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Mục Bé Tám từ  18/02/2006 đến 24/02/2006 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại 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 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) Hiểu được nói được tốt không? 
2) Dấn thân phục vụ có tốt không? 
3) Ngủ quá khuya có tốt không? 
4) Siêng năng hành pháp có tốt không? 
5) Tu tâm không hành pháp có được không? 
6) Trên đời này có gì quí? 
7) Chuyện gì phải lo? 
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1) San Diego, 18-02-2006  1: 25 AM 
Hỏi:  Hiểu được nói được tốt không? 
 
Ðáp: Thưa hiểu được nên nói cho người kế tiếp
  Kệ: 
 Thành tâm tu tiến tự giải phiền 
 Rắc rối không còn lôi kéo nữa 
 Dứt khoát bình tâm tự tiến thâm 
 Thanh tịnh giải quyết muôn điều rắc 
rối 
 

2) San Diego, 19-02-2006  3: 17 AM 
Hỏi:  Dấn thân phục vụ có tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa dấn thân phục vụ bạn đạo rất quí 
  Kệ: 
 Dày công tu luyện rất hữu ích 
 Quán thông đời đạo lại quí hơn 
 Bình tâm học hỏi gieo duyên tốt 
 Thực hành chánh pháp lại càng yên 
 

3) San Diego, 20-02-2006  3: 51 AM 
Hỏi:  Ngủ quá khuya có tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa ngủ sớm là tốt , thức khuya dậy 
sớm làm được nhiều việc 
  Kệ: 
 Chịu cực mọi việc sẽ xong 
 Thành tâm phục vụ mới là tốt 
 Phúc đáp thư từ giữa đêm khuya 
 Thành tâm phục vụ người cần đến 
 

4) San Diego, 21-02-2006  4: 00 AM 
Hỏi:  Siêng năng hành pháp có tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa siêng năng hành pháp rất quí 
  Kệ: 
 Khai thông trí tuệ tự mình hành 
 Giải quyết chơn thành lý trí  thông 
 Mê lầm tự giải không nuôi dưỡng 
 Trí sáng tâm minh dìu người tiến 
 

5) San Diego, 22-02-2006  1: 07 AM 
Hỏi:  Tu tâm không hành pháp có được 
không? 
 
Ðáp:  Thưa tu tâm không hành pháp thì không 
phát triển về tâm linh, không hành pháp mà cứ 
ê a tụng kinh trí không sáng và tâm không 
minh 
  Kệ: 
 Muốn tu vô vi phải thực hành 
 Áp dụng lý thuyết trí tuệ không thông 
 Áp dụng nguyên khí tự thực hành 
 Quân bình tự đạt tự khai thông 
 

6) San Diego, 23-02-2006  23: 02 
Hỏi:  Trên đời này có gì quí? 
 
Ðáp:  Thưa trên đời này có từ tâm là quí 
  Kệ: 
 Qui nguyên thiền giác tự tâm minh 
 Thế sự đa đoan tự sửa mình 
 Theo chiều thanh tịnh tâm thức giác 
 Quí tưởng Trời cao thức tâm hoài 
 

7) San Diego, 24-02-2006  23: 12 
Hỏi:  Chuyện gì phải lo? 
 
Ðáp:  Thưa cuộc sống thì phải tự lo 
  Kệ: 
 Lo lắng sai lầm thêm khủng hoảng 
 Tự thức chơn tâm tăng thanh tịnh 
 Học hỏi không ngừng tự chuyển khuynh 
 Khai triển chính mình tâm tự thức 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

TU TIẾN TỚI ÐẠI GIÁC 
 

Không nói gì hơn là phải thực hành, rốt cuộc rồi mọi người phải thực hành. Một người của 
chúng ta phải làm việc rất nhiều, mà cũng không thấy nhiều. Họ dòm vô họ thấy nhiều chứ chúng ta 
không bao giờ thấy nhiều. Làm mà không thấy nhiều, nhưng mà ở ngoài họ nói nhiều. 

Ðó, cho nên nói, ông Trời làm việc nhiều, vũ trụ làm việc rất nhiều cho chúng ta, hai mươi bốn 
trên hai mươi bốn, nhưng mà chúng ta đâu có thấy vũ trụ giúp đâu! Còn than trách, còn than trách Trời 
Ðất xấu, để tui khổ, để thằng kia sướng, thằng kia ác mà nó sướng, thằng hiền lại khổ. Trách ông Trời 
mà không hiểu vũ trụ đã làm việc cho nó, thấy không? Mà nó chịu hòa đồng với vũ trụ thì nó không 
thấy khổ nữa. Rất rõ ràng, rõ như ban ngày. Nhiều người không hiểu rồi lầm than đau khổ, gặp cơn thử 
thách không chịu nỗi cái thử thách. Ðó là bài học quý giá, phải nhận bài để trả bài. Trả xong cái bài đó 
là chúng ta tiến hóa. Không chịu trả bài không bao giờ tiến bộ ở bất cứ ở hoàn cảnh nào. 

Họ lóc thịt mình, mình cũng học thêm một cái bài hay, thấy không ? Cái bài rất hay. Các bạn rất 
cao quý, cái cao quý đó chỗ nào? Hồi đó mình trọng chữ hiếu lắm, tui muốn lóc thịt để trả cho mẹ, tui 
muốn lấy xương để trả cho cha, để đền ơn cái hiếu ở thế gian. Nhưng mà gặp cơ hội họ lóc thịt và họ 
chặt xương, mình la um xùm, không được! Mình phải giữ lời. 

Mà bây giờ chúng ta tu về thanh điển, chân lý về cái điển là trường sanh bất tử. Chúng ta tu cái 
đó, chúng ta phải tiến tới đại giác, chắc chắn là phải tiến tới đại giác, thì không cần thiết những cái 
chuyện kia, còn dễ hơn những người tu về hiếu nghĩa, thấy không? Về hiếu nghĩa mà họ dám làm như 
vậy, huống hồ gì mình tu về thanh điển, mình còn màng gì chuyện kia? 

Cho nên phải tu để tiến tới đại giác. Ðể chi? Tiến tới đại giác để giúp loài người tiến hóa chứ 
không phải giúp cửu huyền thất tổ ta thôi, nhưng mà cả loài người. Sự mong muốn đưa loài người tới 
bến giác chúng ta mới tu, làm đại sự mới làm. Mà muốn làm đại sự thì tiểu sự này phải làm, tiểu sự 
không làm làm sao có đại sự? Phải đi lần lần tới. 

THƠ 
 

         TỰ THUẬT THI (11) 
Tu là quét sạch cái phàm tâm 
Dẹp rồi sắc tướng với thinh âm 
Tham thiền là gốc về thanh tịnh 
Chẳng có đâu xa nhọc phải tầm 
Mở cửa đưa thần lên cung nguyệt 
Cần gì dâng sớ đến Quán Âm 
Pháp luân thường chuyển tâm khai mở 
Bổn tánh Bồ Ðề gốc tại tâm 
 
Mõ chuông gát lại ráng tham thiền 
Viên mã trong ta cột mới yên 
Chừng ấy an rồi rời vọng niệm 
Thân ý rồi đây được an nhiên 
Nhất tâm hạnh nguyện tầm chơn lý 
Bền chặc công phu vững bước thiền 

Tịnh toạ tứ thời lòng đã quyết 
Tu hành giải thoát cảnh tây thiên. 
           Thanh Sữ (TVTLTC) 
                      === 
         TỰ THUẬT THI (12) 
Tham thiền tinh tấn dẹp được sân 
Nhờ đó huệ sanh bớt nhiễm trần 
Tỏ ngộ tâm này lìa cỏi giả 
Mới tường một tánh rõ nguồn chơn 
Minh tâm kiến tánh nhờ điều tức 
Nhập định huệ khai biết mọi phần 
Rõ thấu nhiệm mầu trong hành pháp 
Cơ duyên hội ngộ ráng ân cần 
 
Tu thiền một pháp luyện cho thông 
Chao động chớ lo ráng giữ lòng 



 4

Tai mắt xong rồi lòng lắng dịu 
Tịnh tâm ý sáng được mới xong 
Còn phần điều tức là căn bản 
Mọi việc người tu phải dự phòng 
Lo liệu xong rồi vào pháp định 
Nhâm Ðốc chuyễn điều được mới thông. 
       Thanh Sữ (TVTLTC) 
                  === 
      PHÁP ÐÁNH TAY 

Ðánh tay đứng đắn thật là hay 

Giải hết mùi hôi của dạ dày 

Thần tụ lên đầu liền hóa điển 

Khí gom xuống đít xì hơi ngay 

Bao nhiêu uế trược từ muôn kiếp 

Nay sẽ xổ ra chỉ ít ngày 

Khủng khiếp hạ thừa, nguồn gốc bệnh 

Giải rồi nhẹ nhõm tợ mây bay. 

          Phú-Nhuận, 22-02-2006 
             QUẾ PHƯƠNG. 
                 ==== 
BẤM HUYỆT BỘ ÐẦU 
Hai tay ôm kín cả bộ đầu 
Cương quyết lần nầy bế thật lâu 
Ngón giữa kéo chằng ngăn mắt ngó 
Cái thì bít chặt ngừa tai thâu 
Màng tang ngón trỏ chặn gân mạch 
Miệng ngậm lưỡi co chẳng phóng thâu 
Nhất cú Di Ðà gom thượng đảnh 
Kiên trì một khắc rõ cơ mầu. 
         PN, 24-02-2006 
          MAI VAN CHAT 
                  ==== 

 
              PHÁP THỞ NẰM 
Chữa bệnh xác thân: Pháp Thở Nằm 
Thực hành mới thấy rất huyền thâm 
Bãy mươi tám hơi ố mười hai đoạn 
Hít thở giảm lần ố đếm số thầm 
Ý trụ Tam Tinh, chiếu lỗ rún 
Tay chân quên hết, nhớ trung tâm 
Mỗi ngày mỗi tập cho đều đặn 
Tự giải tiêu tan mọi trược mầm. 
              PN, 25-02-2006 
          Mai Văn Chất. 
             ======= 
          BÍNH TUẤT (2006) 
NĂM MỚI THÂN CHÚC MỌI NGƯỜI 
THÂN TÂM AN ỔN - ÐẠO ÐỜI THĂNG HOA 
VIỆT NAM ố HẢI NGOẠI TUY XA 
CÙNG CHUNG THANH ÐIỂN HÓA RA LẠI 
GẦN 
THÂN THƯƠNG BÀN BẠC GIẢI PHÂN 
GIÚP NHAU TIẾN HÓA ÐẠT PHẦN THANH 
CAO 
ÐẠO ÐỜI GIỮ VỮNG TRƯỚC SAU 
SỚM HÔM THIỀN ÐỊNH ÐỂ MAU TRỞ VỀ 
GIẢ TỪ TRẦN TRƯỢC U MÊ 
CHUNG VUI SUM HỢP DỰA KỀ PHẬT TIÊN 
NAY MỪNG BÍNH TUẤT TÂN NIÊN 
CHÂN THÀNH THƯƠNG QUÍ, 
“THẰNG ÐIÊN” CHÚC MỪNG 
CHÚC HUYNH ÐỆ TIẾN KHÔNG NGỪNG 
ÐẠO TÂM KHAI SÁNG TỪ TỪNG PHÚT 
GIÂY 
ÐÊM NGÀY THỌ ÐIỂN NGẤT NGÂY 
LUÔN LUÔN AN LẠC VUI SAY ÐẠO ÐỜIà 
 
TỚI ÐÂY XIN TẠM DỪNG LỜI 
THIỀN ÐĂNG NHẬP ÐỊNH HƯỚNG TRỜI 
ÐẰNG THIÊN! 
                THIỀN ÐĂNG 
       (Tao Ðàn PN, 01-01-2006) 
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TIN VUI CHO ĐẠI HỘI HỘI TỤ VINH QUANG 2006 

 
BTC đã trình lên Đức Thầy và được Đức Thầy đồng ý cho phép tổ chức Đại Hội Hội 
Tụ Vinh Quang 2006 tại khách sạn Imperial Queen’s Park (IQP), là một khách sạn có 
giá trị và đầy đủ tiện nghi cho toàn thể các bạn đạo tham dự Đại Hội được sống 
chung với nhau. 
 
Đây là tin mừng chung cho toàn thể bạn đạo, vì chúng ta sẽ được sống chung dưới 
một mái ấm gia đình với Đức Thầy. BTC thành thật cám ơn các bạn đạo hải ngoại đã  
sốt sắng ghi danh và hỗ trợ để giúp cho BTC có thể hoàn tất nhiệm vụ một cách tốt 
đẹp, tạo một không khí đoàn kết và đồng nhất cho đại hội.  
 
IQP là loại khách sạn với chức năng hội nghị lớn nhất nằm tại trung tâm thủ đô 
Bangkok và cũng thuộc loại khách sạn sang trọng. IQP nằm kế bên trung tâm mua 
sắm cao cấp Emporium và vườn cây xanh Benjasiri, nơi mà người dân Thái cũng như 
người dân nước ngoài đến tập thể dục mỗi ngày. IQP bao gồm tất cả 1250 phòng và 
9 nhà hàng ăn uống trong đó có một nhà hàng Việt Nam.  
 
Ngoài những ưu điểm trên đây, giải pháp chọn IQP còn đem lại nhiều tiện lợi khác 
(tránh việc đi đứng nhiều cho các bạn VN cao tuổi, rất tiện đi đến các trung 
tâm mua sắm qua xe điện trời vv…. 

 
VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI 

“HỘI TỤ VINH QUANG” TẠI BANGKOK 
 
Hỏi 37. Xin BTC cho biết kết quả của QTT. 
Đáp 37: Danh sách của Quỹ Tương Trợ đã được trình lên Đức Thầy vào ngày 21 
tháng 3 năm 2006. Đức Thầy đã bốc thăm, và kết quả  có tất cả 31 bạn được trúng 
thăm và  hưởng QTT. BTC sẽ gởi kết quả trực tiếp đến các bạn này & gởi báo cáo 
đến các mạnh thường quân bảo trợ cho Quỹ Tương Trợ này.  
 
HỏI 38. Xin BTC cho biết thêm về thời hạn ghi danh và đóng tiền cho tour hậu 
đại hội.  
Đáp 38: Sau Đại Hội Bangkok 2006, BTC đã thu xếp một ngày tour cùng với Đức 
Thầy thăm viếng thành phố cổ Ayuthaya.  
Tour (bao gồm một phần du thuyền) sẽ khởi hành sáng ngày 23/8/2006 lúc 7:30am và 
trở về Bangkok lúc 4:30pm.   
 
Package Tour Du Ngoạn bao gồm 2 đêm khách sạn (22/8 & 23/8), 1 ngày tour với hai 
buổi tiệc chung vui như sau: 
- Ngày 23/8/06: Đi bằng tàu đến thành phố cổ Ayuthaya và trở về khách sạn bằng bus 
hoặc ngược lại.   
- 1 buổi ăn trưa ngày 23/8/06 & 1 buổi tiệc tối chung vui với Đức Thầy trước khi chia 
tay ngày 24/8. 
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Giá tour du ngoạn là:  
Phòng 1 người: 268$  
Phòng 2 người: 178$  
Phòng 3 người: 176$  
 
Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi với giường ngủ: 158$  
Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi không cần giường ngủ: 108$  
 
Hạn Chót Đóng Tiền: thời hạn ghi danh cho tour du ngoạn này là đến ngày 1 tháng 5 
năm 2006. Đây cũng là Hạn Chót Đóng Tiền cho:  
1. đại hội  
2. tiền tour du ngoạn 
3. tiền phòng ở thêm (extra nights) 
 
Sau thời gian này, BTC sẽ không thể hoàn tiền lại nếu có sự thay đổi. 
 
Hỏi 39. Xin BTC cho biết thêm về giá phòng ở thêm (ngoài thời điểm 17 tháng 8 
đến 22 tháng 8 của Đại Hội) ? 
 
Đáp 39. Giá tiền phòng ở thêm ngoài thời gian tổ chức Đại Hội  với khách sạn IQP 
như sau:  
Giá phòng 1 người: $94 USD / người, mỗi đêm  
Giá phòng 2 người: $56 USD / người, mỗi đêm  
Giá phòng 3 người: $49 USD / người, mỗi đêm  
Tất cả đều có bao gồm ăn sáng.  
 
40) Hỏi: Có một số bạn đạo dự tính đi tours và ghé tham dự đại hội vào giờ 
chót, xin BTC cho biết ý kiến. 
 
Đáp: Số ghế trong hội trường có giới hạn tùy thuộc vào số bạn đạo ghi danh chính 
thức. Do đó Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ không chấp nhận những trường hợp ghi danh tự 
túc hay giải quyết việc ghi danh vào giờ chót.  
 
Đức Thầy có lời nhắn nhủ như sau : “Các bạn nghèo vật chất nhưng tâm không có 
nghèo…, nếu không có phương tiện nên ở nhà, giữ tâm thanh tịnh, thiền hướng về 
Đại Hội, vẫn hưởng được Thanh Quang Điển Lành ban chiếu. Đại hội cần có không 
khí trang nghiêm và trật tự. Mọi người cần tôn trọng qui luật chung. Đó là tinh thần xây 
dựng và tự trọng”.  
 
 
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc. 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
 
 
 

 


