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 Mục Bé Tám 1/10/2004 ñến 15/10/2004 
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 toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Xử sự tốt ñẹp ñể làm gì? 
2) Nhịn nhục tối ña ñể làm gì? 
3) Thế sự bấn loạn thì phải làm sao? 
4) Mọi người ñều ñộng loạn vì thế cuộc thì phải làm sao? 
5) Tại sao có uất khí trong nội tâm? 
6) Tại sao có sự lo âu quá ñộ? 
7) Ðộng loạn là sao? 
 
 
 
 

Haønh trình 

 

Haønh trình traät töï qui moät moáiâ 
Caûm thoâng Trôøi Phaät chaúng sang toàiâ 
Duyeän laønh Trôøi ñoä trong haèng höõu 

Trí tueä phaân minh tieán chaúng luøi 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 01-10-04 1:00 PM 
Hỏi: Xử sự tốt ñẹp ñể làm gì? 
 
Ðáp: Thưa xử sự tốt ñẹp ñể ñược hòa ái tương thân 
                       Kệ: 
Xử sự tốt ñẹp ñược tương thân 
Giải phân ñời ñạo ñúng tinh thần 
Qui y Phật pháp càng thêm quí 
Uyển chuyển không ngừng tự thức tâm 
 

Atlantic city, 02-10-04 không có viết 
Atlantic city, 03-10-04 5:12 AM 
2) Hỏi: Nhịn nhục tối ña ñể làm gì? 
 
Ðáp: Thưa nhịn nhục tối ña ñể tiến trong thanh tịnh 
                        Kệ: 
Duyên lành nhịn nhục ñể tiến thân 
Giải tỏa uất khí thanh tự ñạt 
Giúp ñỡ chính mình tâm ñạt thức 
Qui y Phật Pháp phân ñời ñạo 
 

3) Atlantic city, 04-10-04 10: 03 AM 
Hỏi: Thế sự bấn loạn thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thế sự bấn loạn thì phải nhịn nhục và thanh 
tịnh tối ña thì mới giải quyết ñược 
                       Kệ: 
Thanh tịnh khai triển chính mình 
Thực hành tự tiến trình quang khai 
Khai thông giải quyết tâm thân ngài 
Tiến hóa thâm sâu tiến tận ñài 
 

5-10-04 tới 11-10-04 không có viết 
4) Atlantic city, 12-10-04 5: 24AM 
Hỏi: Mọi người ñều ñộng loạn vì thế cuộc thì phải 
làm sao? 
 
Ðáp: Thưa mọi người ñều ñộng loạn vì thế cuộc thì 
phải chung lo niệm Phật ñể giải tỏa uất khí của nội 
tâm 
                        Kệ: 
Thực hành niệm Phật giải lo âu 
Khai triển tâm linh cứu chính mình 
Tiến hóa không ngừng tâm tự ñạt 
Qui y Phật Pháp triển khai tâm 
 

5) Atlantic city, 13-10-04 
5) Tại sao có uất khí trong nội tâm? 
 
Ðáp: Thưa tại vì sự lo âu không ñứng ñắn 
                     Kệ: 
Âu lo chuyện ñời không rõ rệt 
Tạo khổ tạo mê không dứt khoát 
Ðộng loạn không ngừng tăng dấy ñộng 
Thành tâm tu luyện chẳng lòng vòng 
 

6) Atlantic city, 14-10-04 9:30AM 
Hỏi: Tại sao có sự lo âu quá ñộ? 
 
Ðáp: Thưa vì xung quanh ñều ñộng loạn qua cơn 
sàng sẩy của thiên cơ 
                        Kệ: 
Qua cơn sàng sẩy thiên cơ ñộng 
Trí óc khó minh giấc giờ trông 
Khai triển không thành tăng ñộng loạn 
Quán thông không ñược khó bình an 
 

7) Atlantic city, 15-10-04 0:54AM 
Hỏi: Ðộng loạn là sao? 
 
Ðáp: Thưa ñộng loạn là không bao giờ ñược yên 
                     Kệ: 
Tâm không yên vì bất an yên 
Lệ thuộc ngoại cảnh tự tạo phiền 
Rắc rối chính mình không lối thoát 
Thực hành chánh pháp chẳng lo phiền 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

TRĂNG TRÒN 
 

Trăng tròn quán xuyến Bắc Trung Nam 
Ba giới khai thông tự thức làm 

Khổ hạnh minh tâm duyên tận ñộ 
Sửa mình tu tiến chẳng còn tham. 

 
Còn tham vì bởi hồn mê muội 

Thức giác bình tâm chẳng bị nhồi 
Trong sạch chơn hồn qui ñạo pháp 
Thanh bình khai triển tự mình vui. 

 
Mình vui sống ñộng qui giềng mối 

Huynh ñệ tương giao tránh quả nhồi 
Thanh tịnh chơn hồn minh tự xét 
Cảm minh thiên ñịa tiến từ hồi. 

 
Từ hồi sáng suốt ân ban ñộ 

Học hỏi tri ền miên tự thức vô 
ðời ñạo song hành tâm tự ñạt 
Xuất hồn học hỏi tự mình vô. 

 
Mình vô chơn ñiểm bình tâm tiến 
Rõ thế trần gian tạm gác phiền 
Mến ñạo quí ñời tâm ñạt tịnh 

Chẳng còn mê chấp tự an hiền. 
 

An hiền một kiếp phù sanh tạm 
Thỏ thẻ cùng ai tự thức hàm 

Thương Mẹ quí Cha gieo ý ñẹp 
Thật thà chơn giác tự mình cam. 

 
Mình cam gánh vác ñời ban dạy 
Học hỏi bình tâm cảm mến Thầy 
Tận ñộ thực hành duyên lập hạnh 
Qui hồi chơn thức lại càng may. 

 

 
Càng may quí ñạo ở tâm nầy 

Thương nhớ triền miên lại thức say 
Mùi ñạo dìu hồn thăng tụ tiến 

Khổ hành chơn pháp cảm vui vầy. 
 

Vui vầy thanh sạch lòng tha thiết 
Huynh ñệ tương giao ñạt pháp huyền 

Trung Bắc Nam hành ñồng lý ñạo 
Tâm ñạo khai triển lộ trình xuyên. 

 
Trình xuyên qui nhất cùng tam pháp 

Thế thế ñảo ñiên tạo ý phiền 
Khổ hạnh bình tâm minh cảm lý 

Thực hành chơn pháp ngộ thanh huyền. 
 

Thanh huyền Phật pháp duyên Trời ñộ 
Lập hạnh từ bi tự tiến vô 

Vũ trụ càn khôn ñầy duyên ñẹp 
Tràn ñầy thanh nhẹ nguyện Nam Mô. 

 
Nam Mô khai triển tâm bình ñạo 

Rõ lẽ Trời ban tự thức vào 
Không có có không lòng không ñộng 
Vốn không tự ngộ pháp phân mầu. 

 
Phân mầu Tiên Phật ñồng thăng tiến 

Xét cảnh rõ người tự tiến xuyên 
Thanh ñẹp qui hồi duyên tận ñộ 

Thương yêu tha thứ ñạt tâm huyền. 
 

Tâm huyền càng thức lại càng siêu 
Học hỏi tri ền miên tự ñạt nhiều 

Qui hội chơn hồn tâm chuyển tịnh 
Hồi sinh bất diệt rõ chơn ñiều. 

 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
Hai Không, 30-09-1987 

 
 
 
 
 



          Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng Trang 4/5 

TRÍCH B ĂNG ðỨC THẦY THUY ẾT GIẢNG 
 

Tâm ðộng Thần Tri ( Thức Tâm-1981) 
 

Thưa các bạn,tuần qua chúng ta ñã thực tập trong một giây phút về ñiển giới tiến hóa của nội tâm. Tôi thiết 
tưởng các bạn ñã nghe ñi nghe lại rất nhiều lần cuốn băng kêu gọi tâm linh thanh ñiển của các bạn “Cùng 
ñi với tôi một ñoạn ñường” ñể tìm hiểu rõ nội thức của chúng ta ñã bước vào thanh ñiển và tự tiến trong 
ñêm thanh vắng. Những bạn nào ñã học dũng tiến, kiên nhẫn, hành thiền trong cái giây phút thiêng liêng 
thì cũng cảm nhận ñược: Chính ta ñã dọn mình cho ta trở về với thanh ñiển sáng suốt. Khi chúng ta bước 
vào thanh ñiển thì mới hiểu rõ cái câu: “Tâm ñộng thần tri ” thì mới biết cái chơn tâm chúng ta nằm ở ñâu 
và cái trung tim bộ ñầu có hữu ích gì trong cuộc hành ñạo tiến hóa sáng suốt của Pháp Vô Vi không? 
 

      Cho nên cái pháp Vô Vi là thực hiện về thanh ñiển mà khi chúng ta bước vào ñiển giới rồi, thì trung 
tim bộ ñầu chúng ta ñều phát triển, cái giềng mối qui nguyên của nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật là nằm 
ngay lục tâm thông, trong cái cơ tạng, cơ thể của chúng ta, rồi chúng ta luyện trong cái thiền giác ñó, 
chúng ta mới cảm nhận ñược cái phút giải tỏa thăng tiến về tâm linh của chúng ta. Thì những giây phút 
ñó chúng ta ñi ñâu? Có nhiều bạn ngồi nhắm mắt quên mình, quên tất cả mọi sự việc! Tại sao các 
bạn quên? Rất dễ hiểu! Khi các bạn giáng trần nhập xác, các bạn quên tất cả những cái quá khứ của 
các bạn. Rồi tr ở về nguyên căn và ñi lên Thiên Ðàng, cảnh thiêng liêng sáng suốt ở Bên Trên thì 
ñương nhiên nó quên tất cả thế sự! 
 

      Cái lúc mà các bạn nhắm mắt ñó và nghe ñược cái âm thinh của tôi kêu gọi các bạn, thì các bạn lâng 
lâng tiến hóa và quên, quên tất cả mọi sự việc của nội tâm và nó trở lại thanh nhẹ, thì lúc ñó các bạn thử 
nghĩ rằng các bạn ñi ñâu? Các bạn ñã về với nội tâm, nội thức và am hiểu trong giây phút thiêng liêng 
thanh nhẹ ñó, sung sướng vô cùng! Tại sao các bạn lại không nhớ những gì các bạn ñã ñi, ñã thấy, trong 
cái giây phút hành triển ñó? Là vì khi chúng ta xuất ra thì nó rất dễ, mà khi chúng ta muốn trở về qui tụ ñể 
tìm hiểu những gì chúng ta ñã thoát ly cơ thể trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ ñó, thì cũng phải tự 
thanh lọc cái phần vía trụ trong cái thể xác này. Nó cũng như miếng kiếng, màn ảnh ti vi mà nó có ñược 
trong lành, sạch sẽ, vì vậy không có chiếu trở lại những cảnh mà các bạn thấy. Cho nên kêu gọi các bạn 
phải thiền trong cái thanh nhẹ nhiều hơn và phải lập hạnh dứt khoát tất cả những cái gì trần trược tại thế! 
 

THƠ BẠN ðẠO 
 
           Sám Hối 
 
Dập ñầu sám hối trước nhan Cha 
Tội bất hiếu nhi bỏ quên nhà 
Trôi lăng từng kiếp luân hồi chuyển 
Bất nghĩa muôn loài phụ ơn Cha 
 
Chiết thân ra trẻ kỳ vọng hay 
Học hết Càn Khôn vũ trụ này 
Trở về phục lại ngôi toàn giác 
ðáp lại tình Cha buổi sum vầy 
 
 
 
 
 
  

Con là tội hồn ñó Cha ơi! 
Chìm ñắm sông mê phạm luật trời 
Vong tình phụ nghĩa con bất hiếu 
ðường về thăm thẳm tít mù khơi 
 
Tội trẻ Cha ơi quá ngập ñầu 
Luôn gây trở ngại nghiệp càng sâu 
Bánh xe tiến hóa luân hồi chuyển 
Thiện ác nay con phải ñối ñầu 
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Than Trời trách ðất bởi vì ñâu 
Phạm thượng vô minh tội một bầu 
Gây bao nghiệp quả bao lần khổ 
Chuyển kiếp ngàn dâu mấy bận sầu 
 
Màn này tận ñộ ân hoàng phụ 
Vô Vi chuyển hóa bao hồn ngu 
Thầy con chính thật là Phật Tám 
ðạt quả về ngôi nhờ hành tu 
 
Luôn luôn dạy trẻ hướng về Cha 
Nhớ niệm hồng danh ðấng ðại Hòa 
Tròn nguyên hai mặt là chơn lý 
Từ nguồn ân ñiển ðại Hồn Cha 
 
Dập ñầu ñảnh lễ tạ ơn Cha 
Giúp trẻ qui tâm trở về nhà 
Ngậm vành kết cỏ hồn con nguyện 
Nát cả thân này ñáp nghĩa Cha 

 
Giờ ñây thật sự con hiểu xa 
Ẩn khắp muôn loài có tâm Cha 
Trong thanh có trược hòa nhất thể 
Bản lai diện mục tiểu hồn ta 
 
 Con gặp Cha rồi hởi Cha yêu 
Từ trong muôn loài ñẹp mỹ miều 
Bàn tay tuyệt vời Cha tạo hóa 
Cho con tất cả chỉ vì yêu 
 
Dập ñầu ñảnh lễ ðấng ðại Hồn 
Cùng khắp trong ngoài cả Càn Khôn 
Hai mặt siêu trần toàn chân lý 
Cha là con ñó hỡi tiểu hồn 
 
Võ Thị Mai Liên - TPHCM - Việt Nam  
 07/17/2014. 

 


