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` 
Số 1341  21 tháng 3 năm 2021 

 
 
 

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) Sự kính mến dâng lên Bé tối hôm qua Bé có cảm động không? 
2) Hôm nay Bé sẽ tuyên bố bế mạc và từ giả bạn đạo Bé có buồn không? 
3) Sau ba buổi chung hợp hòa bình mọi người ra về đều thanh nhẹ, quyến luyến nhớ 
nhung một niềm tin yêu sống động tại sao? 
5) Mưu sâu có đạt được gì không? 
6) Hôm nay Bé lại có cơ hội phục vụ các bạn đạo tại Paris, kẻ cũ như người mới sẽ cộng 
hưởng một buổi chung vui với Bé, Bé có vui không? 
7) Hôm nay là đầu năm 1995, Bé hưởng ứng tình Trời và chúc tụng mọi người qua tai nạn trong 
năm có kết quả gì không? 
 
 

 

Huyeàn Vi 
 

Huyeàn vi phaân chuyeån lyù cao saâu 
Thöïc trieån chôn hoàn vaãn nhieäm maàu 

Soáng ñoäng tình Trôøi nay ñaõ hieåu 
Töø bi vaãn ñoä vaãn chung taøu 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 26-12-94 

Hỏi: Sự kính mến dâng lên Bé tối hôm qua Bé có cảm động không? 
 
Ðáp: Thưa sự kính mến dâng lên Bé, Bé rất cảm động, cũng an ủi một phần khổ công của 
Bé đã đóng góp không hoang phí, tình thương của bạn đạo đồng hành cũng gặt hái được 
chút ít tình thương hướng tâm về Bé, Bé càng hăng say phục vụ hơn, quên luôn tuổi già 
của chính mình 
 
               Kệ: 
Tu hành cảm thức lại càng minh 
Giữ giới thăng hoa tự chính mình 
Bạn đạo chung hành tâm thức giác 
Tình thương sống động rõ hành trình 
 

2) 27-12-94 

Hỏi: Hôm nay Bé sẽ tuyên bố bế mạc và từ giả bạn đạo Bé có buồn không? 
 
Ðáp: Thưa sự tựu tan ly tán không sao tránh khỏi cảnh xúc động của mọi cá nhân, nhưng 
tiếp tục hướng về tâm linh mà hành thì sẽ không có sự bơ vơ và lẻ loi 
 
              Kệ: 
Bình tâm thực hiện chẳng đua đòi 
Tự thức tự tu tự sáng soi 
Thực chất trường tồn không dấy động 
Qui hồi chơn thức chẳng sang tồi 
 

3) 28-12-94 

Hỏi: Sau ba buổi chung hợp hòa bình mọi người ra về đều thanh nhẹ, quyến luyến 

nhớ nhung một niềm tin yêu sống động tại sao? 
 
Ðáp: Thưa trong cuộc hợp ai ai cũng thấy rõ chính mình có khả năng hướng thượng và 
buông bỏ trần tâm tự tiến qua lãnh vực thanh tịnh thì mới gọi là hòa bình 
 
             Kệ: 
Sống chung ý giải phân trình tịnh 
Học hỏi không ngừng tự giác minh 
Chung mối thực hành trong sống động  
Cùng minh chung hưởng rõ hành trình 
 

4) 29-12-94 

Hỏi: Bé về căn nhà tình thương dành cho Bé, Bé nghĩ sao về việc này? 
 
Ðáp: Thưa Bé cảm thấy người có tình có nghĩa lúc nào cũng muốn dành một ân huệ cho 
người đã phục vụ mình bất vụ lợi 
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                 Kệ: 
Duyên lành tái ngộ tân gia kính 
Thực hiện ước mong tự chính mình 
Thương nhớ tình Trời nay tái ngộ 
Tự dâng tình cảm chuyển cho mình 
 

5) 30-12-94 

Hỏi: Mưu sâu có đạt được gì không? 
 
Ðáp: Thưa mưu sâu chỉ có tự hại mà thôi, còn tự nhiên và hồn nhiên tức là vô cửa đạo, 
chỉ có quân bình và phát triển, không còn bở ngỡ trong nghịch cảnh 
 
                Kệ: 
Tự nhiên mới thật là thành 
Tạo ác loạn động lại khó sanh 
Nhân quả rõ ràng không chạy chối 
Thực hành thanh tịnh lẽ vô sanh 
 

6) 31-12-94 

Hỏi: Hôm nay Bé lại có cơ hội phục vụ các bạn đạo tại Paris, kẻ cũ như người mới sẽ 
cộng hưởng một buổi chung vui với Bé, Bé có vui không? 
 
Ðáp: Thưa suối tình của Bé sẽ có cơ hội phục vụ mọi người không ngừng nghỉ trong giây 
phút thiêng liêng sắp tới 
 
                 Kệ: 
Chung vui bạn đạo hướng về Trời 
Cởi mở sui say trí thảnh thơi 
Giải bỏ tâm trần nay ngộ đạo 
Tâm thành thức giác học chơn lời 
 

7) 01-01-95 

Hỏi: Hôm nay là đầu năm 1995, Bé hưởng ứng tình Trời và chúc tụng mọi người qua tai nạn 

trong năm có kết quả gì không? 
 
Ðáp: Thưa mọi người đã bỏ công tu học, tự giải quyết sự rắc rối của chính mình, dày công tham 
thiền nhập định,  quyết tâm khôi phục sự thanh tịnh của chính mình, dù cho thiên cơ biến chuyển 
thì tâm vẫn yên 
 
Kệ: 
Giải mê phá chấp chẳng than phiền 
Tu luyện hành trình cảm thức yên 
Ren rối không còn tâm giữ đạo 
Cảm thông nguyên lý độ thanh truyền 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Hồng Kông, 03-09-1974 
 

Xa cách ngàn trùng điển chẳng xa 

Nhớ nhung lưu luyến điển chan hòa 

Tình đời đen bạc không nên nghĩ 

Tự cứu hồn thiêng vạn sự hòa. 

 

Hồn thiêng thắng cảnh chung nhà 

Thế gian tạm bợ lập đà giả chơn 

Tranh nhau tạo cảnh giận hờn 

Thương nhau tạo cảnh hòa đờn hát ca 

Hồn thời thâm nhiễm đậm đà 

Vía thời khổ cực khó hòa khó tu 

Quây quần trong cảnh người ngu 

Tạo cho thiên hạ mình mù không hay 

Phân ra tạo cảnh tớ thầy 

Ngày ngày tự gạt tự đày lấy thân 

Tu không cương quyết chuyên cần 

Làm sao sửa được tiến gần Phật Tiên 

Biết người chẳng biết duyên tiền 

Nôn nao thuyết lý gây phiền bất an 

Xuất ngôn thuyết lý thiên đàng 

Mơ màng vọng động khẩu bàn chuyện mơ 

Gắng tu khai thác từ giờ 

Tiến theo đà tiến từ mờ trở minh 

Thầm tu vượt khỏi giả tình 

Thanh cao chơn chất chuyển khuynh Phật đài 

Chăm lo sửa đổi dồi mài 

Giúp mình giúp họ biểu bày tình thương 

Mặc ai điên đảo gạt lường 

Tâm ta giúp họ là đường chơn tu. 

 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

TỰ NHIÊN VÀ SIÊU NHIÊN 

Montréal, ngày 25 tháng 09 năm 1983 (tiếp theo) 

Thiên cơ quá đỗi nhiệm màu 

Đi đâu cũng phải mà đối đầu thiên cơ 

Thiên cơ là một cơ cấu của cả càn khôn vũ trụ, cái bánh xe tiến hóa đưa tâm linh tiến hóa rất có 
trật tự, rất tinh vi. Mình đi đâu cũng phải học những cái bài đó; vay trả, vay trả, vay trả, thức tâm 
vay trả, vay trả; thức tâm; phải học, không có người nào không họ. Đừng có nói tui bây giờ trên 
đầu có sạn, tui không học, phải học; bắt buộc phải học, có mấy thứ tóc trên đầu cũng phải học. 
Chưa! chưa là giỏi đâu, vẫn còn khờ ngu; cho nên chưa thức tâm. 

Cha trời ban phước từ giờ 

Ra vô hít thở mà tùy cơ thực hành 

Cha trời ban phước từ giờ cho chúng ta có cơ hội , cho chúng ta có thanh khí điển, cho chúng ta 
có ánh sáng , cho chúng ta có cái sự kích động và phản động để thức tâm. Ra vô hít thở mà tùy 
cơ thực hành; thanh khí điển đó để mà sống, sống tới hơi thở cuối cùng mà để thực hành trở về 
với thanh tịnh và sáng suốt. 

Luật trời hóa hóa sanh sanh 

Học cho thức giác mà tự đành phải xa 

Cái luật trời hóa hóa sanh sanh rõ ràng, sanh trụ họa diệt, sanh trụ họa diệt, hóa hóa sanh sanh cứ 
tiến hóa mãi mãi. Mùa đông thì nó lụn tàn, mà mùa hạ thì nó lại hồi sinh . À, tất cả trước mắt 
chúng ta , chúng ta thấy: sau cái thất bại là cái mẹ đẻ cuả thành công. Rồi cũng tiến tới nữa, cũng 
khăn gói trên đường tu học , học luật trời hóa hóa sanh sanh rất tinh vi. 

Học cho thức giác tự đành phải xa; lúc chúng ta thức giác rồi, chúng ta đâu phải người ở đây 
đâu. Xuống đây cư ngụ trong cơ thể cấu trúc siêu nhiên này để học hỏi , rồi tới lúc đó, chúng ta 
phải dứt khoát với nó, chứ không phải mê nó mà sống ở đây, không phải cái xác này là chủ của 
chúng ta đâu. Chỉ tạm mượn, đây là một ngôi trường để chúng ta học mà chúng ta tập tu , tới lúc 
đó chúng ta phải ra đi. 

Tự nhiên xáo trộn dạy hòa 

Siêu nhiên chiếu độ mà tùy ta thực hành 

Đó cái tự nhiên là thấy rõ ràng, khi không xảy ra việc này, việc kia, việc nọ, để làm chi? kích 
động và phản động, khi không có sóng gió ở trước mắt chúng ta, rồi sau cái sóng gió đi tới cái 
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chỗ bình minh là dạy hòa. Đó, lúc đó bên trên, người ta ban ta chiếu cái sự thanh nhẹ, du dương, 
chiếu độ cho chúng ta, tùy ta thực hành. Cho nên chúng ta phải mở rộng cái tâm thức để đón 
nhận và thực hành mới được. 

Thế gian phàm nhận em anh 

Thiên đàng quy một mà thực hành đã thông 

Thế gian thì cái phàm giới nó có trật tự của phàm giới, có đàn anh, có đàn em, có thầy, có học 
trò, đó là cái chuyện thế gian mà thôi. Chứ thiên đàng quy một thực hành đã thông , có nghĩa là 
những người nào thực hành thì trở về, thì cũng như nhau hết , không có còn giai cấp trong tâm 
thức nữa. Nhưng mà kỳ thật là học hỏi trong chu trình tiến hóa. 

Tu tâm dưỡng tánh một lòng 

Cầu xin ân phước giải vòng ước mơ 

Đó, tu tâm dưỡng tánh một lòng; chúng ta càng ngày càng tu càng tiến, cũng không khác gì 
chúng ta cầu xin có ánh sáng. Mà ta không hành thì làm sao có. Cầu xin ân phước, khi chúng 
chịu tiến thì cái ân phước vô cùng bên trên người ta đã sẵn rồi, con đường đã sẵn mở lớn rộng 
thênh thang mà chúng ta đi tới thì chúng ta hưởng. Còn không đi tới thì lấy gì có hưởng. Giải 
vòng ước mơ là từ lúc chúng ta còn ở trong tăm tối, chúng ta ước được cái này cái kia cái nọ, và 
ngày nay chúng ta ở ánh sáng rồi, hoàn toàn sáng suốt rồi đâu có còn cái gì mà ước mơ: tui sẽ 
đến cảnh này đâu. 

Cộng đồng giải tỏa tâm khờ 

Biết mình biết họ mà tùy cơ chuyển hành 

Cộng đồng giải tỏa tâm khờ là chúng ta được sáng suốt thanh tịnh rồi, chúng ta có thể ảnh hưởng 
bất cứ nơi nào đến với chúng ta. Thì họ cũng mang sự tăm tối hay là mang một cái sự sáng suốt 
mà thôi . Biết mình biết họ mà tùy cơ chuyển hành; biết được mình, biết được họ, lúc đó tùy cơ 
chuyển hành, tùy duyên mà độ , tùy thời mà chúng ta học. Thì luôn luôn tiến hóa tiến hóa , sáng 
suốt sáng suốt ,thanh nhẹ thanh nhẹ. 

Tự minh thế cảnh trược thanh 

Làm lành lánh dữ mà giữ giành phước tu 

Đó, chúng ta tự minh thế cảnh có trược có thanh rất rõ ràng, đó là cái luật tự nhiên để đối chiếu 
với nhau và dẫn tiến tâm linh. Làm lành lánh dữ mà giữ giành phước tu; chúng ta làm lành , làm 
điều thiện hướng thiện luôn luôn là chúng ta rước ánh sáng. Mà giữ giành phước tu, chúng ta có 
phước mới có cơ hội tu , vô phước mới nghe là chửi đạo và phá đạo , có phước mới là mến đạo 
và nghiên cứu đạo pháp. 

Siêu nhiên giáo hóa người ngu 

Ban ơn thức giác mà trùng tu thiên đàng 
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Siêu nhiên , sự sáng suốt siêu nhiên ở bên trên giáo hóa người tu , người tu hướng thượng nhiều 
chừng nào lại được ở bên trên chiếu cố chừng nấy. Ban ơn thức giác mà trùng tu thiên đàng, lúc 
nào cũng ban ơn cho người tu , để thức giác mà trùng tu thiên đàng, trở về với cảnh nguyên lai 
bổn tánh của chính nó. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Nạn là gì ? 

Nạn là nhồi ; nhồi để chi ? Để đưa chúng ta tiến : cái thềm đau khổ là biên giới của Phật Pháp, 
chúng ta cũng đã bước qua rồi ; chúng ta có sứ sở, có quê hương, nhưng mà ngày nay chúng ta 
vẫn đau khổ : tuy rằng ấm no, lành lẽ, nhưng rồi cũng đau khổ, nhớ Quê Hương.  

Quê hương của chúng ta đâu ? Ở trên mảnh đất ? Không ! Lại nhớ cả một Nguồn Cội, cái quê 
hương trong lành đó vượt mọi tầng thử thách. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta bước vào con 
đường thử thách, chúng ta đã có cơ hội đi trên gạch, và tiến tới mục đích.  

(Bankstown 1/2/1987 Mồng 3 tết Đinh Mão) 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 12, 21-03-2021 
•  

• Băng chung thiền bạn đạo các nơi:   Niệm Phật Đường Chánh Giác 

https://youtu.be/5Ys2fsW_mvU 
 

• Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video Đức Thầy tới Mỹ lần thứ ba năm 1982 tại 
San Jose: 

 
Tìm sâu mối đạo để làm sao cố gắng sớm đạt được mọi sự thăng cao - Vấn Đạo - San Jose 22-6-
1982 
 
https://youtu.be/SvOxlHglvAg  

• Coi video cho một  Like  là đã đóng góp cho việc truyền bá đạo pháp.  Đây là lời chơn 
thật của ban kỹ thuật gởi tới quý vị.  Số là Youtube họ dựa theo con số người coi  Like và  
SUBSCRIBE  để cho algorithm (thuật toán) video chạy khắp nơi.  Những video ĐứcThầy 
giảng thì bất khả luận bàn, chỉ có khen hay chê ban kỹ thuật lọc không rỏ âm thanh hay 
hình ảnh mà thôi phải không quý vi!  Xin quý vị hưởng ứng lời kêu gọi và cho một Like 
khi coi video.  Chơn thành cảm tạ. 

Một Like video chạy khắp nơi nơi 
Rao truyền chơn pháp đến mọi nhà 
Subscribe băng mới ra không cần báo 
 Lời Thầy nhắc nhở thức tâm hành 
 

Ban video kính mời 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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