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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 tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có
Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, 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 thiền đường
1) Qui hội tình người có hữu ích không?
2) Thành tâm tu tiến có ích không?
3) Thực hành chánh pháp hữu ích không?
4) Thực hành quí hơn vàng là sao?
5) Pháp phân huyền là sao?
6) Ai là sáng suốt còn ai là khờ?
7) Học hỏi không ngừng là sao?
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1) El Cajon, 9-08-2006
Hỏi : Qui hội tình người có hữu ích không?

2) Hong Kong, 10-08-2006
Hỏi : Thành tâm tu tiến có ích không?

Ðáp : Thưa qui hội tình người rất hữu ích
Kệ :
Thực hành chánh pháp qui đời đạo
Tiến hóa thâm sâu duyên Trời độ
Càn khôn qui một sáng suốt tâm
Qui nguyên thiền giác tự đạt thành

Ðáp: Thưa thành tâm thực hành chánh pháp tâm
ổn định
Kệ:
Học hỏi không ngừng tự tiến nhanh
Duyên lành tự đạt Trời ban chiếu
Qui hội tình người sáng suốt tâm
Thực hành chánh pháp tự truy tầm

3) Hong Kong, 11-08-2006
Hỏi: Thực hành chánh pháp hữu ích không?

4) Hong Kong, 12-08-2006
Hỏi: Thực hành quí hơn vàng là sao?

Ðáp: Thưa thực hành chánh pháp tâm tự đạt
Kệ:
Khai tâm mở trí thanh tịnh đạt
Duyên lành Trời độ tâm đạt pháp
Học hỏi không ngừng tâm đạt đạo
Trời ban tình đẹp duyên lành tốt

Ðáp: Thưa thực hành tâm tự đạt
Kệ:
Khai thông trí tuệ tâm thường định
Thâm sâu đời đạo hiểu chơn tình
Tự sửa chính mình duyên Trời độ
Thành tâm tu luyện pháp phân huyền

5) Hong Kong, 13-08-2006
Hỏi: Pháp phân huyền là sao?

6) Hong Kong, 14-08-2006
Hỏi: Ai là sáng suốt còn ai là khờ?

Ðáp: Thưa pháp phân huyền là tự thức
Kệ:
Duyên lành khai triển tâm tự đạt
Thực hành chánh pháp tâm tự hiểu
Qui nguyên thiền giác rõ các miền

Ðáp : Thưa thành tâm tu sửa sẽ được sáng suốt,
không thành tâm tu là khờ
Kệ :
Thành tâm tu tiến minh đạo pháp
Học hỏi không ngừng tự vượt xuyên
Duyên đời duyên đạo là minh triết
Thực hành chánh pháp tự đạt xuyên

7) Bangkok, 15-08-2006
Hỏi : Học hỏi không ngừng là sao?
Ðáp : Thưa học hỏi không ngừng tự đạt duyên
Kệ :
Minh tâm kiến tánh bình tâm tiến
Thực hành chánh pháp duyên Trời độ
Qui hội tình người tâm sáng suốt
Thành tâm tu luyện rõ duyên tiền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Tại sao có người mới hành pháp một thời gian ngắn mà được thấy Mâu Ni Châu
xuất hiện, có người làm sáu, bảy năm mà vẫn mờ mờ mịt mịt, có phải họ hành pháp không
đúng hay không?
Ðáp: Cái đó không phải không đúng, là tại vì họ hành, mà nửa hành nửa sửa. Có người họ
hành nửa chừng rồi sửa trong cái bán tín bán nghi của họ, đi ở trong cái lý thuyết, lạc ở trong cái lý
thuyết rồi họ bỏ phế đường lối thực hành, họ nói tôi làm cái chuyện một tấc hơn cái chuyện một li.
Nhưng mà họ quên cái chuyện một li này nó sẽ đi tới một thước ở sau này, vì lẽ đó họ chậm, nhưng
mà họ thức giác rồi họ sẽ đi tới, họ cần phải làm cái chuyện một li bây giờ hơn là làm cái chuyện
một tấc, nhưng mà không có kết quả.
Hỏi: Ông Tám có nhận thấy có người nào hành pháp đúng, người nào hành pháp không
đúng xin chỉ dùm, kẻo ngồi cong lưng tu hoài mà không được cái gì hết, rồi có người đâm ra
thối chí, có người kiếm chuyện nói dóc gạt đời thêm tội lỗi?
Ðáp: Bởi vì cái người hành pháp, ở trong đó mỗi người nó có một cái ý chí cương quyết của
nó, nó có tiền kiếp nó mới có bây giờ, mà trong đó cái sáng suốt của nó có thể sử dụng bất cứ lề lối
nào nó có thể sử dụng, mỗi người đều có cái tự ái riêng biệt, bây giờ mình kêu buộc họ trở về như
vậy là không bao giờ được. Bởi vì cái pháp lý đằng này nó để tự do, trong lúc đó họ bị đụng chạm là
họ thức giác, thức giác rồi là họ tự tu tự giác, nó mau lẹ hơn, mà bây giờ mình điều khiển đi nữa, nó
làm tới đó rồi nó không làm, mà chính hằng đêm tôi cũng có đi nhắc nhở nhiều người, rốt cuộc họ
cũng bỏ, nhưng mà tôi để thử coi họ bỏ họ có trở lại không? Sau này họ cũng trở lại, họ trở lại họ có
lên không? Họ lên rồi họ cũng bị sa ngã một chút, rồi sau này họ lên, mà tính ra nếu mà nhắc hàng
ngày họ lại chậm hơn, bởi vì họ bán tín bán nghi, cái vô vi họ không có thấy, trong cái đụng chạm
rồi cái thử thách họ đi tới, bởi vì cái thinh không bên trên nó trống trải, chiều hướng nào nó cũng có
thể đi được hết, khi mà luồng điển nó xuất phát đi ra được rồi, chỗ nào nó cũng đi được, nó tưởng là
nó đắc. Nhưng mà đằng này chỉ nhắc nhở hằng tuần vậy thôi, đó kêu bằng giúp đỡ đi lên, nhưng mà
cái tâm con người nó bị đụng chạm rồi nó mới thức giác, cái đó nó nắm được trăm phần trăm.
Tuy là nó không có kết quả mau lẹ cấp tốc, nhưng mà kết quả đó nó đạt được chắc chắn không
có thay đổi nữa. Cho nên ai tu cũng mau mắn hết, tôi ngồi cong lưng tôi tu hoài, không phải ngồi
hoài mà thành Phật, ngồi lâu mà thành phật, nhưng cái trí ý của tôi khai thác lấy tôi để đi lên, tôi
ngồi trong nhà mà tôi quên tôi. Tôi ngồi tôi nói chuyện với ai mà tôi không thấy tôi, không có thấy
cái bản thể này nữa, lúc đó tôi mới đi tới cái vô tư, cái gì tôi cũng thấy chứ không có cái gì hết.
Mà nói lý thuyết lung tung rốt cuộc không có được đâu, nó tai hại cho người đó, rồi chính
người nói láo đó họ biết, họ thức giác nói: “Thôi tôi không nói nữa, tôi chỉ lo tu”, mà không cho họ
đụng chạm họ uất ức họ nói: “Tôi coi biết bao nhiêu kinh sách, cái lý nó hay, tại sao không cho tôi
phổ biến cho thiên hạ?...”. Trời cấm cản không được đừng nói chuyện người truyền pháp. Ðể cho họ
nói thỏa mãn, họ đụng chạm rồi họ thấy con tim họ chưa có kết quả, họ mới dẹp: “Thôi tôi phải đi
trở lại trong cái thực trạng”. Không phải nói bậy rồi có hại, nói bậy đó rồi sau này nó mới thức giác,
nó bị xiết, bên pháp lý này nó sẽ bị cái phản động lực rất mạnh của đối phương chạy tới, nó làm cho
mình thức giác.Trong cái trầm luân khổ ải nhiều kiếp làm con người, rồi thì nó phải gặp cái chuyện
đó, và chúng ta phải sửa lần từng li từng tí ở trong cái cơ giới huyền vi Phật pháp, chứ không phải
trong cái cơ giới của người thế gian tạo bằng máy móc được. Thành ra phải để tự do phát triển, bị
đụng chạm rồi mới thức giác.
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THƠ
ĐẠI HỘI VINH QUANG
ĐẠI HỘI VINH QUANG BẠN TRỞ VỀ
NGƯỜI NÀO TÂM TÁNH CỦNG VUI GHÊ
NHIỀU HUYNH TỰ CHẾ IN RA PHÁP
DANH GIẢ CÓ GÌ PHẢI THÍCH MÊ
NIỆM PHẬT CHÍNH MÌNH LY NGHIỆP QUẢ
ĐỪNG NÊN LẬP VỊ BẠN CƯỜI CHÊ
LỜI THẦY DẠY BẢO THEO DÒNG NƯỚC
BỞI TÁNH SI MÊ ĐỊA NGỤC KỀ
NGÀY.29.8.2006 NGUYỂN HIỀN BÌNH DƯƠNG
========
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN DIỆT TÂM MA
HÍT THỞ KHÍ THANH GIẢI TRƯỢC TÀ
CHƠN KHÍ ĐIỀU HÒA SANH NỘI TỨC
TINH BA HỘI TỤ HÓA HÀ SA
MÙI HÔI BẢN THỂ DẦN TIÊU MẤT
THANH LỌC XÁC TRẦN TÁNH SÁNG RA
PHÁ CHẤP TÂM HÒA XÂY DỰNG TIẾN
KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI ĐẠO THĂNG HOA
NGÀY.28.8.2006.NGUYỂN HIỀN BÌNH DƯƠNG
====
LẠY KIẾNG VÔ VI
BUỔI SÁNG THƯỜNG NGÀY TÔI LẠY KIẾNG
NĂM MƯƠI LỂ BÁI XUA LƯỜI BIẾNG
ĐIỀU HÒA BẢN THỂ MẠCH LUU THÔNG
THÓAT KHỎI ĐÊM ĐEN TỪ HỐ GIẾNG
TIẾP ĐẾN SOI HỒN ĐỂ ĐỊNH TÂM
THẦN KINH ỔN ĐỊNH KHÔNG XAO XUYẾN
DI ĐÀ THƯỜNG NIỆM ĐỂ KHAI MINH
GIÚP ĐỞ NHÂN SINH ĐỒNG NHỊP TIẾN
NGÀY.27.8.2006.NGUYỂN HIỀN BÌNH DƯƠNG
====
TÂM LINH TỰ CÚU
TU HÀNH TỰ CỨU TÂM LINH
MÔN SINH PHÁP LÝ TỰ MINH NỘI LÒNG
SIÊNG HÀNH ĐỂ TRỞ VỀ KHÔNG
THAM MÊ VẬT CHẤT LÒNG DÒNG ÍCH CHI
NOI GƯƠNG THẦY TỔ QUY Y
NGÀY ĐÊM NIỆM PHẬT TỪ BI GIÚP ĐỜI
TỰ TU TỰ TIẾN TỰ RỜI
THỰC HÀNH MỚI THẤY TÌNH TRỜI BAO LA
TU HÀNH DIỆT BỎ CÁI TA
KHIÊM NHƯỜNG LẬP HẠNH THEO CHA TRỞ VỀ
ĐỪNG QUÊN ĐẠI NGUYỆN LỜI THỀ
DÙ CHO KHỔ NẠN DAO KỀ CỦNG TU
KIÊN TRÌ HÀNH PHÁP CÔNG PHU
PHÁ MÊ PHÁ CHẤP PHÁ MÙ NỘI TÂM
KHÔNG CÒN TẠO NGHIỆP SAI LẦM
VUN BỒI DỦNG CHÍ TRUY TẦM ĐẠO TU
XÁC TRẦN CỐ GẮNG TRÙNG TU
THÓAT DÒNG TỤC LỤY AN DU CỎI TRỜI
QUA RỒI GIẤC MỘNG TÌNH ĐỜI
TỪ ĐÂY ĐỌAT TUYỆT MỘT THỜI TRÁI NGANG

NGÀY.26.08.2006 NGUYỂN HIỀN BÌNH DƯƠNG
====

Ñieån ñi leân

Ung dung phuùc haäu ngöôøi voâ vi
Aùnh saùng töø bi maét saùng mi
Löõng löõng lô lô ñôøi naùo nhieät
Bay bay tænh laëng nuï cöôøi hi
Lang thang vuõ truï muoân maøu saéc
Aùnh löõa vu vô hoàn vía ñi
Ñom ñoùm laäp loøe voâ taän ñieån
Lung linh bí aån laï luøng chi
5 Thaønh cuû chi 15-9-2006
========

Thieàn ca laéng thaân laëng loøng

Töøng böôùc phuø traàm
Thieàn ca vang voïng
Baâng khuaâng taâm hoàn
Am goå non xanh
Hoà nöôùc trong xanh
Traêng vaøng long lanh
Nhaát thieát giai khoâng
Suoái nguoàn voâ vi
Moät nieàm vui môùi
Ngaøy vui baát taän
Aùnh maét nuï cöôøi
Rong chôi ñoù ñaây
Moät phuùt rong chôi nôi beán tuïc
Ngaøn naêm queân maát neûo veà tieân
Soi hoàn kim coå ai ngoài ñaáy
Caây ña beán nöôùc con ñoø nhoû
Mong manh traêng saùng soi gieáng moø
Troâi ñi doøng ñôøi trong voâ taän
Naêm thaùng cuoái ñôøi ngöôøi vieån xöù
Theá giôùi ba ngaøn ñaøy ñoïa maõi
Phuø vaân coûi taïm töï gaït mình
Rong ruoåi cuoäc chôi môùi nöõa vôøi
Suy tö phoùng tuùng nguoàn caên coäi
Phaùp du chuùt löûa ñieån trôøi cao
Laéng thaân taëng loøng thieàn ca dòu
Vöôït qua chính mình leân trôøi cao …
5 thaønh cuû chi 16-9-2006
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1. Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ ông NGUYỄN VĂN NHẠC là cha của bạn
đạo Nguyễn Văn Ẩn và Nguyễn Thị Kim Trọng, đã từ trần vào lúc 0giờ 45 sáng ngày 07-08-2006
(nhầm ngày 14 tháng 7 năm Bính Tuất), tại phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Ðức, TP. Hồ Chí
Minh. Hưởng thọ 86 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quí bạn đạo.
TÐ. PN, ngày 10-08-2006.
2. Hướng Tâm Cầu Nguyện,
Ðược tin trễ, xin yêu cầu quý bạn đạo Vô Vi hướng tâm cầu nguyện cho nhà biên khảo Ðào Mộng
Nam được siêu sinh tịnh độ.
Ông nguyên là giáo sư hán văn tại Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn (trước năm 1975 ), đã hợp tác với
Hội Ai Hửu Vô Vi Hoa Kỳ để giúp dịch thuật 4 cuốn sách màợ nhà in Vô Vi tại Nam California ấn
hành dưới đây:
1) Ðịa Ngục Du Ký (1982)
2) Thiên Ðàng Du Ký (1983)
3) Nhân Gian Du Ký (1984)
4) Luân Hồi Du Ký (1985)
Giáo Sư Ðào Mộng Nam sinh năm 1940 và đã từ trần ngày 26 tháng 8 năm 2006.
Cầu xin sự soi sáng, dìu dắt và hướng dẫn của khối Cộng Ðồng Vô Vi đễ mong hương linh của giáo
sư Ðào Mộng Nam được siêu sinh tịnh độ.
Hội Ai Hửu Vô Vi Hoa Kỳ xin thông báo.
NHẮC ĐẾN ĐẠI HỘI THIỀN CA HỘI TỤ VINH QUANG 2006 TẠI BANGKOK:
Quí bạn đạo có thể theo dõi Đại Hội Thiền Ca 2006 Hội Tụ Vinh Quang qua đài phát thanh VOA
vào ngày thứ bảy 23/9/06, lúc 10:00 giờ tại VN, và ngày hôm sau thì được đưa lên mạng lưới :
www.voanews.com/vietnamese, dưới tiết mục: “Nghệ Sĩ & Đời Sống” do sự tường thuật của
ký giả Trường Kỳ. Ông là Biên Tập Viên Văn Nghệ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).
Bài này cũng sẽ được đưa lên các đài phát thanh, báo chí khác tại Bắc Mỹ và TiVi Tuần San tại
Úc Châu như một sinh hoạt hằng năm của cộng đồng Vô-Vi tại hải ngoại.
Xin kính mời các bạn theo dõi và nhớ đón nghe.
Trân trọng kính mời
Vô-Vi Multimedia Communication
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