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` 
Số 1285 23tháng 2 năm 2020 

 
 
 

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 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)Tất cả những tư tưởng nào trong quả địa cầu nầy cuối cùng cũng phải chạy theo chấn 
động thanh quang của vũ trụ tại sao? 
2) Có nhiều người bạn đạo rất khó nhập định tại sao? 
3) Bé đã thực thi lời hứa với Thiền đường Sức Khoẻ và Tâm Linh xong xuôi Bé sẽ đi đâu? 
4) Mọi người đều cầu tiến thì phải làm sao? 
5) Có những người thắc mắc về Thượng Ðế Giảng Chơn Lý, Bé nghĩ sao về họ? 
6) Ðêm nào cũng có bạn đạo quây quần bên Bé, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
7) Những người được gần Bé, tự cảm thức được một điều mới lạ vang dội trong tâm thức 
là sao? 
 

 

Thoát Thân 
 

Chẳng còn lọan động dính vào tâm 
Dứt khoát tâm tu tự tiến thầm 
Giải mê phá chấp tự truy tầm 

Yêu quỉ hại mình uyển chuyển thâm 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 29-11-93 
Hỏi: Tất cả những tư tưởng nào trong quả địa cầu nầy cuối cùng cũng phải chạy theo 
chấn động thanh quang của vũ trụ tại sao? 
 

Ðáp: Thưa sự sống còn của con người, luôn luôn phối hợp với thanh quang của vũ trụ, 
tiến hóa tùy theo duyên nghiệp sẳn có của mỗi tâm linh, ấp ủ thăng hoa tùy theo khả năng 
sẳn có, mỗi mỗi đều hữu ích cho chung. Chúng ta có thể chứng minh, Thời đại hiện tại 
nhạy cảm hơn xưa, xem TV thì sẽ thấy rõ tin tức của toàn cầu đều được gôm gọn, báo 
cáo cho nhau bất cứ việc gì xảy ra trong mới lạ. Sự nhạy cảm ấy do đâu mà có, cũng 
không ngoài khối óc của nhân loại cọng với tâm linh mà hình thành. Người tu thiền tinh 
tấn thì sẽ thông cảm điều này rất dễ, ổn định và thanh tịnh thì sẽ rõ tất cả chấn động của 
càn khôn vũ trụ, lúc nào tâm thức cũng mới lạ hơn người thường. 
 

Kệ: 
Vô sanh thức giác sáng tâm đường 
Vạn vật sanh linh cũng dễ thương 
Tâm chuyển sự thành tâm đạt thức 
Quí yêu muôn loại thức vô thường 
 
2) 30-11-93 
Hỏi: Có nhiều người bạn đạo rất khó nhập định tại sao? 
 

Ðáp: Thưa những người ấy đã tự tạo sự khó khăn cho chính họ quá nhiều, trong lúc thiền 
mà còn nhớ sự hơn thua vì ngoại cảnh, tâm động rất khó định, triền miên trong biển dục 
mà không tiến. Muốn nhập định thì phải tự buông bỏ tất cả, nhịn nhục tối đa thì mới tái 
tạo được sự nghiệp từ bi, giúp người không vụ lợi, tâm không thì mới dễ nhập định. 
 

Kệ: 
Thực hành bỏ của tâm thanh khinh 
Giải quyết tâm linh cũng tự mình 
Dứt khoát chuyện đời không chuyện nói 
Nam mô thanh tịnh tự phân trình 
 
3) 01-12-93 
Hỏi: Bé đã thực thi lời hứa với Thiền đường Sức Khoẻ và Tâm Linh xong xuôi Bé sẽ 
đi đâu? 
 

Ðáp: Thưa Bé sẽ tiếp theo lời yêu cầu của nơi khác, Bé có một tuần sống gần gia đình, để 
hàn huyên lại tâm tình chờ đợi, có thì giờ nghỉ ngơi, có thì giờ tham thiền nhiều hơn. 
 

Kệ: 
Nhớ thương những kẻ thương Trời định 
Học hỏi không ngừng lại cảm minh 
Cao đẹp tình Trời tâm chuyển tiến 
Qui hình chơn trạng triển chơn tình 
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4) 02-12-93 
Hỏi: Mọi người đều cầu tiến thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa mọi người có cơ hội nhìn Bé thì phải lo tu nhiều hơn, thì mới có cơ hội gặt hái 
được sự phát triển của tâm linh. 
 
Kệ: 
Nhìn nhau cảm thức hành trình tiến 
Hành pháp chơn tâm giải nỗi phiền 
Học hỏi không ngừng tâm tự thức 
Mưu sinh tạm cảnh tự mình xuyên 
 

5) 03-12-93 
Hỏi: Có những người thắc mắc về Thượng Ðế Giảng Chơn Lý, Bé nghĩ sao về họ? 
 
Ðáp: Những người thắc mắc về Thượng Ðế Giảng Chơn Lý cũng tùy theo trình độ hiểu 
biết của chính họ mà thôi. Họ nghĩ Thượng Ðế là đấng toàn năng, không nghĩ bàn đến, 
thì phần tâm linh của họ không được tiến hóa. Muốn biết được Thượng Ðế thì phải biết 
giá trị của mọi trạng thái liên hệ đến Thượng Ðế thì mới cảm thức được sự yêu thương 
cứu độ của Ngài. 
 
Kệ: 
Tiến sâu tâm đạo thấy tình Trời 
Sống khổ cũng vui vẫn nghỉ ngơi 
Cao đẹp tình Trời đều quí tốt 
Cảm thông thiên địa lại thương Trời 
 

6) 04-12-93 
Hỏi: Ðêm nào cũng có bạn đạo quây quần bên Bé, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 
Ðáp: Thưa bạn đã và đang thực hành tự cảm nhận được sự thanh nhẹ không thể diễn tả 
cho người đời biết được tại sao lúc gần Bé, thì mọi sự thắc mắc trong nội tâm đều tiêu tan 
và cảm thấy vui và thanh nhẹ. 
 
Kệ: 
Từ quang hòa hợp sống chung nhà 
Tình đạo phân minh sống thiết tha 
Ðiển giới không ngừng chơn phát triển 
Bình tâm học hỏi ý thân hòa 
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7) 05-12-93 
Hỏi: Những người được gần Bé, tự cảm thức được một điều mới lạ vang dội trong tâm 
thức là sao? 
 
Ðáp: Thưa chứng minh Bé đêm đêm thực hành không ít thì mới có luồng điển thanh nhẹ 
hổ trợ cho bạn đồng hành pháp lý, hành giả cảm thức tròn trịa và an vui khi ra về. 
Kệ: 
Thực hành phát triển không biên giới 
Cảm thức Trời ban tưởng nhớ Trời 
Giao động không hành tâm động loạn 
Hướng không thanh nhẹ lý giao lời 
 
 
 

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 GIẢNG 
 

Ðoạn đường tu học 
 

Montréal, ngày 29/5/1983(tiếp theo và hết) 
 

Cho nên sự cố gắng và sự trở về với chính mình và chịu học, chịu nhẫn chịu hòa đó là quan 
trọng, mới kêu là tiến! Các bạn có phát tâm đóng góp cho đường tu học và muốn để cho mọi 
người được tu! Ðó là các bạn đã làm phước rồi! Mà làm phước không trọn lành và không cố 
gắng đi tới thì các bạn sẽ lùi! Thấy rõ ràng! Các bạn thấy nặng trược vì sự hoan hỉ của các bạn 
không còn giá trị nữa! Thì nó trở về với nặng trược! Và sự sẵn sàng của các bạn để đóng góp 
không còn nữa thì bề trên không có chiếu điển cho các bạn tiếp tục hành trình tiến hóa đó! Cũng 
như xe hơi các bạn không chạy thì đâu có đổ xăng làm gì! Thì càng ngày cái xe nó phải hư và nó 
sét! Mà các bạn chịu làm nhiều thì xăng bề trên nó chuyển xuống là thanh điển chuyển xuống! 
Cho nên thi thơ các bạn càng làm nhiều thì các bạn càng mở trí, tác văn mở thì thấy tâm thức nó 
nhẹ, và thấy tướng tinh các bạn nó phải thayđổi! Vì các bạn ở trong cái tâm thức cứu độ, thương 
yêu, xây dựng, cởi mở, để tháo khóa những cái sự nhầm lẫn của chính mình, cũng như của 
những người ở xung quanh đưa đến với chúng ta! 
 

Cho nên chúng ta thử làm một việc, giúp nhiều người đau khổ, không phải là bỏ tiền bạc, một lá 
thư đau khổ mà các bạn đã trả lời là thấy tâm thức các bạn mở nhiều rồi! Ðó là các bạn đang học 
trực tiếp những bài học, học bài, trả bài và hưởng lấy thanh quang điển lành của bề trên chiếu độ 
cho các bạn! Mới có từ tâm phân giải, càng ngày càng nới rộng, để cứu độ cho chúng sanh! Cho 
nên người chịu làm đâu có thua lỗ! Người không làm mới thua lỗ! Người chỉ đọc và lười người 
đó mới thua lỗ! Mà người làm và tự cống hiến và cố gắng tiến hóa nữa thì người đó không có 
thua lỗ và chỉ học thêm! Cho nên anh em khắp thế giới của chúng ta là học có cái ngu không mà 
tới ngày nay cũng chưa có xong! 
 

Mà các bạn thấy rằng các bạn đang học cái ngu và tiến tới sự thông minh đời đời bất diệt thì các 
bạn sẽ thấy đây là giá trị làm việc và giá trị học hỏi! Thì lúc nào các bạn cũng không có bao giờ 
mất công việc làm và rất vui tiến hóa và thấy cái việc đang làm và làm thêm nữa sẽ cởi mở hơn 
và sáng suốt hơn! 
 

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./. 
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ĐỀ TÀI SUY GẪM 
 

Côn Lôn Sơn 
 

Cái Côn Lôn Sơn đó, các bạn phải xuất hồn mới đi tới chỗ Côn Lôn sơn được, là để cho vạn linh 
có ý thức chịu tu mới tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của Trời Phật, rồi ngồi đó lo tụng niệm và 
tiến hóa; nhưng mà nó chậm hơn những người có thân xác, bởi vì trong cái thể xác này nó cũng 
phải có một điểm tựa mà phát triển đi lên Côn Lôn Sơn. Cho nên, con người xuất hồn mới thấy 
rõ Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào; nó nằm trên bộ đầu của chúng ta. Cho nên, các bạn đã có 
hình thù về, "Tiểu Thiên Địa," các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu cây cổ thụ lớn đẹp ở bên 
trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống, và chúng ta xuất ra chúng ta đi tới một 
cái cảnh đỉnh núi nào đó, và tươi nhẹ, sống rất an nhàn và chỉ lo tu không, không lo chuyện đời 
nữa, không có lo cái chuyện cứu độ, xin xỏ như hồi xưa nữa; chỉ tới đó lo tu luyện. Cho nên, 
người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng và sẽ được đi tới cảnh đó: sự liên hệ được hóa 
giải, rồi do sự dày công của người tu, mới thấy rõ cái đó. (Văn tự vô vi) 
 
 
 

Thông Báo về Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 –  
Hiểu Rộng 2019    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
22.02.2020 
 
Kính gởi quý bạn đạo, 
 
 
Kính mời quý bạn đạo tiếp tục theo dõi Video Đại Hội Hiểu Rộng 2019 tại Taipei, Đài Loan theo 
đường link như sau:  
 
Youtube: Đại Hội 2019-Hiểu Rộng-Ngày 2 Buổi Tối- Đố Vui Tu Học 
https://youtu.be/F7UvxRtGO_4 
 
Xin quý bạn đón xem những video kế tiếp sẽ được thông báo trên TBPTĐN hằng tuần hoặc trên 
kênh www.vovi.org. 
http://vovi.org/vn/ 
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1104&Itemid=300 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Kỹ Thuật 
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Thơ Bạn Đạo 
 
Ngày Lễ Tình Nhân 
 
Hôm nay, Lễ Tình Nhân 
Niệm Phật, nhẹ tâm thân 
Tự mình, yêu chính mình 
Thế sự, chẳng bàn phân 
Vui hành Vô Vi Pháp  
Giải nghiệp, giải tham sân 
Theo bước, đường Thầy Tổ  
Tu hành, giải nghiệp thân 
Tình yêu, Cha, Thầy, Tổ 
Ban rãi, cho tha nhân 
Thương chúng sinh nhân loại  
Ban điển cứu linh thần  
Mang tình yêu Thượng Đế 
Ta tu luyện tâm thân 
Ngày ngày vui niệm Phật  
Linh hồn tiến cân phân 
 
Thuỷ Bùi.  Missouri  14/2/2020 

 
Điển Thơ 
 
Thơ, càng ngày càng siêu  
Là do, công phu nhiều  
Được, tràn đầy thanh điển  
Tâm, thanh nhẹ phiêu phiêu  
Thơ ra, theo dòng điển  
Như, gió thổi cánh diều  
Như, thuyền trên mặt nước  
Nước, đẩy thuyền xuôi chiều  
Tiến xa về phía trước  
Điển tâm càng cao siêu 
Lòng nhẹ nhàng phơi phới  
Vui một mình yêu kiều 
Tâm dứt khoát hành pháp 
Niệm Phật giải nghiệp nhiều  
Điển thơ càng điêu luyện  
Điển hồn càng mạnh siêu  
 
Thủy Bùi   Missouri 14/2/2020 
 


