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Mục Bé Tám 1996 
 
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 ÐạoTâm 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) Tại sao làm người luôn luôn cầu Trời Phật hộ độ cho được bình an, mà không chịu tu, tự xây 
dựng cho mình được quân bình và bình an? 
2) Tại sao kiếp người không đạt được như ý muốn? 
3) Tại sao làm người có lãnh vực thanh tịnh mà không hay biết gì? 
4) Tự nhiên hình thành là sao? 
5) Sự thông minh do đâu mà có? 
6) Làm sao thấy được sự trì trệ của chính mình? 
7) Vô cùng tận là sao? 
 

 

Thieáu Trí 
 

Thieáu trí hoàn thieâng khoâng tieán böôùc 
Caûm thoâng ñôøi ñaïo töï phaân baøn 
An laønh tieán hoùa thanh caàn tieán 
Giaûi toûa phieàn öu taâm tònh hieàn 

 

Lương Sĩ Hằng 
 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 2/13 
 
 
 

1) 4-10-96 Monaco 
Hỏi: Tại sao làm người luôn luôn cầu Trời Phật hộ độ cho được bình an, mà không chịu tu, 
tự xây dựng cho mình được quân bình và bình an? 
 
Đáp: Thưa làm người thì ai ai cũng có con ma lười biếng, ỷ lại và muốn có. Đó là tánh chất yếu 
hèn của nhơn sinh, chỉ có phần hồn là chủ chánh, chịu dũng mãnh tu sửa, thì mọi nghiệp lực từ 
nhiều kiếp sẽ tự nó tan biến dần 
 
                    Kệ: 
Nhiều kiếp không minh đã diễn dần 
Nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần 
Tự mình thức giác hồn thăng tiến 
Rõ lẽ Trời ban xét xét phân 
 
2) 5-10-96 Monaco 
Hỏi: Tại sao kiếp người không đạt được như ý muốn? 

 
Đáp: Thưa kiếp người qui định nhiều nhứt 100 năm, lần lượt bắt buộc phải tiến hóa về cõi trên. 
Lúc sống làm người tại mặt đất chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội tiến về cõi trên sớm hơn qui định 
 
                    Kệ: 
Tâm linh thực chất hành trình tiến 
Vượt khỏi thế gian giải nỗi phiền 
Phục vụ cứu đời lại sống lâu 
Hồn không tiêu diệt được bình yên 
 
3) 6-10-96 Monaco 
Hỏi: Tại sao làm người có lãnh vực thanh tịnh mà không hay biết gì? 
 
Đáp: Thưa làm người cần sự hoạt động thì mới có sống, hướng ngoại để tìm kiếm những gì hữu 
ích chính mình mà đành quên đi lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt của chính mình, tạo thành 
tham dâm mà không hay biết gì, sanh ra một tập quán tự phá hoại tâm thân, vị trí của phần hồn 
biến mất, cuống cuồng theo sự vọng động ở bên ngoài, khó tu khó hòa, tạo khổ cho nhau 
 
                    Kệ: 
Hướng ngoài quên trước quên sau động 
Giải quyết không xong chẳng một lòng 
Chơn thật không còn không hợp nhứt 
Khổ tâm cực trí vẫn lòng vòng 
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4) 7-10-96 Monaco 
Hỏi: Tự nhiên hình thành là sao? 
 

Đáp: Thưa sự tự nhiên hình thành là không biết trước được, đối với người tu thiền dày công 
công phu tu luyện, sẽ hội tụ luồng điển tự nhiên thức giác trong cơ tiến hóa, lúc nào cũng thành 
thật thực hành, trong sự tri giác của chính hành giả 
 

                Kệ: 
Hành thông hướng thượng tự tâm hòa 
Qui hội chơn hồn tự bước qua 
Lý luận không thành bằng chất phác 
Trì tâm thực hiện lý chan hòa 
 
5) 8-10-96 Monaco 
Hỏi: Sự thông minh do đâu mà có? 
 

Đáp: Thưa sự thông minh nhờ sự tận dụng khả năng của chính mình mà có. Người tu thiền tự 
lập lại sự quân bình của chính mình, trong vòng trật tự và thông suốt. 
              Kệ: 
Khối óc thanh tịnh chuyển sàng minh 
Giàu lòng tu tiến hiểu thâm tình 
Qui y một mối Trời ban phước 
Tận hưởng tình cha sống chẳng xa 
 
6) 9-10-96 Monaco 
Hỏi : Làm sao thấy được sự trì trệ của chính mình? 
 

Đáp: Thưa nhìn thẳng vào sự trật tự của chính mình hằng ngày đã hoàn tất chưa? Thì sẽ thấy rõ 
sự trật tự của sự khởi điểm thì mới thấy được sự kết quả ở tương lai. Nhân là do Thiên thời địa 
lợi nhơn hòa, thì mới hiểu được luật nhơn quả. 
                  Kệ: 
Thiết tha tiến hóa tâm thân hòa 
Trí tuệ phát quang tự hiểu xa 
Thông suốt đường tu không trở ngại 
Bền lòng tự tiến chẳng còn xa 
 
7) 10-10-96 Monaco 
Hỏi : Vô cùng tận là sao? 
 

Đáp: Thưa vô cùng tận là thanh nhẹ càng thanh nhẹ hơn nữa, ánh sáng càng sáng hơn, thì mới 
tận diệt được sự tranh chấp. 
                Kệ: 
Thầm tu thầm tiến giải phân tầm 
Trí tuệ phân minh tự hiểu thầm 
Nguyên lý tràn đầy trong ý thức 
Thực hành chơn pháp tự phân tầm 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Linh hồn 
 

Linh hồn nguyên gốc vô sanh 
Như Lai hội tụ hóa sanh cõi trần 

Bước vào thế cảnh bần thần 
Giam trong thể xác khó phân đạo đời 

Lắm khi bực tức muốn rời 
Nghiệp duyên lẫn lộn nơi đời tạm thôi 

Phù sanh cõi tạm vị ngôi 
Lôi thôi đử thứ đứng ngồi không yên 

Giam thân tự cảm lụy phiền 
Hút thâu ngoại cảnh khó yên cõi lòng 

Ðộng lòng giao tiếp ngoài trong 
Không sao tránh khỏi tạo vòng khổ đau 

Cảnh đời lý luận thương nhau 
Bên trong muốn tránh khỏi rầu khỏi lo 

Tự mình thức giác dặn dò 
Không mê không chấp, không nhờ ngoại lai./. 

 
Lương Sĩ Hằng 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

HỒI SINH VÔ TẬN 

Montréal, Ngày 21 Tháng 3 Năm 1982 (tiếp theo) 

Vừa rồi chúng tôi đã có dịp ở Palawan đã gặp biết bao nhiêu tâm hồn đau khổ, trong lúc chờ đợi 
được định cư, muốn có một giọt nước của Thượng Đế ân ban, nhưng mà may thay và lành thay 
tôi đã đến đó, được mọi sự sáng suốt của Bề Trên ân ban và thuyết giảng cho mọi người thấy rõ, 
khả năng sẵn có của chính mình, chấp nhận và tiến hóa, vinh hạnh được làm con người, sung 
sướng được thấy rõ ta là con nợ của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Phải sửa mình, tự thức sửa mình, ôm 
lấy một cuốn kinh vô tự trong hành trình của cuộc hành hương hiện tại. Mỗi người đều đã tự ý 
thức, thương yêu xây dựng. 

Sau những lời khuyên giải của chúng tôi, hành động của chúng tôi và những gì tôi đã gặt hái nơi 
những người đau khổ của chúng ta. Và những người đau khổ của chúng ta sẽ được điêu luyện, 
xây dựng, rồi ở tương lai này cũng sẽ là món quà quý của chúng sinh. Đã hành, những người đó 
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đã hành, đã hành trong đau khổ, đã hành trong khổ hạnh, đã hành trong thức tối tâm và tự thức, 
hướng về sáng suốt. Giờ phút này, chỉ biết sống với ông Trời, biết sống với Cha Tình Thương, 
đã xoa dịu tâm hồn của mọi người. Chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, ngoài ông Trời chẳng ai biết 
tôi, tôi đau khổ quá nhiều. Cảnh đời không phải cảnh của tôi nữa rồi, tôi phải trở về với cảnh tâm 
linh mới là thực chất của chính tôi. 

Cho nên những bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều, cũng như chúng tôi đã hòa tan với những bạn, 
sau những thời thiện niệm, sau những thời công phu của chúng tôi đã gặt hái một phần thành 
điển, có chúng tôi đó, xây dựng và truyền cảm cho tất cả mọi người được gần chúng tôi. Từ hành 
động của chúng tôi và chúng tôi gặt hái những hành động của tất cả những người đau khổ hiện 
tại. Chúng tôi lại được thêm những bạn đồng hành và chúng tôi ôm nhau trong tâm hồn, nhớ 
thương xây dựng. 

Cho nên khi vắng chúng tôi, được ghi băng, chúng ta được đại phước, lời nói của chúng tôi được 
ghi băng, và những người đó sẽ được nhắn nhủ, càng nghe càng thức tâm, càng trở về với họ và 
những người đó là ta, là chúng ta, là huynh đệ chúng ta, là sự đau khổ của chúng ta. Chúng ta thử 
gánh như Thượng Đế đã và đang gánh, Thượng Đế đã mang người tới cho chúng ta rồi, mà chính 
những người đó là Thượng Đế đang đau khổ, oằn oại, trong những bài học nhồi quả của tình thế 
thiên cơ. Chúng ta thấy rõ, chúng ta phải hòa tan học, những người đó đã từng rơi lụy và khóc rất 
nhiều, chỉ mong Thượng Đế ân ban một tình thương. 

Ngày nay những người đó đã có, đã thấy khả năng sẵn có của chính mình, sau sự phân tách của 
chính tôi, vì tôi là những người đau khổ đó trước kia. Nhưng mà sau sự đau khổ, tôi đã gặt hái 
được một tâm linh siêu diệu, vô cùng của Thượng Đế. Ngày nay tôi thực hiện đại nguyện của 
chính tôi, chia sớt cho tất cả các bạn khắp năm châu, tự thức và tự tu, trở về với chính mình. 

Chúng ta không còn sự tăm tối ngu muội, độc tài nữa. Chúng ta phải xây dựng trong hòa đồng 
tâm thức. Chúng ta thấy khả năng của Thượng Đế là vô cùng đã bao vây và đang xây dựng cho 
chúng ta, chúng ta không có quyền năng bằng Ngài, chúng ta chỉ chờ lệnh mà làm. Cho nên phải 
tu, chúng ta có quyền tu, quyền tu bổ sửa chữa món quà của Thượng Đế đã ân ban là thể xác của 
các bạn? Cái tiểu thiên địa này là cái cảnh huyền vi của Thượng Đế đã ân ban. Các bạn có quyền 
đó mà thôi. Còn thượng lệnh thì sẽ có, chúng ta tin nơi Ngài, Ngài sẽ sắp đặt. Ngài sẽ thúc dục 
tâm hồn của các bạn? Đi nơi đây nơi đó rồi thuyết giảng cho mọi người. Rồi các bạn mới thấy sự 
giàu có vô cùng của Thượng Đế cho các bạn, chia cho các bạn. Nhưng mà Thượng Đế không 
phải là một đấng ngu muội, luôn luôn, luôn luôn ban bố mà muốn luôn luôn thu hút, mà luôn 
luôn, luôn luôn xây dựng, luôn luôn dẫn tiến, luôn luôn đào tạo những cơ sở vô cùng tiến hoá. 
Bài toán của Ngài không bao giờ sai lạc, nhưng mà sự độc tài và sự tăm tối của chúng ta tạo ra 
sự sai lạc cho chính mình mà thôi. 

Cho nên các bạn, ngày hôm nay lại được tái ngộ tôi, âm thinh tôi đã về với các bạn, xoa dịu tâm 
hồn các bạn. Sự hướng thượng và sự hướng tâm các bạn đối với tôi, sưởi ấm lòng tôi. Ngày nay 
sự sưởi ấm đó các bạn không bị hoang phí. Các bạn có một đứa học trò ngoan, thay các bạn đi 
khắp các nơi, để xoa dịu mọi người và trở lại báo cáo để đóng góp những gì của các bạn còn 
thiếu thốn. Các bạn không có một thằng học trò ngỗ nghịch đâu! Nó đã tu và nó đã làm những gì 
trong tâm thức mong muốn của các bạn. Các bạn nên hành như nó và sử dụng nó bất cứ lúc nào, 
để cho nó tiến hóa mau hơn. Nó đóng góp sự tiến hóa của các bạn. 
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Cho nên các bạn phải thực hiện điều đó, trước hết phải thương yêu cảnh huyền vi của các bạn. 
Các bạn không bao giờ còn sự cô đơn, tiểu thiên địa này là ai làm chủ ngoài bạn? Cho nên các 
bạn phải giữ lấy nó, thương yêu nó, nó là tôi đó các bạn, nó là đầy tớ của các bạn, đó các bạn! 
Các bạn đã sử dụng nó rồi. Ngày nay các bạn muốn sử dụng nó để quán thông tất cả mọi sự việc, 
các bạn phải đạp lên nó đi, để xây dựng nó. Các bạn sẽ là một thầy đời lẫn đạo. Các bạn phải đặt 
nhiều câu hỏi đến với nó. Các bạn phải tìm những gì của nó, và phải xây dựng cho nó, vô cùng 
thương yêu, vô cùng cảm nhận. 

Chính nó đã quý trọng các bạn như là thầy, như thầy của nó, quý trọng luôn luôn, cảm mến các 
bạn luôn luôn không bao giờ xa và bỏ các bạn. Sức chịu đựng của nó vẫn còn tái diễn, sức chịu 
đựng của nó qua cái cơn nhồi quả của Thượng Đế các bạn đã chứng minh, chính thằng đó đã 
chịu đựng. Ngày hôm nay âm thinh của nó vẫn truyền cảm các bạn. Tôi quỳ lạy van xin các bạn, 
để các bạn tự thức và đồng hành với nó, xây dựng thành một cơ đồ siêu diệu văn minh của 
Thượng Đế. Nó đã từng quỳ lạy trong đêm thanh vắng để xin các bạn tự thức, xóa bỏ hận thù, 
xây dựng thương yêu. 

Chúng ta phải làm, chúng ta phải học, chắc chắn chúng ta phải tiến. Không còn sự trì trệ nữa. 
Vốn các bạn hôm nay đã có rồi, không nhiều thì ít, các bạn tự điêu luyện các bạn, các bạn mới 
được trở về với sự sáng suốt. Bao nhiêu vật chất đang bao vây các bạn, trong căn phòng của các 
bạn hiện tại. Từ đất cát biến thành cái ly để bảo vệ sự sống của nhân sinh. Đó có phải tình 
thương của Thượng Đế không? Một cái cây đã hy sinh trở thành cái bàn cho các bạn viết văn, có 
phải sự hy sinh của Thượng Đế không? Bông vải trở thành miếng vải may áo cho các bạn phải 
sự hy sinh của Thượng Đế không? Tại sao Thượng Đế hy sinh để làm gì? Để đưa chúng ta trở về 
với Ngài, nếu Ngài là dị biệt chúng ta, đâu có sưởi ấm chúng ta làm gì! Nếu tôi còn dị biệt sự cao 
thấp, tôi đâu có làm học trò của các bạn làm gì! (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Làm sao Bước qua điển giới? 

Chúng ta bước qua điển giới, làm sao bước qua điển giới? À, khối óc của chúng ta là điển 
đây, vừa nói là các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn có cảm ứng, các bạn có mê chấp. Các 
bạn có thấy rằng: Ô, người này nói không đúng, người kia nói đúng, phản ứng liền! Đó là 
điển giới, ngay trung tim bộ đầu của các bạn chớ không đâu hết. Đó, chúng ta bước qua 
điển giới tự tầm, mới tìm ra tại sao tôi hiểu? Cái xác này toàn thân rờ mó được nó không 
có hiểu, mà cái đó tôi vừa nghe qua cái âm thinh tôi hiểu cái chuyện sâu xa Trời Đất, 
Bồng Lai, Tiên cảnh, Địa Ngục tôi hiểu hết, như tôi đã đi tới đó, phải cái điển giới không 
các bạn? 

(Khóa 4, TV Vĩ Kiên - Quy Thức) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 29 tháng 10 2022 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban 
vui   cho đến 31 tháng 12 2022 như sau:  
 
                          Người gửi                          US$                      CAD or currency 
Son Hoang Hong (TD Hong Binh Hoang -VA) 600    
An Danh (Mtl)    650   
Thao Nguyen (CA) 250    
Fred Reiss (CA) 200    
Olivier Phan (France)    120 euro 
Rene Phan (Fr)    400 euro 
Hong Vo (Co) 100    
An Danh (Tx) 3,000    
Nguyen Xuan Mai(CA) 900    
Phu Nguyen (CA) 200    
An Danh (Ca) 200    
Kevin Quang Lam (CA) 500    
Tony Nguyen (MN) 2,000    
Do Thi Van (CA) 200    
Truong Thi Kim Sa (In) 300    
Mai Kim Khue (CA) 200    
Vuong Tri Nhan (Tx) 300    
Lu Thi Doan Tuu(MD) 1,000    
Lai Ngoc Hoa (AB)    1,500   
Luc Quang Tran (CA) 1,200    
An Danh (Mtl)    650   
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
BD TD Duyen Lanh Melbourne (Aus)    2000 Au$ 
Olivier Phan (France)    140 euro 
Ngo Viet Chau Bao (France) 500    
Hong Duc & Bao Khanh (Ca) 200    
Nguyen Thi Anh (Australia)   901   
Rene Phan (Fr)    400   
Hang Tran (VA) 500    
An Danh (Mtl)    1,000   
Cuong Phu Van& Thuan Van(AB)    1,000   
Nguyen Thi Lai (VA) 500    
Nguyen Xuan Mai(CA) 680    
Le Thi Kim Phung (Belgique) 1,320    
Minh Nguyen (SC) 2,000    
Hong Vo (Co) 100    
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Lan Luong (TX) 300    
Serena Truong (CA) 800    
Banh My Hom (CA) 100    
Do Thi Duong Cam (Australia) 2,000    
Phuong Le (Tay Uc) 

 
3,028   

Kim Nga 100   
Cindy Lau (Las Vegas) 2000   
Ẩn Danh,( Las Vegas) 1000   
Phan Mạnh Tiến Steve (Alabama) 500   
Infinity Nail Spa (Alabama) 300   
Kevin Văn Triết (Alabama) 500   
Hoa Nguyễn (Garland, TX) 900   
Ẩn Danh,( CA) 5000   

 
 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
 
- Xây nhà tình thương cho gia đình nghèo ở miền tây 
  
- Học phí cho các em nghèo,mổ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học  
 
- Hỗ trợ gia đình mẹ mù cha chết và 9 đứa con ở Kontum được có ăn  
 
- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long 
 
- Giúp mái ấm Thiên Ân ở Pleiku (150 em bị bỏ rới hay mồ côi) 
 
- Phát 7 hòm người chết không hòm chôn (6 cái ở Kontum và 1 cái ở Hà Tĩnh bà cụ khuyết tật và 
neo đơn sống nhờ hàng xóm) 
 
-Hỗ trợ người nghèo không tiền trị bệnh    
 
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum và 
trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng 
 
-Phát gạo và lương thực cho người Phong và bại liệt ở Gia Lai và người nghèo đói ở Lâm Đồng 
 
-Hỗ trợ chi phí ăn học  cho 35 em trong  cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách nhiệm   vì 
khó khăn   
 
- Hỗ trợ bạn đạo trị bệnh hay bị tai nạn 
 
- Hỗ trợ học bổng cho càc em nghèo khuyết tật ở Đà nẵng Hà tĩnh Kontum cò cơ hội đi học lớp 
chuyên biệt 
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- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mướn nhà 
trọ  đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang 
 
Chúng tôi sẽ báo cáo tổng kết cho năm 2022 vào đầu năm 2023 có để 1 số hình ảnh và video trên 
web site vovi.org 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã 
liên tục hỗ trợ cho công việc này  
  
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
 

 VoVi Association of Canada và xin gửi về: 

2590 Allard St 

Montreal Qc H4E 2L4 Canada 

Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
 
 Phan Cao Thăng 
Email:aphancao@videotron.ca 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 01, 01-01-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Tết Hồi Sinh 1988 
 
https://youtu.be/RFol_VFVELI 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Những Câu Hỏi Về Tình Trời - Đức Thầy là ai? Chung Vui Xây Dựng 3 - Dec 02-2022 - cuốn 5 
 
https://youtu.be/5qe-ffwly9w 
 
3. Radio Nam California tuần lễ 01 

Chủ đề:  Thổ Thần - Thổ Địa 
https://youtu.be/UIUajv8CTy4 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Xuân Trời do Ca sĩ Đoàn Chính và ban hợp ca Vô Vi 
 
https://youtu.be/uOhgbHCmSag 
 
Ban video kính mời 

https://youtu.be/RFol_VFVELI
https://youtu.be/5qe-ffwly9w
https://youtu.be/UIUajv8CTy4
https://youtu.be/uOhgbHCmSag
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 

 
Kính xin quý bạn đạo khắp nơi trên thế giới thiền hướng tâm cầu nguyện cho hương linh 
của bạn đạo Trần Ngọc Hoà  sanh ngày 15 tháng 8 năm 1936, mới mất ngày 23/12/22 
lúc 12:05 phút, tại bệnh Viện  ở Calgary Canada, Tức là ngày 1/12/Nhâm Dần, Hưởng 
thọ 87 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
 
Em gái là  bạn đạo Trần T Hạnh  xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đạo khắp nơi trên 
thế giới đã cầu nguyện cho người nhà của chúng tôi  
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