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` 
Số 1207  26 tháng 8 năm 2018 

 

 

 

 Mục Bé Tám 1992 
 

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) Người đời thích sống lâu tại sao?  

2) Làm sao mới ổn định được? 

3) Ðường đi về Trời phải đi từ đâu?  

4) Nhơn tình thế thái là sao?  
5) Mọi người viết thơ đến Bé đều than khổ tại sao? 

6) Bé có quí thương họ hay không? 

7) Muốn xuất gia tu học thì phải làm sao? 

 
 
 

Haøo Quang 
 

Haøo quang chieâøu dieäu nôi nôi tieán 
Caœm thöùc traàn gian töï taïo phieàn 

Trí tueä khai thoâng  haønh chaùnh phaùp 
Bieát mình hieåu hoï  töï taâm hieàn 

 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 27-07-92  

Hỏi: Người đời thích sống lâu tại sao?  
 

TL: Thưa tập quán của con người đạt được không muốn mất, nhưng cuối cùng cũng phải chịu mất, 

tức là chấp nhận sự tiến hóa. Người tu thì chẳng có sanh tử luân hồi, thì ổn định hơn người chưa 

tu.  

 
2) Hỏi: Làm sao mới ổn định được?  
 

TL: Thưa dấn thân trong giả và thức giả thì mới ổn định, buông bỏ sức hút của hồng trần trong nội 

tâm, thực hành chơn pháp, học đạo Trời mà sống trong minh mẫn thanh tịnh tiến hóa  

 

                       Kệ:  

Thực hành chuyển thức tự phân ra  
Cảm thức càn khôn sống một nhà  
Hướng thượng tràn đầy qui hợp mối  
Hành thông chơn pháp tự phân qua  
 
3) 28-07-92  

Hỏi: Ðường đi về Trời phải đi từ đâu?  
 

TL: Thưa đường đi về Trời phải đi từ trung tim bộ đầu đi lên, nơi ấy là nơi xuất phát vô cùng, 

nhiên hậu mới ngộ được Tiên Phật Thánh. Còn đi từ lòng bàn chân, là nơi ngạ quỉ súc sanh, cho 

nên Bé thường khuyên người đời nên ý thức điện năng của chính mình mà hành sự, cọng đồng của 

vũ trụ đã chuyển hóa thành hoa quả rau cỏ thực phẩm cho nhơn sinh, là một kỳ công của tạo hóa 

không nên phung phí, và phải tự quán thông điều này, bằng cách tu thiền nhập định, thì mới thức 

tâm, hướng thượng tiến hóa, cảm thông nguyên lý vô sanh, và đức độ từ bi của Trời Phật  

 

                     Kệ:  

Nguyên năng sẳn có do Trời độ  
Thực hiện công phu hiểu ý đồ  
Chuyển tiếp thâm tình minh đạo pháp  
Tham thiền nhập định rõ Nam Mô  
 
4) 29-07-92  

Hỏi: Nhơn tình thế thái là sao?  
 

TL: Thưa nhơn tình thế thái là sự đối đãi giữa con người và con người tùy theo trình độ của mỗi cá 

nhơn. Cho nên ở đời này có kẻ thương người ghét, không thể làm sao vừa lòng mọi người được, 

quây quần trong duyên nghiệp, ngược lại người tu thì phải dứt khoát sự quây quần thì mới yên 

thân tu học  
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                   Kệ:  

Cảnh đời đen bạc chuyển khắc ghi  
Thế thái nhơn sanh thức kịp kỳ  
Uyển chuyển thức hồn tâm ngộ đạo  
Qui nguyên giềng mối tiến hợp thì  
 
5) 30-07-92  

Hỏi: Mọi người viết thơ đến Bé đều than khổ tại sao?  
 

TL: Thưa mọi người viết thơ đến Bé đều muốn biểu lộ tâm tư tràn đầy uất khí, Bé mới có cơ hội 

học thêm, và khuyên họ tự tu tự tiến thì mới giải quyết được trận đồ đau thương, chỉ có tu thì mới 

giải quyết được tâm bệnh sẳn có của chính họ.  

 
6) Hỏi: Bé có quí thương họ hay không?  
 

TL: Thưa Bé rất quí thương mỗi tâm linh chưa thức tâm tu học, mong họ thức tâm tu học thì mới 

quí chuyện đời gây cấn mà tiến về lãnh vực tâm linh, vui để xây dựng sự nhịn nhục tối đa thì mới 

có cơ hội thành đạo  

 

                     Kệ:  

Vui chung phát triển tùy tâm thức  
Khó khổ qui nguyên tình chuyển biến  
Giải mở trần tâm qui một mối  
Khai thông đời đạo chẳng nuôi phiền  
 
7) 31-07-92  

Hỏi: Muốn xuất gia tu học thì phải làm sao?  
 

TL: Thưa muốn xuất gia tu học thì tâm thức phải tự ly khai mọi sự tranh chấp của đời, nhiên hậu 

mới có cơ hội bước vào đạo tâm, tự thức giác mới tránh được hậu quả của sự sai lầm, bình tâm học 

hỏi thì mọi sự việc cuối cùng của nó là không, thì sẽ không bị bận rộn của ngoại cảnh. Ở đời này ai 

ai cũng muốn thành đạt sự mong muốn của chính mình, nhưng không chịu lui về thanh tịnh thì vạn 

sự khó thành, học thì phải hành, hành tức là phải dứt khoát buông bỏ việc đời, nhiên hậu mới đạt 

được tự nhiên và hồn nhiên  

 

                    Kệ:  

Tự tâm thức giác chẳng nuôi phiền  
Trí tuệ khai minh thức giác yên  
Không động không tịnh tâm tự sáng  
Hành thông tự đạt cảm giao liền  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Cờ Thiên Địa Nhân 
 

Ba luồng từ điển phân minh 

Người chung một cõi hiểu mình là ai 

Phân minh điển giới tiến hoài 

Ba vòng điển 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 Đất có tu có hòa 

Dù cho ở tận phương xa 

Biết Trời hiểu Đất mới là người ngoan 

Cùng chung khai triển bạc bàn 

Những lời chơn thật khai màn đạo tâm 

Cùng vui chúc bạn tự thầm tự tu 

Chính mình mới thật là ngu 

Tranh đua giành giựt tiền xu ở đời 

Thiên cơ biến chuyển nhìn Trời 

Thức thời thay đổi rõ Trời ân ban. 

 

Kính Bái, 

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Quán thông động loạn 
 

Manila, ngày 17 tháng 4 năm 1982 (tiếp theo) 

 
Người tu của chúng ta ở các nơi, bất cứ nơi nào, người tu Vô Vi luôn luôn bị đẩy, thúc đẩy vào chỗ động 

loạn! Vì trong động mới tìm được cái tịnh! Chớ không phải trong tịnh tìm được cái tịnh! Trong tịnh chỉ tìm 

cái động mà thôi! Cho nên các bạn đã thấy rằng quá trình, lúc tuổi trẻ lớn lên, đến lúc có vợ con toàn là 

động! Ngày nay các bạn tại sao thích tu? Sự tranh chấp xã hội, quyền thế các bạn qua hết rồi! Sự khổ cực, 

vui buồn các bạn đã qua hết rồi! Tại sao bây giờ các bạn thích sự quân bình? Và nhờ đâu các bạn mới hiểu 

được giá trị của sự quân bình và ngày nay đi tìm quân bình! 

 

Chúng ta người tu là chúng ta bước vào con đường trở về với sự quân bình và khi trở về với sự quân bình 

được rồi, chúng ta mới thấy cái thức hồi sinh chúng ta là vô cùng! Mà thấy được cái thức hồi sinh của 

chúng ta là chúng ta mới đi tới chỗ thanh tịnh! 
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Vì các bạn không còn chết chóc, không còn bị hăm dọa, không còn bị tất cả những chuyện gì ở thế gian 

cho là ma quỉ ám hại, hay là loài người. Vì thức hồi sinh chúng ta vô cùng, là luồng thanh điển của phần 

hồn, không bao giờ bị diệt, không bao giờ bị che lấp bởi một ai! Chúng ta có mạo diện bên ngoài nhưng 

mà tâm thức khác! Mỗi người đều có một tâm thức! Có người không muốn mích lòng một ai và thương 

yêu tất cả mọi người và muốn cống hiến tất cả những gì sẵn có của chúng ta cho mọi người! Kể cả thể xác 

cộng với tâm linh, cống hiến cho chúng sanh, để cho mọi người vui vẻ là ta vui vẻ! Mà nếu chúng ta làm 

cho mọi người buồn tủi thì tất cả mọi người sẽ đau khổ vì ta! 

 

Cho nên có loại người như vậy! Không thấy họ tu, không thấy họ hành, nhưng mà tâm lúc nào cũng hiền 

hòa! Lúc nào cũng hòa ái tương thân với mọi người! Rồi còn có loại người luôn luôn phân cách! Dòm mặt 

người thì chê khen về tướng số! Nói là người này tướng tốt, kẻ kia tướng xấu! Ðể làm gì? Ðể tạo sự chia 

cách và không khai triển lấy tâm linh! Chớ đâu có phải thấy tướng là thanh tịnh đâu! Ðâu có phải nhà 

tướng số hữu danh đó là không có vấn đề của gia đình đâu! Tất cả ở thế gian đều có vấn đề trên chương 

trình học hỏi mà Thượng Ðế đã ân ban! Và chính người phải học! Ðồng khổ như tất cả mọi người, chớ đâu 

phải nhà tướng số kia tránh được sự khổ đâu! 

 

Cho nên chúng ta thấy rõ, những sự gì tiên đoán tại thế, cũng ở trong cái mờ ám mà thôi! Chứ kỳ thật mọi 

người phải đi tới, đi mãi mãi, học mãi mãi không ngừng nghỉ! Nhưng mà biết học, phải học nơi động loạn! 

Mới tìm ra cái tịnh và nắm vững cái tịnh để đi! Cho nên Vô Vi không chủ trương các bạn lập chùa lập 

miễu, không chủ trương cho các bạn tìm chỗ thanh tịnh, nhưng mà chủ trương cho các bạn thiền đi! Rồi 

các bạn sẽ quán thông từ mọi sự việc sẽ đến với các bạn! Càng cố gắng tu, càng nhiều cơ hội để ngộ sự 

động loạn! Và khi ngộ được sự động loạn và quán thông sự động loạn thì các bạn sẽ tịnh! Các bạn nắm 

vững luôn, không bao giờ bị thụt lùi vì các bạn đã qua, các bạn đã dự cuộc! Nói người tu mà đi vô sòng 

bạc là động loạn! Không đâu các bạn! Nếu các bạn là thanh tịnh, các bạn sẽ học đạo ngay trong sòng bạc 

và các bạn thấy giá trị của trường đời hiên tại, xã hội hiện tại là không khác một sòng bạc! Kẻ ăn người 

thua, kẻ được người mất, bạn thấy chưa? 

 

Ðây là một trường thi và những cái bài học quí báu nhất, siêu đẳng, để đưa tâm linh tiến hóa trong một 

dũng chí! Hỏi mọi người tại thế, trước khi tôi yêu người kia, nhứt định phải lấy chồng, phải lấy vợ, nhưng 

rồi động loạn vô cùng! 

 

Có vợ có chồng, có con có cái, động loạn vô cùng, chạy kiếm từ xu từ cắc nuôi nó! Rồi tại sao khổ như vậy 

nhưng mà tỉnh táo như vậy? Ðáng lẽ người ta khổ, người ta cắn lưỡi chết, tự tử chết mà tại sao bà lại vui, 

ông lại vui? Ngày nay bà làm bà nội và ông làm ông nội, nó vui vô cùng! Thì lúc đó thấy giá trị thương 

yêu! Tại sao tôi thương cháu tôi nhiều bây giờ, tại sao tôi thấy tôi thương con tôi nhiều? Lại tôi thấy quý 

cái xã hội này nhiều! Tôi không muốn phá hư xã hội nữa! Tôi có gia đình để tôi xây dựng và tôi đóng góp! 

Ðó bài học từ từ mọi người đã và đang học để tiến, đã dự thi, thấy rõ rệt! Cho nên mọi người chúng ta 

đang học chớ đâu có rảnh! Ðâu có ai rảnh, đâu có ông kia nói ông kia ở trong cái chỗ đó ổng tu là ổng là 

người tu, còn tôi không phải người tu! Tôi là người tội! Ðó là vô lý! Cái tâm thức của các bạn chịu sửa 

chịu tiến hay là không? Không phải cái áo mão là đắc đạo đâu! Ăn thua cái tâm của các bạn! (còn tiếp) 
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018 
“Nhìn Xa” 

Hyatt Regency Montréal, Canada 
Từ 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2018 

24.08.2018 

Kính thưa quý bạn đạo, 

 Xin quý bạn đạo lưu ý các điểm sau đây: 

1) Đón tại Phi Trường Montreal Pierre-Elliott-Trudeau International Airport  (Code: 
YUL): 

Sau khi qua thủ tục nhập cảnh vào Canada, xin quý bạn ra cổng EXIT, và đến 

thẳng nhà hàng SUBWAY, nơi đó sẽ có Ban Chuyển Vận (BCV) đón tiếp quý 

bạn. Nếu chưa thấy BCV, xin quý bạn cứ tiếp tục chờ tại điểm hẹn này, để BCV 

không phải tìm kiếm hoặc lo lắng cho quý bạn. 
Vì nhân lực giới hạn, BCV chỉ đưa đón bạn đạo có ghi danh Đại Hội từ phi 

trường YUL về khách sạn Hyatt. Quý bạn đến ga xe lửa hay trạm buýt xin vui 

lòng tự túc. Những ngày đón từ phi trường về Hyatt: 11, 12 và 13 tháng 9. 
Những ngày đưa từ Hyatt ra phi trường: 17 và 18 tháng 9. 
Số điện thoại liên lạc :   

Anh Phan Cao Thăng: +1-514-885-1858 (có thể dùng Viber) 

Anh Hào: +1-514-402-7391 (chỉ nhận phone thôi) 

Sau đây là bản đồ phi trường và điểm hẹn nhà hàng SUBWAY: 
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2) Di chuyển tự túc: 

Hiện nay, thành phố Montréal có rất nhiều nơi đang sửa đường và kẹt xe. Trước 

khi vào thành phố, xin quý bạn cài sẳn “Google Maps” trong điện thoại 

smartphone, và sử dụng “Google Maps” vì software này có thể cho biết những 

con đường khác để tránh bớt kẹt xe hoặc những nơi đang sửa đường. Loại máy 

GPS cài trong xe hơi không chính xác bằng Google Maps. 

3) Parking tại Khách Sạn Hyatt 

• Parking trong khách sạn: Giá tiền VALET PARKING: 32 CAD một ngày, không 

giới hạn ra vô nhiều lần, và không phải tự parking, có nhân viên khách sạn phục 

vụ. 

Xin lưu ý: Ngày 13.09.2018, Khách sạn có rất nhiều khách. Nếu không còn chỗ 
parking, xin quý bạn sử dụng parking của Shopping Center. 

• Parking tại Shopping Center kế cận -  “Complexe Des Jardins”:  

Self-parking (parking tự túc): Giá tiền : 21 CAD từ thứ hai đến thứ sáu giá ban 

ngày từ 4 giờ sáng đến 15:30 chiều, giá ban đêm: 12 CAD từ 15:30 chiều đến 4 

giờ sáng ngày hôm sau. 

Giá đặc biệt cho cuối tuần: 

Ngày thứ bảy, và ngày chủ nhật (tính đến 4 giờ sáng thứ hai): 12 CAD một ngày. 

Tuy nhiên, quý bạn chỉ có quyền ra vô một lần duy nhất khi mua vé parking tại 
Complexe Des Jardins. 

 

 

Thành thật cảm ơn quý bạn, và xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội “Nhìn Xa” vào 

tháng 9. 

Kính thư, 

Ban Ghi Danh 
 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 

1) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu xin cho mẹ của bạn đạo Trần Thị Ngọc Thuỷ và nhạc mẫu của 

bạn đạo Bảy Chà, sanh năm 1924, mất lúc 10g25 sáng ngày 24 tháng 8 năm 2018, tức ngày 14 tháng 7 

năm Mậu Tuất, hưởng thọ 95t, hoả táng tại Hoa Viên quận 9 tpHCM, rải tro tại Vũng Tàu ngày 25 tháng 8 

năm 2018, được siêu thăng tịnh độ. 

 

Thành thật cám ơn Quý bạn đạo. 

 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 8/8 

2) "Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Trịnh Quốc Hữu, sinh năm 1953, là em trai của đạo hữu 

Trịnh Quốc Cường từ trần vào ngày 10 tháng 6 âm lịch tại Việt nam, hưởng thọ 66 tuổi sớm được siêu 

thăng tịnh độ.  

Cảm ơn quý bạn đạo 

HAHVV Hawaii  

 

 

3)   

BẠN ĐẠO QUÁCH THANH MINH 
Sinh ngày 15 tháng 1 năm 1952 từ trần ngày 13 tháng  8 năm 2018 (nhằm ngày 3 tháng 7 năm 

Mậu Tuất) tại thành phố Westminster,  California. Hưởng thọ 68 tuổi. 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 
Sẽ được cử hành ngày 26 tháng 8 năm 2018 tại Peek Funeral Home, phòng số 3 
Địa chỉ:  7801 Bolsa Avenue, Westminster Ca 92683 

• 8:00 am – 9:00 am:   Lễ nhập quan và phát tang 

• 9:00 am – 11:00 am:   Lễ viếng và tặng hoa 

• 11:00 am – 11:30 am:  Bạn đạo cầu nguyện và niệm phật tiễn đưa 

• 11:30 am – 12:00 pm:  Chuẩn bị di quan 

• 12:00 pm:     Hỏa thiêu 

Lễ rãi tro sẽ tiến hành ngày 24 tháng 9 năm 2018 
(nhằm ngày 15 tháng 8 âm lịch năm mậu tuất) 

 


