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 số 637   23 tháng 9 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 
 

 
Chung hôïp chung vui giaûi giaác mô 

Tình Trôøi thanh tònh qui duyeân Trôøi 
Thieân cô roõ reät chuyeån tình lyù 

Haønh khoå taâm linh tieán hôïp thôøi 
 

Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 06/12/97 đến 12/12/97 

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) Niệm Phật thường xuyên sẽ có kết quả gì  ? 
2) Trí tuệ phân minh có hữu ích gì không  ? 
3) Nước lửa gió đất trong thể xác không đầy đủ thì sẽ suy yếu, thiếu điển, phần hồn không yên thì  
phải làm sao  ? 
4) Nhờ đâu trí tuệ mới được phát triển  ? 
5) Triều tượng là gì  ? 
6) Tín hiệu chuyển vào tâm thức bằng cách nào ? 
7) Muốn cải sửa sự sai lầm của chính mình thì phải làm sao  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
1) Yorba Linda, 06/12/97 12  :00 AM 
Hỏi  : Niệm Phật thường xuyên sẽ có kết quả gì  ? 
 
Ðáp  : Thưa thành tâm niệm Phật, lâu ngày sẽ hiện 
một xâu chuỗi trước ngực, chứng minh luồng điển 
minh triết đã hội thành, bảo vệ tâm thân thực hiện 
Phật Pháp tiến hóa vô quái ngại 
  Kệ  : 
 Trì tâm niệm Phật hướng thanh đài 
 Phát triển tâm linh chẳng tạo sai 
 Tiến hóa vô cùng không loạn động 
 Thành tâm tu luyện tự phân bài 
 

2) Yorba Linda, 07/12/97 2  :55 AM 
Hỏi  : Trí tuệ phân minh có hữu ích gì không  ? 
 
Ðáp  : Thưa trí tuệ phân minh rất hữu ích cho đường 
tiến hóa của phần hồn, sẽ không còn bỡ ngỡ và dũng 
hành 
  Kệ  : 
 Hiểu rồi minh cảm đường tu tiến 
 Tự thức tự minh tự tiến xuyên 
 Duyên đạo tình đời không luyến tiếc 
 Quí thương muôn loại tự mình yên 
 

3) Yorba Linda, 08/12/97 5  :15 AM 
Hỏi  : Nước lửa gió đất trong thể xác không đầy đủ 
thì sẽ suy yếu, thiếu điển, phần hồn không yên thì 
phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa trong cơ tạng thiếu một phần nào thì 
nguyên khí không đầy đủ, sức khỏe thiếu kém, trí 
tâm không minh mẫn, mất quân bình, cần làm Pháp 
Luân Thường Chuyển đầy đủ thì sức khỏe sẽ khôi 
phục 
  Kệ  : 
 Trí tâm phát triển điển dồi dào 
 Hội tụ quân bình tâm đạt đạo 
 Ðiển khí chung hồi tâm dứt khoát 
 Pháp luân thường chuyển tiến chiều cao 
 

4) Yorba Linda, 09/12/97 5  :25 AM 
Hỏi  : Nhờ đâu trí tuệ mới được phát triển  ? 
 
Ðáp  : Thưa trí tuệ phát triển nhờ thực hành pháp môn 
đứng đắn, hướng về thanh tịnh mà hành thì trí tuệ sẽ 
phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên 
  Kệ  : 
 Gom gọn điển trí tự triển minh 
 Bình tâm thanh tịnh rõ hành trình 
 Hồn nhiên tự tiến chơn tâm thức 
 Tuệ giác không lầm tự hiểu mình 
 

5) Yorba Linda, 10/12/97 4  :55 AM 
Hỏi  : Triều tượng là gì  ? 
 
Ðáp  : Thưa triều tượng là thoát khỏi tâm thức bình 
thường, phàm tâm không thể tưởng tượng được 
  Kệ  : 
 Tâm phàm khó tưởng khó truy hành 
 Thanh tịnh tự đạt hướng cõi thanh 
 Chuyển tiếp tâm lành qui ánh sáng 
 Vô cùng tiến hóa vô cùng nhanh 
 

6) Yorba Linda, 11/12/97 4  :00 AM 
Hỏi  : Tín hiệu chuyển vào tâm thức bằng cách nào ? 
 
Ðáp  : Thưa tín hiệu chuyển vào tâm thức bằng thanh 
điển siêu nhiên, tùy theo trình độ thanh tịnh của hành 
giả tự cảm nhận 
  Kệ  : 
 Trí sáng tâm minh chuyển chuyển hành 
 Toàn thân thanh tịnh tự mình thanh 
 Khí thanh chuyển giám thân trần trược 
 Thức giác tự hành tự tiến nhanh 
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7) Yorba Linda, 12/12/97 3  :00 AM 
Hỏi  : Muốn cải sửa sự sai lầm của chính mình thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn cải sửa chính mình thì phải hành đúng pháp, thì sẽ gây được một tập quán tốt, tức là sửa 
được tâm thân 
  Kệ  : 
 Siêng năng tự cứu sống chuyên cần 
 Giải quyết ưu tư tự góp phần 
 Vui say đời đạo tâm thân tiến 
 Chẳng có mơ hồ tự xét phân 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Ngọn lửa bằng đầu ngón tay như một điểm sáng, nó chạy ra chạy vô, kế tôi thở ra nó mất? 
Ðáp: Bởi khi đo bạn tịnh, cái khớp xương và con tim nó đồng hé hở, thì cái mô ni châu nó xuất phát, bạn 
mới thấy sáng. Còn bạn hít vô một cái, nó động cái con tim là nó đóng lại, nó trở lộn vô chớ không có cái gì 
hết đó. Cho nên ở đây chúng ta soi hồn, pháp luân rồi đi tới thiền định, để làm chi? Lấy cái điển thanh lọc 
cái điển. Rồi làm pháp luân, đương hít vô làm cho nó động loạn, rồi sau cái động loạn nó đi tới thanh tịnh. 
Trong thanh tịnh đó nó mê như bạn ngủ. Trong cái ngủ bạn có cái tỉnh, trong mê nó có cái tỉnh, bạn mới 
thấy được cái ánh sáng xuất phát ra, thì cái con tim nó hé hở và cái trung tim bộ đầu nó hé hở, thì cái luồng 
điển mô ni châu nó mới xuất phát. Ðó là phần hồn của mình nó xuất phát, chứ không phải là cái tà tâm đâu. 
Nhưng mà bạn động, bạn hít, kế nó động, nó vô lại. Ðó, rồi hình như cũng không còn hơi thở nữa. Nó nhẹ, 
nó thông bộ đầu. Sau này nó thông bộ đầu rồi, lúc đó nó đã đi xa bản thể rồi. Nhưng mà đừng có gấp lắm, 
phải tu đúng cái phương pháp, đó rồi nó sẽ mở. Nó nhiều nẽo hóc, ở trong đó nó phức tạp chứ không phải 
đơn giản theo ý muốn của mình được. Cho nên bạn phải nay một chút, mai một chút, sửa lần lần nó mới đi 
tới. Bởi vì cái phức tạp ở đời nó quá nhiều, ma nhứt trượng Phật nhứt xích. Chúng ta đã chung đúc với cái 
đường lối đó quá nhiều.. Nghĩa là ma nhứt trượng mà Phật có một thước thôi. Mình tu chỉ có một giờ đồng 
hồ mà chỉ đoạt trong cái nháy mắt, trong cái tích tắc mà bạn thấy sáng đó thôi, thấy không? Thì tôi mong 
rằng bạn nên tiếp tục tu, mà nó rần rần ngứa trên đầu, đó là cái phần điển trên đầu bắt đầu chạy. Ðó là cái 
trược điển nó xuất ra. Cái đó là qúi giá lắm. Bạn nên tiếp tục và nuôi dưỡng cái đó để đi lên trên cho nó giải 
thoát ra bên ngoài, bạn mới minh cảm cái không không của tứ đại. 
 

THƠ 
           HẠNH ÐẠO 
Chất chơn hạnh đức của thiền sinh 
Mỹ thiện từ bi sống nghĩa tình 
Bữu pháp siêng hành qui một mối 
Quân bình đời đạo tất phân minh 
Hiền tâm dụng pháp ly trần cảnh 
Kim mộc hòa duyên đoạn thất tình 
Ðức độ kiên cường trong cuộc sống 
Nghiêm minh hạnh đạo suốt hành trình. 
             Dĩ An, 08-11-2004 
          Nguyễn Hiền 
                   === 
         TU ẨN LUYỆN THẦN  
 
Cứ mãi làm thơ kẹt giới thơ 
Lưng chừng trung tuyến chuyện u ơ 

VÔ TÌNH  đụng chạm làm hao điển  
Giác thức hiểu ra mới ngẩn ngơ  
 
Phóng tâm lo chuyện sai bè bạn  
Bên trong động loạn điển lu mờ 
Sáu chữ Dì Đà phao tự cứu  
Giãm niệm làm thơ nghĩ thiệt khờ 
 
Tu ẩn luyện thần là thượng sách  
Đêm ngày thiển định quý thời giờ 
Sát sanh trần trược chờ  ngày hội  
Ðãnh lễ Di Ðà cha đón chờ 
Thiện Ý 10/9/2007 
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   NGÀY THÁNG MỘT MÌNH 
         CƠ HỘI TU 
 
Một mình ngày tháng tịnh minh 
Tha hồ tu tập chẳng tình kề bên 
Bốn tường một tuổi một tên 
Bao lâu tu học mới nên thế nầy 
 
Bơ vơ buồn tẻ bao vây 
Có thiền có luyện ngày ngày mới yên 
Nhứt lòng tu niệm triền miên 
Buông lơi chốc lát ưu phiền hiện ra 
 
Ta đang kề cận Di Ðà 
Mà không tận hưởng lo xa lo gần 
Học bài sám hối ăn năn 
Sao cho giải thoát! Hồn đang dập vùi! 
 
Bài nào cũng diển ngược xuôi 
Cũng không với có cho người đạo tâm 
Và bi trí dũng âm thầm 
Giữ tâm không động! Mới tâm tu thiền! 
 
Bề trên thương xót trợ duyên 
Ðừng nên tạo cảnh ưu phiền đường tu 
Trong bao sáng suốt! Mê mù! 
Thử cho tâm đạo, trử lưu được gì? 
 
Ðêm ngày ôn tập dự thi 
Tâm thanh tướng đạt là vì lo tu 
Thất tình lục dục tạo mù 
Nay nhờ lục tự pháp tu giải truyền 
 
Thì đây ngày tháng trợ duyên 
Một mình một bóng lo thiền giải vây 
Trời trao báu pháp đến tay! 
Giữa thời biến động tràn đầy nhiễu nhương 
 
Thương Trời Thương Phật trãi đường 
Mời con tu học theo đường thuận thiên 
Duyên lành ân độ nhân hiền 

Tìm về bến giác nối duyên vía hồn 
 
Thì còn đòi hỏi gì hơn 
Tháng ngày tu niệm tạo cơn yên bình 
Du dương sáng suốt tánh linh 
Ngộ duyên tu học đáp tình bề trên 
 
Phàm tâm cứ mặc rỉ rên 
Cho chơn tâm được vượt lên đạt thành 
Thì dù trần trược hướng thanh 
Lẽ loi để hội tụ thiện lành Phật Tiên 
         Thủ Ðức 13-10-200 
           TỪ HÙNG 
                  === 
              NIỆM PHẬT 
THƯỜNG trụ trí tâm giữa đỉnh đầu 
NIỆM thầm Lục Tự mở thâm sâu 
NAM phương Chơn Hỏa khai linh khiếu 
MÔ khí Hư Không dứt vọng cầu 
A thận thủy hòa thông Nhẫn tánh 
DI gom ba báu tự phóng thâu 
ÐÀ quang huỳnh sắc trùm linh thể 
PHẬT tánh hội qui rõ nhiệm mầu. 
           PN, 25/02/2006 
             Thiền Tâm. 
                === 
        THỂ DỤC TRỢ LUÂN 
Ðánh tay đứng đắn thật là hay 
Giải hết mùi hôi của dạ dày 
Thần tụ lên đầu liền hóa điển 
Khí gom xuống đít xì hơi ngay 
Bao nhiêu uế trược từ muôn kiếp 
Nay sẽ xổ ra chỉ ít ngày 
Khủng khiếp hạ thừa, nguồn gốc bệnh 
Giải rồi nhẹ nhõm tợ mây bay. 
             PN, 22/02/06 
             Quế Phương. 

              
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 CHUYỂN VẬN: 
 

Khi mua vé máy bay xin quý bạn chọn phi trường đến là Philadelphia International Airport 
(PHL), Philadelphia, Pennsylvania, USA. 

 

Sau khi mua vé xong xin quý bạn đạo thông báo cho trưởng ban ghi danh của vùng mình những 
chi tiết sau: 

- Hãng máy bay. 
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- Số chuyến bay (từ trạm ngừng cuối cùng trước khi đến Philadelphia). 
- Giờ đến Philadelphia. 
- Giờ đi từ Philadelphia. 

 

Ban Ghi Danh và Chuyển Vận cần những chi tiết máy bay kể trên trước ngày 1 tháng 11 
năm 2007 để lập danh sách và xếp đặt các chuyến xe đưa/đón các bạn đạo từ phi trường về 
khách sạn và ngược lại. Vì vậy quí bạn đạo đã mua xong vé máy bay xin vui lòng gởi lịch trình 
máy bay về Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt. Sau ngày này, các bạn đạo nào không gởi cho 
chúng tôi lịch trình máy bay xin vui lòng tự túc. 

 
Vì nhân sự rất giới hạn cho nên Ban Chuyển Vận sẽ đưa/đón các bạn đạo vào những ngày 21, 

22, 26 và 27  tháng 12 năm 2007 vào những giờ ấn định như sau: 
 
- Ngày 21: từ 7:00 am đến 11:59 pm từ phi trường PA về Sheraton Hotel 
- Ngày 22: từ 7:00 am đến 5:00 pm từ phi trường PA đến Sheraton Hotel 
-Ngày 26: từ 7:00 am đến 9:00 pm từ Sheraton Hotel ra phi trường PA 
- Ngày 27: từ 7:00 am đến 4:00 pm từ Sheraton Hotel ra phi trường PA. 
 
Ngoài những ngày giờ và địa điểm ấn định kể trên,  xin quí bạn đạo vui lòng tự túc. 
 

Đưa Đón từ phi trường về khách sạn hay ngược lại ngoài thời gian kể trên: 
- Airport Shuttle: Lady Liberty 
- Giờ làm việc: từ 6:30am đến 6:30pm 
- Chi phí: mỗi chuyến là $10 /một người  
 
Nếu có trên 3 bạn đạo hay hơn đi chung với nhau, thì phương tiện thuận lợi nhất là Taxi, Giá tiền 
là $24 mỗi cuốc. Thành thật cám ơn quí bạn đạo.  
 
BAN CHUYỂN VẬN ĐẠI HỘI VÔ VI 2007 kính bái,  

 
THÔNG BÁO VỀ QUĨ TU BỔ THIỀN VIỆN VĨ-KIÊN 

 
Ban chấp hành HAHVV Nam California xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của quí bạn đạo cho chươnng 
trình tu bổ Thiền Viện Vĩ Kiên.  Chúng tôi mong được nhiều quí bạn đạo ủng hộ để chúng tôi có đủ số tiền 
còn thiếu là $62,445 USD để hoàn tất tu sửa thiền viện vào cuối tháng 10, 2007.  Sau đây là danh sách quí 
bạn đạo ủng hộ tới ngày 17-09-2007.   
 
 VoVi Led International Conference 565  05-08-2007 

 Thomas/ Hằng Nguyễn 500  05-08-2007 

 Nguyễn Quang Vinh, CA 500  12-08-2007 

 Phạm Thanh Phong, CA 500  12-08-2007 

 Yuet Fun Siu 100  12-08-2007 

 Lê Thị Hớn, CA 100  12-08-2007 

 Cao Thị Trắc, CA 100  12-08-2007 

 Đào Anh Trâm, CA   200  19-08-2007 

 Nguyễn Kim Ann, CA 1,000  26-08-2007 
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 Nguyễn H Vĩnh Thụy, CA 200   26-08-2007 

 Đặng L Bạch Mai, CA 500   26-08-2007 

 Dương Như Diệp, CA 1,000  02-09-2007 

 Nguyễn Khoa, CA 100  09-09-2007 

 Nguyễn Natalie Huyền, CA 200  09-09-2007 

 Hồ Huệ, CA 200   09-09-2007 

 Hồ Xuân Allen, CA 200  09-09-2007 

 Au Thị Phương, CA 200  09-09-2007 

 Hà Dung, CA 200  09-09-2007 

 Châu Quyên, CA 20  09-09-2007 

 To thị Bích, CA 40  09-09-2007 

 Gia đình Trinh Cẩm Tú, HI 500  10-09-2007 

 Trần Quốc Ái, CA 100 17/09/2007 

 Ẩn Danh, CA 500 17/09/2007 

 Vương Bảy, CA 100 17/09/2007 

 TBT (An Danh), Tx 300 17/09/2007 

 Chị Nương, Úc Châu 420 17/09/2007 

 Tạ Thái, CA 60 17/09/2007 

 Lê Jane Hạnh 100 17/09/2007 

Nguyễn Văn Minh, CA 150 17/09/2007 

   

 TOTAL 7,555   
 
Qui bạn đạo có thể vào trang web www.vovilax.org để biết thêm chi tiết về chương trình xây cất hoặc liên lạc 
ban vận động xây cất: 
 
1.  Quyên Trần:        (714) 414-2849        Thủ Quỉ              Email: myquyen11@yahoo.com 
2.  Thảo Nguyễn:     (818) 681-1602        Kiến Trúc Sư      Email: snailpot@yahoo.com 
3.  Tùng Dương        (714) 715-5635        Hổi Trưởng        Email:  tung_lax008@yahoo.com 
4.  Long Nguyễn       (714) 757-8645       Quản Lý T/V      Email: Longnguyen008@yahoo.com 
 
Mọi sự đóng góp của các bạn sẽ được hội gởi biên nhận để khai thuế.   
Chi phiếu xin gởi về:  VoVi Friendship Association                  Tel.:  (714) 891-0889 
                                    7622 23rd Steet  
   Westminster, CA 92683 
 
Thay mặt ban chấp hành HAHVV Nam California, 
Hội Trưởng 
 
 
Dương Như Tùng 
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BÁO CÁO CHƯƠNG TRÍNH MỔ MẮT CƯỜM DO VÔ VI TÀI TRỢ 
 

Chương trình giúp đồng bào nghèo tại Việt Nam thoát cảnh mù loà do mắt cườm được khởi xướng 
từ tháng 8 năm 2004 nhân chuyến tôi về thăm gia đình và tập hợp được một số bạn, học trò cũ, tình nguyện 
trợ giúp.  Đầu năm 2005, được duyên lành trong khóa Sống Chung Tân Niên tại khách sạn Marriott tỉnh 
Anaheim tại California, tôi được cơ hội trình bầy Chương Trình và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ với số 
tiền quyên được 8,520 Mỹ kim. 
 
 Kết Quả Mổ Mắt Cườm Do Vô Vi Tài Trợ Tại Việt Nam: 
I. Từ tháng 11, 2004 đến tháng 11, 2006:  Tổng số tiền đã chuyển về Việt nam là 54,073 Mỹ kim (đổi 

ra nhiều lần, tổng cộng là 844,464,800 Đồng VN).  Nhờ số tiền này, đã khám bệnh cho 2552 bệnh 
nhân, giúp mổ thành công sáng mắt cho 1578 bệnh nhân.  Quỹ Mổ Mắt Cườm còn lại 3.5 Mỹ kim 
(=59,000 Đồng VN), đã dùng để tặng cho qũy giúp nạn nhân Bão lụt Số 5  để khóa sổ Quỹ tại Việt 
Nam.  

II. Từ cuối tháng 12, 2006 đến ngày 19 tháng 9, 2007:  Từ đầu năm 2007, Vô Vi Friendship 
Association miền Nam California bắt đầu mở trương mục ngân hàng dành riêng cho Quỹ Mổ Mắt 
Cườm và cấp biên nhận để trừ thuế lợi tức cá nhân cho các nhà hảo tâm đóng góp.  Số tiền quyên 
góp được và đã chuyển về Việt Nam là 13,600 Mỹ kim (cộng thêm một bạn đạo tại Việt Nam tặng 
6,000,000 Đồng VN).  Nhờ số tiền này đã khám bệnh cho 631 bệnh nhân nghèo và mổ mắt thành 
công cho 358 bệnh nhân.   

III. Tổng Kết từ tháng 11, 2004 đến 19 tháng 9, 2007:   
Số bệnh nhân đã được khám:  3183  
Số người đã được mổ thành công:  1936 
Số tiền đã chi trả:  67,703 Mỹ kim (=1,063,350,900 Đồng VN)  
Quỹ mổ mắt cườm hiện còn lại là 290 Mỹ kim (=4,654,000 Đồng VN).   

IV. Địa Chỉ liên hệ đến Chương Trình Mổ Mắt Cườm:   
a. Tại Việt Nam:  Xin liên lạc với đại diện Nhóm Thiện Nguyện để được giúp đỡ: Anh Võ Hoàng 

Trắc  
491/57 Lê Quang Định, F.1, Q. Gò Vấp T/P HCM 
đ/t: (08) 843 1368   

b. Mọi đóng góp giúp quỹ Mổ Mắt Cườm tại Việt Nam do Vô Vi tài trợ, xin gởi về:  Vô Vi 
Friendship Association (Quỹ Mổ Mắt Cườm)  

7622 – 23rd Street, Westminster CA 92683 USA 
đ/t: 714-891-0889 

c. Nếu cần các hình ảnh, tài liệu, xin liên lạc với: Lê văn Lạc:  
đ/t: 714-776-7144,  điện thư: lvanlac@yahoo.com 

Xin thay mặt cho các bệnh nhân nghèo bị mù loà do mắt cườm tại Việt Nam được sáng mắt do Vô Vi tài 
trợ, xin kính tri ân Đức Thầy Tám, quý bạn đạo Vô Vi, và thân hữu đã tặng cho bệnh nhân món quà vô cùng 
quý giá.  Nhu cầu vẫn đang còn rất nhiều.  Nhóm Thiện Nguyện sẽ hết sức có gắng để giúp đỡ các bệnh 
nhân nghèo tùy vào khả năng tài chánh của Quỹ Mổ Mắt Cườm.  Xin kính báo cáo và cầu xin Bề Trên 
chứng cho tâm lành của quý vị.      

Lê văn Lạc xin báo cáo 
 

 
 
 


