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Lời Mở Đầu 

 

Từ năm 1991 đến năm 2006, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên 

đã bỏ nhiều công sức để tư ̣tay viết ra tâp̣ “Mục Bé Tám”, gồm 

những câu hỏi và trả lời tràn đầy tình thương và ý nghĩa đaọ, để 

giúp người đoc̣ giải tỏa đươc̣ tâm bêṇh và phát triển thêm phần 

tâm linh.   

Tác phẩm này đã được sử dụng để bạn đạo trao đổi hoc̣ hỏi trong 

các buổi hop̣ hàng tuần taị các Thiền Đường và Thiền Viện Vô 

Vi khắp năm Châu. 

Vô Vi Publications đã sưu tầm được Tập 01 (gồm 158 trang do 

Ngài viết tay vào năm 1991) từ môṭ số bạn đaọ đa ̃photocopy (sao 

chup̣ laị) và truyền cho nhau. Xin gửi đến quý bạn tài liệu lịch sử 

vô cùng quý giá này, để đoc̣ và cảm nhâṇ đươc̣ tình thương trong 

từng nét chữ viết tay của Ngài và cũng để tránh những bản chép 

sai do “tam sao thất bổn” sau này. 

Trong tài liệu có một số chữ baṇ đaọ phải đồ đâṃ laị vì photocopy 

nhiều lần nên không còn được rõ. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm lại 

được các tài liệu viết tay tương tư ̣cho các năm sau, nếu quý bạn 

có xin vui lòng gởi về vovipublications@gmail.com. 

Xin thành thật cảm ơn. 

Vô Vi Publications 
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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 tỏa uất khí của 

tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo 

Tâm 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 
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