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Mục Bé Tám 1997 
 
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)Tâm không thành thì việc có thành không  ? 
2) Nghiêm luật vô sanh là sao  ? 
3) Không khí điều hòa do đâu mà có  ? 
4) Thần giao cách cảm là sao  ? 
5) Sự phát sáng giữa trán có hữu ích gì không  ? 
6) Học từ bi để làm gì  ? 
7) Thanh tịnh làm việc là làm ở đâu  ? 
 
 

Minh Trieát 
 

Haønh thoâng töï ñaït duyeân Trôøi Phaät 
Xaây döïng töï tu chuyeän toái caàn 

Khai trieån chôn hoàn khoâng bò ñoäng 
Töï tu töï tieán töï phaân laàn 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) Bangkok, 04-01-97 4  : 55 AM 
Hỏi  : Tâm không thành thì việc có thành không  ? 
 
Ðáp  : Thưa tâm không thành thì mọi sự sẽ không thành, mỗi mỗi đều do tâm, tu không 
thành tâm thật sự hành pháp thì điện năng sẽ không được dồi dào, tâm tư sẽ không được 
ổn định 
  Kệ  : 
 Hành trình nguyên lý chuyển tâm linh 
 Ðạt thức đạt duyên tự cứu mình 
 Thức giác hành trình qui lại một 
 Bền lâu khai triển cứu thân hình 
 
2) Bangkok, 05-01-97 3  : 55 AM 
Hỏi  : Nghiêm luật vô sanh là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa nghiêm luật vô sanh là sự phối hợp hình thành của Trời Ðất, chứ không phải 
của một cá nhân nào trên mặt đất, hiểu được nguyên lý này thì mới xác nhận tình người là 
thiên tính, thì mới có cơ hội phát triển đến vô cùng 
  Kệ  : 

Tứ giả hợp thành hồn vía chuyển 
Ðời là tạm cảnh tự phân huyền 

 An hòa sống động tùy duyên thức 
 Càng khổ càng tu sống tạm yên 
 
3) Phuket Thailand, 06-01-97 2  : 35 AM 
Hỏi  : Không khí điều hòa do đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Thưa không khí điều hòa do sự hợp nhứt của Trời Ðất hình thành, người tu cần 
hành đúng pháp thì hơi thở sẽ được đều hòa và thanh nhẹ 
  Kệ  : 
 Khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng 
 Qui hồi tâm thức trí quang sang 
 Thực hành nhịn nhục tâm càng ổn 
 Trí tuệ phân minh tự bạc bàn 
 
4) Phuket, 07-01-97 2  : 30 AM 
Hỏi  : Thần giao cách cảm là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa thần giao cách cảm là chung hành tương ngộ, chung một đường lối phát 
triển, tâm điển xa nhau như gần nhắc nhở nhau, tâm tâm tương ứng 
 
  Kệ  : 
 Cảm thông nguyên lý chung hành tiến 
 Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền 
 Ðời đạo song hành tâm chẳng động 
 Chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên 
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5) Bangkok, 08-01-97 6  : 45 AM 
Hỏi  : Sự phát sáng giữa trán có hữu ích gì không  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự phát sáng giữa trán càng ngày càng nới rộng, không khác gì cái đèn đi 
săn, càng ngày càng thấy xa và hiểu rộng 
 
  Kệ  : 
 Thực hành chơn chánh tự khai thông 
 Ðiển giới thông thương chẳng tréo trồng 
 Chánh giác do mình tâm tự đạt 
 Trí tri đại giác tự mình thông 
 
6) Manila, 09-01-97 3  : 30 AM 
Hỏi  : Học từ bi để làm gì  ? 
 
Ðáp  : Thưa học từ bi để dễ dứt khoát tình đời và ảnh hưởng người kế tiếp, hành pháp cơ 
tạng quân bình, phần hồn sáng suốt, dũng mãnh thực hành trong thanh tịnh cứu mình và 
ảnh hưởng người kế tiếp 
 
  Kệ  : 
 Tu tâm dưỡng tánh sớm trưa hành 
 Dứt khoát tình đời hướng cõi thanh 
 Sáng suốt minh tâm trong tự cứu 
 Hướng tâm thanh nhẹ tự mình thanh 
 
7) Manila, 10-01-97 5  : 25 AM 
Hỏi  : Thanh tịnh làm việc là làm ở đâu  ? 
 
Ðáp  : Thưa thanh tịnh làm việc nơi tâm thức của hành giả, hướng về thanh tịnh tu tiến. 
Chúng ta có duyên may ngộ được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tự tu tự 
tiến khứ trược lưu thanh rõ rệt, gom gọn nguyên khí của Trời Ðất mà hành, thật sự khai 
triển trực giác, hội nhập với ánh sáng đại bi mà tự giác và giác tha tại trần. Sự dầy công 
của mọi người sẽ không hoang phí thì sẽ cảm thức sự thanh tịnh là quí giá, ngày ngày tu 
tiến và phát triển hội nhập với ánh sáng của đại bi tức là làm việc cho chính mình, phát 
triển tâm thức không ngừng nghỉ, ánh sáng vô cùng diệu thanh và không ngừng nghỉ 
 
  Kệ  : 
 Thực hành nguyên lý vô sanh tiến 
 Phá chấp giải mê giải nỗi phiền 
 Ðời đạo phân minh đường tiến hóa 
 Dấn thân hành pháp thấu hồn thiêng 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Thiên địa xoay vần trí đổi thay 
Trắng đen, đen trắng phân đêm ngày 

Tình đời đen bạc đồng chung tiến 
Có kẻ thiện tâm, kẻ ác đày. 

 
Tiết trời thay đổi hằng ngày 

Tâm người cũng vậy có say có hòa 
Tham sân nuôi dưỡng tánh tà 

Lập ra đen trắng bày ra đủ điều 
Năm nay thua lỗ ít nhiều 

Sang năm muốn đoạt đủ điều ưu tiên 
Tranh đua thâu góp bạc tiền 

Duyên lành chung đúc tùy duyên tiến hành 
Khói hương nghi ngút kết thành 

Kính xin Trời Phật ban hành bình an 
Tu thời vẫn muốn phát quang 

Điển thông vạn nẽo trấn an thân hình 
Xét xem nội tạng cơ hình 

Tự mình khai thác nội tình khổ đau 
Chuyển theo điển họa sắc màu 

Khai thông duyên nghiệp đối đầu mưu sinh 
Thế gian chung hợp kết tình 

Thiên đàng chung hợp người minh lòng người 
Bông hoa đua nở đẹp tươi 

Đầu năm Tân Hợi đón người thiện tâm. 
 
 

Lương Sĩ Hằng 
Sài Gòn, 24-01-1971 
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BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Thức tâm 

Montréal 6/6/1981 (tiếp theo) 

Cho nên đối với người thế gian trần trược thì phải nhắc, phải có âm thinh, phải kích động 
nó, phải nhắc nó cả triệu triệu lần, nó mới biết được một chút, nó mới thức giác được một 
phần. Cho nên Cha Mẹ cũng vậy, ở thế gian phải dày công, rất dày công. Một ngày tới 
tối, các bạn nói đi lặp lại cũng bao nhiêu công chuyện đó với con của các bạn. Mà cảnh 
một người mẹ hiền thì phải làm thế nào? Phải nhắc đi nhắc lại trách nhiệm của mình đối 
với gia cang, đối với chồng con, cũng ở trong chỗ đó mà thôi. Nhắc đi nhắc lại mà thôi! 
Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, lục căn, lục trần trong bản thể các bạn, phần vía của các 
bạn ai chịu trách nhiệm? Chủ nhân ông chịu trách nhiệm, trách nhiệm đó là phần hồn. 
Phần hồn phải sáng suốt mới nhắc nhở được vạn linh trong cái tiểu thiên địa này, để nó 
hiểu nó và nó cộng tác với chủ nhân ông, thì lúc đó các bạn đâu có còn sự bấn loạn của 
nội tâm nữa, không còn! 

Cho nên những cái phương pháp của chúng ta: Co lưỡi răng kề răng, đó là đóng cái cửa 
thế gian để mở cửa tâm linh thiên đàng. Ðóng sự động loạn để trở về sự thanh tịnh. Nó 
rất rõ rệt! Bạn co lưỡi răng kề răng đó, nói về cái pháp nào đó cũng được, nó cũng là một 
cái pháp! Trong cái giải tiến, mà nếu chúng ta ở đời bớt nói thì thuận lợi cho tâm linh rất 
nhiều! Nhiều bạn cứ leo lẽo nói cả ngày, mà nói lầm lạc trong cái trần trược không hay, 
không thấy rõ, một ly là nó đưa các bạn đi một dặm mà không hay! 

Cho nên tôi nhắc các bạn, nên niệm Phật nhiều, niệm, thường niệm, vô biệt niệm! Vô biệt 
niệm là không có nghĩ gì hơn là sự khai thác đi tới vô cùng sáng suốt. Thì cái thanh 
quang các bạn nó mới khai triển tới vô cùng! Còn nếu chúng ta không biết khai triển sáu 
luồng điển đó thì chúng ta vẫn bị kẹt, bị kẹt trong trần tánh! Người thế gian luôn luôn lập 
chương trình trả thù, rồi gặt hái những cái phản động lực: Không ăn được, không ngủ 
được! Hỏi ai hại ai? Ở thế gian nó cũng tìm ra nó được, tìm được cái bản tánh đen tối của 
nó. Còn tu về Vô Vi phải tìm sự sáng suốt căn bản của nó! Thành ra Vô Vi nó có cái cao 
hơn là mỗi mỗi phải tìm hướng về thanh nhẹ mới tiến triển được. Còn nếu mà chúng ta 
hướng về trược, không bao giờ tiến triển được. 

Các bạn đã tu và đang tu mà nhiều bạn nghe qua cái pháp này rất hiếu kỳ, muốn đến đây 
để nghiên cứu, xem cái cách tu này nó ra thế nào? Cái thứ nhất câu hỏi của các bạn, bọn 
này có lường gạt không? Bọn này có bùa phép không? Bọn này có làm mê hoặc lòng 
người không? Ðó là điều thắc mắc căn bản của mọi người muốn bước vào cái pháp Vô 
Vi. Người đó là ai? Chính tôi! Trước khi bước vào cái pháp này tôi phải có câu hỏi đó! 
Bởi vì người đời có cái tâm xảo trá, lường gạt cho nên chúng tôi phải phòng cái đường lối 
đó! Trước khi tôi bước vào cái pháp này với một vị cao niên là ông Ðỗ Thuần Hậu, 
nhưng mà tôi cũng đặt vấn đề nghi vấn. Vì thấy người luôn luôn giúp đỡ, nhưng mà sự 
nghi vấn chúng ta phải có! Cũng như các bạn ngày nay đến với tôi cũng vậy, cũng phải 
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có sự nghi vấn đó! Còn một thời gian chúng ta tu rồi, bước vào điển giới rồi, lúc đó đồng 
thanh tương ứng đồng khí tương cầu, rồi mới thấy nhịp thở chúng ta là một. Nhịp thở của 
chúng ta là nhịp thở của Thượng Ðế, của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó các bạn mới trở lại 
nghi ai? Nghi lấy chúng ta mà thôi, nghi sự chậm trể, nghi sự gian xảo, nghi sự bước đi 
của chúng ta nói mà không chịu bước đi, cứ hô hào muốn đi mà không chịu bước, là nghi 
cái tâm trạng đen tối của chính mình, không chịu mở lấy cái tâm thức của chính mình, 
chứ không có nghi một ai! Khi mà các bạn bước hẳn vào điển giới rồi mới tìm tôi! Tôi 
tìm tôi là ở chỗ đó. Tìm ra tại sao, tại sao tôi xảo trá cho đến gạt tôi mà tôi không hay! 
Chứ không phải người khác gạt tôi. Cặp mắt của tôi, lỗ mũi, lỗ tai, lỗ chân lông của tôi, 
cái miệng của tôi, đóng mở quyền của tôi. Mà tôi không biết đóng, không biết mở, không 
biết sử dụng là tôi gạt tôi, thấy rõ chưa? Các bạn bước vào thanh quang điển lành rồi, các 
bạn mới thấy rằng mình đã gạt mình, mình đã đem lại sự tăm tối, lý luận của văn chương 
và sự xoa dịu tạm thời để gạt mình mà thôi! Cho nên thiếu Dũng! 

Nhiều bạn tu tới ngày nay chưa có DŨNG, thiếu DŨNG rõ ràng! Sau một sự kiện kêu gọi 
thì đặt vấn đề dũng cho chính mình, nhưng mà qua rồi thì không chịu hành, sợ, yếu hèn, 
thiếu dũng, không biết dũng là gì? Mà có dũng các bạn mới đi tới nơi được. Có dũng các 
bạn mới mở được cái thức! Nếu các bạn thiếu dũng thì không bao giờ các bạn học được 
cái gì! Chính Trời Phật, Thiên Cơ đã cho chúng ta học dũng. Các bạn đã thấy chúng ta 
học dũng chưa? Cuộc đời các bạn lúc thiếu niên, người nào cũng hùng tâm dũng chí, 
muốn tiến triển, muốn giúp đời. Rồi tới càng ngày hoàn cảnh càng ràng buộc các bạn thì 
các bạn sẽ tự vệ. Tự vệ là dũng, dũng tiến, rồi đi tới chán đời, các bạn phải dũng, các bạn 
mới bước qua đạo. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Có nên coi những video thiêng liêng nhập xác 

Bạn Đạo: Ở kỳ Đại Hội Thứ 4, Thầy có cho thỉnh mấy vị thiêng liêng về nhập xác và nói 
chuyện với các bạn đạo. Con nghe cuốn băng, con rất thích thú ! Hôm nay, nhân tiện 
Thầy có ở đây, Thầy có thể thỉnh một vài vị thiêng liêng nào đó về nói chuyện với các bạn 
đạo ngày hôm nay, được không ? 

Đức Thầy : Bởi vì tôi làm đó là để cho những người tu khỏi phí thì giờ đi thấy cái Ông 
lên Bà xuống, mà trong tôi nó đủ tài liệu cho bạn đạo Vô Vi ! Như Anh là người mới tới, 
nhưng mà Anh rất có phước, để Anh hiểu từ đâu đến ? Những người đó nhập xác và nói 
ra, cũng thông minh chớ không ngu muội ! Thì cõi bên kia người ta không khác mình ! 
Để hiểu cõi bên kia không khác mình ! Thì mình không cầu xin ai hết ! Mình lo tu để đi 
tiến tới. 

Vì mục đích tôi muốn làm xong tất cả những bộ video nhập xác, Tiên đồ, đủ thứ hết, để 
cho người ta hiểu cõi bên kia, mà khỏi tốn tiền đi xe, lặn lội đi tìm, mất thì giờ ! Để dành 
thì giờ để thiền, tiến, thì tốt. Chớ còn cái đó làm ra thì người ta nói là “Cái đám này là 
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ông lên, bà xuống, mê tín dị đoan !” Nhưng mà đó là tài liệu cho hành giả Vô Vi nhìn đó 
mà thực hành để tiến tới, thay vì sai lầm vào một cái cõi Âm, bị điều khiển ! 

Có nhiều người bị điều khiển tới chết : là chỉ làm âm binh thôi, chớ không tiến lên cõi 
Trời được ! Bây giờ chúng ta dũng hành về Trời, biết đủ tài liệu dứt khoát dũng hành để 
đi tới nơi ; chớ không có nên, Anh không có nên đi tìm lại những cái cảnh đó ! Là Anh sẽ 
lệ thuộc, và lúc chết Anh là âm binh thôi ; không có tiến được ! Nhớ những lời tôi dặn 
vậy đó ! 

Vấn đạo tại TĐ Tứ Thông (07/96) 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 14, 04-02-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Khuyết Tiến Đồng Hành 
https://youtu.be/8r0ON1cPWhM 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
 
Chúng ta là người có Pháp Tu, phải ráng tu, phải thật tình với chính mình tu - Vấn 
Đạo TV VK khóa 3 
https://youtu.be/BQIO2SXC_6c 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Thầy Tôi - Thạnh Lê trình bày 
https://youtu.be/1saHt8syFRE 
 
Ban video kính mời 
------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

https://youtu.be/8r0ON1cPWhM
https://youtu.be/BQIO2SXC_6c
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/1saHt8syFRE


 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 8/10 
 
 
 

THƯ TỪ LAI VÃNG 
 

 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/10 
 
 
 

 



 

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

 

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG 
NĂM 2023 

 Địa điểm 
 

Thời gian 

Khóa Sống Chung 
Duyên Lành Đức Quốc 2023 

 

MK Hotel Rüsselsheim, Mainstr. 4-
6, 65428 Rüsselsheim, GERMANY 

26.05.2023 – 
29.05.2023 
 

Khóa Sống Chung “HÒA HỢP” 
 
 

Thièn viện Hai Không 01.06.2023 -
04.06.2023 
 

Trại Hè Vô Vi 
 

Thiền viện Nhẫn Hòa 1-5/ 7, 2023 

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 39 
“Tâm Thức Dồi Dào” 

 

Phuket (Thailand 
 

22.09.2023 – 
27.09.2023 
 

Lễ Liễu đạo Đức Thầy 
 

Thiền viện Nhẫn Hòa 19-22/9/2003 
 

Lễ Sinh Nhật Đức Thầy  
 

Thiền viện Nhẫn Hòa 22-25/12/2023 

Khóa Sống Chung 
HAWAI’I 2023 Tình Thầy Tận Độ 

 

Hawaii 27.12.2023  - 
31.12.2023 
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