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` 
Số 1237  24 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)Bé đã bình an đến Úc, Bé lại tái ngộ một số bạn đạo yêu quí của Bé, Bé nghĩ sao về họ? 
2) Cuộc chung thiền, Bé thấy có hữu ích không? 
3) Bé làm việc 3 giờ sáng, Bé có mệt không? 
4) Tại sao đêm nay Bé không xuống phòng thiền? 
5) Bé cấm khẩu có lợi gì không? 
6) Những bạn đạo gặp Bé đều bệnh là sao? 
7) Muốn ổn định thì phải làm sao? 
 
 
 

 

CHUNG VUI 
 

Chung vui sum hợp lại càng tươi 
Cảm thức trần gian có ích người 

Chuyển hóa thâm sâu qui một mối 
Thành tâm tu luyện khắp nơi nơi 

 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1) Ngày 10 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Bé đã bình an đến Úc, Bé lại tái ngộ một số bạn đạo yêu quí của Bé, Bé nghĩ sao về họ? 
 

Đáp:  Thưa, Bé rất vui khi gặp họ, họ đã tự động tổ chức những buổi thiền chung để thực tập công 
phu hướng thượng để tự giải tỏa mọi sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, thanh lọc qua từ 
quang của Bé. 
 

                Kệ: 
Thanh tịnh chung vui sống ở yên 
Bình tâm học hỏi chẳng gieo phiền 
Trí sáng tâm minh qui một mối 
Thành tâm thực hiện tự tâm hiền 
 
2) Ngày 11 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Cuộc chung thiền, Bé thấy có hữu ích không? 
 

Đáp: Thưa, Bé thấy rất hữu ích, nhiều người được may mắn, lộ bệnh kinh niên, Bé có duyên giúp 
đỡ họ khỏi bệnh, Bé rất mừng có Trời Phật, có kinh nghiệm đóng góp, có cơ hội thực hiện tình 
thương và đạo đức. 
 
3) Hỏi: Bé làm việc 3 giờ sáng, Bé có mệt không? 
 

Đáp: Thưa, mệt là tâm người so đo thì mới thấy mệt, chứ còn Bé lúc nào cũng sẵn sàng dấn thân 
cứu người, Bé lại cảm thấy vui. 
 

                 Kệ: 
Cứu người là chuyện an vui độ 
Tỉnh giấc thức hồn khai triển lộ 
Lục tự triền miên chuyển tiến đạo 
Khai thông trí tuệ niệm Nam Mô 
 
4) Ngày 12 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Tại sao đêm nay Bé không xuống phòng thiền? 
 

Đáp:  Thưa, Bé không cần chung thiền về tâm đời nhưng Bé thực hiện điện năng tâm đạo hướng 
về bạn đạo. Những bạn đạo thanh nhẹ có thể nhận được sự hiện diện của Bé, trong lúc chung thiền. 
Sự cảm thức khác hẳn với sự hiện diện của thể xác, cốt yếu người tu thiền giải thoát thì phải có sự 
cảm nhận thanh nhẹ thiêng liêng thay vì vật thể. Cõi Vô Vi là cõi thanh nhẹ liên hệ tức khắc trong 
thanh nhẹ. 
 
                Kệ: 
Hướng tâm tức khắc đạt chơn hồn 
Nguyên lý an vui tự chuyển tồn 
Không sắc sắc không tùy thức tiến 
Khai hội cùng vui điển với hồn 
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5) Ngày 13 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Bé cấm khẩu có lợi gì không? 
 

Đáp:  Thưa, Bé cấm khẩu có ích cho tim và ngũ tạng được an nghỉ, tâm điển được khai triển thanh 
nhẹ hơn, dễ tiến hóa ở lãnh vực điển quang, thiên đàng không có đất cát nặng như thế gian, nhưng 
có điển hút chơn tâm tiến hóa. Trí ý thanh nhẹ  thì tức khắc được đến đó học hỏi thêm và thanh 
tịnh nhiều hơn, không còn sợ sệt, như lúc đang còn bám trong xác phàm. 
 

              Kệ: 
Hồn xa điển pháp phân phân giải 
Trí ý phân minh chuyển tiến hoài 
Không có có không đồng thức giác 
Trong thanh có tịnh chẳng lầm sai 
 
6) Ngày 14 tháng 01 năm 1993 
Hỏi: Những bạn đạo gặp Bé đều bệnh là sao? 
 

Đáp: Thưa, những người gặp Bé đều bệnh là thể xác không ổn định, không phù hợp với chấn động 
tự nhiên của vũ trụ, cho nên gây ra bệnh hoạn bất cứ lúc nào, sự giao thông giữa lục phủ ngũ tạng 
không được điều hòa, tâm linh bị bế tắc, không sao thanh tịnh được. 
 
7) Hỏi: Muốn ổn định thì phải làm sao? 
 

Đáp: Thưa, phải tu thiền, thì lần lượt sẽ khám phá bệnh trạng của chính mình, ăn năn sửa tiến thì 
mới bớt được nghiệp tâm, tự quán thông cơ tạng phù hợp với cả càn khôn vũ trụ, xác thân rất quí 
giá, không nên hành động bừa bãi mà đành phá hoại cơ cấu tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất cấu 
thành, cảnh điển vật huyền vi tự thức. 
 

               Kệ: 
Khai thông điển giới tiến tâm truy 
Thanh tịnh càn khôn sắc lý vi 
Thân cảnh tràn đầy duyên tự thức 
Vô sanh thanh tịnh rõ huyền vi 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 

                                           Dạy dỗ lục căn lục trần 

 
Căn trần rối loạn ấy do ta 

Đời đạo song tu tự tiến hòa 

Thấy đó mất đó không tồn tại 

Hiếu hòa tự đạt thấy hồn ta 

 

Nhơn ông hành pháp không giờ rảnh  

Các giới noi theo để thực hành 

Xây dựng đạt thanh là chánh pháp 

Căn trần tương ứng tiến hòa thanh 

 

Trong ta có pháp sao không học 

Cứ mãi mê say cảnh hạ tầng 

Không giác không tu thành động loạn 

Khó hòa khó tiến khổ vào thân 

 

Biết ai là kẻ hành chơn đạo 

Lý vững tự tin tiến thẳng vào 

Bể khổ trần gian nơi thức giác 

Thực hành chơn pháp tiến càng cao 

 

Lấy không làm gốc hòa chơn pháp 

Lấy cảnh làm thầy học hỏi vang 

Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác 

Không còn vọng động hưởng Trời ban./. 

 

              Lương Sĩ Hằng 

              Manila, 1979 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Giải Thoát Ðời Ðạo Ðiển Giới 
 
Montréal, ngày 24 tháng 7 năm 1983 
 
Tôi có một ông chồng kỳ cục, nóng nảy, tôi mới thấy đây là ân sư tôi! Chính cái bản chất nóng nảy của 
Ngài mới điêu luyện cho tôi trở nên kiên nhẫn mền dẽo hơn, chịu đựng hơn, biết tìm đường trở về với 
Thượng Ðế, biết tìm đường trở về với sự tu học! Trước kia tôi là một cô gái, tôi nào biết được, tôi bất 
chấp! Ngày nay tôi là một mẹ hiền trong gia đình, dù chồng tôi nói nặng, tôi không có thể bỏ con tôi được, 
tôi phải học nhẫn học hòa! Do sự kềm kẹp này mà đưa tôi nên hình! Do sự kềm kẹp này mà đưa tôi trở về 
bến giác! Rồi tôi chán đời, tôi tìm đạo, cũng là cho tôi có cơ hội thức giác và khai triển trong tâm thức sẵn 
có của chính tôi! Rồi  tôi mới tìm ra khả năng sẵn có của chính tôi, chịu đựng, nhẫn hoà, tôi phải học tới vô 
cùng, học mãi! 
 
Tôi có người vợ ngang bướng cũng vậy! Ðây là ân sư của tôi, nhờ ngài tới độ tôi và giúp tôi, tôi mới làm 
sao? Một người thợ giỏi phải đối diện với cái máy hư! Nếu một người thợ giỏi không biết sửa cái máy hư, 
người đó không phải giỏi! Cho nên các bạn tu ở trường đời, có đực có cái, có hay có dở! Gia đình nào cũng 
có! Ðể chi? Ðể học! Học cái nghể sửa chữa! Rồi nó mới trở về chuyên viên giải thoát! Nếu các bạn chịu 
học cái nghề sửa chữa này thì không bao giờ đi tới sự chuyên viên giải thoát! Chứ học bằng chữ nghĩa, học 
bằng sách vở ư? Không! Học bằng lý trí, tâm thức! Ðó, đụng chạm rồi nên tiến hay nên lùi, nên bỏ hay nên 
ôm? Chúng ta mới thấy rằng : Cái bài học siêu diệu của bề trên đã sắp đặt và cứu ta luôn một lượt! 
 
Vậy chứ các bạn giận gia đình, giận vợ, giận con, giận chồng, rồi các bạn đi vô chùa, rồi các bạn tu được 
gì? Cũng phục vụ cho chúng sanh là cùng! Vậy chứ ngay ở nhà các bạn có minh sư là sao? Người chung 
đụng với các bạn, tâm đầu ý hiệp với các bạn trong lúc đầu, là người đó hiểu tất cả những tài liệu sẵn có 
của các bạn! Mà ngày nay các bạn sai thì phải bị sự phê bình của đối phương! Mà ai mới là phê bình? 
Chính là ân sư của chúng ta, mới biết rõ ta và chỉ trích ta và chúng ta tự sửa, tự tu, mới là đúng! Luôn luôn 
chúng ta đặt đối diện là ân sư của chúng ta! Con của các bạn, chồng của các bạn, vợ của các bạn cũng vậy! 
Chính nó mà bắt buộc bạn phải học nhẫn, bắt buộc bạn phải lao động, bắt buộc bạn phải chịu đựng, bị 
người ta đè đầu tám tiếng chín tiếng mười tiếng một ngày, để đổi lấy miếng cơm manh áo, độ nhựt trì tâm, 
để hiểu! Ðể hiểu nguyên lai bổn tánh và rõ cái sự sai lầm của chính mình!, 
 
Thiên hạ nói tôi tham nhưng mà tôi nói tôi không tham! Mà tôi tu tôi thanh tịnh rồi, tôi chấp nhận trong 
hoàn cảnh đó, tôi thấy tôi tham rõ ràng! Phải tham, bắt buộc phải tham! Không tham lấy gì đủ nuôi mấy 
người kia! Không tham lấy gì có sự chia sớt, không tham lấy gì có đắc đạo ở tương lai. Người ở cảnh đời 
thì tham vật chất và từ sự tham vật chất và mê chấp đó và giải thoát được cái mê chấp và cái tham đó thì 
chúng ta bước qua vào Ðạo! Chúng ta cũng ở trong cái mê chấp và cái tham đó! Rồi chúng ta mới đi tới 
chỗ quân bình! Tham, cả càn khôn vũ trụ, chu du cả càn khôn vũ trụ rồi các bạn mới tiêu dao nơi cõi cực 
lạc! Cho nên học đạo là vô cùng! Chúng ta đã qua rồi, qua nhiều cơn thử thách rồi, chúng ta mới thấy rằng 
thể xác này là tạm! Vợ con, chồng vợ ở thế gian cũng là phương tiện cho tâm thức tu học! Chúng ta đã 
nhập môn rồi, chúng ta đã thấy rõ : Phải học, phải hành, phải chấp nhận! Từ cái xấu biến nó thành tốt! Từ 
đống rác thành hữu dụng! Cần gì phải chạy đâu, cần gì phải đổi thay hoàn cảnh nữa! Trong một hoàn cảnh 
này mà quán thông là được rồi! 
 
Ðời đi học các bạn cũng học : Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh! Cái nghề làm chồng, học nhẫn học hòa, biết 
sửa tâm sửa trí đi lên cũng là món quà quí cho xã hội nhân quần ở tương lai! Cái nghề làm vợ, trở nên 
người vợ quí hiền cũng là món quá quí cho chúng sanh! Cho nên chúng ta học rất nhiều, bắt buộc phải học, 
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tình cảnh nó tới tấp cũng như sóng gió càng ngày càng dồn dập, dồn dập cho đến nổi tôi đành phải chịu bó 
tay, học nhẫn! Khả năng của các bạn phấn đấu với cảnh đời? Khả năng của các bạn có thể kiếm đồng tiền 
nuôi thân nhưng mà cái khả năng cuối cùng là giải thoát, thanh tịnh và sáng suốt! Cho nên từ ngày các bạn 
bước vào tu Vô Vi, các bạn đã nghe người truyền giáo trong thực hành và đã học nhẫn học hòa, đồng đi 
với các bạn từ giờ phút khắc! Rồi ngược lại các bạn lại đồng đi với với truyền pháp! Các bạn thấy các bạn 
đang tiến hay thụt lùi? Các bạn xác nhận rằng tôi tiến rất nhiều! Tôi càng tiến tôi càng thấy tôi trì trệ! Tôi 
càng tiến tôi càng thấy tôi càng ngu muội! Ðó là Ðại Phước đó các bạn ơi! 
 
Nhiều người ngoan cố, ôm cái tánh độc tài ngu muội mà cho ta là phải! Còn cái này khác! Các bạn càng tu 
các bạn thấy càng ngu, các bạn tác được thi thơ các bạn thấy càng ngu độn và chưa vớ được cái gì! Lại 
càng phải sửa nữa! Nhiều khi các bạn chán cái đạo! Trời ơi! đạo gì mà không giúp tôi cái gì hết nhưng mà 
chính các bạn chưa chịu học! 
 
Cho nên rốt cuộc rồi các bạn chỉ trách các bạn mà thôi! Vì chữ Nhẫn trong đó nó nhiều cấp bực, nó quá lớn 
lao, quá sống động! Mà nhẫn tới toàn diện mới thấy đạo mầu! Trên đường các bạn đi, trong một năm, đồng 
đi với tôi, chúng ta đồng học không ít! Và cũng chả có gì phải tốn hao và lo nghĩ! Sự mầu nhiệm của Trời 
đất người thế gian không có thể tưởng tượng được, không có thể nghĩ ra được điều này! Ngày hôm nay, 
giờ phút này, âm thinh tôi đang truyền cảm trong tâm thức của các bạn! Và sự cảm ứng đồng dự sự thăng 
hoa nung nấu của các bạn, đang đồng hành trong giây phút thiêng liêng tu thiền của chúng ta! Chúng ta ôm 
lấy nhau, chúng ta sống sung sướng, đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ! Chúng ta đã mở tâm mở trí và 
chúng ta chấp nhận rằng : Ðây là trình độ của tôi mới tới đây! Tôi mới hiểu, tôi mới biết, tôi mới quí yêu 
cái nhẫn hòa, rồi tôi mới quí yêu tất cả chúng sanh! Tôi mới quí yêu nền đạo căn bản trong tâm thức của 
tôi! Và tôi giữ lấy nó, tôi giữ lấy nó để một ngày nào sự cấu trúc qui nguyên, nó mới trở về với luật quân 
bình sẵn có mà tôi đã hằng ao ước! 
 
Trời đất đã thương yêu tôi và xây dựng cho tôi! Ngày hôm nay tôi có một cơ cấu duyên dáng, vinh hạnh 
nhứt cả càn khôn vũ trụ, để đồng dự trong giờ tu học thiêng liêng, đế biết Ðấng Cha Trời, để biết nguồn 
cội, để biết chư Thánh chư Tiên chư Phật, đã biết bao năm đã thường độ tâm thức của tôi! Ðể biết Ðức Di 
Lạc Long Hoa Giáo Chủ đã vì tôi, cứu khổ ban vui không ngừng nghỉ! (còn tiếp) 
 

VIDEO MỚI PHÁT HÀNH 
 

Kính mời các bạn theo dõi tiếp video Đại hội Nhìn xa  

 

https://youtu.be/gP5-YFwiVrk 

 

ĐH2018 - Nhìn Xa - Ngay 3 - Van Nghe 
This video is about Ngay thu 3 - Van Nghe 

youtu.be 

 
Ban Kỹ thuật 
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HƯỚNG TÂMCẦU NGUYỆN 

1.  Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Ông Nguyễn Cư, là thân phụ của 
bạn đạo Nguyễn Thọ và Nguyễn Loan ở Houston, Texas, sanh ngày 4 tháng 3 năm 1922 tại Quảng 
Nam, mất ngày 20 tháng 3 năm 2019 lúc 1:45 pm tại bịnh viện King Wood Medical Center Houston, 
Texas, hưởng thọ 98 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ.  

Gia đình Nguyễn Thọ và Nguyễn Loan thành kính cảm ơn quý bạn đạo. 
 

2.     Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Hoàng Vĩnh Thụy  
      sinh ngày 15 tháng 8 năm 1941, mất ngày 20 tháng 3 năm 2019 lúc 3 giờ sáng  
      tại Garden Grove, Nam California, hưởng thọ 78 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ. 
                       Gia đình chú Thụy thánh kính cảm ơn quý bạn đạo. 
 
3) Xin quý bạn đạo hướng  tâm cầu nguyện cho Bd  PHÙNG THỊ HUỆ , mất ngày 21/3/2019 (nhằm ngày 
16/2 Kỹ Hợi). Thọ 75 tuổi tại Sóc Trăng Vietnam. Hỏa táng ngày 23/3/2019, được siêu thăng tịnh độ. Cám 
ơn quý bạn đạo. 
Bạn đạo Sóc Trăng thành kính phân ưu cùng  gia đình anh Thái văn Hợp. 
Vương Việt Hồng ( Sóc Trăng) kính báo. 

 
 
 


