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` 
Số 1305  12 tháng 7 năm 2020 

 
 
 

Mục Bé Tám 1994 
 

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)Thế sự nhơn duyên là chuyện gì? 
2) Cả thế giới đang nói chuyện gì? 
3) Lúc nầy cả thế giới đều động loạn và thay đổi từ kinh tế cho đến chánh trị tại sao? 
4) Bé tái ngộ cảnh nhộn nhịp nhứt trần gian nầy Bé nghĩ sao về họ? 
5) Người tu thiền gặp trở ngại càng ngày càng nhiều tại sao? 
6) Nhơn loại mỗi người có một cách sống và một cách chết khác nhau có phải không? 
7) Người đời ham vui và chịu sống khổ tại sao? 
 
 

 
Quí Tưởng 

 

Quí tưởng Trời cao tự bước vào 
Càn khôn vũ trụ hiểu thấp cao 

Thành tâm tu luyện rõ đường nào 
Duyên lành tự đạt chẳng ước ao 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 20-04-94 
Hỏi: Thế sự nhơn duyên là chuyện gì? 
 

Ðáp: Thưa thế sự nhơn duyên là việc tái ngộ trên mặt đất nầy. Có người gặp nhau rất 
thích thú, có người gặp mặt lại muốn sanh chuyện. Từ đó mà sanh ra một bộ luật 
nhânquả, học hoài không xong. 
 

               Kệ: 
Lý do tái hợp chuyện lòng vòng 
Tạo khổ cho nhau chẳng có xong 
Vui hợp tựu tan cùng nhứt khí 
Ðổi thay thay đổi vẫn cầu mong 
 
2) 21-04-94 
Hỏi: Cả thế giới đang nói chuyện gì? 
 

Ðáp: Thưa cả thế giới đang nói chuyện đã rồi, gọi là lý luận của học giả, tạo loạn cho nội 
tâm, mà đành quên lãnh vực thanh tịnh của chính họ, làm việc không cần thiết, tự hại tâm 
thân. 
 

                 Kệ: 
Ổn định không hành, hành loạn động 
Cầu xin bất chánh lại ước mong 
Khổ không tự giải nhờ tha lực 
Thế giới đảo điên tự tréo trồng 
 
3) 22-04-94 
Hỏi: Lúc nầy cả thế giới đều động loạn và thay đổi từ kinh tế cho đến chánh trị tại 
sao? 
 

Ðáp: Thưa lúc nầy cả thế giới đều động loạn và thay đổi chứng minh ca tụng bất cứ một 
việc gì rồi nó cũng phải phát triển và đổi thay theo chiều hướng tiến hóa của định luật 
giao cảm giữa Trời và Ðất. Lòng đất thì cực nóng, Trời xanh lại cực lạnh xoay chuyển 
theo định luật vô cực của vũ trụ. 
 

                 Kệ: 
Chuyện hay mặt đất chẳng bền vững 
Sống tạm kết duyên chớ vội mừng 
Tan tựu tựu tan là định luật 
Qui không tự thức giải từ từng 
 
4) 23-04-94 
Hỏi: Bé tái ngộ cảnh nhộn nhịp nhứt trần gian nầy Bé nghĩ sao về họ? 
 

Ðáp: Thưa cảnh rất nhộn nhịp vì cuộc sống nhưng mọi người đều có một nhiệm vụ của 
chính họ, tiến hóa trong định luật an bài của Trời Ðất cộng với trật tự, tự nhiên và hồn 
nhiên của chính nó, rồi đâu cũng sẽ vào đấy. 
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                   Kệ: 
Bôn ba trật tự chẳng về đâu 
Tiến hóa thân tâm rõ nhiệm mầu 
Thiên địa tuần hoàn không được nghỉ 
Học xong bài học tiến không cầu 
 
5) 24-04-94 
Hỏi: Người tu thiền gặp trở ngại càng ngày càng nhiều tại sao? 
 

Ðáp: Thưa người tu thiền gặp trở ngại càng ngày càng nhiều, chứng minh sự tiến hóa của 
tâm linh có chiều phát triển, gặp nhiều nghịch cảnh hơn, nhiên hậu mới có cơ hội thông 
cảm chính mình nhiều hơn, dứt khoát thực hành hướng về thanh tịnh, tha thứ và thương 
yêu, mọi việc sẽ được tốt đẹp hơn. 
 

                     Kệ: 
Chiều sâu tâm đạo vượt trùng dương 
Trở ngại núi sông tự mở đường 
Xuất phát chơn hồn chuyển xuất ngôn 
Qui y tam bảo sống vô lường 
 
6) 25-04-94 
Hỏi: Nhơn loại mỗi người có một cách sống và một cách chết khác nhau có phải 
không? 
 

Ðáp: Thưa nhơn loại kể cả cầm thú mỗi một đơn vị tiến hóa khác nhau, tùy theo luật nhân 
quả của phần hồn. Chỉ có luật nhân quả mới đáp lại luật công bằng cho mọi tâm linh. 
 

                     Kệ: 
Giáng sanh tiến hóa hành trình động 
Khai triển tâm linh tiến một vòng 
Sống động tình Trời đang quán xuyến 
Qui y chơn giác xét phân minh 
 
7) 26-04-94 
Hỏi: Người đời ham vui và chịu sống khổ tại sao? 
 
Ðáp: Thưa người đời ham vui và chịu sống khổ là phần hồn đang bị giam hãm trong thể 
xác, không bằng lòng cũng phải chấp nhận trong định luật tiến hóa, lúc nào cũng phải 
khổ hành và vui tiến. 
 
                     Kệ: 
Ðịnh luật an bài tự tiến xuyên 
Ðảo điên bất chấp tùy duyên tiến 
Không ngừng học hỏi trong mơ mộng 
Giải quyết chính minh pháp pháp xuyên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

Tiền 

Tình đời đen bạc khó ghi, 
Tiền thời hai lưỡi, tạo thi cảnh đời. 

Duyên lành tận độ không rời, 
Nợ thời vay trả chẳng đời nào xong. 

Vía thời chuyển hóa lòng vòng, 
Hồn trong mê loạn khó mong được về. 

Ly phân rạn nứt nhiều bề, 
Tan tành từng mảnh, tạo mê tạo lầm. 

Mang mang sống chết bần thần, 
Khổ đau nhiều cảnh khó phân đạo đời. 

Trước sau khổ não khó rời, 
Chật vật ích kỷ khó thời tiến thân. 

Không tu ứ mật ứ gan, 
Lại càng thêm khổ, chẳng bàn được chi. 

Trường đời lôi cuốn dự thi, 
Khổ thời cam chịu dự thi kỳ này. 

Quyết tâm học hỏi theo Thầy, 
Giữ tâm thanh tịnh, giải vây giải khờ. 

Lương Sĩ Hằng. 
Tây Đức, 20-10-1989 

 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Qui Thức 
 
Strasbourg, ngày 4 tháng 12 năm 1982 (tiếp theo) 
Cho nên các bạn nên thấy rõ sự công bằng của Thượng Ðế đã ân ban cho mọi người và cho mọi 
người tự tu tự tiến rõ ràng. Cho nên các bạn đã có ý chí tự thức, tự tu, tự tiến, rồi các bạn mới 
cống hiến cho tất cả mọi người kế tiếp. Ðó là do hạnh từ bi của các bạn, bạn đã phá mê phá chấp 
bạn mới chịu cống hiến. Nếu các bạn còn chưa chịu cống hiến đó là các bạn chưa phá mê, chưa 
phá chấp. Còn kẹt trong mê chấp thì chắc chắn sự tiến bộ của các bạn đang bị giới hạn mà thôi. 
Vì các bạn sợ người ta đặt vấn đề thử thách tâm linh của các bạn, các bạn còn trốn tránh, các bạn 
không phải người tu trở về với thực chất. 
 
Cho nên mọi người chúng ta chịu tu, cho nên phải bước đến gần nhau, để học, học cuốn kinh vô 
tự. Cuốn kinh vô tự nó ở nhiều khía cạnh, không phải một khía cạnh, không phải một mình ta là 
đủ. Nhưng mà nhiều khía cạnh nó sẽ hổ trợ cho chúng ta tiến hóa! Cho nên nơi nào chúng ta 
cũng có cơ hội học. Cho nên các bạn không nên chấp và thực hành để đi tới! 
 
Chính ngày hôm nay tôi cũng vậy, tôi thấy tôi được học nơi các bạn khắp năm châu rất nhiều. 
Các bạn đã dạy dỗ tôi rất nhiều, qua thư từ và qua lời nói, qua sự phê phán của các bạn, sự phê 
phán quí giá đó và sự nghi ngờ quí giá đó đã dẫn tiến cho tôi tiến tới vô cùng. Tôi thấy cảnh đời 
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vậy là hạnh phúc. Chúng ta chấp nhận học, chúng ta mới thấy rõ giá trị hạnh phúc của Thượng 
Ðể đã ân ban cho chính chúng ta. Tôi được sưởi ấm rất nhiều bởi các bạn, qua sự kích động, qua 
những người đã lợi dụng tôi cũng có và qua những người đã chỉ trích tôi cũng có. Cho nên tôi 
thấy rõ, đây là cảnh đời, là bãi trường thi để dẫn tiến tâm linh. Cho nên ngày hôm nay phân tách 
rõ để cho các bạn thấy rằng: nên thực hành và để chúng ta chấp nhận phá mê phá chấp. Dù ở 
hoàn cảnh nào chúng ta cũng thông cảm, vì trình độ hiển hiện của mọi người là trình độ của 
chính chúng ta. 
 
Cho nên chúng ta phải học và chúng ta phải tiến. Chúng ta phải học trong cái dũng chí du dương 
thanh nhẹ để hòa hợp với tất cả mọi người và chúng ta càng ngày càng học thêm, càng ngày càng 
vun bồi được sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Cho nên trong giây phút thiêng liêng thiền 
giác này, chúng ta cảm thấy luồng thanh điển của chúng ta càng ngày càng cởi mở thêm và thấy 
rõ sự sáng suốt của mọi hành giả đã tiến tới một phần tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. 
 
Cho nên chúng ta càng ngày càng cố gắng để đi tới và tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở 
thì thiền đường của chúng ta càng ngày càng lớn rộng, không phải qui định địa đỉểm nhưng mà 
thiền đường của chúng ta là cả càn khôn vũ trụ. Nếu các bạn hướng về cả càn khôn vũ trụ, không 
phải là người phàm nhơn gian học tu đồng hành với các bạn nhưng mà kể cả thiêng liêng cũng 
đồng hành với các bạn! Ðó là tâm thức nới rộng, qui định của Thượng Ðế, để dẫn tiến mọi từng 
giới của con ngài trở về với ngài! 
 
Cho nên đây là định luật đã qui định rõ ràng, chúng ta không có thể chối cải được. Nếu chúng ta 
không tu, không thanh nhẹ, thì không bao giờ có cơ hội trình diện được. Muốn trình diện với 
Thượng Ðế thì phải qua nhiều chiều hướng, nhiều sự kích động và phản động để tiến tới trật tự 
vững chắc, mới trình diện được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta huynh đệ tỷ muội trong tình 
thương yêu, ngồi chung gần nhau trong giờ thiền giác để trao đổi luồng thanh điển, kẻ nhẹ người 
nặng được giải trược và lưu thanh. 
 
Cho nên quí thay và lành thay duyên trời đã ân ban cho chúng ta và sự văn minh đã đóng góp 
cho chúng ta. Phần âm thanh ngày hôm nay sẽ truyền đi khắp các nơi, rồi tất cả huynh đệ các nơi 
cũng đồng học như chúng ta. Cho nên chúng ta được đại phước trực tiếp học trong giây phút 
thiêng liêng này. Rồi các bạn kế tiếp cũng sẽ được tiếp tục học như chúng ta. Qua âm thinh thanh 
nhẹ của Thượng Ðế ân ban và để chúng ta càng thấy rõ khí giới sắc bén Tình thương và Ðạo đức 
của Thượng Ðế sẽ xâm chiếm trong lãnh vực trược ô của mọi hành giả Vô Vi và dẫn tiến mọi 
hành gVô Vi trở về với thực chất của chính họ, nhiên hậu mới thấy sự quí giá đời đời của 
Thượng Ðế đã ân ban. (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

Tánh là gì? 

Bạn đạo: Thầy có thường giảng: “Kiến tánh là thành Phật”, như vậy “tánh” ở đây có nghĩa gì? 

Đức Thầy: Khi mà chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nó hiệp nhứt, huệ tâm khai rồi mới 
kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình, và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa thì 
nó mới trọn lành, kêu bằng "thành Phật" (Thực hành tự cứu) 
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Thông báo video Tuần Lễ 28, 12-07-2020 

 
1.  Hiểu rỏ định luật Sanh Trụ Hoạt Diệt Hồi Sinh - Đức Thầy tại TĐ anh 
Trường Sydney 06 1989 
 
Có duyên mới có ngộ.    Hiểu rỏ định luật sanh trụ hoại diệt của chính mỗi bản 
năng thì chúng ta mới dẹp được sự mê và chấp của mọi người.   Sự mê chấp là sự 
eo hẹp - tăm tối 
Youtube Link:   https://youtu.be/0ciEKXuXbrs 

2.  Tha Thứ và Thương Yêu tôi cứu tôi và cứu luôn người - Đức Thầy tại 
TĐ anh Trường Sydney 06-1989 
Youtube Link:   https://youtu.be/Z80Lymo9OkQ 
kính mời 
Ban video 
 


