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` 
Số:  1126  5 tháng 2 năm 2017 

 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Ngày chúa nhật thì sao?  
2) Hôm nay Bé có gì nói thêm không?  
3) Phát triển ñồng ñều thì phải phát triển làm sao mới ñúng?  
4) Muốn ñược như vậy thì phải làm sao?  
5) Muốn ñược vui hoà và trật tự thì phải làm sao? 
6) Thiếu nợ quá nhiều thì phải làm sao?  
7) Không có thể lấy tiền bạc che chở tội trạng hay sao?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Qui Hoäi 

Qui hoäi chôn hoàn chung moät moái 
Thaønh taâm tu luyeän tieán töø hoài 

Qui nguyeân hôïp nhöùt ñoàng taâm tieán 
Trí trieån taâm thaønh töï ñaït ngoâi 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Ngày chúa nhật thì sao?  
 
TL: Thưa ngày chúa nhật là ngày chung vui giữa 
bạn ñạo và Bé, cùng chung khai thác sự thắc mắc 
của ñời lẫn ñạo, hướng về tâm linh nhiều hơn.  
 

2) Hỏi: Hôm nay Bé có gì nói thêm không?  
 
TL: Thưa tùy duyên cảm thức Bé viết ra mà thôi, 
sau giờ thiền Bé cảm thấy cuộc ñời giả ảo mông 
lung, ñã làm cho loài người lâm vào tình trạng mê 
chấp mà không có lối thoát, từ việc này chuyển qua 
việc khác, rồi cuối cùng ñâu cũng vào ñấy cả, cho 
nên Bé thường nói: Ở ñời này chẳng có ai tài hơn ai 
cả, Bé chỉ biết một tâm linh là một khả năng của vũ 
trụ, chỉ có tu thì mới có cơ hội phát triển ñồng ñều 
ñược.  
 

3) Hỏi: Phát triển ñồng ñều thì phải phát triển làm 
sao mới ñúng?  
 
TL: Thưa phát triển tâm lẫn thân thì nó mới phù hợp 
với nguyên lý ñời ñạo song tu, tâm thì phải tiến tới 
hoà ñồng thanh nhẹ, thân thì phải sống trong nguyên 
khí trật tự của vũ trụ, thì mới ñược an vui và hạnh 
phúc.  
 

4) Hỏi: Muốn ñược như vậy thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa Pháp Lý Vô vi Khoa Học Huyền Bí Phật 
Pháp, ñã và ñang chờ và sẳn sàng phục vụ nếu hành 
giả cần ñến nó.  
 

5) 16-09-91  
Hỏi: Muốn ñược vui hoà và trật tự thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa ở trên ñời này chỉ có cách tu thân, tham 
thiền nhập ñịnh giải thoát thì mới có cơ hội khai 
thông ñiện năng và uất khí trong cơ tạng của hành 
giả, hồi sinh mạnh mẽ thực chất của chính mình, 
bằng lòng sửa mình ñể tiến hoá, bớt lường gạt chính 
mình hơn, âm thầm tiến hoá không ai hay, cho nên 
Bé nói tu hữu ích là vậy.  
 

6) Hỏi: Thiếu nợ quá nhiều thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa cướp giựt không bao giờ trả hết, chỉ có 
lúng sâu thêm, còn thành tâm ăn năn giải bỏ thì 
nghiệp tâm sẽ ñược mòn, nợ sẽ ñược mòn, nợ sẽ 
ñược trả trong nguyên lý thật thà, thành tâm nhận nợ 
và trả nợ, tu là hoàn trả nợ duyên từ bao nhiêu kiếp, 
vợ chồng ở kiếp nầy chưa biết ñược kiếp trước, ai 
nợ ai? Kiếp này bị ràng buộc lẫn nhau cho ñến chết 
còn chưa hết nợ, không có ai cứu giúp mình bằng 
mình tự cứu, tức là tu vậy.  
 

7) Hỏi: Không có thể lấy tiền bạc che chở tội trạng hay sao?  
 
TL: Thưa không bao giờ ñược, tội là tội, phước là phước, chỉ có dốc lòng tu thì sẽ không còn tội phước, 
nhơn duyên, tâm thân yên ổn thì mới trả xong nợ ñời, cho nên lúc tham thiền nhập ñịnh thì phải dứt khoát 
ñảnh lễ Phật, thì mới ñược cứu.  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Tạ Từ Bạn ñạo Bốn Phương 
 

Nhớ thương ôm ấp bao nhiêu ngày 
Thực hiện thương yêu rõ pháp hay 
ðại ñạo phân minh ñồng giải trược 
Tâm linh cởi mở cảm vui vầy. 
 
Vui vầy trước phút chia tay 
ðại nguyện tự phát thân này sửa tu 
Chẳng còn ôm giữ ý ngu 
Tự mình thức giác trùng tu hoài hoài 
Càn khôn vũ trụ an bài 
Chuyển cho muôn loại tiến hoài không ngưng 
Bên trong thanh tịnh từ từng 
Quy hòa chơn khí sáng bừng nội tâm 
Lý Trời siêu diệu thậm thâm 
Bên trong quy một tự thầm tiến tu 
Chẳng còn loạn ñộng tạo mù 
Bền tâm vững chí an du thiên ñình 
Nên hư cũng bởi tại mình 
Quy y chơn pháp rõ tình Trời ban 
Cha yêu rơi lệ hai hàng 
Mẹ yêu lại mở con ñàng thức chơn 
Khuyên con dẹp bỏ giận hờn 
Trở về chơn giác rõ ơn Cha Trời 
Chớ nên lắm lời lắm lời 
Tạm xa, ôm ấp, ñời ñời dựng xây 
Chẳng còn loạn ñộng thơ ngây 
Vui hòa thương nhớ chuyển thay ý Trời. 
 

Lương Sĩ Hằng 
Long Beach, 07-07-1985 

 
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY 

25/7-15/8/1981  (Cuốn 3) 
 
Bạn ñạo: Lâu mới có cái sự nhiệm mầu của Trời 
ñất ban,  

ðức Thầy: Dạ. 

Bạn ñạo: Thì bây giờ Ông Tám nhìn thấy cái sắc 
diện của con, cũng như là tâm hồn con, là trong 
tâm con có thể tu ñược không, thưa Ông Tám?  

ðức Thầy: Bây giờ, Chị muốn tu, 

Bạn ñạo: Dạ,  

ðức Thầy: Chị phải hiểu nhiều; cũng như ông 
bạn kia, ổng hỏi; 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Những cái gì Chị cứ tìm hỏi, cứ việc 
hỏi tới. Mình có hỏi mình mới có ý,  
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Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Cái ý, “Tôi muốn tìm cái ñó, tôi phải 
tìm cho ra!”  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Tôi ñã nói sự thắc mắc cuộc ñời của 
tôi, nghĩa là, tôi phải xông pha ñể tôi tìm hiểu!  

Bạn ñạo: Dạ.  

Bạn ñạo: À, người ta nói, “Ôi, mày thanh niên, 
vô sòng cờ bạc?” Tôi vô cờ bạc tôi oánh, coi thử 
nó ra làm sao?  

Bạn ñạo: Dạ.  

Bạn ñạo: “Cái tụi này nó hay ở chỗ nào, mà nó 
dở ở chỗ nào? Nó lừờng gạt người ta chỗ nào?” 
Tôi mới biết rõ!  

Bạn ñạo: Dạ.  

Bạn ñạo: Còn tôi sợ, mà tôi cứ ấp a, ấp ớ vậy, 
chừng nào tôi mới tiến ñược? Phải không?  

Bạn ñạo: Mình phải tinh tấn,  

ðức Thầy: À . Mình phải, mình phải xông pha ñể 
tìm; cái Pháp Lý là nó vậy ñó; phải tìm, “Cái lý 
ñúng không, chấp nhận không?” Ðể mà tiến.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Bạn ñạo: Còn nó sai thì thôi; mình ñâu có mất 
công! Bởi vì tuổi mình có giới hạn mà; mấy chục 
năm rồi chết; mà còn bị lầm một cái là nguy lắm! 
Cũng như tôi mà gặp Ông Tư là tôi phải nhờ 
nhiều bạn ñể tôi tìm coi thử ông già này có gạt tôi 
không? Có bây nhiêu ñó thôi; ñó. 

Bạn ñạo: Nhưng mà con nghĩ rằng cái nhân 
duyên của con, con không biết có tu ñược hay 
không? Vậy thôi à.  

ðức Thầy: Tôi thấy tu ñược. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Mọi người phải tu ñược. Mọi người ñã 
có cơ hội làm “Thực thi nhân ñạo,” là làm cha làm 
mẹ rồi;  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Thực thi nhân ñạo rồi; chúng ta phải 
biết thương yêu con ta;  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Thương yêu những người thân yêu 
của chúng ta; chúng ta ñã thực hiện một giai ñoạn 
tình thương rồi; 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Bây giờ xây dựng, trở về với mình, ñể 
biết thương yêu mình;  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Ðể ñền, ñể báo hiếu cha mẹ, là mình 
phải trật tự và khỏe mạnh; thì cái phương pháp 
này, Chị học sức khỏe trước ñã; luyện cho sức 
khỏe. 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Ở trong cái xã hội cạnh tranh về vật 
chất, 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Thì nó phải cần sự góp sức của mình. 
Thì bây giờ mình không có thực hiện cho khỏe 
mạnh á, thì làm sao góp sức ñược? 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Trong ñó, nó giải quyết ñược cái vấn 
ñề sức khỏe, và góp sức với cộng ñồng rồi, chúng 
ta mới trở lại tâm linh.  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Thì ai cũng tu ñược. Bây giờ, giai 
ñoạn ñầu, ở ñây chỉ là luyện sức khỏe thôi; 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Ðể ñi làm việc cái ñã;  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Rồi, từ làm việc, cái tâm chúng ta 
thức. Nó thấy, “Tại sao tôi phải làm việc này? 
Việc này ñể làm gì? Cũng dậy tôi trở lại trật tự.” 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: “Nếu tôi làm không có trật tự á, thì 
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chút nữa nó ñuổi tôi rồi; nó ñâu có mướn tôi nữa!”  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: “À. Tôi phải thực hiện trật tự. Trật tự 
cho vật chất ở bên ngoài, thì tâm linh tôi cũng 
phải dọn con ñường trật tự cho chính tôi.” 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: “Rốt cuộc, tôi phải trở về với tôi; chớ 
ai giúp tôi? Chồng tôi không giúp ñược; con tôi 
không giúp ñược.” 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Thấy không? "Tôi phải giúp tôi!" Rốt 
cuộc, “Tôi phải lập lại trật tự, ñể tôi có sự sống 
trong lẽ sống.”  

Bạn ñạo: Mô Phật.  

ðức Thầy: Thấy rõ chưa?  

Bạn ñạo: Dạ.  

 
 

Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36, năm 2017 
“Ngũ Uẩn Giai Không” 

Khách Sạn Equatorial, Penang, Malaysia 
Từ 23 tháng 9 ñến 28 tháng 9 năm 2017 

03.02.2017 
Kính thưa quý bạn ñạo, 
 Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự hăng hái ghi danh của quý bạn ñạo và xin gởi ñến quý 
bạn vài thông tin sau : 
I- Ghi Danh Phòng Khách Sạn     

1) Phòng Twin  2 giường nhỏ: ðã hết. 

2) Phòng Premier King  hoặc Deluxe King  (1 giường lớn) non-smoking:  còn một số ít. Có 
thể khóa sổ ghi danh sớm hơn dự ñịnh. 

II- Ghi danh ñi tour ngày 27.09.2017: 
Hiện nay chỉ còn một số ít chỗ  ñi du ngoạn ngày 27.09.2017. Xin quý bạn ghi danh sớm ñể 
BTC có thời gian sắp xếp chu ñáo hơn. 

IV-  ðóng tiền ñợt 1 trước ngày 1 tháng 3, 2017: 
     Quý bạn ñã ghi danh ðại Hội xin vui lòng ñóng tiền ñợt 1 trước ngày 1 tháng 3 ñể giúp BTC 
trang trải lệ phí cho khách sạn. Nếu quý bạn ñóng trễ, chúng tôi không bảo ñảm giữ chỗ ñược vì 
ñây là hòn ñảo du lịch nên việc ñặt chỗ tại khách sạn 5 sao rất hạn chế. Xin quý bạn ñạo thông 
cảm. 
 
Nếu quý bạn ñã mua vé máy bay, xin thông báo cho ban ghi danh tại ñịa phương quý bạn cư ngụ, 
ñể BTC có thời gian chuẩn bị ñưa ñón bạn ñạo. 

Thành thật cảm ơn quý bạn, 
Kính thư, 
Ban Ghi Danh  
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Phiếu Chuyển Vận  
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng  6, 2017) 

ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 36 “Ngũ Uẩn Giai Không”  
PENANG INTERNATIONAL AIRPORT (PEN), MALAYSIA 

  
Kính thưa quý bạn, 
 
Phi trường quốc tế Penang International Airport (PEN) cách khách sạn khoảng 10 cây số, thời gian di 
chuyển bằng xe trung bình 15 phút tới 30 phút nếu kẹt xe. Nếu quý bạn muốn di chuyển tự túc, xin mua 
taxi coupon tại quầy Taxi Airport Counter, giá coupon từ phi trường về Equatorial Hotel khoảng USD $ 
10. 
 
Chúng tôi có tổ chức xe ñể ñón quý bạn về khách sạn vào những ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 9 năm 
2017 và ñưa ra phi trường ngày 27 hoặc 28 tháng 9. Vì Phi trường PENANG rất vắng vẻ sau 9 giờ tối,  
xin quý bạn chọn những chuyến bay ñến phi trường PENANG (PEN) trước 9 giờ tối thì tốt hơn. BCV chỉ 
ñón quý bạn từ 9 giờ sáng ñến 9 giờ tối. Xin quý bạn cố gắng ñi chung nhóm ñể dễ ñưa ñón.  
 
Lưu Ý: BCV chỉ ñón tại Phi Trường Quốc Tế PENANG International Airport (Airport code: PEN) 
trong thời gian từ 9 giờ sáng ñến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn ñi taxi tự túc vì ban 
chuyển vận không có phương tiện ñưa ñón ngoài các giờ kể trên. 
 

Họ và Tên Thành Phố Quốc Gia 
    

   

   

   

 
Trong trường hợp có ñổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan ñến chuyến bay cuối 
và ghi rõ 
ñến Terminal nào. 
 Ngày Giờ Hãng Hàng Không Số Chuyến Bay  Khởi Hành Từ Thành Phố 
ðến      

ði      

 
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ ñưa ñón bạn ñạo các ngày sau ñây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các 
ngày này, xin quý bạn vui lòng tự túc. 
 

Ngày ñến 20, 21, 22 và 23 tháng 9 năm 2017: Ban Chuyển Vận sẽ ñón quý bạn từ phi trường về 
khách sạn. 
Ngày về 27 hoặc 28  tháng 9 năm 2017:  Ban Chuyển Vận sẽ ñưa quý bạn từ khách sạn ra phi 

trường 
Penang. 
 

 
 Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2017 ñể việc tổ 
chức xe ñưa ñón ñược chính xác. Cảm ơn quý bạn. 

 
 


