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Số 1420  25 tháng 9 năm 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mục Bé Tám 1996 
 
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) Dấn thân là sao? 
2) Cơ duyên nào đem lại sự chung sống hòa bình? 
3) Ngu si mà muốn làm thầy là sao? 
4) Hành trình phát triển thì phải làm sao? 
5) Đi đường dài cần kiên nhẫn và niệm Phật không? 
6) Ngày chung sống hòa bình mọi người hướng tâm về đạo có vui không? 
7) Muốn giải tỏa sự thương nhớ trong đạo mầu thì phải làm sao? 

 
 

 

Duyeân Ñieån 
 

Duyeân ñieån tình Trôøi thoâng caùc giôùi 
Töï mình thöùc giaùc roõ nôi nôi 

Duyeân Trôøi tình ñaïo khoù xa rôøi 
Chuyeån thöùc bình taâm roõ caùc nôi 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 29-6-96 
Hỏi: Dấn thân là sao? 
 
Đáp: Thưa dấn thân là tham gia bất cứ việc gì, Thượng Đế đã ân ban trên đời này, như giúp đỡ 
và xây dựng, trong lãnh vực của người tu, thì mới tạo được hạnh đức tốt đẹp, tự khai tâm mở trí 
trong nhịn nhục. 
 
                 Kệ: 
Tham gia tận độ tự phân hòa 
Thanh tịnh chung vô giải trược ra 
Thắc mắc không còn tâm ngộ đạo 
Bình tâm học hỏi tự mình qua 
 
2) 30-6-96 
Hỏi: Cơ duyên nào đem lại sự chung sống hòa bình? 
 

Đáp: Thưa cơ duyên chung sống hòa bình là do sự tu tập thực hành của hành giả, bằng lòng 
sống vui hòa bình, để ảnh hưởng người kế tiếp, vui được chung hành chung tiến hướng tâm về 
cõi thanh nhẹ vô giới hạn. 
 

                 Kệ: 
Cùng chung bàn bạc hướng tâm minh 
Quí tưởng cùng tu tự cảm minh 
Tiến bước không ngừng tâm tự thức 
Cùng vui cùng học trí phân minh 
 
3) 1-7-96 
Hỏi: Ngu si mà muốn làm thầy là sao? 
 
Đáp: Thưa ngu si là phần trí chưa mở, chạy theo bề ngoài, phỉnh mình phỉnh họ làm sao dạy 
được người khác, gọi là ngu si mà muốn dạy người khác, dạy không được lại đặt luật lệ, cấm đầu 
nầy đầu nọ đụng chạm lẫn nhau, làm sao tiến hóa được. 
 

                 Kệ: 
Thực hành học khổ trí tâm lo 
Tạo khổ không minh khó dặn dò 
Ước ác thâm tình tan biến mất 
Quên Trời quên Phật sống quanh co 
 
4) 2-7-96 
Hỏi: Hành trình phát triển thì phải làm sao? 
 
Đáp: Hành trình phát triển thì phải thực hành trong trật tự, thì mới đạt được thanh tịnh và không 
xao lãng. 
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                 Kệ: 
Thân hình khỏe mạnh tâm linh tiến 
Khai triển tự minh chẳng có phiền 
Ý tốt tâm lành trong thức giác 
Bền lâu tu tiến thật là yên 
 
5) 3-7-96 
Hỏi : Đi đường dài cần kiên nhẫn và niệm Phật không? 
 
Đáp: Thưa đi đường dài rất cần kiên nhẫn và niệm Phật liên tục thì sẽ được bình an đến nơi và 
không mệt mõi. 
 
               Kệ: 
Thực hành thanh tịnh tự quang khai 
Khai triển tâm tư tự tiến hoài 
Thanh tinh rất cần khi chuyển tiếp 
Qui y giềng mối chẳng lầm sai 
 
6) 4-7-96 
Hỏi : Ngày chung sống hòa bình mọi người hướng tâm về đạo có vui không? 
 
Đáp: Thưa thành thật hướng tâm về đạo pháp thì mọi người sẽ được chung vui hòa bình. 
 
              Kệ: 
Thực hành tự tiến tạo niềm tin 
Khó khổ không còn tự cứu mình 
Phát triển không ngừng trong thức giác 
Bình tâm nhập định hiểu chương trình 
 
7) 5-7-96 
Hỏi: Muốn giải tỏa sự thương nhớ trong đạo mầu thì phải làm sao? 

 
Đáp: Thưa muốn đỡ thương nhớ trong tình thâm đạo mầu, thì phải thực hành pháp môn đồng 
hành, thì sẽ có dịp tương ngộ, thì luồng điển từ trường được sưởi ấm và tự động giải tỏa an vui. 
 
              Kệ: 
Thực tâm tự nhớ qui mùi đạo 
Tự thức tự tu tự bước vào 
Qui một tình đời không quyến luyến 
Chiều sâu tâm đạo chuyển tâm vào 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Sài Gòn, 20-04-1974 
 

Tiến trình hóa giải thân tâm lạc 
Sắc khí tương giao chuyển hóa bàn 

Minh định chơn hành ta tự tiến 
Bồng lai thắng cảnh chiếu quang đàng. 

 
Đến nơi đạo pháp mở màn 

Đường đi nước bước rõ ràng phân minh 
Thâm tâm thơ thới chơn tình 

Tiến trong lễ tiến lòng minh lấy lòng 
Hồn thời phẳng lặng lóng trong 

Vía thời hòa cảm chuyển vòng thượng thăng 
Vượt qua nhật nguyệt hỏa tầng 

Thiên môn trực chỉ tiến lần pháp môn 
Bên trên thắng cảnh trường tồn 

Chơn hồn tự tiến ác ôn chẳng còn 
Bình tâm ý thức núi non 

Phân minh sanh hóa sống còn nơi nơi 
Tiến theo qui luật đất trời 

Nơi nơi hòa cảm tự dời tiến thân 
Mỗi căn mỗi phước mỗi phần 

Trở về chơn trạng ân cần sửa sai 
Tiến lên minh cảm sắc tài 

Ai ai cũng có cảnh đài tịnh tâm 
Trở về chơn điển cao thâm 

Tiến lên Phật giới khỏi lầm khỏi sai 
Soi hồn pháp giải phân sai 

Pháp luân thường chuyển ngày ngày minh tâm. 
 

Lương Sĩ Hằng 
Sài Gòn, 20-04-1974 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Hồi Sinh 

ĐHVV Kỳ 13: Kỳ Quan (Lake Louise)  (tiếp theo) 

Tâm mình cương quyết thì ngày đêm lúc nào cũng trụ tâm để tu hành, tất cả là cái tâm; 
mà tâm chúng ta động loạn, phân chia động loạn là không bao giờ tiến; nhiều người 
tưởng ăn học giỏi. Tôi biết tính từ xu, từ li từ tí; mà từ tia từ quang, từ trường của các 
bạn, các Bạn không tính nổi; từ quang của các bạn có, khối óc các bạn phát triển, có thể 
phát triển được, tính không nổi! học cái gì? mà giỏi cái gì? rồi đùng một cái là phá sản 
không còn đồng xu? là do sự ỷ lại ngoại cảnh mà không làm chủ lấy chính mình thì khó 
phát triển. Cho nên, chúng ta mỗi người chúng ta biết được chúng ta đang làm chủ cái 
Tiểu Thiên Địa này mà do Thượng Đế đã ân ban một cơ cấu huyền vi vô cùng, mà chúng 
ta không thanh tịnh để khai thác là uổng biết là bao nhiêu. Khi mà các bạn khai thác các 
bạn ra rồi, thì các bạn mới thấy khối óc các bạn là vô cùng. 

Trước kia các bạn viết một câu thơ khó khăn, nhưng ngày hôm nay các bạn thanh nhẹ rồi 
viết cái thơ dễ dãi, câu văn đặt gọn gẽ; mà những lời đó trước hết là khuyên chính mình, 
mình phải học. Những lời thơ đó là khuyên chính mình, những bài thơ đó là khuyên 
chính mình; những bài thơ mà mình được làm đó là chính cái tánh mình còn tăm tối. 
Mình làm được một bài thơ là đem lại ánh sáng, ánh sáng đó là chuyển giải tâm thức của 
chúng ta để cho chúng ta học, chúng ta tiến chớ không phải làm cho người khác. 

Cho nên, làm cho người khác; tưởng là cho người khác nhưng mà cho người khác đọc 
người ta không có không có dính dấp gì, đọc rồi thôi! mà chính họ làm được họ mới có 
cái chỗ suy tư phát triển, đó là bề trên người ta mới chiếu cho họ. Cho nên, họ mới tiến 
được tới được sự thanh nhẹ chớ không phải thơ đó đem cho người khác. Người ta cũng 
bỏ giỏ rác, người ta không hiểu, vì trình độ họ không có phát triển làm sao người ta hiểu. 

Cho nên, đồng hành phát triển, đọc cái câu thơ nó thấm thía. Như ngày hôm nay, các bạn 
có những cuốn băng hát, những lời thơ tôi làm mà tôi đâu có dám đưa cho các bạn. 
Nhưng ngày nay, có những người tu, người ta thấy cần, hát ra nó nhẹ nhàng, tâm thức của 
mọi người đón nhận; rồi từ các bạn sẽ làm ra là sự giáo huấn trực tiếp chính các bạn phải 
tự học tự tiến, và sẽ làm như vậy chớ không phải riêng tôi có thể làm được; tất cả mọi 
người chúng ta đều làm được chuyện hữu ích để giúp đỡ mọi người sống trong giây phút 
vui khỏe, nhẹ nhàng. 

Như ngày hôm nay, Vô Vi càng ngày càng phát triển; những người tu càng ý thức dùng 
bất cứ lãnh vực nào để độ tha tại trần, thực tế chớ không nói chuyện ảo ảnh, mê tín dị 
đoan; phát triển đồng đều, Tiểu Thiên Địa và khối óc chúng ta phát triển đồng đều, mọi 
người như vậy thì cái quốc gia chúng ta rất thịnh vượng và tốt đẹp, không còn sự tranh 
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chấp, lý luận đủ thứ mà không làm. Như tôi là chánh trị gia mà không lấy lời chơn chánh 
để tự trị phát triển tâm từ bi của chính mình là không phải chánh trị gia. 

Chánh trị gia là đi trị bên ngoài thôi, không biết trị bên trong; gia cang bất ổn mà trị gia 
gì? Cho nên, chúng ta tu là lấy lời chơn chánh tự thức, tự trị để phát triển tâm từ bi của 
chính mình mới là đúng; cho nên, nhiều người trước kia cũng làm chức phận đủ chuyện, 
bước vào Vô Vi tu rồi cũng buông bỏ hết; thấy mình nhỏ chớ không phải lớn, mới thấy rõ 
chúng ta từ một đứa bé. Chúng ta, toàn bạn đạo chúng ta ở đây đều là con nít nuôi lớn 
hết, chớ không có ông già nào xuống thế gian đâu! con nít nuôi lớn. Cho nên, phải ý thức 
lần lần và khai triễn lần lần trong thực hành chớ không có chạy theo lý luận mà lạc đàng, 
chạy theo ngoại cảnh mà lạc đàng, trở về nội thức mới kêu bằng tự phát triển. Thì cuối 
cùng chúng ta mới đạt được cái cảnh vinh quang tốt đẹp ở tương lai. 

Làm người mà không biết mình mà làm sao tốt đẹp được! biết người ta không à, rồi làm 
mánh lưới lường gạt người ta, bùa phép, gian ác, buôn bán đủ chuyện là gạt người ta 
không, không có cứu người ta; nhưng mà nói tôi người tốt là chỗ nào? tôi phải giúp người 
tràn đầy hạnh hy sinh của tôi, tôi mới tạo được hạnh đức và ảnh hưởng cho tất cả mọi 
người ở xung quanh, đó mới là thực tế mọi lãnh vực. 

Cho nên, các bạn tu về Vô Vi bất cứ một lãnh vực nào, đang làm nghề nào cứ giữ nghề 
đó và cứ tu nó sẽ phát triển; đừng nói tôi tu rồi tôi bỏ nghề này nghề kia, cứ giữ cái nghề 
mình làm đó rồi nó sẽ tinh vi hơn; bởi vì cũng một nghề mà nghề nó sẽ đổi hướng, hướng 
thượng nó tinh vi hơn tốt đẹp hơn và văn minh, nghe được hiểu được, sáng suốt, dễ tha 
thứ và thương yêu trong xây dựng. Nhiều người nói tôi thọ được cái pháp này, tôi gần cái 
ông sư phụ này ở sát với tôi này kia kia nọ. Tôi nắm được phép này phép nọ, cái đó là 
xạo, lường gạt, không có đúng! 

Có thức tâm và thực hành để hóa độ quần sanh đó là chánh; chớ học cái gì? vạn sự trên 
đời là “Không” mà học cái gì? phải thực hành để đi tới. Mỗi đêm các bạn thực hành 
“Thiền” đó là đang dự khóa đại học của cả Càn Khôn Vũ Trụ, Vũ Trụ Quan đang ban 
chiếu và phân giải lịch học trong tâm thức của các bạn mà các bạn không nhận được; còn 
học cái gì nặng trược ở bên ngoài để làm gì nữa? thức tâm tu thiền đi rồi sẽ có kết quả tốt. 
Chính bản thân của tôi đã và đang làm như vậy, cái gì tôi cũng thực hành chớ tôi không 
có u ơ. 

Chuyện gì tôi cũng thực hành hết, mà hỏi tới thì tôi phải rành rẽ; tôi phải dấn thân học, 
làm, chớ không có lý luận; không có lấy cái chuyện ông Phật đã nói như vậy và ông Tiên 
nói như vậy, để làm gì? không có ông nào hết á! có cái ông này mà ổng không biết ổng là 
ổng vẫn còn ngu thôi! khai hóa mình được rồi, thì mình mới ảnh hưởng người khác. Tâm 
tư sáng suốt, trí minh mẫn, trong thực hành nó có thực chất rõ ràng. 

Cho nên, nhiều người tu; coi thử cái chiều hướng họ hướng đi về đâu, hướng về bùa 
phép, hướng về buôn bán. Các nghành đều có cái hướng đi hết, mà họ chịu nghiên cứu 
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tới tận cùng rồi họ cũng tiến tới từ bi chớ không chạy đâu; cho nên, đạo pháp là tự nhiên 
và hồn nhiên và phải tiến tới vô cùng; tiến vô cùng là từ bi mà thôi! từ bi thì chúng ta có 
Thiên Quốc, có xứ sở có tốt đẹp ở bên trên và không có bị nhầm lẫn nữa, không có phản 
bội lấy chính mình nữa. 

Nhiều người tu Vô Vi nói phát triển tới vô cùng; ban đầu thích tu, tới đó đi một đoạn 
đường, chán! thì tự nó lường gạt nó rồi; tại sao nó chán? là vì nó vọng động, nó ước mơ 
thấy Trời Phật mà chính nó là Trời Phật mà nó không chịu phát triển. Nó không chịu 
buông bỏ sự vọng động bên ngoài. Sự tham dục của cơ tạng của nó nó còn ôm dục, ôm 
tham, mà làm sao nó phát triển được! nhìn lại mình thì mới hóa độ, mới phát triển được. 

Cho nên, cái phương pháp Vô Vi là trở về với chính mình trong thực hành; đêm đêm các 
bạn cứ giữ bao nhiêu lề lối đó đi tới thì các bạn chỉ tốt mà thôi; nhiều người đã và được, 
đã và đang được; chính người ngoại quốc họ cũng có kết quả tốt trong thực hành; họ vui 
trong thanh tịnh nhờ cái pháp thiền. Thì chúng ta cũng phải làm như vậy để đi tới, đừng 
có đi tới đó, nói tôi đi tới đó rồi tôi: “Vô Vi sẽ đi về đâu?”, cứ nghĩ như vậy! cái đó là cái 
óc ngu xuẩn, tưởng là vật chất giới hạn, phải chỉ tới đó thôi cho nó rõ ràng, không phải! 
phải hành; do tâm. 

Cái lãnh vực của Tâm nó lớn rộng hơn vật chất nhiều và chúng ta dụng tâm hành thì 
chúng ta sẽ có kết quả tốt ở tương lai; cái kết quả tốt đó giúp ai? luồng thanh quang phát 
triển thì giúp cho cả nhân loại hòa bình, lời cầu nguyện có giá trị, hướng tâm chúng ta 
đều có giá trị, hướng đâu nó phải chạy tới đó; nó khác hơn người thường. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Làm sao để độ người? 

“Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu”: Phải hết sức kiên nhẫn, khi chúng ta biết được một kỹ 
thuật nào có thể tháo gỡ về chuyện đời, chúng ta cũng phải kiên nhẫn giáo dục người khác, 
huống hồ gì tâm linh. Tâm linh chúng ta đã đạt được thì chúng ta phải hạ mình hết sức để nhịn 
nhục và hết sức thương yêu, vì đường chúng ta đi đã bị sụp đổ, bị nguy hiểm, bị đủ tai nạn. Ngày 
nay chúng ta thấy những người sắp đến những hố sâu đó chúng ta phải cứu, chúng ta phải tận độ 
họ, để cho họ thức tâm và họ sẽ không rước cái sầu vào tâm nữa. Họ không đụng phải thì họ 
không bị sầu muộn nữa.  

Khóa 4: "Quy Thức" - Nhịn Nhục14/5/1986 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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THÔNG BÁO CỦA Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i 

  
 

THÔNG BÁO VIDEO KSC “TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ II” 2022 
Video: “Trở Ngại trên Đường Tu Luyện – phần 2” 

 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i xin kính mời quý bạn đạo tiếp tục theo dõi video ở Khóa 
Sống Chung ở Hawai’i vào chiều ngày 12 tháng 5, năm 2022. Các đề tài như “Làm Sao 
Trị Được Bệnh Làm Biếng”,  “Tu Đúng Giờ” và “Tu Giãi Đãi” đã được bạn đạo thảo 
luận và lời minh giải của Thầy để giúp quý bạn đạo vượt qua những trở ngại đó. 
 
Xin quý bạn đạo bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để xem đoạn video nói 
trên: 
https://www.youtube.com/watch?v=Am21cFP6FjA&list=PLChKXKNz1w3iGbOp8s
Dd5Wv2bR9VWAys1&index=5 
 
Xin quý bạn đạo tiếp tục đón xem các video kế tiếp vào những tuần sau. 
 
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo. 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i 
Trịnh thị Cẩm Tú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Am21cFP6FjA&list=PLChKXKNz1w3iGbOp8sDd5Wv2bR9VWAys1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Am21cFP6FjA&list=PLChKXKNz1w3iGbOp8sDd5Wv2bR9VWAys1&index=5
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 38, 18-09-2022 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Âm Ba Đại Hồn 
 
https://youtu.be/wgKGz4u0tOQ 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
video Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy lần 13 
 
https://youtu.be/-fhP25lT1Ug 
 
3. Radio Nam California tuần lễ 39 

Chủ đề:  Sự Liên Hệ với Cửu Huyền Thất Tổ 
https://youtu.be/vcLg_31WxsU 
 
4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát:  Bài Thơ Dâng Thầy - Nhạc: VÕ TÁ HÂN 

-- Lê Hùng, Thanh Mai, & Dương Minh 
 

https://youtu.be/S0K9C_HLOUA 
Ban video kính mời 
 
 

Hướng Tâm cầu Nguyện 
 
Quý Bạn đạo thân mến! 
  
Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Chị Dương Thị Mỹ sinh ngày 17.02.1947 tại 
Nam Định Việt Nam, đã từ trần lúc 8 giờ ngày 21.09.2022 tại Franfurt được siêu thăng tịnh độ. 
 
Chị Dương Thị Mỹ là chị ruột của Bạn đạo Trần Xuân Thu (Đức Quốc). 
 
Bạn đạo Trần Xuân Thu cùng gia đình thành thật cám ơn Quý Bạn đạo! 
  
 

https://youtu.be/wgKGz4u0tOQ
https://youtu.be/-fhP25lT1Ug
https://youtu.be/vcLg_31WxsU
https://youtu.be/S0K9C_HLOUA
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