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Thieân Quoâùc
Thieân-Quoác saùng choang qui Ñaïo-Phaùp
Thaät-thaø thanh-tònh hieåu haønh-trình
Thaâm-saâu chuyeån-hoùa ñöôøng Chôn-Phaùp
Yeâu quí Phaâït Trôøi töï giaùc-minh.
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) Khả năng phát triển hướng về đâu mới đúng đường?
2) Muốn phát triển tâm thì phải làm sao?
3) Tu sao mới khai thông được nguyên lý?
4) Làm người sống mấy chục năm rồi phải bỏ xác ra đi có hữu ích gì không?
5) Bé gặp lại bạn cũ quí yêu và bạn mới Bé có vui không?
6) Bé lại được đến nơi mới lạ tên là Rodez, Bé cảm thấy thế nào?
7) Bé gặp lại những bạn quí yêu Pháp, Bé cảm nhận thế nào?
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1) Hỏi: Khả năng phát triển hướng về đâu mới đúng đường?
TL: Thưa khả năng phát triển của mọi người có rộng quyền hướng về thanh tịnh, thì mới bằng
lòng từ bỏ sự xảo trá và tự lường gạt, thì phần hồn mới được thanh nhẹ và thức giác, không còn sự
trách móc ngông cuồng trong tâm và ỷ lại nữa
Kệ:
Người xưa phát triển về hồn nhân
Nhân quả dẩy đầy tự xét cân
Trong đạo có đời nay tự thức
Người nay phát triển tâm chuyên cần
2) 09-07-92
Hỏi: Muốn phát triển tâm thì phải làm sao?
TL: Thưa muốn phát triển tâm, thì phải biết nhìn vào sự đau khổ và thiếu thốn của nhơn loại, mà
tự ăn năn và phát triển tâm từ bi thì mới thấy vạn vật đồng nhứt thể, nằm trong định luật sanh trụ
hoại diệt và hồi sinh, tâm mới cảm thấy sự sống chung trong cơ trình tiến hóa, đồng chung một
nhịp thở của cả càn khôn vũ trụ. Sự phát triển của khối óc càng ngày càng rộng mở và rất dễ cảm
thông mọi sự kích động và phản động hằng ngày. Ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua là vậy
Kệ:
Cảm thông quí tiện thân hồn tiến
Cảm thức trần gian chỉ có phiền
Kính động bao lần tâm quán thức
Sử sanh sanh hóa vẫn triền miên
3) 10-07-92
Hỏi: Tu sao mới khai thông được nguyên lý?
TL: Thưa Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ đúng mức thì huệ tâm mới hội thức được nguyên lý
vô sanh, thì lục căn lục trần mới hàng phục chủ nhơn ông, bằng lòng sống trong sự tiến hóa tâm
linh, nhiên hậu mới phát triển đến vô cùng được. Hành đúng khai mở tâm pháp trong thực hành,
mỗi mỗi đều phát triển từ vô minh đi tới sáng suốt
Kệ:
Thực hành chơn pháp tự khai minh
Tiến hóa không ngừng chuyển hướng khinh
Thức giác vô sanh chơn đạo pháp
Phân minh đời đạo hướng về thanh
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4) 11-07-92
Hỏi: Làm người sống mấy chục năm rồi phải bỏ xác ra đi có hữu ích gì không?
TL: Thưa làm người dưới một trăm tuổi rồi cũng phải ra đi, lúc ấy phần hồn đã học được những
nguyên lý nhân quả phải học tiếp ở kỳ sau. Còn người tu thiền được học cả hai vừa tâm linh vừa
thể xác rõ rệt hơn người không tu. Người tu có cơ hội tự khám phá lấy sự thật của chính mình
nhiều hơn, biết được phần hồn đang phát triển về chiều hướng tâm linh, không bị bở ngỡ khi lìa
xác bất cứ trường hợp nào
Kệ:
Nhập định tham thiền với không tâm
Minh giải đường đi chẳng bị lầm
Nghiệp quả luân hồi duyên tận độ
Tâm thân đời đạo tiến cao tầng
5) 12-07-92
Hỏi: Bé gặp lại bạn cũ quí yêu và bạn mới Bé có vui không?
TL: Thưa Bé rất vui và cảm động, nhiều năm xa cách nay tái ngộ là một điều quí báu nhứt, Bé có
cơ hội giải thích cho mọi người tự thức và sửa đổi chiều hướng điện năng của chính họ để giúp đỡ
cho phần hồn tiến hóa dễ dãi hơn, nếu họ tiếp tục tu thiền
Kệ:
Trần gian tái ngộ nhơn duyên tiến
Phẩm chất do Trời thức chuyển xuyên
Ðời đạo dẩy đầy cơn thử thách
Tự mình thanh lọc vượt trần duyên
6) 13-07-92
Hỏi: Bé lại được đến nơi mới lạ tên là Rodez, Bé cảm thấy thế nào?
TL: Bé cảm nhận được nhiều thanh khí yên lành ở nơi nầy, rất hữu ích cho người chịu tu thiền.
7) Hỏi: Bé gặp lại những bạn quí yêu Pháp, Bé cảm nhận thế nào?
TL: Thưa Bé rất quí những người ngoại quốc sống đầy đủ về vật chất mà chịu hướng về tâm linh
tu học, tương lai họ sẽ có cơ hội đi xe hai bánh thay vì một bánh, có thể vấp ngã bất cứ lúc nào!
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC HTẦY
Linh căn
Linh căn giáng thế bóng hình
Bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên
Bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng
Hành tinh siêu diệu vượt xuyên thân hình
Có ngăn có nắp hành trình
Thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa
Khí nguyên xoay chuyển mặn mà
Thành xương thành cốt tiết ra mô hình
Dựng thành thế giới tâm linh
Điều hành khối óc cảm minh đủ điều
Thiên cương 36 chiếu dìu
Nhơn sanh địa sát tạo yêu dặn dò
Thần kinh khối óc tò mò
Vận hành sáng suốt quanh co vượt hành
Cùng chung thức hưởng khí thanh
Ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm
Càn khôn vũ trụ nguyên âm
Chuyển cho học hỏi thức tầm đến nơi
Biết là nguyên lý của Trời
Dìu tâm tiến hóa mở lời nhủ khuyên
Khuyên người cảm thức tùy duyên
Thừa hành chánh pháp ngộ miền Đại La

Biết hồn biết vía cảm hòa
Thương người như một tình ta tình người
Sống vui ướm nở nụ cười
Hòa cùng vũ trụ rưới tươi đạo mầu
Chẳng còn mở miệng than sầu
Tâm vô sở trụ tiến sâu đạo đời
Thăng hoa khai triển hợp thời
Hòa cùng thanh giới mở lời độ tha
Thất từng la võng chan hòa
Tình thương sống động tiết ra đạo mùi
Cùng chung ba cõi yên vui
Thanh bình đời đạo rèn trui tiến hoài
Mắt thời cảm thức thanh đài
Tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong
Lưỡi thời khai triển điển vòng
Mũi thông hít thở từ trong ra ngoài
Xác thân qui hội miệt mài
Thành tâm phục vụ xét ai cũng mình
Thương yêu tha thứ hành trình
Giải thông đời đạo do mình dựng xây
Dù cho thay đổi đó đây
Tâm hành vững chắc giải khuây cảnh đời.

Lương Sĩ Hằng
Orlando, 25-02-1989
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Siêu Nhiên Siêu Phàm
Montréal, ngày 10 tháng 10 năm 1982 (tiếp theo)
Cho nên chúng ta lại có cơ hội làm việc tại thế. Các bạn đi làm các bạn thấy rõ trong cái cơ cấu nào thành
tựu cũng đều do nhân sự, nhơn thời, địa lợi rõ ràng. Có một số người hòa ái, đặt nặng cái hạnh hi sinh và
giải táng những cái tập quán không tốt của chính mình. Khi mà các bạn hi sinh thì phải hi sinh cái bản
chất, tập quán đen tối đó. Nhiên hậu các bạn mới đạt tới sự thanh nhẹ sáng suốt, không vun bồi phàm ngả
và hướng thượng trở về với chơn ngả sáng suốt vô cùng. Lúc đó các bạn mới thành nhơn sự đóng góp. Mà
nhơn sự đóng góp trước tiên. Mỗi mỗi trong hành động của chúng ta phải tha thứ và thương yêu. Cho nên
một cái cơ cấu nào thành tựu về chuyện làm ăn cũng vậy, nhơn sự trước hết, Nhơn không có thì việc không
thành, thời gian không đúng cũng việc không thành, địa thế không ổn cũng việc không thành. Lợi lộc
không sáng suốt thì nó cũng lái cho chúng ta đi tới con đường sụp đổ mà thôi. Cho nên mọi cơ năng hiện
diện tại thế gian đều giáo dục tâm linh cả. Kể cả người buôn bán cho đến người làm chánh trị, quân sự đều
đi trong cái nhơn thời, địa lợi. Nếu chúng ta không biết giá trị của nhơn thời địa lợi thì vạn sự bất thành!
Ðó là tiêu chuẩn để đạt tới thành sự trong trước mắt của mọi người.
Còn xây dựng về tâm thức, về Khoa Học Huyền Bí của Vô Vi cũng vậy, nó phải có sự đồng nhứt trong
hạnh hi sinh! Trước kia tôi hút thuốc, trước kia tôi chơi bời, trước kia tôi cờ bạc, trước kia tôi thường sân
si. Đó là nó sưởi ấm cho tôi vì tôi thấy tập quán đó là có giá trị nhưng ngày hôm nay tôi thấy rõ rằng cái đó
không phải là việc bền bỉ và có thể tạo ra một cái bệnh cho tôi là bệnh nan y. Thì tôi phải hi sinh nó, tôi
muốn hi sinh nó tôi phải từ bỏ nó để tôi trở về với thực chất sẵn có của chính tôi. Cho nên các bạn càng
ngày càng tu lại không thích động loạn, muốn đạt tới sự thanh tịnh và mến cảm sự hòa ái siêu nhiên sẵn có
của chính mình! Quí thể xác, quí tâm linh, quí cả càn khôn vũ trụ, lúc đó chúng ta mới chịu quì trước mặt
Thượng Ðế để ăn năn hối cải, mới nhìn nhận rằng có Thượng Ðế trong ta, có phần hồn trong ta. Có sự sáng
suốt quân bình trong ta. Tất cả ở trong ta. Cho nên chúng ta phải tìm ra thực chất của chính mình mới thấy
rõ đạo đức, mới thấy rõ luật Trời, mới thấy rõ chơn lý!
Cho nên chúng ta xuống đây đã học, đã dự trong một cái trường học vĩ đại của cả càn khôn vũ trụ, dìu tiến
chúng ta cả ngàn kiếp chứ không phải một kiếp này, không phải một giờ này. Cho nên chúng ta đã dùng
âm thinh kết luận, nhưng mà tâm thức đã mở rộng chưa? Ðể học hỏi điều đó? Nếu chúng ta chưa chịu mở
rộng thì làm sao chúng ta học hỏi được! Mà muốn mở rộng thì phải làm thế nào? Phải trở về với thanh
tịnh! Càng thanh tịnh các bạn càng sáng suốt! Càng học nhẫn các bạn sẽ vượt qua những sự trở ngại và
càng mở lối cho những căn bệnh nan y trong tâm thức của chính các bạn!
Cho nên càng tu chúng ta thấy rằng : càng phải học chứ không đủ đâu! Nhiều bạn nói, tôi đã mở được tầng
số này, tôi đã mở được tầng số kia, tôi đã mở được tầng số nọ. Thì mở được tầng số này sẽ mở được tầng
số kia, sẽ mở được tầng số nọ! Ðó là cái thức vô cùng! Cho nên bài học đến vô cùng chớ không có bao
nhiêu đó là đủ đâu. Nhiều người đã biết thiên cơ, đã nói ra cơ trời như thế đó, thế đó, thế đó… Nhưng mà
tại sao lại còn sự triển hạn?
Chúng ta thấy trần gian này ai xây dựng, địa cầu này ai xây dựng? Ý chí của Thượng Ðế đã ân ban nhưng
mà loài người xây dựng. Mà khi loài người thức tâm thì việc quân bình nó sẽ trở lại.Và quân bình trở lại
rồi thì sự triễn hạn phải có! Cho nên các bạn trước kia động loạn, nhiều khi buồn bực, vì gia cang, vì tình
yêu, vì của cải, vì địa vị, muốn uống thuốc độc tự tử đi. Nhưng mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn không
có dại dột làm điều đó. Các bạn phải chấp nhận và giữ lấy luật quân bình để thấu đáo việc trời hơn! Thì sự
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động loạn các bạn không có nhiều, nhơn sinh không động loạn, hòa hợp với siêu nhiên thì siêu nhiên vẫn
đạt được sự quân bình thì quả địa cầu này trở lại ổn định, thay vì đổi một quả địa cầu khác! Cho nên luật
quân bình của quả địa cầu phải có, luật trời cũng phải có, ban ơn cho chúng ta lúc đầu là quân bình mà
chúng ta làm mất quân bình, thì sự điêu đứng nơi chúng ta trú ngụ thì nó cũng không khác gì phong ba bão
táp đã hủy hoại vật chất mà chúng ta đã chứng kiến.
Nếu chúng ta giữ được luật quân bình, mọi người đều tu, đồng tiến, nhơn sinh đều tu, thì tất cả những thiên
cơ phải biến chuyển. Luật Trời sẽ ban ơn và nới rộng trở lộn lại để giúp đỡ cho chúng ta có cơ hội tiến
hóa!
Cho nên các tôn giáo tại thế, khi gặp nạn, đồng tâm hiệp lực cầu xin sự hòa bình, sự thương yêu, sự xây
dựng nhưng mà hành giả không chịu thực hiện, thì dùng lý thuyết cũng chả đi đến đâu. Qua những cơn
động loạn ở xứ sở chúng ta, chúng ta đã thấy rõ, cầu nguyện bao nhiêu là bao nhiêu ma quỉ vẫn đến,vẫn
phá hoại. Mà nếu chúng ta trì chí tu học thì sự phá hoại đó không có xao xuyến tâm cang của chúng ta.
Cho nên mỗi người biết tu thì thấy, điều đó là điều quí và điều đó sẽ đem lại ổn định trong tâm thức cho
chính chúng ta. Cho nên chúng ta không suy nghĩ việc đó nhiều và không làm cho nó động loạn thêm.
Chúng ta phải trở về thanh tịnh hòa ái. Cho nên càng tu thì càng cởi mở, chúng ta thấy rõ định luật Sanh
Tử, trong sanh có tử, trong tử có sanh thì chúng ta không sợ sệt bất cứ những hành động gì bất chánh để về
với chúng ta nhưng mà chúng ta cố gắng giữ luật quân bình trong nội thức.
Cho nên ở thế gian luôn luôn tranh chấp và đem lại sự đổ vỡ cho chính người tranh chấp, chứ người bị
tranh chấp không sao. Nếu người bị tranh chấp giữ lấy quân bình không bao giờ bị chuyện đó. Cho nên
chúng ta vui lên chấp nhận, thể xác của chúng ta ở đây tạm. Nhiều khi các bạn chán ngán, muốn có cơ hội
bỏ thể xác này nhưng mà không sao bỏ được.
Ngày nay các bạn biết tu về phần hồn, hướng thẳng về trơng cái không không đại định vô vi thì các bạn
không còn bị lệ thuộc bởi cái tánh sợ sệt nữa và giữ lấy phần đó để tiến!
Chúng ta thấy rõ, rốt cuộc mọi người sẽ cnũg phải từ giả cái xác, từ giả cái căn nhà này để ra đi, chớ không
có người nào được trường sanh bất tử trong thể xác! Mà hồn chúng ta ra đi chứng minh đó là sự trường
sanh bất tử. Kể cả xuống địa ngục đi nữa, các bạn cũng thấy : Tội ta làm thì ta chịu chứ không ai cứu
chúng ta được. Thì chúng ta cũng là nhơn sinh tại thế, mang xác phàm tại thế, thì những người khác cũng
bao nhiêu công chuyện đó mà thôi! Nếu chúng ta phản trắc làm sai thì chúng ta chịu học bài tăm tối để trở
về với sáng suốt. Ðiều đó chúng ta đã làm, từ lúc thiếu thời chúng ta đã làm, ngày nay mỗi người đã tu học
và tiến tới sự cao giác, mới từ bỏ, hi sinh bản chất ngu muội đó. Cho nên chúng ta càng tu thì càng thấy
tiến, càng tu thì càng thấy mở, mở ngay trong sự thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn mới có một số vốn để
trở về với căn bản của các bạn! Vốn đó không có thể tạo ngay ở thế gian được nhưng mà tạo ngay trong
tâm thức các bạn. (còn tiếp)
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Báo Cáo về quỹ chăm lo sức khỏe bà Tám
Sau thông báo ngày 15/7/2018 chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng rất nhanh chóng của bạn đạo khắp
nơi như sau:
Chi phí( Can $)
12/10/2017
Association Vo Vi du Canada
3668
23/11/2017
Association Vo Vi du Canada
2206
1/1/2018
Association Vo Vi du Canada
3180
25/1/2018
Association Vo Vi du Canada
3000
5/3/2018
Association Vo Vi du Canada
2000
9/4/2018
Association Vo Vi du Canada
2000
28/6/2018
Association Vo Vi du Canada
5746
5/8/2018
Association Vo Vi du Canada
4104

Date
May 2018
June 2018
June 2018
24/7/2018
28/7/2018
29/7/2018

Danh sách bạn đạo đóng góp
Name
Tran Hong Hoa& Ngoc Dung (CA)
Xuan Mai Nguyen (CA)
Vo danh (Mtl)
GIA DINH Lim Hong
Wan Thi Bich Lieu (Australia)
Nguyen Xuan Mai (CA)
Gia dinh Phu Qui (Mtl)
Gia dinh Anh em Lim Hong (Mtl)
Lam Nguyet Anh/ Yen va Ngoc
Phuong(VN)
Chao Sui Tao(HI)
Nguyen Thi Ngoc Hao(Mtl)
Betty Tran(FL)
Tran Ngoc Trinh (FL)
Binh LE (TX)
Nguyen V Khiem (On)
Family TO (CA)
Tran Le Quyen (CA)
Thien Nguyen (CA)
Khe Nguyen (CA)
Linh Chiem (CA)
Bay Vuong (CA)
Hong Tran (FL)
Huong Nguyen (FL)
Thanh Mai (FL)
Long Tran (FL)
Doan Ngoc Toan (CA)

US$
3000
3000

500
500

100
3000
1000
500
3500
1000
200
200
100
200
500
500
300
1200
200

Can $
3840
3840
2000
1500
650
650
1500
600
300
130
200
3900
1300
650
528
4550
1300
260
260
130
260
650
650
390
1560
260
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Mọi sự sơ sót hay thắc mắc xin liên lạc aphancao@videotron.ca
Thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính thư
Phan Cao Thăng
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh bạn đạo Hồ Thanh Mỹ, chồng bạn đạo Lê Hồ
Khỏa, sanh năm 1948, mất ngày 24 tháng 7 năm 2018 (nhằm ngày 12 tháng 6 năm Mậu Tuất) tại
Allentown, Pennsylvania, hưởng thọ 71 tuổi, được thượng lộ bình an và siêu thăng tịnh độ.
Tang lễ sẽ cử hành vào ngày thứ bảy 4/8/2018 từ 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều và Lễ Hỏa Táng vào lúc 10 giờ
sáng, chủ nhật 5/8/2018 tại Bethlehem, Pennsylvania.
Kính mong quý bạn đạo hướng tâm cho anh vào hai ngày tang lễ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Kính Báo,
Gia đình Lê Hồ Khỏa
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn cụ Nguyễn thị Bang sanh năm 15/10/2041
mất ngay 29/07/2018 lúc 8:30 giờ tối, hưỡng thọ 77 tuổi, Mẹ vợ của bạn đạo Phan Văn Cam Tây Úc - sớm
siêu thăng tịnh độ . Thành thật cám ơn quý bạn đạo
Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc thành kính phân ưu cùng gia đình anh Cam .
2)

3) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Phạm Thị Khung là thân mẫu của bạn đạo Phạm Văn
Chính và là Nhạc Mẫu của bạn đạo Lê Thanh Bình
từ trần vào hồi 6h00 ngày 9.6.2018 DL tức ngày 26.4.2018 Âm lịch tại thôn 4 Xã Đông Mỹ - Huyện Thanh
Trì - TP. Hà Nội,
hưởng thọ 89 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ.
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