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 Mục Bé Tám 25/9/2003 đến 1/10/2003 
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 vaän haønh saép saün trong con ngöôøi taïi sao ngheït? 
2) Muoán thoâng thì phaœi laøm sao? 
3) Nhòn nhuïc toái ña coù höõu ích gì khoâng? 
4) Haønh trình tieâùn hoùa baèng caùch naøo? 
5) Döùt khoaùt höôùng veà khoâng coù höõu ích gì khoâng? 
6) Muoán döùt khoaùt thì phaœi laøm sao?  
7) Taâm linh coù höõu ích gì khoâng? 
 
 
 
 

Chung Thủy 
 

Chung thủy tình Trời không thay đổi 
Học hỏi vô cùng tự dựng xây 

Minh tâm kiến tánh cảm vui vầy 
Trời ban tình đẹp xây dựng tiến 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic City 25-09-03 6:20AM 
Hoœi: Söï vaän haønh saép saün trong con ngöôøi taïi sao 
ngheït? 
 

Ñaùp: Thöa söï vaän haønh bò ngheït do söï  tham lam 
höôœng thuï aên uoáng khoâng coù traät töï. 
    Keä: 
 Aên uoáng moät chieàu khí baát thoâng 
 Thöïc haønh khoâng tieán chuyeån loøng voøng 
 Cô maykhoâng coù töï phaân toøng 
           Taïo chaáp taïo meâ laïi khoù thoâng 

2) Atlantic City 26-09-03 6:00AM 
Hoœi: Muoán thoâng thì phaœi laøm sao? 
 
Ñaùp: Thöa muoán thoâng thì phaœi nhaãn nhuïc toái ña 

Keä: 
 Nhòn nhuïc toái ña töï ñaït hoøa 
 Khai thoâng trí tueä töï can qua  
 Bình taâm hoïc hoœi chöõ thaân hoøa 
 Giaœi toœa öu phieàøn khoâng röôùc ñoäng 
 

3) Atlantic City 27-09-03 9:05AM 
Hoœi: Nhòn nhuïc toái ña coù höõu ích gì khoâng? 
 

Ñaùp: Thöa nhòn nhuïc toái ña raát höõu ích cho taâm laãn 
thaân 

Keä: 
 Döùt khoaùt tu tieán töï thöïc haønh 
 Phaân haønh ñôøi ñaïo höôùng veà thanh 
 Caøn khoân qui một töï phaân haønh 
 Trí giaùc phaân minh töï höôùng thanh 
 

4) Atlantic City 28-09-03 2:15AM 
Hoœi: Haønh trình tieâùn hoùa baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp: Thöa haønh trình tieâùn hoùa baèng taâm thöùc döùt 
khoaùt 

Keä: 
 Haønh trình tieâùn hoùa baèng taâm thöùc  
 Döùt khoaùt cuøng chung sum hôïp vui 
 Hoïc hoœi khoâng ngöøng töï duõa maøi 
 Tình yeâu soâùng ñoäng hoïp caùc muøi 
 

5) Atlantic City 29-09-03 2:30AM 
Hoœi: Döùt khoaùt höôùng veà khoâng coù höõu ích gì 
khoâng? 
 

Ñaùp: Thöa döùt khoaùt höôùng veà khoâng raâùt coù höõu 
ích cho söï tieán hoùa veà ñieån giôùi roïâng raõi hôn 

Keä: 
 Tieán hoùa veà ñieån giôùi roäng raõi hôn 
 Thöïc hieâïn chơn  tu chaúng giaän hôøn 
 Qui nguyeân ñöôøng ñaïo töï qui höôøn 
 Thanh tònh khoâng coøn gieo yù ñoäng 
 

6) Atlantic City 30-09-03 6:00AM 
Hoœi: Muoán döùt khoaùt thì phaœi laøm sao?  
 

Ñaùp: Thöa muoán döùt khoaùt thì phaœi töï thöùc 
Keä: 

 Thöïc haønh chaùnh phaùp laø haønh thoaùt 
 Uyeån chuyeån khai thoâng ñöôøng trí ñaïo 
 Minh caœm Trôøi cao vaãn chieáu ban 
 Thöïc haønh khai trieån duyeân Trôøi ñoä 
 

7) Atlantic City 01-10-03 6:45AM 
Hoœi: Taâm linh coù höõu ích gì khoâng? 
 

Ñaùp: Thöa taâm linh raát höõu ích 
Keä: 

 Qui y Phaät Phaùp thaønh taâm tieán  
 Giaœi toœa phieàn öu töï giaœi phieàn 
 Hoïc hoœi khoâng ngöøng töï giaùc yên 
 Thöïc haønh chaùnh phaùp caœm giao lieàn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Yêu Ðời Yêu Ðạo 
 

Yêu mưa yêu nắng yêu hồn 
Hóa sanh tồn tại chẳng còn chấp mê 

Yêu thương khai triển muôn bề 
Yêu tâm tự thức chẳng còn si mê 

Yêu tâm cảm thức mặn mà 
Yêu Trời yêu Phật chan hòa tình thương 

Hướng thanh nguyên lý mở đường 
Trời cao bể rộng lại tường hơn xưa 

Yêu đời yêu đạo yêu quê 
Yêu tâm thanh tịnh chẳng còn si mê 

Yêu đời yêu đạo yêu quê 
Yêu thương mùi đạo, nắng mưa chẳng còn. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
CHAY M ẶN 22 

VẤN ĐÁP 
 

Bạn đạo: Có cần phải ăn trường chay không? 
Đức Thầy: Ăn chay là sự quân bình trong cơ thể. Có người ăn thịt mười mấy kiếp mà họ cũng tu thành đạo 
vậy, và quân bình, cơ thể họ quân bình nó hấp thụ được. Thể xác của quý vị biết trả lời, biết hỏi, có cách thử 
để hiểu rằng ăn chay tốt hay là ăn mặn tốt, thích hợp với cơ thể hay là không? Cơ thể ta biết trả lời hết , mà 
con người không biết tìm ra chính mình, tìm ra thì hiểu được cái nào thích hợp. Cho nên con người nó thích 
ăn, đó là nó thiếu đó; ăn vô nó khỏe, cái đó là cái luật tự nhiên. 
 
Bạn đạo:  Câu Đức Phật nói hay là câu Thiên Chúa Giáo nói là đừng sát sanh, như vậy hay là tùy theo 
trường hợp? 
Đức Thầy: “Nhất bất sát sanh”, “Nhất bất sát sanh” là cái tâm anh luôn cứu độ và thương yêu, chứ không 
phải là cái chuyện mà sanh tử và cái chuyện hy sinh cái nghiệp quả con thú. Nó cũng có thì có giờ mới bị 
người ta giết, cái đó là nó thiếu hạnh hy sinh của kiếp trước, kiếp này nó phải vun bồi hạnh hy sinh để nó 
tiến hóa. Còn “Nhất bất sát sanh” là tâm ta giết người và cứu người, không có vụ giết người và để cho họ 
chết luôn. Cũng như anh ăn một miếng cái trái cây, miếng rau, miếng cá và anh nghĩ về cứu nó thì “Nhất bất 
sát sanh”, mới thấy rõ là anh có nhiệm vụ cứu vạn linh trong cơ thể của anh, chớ không phải anh ăn vô là 
anh hưởng. Anh quên nó anh mới có ý ác: sát. Còn tâm ta nghĩ chuyện độ nó, nó qua tôi nó sẽ được gặp 
Tiên Phật hơn nếu tôi hướng thượng. “Nhất bất sát sanh” là phải hướng thượng trong tinh thần cứu độ, 
không phải hưởng, tôi ăn vô để tôi dẫn tiến nó qua tôi. Tại sao tôi ăn no rồi chút nữa tôi phải đói? Tôi phải 
làm nhiệm vụ khác để đưa nó thăng hoa, và tư tưởng tổ chức tôi có trật tự tôi sẽ đem nó lên tầng số sáng 
suốt của chính nó.     ....................................................................................................... 
 
  (Trích " Trên Đường Thanh Thoát )   
            Mỗi người ở thế gian không tu thì hướng ngoại, cho nên ngoại xâm! Ngoại xâm chỗ nào? Các bạn 
thấy chưa? Các bạn là trong lành giáng thế, mà ngày hôm nay các bạn lại ăn thịt con thú, sát cái này sát cái 
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nọ để hỗ trợ cho xác thân! Rồi chứ cái gì đang quản lý? Chúng ta rước Tà vào thân để quản lý cái Chơn! Rất 
rõ, con heo, con gà trước khi chết nó rất động loạn vô cùng, thì chúng ta hút máu động loạn thì máu đó chạy 
đâu? Liên hệ chạy trong huyết quản động loạn, làm cho chúng ta sân si buồn tủi đủ thứ! Bao nhiêu cũng 
không vừa, tham càng tham hơn, tu thì bắt Phật phải làm việc cho chính mình, bắt Trời làm việc cho chính 
mình! Tham, túi tham không đáy, không chịu tu hành và không chịu chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu để thăng 
hoa trong sự thanh tịnh! Cho nên càng ngày càng kẹt thêm! Tôi cúng Phật, tôi lạy Phật, tôi tu theo Phật mà 
tại sao tôi lại khổ hoài? Không hiểu! Bề Trên đã chứng và cho chúng ta thấy trong cái khổ và xây dựng niềm 
tin trong khổ mới thanh thoát, mới vượt qua cái Khổ, thì chúng ta đạt tới Hạnh Phúc mà không hay!  
 

THƠ BẠN ÐẠO 
          
       CHÌA KHÓA TÂM LINH 
Tâm linh chìa khóa tự tâm thành 
Hành trình tu tiến hiểu vô sanh 
Văn minh nghe hiểu và thông suốt 
Nằm ngồi đi đứng đều thiền hành 
Triền miên nhẹ giải tạo quân bình 
Hợp với từng trời tu trọn lành 
Hiểu thông nguyên lý không dư thiếu 
Tròn địa như bi chuyển trược thanh 
Thiên giới hòa thông cơ hội nhập 
Tu hành dứt khoát trí tâm thanh 
Qua cơn điêu luyện tâm linh triển 
Tâm linh chìa khóa tới vô sanh. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
16.06.13) 
                     ------ 
         KỶ NGUYÊN DI LẠC 
Thiên cơ chuyển biến không ngừng nghỉ 
Khổ nạn thiên tai khắp các nơi 
Thành tâm tu luyện thiền hành độ 
Cứu độ sanh linh pháp vô vi 
Kỷ nguyên Di Lạc trên ban chuyển 
Cơ hội tiếp thu nguyên lý tri 
Tạo hóa ân ban độ chúng sanh 
Quý yêu Trời Phật thức tâm bi 
Tiếp cận kỷ nguyên Di Lạc Phật 
Dựng xây hướng thượng quy giềng mối 
Quý thương thân xác hành siêu thoát 
Không dư không thiếu tròn chơn lý. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
21.06.13) 
                  ----- 
 
 
 
 
 

                    ĐẮC PHÁP 
           Pháp lý Vô Vi ,Thầy Tổ truyền 
           Âm thầm niệm Phật, tự hành siêng 
           Khai thông kinh mạch, hồn thanh thoát 
           Đắc pháp ngao du tận cỏi thiên 
                                             Saigon 03.05.2013 
                                                    Minh Vô Vi 
                        BỒ TÁT 
            Tu luyện năng hành khai trí tâm 
            Thanh cao sáng suốt tự gieo mầm 
            Từ bi, bác ái hạnh bồ tát 
             Khám phá huyền vi, cố gắng tầm 
                                            Saigon 03.05.2013 
                                                  Minh Vô Vi 
                       TỰ ĐỊNH 
          Đời đạo song tu cứ thế thôi 
          Ai hành thâu điển tự vun bồi 
          Hồn ai thanh nhẹ nhờ hành pháp 
          Tự định số phần, tự chuyễn ngôi 
                                   Saigon 06.05.2013 
                                         Minh Vô Vi 
                        
                        CHƠN LÝ 
              Tha thứ,yêu thương học nhẫn hòa 
               Tu hành tinh tấn, Phật Trời tha 
               Hòa cùng đạo hữu, tầm chơn lý 
               Khai triển vô vi, giải trược tà 
                                   Saigon 06.05.2013 
                                          Minh Vô Vi 
                      
                      TÂM THÔNG 
         Thế trần luân chuyễn chỗ có không 
         Tứ đại hữu vi trú ngã lòng 
          Tứ khổ thế gian tạo hóa định 
          Chúng sanh vào trận luyện tâm thông 
                                         Củ Chi 02.06.2013 
                                                Bá Tùng 

 


