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Số:  844  Ngày: 11 tháng 9 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám  22/11/2001 đến 28/11/2001 
 
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 Ðạo 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 
  
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 
1) Giao tiến tâm linh bằng cách nào? 
2) Tiến về tự do là nơi nào? 
3) Khí giới tình thương gồm có những gì? 
4) Thế gian chuyển biến có liên hệ gì đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ không? 
5) Sự hướng tâm có hữu ích gì không? 
6) Qui y Phật Pháp có hữu ích gì không? 
7) Trung tín có hữu ích gì không? 
 
 
 
 
 
 

Haøo Quang
 

Haøo quang chieâøu dieäu nôi nôi tieán 
Caœm thöùc traàn gian töï taïo phieàn 

Trí tueä khai thoâng  haønh chaùnh phaùp 
Bieát mình hieåu hoï  töï taâm hieàn 

 
Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 22-11-2001  3 : 35 AM 
Hỏi :  Giao tiến tâm linh bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa giao tiến tâm linh bằng cách hướng 
thượng tùy duyên phát triển 
  Kệ : 
 Tùy duyên phát triển thức tâm tu 
 Hồn vía phân minh tự giải mù 
 Ý chí thực hành không giảm sút 
            Chơn tình khai triển lý chơn tu 

2) Atlantic city, 23-11-2001  10 : 30 AM 
Hỏi :  Tiến về tự do là nơi nào? 
 
Ðáp :  Thưa tiến về tự do là nơi thanh tịnh và hòa 
khí 
  Kệ : 
 Tâm thân ổn định trí phân hòa 
 Giải tỏa phiền ưu sắc giới qua 
 Khai triển chính mình qui một mối 
 Hành thông tương hội pháp phân hòa 
 

3) Atlantic city, 24-11-2001  5 :35 AM 
Hỏi :  Khí giới tình thương gồm có những gì? 
 
Ðáp :  Thưa khí giới tình thương gồm có nguyên khí 
của Trời Ðất diễn tiến không ngừng nghỉ 
  Kệ : 
 Khí giới tình thương mở sẵn đường 
 Cần tu xây dựng tự gieo gương 
 Nguyên lý tràn đầy trong biến chuyển 
 Có không không có tự mở đường 
 

4) Atlantic tity, 25-11-2001  8 : 10 AM 
Hỏi :  Thế gian chuyển biến có liên hệ gì đến trung 
tâm sinh lực càn khôn vũ trụ không? 
 
Ðáp :  Thưa thế gian chuyển biến đều có liên hệ đến 
trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ 
  Kệ : 
 Ðiện năng chủ trị khắp nhơn gian 
 Nguyên lý chuyển hành tự bạc bàn 
 Thức giác bình tâm hành chuyển pháp 
 Thành tâm thực hiện tự phân bàn 
 

5) Atlantic city, 26-11-2001  8 : 30 AM 
Hỏi :  Sự hướng tâm có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa sự hướng thượng rất hữu ích cho chung 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát giải ngoài trong 
 Ý chí không lùi dù chuyển biến 
 Trí tuệ khai thông tự học quyết 
 Thành tâm phân giải cảm giao liền 
 

6) Atlantic city, 27-11-2001  8 : 10 AM 
Hỏi :  Qui y Phật Pháp có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa qui y Phật Pháp là buông bỏ tất cả sự 
tranh chấp của đời và thực hành trung dung điển 
giới phát triển tới vô cùng thanh tịnh 
  Kệ : 
 Trung ương phát triển trí tâm minh 
 Khó khổ gian nan chẳng cực mình 
 Tưởng Phật tưởng Trời không chậm trễ 
 Qui y Phật Pháp giải tâm tình 
 

7) Atlantic city, 28-11-2001  9 : 00 AM 
Hỏi :  Trung tín có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa sự trung tín rất hữu ích về việc xây dựng cho chung 
  Kệ : 
 Trung tín thực hành dễ tiến thân 
 Giải phân đời đạo rất ân cần 
 Qui nguyên giềng mối hợp chung thức 
 Rắc rối không còn tự xét phân 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
  

Vấn đạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998 
 
64.- Vấn: Thưa Thầy, còn tu nhất kiếp ngộ nhất thời là sao? 
 
Đáp: Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là hành đúng đắn thì cái lúc lìa xác mình có cơ sở đi lên rồi. Vì căn bản 
đêm đêm lo tu, thì cái lúc đi mình dứt khoát theo cái ánh sáng đó mình đi.  Ngộ nhất thời, ngộ “KHÔNG” 
để tiến hóa đi lên. 
 
65.- Vấn: Thưa Thầy, tu hành là gì? 
 
Đáp: Tu là phải hành.  Hành là hành pháp khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm trí không mở. Tâm 
không khai, trí không mở là chỉ nói láo thôi. Lập lại chuyện Tiên Phật Thánh là nói láo thị phi chớ không 
tiến hóa được. Trực giác mới là đúng.  Lập lại những lời của Phật mà chưa bao giờ nó hành một ly, một tí 
nào mà lập đi, lập lại hoài không bao giờ tiến được. Chính nó không thực hành rồi ôm lý thuyết, rồi cuối 
cùng nó không thoát được nó bị kẹt. 
 
66.- Vấn: Còn như ý là thế nào? 
 
Đáp: Như ý là luồng điển thanh tròn rồi, ý tôi muốn đi đâu nó phải đi đó. Như khi mà tôi đã giải hôm qua, 
khi tôi tới Bồng lai tiên cảnh, chúng tôi muốn có một ly nước thì ly nước nó đến, không phải đi tìm cái ly 
nước khó khăn như ở đây.  Cao chừng nào nhẹ chừng nấy.  Như bây giờ ngày hôm nay, ta lấy cái gì chứng 
minh? Vệ tinh hiện tại ở thế gian tiến tới cung trăng điện thoại xuống ta bấm là nói chuyện với người đó 
được.  Ý chúng ta chuyển là nó tới, người tu thanh nhẹ ý chuyển là nó tới liền.  Vật chất mà nó còn tiến hóa 
như vậy, cái ý điển cuả chúng ta nó còn nhanh hơn nhiều lần, thần giao cách cảm. 
 
67.- Vấn:  Thưa Thầy, tại sao phải tu khi còn ở trần gian? 
 
Đáp: Vì trần gian không thật với nhau, thiếu thật thà. Do đó tạo sự kích động và phản động.  Mà muốn giải 
quyết sự kích động và phản động thì phải tu mới sửa lấy chính mình.  Vì mình có khối óc, có lãnh vực thanh 
tịnh. Và nếu đạt tới sự thanh tịnh thì mình không còn sự kích động và phản động.  Khi thanh tịnh là hòa giải 
sự kích động và phản động, cho nên cần tu để dự trường thi tại thế gian trong vui hòa trong thanh tịnh. 
 
68.- Vấn: Thưa Thầy, tại sao kêu là điển?  Điển đời là gì? Điển đạo là gì? 
 
Đáp: Điển?  Muốn biết điển thì chúng ta phải nhìn hạt gạo do đâu mà hình thành?  Không nhờ điển trời, mặt 
trăng, mặt trời quang chiểu làm sao chúng ta có hạt gạo.  Cái sức mạnh của hạt gạo có chút xíu mà có thể 
nuôi con người sống gần cả trăm năm là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành 
thủy, thủy biến thành sắt, trở về sắc giới, nó trở về sắc giới. Từ sắc giới chúng ta tu lập lại quân bình, luồng 
điển của ta hòa hợp với sắc giới rồi mới thấy rõ tâm linh là cái gì.  Điển giới tâm linh là cái gì? Vừa nói là 
minh giải liền, vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sai, nhanh chóng vô cùng. 
 
69.- Vấn: Thưa Thầy, điển giới ai thấy mà lấy làm bằng chứng? 
 
Đáp: Khi tu hành rồi sẽ thấy.  Có người thấy mới nói lại cho mình nghe, chớ không phải con ma đi xuống 
đây nói đâu.  Có người thấy được mới nói lại cho mình nghe.  Họ thấy chính họ, ho.  Tu sửa mà lấy gì làm 
bằng chứng? Nếu mà điển mình dồi dào thì mắt họ sáng mặt họ tươi không có bị ám khí như người thường 
dùng lý thuyết mà không sửa chửa tâm thân.  
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

NGƯỜI TÌNH 
 

Người tình nguyên lý vô minh 
Thương yêu chẳng rõ hành trình ra sao 

Tuổi xanh cho đến tuổi cao 
Tình nào cũng vậy ước ao sửa hoài 

Tình đâu có phụ loài người 
Tình yêu trong khổ tình tươi hơn người 

Trời ban thanh đẹp tình người 
Vô minh không thấy tình cười khóc mê 

Tình lâu cũng phải chán chê 
Tình vui tình đẹp hướng về tâm linh 

Tình yêu dẫn giải sinh trình 
Thương yêu vô tả tình minh đạo đời 

Tình yêu diễn tả nơi nơi 
Trời cao tận độ những lời thanh tao 

Tình yêu tô đẹp thêm màu 
Người tình quái lạ ước ao được gần 

Người tình chẳng có xét phân  
Không cần giai cấp tiến gần bên nhau 

Người tình sâu sắc đổi trao 
Yêu nhau không bỏ trước sau nhớ hoài 

Người tình chơn thật chẳng sai 
Nhớ nhung trao đổi chẳng ai bỏ mình 

Người tình càng nhớ càng minh 
Duyên đâu dẫn đến hành trình ngộ nhau. 

 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
 

KHÓA KINH A DI ÐÀ 
 
Kính Mời Quý Vị coi lại toàn bộ Khóa Học Kinh A Di Đà 1986 tại Úc Châu đã được thu lại qua 62 đoạn 
video gồm chung là 41.4 giờ.  
Đức Thầy đã đọc kinh, giảng kinh, minh luận, nghe bạn đạo thực tập tu học, và nhất là đã dẫn dắt chúng ta 
bước vào Điển Giới.  
 
"Trên trường đời đã biết bao nhiêu người đã biết được Điển Giới. Có bao nhiêu người hiểu được cảnh giải 
thoát và đặt vấn đề tương lai cho ta." 
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng 
  
http://www.vovi.org/ 
  
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=144 
  
Kính Mời 
Ban Kỷ Thuật 
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TRÍCH KINH A DI ĐÀ  (11/9/11) 
Lục Tự và Pháp Lý ( tiếp theo) 

 
ĐÀ - PHẬT  ==   ĐỊNH THẦN 
 
- Chữ ÐÀ có nghĩa là một nền tảng cứng rắn, bực Chơn Tiên mới có, gọi là Hào quang. Nhưng hào 
quang nó ở nơi bản thể ta, hễ tu luyện 6 chữ Di Ðà thì khí điển trong mình do chất thanh tịnh, hóa ra hào 
quang, tia sáng phát sung lên bộ đầu ngưng trệ tụ họp tại bộ đầu. Lúc đến giờ công phu thì điển hào quang 
của Phật bay xuống trợ giúp cho ta, làm cho hào quang của ta được tươi sáng. Nhờ điển hào quang của Phật 
làm nền tảng giúp ta gọi là chữ ÐÀ. Khi chúng ta luyện đạo, nhờ nó mà được một phẩm Phật, là một Môn 
đệ của Phật đã nhìn nhận. 
      Nhưng chúng ta ráng cố gắng công phu dày dặn, thì điển của chúng ta chạy từ Lư Hương tập trung từ từ 
đi lên tại trán ta, nơi mí tóc, thì chúng ta thấy nơi chân mí tóc phát ra ánh sáng màu vàng tựa nắng mặt Trời, 
chúng ta cũng nên mừng, đó là phẩm Tiên. Theo chữ Hán viết, NHƠN bằng chữ SƠN gọi là chữ Tiên , chiết 
tự ra: Chữ NHƠN là người, chữ SƠN là Sơn căn, mí tóc trước trán ta. 
      Nhưng có câu:  
“Ðà ấy sắc vàng trùm khắp cả” 
“Tròn vo che phủ núi Tu Vi”. 
      Chữ TU là râu mày, chữ VI là Vô Vi, nhưng ở trong mình ta có hào quang phát ra thấy sáng mà chúng 
ta rờ bắt không được, không đụng chạm được, chỉ nghĩa Không mà Có. Màu sắc ấy tốt tươi không bao giờ 
hoại nát, do nơi cục ngọc Mâu Ni Châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. 
 
G - Chữ PHẬT gọi là người có hào quang chớ không có chức sắc tên tuổi chi, vì Ngài đại từ, đại bi 
muốn chi được nấy, sanh sanh hóa hóa vạn vật, bởi thế Ngài không lãnh chức sắc nào hết, Ngài trọng hào 
quang của Ngài là cục ngọc Mâu Ni Châu quý báu ở trong mình Ngài, cho nên mỗi khi Ngài công phu tu 
luyện trau dồi cho cục ngọc Mâu Ni Châu làm nền tảng cứng rắn không phai lợt, làm cho linh hồn Ngài nhẹ 
nhàng ở chốn thiên đàng hưởng thú vinh quang. 
      Nhưng khi Ngài đi đứng nằm ngồi, không bỏ chữ niệm Phật, gọi là tu tịnh, cho nên mỗi vị Phật ngồi thì 
ngồi ngay, đôi mắt ngó lim dim khác hơn người trần. Mắt lim dim ấy để thừa cơ biến hóa, làm việc cho cõi 
nhà Phật cùng thế gian âm phủ. Tuy là Ngài thong thả, cũng phải làm việc và tu hành. Lúc Ngài ở thiên 
đàng cũng cố gắng trực định, còn chúng ta là Môn đệ của Phật phải mẫn cán hơn để công phu luyện đạo. 
      Luyện đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu trực chỉ không nên cong vẹo, mặt thì ngó 
ngay rồi lim dim dỗ ngủ cũng như vị Phật gọi là Ðịnh thần, trong lúc ấy sẽ phát Mâu Ni Châu và hào 
quang. Nếu công phu dày công lâu chừng nào tốt chừng nấy, rồi Mâu Ni Châu ấy lững đững lờ đờ khỏi đầu 
ta trên không, đợi chúng ta công phu lâu ngày thì các mối điển nào là chân tay mình mẩy mặt mày tai miệng 
mũi mắt. Ðiển ấy bay lên kết tụ hội cộng đồng hình bóng của ta. 
      Ðã có hình dạng xong rồi, nhưng chúng ta còn thơ ấu, chưa biết đi, đứng ăn nói, nằm ngồi, gọi là Tiên 
đồng. Trong Vô Vi pháp nói là Anh nhi phát hiện, rồi chúng ta cũng cứ công phu, kể từ đấy Anh Nhi bản 
thể ta lên trên không, khỏi bộ đầu, từ từ khôn ngoan, thấy cảnh Bồng Lai. Khi chúng ta định thần mà thấy 
cảnh Bồng Lai rồi, thì lo chi là chẳng nên vị Tiên Phật. 
      Tới đây Pháp lý được chỉ rõ: Quý bạn chúng ta ráng chung sức cùng nhau chọn một con đường thẳng 
rẳng để đến thiên đàng hưởng phúc vô cực vô biên. 
 
(còn tiếp) 
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THƠ 
 
TỰ HÀNH TIẾN MỚI LÀ MỘT CHƠN PHÁP 
Tự hành tự giác khai thông pháp 
Hành khai tánh Phật tâm linh phát 
Tiến tới hoà đồng tâm thanh tịnh 
Mới minh tâm thức Trời bên mắt 
Là pháp diệu siêu hành tự tiến 
Một pháp thực hành về xứ Phật 
Chơn hồn thanh điển vô vi trợ 
Pháp tu hành ngộ thông chơn pháp 
     Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 
                04.07.11 
              ------ 
          ĐỨC THẦY SỐNG MÃI 
Năm tháng tám âm, xa Đức Thầy 
Truyền pháp độ đời giãi nạn tai 
Tình thương, đạo đức, vị tha dạy 
Dũng hành, luyện đạo đạt không sai 
Lời Thầy vang mãi trong tâm thức 
Soi hồn, Thường chuyển, Định, khai ngay 
Ơn Thầy tâm quyết tu hành tiến 
Đạt pháp hành thông diện kiến Thầy 
                     II 
Hai ba tháng chín dương, Thầy quy thiên 
Thầy về thượng giới mãn cơ duyên 
Để lại quí thương kỷ niệm Thầy 
Lưu lại Vô Vi pháp Vĩ Kiên 
Trên không Thầy chứng chúng con nguyện 
Một pháp rạng danh Thầy Tổ truyền 
Dũng hành, dũng tiến, phát huy pháp 
Rạng rở Vô Vi Phật Vĩ Kiên 
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 
24.07.11 
                 ---- 
             TÂM HOA  
Trăm hình vạn trạng một đời qua 
Nguyện ý sâu xa đấy chữ thà 
Chơn chất cho ta tâm trí sáng 

Quân bình mọi lối nở tâm hoa 
Tâm hoa tỏa sáng sơn đầu đỉnh 
Đen tối lụy tàn sự bất minh 
Duyên pháp thanh huyền về cảnh định 
Hồn nhiên thanh nhẹ vạn tâm linh 
      Cà Mau 2/9/2011 
         Văn Phong 
                      ---- 
               NHẪN TÌM 
Ngẫm suy thế cảnh qua rồi 
Mây trôi gió thổi một đời đi qua 
Đường đi trường bãi cho ta 
Tinh thần điểm tựa di đà nam mô 
Nguyện về cảnh giới hư vô 
Vô vi pháp tịnh hê-lô hành thiền 
Chơn như dựng dáng tạo hình 
Mong sao đạt thấu ẩn tình ở đâu? 
Trí quang khai sáng đỉnh đầu 
Nhẹ thanh xa trượt bắt cầu điểm giao 
Quán Âm Bồ Tát đỉnh cao 
Bi từ hạnh đức chơn lành soi gương. 
 
Nguyện lai Hà xứ  
Tự tức khai thông 
Hồi quang chánh ngã 
Chơn thức chuyển mình. 
  
Quán âm tự tại 
Bình minh chiếu rọi 
Lạc di an định 
Cảnh giới hồn nhiên. 
  
Phật giới hư không nhẫn nhẫn tìm 
Khai đường chơn lý phá mành xuyên 
Pháp huyền vi diệu hành hành tiến  
Cảm nhận cho ta thanh ý miên. 
             Cà Mau 05/09/2011 
               Văn Phong Kính Bái 

 BẠN ÐẠO VIẾT 
 
Trở về mái nhà xưa ...  là tâm trạng của tôi tại thiền viện Vĩ Kiên trong ngày giỗ Thầy ngày Chúa Nhật 4 
tháng 9, 2011 vừa qua . 
178 bạn đạo tề tựu thành tâm tưởng niệm Ðấng Cha già, ghi nhớ công ơn của Ngài đã dìu dắt chỉ dạy tận 
tình từng đứa con ngu .... 
Quanh vùng rừng núi Arrowhead vẫn còn đồng vọng lại đâu đây hình ảnh thân thương và pháp thoại uy 
nghiêm của Ngài, bàng bạc trong tâm thức từng đứa con nhung nhớ Cha già ... 
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Huynh đệ tỷ muội lâu ngày gặp lại dưới mái nhà Vĩ Kiên đều bộc phát tình đồng đạo thâm sâu, thương yêu 
tận đáy lòng, mọi tỵ hiềm, ngăn cách ,.. đều vắng bóng. Nhìn các bác, các huynh trưởng, các bạn quen biết 
đồng tu mấy chục năm qua, ai nấy đều hằn lên nét thời gian trên khuôn mặt, đều cảm nhận cuộc sống phù du 
sẽ không còn bao nhiêu nữa ... chỉ có thương yêu, đòan kết, anh chị em đồng dìu dắt nhau về cõi Vô Vi 
chung sống một nhà . 
Tôi vô cùng cảm động đón nhận những hy sinh phục vụ của các bạn trong BCH Hội AHVV Nam Cali, các 
bác, các chị đã cho bữa ăn thật ngon lành phong phú, những chia sẽ kinh nghiệm tu hành giá trị, những bài 
ca, giọng ngâm ... vô cùng truyền cảm , những món quà CD tổng hợp lời dạy của Thầy, ... 
Xin cám ơn tất cả va` hy vọng chúng ta sẽ chung họp trong tương lai với tinh thần hòa ái thương yêu anh chị 
em bình đẳng một nhà . 
 
Phạm Văn Khanh 
Nam Cali 
 
 


