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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) Vô Vi có chức vị hay không ? 
2) Những gì thế gian đã tranh giành và ghét bỏ bắt nguồn từ đâu mà có ? 
3) Tình quí trọng là tình gì? 
4) Mưu lợi và bất vụ lợi khác nhau chỗ nào ? 
5) Tình nào là tình bất diệt? 
6) Hoa quả ở thế gian luôn luôn bị cắt hái nhưng vẫn còn sanh tồn tại mặt đất tại sao ? 
7) Đường nào là đường dài nhứt? 
 
 

 

Phaân Minh 
 

Phaân minh roõ reät ñöôøng tu tieán 
Giaûi toûa phieàn öu phaùp phaùp xuyeân 
Khoâng giôùi cöùu vôùt giaûi tröôïc lieàn 

Chôn phaùp taâm haønh truy phaùp duyeân 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 8-11-96 Amphion Les Bains (France) 5:41 
Hỏi : Vô Vi có chức vị hay không ? 
 
Đáp: Thưa Vô Vi không có chức vị mà chỉ có tinh thần phục vụ là cần thiết thôi. Tu sửa mình để 
ảnh hưởng người kế tiếp, thực hành trong nhịn nhục, dấn thân mưu cầu sớm thức tâm. Cuối cùng 
chỉ hội nhập với ánh sáng diệu hiền của Đại Bi mà hành sự, trọn một kiếp người học hỏi và phục 
vụ trong cõi phù sanh nầy, không có rêu rao tạo ngôi vị tạm bợ tại trần gian. 
 
                  Kệ: 
Buông trôi mọi việc hành chơn thức 
Cá tánh không còn chẳng có ngôi 
Quí trọng Trời cao thông nghiệp quả 
Bình tâm hành triển chẳng sang tồi 
 
2) 9-11-96 Amphion Les Bains (France) 3:20 
Hỏi : Những gì thế gian đã tranh giành và ghét bỏ bắt nguồn từ đâu mà có ? 
 

Đáp: Thưa những sự kích động và phản động bắt nguồn từ dục vọng tham muốn mà hình thành. 
Giành nhau bất chấp luật nhân quả của Trời Đất, rốt cuộc chỉ có chuốc lấy sự thảm bại mà thôi. 
 

                  Kệ: 
Nhơn duyên bất chấp tạo sang tồi 
Khó khổ tự gây khó phục hồi 
Trách móc tình đời thêm dấy động 
Công minh giải tỏa ý sang tồi 
 
3) 10-11-96 Amphion Les Bains (France) 6 :25 
Hỏi : Tình quí trọng là tình gì? 
 

Đáp: Thưa tình quí trọng là đồng hành chung pháp, tự vượt qua mọi trở lực, chung đường phát 
triển ngồi lại với nhau, trong tâm thức quí trọng lẫn nhau, không bao giờ muốn xa rời. 
 

                  Kệ: 
Hội nhập ánh sáng tình cao quí 
Giải chấp phá mê tiến tịnh tùy 
Sáng suốt không lầm trong thức giác 
Buồn vui vẫn tiến vẫn tường tri 
 
4) 11-11-96 Amphion Les Bains (France) 8 :40 
Hỏi : Mưu lợi và bất vụ lợi khác nhau chỗ nào ? 
 

Đáp: Thưa mưu lợi và bất vụ lợi khác nhau rất nhiều. Mưu lợi là tính toán lường gạt bất cứ 
trường hợp nào. Còn bất vụ lợi là chỉ biết phụ và giúp đỡ cho mọi người ý thức sự chung vui là 
tự nhiên và hồn nhiên, chung hợp trong thanh tịnh. 
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               Kệ: 
Tình thương giải quyết muôn chiều tịnh 
Rõ lý Trời cao hiểu chính mình 
Xây dựng tâm tư càng thức giác 
Chiều sâu tâm đạo lại càng minh 
 
5) 12-11-96 Amphion Les Bains (France) 1 :09 
Hỏi : Tình nào là tình bất diệt? 
 
Đáp: Thưa tình Trời là tình bất diệt, luôn luôn ban chiếu cho nhơn sanh cảm nhận sự bình an của 
cuộc sống. 
 
               Kệ: 
Tình thương ban chiếu chuyển trong ngoài 
Mến cảm tình thương chẳng tại ai 
Cấu trúc siêu nhiên Trời độ phước 
Tình thương dào dạt dẫn đường dài 
 
6) 12-11-96 Amphion Les Bains (France) 3 :04 (bis) 
Hỏi : Hoa quả ở thế gian luôn luôn bị cắt hái nhưng vẫn còn sanh tồn tại mặt đất tại sao ? 
 
Đáp: Thưa vật thể là tạm nhưng liên điển vẫn tồn sanh, tiến hóa tới vô cùng chiếu theo điển khí 
của Trời Đất mà hình thành. 
 
               Kệ: 
Vạn linh tiến hóa sanh tồn tiến 
Duyên nợ Trời ban chẳng có phiền 
Sanh mang tạm thời qui luật tiến 
Về không thanh nhẹ vẫn còn duyên 
 
7) 13-11-96 Amphion Les Bains (France) 4 :00 
Hỏi :  Đường nào là đường dài nhứt? 
 
Đáp: Thưa đường tu là đường dài nhứt, cứ lầm lỳ đi tới, không bao giờ lùi bước, cuối cùng mới 
cảm thức được đường đạo là vô cùng tận, chơn lý tròn trịa và không méo mó, càng thực hành sẽ 
càng cảm thức chiều sâu của đạo mầu. 
 
             Kệ: 
Mầu nhiệm thanh điển phát quang 
Chơn tu chẳng có bàng hoàng 
Minh tâm kiến tánh tâm an lạc 
Trời Đất hữu tình tự phát quang 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Biển yêu 
 

 

Biển yêu dào dạt khoan dung 
Tình trời bao phủ vô cùng độ tha 

Chơn tâm học hỏi chữ hòa 
Ðộ tha tại thế thiết tha độ đời 

Tâm tu chẳng có xa rời 
Bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa 

Cùng chung sống động một nhà 
Biển yêu dìu tiến chan hòa tình thương 

(Hò ơ) Trí tâm khai triển mở đường 
Dựng xây xây dựng yêu thương muôn 

loài 
Tin Trời tin Phật miệt mài 

Bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa 
Tâm thân cấu trúc thật thà 

Dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm 
Tu hành tự sửa tự tầm 

Ðường đi thanh nhẹ, (hò ơ) đường đi 
thanh nhẹ giải phần trược ô 

Thực hành nguyên lý Nam Mô 
Khai tâm mở trí tự vô cõi trời 

(Hò ơi) Cùng chung tiến hóa nơi nơi 
Ðời là cõi tạm, (hò ơ) đời là cõi tạm do 

trời dựng xây 

Xa xưa cho đến ngày nay 
Trì tâm tu luyện đổi thay thế tình 

Ði đi lại lại một mình 
Tâm linh khai triển hành trình trời ban 

Lắm khi thức giác rõ ràng 
Chung đàng tiến hóa khai màn đạo tâm 

Thực hành nguyên lý diệu thâm 
Tầm đường tiến hóa chẳng lầm chẳng 

sai 
Tin Trời tin Phật miệt mài 

Giữ hồn tu tiến lập đài thanh cao 
Vạn linh chuyển hóa muôn mầu 

Trước sau như một đối đầu thiên cơ 
Thực hành tránh cảnh bơ vơ 

Giữ tâm minh chánh đến giờ đạt thông 
Nằm trong định luật hoá công 

Một lòng tu tiến giải vòng ước mơ 
Ra đi cũng phải đến giờ 

Khai minh đời đạo bơ vơ chẳng còn 
Một lòng phục vụ lòng son 

Dấn thân hành pháp rõ con đường về 
Hư Không cảm thức hương quê 

Về nơi thanh tịnh sẽ về đến nơi./. 
 
 
 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NGUYÊN ÐIỂN SIÊU NHIÊN  

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

Cho nên, chúng ta không bỏ đời, và không bao giờ chúng ta bỏ đạo. Chúng ta minh cảm đời, đạo 
song tu, thì đâu có bao giờ chúng ta bỏ đời được ! “Không có đời, làm sao tôi biết đường đi tu ? 
Không có người này nhắc tôi, không có người kia phá tôi, làm sao tôi chọn con đường thanh tịnh 
mà tôi tu ?” Thấy không? Đời là quý, mà đạo lại càng quý hơn! Đạo đạt được quân bình rồi, tôi 
ngự ở Tòa Sen, tôi muốn đi đâu, đi ; tôi khỏi phải đi tới cây xăng đổ xăng nữa ; chính tôi đã tạo 
nhiên liệu cho tôi đi rồi, thì làm sao bỏ đời, mà bỏ đạo? Không! Ông Phật không có bỏ đời, mà 
ông Phật cũng không bao giờ bỏ đạo. Mà ông Trời cũng không có bỏ đời, mà ông Trời cũng 
không có bỏ đạo! 

Trung Dung Đại Đạo - lò lửa lớn nhất cả Càn Khôn Vũ Trụ, là ông Trời, để độ tất cả tâm linh 
tiến hóa, tùy thức, tùy nghi khai triển của tâm linh của chính nó ! Ngài không có độc tài ; tất cả 
đều là tự do khai triển tùy theo trình độ, tùy theo sự mong muốn của nó. Cho nên, ông Trời uyển 
chuyển, khai thông chơn lý tròn trịa : nó muốn học cái nào thì nó qua cái đó nó học, rồi nó sẽ có 
cơ hội thức tâm. Bây giờ, các Bạn dòm sạn cát, nó cũng đang học, cây cỏ nó đang học, rồi thú 
vật đang học ; triền miên học hỏi và tiến hóa. Mà cái chìa khóa đó, ai nắm ? Chính Ngài, Thượng 
Đế nắm. Đại Thanh Tịnh mới phác họa được những cái chương trình động loạn, để cho những 
động loạn đó nó thức tâm và nó trở về với Chánh Giác, hòa với Ngài! 

Cho nên, ông Trời đâu có ngu hơn chúng sanh mà làm chuyện lỗ vốn ! Làm lời không, không có 
lỗ đâu. Nhưng mà chỉ chúng sanh ngu muội, khinh thị ông Trời, chống báng ông Trời. Đó, thất lễ 
với ông Trời ! Cho nên phải học nhiều hơn. Nó thất lễ nhiều chừng nào thì nó phải tự chủ. Mà 
một khi nó tự chủ rồi, tự chủ trong độc tài thì nó phải gánh vác nhiều hơn! Mà sau cái hậu quả, 
làm sao? Khi mà nó độc tài, nó giết hại biết bao nhiêu sanh linh để cho nó có địa vị, thì hậu quả, 
những sanh linh đó sẽ hỏi tội nó ! Sanh linh đó là sanh linh đại diện ông Trời, hỏi tội nó. Nó 
khinh khi ông Trời bao nhiêu, khinh khi cha mẹ bao nhiêu, khinh khi vạn linh tại thế bấy nhiêu, 
thì nó phải bị những sự chất vấn đó ! 

Cái phản lực không ngừng nghỉ. Cái phản nguyên tử lực là phải có tại thế gian ; và tại các giới 
cũng đều có hết, đều có phản nguyên tử lực! Cái bông nó cũng có phản nguyên tử lực, nó tưởng 
là nó tốt hơn mẹ nó, nó hay hơn mẹ nó, nó hay hơn cha nó, nó hay hơn Tổ Tiên nó, mà rốt cuộc 
rồi nó bị phong ba bão táp, nó cũng phải trở về sanh tồn trong cái nguyên ý: cây con cũng như 
cây mẹ, rồi cũng phải lãnh cái Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh. Chúng ta xem trên rừng, những 
cảnh sanh, trụ, hoại, diệt, luân hồi rõ rệt trước mắt ; rồi chúng ta dòm lại cuộc đời của chúng ta, 
cũng vậy, cũng cống cao ngạo mạn đủ thứ hết, rồi bây giờ mới thức tâm ! 

Thức tâm là gì? Hồi sinh! Đó; các Bạn đã được hồi sinh, các Bạn mới khép mình ngồi tu để trở 
về với Thanh giới thanh nhẹ, để thức tâm sống trong cái cảnh hòa đồng không bao giờ bị tiêu 
diệt nữa!  



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 6/12 
 
 
 

Cho nên, chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển, 
các Bạn mới thấm thía về Đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chơn tâm, 
là cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được ! Cái tâm công khai giữa Trời, Phật, thì 
không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể Tiểu Thiên Địa này, toàn là xảo trá, 
không có thật. Chính Bạn gạt Bạn cơ mà! Mỗi người, bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, dòm lại, 
thấy mình gạt mình nhiều quá. Đường nào mình cũng la hay hết, mà bạn không chịu tự tu! 

Mà ngày nay, chúng ta thấy rằng, “Ta dở, ta mới bằng lòng tự tu !” Mà khi tự tu rồi, chúng ta 
mới thấy rằng: “Ô, tôi đã gạt tôi một đoạn đường rất dài, rất uổng ! Tại sao tôi gặp cái Pháp Lý 
này nó trễ quá ? Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi trễ, thật trễ ! Bây giờ tôi biết đường, tôi về với 
chính tôi, mà trước kia tôi đã bỏ phế tôi !” 

Cho nên, càng tu các Bạn thấy các Bạn phải có nhiệm vụ làm việc cho chính Bạn! Phải có trách 
nhiệm! Không có ai trách nhiệm ngoài Bạn ; cho nên Bạn phải tự trách nhiệm khai thác những gì 
các Bạn sẵn có! Chớ không thôi để tới giờ phút lâm chung là Ma Quỷ tới rước. Ma Quỷ nó sáng 
suốt hơn mình thì nó điều khiển mình ; mà mình sáng suốt hơn Ma Quỷ, không bao giờ có Ma 
Quỷ điều khiển mình! Cho nên, phải hiểu cái nguyên lý này ; cho nên chúng ta tu là chúng ta 
phải trở về với luồng điển. 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta niệm “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” là nó khác hơn những 
người khác. Những người khác niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để mong Trời Phật độ ! Cái này, 
không có; chúng ta là đi trong Khoa Học Huyền Bí, tìm cái chấn động lực âm thinh của mọi chữ: 
“NAM” là sao? “MÔ” là sao? “A” là sao? “DI” là sao? “ĐÀ” là sao? “PHẬT” là sao? Như tôi đã 
từng giải thích cho các Bạn, chấn động lực nó khai mở Lục Tâm của các Bạn; 6 cái luân xa đó nó 
sẽ khai mở, thì Thức Hòa Đồng các Bạn mở, thì các Bạn mới làm đệ tử nhà Phật! Ông Phật là 
hòa đồng, bình đẳng,chớ ông Phật không có chia cắt; thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng, 
bình đẳng với các nơi, không có dị biệt giữa đạo này và đạo nọ! Giữ tâm mà tu thôi! 

Mọi người đều có tâm ; mà ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm, và trung tâm huệ nhãn, là tất 
cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về quân bình trật tự, nó mới phóng sáng ra, 
thành ra một cái Huệ Tâm ! Mà ngũ tạng của các Bạn động loạn, làm sao các Bạn có Huệ Tâm? 
Ngũ tạng đã đồng nhứt khai triển, hòa hợp với thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ ở Bên Trên, 
thì lúc đó nó mới có Huệ Tâm. Đi lên cao chừng nào mới dòm thấy dưới thấp; cho nên, ngày nay 
vệ tinh, chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà người ta còn chép được cái bảng số kia mà! Nó 
cao, nó ở trên cao nó rọi xuống, nó thấy! Mà các Bạn lên tới đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu các Bạn đi 
lên nữa, thì các Bạn thấy cái gì Bạn muốn thấy; đâu có phải đợi người ta chế nữa! Chính Bạn đi 
thôi! Bạn tu, Bạn khai triển, rồi Bạn đi tới. Còn Bạn không chịu trở…  

Tu là gì? Tu bổ sự khiếm khuyết, sự sai lầm, sự thiếu thốn của chính mình. Từ hồi nào giờ mình 
đã phung phí, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần; bây giờ mình lập lại trật tự, nó quân bình. Khi 
nó quân bình rồi, các Bạn mặc sức mà đi cao! Đi cao chừng nào thì các Bạn thấy nhiều chừng 
nấy; đâu có vội lo, “Tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ; tôi muốn thấy chuyện gia cang 
của người này, người kia, người nọ!” Để làm gì? Để thị phi! Chúng ta không học thị phi! Chúng 
ta đi cao lên để khai mở tâm trí chúng ta và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta quý hơn thấy tiền kiếp 
của thiên hạ! Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều, và ăn năn sám hối, sửa đổi tiền kiếp sai lầm, 
thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa. (còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 

Có nên nghe Thời cuộc 

Đức Thầy: ... Đâu có nghe thời cuộc làm gì ! Thấy không ? Thời cuộc nó sẵn có trong cái hoạ đồ 
Tiểu Thiên Địa của chúng ta đây là một cái thời cuộc rất lớn, nó đã đưa biết bao nhiêu sự phong 
ba bão, bão tấp, nó có thể đem tới làm dồn dập làm cho đảo điên ở thế gian ; bây giờ chúng ta 
sửa cái thời cuộc của chúng ta đi ! Đừng có lo cái thời cuộc của đại chúng ! 

Thời cuộc đại chúng, bây giờ cái văn minh nó tiến triển rồi, những thành phần trí thức nó nhiều 
lắm rồi, bộ phận nào tổ chức theo cái bộ phận nấy, sự kẹt của những người đó nó sai lầm, nó 
đụng chạm lấy nó, rồi nó sửa chữa ; rồi mình làm sao mình tham gia vô đại cuộc mà nói được ? 
Mình lo sửa cái thời cuộc của mình là cái tiểu thiên địa còn tham sân si đây nè, cái sự đen tối dồn 
dập trong đầu óc của mình, mình sửa đi ! …Không nên bày ra mà nói là, mai đám cưới nọ, mốt 
đám Chợ Lớn ; cái đó, nói tầm bậy, mất công lắm ; kêu người ta bán nhà, bán cửa ; cái đó sanh 
hại thêm ! Thì cái nào cũng có cái đường lối dẫn dắt cho người ta hết đó, nhưng mà cái nào đi tới 
dễ dãi cho người tu ; và cái nào có thể làm tai hại ? Chỗ đó là mọi người có sự sáng suốt để nhận 
thức 

TĐ Hòa Hưng  (VN)  (10-02-1974) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 06, 02-05-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 

Vui Xuân 3  2-1-1989 
 

https://youtu.be/kq1eV6ErqPM 
 

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 
 

3. Radio Nam California tuần lễ 06 

Chủ đề:  Trình Độ Hiểu Những Lý Thuyết 
https://youtu.be/wMrHblx_w8k 
 

4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Quý Yêu Trời - Cổ nhạc - Thanh Mai 
https://youtu.be/KbUWXcyYdPA 
 
Ban video kính mời 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1.Kính xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn Đạo NGUYỄN THỊ CAM – là thân 
mẫu của Bạn Đạo Nguyễn Xuân Nhân và bà nội của Bạn Đạo Nguyễn Văn Sơn thuộc Hội Ái 
Hữu Vô Vi Đức Quốc 
Sinh năm 1930 Canh Ngọ 
Từ trần lúc 08 giờ 10 phút ngày 28 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 07 tháng 01 năm Quý Mão 
ÂL) tại Cần Thơ, Việt Nam 
Hưởng thọ 94 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
Chân thành cảm ơn Quý Bạn Đạo 
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc kính báo 
 
2.Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cho THIỆN TÔN 45 tuổi bệnh ung thư máu đang điều 
trị tại bịnh viện ở Virginia được tai qua nạn khỏi. 
 
Bạn đạo Nguyễn Thị Phương Vân  thành thật cảm ơn quý bạn đạo 

https://youtu.be/kq1eV6ErqPM
https://youtu.be/BQIO2SXC_6c
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/wMrHblx_w8k
https://youtu.be/KbUWXcyYdPA
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