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Lý Trời
Lý Trời sâu đậm giải tâm sầu
Nguyên lý Trời Ðất ban lan rộng
Tình người rất quí nên xây dựng
Trung tín thành tâm rất vui mừng
Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1994
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 ÐạoTâm 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) Phải làm sao mới có được ánh sáng trong nội tâm?
2) Bóp méo sự thật là sao?
3) Muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao?
4) Hôm nay là ngày lễ mọi người đều nghỉ, Bé vẫn làm việc hay sao?
5) Việc gì là việc vui?
6) Người đời hay sợ ông bà cha mẹ bệnh và chết tại sao?
7) Từ đây tới 2001, có rất nhiều người chết về sự chuyển động của thiên cơ không?
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1) 30-03-94
Hỏi: Phải làm sao mới có được ánh sáng trong nội tâm?
Ðáp: Thưa muốn có ánh sáng trong nội tâm thì phải thực hành chơn pháp khứ trược lưu
thanh tinh tấn tu học, thì sẽ có ánh sáng trong tự nhiên và hồn nhiên, nằm trong nguyên lý
tự thức, không vá víu và bịa đặt bất cứ một việc gì.
Kệ:
Bình tâm học hỏi pháp thân tùy
Khổ hạnh vững bền chuyển ý đi
Niệm Phật gia trì tâm luyện pháp
Mới hay tâm đạo rất uy nghi
2) 31-03-94
Hỏi: Bóp méo sự thật là sao?
Ðáp: Thưa bóp méo sự thật là học văn chương, viết cho suông sẻ mạch lạc, từ đó làm mất
luôn thực chất của sự thật, cuối cùng chỉ hại mình mà thôi, cũng như dịch Phật, hành văn
theo đời nay, thì thực chất không còn nữa, tam sao thất bổn là vậy.
Kệ:
Ðổi thay thay đổi hằng ngày tiến
Chẳng có nghĩ suy chẳng có phiền
Nguyên lý Trời ban đều sống động
Cảm thông thiên địa thức tâm liền
3) 01-04-94
Hỏi: Muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao?
Ðáp: Muốn tự tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải tự tu tự thức thì mới thấu đáo được
nguyên lý vô sanh, dung hành trong thanh tịnh, dứt khoát tiền tài danh vọng nhơn duyên,
thì mới có cơ hội bước vào lãnh vực thanh tịnh của nội tâm, bằng lòng nhịn nhục thăng
hoa, phần hồn thức giác vô tư, làm việc gì cũng sẽ có kết quả tốt, không tham tiền sẽ có
uy tín và có tiền, không tham tình đời thì tình Trời sẽ được mở rộng, tâm thân sẽ được an
lạc, vui hành trong chơn thức.
Kệ:
Bình tâm học hỏi trí phân minh
Cơ thể lân la thức thế tình
Học khổ thực hành chơn đạo pháp
Qui nguyên giềng mối thức hành trình
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4) 02-04-94
Hỏi: Hôm Nay là ngày lễ mọi người đều nghỉ, Bé vẫn làm việc hay sao?
Ðáp: Thưa những ngày nghỉ là dành cho người lười biếng và mệt mỏi, còn về phần Bé
còn sống thì còn làm việc mới vui.
Kệ:
Thực hành phát triển thật là vui
Ổn định vui tươi thấm đạo mùi
Qui hội chơn hồn tâm ngộ đạo
Càng tu càng tiến thật là vui
5) 03-04-94
Hỏi: Việc gì là việc vui?
Ðáp: Thưa thanh tịnh tức là vui của người hành đạo, không có một mảy may dấy động
tức là tiến.
Kệ:
Vạn linh thức giác chẳng lo phiền
Khuya sớm công phu sống vẫn yên
Thanh tịnh thực hành tâm thức giác
Hành thông đời đạo cảm vui riêng
6) 04-04-94
Hỏi: Người đời hay sợ ông bà cha mẹ bệnh và chết tại sao?
Ðáp: Thưa người đời hay sợ ông bà cha mẹ chết là vì người đời chưa thông cảm luật tiến
hóa của tâm linh phần hồn, sanh trụ hoại diệt đương nhiên phải có, biết được luật nhơn
quả thì tâm không bao giờ động về việc nầy.
Kệ:
Chết rồi chỉ có chôn thân xác
Tiến hóa không ngừng đổi đổi thay
Nhân quả định rồi tâm phải chịu
Dịp may tiến hóa phải hăng say
7) 05-04-94
Hỏi: Từ đây tới 2001, có rất nhiều người chết về sự chuyển động của thiên cơ không?
Ðáp: Thưa sự chết chóc về chuyển động của thiên cơ chắc chắn phải có. Muốn thay đổi
tình thế thì cần rất nhiều người thật tâm tu thiền thì mới có kết quả đổi thay.
Kệ:
Tâm không loạn động tự mình may
Biến chuyển thiên cơ rõ mỗi ngày
Không khí không đều tâm tự thức
Cơ Trời thay đổi chuyển hăng say
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Thi Đua Tu Thiền Thanh Tịnh
Chung vui sum hợp sống thâm tình
Sống động thực hành sống sống minh
Giao cảm tình Trời qui một mối
Điện năng phát triển thấu chơn tình
Chơn tình đời đạo khai minh
Sanh sanh diệt diệt chơn tình quang khai
Thành tâm tự tiến tiến hoài
Khai thông nguyên lý nhiệm mầu
Tâm minh trí sáng giải sầu giải mơ
Dù cho kích động thiên cơ
Tự tu tự tiến giờ giờ an vui
Cảm thông nguyên lý đạo mùi
Dấn thân học hỏi rèn trui thực hành
Khai tâm mở trí hướng thanh
Trời ban tình đẹp thực hành đến nơi
Tai nghe chơn lý phân lời
Tự tu tự tiến hợp thời tiến thăng
Chẳng còn loạn động khó khăn
Qui y tam bảo cơ cằn tiêu tan
Khai thông thức giác nhiều màn
Cùng chung huynh đệ cùng hành cùng tu
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Qui Thức
Strasbourg, ngày 4 tháng 12 năm 1982
Thưa các bạn,
Hôm nay chúng ta lại có duyên lành đồng hành thiền nơi đây, chúng ta tuy xa nhau nghìn dậm
nhưng vẫn có cơ hội tương ngộ đồng hành trong giây phút thiêng liêng, để tưởng nhớ Thượng
Ðế. Qua một thời gian điêu luyện của chúng ta, mỗi người đều cấp bách thực hành và tìm hiểu
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nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta. Ngày hôm nay, mọi người đã thức giác, đã biết rõ: quan
trọng là thanh điển! Hướng về thanh điển trong thực hành mới thấy rõ rằng chính chúng ta đã có
trược điển.
Càng minh bạch càng hiểu được trược điển trong ta, lại càng thấy rõ tánh hư tật xấu của chính
mình, càng thấy rõ cuộc hành hương dài đăng đẳng và chính mình phải rõ tánh hư tật xấu nhiên
hậu chúng ta được gần nó hơn và đưa nó ra khỏi lãnh vực tư tưởng của chính chúng ta. Ðó là
hạnh hi sinh, đó là đường lối tu học duy nhứt của mọi tâm linh tại thế gian hiện tại. Chúng ta
giáng sanh bởi một cái tâm thanh bạch, bây giờ chúng ta phải trở về với toàn diện thanh bạch.
Nếu chúng ta tu không thấy được tánh hư tật xấu của chính mình, thì sự thực hành tu học này
không có hiệu quả. Tu mà cứ cầu xin sự phù hộ, tu mà đem lại sự an khang cho chính mình và
không chịu chấp nhận nhồi quả của nội tâm thì làm sao có cơ hội tiến bộ?
Cho nên các bạn luôn luôn ở trong sự thắc mắc, nhưng các bạn vẫn được cơ hội để giải tỏa tất cả
những sự thắc mắc đó. Là qua một cái phương thiền, Soi hồn, Pháp luân, Thiền định hiện tại, để
từ từ giải tỏa và từ từ bước vào trong ngôi vị sẵn có của quí vị, để quí vị thấy rõ, thấy rõ sự trì
trệ, thấy rõ sự tăm tối của chính mọi cá nhân động loạn, đã từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta mới
có cơ hội thức giác, để thấy rõ rằng, mình phải đứng ta gánh vác lấy mình và sửa chữa những
điều sai lầm của chính mình. Không nên vun bồi bản chất tự cao mà quên sự yếu hèn của chính
mình! Càng biết ta yếu hèn, càng biết ta tăm tối, chúng ta mới đặt chương trình dày công học hỏi
và tiến tới. Càng tiến tới thì càng vun bồi thức hòa đồng với tất cả mọi nơi mọi giới, nhiên hậu
mới thành đạt. Ðây là một môn học thiêng liêng tự giác chớ không còn cơ hội ỷ lại nữa. Mỗi
người phải đứng lên và tự sửa mình. Mỗi người phải tự chủ hoàn toàn, không lệ thuộc bất cứ một
ai, trong tình cảnh nhồi quả và để chúng ta càng ngày càng thức tâm trong cuộc hành hương,
đâm ra chán ngán, đó là cơ hội nhồi quả!
Càng chán ngán chúng ta lại càng dầy công đi đến để vượt qua những sự trở ngại đó. Cho nên
chúng ta là một chiến sĩ tình thương của Thượng Ðế mà còn chán ngán, huống hồ người phàm
làm sao có cơ hội để tu học. Nhiều bạn trước khi muốn tu và ước vọng được tìm một đường lối
tu cho chính mình. Ngày nay bước vào con đường tu học lại đâm ra chán ngán và đố kỵ lẫn nhau,
đó là điều sai lầm gia tăng nhưng mà sau sự sai lầm gia tăng đó lại được nhồi quả nhiều hơn, và
sau cơn nhồi quả đó lại gặt hái được sự thức tâm. Chúng ta không biểu diễn bên ngoài nhưng mà
thực hành bên trong để tự đạt, tự tiến, không làm những phép lạ và chúng ta không làm những
phép trước mặt tất cả mọi người, mà chính chúng ta thực hiện trong Khoa Học Huyền Bí trong
nội tâm và chúng ta thấy sự tiến triển lần lượt thay đổi.
Hỏi ở thế gian các bạn có bạc tỷ các bạn có thể sửa được tánh hư tật xấu không? Chắc chắn
không! Vì bạn có tiền là bạn phải trở lại trong cái chỗ tăm tối ỷ lại nơi tiền và càng ngày càng
yếu hèn hơn! Và nếu các bạn xa rời nó và tâm tâm tương thức với bên trên, lúc đó các bạn thấy
rằng các bạn được học nhiều hơn và tiến bộ và dũng mãnh hơn trong chu trình tiến hóa hiện tại.
Cho nên chúng ta đi trong cơn thiền chung hôm nay là chúng ta tự thức và đi trong thanh điển
sẵn có tự đạt của chính mọi người. Chúng ta nhắm mắt và chúng ta thấy luồng thanh điển lậng
lâng đi lên. Ðó là sau cơn dày công tu luyện của mọi cá nhân. Còn những người chưa tu nghe
qua cuốn băng này, nói rằng đây là một sự mê tín, không có sự thật, vì người chưa đạt! Ðiển
người hướng hạ trong sự trần trược, phải đòi hỏi sự thấy nghe. Còn đây chúng ta là ở trong sự
cảm giác thật sự, trong giờ thiền và trở về với thực chất của thiêng liêng, cho nên thăng hoa tới
hư không đại định là vậy. Cuộc hành hương dài đăng đẳng, biết bao nhiêu sự thử thách nó sẽ xảy
đến với chúng ta. Nếu chúng ta không trì chí, không dày công thì làm sao chúng ta tiến được!
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Cho nên chúng ta phải rất chú ý nơi sự trở ngại và chúng ta cương quyết phải vượt qua bất cứ
những sự trở ngại nào.
Cho nên chúng ta ngày hôm nay mới được tương hội trong một căn nhà nhỏ bé, đầy tình thương,
mà tình thương đó ai đã ban bố cho chúng ta? Chính Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta, mới có
cơ hội và sống trong một cách không ngờ tương ngộ trong ngày hôm nay, trong giây phút thiêng
liêng này, chúng ta tái ngộ. Rồi chúng ta sẽ có những giây phút chia ly, rồi chúng ta lại càng cố
gắng hơn và để thực hành, để tu tiến và chúng ta sẽ thổn thức và các bạn phải đi đến một giai
đoạn sung sướng, mừng vui đến nổi rơi lụy trong cơn thiền, rồi mới đạt được sự vui cười vô cùng
mà để dìu dắt những người kế tiếp. Cho nên cơn thổn thức các bạn muốn thành đạt đều phải bị
trở ngại. Cho nên sự trở ngại đó là thông thường của người Vô Vi. Vì chúng ta đi một phương
pháp vắn tắt, thời gian rất ngắn, nhưng mà ngày nay tâm thức của chúng ta càng ngày càng đạt
tới sự siêu việt. (còn tiếp)

ĐỀ TÀI SUY GẪM
Quán tưởng
Bạn đạo: Tại sao Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp không có quán tưởng
như các pháp khác?
Đức Thầy: Quán tưởng là chuyện mơ hồ! Vô Vi, trực giác để thấy; còn hơn quán tưởng
mơ hồ! (Thực hành tự cứu)

Thông báo video Tuần Lễ 25, 21-06-2020
1. Robot này kia kia nọ làm chơi đó thôi - Đức Thầy tại TĐ Vancouver Canada 1988
Youtube Link: https://youtu.be/ART45q2OR0M
2. Tại sao có Trời có Phật để cho chúng sanh đau khổ - Đức Thầy tại TĐ Brusseles 9-24-1989
Youtube Link: https://youtu.be/LPR76yuDjoc
Tại sao có Trời có Phật để cho chúng sanh đau khổ - Nếu các bạn không tu không giải quyết
được vì các bạn không thấy vị trí của các bạn ở đâu -Các bạn phải nhìn lại thể xác của các bạn
cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thể xác của các bạn là một phép lạ tại mặt đất này - Có 4000 năm
văn hiến tại sao chúng ta không sử dụng, tận hưởng cái tình thương và đạo đức - Người Việt
Nam nào không nhớ quê mẹ! Tại thiếu sự thương yêu, thiếu sự tha thứ - Phải tha thứ và thương
yêu mới là đứng dậy cho nhân loại, thấy rỏ người khổ này không phải người ngu. - Người khổ
này là người xây dựng cả thế giới - Nếu tôi ở Việt Nam làm sao tôi làm được bác sĩ, tôi chỉ là
dốt nác mà thôi và ngày nay tôi có cơ hội tôi vẫn làm bác sĩ.
3. Vấn Đạo bên Đức Thầy - Thiền Đường Brussels Bỉ Quốc 9-24-1989
Youtube Link: https://youtu.be/RMef6_Zrn7s
kính mời
Ban video
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THƠ BẠN ĐẠO
Chỉ có người tu say bất tỉnh
Cuộc đời nhanh tợ bóng phù du
Ta bà vạn sự đều hư hoại
Đừng phí thời gian chẳng biết tu
Có được thân tâm là rất tốt
HOẠ lên bên ngoài, đẹp biết bao
Thấm mùi đạo đức đến ngàn thu.
HỔ chúa rừng xanh, ở chốn nào
****
HOẠ nên bức ảnh, xanh tươi mát
Ta đây quên hết chuyện trần ai
BÌ bạch trong ngoài, đẹp làm sao
Men rượu tâm linh quá ngọt bùi
NAN thân nan đắc, người có được
Uống thử đào tiên say bất tỉnh
HOẠ phước do ta, hành ra sao
Hiểu ra Phật Pháp phải nên say
CỐT cách tu nhân, ta truy luyện
Thời gian nhanh quá đừng nên phí
BIẾT mình biết người, biết thấp cao
Cố gắng tham thiền mới được say
MẶT tươi mắt sáng, đồng trí ý
Phật dạy thân này rồi cũng bỏ
BIẾT Pháp Vô Vi, Tổ Thầy trao
Tại sao ta chẳng uống cho say
NGƯỜI tự tu hành, người tự đắc
****
KHÔNG nhờ không dựa, ở người nào
Đừng để thời gian uổng kiếp người
BIẾT được kiếp trước, ta tu dở
Cuộc đời mấy chốc được mà say
ĐƯỢC kiếp hiện tiền, cố tu mau
Cho nên phải uống cho say sỉn
LÒNG này quyết tu, để giải thoát
Phật Pháp điển quang quá tuyệt vời!
NGƯỜI mang tâm Phật, sẽ thanh cao
Có rượu cam lồ ta cứ uống
Say đây mới thật uống cho say
Thủy Bùi Missouri 2/6/2020
Thấm mùi đạo đức mê không tỉnh
======
Quý bạn có tu mới được say.
****
Say Thiền
Say mê đạo đức phải lăn quay
Bất tỉnh thời gian mới được say
Tuyệt phẩm nhân gian chỉ có tu
Chỉ có người tu say bất tỉnh
Thấm mùi đạo đức thoát mây mù
Có ai bạn tốt để cùng say
Say mê luyện đạo quên ngày tháng
Nếm mùi Phật Pháp mà say sỉn
Uống chén quỳnh tương quá nhiệm mầu
Suốt cả đêm thâu chỉ có say
Bạn tốt có ai mà muốn thử
Thế sự trần gian không biết đến
Không còn vương vấn chuyện phàm phu
Kim đơn diệu dược uống cho say.
Ghé qua đàm đạo tôi chia sẻ
HOẠ HỔ HOẠ BÌ NAN HOẠ CỐT,
BIẾT MẶT BIẾT NGƯỜI KHÔNG
BIẾT ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI

Say sỉn cả đêm thật khỏe ru.
****
Nằm lăn say sỉn cả đêm thâu
Phật Pháp hiểu ra quá nhiệm mầu.

Mai Kiết Khánh, ngày 15 tháng 6, 2020
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho:
Bạn Đạo Nhan Chấn Toàn Sinh ngày 26 tháng 5 năm 1932 vừa mất khuya 16/6/2020. Thọ 88
tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Cha của BĐ Nhan Vũ Sơn và Nhan Sơn Kiệt.
Xin cảm ơn Bạn đạo.
Kính báo đến quý bạn đạo vôvi khắp năm châu :
2) Bạn đạo : TRẦN NGUYỄN NGUYÊN MINH
Sinh năm : 1975
Pháp danh : THUẬN - QUANG
Cư trú tại số nhà. : 58 Cầm Bá Thước , Hoà Cường Bắc , Hải Châu , tp ĐÀ NẴNG
Sau cơn bệnh suy hô hấp mãn tính và suy tim , Trần Nguyễn Nguyên Minh đã từ trần lúc 2g28
phút ngày 10.6.2020 tại bv Đa Khoa Đà Nẵng
Hoả táng tại lò hoả thiêu PHƯỚC AN VIÊN , ĐÀ NẴNG
Lễ rải tro cốt vào giờ ngọ , ngày 21.6.2020
Kính báo đến quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Trần Nguyễn Nguyên Minh sớm siêu sanh
Tịnh Độ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH
Kính báo
Trần Văn Kỳ , Đà Nẵng
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