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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 
 
 

1) Sự nô nức trong lòng người do đâu mà có? 
2) Tại sao người tu thiền phải cam kết với bạn đạo ? 
3) Anh hùng ngoài miệng không biết lo cho cơ tạng cuối cùng sẽ đi đến đâu? 
4) Làm sao hiểu được giá trị của sự thanh thoát ? 
5) Tại sao làm người phải bị bệnh ? 
6) Thú vật càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng đông đảo, tương lai thiếu ăn thì 
phải làm sao? 
7) Làm người tại sao chịu làm chuyện gian dối không chịu nhìn nhận sự thật tai sao? 
 
 

 

Trì Taâm 
Trì taâm tu luyeän phaùp phaân huyeàn 
Nguyeân lyù Trôøi ban xaây döïng tieán 

Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaùc minh 
Trì taâm tu luyeän roõ haønh trình 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 25-10-96 Amphion Les Bains (France) 4 :20 
Hỏi: Sự nô nức trong lòng người do đâu mà có? 

 

Đáp: Thưa sự nô nức trong lòng người do lý tưởng chung hành đến lúc tương ngộ sẽ tạo thành 
sự nô nức trong lòng người chờ đợi. 
               Kệ: 
Quí thương tưởng nhớ như tình Trời 
Tha thứ thương yêu trí sáng ngời 
Tâm đạo tràn đầy trong chơn thức 
Tâm linh giàu mạnh nhớ thương Trời 
 
2) 26-10-96 Amphion Les Bains (France) 4:00 
Hỏi : Tại sao người tu thiền phải cam kết với bạn đạo ? 

 

Đáp: Thưa người tu thiền chịu cam kết và chịu sửa tức là người thật sự hữu dụng ở tương lai, tự 
tạo thành quí cách ở tương lai, mục đích rõ ràng không nghịch lại chính mình và bất cứ ai. 
              Kệ: 
Thực hành khai triển tự phân sai 
Sửa tiến tâm linh tự tiến hoài 
Tự thức tự tu không dấy động 
Hiền hòa vui tiến sửa sai hoài 
 
3) 27-10-96 Amphion Les Bains (France) 4:00 
Hỏi : Anh hùng ngoài miệng không biết lo cho cơ tạng cuối cùng sẽ đi đến đâu? 
 

Đáp: Thưa làm người mà không biết lo cho cơ tạng cuối cùng sẽ tự hành hạ cơ tạng bị đau đớn 
và hồn phải lìa xác ra đi và thọ tội cắt lưỡi vì tội tham ăn trong lúc còn sống đã tự hành hạ quá 
nhiều, phạm luật tiến hóa, thiếu thanh tịnh, phải chịu học hỏi một thời gian nhiên hậu mới được 
tiến hóa. 
              Kệ: 
Tu không dứt khoát vẫn si mê 
Hành hạ cơ tạng khổ khó về 
Lý trí không còn phân xét xử 
Tự mình ám hại khổ muôn bề 
 
4) 28-10-96 Amphion Les Bains (France) 7:00 
Hỏi : Làm sao hiểu được giá trị của sự thanh thoát ? 
 

Đáp: Thưa sự thanh thoát do pháp thiền tự giải sự trần trược của chính mình, luồng điển trong 
nội tâm được xuất phát thanh nhẹ nơi Hà Đào Thành sáng vui. 
              Kệ: 
Chính mình thực hiện tự rèn trui 
Thanh thoát giải mê rõ đạo mùi 
Phật Pháp gieo trồng duyên tốt đẹp 
Thành tâm tu luyện tự mình vui 
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5) 29-10-96 Amphion Les Bains (France) 4 :45 
Hỏi : Tại sao làm người phải bị bệnh ? 
 
Đáp: Thưa nước lửa gió đất trong xác không được điều hòa mới sanh bệnh. Tu thiền khứ trược 
lưu thanh, thể xác được điều hòa sau khi hành pháp luân thường chuyển, đâu đó sẽ trở về với trật 
tự tự nhiên và hồn nhiên. 
             Kệ: 
Điển quang thanh sạch tự giao liên 
Giải tỏa trược khí tự tạo duyên 
Tâm xác an vui trong trật tự 
Về nơi thanh nhẹ tự mình yên 
 
6) 30-10-96 Amphion Les Bains (France) 2 :19 
Hỏi : Thú vật càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng đông đảo, tương lai thiếu 
ăn thì phải làm sao? 
 
Đáp: Thưa luật hóa hóa sanh sanh gắn liền với luật nhân quả, thu gọn trước mắt nhân sinh quan. 
Chịu tu thiền hiền giác, thì mới có cơ hội hội nhập vào cõi Tiên Phật, ngược lại luân hồi vào 
cảnh thú vật chịu hy sinh ít nhiều kiếp tùy theo nhân quả mà hành sự, chỉ chịu chấp nhận, nhịn 
nhục nhiên hậu mới được tiến hóa tốt. 
              Kệ: 
Luân lưu tiến hóa vẫn sanh tồn 
Chịu luật giải thông sẽ biết hồn 
Kiếp kiếp trả vay không được nghỉ 
Thành tâm nhịn nhục rõ sanh tồn 
 
7) 30-10-96 Amphion Les Bains (France) 4:45 
Hỏi : Làm người tại sao chịu làm chuyện gian dối không chịu nhìn nhận sự thật tai sao? 
 
Đáp: Thưa làm người phần hồn bị giam hãm trong cơ thể tối tăm yếu hèn thiếu dũng mãnh, 
tưởng lầm là việc mình làm không ai hay biết gì, đã tăm tối lại càng tăm tối hơn, tự ái không chịu 
nhìn nhận sự thật, vấp phải trong sự u mê tưởng lầm là mình sáng suốt, tự ngậm cay nuốt đắng. 
Ngược lại người tu thiền, hành pháp môn đứng đắn, chịu học từ bi và thực hiện từ bi, dũng mãnh 
dấn thân hành pháp, nhìn nhận sự thật, thì mới cảm thông được chơn lý, sẽ không còn tự gạt và 
gạt người khác. 
 
               Kệ: 
Tự mình thức giác chẳng lầm than 
Sửa tánh chơn tu sống thật an 
Loạn động không còn gieo ác ý 
Thành tâm tu luyện tự mình an 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Nhìn nhau tay bắt mặt mừng 
 

Nhìn nhau tay bắt mặt mừng 
Tâm linh cởi mở hành trình quang khai 

Càn khôn vũ trụ thanh đài 
Đổi thay chơn thức tiến hoài không ngưng 

Nhìn quanh chẳng có người dưng 
Cùng chung vũ trụ cảm ưng luật Trời 

Tâm thân cảm sống hợp thời 
Ngươn nầy cởi mở lập đời Tân Dân 

Tận tình xem xét cảm phân 
Đời là tạm cảnh ta cần dựng xây 

Cùng chung bàn bạc vui vầy 
Chúa ban Trời đẹp thân nầy cảm an 

Đạo tâm sáng suốt bạc bàn 
Thanh quang ban chiếu cảm an cảm hòa 

Tình đời đen bạc phân qua 
Qui về một mối chan hòa tình thương 

 
Lương Sĩ Hằng 

Tây Đức, 02-1990 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NGUYÊN ÐIỂN SIÊU NHIÊN  

TV VĨ KIÊN, KHÓA 4: QUY THỨC  (Cuốn 3) (tiếp theo) 

Khi mà các Bạn, bây giờ xa quê hương, xa Việt Nam mà các Bạn trở về Việt Nam, các Bạn đứng 
một hồi lâu, tê tái tâm hồn, thích biết là bao nhiêu ! “Chỗ chôn nhau cắt rốn của tôi, ngày nay tôi 
tái hợp, tôi thấy tôi vui mừng vô cùng ; mà tôi muốn đứng đó tôi chiêm ngưỡng trong tình 
thương yêu! Tôi lại tưởng nhớ tới lúc sơ sanh cho đến lớn, lúc ly biệt thế nào, lúc tái hợp thế nào 
!” Trong một sát na là nó hiện trong đầu óc của các Bạn! Đó là Càn Khôn của các Bạn đang chứa 
biết bao nhiêu tài liệu của quá khứ. 

Cho nên, ngày hôm nay, các Bạn tu là để chi? để khai mở những cái đó ; nhưng mà, “Không biết 
tại sao tôi có cái luồng điển đó khai mở ?” Nó quy tụ trong ngũ tạng, trong ngũ uẩn của các Bạn ; 
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càng ngày các Bạn càng thanh lọc, càng mở lớp này nó trở về tới lớp kia ; mở lớp kia, nó trở về 
với lớp nọ ; nó đi vô trong! 

Cũng như cái Hỏa Tiễn, bây giờ nó đi lên thiên không, nó bắn cái “Bùm,” thì đi một hồi, cái vỏ 
bên ngoài nó tới cái trình độ đó, nó chịu không nổi, nó phải rớt, nó ly tan! Rồi nó bắn cái “Bùm” 
tới cái trình độ khác! Cho nên, chúng ta cũng vậy: lúc Soi Hồn, ban đầu nó hơi khó chịu ; rồi lần 
lần, lần lần cảm thấy nhắm mắt mà sao lại thấy nó rộng lớn? Rồi nhắm mắt thét, rồi chúng ta lại 
thấy có ánh sáng ! Mà khi chúng ta Soi Hồn thấy nó êm ả vô cùng ; chúng ta đã bước vào đâu? 
Chúng ta bỏ mấy lớp trược, nó mới tới lớp thanh ; khi mà tới lớp thanh rồi, ta thấy êm ả vô cùng 
khi ta Soi Hồn, mà không có mệt nhọc nữa ; ban đầu thì thấy nó mỏi mệt, nhưng mà sau rồi nó 
không còn nữa. Lúc đó, một thời gian sau, các Bạn không còn Soi Hồn bằng tay nữa ; lúc nhắm 
mắt thì các Bạn đã thấy ánh sáng rồi ; lúc nhắm mắt, các Bạn thấy đã ly tâm rồi, đã ly khai cái 
thể xác này ! Nhờ cái gì các Bạn đi ? Các Bạn lập lại trật tự của cái Càn Khôn rồi, các Bạn mới 
mở đường ra đi! Đó là cái khối óc của các Bạn : khối óc các Bạn nó quy về trật tự thì các Bạn đi 
chớ có gì đâu!  

Rồi bây giờ, khi mà xài nhiều quá, thì nhiên liệu ở đâu? Chúng ta phải làm Pháp Luân Thường 
Chuyển, đem cái thanh khí điển, cái thân ngoại thân, là cái Đại Thân, Đại Thức của cả Càn Khôn 
Vũ Trụ đem vô khai mở cái Tiểu Thức, Tiểu Thân này cho nó càng ngày càng lớn rộng. Cho 
nên, nhiều người tu một thời gian thấy : “Chu cha ; tôi ngồi, mà tôi thấy cái xác tôi nó to, nó lớn 
rộng quá ! Tôi đã khai triển cái phần trược nó ra ngoài, tôi cảm thấy nó lớn ; nhưng một thời 
gian, nó bay cao lên rồi nó tung ra, nó nổ, nó tan rồi, không còn nữa, nó mới quy hội lại nhỏ nhẹ, 
chớ không có lớn rộng nữa.” 

Cho nên, nhiều Bạn tu đến ngày hôm nay cảm thấy tâm, thân nhẹ nhàng, bớt bận rộn hơn xưa. 
“Hồi xưa mà một lời tranh chấp như vậy là tôi bận rộn cả ngày, cả đêm, tôi không có khai triển 
được ; tôi chỉ buồn mà thôi, không có lối thoát ! Ngày hôm nay, tôi thấy nhẹ nhàng rồi, tôi thấy 
tôi có thể giải quyết ngay tại chỗ, giải quyết trong cái tích tắc, trong một khắc đồng hồ là giải 
quyết cái việc đó ; nhưng hồi trước kia tôi giải quyết việc đó phải cần mấy ngày mới được ; ngày 
nay tôi gom nhẹ rồi!” Nhẹ thì nó hòa với nhẹ! Hỏi chớ, cái việc của chúng ta sanh ra tại thế, là 
cái việc thấy nó trầm trọng lắm, nhưng mà nó trược ; nó nhiều ngày, nhiều giờ, nó quy tụ cái sự 
kích động như vậy ! Mà chúng ta quy hợp lên thanh giới, thì cái sự kích động đó, chúng ta biết 
nó nguồn gốc từ đâu rồi : kỳ thật là cái điển trược ! Điển, ta có, nhưng mà ta xài không đúng, ta 
hướng hạ, thì nó càng ngày càng trược ; trược thì nó phải bành trướng ra chớ ; trược thì nó phải 
lớn ra chớ ! Cho nên, các Bạn ngồi thiền rồi cảm thấy, “Cái thân tôi, sao nó to quá?” Cái trược 
được đuổi ra khỏi ngoài cái thể xác rồi, thấy nó to lớn ! Thời gian, nó hết, nó quy nhẹ lại. 

Cho nên, chúng ta tu đây cũng vậy : càng ngày, càng ngày chúng ta càng thấy nó càng nhẹ ; càng 
ngày càng gom gọn lại, không còn trì trược nặng nhọc nữa. Cho nên, không muốn, nhiều người 
tu thét rồi không muốn, không muốn chuyện đời dính líu vào mình ; không muốn tạo thêm 
nghiệp tâm cho chính mình ; không muốn tạo những sự bận rộn đem vào nội tâm nữa ! Cho nên, 
càng ngày càng lơi đi, càng lơi là càng được thanh nhẹ ; thanh nhẹ thì càng được làm việc nhiều : 
một ý nghĩ, một sự suy tư của các Bạn là đi tới sự cao siêu, đi tới cởi mở, đi tới sự tha thứ và cảm 
thức Bề Trên đang làm việc cho ta ; cả Càn Khôn Vũ Trụ đang phục vụ cho cái Tiểu Thiên Địa, 
thể xác nhỏ nhỏ này nhưng mà phiền cả Càn Khôn Vũ Trụ! 
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Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy được rồi : chúng ta có khả năng, chúng ta cũng có tương 
đồng như vậy, chúng ta cũng biết tha thứ và thương yêu, xây dựng. 

Cho nên, chúng ta lui về thanh tịnh, tự thức, thì chúng ta mới xây dựng cái niềm tin phục vụ đối 
với chúng sanh. Ta phục vụ người cũng như người đã phục vụ ta. Các Bạn có manh áo, có cái 
ghế ngồi, có miếng cơm ăn, toàn là tinh thần phục vụ ! Mà tinh thần phục vụ của nhơn sanh, nó 
là thể hiện của thể xác này. Nhưng mà cái trí khôn, do ông Thượng Đế sắp đặt : Ông Trời, ông 
Đấng Cha Trời đã phục vụ cho chúng ta vô cùng, không có giờ phút nào mà không có phục vụ 
chúng ta ; giúp đỡ chúng ta đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu tinh thần phục vụ thôi. 
Thậm chí, giao cho nó cái xác để nó phục vụ cái xác, mà nó không lo ! Nó ăn uống bừa bãi, nó 
xài phí bậy bạ, sanh bệnh hoạn, rồi nó đổ thừa Trời, Phật nữa ! Lộn ngôn bất chánh ! Thấy rõ 
chưa ? Không biết thương yêu mình, và không biết lãnh nhiệm vụ để xây dựng cho chính mình, 
chỉ biết làm bậy rồi hủy hoại thể xác, rồi đổ thừa Tiên, Phật ! Cái lỗi quá nặng! 

Cho nên, chúng ta tu rồi, chúng ta cảm thức thấy rằng : Trời, Phật phục vụ quá nhiều, mà chúng 
ta chưa có tinh thần phục vụ! 

Cho nên, ngày hôm nay, huynh đệ, tỉ muội của chúng ta muốn tu, để chi ? Để gom trở về cái tinh 
thần phục vụ đó, phục vụ cái thể xác này, thể xác kính yêu của Trời, Phật đã cho chúng ta, chúng 
ta phải nương tay và làm việc vừa vừa, không làm quá thái, không nên ỷ lại nơi cái quyền năng 
của chính mình mà hành hạ cái cơ tạng càng ngày càng suy bại ! Cho nên, con người nó dễ già, 
dễ bệnh, dễ chết là vậy ! Cái gì, vừa thôi; chút đỉnh, để học, để tiến ! Biết là chúng ta lâm trần để 
học và tiến, chớ không phải lâm trần để hưởng thụ! 

Cho nên, nhiều người không hiểu, sai lầm, tưởng “Tôi ăn thiệt no, bữa ăn này tốt quá, quý quá, 
tôi ăn cho no” ; để làm gì ? Không có lối thoát ! Ăn no để sanh bệnh ! Nhưng mà không thấy 
rằng tinh thần phục vụ của vạn linh đã hy sinh ; “Hạnh Bồ Tát đã truyền cảm trong tâm thức của 
tôi, nhưng mà tôi cũng chưa học được một phần Bồ Tát ! Cho nên, tôi phải thương yêu hết sức, 
tôi phải quý trọng món ăn này, tôi không bao giờ phung phí, không bao giờ dám phung phí ; tôi 
thấy tình thương đã đến với tôi tràn đầy, tôi phải thanh tịnh nhận lấy nó và học lấy nó, và cải tiến 
lấy tôi, và hòa với cộng đồng !”(còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 
 

Không Không mà có 

“Vô Vi Pháp Lý trở hình, 
Không Không mà có, chơn tình mở mang” : 

Các Bạn tu ở đây, đi trong cái Vô Vi Pháp Lý, trong cái Không Không mà khai thông, trợ hình là 
giúp cái bản thể, Long Thần hộ mạng, cái điển nó đi lên quy nguyên về Không Không, nó mới 
dìu dắt được, nó mới giúp đỡ cái bản thể ; nó triển hạn sự sống ở thế gian, và nó tránh những cái 
tai nạn không đáng xảy tới. Không Không, mà có thấy nó tu, nó lo tu, nhưng mà rốt cuộc nó 
cũng đủ ngày 2 buổi, nó cũng sung túc, chớ không có thua người ta. Có điển nó mới có tiền. 
Điển là gì ? Là sự sáng suốt. Sáng suốt thì nó làm mấy hồi, nó nói 1 câu cũng có sự sống ; nó 
giúp đỡ người ta, nhưng mà nó không có tính toán, thì tự nhiên cái sự đó nó sẽ đem lại kết quả 
tốt cho cái sự sống nó ở thế gian. 

Cho nên, Đức Phật cũng vậy, Ngài đâu có làm cái gì giúp người ta ! Nhưng mà Ngài lo tu lấy 
Ngài, rồi Ngài đưa những cái Diệu pháp, những cái lời nói thông minh để dìu dắt ; mà chính mỗi 
người đều có, người ta mới thông cảm. Con người mà không có sự thông minh ở bên trong, 
không có bao giờ thông cảm được những lời nói của những vị trọn lành 

 VN (30-12-1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 8/16 
 
 
 

THƯ TỪ LAI VÃNG 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 04, 01-22-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Vui Xuan 1  31-12-1988 
 
https://youtu.be/hHYYTO-d5F0 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Âm Ba Ðại Hồn đã kêu gọi phần hồn phải trở về thanh tịnh ly khai cái cảnh động 
loạn - ngày 6-5-1986 
 
https://youtu.be/b8aHh3iCjRY 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút: 
 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California tuần lễ 04 

Chủ đề:  Thổ Thần - Thổ Địa 
https://youtu.be/-_ZtnECpgyk 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Vui Xuân Nhớ Thầy 
 
https://youtu.be/9KXNnBu_tgQ 
 
Ban video kính mời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/hHYYTO-d5F0
https://youtu.be/b8aHh3iCjRY
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/-_ZtnECpgyk
https://youtu.be/9KXNnBu_tgQ
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 
Chúc Xuân Quý Mão - Năm 2023 (từ Thiền Viện Nhẫn Hòa)                        Olympia, WA 
18 tháng 1, 2023 
  
 
Kính chào quý bạn đạo: 
 
Đầu năm Xuân Quý Mão, T/V Nhẫn Hòa xin kính chúc quý bạn đạo khắp năm châu dồi dào sức 
khỏe, an khang và thịnh vượng, một năm tu hành tinh tấn, thanh nhẹ và nhiều may mắn. 
 
Tết Nguyên Đán đến, mọi người đều hao hức mong chờ đón Xuân, gặp nhau tay bắt mặt mừng 
với những lời cầu nguyện với Tổ Tiên, Cửu Huyền Thất Tổ, cùng chúc phúc đến người thân yêu 
gia đình và bạn bè.  Nhưng đối với hành giả Vô Vi, chúng ta nhớ đến cội nguồn, gốc gác của 
phần hồn chúng ta, đã lưu lạc đến đây, và tự hứa với lòng mình và Bề Trên là thực hành pháp 
thiền giải thoát đứng đắn hơn, thức tâm giải tỏa nghiệp duyên tại thế, cùng dấn thân phục vụ 
đóng góp với cơ Trời, đặc biệt là nhớ đến công đức bao la của Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã mang 
Pháp Thiền Vô Vi đến thế gian này. 
 
Nhân tìm thấy một số bài thư ngỏ chúc Tết đầu năm của Đức Thầy trên trang web 
MucBeTam.org (VN-EN-FR) - Mục Bé Tám (Tuần Báo Phát Triển Điển Năng), trong đó có 2 
bài thơ rất sống động, tôi rất vui xin được chia sẻ để quý bạn cùng xem làm hành trang trong 
năm Quý Mão. 
 

Tâm tình Vĩ Kiên 
 

Sờ sững đứng đây đón bạn hiền 
Bao năm cũng vậy cũng an yên 

Tâm tôi cùng bạn qui là một 
Chúc phúc an yên tận các miền 

Vĩ Kiên 
 

TBPTĐN # 0044 (1996) -- MucBeTam.org                                                                                                                                 

Chúc Tân Niên 
 

Tân Niên Kính Chúc Quý Bạn Hiền 
Quyết sửa tâm tu tự giải phiền 

Thực chất chính mình nên phát triển 
Từ Bi khai triển lại càng yên 

Vĩ Kiên 
 

TBPTĐN # 0235 (2000) -- MucBeTam.org                                                                                      
 
Đồng thời, tôi cũng bất ngờ tìm thấy thêm một bài thư ngỏ chúc Tết của Đức Thầy (trong 
TBPTĐN #0035), đầu năm đọc rất cảm xúc.  Đây không phải là 4 hay nhiều câu thơ, mà là 
nguyên một bài giảng sâu sắc là “Huấn Từ Đầu Năm Bính Tý Của Đức Thầy” gửi gấm tâm 
tình về thiền môn bạn đạo chúng ta cùng chung vui sánh vai với nhau để giải quyết mọi sự việc 
đời và đạo. Đức Thầy nhắc nhở rõ ràng với những lời khuyến tu trìu mến đến với anh chị em 
huynh đệ tỉ muội vô vi chúng ta khắp thế giới là cùng đồng đi chung môt đường lối, môt nhịp 
thở qua sinh hoạt Muc Bé Tám hằng tuần, đồng một nhịp tiến hóa để vượt qua những khó 
khăn thiên cơ biến chuyển mà thế giới đã và đang gặp phải. Vì bài giảng dài, tôi xin ghi lại 
những ý chính của ngài sau đây để chia sẽ cùng quý bạn đạo. 
 
Quý bạn có thể tham khảo nguyên bài giảng gồm 2 trang của Đức Thầy viết vào đầu năm Bính 
Tý (1996), tại Sydney (Australia) qua web link: 
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http://mucbetam.org/Doc/Led/VN/1996/TBPTDN0035_ThuNgo.pdf 
 
Kính thư, 
Vương Thanh Phú 
Hội Trưởng, Hội Ái Hữu Vô Vi Washington                                                                                                  
TvNhanHoa1986@gmail.com 
 
THƯ NGỎ (trích):  HUẤN TỪ ĐẦU NĂM BÍNH TÝ CỦA ĐỨC THẦY 
 
Sydney, ngày 18 tháng 2 năm 1996 
                               
Kính thưa các bạn, hôm nay ngày vui tôi có dịp được đến đây trình diện cùng các bạn, chung vui 
để đón mừng năm Bính Tý. Năm Bính Tý là một năm chúng ta phải gói ghém tất cả những gì 
chúng ta có và thực hành cho đứng đắn để tiến tới tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay các bạn thấy 
khắp thế giới chúng ta đồng đi một đường lối qua Mục Bé Tám hằng tuần, khắp các nơi 
trên thế giới đồng một nhịp tiến hóa cùng tu cùng tiến hóa để tránh tất cả những nạn tai 
sắp đến. Do tâm thanh tịnh chúng ta có thể giải quyết tất cả những cái gì có thể làm rối ren tâm 
thức của chúng ta, nhưng hoàn cảnh là nghiệp, nghiệp lực lôi cuốn chúng ta, chúng ta nắm pháp 
mà thực hành pháp đứng đắn là chúng ta sẽ có pháp lực giải tỏa tất cả những nghiệp chướng 
trong nội tâm. 
  
Cho nên mỗi ngày chúng ta càng có cơ hội hội tụ và tự hứa thực hành đứng đắn hơn, không nên 
xiên xẹo, không nên bóp méo pháp và thực hành không đứng đắn, không tạo sự ỷ lại. Ỷ lại tức là 
tạo sự tăm tối cho nội thức, trong thực hành là đem lại sự sáng suốt trong nội tâm của chúng ta. 
Cho nên toàn thể bạn đạo Vô Vi khắp thế giới đồng đi một đường hướng là không thay đổi, 
cương quyết như vậy, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai.  
. . . 
Tết Tây Tết Ta, đại hội đủ thứ cũng có sự hiện diện của tôi. Nhưng đó là một cái duyên 
lành giữa chúng ta. Nên nắm lấy pháp mà thực hành. Do đâu mà Ông Tám có cơ hội đến 
thăm chúng ta một cách dễ dãi như vậy? Do sự dầy công hành pháp Bề Trên mới chứng 
giám, mới hộ độ cho ông có duyên đi chớ ông cũng nghèo như chúng ta không phải giàu, sống 
bình thường như chúng ta đâu có gì hơn chúng ta đâu. Nhưng mà do sự dầy công Bề Trên lúc 
nào cũng ân độ. Các bạn tin tưởng có Bề Trên thì các bạn thực ành đứng đắn rồi càng ngày càng 
gom gọn các bạn sẽ thấy rõ duyên Trời và công thực hành cương quyết của bạn sẽ hòa hợp thành 
một khối để tiến hóa, thì bão bùng nguy hiểm thiên cơ biến chuyển tâm chúng ta không dấy 
động, chúng ta mới là người tu. Không có vì lẽ này lẽ nọ, tâm thức của chúng ta lúc nào cũng 
phát triển ...  
. . . 
Cho nên này hôm nay Vô Vi đồng nhứt sanh hoạt chung, mỗi ngày chủ nhật chúng ta cũng 
đồng một nhịp thở, một cuộc khai tâm mở trí để thăng hoa, cho nên các bạn phải dầy công 
đóng góp vào đó để dẫn mình tự tiến và ảnh hưởng người kế tiếp ở tương lai. Nhân loại rất 
khao khát sự thanh tịnh của chính họ. Mà họ có mà tại sao họ mất thanh tịnh? Vì họ bỏ, bây 
giờ chúng ta nhắc lại họ trở về với sự thanh tịnh thì không có người nào không có. Vui, sống 
phải vui, sống mà buồn sống làm cái gì? Dễ gì có cái thể xác, có khối óc nhưng mà sống buồn rồi 
chết ra thế nào? Còn buồn hơn nữa. Sống phải vui, có cái thể xác duyên dáng trật tự của Trời Đất 

http://mucbetam.org/Doc/Led/VN/1996/TBPTDN0035_ThuNgo.pdf
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đã ân ban, mà chúng ta không thực hành để kiểm điểm, để thấy rõ những gì của chúng ta có và 
lui về thanh tịnh mà tiến hóa thì Phật Tiên đâu có xa lạ với chúng ta. Phật Tiên là con người khổ 
thực hành thành đạo, chớ Phật Tiên không phải người sướng, khổ hạnh mới thành Bồ Tát mà 
chúng ta đây bây giờ sung sướng quá. Từ Việt Nam qua đây ăn ở có hết rồi, bây giờ sung sướng 
quá chúng ta thiếu cái gì đây? Tự nhiên có tiền chạy vô nhà, bây giờ làm cái gì đây? Thiếu tu, 
không nên tiếp tục phá hoại mình nữa. Phải tu, phải sửa tiến, tiền kiếp có tu kiếp này mới có 
hưởng, bây giờ chúng ta phải tu để liên tục có hưởng và để có phát triển trong tâm thức, . . 
. 
. . . 
Cho nên duyên lành đến tôi có cơ hội gặp các bạn thì được gặp được vui, mà hằng tuần rồi đây 
sẽ có sự hiện diện giúp đỡ các bạn trong lúc tôi bàn bạc về Mục Bé Tám, hằng tuần các bạn có 
cơ hội khai tâm mở trí, đồng nhứt để thăng hoa thì chúng ta mới có cơ hội về Trời, nếu chúng ta 
thay đổi là tự hủy mà thôi.  
. . . 
Không biết nói gì hơn, chúng ta có cơ hội vui nên tiếp tục bàn bạc trong tâm thức hàn huyên lại, 
để đem một sự dũng mãnh thăng hoa của mọi cá nhân để tiến hóa, là chính các bạn tu thiền là 
các bạn làm đại sự trong giây phút này, không phải các bạn làm tiểu sự, tranh chấp là tiểu sự, 
thực hành sửa mình là đại sự, làm một việc cho tất cả mọi việc ảnh hưởng cho tất cả những 
người kế tiếp, đó là phước đức vô cùng.  
. . . 
Nói đến đây cũng có hơi nhiều, đầu năm kính chúc tất cả các bạn tâm thân an lạc, thành thật cảm 
ơn sự hiện diện của các bạn. 
 
LƯƠNG SĨ HẰNG                                                                                  TBPTĐN #0035 (25-2-1996) – 
MucBeTam.org 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm dùm cho Mẹ của bạn đạo Đoàn Phương Châm 
là: 
Bà LÊ THỊ PHƯỢNG sanh ngày 8 tháng 12 năm 1930, vừa mới mất sáng ngày 17 
tháng 1 năm 2023 tại thành phố Simi Valley California, hưởng thọ 93 tuổi được siêu 
thăng tịnh độ.   
 
Bạn đạo ĐOÀN PHƯƠNG CHÂM cùng gia đình thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
2) Kính Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho con trai của bác Trương Thị Tảo là 
 HỒ HỮU KHẢI sanh tháng 12 năm 1961, mất ngày 1 tháng 01 năm 2023, tại Seatle, 
USA, Hưởng thọ 62 tuổi,  được siêu thăng tịnh độ.  
  
Gia đình bạn đạo Trương Thị Tảo thành thật cảm ơn quý bạn đạo 
 
3) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Bùi Thị Tư sinh ngày 4 
tháng 2 năm 1937 năm Đinh Sửu, tại thôn Thống Nhất ,xã Song Phượng ,huyện Đan 
Phượng TP Hà nội. Từ trần vào 16h30 phút ngày 17/1/2023 (tức ngày 26 /12/2022 năm 
nhâm dần) hưởng thọ 87 tuổi được siêu thăng tịnh độ 
 
Gia đình bạn đạo Đinh thị Hạnh xin được cảm ơn quý bạn đạo ạ. 
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BAN BIÊN TẬP TUẦN  BÁO PHÁT 

TRIỂN ĐIỆN NĂNG KÍNH CHÚC 
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