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 Mục Bé Tám 25/04/2001 đến 1/05/2002 
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) Muoán thöïc haønh ñuùng phaùp vaø ñaït tôùi quaân bình thì phaûi laøm sao? 
2) Ngöôøi thieáu trí laø sao? 
3) Meâ meâ tænh tænh laø sao? 
4) Dòp may hieám coù taïi sao? 
5) Dung ñieåm tieâu hao laø dung ñieåm naøo? 
6) Chôn taâm khai trieån baèng caùch naøo? 
7) Muoán thoaùt nghieäp chöôùng thì phaûi laøm sao? 

 
 
 

Qui Hoäi
Qui hoäi tình ngöôøi taâm soáng ñoäng 

Khai thoâng trí tueä töï khai voøng 
Duyeân Trôøi khai trieån taâm minh ñaïo 

Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaùc taâm 
 

Vĩ Kiên 
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1) Monaco, 25-04-2002  6: 45 AM 
Hoûi:  Muoán thöïc haønh ñuùng phaùp vaø ñaït tôùi quaân 
bình thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp: Thöa muoán thöïc haønh ñuùng phaùp vaø ñaït tôùi 
quaân bình thì phaûi daøy coâng tu luyeän trong thöïc 
haønh 
  Keä: 
 Chaùnh phaùp qui nguyeân phaûi thöïc haønh 
 Trí taâm thanh tònh töï mình thanh 
 Qui khoâng thanh nheï ñöôøng tu tieán 
            Giaûi toûa phieàn öu töï caûm hieàn 

2) Monaco, 26-04-2002  5: 35 AM 
Hoûi:  Ngöôøi thieáu trí laø sao? 
 

Ñaùp:  Thöa ngöôøi thieáu trí laø ngöôøi raát deã töùc giaän 
  Keä: 
 Thieáu trí khoù tu khoù töï hoøa 
 Caïnh tranh ñuû chuyeän khoù phaân qua 
 Khoù haønh khoù tieán khoù qui nguyeân 
 Töï haïi chính mình khoù chuyeån qua 
 

3) Frankfurt, 27-04-2002  9: 00 AM 
Hoûi:  Meâ meâ tænh tænh laø sao? 
 

Ñaùp:  Thöa meâ meâ tænh tænh laø taâm thöùc maát quaân 
bình 
                       Keä: 
           Cô theå baát oån khoå chính mình 
           Taâm linh ñoäng loaïn khoù coøn minh 
 Bieát mình chöa oån chuyeån haønh trình  
 Khoå trí cöïc taâm khoù quyeát ñònh 
 

4) Frankfurt, 28-04-2002  6: 05 AM 
Hoûi:  Dòp may hieám coù taïi sao? 
 

Ñaùp:  Thöa dòp may hieám coù taïi vì luoàng ñieån 
thieân ñòa nhaân ít khi hoäi tuï 
  Keä: 
 Dòp may hieám coù taïi chöa thoâng 
 Uyeån chuyeån loâi thoâi laïi phaäp phoàng 
 Chöa ñöôïc duyeân laønh trong hieám coù 
 Thöïc thi chaát phaùt chaúng chôø mong 
 

5) Monaco, 29-04-2002  8: 50 AM 
Hoûi:  Dung ñieåm tieâu hao laø dung ñieåm naøo? 
 
Ñaùp:  Thöa dung ñieåm tieâu hao laø dung ñieåm yeáu 
daàn 
  Keä: 
 Dung ñieåm tieâu hao töï yeáu ñi 
 Trí taâm meät nhoïc töï saân si 
 Taâm laøm thaân chòu khoâng thoâng suoát 
 Trí tueä khoâng minh chuyeän khoù ghi 
 

6) Monaco 30-04-2002  4: 40 AM 
Hoûi:  Chôn taâm khai trieån baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa chôn taâm khai trieån baèng söï quaân bình 
cuûa noäi taâm 
  Keä: 
 Khai trieån chôn taâm töï chuyeån hình 
 Phaân minh tieán hoùa töï giao tình 
 Quí yeâu ñôøi ñaïo chung haønh tieán 
 Theá thaùi nhôn tình töï caûm minh 
 

7) Monaco, 01-05-2002  7 : 15 AM 
Hoûi :  Muoán thoaùt nghieäp chöôùng thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp :  Thöa muoán thoaùt nghieäp phaûi töï tu 
  Keä : 
 Thöïc haønh töï thoaùt phaûi haønh tu 
 Phaùt trieån taâm linh töï giaûi muø 
 Ñieån giôùi phaân minh giaûi quyeát tuø 
 Thaønh taâm thanh tònh töï mình tu 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
ÑÒA NGUÏC : 
 
Thieân ñaøng do taâm, maø ñòa nguïc cuõng do taâm. ÔÛ nôi taâm caùc baïn maø thoâi. neáu caùi taâm caùc baïn maø höôùng 
veà caùi chôn taâm saùng suoát, thì caùc baïn thaáy caùc baïn ôû Thieân ñaøng roõ raøng. Maø neáu caùi taâm caùc baïn taêm 
toái , ñaáu tranh, muoán hôn thieân haï, thì laàn laàn caùc baïn giaùng xuoáng ñòa nguïc, böïc boäi trong mình. 
 
Luoàng ñieån ñoù, taâm linh ñoù bò haïtaàng coâng taùc, cuõng laøm vieäc veà ñôøi nhöng maø vôùi caùi taùnh saân si, buoàn 
haän. Cho neân caùi ñòa nguïc traàn gian maø chuùng ta ñaõ thoaùt ra khoûi, thaáy roõ: sp ño töøng chuùt, töøng ly, nhoû 
moïn töøng chuùt, eo heïp töøng chuùt, khoâng coù quaûng ñaïi. 
 
Maø ñòa nguïc laø gì? Laø nôi tröøng trò. Phaàn hoàn maø cheát roài xuoáng ñòa nguïc, laø ñi voâ trong caùi choã tröøng trò, 
khoâng coøn giaùo duïc baèng lyù lôøi khuyeân giaûi, cuõng nhö ñöôïc nghe qua nhöõng lôøi thuyeát phaùp. Chiû laø bò 
tröøng trò, giam haõm, daøy xeùo töøng ly, töøng chuùt, ñeå cho phaàn hoàn noù thöùc giaùc. Ñòa nguïc chæ laø choã tröøng 
trò maø thoâi. choã ñoù taêm toái voâ cuøng. Baây giôø con ngöôøi cuûa chuùng ta doøm nhöõng ngöôøi, baûo ñaõm laø noù phaûi 
xuoáng ñòa nguïc, caùc baïn doøm thaàn saéc cuûa noù, ngoân ngöõ cuûa noù ñeàu sai traùi maø noù khoâng hay, taâm linh 
maát haún, tranh ñaáu hôn thua vôùi thieân haï. Roài noù töôûng noù laø hay. Noù töï giam noù. Noù bò keït trong caùi theá 
toái taêm, khoâng thoaùt, buoàn tuûi, ñoøi töï töû, ñoù laø ñi xuoáng ñòa nguïc. 
 
Cho neân oâng Trôøi ñaõ cho noù moät caùi cô theå töï ñoäng phaùt trieån ñeán voâ cuøng maø noù khoâng bieát thì noù töï 
giam noù roài, giam trong ñòa nguïc. Ngay khi noù ñang coøn soáng ñaây, nhöng maø phaàn ñieån noù khoâng coøn 
nöõa. Noù khoâng coøn taâm linh. Noù nghó moät caâu naøo cuõng laø eo heïp trong ghen gheùt, buoàn tuûi, giaän hôøn, 
thaáy roõ raøng. Noù khoâng coù ngoaïi caûnh thì noù khoâng soáng ñöôïc, laø noù maát taâm linh. Coøn noù höôùng veà taâm 
linh, noù seõ thaáy raèng: “Toâi phaûi soáng vôùi toâi nhieàu hôn”, thì noù ñöôïc giaûi thoaùt – giaûi thoaùt chöù ñ6u coøn 
ñòa nguïc. Maø neáu noù nghó: “Toâi khoâng coù ngoaïi caûnh thì thoâi cheát, khoâng coù tieàn toâi cheát, khoâng coù tình 
toâi cheát”, caùi ñoù laø noù ñi xuoáng ñòa nguïc. Taâm linh ñaâu coù, söï saùng suoát khoâng coù, thì phaûi xuoáng söï toái 
taêm, maø toái taêm thì chæ coù tröøng trò, thì noù môùi tieán hoùa. Cho neân ñòa nguïc chæ laø choã tröøng trò maø thoâi. 
 
 
ÑIEÅN HOÙA VAÊN : 
 
Khoâng coù ñieån thì khoâng coù vaên chöông. Thaèng khuøng noù vieát chöõ ñaâu coù ra. Caùc baïn naém caùi vieát, trong 
caùi yù caùc baïn laø caùi ñieån chöù gì? Maø caùc baïn tu thanh nheï thì caâu vaên, haønh vaên cuûa caùc baïn noù khaùc roài, 
thaáy khoâng? Coù ñieån thì noù môùi hoùa vaên. Chöù khoâng phaûi vaên hoùa ñieån ñaâu. Caùc baïn khoâng coù tö töôûng 
doài daøo, khoâng coù thanh ñieån naøy kia, kia noï, ñoá caùc baïn hoïc ra chöõ. Taâm linh caùc baïn thieáu cuõng hoïc doát, 
hoïc khoâng noåi. 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Tham Thiền 
 

Tham thiền tái ngộ thanh nguyên 
Thanh truyền giải đáp giải duyên trược trần 

Cảm minh thức giác nghĩa ân 
Bao lần thay đổi bao lần dựng xây 

Hiền nay hiểu luật trả vay 
Con đường minh triết tâm này phải tu 

Ðạt thanh giải tỏa tâm mù 
Qui nguyên nguồn cội trùng tu thiên đàng 

Thế sanh có sẵn pháp quang 
Siêu nhiên cấu trúc tùy đàng mà đi 

Nằm lòng ôm ấp sân si 
Cũng vì khí trược chuyển ghi tâm trần 

Tưởng mình đã đạt một phần 
Ðâu dè thua hết phải lần tiến tu 

Biết mình còn dại khờ ngu 
Khí hòa giao tiến, chẳng tu, đợi gì? 

Mê lầm tạo khó một khi 
Khó mà gỡ gạt khó đi về Trời 
Tham thiền thức giác nơi nơi 

Ngồi đây hiểu đó do Trời ân ban 
Lắm khi lệ chảy hai hàng 

Biết mình trì trệ khó an tâm hồn 
Tham thiền rõ Ðấng Chí Tôn 

Càn Khôn ban rãi thanh nguyên điển lành 
 

 
Âm thinh truyền cảm đạt thanh 

Thanh truyền giải giới giữ giành đường tu 
Thoát phàm tránh cảnh khờ ngu 
Tiêu dao cực lạc rõ tù thế gian 

Chẳng còn động loạn bàng hoàng 
Minh tâm kiến tánh chàng nàng như nhau 

Dù cho kẻ trước người sau 
Quân bình tự tiến chung nhau hợp bàn 

Thức tâm ngộ cảnh lạc an 
Tham thiền tận độ tận bàn lý chơn 

Chẳng còn mê chấp giận hờn 
Sửa mình tiến hóa như đờn lên dây 

Hồi sinh thức giác vui vầy 
Kiếp người ngắn ngủi, ngộ Thầy, ngộ Ta 

Lệ rơi tình cảm chan hòa 
Thương yêu xây dựng tình ta tình người 

Tu tâm dưỡng tánh vui cười 
Người người hoan lạc rưới tươi tình Trời 

Nhạc thanh trổi dậy nơi nơi 
Truyền tâm thức giác lập đời Thượng Ngươn 

Cha Trời sáng suốt ban ơn 
Người tu thọ lãnh giải hờn giải mê 

Thức tâm hướng trở lộn về 
Cha yêu muôn loại hương quê của hồn. 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 

Montréal, 17-09-1983 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
Vị Phật Tử Li Bà Ða là Ngọc Lưu Li nhưng còn non bé nhỏ. 
Di Ðà ơi! Con nhớ chăng? Chữ Li còn non gọi là Hà Sa, là một đóm lửa nhỏ như cát bay qua bay lại trước 
trán con, rồi nhóm lại thành Mâu Ni Châu của con. Nay con gần thành Phật thì nó là cục Ngọc Lưu Li, nó 
được đi theo con làm một luồng điển, con muốn ngó đâu thấy đó gọi là Ta bà. Còn chữ ÐA là ngó nhiều 
chừng nào rõ rệt chừng nấy, gọi là Phật Tử Li Bà Ða. 
• Ông Tám giảng 
Cái Mâu Ni Châu nó cũng nhiều giai đoạn lắm. Khi mà nó phát ra đó, thì cũng là Mâu Ni Châu, mà gom lại 
cũng Mâu Ni Châu. Rồi thay đổi biến lên nhiều màu, mà còn lại một màu cũng là Mâu Ni Châu được thanh 
lọc, rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ, học đạo. Cái vòng tròn nó bay đâu cũng thấy, rồi mới trụ trở lại 
hình thù, mặt mày tay chân. Lúc đó mới bắt đầu đi học đạo. Lúc đó mới ngộ được Phật sự. Phật sự mới độ 
ta, cũng chưa là Phật nữa. Còn phải đi tu nữa, đi lên học nữa, rồi ăn hoa quả của Phật, rồi đảnh lễ theo Phật, 
cùng đi nghe những lời căn dặn của đức Phật, mà trở về để lo tu trì. Lúc đó mình mới đảm đương như một 
vị Phật là khác rồi, là phải học nhiều nhồi quả từ đời đạo, ba cõi để nhồi liên tục, nhưng mà tâm ta vững tin 
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và không thay đổi, bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Nghề chuyên môn này nắm được cứ đó mà tu trì. 
Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bóp cổ, bị đủ thứ, ở cõi trên đi tới hà hiếp nhưng mà cũng trì niệm Nam 
Mô A Di Ðà Phật, lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa, chắc chắn nó hung 
cách mấy, làm cách mấy các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Ðà Phật rồi nó phải tan. Nhiều cảnh hùng hãi vô 
cùng, nghĩa là nói tới người phàm là họ có thể điên liền khi mà họ thấy. Nhưng mà người tu Vô Vi tới giai 
đoạn đó là không sợ và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Bởi sự thanh tịnh sáng suốt đó 
làm cho đối phương phải tan rã cấp bách. Chúng ta thấy rằng cái hào quang đó vô cùng tận, lúc đó mới thấy 
giá trị của một vị Phật. Muốn tu trì phải hết sức dày công mới có thành đạt, chớ không phải dùng cái trí óc 
phàm mà muốn đạt liền! Không có! Chỉ có đi xuống làm ma làm quỷ thôi! Chúng ta phải tu trì sửa chữa bên 
trong, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự cho chính mình, mới thấy rõ cái điều huyền diệu 
của Ơn Trên thường trực ban cho chúng ta và chúng ta phải thường trực hướng thượng để đón nhận cái 
thanh quang đó mới thấy cái giá trị. 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
     
   HỒN NHIÊN VÀ TỰ NHIÊN 
Tu phải hồn nhiên và tự nhiên 
Chấp chi nam nữ ngại ngùng, kiêng 
Trong lòng nghĩ bậy trược nhiều thế? 
 
Hồi hộp quá giang kẻ bị điên 
Tư tưởng quân bình Tiên Đồng tánh 
Qui về thanh điển nhẹ triền miên 
Hòa đồng các giới không phân biệt 
Hòa cảm càn khôn tri giác, Tiên!!!. 
                        Kính bái 
                TPHCM, ngày 1-2-2012 
      Trọng Nghĩa (pháp danh Huệ Nhựt) 
                       ----- 
              CÀN KHÔN 
Thiên đàng địa ngục hai bên 
Xuống khôn tu luyện đắc lên Thiên Đàng 
Thiên càn cảnh đẹp khang trang 
Trong không mà có muôn ngàn điển quang 
Ai mà luyện đắc tâm an 
Xuất hồn đãnh lễ Ngọc Hoàng Thế Tôn 
Khôn hồn phải giữ linh hồn 
Luyện hồn siêu xuất trường độ tha. 
                            TPHCM, ngày 27-1-2012 
                                       Minh Vô Vi. 
                       ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       DỤC THÚC THIÊN ĐÀNG 
Không còn dục thú mới tu cao 
Dục thúc đi lên mới tự hào 
Chồng vợ vẫn vui, dục Thánh Phật 
Cam Lồ ngon ngọt, nhẹ, hồng hào. 
                      Kính bái 
                  TPHCM,1-2-2012 
                        Trọng-Nghĩa 
                       ---- 
      Rong Chơi Cuối Trời Lãng Quên 
 Tâm tĩnh lặng hồn ru nơi đỉnh gió 
Khắp bốn bề trên dưới có trời mây 
Trăng và sao chừng với mấy tầm tay 
Màu ánh sáng loang đầy trong thân thể 
Không một niệm lâng lâng hồn xuất thế 
Cõi đất trời hoang phế lớn mênh mông 
Trong phút giây thu lại nhỏ vô cùng 
Mới nửa bước qua vùng muôn tinh tú 
Thơ thẩn xuống ngắm núi đồi rừng rú 
Nhìn biển hồ sóng nước vỗ miên man 
Cảnh non sông gấm vóc đẹp huy hoàng 
Pha lẫn sắc thanh quang thêm lạ mắt... 
Sao đã tắt vành trăng khuya lẫn khuất 
Tỉnh giấc thiền tư thế rất nghiêm trang 
Chỉ là đêm vắng lặng đã hoang đàng 
Hồn thong thả lang thang ngoài trần thế  
      Lê Thành Tín (Thiền Đường Hạnh Đức) 
 


