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` 
Số 1236  17 tháng 3 năm 2019 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1993 
 

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) Sau cuộc vui sanh nhựt do bạn đạo tổ chức Bé có cảm tưởng gì không? 
2) Nhơn sanh động loạn làm sao ổn định được? 
3) Muốn thực hành bình an thì phải làm sao? 
4) Tại sao Bé lại thích trị bệnh cho người có tâm đức tốt? 
5) Mọi người hướng tâm về Bé ở kỳ Đại Hội nầy, Bé nghĩ sao? 
6) Những người tiền bạc đầy đủ, buôn bán lớn giàu có, lại sợ chết là sao? 
7) Bé sửa soạn rời khỏi Hồng Kông đi Úc lo cho mọi người được thanh nhẹ tại sao? 
 
 
 

 

 QUÍ YÊU 
 

Quí yêu tình Trời tự thông xuyên 
Chuyển hoá thâm sâu qui hội tụ 

Khêu dậy tình người khai triển tốt 
Bình tâm thanh tịnh tự vui cười 

 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1)4-01-1993 
Hỏi: Sau cuộc vui sanh nhựt do bạn đạo tổ chức Bé có cảm tưởng gì không? 
 
Đáp:  Thưa, cuộc vui chung hợp của Đại Gia Đình Vô Vi đều có ý nghĩa tốt đẹp, Sau chuỗi ngày 
tu học đã mang lại sự hòa bình cho mọi người, tạo thành một hòa khí sống động, thực hiện tình 
thương và đạo đức, khí giới này sẽ lưu niệm trong chơn tâm của mọi người. Buổi hội hợp kết thúc, 
mọi người ra về nhựng tâm lúc nào cũng không xa đạo pháp. 
 
              Kệ: 
Vui hành chơn pháp tự phân qua 
Trí đạo phân minh tự tiến hòa 
Ý đạp tâm lành thanh đạt đạo 
Tình thương đạo đức sống chan hòa 
 
2) Ngày 5 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Nhơn sanh động loạn làm sao ổn định được? 
 
Đáp: Thưa, nhơn sanh động loạn là tại vì muốn bình an mà  không thực hành bình an thì làm sao 
có bình an được. 
 
3) Hỏi: Muốn thực hành bình an thì phải làm sao? 
 
Đáp: Thưa, phải tu đúng pháp thì tâm thân bình an thì thế sự sẽ được bình an. Hồn vía bất minh thì 
làm sao biết được đường tiến hóa mà ổn định tâm thân. Hướng ngoại không sao tiến bước được, 
tạo khổ thì sẽ sống trong khổ ải trầm luân, không có lối thoát, có tiền có bạc nhưng không có sự 
bình an, cũng như người nghèo bơ vơ, chắng biết được tương lai sẽ về đâu 
 
             Kệ: 
Tinh tấn tu tâm tự tiến thầm 
Giải mê phá chấp lý trầm ngâm 
Thực hành chơn pháp tùy duyên thức 
Hạnh niệm quang hành lý diệu thâm 
 
4) Ngày 6 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Tại sao Bé lại thích trị bệnh cho người có tâm đức tốt? 
 
Đáp: Thưa, người có tâm đức tốt là người có căn cơ tu học ở tiền kiếp, kiếp này có duyên với thiện 
nhơn, cho nên thiện nhơn tận tình phục vụ họ, để kết duyên hướng về bác ái từ bi 
 
                Kệ: 
Cứu người có lúc có khi chuyển 
Tâm thức an vui chẳng có phiền 
Hạnh tu cứu độ người trí giác 
Bình minh sáng tỏ chẳng lo phiền 
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5) Ngày 07 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Mọi người hướng tâm về Bé ở kỳ Đại Hội nầy, Bé nghĩ sao? 
 

Đáp: Thưa, mọi người tu thiền Vô Vi hướng tâm về Bé, Bé rất khỏe mạnh, Bé thực hiện thành tâm 
cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cộng với thiện ý của tất cả bạn đạo, làm việc chung vui rất nhẹ 
nhàng. 
 

                Kệ: 
Thành tâm thực hiện chuyển từ quang 
Thượng trí khai minh tiến rõ ràng 
Cầu nguyện hòa bình minh lý đạo 
Từ bi tận độ chẳng bàng hoàng 
 
6) Ngày 08 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Những người tiền bạc đầy đủ, buôn bán lớn giàu có, lại sợ chết là sao? 
 

Đáp: Thưa, những người giàu có về vật chất, nhưng không hiểu được luật nhơn quả thì lúc nào 
cũng ham sống sợ chết, vì chỉ biết có một mặt, còn một mặt trường sinh bất tử lại quên đi. Ngược 
lại người tu thiền đứng đắn thì có cơ hội thông cảm hai mặt thì sẽ không bận rộn về sanh, tử, luân 
hồi, lúc nào tâm trạng cũng quân bình, cuộc sống an vui, thấy rõ tiền không làm được điều cần 
thiết của tâm linh, nhưng cảm thức được ý lực tu học sửa tiến thì mới có cơ hội hòa đồng ba cõi 
thiên địa nhơn, trí óc minh mẫn, dứt khoát không tiếp tục mê loạn, nội khoa tâm lý sẽ được tốt đẹp 
hơn. Khôi phục được nội khoa tâm lý thì mới thực tâm thực lòng phát triển tâm linh, dốc lòng tinh 
tấn tham thiền nhập định thì tương lai mới có cơ hội về Trời, an hưởng nguyên thủy tâm linh 
 

                 Kệ: 
Thức giác trì tâm tự sửa mình 
Khai thông giải mở hướng tâm linh 
Cảnh đời tạm bợ xoay xoay chuyển 
Khó khổ trùng tu pháp pháp minh 
 
7) Ngày 09 tháng 01 năm 1993 
Hỏi:  Bé sửa soạn rời khỏi Hồng Kông đi Úc lo cho mọi người được thanh nhẹ tại sao? 
 

Đáp: Thưa, suốt đời của Bé luôn luôn cống hiến cho quần chúng những gì Bé có thể đạt được. Bé 
không muốn giấu giếm bất cứ một việc gì Bé đã biết được vì Bé cảm thấy mọi người đều có khả 
năng liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, khối óc phát triển vô cùng, chỉ có thực hành sẽ đạt đến vô 
cùng khai triển. Người tu thiền cảm thức rõ rệt Phật Pháp vô biên, chỉ có thực hành là sẽ có. Tin 
nơi khả năng của chính mình phát triển còn hơn tin Trời Phật mà không hành. 
 

                 Kệ: 
Ý tâm khai triển tự mình minh 
Cảm thức trần gian một lộ trình 
Chánh pháp trợ hành ta dũng tiến 
Qui y Tam Bảo thấu Thiên Đình 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
 

Trâu Bò 
 

Trâu bò có hạnh trâu bò 

Có tâm bồ tát giúp cho người đời 

Sống thời chẳng cãi một lời 

Chết thời toàn bộ giúp thời thế nhơn 

Hy sinh chẳng có giận hờn 

Tình bò sâu đậm tình đời lạc thôi 

Thế nhân tranh chấp đạt ngôi 

Tay không đi mất ôi thôi thế tình 

Đi đi lại lại cũng mình 

Bày trò loạn động kết tinh chẳng còn 

Tâm tu học hỏi hao mòn 

Đến ngày thử thách biết con Cha Trời 

Ngậm câm chẳng nói một lời 

Lui về thanh tịnh thức thời giác tâm 

Nam Mô Lục Tự thì thầm 

Giải phần tâm nghiệp siêu âm đạt hòa 

Cảm thông nguyên lý tình Cha 

Trong ngoài khai triển vượt qua cảnh đời 

Thương yêu nguyên lý của Trời 

Hy sinh trọn kiếp hưởng đời Thượng Ngươn 

Vì mình vì họ rõ ơn 

Cha Trời ban phước giải cơ mê sầu 

Từ tâm học hỏi nhiệm mầu 

Cha ban mùi đạo trước sau dung hòa 

Trâu bò phải giữ thật thà 

Thương yêu tận độ chan hòa tình thương./. 

 

Lương Sĩ Hằng 

01-06-1989 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Giải Thoát Ðời Ðạo Ðiển Giới 
 
Montréal, ngày 24 tháng 7 năm 1983 
 
Con người qua cơn đau khổ, qua nghiệp trần khảo đảo, rồi chúng tôi bực bội chúng tôi mới muốn giải 
thoát! Rồi tôi  tu tới ngày nay tôi thấy rằng, tôi càng tu càng bực bội, tôi càng tu càng tăm tối, tôi càng tu 
tôi thấy tôi càng ngu si, tôi lại muốn giải thoát cái nghiệp tu này! Vì tôi ôm lấy cái tu, trước kia tôi tu, ca 
tụng rằng, tôi tu tôi sẽ khôn hơn, tôi tu tôi sẽ giỏi hơn tất cả mọi người, tôi tu tôi sẽ sáng suốt, tôi tu tôi sẽ 
lên Trời và tôi sẽ đời đời không bị diệt. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lại thấy còn sợ, tôi sợ chết, tôi sợ 
mích lòng, tôi sợ đủ thứ hết! Vậy chớ tôi tu là cái gì? Tôi tu là tôi vun bồi cho tôi có dũng chí! Nhưng mà 
ngày hôm nay tôi lại xưng danh tu và tôi thiếu tu thành ra tôi thấy tôi thiếu dũng chí, rồi tôi thấy tôi càng 
ngày càng yếu càng khùng! 
 
Tôi thấy ôi mất cái này là tôi đau đớn lắm! Vậy chớ tôi tu để làm gì? Tôi tu là tôi trở về với sự quân bình 
sẵn có của chính tôi! Trong cái ngành đạo nó là siêu nhiên, chẳng có ai cắt đứt nó được! Mà khi tôi tu rồi 
thì tôi thấy rằng : tôi còn lo âu! Ðó là tôi không phải người tu! Tôi tu mà thiếu tu, tôi tu mà tôi còn ghen 
ghét, tôi tu mà tôi còn chê bai người khác, tôi thiếu hòa đồng! Tôi tu mà tôi còn ngu muội, vậy tôi mất 
quân bình! Cho nên tôi muốn giải thoát cái đạo! Tôi bước qua đường đạo rồi, tôi mến cảm ở trong mê chấp 
của đường đạo. Tôi bảo vệ đạo tôi và tôi mê một cái Chân Lý của tôi vừa ướm nở trong nội tâm của tôi! 
Thấy không? Cũng trong vòng mê chấp! Rồi bây giờ tôi trở về với quân bình, chẳng mê chẳng chấp! Tôi 
thấy rõ rồi, Ðạo Mầu nó vậy! Ông Phật cũng vậy, ông Phật ổng cũng nhờ đó mà ổng tiến lên! Ổng nhờ sự 
quân bình mà ông trở về với căn bản, nguyên lai bổn tánh của ổng, để ổng tiếp tục trong hành trình tu học 
thanh tịnh và sáng suốt! 
 
Vậy chớ tôi đã thanh tịnh và sáng suốt chưa? Tôi còn trách móc đạo pháp vì trước kia tôi chưa tu thì tôi 
đâu có gặp những chuyện này! Ngày nay tôi tu tôi lại gặp những chuyện này! Cho nên cái chữ « ngộ » là 
vậy đó các bạn! Càng tu các bạn còn gặp nhiều! Ngộ rồi các bạn mới quán thông! Gặp rồi các bạn mới giải 
quyết! Ðó là nằm trong Kinh Vô Tự, khôong có chữ nghĩa, không có bút nào mà tả hết những cái việc 
trong tâm tư của mỗi cá nhân! 
 
Cho nên chúng ta bước vào đạo, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết tưởng đến người hiền, chúng ta biết 
tưởng đến thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta biết yêu mến những màu sắc siêu diệu trong tâm 
thức nó phát trriển, hòa ái tương thân cả càn khôn vũ trụ trong giây phút thiền giác! Các bạn đang đứng 
trong cảnh lâng lâng sung sướng đi lên, nhẹ nhàng và quí yêu, quí yêu từng tia sáng một, quí yêu được 
nhận lãnh một tia sáng hào quang của Thượng Ðế, đang chiếu giải trong tâm thức của chính tôi! Tôi tu, tôi 
nguyện tu, tôi nguyện tu đời đời để tôi hưởng cái cảnh đời đời! 
 
Cho nên chúng ta phải biết giải thoát! Mà giải thoát gì trong cái thể xác này? Cái chủ trương thanh tịnh và 
sáng suốt đó là phần hồn của chính chúng ta! Mà chúng ta đã qui tụ được sự thanh tịnh và sáng suốt hay là 
không? Mỗi ngày chúng ta giải một chút! Cảnh đời chúng ta lần lượt cảm thức nó là ân sư của chính chúng 
ta, đang dạy dỗ chúng ta, đang đánh đập chúng ta, đang mổ xẻ chúng ta, để cho nó phân tán mỏng cái 
nghiệp, nó mòn lần cái nghiệp ở trong tâm thức của chúng ta. 
 
Chúng ta phải trì chí chấp nhận học hỏi! Cho nên chúng ta trên hành trình phải học Nhẫn học Hòa, đương 
nhiên phải ọc, rồi chúng ta mới đi tới! Mà đi nhẫn hòa rồi, hhòa tan với mọi nơi mọi giới! đó là thoát ác 
bạn ơi! Thoát rồi! Không còn nghiệp trần trong tâm nữa! Không còn khổ trong tâm nữa! Ðạo mầu  lúc nào 
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cũng vui, vui, vui…..với tất cả! Vui với sự thanh nhẹ, vui với sự quí yêu vô cùng của Thượng Ðế! Chúng 
ta một cử một động cũng thấy thanh nhàn, cũng như một vị tiên hánh tại thế! Không có gì đáng bận rộn, 
không có gì đáng lo âu! Nhiên hậuchúng ta mới được bước vào trong tầm hào quang điển giới của Thượng 
Ðế! Bước vào trong tầm hào quang của điển giới rồi làm sao chúng ta giải thoát khỏi điển giới? Rủi tôi 
bước vào đó tôi mê rồi, rồi ông Thượng Ðế ổng gạt tôi thì làm sao? Có một ông thì cũng phải có cách gạt 
chứ! Nhưng mà cái gạt này nó đi đến đâu? Tôi đã từng bị Thượng Ðế lường gạt, nhiều lắm! Ổng tạo ra cái 
mê cái chấp cho tôi rồi ổng gạt tôi! Ông gạt để cho tôi dẹp mê dẹp chấp và trở về Tịnh! Tôi đã bị Thượng 
Ðế gạt! Gạt rất nhiều! Ông bầu gánh càn khôn vũ trụ đã gạt tôi rất nhiều, ông bày cảnh này, ông bày cảnh 
kia, ông bày cảnh nọ! Ông đưa tôi lên làm vua, chút nữa ông đưa tôi đi làm lính, rồi ổng đưa tôi đi làm 
người ăn xin! 
 
Chúng ta thấy, ổng gạt nhưng mà ổng cứu, cũng nên cho ông gạt! Ông gạt mà ông giết luôn, vắt chanh bỏ 
vỏ thì chúng ta không nên theo! Cho nên ý chí chúng ta theo và đang chọn một đường giải thoát! Thì con 
đường giải thoát của chúng ta thì chúng ta theo mới xứng đáng! 
 
Cũng người đó mà làm điều đó  và bày việc đó nhưng lại cứu ta, không lợi dụng ta, thương yêu ta và đưa 
chúng ta trở về với bến giác, thì lúc đó các bạn không bị mê chấp trong điển giới nữa và thật sự giải thoát 
toàn diện, tự chủ, thăng tiến! Vui trong niềm tin vô tận của Thượng Ðế ân ban! Ngộ Ngài trong tâm thức, 
sống với Ngài trong giây phút đau khổ, sống với Ngài trong giây phút lâm ly, sống với Ngài trong cây bút 
tác thi! Thi thơ trôi hcảy đưa hồn chúng ta tiến tới, đưa hồn chúng ta tới chỗ sáng suốt sống động, cảm mến 
vô cùng, rơi lụy trong tầm bút giấy trắng mực đen, sung sướng, không còn bị kẹt nữa! Quán thông mới tác 
thơ, quán thông mới có sự giao cảm! Còn kẹt thì chỉ bực bội, tối tăm mới oán trách! Ngày hôm nay chúng 
ta thấy rằng, sự oán trách cô đọng của xưa kia, sự thù hận của xưa kia, toàn là một khám tù trong khám tù! 
 
Cho nên chúng ta đã lỡ giáng sanh xuống thế gian, chịu tội, chớ không phải hưởng thụ! Chịu tội và bị giam 
hãm trong cái tiểu thiên địa này! Rồi tạo ra những cái tánh tình bất chánh, trói buộc lấy chúng ta, tự đắc, tự 
cao, chấp ta, ngả mạn! Nói tôi hiểu hết mà chẳng hiểu cái gì, và tự trói buộc lấy chúng ta thôi! 
 
Cho nên ngày hôm nay Pháp lý Vô Vi đưa các bạn đi tu học, Và các bạn luôn luôn ở trong trẻ trung, là một 
sinh viên của cả càn khôn vũ trụ, đã và đang học, có lớp có lang, tiến theo tình cảnh, tiến theo trình độ, 
chấp nhận nơi hoàn cảnh sẵn có của chính chúng ta! Trình độ tôi mới tới đây, tôi học tới đây! Trình độ 
ngày mai phát triển, tôi sẽ học thêm! Phải chấp nhận! Cái gì cũng là quí yêu tất cả! Thượng Ðế đã ân ban 
cho tôi ngộ cảnh này để thức cảnh kia! Vậy tôi không học chừng nào tôi mới thức? (còn tiếp) 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 
 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 
THÔNG BÁO 

 
 
Về Giếng Nước Mới Ở Thiền Viện Vĩ Kiên: 
Chúng tôi HAHVVHK Miền Nam California xin thông báo về giếng nước mới. Vì sau hơn 32 năm qua, túi 
nước của giếng cũ đã cạn kiệt, nên không đủ áp suất bơm nước lên cung ứng cho Thiền Viện từ hồi đầu 
năm 2018, nên từ đó Thiền Viện Vĩ Kiên tạm thời ngưng hoạt động. 
Nay chúng tôi đã tìm được một công ty đào giếng, và tìm ra được nguồn nước mới, ở độ sâu thẳng xuống 
đất dưới khoảng 85m, với năng suất 40 galons trên 1 phút, giếng nước nầy dự định sẽ hoạt động  tốt cho 
Thiền Viên Vĩ Kiên vào mùa Xuân năm 2019. 
Chi phí cho việc đào giếng mới xin trình báo như sau: 
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Đào giếng nước mới, chạy ống nước và sửa chữa toàn bộ hệ thống điện và các thứ linh tinh khác là 66,533 
USD. 
 
Hội cũng cần có sự góp sức của các bạn đạo địa phương và Vô Vi quốc tế vào việc nầy, để cho Thiền Viện 
Vĩ Kiên được hoạt động sớm hơn, mong quí bạn đạo đóng góp thêm và mọi chi phiếu xin gởi về 
HAHVVHK Miền Nam California. 
 
Mọi sự liên lạc xin gọi về: 
 
Kim Anh:   (714) 580-5388 
Bảo Khanh: (714) 489-7767 
 
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý bạn đạo. 
 
Hội Trưởng Võ Thanh Chí 
 

VIDEO MỚI PHÁT HÀNH 
 
Kính mời quí bạn theo dõi video mới tuần này : 
 
ĐH2018 - Nhìn Xa - Ngày 3 - Sáng - Ôn Lại Pháp Lý 
 
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRkCcEUSaZHM&amp;data=0
2%7C01%7C%7C9551a81325754c7c59ff08d6a56f00bb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6
36878293497542939&amp;sdata=5J86cnXW2UGeX8%2BahigyNXt1YQBuYS8x%2BYi7Gp%2Ft0NA%3D&amp
;reserved=0 
 
Ban kỹ thuật 
 

BẠN ĐẠO VIẾT 
 
Helmet ngày 15 tháng 3 năm 2019 
Kính gởi Tuần Báo Phát Triển Điển Năng: 
 Thưa các bạn: Đây là tiết mục CHIA SẺ TÂM TÌNH PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM. Đề tài tu học của 
tuần này là CẢM MINH. 
      CẢM MINH 
    CẢM MINH TRỜI ĐẤT TỰ THẦM TIẾN 
    QUY NGUYÊN THIỀN GIÁC SỐNG AN  YÊN 
    TÌNH TRỜI SỐNG ĐỘNG CHIẾU DÂN HIỀN 
    QUY HỘI TÌNH NGƯỜI CHUNG SỐNG THIỀN 
      Kính Bái 
                Lương Sĩ Hằng 
 Dạ thưa các bạn: CẢM là NHẬN và MINH là SÁNG, là ánh sáng của Đất Trời chiếu và ban cho 
tất cả muôn loại, và khi cảm nhận được sự quang chiếu này thì tất cả đều bừng sáng và thông suốt. Trăm 
Hoa Đua Nở, Hái Hoa Dâng Phật. 
 Câu hỏi số 1: Duyên tình tan vỡ thì phải làm sao? 
 Dạ thưa: Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, tại vì khi bị đau khổ rồi mới chịu hướng tâm về Trời Phật 
mà kêu cứu. Đoạn trường ai có qua rồi mới !... 
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 Khi bị tình phụ bạc, nó như xé nát tim gan mình, lúc đó không còn muốn sống nữa. Hướng tâm về 
Thầy: Đức Thầy nói "Tại sao con không Niệm Phật?" Nhờ niệm Phật "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT", nhớ là 
niệm, nhớ là niệm, thế rồi ngày ngày khó qua ngày ngày qua, tâm thức hồi sinh, sống trở lại để hiểu rằng: 
"Thời gian là liều thuốc chữa khỏi mọi tật bệnh của thế gian." 
 Đức Thầy nói đùa rằng: "khi sung sướng không thấy ai kêu tao hết!" Thực ra thì bản chất của TÌNH 
YÊU rất là cao quý. Tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất, hay nhất đều do TÌNH YÊU mang lại cho cuộc 
sống. 
Kính chào các bạn. 
Quý thương, 
Bành Chí 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu-nguyện cho đạo hữu François NGÔ từ trần ngày 14/03/2019 tại 
Troyes, Pháp Quốc, hưởng thọ 75 tuổi, được siêu-thăng tịnh-độ. 
 
Chân-thành tạ ơn quý bạn đạo 
Hội Ái-Hữu Vô-Vi France 
 


