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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) Tu chạy và tu theo thì sao?
2) Ở đời này có kẻ vui người buồn là sao?
3) Có nhiều người xen vào Vô Vi để chờ cơ hội phá hoại Vô Vi thì sao?
4) Sự hiện hữu của nhơn sinh tại mặt đất này chừng nào sẽ bị xóa bỏ?
5) Làm người ai ai cũng muốn bảo vệ sự sống còn của chính mình tại sao?
6) Người tu thì có gì đặc biệt và hữu ích hơn người không tu thiền?
7) Bé sẽ có cuộc sống vui hòa bình, Bé nghĩ sao?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 1/7

1) 07-04-92
Hỏi: Tu chạy và tu theo thì sao?
TL: Thưa tu chạy là thiếu kiên nhẫn, nghe đâu ý đồ chạy theo đó, tức là tu chạy, tu theo là dựa vào
đám đông mà theo, chứ chưa ý thức được tu là gì? Trong một thời gian bị thử thách lại chán nản,
không có lập trường. Còn tu chơn tự thức thì chỉ noi theo chơn lý mà tu, khai thác khả năng sẳn có
của chính mình mà thăng hoa tùy theo trình độ sẳn có mà tiến thân, tức là tu chơn, tự tu tự tiến là
vậy, sẽ không bị bở ngỡ trên đường hành pháp.
Kệ:
Thực hành chơn pháp tự khai tâm
Mở trí hành thông uyển chuyển tầm
Tự thức chơn tu là chánh pháp
Khai thông tự tiến chẳng mê lầm
2) 08-04-92
Hỏi: Ở đời này có kẻ vui người buồn là sao?
TL: Thưa ở đời này có người, vui chạy theo chuyện vui của người khác, buồn là không được sự
đối đải nồng hậu của người khác. Còn người thực hành chơn pháp sửa tu, thì không vui cũng
chẳng có buồn, lúc nào cũng tự xây dựng trong quân bình thanh nhẹ, hướng về Trời Phật thanh
nhẹ, thức hoà đồng càng ngày càng lớn rộng hơn, tự thức, tâm là quan trọng đối với người tu, dụng
tâm hành pháp, trí ý khai thông, khai tầm tự thức, không còn bơ vơ trong sự buồn vui của tình đời.
Tu đến dung điểm này, thì mới có thể hiểu được hai câu: “Biển cho lặng minh châu mới phát Lòng cho riêng mới gọi là thần”.
Kệ:
Tu thân khai mở chuyên cần tiến
Trí thức giai không chẳng cảm phiền
Thanh tịnh trong lòng không thắc mắc
Sống hành chơn pháp tự hành xuyên
3) 09-04-92
Hỏi: Có nhiều người xen vào Vô Vi để chờ cơ hội phá hoại Vô Vi thì sao?
TL: Thưa Vô Vi là nhóm người tự thức và phát tâm, tự tu tự tiến, không cần lợi dụng người khác
và cũng không bị người khác lợi dụng, mục đích của chính nó là giải thoát, thực hiện tha thứ và
thương yêu cứu độ quần sanh, không vụ lợi, giàu lòng bố thí chơn ngôn, giúp kẻ yếu về tâm linh,
minh xét lấy chính mình, đồng tu đồng tiến, không bao giờ chịu lệ thuộc bởi một ai, tự nó dứt
khoát tiền tài danh vọng, tự biết yêu thương lấy chính mình, thực hiện chơn pháp, hướng về cõi vô
sanh bất diệt.
Kệ:
Chẳng còn ý nghĩ thiệt hơn động
Giải chấp phá mê triển một vòng
Chủ yếu tự mình xây dựng tốt
Thực hành chơn pháp trở về không
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4) 10-04-92
Hỏi: Sự hiện hữu của nhơn sinh tại mặt đất này chừng nào sẽ bị xóa bỏ?
TL: Thưa tùy duyên nghiệp của mỗi hành giả mà hình thành, bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện
được.
5) Hỏi: Làm người ai ai cũng muốn bảo vệ sự sống còn của chính mình tại sao?
TL: Thưa tập quán môi sinh từ lúc chào đời, lần lần thanh tịnh, chỉ biết nuôi dưỡng thay vì phá
hoại và hồi sinh. Lúc nào cũng sống trong hi vọng và hi vọng cả.
6) Hỏi: Người tu thì có gì đặc biệt và hữu ích hơn người không tu thiền?
TL: Thưa người tu thiền sẽ được tự hiểu mình nhiều hơn, lui về thanh tịnh tự vượt qua nhiều sự
cám dỗ và thử thách, nhận định rõ sự tiến hóa hơn, từ cơ tạng cho đến khối óc, sẽ được thay đổi
theo chiều hướng tiến hoá hợp thời. Tùy theo sự dày công của hành giả, sẽ tự chứng ngộ được
chơn trời mới, thanh tịnh và vô biên.
Kệ:
Hành trình khai triển thức triền miên
Khai triển tâm linh rõ các miền
Trí độ phân hành chơn đạo pháp
Hành thông khai triển ý giao duyên
7) 11-04-92
Hỏi: Bé sẽ có cuộc sống vui hòa bình, Bé nghĩ sao?
TL: Thưa Bé luôn luôn hướng về thanh tịnh, thì sự sống chung hay là sống riêng Bé cũng vậy thôi,
Bé tham dự cũng do ý muốn của bạn đạo đề ra. Bé chỉ biết giúp cho mọi bạn đạo, tự ý thức lấy
chính mình mà tu, cuộc vui sẽ có và tự thức, từ giọng hát câu hò sẽ làm những người tu yếu trở
nên mạnh dạn trên đường tu, chung vui nơi thanh tịnh mới thật là vui. Hằng đêm đồng tu thiền,
đem lại thanh khí cho nơi trú ngụ, ý thức rõ sự hữu ích chung. Ðó cũng là mầm móng cho việc phổ
đạo ở tương lai.
Kệ:
Chung vui kết hợp nhiều từng tiến
Giải quyết thâm sâu giải nổi phiền
Quyến luyến không rời chung ý thức
Cảm minh đời đạo hồn thanh xuyên
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Hoàn Nguyện
Giận tôi, tôi chẳng giận hờn
Ghét tôi, tôi lại biết ơn kiếp nầy
Dù cho tình thế đổi thay
Tâm tôi vẫn giữ ngày ngày lo tu
Chẳng còn lý luận dự trù
Giữ tròn nguyên lý an du chơn hồn
Thánh Tiên vẫn tiến vẫn tồn
Người lo tranh chấp mất hồn xác luôn.
Lương Sĩ Hằng
Manila, 29-04-1989
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦYTHUYẾT GIẢNG
Nguyên Ý Siêu Minh (tiếp theo và hết)
Melbourne, 27 tháng giêng 1985
Ngày hôm nay, các bạn với tuổi trẻ, bắt được một phương pháp để tu học, sửa mình, thì phải giữ lấy, để
khai thác! Tại sao chúng ta có cái nóng tánh như thế đó, tại sao chúng ta thích đánh đập gây hận? Vì chúng
ta bị kẹt, kẹt luổng điển ở nơi gan, cho nên kích động bất chánh, nếu chúng ta đời luồng điển đó lên trung
tim bộ đầu thì chúng ta đâu có bị nữa. Nếu ta đang dụng luồng điển đó đánh đập vợ con, đánh đập bạn bè
thì chúng ta đem lên trong tim bộ đầu và liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, lấy sức mạnh đó mà khai triển tới
vô cùng! Lấy cái bản tánh sân si đó mà giải tỏa để thức tâm. Tại sao không mượn cái cơ hội đó mà làm
điều lành thay vì làm điều giới hạn? Sân si, giận hờn, nói nặng, cũng là giới hạn mà thôi các bạn ơi! Các
bạn thấy uổng không? Ai đã tạo cho các bạn càng ngày càng eo hẹp, càng sân si và sống trong sự kích
động vô lý! Khi các bạn hiểu đượccái giá trị này, các bạn câm cái mồm đi, co lưỡi răng kề răng, để giải tỏa
cái phần nóng trược đó và dời nó lên trung tim bộ đầu, để làm việc tốt hơn, và đời đời bất diệt, lợi cho bạn,
lợi cho chúng sanh! Thì bạn mới là con người có thể trả tất cả món nợ ở trong kiếp này! Bạn đã thiếu nợ cả
càn khôn vũ trụ! Càn khôn vũ trụ đã cấu trúc thành một thể xác siêu nhiên hiện tại, bạn mới có duyên lành
để sống, có cái duyên nghiệp tại thế để học mà tu, rồi có cái phần thương yêu! Thương yêu lớn rộng là tha
thứ, mà thương yêu eo hẹp là ghen ghét! Cho nên vợ ghen chồng, chồng ghen vợ là ở trong phẩm chất eo
hẹp mà thôi! Mà tha thứ là ở trong cái phẩm chất lớn rộng!
Cho nên các bạn phải lấy khí giới nguyên liệu là khí giới của Thượng Ðế đã ân ban ngay trong tâm thức
các bạn, ngay ngũ tạng các bạn, ngay tứ quan các bạn. Các bạn nghe những lời báo cáo của vợ nói tôi đi
đâu đi đâu không đúng, các bạn nổi ghen. Các bạn nghe lời nói của chồng các bạn, các bạn nghe không
đúng các bạn cũng nổi ghen! Vì sao các bạn ghen? Vì thương yêu trong phạm vi eo hẹp! Mà nếu các bạn
tha thứ thì các bạn thấy rằng, những lời báo cáo nầy là xây dựng cho tôi và tôi phải học! Tôi phải hòa tan
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với những lời nói nầy để tôi thức tâm, tôi thấy tôi còn thiếu sáng suốt, và sự hoạt động của tôi eo hẹp, tôi
phải cần hoạt động rộng hơn! Thì bất cứ tài liệu nào ở đâu đem đến các bạn cũng không cho đó là chánh
nhưng mà cần tìm hiểu để tiến nữa! Thì cái thức hòa đồng các bạn nó lại mở và các bạn quí yêu tất cả
những người xung quanh.
Những tài liệu nào cũng đem lại cho các bạn thức tâm, đâu có còn nuôi dưỡng sự ghen ghét bất chánh mà
tạo cho hồn các bạn mê loạn, ăn không được, ngủ không được, làm điều sái quấy eo hẹp, mà không có phát
triển! Ðâm ra buồn bực, đập ngực mình mà không hay!
Cho nên tôi khuyên rằng các bạn thực hiện đi, trong Soi hồn Pháp luân Thiền định, rồi các bạn thấy rằng
trật tự các bạn đã làm cho nó mất đi! Bây giờ các bạn phải lập lại trật tự đó!
Cũng như trong căn nhà các bạn, đồ đạc để lung tung đi đâu nó cũng đụng, mà sắp đâu vào đó thì có ngỏ
vô và có cửa ra rõ ràng, làm gì mà lộn xộn được! Chúng ta lộn xộn và chúng ta mất trật tự, cho nên trách
ta! Hành động chúng ta bất chánh là phải trách ta, không nên trách người khác.Từ lời nói cho đến hành
động đều sái quấy, phải câm cái mồm tự thức lo tu một thời gian rồi mới thấy cái hiệu năng! Thì ngược lại
cảm ơn gia cang! Vì vợ tôi kích động tôi, tôi mới có cơ hội tu! Vì chồng tôi kích động tôi, tôi mới có cơ
hội tu! Ngược lại tôi chỉ cảm ơn, đây là món quà quí mà nhờ đó mới là sửa tâm của tôi! Nếu vuốt ve tôi
mãi làm sao tôi sửa tâm! Nhờ sự kích động tôi mới thấy rõ rằng sự thanh tịnh của tôi có! Và tôi vun bồn
dung điểm thanh tịnh đó thì tôi mới cảm hóa đối phương, thì có phải hữu ích cả hai không? Ngay trong gia
cang chúng ta có sự kích động mà chúng ta biết sửa chữa để cho cả hai được thoát đó là chúng ta thành
công! Còn nếu chúng ta từ chối chúng ta đi chỗ khác, chúng ta là thất bại!
Cái gì tôi nói cũng hay mà đồ tôi hư tôi không biết sửa, tôi đi sửa đồ của ai? Phải thất bại không? Cho nên
mỗi gia cang là một khí giới! Mỗi gia cang có những hành động trong công cụ thức tâm chúng sanh! Cho
nên chúng ta phải lợi dụng điều này và thấy rõ Thượng Ðế đã ban ơn cho chúng ta, cha mẹ chúng ta đã sắp
đặt cho chúng ta rõ ràng, để cho chúng ta có cơ hội sớm trưởng thành hơn, sớm trở về với thanh tịnh hơn,
sớm giải thoát hơn và đó là nền văn minh, siêu văn minh tương lai của nhân lọai, sẽ tiến triển và sẽ thể
hiện trên mặt đất này cho nên bây giờ có nhiều chuyện kỳ cục lắm, ngay trong gia đình, ngay trong xã hội,
làm cho con người bực bội để thức tâm mà thôi! Rồi đây chiến tranh sẽ bùng nổ, rồi thức tâm! Lúc đó mới
chán ngán khí giới, chán ngán sự ác độc của mọi cá nhân mà trở về với sự từ bi sẵn có, để tạo thành một
khối cộng đồng tha thứ và thương yêu, từ bi là sức mạnh, nhẫn hòa là chánh gốc!
Sự văn minh đã cho chúng ta thấy rằng mỗi cơ giới đều có sự nhẫn hòa mới tạo ra những máy móc cho
chúng ta xử dụng ngày hôm nay! Những vị kỷ sư đó, những vị chuyên gia đó mà thiếu nhẫn thiếu hòa làm
sao tạo ra cái món quà để trước mặt chúng ta, như máy thâu băng chẳng hạn. Nói những cái chuyện thường
dùng hiện tại, nhưng mà chúng ta suy nghĩ quá khứ làm sao có được cái máy như thế đó? Trong lúc đó
chúng ta nói rằng cái máy thu băng như thế này, trong lúc đó họ nói chúng ta là một người mê tín. Nhưng
mà ngày hôm nay chúng ta đã xử dụng được rồi! Chúng ta đã và đang xử dụng cái máy thâu băng này để
thâu âm thinh chúng ta, thâu hành động chúng ta, mà trước kia chúng ta nói rằng tương lai sẽ có cái máy
như thế này, ai mà tin? Là sao có thể làm được, thâu được âm thinh vô trong đó? Nó là vật chất làm sao nó
thâu được? Cho nên ngày hôm nay có rồi! Chính điển đó bạn, vật chất một chuyện, không điển không thâu
được âm thinh và không phát được âm thinh!
Và trong cơ tạng cá bạn đây cũng có điển rồi! Ðiển này là điển siêu nhiên có thể thâu âm thinh và phát âm
thinh! Ðã có từ lâu nhưng mà hồi đó mình nói cái máy không ai tin! Họ cho là mê tín! Mà chính cái máy
đó đã có trong đại não chúng ta rồi! Vây cái máy tha thứ và thương yêu và từ bi này có không? Chính các
bạn đã và đang có! Máy tha thứ và thương yêu có trong đó rồi bạn! Bạn xử dụng ngay tức khắc, câm cái
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mồm, tha thứ và thương yêu, thực hiện từ bi, để xử dụng cái máy siêu văn minh mà tương lai càn khôn vũ
trụ sẽ có, bằng vật chất, nó thể hiện bằng màu sắc và để thức tâm mọi chúng sanh ở tương lai!
Cho nên các bạn đã có từ bao nhiêu triệu năm rồi! Cái vật chất này mới đây mà thôi nhưng mà trước kia có
vật chất này, chúng ta nói không ai tin. Nhưng mà ngày hôm nay tin rồi chúng ta mới xét rằng khối óc
chúng ta có tất cả những gì càn khôn vũ trụ có! Phải thanh tịnh đi các bạn, để tận hưởng những cái gì Trời
Phật đã ân ban cho chúng ta, giữ lấy niềm tin và khả năng sẵn có chúng ta, khai thác cho tận cùng, để tận
hưởng siêu văn minh đã và đang làm cho chúng đây, ngay khối óc, ngay tâm thức của chúng ta!
Hôm nay là ngày chót được hội ngộ các bạn nơi đây, tôi xin gởi lời lưu lại đây để cho các bạn suy xét, tôi
là các bạn, lúc nào cũng sống vui hòa với các bạn, đồng hành với các bạn! Chúng ta ôm lấy nhau trong tình
thương sưởi ấm và không bao giờ quên nhau!
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay./.
THÔNG TIN CỦA THIỀN VIỆN NHẪN HÒA
Tin Thiền Viện Nhẫn Hòa:
Chúng tôiđã nhận được tiền phát tâm giúp bảotrì Thiền Viện của:
Bạn đạoHoàng Kim (AZ)
Bạn đạoVinh Vương (NV)
Bạn đạoHoaNguyễn (VA)
Bạn đạoHạnh Trần (CA)

$200.00
$200.00
$200.00
$100.00

Xin cảm tạ quý bạn đạovà kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và tutiến.
Nguyễn Trí Vượng kính bái.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Thơ Cảm Tạ
1) Xin chân thành cảm ơn tất cả quý bạn đạo xa gần đã hướng tâm cầu nguyện cho Mẹ chúng tôi, bà
Phạm Thị Phú Xuân, được thượng lộ bình an và siêu thăng tịnh độ, cùng tham dự tang lễ và tiễn đưa
linh cửu Bà đên nơi hỏa táng. Ngoài ra, rất nhiều bạn đạo đã gởi vòng hoa, nhắn tin qua email, điện
thoại, text, v..v... để chia xẻ với chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này.
Xin chân thành cảm tạ tình thương chân thật quý bạn đã dành cho chúng tôi.
Kính thư,
Xuân Mai cùng gia quyến
2) Xin quý bạn đao hướng tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Thanh Chữ (thân phụ của bạn đạo Nguyễn
Thành Lộc) sinh ngày 19/2/1935, mất ngày 13-2-2018 (nhằm ngày 28-12 AL năm Đinh Dâu )lúc
15:40PM tại Huế - Việt Nam, hưởng thọ 83 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đạo
TĐ Lĩnh Tâm kính báo
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BẠN ĐẠO VIẾT
Hemet ngày 28 tháng 3 năm 2018
Kính gởi về Tuần Báo Phát Triển Điển Năng,
Thưa các bạn:
Đây là tiết mục chia sẻ Tâm Tình, Phát Triển Trí Tâm. Tuần này tôi có tham gia sinh hoạt tại Trụ
Sở Xây Dựng ở Nam California. Trong 7 câu hỏi Đức Thầy đặt ra và trả lời, thì có câu số 2 đúng với trình
độ và sở thích nên tôi không ngần ngại giơ tay lên xin trả lời và sẵn trớn đọc luôn vài đoạn kinh A Di Đà
chú giải của Đức Ông Tư Đỗ Thuần Hậu như sau:
THÍCH CA MÂU NI
CỮ HƯƠNG TÁN
LƯ HƯƠNG XẠ NHIỆT
PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN ...
Dạ Thưa các bạn:
Trong kinh Di Đà, Phật ngài nói: PHẬT tức TÂM, TÂM tức PHẬT. Đó là Phật dạy người sơ thỉ hễ
có TÂM tưởng PHẬT là PHẬT.
Còn từ Trung Chí HẠ THỪA thì bị nhiễm trần không được minh lý, rồi chúng nó lấy những câu
kinh trên của Phật mà cắt nghĩa mới làm cho chúng (là mình đó, chúng sanh trong bản thể) lầm lạc.
Ngày nay chúng tôi hiểu thật sự là đời Hạ Ngươn, phần nhiều con người quỷ quái, xảo trá, thì câu
kinh TÂM tức PHẬT may nhờ 3 pháp quý báu của Phật truyền sửa lại tất cả châu thân con người minh
triết hơn theo như người sơ thỉ hễ có Tâm tưởng Phật là thành Phật ... (xin các bạn hiểu cho Kinh nầy là
kinh Điển, chớ không phải kinh Văn).
Nay nhờ được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Phật mà chúng tôi được thông minh kiến
tánh những lời Kinh của Phật dạy bảo, để cho ngũ tạng chúng ta được yên lành, không bận rộn, nhờ Điển
của Phật pha lẫn với Điển của ta mới được rõ Kinh Di Đà rất sâu xa huyền diệu v.v... Đó là những lời của
Đức Tổ Sư để lại nhắn nhủ chúng ta.
Trình độ không mua không bán, không thể lấy râu ông nọ mà cắm vô cằm bà kia được. Trong lúc
sinh hoạt có bạn đặt câu hỏi: TRÌNH ĐỘ LÀ GÌ?
Dạ thưa: Trình là quá trình, hành trình ... còn chữ Độ là qua, nghĩa là những gì đã trải qua học hỏi
mà biết được, gọi là Trình Độ.
Xác này tạo sóng sông mê, đời cũng mê mà đạo cũng mê. Mê đời là tình tiền danh lợi, còn mê đạo
là chấp trước đủ thứ, nói chung gọi là MÊ CHẤP.
Thật ra thì tất cả đều do Thượng Đế ân ban cho chúng ta học hỏi và tận hưởng, vì Trình Độ khác
nhau cho nên nói làm sao cũng được. Nhưng mà ngoài luật đời còn có luật Trời, đó là Nhân Quả Báo Ứng.
Thương người là thương mình, giúp người là giúp mình, làm cho mọi người vui mình được vui, trách
người là tự trách mình, hại người là hại mình v.v... và v.v...
Hễ nói đến Thượng Đế hay ý Trời thì chỉ có bằng lòng chấp nhận thôi, không có gì để mà bàn cãi
nữa.
Tận đáy lòng là ở đâu? Dạ thưa ở dưới lòng bàn chân, cũng là địa ngục không có ánh sáng. Cho nên
lúc lìa xác, Điển rút xuống lòng bàn chân là xuống địa ngục, còn thoát ra ở bộ đầu thì lên Thiên Đàng.
Chia sẻ đến đây cũng tạm đủ. Xin tạm dừng.
Kính chào các bạn.
Quý thương
Bành - Chí
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