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TẬN ĐỘ
Tận độ qui nguyên tâm tự luyện
Thức giác chính mình tự vượt xuyên
Qui hội tình người chung một mối
Bình tâm thanh tịnh chẳng sang tồi
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1993
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)Tại sao người tu thiền Pháp lý Vô Vi, bộ đầu được hút điển đi lên,khi nhắm mắt?
2) Thế sự đa đoan làm sao tu?
3) Những người làm ăn thất bại có thể tu Pháp Lý Vô Vi không?
4) Người tu có quyền làm ăn không?
5) Người tu cần có minh sư chỉ dạy không?
6) Tại sao người tu lại còn dục?
7) Cuộc sống liên hệ với những gì mà khó sống vậy?
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1)10-02-93
Hỏi: Tại sao người tu thiền Pháp lý Vô Vi, bộ đầu được hút điển đi lên,khi nhắm mắt?
Ðáp: Thưa được hút điển đi lên là chứng minh cho sự thay đổi chiều hướng điển quang thật sự
đang hành đạo, tiến hóa theo chiều hướng củaPháp Luân Thường Chuyển, càng làm nhiều sẽ được
kết quả tốt ở tương lai.
Kệ:
Pháp luân thường chuyển giải phân bày
Khôi phục tâm linh chẳng hướng sai
Trí tuệ phân minh tâm tự giác
Chẳng còn loạn động chẳng còn sai
2) 11-02-93
Hỏi: Thế sự đa đoan làm sao tu?
Ðáp: Thưa thế sự đa đoan vì tâm hướng ngoại, còn tu thì ngược lại, hướng nội để phát triển tâm
linh, khai thác tiểu thiên địa, cảm thôngTrời Phật, quán thông hành động trí tuệ của chính mình,
nhịn nhục thăng hoa tốt đẹp và nhẹ nhàng hơn.
Kệ:
Thoát ly cái cảnh giận hờn điên
Thanh tịnh cảm minh chẳng ảo huyền
Có có không không đều chuyển phước
Cảm thông thanh nhẹ rõ Trời duyên
3) 12-02-93
Hỏi: Những người làm ăn thất bại có thể tu Pháp Lý Vô Vi không?
Ðáp: Thưa Pháp lý Vô Vi chuyên đón rước người thất bại và đau khổ! Thanh lọc trước khi bước
vào tu Vô Vi, sau khổ tâm là cơ hội bằng lòng lui về thực chất của chính mình, nhịn nhục để tiến
hóa, thay vì tiếp tục tham lam và đau buồn.
Kệ:
Dứt khoát ra đi tự giải buồn
Chẳng còn lưu luyến chuyện đau buồn
Thương tâm tự độ mê lầm bỏ
Thực hiện công phu đạt pháp luôn
4) 13-02-93
Hỏi: Người tu có quyền làm ăn không?
Ðáp: Thưa vì sanh kế, được quyền làm ăn buôn bán, trong tinh thần phục vụ mọi người, thật thà và
không gian dối, kể như làm mướn kiếm cơm một ngày ba buổi, thì mọi việc sẽ được êm xuôi.
Ngược lại tham lam sẽ bịtrắng tay, đó là luật quân bình của Trời đất, tu là giải nghiệp, nếutạo
nghiệp thì sẽ thọ nghiệp, càng ngày càng tham thêm thì sẽ bị lún,như đứng giữa đám bùn rất khó
thoát.
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Kệ:
Tu tâm giải nghiệp chẳng tham tiền
Khó khổ Trời ban tự thức xuyên
Phát triển chơn hồn tùy ý thức
Thành tâm tu luyện phước triền miên
5) 14-02-93
Hỏi: Người tu cần có minh sư chỉ dạy không?
Ðáp: Thưa rất cần minh sư chỉ dạy, nhưng cũng tùy tâm của người muốn học, phải biết kính nể
minh sư, thì mới cảm nhận được lời chơn lý phângiảng của minh sư mà thực hành, thì sẽ đạt được
kết quả mỹ mãn hơn, khôngkỳ thị minh sư mà tự chuốt lấy sự đau khổ! Không thể gỡ gạt được,
tronghành trình tu học.
Kệ:
Tu tâm nhịn nhục tiến thăng hoa
Trí sáng tâm minh đạt chữ Hòa
Buồn tủi không còn, không tự ái
Có không không có vẫn tương hòa
6) 15-02-93
Hỏi: Tại sao người tu lại còn dục?
Ðáp: Thưa người tu phải dốc lòng tu học tiến hóa, thực thi đúng pháp, thiền nhiều ý lực càng ngày
càng mạnh trong hành trình tiến hóa của tâm linh, thì lãnh vực từ bi càng ngày càng mở rộng,
hướng về gốc gác đại từ bi, dụng pháp luân thường chuyển hóa giải, bằng hơi thở triền miên khai
thông thuần dương, thì dục giới âm khí phải tan biến mất,tâm mới định huệ mới khai, sẽ không
còn lưu luyến ở giới ô trược nữa,trí sáng tâm yên.
Kệ:
Khai minh tâm thức trí bình yên
Phẳng lặng tâm giao chẳng có phiền
Thanh nhẹ tình đời không chuyển động
Thương yêu tha thứ chẳng gieo phiền
7) 16-02-93
Hỏi: Cuộc sống liên hệ với những gì mà khó sống vậy?
Ðáp: Thưa cuộc sống liên hệ với Trời và Ðất. Nhưng loài người thường quên sự liên hệ giữa Trời
Ðất và Người, nhiều khi tịch mịch và đau khổ, cũng không biết được do đâu xảy ra, chỉ biết than
khổ mà thôi, chứ làm người không khổ, nếu biết rõ sự liên hệ giữa Trời Ðất và Người. Sự hiện hữu
của con người trên mặt đất cũng do Trời định. Còn biết được Phật, lại có một lối thoát rõ rệt. Chỉ
có tu thì mới đạt được, hành đúng pháp thì chỉ có tiến không có lùi.
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Tứ Thông
Tứ Thông quang cảnh đạo mùi
Qui y Phật Pháp rèn trui chơn hồn
Tình thương huynh đệ sanh tồn
Cùng chung đóng góp ác ôn tiêu trừ
Người người hoan lạc rưới tươi
Thiền đường tái hợp tươi cười nở hoa
Thương yêu thanh sạch thật thà
Về đây tận hưởng tình Cha trong lòng
Chung lo thực hiện ngoài trong
Chân tu khai triển nối vòng tình thương
Nam Mô lục tự mở đường
Tâm ta tâm họ gieo gương thế trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Hái hoa dâng Phật lần lần đến nơi.
Hái hoa dâng Phật, lần lần đến nơi..
Hái hoa dâng Phật, lần lần đến nơi...
Lương Sĩ Hằng.
Houston, 20-11-1988
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TỰU TAN DŨNG TIẾN (tiếp theo)

Tuy những bạn ấy không có ăn như chúng ta, không có nhiều vật chất hổ trợ như chúng ta,
nhưng mà khối óc tự động của người vẫn trường sanh, vẫn hòa hợp với thinh không đại định,
vẫn tiến hóa trong tuần tự, dù hoàn cảnh khắc khe cho đến mấy. Nhưng mà tâm tư của người
không rời Thượng Ðế, không rời sự siêu nhiên đã hổ trợ hằng giờ hằng phút cho người.
Người dòm lại thể xác là tạm, dòm lại mặt mày là giả, xét nội thức là chơn. Chúng ta ở nơi
vật chất, chưa ai lâm vào hoàn cảnh đó. Nhưng cũng có một số đau khổ, vày xéo bởi tình
cảnh, bởi hoàn cảnh, do cái bản chất chấp mê. Chấp, nghĩ chuyện quá khứ, đặt khởi điểm của
tương lai, rồi quên mình, rước động và đau khổ mà thôi.
Cho nên hôm nay tôi nhắc nhiều về vấn đề đó để các bạn buông bỏ tất cả, rồi các bạn mới
làm việc cho tất cả được. Nếu các bạn còn ôm ấp quá nhiều phức tạp động loạn thì không
biết kiếp nào các bạn mới đạt được sự thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta rất nhiều tài liệu,
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rất nhiều hoàn cảnh ở xung quanh chúng ta, chúng ta được đọc những lời tha thiết đau khổ và
chúng ta đã ý thức được sự đau khổ đó là dẫn tiến tâm linh của người bằng cách nào? Rồi
chúng ta lại được đọc qua và được nghe qua những sự chịu đựng vô cùng của con người, khả
năng của con người tại chỗ thiếu thốn, chúng ta thấy rõ, chúng ta muốn dấn thân vào đó để
học hỏi, để giải nghiệp, để khai triển tâm linh sẵn có của chính mình.
Chúng ta đi qua một chỗ nào tăm tối, mà chúng ta trì chí chúng ta đi, rồi một chập nó cũng tới sáng.
Thì hoàn cảnh của mọi người đều qua, lúc các bạn làm người, cơm cha áo mẹ không biết đâu mà rờ,
nhưng mà ngày nay các bạn ra đã xã hội rồi , các bạn lại làm cha làm mẹ rồi, các bạn thấy xa hơn
một chút nữa. Từ hồi nào giờ không biết tu, không biết cảnh tiên nhà Phật là cũng ở trong tối tăm.
Rồi chúng ta tu, chúng ta trì chí, thì chúng ta được giải thóat, thấy rõ chưa? Cho nên cái công phu nó
sẽ đem lại sự đóng góp tốt đẹp. Cho nên hôm nay chúng tôi trở về đây lại được cùng các bạn luận
thuyết thêm, để tìm một lối thoát cho chung, huynh đệ tỉ muội của chúng ta khắp thế giới cũng đồng
ý rằng không làm gì hơn là tự sửa mình trong chu trình tiến hóa để gặt hái những sự sáng suốt sẵn có
của chính mình. Cho nên chúng ta hi vọng sẽ tái ngộ trong cái tâm thức của chúng ta, dọn mình sạnh
sẽ để tương ngộ bất cứ lúc nào, nhiên hậu chúng ta mới tay nắm tay thực hiện tình thương và đạo
đức, có điển để ân ban cho mọi nơi mọi giới cũng như Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta. Mà muốn
có điều đó phải có sự dày công của chính mình.
Nếu không có sự dày công của chính mình không bao giờ có, chỉ đạt vấn đề ảo tưởng mà thôi. Thời
đại bây giờ là thời đại gấp rút, phải thực hành mới trở vể căn bản chính ta, không còn ảo mộng,
không còn những sự nhờ đỡ nữa, phải thực hành để đi tới, tôi đã khuyến khích các bạn bằng hành
động của tôi, lời nói của tôi, chỉ chờ mong sự thành công của các bạn mà thôi. Rôi đây tôi sẽ tạm
chia tay một thời gian, tôi tin tưởng rằng các bạn ý thức rõ sự dày công là quí giá, tôi ước mong ngày
hội ngộ của kỳ tới sẽ vui nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn trong cái thực hành xây dựng của chúng
ta, rồi chúng ta mới tìm tàng thực chất của mọi người đã tự thức, cái đó là điều vô giá vô cùng quí
báu nếu các bạn chịu thực hành, đem thể xác này, đem tâm linh này mà khám phá ra khả năng của
chính bạn thì quí báu vô cùng, nhơn loại đang chờ đợi, đang tìm tàng thực chất của chính mọi người
để cống hiến cho chung. Hôm nay chúng ta lại vui hơn nữa, các bạn đã có phát tâm đưa tôi đi cũng
như mong tôi trở về thì chúng ta lại càng vui và sum họp trong tâm thức hằng đêm công phu của
chúng ta nhiều hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay!
Qua mấy chục phút trong băng mà chúng ta đồng thiền các bạn đã thực hành về phương pháp này
không nhiều thì ít cũng nhận được một phần điển rung rinh trên bộ đầu. Những người chưa thực hiện
cũng được nghe qua và thấy đó và tự nhận thức là một thuyết mới nhưng mà không phải mới đâu,
đây là chuyện cũ của mọi người. Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế gian,chúng ta đã đóng góp
sự hi sinh trong càn khôn vũ trụ đã nhiều kiếp, ngày nay chúng ta vì sự động loạn, vì lý đời ngăn
cách sự tiến hóa của tâm linh cho nên chúng ta cho đó là một thuyết mới nhưng mà kỳ thật là một
thuyết cũ. Nếu chúng ta chịu trở về với sự thanh tịnh thì tất cả sẽ qui nguyên tốt đẹp. sự thanh tịnh
chúng ta đã có từ lâu, chúng ta trước khi giáng sanh là ở trong nguyên căn thanh tịnh rút ra và đem
sự sáng suốt phục vụ từ từng lớp cho đến ngày hôm nay từ trược tới thanh. Chúng ta đã ý thức rõ
chúng ta đã đắm chìm trong nghịch cnh, trong sự đau khổ rồi chúng ta mới thấy rõ khả năng giải
thóat của chính mình.
Tôi thấy mọi người đều làmcha mẹ đều đã dự trong nghịch cảnh, trong sự đau thương. Ngày nay
cúng ta buông bỏ tất cả những gì mà đã nung nấu, mà đã ôm ấp, mà đã trử trong đầu óc của chúng ta.
Chuyện đó không phải của ta và không cần thiết, nên bỏ nó đi một thời gian và trở về với cảnh hư
không đại định như tôi đã thuyết ở bên trên “Vạn sự khởi đầu bởi nhất không”. Các bạn trở về với sự
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thanh không nhẹ nhàng thanh tịnh đó thì tất cả sự nan giải hiện tại không phải khó khăn đối với các
bạn và cái mức tiến vô cùng của tương lai lúc nào cũng sống động trong tâm linh của các bạn. Cho
nên chúng ta có cơ hội xa quê hương, được ngày đoàn tụ trong tình thương huynh đệ và nhận thức
chúng ta là con của Thượng Ðế. Chúng ta đồng sống trong nhịp thở thương yêu và xây dựng thì
ngày nay chúng ta phải nắm lấy cái đó để tiến tới. Một khối người nhỏ biết thương yêu nhau, còn
hơn một khối người khổng lồ chém giết vô lý. Cho nên các bạn cứ bình tâm lo thực hành để ổn định
thượng trung hạ của cái tiểu thiên địa của các bạn, tự chủ để thăng hoa, tự chủ để thấy rõ thực chất
của chính mình, không nên vá víu bên ngoài quá nhiều rồi đâm ra tạo một vách tường lý thuyết mà
không đi tới đâu được hết rồi ngăn cản bước tiến của chính mình. Thiếu dũng không hành, nói được
không làm được. Ðàng này chúng ta không chấp nhận điều đó, hành đi rồi các bạn sẽ thấy, tôi hy
vọng rồi đây các bạn có cơ hội trao đổi lẫn nhau, biết mình và chung sống trong quả địa cầu, chung
một nhà thì chúng ta khai thông bàn cãi và để dẫn tiến tâm linh, điều qui nhất! Loài người mong
muốn, Thượng đế mong muốn, chư tiên chư Phật mong muốn! Chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng
tươi đẹp thương yêu và cởi mở. Tôi ước mong ngày hôm nay có một số người mới, cũng như anh em
chúng ta cũ đã thực hành, có những gì thắc mắc, chúng ta nên đàm đạo nghiên cứu thêm và đào sâu
mọi sự việc để xây dựng tâm thức cho mọi cá nhân. Các bạn có điều gì thắc mắc xin hỏi, tôi sẽ tùy
khả năng mà phúc đáp cho các bạn../.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 2 2019 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui
cho đến 28 tháng 4 2019 như sau:
Người gửi
Nguyen Cuong Dien& Nhung (Aus)
An Danh (Fr)
An Danh (Fr)
Icebud Reed Nguyen (Mi)
Le Toan (Ca)
Nguyen Thanh Mai (MA)
Hong Vo (Co)
An danh (Mtl)
Du Van Quyen (San francisco)
Ngo My Thuan (CA)
Pham Thi Phu Xuan (CA)
An danh (Ca)
Lam Hong Phat (Ca)
Nancy Luong (Tx)
Lam Van Bon (mtl)
Ho thanh Hoang (mtl)
An danh (Fr)
Hao To(ca)
Kim Nguyen (TX)
Hong Vo (Co)

US$

CAD$
300
1000Euro

2,000
200
100
2,000
100
1,000
300
1,000
800
100
1,000
1,500
350
200
1600 euro
2,000
300
100

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:
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- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột
nát)
- Học bổng 2018-2019 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em câm điếc một phần tiền ăn
- Giúp người già neo đơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào mỗi đầu tháng
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu
- Phát hòm người chết không hòm
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho
công việc này

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
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