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` 
Số 1277  29 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) Bé được bình an đến nơi ở nhà mới Bé có ngủ được không? 
2) Khuya nào Bé cũng làm việc đều đặn tại sao? 
3) Bé ngủ chưa quen giường Bé phải ra đi nơi khác, Bé có bực không? 
4) Mọi người muốn gặp riêng Bé là sao? 
5) Những người tu nửa chừng tâm hướng về tham dục thì sao? 
6) Nhiều người còn nuôi dưỡng bản chất ghen ghét thì phải làm sao? 
7) Làm sao thanh tịnh được? 
 
 
 

  
 Chánh Tà 

 
Chánh tà lẫn lộn nhơn gian có 

Thanh lọc chính mình chẳng cần lo 
Siêng hành tự giác tự lần mò 

Ðời đạo song hành Trời ban phước 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1)06-10-93 
Hỏi: Bé được bình an đến nơi ở nhà mới Bé có ngủ được không? 
 

Ðáp: Thưa Bé rất cảm ơn Trời Phật đã độ cho Bé bình an đến nơi và được ở một nơi khang trang 
tốt đẹp cộng với tinh thần đồng hành với Bé. Bé ngủ khỏe thiền tốt, sống trong khung cảnh thật 
sự thương yêu và kính mến trong tình cha con, vui và thanh nhẹ. 
 

                   Kệ: 
Thật tâm tự hướng về Trời giải 
Tự hưởng từ bi sống miệt mài 
Tâm đạo tràn đầy trong chất phát 
Kính thương quí trọng chẳng còn sai 
 
2) 07-10-93 
Hỏi: Khuya nào Bé cũng làm việc đều đặn tại sao? 
 

Ðáp: Thưa Bé được có nơi ăn chỗ ngủ tốt Bé phải mang ơn và phải có tinh thần phục vụ tối đa. 
Khuya nào cũng phải viết những bài hữu ích cho mọi người cùng học cùng hành như Bé. Người 
tu không được lười biếng và lợi dụng tình thế để hưởng thụ. Tinh thần phục vụ quần sanh trên 
hết, mọi bạn đạo ý thức điều nầy thì sự liên hệ với Trời Phật không khó khăn. Ngược lại lo ăn, lo 
ngủ không làm, thì khối óc không phát triển, tâm tư không sáng suốt. Muốn được minh tâm kiến 
tánh thì phải thiền nhiều và dấn thân phục vụ quần sanh nhiều thì sẽ được viên mãn về tâm thức. 
 

                     Kệ: 
Sống còn bao việc phải làm tiến 
Hay dở dở hay chẳng có phiền 
Tâm đạo tràn đầy duyên tận độ 
Thực hành tiến tới sống an yên 
 
3) 08-10-93 
Hỏi: Bé ngủ chưa quen giường Bé phải ra đi nơi khác, Bé có bực không? 
 

Ðáp: Thưa Bé sống quen với cảnh nấy đây mai đó, nhưng tâm vẫn ổn định chẳng có gì phải lo âu 
cả, dấn thân hành đạo thì chẳng có ngại với nghi. Ði đâu cũng vậy thôi, độ được người tu thì Bé 
rất vui. 
 

                    Kệ: 
Ra đi gia chủ lại bùi ngùi 
Thương tiếc nhớ thương cũng mất vui 
Nhớ nhớ thương thương tình bạn đạo 
Chơn tình bộc phát tự rèn trui 
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4) 09-10-93 
Hỏi: Mọi người muốn gặp riêng Bé là sao? 
 

Ðáp: Thưa mọi người muốn gặp riêng Bé vì cảm thấy Bé dễ thương và muốn được Bé mách bảo 
những điều đặc biệt trong cuộc đời tư của họ, chứ kỳ thật người tu thiền điều cần thiết là phải 
thực hành thì mới có kết quả tốt ở tương lai, chăm chỉ mà tu thì mới giải quyết được những việc 
nan giải ở tương lai. Chứ cần sự nhìn mặt hiếu kỳ, làm mất thì giờ của đôi bên mà không có kết 
quả. 
 

               Kệ: 
Nhìn nhau không phải lúc dâng quà 
Thực hiện công phu tự bước qua 
Giải đải không còn tâm tự đạt 
Công phu liên tục tự nhiên hòa 
 
5) 10-10-93 
Hỏi: Những người tu nửa chừng tâm hướng về tham dục thì sao? 
 

Ðáp: Thưa người tu thiền nửa chừng tâm hướng về tham dục, chứng minh tâm họ chưa dứt 
khoát, thì đường phát triển về tâm đạo càng ngày càng suy sụp, tiếp tục sẽ mất cả một cơ sở tâm 
linh, thì sẽ bị rơi vào địa ngục, học khổ mới tiến thân. 
 

             Kệ: 
Tu không thức giác chuyên cần tiến 
Khó khổ triền miên tạo động phiền 
Duyên nợ tình đời gieo nghịch cảnh 
Thương ai cũng khổ chẳng còn yên 
 
6) 11-10-93 
Hỏi: Nhiều người còn nuôi dưỡng bản chất ghen ghét thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa những người ấy luôn luôn tự chuốt lấy sự đau khổ và tối tăm trong nội tâm rất khó 
được bình an. Người tu thiền mà còn ghen ghét, thì bộ đầu nặng và thiền không được lâu, rất khó 
đạt được sự thanh tịnh của nội tâm. 
 

             Kệ: 
Tự hành loạn động ngấm ngầm bực 
Khó tiến khó tu khó thực hành 
Tạo nợ trần gian không tự dứt 
Khổ mà không biết tưởng mình thanh. 
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7) 12-10-93 
Hỏi: Làm sao thanh tịnh được? 
 

Ðáp: Thưa phải siêng năng cần mẫn hành pháp thì mới giải bỏ được nghiệp chướng mang theo 
nhiều kiếp, thì mới tới sự thanh tịnh sẳn có của Trời Ðất đã ân ban. 
 
          Kệ: 
Hành đạo tự tiến tự chuyển bàn 
Qui không thanh nhẹ tự tâm an 
Một mối thanh bình trong thức giác 
Chuyển tiếp hành tu cảm cảm an 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Tình 

 
Tình đời duyên nghiệp đổi trao, 

Tiền trao cháo múc trước sau khó thành. 

Chơn tâm rạn nứt cạnh tranh, 

Hạ tầng công tác, khó hành đến nơi. 

Chẳng thông, mê chấp chẳng rời, 

Đấu tranh vô lý, Trời ơi ! Hỡi Trời !! 

Làm sao tiến hóa hợp thời, 

Vía Hồn không ngộ, đời đời khổ đau. 

Tâm thân thức giác nhiệm mầu, 

Qui về một lối, đối đầu Thiên Cơ. 

Cảnh đời qui động giấc mơ, 

Trở về thực chất đến giờ tiến thân. 

Qui y Tam Bảo góp phần, 

Khí Thần đầy đủ, hợp phân đạo đời. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

Tây Đức, 19-10-1989 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GẢNG 
 

Phân Luận Mật Giáo Siêu Nhiên (tiếp theo) 
 
 
Vì chúng ta ở thế gian, phải dùng phương tiện vật chất! Nó có tốn hao thiệt nhưng mà tâm đời hẹp nhỏ, 
sẽ bày ra những sự chấp mê, đả phá, rồi làm cho các bạn bất ổn trên đường tu học! Cho nên tôi không 
muốn, vì các bạn còn yếu, chưa đầy đủ! Cho nên tôi khuyên các bạn, ở đâu tu theo đó! Rồi một ngày nào 
đó, sống động mạnh mẽ đi, thì hồn chúng ta tương hội! Mà Ðại Hội của chúng ta lớn vô cùng không phải 
Ðại Hội chút xíu như ở trong căn nhà hiện tại đâu! Chúng ta có Ðại Hội lớn, nhưng mà tùy theo trình độ 
tu học! Trình độ tu học còn yếu, đâu có biết Ðại Hội! Mình chưa hội được mình làm sao làm được Ðại 
Hội! 
 
Cho nên tôi khuyên luôn luôn, hằng tuần, phân giải cho các bạn hiểu! Các bạn nên làm những chuyện 
phước, tam công hiện tại là các bạn đã bừng sáng trong tâm hồn của các bạn! Cứu độ một người đau khổ! 
Ðó là Ðại Hội của chính bạn! Rồi sau này chúng ta mới hòa tan với Thượng Ðế! Ðại Hội đó vô cùng 
hạnh phúc, vinh quang và sung sướng! 
 
Bây giờ ai có thể đem khả năng đó đến với cho chúng ta? Chính chúng ta phải trì chí tu học! Cho nên các 
bạn đã có cơ hội rất tốt! Những bài vở hiện tại các bạn nắm trong tay mà chưa học được ! Còn phải dài 
dài mới học hết! Cho nên phải trì chí lập lại trật tự! Một sinh viên giỏi vô trường không có phá một ai! 
Mà ngày nay chúng ta đang học ở trong trường Ðại Học, chúng ta là một học viên cả càn khôn vũ trụ mà 
chúng ta không giữ trật tự, rồi những bài vở ở bề trên đưa cho chúng ta, ai thay thế chúng ta biên chép và 
làm việc! Cho nên đòi hỏi các bạn phải tiếp tục trên cuộc hành hương học hỏi đó! Nhiên hậu chúng ta sẽ 
có tất cả, đừng sợ rằng môn phái tôi nhỏ, đạo tôi nhỏ, sẽ thua những đạo lớn! 
 
Cái đó là sai lầm! Anh Phước đã nói : Có một đạo mà thôi, một đạo Giải Thoát! Rồi trật tự nào sẽ về trật 
tự đó! Rất rõ ràng! Cho nên chúng ta hiểu cái đó và đừng chấp, phải cố gắng học thêm và học về tâm 
linh, thì Bề Trên sẽ soi sáng cho chúng ta! 
 
Cũng như các bạn bây giờ, có chiếc xe hơi mà các bạn không biết dùng thì hãng xăng, công ty xăng nó 
không có sản xuất xăng bán cho các bạn nữa! Mà bạn biết dùng thì luôn luôn sẽ có xăng đến với các bạn! 
Cũng như tâm linh của các bạn chẳng hạn! Bây giờ các bạn phát đại nguyện rồi, tôi phải trở về nguồn 
cội! Tôi thấy do sự cấu trúc siêu nhiên mà có thì tôi phải trở về với siêu nhiên, thì tôi trở về với nguồn 
cội của chính tôi! Tôi có mạch lạc và tôi thấy rõ ràng khi tôi đến và khi tôi đi! Khi tôi đến thì tôi được ra 
vô dễ dãi ngay mỏ ác tôi! Rồi bây giờ tôi đi về tôi phải mở ngay chỗ đó để tôi đi! Các bạn có đường lối 
chớ! Không phải là tôi mù và tôi mờ ám đâu! 
 
Cho nên cái hồn của chúng ta là chủ của cái xác chớ không phải cái xác là chủ! Ðừng có hiểu lầm! Luôn 
luôn phải giữ cái thức hồi sinh để làm chủ! Thức hồi sinh là dũng chí đó bạn! Tiến hóa tới vô cùng tận đó 
bạn! Cái chìa khóa đời đời của người tu! Rồi những cái chuyện lòng vòng, thêm đường, thêm muối, hỏi 
cái đó cần thiết không? Nó không cần thiết nhưng cần thiết! Trong lúc nào bạn xài nó là cần thiết! Khi 
bạn không xài nó là sẽ không cần thiết! Cho nên hai cái : cần thiết các bạn cũng biết mà không cần thiết 
các bạn cũng phải minh! Thì các bạn mới đạt được sự quân bình! (còn tiếp) 
 
 
 
 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 6/10 

Đề tài suy gẫm 
 

Ngồi thiền cần giữ lưng thẳng 

BạnĐạo : Sau đây là câu hỏi của các Bạn đạo trẻ hỏi Bé Tám : thưa Bé Tám, bạn đạo, khi ngồi thiền 
gục đầu xuống và cong lưng rất nhiều ; làm như thế nào để có thể sửa lại trường hợp này ? 

Đức Thầy : Tại cái tội mê ăn, mê ngủ của các Cụ ! Thì các Cụ phải lo ăn năn một chút : không phải ăn 
nhiều mà mạnh đâu ! Ăn nhiều là sẽ ngủ gục, vì nó no rồi cái bao tử, khi ăn no, nó ngáp, muốn ngủ : bao 
tử thần kinh nó yếu đi, nó chứa nặng quá ! Mà chúng ta cứ ăn vừa ấm bụng, nghỉ ; là làm việc cả ngày, cả 
đêm, các bạn không có thấy mệt mỏi. 

(Đại hội Kỳ Quan 1994) 
 

THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI HÈ NHẪN HÒA 2020 
Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Thiền Viện 

 
Trước thềm năm mới 2020, Thiền Viện Nhẫn Hòa và các bạn đạo địa phương xin kính chúc quý vị và gia 
đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc, tu thiền thanh nhẹ và mọi sự như ý.  
Kính thưa Quý Bạn Đạo, 

Để quý vị tiện việc sắp xếp trước chương trình sinh hoạt của quý vị trong năm tới, chúng tôi xin thông 
báo chương trình TRẠI HÈ NHẪN HÒA 2020 sau đây. 

Để kỷ niệm 35 năm thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa, với sự tiếp tay của bạn đạo Nam California, chúng 
tôi sẽ tổ chức 3 ngày Trại Hè, July 2, July 3 và July 4.  Quý vị có thể đến nhiều ngày trước và về nhiều 
ngày sau ba ngày nói trên để có rộng thời giờ thiền và gặp gỡ, sống chung với bạn đạo từ khắp nơi đến, 
cũng như để tận hưởng sự thanh nhẹ và không khí trong lành của Thiền Viện. 

Chúng tôi sẽ phổ biến phiếu ghi danh cũng như tên và số điện thoại của các bạn đạo để liên lạc trong các 
thư tới. 

Rất mong được gặp lại quý bạn đạo tại Thiền Viện Nhẫn Hòa.  

Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và tu tiến. 

Thay mặt TV Nhẫn Hoà, 

Nguyễn Trí Vượng, HT HAHVV TB Hoa Kỳ 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 27 tháng 10 2019 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   
cho đến 29 tháng 12 2019 như sau:  
 
Người gửi                      US$                        CAD or currency 

An Danh (Fr)   240 euro 
BD Thien Duong Tu Thong Houston(TX) 1,165    
Hoang Hia (CA) 100    
Hong Vo (Co) 100    
An Danh (Fr)   500  
Hong Hoang Son (VA) 600    
Thao Nguyen (Ca) 100    
Thanh Nguyen (Ca) 100    
Nguyen Cuong Dien& Nhung (Aus)   300  
Duong Van De(Ca) 500    
Hong Vo (Co) 100    
Ho thanh Hoang (Mtl)   500  
Tran Ngoc Dung& Hong Hoa 1,000    
Thao(Utah) 100    
Hoa Nguyen (TX) 800    
My H. Yeckley(NV) 100    
Nguyen Cuc (CA) 500    
Du Van Quyen + Pho Bo Ai (CA) 1,000    
Lam Kim Phuc & Lam Kim Khanh (CA) 1,700    
Tyler  Diep (CA) 100    
Ho Van Dam (GA) 200    
An Danh (Fr)   750 euro 
Pham Anh Tuan (Mtl)   100  
Ho thanh Hoang (Mtl)   300  
Ut Tran (AB)   1,000  
Nga Le (Lai T Nguyen) 500    
An danh (Fr)   200 euro 
An Danh (Mtl)   100  
An Danh (Ca) 5,000    
Do Thi Van (CA) 200    
Huynh Trung Ngon (GA) 200    

 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà 
dột nát) 
- Học bổng 2019-2020 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em khuyết tật một  tiền ăn học 
- Giúp người già neo đơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- Phát gạọ và đồ ăn cho người nghèo vùng xa vào mỗi cuối và đầu tháng 
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn phương tiện sinh sống và con em tiền ăn học 
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu 
- Giúp cac em mồ côi và bỏ rơi trước cổng chùa  
- Phát hòm người chết không hòm và hỗ trợ mai táng gia dình nghèo 
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Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ 
cho công việc này  
 Chúng tôi sẽ gửi giấy trừ thuế cho năm 2019 đến quí bạn đạo vào khoảng đầu năm 2020 
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Kính gừi quí bạn đạo bài thơ của Thầy viết cho một soeur locho các em khuyết tật mà quỹ Cứu Khổ Ban Vui có giúp 
 

Hoa Tình thương 
 

Bốn mươi năm xây dựng cảnh thương người 

Bác ái từ bi vẫn rưới tươi 

Tâm đạo tình đời nay giác ngộ 

Trời cao không phụ kẻ thương người 

 

Thương người hành tiến chẳng rời 

Toàn năng xây dựng vượt nơi tình đời 

Hồn là chánh gốc chẳng rời 

Xác thân tạm bợ sống nơi tình người 

Bình minh chiếu sáng vui cười 

Toàn năng ban chiếu người người lạc an 

Từ đời qua đạo chuyền sang 

Thành tâm phục vụ hai hàng lệ rơi 

Tinh thương chỉ biết có Trời 

Dựng xây xây dựng hợp thời thăng hoa 

Sống chung trong cảnh chung nhà 

Có ăn có mặc có hòa có vui 

Tinh đời đen bạc rèn trui 

Tự mình thức giác tự vui lấy lòng 

Biết Trời chẳng có co còng 

Trong không mà có chẳng trông vẫn thành 

Cảnh đời ban chiếu diệu thanh 

Khí thanh hỗ trợ tình anh em hòa 

Dù cho xa cách gần xa 

Anh em là một chan hòa tình thương 

Thế gian tạm cảnh dựa nương 

Thiên đàng cảnh thật vẫn thương loài người 

Bằng lòng học hỏi rưới tươi 

Tinh người sống động vui cười nở hoa 
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Các em chung sống một nhà 

Thương nhau dìu tiến vượt qua khổ nàn 

Thế gian cho đến thiên đàng 

Yêu thương Trời Phật không ngừng ban ơn 

Chơn tu chẳng có giận hờn 

Bình tâm nhịn nhục keo sơn đất trời 

Cùng chung giải tiến chẳng rời 

Vía hồn chung cảnh chung thời thăng hoa 

Biết mình biết họ chan hòa 

Trời ban thanh khí chan hòa tự tu 

Biết mình khờ dại còn ngu 

Trì tâm tu luyện giải mù giải mơ 

Cảm thông nguyên lý từ giờ 

Trí tâm là một thiên cơ hợp bàn 

Chung vui vẫn cảm thấy an 

Suối tình tuôn chảy vượt sang đạo đời 

Bao năm vẫn thấy chơn lời 

Sanh trụ hoại diệt hợp thời tiến tu 

Hồn nay phân giải mê mù 

Trong không mà có vẫn tu vẫn hòa 

Tình thương sống động gần xa 

Cộng chung một mối cùng hòa tiến lên 

Tâm linh khai triển đạo nền 

Bền lâu vững tiến chẳng quên tình Trời 

Quý thương soeur đã vì đời 

Nay hồn thức giác hợp thời thăng hoa 

Thiên thần đón rước chan hòa 

Tình thương đạo đức chung nhà dựng xây 

Chúc soeur vui tiến hằng ngày 

Thanh tịnh là gốc đổi thay thế tình. 

Quý thương, 

Lương Sĩ Hằng. 

San Jose, 20-11-1997 
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
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THƠ BẠN ĐẠO 
                      Ngày Lễ Giáng Sinh 
 
Hôm nay ngày Lễ Giáng Sinh 
Chúc bạn vui vẻ gia đình bình yên 
Đức Chúa giáng sinh trần miền 
Giúp mà sinh chúng an yên vui hoà 
Mừng ngày đại lễ của Cha 
Con xin đảnh lễ Chúa Cha giáng trần 
Hy sinh đau khổ xác thân 
Cứu người khổ nạn thoát phần thương đau 
Chúa Cha dạy phải thương nhau 
Đùm bọc che chở cùng nhau giúp đời 
Tình thương quý lắm ai ơi! 
Cha đã thực hiện cho đời biết bao 
Cha dạy con lời thanh cao 
Thánh Kinh Cha dạy con mau thực hành 
Tu hành lánh dữ làm lành 
Hồng ân Thiên Chúa Cha dành con ngoan. 
 
Thủy Bùi.   Missouri 25/12/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

               Tuyết Rơi 
 
Tuyết rơi trắng soá, trên lá cây 
Trắng xám một màu, mấy tầng mây 
Mặt hồ lặng yên, màu xanh biếc 
Cảnh tuyết đông về, thật đẹp hay 
Chim khôn trốn lạnh, về tổ ấm 
Người khôn tu niệm, điển vui say 
Bôn ba hướng ngoại, nhà lạnh lẽo 
Trụ yên thiền định, vui với Thầy 
Trung Nghĩa bên Thầy, điển sưởi ấm 
Tuyết lạnh lòng ấm, thiền mê say 
Tình Đời bạc bẽo, như tuyết lạnh 
Tình Đạo yêu Thầy, thấy vui thay 
Đêm đêm hành thiền, vui trong Đạo 
Sáng sáng thở niệm, ngày qua ngày 
TRỞ VỀ CHÍNH MÌNH, KHAI TÂM THỨC 
QUI HỒN, QUI VÍA, NƠI CHÂN MÀY 
TRỰC CHỈ CHÂN TÂM, TU RỐT RÁO 
KHÔNG MÀNG THẾ SỰ, NGƯỜI ĐỔI THAY 
 
Thủy Bùi   Missouri 16/11/2019 


