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Số:  831  Ngày: 12 tháng 6 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám từ  24/08/2001 đến 30/08/2001 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại 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 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) Tình thương sống động khắp nơi nơi là sao? 
2) Tình thương tái hồi thì phải làm sao? 
3) Sự dũng tiến của mọi hành giả trên mặt đất có hữu ích gì không? 
4) Thương tình Trời độ bằng cách nào? 
5) Quí tưởng Trời cao là phải tưởng làm sao? 
6) Sự liên hệ giữa con người và vũ trụ là sao? 
7) Nợ đời và nghiệp lực chừng nào mới chấm dứt? 
 
 
 
 
 

Tình Trôøi
Tình Trôøi ban chieáu thoâng ñöôøng ñaïo 
Töï  giaœi phaân minh ñöôøng xích ñaïo 

Thöùc giaùc chính mình thoâng moïi neõo 
Höôùng thanh khai trieån töï taâm haønh 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 24-08-2001  7 : 05 AM 
Hỏi :  Tình thương sống động khắp nơi nơi là sao? 
 
Ðáp :  Thưa tình thương sống động khắp nơi nơi là 
luồng điển đại bi của Trời đất lúc nào cũng liên hệ 
và ban chiếu trong xây dựng 
  Kệ : 
 Thân thương uyển chuyển khắp nơi nơi 
 Sống động thương yêu giữa Ðất Trời 
 Xây dựng thăng hoa tình uyển chuyển 
 Càn khôn vũ trụ chuyển thanh huyền 
 

2) Atlantic city, 25-08-2001  6 : 35 AM 
Hỏi :  Tình thương tái hồi thì phải làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa tình thương tái hồi thì sẽ vui trong ổn 
định 
  Kệ : 
 Tình thương tái hội rõ thâm tình 
 Nhắc nhở quí yêu rõ thực tình 
 Tái ngộ không còn tăng loạn động 
 Tình thương xây dựng bởi cơ trình 
 

3) Atlantic city, 26-08-2001  7 :00 AM 
Hỏi :  Sự dũng tiến của mọi hành giả trên mặt đất 
có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa sự dũng tiến của mọi hành giả trên mặt 
đất nầy rất hữu ích cho chung 
  Kệ : 
 Thực hành dũng tiến của hành giả 
 Kết quả thâm cao tự tiến hòa 
 Xây dựng tâm linh chơn giải quyết 
 Thâm sâu liên hệ ý nhơn hòa 
 

4) Atlantic city, 27-08-2001  6 : 25 AM 
Hỏi :  Thương tình Trời độ bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa thương tình Trời độ lúc nào cũng đầy 
đủ nguyên khí của Trời Ðất 
  Kệ : 
 Thanh cao quá chuyển khắp nơi nơi 
 Trời độ không ngừng trong tiến bước 
 Cảm thức tâm linh qui phát triển 
 Bình tâm xây dựng chuyển các miền 
 

5) Atlantic city, 28-08-2001  5 : 5 AM 
Hỏi :  Quí tưởng Trời cao là phải tưởng làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa quí tưởng Trời cao là phải xuất phát từ 
trung tâm bộ đầu thì trung tâm sinh lực mới ban 
chiếu ánh sáng của đấng toàn năng hổ trợ cho hành 
giả tự thức 
  Kệ : 
 Hướng tâm thanh tịnh trí quang khai 
 Thực hiện chơn tâm tự thức hoài 
 Tâm đạo triền miên xây dựng tiến 
 Mê lầm biến mất chẳng lầm sai 
 

6) Atlantic city, 29-08-2001  6 : 40 AM 
Hỏi :  Sự liên hệ giữa con người và vũ trụ là sao? 
 
Ðáp :  Thưa sự liên hệ giữa con người và vũ trụ rất 
mật thiết, ngoài trong tương xứng gọi là tiểu thiên 
địa 
  Kệ : 
 Càn khôn vũ trụ chuyển vô cùng 
 Trí tuệ phân minh thuyết bao dung 
 Các nẽo tinh vi trong trật tự 
 Thực hành chất phát học làm người 
 

7) Atlantic city, 30-08-2001  3 : AM 
Hỏi :  Nợ đời và nghiệp lực chừng nào mới chấm dứt? 
 
Ðáp :  Thưa nợ đời và nghiệp lực thì phải tự tu tự giải dứt khoát thì mới chấm dứt 
  Kệ : 
 Nợ đời nghiệp lực tứ phía vây 
 Dứt khoát tâm tu triển vui vầy 
 Tâm đạo tràn đầy nay dứt khoát 
 Bình tâm thanh tịnh sống vui say 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VẤN ÐẠO TẠI ÐẠI HỘI KỲ QUAN (1994) 
 
97.- Vấn: Có một bạn đạo hễ thấy ai trước trán có lằn nứt,  là cứ ba hoa chích choè nói là người đó kiếp 
trước có tu, phải ráng tu thêm nữa.  Con có hỏi tại sao anh biết được? Bạn đó nói: tôi có huệ nhãn. Xin 
Thầy minh xét điều này. 
 
Đáp:  Cái đó có chứng minh ngay trước trán, người tu thanh nhẹ, người ta nhìn người ta thấy liền. Có căn tu 
mới có cái đó. Nhưng mình cứ chỉ cho họ tự tu tự tiến, họ sẽ thấy ánh sáng, cái đó thực tế hơn.  Mình nói 
cho họ trình độ họ chưa tới họ bán tín bán nghi họ đi nói xấu mình không có được vậy.  
 
98.- Vấn:  Thưa Thầy không biết tại sao con thường khi ngồi hành thiền xong, con người thấy rất nóng nãy, 
cứ kiếm chuyện la hét trong nhà, gây gỗ vớí chồng con, gia cang cuả con càng ngày càng rối loạn bất ổn, 
mà nhà con thì ở gần sát nghĩa trang, nên con không biết có tà khí xâm nhập phá hay không. 
 
Đáp:   Chính mình là ma chưa giải được.  Cái pháp luân chiếu minh chưa đều. Pháp luân thường chuyển 
củng chưa đều, rồi nó phải nóng nãy, rồi rước chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo nó tạo sự nóng nãy.  Cho 
nên có dịp đến đây, lấy cuốn băng các bạn đang mua đó đem về nghe đi cho nó giải được tâm bịnh.  Nghe 
ngày nghe đêm không có sao, nó không có hại cho thần kinh mà bỏ ích cho thần kinh được lành mạnh và 
giải được trược chớ không phải nghe chơi đâu, nghe trị tâm bịnh luôn.   Những  người nào thiền lôi thôi, cố 
gắng nghe. Nghe thét rồi thiền nớ nhẹ, điển mới giúp được điển phát triển tâm linh được. 
 
99.- Vấn:  Kính thưa Đức Thầy, Thầy thường giảng khuyên là khi xuất hồn được, đừng nên la cà ham vui ở 
tầng trên, vì đây là cõi Địa Tiên làm việc,mà nên cố gắng tu nữa để lên tầng trên nữa để học đạo. Kính thưa 
Thầy minh giải cho, nếu đã xuất hồn lên khỏi tầng của cõi Địa Tiên làm việc (không nói tiếp) 
 
Đáp:  Nhiều người xuất hồn lên đây cưỡi ngựa đi chơi, đi đây đi đó, đi khắp càn khôn vũ trụ, tưởng mình là 
bãnh. Chưa đâu, còn nữa, còn học nữa. Phải trực diện những khối trược, những này kia kia nọ rồi chúng ta 
thanh nhẹ.  Thanh nhẹ rồi mới trụ, không có đi lu bù nữa.  Đi nhiều tưởng đâu ta hay. Không phải hay đâu! 
Học để định.  Ở thế gian chúng ta tu định để xuất hồn lên trên học để định, mới quán độ quần sanh được.  
Cho nên luồng điển từ bi quan trọng lắm.  Phải định cái luồng điển tù bi mới ban chiếu khắp nơi nơi, được 
hòa hợp với khối đại từ bi mới làm viêc với mặt đất được. 
 
100.- Vấn:  Thưa Thầy, mỗi lần ngồi thiền cứ bị nhảy mũi hoài phải làm sao? 
 
Đáp:  Cái đó là cái ruột dơ chớ sao.  Thanh lọc thét không bao giờ sổ mũi nữa, không nhảy mũi nữa, có 
nhiều người bị allergy, chứng minh là chổ nào phát là allergy nhiều. Khi anh ngồi cốc là anh bị allergy, mà 
bây giờ anh không bị allergy nữa.  Biết cái phương thức này anh thanh lọc tối đa, bây giờ hết rồi.  Có bằng 
chứng đó, hỏi người đó làm rồi nó sẽ hết.  Cái ruột mình nó dơ, tạo ngứa ngáy, này kia kia nọ củng do cái 
ruột dơ.  Mà cái ruột sạch, mặt tươi môi đỏ, môi hồng, đẹp trai, đẹp gái hết không có lôi thôi. 
 
101.- Vấn:  Thưa Thầy, theo lời thầy giảng thì hồn thuộc về điển giới, thế mà tại sao khi bị đưa xuống địa 
ngục thì bị cắt lưỡi, hoặc moi tim, hay cưa hai nấu dầu, có máu chảy, rên la đau khổ như tranh vẽ vậy? 
 
Đáp:  Cho nên người không có tu làm sao biết cái hồn là điển.  Còn biết được cái hồn là ánh sáng nó tranh 
chấp ô trược, giết chóc.  Giết thú, giết luôn cả người, thì cái điển nó bị trần trược, nó bị hạ tầng công tác, nó 
ở cõi thấp, thiếu thốn vô cùng.  Nó phải chịu định luật để tiến hóa ở bên dưới, ở cõi âm. 
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102.- Vấn:  Thưa Thầy, ba chồng của con vừa mới mất ở Việt Nam, chồng con có về thọ tang.  Ở bên nầy 
con có nên làm lễ phát tang và cúng cơm mỗi ngày hay không? 
 
Đáp:  Nếu cha chồng chết thì cái tang quan trọng lắm, gia đình phải thọ tang, không có làm ăn, không có đi 
chơi được.  Thủ cái lễ đó tốt hơn.  Thọ tang để cảm thức lo tu để đền ơn cha.  Một lạy báo hiếu cho cha, một 
lạy báo hiếu cho mẹ, cái đó là hằng ngày phải làm.  Tới 49 ngày sau cái tâm mới được yên. 
 
103.- Vấn:  Thưa Thầy chừng nào toàn thể bạn đạo Úc châu mới có cơ hội tổ chức đại hội năm 96 nầy? 
 
Đáp: Đó là khả năng của Úc Châu. Mà hiện tại, rồi đây sẽ có uỷ ban nghiên cứu về Đại Hội Quốc Tế hằng 
năm, thì Úc châu có thể liên lạc với uỷ ban đó mà chính Úc châu có phần.  Lúc đó chúng ta mới tìm ra 
phương tiện và lợi ích tốt cho bạn đạo.  Lúc đó thì mở ra dễ dãi, không có khó khăn gì.  Chính bạn đạo Úc 
Châu có phần mà. 
 

                 CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

 
ÐÔI BẠN CHƠN TÌNH 

 
Vày xéo đày tôi lại ghét tôi 

Hành tôi cực khổ đứng, đi, ngồI 
Theo bên hầu hạ tìm chơn ý 

Phục vụ triền miên lại trách tôi 
 

Trách tôi vì điểm sang tồI 
Thiền không thanh tịnh đứng ngồi sao yên 

Số kia động loạn triền miên 
Làm sao thấy kẻ hợp duyên với mình 

Bạn ơi thi thố dối lòng 
Vì thương cứ phải lãnh phần nhớ thương 

Năm trăm năm phân lối rõ đường 
Sống chung mà chẳng yêu thương chút nào 

Thường lo tư tưởng đào ao 
Tạo thêm nhiều chuyện chuyển giao cho mình 

Giờ đây tái hợp duyên tình 
Ngày kia tái ngộ chính mình thực thi 

Trên đường đôi bạn hành hương 
Chông gai vượt mức rõ tường lý chơn 

Chờ cho bạn tỉnh qui hườn 
Trùng phùng chồng vợ đội ơn Phật Trời 

Làm thinh mới tả hết lời 
Yêu thương đôi bạn đời đời không quên 

Càn khôn vũ trụ tạo nền 
Thương yêu vô tận sống bền mến yêu 

 
 Kính bái 

          Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 

LƯ HƯƠNG SẠ NHIỆT ( tiếp theo) 
 
Chữ SẠ NHIỆT 
 
Ông TƯ 
Là chữ Tàu, phóng cái nóng ra. 
Là phát ra nóng, Pháp lý cho rằng khi chúng ta ngồi tịnh luyện thì điển của bản thể đều hay, lúc ấy điển từ 
dưới chân chạy lên bộ đầu ta nghe rần rần, điển ấy gom vào Lư Hương, lò lửa trước trán ta. 
 
� Ông Tám giảng 
Khi chúng ta ngồi vô là thấy nó ấm mình liền, nó chạy đó. Cái phương pháp, Pháp lý này vô ngồi xếp bằng, 
rồi tưởng niệm một cái là nó chạy rần, điển nó chạy rần “gom vào lư hương lò lửa trước trán ta”, ta Soi Hồn 
là nó chạy ngay chỗ đó. Cho nên thích nhắm con mắt để cho nó thanh nhẹ. 
 
PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN 
 
Ông TƯ : 
Trong Pháp lý cái phép của Phật Di Ðà truyền bá cho ta luyện đạo, nhờ có điển bản thể sung vào Lư Hương 
lửa điển tung ra ngoài, lúc ấy trên thiên đàng, điển của chư Phật đều biết. 
 
� Ông Tám giảng 
Chúng ta Soi Hồn thì nó phóng ra là chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta, cho nên khi các bạn mà Soi 
Hồn là chư Phật ở trên người ta biết hết rồi! 
 
CHƯ PHẬT HẢI HỘI TẤT DIỆU VĂN 
 
Ông TƯ : 
Nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo, cho nên điển của chúng ta ở 
dưới thế gian phát ra động đến chư Phật. 
 
� Ông Tám giảng 
Ðiển của chúng ta ở thế gian phát ra động đến chư Phật, còn người thường phát cái điển nóng của họ là phát 
ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng tập trung ở đây trước (trung tim bộ 
đầu), niệm Phật rồi phóng nó lên, nó động tới Phật giới. Còn những người trị tà ở thế gian là nó động thể 
xác của đối phương, nó đi ngang còn chúng ta phóng đi lên thì Bề Trên người ta biết rồi. 
 
Hồ Huệ trích 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà chồng của bạn đạo Nguyễn Thúy Hồng và ba cháu nội 
là Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Huy Tâm  và Nguyễn Huy Tưởng là bà: Nguyễn Thị Iêu mất ngày 18 tháng 4 
năm 2011 tại thôn văn Từ Đông, xã Cam Hải, huyện Cẩm Lâm tỉnh Khánh Hòa được siêu thăng tịnh độ 
Thành thật cảm ơn  
Kính bái 
Nguyễn Thúy Hồng , Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Huy Tâm  và Nguyễn Huy Tưởng 
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THƠ 
                       PHẬT VĨ KIÊN 
Thầy tôi là Phật Vĩ Kiên 
Thường khuyên đệ tữ tham thiền lo tu 
Để cho khai mở trí ngu 
Trở về quê cũ trùng tu cội nguồn 
Thầy thường nhắc nhở luôn luôn 
Tu là buông bỏ đổi buồn ra vui 
Năm châu bốn biển tới lui 
Viếng thăm đệ tữ đem vui mọi người 
Gần Thầy ấm áp vui tươi 
Từ quang thanh nhẹ mọi người hân hoan 
Nhiệm vụ chấm dứt trần gian 
Trở về nguồn cội Thiên Đàng an vui 
Chúng con thương nhớ sụt sùi 
Giữ gìn mối đạo làm vui lòng Thầy 
Ơn sâu nghĩa nặng cao dầy 
Lấy chi báo đáp đêm ngày lo tu 
Ngày niệm Phật tối thiền tu 
Lời Thầy nhắc nhở công phu chớ lười 
Chúng con cảm tạ ơn Người 
Hình ảnh nhớ mãi nụ cười Thầy thương. 
                                     HẠNH LƯU 
                                    Dallas-Texas 
                          ------ 
          VIẾNG THĂM THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 
Núi non hùng vĩ cảnh thiên nhiên 
Đường lên dốc đá Viên Vĩ Kiên 
Thông reo suối chảy hòa ca khúc                                                                   
Ríu rít chim kêu trước Viện Thiền 
Khí trời thanh nhẹ làn gíó mát 
Niệm hành dạo bước giải ưu phiền 
Tứ bề thanh vắng ngồi thiền định                                                   
Pháp luân hít thở khí hạo nhiên 
Tâm hồn thanh nhẹ rồi nhập định 
Lạc chốn Bồng Lai dạo cảnh Tiên 
Ra về chân bước lòng lưu luyến 
Bịn rịn chia tay nhớ Vĩ Kiên 
Hẹn gặp năm sau ta về đến                                      
Mở hội hoa đăng ánh Đạo Thiền. 
                         HẠNH LƯU 
                         Dallas-Texas                                                                     
                       ----- 
 
 
 
 
 

         KINH LÀ GIỀNG MỐI ĐẠO 
Thần kinh liên hệ bộ đầu chuyển 
Kinh mạch khai thông bách hội truyền 
Khai kinh niệm phật trung tim mở 
Thanh nhẹ bên trên toàn thể hiện 
Đường kinh mạch hệ với thiên xích 
Trung đạo trung dung tiến hoá xuyên 
Khí điển châu lưu cơ thể ấm 
Ấm là có điển kinh luân chuyển 
Sanh sanh hoá hoá biến sanh thuỷ 
Thuỷ sanh khí, sắc, dồn hơi lên 
Hai đường kinh mạch hợp bên trên 
Ngủ tạng châu thân luôn ấm áp 
Bộ đầu thanh nhẹ thấu thâm huyền 
Nhắm mắt tham thiền thấy cảnh tiên 
Quân bình thanh tịnh kinh là giềng. 
           Minh Thạnh27.04.11  
                       ----- 
 ĐẠO ĐỨC TÌNH THƯƠNG 
Quán thông đời đạo tạo hành trang 
Cứu khổ ban vui chọn đúng đàng 
Đồng hành tâm thiện, lòng nhân ái 
Cãm thông quả nghiệp tự cưu mang 
Xã thân hành thiện tâm thanh nhẹ 
Khổ cảnh tình thương xoa dịu tan 
Đời đạo song hành trong thức giác 
Quí tưởng Trời cao cả thảy an 
Minh Thạnh 30.04.11  
người thân trốn sự tình 
Tầm nơi thanh vắng luyện khai kinh 
Cảnh thì thanh tịnh, lòng chưa tịnh 
Thế sự nghĩ lầm tạo bất minh. 
                        BHH, ngày 5-6-2011 
                              Minh Vô Vi  
                        ----- 
                  BẤT MINH 
Xa lánh người thân trốn sự tình 
Tầm nơi thanh vắng luyện khai kinh 
Cảnh thì thanh tịnh, lòng chưa tịnh 
Thế sự nghĩ lầm tạo bất minh. 
                        BHH, ngày 5-6-2011 
                              Minh Vô Vi  
                     ----- 
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            CHỨNG MINH 
Thiên cõi hữu thanh nhân hữu tình 
Vốn không mà có đạo nơi mình 
Mạch thông huệ mở người thànnh đạt 
Trí ý tu hành Trên chứng minh. 
                           BHH, 5-6-2011 
                                Minh Vô Vi 
                       ----- 
              XUẤT THƠ 
 Dốt chữ tốt thời điển xuất thơ 
Văn chương tứ tuyệt có không ngờ 
Trau dồi thơ đạo góp Tuần Báo 
Cảm tác nên lời những ước mơ. 
                            BHH, 5-6-2011 
                                Minh Vô Vi 
                       ------ 
          BỆNH DO TÁNH SANH 
BỆNH hoạn cũng do tham dục sinh 
DO ăn, ngủ, nghỉ mất quân bình 
TÁNH ham hưởng thụ lâu thành hại 
SANH nghiệp chướng nhiều huỷ diệt mình. 
(Thiền Đăng, 17:25’ – 24/05/2011) 
                     ----- 
          TƯỚNG DO TÂM PHÁT 
TƯỚNG mạo thanh cao bởi thiện lành 
DO lòng nhân đức hiệp hoà thanh 
TÂM chơn cải tạo đời an lạc 
PHÁT triển vô cùng thoát tử sanh. 
(Thiền Đăng, 17:35’ – 24/05/2011) 
                      ---- 
          SOI HỒN KIẾN TÁNH 
SOI tìm ánh sáng Mâu-ni-châu 
HỒN sáng linh căn thoát địa cầu 
KIẾN tánh minh thông nhờ khí điển 
TÁNH nhân tiến hoá thể cơ mầu. 
(Minh Vô Vi, 18:10’ – 06/06/2011) 
                     ----- 
 
 
 
 
 

        PHÁP LUÂN CHIẾU MINH 
PHÁP nằm hít thở điển khai thông 
LUÂN chuyển khí tồn thúc cọp rồng 
CHIẾU chỉ hành thông nhâm đốc mạch 
MINH tường Cha thưởng chủ nhân ông. 
(Minh Vô Vi, 18:20’ – 06/06/2011) 
                             ----- 
         THÀNH TÂM NIỆM PHẬT 
THÀNH kính hướng tâm niệm Phật Đà 
TÂM yên trí sáng thoát can qua 
NIỆM không ngưng nghỉ vui thanh tịnh 
PHẬT chứng lòng thành tâm tiến xa. 
     (Anh Phương, 18:50’ – 08/05/2011) 
                          ----- 
         TÂ ́T CẢ LÀ THIÊN Ý 
TẤT bật làm chi chuyện của người 
CẢ đời toan tính chịu đầy vơi 
THIÊN cơ vận chuyển dìu tâm thức 
Ý định cao sâu phải thuận Trời.  
       (Anh Phương, 21:40’ – 08/05/2011) 
                         ----- 
           MỘT KIẾP PHÙ SANH 
MỘT điểm linh quang xuống thế gian 
KIẾP người khổ ải lắm gian nan 
PHÙ phiếm sắc hình là mộng ảo 
SANH tử luân hồi chẳng được an 
MỘT sớm thức hồn tầm học đạo 
KIẾP người học hỏi luật Trời ban 
PHÙ sanh bỗng hóa thành Tiên cảnh 
SANH không,không diệt-nhập Niết bàn 
            Tân Phú ngày 31-05-2011 
              Thanh Dũng 
                      ---- 
            LÁ LÀNH ĐÙM RÁCH 
Út Hoa Mai Chất Minh Vô Vi 
Rộng rãi tuy nghèo Cha ắt ghi 
Lá rách đùm lành đạo hạnh lớn 
Trùm sò lợi dụng rớt kỳ thi. 
                              Kính bái 
                       BHH, ngày 2-6-2011 
                               Trọng-Nghĩa 
 

 


