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Ñöôøng Ñaïo
Ñöôøng ñaïo quaân bình taâm töï thöùc
Giaœi meâ phaù chaâùp töï vui möøng
Quí yeâu Trôøi Phaâït töï phaân minh
Giaœi toœa tröôïc oâ nguyeâïn Nam Moâ
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1992
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) Trong một đêm dài trên phi cơ từ Pháp sang Hồng Kông Bé làm gì?
2) Bé thiền nhiều ngủ ít có hại cho thể xác không?
3) Họ có tư tưởng xấu đối với Bé thì sao?
4) Mọi người đến đầy đủ không kể cực nhọc và bão bùng nguy hiểm, Bé có cảm động không?
5) Hôm nay khai mạc Ðại Hội Hồng Kông, Bé có nhận thấy đặc điểm gì của Trời Phật ban chiếu
không?
6) Ngày Ðại Hội thiền chung có hữu ích gì?
7) Người tu mà than khổ thì sao?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 1/8

1) 20-07-92
Hỏi: Trong một đêm dài trên phi cơ từ Pháp sang Hồng Kông Bé làm gì?
TL: Thưa Bé chỉ hướng tâm về cõi vô sanh và thanh tịnh, cảm nhận được nhiều điểm rất hay:
A) Một đêm không ngủ nhưng không mệt
B) Hiểu rất rõ chấn động của vật chất và thanh quang của vũ trụ. Chuyến đi rất hữu ích và học hỏi
rất nhiều, Bé cảm thấy ở vị trí nào cũng được học hỏi cả, đến nơi lại được gặp nhiều bạn đạo quí
yêu
Kệ:
Du hành tự thức cảm nhiều điều
Tâm trí khai minh rõ ý siêu
Trong cõi trần gian đều chuyển thức
Bình tâm học hỏi rõ chơn điều
2) 21-07-92
Hỏi: Bé thiền nhiều ngủ ít có hại cho thể xác không?
TL: Thưa Bé cần thiền nhiều trong đêm để hướng tâm về bạn đạo chung thiền, tâm của Bé lúc nào
cũng cảm thấy yên vui, hướng về không, không bao giờ bị thiệt thòi, hướng về đời kích động khó
ngủ sẽ sanh bịnh, con đường đạo tin yêu và giải thoát lúc nào cũng sáng trí tâm
Kệ:
Tự tu chơn đạo tự tiến thầm
Giềng mối khai thông luật Quán Âm
Giải mê tự thức tinh thần đạo
Hướng không thanh nhẹ tự truy tầm
3) 22-07-92
Hỏi: Họ có tư tưởng xấu đối với Bé thì sao?
TL: Thưa chính tư tưởng của họ bị ô nhiễm bởi ngoại lai thay vì tự chủ theo chiều hướng phát
triển tâm linh từ bi của chính họ, tâm của Bé lúc nào cũng thanh tịnh chẳng có gì phải lo âu, Bé
vẫn làm chủ thể xác như thường lệ
Kệ:
Trí tâm thanh nhẹ tự hướng về
Thanh giới an vui chẳng chán chê
Ai giận ai hờn ai tự động
Bé yên Bé ổn Bé chẳng mê
4) 23-07-92
Hỏi: Mọi người đến đầy đủ không kể cực nhọc và bão bùng nguy hiểm, Bé có cảm động
không?
TL: Thưa Bé rất cảm động tình Trời đã ban bố cho mọi người có cơ hội tiến hóa về tâm linh, thật
là một cơ hội thông cảm chiều sâu của tâm đạo, không riêng Bé cảm động, nhưng từ quang của
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Trời Phật cũng ban chiếu cho khối tâm linh hướng thượng
Kệ:
Thực hành bất khuất rõ chơn đường
Trí tuệ khai minh sáng như gương
Dẫn giải thâm tình duyên đạt đạo
Duyên Trời duyên Phật thật là thương
5) 24-07-92
Hỏi: Hôm nay khai mạc Ðại Hội Hồng Kông, Bé có nhận thấy đặc điểm gì của Trời Phật ban
chiếu không?
TL: Thưa Bé cảm nhận sự ban chiếu từ quang của chư Phật chư Tiên, sẽ ổn định cả hội trường,
những người tâm thành sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Ðại Hội hướng tâm về Trời Phật lúc nào
cũng được ban chiếu từ quang lớn rộng
Kệ:
Khai triển tâm linh chuyển một vòng
Trời ban tình đẹp ý thong dong
Tham thiền nhập định qui giềng mối
Thanh tịnh trao tâm tự tham tòng
6) 25-07-92
Hỏi: Ngày Ðại Hội thiền chung có hữu ích gì?
TL: Thưa thiền chung rất hữu ích, vì nguyên ý của mỗi bạn đạo thức tâm hướng thượng trong ba
ngày Ðại Hội đóng góp điển năng tiến hóa cho chung, cảm động lòng Trời Ðất, cọng với sự hướng
tâm của bạn đạo khắp năm châu, thể hiện một giá trị hòa đồng tình thương và đạo đức cùng chung
thực tập tiến hóa theo luật của siêu nhiên
Kệ:
Chung hành thế đạo điển vô sanh
Cơ giới thanh tâm tự thực hành
Tội phước giải lần trong tiềm thức
Chung vui thanh nhẹ hướng về thanh
7) 26-07-92
Hỏi: Người tu mà than khổ thì sao?
TL: Thưa người tu là người bằng lòng dấn thân vào khổ để sớm được dứt khoát với ngoại cảnh.
Phần hồn là chính, ngày đêm lo tham thiền nhập định, sẽ không bị khuyến rũ bởi thất tình lục dục
nhơn duyên, tận hưởng nền tảng hoà bình của Trời Phật
Kệ:
Thực hành cảm thức trí vô sanh
Thực hiện công phu tự thực hành
Ma quỉ bên ngoài không dấy động
Bình tâm tiến hóa cõi Trời xanh
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Minh Tâm
Tâm lành khai triển chơn tâm tịnh
Thức giác bình tâm tự xét minh

Minh tâm tự sửa quy thân hành

Ðạo đức không còn ôm chấp trách

Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh

Hòa mình thanh nhẹ tự mình minh.

Cảm thức điều lành tâm dứt khoát
Giải mê phá chấp tự hành thanh

Gỡ rối thực hành xét trí tâm
Thành tâm phục vụ chẳng sai lầm

Quy hội chơn linh tự tiến hành

Quy nguyên giềng mối gieo duyên tốt

Thực hành chất phát tự phân ranh

Tự cứu giúp người lý diệu thâm

Ðạo đời lẫn lộn không ranh giới
Thức giác bình tâm rõ ý thanh.

Chung hành dìu tiến quy muôn một
Rõ lẽ trời ban tịnh pháp quang

Hồn nhiên phân giải đường tu tiến

Trí tuệ không ngừng gieo ý tốt

Thực hiện tâm tu chẳng có phiền

Bình tâm học hỏi tiến chung đàng

Duyên nợ trần tình nay chẳng có
Tự nhiên thông cảm tự chơn hành

Thức tỉnh tâm tư tạo dựng đàng
Cùng chung tiến hóa trí tâm an

Khai tâm mở trí tự phân bàn

Ðời là tạm cảnh tâm hành tiến

Thực hiện chơn tu trí cảm an

Cảm thức trần gian tự khai màn

Quy hội tình trời trong sống động
Càng tu càng hiểu trí càng an

Thanh tịnh vui hành trong thức giác
Bền lâu vững tiến tự mình an

Giải tà quy chánh chuyển hư vô

Khai thông trí tuệ minh chơn pháp

Học hỏi không ngừng tự thức vô

Giải tiến tâm lành trí sáng ban

Lục tự phân minh phần trí đạo
Tâm tu tự giác niệm Nam Mô

Ðường đi trong sáng tự mình hòa
Phát triển xa gần tự vượt qua

Trăng sao ban chiếu quy thiền định

Ðiạ lợi nhân hòa trong ý thức

Nhập định quang minh rõ tiến trình

Bình minh sáng tỏa rõ gần xa

Xây dựng quy hồi tâm ổn định
Chơn hành tự đạt tự phân minh.

Ðồng hành tiến giải trí tâm thanh
Phát triển tâm tu mở các ngành

Sáng suốt ban vui phát triển hoài

Tâm đạo tình đời không dấy động

Vô sanh bất diệt chẳng lầm sai

Bình minh quang chiếu ý tâm thanh.

Cùng chung tu tiến vui muôn thuở

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 4/8

Nhớ bạn đồng hành chẳng tạo sai
Độ thế tâm tu chẳng lụy phiền
Pháp Luân thường chuyển hiệp chơn lời

Duyên trời tốt đẹp vẫn xe duyên

Diễn tiến không ngừng rõ các nơi

Quy nguyên một mối tâm cùng thức

Quy một tình trời xuyên sự thật

Uyển chuyển không ngừng tự tạo duyên

Pháp quang thanh nhẹ tiến từ thời
Vượt khỏi trần tâm chẳng loạn điên
Nhập định minh tâm hướng cảnh trời

Quy y Phật pháp tự mình hiền

Bình an khai mở rõ chơn lời

Giải phần ô trược chung hành triển

Quý yêu nguyên khí trời ban phước

Quý mến trời cao tự mình xuyên.

Giải tỏa phiền ưu tự thảnh thơi
Chung tiến đồng hành tâm giải nghiệp
Hòa đồng điển giới tâm khai triển

Bình minh ban chiếu trí tâm yên

Thức giác bình tâm chẳng lụy phiền

Tình đời đen bạc không phiền não

Khổ hạnh thực hành duyên đạt tốt

Giải nghiệp tâm minh chẳng còn riêng./.

Trùng tu giải nhiệt thật là yên
Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Quán thông động loạn
Manila, ngày 17 tháng 4 năm 1982
Hôn may là ngày nghỉ chúa nhật của tất cả mọi người! Chúng ta lại có cơ hội thiền chung để tìm hiểu chiều
sâu của mọi sự, quán thông đời lẫn đạo! Chúng ta thường nghe những người hành giả tu hành về Phật Pháp
đã cho thấy rằng: Phải quán thông mọi sự việc tâm mới tịnh! Ngày hôm nay chúng ta càng tu càng cảm
thấy động loạn tại sao? Chúng ta phải tìm ra tại sao chúng ta động, do đâu đem lại sự động, nhiên hậu mới
mong giải tỏa được động, giải tỏa được động thì mới thật sự là quán thông!
Ðộng là gì? Kỳ thật động là sự tăm tối, từ đâu mà có? Từ bao nhiêu kiếp trong chu trình tiến hóa, sạn cát,
cỏ cây, cầm thú! Ðó là tâm linh đang tiến triển đến loài người! Ngày nay biết nói năng đi đứng và chúng ta
đã phân tách ra cho động, tịnh, để hiểu động là gì, tịnh là gì? Nhiều người nói hai chữ động tịnh trong đôi
môi rất dễ, phê phán người này, phê phán người kia, phê phán người nọ, nhưng mà chưa hiểu được nguyên
ý của mọi sự việc đâm ra chúng ta lại trách móc sự động, mà chính chúng ta đã rước động và tạo động! Rồi
chúng ta lại thích tịnh, nhưng mà không hiểu nguyên lý của tịnh thì luôn luôn vẫn ở trong động! Nói rằng
tôi tu, tôi phải tìm nơi thanh tịnh, tôi tránh tất cả bất cứ một sự ô trược động loạn nào!
Càng tránh chừng nào thì càng động chừng nấy! Càng chịu hòa tan và đem thức sáng suốt mình ngự hẳn
trong nơi động thì đâu còn sự động nữa! Cho nên tất cả mọi người, kể cả những nhà tu học cũng đều sai
lầm ở nơi này! Không biết dòm bên trên và chưa ý thức được Phật là gì, chưa hiểu Thượng Ðế là gì? Cho
nên chúng ta thấy rằng ở thế gian ai cũng nhìn nhận rằng có đấng Tạo Hóa mới có tất cả những sản phẩn,
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những nguyên năng thành tựu tại thế! Những cái thành quả của cây cối, những thành quả của thể xác,
những thành quả của cầm thú, vạn vật hiển hiện, di động trong quả địa cầu này để cho chúng ta thấy rằng
cái quả là cái bản án! Kết luận cho chúng ta thấy rằng, vì sự sáng suốt thiếu kém, cho nên ngự trong một
nơi thấp hèn, một nơi động loạn hơn, một nơi thiếu sót hơn, một nơi tăm tối hơn!
Cho nên tôi đã nói rằng, cây cối nó cũng muốn tiến hóa, sạn cát nó vẫn đang tiến hóa, con người vẫn muốn
tiến hóa! Nhưng mà giữa con người và con người không có đồng nhứt được, vì trình độ, vì sự sáng suốt,
chịu hòa đồng để học hay là không chịu hòa đồng để học, rồi đâm ra mê muội về sự huyền diệu, kỳ ảo, giữ
xác thân! Nói rằng xác thân này là bất hoại! Không đâu! Tâm thức của chúng ta là bất hoại nhưng mà thể
xác này thì phải thay đổi mãi mãi, vì thể xác này do đâu có? Như tôi đã thường nói, do siêu nhiên mà có!
Do sự cấu trúc của vạn năng tạo thành một cái cơ thể, một cái hình thù! Ðây là cái quả! Cái thành quả của
trình độ!
Cho nên ở thế gian có bói tướng, xem mặt người này, người ta hiểu rằng người này có một tánh tình đặc
biệt ở nơi nào! Người này có một sự thù hận ôm ấp ở bên trong! Tại sao những nhà tướng sốt đó hiểu hết?
Vì trong sự phân tách, với sự kích động và phản động của ngũ hành mà luận xét về tâm linh chớ còn chưa
hiểu tất cả nguyên năng sáng suốt của mọi cá tánh!
Cho nên luôn luôn chúng ta thấy rằng có một con đường cởi mở để tiến hóa, tuy tướng số tôi xấu, bị chỉ
trích, bị nhà tướng sốt phân tách cho tôi biết rằng : tôi là một người bất chánh. Nhưng mà khi mà tôi hiểu
được bất chánh là chấp nhận, để tìm hiểu sự bất chánh của chính tôi, thì tôi sẽ trở về với tâm linh của chính
tôi!
Mà cái lối thoát đó là kêu bằng tâm linh mà sửa đổi được thì tướng số phải hoàn toàn thay đổi!
Cho nên chúng ta tu về Vô Vi, các bạn đã tu thiền, các bạn cố gắng trở về với chính bạn mà tại sao càng
ngày càng tu càng bận! Các bạn thấy rằng, các bạn đang dọn dẹp một căn nhà mà thôi! Thì các bạn cũng
thấy rằng sự động loạn vô cùng trong căn nhà đó! Vì trật tự! Món này muốn để chỗ này, món kia muốn để
chỗ kia! Chỗ này muốn chùi cho sạch, chỗ kia muốn quét cho sạch! Thì đương nhiên nó phải động! Cho
nên sự động đó , mà để đánh thức cho chúng ta hiểu được sự động trong tâm ta, thì chúng ta sẽ càng sửa,
cố gắng, càng tu nhiều hơn, thì sự động đó nó sẽ tiêu tan! Cũng như tôi đã thường nói ánh sáng đến thì là
bóng tối phải tan mất, tan biến!
Thì luôn luôn sự động đó phải có! Mà chúng ta người tu về Vô Vi, tại sao nói về điển và không luận về
hình thức? Chúng ta nói về điển là chúng ta nói sự vô cùng bất diệt của mọi tâm linh tại thế! Linh điển là
vô cùng! Linh điển mới là có cơ hội tiến hóa! Linh điển trong đà tiến hóa đi lên! Cho nên con người từ mọi
trạng thái mà có! Ngày nay các bạn ý thức được, tùy theo trình độ của các bạn! Trước kia các bạn mới lớn
lên, hay hủy hoại, thích giết con gà, thích giết con vịt, thích giết con heo! Thích đả phá đầu này, đả phá đầu
kia, đả phá đầu nọ! Nhưng mà ngày hôm nay, các bạn thấy rằng : cái nào cũng là tươi đẹp, kể cả cái bông
các bạn còn đem về nhà các bạn chưng! Một bụi cây cỏ xanh um đó các bạn còn nâng niu nó, đem về nhà
vì các bạn biết thưởng thức và các bạn sống trong hòa đồng! Các bạn thấy rằng nó là bạn! Lúc đó các bạn
mới đem về nhà, các bạn mới cung phụng, mới lo lắng, mới tưới nước, săn sóc cho nó! Còn về tâm linh
của các bạn lại bỏ đi và không lo săn sóc!
Nếu mà chúng ta biết tu thì biết lo chăm sóc tâm linh của chúng ta! Thì chúng ta càng ngày được vun bồi
sự sáng suốt, tô điểm thanh nhẹ chớ không tô điểm sự động loạn! Người sắp đặt trật tự trong gia đình hay
trong căn phòng mà sáng suốt, bước vào phòng chúng ta thấy khác! Ðâu đó nó có trật tự! Mà người còn
động loạn thiếu sáng suốt, bước vào trong phòng họ, chúng thấy rằng, người này chưa được, chưa biết giá
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trị của trật tự và chưa bao giờ chịu trở về với trật tự! Cho nên ở thế gian, họ xem các bạn ăn mặc thì họ
thấy trình độ của các bạn rồi! Các bạn chưa lo lắng được bản thân các bạn làm sao các bạn lo xây dựng cho
xã hội, xây dựng cho tương lai của đất nước và cho chính các bạn nữa!
Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự thì luôn luôn nó phải đụng chạm! Mà trong sự đụng chạm đó rất quí cho
người tu! Khi chúng ta ý thức được, đụng được rồi, chúng ta mới trở về với tâm thức sáng suốt! Nhiều khi
bạn bè lâu lâu gặp nhau thì thấy hớn hở mừng vui nhưng mà ở chung lại kích bác! Mà trong kích bác đó để
làm gì? Tại sao lúc đầu chúng ta tay nắm tay vui mừng rước đón về chung sống nhưng mà ngày nay chúng
ta lại phản lại nhu thế đó. Hỏi chứ chúng ta có phải là sáng suốt không? Lúc đó là để cho chúng ta thấy
rằng và chứng minh cho chúng ta thấy rằng : tôi là người thiếu sáng suốt, trước sau không như một! Ðó,
mọi người phải ý thức điều đó! Cho nên chúng ta đã từng sống trong những trại tỵ nạn eo hẹp! Thay vì mỗi
người một căn phòng trật tự nhưng mà chúng ta sống chung với nhau trong mất trật tự, lại có tình thương,
trong sự nghèo nàn, lại được xây dựng! Nhưng mà ngày hôm nay, các bạn lại có gia cang trật tự, lại có sự
phân chia! Vì chúng ta không nhớ lúc ban đầu!
Cho nên nhiều người nói ông Trời không công bằng, tại sao cho tôi quên hết tất cả cái quá khứ của tiền
kiếp của tôi! Lại đổ thừa ông Trời, kỳ thật là tại tôi! Tôi đã quên những lời hứa hẹn! Tôi đã quên thực hiện
những câu nói của ban đầu! Cho nên tôi phải bị đổ vỡ, tôi phải bị đau đớn trong con tim của tôi và tôi cảm
thấy tôi tăm tối và buồn bực thêm! Ðó cho nên người tu Vô Vi nó có cái phương thiền! Càng thiền thì càng
thấy rõ sự động loạn của chính mình! Mà càng thấy rõ sự động loạn của chính mình là Ðại Phước! Trong
gia cang có một người động loạn mà biết được sự động loạn là sẽ cứu tất cả!
Biết sự động loạn của chính mình mới là cứu tất cả! Vì các bạn động loạn, gia đình cha mẹ buồn phiền các
bạn, anh em buồn phiền, làng xóm không thích các bạn! Nhưng mà các bạn sửa tâm sửa tánh trở nên một
người tốt, hòa đồng thương yêu và xây dựng trong một ý chí vô cùng, không bao giờ thay đổi để học hỏi sự
thăng hoa của tâm linh, thì tất cả những gì ở xung quanh các bạn đều vui vẻ! Ðó là các bạn đem món quà
quí cho tất cả mọi người và rưới tươi tâm linh của chính bạn! (còn tiếp)

Báo Cáo về quỹ chăm lo sức khỏe bà Tám
Tiếp theo báo cáo ngày 30/7/2018 chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng của bạn đạo khắp
nơi như sau:
Date

Tên

6/8/2018 Le Si Tuan (Fr)
Tran Phi Hung (Ca)
Ly Buu Chau (CA)
Ly Buu Toa (Ca)
Ly Bich Tran (Ca)
Nguyen Phong Luu & Phung(Ca)
Lam Thi Huynh Mai & Loc (CA)
BD TD Tu Thong (Tx)
Vo Danh (TX)
Vo Quang (MD)
Chiel Tran (AB)
15/8/2018 Sang V Nguyen (NV)

USD

CAD

1000
300
5000
5000
500
500
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5350
260
130
130
650
1295
388.5
6475
6475
647.5
500
650

Thanh T Nguyen (TX)
Truong Thi Tao (CA)
Ngoc Thi Cherry & Hau Hung Nguyen (FL)
Bui Thi Luy& Vo Chi Dat&Vo Chi
Bao(Sydney Australia)

1000
600
1000

1300
780
1300
800

Thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính thư
Phan Cao Thăng
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Quách Thanh Minh, sinh ngày 15 tháng
1 năm 1952, tạ thế ngày 13 tháng 8 năm 2018 tại Garden Grove, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 68 tuổi
được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
2) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Lý Thị Ngọc Phượng sanh năm 1971 là con
ruột của bạn đạo Phạm Thị Vứng, em của bạn đạo Lý Thị Ngọc Lan, chị của bạn đạo Lý Thái Bình, Lý Thị
Ngọc Liên từ trần lúc 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2018 nhằm ngày mùng 3 tháng 7 năm Mậu
Tuất, tại ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam hưởng thọ 48 tuổi, sớm được
siêu thăng tịnh độ
Thành thật cảm ơn Quý bạn đạo
Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu kính báo
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