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Số 1369  3 tháng 10 năm 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mục Bé Tám 1995 
 
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) Thiên cơ biến chuyển trên mặt đất không biết chết sống lúc nào thì phải làm sao? 
2) Ðiển là gì? 
3) Làm người trước khi chết bị thể xác hành hạ tại sao? 
4) Người tu gặp trở ngại về tiền tình duyên nghiệp có hữu ích gì không? 
5) Ði tới đâu say mê tới đó là tại sao? 
6) Người suy tư nhiều việc có thể hoàn tất được nhiệm vụ giao phó hay không? 
7) Làm người muốn sống thọ thì phải làm sao? 
 
 
 

Trí tueä 
 

Trí tueä phaân minh ñöôøng thanh tröôïc 
Ñaïi nguyeän chính mình naêng töï yeân 
Nguyeân lyù Trôøi ban chung moät moái 

Thöïc haønh khai trieån chaúng coøn ñieân 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 08-07-95 
Hỏi: Thiên cơ biến chuyển trên mặt đất không biết chết sống lúc nào thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa không biết được sự chết sống lúc nào thì phải lo tu thiền đứng đắn hướng về thanh 
tịnh thì sẽ không còn sự lo âu về sanh tử thì phần hồn sẽ được tiến hóa kịp khi thay đổi tình 
thế 
 
             Kệ: 
Tâm tưởng minh quang tiến hợp thời 
Hướng thanh tự đạt khắp nơi nơi 
Thinh không Trời độ không giờ dứt 
Thông suốt tình Trời rất thảnh thơi 
 
2) 09-07-95 
Hỏi: Ðiển là gì? 
 
Ðáp: Thưa điển, khi mắt thấy sáng và lớn rộng, thì mới thấy điển, xuất phát một đốm tròn, từ 
trung tâm chơn mày xuất ra, hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, mỗi mỗi chuyển 
về không và nhận định rất rõ rệt. Do pháp Soi Hồn kiên trì thực hành mới có, điển âm dương 
hội tụ hình thành. Người tu thiền phải chăm chỉ chú ý trung tim chơn mày lâu ngày sẽ thấy, 
nếu chán nản thì sẽ mất sự sáng suốt và thanh tịnh. 
 
             Kệ: 
Ðiển tâm khai triển hành trình tiến 
Thoát khỏi trần gian chẳng có phiền 
Qui hội chơn hồn không thất thoát 
Bình tâm hành đạo sống an yên 
 
3) 10-07-95 
Hỏi: Làm người trước khi chết bị thể xác hành hạ tại sao? 
 
Ðáp: Thưa luật nhân quả rõ rệt, chứng minh cho người đời thấy tội trạng của hành giả đã tự 
hành hạ, qua thức ăn và hành động của quá khứ, tâm làm thân chịu là vậy. Giờ phút lâm 
chung mỗi người đều tự hiểu sự sai lầm của chính mình, rất tiếc thể xác không thể chờ đợi sự 
chấp nhận sửa chửa của phần hồn được, đành phải chấp nhận luật tựu tan của Trời Ðất đã ấn 
định. 
 
             Kệ: 
Bao nhiêu kích động ân tình tạm 
Thức giác tâm tư tự tiến thành 
Kích động một vòng không lối thoát 
Bằng lòng nhận tội tự phân tầm 
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4) 11-07-95 
Hỏi: Người tu gặp trở ngại về tiền tình duyên nghiệp có hữu ích gì không? 
Ðáp: Thưa người tu thiền có trở ngại về tiền tình duyên nghiệp rất hữu ích cho tâm linh, dễ 
buông bỏ việc đời, thanh tịnh quán thông mà tu 
 

              Kệ: 
Vốn thật thanh tịnh thật là ngu 
Chẳng biết chẳng lo chẳng dự trù 
Cặp mắt nhìn đời không động loạn 
Sáng choang minh cảm tự mình tu 
 
5) 12-07-95 
Hỏi: Ði tới đâu say mê tới đó là tại sao? 
 

Ðáp: Thưa đi tới đâu say mê tới đó, là người đa tình đa cảm, nhờ đó mà chịu học hỏi thì có cơ 
hội hạ mình nhịn nhục và tiến thân. Bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng sống được, cộng với sự tu 
thiền tâm lẫn thân sẽ đều được an lạc 
 

             Kệ: 
Chuyên tu học hỏi tự phân bàn 
Chẳng khổ vẫn vui óc sáng ban 
Ðời đạo song hành tâm thức giác 
Thực hành chơn pháp lại càng an 
 
6) 13-07-95 
Hỏi: Người suy tư nhiều việc có thể hoàn tất được nhiệm vụ giao phó hay không? 
 

Ðáp: Thưa người suy tư nhiều việc an bài có trật tự thì mọi sự sẽ được hoàn tất trong nhiệm 
vụ 
 

              Kệ: 
Thực trật tự chẳng có khó khăn 
Sắp đâu vào đấy lập cơ tầng 
Không gây động loạn trong trí óc 
Nhanh nhẹ bình tâm giải quyết lần 
 
7) 14-07-95 
Hỏi: Làm người muốn sống thọ thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa làm người muốn sống thọ thì phải giữ tánh tự nhiên và hồn nhiên, lúc nào cũng 
lưu ý sự sống phù hợp với luật tự nhiên của Trời Ðất, từ sự ăn uống cho đến hành động 
 
               Kệ: 
Ðiển tâm khai triển muôn vòng tiến 
Thanh thoát chung vui khắp các miền 
Dưỡng khí Trời ban ta hít thở 
Sống vui thanh tịnh chẳng nuôi phiền 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Cô gái phù sinh 
 

Tôi là cô gái phù sinh 
Yêu Cha yêu Mẹ yêu tình diệu thâm 

Nhạc trời sống động nguyên âm 
Giúp hồn tiến hóa tự tầm đường đi 

Từ bi ban chiếu uy nghi 
Giải phần mê chấp sân si cảm hòa 

Bình tâm học hỏi thiết tha 
Hòa chung đường nhạc chan hòa tình thương 

Trí người sáng tỏ như gương 
Hòa thêm điệu nhạc yêu thương muôn loài 

Càn khôn vũ trụ an bài 
Quang hành trí tuệ tiến hoài không ngưng 

Âm thanh phân rõ từ từng 
Cảm giao giao cảm tưng bừng cảm giao 

Qui nguyên một mối nhiệm mầu 
Quí yêu tình nhạc thật thà thức thêm 

 
Lương Sĩ Hằng 
17/11/1994 

 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

MINH GIÁC 

Cabramatta, ngày 9, tháng 12, năm 1984 (tiếp theo) 

Cho nên, những người tu Vô Vi đã bước vào thềm tu một thời gian, thấy rõ, “Ta đã cởi mở ; ta đã tự 
giải tâm nghiệp để tự chữa bệnh căn ! Nhiều người ra đây, lòng xa quê hương, xa vợ con, xa chồng 
con, xa anh em, xa của cải trước kia chúng ta đã làm, trở nên buồn tủi, thảm sầu, cho nên mới bắt đầu 
truy tầm chân lý. Trong một thời gian chán ngán đó, tu hành tinh tấn, phát đại nguyện muốn bỏ tất cả 
trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta, để thấy rõ đó là thuận. Nhưng mà trên đường đi, có 
thuận lại có nghịch. Đó, cho nên muốn bỏ thế gian, phải nghịch thế gian ; “Mà chính thế gian đã 
nghịch ta, ta mới nghịch lại ; từ bỏ nó để đi lên chánh đạo.” 

Càng lên cao càng sáng suốt, mà càng sáng suốt thì càng muốn phục vụ thế gian. Vì sao ? Càng lên 
cao, càng thanh nhẹ, càng biết rõ chúng ta là huynh đệ tỉ muội một nhà ; không lý chúng ta bỏ anh 
em, anh chị em chúng ta bơ vơ sao ? Cho nên, cái tình thương đó không bao giờ bỏ được ! Càng sáng 
suốt, càng thấy tội nghiệp, vì chúng ta đã giải tỏa được, chúng ta đã từ trong khám tù lửa cháy đốt tim 
thoát ra nơi chỗ thanh tịnh, thì chúng ta muốn mọi người phải thoát ra ; không bao giờ chúng ta muốn 
nung nấu trở lại một con đường tăm tối, cũng như tình yêu đã chẳng hạn. Chúng ta đổi lại sự yêu 
thương tha thứ, thì thoát khỏi sự ngục tù cuống cuồng ích kỷ, ghen ghét : vì tình yêu mà ghen ghét ! 
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Còn thương yêu là sáng suốt mới thấy điều đó, và giúp đỡ xây dựng thương yêu người khác. Còn tình 
yêu là bị kẹt vào chỗ không thoát được. 

Cho nên, nhiều người tu, của khối Vô Vi và của các đạo giáo, khi bước vào con đường tình yêu cũng 
như là sóng cuồng, không thể gỡ được. 

Cho nên, Bề Trên luôn luôn nhắc nhở, phải ráng tu, phải thực thi kỳ được ba pháp : Soi Hồn, Pháp 
Luân, Thiền Định, để giải cái trược ô trong ta, mới không lôi cuốn trược của ngoại cảnh xâm nhập 
vào ta.  Khi các Bạn tu mà nuôi dưỡng trược khí, thì nó sẽ thu hút trược khí, và nó sẽ đè nặng tâm hồn 
sáng suốt của các Bạn. 

Con đường hướng thượng các Bạn đã biến cải trở về phục vụ của một tâm linh, thì cái nào eo hẹp, cái 
nào lớn rộng ? Cho nên, trên đường tu, luôn luôn phải được thử thách con đường này ; con đường này 
nó sẽ thử thách các Bạn ; mà nếu các Bạn trì kỳ chí thức tâm để làm một điều chín chắn cho chính các 
Bạn và phù hợp với đại nguyện của các Bạn là thương yêu và tha thứ. 

Như tui đã nhắc, thương yêu là sáng suốt ; còn tình yêu là phải tạo kẹt ; nó khác. Cho nên, nhiều 
người dụng lý thuyết của Chúa, dùng lý thuyết của Phật, để yêu, yêu, yêu ; nhưng mà không biết giá 
trị của chữ “Yêu” : 

Thương Yêu là sáng suốt ; mà Tình Yêu là tạo kẹt. 

Cho nên, nhiều người đã bị. Nhưng mà sự sáng suốt của Bề Trên, làm thế nào bây giờ ? Đó là bài 
học ; mọi người phải học, nhưng mà học là phải trì trệ. Học sự thanh cao, phải tiếp tục học ; học sự 
thanh cao mới nuôi được dũng chí thanh tịnh ; và nếu chúng ta có chán ngán sự thanh cao và trở với 
sự trần trược, thì sự trần trược nó sẽ lôi cuốn chúng ta đi một vòng xuống Hạ Giới, rồi mới lên 
Thượng Giới ; thì thời gian, tuổi tác, làm sao giúp đỡ chúng ta giải thoát được  

Cho nên, cái phương pháp công phu này nó kiểm soát các Bạn rất rõ ràng : các Bạn bị kẹt trong tình 
yêu, thì đêm đó những hình ảnh nó sẽ xuất hiện ngay trung tâm chân mày các Bạn, và nó lôi cuốn, lôi 
cuốn, lôi cuốn ; để hỏi các Bạn có chấp nhận không ? Nếu các Bạn chấp nhận, thì các Bạn sẽ hạ tầng 
công tác, giáng hạ xuống, chớ không được đi lên. Rồi từ đó mới cảm thấy đó là sáng suốt, đó là sung 
sướng, đó là hạnh phúc, nó sẽ đem các Bạn càng ngày càng xuống hơn, càng kẹt hơn, và không bao 
giờ giải thoát được !  

Cho mãi cho đến lúc kích động và phản động đau đớn vô cùng, rơi lụy, và thấy : “Ta đã phản ta quá 
nhiều ; nhân đạo chưa tròn, tà đạo lại bị xâm chiếm !” Cho nên, thấy rõ : cái nhân đạo, gia cang 
là nhân đạo ; mà tình yêu tạm bợ là tà đạo. Các Bạn phải hiểu cái này ! Nó càng ngày càng xâm 
chiếm, và nó làm cho các Bạn càng ngày càng lu mờ, tinh thần không còn sáng suốt nữa ; cảm thấy 
mình bơ vơ và đau khổ. Đó là tạo nghiệp phải thọ nghiệp; khổ là nghiệp! 

Cho nên, trong thời gian tu học, chúng ta thấy rõ rằng vì tình cảm mà làm chúng ta thất bại. 

Chúng ta, khối Vô Vi, đầy đủ bài để học, đầy đủ những lời khuyên giải quý báu ; nhưng mà tin chỗ 
nào ? Mẫu Ái chỗ nào ? Đó, chơn lý có thể khuyên các Bạn trở về với chính Bạn ; nhưng mà khi các 
lâm vào trong cái trược rồi, các Bạn lại sợ nghe chân lý ! Vì sao? Vì các Bạn sợ mất cái hạnh phúc 
mà các Bạn đã và đang tìm khi các Bạn cho đó là hạnh phúc. Nhưng mà trước kia, các Bạn thấy rằng 
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cái đó là hạnh phúc giả tạm ; nhưng mà ngày nay các Bạn thấy đó là hạnh phúc thật. Đó ; sự si mê nó 
đem Bạn vào chỗ hôn mê và không giải quyết được! (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Nhất lý thông vạn lý minh 

Một cái cơ thể này mà các bạn khai thác được thì cái cơ thể khác cũng vậy đó thôi. Nó cũng nằm 
trong cái nhất lý, rồi vạn lý cũng muôn hình vạn trạng cũng có bao nhiêu đó thôi. Nếu bạn khai thông 
được cái tiểu thiên địa này thì tất cả các bạn hiểu hết, nhất lý thông vạn lý minh! 

(Văn tự vô vi) 

Thông Báo của quỹ Cứu Khổ Ban Vui 

Xin quí bạn đạo vui lòng gửi về : 

VoVi Association of Canada 

2590 Allard St 

Montreal Qc H42L4 

Canada 

Và check hay money order xin đề VoVi Association of Canada 

Xin cám ơn quí Bạn Đạo 

Phan Cao Thăng 

Email :aphancao@videotron.ca 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 40, 03-10-2021 
• Hình Kỹ Niệm 36th Năm Thành Lập Thiên Viên 00, 9/23/2021-9/25/2021  do anh Phương 

Nguyễn chụp. 
 
https://photos.google.com/share/AF1QipM4Kup7mCPCh92MHre-
M20fa4358Ct4iM5faxL7slf3ZVx76yaAA0FdVmITM8-
NXg?pli=1&key=czdYQ3JVb2wzRFB3bmJPNUtScFVsOWFIMVZiNE9B 
 
• Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Của Cải Và Nhân Sinh 

 
https://youtu.be/5ci2t2QVxjU 
 
• Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Khai Mạc Đại Hội Tại Gia 2021 - Phụ đề Việt và Anh Ngữ 
https://youtu.be/03KHI1s6gdc 
Bế Mạc Đại Hội Tại Gia 2021- Phụ đề Việt và Anh Ngữ 
https://youtu.be/ZhzI3K3EKiQ 
• Radio Nam California tuần lễ 40. 

Chủ đề:  Pháp Luân Thường Chuyển 
https://youtu.be/fmPxff9fCjQ 
• Một tuần nghe một bản nhạc:  Hãy Đến Với Nhau Ca đoàn Vô Vi 

https://youtu.be/nZ3O4nlTe8M 
 

BẠN ĐẠO VIẾT 
Kính gởi Ban Biên tập TBPTĐN, 

Xin kính nhờ Ban Biên tập đăng lên TBPTĐN bài viết sau đây của một bạn đạo VN nói lên những 
suy nghĩ và cảm xúc của mình sau khi tham dự những ngày Đại hội Vô Vi online 2021 này. Thành 
thật cám ơn. 

Kết thúc 3 ngày Đại hội, buổi lễ tiễn cờ diễn ra sống động và đem đến thật nhiều cảm xúc, mình có 
cảm tưởng sắp chia tay một điều gì gây nhiều bịn rịn lưu luyến và thật sự trong tâm mình không 
muốn bài ca tiễn cờ kết thúc. 

Sau ba ngày tham dự Đại hội, mình muốn viết những lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ chức đã cho 
mình và các bạn đạo ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhất là bạn đạo VN thiếu thốn và đang học bài học 
đau khổ vì đủ mọi thiên tai, dịch bịnh, được tham dự Đại hội tại gia lần này. Tạm quên đi những âu 
lo, gác qua một bên những sân si hỷ nộ ái ố thường tình, chúng tôi đã thật sự có những giây phút tĩnh 
lặng bình an cần thiết để đối diện với rất nhiều những thử thách đang còn ở phía trước. 

Chương trình Đại hội được chuẩn bị thật chu đáo, thời gian nào làm việc đó, tạo tiền lệ cho mình có 
một trật tự có thể áp dụng trong những ngày tiếp theo. 

https://photos.google.com/share/AF1QipM4Kup7mCPCh92MHre-M20fa4358Ct4iM5faxL7slf3ZVx76yaAA0FdVmITM8-NXg?pli=1&key=czdYQ3JVb2wzRFB3bmJPNUtScFVsOWFIMVZiNE9B
https://photos.google.com/share/AF1QipM4Kup7mCPCh92MHre-M20fa4358Ct4iM5faxL7slf3ZVx76yaAA0FdVmITM8-NXg?pli=1&key=czdYQ3JVb2wzRFB3bmJPNUtScFVsOWFIMVZiNE9B
https://photos.google.com/share/AF1QipM4Kup7mCPCh92MHre-M20fa4358Ct4iM5faxL7slf3ZVx76yaAA0FdVmITM8-NXg?pli=1&key=czdYQ3JVb2wzRFB3bmJPNUtScFVsOWFIMVZiNE9B
https://photos.google.com/share/AF1QipM4Kup7mCPCh92MHre-M20fa4358Ct4iM5faxL7slf3ZVx76yaAA0FdVmITM8-NXg?pli=1&key=czdYQ3JVb2wzRFB3bmJPNUtScFVsOWFIMVZiNE9B
https://youtu.be/5ci2t2QVxjU
https://youtu.be/03KHI1s6gdc
https://youtu.be/ZhzI3K3EKiQ
https://youtu.be/fmPxff9fCjQ
https://youtu.be/nZ3O4nlTe8M
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Những đoạn trích giảng của Thầy do thu âm từ video thời gian khá lâu nên âm thanh không được rõ, 
tuy nhiên điều này đã được Ban Tổ chức khắc phục bằng phần phụ đề tiếng Việt nên mọi người vẫn 
có thể hiểu được. 

Buổi tối ngồi thiền mình cũng cảm thấy thật sự ấm áp, dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ, văng 
vẳng âm thanh lời giảng của Thầy trong chương trình Đại hội đã soạn sẵn, mọi thứ cho mình cảm 
giác đang ngồi thiền trong sảnh Đại hội và xung quanh là bạn đạo cùng tham gia. Cảm giác thật là 
khó tả! 

Buổi tối ngồi thiền ngày 2, mình ngồi được lâu hơn, cố gắng ngồi lâu hơn chút nữa như để tận dụng 
cơ hội hiếm có được sống chung, thiền chung với mọi người, được tận hưởng luồng điển Bên Trên 
ban chiếu cho đàn con thân yêu, luồng điển thanh tịnh hiếm hoi mà mình chỉ thực sự  cảm nhận được 
trong những ngày Đại hội mà thôi. 

Sau mỗi buổi tham dự, nghe lời Thầy giảng, trí mình được mở thêm một ít, có cảm tưởng mình được 
lên thêm một lớp học, thú vị vô cùng! Cảm nhận đầy ắp tình thương yêu của Đức Tổ Sư, Đức Thầy 
và bạn bè Vô Vi, các huynh đệ tỷ muội cùng đi chung một con đường với mình bấy lâu nay. 

Xin tri ân và cảm niệm công ơn của Ban Tổ chức đã xây dựng chương trình Đại hội online thật bổ ích 
này, nhờ đó chúng tôi có thêm được niềm tin, sức mạnh và tình thương để dìu dắt nhau bước đi tiếp 
trên chặng đường đầy gian nan phía trước. 

Một bạn đạo Vô Vi Việt Nam 

THƠ BẠN ĐẠO 
 

KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY LÀM NÊN 
 

KHÔNG Thầy con trẻ bơ vơ 
THẦY ban thanh điển từng giờ dựng xây 
ĐỐ ai? Hành Đạo như Thầy 
MẦY hư Thầy dạy chẳng rầy chẳng la 
LÀM con nên nhớ Mẹ Cha 
NÊN tròn chữ HIẾU thật thà mới nên 
NGƯỜI ơi hãy nhớ đừng quên 
HẠNH đức trui luyện Bề Trên chứng lòng 
ĐỨC độ bi mẫn tâm trong 
TỪ bi hỉ xả tâm không con hành 
BI, TRÍ , DŨNG tiến tu nhanh 
ĐỘ con Thầy mãi dỗ dành con tu 
ĐỜI con sóng gió mê mù 

CHO con học hết bài ngu thế trần 
CON được Thầy cứu bao lần 
DŨNG hành Thầy dạy con cần để tu 
TIẾN về nguồn cội ngao du 
VỀ quê phải nhớ thiền tu mới thành 
NGUỒN điển của Thầy dịu thanh 
THẦY ơi con trẻ lòng thành tạ ơn 
YÊU Thầy mong gặp Thượng Ngươn 
THƯƠNG Thầy con gắng tâm chơn tu thiền 
TU hành con cứu Cửu Huyền 
CHỨNG đắt con được lên thuyền về quê 
ĐẠO tâm con giữ lời thề 
PHÁP Phật hành triển con về vị ngôi 

 
Thủy Bùi  Missouri 23/9/2021 
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