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Số 1446  26 tháng 03 năm 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) Tết Vô Vi là gì ? 
2) Cha con thâm tình làm sao biết được ? 
3) Làm người eo hẹp có lợi gì cho quần sanh và chính mình không? 
4) Xuân tình do đâu mà có? 
5) Ðầu năm có gì lạ không? 
6) Lý do gì có nhiều người muốn xây thiền viện để tu học  ? 
7) Do đâu phát đại nguyện và thành tâm  ? 
 
 

Chieàu Höôùng  

Chieàu höôùng ñoåi thay qui moät moái 
Bình taâm hoïc hoûi chaúng sanh toài 

Qui nguyeân gieàng moái trong thanh tònh 
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaùc minh 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 28-12-96 Pattaya (Thailand) 8:15 
Hỏi: Tết Vô Vi là gì ? 
 
Đáp: Thưa Tết Vô Vi là hướng thượng an vui, mọi người đồng tu đồng tiến. 
 
               Kệ: 
Tâm thần tiến giác tự phân minh 
Thân hình phát triển tự cảm khinh 
Chơn trạng thực hành gieo ý tốt 
Gieo duyên tận độ rõ thân hình 
 
2) 29-12-96 Pattaya (Thailand) 4:35 
Hỏi: Cha con thâm tình làm sao biết được ? 
 
Đáp: Thưa, cha con thâm tình cùng một giòng máu muốn biết rõ ràng thì lấy mỗi bên một giọt 
máu, giọt vào ly nước thì sẽ thấy hai loại máu nầy hòa với nhau, không chia cách. Người thật 
tâm tu, muốn biết được thâm tình giữa Thượng Đế và chúng sanh, tu lâu năm thì tự cảm thấy 
luồng điển trung tâm bộ đầu được rút mạnh khi tưởng đến Đấng Cha Lành, nhập định sẽ thấy 
sáng tức là được hội nhập với thanh quang Thượng Đế, dũng mãnh tu tiến. 
 
                Kệ: 
Sinh lực hồi sinh rõ chính mình 
Vô sanh bất diệt tự làm thinh 
Chiều cao rộng mở trung tim sáng 
Chẳng còn động loạn tự mình minh 
 
3) 30-12-96 Pattaya (Thailand) 6:10 
Hỏi: Làm người eo hẹp có lợi gì cho quần sanh và chính mình không? 
 
Đáp: Thưa làm người thích thị phi và eo hẹp không có lợi ích gì cho quần sanh và chính mình, 
tự gây một tập quán xấu và kích động người khác, hậu quả là ai thấy cũng sợ, đời không nên và 
tu không tiến. 
 
               Kệ: 
Tâm thân bất ổn giữa hành trình 
Khó tu khó tiến khó đạt minh 
Chủ kiến tạo lầm gieo ý động 
Từ bi không có khó quân bình 
 
4) 31-12-96 Pattaya (Thailand) 2:50 
Hỏi: Xuân tình do đâu mà có? 
 
Đáp: Thưa Xuân tình tròn trịa luân lưu từ bao nhiêu năm tháng, ướm nở trong quần sanh cùng 
Trời Đất thuận chiều xây dựng và tiến hóa. 
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             Kệ: 
Điển khí luân lưu chuyển thực hành 
Tình Trời ướm nở tạo Xuân hành 
Quần sanh cộng hưởng tình giao cảm 
Lý trí phân minh tự thực hành 
 
5) Pattaya, 01-01-97 7: 35 AM 
Hỏi: Ðầu năm có gì lạ không? 
 
Ðáp: Thưa đầu năm tức là ngày đầu tiên của năm 1997, cũng là ngày bắt đầu của cuộc 
sống mới, chứng minh cho một năm qua, bao nhiêu sự kích động và phản động của tình 
trời, mọi người đều được giữ tâm xác để tiếp tục trên đường tu, thấy rõ khả năng của 
chính mình có thể vượt qua mọi thử thách đã qua và sắp tới, lại càng an tâm tu tiến hơn, 
dũng mãnh chấp nhận, từ mọi hoàn cảnh thay đổi và đổi thay ở kỳ tới 
 
  Kệ.: 
 Thức tâm cảm thức nguyên lý nơi nơi 
 Học hỏi chung vui tự nghỉ ngơi 
 Trời ban tình đẹp trong tiến triển 
 Quí yêu muôn loại hướng về Trời 
 
6) Pattaya Thailand, 02-01-97 2.: 15 AM 
Hỏi.: Lý do gì có nhiều người muốn xây thiền viện để tu học  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự thành tâm tu hành tự sửa, phát tâm muốn có một nơi thanh tịnh, cộng với 
tinh thần đồng nhứt gìn giữ pháp môn tu học, và cống hiến cho những người kế tiếp 
 
  Kệ  : 
 Thành tâm phát nguyện muốn xây thành 
 Thiền viện chung tu giữ ý thanh 
 Ðạo đức tu trì không dẹp bỏ 
 Cùng chung xây dựng ý tâm thành 
 
7) Bangkok, 03-01-97 2  : 55 AM 
Hỏi  : Do đâu phát đại nguyện và thành tâm  ? 
 
Ðáp  : Thưa tự nhiên phát đại nguyện và thành tâm do hành giả đã thực hành thành tâm 
gặt hái được kết quả tốt và tự phát đại nguyện tu suốt kiếp và xây dựng thiền viện lưu lại 
dấu tích cho người kế tiếp cùng hành 
   
                       Kệ  : 
 Phát tâm tự nguyện chí tâm thành 
 Dứt khoát làm thinh hướng giới thanh 
 Ðại nguyện cứu mình cùng các giới 
 Thành tâm tu luyện chẳng phân ranh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Đại đồng tu tiến 
 

Vui chung tiến hóa không ngừng 
Vía hồn thanh nhẹ tiến từng phút giây 

Cảm thông nguyên lý vui vầy 
Đâu đâu cũng được sum vầy vui chung 

Chẳng còn lý luận điên khùng 
Thành tâm tu tiến mỗi vùng mỗi siêu 

Chơn tâm phát triển được nhiều 
Càn khôn qui một cảm yên cảm hòa 

Bình tâm diệt ngã không ta 
Tự hòa tu tiến mới là người khôn 

Cộng đồng nhơn loại có hồn 
Cùng chung tu sửa cùng tồn tại lâu 

Chung vui phát triển nhiệm mầu 
Đâu đâu cũng có chuyến tàu rước tâm 

Chung vui giải tiến mừng thầm 
Chung cùng tiến hóa cùng tầm đường tu 

Chẳng còn khờ dại tạo ngu 
Trí tâm ổn định an du phần hồn 

Chẳng còn lý luận ác ôn 
Chung vui Thầy bạn ôn tồn dựng xây 

Thiên cơ qui động đổi thay 
Ngày ngày tiến hóa ngày ngày an vui 

Thực hành hiểu luật rèn trui 
Trì tâm tu tiến an vui mỗi ngày 

Mặc cho tình thế đổi thay 
Thực hành tinh tấn vui lây thế tình 

Tự do phát triển sửa mình 
Tình ta tình họ tình mình dựng xây. 

 
Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Thức tâm 

Montréal 6/6/1981 (tiếp theo) 

Viên thuốc Tình Thương và Ðạo Ðức là khai mở tất cả những cái cánh cửa nào đang 
đóng và khó mở. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thấy, các bạn đã cùng đi với tôi tuần 
trước trong giây phút thanh vắng đó. Bây giờ hồi điển trở về, cũng thấy rõ ràng mình đã 
đi đến đâu và mình đã làm những điều gì hằng đêm và hằng ngày. Các bạn niệm Phật để 
làm gì? Niệm danh Cha để làm gì? Thực hành những cái đường lối vun bồi những cái ý 
chí đó, hữu ích gì không? Chúng ta mới kết luận rõ cái việc hữu ích của nội tâm. Ðể đưa 
chúng ta trở về với thực trạng thanh nhẹ, gột rữa những sự trần trược của nội tâm mà ý 
chí chúng ta đã và đang vun bồi, xây dựng tiến giải tới sự sáng suốt vô cùng. 

Cho nên chuyện đời ở thế gian, giờ phút nào cũng có thể xâm chiếm tâm linh chúng ta. 
Bây giờ, giờ phút này các bạn ăn chay, các bạn cảm thấy có sự thanh nhẹ, rồi chút nữa 
các bạn đi ăn mặn, các bạn lại cảm thấy có sự nặng trược. Các bạn thấy sức mạnh của 
chay mặn hai mặt. Nó cũng có sự tiến hóa của nó. Nếu các bạn ăn mặn thì nó lấn áp về 
cái trần trược nhiều. Mà các bạn ăn chay thì giải tỏa được một phần trần trược trong cái 
cơ tạng các bạn thấy đó! Cho nên trong cái pháp tu của chúng ta, không có cấm người ta 
ăn chay, ăn mặn nhưng mà để cho mọi người ý thức được cái nguyên lý của mọi sự việc: 
Ðiển thanh và Ðiển trược! 

Các bạn nhận thức: A! Tự các bạn nói rằng: bữa nay tôi ăn mặn, tôi thấy tôi trược, tôi 
nặng! Mà mấy bữa nay tôi ăn chay thì tôi thấy tôi nhẹ! Rồi các bạn đi tới giai đoạn: Tôi 
suy nghĩ ý chí của tôi trần trược, tham dục, tôi thấy tôi nặng, ngồi thiền không được! Mà 
ý chí tôi thanh cao vì chúng sanh, vì sự thương yêu khai triển của càn khôn vũ trụ, sự 
thanh quang đời đời của nội tâm tôi, tôi được vun bồi một phần nào, tôi cảm thấy sung 
sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng! Còn cái điển trược cũng vậy, nếu mà các bạn vun bồi 
về điển trược, các bạn thấy sáng suốt trong chu trình hung hăng thắng thế. Các bạn cho 
đó là thông minh, tôi đàn áp người đó được, đó là thuộc về trược! Tôi tu bây giờ tôi thông 
minh, tôi thấy tôi có thể tiêu diệt đối phương như không? Ðó là trược đó các bạn! Còn 
các bạn tu về thanh thì các bạn phải cởi mở cả hai bên, cái phần đó là phần thanh cao vô 
cùng! 

Chúng ta luôn luôn ở trong thanh và trược của điển giới để nguyên cứu. Còn đời thì lấy 
thực phẩm làm gián tiếp và lấy cái âm thanh làm gián tiếp nặng trược tại thế để so sánh 
với trược thanh của đời. 

Ðời rõ đời minh bạch, đạo sáng suốt mới kêu Ðời Ðạo song tu, mới bước hẳn vào Vô Vi. 
Nó có trật tự hết thảy, có đời có đạo! Khi các bạn càng hiểu đời nhiều hơn thì cái đạo nó 
lại mở ngay: Từ đời qua đạo cho các bạn càng ngày càng thấy. Cho nên nhiều người tu 
cao rồi, tu thanh nhẹ rồi chẵng có lời gì đáng nói với các bạn, nhưng mà chỉ nhắc cho các 
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bạn tu tiến mà thôi. Tự trở về với căn bản nội tâm nội thức của các bạn chớ không biết 
nói cái gì hơn. Tất cả sự sáng suốt của họ đã thấy gì? Mọi hành động của mọi người tại 
thế gian đều phơi bày rõ rệt. 

Khi các bạn đứng trên chót vót của một lầu cao tại thế các bạn dòm xuống thế gian, xe cộ 
này kia kia nọ không thể dấu cặp mắt các bạn được! Còn nếu trung tim bộ đầu các bạn 
được khai triển, sự sáng suốt các bạn được khai triển, sự sáng suốt các bạn tập trung đi tới 
vô cùng rồi, các bạn hồi quang phản chiếu, dòm lại thể xác các bạn thì rõ tất cả những 
hành động sai trái. Mà phải tiến hóa bằng cách nào? Ðó, nó đã có chương trình hành triển 
thì đâu cần gì phải nói nữa. Cho nên nhiều người không cần nói mà chỉ có hành thôi để 
thấy rõ mọi sự việc. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Người tu và Trời Phật có bỏ đời không? 

Cho nên, chúng ta không bỏ đời, và không bao giờ chúng ta bỏ đạo. Chúng ta minh cảm đời, đạo 
song tu, thì đâu có bao giờ chúng ta bỏ đời được ! “Không có đời, làm sao tôi biết đường đi tu ? 
Không có người này nhắc tôi, không có người kia phá tôi, làm sao tôi chọn con đường thanh tịnh 
mà tôi tu ?” Thấy không? Đời là quý, mà đạo lại càng quý hơn! Đạo đạt được quân bình rồi, tôi 
ngự ở Tòa Sen, tôi muốn đi đâu, đi ; tôi khỏi phải đi tới cây xăng đổ xăng nữa ; chính tôi đã tạo 
nhiên liệu cho tôi đi rồi, thì làm sao bỏ đời, mà bỏ đạo? Không! Ông Phật không có bỏ đời, mà 
ông Phật cũng không bao giờ bỏ đạo. Mà ông Trời cũng không có bỏ đời, mà ông Trời cũng 
không có bỏ đạo! 

TV VĨ KIÊN, KHÓA 4: QUY THỨC  (Cuốn 3) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 13, 03-26-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Minh Tâm Thiền Giác 
https://youtu.be/yJLxwfD98WI 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
 
Nguyên Điển Siêu Nhiên - Tìm Hiểu Nguyên Điển Do Đâu Đến - TV Vĩ Kiên 
khóa 4 Quy Thức -phần  
https://youtu.be/xarOAfGk-3Q 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California Tuần Lễ 13 

Chủ đề: Tu Là Làm Phước Cho Mình - Nhạc: Nhớ Nhau 
 

https://youtu.be/NxQP2oiMAhM 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Hãy Đến Với Nhau Ca đoàn Vô Vi - Ca Đoàn Vô Vi 
https://youtu.be/nZ3O4nlTe8M 
 
Ban video kính mời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/yJLxwfD98WI
https://youtu.be/xarOAfGk-3Q
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/NxQP2oiMAhM
https://youtu.be/nZ3O4nlTe8M
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LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG 
NĂM 2023 

 Địa điểm 
 

Thời gian 

Khóa Sống Chung 
Duyên Lành Đức Quốc 2023 

 

MK Hotel Rüsselsheim, Mainstr. 4-
6, 65428 Rüsselsheim, GERMANY 

26.05.2023 – 
29.05.2023 
 

Khóa Sống Chung “HÒA HỢP” 
 
 

Thièn viện Hai Không 01.06.2023 -
04.06.2023 
 

Trại Hè Vô Vi 
 

Thiền viện Nhẫn Hòa 1-5/ 7, 2023 

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 39 
“Tâm Thức Dồi Dào” 

 

Phuket (Thailand 
 

22.09.2023 – 
27.09.2023 
 

Lễ Liễu đạo Đức Thầy 
 

Thiền viện Nhẫn Hòa 19-22/9/2003 
 

Lễ Sinh Nhật Đức Thầy  
 

Thiền viện Nhẫn Hòa 22-25/12/2023 

Khóa Sống Chung 
HAWAI’I 2023 Tình Thầy Tận Độ 

 

Hawaii 27.12.2023  - 
31.12.2023 
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