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 Mục Bé Tám 13/5/2004 đến 19/5/2004 
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) Tham dâm là sao? 
2) Muốn mà muốn không được thì sao? 
3) Khi bước vào ngưỡng cửa, mà người không được tiếp thì phải làm sao? 
4) Tâm động thì phải làm sao? 
5) Muốn tiến nhanh thì phải làm sao? 
6) Muốn được độ thì phải làm sao? 
7) Muốn thực hành đến nơi thì phải làm sao? 
 
 
 
 

Taïo Döïng
Taïo döïng ñöôøng tu môû trí mình 

Cuøng chung xaây döïng taïo cô hình 
Thieân cô bieán chuyeån tuøy duyeân thöùc 

Theá söï nhôn tình töï giaùc minh 
 

Vĩ Kiên 
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1) Singapore, 13-05-04 5:15 AM 
Hỏi: Tham dâm là sao? 
 
Ðáp: Thưa tham dâm là muốn đủ thứ 
               Kệ: 
Tham dâm dẫn dắt người không tiến 
Thức giác bình tâm tự giải phiền 
Sám hối ăn năn tự cảm yên 
Ðường đời vấp phải không trung tín 
 

2) Frankfurt, 14-05-04 1: 10 AM 
Hỏi: Muốn mà muốn không được thì sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn mà muốn không được thì phải 
động 
                    Kệ: 
Muốn không thành thì phải tham dâm 
Ðộng loạn tham dâm tự dối lòng 
Thực hiện không thành tăng ác độc 
Cảm thông tu học tự thong dong 
 

3) Frankfurt, 15-05-04 5:15AM 
Hỏi: Khi bước vào ngưỡng cửa, mà người không 
được tiếp thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa, khi bước vào ngưỡng cửa, mà người 
không được tiếp thì đó là dấu hiệu cảnh cáo, cần 
hiểu để tự sửa tâm sửa tánh ngay thì mới yên. 
                Kệ: 
Học xong bài học mới thức hồn 
Tự tu tự tiến không mưu mô 
Giải thông đời đạo tự thăng hoa 
Học hỏi không ngừng tự bước qua 
 

4) Frankfurt, 16-05-04 8:41AM 
Hỏi: Tâm động thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa tâm động thì phải thiền nhiều để tự đạt 
tới thanh tịnh 
                     Kệ: 
Tu thiền gỡ nạn giải dâm ô 
Quí tưởng Trời cao tự sửa mình 
Thiền giác minh tâm tự trở về 
Gieo duyên tận độ đạt muôn bề 
 

5) Frankfurt, 17-05-04 2:40AM 
Hỏi: Muốn tiến nhanh thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn tiến nhanh thì phải thực hành đứng 
đắn 
               Kệ: 
Thực hành đứng đắn sẽ thông nhanh 
Ðời đạo song hành vượt khó khăn 
Trí tuệ phân minh đường tiến hóa 
Cảm thông Trời Ðất hướng về Trời 
 

6) Frankfurt, 18-05-04 2:45AM 
Hỏi: Muốn được độ thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn được độ thì phải siêng năng ngồi 
thiền 
                       Kệ: 
Thức giác bình tâm tự thực hành 
Khai thông trí tuệ tự phân hành 
Dìu nhau tiến bước trên đường đạo 
Giải tỏa phiền ưu đạt pháp ưu 
 

7) Frankfurt, 19-05-04 3: 05AM 
Hỏi: Muốn thực hành đến nơi thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn thực hành đến nơi thì phải dứt khoát tu tiến 
                Kệ: 
Ở đời lắm chuyện si mê động 
Ước nguyện không thành tạo ác tâm 
Thức giác bình tâm tự giải thầm 
Qui nguyên thiền giác tự sưu tầm 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Thăm cốc của Thầy, 
 

Ta về thăm cốc của Thầy, 
Thanh cao tốt đẹp Thầy xây tình người. 

Đến nơi tự thấy nụ cười, 
Vui hòa tốt đẹp tình Trời chiếu ban. 

Chung vui bạn đạo hai hàng, 
Cùng vui hát xướng nở nang tình người. 

Vổ tay tương ngộ người người, 
Tình thương sống động vui tươi niệm hành. 

Hưởng luồng thanh điển diệu thanh, 
Xung quanh hoa nở đón anh em hòa. 

Tình thương sâu sắc thật thà, 
Nhớ người xây dựng ta hòa thương yêu. 

Nằm lòng nguyên lý thật siêu, 
Bé vui, Bé hát, Bé yêu mọi người. 

Tình Trời quả thật đẹp tươi, 
Cùng chung xây dựng cùng người sống chung. 

 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
Thiền Viện Hai Không, 1998 

 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUEÝT GIẢNG 
Trật tự trong Đại hội 

(Trích ĐHVV Hong Kong kỳ 1-1992) 
 

Bạn đạo: Hôm nay em được hân hạnh, trước hết con xin kính chào Đức Thầy. Hôm nay con cũng không 
ngờ mà Đại hội được thành công một cách mỹ mãn như vậy, tới nơi thấy phòng ốc rất là đẹp đẽ và mọi sự 
đều được chu toàn hết. Thì con rất là cảm kích khi thấy ban tổ chức lo một cách chu đáo cho tụi con để 
được có những ngày hôm nay được hưởng cùng thanh quang điển lành với các bạn đạo khắp thế giới. Con 
không biết nói gì hơn là kính dâng hết lòng thành kính con đối với Đức Thầy và ban tổ chức đã cho tụi con 
được hưởng ngày hôm nay. Tụi con năm ngoái đã làm Đại hội cũng hiểu là những nỗi khó khăn của ban tổ 
chức, thành thử hôm nay đến dự Đại hội mà thấy có cái sự đầm ấm và chung vui một cách tốt đẹp như vậy 
thì rất là cảm kích. Thì con, con xin dứt lời thôi. 
  
Đức Thầy: Mục Bé Tám đã nói trước, tổ chức Đại hội Hội trưởng phải hướng về tâm linh. Thế thiên hành 
đạo, đâu có chấp mà buồn khổ? Làm việc cho chúng sanh, tận độ mọi người không có tư lợi làm gì mà 
khổ? Làm Đại hội là Đại hội của tâm linh, không phải Đại hội ăn chơi, Đại hội nhảy múa, không có! Đại 
hội tâm linh nó khác. Đại hội tâm linh là một Đại hội thế thiên hành đạo - chuyện cao cả nhất. Các bạn đã 
thấy, đến Hồng Kông bão bùng nguy hiểm mà chúng ta tập chung lại thiền một chập thì nó hết à, cái lạ 
không? nhiều bạn cũng thấy lạ. Trời, tâm chúng ta thiền, tập chung thiền động lòng trời, và chúng ta làm 
những việc gì đây? Thế thiên hành đạo, làm cho óc con người mở, tiến hóa để dứt khoát hồng trần để tiến 
hóa trở về thiên cảnh, chúng ta không phải làm chuyện thế gian! Còn làm thế gian là phải đi nhà băng đổi 
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bạc, tranh chấp đủ chuyện hết, còn đây chúng ta tu thiền là lấy bạc ông Trời mà tiến thân, lấy thanh quang 
của Chư Tiên, Chư Phật tiến hóa chớ không phải chúng ta lấy tiền bạc mà để dán vô trán đâu mà lo. Nếu 
các bạn, tổ chức Đại hội phải ý thức rõ, tại sao phải tôi phải tổ chức Đại hội, Đại hội gì đây? Đại hội tâm 
linh là thế thiên hành đạo, phải thấy rõ cái việc làm của chúng ta thì chỉ có vui mà thôi! Căn bản là lấy Đại 
Bi làm gốc: tha thứ và thương yêu, đừng có ôm cái tâm eo hẹp, tranh chấp người này, tranh chấp người 
kia, tranh chấp người nọ. Tôi cũng nghe qua có người tới muốn tham gia Đại hội, không cho họ vô, vì 
khuôn khổ trật tự của người đại diện mướn phòng ngủ, chúng ta là người đến dự chúng ta phải thông cảm, 
không nên dùng những cái ác ý mà đè đầu người ta, đó là trình độ thấp kém và không có phát triển được 
tâm linh, sự nghiệp không có phát triển, cái đó không tốt. Chúng ta phải hiểu nguyên lý tại sao có sự trở 
ngại đó? Là chính lỗi của chính mình, không phải lỗi của người khác. Một tổ chức có trật tự, có an ninh thì 
phải vô khuôn khổ, còn không có trật tự, không có an ninh thì không có khuôn khổ. Tại xứ Hồng Kông 
không phải dễ dãi như ở xứ khác. Nói Đại hội tâm linh thì có tà ma quỷ quái tới phá, mà không có trật tự 
thì cũng có người ta tới phá, ông lên bà xuống tới phá rất nhiều chớ không ít đâu. Tại xứ này là rất nhiều 
ông lên bà xuống, nó núp ở bên ngoài để nó chờ ngày mà tới phá, cho nên cái hội phải có trật tự. Mà chính 
mình không có trật tự, trách người khác là không được. Người ta đã cho hay bao nhiêu tháng, bao nhiêu 
ngày mà mình không làm, mình không lo cho chính mình thì mình không có cái chỗ ngồi, không có cái 
chỗ đóng góp. Thì mình không có thực tâm, phải tự trách mình không nên trách người khác. 
 
Cho nên, tôi khuyên từ rày về sau, Đại hội tâm linh là một Đại hội của thế thiên hành đạo, hướng về ông 
Trời, nó có cái mật pháp, thấy vậy mà mật pháp, không có phá hoại được, không có óc xấu vô đây được. 
Lúc nào cũng có hết, ngay Canada cũng phá, cũng đủ chuyện hết, bày đủ chuyện làm cho gia cang người ta 
bất ổn, những cái đầu óc đó sẽ bị đọa. Nếu những đầu óc đó thức giác trở về với chơn thức, lui về thanh 
tịnh, học hỏi tiến hóa thì may ra cứu được còn không thì sẽ bị đọa suốt đời không thành công. Nhớ kỹ 
những gì tôi nói! Nghe kỹ và thấy kỹ những gì người ta đã làm hình thành. Những Đại hội ở Canada, Đại 
hội các nơi đều bị phá nhưng mà giờ phút cuối cùng là giải tỏa hết, thì mới thấy rằng ý Trời là ý người. Giờ 
phút chót là mọi sự yên vui, chính Canada đã nhiều trận rồi, có mấy người không người ta cũng tổ chức 
một Đại hội tốt đẹp, vì người ta có thành tâm hướng thượng, người ta thấy người ta có nhiệm vụ thế thiên 
hành đạo, người ta thấy rõ cái xác họ là giả, của cải họ là giả, địa vị họ là giả, họ chỉ có một phần hồn 
hướng thượng, hướng thẳng về Thượng Đế để độ chúng sanh tu học, tiến hóa thì việc làm họ nhất định 
phải trôi chảy tới giờ phút cuối cùng. 
 
Cho nên, ngày hôm nay Mã Tố Anh nói rằng bị người này phá, người kia phá - không! Tâm mình phải 
thấy rằng ta đang thế thiên hành đạo, chả có sợ ai. Nếu mà nó phá được chúng ta là nó phá ông Trời. Tâm 
vững! Cho nên, tôi dùng điện thoại cho Mã Tố Anh biết rõ rằng: Đại hội tháng bảy có, đúng ngày cứ việc 
làm! Mã Tố Anh và Hoàng Lương ngồi trong phòng hội tôi cũng tới giảng tự nhiên, thì tự nhiên tất cả mọi 
người sẽ đến. Tâm thành, mọi người hành tiến và thấy rằng: thế thiên hành đạo. Một cuộc hội của chúng ta 
không phải chuyện giỡn, người phàm không thấy. Sự cố gắng, hướng thượng, giải tỏa tâm linh là đóng góp 
cho cả Càn Khôn Vũ Trụ không phải là chuyện nhỏ. Các bạn đừng hiểu lầm, Vô Vi, Đại hội tâm linh là 
nhỏ, giỡn cợt, không đâu! ma quỷ xung quanh cũng không làm gì, giờ phút cuối cùng là giải tỏa hết. Cho 
nên, các bạn đã thấy rõ nhiều chuyện rồi, đã xảy ra rồi, kiểm chứng lần lần sẽ thấy và nuôi dưỡng cái phần 
đó để tiến hóa và để đóng góp cho tương lai, nhơn loại, chớ không phải chúng ta làm việc nhỏ. Người Vô 
Vi không có thể làm việc nhỏ được, hướng thượng giải thoát không có làm việc nhỏ được. Sửa đổi tất cả 
những tánh tình, tánh hư tật xấu của chính mình, khai thông khối óc, mở trí, không có ôm những sự thù 
hận tranh chấp vô lý, chấp chước đầu này đầu nọ và không khai mở của chính mình, rốt cuộc là bị đọa mà 
thôi. Gương lành trước mắt, rồì đây những gì tôi nói, các bạn ghi chép để thấy rõ những gì tôi nói. Thì 
xung quanh của các bạn cũng có những người ngu muội đó nó sẽ bị sa đọa lần lượt, các bạn sẽ thấy những 
gì tôi nói nó có hết. Cho nên, Đại hội của chúng ta là Đại hội về tâm linh, thế thiên hành đạo chớ không 
phải Đại hội giỡn chơi hay là móc tiền người ta bỏ túi, không có vụ đó!  
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Cho nên, hôm nay rất vui, mọi người ý thức được qua những sự kích động và phản động, chính bạn đạo 
Hồng Kông cũng bị gay cấn, để chi? để nó thức tâm; Bề Trên chuyển cho nó thức tâm, có sự kích động nó 
mới thấy rằng từ bi là sức mạnh, việc thế thiên hành đạo là rất cần thiết cho mặt đất, nhơn loại hiện tại chớ 
không phải nhóm người Vô Vi. Kẻ gian trá, lường gạt quá nhiều, tự dối trá lấy chính mình quá nhiều, nên 
mau mau thức tâm và trở về với chơn giác thì cộng đồng nhơn loại mới có tốt đẹp. 
 

Thông Báo Khóa Sống Chung 
và Trại Hè 2014 tại Thiền Viện Nhẫn Hòa 

Kính thưa quý Bạn Đạo, 
Năm nay Thiền Viện Nhẫn Hòa sẽ tổ chức Khoá Sống Chung và Trại Hè thường niên từ ngày 4 đến ngày 
11,  tháng 7, năm 2014.  Tuy nhiên,  như thông lệ, bạn đạo có thể tùy tiện đến sớm hơn vào bất cứ lúc nào 
từ tháng 6 và về trễ vào tháng 7, tháng 8, v.v.  Chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình trao đổi tu học và 
các buổi du ngoạn, tắm suối nước nóng, leo núi tuyết, đi Canada, v.v. theo nhu cầu của từng nhóm bạn đạo.  
Chương trình  sẽ được phổ biến trong thông báo sau. 
Sinh hoạt tu học năm nay sẽ chú trọng vào phần tìm hiểu cặn kẽ căn bản của Thiền và khía cạnh Khoa Học 
và Thực Tế của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Chúng ta sẽ ôn tập phương pháp công phu 
cho từng cá nhân, cũng như thảo luận và tìm giải đáp cho các câu hỏi hoặc trở ngại của từng cá nhân bạn đạo 
đã gặp khi hành thiền.   
Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ có những cuộc hướng dẫn, thảo luận và hỏi đáp bằng tiếng Anh dành cho các 
bạn đạo trẻ và ngoại quốc muốn tìm hiểu PLVVKHHBPP mà không rành tiếng Việt. 
Xin quý bạn đạo liên lạc với chúng tôi tại: 
Thiền Viện Nhẫn Hòa 
4514  Gold  Ridge  Lane  SW. 
Olympia, WA  98512  USA. 
Điện thoại:  360-357-5675 (Thiền Viện),  xin nhắn tin. 
Hoặc E-mail:  nguyenvg@comcast.net 
Điện thoại:  360-402-4401  hoặc  360-459-2405,  xin nhắn tin nếu cần. 
Kính chúc quý Bạn Đạo thân tâm an lạc và xin hẹn gặp lại quý vị tại Trại Hè Nhẫn Hòa. 
Thiền Viện Nhẫn Hòa kính báo. 
Ngày 24 tháng Hai, năm 2014 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu cho bà NGUYỄN THỊ THANH 83 tuổi.(là chị ruột của bđ Nguyễn Văn 
Ngọc). Mất ngày 19.02.2014 (nhằm ngày 20.01. Giáp Ngọ). Tại Phường Bảo An TP. Phan Rang Tháp 
Chàm. Được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
 Huỳnh Đăng Lân kính báo. 
 
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà ĐẶNG THỊ LÉ. Sinh năm 1913.(là thân mẫu của bđ  
Châu Văn Hậu).Mất ngày 27.02.2014 (nhằm ngày 28.01 Giáp Ngọ). Thọ 101 tuổi. Tại TP.HCM. Đươc 
siêu thăng tịnh độ. 
Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo. 
Châu Văn Hậu kính báo. 
 
 


