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Số:  871  Ngày: 18 tháng 03 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 30/05/2001 đến 05/06/2002 
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) Trí taâm thanh nheï laø sao? 
2) Nieäm Phaät lieân tuïc coù theå queân taát caû söï haän thuø hay khoâng? 
3) Söï mong muoán cuûa ngöôøi haønh phaùp seõ ñaït tôùi ñaâu? 
4) Giaù trò cuûa söï quaân bình laø gì? 
5) Ngöôøi tu chung thuûy coù höõu ích gì khoâng? 
6) Luoàng ñieån qui nguyeân thieàn giaùc coù höõu ích gì khoâng? 
7) Chaùnh ñaïo laø sao? 
 
 
 
 

THỰC HÀNH 
 

Thực hành chơn pháp tự mình yên 
Cảm thức trần gian học hỏi hiền 

Triết lý giải bày cảm thức yên 
Tinh thông triết lý giải tâm hiền 

 
Vĩ Kiên 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 2/6 

1) Montreùal, 30-05-2002 5: 00 AM 
Hoûi:  Trí taâm thanh nheï laø sao? 
 

Ñaùp:  Thöa trí taâm thanh nheï thaät söï qui khoâng 
  Keä: 
 Thöïc haønh tieán tôùi töï qui khoâng 
 Chaúng coù lo aâu chaúng baän loøng 
 Töï giaùc töï minh khoâng daáy ñoäng 
 Thaønh taâm tu luyeän töï khai thoâng 
 
 

2) Montreùal, 31-05-2002  9: 20 AM 
Hoûi:  Nieäm Phaät lieân tuïc coù theå queân taát caû söï haän 
thuø hay khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa nieäm Phaät lieân tuïc coù theå môû ñöôïc ñaïi 
trí vaø thöïc hieän töø bi ñoä tha taïi traàn 
  Keä: 
 Töø bi taän ñoä quaàn sanh töï tieán 
 Giaûi toûa phieàn öu giaûi noåi phieàn 
 Thöùc giaùc chính mình khaép caùc mieàn 
 Bình taâm tu luyeän giuùp tha hieàn 

3) Montreùal, 01-06-2002  8 : 25 AM 
Hoûi :  Söï mong muoán cuûa ngöôøi haønh phaùp seõ ñaït 
tôùi ñaâu? 
 

Ñaùp :  Thöa söï mong muoán cuûa ngöôøi haønh phaùp 
seõ ñaït tôùi söï quaân bình 
  Keä : 
 Quaân bình töï ñaït voán ngöôøi tu 
 Tieán tôùi quaùn thoâng töï giaûi muø 
 Höùng chòu muoân ñieàu duyeân baát traéc 
           Truøng tu giaûi quyeát chuyeän meâ muø 

4) Atlantic city, 02-06-2002  8 : 45 AM 
Hoûi :  Giaù trò cuûa söï quaân bình laø gì? 
 

Ñaùp :  Thöa giaù trò cuûa söï quaân bình laø tieán hoùa 
ñeán voâ cuøng 
  Keä : 
 Giaù trò cuûa quaân bình töï tieán 
 Giaûi meâ phaù chaáp caûm taâm hieàn 
 Quí yeâu muoân loaïi töï thaân yeân 
 Caûm thöùc traàn gian khoå caùc mieàn 
 

5) Atlantic city, 03-06-2002  6 : 25 AM 
Hoûi :  Ngöôøi tu chung thuûy coù höõu ích gì khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa ngöôøi tu chung thuûy vôùi nguoàn goác 
cuûa chính mình raát höõu ích 
  Keä : 
 Nguoàn coäi chính mình raát höõu duyeân 
 Phaù meâ phaù chaáp cöùu thaân mình 
 Bình taâm tu luyeän taâm haønh tieán 
 Thanh tònh chính mình giaùc taâm yeân 
 
 

6) Atlantic city, 04-06-2002  9 : 40 AM 
Hoûi :  Luoàng ñieån qui nguyeân thieàn giaùc coù höõu ích 
gì khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa luoàng ñieån qui nguyeân thieàn giaùc thì 
môùi coù cô hoäi lieân tuïc khai trieån ñaïo phaùp 
  Keä : 
 Lieân tuïc khai trieån nguoàn chaùnh ñaïo 
 Thaønh taâm tu luyeän tieán thaân vaøo 
 Caøn khoân vuõ truï duyeät taâm giao 
 Thöùc giaùc chính mình chuyeån thaáp cao 

7) Atlantic city, 05-06-2002  8 : 45 AM 
Hoûi :  Chaùnh ñaïo laø sao? 
 

Ñaùp:  Thöa chaùnh ñaïo laø töï khai thaùc trung tim boä ñaàu 
  Keä: 
 Qui nguyeân thieàn giaùc töø taâm ñaàu 
 Giaûi toûa phieàn öu yù thöùc saâu 
 Duyeân ñaïo tình ñôøi khoâng laãn loän 
 Bình taâm tu tieán chaúng lo saàu 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
 
HAÏ GIÔÙI :  
 
Caùi haï giôùi nhö toâi ñaõ noùi roài. Ngöôøi môùi tu ñang thanh loïc haï giôùi, phaûi coù Phaùp Luaân môùi thanh loïc haï 
giôùi, phaûi coù Phaùp Luaân môùi thanh loïc haï giôùi, söï tröôïc oâ cuûa tình duïc cuûa haï giôùi naøy, phaûi duøng Phaùp 
Luaân môùi chuyeån noùleân boä ñaàu. Khoâng daøy coâng khoâng laøm ñöôïc.  
 
HAÏ THÖØA, TRUNG THÖØA, THÖÔÏNG THÖØA : 
 
Haï thöøa laø beân döôùi naøy, caùc baïn laøm Phaùp Luaân theùt roài caùi ñieån naøy noù leân leân, caøng ngaøy noù phaûi thöøa 
tieáp voâ Trung giôùi, roài töø Trung giôùi noù thanh loïc ñi. Coù nhieàu khi caùc baïn tu tôùi ñoù noù buoàn, roài tôùi ñoù 
moät thôøi gian, caùi ñieån noù hoøa caûm roài noù thaáy nheï, nheï noù phaûi ñi leân, noù leân bao nhieâu töøng khu oác ôû 
trong naøy, noù ñi leân. 
 
Ñoù, caùi haï thöøa noù môùi thöøa tieáp leân tôùi trung thöøa, roài noù môùi thöøa tieáp leân thöôïng thöøa. Ñoù, caùi ñoù roõ 
raøng laø vaäy. Töø töø ñi leân roài noù… thoaùt ra khoûi baûn theå, noù sieâu thöôïng thöøa. Maø tôùi sieâu thöôïng thöøa phaûi 
hoïc roài môùi tôùi ñaïi ñònh voâ thöøa. Tôùi ñaïi ñònh voâ thöøa laø khoâng coù thöøa tieáp maáy caùi ñoù nöõa, töï ñoäng roài, 
mình soáng yeân roài. 
 
HAØNH HÖÔNG : 
 
Caùi cuoäc haønh höông! Ñoù, laø caùc baïn ñaõ laâm vaøo trong moät theå xaùc cuûa tieåu thieân ñiaï naøy laø ñeå hoïc hoûi 
chôù coù, gì ñaâu? Sanh, laõo, beänh, töû tham, saân, si, hyû, noä, aùi, oá, duïc noù cöù ñi ñi laïi laïi, ñi ñi laïi laïi cho caùc 
baïn minh. 
 
Ñoù, roài caùc baïn môùi yù thöùc ñöôïc ngoaøi caùi söï naøy laïi coøn caùi söï sieâu nöõa. Ngoaøi baûn theå naøy thì toâi laø 
nguoàn coäi, toâi ñaâu coù phaûi coù baáy nhieâu ñaây? Nguoàn coäi toâi laø ôû choã voâ cuøng giaùng sanh. Baây giôø toâi phaûi 
trôû veà vôùi söï voâ cuøng giaùng sanh thì cuoäc trôû veà ñoù laø cuoäc haønh höông, ñi veà. Haønh laø ñi, höông laø ñieåm 
cho noù saùng suoát ñeå ñi, khoâng phaûi ñi trong taêm toái. Ñi trong saùng suoát keâu baèng haønh höông.  
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Dũng Chí 
 

Giáng lâm tại thế quy hình luật 
Trí não cân phân, nguyện góp phần 

Chuyển thức trong lòng xây dũng chí 
Hành thông chơn giác, tiến thanh lần. 

 
Thanh lần thế đạo cân phân, 

Chơn tâm bộc phát khai tầng nở hoa. 
Vui trong thanh tịnh chan hòa, 

Giải mê phá chấp, thật thà cảm thông. 
Bên ngoài cho đến bên trong, 

Quy về trật tự, giải thông đạo đời. 
Hòa đồng thanh tịnh của Trời, 

Nơi nơi thức giác, giữ lời thanh cao. 
Hòa cùng muôn sắc, muôn màu 

Trí tâm thanh tịnh, đớn đau chẳng còn. 
Trở về thực chất lòng son, 

Con người khó tạo, vuông tròn dựng xây. 
Mây mưa thuyên chuyển hằng ngày, 

Tâm lo tu học nhẹ thay tình Trời. 
Từ bi bác ái sáng ngời, 

Thanh bình tái lập, đời đời yên vui. 
 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng. 

Amphion, 11-06-1988 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin bạn đạo hướng tâm cho : 
1.       Bạn đạo LÊ PHƯƠNG MAI sinh ngày 20 tháng 7 năm 1949 mất ngày 7 tháng 3 năm 2012 tại San 
Diego, California, hưởng thọ 63 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
2.       Bạn đạo HOÀNG VĂN ĐỨC sinh ngày 17 tháng 2 năm 1926 mất ngày 8 tháng 3 năm 2012 tại Los 
Angeles, California, hưởng thọ 86 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
3.       Thân hữu  Daniel Bayless sinh ngày 18 tháng 7 năm 1952 mất ngày 16 tháng 2 năm 2012 tại Orange 
County, California, hưởng thọ 59 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California. 
 
2) Xin quí bạn đạo hướng cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Văn Ân. Sinh năm 1929. Mất lúc 5g ngày 
10.3.2012 (nhằm ngày 18.2 Nhâm Thìn) tại xã Hóa An TP. Biên Hòa.Thọ 84 tuổi được siêu sanh tịnh độ. 
Xin chân thành cám ơn quí bạn đạo. 
Trần Khắc Phái kính báo. 
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3) Xin quí bạn hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo KHƯƠNG ĐÌNH VUI 
sinh năm 1971. Mất ngày 16.3.2012 (nhằm ngày 24.2  Nhâm Thìn). Tại xã Suối Cao H. Kinh Lộc Đồng 
Nai, hưởng dương 42 tuổi được siêu sanh tịnh độ. Xin cám ơn quí bạn đạo. 
Trần Khắc Phái kính báo. 

BẠN ÐẠO VIẾT 

THƯ CỦA ANH HỒ HUỆ CÙNG CÁC BẠN ĐẠO VÔ VI THẾ GIỐI 

 
Lời kêu gọi của chị Xuân An : ( trong mạng nội bộ ) 
 Tôi có ý đề nghị VoviLib xin nhờ các bạn sẽ tham dự ÐH VôVi quốc tế năm nay vui lòng chép mỗi bạn 
1 MP3 (hoặc nhiều hơn nếu phát tâm làm được), rồi đến khi tới ÐH (Los Angeles và Cambodia), chúng 
tôi sẽ xin gom lại và sẽ chia ra nhờ các bạn khác duyệt sau.  Ít lắm chúng ta sẽ có được:  
1/ một số nhiều bài đã được chép, và 
2/ một số bạn đao sẽ rất vui vì đã đóng góp được cho chung, và được hưởng rất nhiều lợi  ích mở trí vì 
đã chăm chú chép lời Thầy giảng.  

        ***Xin kính mời Anh Huệ vui lòng giúp viết 1 lá thư/thông báo trình bầy việc làm   này đến các ban tổ 
chức ÐH và nhờ gởi thông báo đến số b/đ đã ghi danh.   Xin Anh giúp theo rõi việc làm này và coordinate 
cùng chúng tôi, giúp chúng tôi hiện đang làm nhiều việc chi tiết li ti trong Thư Viện để có được như ngày 
hôm nay.   Nếu Anh có thể mời thêm càng nhiều Bạn đạo giúp vô thì càng vô cùng quý.  Càng sớm sẽ càng 
tốt vì ÐH cũng chỉ còn vài tháng nữa.***   
 
     Thưa các bạn, 
     Thể theo lời kêu gọi trên của chị Xuân An, tôi xin mạn phép tâm sự vối các bạn đạo thế giới vài lời để 
phần nào tìm cách giúp đở nhóm VoViLib trong công việc chép băng giảng của Đức Thầy, nhằm tiếp tục 
phổ truyền PLVVKHHBPP sâu rộng hơn, sau khi Đức Thầy qua đời, cho tất cả mọi người trong thế hệ hiện 
tại cũng như các thế hệ tương lai. 
     Như các bạn đã biết,  VoViLib chỉ gồm có một nhúm 5,3 người  đang âm thầm gánh vác một công việc 
hết sức nặng nề là :  SAO CHÉP toàn bộ hơn  5 ngàn băng giảng của Đức Thầy đã Thuyết giảng khắp thế 
giới trên 50 nặm.     
       Công việc của nhóm VoViLib, do Thầy chỉ định, đã bắt đầu khởi động 4 năm trước ngày Đức Thầy ra 
đi, mong ước được hoàn thành ước nguyện kịp thời để được Đức Thầy có thời giờ duyệt lại. Nhưng than ôi, 
mộng ước nầy không được toại nguyện. Càng nhúng tay vào công việc nầy, nhóm VoViled càng bị lún sâu 
vào hố thẳm, càng bị bế tắt. Lý do đơn giản là nhân sự hết sức giới hạn, mà công tác càng ngày càng gay go 
trắc trở. Tuy thế, nhóm đã cố gắng vượt mọi trở ngại, để hoàn tất những phần quan trọng nhất. Đó là 1/ 
chuyển tài liệu từ Băng nhựa đã bị hư hao, củ kỉ, trở thành  băng dĩa, để được xữ dụng lâu dài hơn, 2/ thanh 
lọc âm thanh cho rõ ràng hơn, và 3/ lưu trữ tất cả tài liệu quí báu nầy vào vi-tính, để khỏi bị nạn tam sao 
bách bổn .  Giai đoạn chót hiện nay là  khâu CHÉP BĂNG, chép từ băng đĩa sang tài liệu viết, đọc được,  để 
tạo điều kiện  cho chúng ta cũng như các nhà tâm linh học  nghiên cứu và tham khảo chiều sâu  Pháp môn 
VoVi một cách tiện lợi và dễ dàng hơn . 
     Ta thữ làm một bài toán nhỏ như sau : 
     Cho đến hôm nay, VoViled chỉ mới chép được võn vẹn có 3,4 chục cuốn băng giảng trên tổng số trên 5 
ngàn cuốn. Thí dụ VoViled sãn xuất được 50 cuốn băng chép trong 1 nặm. 10 năm tới, hy vọng sẽ chép 
được 500 cuốn. Muốn hoàn tất công việc ghi chép 5 ngàn cuốn băng giảng của Thầy, thì phải mất thời gian 
là bao nhiêu, các bạn đoán thử? Xin thưa : 100 năm. 
      Công việc nầy thật ra không khó, nhưng lại  thiếu thốn trầm trọng về nhân sự. 
     Trong vòng 10 năm tới, biết bao biến đổi của thế sự, chưa chắc rằng chúng ta sẽ còn cơ hội và phương 
tiện để hoàn thành công tác quan trọng nầy. Một sự cố nào xảy ra cho vài người trong nhóm VoViLib, thì 
công tác của các bạn này chắc chắn sẽ bị đình trệ, nếu không nói là sẽ rơi vào trong quên lãng. Và cả một 
kho tàng triết lý tâm linh vô giá của Đức Thầy, được xây dựng bằng trọn cả một cuộc đời của Ngài với 50 
năm Tâm huyết , Mồ hôi và Nước mắt, sẽ bị chôn vùi trong hang động vắng lạnh,  mà mấy ai trên cỏi đời 
nầy lại có được diễm phúc như  chàng Từ Thức lạc động Thiên Thai. 
     Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lòng nhiệt tình và tinh thần phục vụ hoàn toàn bất vụ lợi của chị Xuân An và 
bạn Trần hải Tân và một số cộng tác viên khác hiện đang nằm  trong bong tối. Và tôi cũng tin tưởng rằng 
các bạn đạo khắp thế giới cũng biểu đồng tình với tôi về điểm nầy, một cách vô điều kiện. 
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     Vậy thì chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm  gì, để giúp đổ nhúm VoViLib hoàn thành sứ mạng 
Chép Băng mà Thầy đã giao phó?    
      “Mỗi người đóng góp một phần” Thầy đã từng dạy. 
Chỉ cần mỗi người cố gắng chép MỘT cuống băng ( xin nói nhỏ: các bạn trẻ phải 10 cuốn), thì công tác nầy 
sẽ được  hoàn thành rất là mỹ mãn trong một thời gian kỷ lục NGẮN. 
( còn tiếp kỳ sau) 
    Hồ Huệ  

     Kỳ sau : 

1/ Lợi ích của công việc Chép Băng 

2/ Phương thức chép băng đơn giản cho các Lão Ông/Lão Bà 
THƠ BẠN ÐẠO 

        TU HÀNH KHAI BẢN THỂ 
Xuất hồn bản thể ở bên trong 
Công luyện dày tu hiệp nhất thông 
Ở trong biến hóa không bên ngoài 
Nên đừng vọng tưởng tu hoài công 
Đắc đạo hay không thực chất hành 
Chính mình khai thác mới kỳ công 
Trong ta chơn, triết lý đầy đủ 
Tiểu thiên địa khối óc bên trong 
Chịu tu khai thác tâm thanh tịnh 
Hướng ngoại không hành tâm loạn động 
Hướng thượng lo tu khai phát triển 
Thức giác phá mê hết tréo tròng 
Phá mê phá chấp khả năng có 
Thượng Đế ân ban rất chí công. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Cứu) 09.02.12 
                          ---- 
              QUÂN BÌNH BẢN THỂ 
Khí thần không tán dưỡng NỘI KHÍ 
Kiên trừ sắc dục giữ TINH KHÍ 
Giảm bớt vật hăng dưỡng HUYẾT KHÍ 
Nước bọt cam lồ dưỡng TẠNG KHÍ 
Tham sân giải  được dưỡng CAN KHÍ 
Ăn uống giản đơn dưỡng VỊ KHÍ 
Thân tâm thanh tịnh dưỡng TÂM KHÍ 
Bảy điều thực đúng tự quân bình 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 14.02.12 
                      ----- 
           TIỀM THỨC 
Văn thư thi phú hồn nhiên tới 
Ý tình chan chức mượn thơ lời 
Không cảnh không lời sao hiểu thấu 
Nội bình diệu cảnh nội tình soi 
Nguyên hành pháp tịnh về nguyên khởi 
Thật chất cảnh hình tiềm thức khơi 
Cảnh có ẩn không suy học hỏi 
Nhiên tình điển giới thấu cơ ngơi. 
     Cà Mau 12/03/2012 
          Văn Phong 

 
 
              GƯƠNG LÀNH 
(Thân tặng Ba Tuấn- Long Thành) 
Ở đây có một thiền nghi  
Tu hành theo pháp Vô Vi cứu mình 
Lưu thanh khử trượt tâm linh 
Thân luôn khỏe mạnh mạch tình đó đây 
Lý minh hành pháp theo thầy 
Tiến tu giúp bạn đông tây chẳng màng 
Tình em phận chị cưu mang 
Xá gì danh lợi giàu sang mặc đời 
Đường tu cũng lắm trò chơi 
Đua chen ganh tỵ lắm lời thị phi 
Anh tu pháp lý Vô Vi 
Quán thông lý đạo từ bi giúp người 
Thân anh diệu sáng thêm tươi 
Gương anh soi rọi nụ cười em xinh. 
   Bạc Liêu 14/03/2012 
    Tô Văn Việt 
                      ---- 
                HỘI NHƯ 
Hội như tiên cảnh người người trông 
Hỏi ý tâm ta có sẵn lòng 
Nội thức ngoại buông cho trống rỗng 
Nghiệp thời cảnh sắc học xoay vòng 
Năm dài học hỏi ngày ngày tiến 
Mỗi bước cho ta mỗi tiến trình 
Suy ngẫm trôi qua như giấc mộng 
Cảnh đời chợt thoáng cũng về không. 
  Cà Mau 12/03/2012 
   Văn Phong 
 
 
 

 


