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Quaùn thoâng
Quaùn thoâng quí töôœng Trôøi cao
Chuyeån bieán thaâm saâu caùc saéc maøu
Qui hoäi chính mình duyeân ñaït thöùc
Bình taâm xaây döïng lyù sieâu haønh
Vĩ Kiên

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) Ðánh roulette với Bé thì sao?
2) Không ñánh bài, không làm việc lấy gì ñể sống?
3) Bé tuổi ñời càng ngày càng nhiều làm sao phục vụ ñược?
4) Lúc nào cũng muốn hỏi Bé và cũng thương Bé tại sao?
5) Bé có biết thương Bé không?
6) Bé thấy Bé ngu không?
7) Người ñời không thấy hình không tin thì sao?
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2) 13-10-91
Hỏi: Không ñánh bài, không làm việc lấy gì ñể
TL: Thưa chơi với Bé thì sẽ ñược hưởng từ quang sống?
thanh nhẹ và an vui, hiểu rõ nguyên lý tiến hoá từ
ñiểm một mà tu.
TL: Thưa Bé làm việc hằng ñêm và hằng ngày.
Hằng ñêm tu thiền, hằng ngày viết sách, giúp mọi
người yên vui khi họ chịu ñọc mục Bé Tám, tu thân
bố thí chơn ngôn. Trời và bạn ñạo không bỏ Bé thì
Bé cũng có cơ hội sống chung trong quả ñịa cầu
này. Tiền thật xài bền hơn, tức là tiền Trời cho,
duyên phước tràn ñầy, người người quí mến, như
hạt mâu ni châu của vô vi, lúc nào cũng sẳn sàng
phục vụ bạn ñạo, vô quái ngại.
1) Hỏi: Ðánh roulette với Bé thì sao?

3) Hỏi: Bé tuổi ñời càng ngày càng nhiều làm sao 4) Hỏi: Lúc nào cũng muốn hỏi Bé và cũng thương
Bé tại sao?
phục vụ ñược?
TL: Thưa tuổi Bé nhiều, tâm Bé nhẹ, trí Bé mở,
thân Bé yên, tinh thần phục vụ Bé có thừa, lúc nào
Bé cũng tùy duyên trợ hành, nói cho họ nghe ñể họ
tự thức, là ñiều cần thiết trong vũ trụ quang nầy.

TL: Thưa Bé rất bình ñẳng và giản dị, không có
ñiệu bộ hình thức bề ngoài, chịu sống vui với mọi
người. Cho nên Bé ñược nhiều người thương, Bé
không chịu sự bất công, ñối ñãi giữa con người và
con người.

5) Hỏi: Bé có biết thương Bé không?

6) Hỏi: Bé thấy Bé ngu không?

TL: Thưa Bé biết thương Bé, Bé mới chịu tu suốt TL: Thưa Bé thấy Bé càng ngày càng ngu, nói chơn
lý không tính tiền, bằng lòng học ngu ñể tiến.
ñời, ăn cơm Trời nói chuyện tu.
Nguyên lý thanh tịnh là ngu nhất trần gian này. Cho
nên những vị Phật gỗ ñều ngu, người thế gian ñặt ở
chùa nào thì chịu ở chùa ñó, không dám cãi. Thiên
hạ ñến cúng bái, van vái cầu xin, nhưng ngồi yên,
không nghe và cũng không nói, thành hay bại cũng
do tâm của hành giả mà thôi. Ông chủ chùa thâu lợi
lộc cúng bái nhiều hơn ông Phật gỗ, cứ vậy mà duy
trì cho ñến ngày hôm nấy, lòng tham làm mờ mịt
tâm can của hành giả, không tu không tiến nhưng
chỉ nuôi mộng ỷlại. Thức tâm lại chỉ có nực cười
mà thôi. Người tu vô vi hành từ tâm ma ñến tâm
Phật, thì phải nhiều sự chua cay khổ nạn thì mới có
cơ hội vượt khỏi cõi trần mê chấp.
7) Hỏi: Người ñời không thấy hình không tin thì sao?
TL: Thưa cho nên họ tin cái có, nhưng mà xét kỷ lại nó là không, mất công mà không bao giờ ñến ñích, tự
bắt buộc mình tin vào chuyện không bao giờ có cả, cho nên lận ñận suốt ñời mà không hay biết gì! Còn
dốc lòng tu thiền thì từ cái nặng trược, nó sẽ biến thành thanh nhẹ, dứt khoát với mọi sự cám dỗ của ñời,
tiến hơn và cảm thấy thông trược thanh rõ rệt, hắc bạch phân minh, ñến lúc nhắm mắt thoát ly dễ dãi, chấp
nhận trong chu trình tiến hoá, quán thông ñược tánh tình của chính mình, ăn năn sám hối, tâm thân nhẹ
nhàng.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Hai Không (1998)
ðời nay có núi Hai Không
Có công xây dựng có lòng tự tu
Sương mù tỏa khắp an du,
Người tu bàn bạc giải mù giải mơ.
Thức tâm cảm thức bớt khờ,
Trời không buông bỏ có giờ thức tâm.
Bình an tự tiến âm thầm,
Dựng xây là chánh tự tầm ñường ñi.
Càn khôn vũ trụ chuyển ghi,
Tình thương xây dựng uy nghi hướng Trời.
Bình tâm học hỏi hợp thời,
Thầy trò chung họp giữ lời chơn ngôn.
Kim Chi phụ họa ôn tồn,
Bài thơ sống ñộng thức hồn tự tu.
Từ già ñến trẻ chẳng ngu,
Biết mình biết họ biết tu chánh ñề.
Cảnh trời thật sự hương quê,
Âm u tại thế chẳng mê, về trời.
Tâm tu hiệp khí sáng ngời,
Trời ban tình ñẹp nơi nơi an toàn.
ðạo tâm khai mở nhiều màn,
Về Không thanh nhẹ Thiên ðàng ta ñi.
Chẳng buồn chẳng giận sân si,
Tình thương ñạo ñức cũng vì thế nhân.
Thế thiên hành ñạo chuyên cần,
Giải mê phá chấp tự lần ñến nơi.
Dù cho ñến lúc xa rời,
Tâm ta vẫn giữ vẫn xơi khí trời.
Lương Sĩ Hằng
11-06-1998

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYỆT GIẢNG
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (Cuốn 5)
Ðức Thầy: Bây giờ họ có cơ hội ñể dọn mình
rồi, thì một ngày nào ñó cái ñại nguyện họ sẽ ñạt
thành, mà nó lại không có trở ngại nhiểu hơn tôi.
Bởi vậy, vấn ñề kinh tế của gia cang không thiếu
hụt. Lúc ñó họ phải thực hành. Bây giờ dễ mà:
bây giờ những người tu ở ñây ñó, nó lại tiết kiệm

là nó không có ñộng loạn nhiều. Bởi vì, trước kia,
các bạn phải ñi nhẩy ñầm hay sài tiền; bây giờ nó
không thèm cái ñó, thì trữ số tiền ñó. Thì sau này
mình lập cái kế hoạch năm năm, thì có số tiền
năm năm, ăn mà tu. Có gì ñâu? ,,, Dễ quá!
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Bạn ñạo: Thưa Thầy, hồi trước ñó, con không có
bíêt về cái ý nghĩa của cái câu niệm mà, “Nam
Mô A Di Ðà Phật.” Nhưng mà con thấy rằng con
ñược thoát hai lần, hai tai nạn,
Ðức Thầy: Ừ.

Ðức Thầy: Ðúng. Nó phải có cái ngày cuối cùng
của sự phát triển về vật chất. Nó phải có. Nhưng
mà ñó là cái ngày giờ tôi không biết ñược. Ðó là
quyền năng của Thượng Ðề; ngoài việc làm của
chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết sửa tâm, tu, ñể ngày
ñó mình ñược thoát nạn, mà thôi.

Bạn ñạo: Nhờ con niệm Phật. Lần thứ nhứt ñó, là
con niệm Phật trước khi con xẩy ra một tai nạn
xe hơi, chỉ vài phút trước khi xẩy ra tai nạn xe
hơi, và con ñã thoát ñược cái tai nạn ñó. Và lần
thứ nhì là gần ñây ñó, con nằm mơ con thấy con
có một tai nạn, và con ñã niệm Phật trong mơ;
rồi vài ngày sau là con thoát ñược cái tai nạn ñó.
Vậy thì xin Thầy cho con biết cái, là làm sao khi
nằm mơ mà niệm Phật cũng thoát ñược tai nạn ở
ngoài ñời?

Bạn ñạo: Con hỏi có vẻ tham, nhưng mà Thầy
cho con một câu nữa?

Ðức Thầy: Thì bởi vì cái thần thức nó ñã hiểu
ñược cái nguyên lý "Nam Mô A Di Ðà Phật," và
nó trụ trong cái "Nam Mô A Di Ðà Phật;" thì bất
cứ cái tai nạn gì xẩy ñến, nó chỉ niệm Lục Tự mà
thôi. Thì ñi từ thế gian lên tới Thiên Ðàng, gặp
những ma quỷ này kia, kia nọ, chỉ sử dụng cái
Lục Tự là giải tỏa tất cả. Như tui ñã thuật: trước
kia, tôi ñi tới một cái bãi cát lớn rộng thì tui thấy
có một ông mang áo mão và sách cái cây thương,
mà cứ chạy tới ñâm tui. Tui qúynh rồi không biết
làm gì, tôi chỉ nhớ cái "Nam Mô A Di Ðà Phật;"
và tôi niệm một chập thì cái cây thương nó cũng
tan, mà ông già ñó ổng cũng mất. Thì tôi mới về,
tôi thức giác rằng, "Sao mà nó mạnh dữ vậy? Cái
trường hợp ñó, mình phải biết học võ mình mới
ñỡ ñược. Mà cây thương cứ ñâm tới, làm sao ñỡ
với cái "Nam Mô A Di Ðà Phật?" Rồi từ ñó tôi
mới tìm ñược cái luồng ñiển, rõ rệt; cái luồng
ñiển tụ, nó giải tỏa trược khí. Những cái sự mà
người ta tới hăm muốn giết mình là toàn là trược
mà thôi. Bịnh hoạn xâm vô cơ thể cũng là bịnh
hoạn mà thôi. Cho nên, mình niệm "Nam Mô A
Di Ðà Phật," là giải tỏa tất cả cái trược! Dùng ý
niệm không nó cũng thành ñạo.

Ðức Thầy: Vật chất chớ. Về vật chất; nhưng mà
cái ñịa hình ở ñây, cái quả ñịa cầu này nó phải
thay ñổi;

Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, theo như con nghĩ, thì
cái cơn khảo thí hiện giờ ñang xẩy ra khắp nơi,
và thỉnh thoảng Thầy thường hay nói là sẽ có một
cuộc biến ñộng rất lớn. Như vậy có phải là tới cái
“Ngày Phán Xét,” không Thầy?

Ðức Thầy: À, cái ñó tôi ñã trình bầy vô trong
cuốn băng nhiều lần rồi. Thì,cái chuyện này nói
ra, nó cũng như mê tín; nhưng mà theo bạn rảnh,
bạn có thể hỏi Cô Nhi ở ñây; cổ chứng kiến trước
mặt cổ những cái gì mà giáng xuống, và hứa ñưa

Ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Là, trong sách Ông Tư, Ông thường
hay nói là cái, “Kỷ Nguyên Thánh Ðức” ñó, là,
thưa Thầy, Ông Tư nói như vậy là về cái thể
Ðiển, hay là về vật chất? Nghĩa là, có còn người
nào sống sót không, hay là?

Bạn ñạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà luôn cả không khí cũng phải thay
ñổi. Thì lúc ñó, chư Tiên, chư Phật phải trở lộn
lại chỗ này ñể làm việc.
Bạn ñạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà hạng nhứt là, trung tâm là Việt
Nam. Thì tôi ñược biết, trong lúc mà Thượng Ðế
giảng những cái ñó cho tôi biết, thì tôi chỉ biết
bây nhiêu ñó. Nhưng mà ngày giờ, không cho tôi
biết. Nếu mà ngày giờ trao cho tôi, thì ñâu còn
quyền Thượng Ðế nữa?
Bạn ñạo: Dạ.
Bạn ñạo: Dạ, thưa Ông Tám, Ông Tám có thể
cho con biết là thúc ñẩy gì ñã ñưa Ông Tám rời
khỏi Việt Nam?
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tôi ra khỏi Việt Nam trong lúc tôi không có ñồng
tiền. Thì cái chuyện ñó, cô ñó thấy rõ hơn hết. Và
người ñó là cũng người trai trẻ, 20 tuổi, chết ñi
sống lại bốn lần; và từ Nha Trang ñi vô Sài Gòn
kiếm tôi, mà trong lúc tôi không quen biết Người;
và kêu cả phụ thân của Người ñi chung. Mà vô
tới ñó, tới Sài Gòn, tui bị ñuổi ñi Kinh Tế Mới, và
Người cũng ñi Kinh Tế Mới tìm ra tui, và khóc,
ôm tui khóc, nói là, "Con ñã hy sinh nửa ñời
người mà con không có vụ lợi, và không xin ñịa
vị gì của Bề Trên hết; chỉ lo thực hiện, và cho
trao ñổi cho hết cả mọi người; dù thế gian cho
con chức 'Thầy,' con cũng không lãnh." Thì lúc
ñó Ngài khóc, và Ngài hứa rằng, "Cha sẽ ñưa con
ra khỏi cảnh ñịa ngục trần gian; mà trong lúc ñi
ñó, Cha sẽ ñứng trên vườn trúc, uống rượu Bồ
Ðào và ñưa con ñi bình an." Thì tui nói, "Tui cảm
ơn; vì ở ñây muốn ñi không phải dễ dãi, phải có
tiền;" mà trong lúc ñó tui là người ñi Kinh Tế
Mới là khánh tận rồi, không còn ñồng nào nữa.
"Thì, Cha có nói, tui cảm ơn; nhưng mà tui không
hy vọng.
Thì không lâu, có người bạn tới cho hay rằng cần
tôi ñể xuống giải quyết nhiều việc, thì tôi chỉ
xuống giúp ñỡ mà thôi. Sau khi tui ñến ñó, trong
cái lúc mà ñộng loạn, à, hận thù lẫn nhau, và tôi
nói cho các giới ñều thông cảm lẫn nhau và ñồng
tâm hiệp lực ñể xây dựng cái ghe ñể ñi. Thì trong
lúc làm xong rồi tôi cũng chúc cho những người
ñó ñi bình an, nhưng mà những người ñó, một
ñêm họ tới nói tôi rằng, "Gia ñình ông phải ñi,
bởi vì chúng tôi ñã lo xong hết rồi. Ông khỏi mất

một xu nào, nhưng mà ông phải ñi. Thì, nếu mà
ông không có ñi, thì một trăm tám mươi mấy
người này sẽ ñập lộn nhau và sẽ chết hết giữa
biển cả. Thì tôi thấy ông là một người sáng suốt,
mà ông không cứu người thì ông có tội." Năn nỉ
tui như vậy, mà buộc tui phải ñi. Thì tui nói,
"Không sao. Chuyện gì cũng cứu người." Nhưng
mà phối hợp lại với cái lời nói của Thượng Ðế
giáng xuống qua thể xác của cậu ñó, thì tui thấy
rất ñúng. Tôi ñể coi thử, mặc nhiên coi thử thế
nào? Rồi lần lượt thì bữa ñó, thiệt, tôi ñược ñi.
Thì ñi ra ñó, tôi ñi ra hải phận quốc tế có mấy
tiếng ñồng hồ, tầu Pháp cứu! Thì tầu Pháp tới
cứu, chúng tôi chưa ăn sáng! Ði cũng như ñi du
lịch thôi. Thì lên chiếc tầu mười bẩy ngàn tấn ñó,
rồi ñi qua tới Manille; rồi từ Manille, tôi ñi qua
Canada. Tóm tắt như vậy. Ừ. Ðã nói nhiều lần ….
Thành thật cảm ơn lòng quý mến và sự phát tâm
của tất cả anh em bạn ñạo Vô Vi ở ñây, và tất cả
những quý vị ñến ñây tham dự buổi nói chuyện
hôm nay; và sự hiện diện của quý vị rất cảm kích
về sự tu hành của chúng tôi, trong cái lời văn trao
ñổi giữa chúng ta; rồi tôi nguyện sẽ ñóng góp
nhiều nữa trong lời nói, trao ñổi, phân giải, từ nẫy
giờ ñể thâu băng và gởi ñi các nơi những bạn ñạo
hay là ñồng bào của chúng ta thích về môn Thiền,
có thể nghiên cứu với chúng ta. Thành thật cảm
ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.

Hình Ảnh Khóa Sống Chung Âu Châu 2017
Kính mời quí bạn ñạo xem hình ảnh Khóa Sống Chung Âu Châu 2017, trên www.vovinet.org, trang Sinh
Hoạt
http://www.vovinet.org/vn/activities/Colloque2017/Hinh%20Anh%20KSC%202017.html
Kính
Huỳnh Minh Bảo
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin Quý Bạn ðạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo : Cụ VÕ VĂN HUỆ ( Sáu Huệ ) ,sinh năm
1929 ,mất ngày 1-6-2017 (nhầm ngày7-5 năm ðinh Dậu),tại Quận 9 TP/HCM,hưởng thọ 89 tuổi ñược siệu
thăng tịnh ñộ.
Trân trọng xin cám ơn
Tð Dũng Hành kính báo
2) Kính xin Quý Bạn ðạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn ñạo Lý Công Luận
Mất ngày 04/06/2017 ( Mùng 10 tháng 05 năm ðinh Dậu ) . Tại Quận 8 . VN
Hưởng thọ 82 tuổi . ñược siệu thăng tịnh ñộ.
Xin cám ơn quý bạn ñạo

3) Kính nhờ quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho Mợ của bạn ñạo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ là:
Bà Dương Thị Ba sinh ngày 31 tháng 12 năm 1933 và mất ngày 5 tháng 6 năm 2017 lúc 5:33 chiều, tại
Sacramento, California.
Hưởng thọ 84 tuổi ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Thành thật cảm ơn quý bạn ñạo.
Thuỷ Nguyễn
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