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` 
Số:  1105  11 tháng 9 năm 2016 

 

 

 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 thi ền ñường: 
 
1) Nguyên lý của văn chương là sao?  
2) Phải làm sao mới có ñiển?  
3) Từ quang là gì?  
4) Tại sao con người hay ước vọng về tương lai?  
5) Sự kích ñộng và phản ñộng quá nhiều thì làm sao tháo gỡ?  
6) Tại sao có nhiều người tổ chức Ðại Hội lại than mệt và nhức ñầu?  
7) Ðại Hội do ai tạo ra?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Chuyeån Thöùc 
Chuyeån thöùc qui nguyeân vía vôùi hoàn 

Bình taâm tu luyeän töï mình minh 
Quí yeâu muoân loaïi cuøng giao caûm 

Thaønh thaät chính mình phaùt trieån minh 
 

Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Nguyên lý của văn chương là sao?  
 
TL: Thưa ñiển hóa văn, chứ văn không hóa ñiển 
ñược, khi hiểu ñược ñiển thì nắm ñược nguyên ý của 
tác giả, thì khỏi bị mê và lầm.  
 

2) Hỏi: Phải làm sao mới có ñiển?  
 
TL: Thưa tu thiền nhiều thì sẽ có ñiển, càng ngày 
càng rõ rệt hơn, cho nên Bé thường nói: Biển cho 
lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là 
thần. Tức là thiền ñứng ñắn, thì sự vận hành ñiện 
năng trong cơ tạng ñiều hòa, mới ñược êm ả phẳng 
lặng, thì sự sáng suốt mới ñược bộc lộ, lúc ấy tâm 
thức lui về thanh tịnh, mới có thần trí phán xét mọi 
sự kích ñộng và phản ñộng ñược, sự sống của nhơn 
sinh ñều có ñường lối mạch lạc rõ rệt.  
 

3) Hỏi: Từ quang là gì?  
 
TL: Thưa từ quang là người nào cũng có , biết ñau, 
biết thương là có từ quang, nhưng biết vận hành và 
tập trung thì nó sẽ ñược dồi dào hơn, chúng ta có 
pháp tu thiền, giải trược và tập trung từ quang, càng 
ngày càng thanh nhẹ, nếu hành giả làm ñúng theo 
lời chỉ dẫn, thì tâm thức sẽ ñược mở, hiểu biết tự 
nhiên, tâm thức là tự nhiên và hồn nhiên, tức là ñạo 
vậy.  
 

4) 22-08-1991  
Hỏi: Tại sao con người hay ước vọng về tương lai?  
 
TL: Thưa vì mắt mũi tai miệng ñã nhận ñịnh sai 
cảnh ñời là vĩnh cữu, cho nên ước muốn tương lai 
sướng hơn, ñành quên chơn tâm là ñời ñời bất diệt, 
loài người hay ñưa ra nhiều lý luận khác nhau, 
nhưng rốt cuộc cũng buông xuôi ra ñi, còn chơn tâm 
là tự thức, bất khả luận bàn, chỉ có tự tìm tàn trong 
thanh tịnh mà thôi. Cho nên hay mê lầm, hay bỏ ñạo 
này qua ñạo khác, nhưng rốt cuộc cũng phải tự tu 
mà thôi.  
 

5) Hỏi: Sự kích ñộng và phản ñộng quá nhiều thì 
làm sao tháo gỡ?  
 
TL: Thưa phải dứt khoát trở về với chơn tâm thanh 
tịnh, thì mọi việc sẽ ñược êm xuôi. Cho nên ban 
chấp hành tổ chức Ðại Hội là có cơ hội nhận ñịnh rõ 
rệt, sau khi kích ñộng và phản ñộng sẽ ñược cơ hội 
lui về thanh tịnh rõ rệt hơn, làm việc thiên sẽ ñược 
sớm trở về thiên tánh.  
 

6) Hỏi: Tại sao có nhiều người tổ chức Ðại Hội lại 
than mệt và nhức ñầu?  
 
TL: Thưa vì họ còn cho ngoại cảnh là thật, cho nên 
họ cảm thấy dấy ñộng tâm thân, lần lần hành pháp 
trở lại yên ổn thì sẽ không ngán bất cứ tổ chức sắp 
tới nào hết, vì ñã thấy rõ khả năng khối óc và thiêng 
liêng là một, dụng từ bi làm sức mạnh thì sẽ không 
sợ sự dấn thân nữa, vô quái ngại là vậy.  
 

7) Hỏi: Ðại Hội do ai tạo ra?  
 
TL: Thưa do tâm bạn ñạo tạo ra sự hòa hợp cho chung.  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

CỜ THIÊN ðỊA NHÂN 
 

Ba luồng từ ñiển phân minh 
Người chung một cõi hiểu mình là ai 

Phân minh ñiển giới tiến hoài 
Ba vòng ñiển giới có Trời có Ta 

Người tu phải cố học hòa 
Sửa mình tiến hóa mới là người tu 

Chẳng còn suy nghĩ tiền xu 
Có Trời có ðất có tu có hòa 

Dù cho ở tận phương xa 
Biết Trời hiểu ðất mới là người ngoan 

Cùng chung khai triển bạc bàn 
Những lời chơn thật khai màn ñạo tâm 

Cùng vui chúc bạn tự thầm tự tu 
Chính mình mới thật là ngu 

Tranh ñua giành giựt tiền xu ở ñời 
Thiên cơ biến chuyển nhìn Trời 

Thức thời thay ñổi rõ Trời ân ban. 
 

Kính Bái, 
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên 

 
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYỆT GIẢNG 

 
Khóa Tịnh Khẩu Big Bear (3-5-1993) 

(Cuốn 4) 
 

Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, thưa kính chào Thầy, 
ñáng lý ra con cũng không có gì hỏi Thầy, sợ 
phiền, nhưng mà con nghe mấy bạn ñạo, hôm qua 
hôm nay ñi nghe Thầy giảng thì con có một ñiều 
con cũng thắc mắc, thành ra xin Thầy giúp cho 
con. Từ hôm qua ñến nay thì con nghe mấy bạn 
ñạo mà muốn về Việt Nam thì Thầy cứ khuyên là 
không nên về, với lại mất ñiển. 

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Thành ra con không biết làm sao? Theo 
con thì con thấy về cái tâm ñời thì con thấy là 
trong mấy năm vừa rồi thì con có hai ñứa con 
nhỏ, thì các cháu mấy cái tháng hè ñó thì con ñưa 
các cháu ñi về, ba lần rồi. Thì lần về ñó thấy kết 
quả: phần ñời thì các cháu rất là ngoan, tại vì nó 
thấy, nó về nó thấy cái sinh hoạt, cái ñời sống ở 
Việt Nam nó thấp quá ñi thành ra nó qua bên này, 

mặc dầu nó sanh ở bên này, nhưng mà nó qua bên 
này thì thấy cái cách sống của nó nó thay ñổi; rồi 
nó biết tằn tiện, rồi nó biết hiếu thảo với bà nội 
này kia, kia nọ. ðó, thành ra con lại dự ñịnh là 
con sẽ ñưa các cháu về nữa. Nhưng mà con không 
biết rằng, theo như Thầy thấy thì như thế nào? 
Tại vì tháng bảy này các cháu nghỉ hè thì con có 
cái ý ñịnh là ñưa các cháu về, cũng như là ñi du 
lịch mà cho các cháu nó mở mang kiến thức. 

ðức Thầy: Du lịch hàng năm, cái ñó là du lịch 
hàng năm, không có sao. 

Bạn ñạo: Thành ra, theo Thầy thấy như vậy là có 
mất ñiển hay là không? 

ðức Thầy: Cái kia là ñi du lịch hàng năm là ñi. 
Còn cái này, cái trường hợp mỗi người, tôi mà 
kêu không ñi là nó có chuyện rồi. 
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Bạn ñạo: Dạ. thì các cháu, thì bà nội cũng trong 
tình trạng là lớn tuổi rồi, cũng sắp ra ñi; thành ra 
cũng, cháu nó cũng có cái ý là nó về ñể thăm bà. 

ðức Thầy: Ừ, mình có phương tiện cho nó ñi về, 
ñâu có sao. Còn nhiều người tôi nói không ñi về là 
nó qua cơn chết sống rồi, rồi gom ñược chút thanh 
ñiển ñể nó ñi lên cao một chút, mà nó ñi về nó 
thấy người ta khổ quá nó mất hết trọi ñiển! 

Bạn ñạo: Thành ra, như trường hợp của con ñưa 
các cháu về thì thấy là không có trở ngại? 

ðức Thầy: Không sao, Chị ñã về quen rồi không 
có sao. Nhưng mà phải nhớ thiền chớ không thôi 
cũng mất à, thấy người ta khổ quá! 

Bạn ñạo: Dạ, thì con về thì cũng trong cái tinh 
thần ấy thì con giúp ñỡ ñược chút ñỉnh mỗi người 
ñó, thành ra mình lại cảm thấy là cái tâm của 
mình nó nhẹ hơn là mình ñi chơi nước khác, hay 
là ñi, ñưa các cháu ñi vacation chỗ... 

ðức Thầy: Cũng mất ñiển. 

Bạn ñạo: Như vậy có mất ñiển không thưa Thầy? 

ðức Thầy: Cũng ít nhiều cũng phải mất. 

Bạn ñạo: Dạ, thì như vậy thì theo như Thầy cho 
con lời khuyên là có nên về hay là... 

ðức Thầy: Không, như chị thì visite (ñi thăm) gia 
ñình, không có sao. 

Bạn ñạo: Dạ 

ðức Thầy: ði ñược. 

Bạn ñạo: Dạ thưa, con có bấy nhiêu ñó thôi, con 
cám ơn Thầy. 

ðức Thầy: Không có chi.  

Bạn ñạo: Dạ, con chúc Thầy mỗi ngày thêm khỏe 
mạnh.  

ðức Thầy: Cảm ơn. 

Bạn ñạo: Dạ, con xin kính lạy Thầy, dạ xin chào 

quý bạn ñạo. Con có một ñiều muốn hỏi Thầy chỉ 
dẫn giùm cho con. Niệm Bát Chánh ñó Thầy, con 
có nên niệm Bát Chánh không? 

ðức Thầy: Sáu giờ chiều ñến mười giờ niệm ñi. 

Bạn ñạo: Dạ, dạ, dạ thưa... 

ðức Thầy: Niệm cho nó quen 

Bạn ñạo: Dạ, dạ thưa niệm mấy lần lận Thầy? 

ðức Thầy: Ba lần ñó, trong sách có viết. 

Bạn ñạo: Dạ, niệm thêm nữa ñược không Thầy? 

ðức Thầy: Thôi! Cái ñó là cần, cũng như mình 
kiểm soát vậy. 

Bạn ñạo: Dạ, dạ. 

ðức Thầy: Cơ thể mình như cái chùa, niệm cho 
luồng ñiển nó chạy ñều, coi nó ñi tới ñâu; nó ñộng 
tới ñâu thì nó mở tới ñó, chỗ nào mà nó không trụ 
là chắc là mình còn yếu, ráng thiền nhiều hơn. 

Bạn ñạo: Dạ, với lại mấy tháng nay con ở bên 
Việt Nam ñó Thầy, thì con không có làm ñồ mặn, 
con không có ñộng tới cá thịt gì hết , vì con ăn 
trường tới nay mười hai năm rồi. 

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Thì con qua ñây mấy tháng nay thì con 
thấy con của con nó cũng cực khổ quá ñó thì 
thành ra con giúp ñỡ cho nó; con làm gà, làm cá, 
làm thịt ñủ thứ hết . Như vậy nó có ảnh hưởng tới 
cái vấn ñề tu của con không? 

ðức Thầy: Có chứ, có bị, bị trược chứ! 

Bạn ñạo: Dạ, thành ra con thấy con nặng nề quá! 

ðức Thầy: Mình không có dính dấp vô trong ñó 
ñược. Nếu mà ăn chay trường không có dính dấp 
ñược. 

Bạn ñạo: Dạ, con thấy con nặng nề quá! Cái bộ 
ñầu con nó quần, nó làm ñủ thứ hết! Mà con 
nhiều khi con thở con không lên nữa Thầy, dạ. 
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ðức Thầy: Trược không à! 

Bạn ñạo: Dạ, như vậy là cũng phải bớt lại hả 
Thầy? 

ðức Thầy: Không có làm cái ñồ mặn nữa. 

Bạn ñạo: Dạ, ñừng có làm ñồ mặn? 

ðức Thầy: Mình ăn chay thì ăn chay thôi. 

Bạn ñạo: Dạ, con xin cám ơn Thầy. 

ðức Thầy: Ăn chay, làm ñồ mặn nó cũng thèm ở 
trong ñó ñó. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Không ăn mà nó cũng thèm. 

Bạn ñạo: Dạ thôi, con xin cám ơn Thầy. 

 
 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN. 
 
Xin quí vị bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Hoàng Thị ðe (là Chị của bạn ñạo Hoàng Kim). Mất lúc 
00:20 sáng ngày 6 tháng 8 âm lịch nhầm ngày 6 tháng 9, 2016 tại Saigon Việt Nam, hưởng thọ 83 tuổi ñược 
siêu sinh tịnh ñộ.  Hoàng Kim và tang gia cùng cảm tạ. 


