
  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 1/5 
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 Mục Bé Tám 06/02/2003 đến 12/02/2003 
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) Tu maø tham tu coù ích gì khoâng? 
2) Giaœi toœa phieàøn öu laø sao? 
3) Tình ngöôøi laø sao? 
4) Vieäc laøm caån thaän coù ích gì khoâng? 
5) Giaœi toœa ñöôïc söï phieàn öu thì haønh giaœ seõ ñöôïc nhöõng gì? 
6) Thöông tình chuyeån hoùa töø ñaâu? 
7) Söï ñoàng thuaän cuœa moïi ngöôøi do ñaâu hình thaønh? 
 
 
 
 

Minh Tâm 
 

Minh tâm phát giác cơ trời rõ 
Kiến tánh thâm sâu cơ chuyển động 
Quí tưởng trời cao rất nhiệm mầu 
Thành tâm tu luyện qui nguồn gốc 

 
Vĩ Kiên 
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1) Perth 06-02-2003 4:45AM 
Hoœi: Tu maø tham tu coù ích gì khoâng? 
 
Ñaùp: Thöa tu maø tham tu coù tieán boä 
                           Keä: 
Giaœi toœa phieàn öu taâm chuyeån nheï 
Thöïc haønh ñuùng ñaén qui thieân giôùi 
Bình taâm thöùc giaùc höôùng veà Trôøi 
Phaùt trieån khoâng ngöøng haønh tieán böôùc    
 

2) Sydney 07-02-2003 3:42AM 
Hoœi: Giaœi toœa phieàøn öu laø sao? 
 
Ñaùp: Thöa giaœi toœa phieàn öu laø töï caœm vui. 
                  Keä: 
Giaœi toœa phieàn öu töï caœm vui 
Daán thaân thöïc haønh roõ chôn muøi 
Bình taâm thanh tònh töï an vui 
Duyeân ñeïp tình Trôøi töï chuyeån trui 

3) Sydney 08-02-2003 7:33AM 
Hoœi: Tình ngöôøi laø sao? 
Ñaùp: Thöa tình ngöôøi laø doác loøng phuïc vuï 
                          Keä:  
Phuïc vuï nhôn quaàn töï tieán thaân 
Giaœi phaân ñôøi ñaïo töï phaân laàn 
Thaønh taâm xaây döïng aân caàn döïng xaây 
Quyeát tieán khoâng ngöøng chaúng ñoåi thay  

4) Sydney 09-02-2003 7:37AM 
Hoœi: Vieäc laøm caån thaän coù ích gì khoâng? 
Ñaùp: Thöa vieäc laøm caàn thieát phaœi möïc thöôùc roõ 
raøng 
                    Keä: 
Vieäc laøm caàn thieát trong xaây döïng 
Giaœi toœa phieàn öu töï caœm öng 
Raéc roái khoâng coøn löu luyeán tieác 
Thaønh taâm xaây döïng tieán töø töøng 
 

5) Sydney 10-02-2003 4:44AM 
Hoœi: Giaœi toœa ñöôïc söï phieàn öu thì haønh giaœ seõ 
ñöôïc nhöõng gì? 
 
Ñaùp: Thöa haønh giaœ giaœi toœa ñöôïc söï phieàn öu 
thì taâm thaân seõ ñöôïc oån ñònh      
                        Keä: 
Thöïc haønh chaùnh phaùp taâm thanh nheï 
Quí töôœng Trôøi cao töï höôùng veà 
Thanh tònh höôùng veà chuyeån tieáp veà 
Thaønh taâm tu luyeän töï taâm hieàn 
 

6) Sydney 11-02-2003 4:03 AM 
Hoœi: Thöông tình chuyeån hoùa töø ñaâu? 
 
Ñaùp: Thöa thöông tình chuyeån hoùa töø tình Trôøi 
                      Keä: 
Qui nguyeân thieàn giaùc taïo an hoøa 
Giaœi toœa phaân minh chuyeån tieán hoøa 
Raéc roái khoâng coøn gieo aùc yù 
Tình thöông xaâydöïng khaép nôi nôi   
 

7) Sydney 12-02-2003 3:32AM 
Hoœi: Söï ñoàng thuaän cuœa moïi ngöôøi do ñaâu hình thaønh? 
 
Ñaùp: Thöa söï ñoàng thuaän cuœa moïi ngöôøi do söï phaùt trieån hình thaønh. 
                        Keä: 
Söï phaùt trieån ñoàng thuaän cuœa moïi ngöôøi 
Truøng tu tieán hoùa töï thaân töôi 
Cuøng chung xaây dựng soáng an vui 
Nguyeân lyù Trôøi ban chuyeån hoùa muøi 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Dâng lên Thầy 
 
 

Dâng lên Thầy lòng quý thương yêu 
Dâng lên Thầy tâm tu thanh nhẹ 
Dâng lên Thầy trí mở tâm yên 

Dâng lên Thầy tình xuyên các giới 
Dâng lên Thầy nhập định hiếu trung 

Dâng lên Thầy bao dung tình đạo 
Dâng lên Thầy thấp cao cộng hưởng 
Dâng lên Thầy đường tu phát triển 

Dâng lên Thầy nguyện vọng khai thông 
Dâng lên Thầy âm thầm tự tại 

Dâng lên Thầy mãi mãi không quên 
Dâng lên Thầy Bề Trên chứng kiến 

Dâng lên Thầy tự kiến đạo tâm 
Dâng lên Thầy âm thầm đắc pháp 
Dâng lên Thầy tự ráp thành thơ 

Dâng lên Thầy thiền cơ xây dựng 
Dâng lên Thầy mối đạo tình thương 
Dâng lên Thầy mảnh gương tận độ 
Dâng lên Thầy Nam Mô dứt khoát 

Dâng lên Thầy man mác tình thương 
Dâng lên Thầy trên đường tiến hóa 
Dâng lên Thầy công quả xinh tươi 
Dâng lên Thầy thực hành tâm đạo 
Dâng lên Thầy diện mạo Trời ban 
Dâng lên Thầy Thiên Ðàng tự giác 

Dâng lên Thầy cát bụi về không 
Dâng lên Thầy một lòng tu tiến 

Dâng lên Thầy quyến luyến tình thương 
Dâng lên Thầy mối tình chất phác 

Dâng lên Thầy khiêm nhường tu tiến. 
 

Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng 

Olympia, 22-08-1998 
 
                             TRÍCH KINH A DI ĐÀ 
 
 THƯỢNG PHƯƠNG THẾ GIỚI (tiếp theo) 
 
          ÐẠI DIỆM KIÊN PHẬT nghĩa là: ÐẠI DIỆM là hỏa diệm sắc đỏ. Cốt giác nguyên chất lửa điển 
trong bản thể con phát ra. Ðó là Vị La Hán trong sở lá gan, ngày nay khiêm chức ÐẠI DIỆM KIÊN PHẬT, 
để phòng khi lên trên Phật nhận các phép diệu huyền biến hóa vô song. Mỗi việc đều do điển quang huyền 
diệu biến hóa cùng sanh hóa mọi vật. Mọi vật là pháp mầu, muốn chi là thừa ứng giống nấy. 
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          TẠP SẮC BỬU HOA NGHIÊM THÂN PHẬT, đó là một vị La Hán ở sở phổi bản thể ta. Nhưng con 
được tu hành luyện đạo thì nó cũng tu hành theo con. Phẩm tước tùng quyền để thừa hành phận sự, cho con 
sai khiến nó, làm huyền diệu biến hóa cho con. 
          TA LA THỌ VƯƠNG PHẬT, BỬU HOA ÐỨC PHẬT nghĩa là: Ta là nền tảng, là một thứ điển ở 
trong bao tử thuộc đất (thổ) trước kia cũng vị La Hán, nay con tu khá rồi thì vị ấy khiêm chức BỬU HOA 
ÐỨC PHẬT. BỬU HOA ÐỨC PHẬT nghĩa là: Ðể hóa sanh vật chất có điển, nhưng có phép huyền diệu vô 
song. 
          Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Ví như thình lình con đi giữa đường, con vừa muốn ngồi nghỉ chân. Tức 
nhiên khí điển ấy hóa sanh, nào là tiện nghi bàn ghế cho con được để nghỉ ngơi thong thả. Khi con đi chỗ 
khác thì điển ấy biến mất, nhập vào thân con, để mang phép mầu trong bản thể con.  
          BỬU HOA ÐỨC PHẬT có nghĩa nữa là: Luồng điển nước của một vị La Hán ở nơi sở trái cật nơi 
bản thể của con, phía tay mặt thừa tiếp tay trái, thứ này khiêm chức BỬU HOA ÐỨC PHẬT biến hóa ra các 
thứ nước hoặc lạnh hoặc nóng tùy ý. 
          Khi con muốn uống rượu Bồ Ðào tửu thì có chai ngọc chén vàng trước mặt con sẵn bàn ghế tiện nghi, 
để tiếp xúc cho con được muôn vàn thong thả. Rồi khi con đi, nó cũng biến vào bản thể của con mang đi. 
Nó cũng là một vị Bồ Tát DIỆU PHÁP LIÊN HOA hành thông hoán võ, thâu tà phạt quỷ biến hóa vô song, 
văn võ kiêm toàn. Ví như gặp một vị tà hung, con hóa ra một dây thiết tả, để trói bắt chúng nó đem về Thiên 
Cung nhiều vị Phật hành khiến, giáo huấn chúng nó trở nên một vị tà quy hiền, rồi nó cũng tu hành trừ tội 
và lên chức hành chánh. 
          KIẾN NHỨT THIẾT NGHĨA PHẬT nghĩa là: Vị La Hán này cốt giác của nó là Ngũ Uẩn, là vị làm 
đầu của các La Hán trong cơ sở ngũ tạng mà ra, nay khiêm chức KIẾN 
NHỨT THIẾT NGHĨA PHẬT để hiểu trước các tin tức, trình bày cho ta biết, để cho thần linh tâm được biết 
vị bốc tiên tri báo tin tức khắc, để có huyền diệu biến hóa. Vị này là một thứ bộ máy điển quang lanh lẹ, 
chớp nháng tức khắc, thông tri để cho con thừa hành phận sự, làm việc đắc kỷ sở nguyện, từ dưới thế gian 
trực chỉ thiên đàng. 
          TU DI SƠN PHẬT nghĩa là: Một hòn núi TU DI mà gom các Ngũ Uẩn, Ngũ Hành, Ngũ Tạng. Cốt 
giác của nó là tại mí tóc trước trán con, khi công phu điển lên tại đấy, hóa sanh hào quang, cũng xem thấy 
Bồng Lai nơi thiên đàng, bao la thế giới được thông thạo, phi hành, tiên tri cốt giác của nó là Ngũ Uẩn thay 
vì Ngũ Tạng. Ngũ Uẩn này trực tiếp luyện đạo, khí thanh trực thăng thấu đến TU DI SƠN, thừa tiếp cho 
linh hồn con được lên phẩm một Vị Tiên Trưởng Bồ Tát.  
          Sự biến hóa của Tiên Trưởng Bồ Tát là nơi đây. Có câu: 
“Nhơn bằng chữ Sơn, chỉ thị là Tiên. Chữ TIÊN là người có huyền diệu hào quang biến hóa. Chữ SƠN 
là sơn căn mí tóc, là khí điển cực thanh cực tịnh luyện đạo gom đến đó, ở nơi trước trán ta tại mí tóc, 
khiêm vì chức TIÊN TRƯỞNG BỒ TÁT”. 
          Tiên Trưởng Bồ Tát là một vị Tiên bên Văn Phật, vừa trực tiếp lên phẩm Phật, để thừa tiếp khi con 
luyện đạo hóa thành một thứ điển cực thanh cực tịnh trở nên một thứ thanh khí trực chỉ Bồng Lai, làm một 
vị phẩm Chơn Như, Chơn Nhơn Tiên Trưởng Bồ Tát. 
 
( còn tiếp ) 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) "Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Trịnh Quốc Hưng (em của đạo hữu Trịnh Quốc Cường) 
từ trần lúc 6 giờ chiều ngày 22 tháng 11, 2012, hưởng dương 62 tuổi, được siêu thăng tịnh độ." 
 
Cám ơn sự lưu ý của quý bạn đạo. 
Thiền đường lưu động Hawaii 
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2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bđ  VÕ VĂN NĂNG sinh năm 1930 tại Saigon. Mất ngày 
20.11.2012 (nhằm ngày 7.10 năm Nhâm Thìn) tại thị trấn Long Thành Tỉnh Đồng Nai.Thọ 83 tuổi, được 
siêu sinh tịnh độ. 
Xin chân thành cám ơn quý bạn đạo. 
Thiền Viện Tâm Linh & Sức Khỏe kính báo. 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
 
GIỔ TỔ VÔ VI  11 THÁNG 10 ÂM LỊCH 
 Tu Vô Vi uống nước nhớ nguồn 
Đời đạo luân thường đạo đức khuôn 
Nhờ Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu 
Dầy công sáng lập pháp tu chơn 
Vô Vi thế giới quây quần hội 
Tôn sư trọng đạo khắc ghi ơn 
Giổ tổ hằng năm ngày hội tết 
Hành giả Vô Vi đoàn kết hơn 
Công lao hạnh nguyện của Tổ, Thầy 
Gắng chí thực hành đúng di ngôn 
Duy trì phát huy pháp trường tồn 
Đức tổ sư truyền pháp độ nhơn 
Pháp thiền khoa học hành hữu dụng 
Lợi ích quần sanh quy cội nguồn 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
11.11.12) 

                       ----- 
NGŨ UẨN THÔNG 
Hiểu minh pháp lý Vô vi phật 
Quán thông chơn lý tâm linh giác 
Rõ rồi đâu có mất phần nào 
Nguyên lý hiểu chơn hành chất phác 
Đời đạo song tu nhiệm vụ tròn 
Tam cang ngũ thường đời cần nhất 
Xử lý vuông tròn tự diệt tham 
Hòa đồng thanh tịnh hồn siêu suất 
Linh hồn tánh vía ý an yên 
Luồng điển tiếp giao thông ngộ đạt 
Hồn óc thông tri đuốc huệ khai 
Soi hồn ngũ uẩn thông pháp phật 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
01.11.12) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


