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Số:  833  Ngày: 26 tháng 6 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám từ  07/09/2001 đến 23/09/2001 
 
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 và đạo đức có cần thực hiện hay không? 
2) Sự tương giao có cần thiết cho nhơn loại hay không? 
3) Tình thâm phát triển bằng cách nào? 
4) Thành tâm tu luyện và thật tâm phục vụ nhơn loại có hữu ích gì không? 
5) Qui thiên là qui cách nào? 
6) Ở đời này có luật nhơn quả hay không? 
7) Trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ bị tấn công tại sao? 
 
 
 
 
 

Duyeân Nôï
 

Duyeân nôï cam taâm chòu hoœi mình 
Trí taâm hoïc hoœi khaép haønh trình 
Giaœi meâ phaù chaáp taän ñeâm thaâu 
Chuyeån hoaù ñaïo ñôøi töï  giaœi saàu 

 
Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 07-09-2001  5 : 55 AM 
Hỏi :  Tình thương và đạo đức có cần thực hiện hay 
không? 
 
Ðáp :  Thưa tình thương và đạo đức rất cần để lập 
lại trật tự của xã hội 
  Kệ : 
 Khí giới tình thương hiện rất cần 
 Ai ai cũng muốn tự phân thân 
 Ðiều hòa luật lệ khi lộn xộn 
 Giao cảm tâm thân chuyện rất cần 
 

2) Atlantic city, 08-09-2001  7 : 05 AM 
Hỏi :  Sự tương giao có cần thiết cho nhơn loại hay 
không? 
 
Ðáp :  Thưa sự tương giao rất cần thiết cho nhơn 
loại để thấu triệt vị trí của mỗi hành giả trên mặt đất 
  Kệ : 
 Liên hệ tương giao chuyện rất cần 
 Hành trang có sẵn tự phân trần 
 Ðiều lành tiên quyết cùng chung tiến 
 Thế thái nhơn tình tự xét phân 
 

3) Atlantic city, 09-09-2001  8 : 45 AM 
Hỏi :  Tình thâm phát triển bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa tình thương phát triển bằng kỷ niệm tốt 
của quá khứ 
  Kệ : 
 Quí thương xây dựng lúc sơ giao 
 Ðạo đức dựng xây tự bước vào 
 Thanh tịnh chính mình duyên tái ngộ 
 Ðường tu xây dựng gợi thâm giao 
 

4) Atlantic city, 10-09-2001  7 : 40 AM 
Hỏi :  Thành tâm tu luyện và thật tâm phục vụ nhơn 
loại có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa thành tâm tu luyện và thật tâm phục vụ 
nhơn loại rất hữu ích cho chung 
  Kệ : 
 Tâm thành thực hiện giải nguy cơ 
 Cảm thức nhơn gian từ giấc giờ 
 Trí độ chơn hành trong giải cứu 
 Lui về thanh tịnh hiểu thiên cơ 
 

5) Atlantic city, 11-09-2001  9 : 00 AM 
Hỏi :  Qui thiên là qui cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa cố gắng dày công tu tiến sẽ được xuất 
lên cõi thanh nhẹ phù hợp với nguyên lý của Trời 
Ðất 
  Kệ : 
 Dày công tu luyện sẽ nên công 
 Hội nhập thiên giới tự chuyển vòng 
 Ðời đạo song toàn qui một mối 
 Biết mình giúp họ giữ một lòng 
 

6) Atlantic city, 12-09-2001  8 : 55 AM 
Hỏi :  Ở đời này có luật nhơn quả hay không? 
 
Ðáp :  Thưa ở đời này có luật nhân quả, tâm làm 
thân chịu là vậy 
  Kệ : 
 Tâm thân bất ổn tâm giao động 
 Thế thái nhơn tình lại ước mong 
 Giải thoát có Trời qui định luật 
 Tâm làm thân chịu phải tham tòng 
 

7) Atlantic city, 13-09-2001  9 : 10 AM 
Hỏi :  Trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ bị tấn công tại sao? 
 
Ðáp :  Thưa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ bị tấn công cũng tại vì hành giả quá tham, điển năng bắt 
buộc phải hạ giảm 
  Kệ : 
 Rước trược vào trong tự hại mình 
 Hướng thanh không có hành trình trược 
 Tham lam bất chấp đường tu tiến 
 Khó khổ gia tăng hại chính mình 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Vấn đạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998 

 
9.- Vấn:  Tiếp theo câu trên những bạn đạo mới khi thiền định ngồi không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi 
phối có thể trở lại pháp luân thường chuyển hay không? 
 
Đáp:  Đúng.  Phải trở lại làm cho đều Pháp luân thường chuyển cho đúng, nhớ hạ lệnh đầy rún, đầy ngực, 
tung lên bộ đầu.  Sau này nó từ ngợp đi tới thông, thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng.  Khi nó 
thông rồi thì ngồi lúc nào cũng thẳng lưng.  Muốn méo mó một chút cũng không được.  Hình của vị Phật 
ngồi như thế nào, mình cũng ngồi y như vậy. 
 
10.- Vấn:  Trong khi thiền định thế nào là trạng thái nửa mê, nửa tỉnh.  Xin Thầy giải cho chúng con rõ 
điều này.  Làm sao phân biệt được trong lúc thiền định bị buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật và trạng thái bị mê đi? 
 
Đáp:  Chưa thông.  Pháp luân thường chuyển chưa thông suốt thì khi thiền định ngủ gà ngủ gật.  Nếu mà 
nguyên khí thông được rồi thì trong mê có tỉnh, mình thấy xuất đi đâu đi đâu, mà dưới thế gian này ai nói gì 
mình cũng nghe, mà mình còn nhớ cái chuyện mình đang đi giao hảo bên trên để phát triển, để học hỏi. 
 
11.- Vấn:  Trong khi thiền định làm sao biết được trạng thái như thế nào là nhập định? 
 
Đáp:  Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra kêu bằng nhập định, không 
còn nhớ chuyện thế gian nữa. 
 
12.- Vấn:  Thiền định là gì? 
 
 Đáp:  Thiền là ngồi chỉnh đốn, làm Pháp luân thường chuyển , soi hồn đâu đó nó có trật tự kêu bằng thiền. 
Còn định xuất đi lên mới kêu bằng định.  Luồng điển rút lên bộ đầu và tâm thanh tịnh, định nó xuất nó đi lên 
kêu bằng định.  Định là nó tiến tới một thế giới thanh nhẹ hơn thế giới của thể xác. 
 
13.- Vấn: Thiền thức là gì? 
 
Đáp:  Thiền thức, có thiền mới có thức, mới hiểu được, còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở 
tâm thức của con người.  Nay hiểu một chút, mai hiểu một chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo và hiểu 
cái khả năng sẳn có của chính mình, mới dủng mãnh tu tiến.  Thiền phải thức, khi mà ổn định nó mới hiểu.  
Thanh tịnh nó mở trí khai tâm nó mới hiểu. 
 
14.- Vấn:  Còn sao gọi là thiền ca? 
 
Đáp:  Thiền ca là đem những triết lý ôn hòa truyền bá, hát ra những câu trong tâm thức của con người 
truyền vô trong tâm thức thanh tịnh, càng nghe càng nhẹ nhàng kêu bằng thiền, nghe hát một đêm nhưng 
không mệt mõi kêu bằng thiền ca. 
 
15.- Vấn:  Xin Đức Thầy cho chúng con biết thời gian ngồi thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết 
quả tốt đẹp. 
 
Đáp:  Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người từ nhiều kiếp.  Mọi người ở thế gian, ai cũng đều mang 
nghiệp lực từ nhiều kiếp và phải tu giải lien tục.  Có người mau, có người 6, 7 tháng, như tui, hồi đó tôi tu 
mới 7 tháng đả thấy nhiều chuyện rồi, hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc nhiều chuyện rồi, mà có nhiều người 
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6,7 tháng chưa được.  Vì họ không có dứt khoát, họ không bị sỉ nhục, không bị gia đình hất hủi.  Như tui tui 
bị gia đình sỉ nhục, hất hủi coi tui không ra gì hết.  Nhưng mà tui không tuỉ than. Vì đường đi cùa tôi mến 
tưởng Đúc Thích Ca.  Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới hành, mới khai sáng được đạo mầu cho quần 
sanh.  Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và quý thương những người trong gia đình, 
vì yêu thương muốn giúp đở mình nên họ mới khi dễ, họ kích bát để mình bỏ cái pháp.  Nhưng mà sự kiên 
trì, mình cứ tu đi. Cũng trong cái gốc tình thương mà ra.  Cho nên cảm ơn hơn là giận hờn, dù cho có nói 
nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng hoa.  Khi mà thành đạt rồi mới thấy Tiên, Phật xưa 
nay đều phải nhịn nhục mới thành đạo.  Thiếu nhịn nhục không thể thành đạo.  Nhịn là phải nhục, tôi có cơ 
hội nhịn và được nhục nữa tôi mới tiến hóa, khai tâm mở trí. Tôi ở xung quanh tôi, là những ân nhân tôi đã 
giúp tôi tiến hóa rất tốt. Cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư.  Hoàn cảnh đã diù tiến tôi tiến hóa đến 
ngày hôm nay.  Cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe tôi vượt khỏi được, tôi mới đạt được đạo, khai triển nội tâm 
của chính tôi. 
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Lời Thơ Ðầu Năm 1996 gửi các bạn đạo Vô Vi khắp năm châu 
 

Cơ hành vận chuyển khắp năm châu 
Rỏ lẽ càn khôn rất nhiệm mầu 

Dìu tiến nhơn hiền trong thức giác 
Hướng Trời thanh nhẹ lại về mau 

 
Về mau rõ rệt kỳ duyên độ 

Sắc giới tâm linh chẳng có mồ 
Rõ đạo tâm đời hai thể chất 

Bình tâm nhận thức tự mình vô 
 

Mình vô điển giới vô cùng tận 
Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần 

Quyết tiến bền lâu tâm tự giác 
Vô sanh bất diệt tự mình phân 

 
Mình phân đời đạo rõ cao tầng 

Tiến triển thông minh tự xét phân 
Bảo táp không còn lo sợ sệt 

Hướng Trời thanh nhẹ tiến lần lần 
 

Lần lần giải thoát tâm trần trược 
Quí mến Trời cao tự quí thương 
Thức giác bình tâm xây trí đạo 

Thực hành mở tiến tự khai đường 
 

Khai đường trí tuệ như gương sáng 
Chẳng có lo âu chắng khép màn 

Biến chuyển không ngừng tâm đạt thức 
Càn khôn qui một óc sáng choang 

 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
Atlantic city, ngày 27 tháng 11 năm 1995 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT (tr 57 ) 
 
Ông Tư : 
      Bởi thế chư Phật cùng đức Di Ðà khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo mềm dẻo. 
      Nếu có được Mâu Ni Châu trong lò lửa phát ra thì lo chi không thành Phật 
 
Ông Tám giảng 
      Mềm dẻo là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể qua được, cái tính chất đó là cái tạm bợ mà cái 
mềm dẻo là cái thanh quang tam cõi, muốn có được Mâu Ni Châu cạnh lò lửa phát ra thì lo tu, thấy rõ 
không? Mà cái công ta làm là cho ta, chớ không phải lo cho người khác, đừng có dòm bề ngoài mà thấy sự 
thiệt thòi mà mất cái chơn tâm là chỉ xuống địa ngục khóc mà thôi! Chúng ta thấy rõ rồi, phải thực hành cho 
kỳ được. 
 
      Cái đó có phải sự dày công của chúng ta không, chúng ta từ trên kia rớt xuống đây, từ trên miệng giếng 
rớt xuống đáy giếng mà chúng ta phải tập trung tinh thần và tập trung tất cả lực lượng chúng ta mới mong 
bò lên khỏi mặt giếng. Ngày hôm nay các bạn cũng như chui xuống giếng, dưới đáy giếng thôi, mà bây giờ 
các bạn dày công, tìm phương cách thực hành trong sự quân bình thì các bạn đi lên khỏi mặt giếng không có 
khó khăn, nhưng mà phải kỳ công. Ði xuống thì dễ mà đi lean thì khó. Các bạn thử đi, đi tới cái dốc núi, bạn 
đi xuống dễ lame ai cũng đi được hết, mà tới hồi đi lên lại khó. Cho nên đi lên có cái khó một chút nhưng 
mà cố gắng tin tưởng rằng ta sẽ lean khỏi cái giếng, ta sẽ ở trên miệng giếng thì mới là đi tới giải thoát. 
       Có nhiều người tu tới nửa chừng, tôi chán quá, tu này kia hao quá, tu cái này thiệt thòi quá. Thiệt thòi 
cái gì? Cái gì mà bạn có, mà bạn nói bạn thiệt thòi, thậm chí xác của bạn đang có đây cũng là không phải 
của bạn nữa, bạn có bao giờ chết mà đi chôn cái xác của bạn được? Không! Không có cái gì các bạn có mà 
sao các bạn nói thiệt thòi, nói tôi tu cái này thua lỗ và thiệt thòi. Nói cái đó là ngu xuẩn và tăm tối không 
hiểu cái nguyên lý của Trời Phật. Tu cái này là để tôi giải tỏa cái sự trược ô tạm bợ không có giá trị và tôi 
trở về với chon giác đời đời của chính tôi, tôi đâu có thiệt thòi! Tôi lợi tất cả cho chính tôi chớ tôi đâu có 
thiệt thòi. Tại sao tôi dám nói câu thiệt thòi, nhiều người nói tu Vô Vi thiệt thòi! Không phải thiệt thòi đâu 
các bạn! 
       Các bạn làm sao rửa trần tâm các bạn, có đường lối của Vô Vi các bạn mới có cơ hội rửa được trần tâm 
của các bạn, các bạn mới lợi lộc đời đời, không có thiệt thòi. Cho nên đừng có sai lầm trong đó, mà sai một 
li đi một dặm, trí óc các bạn sẽ đời đời trong chỗ tối tăm và không có lối thoát, nghe sự từ bi, thích sự từ bi 
mà không bao giờ chịu hy sinh làm sao có từ bi, mới hy sinh một chút là nói thua lỗ rồi, thiệt thòi rồi! Cái 
đó là cái trần tâm tăm tối, phải mau mau thức tâm và trở về sự chơn giác của chính mình. 
 
Hồ Huệ trích 
 

THƠ 
         THỰC HÀNH ĐẠO PHÁP 
         (Theo lời Đức Thầy giảng) 
 
CHỈ có thực hành mới đạt tu 
CÓ hành đạo phát giải tâm mù 
THỰC hành khai mở tâm linh sáng 
HÀNH khai tánh phật rõ thâm u 
CÁC cách thực hành khai đạo pháp 
BẠN hành mới thuần thục công phu 

MỚI vững đường tu quyết chí hành 
CÓ tâm linh sáng ngộ chơn như 
CƠ duyên Thượng Đế luôn ban điển 
HỘI tụ tâm linh đạo pháp thu 
THÀNH mượn toạ thoàn khêu đuốc huệ 
ĐẠO hành tịnh định gọi là tu 
          Minh Thạnh 12.05.11 
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         HỒN, VÍA LỤC CĂN TRẦN. 
 
Trần gian thể xác hồn giam hãm 
Lục căn trần xúi biểu sân tham 
Thần thức, thần hồn mê bất chánh 
Giáng lâm tranh chấp nhiểm mê trần 
Giữ được mối giềng mới chủ ông 
Thức tâm dứt khoát tu hành thâm 
Lục căn trần kính nể qui phục 
Qui bái nhơn ông tu thức tâm 
Lục căn trần thọ giáo hành tu 
Bản thể vạn linh niệm phật thầm 
Giải toả trược trần lìa vọng động 
Phần hồn tiến hoá thoát tù giam 
        Minh Thạnh 10.5.11  
                      ----- 
 NHIỆM MẦU 
MỘT đời hưởng thọ được bao lâu 
MIẾNG đạo Thầy trao chỉ đỉnh đầu 
KHI luyện hành thiền nên hiểu thấu 
ĐÓI no trên chuyển chớ mong cầu 
BẰNG lòng nhận pháp phải gương mẫu 
GÓI gọn công trình ắt nhiệm mầu 
KHI đói, khi no đầu có dấu 
NO tròn tâm điển thức tâm thâu ./- 
 Minh Vô Vi, 18-06-2011 
                      ---- 
        TẠC DẠ 
(Họa khoán thủ bài thơ “NHIỆM MẦU” của Minh VV) 
MỘT đời hành pháp phước ân ban 
MIẾNG gạo tình thương giúp khổ nàn 
KHI gặp túng cùng nâng hỗ trợ 
ĐÓI no duyên kiếp cảnh trần gian 
BẰNG lòng an phận nghe Thầy dạy 
GÓI gọn hành trang vượt bể ngàn 
KHI đủ thiện duyên về bến giác 
NO cơm Trời (1) độ trí tâm an ./- 
(1) Đức Thầy giảng pháp: Chuyển Pháp Luân là 
ăn cơm Trời. 
 Út Hoa Cà Mau, 18-06-2011 
                      ----- 
CHUYỆN LỚN HOÁ KHÔNG 
CHUYỆN đời cứ thế mãi trôi sông 
LỚN bé nhì nhằng rồi cũng xong 
HOÁ giải thường xuyên lo niệm Phật 
KHÔNG hành chỉ lý khó mà thông. 
(Anh Phương, 21:58’ – 14/05/2011) 
                     ---- 
 

 
      NGHỊCH Ý THƯỢNG THIÊN 
NGHỊCH phá luật Trời có được yên ? 
Ý trên đã định phải vâng liền 
THƯỢNG, trung bế nghẹt do mê chấp 
THIÊN chuyển huyền vi khảo kẻ thiền. 
(Anh Phương, 20:29’ – 15/05/2011) 
                      ----- 
      NGHỊCH CẢNH NHỚ TRỜI 
NGHỊCH đường tiến hoá khổ triền miên 
CẢNH giả si mê bị khảo liền 
NHỚ Phật thành tâm tu sửa tánh 
TRỜI thương khai mở pháp tu Thiền. 
(Anh Phương, 05:39’ – 16/05/2011) 
                         ---- 
               ĐỊA NGỤC DU KÝ 
ĐỊA phủ nơi mình chẳng ở xa 
NGỤC tù tăm tối nhốt hồn ta 
DU dương thanh nhẹ lúc thiền định 
KÝ túc tâm hành Phật độ tha. 
(Minh Vô Vi, 06:00’ – 19/06/2011) 
                           ---- 
          NHÂN GIAN DU KÝ 
NHÂN thế tử sanh nơi địa đàng 
GIAN tham tại thế khó bình an 
DU côn xảo trá đời ma giáo 
KÝ sự dương trần kiếp khổ than. 
(Minh Vô Vi, 06:10’ – 19/06/2011) 
                     ---- 
           LUÂN HỒI DU KÝ 
LUÂN chuyển nhân sinh khắp địa cầu 
HỒI đầu Phật pháp luyện cơ mầu 
DU hồn thanh tịnh về nguồn cội 
KÝ ức luân hồi nơi đỉnh đầu. 
(Minh Vô Vi, 06:20’ – 19/06/2011) 
MÙNG MỘT THÁNG NĂM 
Mới đây đã hết nửa năm rồi 
Thời khắc qua mau quá bạn ơi ! 
Tuổi tác, tinh thần thêm yếu kém 
Mà đường tu học vẫn lôi thôi. 
(Thiền Đăng, 06:10’ – 02/06/2011) 
                     ---- 
      TÌNH THƯƠNG TÁI HỒI 
TÌNH yêu Trời Phật thật bao la 
THƯƠNG khắp chúng sanh cõi ái hà 
TÁI  ngộ Tình Trời tâm tự thức 
HỒI quy Chơn Tánh tự thăng hoa. 
(Thiền Đăng, 09:10’ – 13/06/2011) 
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THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN 
THƯƠNG ai như thể thương mình 
NGƯỜI cùng một gốc sao đành ghét nhau 
NHƯ như thanh điển dồi trau 
THỂ tầm chân lý cùng nhau trở về 
THƯƠNG thời tìm lối về quê 
THÂN tâm gột rửa vết nhơ không còn 
  (Tân Phú, ngày-06-2011 - Thanh Dũng) 
                    ----- 
        MÌNH SAI CHẲNG CÓ AI SAI 
MÌNH chưa hoàn tất trở về không 
SAI còn tái phạm điển chưa thông 
CHẲNG giám trách người ai phải trái 
CÓ chí rèn trui luyện mật tông 
AI có duyên phần tùy duyên tiến 
SAI rồi khắc đúng khỏi cần trông 

 
           PHỤC VỤ VÔ VI 
                 *** 
Phục vụ Vô Vi ầm thầm trong xây dựng  
Dù bị nghi,oan chướng,đức tin chẳng hề vơi  
Giữ thanh tịnh không than oán trách một lời 
Càng nhiều cay đắng,càng tiến gần chơn lý 
               VN7/2/2011 
               Văn Phật Tử  
                          ----- 
NGƯỜI BIẾT YÊU THƯƠNG THA THỨ CHÍNH MÌNH 
                              ***** 
Có sai sửa sai,có lỗi nhận lỗi.  
Đó là người biết yêu thương tha thứ chính mình 
                VN 13/6/2011 
                Văn Phật Tử  

  (Tân Phú, ngày 04-06-2011 - Thanh Dũng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


