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Mục Bé Tám 1991
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Bé thường nhắc ñến gươm trí tuệ là sao?
2) Tại sao tâm người ñời dễ phạm luật như vậy?
3) Dứt khoát là sao?
4) Tại sao Bé không muốn bạn ñạo ñi ñánh bài?
5) Hồng trần là sao?
6) Trong phòng của Bé có bàn roulette ñể làm gì?
7) Ðịnh thức là sao?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 1/6

1) Hỏi: Bé thường nhắc ñến gươm trí tuệ là sao?
TL: Thưa gươm trí tuệ là do hành giả tu luyện, công
phu nhiều năm tháng ñúc thành gươm trí tuệ, sáng
choang trong trí óc, cắt ñứt mọi sự liên lạc trược ô,
thì ý niệm gian ác sẽ không còn nữa, kẻ hung hoá
hiền là vậy, chỉ có Trời Phật là người tương giao
hợp tác thì mới nung ñúc thành gươm trí tuệ, chặt
ñầu mà vô tội, tức là bộ ñầu của hành giả ñổi mới,
tân trang khí giới tình thương và ñạo ñức, nghe qua
thì dữ, nhưng kỳ thật là hiền lương và sáng suốt, chỉ
có gươm trí tuệ thì mới chặt ñứt trọn lành ñược, và
sẽ không tái phạm.
3) Hỏi: Dứt khoát là sao?

2) Hỏi: Tại sao tâm người ñời dễ phạm luật như
vậy?
TL: Thưa trí chưa mở thì tưởng lầm là sự suy tư và
việc làm của mình là ñúng, cho nên ở ñời này hay
gây lộn kỳ thị sân si và thù hận lẫn nhau, biến thể
của nó là xa cách và ñau khổ! Làm cho xã hội bất
ổn, những người nầy ñều là thiếu trí, nên tu thiền
trong một thời gian khá lâu, thì mới có khả năng
nung ñúc và rèn trui thành gươm trí tuệ sáng suốt
ñược, tức là tu thiền nhiều thì lý mới vững, tâm mới
yên, sự ñảo ñiên sẽ dứt khoát.
4) Hỏi: Tại sao Bé không muốn bạn ñạo ñi ñánh
bài?

TL: Thưa dứt khoát là ñã bước vào lãnh vực thanh
tịnh của tâm thân, thì sự ñộng loạn sẽ không còn TL: Thưa các bạn có dịp ñến ñây nên ăn thua cải
vấn vương nữa.
tiến với Bé về chơn lý hơn là cờ bạc. Học cờ bạc
thì bị vấn vương và khó dứt khoát, cũng không
khác gì nhiễm hồng trần càng ngày càng nhiều, lún
sâu trong bùn lầy thay vì tự vươn lên.
5) Hỏi: Hồng trần là sao?

6) Hỏi: Trong phòng của Bé có bàn roulette ñể làm
gì?

TL: Thưa hồng trần là chiều hướng hoạt ñộng theo
luồng máu tham ñộng của hành giả, phần trí tuệ TL: Thưa ñể nghiên cứu về phương trị nội khoa tâm
ñiện năng sẽ bị giảm sút ñi, mặt mày không nhẹ lý của người tâm bệnh. Cho nên Bé rất thích trực
nhàng và thảnh thơi.
diện với bạn cùng chơi với Bé, ñể Bé có cơ hội giải
tỏa ñiện năng ô trược của hành giả, trong lúc bực
tức ăn thua với Bé. Cho nên ở ñâu Bé cũng có bàn
roulette. Nó là một vòng tròn thiên biến vạn hoá,
mỗi bàn mỗi khác, thấy rõ con người tức là một con
số, rơi vào ñiểm nào thì chỉ biết ñiểm ñó mà thôi.
Tất cả chợ ñời là bàn roulette, ai ai cũng có khả
năng sống còn trong vị trí của chính mình. Cho nên
ở ñời này các giống dân màu sắc khác nhau, nhưng
cũng ñều phải chạy theo vị trí ñã an bài mà ñịnh
thức.
7) Hỏi: Ðịnh thức là sao?
TL: Thưa ñịnh thức là sẵn có một tâm thức ñịnh ñoạt, dự trù, hiểu biết việc mình sẽ làm.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
ðời ðạo
Tiếng ðời tâm ðạo khác nhau
Thực hành trao ñổi thấp cao dung hòa
Tình thâm khai triển mặn mà
Thứ tha trên hết chan hòa tình thương
Qui nguyên thanh tịnh tự lường
ðường ñi sẵn có nhịn nhường tiến thăng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Giúp người thanh nhẹ ở ăn ñiều hòa
Tu hành vận dụng vượt qua
ðường mòn sẵn có tình Ta tình Người
Vui lành khai triển tâm tươi
Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang
ðệ huynh vui ñẹp luận bàn
Thực hành ba pháp vượt sang khổ nàn
Từ bi khai mở cảm an
ðàng nào cũng tiến mọi ñàng cũng thông
Quyết tâm khai triển một lòng
Muôn người như một chẳng còn chấp mê.
Bé Tám
Hong Kong, 17-05-1989
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (Cuốn 4)
ðưc Thầy: Ðừng có buồn rầu! Nhiều vị lớn tuổi
ra ñây buồn rầu: “Mất nhà, mất của! Tui bao
nhiêu tỷ bạc, bây giờ không còn một xu nào;
mượn thằng kia mười ñồng, nó la lên, la xuống;
à, nó mạ nhục tui!” Là mình còn cơ hội học nhẫn;
tại vì mình ñang thiếu nhẫn; mình có cớ hội ñể
học nhẫn; học ñi, ñể tiến tới! Thấy không? Mình
ñến ñây là, mình không có nhẫn, mình ñâu có
ñến? Không nhẫn mà dám bước xuống xe cây mà
ñi như vậy ñâu; không có! Phải bắt ñầu học nhẫn.
Bạn ñạo: Dạ, thưa Thầy, sao con cứ thích cái
Thượng Nguơn, Trung Nguơn, Hạ Nguơn;

một nguyên thì bao nhiêu năm ạ? Một nghìn năm
ạ?
ðức Thầy: Một nguơn? Sáu trăm năm chứ.
Bạn ñạo: Sáu trăm năm ạ? Dạ thưa Thầy, thế
còn cái người mà người ta làm tội lỗi nhiều ñó,
người ta tạo thành cái nghiệp quả ñấy,
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Thì bây giờ người ta ñang gánh vác
ñấy,
ðức Thầy: Ừ.

ðức Thầy: Cái châu luật !.
Bạn ñạo: Dạ. Thì thưa Thầy, nếu mà theo cái thế
gian này ñó, cái năm tháng ở thế gian thì mỗi

Bạn ñạo: Thì Thầy có lúc con lại nghe là, Thầy
dạy là, người ta dạy ñược cái bài học
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ðức Thầy: Phải rồi; phải học ñược cái bài học;
Bạn ñạo: Thì cái nghiệp quả ñó nó có cùng với
nhau không?
ðức Thầy: Nó cùng chớ! Bởi vì nó học nó mới ý
thức nó sai; nó sai nó mới sửa; vì sao? Nó xuống
ñịa ngục là tăm tối; mà bây giờ nó sửa cái sai, nó
sáng suốt, nó ñâu có xuống ñịa ngục nữa? Nó là
học trò ngoan nó phải ñi học cái lớp cao hơn; còn
cái học trò ngu ñó, thì học lớp thấp hơn. Ðó; thấy
chưa? Cái trường học rõ ràng mà; chúng ta ñang
ở trường học mà.
Bạn ñạo: Dạ.
Bạn ñạo: Dạ, kính thưa Thầy Tám, kính thưa quý
bạn hữu, trong một buổi ñàm ñạo của bạn bè
chúng tôi thì chúng tôi ñược có một số bạn bè có
ý kiến như thế này:
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Họ chê cái việc tôi tu là vị kỷ.
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Họ nói rằng là, “Trong khi bao nhiêu
là sĩ quan học tập cải tạo Việt Nam khốn khổ, thì
tôi mong những người ra ñi ñể về giải phóng ñất
nước; trong khi 50 triệu ñồng bào ñói rách lầm
than ở nơi quê hương, người ta mong những
người ra ñi trở về giải phóng. Mà bây giờ Anh
sang bên này, trước khi Anh ñi Anh hứa hẹn
những gì với bạn bè, với thân nhân? Mà bây giờ
Anh sang bên này, tưởng Anh nghĩ ñến ñất nước,
ñến những người ở trong trại cải tạo; nghĩ ñến
cái nhục mất nước; mà bây giờ Anh quên cái mối
nhục, quên cái mối thù, Anh chỉ lo ñến cái việc
tu! Như vậy là Anh vị kỷ; như vậy là Anh qua cầu
rồi Anh rút ván, không nghĩ ñến những người ở
lại.” Vậy xin kính xin Thầy Tám….
ðức Thầy: Cái ñó, Anh phải cho người ta thấy rõ
rằng, “Ðức Thích Ca cũng vậy, cũng ích kỷ như
ngày nay tôi tu; nhưng mà tới ngày này, mọi
người nói ‘Ông Thích Ca ñúng: hòa ñồng, giải
tiến, và cởi mở những sự ñau khổ của chúng
sinh.’ Thấy chưa? Bây giờ tôi ra ñây, bây giờ tôi
muốn khôi phục ñất nước! Tại sao tôi ra ñây? Tại
sao tôi bỏ ra ñây? Vì tôi thiếu trật tự. Thấy chưa?

Bây giờ, tôi tu Pháp này, tôi lập lại trật tự, rồi
một ngày nào về, nhân dân của chúng ta, ñồng
bào của chúng ta, sử dụng người trật tự hay là
người mất trật tự? Nếu tôi ngồi ñây tôi nghĩ
chuyện khùng, chuyện ñiên, thì làm sao tôi về
giúp ñỡ quê hương tui, xây dựng quê hương tui?
Cho nên, cái pháp này, cái thứ nhứt, giúp cho
Anh có sức khỏe; rồi lập lại trật tự. Thì lúc ñó
mình ñã ñạt ñược sự sáng suốt ,thì mình mới cảm
hóa lòng người, mà mình thực hiện ñúng mức;
mà mình sử dụng trong cái lúc cân thiết, và
không làm cái việc không cần thiết giống như
xưa nữa, mới khôi phục. Thấy chưa? Cho nên, cái
phương pháp này nó ñâu có tai hại gì của những
người mà phục quốc ñâu? Không có tai hại;
nhưng mà nó lập lại trật tự, và nó còn sáng suốt
hơn nữa, nó còn làm việc hăng say hơn, mà làm
việc với, có lối thoát, chớ không phải làm việc
không có lối thoát ! Chớ không phải ngồi tu ñây
rồi bỏ hết tất cả mọi sự việc? Ở ñây ñâu có chủ
chương bỏ? Nhưng mà phải lập lại trật tự mình
mới thực hiện tình thương ñể mình ñáng hy sinh
hơn; mà mình ñáng làm việc sáng suốt hơn; mình
không bị lừa ñảo nữa! Thấy chưa? À! Cho nên,
mình bình tĩnh rồi, ñâu có bị lừa ñảo nữa? Cho
nên, cái người tu này ñi ra ñây ñể học hỏi, rồi trở
về khôi phục và xây dựng lại ñất nước cho có trật
tự; mà chính ta không có trật tự, làm sao chúng ta
xây dựng trật tự cho ñất nước ñược?
Bạn ñạo: Thưa Thầy Tám, chúng tôi cũng nhân
cái dịp này chúng tôi muốn ñược biết về cái lập
trường của Thầy Tám ñối với “Chống Cộng;”
như thế nào?
ðức Thầy: Cái chống Cộng, lập trường mà ñi
chống Cộng, bởi vì hồi trước chúng ta chống
Cộng, thì, Cộng Sản ở ñâu mà ra? Mình tìm cái
nguyên do ñó: trong cái quốc gia chúng ta sống
hồi xưa ñó, nó chạy ra nó làm Cộng Sản! Thấy
chưa? Bây giờ chúng ta muốn chống Cộng Sản,
chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải trật tự
và sáng suốt hơn, và ñoàn kết hơn; Anh hiểu
chưa? Rồi sự phát tâm của mọi người mới trở về
ảnh hưởng ñược; rồi những người ñang bị kẹt ñó,
không phải hoàn toàn là ác: có người ác và người
không; người ác, người thiện; rồi cái chính trị cho
chúng ta thấy rằng có người thiện, người ác; có
nhân dân mới có hậu thuẫn của chế ñộ. Thấy

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 4/6

chưa? Rồi bây giờ chúng ta lập lại trật tự ñể hòa
cảm với các tầng lớp, thì chúng ta mới thấy rõ
rằng sự sáng suốt sẽ thắng tất cả. Vì chúng ta
thiếu sáng suốt, chúng ta có cả cơ giới trong tay
mình, mà chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta mất!
Cho nên, chúng ta dẹp cái bản tánh ñộc tài và tăm
tối của chúng ta, ñể trở về hòa ñồng ñể thu hút
nhiều hơn và chiến thắng lẹ hơn ở chỗ ñó. Cho
nên, những người hung ác, không bao giờ có bền
bỉ. Mình thấy rõ chưa? Nếu mình mà vun bồi cái
ác ý nào thì tối mình Thiền cũng không ñược
nữa! Cho nên, cái Thiền này ñể cho nó quản lý
cái tánh xấu và hung ác của mình, và mình trở về,
một người mình làm việc hơn nhiều người của
ñối phương, sáng suốt và nhanh nhẹ hơn, thì nó
có lợi rất nhiều; cái ñó là chuyện ñương nhiên;
cái ñó là "Bất chiến, tự nhiên thành," là nếu mọi
người có trật tự và ñoàn kết, lý giải không có gì
khó khăn. Cho nên, bây giờ nói, "À, tôi bây giờ
tôi chống Cộng, tôi thấy thằng ñó là Cộng Sản!
Tôi biết thằng nào ñâu Cộng Sản?" Chính Việt
Nam trước 1975, xích lô là Cộng Sản hết trọi, mà
ngay ở trong chỗ vách tường nhà tôi cũng là
Cộng Sản, mà tôi cũng không thấy! Vì nó ở trong
nhà mình hết trọi rồi! Tại sao? Nó len lỏi vô
ñược; nó chịu sống trong sự hòa ñồng của mình!
Bây giờ mình phải lập lại trật tự, mình sáng suốt
hơn, rồi mình sẽ thắng; không khó khăn gì hết!
Cho nên, phải cần có cái trật tự thay vì mà bây
giờ mình cứ hô hào nhiều quá, kêu một cái số
người không có cái trật tự về, gây một sự ñộng
loạn, từ cái cấp chỉ huy, cái cấp lãnh ñạo, mà
muốn khôi phục, cũng bị, bị mang tiếng nữa là
khác!

ðức Thầy: Ừ,
Bạn ñạo: “Ðể sáng suốt,
ðức Thầy: Ừ,
Bạn ñạo: "Trong vấn ñề tu tập, chớ không phải
chúng tôi tu mà chúng tôi chỉ vị kỷ,
ðức Thầy: Ừ,
Bạn ñạo: "Quên tất cả những người ở lại."
ðức Thầy: Không có quên ñược! Làm sao quên?
Thực hiện tình thương và ñạo ñức, làm sao Anh
quên? Chỉ những người, bây giờ người ta ñi theo
cái chỗ tối tăm ñó, họ cũng chán họ bỏ ra ñi! Thì
mình cũng phải cứu à! Mà mình có sáng suốt
mình mới cứu họ ñược! Bởi vì họ ra ñây, mình
nắm mình ñánh họ? Cũng vô ích ñó; không làm
gì hết ñó! Bây giờ mình xây dựng cho nó trở nên
nó biết thực chất của nó, và nó biết trách nhiệm
của nó, thì mình thêm, thêm bạn, chớ ñâu có
thêm thù! Thấy không?
Bạn ñạo: Dạ, con xin cảm ơn Thầy Tám.
ðức Thầy: Dạ. Cũng cảm ơn các bạn; ñược ñến
ñây, và tôi cũng có cơ hội trao ñổi ñể học hỏi
thêm. Chúng ta ý thức rõ; thì bây giờ cái văn
minh nó giúp ñỡ cho chúng ta rất nhiều: nẫy giờ
chúng ta nói chuyện; nếu mà không có cái băng
thì về nhà chúng ta quên. Rồi ñây, chúng ta có
thể lấy lại cuốn băng mà chúng ta hỏi và ñáp rõ
ràng, về nghiên cứu. Nếu có sự thắc mắc gì nữa
thì chúng ta sẽ trao ñổi thêm ở kỳ tới. Cảm ơn các
bạn.

Bạn ñạo: Thưa Thầy Tám, như vậy thì chúng tôi
có thể trả lời các bạn bè chúng tôi là, "Chúng tôi
tu!
BẠN ðẠO VIẾT
Hemet ngày 28 tháng 3 năm 2017
Kính gởi về Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng,
Thưa các bạn:
Chia sẻ tâm tình lần trước có ñề cập ñến BÀNG MÔN TẢ ðẠO, ñó là môn VÕ PHẬT. Trong
KINH DI ðÀ chú giải, ðức Tổ Sư nói:
"... Còn ñây chúng tôi tu về phần hồn là VĂN PHẬT. Ý nghĩa chúng tôi thấy Phật Ngài dạy làm 3
PHÁP LÝ ñể sửa Tâm Tánh cho hồn trở lại thiên ñàng, chớ không muốn ở thế gian..."
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Xin thưa với các bạn: PHẬT thì có VĂN PHẬT và VÕ PHẬT. Còn thiên ñàng cũng có hai thứ
ðiển là Văn ðiển và Võ ðiển. Văn ðiển là ðiển PHẬT (THANH TỊNH, không có ñộng tay ñộng chân,
ñấm ñá lung tung.) Còn ðiển của NGỌC HOÀNG THƯỢNG ðẾ là Võ ðiển thì ngược lại. Võ thì phải
ðÁNH.
Bây giờ ñến phần PHÂN MINH ðỜI ðẠO. Văn cũng là mình mà võ cũng là mình, nếu biết Cải Tà
Quy Chánh, Thừa Võ Hóa Văn, thì văn võ song toàn. Ma quỷ cũng là mình mà Tiên Phật cũng là mình.
Thiên ñàng ở ñâu? Dạ thưa ở trong TÂM do mình tạo ra. ðịa ngục ở ñâu? Cũng do TÂM mình tạo ra.
Thiện ở ñâu? Ác ở ñâu? Cũng do TÂM mình tạo ra. Hòa bình do ñâu mà có? Cũng do TÂM THỨC mình
tạo ra. Chiến tranh do ñâu mà có? Cũng do mình, do lòng tham tạo ra chiến tranh. NHẤT THIẾT DUY
TÂM TẠO. Người xưa nói:
Bá Hạnh Hiếu Vi Tiên
Vạn Ác Dâm Vi Thủ
Trăm hạnh tốt Hiếu ñứng ñầu. Ngàn ñiều Ác tham dâm ñứng ñầu.
Nói ñến ñây rồi thì Thiện Ác phân minh. Nhẹ làm Trời, còn Nặng thì làm ðất. ðất Trời có sẵn
trong ta, ñến ñây gọi là: Minh Tâm Kiến Tánh.
MINH TÂM: là thấy ñược Thiên ðàng, cái Trời, cái thanh nhẹ, cái sáng suốt, cái hay, cái tốt, cái
ưu ñiểm của mình.
KIẾN TÁNH: thì ngược lại thấy ñược cái ðịa Ngục, nặng mê tâm tối, cái khuyết ñiểm của mình.
Tóm lại Minh Tâm Kiến Tánh là thấy ñược cả hai mặt của sự việc, VIÊN GIÁC TRÒN ðẦY...
Nếu BIẾT thì DỞ thành HAY còn
KHÔNG BIẾT thì ngược lại HAY thành DỞ
Tốt thành Xấu, nhẹ thành Nặng ...v.v...
Lục Tổ nói: "PHIỀN NÃO tức BỒ ðỀ và BỒ ðỀ tức là PHIỀN NÃO."
Trình ñộ không mua, không bán, hiểu ñến ñâu nói ñến ñó, làm ñến ñó .v.v... Không thể lấy râu ông
nọ mà cắm vô cằm của bà kia. Nhịn nhục nói không nghe thì ... ñục, làm bậy gọi cảnh sát còng ñầu, thảy
lên xe, ñem về bót là xong. Vô V i không có TRÁNH NÉ ai hết, CÔNG KHAI mọi chuyện, chịu không
chịu cũng phải chịu, không bằng lòng cũng phải bằng lòng... Chia sẻ tâm tình lạm bàn ñến ñây cũng vừa
ñủ.
Kính chào các bạn.
Quý Thương,
Bành Chí
Hướng Tâm Cầu Nguyện
1) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo NGUYỄN THANH VÂN sinh năm 1986. Là cháu
của bạn ñạo Hồ Hoàng ðảnh.Mất ngày 12.03.2017 ( nhằm ngày 15.2 Bính Thân). Tại Long Hải (Bà Rịa
- Vũng Tàu) hưởng dương 32 tuổi ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Xin chân thành cảm ơn quý bạn ñạo.
Mẹ Nguyễn thị Tuyết Mai (Long Hải) kính báo.
2) Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo Nguyễn Thúy Nga, sanh ngày 12 tháng 3,
1934; mất ngày 25 tháng 3, 2017 tại Houston Texas, hưởng thọ 83 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Gia ñình: chồng là bạn ñạo Nhan Chấn Toàn, và các con Nhan vũ, Sơn, Kiệt, Vân, và Thủy xin chân thành
cám ơn quý bạn ñạo.
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