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` 
Số 1276  22 tháng 12 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) Duyên tình lận đận thì phải làm sao? 
2) Con người đang sống trong lòng chão của ông Trời làm sao không chạy lòng vòng được? 
3) Bé được tiếp đãi tốt ở khách sạn rộng rãi, Bé có thích không? 
4) Mùa đông sắp đến Bé cảm thấy sẽ ra sao? 
5) Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không là sao? 
6) Bé được bạn đạo vui mời Bé dùng cơm tối, Bé có cảm nghĩ gì về buổi cơm đông đảo bạn đạo, 
mọi người đều nhìn Bé và muốn nghe những gì Bé nói? 
7) Hôm nay Bé lại phải đi nơi khác theo lời yêu cầu của bạn đạo quí yêu của Bé, muốn cho Bé 
có một nơi nghỉ ngơi yên ổn hơn, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 

 

 Phân Minh 
 

Phân minh đời đạo Trời ban phước 
Qui hội tình người duyên Trời độ 

Pháp tu sẵn có tự thực hành 
Ðức hạnh do mình siêng tu luyện 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)29-09-93 
Hỏi: Duyên tình lận đận thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa duyên tình lận đận thì phải dứt khoát thì mới có cơ hội tu tiến về phần tâm linh, nếu 
không chịu dứt khoát thì suốt kiếp chẳng tu đến đâu cả, chỉ có hại đến tâm thân, cuối cùng là khổ 
mà thôi, đắm chìm trong dục vọng và không lối thoát. 
 

                Kệ: 
Trầm mình trong cõi vô minh động 
Khó khổ không hay tự tréo trồng 
Dính líu tình đời càng tạo khổ 
Chơn tình không phát chạy lòng vòng 
 
2) 30-09-93 
Hỏi: Con người đang sống trong lòng chão của ông Trời làm sao không chạy lòng vòng 
được? 
 

Ðáp: Thưa nguyên lý của vạn linh đều tròn trịa tốt đẹp cả, bắt buộc phải chạy lòng vòng theo 
chiều hướng phát triển của tâm linh. Ngược lại người tu thì chỉ tự chọn có một con đường thăng 
hoa thanh nhẹ về Trời, thì mới cảm thức được siêu văn minh là gì. Người đời thì bắt buộc phải 
theo chấn động của vũ trụ quang mà sống, rất sợ mất ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, không 
sao biết được sự phát triển của ánh sáng từ bi sẳn có trong nội tâm thì lúc nào cũng khao khát 
chơn lý là vậy. Kỳ thật chịu thật thà tu tiến thì lãnh vực tâm linh sẽ phát triển và sẽ có cơ hội 
cọng hưởng sự tương giao với thanh quang ban chiếu bởi ánh sáng từ bi của chư Phật. 
 

                Kệ: 
Thực tâm thanh tịnh niệm Nam Mô 
Giải mở trần tâm tự thức vô 
Nguyên lý cọng hành tâm tự thức 
Duyên Trời duyên Phật dẹp sân nồ 
 
3) 01-10-93 
Hỏi: Bé được tiếp đãi tốt ở khách sạn rộng rãi, Bé có thích không? 
 

Ðáp: Thưa Bé rất cảm ơn sự hậu đãi của bạn đạo đã thực tâm tu học mới biết quí Bé và cho Bé ở 
tử tế hơn những xó kẹt như trước kia, Bé rất biết ơn Trời Phật đã chuyển cho mọi người biết quí 
thương Bé, tức là đã biết thương họ, đêm đêm lo tham thiền nhập định. Bé không dám đòi hỏi 
một điều kiện gì ngoài sự thương yêu và giúp đỡ của mọi người, Bé không dám đặt vấn đề yêu 
thích nhưng Bé nhận lấy tình thương của mọi người cống hiến, càng được chỗ rộng rãi và thoải 
mái bắt buộc Bé phải làm việc nhiều hơn, đối với những bạn hướng tâm về Bé. 
 
                 Kệ: 
Thương yêu chuyển hóa nhiều điều thuận 
Giải quyết thâu đêm những chuyện cần 
Trì chí thực hành duyên đạt thức 
Cảm ơn Trời Phật chuyển từ tầng 
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4) 02-10-93 
Hỏi: Mùa đông sắp đến Bé cảm thấy sẽ ra sao? 
 
Ðáp: Thưa mùa đông sắp đến Bé cảm thấy mọi người sẽ cảm thấy sự lo âu cho sự thay đổi của 
Thời tiết, càng ngày càng bị ô nhiễm, thiên tai dồn dập, sự sống rất bấp bênh, nạn đau thương đã 
và sẽ xảy ra trên mặt đất không biết lúc nào. Người tu thiền thì nhứt tâm dũng chí hướng về 
thanh tịnh chết sống vô can, bằng lòng tu thiền, học chết trước khi chết thì sẽ bớt động loạn hơn 
người phàm. 
 
               Kệ: 
Hướng thanh khai triển ý tâm lời 
Giải tỏa phiền ưu khắp các nơi 
Chẳng có buồn vui trong động tịnh 
Hướng về trung đạo chuyển về Trời 
 
5) 03-10-93 
Hỏi: Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không là sao? 
 
Ðáp: Thưa vạn sự khởi đầu bởi nhứt không là nhứt khí sanh tồn của vạn linh từ trong không tịnh 
không động mà hình thành trong tự nhiên. Cho nên vạn linh đồng nhứt thể là vậy, ổn định trong 
luật tự nhiên, chấp nhận trong định luật hóa hóa sanh sanh chỉ có thay đổi cái võ bên ngoài 
nhưng nguyên khí sanh tồn là một. Sự thật của nó là liên hệ với ánh sáng từ bi mà phát triển 
trong định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh đồng nhịp tiến hóa. Người tu thiền cảm thức điều 
nầy thì đức nhịn nhục sẽ được gia tăng. 
 
               Kệ: 
Biết được luật định chẳng khó khăn 
Ðến đi cũng chẳng thấy cằn nhằn 
Muôn chiều khai triển tùy duyên thức 
Chẳng khổ chẳng đau chẳng thở than 
 
6) 04-10-93 
Hỏi: Bé được bạn đạo vui mời Bé dùng cơm tối, Bé có cảm nghĩ gì về buổi cơm đông đảo bạn 
đạo, mọi người đều nhìn Bé và muốn nghe những gì Bé nói? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất vui khi được sự hội tụ tự nhiên, thâm tâm của mọi người đều kính trọng lẫn 
nhau trong buổi hợp mặt vui trong chơn tình bạn đạo, dùng một bữa cơm chay của người Pháp 
khéo léo biến chế, những món ăn ngon vừa miệng, đối với Bé thì phung phí rất nhiều thì giờ, một 
buổi mất hơn ba giờ đồng hồ, về đến phòng ngủ hơn 12 giờ khuya, cũng đến giờ tham thiền nhập 
định. Sau giờ thiền có một giấc ngủ rất tốt, khuya lại thức dậy viết bài như thường lệ. Sự tập 
quán tốt của người tu Vô Vi bất cứ giá nào thì cũng không quên giờ giấc công phu của chính 
mình, điện năng tâm thức vẫn dồi dào và thanh tịnh. 
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                Kệ: 
Dù cho dự cuộc hành trình chuyển 
Thức giác công phu chẳng cảm phiền 
Tập quán tốt lành Trời chiếu độ 
Bình tâm học hỏi trí phân liền 
 
7) 05-10-93 
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải đi nơi khác theo lời yêu cầu của bạn đạo quí yêu của Bé, muốn cho 
Bé có một nơi nghỉ ngơi yên ổn hơn, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 
Ðáp: Thưa thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong, thuận theo tình yêu thương của Trời hòa 
hợp với ý thiển lành của con người, thì sẽ được bình an, còn nghịch lại thì sẽ bị bơ vơ. Bé đang 
sống trong tình thương yêu của mọi người cọng với vự ban chiếu của Trời Phật, Bé rất vui chấp 
nhận mọi đề nghị đầy thiện ý của khắp các nơi. 
 
               Kệ: 
Tình Trời ban rãi khắp nơi nơi 
Ý tưởng tâm thành sống thảnh thơi 
Cao đẹp một đường tâm tự tiến 
Khai thông đời đạo chẳng xa rời 
 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
                                                                        Sống Vui 
 
 

Sống vui biết đạo biết hồn 
Sống vui cởi mở sanh tồn muôn năm 

Sống vui tự thức dò thăm 
Sống vui ban bố những lời chơn ngôn 

Sống vui ý thức sanh tồn 
Sống vui chung hợp giải cồn si mê 

Sống vui phát triển muôn bề 
Sống vui thanh nhẹ hướng về vô sanh 

Sống vui khai triển thực hành 
Sống vui phá chấp giải rành tâm mê 

Sống vui chẳng có bối bê 
Sống vui thanh nhẹ chẳng chê ĐẠO ĐỜI 

Sống vui thực hiện chơn lời 

Sống vui trí óc thảnh thơi nhẹ nhàng 
Sống vui nguyên lý bạc bàn 

Sống vui giải quyết muôn đàng yên vui 
Sống vui phát triển đạo mùi 

Sống vui học hỏi rèn trui thực hành 
Sống vui chẳng có cạnh tranh 

Sống vui thông cảm hướng thanh đạt hòa 
Sống vui nhận rỏ tình Cha 

Sống vui quyết chí tự hòa tiến lên 
Sống vui nguyên lý vững bền 

Sống vui thông cảm tạo nền quán thông 
Sống vui chẳng có ước mong 

Sống vui phát triển một lòng tự tu 
                                                                    
 
 

Vĩ Kiên 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Phân Luận Mật Giáo Siêu Nhiên (tiếp theo) 
 

Cho nên người thuyết pháp về Ðạo Pháp, tại sao họ lại có khối óc nhớ và lập lại trật tự, nói có tuần tự, rõ 
rệt như vậy! Vì sự sáng suốt họ đã thành đạt! Cho nên rồi đây các bạn có cơ hội so sánh, vật chất nó sẽ 
giúp đỡ các bạn, khoa học giúp đỡ các bạn, và thu những cassettes này kia kia nọ! Các bạn nghe được lời 
nói! Ngày nay các bạn bận rộn thì ngày mai tôi sẽ nghe! Ngày nay không thấy, ngày mai tôi sẽ quay 
phim trở lại, tôi thấy! Cái cuộc dễ dãi này, phong phú này, mà nó đem lại cho các bạn mà các bạn không 
cố hành thì các bạn sẽ chạy thua vật chất! Ðừng có nói rằng vật chất đi sau lưng các bạn! Ðừng có chê là 
con ma ngu muội, không tiến tới thiên đàng! Nhưng mà nó chịu tu nó đi lên thiên đàng trước các bạn! 
Các bạn đừng khi con ma và các bạn lười biếng tu! Mà cái tu phải ý thức, phải lập hạnh chứ không phải 
ngồi một đống đó là tu! Phương pháp người ta truyền cho mình là đều du dương, siêu diệu, khai mở tâm 
linh chớ không phải kêu các bạn đi đánh võ è ạch đâu! Giống như cái Pháp Luân Thường Chuyển, phải 
dùng ý chí của các bạn nói rằng : Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu! Ðó là nói chuyện từ từ tùy theo 
trình độ khai triển! Nhưng mà các bạn làm như là người đánh võ thì rốt cuộc các bạn đâu có đạt cái gì! 
Ðạt được tánh nóng! Thấy rõ điều này! Cho nên các bạn đạo ngày hôm nay, có kẻ học cao, người học 
thấp, phối hợp với nhau để tìm ra cái phương pháp! Rốt cuộc phải đi trong sự du dương, nhẹ nhàng, tâm 
thức mới mở, thấy rõ chưa? 
 

Cho nên các bạn, khi nghe qua âm thinh tôi, các bạn lại có cảm giác cái gì đó nó rút trên đầu tôi,  không 
khác gì cái luồng điển kia nó nhập vô, rồi nó vẽ bùa này kia kia nọ, rồi hóa phép, là để định tâm các bạn 
mà thôi! Cho nên khi các bạn thấy nhẹ, cảm thấy nhẹ, qua cái cơn trui luyện đó! Rồi các bạn mới thức 
tâm, mới tìm hiểu sự siêu nhiên và trong cái cơn hành pháp các bạn mới thấy rõ rằng giá trị này tôi có thể 
khai thác ra! Bề Trên đã ân độ cho tôi có một chút xíu đó nhưng mà ngày nay tôi sẽ phát triển tới vô 
cùng! Tôi thấy con người không nên mê lầm nữa và con người phải đi trong chỗ tự thức đi lên! 
 

Cho nên lúc đó các bạn mới thấy rằng cái giá trị siêu nhiên của cả càn khôn vũ trụ, nó đã và ân độ từ bên 
ngoài cho đến bên trong, tùy thức khai triển của các bạn mà thôi! Cho nên phần hồn của các bạn luôn 
luôn phát triển tới vô cùng! Không bị giới hạn! Mà chính bạn là người đã giới hạn tâm linh của các bạn! 
Thiếu dũng! Ðó cho nên chúng ta dũng đi, rồi sẽ học tất cả! Không sao! Chúng ta không nghĩ chuyện phá 
hoại nhưng mà nghĩ chuyện học nhẫn học hòa! Phải học! Chứ còn nghĩ chuyện phá hoại thì không ai bảo 
đãm cho cuộc đời tiến hóa của các bạn đâu! Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn chỉ đi xuống cõi trần trược 
mà cõi đó cũng không cứu độ các bạn, với sức hút nặng nề của đối phương! Mà trong cái giáo độ đó nó 
lại nặng nề, rất nặng nể, không có nhẹ nhàng như bây giờ! Những người đã phân tách cho các bạn biết từ 
ly từ tí, cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi, để các bạn tự giải thoát! 
 
Các bạn thấy những người có tâm đức tu học, người ta không sợ phí công và phân tách từ ly từ tí cho các 
bạn hết! Vì sao? Vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn và họ lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh, 
cái hạnh họ mới tốt! Cho nên họ phải trì chí, làm đúng theo đại nguyện của chính họ! Trừ khi người thế 
gian từ chối, chê họ, bác bỏ, họ mới tự rút! Chớ còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ, vì những cái 
thành quả của họ do bề trên ân độ! Thì cái thanh quang đó nó tuôn chảy trong tâm thức của họ! Họ làm 
một giờ đồng hồ đạo thì họ khỏe một giờ, mà hai giờ đồng hồ đạo thì họ khỏe hai giờ, chớ họ không có 
bao giờ mệt và mất cái gì hết! 
 
Cho nên người đạo không cần vật chất! Họ cần về tâm thức khai triển, bàn bạc về đạo pháp! Cho nên các 
bạn ngồi chung với những bạn đạo mà khai triển về tâm linh, có thể nói chuyện triền miên với các bạn 
một ngày, 24 trên 24 mà không bao giờ các bạn thấy người đó mệt, rất vui vẻ, rất hoan hỉ và nó tiếp được 
luồng điển, nó cũng có ăn có nghỉ nhưng người phàm không thấy! Cái tâm nó bình! Nó trở về với quân 
bình là đã nghỉ được đó bạn! Bạn ngủ một giấc để làm gì? Ðế đạt tới quân bình! Mà khi các bạn giải 
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thích trong thiền giác rồi thì  cái quân bình nó đã lập lại, không khác gì các bạn đã ngủ một giấc ngon 
lành, khỏe khoắn, sung sướng, vui tươi, thấy rõ không? 
 
Cho nên tại sao cái chỗ Fountain Valley nó đâu phải cái thiền đường công cộng! Nó là căn nhà của một 
đạo hữu phát tâm, đã có đại nguyện từ tiền kiếp để cứu độ chúng sanh! Cho nên ngày hôm nay, người 
nhiều khi cảm xúc vô cùng, cảm động vô cùng, muốn ân độ cho tất cả mọi người! Tìm đủ mọi cách để 
cho mọi người thấy con đường đạo mà đi, thấy ánh sáng mà để tự vượt ra cái hầm tăm tối hiện tại! 
Không phải là không có bề trên chứng đâu! Không phải là không có bề trên làm việc với người!  
Cho nên các bạn không nên hiểu lầm mà phải xét về cái âm đức của hành giả! Ðể chúng ta thấy rằng : 
Cần học hỏi cái gương lành đó, rồi chúng ta sẽ xây dựng lần lần! Rồi lúc đó chúng ta mặc sức thiền 
đường của chúng ta lớn rộng! 
 
Cho nên kỳ Ðại Hội tới đây, tôi thấy rằng chúng ta, các bạn đạo khắp năm châu đã ý thức được qua lời 
nói, qua lời giảng của tôi, khuyên các bạn, ở đâu ở tại đó và lo tu, khai thức thì thiền đường của chúng ta 
rất lớn rộng và chư tiên chư Phật rất vui vẻ dự cuộc với chúng ta! Vì tâm mọi người của chúng ta đều 
hướng thượng, đi trong cái chỗ đại nguyện giải thoát, tránh cảnh mê lầm động loạn! Nhưng cũng có một 
số, rồi cũng sẽ về đây với tôi và mong tương ngộ với tôi để xem rõ cái duyên điển của chính mình đã tiến 
tới đâu! Và để xem rõ thanh quang điển lành của bề trên, ở nơi này dồi dào hơn hay là tu tại nhà dồi dào 
hơn! Ðó cũng là một cái dịp để tìm hiểu nhưng mà với khả năng sẵn có của người, nên đi! Còn không có 
khả năng không nên bận rộn về vấn đề này vì chúng ta muốn lập một thiền đường lớn rộng khắp năm 
châu bằng tâm thức để chứa đựng những tài liệu sáng suốt và để thu phóng những gì của Thượng Ðế ân 
ban và luôn luôn dìu tiến chúng ta! Chúng ta muốn tìm cái niềm hạnh phúc đó, trong tâm thức của những 
ngày Ðại Hội! Rồi tương lai đây những đại hội chúng ta ở đâu vào đấy! Chứ các bạn tu tới siêu nhiên tốt 
đẹp rồi, mặc sức nhận cuộc Ðại Hội trực tiếp của Ngọc Hoàng Thượng Ðế, ấn chứng và truyền giảng 
trong tâm thức của các bạn! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Hạ Trí 
 

Hạ Trí: Con người sống trong hạ trí chỉ có dục, không có dục hầu như chết, buồn. Đó là chỉ áp dụng hạ 
trí mà thôi. Còn Thượng Trí chỉ có giải, giải cho nó sáng suốt, thực hiện bi trí dũng. Các bạn nhịn một 
bữa ăn được, các bạn qua được thì các bạn cũng sung sướng huống hồ cái dục mà các bạn lần lần dẹp 
được rồi, các bạn thấy thanh nhẹ nhiều. Tâm thức các bạn cởi mở lắm thì các bạn đã thử nhiều lần, 
những người tu về Vô Vi càng ngày, càng thương, càng thấy. Tôi không dục tôi thấy tôi thanh nhẹ sung 
sướng mà tôi dục tôi thấy bần thần. Rốt cuộc rồi như rã rịu cơ thể tôi, điển tôi nó mất không có sáng suốt, 
thấy không? Cho nên, cái hạ trí bành trướng cái hạ trí chỉ có đấu tranh và tham dục mà thôi. Còn khai 
triển được thượng trí thì chỉ giải thoát và tiến hóa. (Văn tự vô vi) 
 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
 
Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho Ba của bạn đạo Quan Ngọc Liên là 
Cụ ông Quan Hải sanh tháng 12 -1919 ,mất ngày 22-11-2019 tại San Jose , 
hưởng thọ 100 tuổi ,được siêu thăng tịnh độ . 
 
 Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 


