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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) Thiếu thật thà là sao? 
2) Bộ đầu trống không là không nơi nào? 
3) Người vợ mất chồng khi nhập liệm phải rơi lụy tại sao ? 
4) Ma tình quỉ dục là sao ? 
5) Tại sao lễ Noel đâu đâu cũng lo dọn dẹp đèn đuốc sáng trưng? 
6) Tại sao ở thế gian có chỗ nóng chỗ lạnh? 
7) Thực hành liên tục và trật tự sẽ đem lại kết quả gì? 
 
 

Töï Thöùc 
 

Töï thöùc chôn hoàn qui Phaät Phaùp 
Haønh thoâng ñôøi ñaïo qui nguyeân baøn 

Phaân minh tröôïc thanh caøng theâm toát 
Döùt khoaùt, taâm linh caûm thöùc an 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 12-12-96 Ile Maurice La Réunion 4 :40 
Hỏi : Thiếu thật thà là sao? 
 

Đáp: Thưa thiếu thật thà là không chịu nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, tu hoài cũng không 
phát triển là vậy. 
                 Kệ: 
Tự mình lường gạt không tu tiến 
Cảm thấy đời tư rất lụy phiền 
Trễ nãi không hành sao thức giác 
Khó minh khó tiến khó thân yên 
 
2) 13-12-96 Singapore 4 :40 
Hỏi : Bộ đầu trống không là không nơi nào? 
 

Đáp: Thưa bộ đầu trống không là hành giả đã tự đạt đến quân bình luồng điển trung tâm bộ đầu, 
tự cảm thấy bộ đầu lớn rộng lúc nào cũng thông suốt, lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, 
quên tất cả sự buồn phiền và lo âu như trước kia. 
 

                Kệ: 
Cảm thông nguyên lý tự xa lìa 
Cõi tục phàm trần chẳng chấp chia 
Đường đạo trong ngoài đang phát triển 
Cảm thông Trời Đất chẳng xa lìa 
 
3) 14-12-96 Singapore 8 :55 
Hỏi : Người vợ mất chồng khi nhập liệm phải rơi lụy tại sao ? 
 

Đáp: Thưa đó là tình cảm tự nhiên không cầm được nước mắt trong lúc sắp biệt ly. Ngược lại 
người tu thiền cảm thức điều sanh ly tử biệt thì thâm tâm chúc nhau thượng lộ bình an, theo định 
luật nhân quả mà tiến hóa. 
 

              Kệ: 
Tình thâm nguyên lý đậm đà độ 
Thượng lộ bình an hồn tiến hóa 
Sống động vô cùng trong đại nguyện 
Bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa 
 
4) 15-12-96 Singapore 5 :20 
Hỏi : Ma tình quỉ dục là sao ? 
 
Đáp: Thưa ma tình là chuyển trược điển tâm giao tạo thành dâm tánh, ham muốn và ích kỷ. Quỉ 
dục là muốn thỏa mãn sự mong muốn. Ma tình quỉ dục đạt thành kết quả của nó chỉ có hại tâm 
lẫn thân, mau già và mau yếu mà thôi, đến giờ phút lâm chung rất sợ sệt, hồn bơ vơ và yếu ớt. 
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               Kệ: 
Tâm thân bất ổn điển không dồi dào 
Sợ lạnh sợ dơ chẳng thấp cao 
Trôi chảy bình bình trong giới trược 
Tâm linh vắng mất thở phì phào 
 
5) 16-12-96 Singapore 5 :10 
Hỏi: Tại sao lễ Noel đâu đâu cũng lo dọn dẹp đèn đuốc sáng trưng? 
 

Đáp: Thưa chứng minh cho một năm có bao nhiêu ngày khổ cực, nhơn dịp mọi người được nghỉ 
việc, đều muốn có sự an vui và thực hiện lòng tham vụ lợi, mỗi thứ bày thêm một chút, từ món 
ăn cho đến sự chưng diện tốt nhứt của cuộc sống và xây dựng niềm tin đối với Chúa. 
             Kệ: 
Tâm người phát triển chẳng giành riêng 
Đóng góp dựng xây khắp các miền 
Hiểu đạo hiểu đời trong tạm cảnh 
Tham thiền sáng chế chẳng lo phiền 
 
6) 17-12-96 Singapore 4:45 
Hỏi: Tại sao ở thế gian có chỗ nóng chỗ lạnh? 
 

Đáp: Thưa làm người có đầu có đuôi, toàn thân người có chỗ lạnh chỗ nóng, chia ra Đông Nam 
Tây Bắc. Vùng Bắc thì lạnh, vùng Nam thì ấm áp, vùng Đông mặt trời lên, vùng Tây mặt trời 
lặn. Định hướng để thấy rõ sự xoay chuyển của địa bàn, có sanh có khắc, nhiên hậu mới cảm 
thấy sự quân bình của quả địa cầu, gom gọn thành xác thân của loài người, gọi là tiểu thiên địa, 
trí tuệ phân minh, hướng thượng phát triển tới vô cùng, hướng hạ thì nghi nan đấu tranh tạo loạn, 
nội khoa tâm lý xáo trộn, hồn vía bất minh, cần hành pháp tu thân lập lại trật tự thì mới thấy rõ 
mình hơn. 
                Kệ: 
Qui nguyên thấy rõ thân hình xác 
Điển giới khai thông lý bạc bàn 
Qui một tình người thêm sống động 
Chơn hình chơn giác tự bình an 
 
(Không có 18-12 và 19-12) 
7) 20-12-96 Singapore 3:30 
Hỏi: Thực hành liên tục và trật tự sẽ đem lại kết quả gì? 
 

Đáp: Thưa tham thiền liên tục và trật tự sẽ đem lại sự quân bình trong nội thức, tạo được một tập 
quán tốt cho chính mình, tự động giảm bớt sự lo âu không cần thiết trong ngày. 
Kệ: 
Thực hành thay đổi tánh u mê 
Mở trí khai tâm tự trở về 
Thanh tịnh không còn gieo động loạn 
Mê lầm không có chẳng còn quê 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Đường về thiên thai 
 

Tu thời gánh nhẹ hai vai, 
Trì tâm tiến hóa đạt ngày quang vinh. 

Tâm lành phát triển đẹp xinh, 
Về nơi thanh tịnh hành trình thiên thai. 

Tâm tu thức giác hằng ngày, 
Thong dong bình đẳng ở ngay tâm người. 

An vui ướm nở nụ cười, 
Tự xây hạnh đức, người người an vui. 

Chính mình thực hiện rèn trui, 
Thiên thai rộng mở an vui đời đời. 

Thành tâm thuyết lý phân lời, 
Tâm lành thức giác sống nơi an lành. 

Vui hành tâm đạo đạt thanh, 
Thiên thai là cảnh trong lành nơi tâm. 

 
Lương Sĩ Hằng 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Thức tâm 

Montréal 6/6/1981 

Thưa các bạn, 

Tuần qua chúng ta đã thực tập trong một giây phút về điển giới tiến hóa của nội tâm. Tôi 
thiết tưởng các bạn đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần cuốn băng kêu gọi tâm linh thanh 
điển của các bạn “Cùng đi với tôi một đoạn đường” để tìm hiểu rõ nội thức của chúng ta 
đã bước vào thanh điển và tự tiến trong đêm thanh vắng. Những bạn nào đã học dũng 
tiến, kiên nhẫn, hành thiền trong cái giây phút thiêng liêng thì cũng cảm nhận được: 
Chính ta đã dọn mình cho ta trở về với thanh điển sáng suốt. Khi chúng ta bước vào 
thanh điển thì mới hiểu rõ cái câu: “Tâm động thần tri” thì mới biết cái chơn tâm chúng ta 
nằm ở đâu và cái trung tim bộ đầu có hữu ích gì trong cuộc hành đạo tiến hóa sáng suốt 
của Pháp Vô Vi không? 
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Cho nên cái pháp Vô Vi là thực hiện về thanh điển mà khi chúng ta bước vào điển giới 
rồi, thì trung tim bộ đầu chúng ta đều phát triển, cái giềng mối qui nguyên của nguyên lý 
Nam Mô A Di Ðà Phật là nằm ngay lục tâm thông, trong cái cơ tạng, cơ thể của chúng ta, 
rồi chúng ta luyện trong cái thiền giác đó, chúng ta mới cảm nhận được cái phút giải tỏa 
thăng tiến về tâm linh của chúng ta. Thì những giây phút đó chúng ta đi đâu? Có nhiều 
bạn ngồi nhắm mắt quên mình, quên tất cả mọi sự việc! Tại sao các bạn quên? Rất dễ 
hiểu! Khi các bạn giáng trần nhập xác, các bạn quên tất cả những cái quá khứ của các 
bạn. Rồi trở về nguyên căn và đi lên Thiên Ðàng, cảnh thiêng liêng sáng suốt ở Bên Trên 
thì đương nhiên nó quên tất cả thế sự! 

Cái lúc mà các bạn nhắm mắt đó và nghe được cái âm thinh của tôi kêu gọi các bạn, thì 
các bạn lâng lâng tiến hóa và quên, quên tất cả mọi sự việc của nội tâm và nó trở lại 
thanh nhẹ, thì lúc đó các bạn thử nghĩ rằng các bạn đi đâu? Các bạn đã về với nội tâm, 
nội thức và am hiểu trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ đó, sung sướng vô cùng! Tại 
sao các bạn lại không nhớ những gì các bạn đã đi, đã thấy, trong cái giây phút hành triển 
đó? Là vì khi chúng ta xuất ra thì nó rất dễ, mà khi chúng ta muốn trở về qui tụ để tìm 
hiểu những gì chúng ta đã thoát ly cơ thể trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ đó, thì 
cũng phải tự thanh lọc cái phần vía trụ trong cái thể xác này. Nó cũng như miếng kiếng, 
màn ảnh ti vi mà nó có được trong lành, sạch sẽ, vì vậy không có chiếu trở lại những 
cảnh mà các bạn thấy. Cho nên kêu gọi các bạn phải thiền trong cái thanh nhẹ nhiều hơn 
và phải lập hạnh dứt khoát tất cả những cái gì trần trược tại thế! 

Ðể các bạn hiểu rõ trần trược là gì? Trần trược là sự giao động, chậm trược trong cái thể 
xác này. Nó cũng giao động vậy, nhưng mà nó chậm trược. Giao động cái cố chấp, giao 
động trong ghen tương, giao động trong tăm tối, giao động trong sự nghi ngờ mà không 
chịu hành tiến. Còn nếu mà chúng ta chịu hành tiến, thì chúng ta thanh lọc từng giờ, từng 
giây, từng phút khắc. Bất cứ cái gì đưa đến là chúng ta thanh lọc liền liền không bao giờ 
có nuôi dưỡng bản tánh Tham, Sân, Si. Ô trược là chậm trễ. Chấn động lực không điều 
hòa thì làm sao thấy được sự sáng suốt mà chúng ta đã thâu thập ở Bề Trên! Cho nên 
trong cái cuộc đời các bạn bây giờ, từ đây các bạn đi ra phố mà tâm các bạn thanh tịnh thì 
các bạn trở về thuật lại với gia đình biết rằng những cái gì khi tôi bước chân ra đi và tôi 
thấy cái gì? Cặp mắt các bạn chụp hết tất cả mọi hành động trước mắt. Rồi mọi sự cảm 
nhận riêng biệt trong nội tâm cũng vậy nữa. Các bạn thấy rõ, và thuật lại rõ rệt, lời nói 
sáng suốt! Còn tâm các bạn bất an thì các bạn cứ đi ào ào ngoài phố, đi đã rồi trở về hỏi, 
các bạn đi làm cái gì? Nói rầu quá, buồn quá! Ðó là động là trược! 

Cho nên chúng ta tu nó cũng vậy! Cái hành trình đi nó phải cho rốt ráo và dứt khoát. Khi 
chúng ta ý thức rõ mọi sự việc, chúng ta mới bước trong cái kiến thiết tâm linh, tu bổ sửa 
chữa và phải đặt cái vấn đề khai triển vô cùng, thì lúc đó các bạn mới thanh lọc được nội 
tâm, nội tạng. Còn sống trong ỷ lại, sống trong nhờ đở, sống trong sự ganh tị, thì không 
bao giờ các bạn có một cái gì hết, cứ ù lì đó thôi! Cho nên nhiều khi Bề Trên cũng cho 
các bạn biết trong cái giây phút các bạn tìm hiểu ra bạn trong cái tích tắc đó. Rồi nó bao 
trùm trong cái nghi vấn đủ chuyện, là để chi? Ðể các bạn hiểu rõ, trần trược là gì? Thanh 
quang là gì? Cho nên khi các bạn tìm ra cái giây phút thiêng liêng đó, cao quí đó, thanh 
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nhẹ đó các bạn cảm nhận thấy sung sướng vô cùng! Thì cái sung sướng đó có nên vun bồi 
hay là không? Cho nên chúng ta vun bồi! Mà muốn vun bồi cái đó là thế nào? PHẢI 
HÀNH NHIỀU HƠN! Không hành không thể nào giải tỏa, ỷ lại không giải tỏa được! 

Cho nên chúng ta càng ngày càng tu để chi? Ðể Tôi tìm tôi! Tôi phải tìm ra tôi là ai, do 
đâu đến đây rồi sẽ đi về đâu? Mà muốn có phần sáng suốt để hiểu mình thì cái chấn động 
lực lúc đó nó phải mạnh hơn xưa để hồi quang phản chiếu, mới dòm thấy rõ mình. Còn 
chưa hồi quang phản chiếu chưa có thấy được. Nếu không có hồi quang phản chiếu, 
không có quán thông mọi sự việc của chính mình. Cái chuyện hiểu mình là quan trọng, 
còn cái chuyện hiểu thiên hạ không quan trọng đối với mình. Cho nên mọi người chúng 
ta tu đây rồi, lần lần các bạn hiểu các bạn nhiều hơn, thấy rõ hành động, thấy rõ sự sai 
trái, từ tiền kiếp, từ bao nhiêu kiếp tới bây giờ! Chính mình đã đem lại sự tăm tối cho 
mình chứ chẵng ai đem đến! Thì lúc đó nó không có than trách, không oán trách một ai. 
Mà oán trách sự chậm trể của chính mình, sự bê trể của chính mình không chịu tu tiến, 
sống trong ỷ lại, thành ra tâm linh càng ngày càng tăm tối! (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Tình thương và đạo đức 

Tình thương và đạo đức là gì? Là khí giới cuối cùng của tâm linh, chúng ta giữ cái khí 
giới đó để đi cứu khổ ban vui, bất cứ nơi nào chúng ta đến, chúng ta chỉ nhịn nhục và tìm 
lời phải của chân lý để truyền độ chúng sanh. Chúng ta là một khí giới cứu khổ ban vui rõ 
rệt của Thượng Đế, tràng giang đại hải đang ban xuống thế gian 3 luồng điển đại bi-đại 
trí- đại dũng, đó là cái gươm tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được để 
làm? chỉ có người tu thôi! Người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khi xuất ngôn ta 
nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại trí đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem 
cái đại bi- đại trí- đại dũng đó cứu độ những người khờ dại chưa biết khả năng của chính 
nó và không tin lấy nó. Cho nên nhiều bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn, tôi làm sao tôi 
biết tôi được? Tôi làm sao cứu tôi được? Chỉ có ơn trên mới cứu tôi được; thì tôi chờ 
hoài, chờ hoài, chờ cho đến tôi chết tôi cũng không gặp được Chúa, mà tôi cũng không 
gặp được Phật! Mà tôi biết khai thác tôi thì trong kiếp này tôi tỉnh táo, tôi nhắm mắt là tôi 
thấy được Phật rồi. Vì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa, hòa với 
thanh tịnh thì tôi mới có; còn tôi không biết sử dụng thì tôi sẽ mất!  

 (Khóa 4, TV Vĩ Kiên - Quy Thức) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
 

 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 8/12 
 
 
 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/12 
 
 
 

 
 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 10/12 
 
 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 11, 03-12-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Tìm Thượng Đế Trong Đâu Khổ 
https://youtu.be/IL6mUmyDWMc 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
 
Từ điển - do sự buông bỏ, thanh nhẹ, hòa với các giới, mới đạt thành từ điển, ân độ 
đời đời bất diệt 
https://youtu.be/2fdlRRlr2j0 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút 
Playlist:  Lời Thầy:  https://youtube.com/playlist?list=PL-
4zCken8HnzteOcDp643q8a9Wroveuxi 
Playlist:  Một Đêm Dài:  https://youtube.com/playlist?list=PL-
4zCken8HnxN0SbxwP2bjMGxlD23ufp6 
 
3. Radio Nam California Tuần Lễ 11 

Chủ đề: Tu Là Làm Phước Cho Mình - Nhạc: Kiếp Nào 
 

https://youtu.be/w4J0knfHE6Y 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Tô Điểm Sơn Hà - Thanh Mai 
https://youtu.be/D4HFvcKH-CE 
 
Ban video kính mời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/IL6mUmyDWMc
https://youtu.be/2fdlRRlr2j0
https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnzteOcDp643q8a9Wroveuxi
https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnzteOcDp643q8a9Wroveuxi
https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnxN0SbxwP2bjMGxlD23ufp6
https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnxN0SbxwP2bjMGxlD23ufp6
https://youtu.be/w4J0knfHE6Y
https://youtu.be/D4HFvcKH-CE
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Thông báo  
Hội Ái Hữu Vô Vi Washington (Thiền Viện Nhẫn Hòa) 

Olympia, 9 tháng 3, 2023 
 
HAHVV-WA trân trọng thông báo tổ chức 3 kỳ Lễ  hàng năm tại T/V Nhẫn Hòa: 

1. Trại Hè Vô Vi   ngày  4 tháng    7 (Lễ Độc Lập Hoa Kỳ) 
2. Lễ Tưỡng Niệm Đức Thầy  ngày  5 tháng    8 Âm Lịch (Ngày Liễu Đạo của Đức Thầy) 
3. Lễ Sinh Nhật Đức Thầy  ngày 13 tháng 11 Âm Lịch (Ngày Sinh của Đức Thầy) 

 
Năm nay 2023 là năm đặc biệt, kỷ niệm 30 năm “Trại Hè Vô Vi”, sẽ được tổ chức vào 5 ngày 1-
5 Tháng 7 (cùng vào lễ Độc Lập Canada July 1). 
 
Chương trình 
1. Trại Hè Vô Vi (1-5 tháng 7, 2023) 
 
Ngày 1  tháng 7 (Thứ Bảy) 
Ngày 2  tháng 7 (Chủ Nhật) 
Ngày 3  tháng 7 (Thứ Hai) 
Ngày 4  tháng 7 (Thứ Ba) 
Ngày 5  tháng 7 (Thứ Tư) 

 
Sinh hoạt giải trí tu học ... 
Khai mạc Trại Hè Vô Vi và sinh hoạt tu học ... 
Sinh hoạt tu học, niệm hành, niệm Phật, đốt lửa trại ... 
Sinh hoạt tu học, văn nghệ và bế mạc trại hè ... 
Du ngoạn tham quang cảnh thiên nhiên, tắm suối nước nóng hoặc “Go 
River Tubing” ngồi phao thả trôi theo dòng nước tươi mát đầy thú vị 
và thanh bình... 

 

2. Lễ Tưỡng Niệm Đức Thầy (Ngày 5 tháng 8 Âm Lịch)  

19 đến 22 tháng 9 Sẽ thông báo lịch trình sau 
 

3. Lễ Sinh Nhật Đức Thầy (Ngày 13 tháng 11 Âm Lịch) 

22 đến 25 tháng 12 Sẽ thông báo lịch trình sau 
 
Chú ý:   
-- Ban tổ chức sẽ đưa đón b/đ tại phi trường SeaTac (Seattle-Tacoma), cách TVNH, Olympia 60-
75 phút về phía Nam. 
-- Xin quý b/đ vui lòng ghi danh sớm và thông báo chuyến phi cơ, ngày giờ đến/đi. 
 

Tin tức liên lạc: Vương T Phú:   206-359-2389 (Email: phutvuong@gmail.com) 
Trần M Chánh: 206-612-4792 
T/V Nhẫn Hòa: 360-209-2112  

Email & Zelle Info: TvNhanHoa1986@gmail.com  
Address: Nhan Hoa Meditation Center 

4514 Gold Ridge Ln SW 
Olympia. WA 98512 

 

HAHVV-WA xin thân ái kính mời quý bạn đạo đến tham dự những ngày Lễ  nêu trên, để chúng 
ta cùng có những ngày chung vui tu học thanh nhẹ tại TVNH. 
 

Vương Thanh Phú 
Hội Trưởng, HAHVV-WA – Kính Mời 

mailto:TvNhanHoa1986@gmail.com
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho  cha bạn đạo NGÔ TUẤN con 
dâu NGUYỄN THỊ THUẦN HẬU. 
 
 NGÔ MÂN sinh ngày 7 tháng 7 năm 1933 tại Sóc Trăng, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 3 
năm 2023 tại Salt Lake, Utah hưởng thọ 90 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
Gia đình bạn đạo NGÔ TUẤN và NGUYỄN THỊ THUẦN HẬU thành thật cảm ơn quý 
bạn đạo. 
--  
***Nam Phương*** 
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