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` 
Số 1230  3 tháng 2 năm 2019 

 

 

 

 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) Tu đúng pháp thì phải làm sao?  
2) Mỗi lần có tin bão Bé đều cầu nguyện cho nhơn gian đỡ khổ tại sao?  
3) Lục căn lục trần còn mê muội làm sao giúp họ thức tâm? 
4) Người tu làm sao mới được sáng trí?  
5) Tim ổn định xác có bền lâu không?  
6) Người biết đạo cần làm gì trong giai đoạn nầy?  
7) Bé còn tính chuyện hơn thua với ai không? 
 
 

 

 Chaùnh Phaùp 
 

Chaùnh phaùp khai thoâng ñöôøng dieãn tieán 
Caûm thoâng ñôøi ñaïo töï taâm hieàn 

Qui nguyeân ñöôøng loái thaàm tu thieàn 
Chuyeån hoaù thaâm saâu töï caûm yeân 

 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1)Hỏi: Tu đúng pháp thì phải làm sao?  
 

Ðáp: Tu đúng pháp thì phải thực hành rõ rệt, ý thức được sự sống chết là luật tiến hóa của phần 

hồn đương nhiên phải có. Tu là để cho có cơ hội tự giải nghiệp tâm, còn việc chết sống sẽ không 

tương can, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, hằng sống trong đạo pháp, hạnh đức tràn đầy chẳng 

có lo âu.  
 

              Kệ:  
Thực thi đúng pháp chẳng lo sầu  
Giải chấp phá mê pháp nhiệm mầu  
Tiến hóa không ngừng qui chánh pháp  
Khổ hành tâm xác chẳng còn đau  
 

2) 29-11-92  

Hỏi: Mỗi lần có tin bão Bé đều cầu nguyện cho nhơn gian đỡ khổ tại sao?  
 

Ðáp: Mỗi lần có bão Bé đều thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ điển lành cho nhơn gian tự 

thức bớt khổ. Ðiển lành của chư Phật chư Tiên mới có cơ hội ban chiếu cho nhơn gian. Người 

chơn tu thoát phàm, hồn vía giao cảm điện giới mới cảm thức điều mà tu hầu tận độ cho nhơn gian 

cùng tu chuyển qua ngươn mới, không khí thanh nhẹ hơn.  
 

               Kệ:  
Tinh tấn thăng hoa chuyển thức Trời  
Cộng đồng chư Phật khắp nơi nơi  
Ban ơn không ngớt từ bi độ  
Sáng trí chơn tu tiến hợp thời 
 

3) 30-11-92  

Hỏi: Lục căn lục trần còn mê muội làm sao giúp họ thức tâm?  
 

Ðáp: Thưa phương pháp thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có cách giúp đỡ 

trực tiếp là co lưỡi răng kề răng dụng ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật. Chấn động nguyên ý Nam 

Mô A Di Ðà Phật khai thông hòa hợp với nguyên ý thanh tịnh thì lục căn lục trần đồng thức giác, 

càng ngày càng minh mẫn thêm, thì mới nhận rõ được chơn lý tức là sự thật không bao giờ thay 

đổi được.  
 

               Kệ:  
Thuyết thật chơn hành trí sáng thay  
Khai thông muôn nẽo triển hằng ngày  
Từ bi tận độ tùy duyên thức  
Xây dựng Phật Tâm chẳng đổi thay 
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4) 1-12-92  

Hỏi: Người tu làm sao mới được sáng trí?  
 

Ðáp: Người tu phải chấp nhận sống trong khổ, thiếu thốn đủ mọi mặt thì mới cảm thấy được khả 

năng của chính mình. Từ sự nhịn nhục của chính mình thì mới thông cảm được mọi mặt mà tiến 

hóa, cảm thức vạn vật đồng nhứt thể thì sẽ không còn thiếu thốn đua đòi và khổ tâm nữa. Càng 

hiểu chính mình thì càng ổn định, hành pháp đứng đắn lại càng minh, chỉ biết hành khổ để tự khai 

mở tâm linh thay vì nói mà không hành, tâm hướng ngoại, biến thể của nó là cạnh tranh vô lý. 

Sống trong cuộc sống ngắn ngủi nhưng chẳng học được gì, linh khí biến mất, mặt mày tăm tối u 

mê, trí không sáng, tâm không yên, tự mình giam trong khổ mà không hay, tánh tình trói buộc 

ngày ngày không tiến. Người chơn tu không cần trống kèn nhưng cũng có cơ hội thầm tiến trong 

thanh tịnh, càng hiểu được chính mình lại càng tinh tấn hơn.  
 

              Kệ:  
Khai thông trí tuệ chẳng mê hờn  
Cảm thức trần gian sống nghĩa ơn  
Tình đẹp phơi bày tâm chuyển thức  
Hóa sanh sanh hóa tiến qui hườn  
 

5) 2-12-92  

Hỏi: Tim ổn định xác có bền lâu không?  
 

Ðáp: Xác người bộ phận tim là quan trọng nhứt, muốn bộ phận tim ổn định thì phải tự gây một tập 

quán tốt: là không nên nghĩ xấu cho bất cứ một ai cả, thực hiện tha thứ và thương yêu mọi người 

thì mới cảm nhận được sự phát triển của lãnh vực từ bi. Thiền nhẹ óc sáng dễ hòa tan bất cứ 

trường hợp nào, quí trọng sự siêu sinh của mọi giới, cảm thức rõ sự tiến hóa của tâm linh.  
 

              Kệ:  
Tha thứ thương yêu chuyển hành trình  
Ý thức tâm tư tự phát trình  
Ðời đạo do mình xuyên chuyển tiếp  
Phóng thâu tự thức cũng do mình  
 

6) 3-12-92  
Hỏi: Người biết đạo cần làm gì trong giai đoạn nầy?  
 

Ðáp: Người biết đạo trong giai đoạn nầy cần tự thức nhiều hơn để tránh sự động loạn lôi cuốn theo 

sự biến chuyển của thiên cơ. Người đạo sống trong xác phàm cần nhịn nhục nhiều hơn lúc nào hết, 

tự dứt khoát trần tâm, tranh đấu giựt giành chuyện tạm mà đành quên chơn tâm tự thức, uổng cho 

một kiếp người tu học.  
 

             Kệ:  
Tu tâm khai triển ngoài trong  
Thức giác tâm tư nguyện một lòng  
Học đạo qui hồi tâm thức giác  
Khai thông đời đạo chẳng lòng vòng  
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7) 04-12-92  

Hỏi: Bé còn tính chuyện hơn thua với ai không?  
 

Ðáp: Bé lúc nào cũng tính chuyện hơn thua với chính Bé mà thôi. 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Khai Tâm 
 

Nguyên năng sẵn có đời đời 

Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao 

Hành trình kẻ trước người sau 

Bạc phơ mái tóc mắt màu đổi thay 

Thực hành tự đạt vui say 

Phần Thanh phần Trược đổi thay hoài hoài 

Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài 

Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh 

Thấm nhuần lại rõ Chơn Tình 

Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân 

Hồi sinh thức giác muôn phần 

Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời 

Học rồi phải trả phải rời 

Phải qui chơn trạng tạo lời thanh cao 

Vô cùng từ thấp đến cao 

Công bằng nhịp thở cảm giao đồng hành 

Thế gian của cải hóa sanh 

Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa 

Tâm thành khai triển lý xa 

Cạnh tranh tăm tối khó hòa nơi nơi 

Vạn linh chuyển hóa bởi Trời 

Trong vay có trả có Đời dạy ta 

Vô cùng thức giác tương hòa 

Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình 

Bình sanh học hỏi làm thinh 

Học Kiên học Nhẫn sửa mình mới nên 

Hòa đồng trật tự vững bền 

Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư Không 

Giải thông chơn trạng khai vòng 

Minh Tâm Kiến Tánh Thiên tòng cảm giao 

Bên trong sáng suốt thuở nào 

Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa 

Không ngoài chơn tánh thật thà 

Không còn xảo trá gạt mà Đạo Tâm 

Lý Trời siêu diệu thậm thâm 

Tầm đường khai triển âm thầm dựng xây 

Chớ nên tạo chức làm Thầy 

Luận bàn bình đẳng việc nầy việc kia 

Cộng đồng nhứt trí chẳng chia 

Thực thi Đời Đạo chẳng lìa Lý chơn 

Mọi người tự thức tùy cơn 

Nhận ta tăm tối chẳng hờn kẻ minh 

Sửa mình hòa cảm nhơn tình 

Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời 

TRỜI ban luận xét chơn lời 

Học hoài không hết học nơi thanh hòa 

Càng ngày càng tiến càng xa 

Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không 

Cộng đồng Tiên Phật ước mong 

Dìu cho thiên hạ tiến tòng giải mê 

Chẳng còn câu chấp khen chê 

Trung dung tiến hóa hướng về nội tâm 

Ly khai ngoại cảnh sai lầm 

Trở về chánh pháp chơn Tâm hợp hòa 

Chẳng còn động loạn ta bà 

Xác Hồn tiến hóa tự hòa Hư Không 

Nhìn xem sông núi một vòng 

Vững bền khai triển Thiên tòng cảm giao 

Phong ba bảo táp ào ào 

Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng 

Thực hành bền chí góp phần 

Dựng xây nguồn Đạo cơ tầng giải phân 

Núi sông cộng tác ân cần 

Dựng xây Vũ Trụ giữ cân luật TRỜI 

Hòa đồng thanh khí lập Đời 

Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa 

Dựng xây của cải lập đà 

Triển khai vật lý tương hòa cảm minh 
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Loài người thức giác vui tình 

Càn khôn bù đắp tạo minh tạo hòa 

Tranh giành đất hiện cách xa 

Quên Hồn quên Vía quên hòa nội tâm 

Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm 

Giết nhau vô lý chẳng tầm Lý chơn 

Hồn là bất diệt qui hườn 

Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời 

Tay không giáng thế ở Đời 

Giựt giành tạo khổ khó rời khổ đau 

Thương nhau lại rõ nhiệm mầu 

Càn Khôn hợp nhứt đuôi đầu khai thông 

Trong vòng trật tự góp công 

Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn 

Cảnh Đời khai mở nhiều đàng 

Chung qui cũng phải mở màn phát Tâm 

Lòng tham ước vọng khai tâm 

Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa. 

 

Lương Sĩ Hằng 

 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Kiểm Ðiểm Thiền Chung 
 

Montréal, ngày 10 tháng 7 năm 1983 
 

Thưa các bạn, 
 

Hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng thiền đồng triển, qua ngày Ðại Hội cho đến nay, thử xem chúng ta đã 

học hỏi được gì? Cảnh huyền vi, cho đến lý trí sáng suốt của chính mọi hành giả! Một số bạn đạo đã ra về 

và một số bạn đạo lưu lại tại đây, cũng đồng học để hiểu rõ và chứng minh rõ rệt có cõi bên kia hay là 

không. Ngày hôm nay chúng ta đã đồng chứng, thấy rõ và mọi người đã dự cuộc và thấy rằng cái cõi bên 

kia có thật! Ðể cho chúng ta vững tin và thực hành! 
 

Như qua mấy hôm, chính bản thân của Nam Mai là người không biết gì về huyền bí, hoàn toàn không hiểu 

nhưng mà được hồng ân của bên trên đã ân độ để giải tiến cho mọi người qua từng giai đoạn một, và ý 

thức rõ rệt! Và nhiều người cảm thấy trên đường tu học cần phải học dũng, phải học nhẫn để tiến! Lãnh cái 

sự đau đớn, nghiệp thân để chung gánh vác với những chư vị thiêng liêng đã và đang làm ở cõi trên! Tình 

thương lưu lại cho chúng ta đường lối để cởi mở tâm thức cho chúng ta thấy rõ, muốn có những siêu lý 

như vậy phải qua những cơn thử thách! Như tôi đã thường nói với các bạn rằng, lúc tôi tu học về Pháp Lý 

Vô Vi thì tôi đã phải chịu biết bao nhiêu cú đấm đá của cõi thiêng liêng mà để thức tâm. Qua biết bao 

nhiêu giai đoạn thử thách của trường đời cũng như tâm đạo, cơn nhồi quả triền miên xảy ra trong tâm thức 

chính hành giả và hành giả mới tiến về tinh vi và sáng suốt được! 
 

Cho nên trên đường tiến hóa không phải êm ả như lòng tham muốn trần tục! Những người thế gian ngày 

hôm nay có được đồng tiền mới thấy rõ là chúng ta đã làm những điều bất chánh mà không hay! Rồi vun 

bồi cái bất chánh đó làm cho con người yếu hèn mà không biết! Cho nên ngày hôm nay chúng ta cổi trần ra 

để thấy rõ những hành động sai lầm mà chính chúng ta căn bản từ bên trên giáng lâm xuống thế gian học 

hỏi chữ Dũng để tiến hóa! Mà nào chúng ta đã đứng ta gánh chịu chưa? Tất cả mọi người đã gánh chịu cho 

chúng ta được hưởng thụ hiện tại! Rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng cương quyết dũng tiến! Vì tôi chọn 

con đường Vô Vi là con đường gánh vác, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn ưu tư trong trí óc của tôi và 

để qui không trở về đại đạo! Thì ý chí đó luôn luôn bất khuất và bất chấp! 
 

Cho nên vàng thiệt không sợ lửa! Bước vô giới nào chúng ta cũng chịu đựng để tiến hóa vì chúng ta nắm 

được một cái pháp để giải tiến tâm linh, xây dựng dũng chí thì chúng ta thấy chuyện thử thách là đương 
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nhiên phải có mà ngày hôm nay đã có một cái khóa mới nhất để cho chúng ta thấy rằng: Phải học hỏi, phải 

chấp nhận, bất cứ từ đâu đến, thì chúng ta mới thấy rõ thực chất sẵn có của chính chúng ta. Ðiển là gì? Lý 

thuyết là gì? Thực hành là gì? Rốt cuộc chúng ta phải thực hành! Tuổi tác giới hạn mấy chục năm rồi phải 

rời khỏi ra đi! Hỏi chứ đi bằng cách gì nếu chúng ta thiếu dũng chí, thiếu nhẫn, thiếu hòa, không chịu dẹp 

cái chấp ta ngã mạn, tự ái, thì làm sao chúng ta đến, chúng ta đi được! Mà làm sao chúng ta trở nên một vị 
trí của một chiến sĩ Tình Thương và Ðạo đức! Tình thương và Ðạo đức phải chấp nhận dũng để cứu chúng 

sanh! Mà trước hết ta chưa có học cái gì làm sao cứu, lý thuyết có, hành động không có, thực hành không 

có thì làm gì mà tiến được! 
 

Cho nên ngày hôm nay các bạn đã học qua một khóa thấy rõ dũng chí của chúng ta, phần còn lại đây là 

dũng chí sẵn có, mọi người chúng ta phải có! 
 

Ngày hôm nay chúng ta có nhà cửa sung sướng an bài ngày qua ngày, nhưng mà ngày nào rồi chúng ta sẽ 

buông bỏ tay không, về không, rồi làm thế nào? Chỉ có dũng chí mà thôi! Chứ đâu phải qui không hai chữ 

muốn nói là nói được! Không! Nhưng phải thực hành để qui không, mới thấy thanh nhẹ, thấy rõ, thấy 

chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ! 
 

Hỏi chứ thanh khí điển càn khôn vũ trụ giáng lâm thế gian đang ngự vào đâu? Ngự vào chỗ đau khổ cũng 

như chỗ tạm bợ sung sướng nhưng mà chia sớt sự công bằng để tiến hóa! Hỏi chứ cái thanh khí đó phải 

dũng không? Luồng điển thiêng liêng kia phải dũng không? Tại sao họ đạt ở giới kia họ mới chuyển qua 

đây? Ăn gì của chúng ta, sướng ở chỗ nào, chỉ hành khổ và ngược lại lạy lục chúng ta và cầu xin chúng ta 

sớm trở về bên kia thức giác! Thì tất cả những luồng điển đã phân giải hằng tuần cho các bạn nghe đây để 

các bạn hiểu, không phải là vụ lợi nhưng mà sự sáng suốt đó đưa vào, truyền cảm trong tâm thức của các 

bạn để các bạn tự giác! Cái phần đó có tính tiền các bạn không, có xin các bạn không? Nhưng mà luôn 

luôn độ trì cho các bạn tiến hóa! 
 

Cho nên để xây dựng cái vốn cuối cùng của tâm linh của các bạn, chính các bạn đã bỏ rơi rớt từ bao nhiêu 

kiếp, ngày hôm nay bề trên đã ân độ cho các bạn, đủ cơ hội học lối nhồì quả, học lối thực hành, học lý 

thuyết, học đủ thứ, để các bạn làm một hành trang lớn mạnh hùng dũng hơn để trở về trên đường mong 

muốn là nguồn cội! Chúng ta đặt một ý chí vô cùng thì chúng ta phải chấp nhận vô cùng, lúc đó mới xứng 

đáng và quân bình để tiến hóa! Nếu mà chúng ta không chấp nhận làm sao chúng ta đi lên được! Các bạn 

đã từng đi máy bay, các bạn thấy chiếc máy bay cất cánh từ thế gian lên không trung, sự hi sinh cao cả đó 

là đóng góp của tinh thần của con người, sự thông minh của con người do Thượng đế ân ban và lập lại sức 

quân bình và chịu đựng vô cùng mới vượt qua trùng dương đến đích! 
 

Thì chúng ta đã thấy có gương lành tại thế, xác thân ta là gì? Là một phương tiện, mà ngày hôm nay chúng 

ta được học và chúng ta vô tình đã làm cho mọi người đau đớn vì tư lợi chúng ta không hay! Ngày hôm 

nay chúng ta học về cõi thiêng liêng, cho chúng ta thấy những sự đau đớn mà chúng ta cảm nhận đây là sự 

đau đớn của chúng sanh! Chúng ta thấy đã Jésus Christ đã đau đớn là đau đớn của chúng sanh! Mà gánh 

vác đó gánh vác sự đau đớn của chúng sanh chứ không phải gánh vác trong sự ăn thua trần tục! Ðừng có 

nhầm lẫn trong sự ăn thua trần tục, mà chuốt lấy sự tăm tối và gây thêm tai nạn cho chính mình! Cho nên 

mọi người chúng ta đã học và chính hành giả Vô Vi đã ý thức rất rõ ràng đường lối giải thoát! Khi mà các 

bạn ý thức đường lối giải thoát thì các bạn đã chứng minh rõ các bạn không phải là người tại đây! Các bạn 

là người từ ở cõi trên xuống thì không bao giờ các bạn sợ mất! Phải giữ lấy cái của đó, cái ý chí đó là cái 

của đời đời bất diệt của chính bạn! Không nên giữ lấy cái bản chất yếu hèn mà một ngày nào đây chúng ta 

mỗi người phải chia tay rồi sẽ đi lên xa hơn và tiến tới xa hơn thì bao nhiêu thử thách, chúng ta chỉ lấy một 

cái dũng chí mà để tiến hóa mà thôi! Dũng chí đó là vô cùng! Dũng chí đó là cái vốn đời đời của tâm linh. 

(còn tiếp) 

  

 


