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` 
Số 1232  17 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 ÐạoTâm 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) Muốn có thanh tịnh thì phải làm sao? 
2) Người tu thiền biết niệm Phật, óc sáng, thấy được điển giới thanh nhẹ thì sẽ được đi đâu?  
3) Ngày mai Bé phải rời khỏi Manila đi Bangkok, Bé có nhớ những bệnh nhơn mà Bé đang điều trị 
không? 
4) Sự sống của loài thú vật là sao?  
5) Bé đã bình an đến Bangkok, Bé có vui không?  
6) Bé về đây tu thiền óc còn sáng không?  
7) Bạn đạo hướng tâm về Bé, và sẽ đến gặp Bé, Bé nghĩ sao?  
 
 

Thức Giác 
Thức giác sửa mình duyên tận độ 

Trí tâm thanh tịnh nguyện nam mô 
Tình đời đen bạc khó ra vô 

Giải tỏa phiền ưu thức trận đồ 
 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1)Hỏi: Muốn có thanh tịnh thì phải làm sao?  
 

Ðáp: Thưa muốn có thanh tịnh thì phải tự động buông bỏ sự động loạn, dứt khoát tình đời tạm bợ, 
bước hẳn vào đạo thì sẽ có cơ hội tự cứu, hướng về con đường vĩnh cửu bất diệt, tâm yên trí sáng.  
 

Kệ:  
Minh tâm kiến tánh tự phân bàn  
Ðời đạo chuyên tu thức cảm an  
Một mối qui nguyên tình quí đẹp  
Từ bi khai triển chẳng bàng hoàng  
 
2) 10-12-92  
Hỏi: Người tu thiền biết niệm Phật, óc sáng, thấy được điển giới thanh nhẹ thì sẽ được đi đâu? 
 

Ðáp: Người tu thiền niệm Phật trí sáng thanh nhẹ sẽ được chư Tiên Phật ban chiếu và dẫn dắt tiếp 
tục tu học tiến hóa về phần hồn, gia đình sẽ khỏi bận tâm và tiếp tục tu như người là đúng đường, 
gia đình sẽ được an vui.  
 

Kệ:  
Dứt khoát đường đời ý chí tu  
Giải mê phá chấp giải tâm mù  
Thăng hoa thanh nhẹ tùy duyên thức  
Khai triển đường tu độ thế tu  
 
3) 11-12-92  
Hỏi: Ngày mai Bé phải rời khỏi Manila đi Bangkok, Bé có nhớ những bệnh nhơn mà Bé đang 
điều trị không? 
 

Ðáp: Thưa Bé lúc nào cũng nhớ thương họ, trong giờ thiền, Bé luôn luôn hướng về họ, lần lượt họ 
sẽ được bớt nạn. Một cuộc gặp gỡ và giúp đỡ cho họ hết bệnh, cũng là duyên nghiệp tái ngộ và 
đồng hoá giải, Bé khác hơn những y sĩ khác tính tiền bạc với họ, thì bệnh rất khó khôi phục nhanh 
chóng.  
 

Kệ:  
Trì tâm tận độ thức cao siêu  
Hóa giải trần tâm ý mỹ miều  
Thức tỉnh đường tu thêm được tiến  
Hành thông tự đạt thật là siêu  
 
4) 12-12-92  
Hỏi: Sự sống của loài thú vật là sao?  
 

Ðáp: Sự sống của loài thú vật thì cũng phải sống theo trật tự của chính nó, vạn vật đồng nhứt thể, 
phải có đầu có đuôi thì mới có sự sống, nguyên điển vô sanh trường tồn, vẫn giữ hình thù muôn 
loài vạn vật ở nơi hư không sống động, là gốc gát bất diệt. Người đời biết được nguyên lý nầy chỉ 
biết lo tu thì mới trở về được trật tự vô sanh, không cần cạnh tranh chánh trị, nhưng vẫn có cơ hội 
tiến hóa tốt.  
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Kệ:  
Cảm thông nguyên lý vô cùng tận  
Tự thức khai thông đóng góp phần  
Vượt khỏi trần tâm duyên thức giác  
Ðầu đuôi khai mở cảm giao tầng  
 
5) 13-12-92  
Hỏi: Bé đã bình an đến Bangkok, Bé có vui không? 
 

Ðáp: Bé rất vui được tái ngộ người hiền, giữ mình trong trật tự, biết quí yêu Trời Phật, làm việc 
cần mẫn, Trời ban phước an vui, gặt hái được sự bình an, gia cang hiền hòa.  
 

Kệ:  
Tu hành tự thức thiết tha tình  
Cảm thức đời nay sống một mình  
Hồn vía qui nguyên tình bạn đẹp  
Sống vui thanh tịnh lại càng minh 
 
6) 14-12-92  
Hỏi: Bé về đây tu thiền óc còn sáng không? 
 

Ðáp: Thưa Bé về đây óc vẫn sáng, lúc tịnh vẫn nhẹ nhàng, không có gì trở ngại cả. Từ quang của 
Bé vẫn phóng đi xa học đạo triền miên an vui và cứu độ, sự liên hệ nhắc nhở giữa bạn đạo và Bé 
vẫn mật thiết tùy theo từ quang của mỗi trình độ.  
 

Kệ:  
Tâm thức khai minh trí thanh bàn  
Phóng thâu thanh nhẹ vẫn bình an  
Bộ đầu cảm thức tùy duyên độ  
Không, có, có, không chẳng bàng hoàng  
 
7) 15-12-92  
Hỏi: Bạn đạo hướng tâm về Bé, và sẽ đến gặp Bé, Bé nghĩ sao?  
 

Ðáp: Bé rất vui vẻ đón tiếp họ, vì họ hướng tâm chung một chí hướng tiến hóa của tâm linh, mọi 
người sẽ được vui khi gặp mặt. Tình thương yêu tha thiết cùng tương ngộ tạo thành một linh khí 
tương giao, hòa tan trong tâm thức, đôi bên đều ổn định.  
 

Kệ:  
Tu hành tinh tấn rõ hành trình  
Quí báu thương yêu xét xét minh  
Tương hội qui hình tâm tự đạt  
Thanh thanh diệu diệu xét nơi mình 
 
 
 
 



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng4/6 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Tham Dục 
 

Tham dục đê hèn tự hại thân 

Chân mềm tay lạnh trí bần thần 

Giữ sao cho chính đường tu đạo 

Dâm tánh hại thân khó góp phần. 

 

Nói thời thay đổi nhiều lần 

Tâm không thanh sạch khó lần đến nơi 

Tình người kêu gọi la Trời 

Tâm gian mánh khóe tạo đời trược ô 

Tự mình bài bác Nam Mô 

Tu không thành đạo bước vô cõi trần 

Khổ mình khổ họ bao lần 

Phá tiền phá bạc phá tầng cảm giao 

Thế gian cảnh đẹp nhiều màu 

Duyên đời khuyến rũ đổi trao tội tình 

Lại thêm bức rức bực mình 

Khùng điên thuyết bậy khó minh tình người 

Bày trò thiên hạ chê cười 

Sống không thanh tịnh người người động thêm 

Càng hành khó ngủ ban đêm 

Cực hình đày đọa khó êm cõi lòng 

Sống trong khung cảnh phập phòng 

Nghi ngờ đủ thứ khó thông luật Trời 

Bực mình trở lại kêu Trời 

Trời đâu chứng giám những lời bất chơn 

Cộng thêm bản chất giận hờn 

Khổ càng thêm khổ chẳng đồn được đâu./. 

 

Lương Sĩ Hằng 

Bangkok, 24-05-1989 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Kiểm Ðiểm Thiền Chung 
 
Montréal, ngày 10 tháng 7 năm 1983 
 
 
Nếu chúng ta tin một vị Phật, đến đó, vị Phật bước qua một đống lửa kia rồi chúng ta không lý bỏ Ngài 
sao? Chúng ta phải đi, dù cho tan xương nát thịt, ý chí chúng ta không bao giờ thay đồi,.Khi các bạn vượt 
qua các bạn thấy rằng: Kỳ này chết rồi, tôi theo ông này thì tôi tiêu rồi, tôi bịđốt không còn cái gì hết 
nhưng mà hồi sinh trở lại! Ðó là thức hồi sinh sẵn có của các bạn chứ không phải vị Phật kia ân ban. 
Nhưng mà vị Phật kia đãđi qua rồi vàđưa cho các bạn đi đến là các bạn được giải nghiệp hoàn tòan, nếu 
các bạn chịu bước vô! 
 
Cho nên trong cái chỗ thử thách để hiểu đạo, hiểu đời, xây dựng ý chí mới lập lại thiên đàng tại thế và dự 
cuộc siêu văn minh ở tương lai được. Cho nên ở trường đời các bạn thấy rõ, có gia cang thì luôn luôn đụng 
phải sự thử thách, có tình yêu đụng phải sự thử thách, có tiền bạc đụng phải sự thử thách, nguyện tu học 
cũng phải đụng phải sự thử thách mới tiến hóa! Mới thấy rõ thực chất của chính mình! Nhiều người, nhiều 
chúng sinh tại thế hiện tại, triệu triệu ức ức người không biết, chưa tìm ra thực chất của chính họ! Chưa 
biết họ màđòi sung sướng nhưng mà sau cái sung sướng là cái khổ không hay! Ngày nay chúng ta hiểu 
được khổ, lao đầu vào khổđểđi tới hạnh phúc! Cho nên trong cái sự khổ này nó hổ trợ cho chúng ta một 
dũng mảnh vô biên! Cho chúng ta thấy tu là khổ! Khi tôi tu tôi phải dứt bỏ nghiệp căn, đó là khổ, thấy đời 
thiếu thốn nhưng đạo quân bình! Chúng ta mới thấy rằng, tôi bỏ cái này tôi mới bước qua cái kia, tôi ôm 
cái này làm sao tôi bước qua cái kia! 
 
Cho nên chúng ta thấy cái đường tu, mà càng ngày các bạn càng tu nhiều thì các bạn phải chấp nhận cái 
nhồi quả nhiều! Mà chấp nhận nhồi quả rồi các bạn sẽ ngắn gọn trở lại, thanh nhẹ trở lại! Qua cơn thanh 
lọc là chỉ có tốt không có xấu! Cho nên nhiều người còn bành trướng cái tham tánh tăm tối, địa vị vô lý tại 
thế! Vì chúng ta thấy nghĩa là địa vị lớn bao nhiêu bao nhiêu rồi tới hồi chết cũng phải buông bỏ không 
đem được địa vị theo! Nhưng mà cứ chun vô trong cái địa vị đó rồi bành trướng cái địa vị đó. rồi làm sao 
mà tiến hóa! Kêu thu nhỏ lại, hẹp đi, êm dịu đi, học nhẫn học hòa, dẹp tự ái, nhưng mà vẫn bành trướng tự 
ái, thấy không? 
 
Qua cơn thử thách là muốn bành trướng tự ái! Cái đó là khổ sẽ tới, không tiến hóa nổi! Cho nên các bạn 
hiểu được, phải xét lấy mình và tự trách lấy mình để khai triển tâm linh! Vì võn vẹn chúng ta có phần hồn 
là bất diệt, tin là phần bất diệt thì chúng ta mới là người tu! Nếu mà không tin và không thấy rõ ý chí đó thì 
không phải người tu! Tại sao phải thấy rõ ý chí đó? Các bạn thanh lọc từ hai mươi tuổi tới ngày nay ba 
mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổ, phải biết bao nhiêu sự gọt rửa tâm linh của các bạn không? Biết 
bao nhiêu cơn điêu luyện bạn không? Cho nên bạn thấy rõ, rốt cuộc rồi các bạn phải đi một mình, sinh ra 
bởi một mình và phải chết bởi một mình, rõ ràng như ban ngày! Hỏi chứ ai đi dùm cho các bạn trong giờ 
phút lâm chung? 
 
Tại sao các bạn không lo dọn gánh để chuẩn bị cho kỳ đi tới? Cho nên tâm linh người tu quan trọng ở điểm 
này! Chấp nhận sự đau đớn và cảm thấy trong sự đau đớn đó tôi sẽ có hạnh phúc! Cho nên những người 
bước vào thiền môn tu học là đều là những người đau đớn và thấy rõ giá trị của sự đau đớn, khổ tâm của 
khổ tâm và hòa tan trong khổ thì mới đạt được sự quân bình và hạnh phúc! Tôi mới qua một kỷ thuật điêu 
luyện như vậy! 
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Cho nên chúng ta tu Vô Vi làở trong hoàn toàn kỷ thuật điêu luyện, tiến hóa của tâm linh, nay vầy mai 
khác, giờ này như thế này, giờ khác nó phải thayđổi như vậy nhưng mà cũng nằm trong một nguyên lý mà 
thôi, để mắt phàm có thấy sự biến chuyển của thiên cơ không? Cái phương thức điêu luyện như thế này 
làđể cho người thấy cái bánh xe tiến hóa rõ rệt, mới chấp nhận! Rồi khi chúng ta chấp nhận, chúng ta mới 
thấy rằng con đường học đạo quân bình là quan trọng, màđạt tới quân bình rồi chúng ta đi trên con đường 
hành đạo mới là từ bi hướng độ chúng sanh! Cho nên tâm thức các bạn càng ngày càng mở rộng, lượng từ 
bi của các bạn càng ngày càng mở rộng, hạnh hi sinh các bạn càng ngày càng cao, nhưng mà không phải 
đến đó là hết đâu! Nhưng phải nâng cao hơn, không nâng cao hơn thì làm sao xứng đáng là con của 
Thượng Ðế! Làm sao xứng đáng là người con của nhân loại! Xã hội đang yêu quí chúng ta và cho chúng ta 
có cơ hội sống trong lẽ sống, đó là cái đó sự học trước mắt chúng ta, nói thế gian này là chuyện học trước 
mắt chúng ta, vậy chớ ai chuyển? Phải có cái cảnh huyền vi chuyển đến cho chúng ta không? Tâm chúng 
ta không nghĩđó là ma, tâm chúng ta không nghĩđó là quỉ, tâm chúng ta luôn luôn nghĩ sự thiện lành! Ðó là 
của Phật, của Trời thì tất cả những tà ma quỉ quái đều sẽ biến trong tức khắc. Thì lúc đó các bạn thấy rằng 
cái dũng chí du dương là quan trọng! Dũng chí du dương là sức mạnh vô cùng trong Thanh tịnh và Sáng 
suốt, càng học càng tiến, càng tu thiền càng mở trí! 
 
Cho nên qua một cơn nhồì quả, nó có nhiều chi tiết mà có thể làm cho chúng ta sụp đổ trong giai đoạnđụng 
phải những chi tiết, nhưng màý chí chúng ta phải vun bồi! Nắm đó màđi tới, không bị kẹt nữa, phong ba 
bão táp là cảnh thường tình đãđến với chúng ta, tham sân si hỉ nộái ố dục là phong ba bão táp đó bạn ơi! 
Nó luân chuyển trong tríóc và trong thể xác các bạn không ngừng nghỉ, đến ngày hôm nay, cái thiên cơ của 
tiểu thiên địa biến chuyển từ ly từ tí. Nhưng mà các bạn chưa thanh tịnh chưa thấy rồi truy tầm thiên cơ! 
Nghe lời bên ngoài vôích, tất cả là bên trong của các bạn mà thôi! Tại sao cảm thấyđau đớn? Yếu hèn cảm 
thấy đau đớn,mà nếu các bạn là dũng mãnh lên thì không cóđau đớn, chúng ta kẹt ở trong thế kẹt rồi thì 
không thấy sựđau đớn, mà xuất đi ra! 
 
Cho nên các bạn có cái Pháp Luân Thường Chuyển, hít vô cùng, hít ngộp thở, đó là các bạn có cơ hội xuất! 
Cho nên cái phương thiền của chúng ta là giải tiến để rõ cái thiên cơ mật pháp trong tiểu thiên địa của 
chính chúng ta. Rồi chúng ta xuất ra mới học cái mật pháp của Ðại thiên địa, càn khôn vũ trụ, hằng ngày 
hằng giờ biến chuyển trong tâm thức của chúng sanh nhưng mà chúng sanh không hiểu sự liên hệ không 
ngừng nghỉ, càn khôn vũ trụ biến chuyển, tâm thức của các bạn cũng biến chuyển mà không hiểu! Nhiều 
khi các bạn bực bội hay là nhiều khi các bạn cảm thấy nhẹ nhõm, có sự thật như vậy! Các bạn thanh tịnh đi 
rồi nghe lại những cuốn băng này tôi đã phân tách, rồi các bạn thấy sự biến chuyển của các bạn liên hệ với 
sự biến chuyển của càn khôn vũ trụ! Tâm động thì thần tri! Các bạn nghĩ xấu cho một người nào là các bạn 
tự giam hãm các bạn rõ ràng! Phải thức tâm điều này! Ðiều này làđiều quan trọng của hành gỉả Vô Vi, phải 
tìm hiểu cái sựđóng góp quí báu của tất cả vạn linh đãđưa đến với chúng ta! Chúng ta phải giữ lấy đểđi, vìý 
chí chúng ta không bao giờ bị cắt đứt và sự sáng suốt của chúng ta không có bị một phần nào có thể che 
dấu được, trừ ta chấp nhận! 
 
Cho nên ta hiểu điều này thì ta ôm lấy cái dũng chíđóđi tới không bị trở ngại nữa! Chúng ta sống với thanh 
khí cả càn khôn vũ trụ nhẹ nhàng và nếu chúng ta sống hẳn vào đó là tâm thức chúng ta vẫn tiêu dao nơi 
tiên cảnh! (còn tiếp) 
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Hướng Tâm Cầu Nguyện 

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh bạn đạo Trần Mạnh Ái, chồng của bạn đạo Trần Thị Xâm, 
sinh ngày 21 tháng 5 năm 1944, mất ngày 12 tháng 2 năm 2019 (nhằm ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) lúc 
9:50 sáng tại San Jose (California), hưởng thọ 75 tuổi, được thượng lộ bình an và siêu thăng tịnh độ.  

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
 
Kính Báo, 
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California 

 

Thơ Bạn Đạo Viết 
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

Kỷ Hợi đến rồi quý bạn ơi! 
Thực hành tinh tấn khắp nơi nơi 

Chung vui hội-ngộ mừng năm mới 
Cung chúc tu mau sớm đạt thành 

Thân người ngắn tạm đừng quên nhé 
Ráng luyện công phu kẻo trể giờ 

Đêm-đêm hành pháp, ngày luôn nhớ 
Niệm-niệm hành trì chớ lãng quên 

Pháp giới tình thương, duyên Thầy độ 
Thực hành thành đạt, sống thảnh thơi. 

 
Las Vegas ngày 07/02/19 
Kính bái, 
Lê Thị Lệ-Hoa 

 

ĐỜI NGƯỜI 

Đời người quá đổi lành anh 
Trẻ thơ mới đó trở thành già nua 
Con người sống chết bấ tthường 

Ngày đêm lo nghỉ cho than đủ điều 
Đâu ngờ thần chết kề bên 

Thân thời tan rã, Hồn thì bơ-vơ 
Thân Hồn hiền đức lo tu 

Đến khi bỏ xác có nơi thiện-lành 
Tu lâu thấy rõ đành-rành 

Chẳng còn mê thích cảnh đời thế gian 
Ngày đêm sống tạm lo tu 

Đến ngày mản hạn ngao du thanh- nhàn 
Cảnh đời không thật, bất an 

Khi xưa phạm lỗi khổ đày trần gian 
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Con nay tu sửa đàng-hoàng 
Quay vào than xác thấy toàn lỗi con 

Vì tham, ham muốn quay cuồn 
Nhờ thiền thanh tịnh thấy mình lầm sai 

Oai linh điển lực dồi mài 
Chờ ngày bỏ xác, Hồn lai quy hồi 

 
Las Vegas ngày 08/02/19 

Kính bái, 
LêThịLệ-Hoa 

 
Thông Báo Video Đại Hội Nhìn Xa 2018, phần 1, 2 & 3 

 
Kính gởi quý bạn đạo tiếp theo hai đường link sau đây để coi video Đậi Hội Nhìn Xa tiếp 
theo.   
 
ĐH2018 - Nhìn Xa - Ngày 1 – Lễ Khai Mạc 
https://youtu.be/r5IJzwI58nA 
 
 
ĐH2018 - Nhìn Xa - Ngày 1 - Lễ Dâng Hoa 
https://youtu.be/dCKyOzYLAl8 
 
 
ĐH2018 - Nhìn Xa - Ngày 1 - Tu Học - Mê Chấp 
https://youtu.be/UzO1BBBGWS0 
 
Kính thư, Ban Kỹ Thuật Ban Kinh Sách 
 


