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 Mục Bé Tám 8/5/2003 đến 14/5/2003 
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) Quaân bình laø sao? 
2) Caùc giôùi phaân minh laø sao? 
3) Phaân minh ñaït thöùc ôû choã naøo? 
4) Taâm  ôû ñaâu maø coù? 
5) Söï thanh tònh coù höõu ích gì khoâng? 
6) Saùng suoát ñeå laøm gì? 
7) Daán thaân phuïc vuï coù höõu ích gì khoâng? 
 
 
 
 
 

Thanh Tịnh 
 

Giải mê phá chấp thành thanh tịnh 
Quí tưởng Trời cao tự cứu mình 
Thành tâm tu luyện trí đẹp xinh 
Thực hành tự thức tự cứu mình 

 
Vĩ Kiên 
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1) Honolulu, 08-05-2003  7: 05 AM 
Hoûi:  Quaân bình laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa quaân bình laø cô taïng ñeàu thanh tònh 
  Keä: 
 Quaân bình cô taïng haønh ñeàu 
 Caùc giôùi phaân minh thöùc ñaït sieâu 
 Saùng suoát chính mình thoâng ñaït thöùc 
 Thanh bình taän ñoä phaùp phaân ñeàu 
 

2) Honolulu, 09-05-2003  1: 20 AM 
Hoûi:  Caùc giôùi phaân minh laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa caùc giôùi phaân minh laø moãi boä phaän moät 
vieäc raát roõ raøng 
  Keä: 
 Phaân minh ñaït thöùc raát roõ raøng 
 Chuyeån bieán voâ cuøng caùc giôùi an 
 Thaønh ñaït duyeân laønh trong taän ñoä 
            Bình minh quang chieáu saùng thoâng hoà 

3) Honolulu, 10-05-2003  2: 32 AM 
Hoûi:  Phaân minh ñaït thöùc ôû choã naøo? 
 
Ñaùp:  Thöa phaân minh ñaït thöùc ôû nôi taâm 
  Keä: 
 Duyeân laønh töï thöùc töï phaân minh 
 Chuyeån hoùa thaâm saâu töï giaûi saàu 
 Taâm noäi khoâng coøn ñau ñôùn khoå 
            Thaønh taâm tu luyeän chaúng lo saàu 

4) Honolulu, 11-05-2003  4: 47 AM 
Hoûi:  Taâm  ôû ñaâu maø coù? 
 
Ñaùp:  Thöa taâm ôû trong söï töï nhieân vaø hoàn nhieân 
  Keä: 
 Taâm boäc loä nôi söï töï nhieân coù 
 Hoàn nhieân xuaát hieän giaûi phaân haønh 
 Trí taâm oån ñònh chuyeån thaân thaønh 
 Giaûi toûa naïn tai khoâng bieát tröôùc 
 

5) Honolulu, 12-05-2003  7: 42 AM 
Hoûi:  Söï thanh tònh coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa söï thanh tònh raát höõu ích cho taâm laãn 
thaân 
  Keä: 
 Qui nguyeân thieàn giaùc töï taâm minh 
 Khai trieån haønh trình trong saùng suoát 
 Giaûi toûa phieàn öu trieån tieán trình 
 Thanh bình thanh nheï töï mình minh 
 

6) Honolulu, 13-05-2003  3: 36 AM 
Hoûi:  Saùng suoát ñeå laøm gì? 
 
Ñaùp:  Thöa saùng suoát ñeå phuïc vuï quaàn sanh 
  Keä: 
 Daán thaân phuïc vuï töï thaân haønh 
 Quí töôûng Trôøi cao baát saùt sanh 
 Töï giaùc chính mình khoâng daáy ñoäng 
            Bình taâm phuïc vuï töï mình thanh 

7) Honolulu, 14-05-2003  5: 48 AM 
Hoæ:  Daán thaân phuïc vuï coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa daán thaân phuïc vuï thì môùi hoïc ñöôïc lôøi hay leõ phaûi 
  Keä: 
 Thöïc haønh tieán hoùa hieåu roõ raøng 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaùc minh 
 Taâm ñaïo qui höôøn khai töï thöùc 
 Thaønh taâm nhaän ñöôïc chuyeån haønh trình 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Áo Giáp Tình Thương 
 

Hò ơi! Nhơn loại bốn phương 
Chung nhau xây dựng tạo gương thế tình 

Càn khôn vũ trụ tâm linh 
Qui nguyên thiền giác, hò ơi! 

Qui nguyên thiền giác rõ khuynh đạo Trời. 
 

Hò ơi! Thức giác hợp thời 
Tiến thăng tịnh độ tạo nơi an toàn 

Cùng chung gánh vác khai màn 
Ðộ tha tự giác, hò ơi! 

Ðộ tha tự giác cảm an cảm hòa. 
 

Hò ơi! Xuất phát ta bà 
Ði đây đi đó thiết tha độ đời 
Nằm trong quy luật của Trời 
Thương yêu tha thứ, hò ơi! 

Thương yêu tha thứ, hợp thời đạt thông. 
 

Hò ơi! Thực hiện khai vòng 
Nhớ Trời thương Phật từ trong ra ngoài 

Qui nguyên thức giác hoài hoài 
Cảm thông chơn lý, hò ơi! 

Cảm thông chơn lý thanh đài tự đi. 
 

Hò ơi! Dẹp bỏ sân si 
Dấn thân tận độ tùy nghi thực hành 

Lý Trời siêu diệu cảm thanh 
Bình tâm học hỏi, hò ơi! 

Bình tâm học hỏi bức tranh của Trời. 
 

Hò ơi! Dũng chí đời đời 
Ban ơn không ngớt, thảnh thơi dung hòa 

Thông minh thanh sạch thật thà 
Tình thương Áo Giáp, hò ơi! 

Tình thương Áo Giáp vượt qua muôn loài. 
 

Hò ơi! Cảm mến hoài hoài  
Duyên Trời duyên Phật đạt ngày vinh quang 

Cùng chung huynh đệ bạc bàn 
Qui nguyên một mối, hò ơi! 

Qui nguyên một mối cảm an cảm hòa. 
 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng. 

Amphion, 02-06-1988 
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Nghe Băng giảng Đức Thầy 
Vấn Đề Chay-Mặn ( tiếp theo) 

 
(THANH TRƯỢC LIÊN HỒI ) 
      …….Cho nên khi chúng ta thức tỉnh rồi, nội người thế gian, kẻ ăn chay, người ăn mặn cũng thấy xa 
cách nhau. Thấy nó thanh với trược rõ ràng! Người ăn chay khác. Các bạn thử ăn chay một thời gian rồi ăn 
mặn thì thấy tánh tình các bạn nó khác! Cái trược với cái thanh rõ rệt! Các bạn bước vào điển giới rồi, các 
bạn bỏ điển giới, các bạn sẽ thấy ra thế nào? Khi bước vào điển giới mới thật sự là thanh tịnh! Mà bước vào 
cảnh động loạn thì thấy trược rõ ràng .  (Thanh Trược Liên Hồi ) 
 
TRƯỢC HÚT TRƯỢC ( Ch K 35 – tr 204) Book 1999 ) 
      Cho nên nhiều người dũng mãnh bỏ hết sự nghiệp đi  tu, vì nó có một cái sự nghiệp siêu nhiên của Trời 
Đất đã hình thành cho chính nó,  mà nó không có khả năng để khai thác, để tận hưởng cái niềm vui của Trời 
Đất đã ân ban, nó thấy nó là một tội hồn chưa  tiến hóa nổi.  Hồn biết làm chủ cái thể xác mới thật sự là 
người  tu. Hồn không biết  làm  chủ  cái thể xác, thì tạo cảnh bơ vơ cho nội tạng. Sự vận hành của cơ tạng 
không điều hòa, thì  bệnh hoạn sẽ  xảy đến, và nạn tai sẽ đến  rất dễ dãi vì trược hút trược. Chớ  nhiều  
người  giàu có đi  trên cái xe bảnh bao  nhưng mà  bị đụng  xe chết, là trược hút trược. Nhiều người  hồi  
nào  giờ không có  tiền, không có trúng số, mà trúng cái  bạc  triệu mua xe hơi  chạy  hai  ba  vòng đụng  cái  
chết  mất. Tại  vì có tiền  nó  mới  có tham, có tham nó  mới  có tính, có tính nó  mới  có trược, càng  tính  
càng  trược nó  mới  hút trược. Đụng  xe chết, chớ hồi  nào  giờ tôi  nghèo khổ  làm  ruộng ăn,  tôi  đâu  có 
bệnh gì đâu, đâu  có bị  nguy hiểm đâu.  Mà từ  ngày tôi  trúng số mua xe hơi  đụng  cái  rầm chết,  thấy  rõ 
trược và thanh chưa? 
      Cho  nên  người  tu  dũng mãnh tu,  hiểu đường lối rõ ràng tu, chỉ có giải đi tới thanh nhẹ,  không có  
trược lấy gì mà hút trược. Đó là chứng minh chúng ta sẽ bớt nạn và giải  được  nghiệp, lúc lâm chung bớt  
khổ đi. Trước khi  chết rồi đứng một bên cái xác, tiếc uổng thấy những người đó rất tội  nghiệp. Muốn ăn 
năn, muốn sửa, nhưng mà trễ rồi, phải đi học trở lại hết. Cho nên ở thế gian, muốn làm  có tiền cũng  phải đi 
học  cái nghề chuyên môn mới  có tiền. Ở Địa Ngục muốn tiến hóa  tới một cảnh giới đẹp, cũng  phải  học 
khổ vô cùng, mới tiến tới cái sự thanh nhẹ  ở bên trên. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính mong các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cha của bạn đạo Vân Long Nam là bạn đạo Vân Long 
Hiển, sinh năm Tân Mùi (1930) đã từ trần lúc 12g30 phút ngày 14 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày mùng 5 
tháng giêng năm Quý Tỵ tại phường Mỹ Bình TP Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, hưởng thọ 83 
tuổi, an táng tại nghĩa trang Cà Đú thị trấn Khánh Hải huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận nước Việt Nam 
được siêu sinh cực lạc. 

Bạn đạo Vân Long Nam kính báo và chân thành cám ơn tất cả quý bạn đạo./. 

THƠ BẠN ÐẠO 
 
                LÀM THƠ 
Làm thơ để dạy chính mình, 
Như lời Thầy dạy tâm tình thơ văn. 
Làm thơ đâu phải cho danh, 
Mong thơ mình được cho đăng trên đài 
Làm thơ mình muốn cho dài, 
Thơ văn  thanh nhẹ dũa mài từng câu. 
Làm thơ như thức đêm thâu, 

Qua đêm thức dạy viết mau thành bài. 
Làm thơ đau phải lâu đài, 
Văn thơ chử nghĩa lâu ngày về không. 
Làm thơ cũng phải tốn công, 
Mong rằng thơ sẽ cãm thông dạy mình. 
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải 
12/19/12  Hoàng Kiệt 
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         ĐÓN XUÂN QUÝ TỴ 
Đón Xuân mới kính chúc đồng hương 
Được nhiều sức khỏe vạn kiết tường 
Cháu con học hành mau đỗ đạt 
Bán buôn đắc lợi trên thương trường 
Chúc người yêu nước trên quê hương 
Giữ vững niềm tin chí quật cường 
Giành lại tự do cho dân tộc 
Đón Xuân chúc bạn vạn yêu thương 
Đón Xuân chúc bạn đạo khă'p nơi 
Hưởng nhiều ân điển của Cha Trời 
Tu hành tinh tấn càng thăng tiến 
Nhớ ơn Thầy Tổ chớ buông lơi . 
                               Hạnh Lưu(Dallas) 
                       ----- 
                  GIẤC MƠ 
Tôi mơ một giấc mộng vàng 
Tôi mơ về đến Thiên Đàng thăm Cha 
Tôt mơ gặp Phật Thích Ca 
Tôi mơ gặp Phật Di Đà từ bi 
Tôi mơ hầu cạnh Phật Di 
Tôi mơ gặp được từ bi Mẹ hiền 
Tôi mơ gặp Phật Vĩ Kiên 
Phật Già Lam,Bảo Tạng miền Thiên Thai 
Cúi đầu đảnh lễ Như Lai 
Cho con ở lại Bồng Lai tu hành 
Hào quang tỏ sáng bao quanh 
Điển tư` của Mẹ Quan Âm hiện về 
Vui mừng đứng ngắm mãi mê 
Không còn ham muốn trở về trần gian 
Bao la vũ trụ chứa chan 
Nhạc tiên trổi khúc Thiên đàng reo vui 
Giựt mình tỉnh giấc bùi ngùi 
Mãi còn nuối tiếc ngày vui Thiên đàng 
Chạy theo danh lợi trần gian 
Thức tâm tu sửa Thiên đàng về mau 
                           Hạnh Lưu (Dallas) 
(Các bạn đọc cho vui ngày Xuân) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                XUÂN CA 
Năm năm hành đạo đã đi qua 
Mới biết thi thơ góp đạo nhà 
Chút điển hóa văn học tiến hóa 
Mừng vui xướng họa phổ thơ ca 
Hạnh tu tự chuyễn hòa thanh điển 
Phúc đức nay gieo hồn sáng ngà 
Chan chứa tình thương cùng đạo hữu 
Hòa vui đón tết mừng xuân ca. 
                Saigon ngày 21.2.2013 
                        Minh Vô Vi 
                            ---- 
                    TỔ THẦY 
Tổ Thầy chỉ lối lên thiên đàng. 
Luyện xuất hồn linh đắc vẻ vang 
Chúc phúc gia gia đạt tiến hóa 
Thiên đàng rộng mở đợi hồn sang 
                      Saigon 21.2.2013 
                         Minh Vô Vi 


