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Số:  919  Ngày: 17 tháng 2 năm 2013 

 

 
 
 Mục Bé Tám 1/5/2003 đến 7/5/2003 
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) Quí töôûng Trôøi cao baèng caùch naøo? 
2) Muoán giaûi uaát khí thì phaûi laøm sao? 
3) Muoán giaûi saïch tröôïc khí thì phaûi laøm sao? 
4) Nhìn ñôøi raát khoù khaên taïi sao? 
5) Bieán theå cuûa vieäc laøm seõ ra sao? 
6) Qui nguyeân gieàng moái seõ ra sao? 
7) Khai thoâng baèng caùch naøo? 
 
 
 
 
 

Khai Thông 
 

Khai thông minh giải đường tu tiến 
Mở trí khai tâm tự tiến thầm 

Duyên Trời duyên Phật thanh ban tới 
Chuyển hóa thâm sâu rõ các nơi 

 
Vĩ Kiên 
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1) Honolulu, 01-05-2003  9: 40 AM 
Hoûi:  Quí töôûng Trôøi cao baèng caùch naøo? 
 
Ñaùp:  Thöa quí töôûng Trôøi cao baèng caùch thöïc haønh 
höôùng veà Thöôïng Ñeá 
  Keä: 
 Thaønh taâm höôùng thöôïng töï qui veà 
 Giaûi toûa phieàn öu giaûi giaác meâ 
 Tieán hoùa khoâng ngöøng taâm chaúng ñoäng 
 Beàn laâu khai trieån töï khai voøng 
 
 

2) Honolulu, 02-05-2003  3: 00 
Hoûi:  Muoán giaûi uaát khí thì phaûi laøm sao? 
 
Ñaùp:  Thöa muoán giaûi uaát khí thì phaûi co löôõi raêng 
keà raêng duøng yù nieäm Nam Moâ A Di Ñaø Phaät 
thöôøng xuyeân  thì seõ giaûi ñöôïc uaát khí trong noäi 
taâm 
  Keä: 
 Höôùng thanh nieäm Phaät seõ giaûi tröôïc 
 Uaát khí tieâu tan töï hôïp baøn 
 Thanh dieäu töông haønh sanh yù toát 
 Minh taâm kieán taùnh töï nhieân thaønh 
 

3) Honolulu, 03-05-2003  12: 55 AM 
Hoûi:  Muoán giaûi saïch tröôïc khí thì phaûi laøm sao? 
 
Ñaùp:  Thöa muoán giaûi saïch tröôïc khí thì phaûi 
thöôøng xuyeân duøng yù nieäm Nam Moâ A Di Ñaø Phaät 
  Keä: 
 Vun boài chaán ñoäng noäi taïng taêng 
 Giaûi toûa uaát khí cuûa moãi taàng 
 Döùt khoaùt thöïc haønh cho ñeán ñích 
 Bình taâm thanh tònh töï thaân haønh 
 

4) Honolulu, 04-05-2003  4: 00 AM 
Hoûi:  Nhìn ñôøi raát khoù khaên taïi sao? 
 
Ñaùp:  Thöa nhìn ñôøi toaøn laø ñieån tröôïc thoâi 
  Keä: 
 Nhìn xem theá söï thaät ña ñoan 
 Theá söï moâng lung chuyeån moãi maøn 
 Taïo ñoäng sai laàm khoâng thaáu trieät 
 Tham daâm ñuû thöù khoù chôn haønh 
 

5) Honolulu, 05-05-2003  3: 03 AM 
Hoûi:  Bieán theå cuûa vieäc laøm seõ ra sao? 
 
Ñaùp:  Luaät nhaân quaû coù saéc maøu 
  Keä: 
 Gieàng moái quaùn thoâng chuyeån saéc maøu 
 Qui y thanh tònh töï taâm giao 
 Duyeân laønh töï ñaït thoâng gieàng moái 
 Thaønh taâm tu luyeän töï giaûi mau 
 

6) Honolulu, 06-05-2003  3: 15 AM 
Hoûi:  Qui nguyeân gieàng moái seõ ra sao? 
 
Ñaùp:  Thöa qui nguyeân gieàng moái seõ an bình 
  Keä: 
 Thöïc haønh chaùnh giaùc töï khai thoâng 
 Chuyeån hoùa thaâm saâu ñaït moät voøng 
 Gieàng moái chôn haønh qui ñaïo phaùp 
 Thöïc haønh chaùnh giaùc töï mình thoâng 
 

7) Honolulu, 07-05-2003  4: 45 AM 
Hoûi:  Khai thoâng baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa khai thoâng baèng caùch quaân bình 
  Keä: 
 Quaùn thoâng baèng söï saùng suoát tònh 
 Nhaäp ñònh khai minh roõ tieán trình 
 Dieäu dieäu minh minh ñöôøng giaùp tuyeán 
 Bình minh khai trieån töï taâm hieàn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Khóc Vì Nhơn Loại 
 

Khóc vì nhơn loại điêu linh 
Khóc vì nhơn loại tánh tình bất chơn 

Khóc vì nhơn loại giận hờn 
Khóc vì nhơn loại quên ơn Phật Trời 

Khóc vì nhơn loại bỏ rơi 
Khóc vì nhơn loại quên Trời quên ta 

Khóc vì nhơn loại bất hòa 
Khóc vì nhơn loại thiết tha cảnh trần 

Khóc vì nhơn loại bất nhân 
Khóc vì nhơn loại mở tầng đấu tranh 

Khóc vì nhơn loại cành nanh 
Khóc vì nhơn loại không hành không tu 

Khóc vì nhơn loại vẫn ngu 
Khóc vì nhơn loại ở tù mới hay 

Khóc vì nhơn loại làm thầy 
Khóc vì nhơn loại ngày ngày tạo sai 

Khóc vì nhơn loại thị oai 
Khóc vì nhơn loại chẳng tài hơn ai 

Khóc vì nhơn loại tự đày 
Khóc vì nhơn loại ngày ngày lún sâu 

Khóc vì nhơn loại lo rầu 
Khóc vì nhơn loại bỏ tàu Chơn Tâm 

Khóc vì nhơn loại khóc thầm 
Khóc vì nhơn loại chẳng tầm đường đi 

Khóc vì nhơn loại ghét nghi 
Khóc vì nhơn loại chẳng đi về Trời 

Khóc vì nhơn loại chẳng rời 
Khóc vì nhơn loại sống đời tham sân 

Khóc vì nhơn loại chẳng cần 
Khóc vì nhơn loại khó phần giải thông 

Khóc vì nhơn loại chẳng thông 
Khóc vì nhơn loại tréo tròng gạt nhau 

Khóc vì nhơn loại đối đầu 
Khóc vì nhơn loại giết nhau hoài hoài 

Khóc vì nhơn loại lười hoài 
Khóc vì nhơn loại tạo sai tạo lầm 

Khóc vì nhơn loại khép Tâm 
Khóc vì nhơn loại chẳng tầm thực chơn 

Khóc vì nhơn loại thiệt hơn 
Khóc vì nhơn loại tạo ơn giả tình 

Khóc vì nhơn loại bất minh 
Khóc vì nhơn loại tạo tình khổ đau 

Khóc vì nhơn loại muốn mau 
Khóc vì nhơn loại khổ đau đời đời 

Khóc vì nhơn loại lệ rơi 
Khóc vì nhơn loại sống đời khổ tâm 

Khóc vì nhơn loại điếc câm 
Khóc vì nhơn loại Chơn Tâm khó hòa 

Khóc vì nhơn loại ta bà 
Khóc vì nhơn loại bỏ nhà không lo 

Khóc vì nhơn loại nằm co 
Khóc vì nhơn loại chẳng mò được chi 

Khóc vì nhơn loại sân si 
Khóc vì nhơn loại khó thì tiến nhanh 

Khóc vì nhơn loại thiếu hành 
Khóc vì nhơn loại chẳng thanh như Trời 

Khóc vì nhơn loại nơi nơi 
Khóc vì nhơn loại chẳng xơi được gì 

Khóc vì nhơn loại khinh khi 
Khóc vì nhơn loại Tâm thì bất an 

Khóc vì nhơn loại bàng hoàng 
Khóc vì nhơn loại có đàng chẳng đi 

Khóc vì nhơn loại tự khi 
Khóc vì nhơn loại khó thi khó hòa 

Khóc vì nhơn loại cách xa 
Khóc vì nhơn loại chẳng hòa tiến lên 

Khóc vì nhơn loại siết rên 
Khóc vì nhơn loại bỏ nền tảng căn 

Khóc vì nhơn loại khó khăn 
Khóc vì nhơn loại cằn nhằn nội tâm 

Khóc vì nhơn loại gạt thầm 
Khóc vì nhơn loại bỏ tầm Thanh Quang 

Khóc vì nhơn loại chẳng bàn 
Khóc vì nhơn loại quên đàng về quê 

Khóc vì nhơn loại chán chê 
Khóc vì nhơn loại khó bề sống chung 

Khóc vì nhơn loại bít bùng 
Khóc vì nhơn loại tạo khùng tạo điên 

Khóc vì nhơn loại cảm phiền 
Khóc vì nhơn loại sống riêng một mình 

Khóc vì nhơn loại chưa minh 
Khóc vì nhơn loại hại mình ngày đêm 

Khóc vì nhơn loại khó êm 
Khóc vì nhơn loại làm rêm cả mình 

Khóc vì nhơn loại vắng tình 
Khóc vì nhơn loại bỏ mình bơ vơ 

Khóc vì nhơn loại ước mơ 
Khóc vì nhơn loại đến giờ không đi ! 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng. 
Gien, 23-12-1981 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

TRÌ NIEÄM PHAÄT ÑEÅ GIAÛI TOÛA  
SÖÏ NGHI NGÔØ TRONG TAÂM 

Mình yù thöùc ñöôïc roõ raøng caùi nguyeân lyù Nam Moâ A Di Ñaø Phaät laø deã, coøn hoài ñoù toâi nieäm Nam Moâ A 
Di Ñaø Phaät, vöøa nieäm thì vöøa nghó tôùi oâng Tö xaïo, chôù oâng Tö noùi khoâng ñuùng. Bôûi vì mình khoâng hieåu 
caùi Nam Moâ A Di Ñaø Phaät, maø mình khoâng nieäm thì noù buoàn, baây giôø ôû nhaø khoâng ai chôi thì baây giôø 
mình chæ Nieäm Phaät thoâi. Coù caùi ngheà ñoù thoâi! Toâi nieäm theùt caùi toâi hieåu nguyeân lyù Nam Moâ A Di Ñaø 
Phaät. Hoài ban ñaàu oâng Tö caét nghóa toâi nghe, toâi cuõng chòu vaäy. Nhöng maø veà toâi nieäm hoaøi maø chaû thaáy 
gì, cuõng nhö caùc baïn noùi toâi xaïo baây giôø vaäy ñoù. 
 OÂng Taùm noùi bieát coù xaïo khoâng haø? Chöøng naøo baïn nieäm baät ra roài, baïn môùi noùi : “OÂng Taùm ôi....! OÂng 
Taùm ôi...!” vaäy ñoù! OÂm trong loøng, oâm OÂng Taùm trong loøng cuõng nhö toâi oâm OÂng Tö trong loøng: “OÂng Tö 
ôi... sung söôùng laém!” Hoài naøo tôùi giôø toâi cöù nghi OÂng Tö hoaøi haø, baây giôø toâi sung söôùng trong caùi giôø 
ngoä, toâi ngoä Phaùp, maø vôùi caùi trình ñoä cuûa toâi ñaâu phaûi ñoïc kinh tu chuøa gì, maø toâi ngoä ñöôïc, maø toâi ngoä 
ñöôïc laø quí hoùa voâ cuøng. Tröôùc ñaây toâi ham chôi, ham nhaûy ñaàm, ham côø baïc, ham ñuû thöù heát, maø toâi ngoä 
ñöôïc caùi thöùc ñoù laø toâi möøng quaù chöøng. Toâi oâm hoaøi, oâm OÂng Tö hoaøi! Baø taùm töôûng toâi ñieân. Khoâng 
phaûi ñieân. Söï sung söôùng cuûa toâi. Cho neân caùc baïn laøm thöû moät thôøi gian, noùi: “ÔØø, oâng Taùm noùi ñuùng!” 
 

NGHE BĂNG GIẢNG CỦA ĐỨC THẦY 
 

Trích đoạn về Đề tài : Chay-Mặn - ĐIỂN THANH VÀ ĐIỂN TRƯỢC 
 
( Trich băngTHỨC TÂM ) 
     ……. 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.  
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       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 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. 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
Thời Gian 

 
Thời gian đã có tự bao giờ? 
Khi trái đất còn thuở ban sơ 
Mọi vật xuất hiện và sinh trưởng 
Trái đất chuyển xoay tạo phút giờ 
 
Thời gian xoay chuyển bao tháng ngày  
Từ thời nguyên thủy đến hôm nay 
Thời gian hiện diện trong đời sống 
Tạo thành thước đo năm, tháng, ngày 
 
Thước đo thời gian trong thế trần  
Thật là hữu ích việc xét phân 
Phân chia thời gian trong cuộc sống 
Trong mọi việc đời lẫn việc thân 
 
Cuộc sống vật chất phức tạp nhiều 
Kỹ thuật tân tiến càng cao siêu 
Con người bận rộn trong diễn tiến 
Tranh chấp đua chen càng tiêu điều 
 
Cuộc đời con người như lập trình 
Xã hội tiến hóa càng văn minh 
Con người càng theo thời gian tính 
Càng thiếu thời gian cho chính mình 
 
Thời gian cho Đời thì thật nhiều  
Thời gian cho Đạo chẳng bao nhiêu 
Càng ngày sa đọa trong vật chất 
Tâm hồn càng khổ lúc về chiều 
 
Vì đã đầu tư những thứ gì 
Bỏ lại sau lưng khi ra đi 
Chỉ mang theo cùng đôi tay trắng 
Mang theo linh hồn thần thức đi 
 

Linh hồn u tối bước lần mò 
Không trí không thức lòng u lo 
Không thể bay lên trên thượng giới 
Ánh sáng từ tâm không ai cho 
 
Phải dành thời gian cho chính mình 
Tu luyện tâm linh được sáng minh 
Giúp cho tâm ta được thăng tiến 
Soi sáng tâm trần sáng hồn linh 
 
Thời gian qua đi giây, phút, giờ 
Từ thời tuổi trẻ thuở ấu thơ 
Thời gian trôi nhanh trong một thoáng 
Tuổi đời chồng chất tóc bạc phơ 
 
Có ai giữ được thời gian trôi 
Trở lại quá khứ đã qua rồi 
Hay sống trở lại thời quá khứ 
Mà ta đánh mất từ lâu rồi 
 
Thời gian quí báu ở cõi đời  
Ai ơi! đừng phí đừng mê chơi 
Sử dụng thời gian cho thật đúng 
Cho có ý nghĩa khắp mọi nơi 
 
Bất cứ nơi nào ta phải hành 
Hành Đời hành Đạo để được thanh 
Thanh cao tươi sáng hồn tiến hóa 
Ra đi tiến thẳng cõi thượng thanh 
 
Mới đây đã qua một năm tròn 
Cám ơn Thượng Đế đã cho con 
Thêm thời gian sống trên mặt đất 
Học hỏi tiến hóa Đời Đạo tròn. 

 
Thủy Bùi, Missouri 02/10/2013 

Mùng 1 Tháng Giêng Âm Lịch Năm Quý Tỵ 
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THÔNG BÁO Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 “Bàn Bạc Khai Thông” 
15.02.2013 
 
Kính gởi quý bạn đạo, 
 Hãng tàu vừa cho chúng tôi biết là giá tiền Tips  (tiền trả cho nhân viên phục vụ trên tàu) sẽ tăng từ 
128.15 USD lên 132 USD cho mỗi người kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2013. Quý bạn ghi danh du thuyền 
sau thời hạn trên sẽ phải trả giá cao hơn. 
 Đồng thời, quý bạn nên ghi danh sớm để giữ phòng tại khách sạn Rydges World Square, vì tháng 12 
là thời cao điểm. 
 Hiện nay, giá vé máy bay đã có giá cho tháng 12, quý bạn nên theo dõi thường xuyên để được giá 
thuận lợi. Quý bạn có thể xem trên mạng (www.kayak.com, www.farecompare.com, v…v..) để dọ giá vé. 
 

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,  
      Kính thư, 

 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 
 

Phiếu Ghi Danh KHÁCH SẠN   
(xin điền mỗi người một phiếu) 

 
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 32 “BÀN BẠC KHAI THÔNG”  

Du Thuyền Voyager Of The Seas / Sydney, Australia   
07.12.2013 – 18.12.2013 

 
KHÁCH SẠN RYDGES WORLD SQUARE **** 

 
Họ / Tên (theo passport):    
Địa chỉ: 

 
Lệ phí Khách Sạn 1 đêm cho 1 người (trước và sau Đại Hội) 
 

Phòng  
 

4/12 5/12 6/12 18/12 19/12 Tổng Cộng 

Phòng 4 người 
70 AUD 
73.50USD/ 58 Euro 

      

Phòng 3 người 
94 AUD 
99 USD/ 78 Euro 

      

Phòng 2 người 
100 AUD 
105 USD/ 83 Euro 

      

Phòng 1 người 
200 AUD 
210 USD/ 166 Euro 

      

Tổng Cộng 
50% deposit khi đặt phòng hoặc trễ nhất là trước ngày 15.05.2013 
Trả hết lệ phí trước ngày 15.08.2013 
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Giá tiền phòng bao gồm thuế GST (10%)   

Giá USD : Giá USD tạm tính theo hối xuất tạm 1 AUD = 1.05 USD = 0.83 Euro 

Lưu ý, xin ghi rõ loại phòng bạn chọn : 
Phòng 4 người : 2 giường double beds (Không có lựa chọn) 

Phòng 3 người : 1 giường King và 1 Rollaway bed hay 2 giường double beds,  

Phòng 2 người : 1 giường King hoặc 2 giường Twin.  

 

Phòng 3 và 4 người rất giới hạn, xin ghi danh sớm. Nếu hết phòng 3 hay 4, bạn có thể chọn phòng 2 
người. 

 

 

 

 

 

Nhận phòng: sau 2 giờ chiều / Trả phòng trước 11 giờ trưa  

 

Thời hạn chót ghi danh: 15.08.2013 (hoặc sớm hơn nếu hết phòng với giá đặc biệt). 

 
Điều kiện hùy bỏ: BTC không thể hoàn tiền lại trong trường hợp hủy bỏ sau ngày 1.09.2013 

 

Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên)  (Chọn [  ] KING hay  [   ]2 TWIN BEDs cho phòng 2 người) 
(Chọn [   ] 1 King + Rollaway bed hay [   ] 2 DOUBLE BEDS cho phòng 3 người 
1. 
2. 
3. 


