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 Mục Bé Tám 08/08/2001 đến 14/08/2002 
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) Söï lieân heä vôùi caøn khoân vuõ truï coù ích gì khoâng? 
2) Loøng tham cuûa loaøi ngöôøi coù bò khuûng hoaûng hay khoâng? 
3) Tham duïc coù lôïi ích gì khoâng? 
4) YÙ ñoà tham duïc coù lôïi gì khoâng? 
5) Söï haän thuø coù höõu ích gì khoâng? 
6) Queân thaân trí coù haïi gì khoâng? 
7) Cô theå bò tai naïn thì phaûi laøm sao? 
 
 
 
 
 

QUÍ THAY 
 

Tâm tưởng sự thành chung cộng hưởng 
Thành tâm tu luyện tự phân lường 

Qui nguyên thanh tịnh sáng soi đường 
Chung hưởng hoà bình tâm sáng suốt 

 
Vĩ Kiên 
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1) Montreùal, 08-08-2002  9: 15 AM 
Hoûi:  Söï lieân heä vôùi caøn khoân vuõ truï coù ích gì 
khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa söï lieân heä vôùi caøn khoân vuõ truï laø söï 
soáng thieân nhieân raát caàn thieát 
  Keä: 
 Möu sinh soáng ñoäng vôùi thanh quang 
 Caøn khoân qui moät chaúng baøng hoaøng 
 Qui tuùc chính mình trong soáng ñoäng 
 Minh trí khai taâm söûa chính mình 
 

2) Montreùal, 09-08-2002  6: 15 AM 
Hoûi:  Loøng tham cuûa loaøi ngöôøi coù bò khuûng hoaûng 
hay khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa loøng tham cuûa loaøi ngöôøi seõ sanh ra 
moät taäp quaùn xaáu 
  Keä: 
 Tham thaâm luûng cuûng suoát ñôøi ngöôøi  
 Khoù tieán khoù tu khoù ñöôïc töôi 
 Tham daâm ñuû thöù ñeàu bò ñoäng 
 Loøng tham khoâng ñaùy khoù vui vaày 

3) Ottawa, 10-08-2002  12: 50 AM 
Hoûi:  Tham duïc coù lôïi ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa tham duïc khoâng coù lôïi ích gì caû chæ coù 
haïi cho taâm laãn thaân maø thoâi  
  Keä: 
 Tieâu hao tinh khí haïi taâm thaân 
 Döùt khoaùt tieán tu chuyeän toái caàn 
 Bôùt ñoäng thaân beàn hôïp nghóa aân 
 Khai thoâng trí tueä bôùt cuø laàn 
 

4) Ottawa, 11-08-2002  9: 15 AM 
Hoûi:  YÙ ñoà tham duïc coù lôïi gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa yù ñoà tham duïc coù theå haï luoàng ñieån 
thanh quang thieáu saùng suoát 
  Keä: 
 YÙ ñoà tham duïc thieáu quang minh 
 Chuyeån hoùa taâm thaân loaïn loä trình 
 Phöùc taïp gia taêng taâm roái loaïn 
 Chôn haønh bieán maát laïi khoâng an 
 

5) Montreùal, 12-08-2002  7: 00 AM 
Hoûi:  Söï haän thuø coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa söï haän thuø raát coù haïi tôùi taâm laãn thaân 
  Keä: 
 Haän thuø coù haïi taâm thaân trí 
 Khoù tieán khoù minh khoù thöïc thi 
 Trí tueä khoâng minh khoâng giaùc tri 
 Thöïc haønh kham khoå tieán thaân tuøy 
 

6) Saint Hilaire, 13-08-2002  8: 53 AM 
Hoûi:  Queân thaân trí coù haïi gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa queân thaân trí soáng nhö ma 
  Keä: 
 Soáng queân thaân trí soáng khoâng hoøa 
 Thaät söï möu moâ chaúng vöôït qua 
 Vuõ truï khoâng gian khoâng chuyeån hôïp 
 Tình thöông khoâng coù khoâng chôn hoøa 

7) Saint Hilaire, 14-08-2002  7: 20 AM 
Hoûi:  Cô theå bò tai naïn thì phaûi laøm sao? 
 
Ñaùp:  Thöa cô theå bò tai naïn thì phaûi chaáp nhaän söï ñau ñôùn 
  Keä: 
 Tai naïn ñau thöông ñeàu phaûi coù 
 Bình taâm nieäm Phaät chaúng caàn lo 
 Ñaâu ñaâu cuõng vaäy vöôït quanh co 
 Theå xaùc ñuoâi ñaàu vöôït laàn moø 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Bộ Lạc Trọc 
 

Tâm mang khí giới tình thương  
Ði đây đi đó mở đường tâm linh 

Thực hành chơn pháp chuyển khuynh 
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây 

Cảm thương thiên hạ vui vầy 
Trong không mà có ngày ngày thức tâm 

Ðường đi chẳng có sai lầm 
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa 

Càn khôn vũ trụ tình Cha 
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con 

Tình thương sống động chẳng mòn 
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê 

Thực hành tự lộn trở về 
Qui y tâm pháp bối bê chẳng còn 

Càn khôn vũ trụ nỉ non 
Dìu hồn tiến hóa chẳng còn u mê 
Nhớ thương khai triển muôn bề 

Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn 
Nằm trong chơn lý vuông tròn 
Chơn hồn tự giác tự ôn lại bài 

Càn khôn vũ trụ thanh đài 
Qui y tam bảo rõ ngai Cha Trời 

Tự mình thức giác hợp thời 
Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây 

Bạn đạo mến cảm vui vầy 
Ði đây đi đó thân này cảm an. 

 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng. 
New Orleans, 22-11-1987 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
VĂN TỰ VÔ VI 

 
NGŨ UẨN GIAI KHÔNG : 
 
Chúng ta tu, khai thông ngũ tạng. Thì bộ đầu ta có cái pháp Soi Hồn để mở cái bộ đầu đi lên trước. Trung 
ương : thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Bộ đầu mà không chịu tu, bắt ở dưới tu cũng vô ích. Thấy không? 
Chúng ta cứ Soi Hồn để cho nó xuất phát lên. Thấy không? Đó, rồi ngũ tạng cũng kéo lên, trong lúc đó bộ 
đầu cũng hầu như giải thoát rồi, nhẹ rồi. Ngồi đó có rờ bộ đầu mới thấy bộ đầu, không rờ bộ đầu, chỉ giữ cái 
sáng suốt thôi. Mắt thấy, rồi cái tai nghe cũng hiểu cũng thấy, cái miệng nói, rồi cũng hiểu cũng thấy, cái lỗ 
mũi ngửi, rồi cũng hiểu cũng thấy, rồi bộ óc nghĩ, cũng thấy. Rốt cuộc rồi chỉ có một cái THấY là SÁNG 
SUỐT thôi. Đó! Thì đó là sáng suốt. Ngũ uẩn giai không là đi tới giữ cái sáng suốt rồi. 
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NGUYÊN LAI BỔN TÁNH : 
 
Linh căn của mọi người xuống thế đều có nguyên lai. Mà cái nguyên lai bổn tánh đó cho chúng ta thấy là 
tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục cũng là cái tánh chất của Thượng Đế. Mà Thượng Đế là nới rộng ra để hoá 
giải, còn mình làm phải trong cái tánh chất của Thượng Đế nhưng mà mình không biết sử dụng, thành ra 
mình bị u ơ, bị kẹt. chứ nguyên lai bổn tánh thì ai cũngn hư ai hết, hiểu được rồi thì phát triển vô cùng. 
 
NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ, VẠN THU QUI NHỨT BỔN : 
 
Nguyên căn chỉ có cái sáng suốt, hào quang vô tận từ ở trên phân tán xuống con người, rồi nó phân ra ông 
A, ông B, ông C, mà ông nào cũng biết tiến, biết thối, cũng ôm cái máy tự động đi cùng hết trọi, biết tự 
quyết định ăn hay không, tiến hay thối vậy thôi, nó phân tán ra khác nhau. Rồi nói tôi đạo này khácThượng 
Đế là khác, mà thiệt không có cha, không có mẹ, lấy đâu có mình? Đó, cha mẹ sanh mấy anh em, mỗi người 
tánh tình khác nhau. Tán vạn thù rồi. Thấy không? Hai vợ chồng đẻ ra năm đứa con. Năm đứa con đẻ bao 
nhiêu? rồi từ con, cháu, chắt nó đẻ ra bao nhiêu… Nó tán vạn thù… nó phân tán ra. Mà phải qui nhất bổn là 
tất cả ý thức cũng có bấy nhiêu đó thôi: sanh, trụ, hoại, diệt. 
 
Qui nguyên có một, nhưng mà thế gián nó phân ra, ông này là triết gia, ông này là ông Phật, ông này là ông 
Thánh, bà này là luật sư, ông kia là giỏi quá, làm gì lung tung, ông kia là kỷ sư, bà này là bác sĩ. Phân ra 
vậy, như mà ông nào bà nào rồi rốt cuộc cũng phải qui nguyên. Vạn thù qui nhứt bổn, cũng có một cái giải 
thoát là quan trọng, là hạnh phúc mà thôi. 

 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
Thất Trùng Lan Thuẫn 
Chữ THẤT TRÙNG là 7 thứ vi trùng, do nơi Ngũ Hành năm tạng đủ màu sắc. Chữ TRÙNG là vi trùng 
chúng sanh trong bản thể của con. 
LAN THUẪN là tóc, lông, râu, chân mày. Trong ấy có 7 chỗ cơ sở chánh của nó. Trong mình con chỗ nào 
lông dài hơn lông thường thì là cơ sở chánh của nó. Chúng nó tuân lời phẩm La Hán gọi là 7 Vía, 5 khóm 
Ngũ Hành cùng hơi điển nóng và điển lạnh theo các sợi dây gân bao bọc bản thể, để phụ trợ ngoài lớp da 
chơn lông. Trong đấy có nước trong là bồi bổ phân hướng cho chúng nó. Khi con được đắc quả thì nó cũng 
nhơn vật nô lệ phụ trợ cho con canh tuần nghiêm nhặt đánh đổ ngoại xâm. Khi nào có thương hàn sốt rét là 
kẻ thù áp vào bản thể của con, chúng nó phải giữ bờ cõi ranh rấp 
trong nước của con. Nó có tánh ghét kẻ xâm lăng lấn hiếp. 
Xá Lợi ơi! Con thấy chưa? Khi con bị thương hàn sốt rét, vi trùng ngoại xâm áp vào. Dân của con yếu sức, 
cự không nổi. Từ mình mẩy da thịt con nổi óc chống cự, hoặc là lập kho đồn trú bao vây. Kẻ ngoại xâm nó 
phải gom lại làm cho da thịt con u nần ung thư nhức mỏi. Bản thể con khó chịu. Bởi thế phải ăn uống bồi bổ 
sức lực, gọi là lương hướng viện trợ cho chúng nó có sức mạnh mẽ hơn, thì bản thể của con được an lành. 
 
Thất Trùng La Võng 
Chữ THẤT TRÙNG có nghĩa như trên. 
LA VÕNG là giềng chài mặt lưới bao bọc bản thể của con. Giống nó là một thứ gân hay là một luồng dây 
thép, gọi là một luồng sóng điện của điển, phút khắc nào cũng làm việc luôn luôn không ngưng trệ, để tiếp 
cho ba thứ huyết trong trắng, đỏ tươi, đỏ bầm. Trong huyết ấy có một chất lỏng hay là điển, tông chỉ của nó 
để giúp cho da, thịt, xương, máu. 
 
Thất Trùng Hàng Thọ 
Chữ THẤT TRÙNG đã giải nghĩa như trên, do nơi 7 phẩm vía con làm đầu. 
HÀNG THỌ gọi là cây cối, có hàng thẳng rẳng. 
Xá Lợi ơi! Con có biết chăng? Bộ đầu là Núi non, xương sống là cây Hàng Thọ, là 2 thứ hàng cây. Còn tay 
chân là 4 thứ. Một thứ nữa là bộ sanh hóa cộng là 7 thứ, nương chiều theo 7 vía của con, giúp đỡ cho nó có 
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sức mạnh mẽ, hung dũng, hùng cường để giữ cho bản thể trong nước của con. Trong đấy có mỡ, tủy, là thứ 
dầu khoa học. Tông chỉ luồng điển do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là rường cột, trại tù, giam linh hồn của 
con trước kia bị đày đọa. 
Xá Lợi ơi! Con được hiểu chưa? Khi linh hồn con sa vào đấy, thì trần thế gọi là Hài nhi. Sự thật là trại tù để 
giam con, nhưng nhờ nó che chở nắng mưa sương tuyết, để cho linh hồn con nương theo đấy từ 100 năm trở 
lại. Sự tù tội phạt nhiều hay ít tùy theo Thiên Ðình sở định. Niết Bàn của con, nó cũng là một thứ tông chỉ 
bản thể để cho linh hồn con nương dựa, chờ đến khi mãn hạn. Trại này gọi là bản thể hư nát, mục mạc. 
Tông chỉ của trại này là đất cát của Hắc Bì Phật Tổ hóa sanh, bởi thế phải trả lại cho đất. Còn linh hồn thì 
thuộc về Ðiển Quang Thiên Ðàng, thì trả lại cho xứ Phật. Xứ Phật là tông chỉ của quê hương linh hồn con ở. 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
             HÒA THANH ĐIỂN GIỚI 
Giáng lâm xuống thế giác tu hành 
Hành tu sửa tiến nhẹ lưu thanh 
Hướng về Trời Phật tâm thân nhẹ 
Bên trên thường độ tưởng thông nhanh 
Hành thực xác hành khai triển điển 
Không luyện trì tu phải đọa sanh 
Cố chấp tự minh tu thức giác 
Giải mê phá chấp xa phàm tánh 
Phải hành xuyên suốt tâm thanh tịnh 
Thanh điển mở thông tu đạt thành. 
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 
06.05.2012 
                        ----- 
    THỜI GIAN NHƯ BÓNG CÂU QUA 
THỜI gian như bóng câu qua cửa sổ 
BIỂU lộ không gian thoáng giấc mơ 
TU hành tranh thủ không còn kịp 
LUYỆN pháp hành công thanh điển vô 
PHÁP hành siêu diệu thông nhiên điển 
LÝ minh tri giác thiên đường lộ 
VÔ lượng giác A Di Đà Phật 
VI nhiễm hồng trần là tự độ 
ĐÊM thiền giờ tý thông khai điển 
NGÀY thêm chấn động lực Nam Mô 
MỚI khai cửu khiếu thông ba cõi 
ĐẠT thông nguyên ý thấy thiên cơ 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 
09.05.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        TỰ TÌNH 
Một thoáng mai đào chớm nở 
Lại mùa phượng vĩ nắng thêm mưa 
Suy tư ngợi ý đêm thanh vắng  
Nội thức thanh tình hội nắng mưa 
Tự diễn tự biên nào vấn đáp 
Ta bình ta chỉnh hết cù cưa 
Tháng năm tích tắc theo thiền tọa 
Một chút tự tình í nệ thưa. 
 
Hè tiết trôi qua thu lại tới 
Cảnh đời ví dụ  lá vàng rơi 
Thời gian cứ thế trôi trôi mãi 
Đông đến khắc thời cũng phải ôi 
Chân lý lời xưa tâm hướng gửi 
Nam mô mật niệm tận tường khơi 
Mong như hội sáng hồn phiêu vãng 
Xuân đến nhị vàng thức nhẹ tươi. 
 Cà Mau, 21/05/2012 
  Văn Phong 
                        ---- 
                  BA LA MẬT 
Phú quý cao sang hương vị tả 
Nghèo nàn gian khổ cũng ngày qua 
Thanh ư mộng ước tâm đăng phất  
Nội thức thiền hành tựa áo ta. 
Mượn tiếng di đà khai bát ngã 
Âm ba sống động mở luân xa 
Nam mô mật niệm ba la mật 
Sanh chúng nội bình độ tất đa. 
 
Diệu pháp vô biên duyên thức ngã 
Quân bình thông suốt giải phong ba 
Di đà biệt niệm thường thường niệm 
Kiến tánh tâm bình ngộ chính ta. 
Lộ thấm tình vàng đăng chánh quả 
Vô thường ngợi ý cảnh đời nha 
Niệm đa niệm đa âm ba ngã 
Tri thức vô từ biển độ tha .   
    Cà Mau ,22/05/2012 
     Văn Phong 


