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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 số 627 15 tháng 7 năm 2007 
           Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 

Taän Ñoä 
 

Taän ñoä nhôn hieàn töï tieán voâ 
Traàn taâm döùt khoaùt töï nam moâ 
Qui veà moät moái Trôøi ban phöôùc 

Saùng suûa voâ cuøng töï tieán voâ 
 

Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 27/09/97 đến 03/10/97 

Copyright 2007 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị 
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo 
Tâm 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) Tu sao mới gọi là tu đạt  ? 
2) Những người hành sai đổ lỗi cho Vô Vi có tội không  ? 
3) Sự bộc phát tự đáy lòng do đâu mà có  ? 
4) Sự tán thưởng tự trong đáy lòng do đâu mà có  ? 
5) Tại sao làm người đầy đủ sức khỏe đến lúc cũng phải bỏ xác ra đi  ? 
6) Người đời hay phê phán và thị phi thì sao  ? 
7) Quán Âm là sao  ? 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
1) Montréal, 27/09/97 3  : 05AM 
Hỏi  : Tu sao mới gọi là tu đạt  ? 
 
Ðáp  : Thưa tu chịu nhịn nhục trong khiêm nhường 
và xây dựng mới thật là người tu 
  Kệ  : 
 Tu tâm giải quyết chẳng mê mù 
 Tiến hóa thâm sâu hồn tiến tu 
 Quyết chí không lùi trong mọi cảnh 
 Thành tâm tiến hóa chẳng khờ ngu 
 

2) Montréal, 28/09/97 2  :25 AM 
Hỏi  : Những người hành sai đổ lỗi cho Vô Vi có tội 
không  ? 
 
Ðáp  : Thưa hành sai và đổ lỗi cho Vô Vi là thật sự tạo 
tội cho chính mình. Vô Vi có trật tự từ  : niệm Phật cho 
đến hành pháp đều chỉ dẫn rất rành mạch. Người nào 
hành thêm hay bớt đều ngược lại phương pháp đã chỉ 
dẫn, nghịch thiên khùng uẩn và không tiến 
  Kệ  : 
 Tu không thành thật tự giam thân 
 Pháp giới không thông gieo loạn động 
 Khó tiến khó tu không tiến bước 
 Thực hành chất phát chuyện chuyên cần 
 

3) Montréal, 29/09/97 3  : 35 AM 
Hỏi  : Sự bộc phát tự đáy lòng do đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự bộc phát từ đáy lòng do sự thanh hay 
trược của đối phương thu hút trong bất ngờ không 
thể lượng trước được. Người tu thường xuyên niệm 
Phật giải nghiệp tâm rất khó có trường hợp đó xãy 
ra. Cho nên tu chơn tránh được rất nhiều tai nạn là 
vậy, rất cần thực hành chứ không cần lý thuyết 
  Kệ  : 
 Nam mô giải tỏa tự phân hành 
 Trì trệ do tâm hướng cạnh tranh 
 Qui hội chơn hồn tâm thức giác 
 Triền miên học hỏi tự mình thanh 
 

4) Montréal, 30/09/97 4  :25 AM 
Hỏi  : Sự tán thưởng tự trong đáy lòng do đâu mà có  ?
 
Ðáp  : Thưa sự tán thưởng do sự chung phát triển, tâm 
tư của mọi người là một, tán thành việc làm cho chung 
trong tinh thần xây dựng 
  Kệ  : 
 Thực hành chất phát chẳng người dưng 
 Chung cội chung nguồn tự phát ưng 
 Quyết chí tu tâm không bở ngỡ 
 Vui hành chất phát tiến từ từng 
 

5) Montréal, 01/10/97 4  :35 AM 
Hỏi  : Tại sao làm người đầy đủ sức khỏe đến lúc 
cũng phải bỏ xác ra đi  ? 
 
Ðáp  : Thưa những gì của trời đất sắp đặt lúc sanh 
cũng như lúc tử cũng phải đúng giờ đúng giấc của 
nó, không có một ai cầu nguyện mà thành sự được 
 
   Kệ  : 
 Học xong phải tiến khắp nơi nơi 
 Nhân quả tâm linh rất tuyệt vời 
 Chuyển hóa không ngừng trong ý thức 
 Sống vui sống khỏe vẫn hợp thời 
 

6) Montréal, 02/10/97 5  :15AM 
Hỏi  : Người đời hay phê phán và thị phi thì sao  ? 
 
Ðáp  : Người đời hay phê phán thị phi nhưng suốt một 
cuộc đời chỉ làm cho phần hồn gia tăng sự nặng trược 
và lo âu vì cũa cải tham dâm không lối thoát. Ngược lại 
người chịu tu thiền bằng lòng câm mồm tự sửa, hướng 
về sự thanh cao sáng lạng của trời đất mà tu, bớt sự 
khuyến rũ tình đời đen bạc thị phi, dốc lòng tu sửa, ăn 
năn sám hối, thật tâm thật tình dẹp bỏ sự hứa hẹn gian 
dối mà tự tu 
 
  Kệ  : 
 Biết mình gốc gát thật là ngu 
 Tự sửa tự tu tự giải mù 
 Mê loạn không còn tâm đạt pháp 
 Hành thông tự đạt vía hồn du 
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7) Montréal, 03/10/97 7  :30 AM 
Hỏi  : Quán Âm là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa Quán là thấy, Âm là âm thinh tăm tối than khổ và ước vọng của quần sanh, động lòng cứu độ, 
không khác gì người đi trước chỉ đường cho người đi sau, tự ăn năn sám hối tu sửa lấy chính họ tiến tới sự 
quân bình trong nộI thức, chứ không phải muốn cầu xin lúc nào cũng được. Người đời tham lam mua giấy số 
cũng cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát cho trúng số, may mắn trúng được tưởng lầm là Phật độ, tự tạo một tập 
quán xấu xí và lợi dụng, không sao thoát khỏi sự tham dâm, nếu không chịu dấn thân tu sửa, thì nghiệp càng 
ngày càng nặng, không sao giải quyết được. Ngược lại hành giả Vô Vi hành pháp tự giải thì không sợ sự 
động chạm của tình đời đen bạc, thực hành mới thấy rõ diệu pháp của Ðại Bi ra sao mà hành triển 
  Kệ  : 
 Thực hành giải quyết chẳng lo phiền 
 Mong ước chi chi cũng chẳng yên 
 Tạo loạn chính mình không lối thoát 
 Cơ TrờI có thật tự hồn xuyên 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi : Thưa ông Tám, có bữa tôi ngồi công phu ở trên một cái tòa lầu cao lắm, vào lúc khuya gần 
sáng, có mấy cái làm như là nước rất lạnh nhiểu lên trên vai trên đầu tôi, thỉnh thỏang nó nhiểu từ 
nhiểu, nhưng mà trời quang đãng không có mây có mưa. Tôi cũng vẫn ngồi công phu như thường, 
tới chừng công phu xong, tôi lấy tay rờ lại không có nước. Chắc có lẽ mình bị phá hay thế nào? 
 
Ðáp: Không phải! Cái kết tinh của trược điển của mình xuất đi lên, mà tới đó nó hồi lại, nó trở lại 
một điểm lạnh trở lộn xuống nó được thay đổi. Cái trược điển của mình ra nó tan, nó trở lại cái 
thanh điển nó lạnh, nó hồi trở lộn lại, cái đó tốt chớ đâu có xấu. 
Tôi tưởng mấy ông ma qủy chỗ đó phá tôi. 
 
Không có ma quỷ nào hết. Bây giờ chúng ta đâu có sợ ma qủy. Cái pháp ở đàng này tu tới kẻ 
hung hóa hiền là vậy đó. Hồi trước nghĩa là ai nói gì nói tôi không sợ, cũng như thằng Ngầu hồi 
trước đâu có sợ ma, thấy ma chạy sào... sào... trước nhà nó cũng không sợ. Sau một thời gian tu 
nhẹ như ông, cũng có ai gõ cửa, nó sợ. Ảnh hiền, ảnh hết dữ rồi, đi ra đàng sau cũng ngán nữa, 
trong đó nó ngán, mà hồi trước y không có ngán, y thấy ma chạy trước mặt y cũng không sợ nữa, 
“giỏi tới đánh lộn đi”. Mà qua hết cái giai đọan rồi nó mạnh, tới lúc đó nó không sợ nữa, thiệt là 
thiệt 100%, bây giờ con quỷ 10 năm đứng trước mặt cũng không ăn chung gì hết, mà phải qua hết 
cái giai đọan đó, ai cũng vậy. Sau này nó hiền là “minh vi thiện”, nó biết rồi. Cũng như chú Ngầu 
bây giờ nó biết rồi, con qủy nó tới, “ăn chung gì, mày qủy, qủy... niệm Nam Mô A Di Ðà Phật”, 
chú nói cái đó. Quỷ, tôi cũng có thể giúp quỷ tu, cho nên y mới có cơ hội đi tiếp xúc với người 
này người kia, người nọ, nói đại, y nói lang bang, y đâu có biết nói tiếng Việt Nam. Y nói thét một 
chập người ta nói: “nó đúng” để cho nó quen rồi đó sau này rồi nó gặp thiêng liêng ở bên kia nó 
cũng nói pháp được vậy, nó hết sợ rồi. 
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THƠ 
             CỬA THIỀN 
Cửa thiền đẹp lắm hởi tha nhân 
Bạn hãy cùng tôi xuất nhập thần 
Ngày đêm Thiền Niệm, Trời Phật độ 
Ung dung tự tại, sướng vô ngần ! 
           Tân Phú, 25-06-2007 
                 Thanh Dũng. 
                       === 
               HẠNH PHÚC HƠN ! 
             (Thân tặng anh Nguyễn Hiền) 
  Hạnh phúc làm sao hỡi bạn hiền 
Người cùng chung sống bấy nhiêu niên 
Xưa là chồng vợ, nay bạn đạo 
Cùng dắt nhau về với Cảnh Tiên ! 
 
Cảm ơn anh nhé ! ảnh Nguyễn Hiền 
Lời chúc của anh đã hiện tiền 
Ông xả tôi nay hành Pháp Lý 
Vô Vi thanh điển, niệm triền miên ! 
          Tân Phú, 24-05-2007 
                 Thanh Dũng. 
                    ==== 
           THỜI VẪN THẾ 
“Gần về Tiên Phật mà sao lòng buồn” 
 
Ðêm ngày hành niệm vấn vương 
Ðạo Ðời xin gởi vào đường về Không 
Xin tu giải thoát tréo tròng 
Ngày về Bến Giác Hoa Long Hội chờ 
 
Minh Châu ẫn hiện xa vời 
Ôm tình Trời Phật, quên đời phàm phu 
Kiếp này nhờ được ngục tù 
Kiếp sau xin hướng thiên thu an nhàn 
 
Thì dù vật vã gian nan 
Ðêm ngày giải nghiệp muộn màng xa xưa 
Oán than cũng chỉ dư thừa ! 
Nhớ tình Trời Phật ! Sớm trưa phụng hành 
 
Ngày về nguồn cội Trời thanh 
Gởi thân cát bụi giữ dành bấy lâu 
Trả về lại đúng cơ cầu 
Ngày xưa vay mượn, ngày sau trở về 
 
Ngày ngày đối diện mõi mê 
Ôm thanh, ôm trược, đêm về loay hoay 
Giải và giải mãi đêm ngày 
Nhờ Trời tận độ đúng sai giải hành 
 

Ðã đành có tử có sanh 
Chắc là buồn, nhớ, dỗ dành để tu ! 
Buồn chăng khổ sở ngục tù 
Nhớ chăng hành hạthân tù chưa khai ! 
 
Bình minh sau những đêm dài 
Thân tâm an lạc ngất ngây nhờ Thiền 
Phải chăng khổ sở truân chuyên 
Kiếp người phải đạt mối giềng Trời ban 
 
Yên tâm chấp nhận địa đàng 
Ðến đây học tập hòa tan khổ đời 
Học cho tan tác tả tơi 
Bề Trên dạy khổ, khổ thời mới nên 
 
Duyên Lành tâm đạo vững bền 
Tâm thành hướng đến Bề Trên ngút ngàn 
Con xin tu học vấn an 
Cho tròn tâm nguyện Thiên Ðàng khắp nơi 
 
Khổ buồn (hay) hạnh phúc (đều) tuyệt vời 
Niết Bàn tại thế nhờ Trời ân ban 
Không tu đời khổ mọi đàng 
Càng tu càng rõ huy hoàng tương lai. 
          Hiệp Bình Phước, 24-06-2007 
                TỪ HÙNG. 
                            == 
             TRO TÀN RÃI BIỂN TIỄN BẠN 
                        ******** 
Bầu trời tháng năm trời đầy mây 
Mưa nặng hạt rơi rửa trược nầy 
Nhiều kiếp qua mạng nhiều tội lỗi 
Bi thương ai oán bi ai gây 
Hai mươi năm giữ pháp hành tiến 
Vượt khổ hồn thiêng trong kiếp này 
Một nắm tro tàn rằm hoá giải 
Mênh mông biển rộng hồn nhẹ bay 
         Phúc Tâm Cà Mau 23/7/2007 
                           ===== 
         NHỚ THẦY THƯƠNG KÍNH 
                      ********* 
Nhớ thầy thương kính huấn từ trao 
Dẫn lối mỡ đường phá ải rào 
Đốn ngắn thời gian một kiếp 
Luân hồi chấm dứt thoát trần lao 
Nhớ thầy nhắc nhỡ siêng hành tiến 
Tỉnh thức thanh tâm nhẹ bước vào 
Tự tu tự tiến không cầu khẩn 
Tương lai hội tu ở trời cao 
     Phúc Tâm Cà Mau 1/1/2007 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ông Tôn Ngọc An (thân phụ của đạo hữu Tôn Thị Kim 
Phương) từ trần ngày 29/06/2007 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 77 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quí đạo hữu 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 
2) Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Ðỗ Kim Liên sinh nam 1929 từ trần lúc 23 
giờ 15 ngày 4 tháng 7 năm 2007, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Ðinh Họi hưởng thọ 79 tuổi là con gái thứ 
tám của cụ Ðỗ Thuần Hậu. 
Linh cửu hoàn tại số 93 đường Ðiện Biên Phủ, quận Nhứt TP Hồ Chí Minh. Lệ động quan lúc 8 giờ ngày 
8 tháng 7 năm 2007. Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa TP Hồ Chí Minh. 
 

Đại Hội & Thiền Ca THỰC HÀNH CHẤT PHÁC 
Từ ngày 22/12/2007 đến ngày  26/12/2007 
tại Sheraton Philadelphia City Center Hotel, 

17th & Race Street, Philadelphia, PA 19103, USA 
 

THÔNG BÁO CỦA BAN THIỀN CA: 
 
Đại Hội Vô Vi, nhân mùa lễ Giáng Sinh 2007, từ ngày 22/12 đến ngày 26/12 năm 2007, là một 

dịp vui hiếm có mà Đức Thầy đã cho phép những người con tâm linh của Người có cơ hội quay 
quần dưới mái ấm của thanh quang điển lành. 

 
Đại hội Vô Vi được tổ chức lần thứ 26 và đặc biệt hơn nữa là năm nay (2007) cũng là năm 

đánh dấu công trình 50 năm hoằng pháp của Đức Thầy (1957-2007). Do đó một chương trình 
thiền ca để vinh danh Đức Thầy và kỷ niệm 50 năm hoằng pháp sẽ được tổ chức với chủ đề 
Thầy đã ban cho:  
 

Thực Hành Chất Phác 
Khởi Trống Qui Nguyên – Người Tu Tiến Tới 

 

Thiền ca sẽ được tổ chức tại Zellerback Theater of the Annenberg Center for the Performing 
Arts vào lúc 7pm (19:00) tối thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2007. Xin các bạn vui lòng đến sớm 
để kịp đón xe bus từ khách sạn đến hội trường thiền ca. Chuyến xe bus đầu tiên sẽ khởi hành 
từ 5:30pm (17:30) chiều.  
 
THÔNG BÁO CỦA BAN GHI DANH: 
 

Để Kỷ Niệm 50 Năm Vĩ Kiên, Ban Ghi Danh năm nay sẽ làm một thẻ đại hội đặc biệt trang nhã 
và cứng như những thẻ tín dụng để các bạn đạo có thể lưu niệm và dùng cho các năm khác. Vì 
vậy, xin các bạn đạo vui lòng gởi đến ban ghi danh một tấm hình digital, cỡ passport. 

 

Ban Ghi Danh cũng đã có một số hình của bạn đạo từ những năm trước, tuy nhiên một số 
hình được chụp từ xa nên khi thu nhỏ lại thì bị mờ. Vì vậy xin các bạn đạo vui lòng gởi lại hình 
mới được rõ nét hơn, nếu được. Và tiện nhất thì xin các bạn đạo gởi hình qua email theo dạng 
jpg về trưởng ban ghi danh vùng của mình. Hình chụp xin theo mẫu chụp làm thẻ thông hành 
(Hoa Kỳ: 2”x2”; các quốc gia khác: 3.5cm x  4.5cm) và chụp nguyên khuôn mặt và một phần 
vai.  

 
Thành thật cám ơn quí bạn đạo.  

Vô-Vi  Multimedia Communication & Hội Ái Hữu Philadelphia  kính bái, 


