2006 
Hỏi : Thực hành không ñúng phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa thực hành không ñúng phải dày công 
  Kệ: 
 Tự thức tự tu ñiều cần thiết 
 Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền 
 Qui y Phật Pháp không thay ñổi 
 Siên năng hành pháp tự thức tâm 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 

Tôi Tu 

Tôi tu muốn sửa tâm thân, 
Tôi tu tự tiến ân cần dựng xây. 
Tôi tu không muốn làm thầy, 

Tôi tu phát triển vui vầy cảm giao. 
tôi tu trí sáng tâm cao, 

Tôi tu giải tỏa muôn màu trược ô. 
[thiếu một câu ở ñây] 

Tôi tu thức giác tự vô cảnh Trời. 
Tôi tu chân lý phân lời, 

Tôi tu thấy rõ cuộc ñời tạm thôi. 
Tôi tu kiên nhẫn chịu nhồi, 

Tôi tu phát triển từ hồi nơi tâm. 
Tôi tu nguyên lý diệu thâm, 

Tôi tu thanh tịnh âm thầm dựng xây. 
Tôi tu phát triển hàng ngày, 

Tôi tu hiểu ñược ñổi thay thế tình. 
Tôi tu hiểu ñược ñổi thay thế tình. 
Tôi tu hiểu ñược ñổi thay thế tình. 

Lương Sĩ Hằng. 
16-06-1994 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Khóa 1, Thiền viện Quy Thức  

Vấn ðạo 3 (12-9-1986)

Ông Tám: Cái pháp Soi Hồn, làm sao nó có 
thể giải quyết hai cái luồng ñiển ñó trở lại 
quân bình thay vì ñộng loạn? Cho nên, cái soi 
hồn này là hai cái xuất ñiểm tìm một giao 
ñiểm, sau nó liên hệ nhau rồi nó mới chạy tròn 
nó phóng ra, lúc ñó nó quân bình rồi. Nó quân 
bình rồi cái chuyện gì xảy ra ñó, mình ở trong 
cái bình tâm thanh tịnh. Nó xảy ra thây kệ nó, 
mình ngồi ñó coi coi nó biến thể thế nào, mình 
mới quyết ñịnh, lúc ñó mình không rước 
nghiệp vào tâm. Cái việc mà mới xảy ra, mình 
nhào vô mình ăn thua, ñó là mình rước nghiệp 
vào tâm. Còn cái mình Soi Hồn ñây, là cái 

luồng ñiển nóng ñó nó sẽ từ ñêm nào nó cũng 
xuất phát ra. Những cái chương trình mà giận 
ai, ghét ai, muốn nói chuyện với ai, là nó ra cả 
chương trình; rồi nó sẽ tê chỗ này, nó nặng 
chỗ này, rồi nó tê chỗ này, rồi tới ñây là nó ñi 
mất, không còn nữa. Chúng ta bịt như thế này 
là tất cả những cái gì chúng ta cũng tha thứ 
ñược, nhưng mà cần cái Soi Hồn ñể cho nó 
tập trung, tập trung rồi nó mới phát triển, phát 
triển nó mới gom tụ, lúc ñó nó mới ñi về cái 
luồng ñiển quân bình của cái Thánh Thai. 
Trong lúc mình giáng lâm bằng ñiển, bây giờ 
mình phải trở về bằng ñiển, nó mới quy hội về 
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cái Thánh Thai ñược.  

Bạn ñạo: Tiếp theo ñây, xin mời các ñạo hữu 
nào có những thắc mắc gì lên tự do trình bày 
ñể ñược học hỏi thêm. 

Ông Tám: Cơ hội hiếm có, hỏi là trả lời li ền, 
phục vụ liền. À, mình nên hỏi nhiều, bỏ uổng 
lắm! 

Bạn ñạo: Con kính thưa Thầy, con nghe Thầy 
nói rằng thở 6 hơi hoặc là 12 hơi; như con ñó, 
con thở, thế nào mình thở là mình chứng nhận 
nó là ñúng cái hơi thở của mình? 

Ông Tám: Hơi thở, người ta nói rằng: “ðầy 
rún, ñầy ngực, tung lên bộ ñầu”. Bây giờ, con 
có cảm thấy ñầy rún chưa? Khi con hít vô, con 
cảm thấy nó ñầy rún, thì con giữ cái thế ñầy 
rún ñó, liên tục hít vô ñầy ngực, rồi lên bộ 
ñầu; là tập vậy ñể chi? ðể cho hơi càng ngày 
càng dài. Con người mạnh nhờ cái gì? Nhờ cái 
nguyên khí ñầy ñủ; mà cái phương pháp này 
là lập lại nguyên khí của chính hành giả, thì 
con người nó tươi, thấy không? Con thấy 
Thầy, sáu mươi mấy tuổi, ñêm nào cũng phải 
hít chớ. Nếu không hít thở, làm sao cái cơ thể 
nó ñược mạnh dạn, mà lời nói nó ñược trong 
vắt như vầy? Nhờ cái nguyên khí ñầy ñủ. Còn 
nếu Thầy mà ñi chơi bời, hay ñi ăn nhậu, hay 
này kia kia nọ, là nói không ñược ñâu! Hỏi nói 
không ñược bởi vì ñâu có ñủ hơi, thấy chưa? 
Thì mình lập lại cái nguyên khí ñó, thì lúc nào 
tiếng nói nó cũng rõ rệt và khỏe mạnh. ðó, thì 
con thấy, khi mà con hít vô con cảm thấy nó 
ñầy rún chưa? Cho nên ñể có cái pháp Chiếu 
Minh ñể dạy con lập cho nó ñầy rún, ñầy 
bụng; tập cái rún với cái thận thôi. ðó, thì khi 
mà Chiếu Minh mình làm ñược, thì ngồi mình 
cũng làm ñược vậy, thấy không? 

Ông Tám: Không nhiều, 6 lần tới 12 lần là ñủ 
rồi. 

Bạn ñạo: Dạ, như con, con thấy, sao cái hơi 
con nó không có ñược dài? 

Ông Tám: Nó không ñược dài, thì con cố 
gắng từ từ. Con nhiều khi con ăn uống thiếu 
thốn nữa, thấy hông? Ờ, thì nó không có ñược 
dài, con phải ăn cái gì cho nóng, cơm cũng 
phải nóng, ñồ ăn cũng phải nóng, bởi vì mình 
ăn chay mà, mình nhờ cái dương khí nhiều 
hơn. Chớ còn ñừng ăn cái ñồ âm, uống nước 
lạnh, con càng ngày càng yếu hơn. Cái âm khí 
nhiều quá không tốt. Con ăn cái dương khí 
nhiều thì trong người nó khỏe, vì ăn chay con 
ñâu có ăn cái gì nhiều hơn, thấy hôn? 

Bạn ñạo: Dạ, vậy là con thở Pháp Luân 
Thường Chuyển nhiều ñược, vậy là con thở 6 
tới 12 hơi thôi hả Thầy? 

Ông Tám: 6 tới 12 ñủ rồi, ñược cái ăn thua 
con ngồi thiền; còn cái hơi con tập, phải ñầy 
rún, ñầy ngực, tung lên bộ ñầu; tập thét nó dài, 
có gì ñâu? Nhiều khi tụi con làm biếng, chấm 
xì dầu ăn cái rồi. À, hổng ñược, cũng phải ăn 
cho nó ñầy ñủ, vì cái thể xác này ñang phục 
vụ, ñang trả cái nợ trần gian, ñang làm việc. 
Con có cái áo bận, con có cái nhà ở, con phải 
làm việc cho mọi người, thì tự nhiên con phải 
ăn ñầy ñủ chất bổ chứ, thấy hông? 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, con tối hôm kia con 
ngồi thiền, con thấy một làn sóng, con thiền 
ñó, con thấy một làn sóng biển trước mắt con, 
và hai bửa nay con tiếp nhận ñược cái luồng 
ñiển thanh ở bên tai con. 

Ông Tám: Nhưng mà phải kéo lên trung tim 
bộ ñầu niệm Phật. ðó là cái cốt yếu tu của cái 
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pháp này là ñi về giải thoát, vì nếu chúng ta 
không gom thì bề trên có nhắc chúng ta ñó, 
cũng không có kéo chúng ta ñược. Cho nên 
phải gom lên trung tim và bỏ tất cả những cái 
tiếng nghe từ xung quanh. Giữ cái “Không” 
làm chánh, thì tự nhiên ñi xa, ñi nhẹ thôi và 
sáng suốt hơn. Không cần thấy, nhưng mà hỏi 
ra là mình thấy liền, mình minh liền, biết liền, 
giải li ền, thì cái ñó nó khác, trong cái kêu 
bằng thanh tịnh. Còn mà chờ nghe những cái 
lời nhắc nhở này kia kia nọ, không ñúng. 
Những cái ñó phải bỏ hết. ðó là phương tiện 
ñể cho người ta thấy rằng có cõi bên kia, bây 
giờ tôi cố gắng tôi tiến về cõi bên kia, thì bên 
kia người ta vui ñón mình, hiểu chưa? Mình 
cứ nhờ bên kia hỗ trợ cho tôi, mách cho tôi 
chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mình còn 
cái tánh ý lợi dụng, làm sao mà phát triển 
ñược? Không phải người tu! Tu phải dũng 
mãnh trong thanh tịnh, thấy chưa? Tu mà còn 
ôm cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là 
ñộng thôi! Những lời minh triết của bên trên 
xuống là kêu người ñừng ỷ lại và thực hành 
tiến tới ñích, thấy chưa? Không lời nào mà 
kêu bằng ỷ lại và này kia kia nọ nhờ tha lực, 
cái ñó là không nên, cái ñó nó làm cho mình 
bê trễ thôi, và không tiến ñược.  

Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, một thời gian qua 
ñó, con nằm, con nằm không phải con ngủ, 
con nằm chơi mà con thấy những hai cái 
luồng, giống như là coi trong, con coi giống 
như trong cái phim mà người ta ñấu chưởng 
cái ñiện nó xẹt ra vậy, một bên màu xám và 
một bên màu trắng, từ hai chưn mày ra. 

Ông Tám: Cái ñó chị phải gom về chính giữa. 
Tôi ñã thường thường nhắc là hai xuất ñiểm 
tìm một giao ñiểm, mà khi cái luồng ñiển của 
chị xuất ra ñó thì cái ñiển Ngũ Hành ở trong 
nhà cũng có nữa. Họ ñi ngang, xẹt cái họ hiện 
ra, màu ñủ thứ màu cũng có nữa. Không phải 
của mình, nhưng mà của trong căn nhà này nó 
có. Nhà nào nó cũng có cái ñiển của Ngũ 
Hành. ðó, thì chúng ta ñi cái con ñường là mở 
ñệ tam nhãn, phải tập trung ngay chỗ này. Bất 
cứ màu gì hiện bên tay mặt, chị cũng không 
cần thiết, kéo về ñây; cái gì hiện ở bên này, 
cũng kéo về ñây; nhứt thiết kéo về ñây, nó trụ 
ở ñây rồi nó mới mở. Ở ñây là Trung Thiên 
thế giới, ñây là Bồng Lai Tiên Cảnh, ñây là 
Phật giới. Lúc mà trình ñộ chị tới ñâu, thì tự 
nhiên nó, luồng ñiển nó phóng ngay tới chỗ 
ñó. Thì mình học hỏi, mình thấy rõ: hồi trước 
mình không biết nói triết lý, hồi trước mình 
không biết nói về cái nguyên lý của Tiên Phật, 
bây giờ mình hiểu rồi, mình hiểu cái trình ñộ 
ñó rồi, thì cái ñiển nó rút khác rồi. ðó, rồi hồi 
trước nghĩa là không có bao giờ chịu ngắm 
cảnh trời, hay là ngó những cái cây thanh nhẹ 
của trong rừng, và cảm thấy cái cây ñó nó 
ñang than thở với mình, ñó là trình ñộ chị 
ñang mở ngay chỗ này. ðây là Trung Thiên 
thế giới, Trung Thiên thế giới, Bồng Lai Tiên 
Cảnh ñó. Ở ñây là Trung Thiên thế giới, rồi ñi 
lên tới chỗ này là Bồng Lai Tiên Cảnh. ði tới 
Bồng Lai Tiên Cảnh cái bông cũng nói 
chuyện ñược, vui vẻ, phúc ñáp trong thanh 
tịnh, mà có chư Tiên ứng hầu nữa, chớ không 
phải mấy cây bông này mà không có chư Tiên 
ứng hầu, có hết.  
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI H ỮU VÔ VI HOA K Ỳ 
 

Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Thiền Viện Vĩ Kiên 
 
Chúng tôi Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Thuộc Miền Nam California xin trân trọng thông báo ñến quí bạn ñạo 
khắp nơi trên toàn thế giới, Thiền Viện Vĩ Kiên là một Thiền viện Vô Vi Quốc Tế ñầu tiên trên ñất Mỹ, và 
ñến ngày 15 tháng 5 năm 2016 tới ñây sẽ tròn ñúng 30 năm. 
 
Nhân dịp thời gian nêu trên, chúng tôi  sẽ tổ chức Khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào 
những ngày 12,13,14 tháng 5 năm 2016, và Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Thiền Viện Vĩ Kiên sẽ vào 
sáng chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016. 
 
Ước mong quí bạn ñạo khắp nơi hội tụ về thật ñông, ñể tạo cho Thiền Viện Vĩ Kiên của chúng ta có những 
ngày sum họp vui vẻ và ấm áp, hơn nữa chúng ta sẽ có những ngày tham thiền thanh nhẹ và tận hưởng 
Thanh Quang ðiển Lành của ðức Thầy và Bề Trên ban phước. 
 
Chúng tôi xin quí bạn ñạo ghi danh sớm ñể tiện cho việc sắp xếp và ñể cho chúng tôi ước lượng ñược con số 
tham dự mà lo cho việc chuyển vận và ẩm thực.  
 
Các bạn  ñạo ở phương xa sẽ ñược ưu tiên tạm trú trên Thiền Viện nếu ghi danh sớm, vì số người ñến ñây sẽ 
rất ñông mà chổ nghỉ ngơi có giới hạn. 
 
Mọi sự liên lạc sẽ gọi về 
Bảo Khanh Châu: 714-489-7767 
Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388 
Lê Thị Quí TVVK: 909- 338-6691 
 
Ban Chấp Hành của HAHVVHK thuộc Miền Nam California, thành thật cảm ơn quí bạn ñạo sẽ ñến ñây 
cùng hợp tác và hưởng ứng với chúng tôi, chúng ta sẽ tạo cho những ngày hội ngộ có ñược những ngày 
ñoàn tụ thật  là vui vẻ với một tinh thần xây dựng và ñoàn kết. 
 
Nam Mô A Di ðà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
 
Hội Trưởng 
Võ Thanh Chí. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo : Cụ bà VÕ THỊ DĨA (thân mâu của bạn ñạo 
Phạm thi. Ánh Hường và Phạm văn Thảo ),sinh năm 1936 mất ngày 1 tháng 2 năm Bính Thân (9-3-2016 ) 
tại Thuận An tỉnh Bình Dương hưởng thọ 81 tuổi ñược SIÊU THĂNG TỊNH ðỘ 
xin cám ơn  
Bạn ñạo kính báo 
 
2) Kính xin qúy bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho anh ðỗ Văn Hiếu (cháu của gñ  bác Vương Thiên 
Tứ và anh VT Sơn), sanh 1987, ñã từ trần vào ngày 10 tháng 3 năm 2016 (ÂL 2 tháng 2 năm Giáp Thân) tại 
Bảo Lộc, Việt Nam, hưởng thọ 30 tuổi, sớm ñược siêu thăng tịnh ñộ.  
Chân thành cám ơn. 
Nam Mô A Di ðà Phật - Gñ Vương-Thanh 
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THƠ BẠN ðẠO 
 
                 Thơ 
Thơ thiền không phải dễ làm ñâu 
Thơ ðạo kỵ nhất nói chuyện sầu 
Thơ chỉ thực hành người mong mỏi 
Thơ giúp mở trí thật thâm sâu 
Thơ ñồng chơn pháp học ðời ðạo 
Thơ ñiển hành ñạt Mô Ni Châu 
Thơ lành truyền tải bao thanh ñiển 
Thơ tu thanh nhẹ thật nhiệm mầu 
 
Thủy Bùi  Missouri 3/8/2016 
 
               

           
      Dưới Ánh Tr ăng 
Lòng thấy thanh thảng bước nhẹ nhàng 
Quay vào niệm Phật tiếng âm vang 
Trăng khuya soi sáng trên ñường vắng 
Dưới ánh trăng vàng vui hân hoang 
Trăng ơi! trăng sáng soi trần thế 
Soi ñường dẫn lối bước một ñàng 
Giúp người thế tục về nẻo chánh 
Niệm Phật tu hành tâm nhẹ an 
 
Thủy Bùi. Missouri 3/8/2016 
 

 


