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Số:  889  Ngày: 23 tháng 07 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 03/10/2001 đến 09/10/2002 
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) Thaâm tình ñaïo phaùp do ñaâu hình thaønh ? 
2) Tieán tôùi trong thanh tònh laø phaûi laøm sao ? 
3) Muoán giöõ chöõ tín thì phaûi laøm sao ? 
4) Söï trung tín coù caàn cho ngöôøi tu thieàn hay khoâng ? 
5) Thöa giaùc qui taâm laø sao? 
6) Thöông tình phaân giaûi baèng caùch naøo ? 
7) Tình Trôøi voâ cuøng laø sao ? 
 
 
 
 

Giác Trí 
 

Giác trí thân an tu tự ổn 
Phân minh đời đạo tự sanh tồn 
Hồn thông tự đạt khai triển hồn 

Học hỏi vô cùng tự giác tu 
 

Vĩ Kiên 
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1) Montreùal, 03-10-2002  8 : 50 AM 
Hoûi :  Thaâm tình ñaïo phaùp do ñaâu hình thaønh ? 
 
Ñaùp :  Thöa thaâm tình ñaïo phaùp do söï taän taâm haønh 
phaùp hình thaønh 
  Keä : 
 Thöïc haønh chaát phaùt trieån taâm linh 
 Khoù khoå do taâm töï söûa mình 
 Trôøi Phaät taän ñoä höôùng trieån trình 
 Qui nguyeân thieàn giaùc töï thaân mình 
 

2) Montreùal, 04-10-2002  6 : 30 AM 
Hoûi :  Tieán tôùi trong thanh tònh laø phaûi laøm sao ? 
 
Ñaùp :  Thöa tieán trong thanh tònh thì phaûi giaûi toûa 
noäi taâm 
  Keä : 
 Dieät tham tieán tôùi thanh bình tònh 
 Giaûi tieán qui nguyeân ñaït moái gieàng 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï tieán xuyeân 
 Haønh thoâng giaûi quyeát chung ñöôøng tieán 
 

3) Montreùal, 05-10-2002  4 : 55 AM 
Hoûi :  Muoán giöõ chöõ tín thì phaûi laøm sao ? 
 
Ñaùp :  Thöa muoán giöõ chöõ tín thì phaûi thaønh thaät vaø 
traät töï 
  Keä : 
 Trung tín traät töï vieäc toái caàn 
 Thöïc haønh tieán tôùi töï phaân laàn 
 AÂn caàn xaây döïng raát chuyeân caàn 
 Töï giaùc töï minh chuyeån goùp phaàn 
 

4) Montreùal, 06-10-2002  9 : 25 AM 
Hoûi :  Söï trung tín coù caàn cho ngöôøi tu thieàn hay 
khoâng ? 
 
Ñaùp :  Thöa söï trung tín raát caàn cho ngöôøi tu thieàn 
  Keä : 
 Chaêm lo tu söûa raát chuyeân caàn 
 Thöùc giaùc taâm tu töï söûa laàn 
 Trì treä khoâng coøn qui moät moái 
            Thaønh taâm tu luyeän töï qui hoài 

5) Montreùal, 07-10-2002  10 : 27 AM 
Hoûi :  Thöa giaùc qui taâm laø sao? 
 
Ñaùp :  Thöa thöùc giaùc qui taâm laø töï thaáy can thieäp 
chuyeän ngöôøi khaùc laø coù toäi 
  Keä : 
 Can thieäp chuyeän ngöôøi laø thò phi 
 Khoå taâm töï haïi khoâng giôø tænh 
 Lo aâu voâ ích haïi taâm mình 
 Giaûi toûa phieàn öu töï soáng linh 
 

6) Montreùal, 08-10-2002  4 : 20 AM 
Hoûi :  Thöông tình phaân giaûi baèng caùch naøo ? 
 
Ñaùp :  Thöa thöông tình phaân giaûi baèng söï thöïc 
haønh cuûa noäi taâm 
  Keä : 
 Thöông tình phaân giaûi baèng chôn taâm 
 Quí töôûng Trôøi cao töï tieán taàm 
 Tieán trieån chính mình qui moät moái 
 Töï mình thöùc giaùc töï phaân taàm 
 

7) Hull, 09-10-2002  12 : 50 AM 
Hoûi :  Tình Trôøi voâ cuøng laø sao ? 
 
Ñaùp :  Thöa tình Trôøi voâ cuøng laø nhôù hoaøi 
  Keä : 
 Tình Trôøi soáng ñoäng voâ cuøng taän 
 Thöùc giaùc taâm tu nguyeän goùp phaàn 
 Tieán trieån voâ cuøng giaûi giaác mô 
 Bình taâm tu luyeän traùnh khuø khôø 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Ðộ Tha 
 

Mở thêm một chút đạo mùi 
Xưng Cha xưng Mẹ khó vui một mình 

Hạ mình lý lẽ đẹp xinh 
Còn hơn tự thị hành trình khó cam 

Trả vay luật phải tự làm 
Quân bình tự thức phải am phải tường 

Không nên hỗn láo dựa nương 
Hành trình bấn loạn khó lường khó đo 

Chưa thông chớ vội sớm mò 
Ði trong bóng tối chẳng đo được gì 

Cộng đồng Tiên Phật dự thi 
Ðề tài chơn thức tự truy tự tầm 

Càn khôn vũ trụ uyên thâm 
Tầm đường thanh nhẹ chẳng lầm chẳng sai 

Chơn tu chẳng sợ ai tài 
Khép mình nhịn nhục tiến hoài độ tha. 

 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng. 
Manila, 11-05-1989 

 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
 
QUI NGUYÊN : 
 
Chúng ta phải qui về cái phần thanh điển. Nguyên lai từ hư không xuống, chúng ta phải qui nguyên. 
 

SÁNG SUỐT : 
 
Tôi đã cắt nghĩa rồi. Nó hội tu tất cả là con người nó sáng suốt và hòa đồng với tất cả thì con người nó mới 
sáng suốt. Cái sự sáng suốt bây giờ các bạn nói ra đây và thấy và nghe đều là ĐỘNG; nhưng bên trong ý 
thức cái việc đó sau khi các bạn nói hay trước khi các bạn nói đó là SÁNG SUỐT. 
 
SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC : 
 
Trong cái sắc đó, nó có cái không, mà trong cái không nó có cái sắc. Người đời đâu có thấy, thấy không? 
Khi mà bạn thấy được cái sắc rồi, bạn bị mê trong cái sắc, thì bạn đâu có thấy cái không?Mà cái sắc đó từ 
trong cái không ra; nếu mà không có Hư Không đâu có tạo ra màu sắc? 
 
Nhưng mà người đời không hiểu, rồi nói lung tung, rồi cắt nghĩa không nổi. Chứ cái màu sắc này chúng ta 
dòm thấy nó cũng Hư Không tạo ra hết, nhưng mà nó phải trở về trong không. RỒI TRONG KHÔNG NÓ 
SẼ CÓ, NÓ KÊU BẰNG ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT. 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
Cực Lạc Quốc Độ ( tiếp theo ) 
 
      Xá Lợi Di Ðà ơi! Con nghe Thầy dạy con đây: Con phải cố gắng tu hành luyện đạo thì con thong thả 
thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Ta nói đây con phải tỏ lại cho các chúng sanh nghe. Ta là Phật có đủ điển 
quang để hóa sanh muôn vật. Còn như một người Cha ở nơi dương thế, nuôi các con phải lao lực cực nhọc 
mới có tiền của sắm sự sản, cực cho đến già đến chết, chưa kịp chia. Rồi các con tranh của cải, cùng nhau 
đánh lộn. Nhiều phần không tốt đều do nơi tiền căn hậu quả tại trần làm ra. Cư trần nhiễm trần. Tội lỗi càng 
nhiều do tánh tham lam hung bạo sân si. 
      Xá Lợi Di Ðà ơi! Con cùng các chúng sanh luyện đạo 6 chữ Khoa học Huyền bí của ta. Chúng sanh nào 
cố gắng tu luyện theo ta, thì ta giúp đỡ hỗ trợ cho các chúng sanh có công tu luyện tưởng đến ta thì của cải 
khỏi lo chi. 
      Khi con về nước thiên đàng cũng có đủ cho con. Con muốn chi có nấy. Sự tu luyện dày công của con 
trong 6 chữ Di Ðà. Con muốn chi nó hóa nấy, còn lo chi nữa, khỏi lo tiền bạc như thế gian mà tranh giành 
cực nhọc. 
 
• Ông Tám giảng 
      Tới đây cũng nhiều chuyện lắm rồi. Quý báu quá! Tất cả đánh đổ sự mê tín, đánh đổ hết, phân tách rất 
rõ ràng một cuộc cách mạng tâm linh trở về với chơn giác, rất rõ ràng! Các bạn được nghe qua, các bạn 
cũng không còn sống trong ỷ lại nữa. Trách nhiệm của chính chúng ta phải hành. Chỉ có hành mới đạt còn 
không hành thì không bao giờ có cơ hội đạt. Cái lý nào, lẽ nào cũng là ở trong động mà thôi! Nhưng mà 
làm sao quy về sự thanh tịnh. Không động thì ánh sáng nó bừng, hào quang nó bừng trong nội tâm. Ngồi 
đâu cũng thấy an lạc, ở đâu cũng thấy sung sướng. 
... phải tu hơn nữa, cho nên tôi nói hơi khó, nhưng mà tôi cố gắng đọc hết để cho các bạn thiền. Tương lai 
dụng cái băng này mà thức theo giai đoạn khi nó mở tới đó mình không bỡ ngỡ nữa. Những màu sắc xuất 
hiện đó không có bỡ ngỡ nữa. 
      Thành ra cái cơ duyên này tôi xin Bên Trên chiếu điển xuống, hỗ trợ cho tôi đọc qua văn tự của 
Ngài nhưng mà chính điển của Ngài. Trình độ của các bạn tương lai và các bạn đạo ở tương lai chỉ biết 
kinh A Di Ðà. Khi mở băng nghe biết trình độ điển mình tới đâu và mình tiếp thu vào đâu. Ðức Di Ðà ứng 
hiện trong tâm chúng ta ở chỗ nào. Rồi đây tôi tiếp tục đọc hết. Sau đó, chúng ta sẽ hoàn tất cuốn băng của 
kinh A Di Ðà mà chính hồi nào tới giờ tôi chưa đọc vì tôi đọc ra sợ nhiều người tu mới sơ sơ rồi chán 
nản nó. Các bạn bây giờ có tâm.có một số người cũng đã có điển rồi nghe nó. Khắp Năm Châu cũng có một 
số bạn quý nó và muốn hiểu nó. Cho nên đã hiểu một phần điển qua bao nhiêu cách thức tôi đã tìm đủ cách 
thức và đưa các bạn tới chỗ hiểu điển và tự thức luồng điển của chính mình và xuất phát luồng điển của 
mình giao cảm với thanh giới để học tận chân lý sẵn có của tam cõi, tìm đủ cách để điều độ, bởi vì hoàn 
cảnh của mọi người đều khác nhau. 
      Mấy chục người này chớ không phải dễ dạy. Mỗi người một cái tri trí khác nhau. Người mới hé mở, 
người chưa mở cũng có. Trong đó phải dạy mà mọi người được hưởng một chút của trình độ của họ. Họ cố 
vươn lên để hưởng một chút thanh quang của đức Di Ðà hướng độ. Thành ra không nhiều thì ít cũng có 
phần nhẹ bên trong tâm. Cái khóa học không phải dễ dạy mà lộn xộn như vầy. Người ta dạy phải có trình 
độ nhưng mà đây bất cứ trình độ nào cũng có thể tìm cách nhét vô cho nó, không nhiều thì ít trước khi mãn 
khóa, các bạn về nhà các bạn dòm người đời nó khác hẳn rồí! 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà PHAN THỊ DIỆU (là thân mẫu của bạn đạo Chế Văn 
Phận) .Mất ngày 08.7.2012 (nhằm ngày 20.5 năm Nhâm Thìn) tại Xã Hiệp Phước H. Cai Lậy Tỉnh Tiền 
Giang. Thọ 85 tuổi, được siêu sanh tịnh độ. 
Chân thành cám ơn quí bạn đạo. 
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2) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo BÙI QUANG HUÂN PHONG (con bđ Bùi Quang 
Thơ TV.TL & SK Long Thành). Sinh năm 1969. Mất ngày 19.7.2012 (nhằm ngày  01.6 năm Nhâm Thìn) tại 
xã PhướcThiền H. Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai. Hưởng dương 43 tuổi, được siêu sanh tịnh độ. Xin cám ơn 
quí bạn đạo. 
 

THÔNG BÁO CỦA BAN CHUYỂN VẬN ÐẠI HỘI 
Ðể việc sắp xếp chuyển vận cho Ðại Hội sắp tới được chu đáo, xin quý bạn cần đưa đón ghi danh sớm 
với ban tổ chức: 

 
1) Ghi danh đưa đón trước ngày 15 tháng 8 năm 2012: 
Vì năm nay, Ban Chuyển Vận (BCV) phải đưa đón bạn đạo tại 3 phi trường cách xa nhau (Los 
Angeles/LAX, Orange County John Wayne/ SNA) và một số ít bạn đạo từ phi trường Long Beach 
(LGB), xin quý bạn gởi cho Ban Ghi Danh chi tiết lộ trình máy bay càng sớm càng tốt để chúng tôi 
có thời gian sắp xếp chu đáo hơn.  
 
2) Di chuyển tự túc từ phi trường LAX hoặc SNA: 
Quý bạn đạo đến sớm muốn đi tự túc từ Phi Trường về Khách Sạn có thể mua vé shuttle của hãng 
Primetimeshuttle (website: www.primetimeshuttle.com Tel. 1-800-RED-VANS) và sử dụng coupon 
đính kèm. 
Giá tiền (với coupon): 13 USD one-way từ LAX về Khách sạn Marriott 
9 USD one-way từ SNA về Khách sạn Marriott. 
Lưu ý: Quý bạn đi từ phi trường LAX về Khách sạn không cần làm reservation, nhưng đi từ phi 
trường SNA cần phải gọi reservation trước. 
 
Ban ChuyểnVận Ðại Hội 

 
THƠ BẠN ÐẠO 

 
              NHẪN HÒA TU TIẾN 
Học nhẫn học hòa bi trí sáng 
Dũng hành tu tiến triển khai đàng 
Động loạn không còn thanh nhẹ định 
Hòa đồng khai mở tạo thanh quang 
Sáng suốt phân hành trong tiến hóa 
Khai mở huyền quang thông ngũ tạng 
Tự tu tự tiến mở bên trong 
Nội thức trong ta đủ sẳn sàng 
Thành tâm tu luyện quy nguồn cội 
Nhẫn hòa khai lối về thiên đàng 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
26.06.12) 
                          ----- 
 
 
 
 
 
 

              VÔ TỰ HUYỀN VI 
Âm dương tương hội tạo quân bình 
Soi hồn thông điển lại càng minh 
Pháp luân thường chuyển thông khai giải 
Định thần lâng nhẹ tâm thanh tịnh 
Chiếu minh hóa khi trợ hành thiền 
Ngũ tạng đều thông hiệp khí tinh 
Tham thiền nhập định hòa thanh điển 
Định nhẹ trung tim tâm định chính 
Thực hành khai triển rỏ huyền vi 
Tri giác khai minh vô tự kinh 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
29.06.12) 
                           ---- 
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          DUYÊN TÌNH BẠN ĐẠO 
( Thân tặng anh Hợp, anh Hồng cùng bạn đạo Sóc Trăng) 
Sóc Trăng, Cà Mau duyên tình bạn đạo 
Tay bắt thanh chào họp mặt bên nhau 
Bánh ngọt trái cây chung tình đóng góp 
Cùng vui ẩm thực thưởng thức bánh xèo. 
Sau buổi no nê chương trình báo lee 
Thanh ngời trao đổi pháp lý thầy trao 
Thơ lời minh kệ qua từng câu hỏi 
Quay tròn giải đáp tâm thức từng người. 
 
Lại tới tham quan nhà hàng Best nhá! 
Sân thượng đỉnh đến tận chín tầng mây 
Thang máy đưa lên có chút trục trặc 
Bạn đạo giễu cười trược quá khó leo. 
Sinh tố cà phê thanh tình phút cuối 
Chia tay hẹn gặp điển giới tình khơi 
Duyên thiền pháp luyện chuyên cần khai thức  
Giải trược lưu thanh thể hiện sáng ngời. 
                       Cà Mau, 18-07-2012 
                             Văn Phong 
                      --- 
              NIỆM HÀNH 
Một bước đầu niệm Di Đà, 
Thực hành tự thức món quà tình thương. 
Hai bước tâm thức gieo gương, 
Cùng chung xây dựng dựa nương ý Trời. 
Ba bước ý niệm không lời, 
Học đời học đạo giúp đời lo tu. 
Bốn bước đã thấy an du, 
Lo tu học đạo giải ngu cõi đời. 
Năm bước mình vui với đời, 
Bạn đạo trao đổi cùng cười cùng vui. 
Sáu bước cảm thấy không lụi, 
Cùng chung tiến hoá tự đi về Trời. 
Bẩy bước cảm thấy hết lời, 
Lo tu niệm Phật cõi đời về không. 
Tám bước chuyển hóa hành thông, 
Khai mở nẻo hóc quy không an lành. 
Chín bước mình phải thực hành, 
Đường đi rộng mở trở thành Vô Vi. 
Mười bước mình đã bước đi, 
Thực hành là chánh dự thi học hoài. 
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải 
07/04/2012 Hoàng Kiệt 
 
 


