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

số 639   7 tháng 10 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 
 

 
Lyù ñaïo tình Trôøi khoâng phuø hôïp 
Chuyeân tu thanh tònh töï xa rôøi 

Quí yeâu thaân xaùc khoâng coøn ñoäng 
Saùng toû tình Trôøi töï thaûnh thôi 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 20/12/97 đến 26/12/97 
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) Muốn thật tâm tu tiến thì phải làm sao  ? 
2) Dốc lòng phục vụ có hữu ích gì không  ? 
3) Quí yêu nhau do đâu mà có  ? 
4) Lý đời và khí điển khác nhau ở chỗ nào  ? 
5) Người tầm đạo là loại người gì  ? 
6) Quí thương Trời thì phải quí thương làm sao  ? 
7) Làm sao hiểu được thân xác của chính ta cấu trúc bởi thanh quang của Trời Ðất  ? 
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1) Las Vegas, 20/12/97 1  :50 AM 
Hỏi  : Muốn thật tâm tu tiến thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn thật tâm tu tiến thì phải hoàn toàn 
buông bỏ ngay trong tâm thức và thật thà, không gian 
dối và cầu xin thì mới tạo được sự dũng mãnh tu tiến 
  Kệ  : 
 Dứt khoát tâm tu chẳng có phiền 
 Thành tâm tu luyện sống an yên 
 Thực hành chất phát không luyến tiếc 
 Ðời đạo song hành tự vượt xuyên 
 

2) Las Vegas, 21/12/97 4  ;55 AM 
Hỏi  : Dốc lòng phục vụ có hữu ích gì không  ? 
 
Ðáp  : Thưa dốc lòng phục vụ sẽ đem lại niềm vui 
cho mọi người 
  Kệ  : 
 Việc làm hoàn tất thật là vui 
 Chiến thắng gian nan tạo đạo mùi 
 Qui một tình Trời không thống khổ 
 Bình minh quang chiếu thảy đều vui 
 

3) Las Vegas, 22/12/97 4  :00 AM 
Hỏi  : Quí yêu nhau do đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Thưa quí yêu nhau do tâm mà ra. Nếu ngược 
lại thì do tánh mà ra, thiếu trí không tâm, hung hăng 
và lộn xộn, đạo không xong đời cũng sẽ thất bại 
  Kệ  : 
 Vô minh tự phá hằng ngày động 
 Thuyết lý không thông tự lòng vòng 
 Trí tuệ mập mờ tâm khó thức 
 Tu hành không đạt vẫn cầu mong 
 

4) Las Vegas, 23/12/97 3  :55 AM 
Hỏi  : Lý đời và khí điển khác nhau ở chỗ nào  ? 
 
Ðáp  : Thưa lý đời lúc nào cũng còn chấp mê, điển 
khí lúc nào cũng tròn trịa không bóp méo sự thật 
được 
  Kệ  : 
 Thuyết lý phân minh rõ tiến trình 
 Tròn vui tươi đẹp xét phân minh 
 Khai thông tiến triển theo trình độ 
 Dứt khoát tâm tu lý đẹp xinh 
 

5) Las Vegas, 24/12/97 4  :35 AM 
Hỏi  : Người tầm đạo là loại người gì  ? 
 
Ðáp  : Thưa người tầm đạo là loại người đã và đang 
chứng nghiệm sự đau khổ và bất bình trong nội tâm 
  Kệ  : 
 Vượt qua khổ cảnh trần gian động 
 Tự sửa tự tu tự giải phòng 
 Mê loạn không còn tâm thức giác 
 Về nơi thanh tịnh rõ chơn lòng 
 

6) Los Angeles, 25/12/97 4  :25 AM 
Hỏi  : Quí thương Trời thì phải quí thương làm sao  
? 
 
Ðáp  : Quí thương Trời chỉ có người tu thiền tinh tấn 
thì mới thật sự quí yêu Trời Phật, từ khổ cảnh đi tới 
lạc quan 
  Kệ  : 
 Quán thông muôn loại tự phân bàn 
 Giải tiến tâm linh cảm thấy an 
 Ðời đạo song hành qui giềng mối 
 Thấu hiểu chơn tâm tự thức an 
 

7) Atlantic city, 26/12/97 4  :35 AM 
Hỏi  : Làm sao hiểu được thân xác của chính ta cấu trúc bởi thanh quang của Trời Ðất  ? 
 
Ðáp  : Thưa tinh ba của vũ trụ cấu thành duyên trần trược, điển hình học trược giải trược và tự ý thức được 
đường tự tu tự tiến 
  Kệ  : 
 Thấm chìm khổ cảnh tự mình minh 
 Giải quyết tâm linh rõ tiến trình 
 Học đạo tâm thành minh giải quyết 
 Bình tâm thanh tịnh lại càng minh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Thưa Ông Tám, bà vợ của tôi thiền nghe một tràng tiếng nói trên không, mà tiếng người đàn 
ông. Không biết điều đó có lợi hay hại? 
 
Ðáp: Kêu bả không có nên nghe cái tiếng đó, chỉ co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam-Mô A-Di Ðà-Phật thôi. 
Bởi vì mình đang thực hành mở sáu cái luân xa để tiến lên trên. NMADÐP, ông có cái bản luân xa 
NMADÐP không? Thì ông hiểu, cái đó chúng ta thực hành đi lên thì không có bao giờ chúng ta nghe bất cứ 
một vị thần thánh nào dìu dắt hết. Chúng ta hoàn toàn tự sửa chữa để tiến tới cái không không ở sau này. 
Thành ra có bất cứ cái âm thanh nào, mình chỉ niệm Phật thôi. Cũng như ở đời, bả đương tu mà người nào 
tới chọc, nói: “Tu làm gì.”, mình cũng thây kệ họ. Còn bên ngoài họ có nói cái gì mình cũng không có chấp 
nhận họ, bởi vì bên khối Ðịa Tiên họ sẽ mời những người tu nhẹ đi qua đó hợp tác, rồi trở về đây, rồi lập 
giáo chủ, rồi lập tôn giáo, này kia kia nọ, làm nó hư cái pháp hết. Thành ra ở đây chúng ta mỗi người tự tu, 
và tu phải tu tới đích, và chúng ta chỉ biết cái NMADÐP là sáu cái luân xa, mở cái lục tâm thông của bản 
thể trước đã, nhiên hậu mới tiến tới bên trên. Thành ra chúng ta không có chấp nhận bất cứ caí âm thinh của 
ngoại cảnh nào. Kêu bả chỉ niệm Phật, một thời gian thì cái đó nó phải dang chứ không có đàn ông nào nói 
nữa hết. 

THƠ 
        
           NIỆM HÀNH 
Ta vẫn thường xuyên bước Niệm Hành 
Quyết tìm thanh tịnh niệm Hồng Danh 
Ðời dù điên đảo, bao chơn giả 
Ðạo vẫn quân bình, rõ trược thanh 
Từng bước nhẹ nhàng, không vướng bận 
Một câu huyền mật, sẽ viên thành 
Niệm Hành, hành niệm theo chân bước 
Tiến mãi về Thiên Quốc thiện lành. 
           Phú-Nhuận, 14-03-2006 
              Mai Văn Chất. 
                ===== 

           ĐNNH THẦN  

Định tồn điểm nhỏ trung sơn đình  
Thần thức rõ hay tiếng điển sinh  
Còn có trong không còn cái biết  
Không gian biến mất thời gian tiêu 
Hạo nhiên thâu tóm luôn lưu trữ  
Hợp nhất âm dương cửu khiếu xuyên 
Đi đứng nằm ngồI trong tĩnh lắng  
Điển quang hội đủ xuất thần siêu(1) 
(1)siêu thoát 
Phúc Tâm Cà Mau 29/9/2007 
                === 
 
 

SANH TỬ VÔ THƯỜNG  

Một người một người lại một người  

Sanh tử tử sanh đấy cuộc đời  

Vì ăn lo ở thêm khổ nhọc  

Giử lợi giành quyền chẳng thảnh thơi  

Mãi mãi đua chen rằng lẽ sống  

Luôn luôn tranh đấu gọi cơ thời  

Khuyên ai gẫm kỷ sanh diệt pháp  

Thấy pháp diệt sanh đạo sáng ngời  

 Châu Đốc = Núi Cấm-  

        Hân Tịnh  
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          THIỀN THA THIẾT 
 
Thiền cho rạng rỡ mặt mày 
Thiền cho u tối đọa đày văng ra 
Thì thiền cho đến thiết tha 
Phút giây tạm lánh ta bà lâm ly 
 
Thiền như hương sắc xuân thì 
Cất cao lên mãi đến khi vui hòa 
Ðịnh thiền đến đỉnh ngân nga 
Trở về Trần Thế sao ta thế này 
 
Eạm đềm thiền vẫn còn đây 
Phải hành liên tục phải dầy công tu 
Lòng thành không ngại mê mù 
Thế là càng quyết công phu giải mù 
 
Thiền cho tỏ rạng mờ lu 
Tâm tu yên ổn! Thân tù giải vây 
Nên Thiền không kể đêm ngày 
Ðứng ngồi nằm hãy nghỉ ngay đến thiền 
 
Ông Thầy khuyên niệm thường xuyên 
Hành thêm pháp phụ! Nối liền luyện tinh 
Ðêm đêm mê tỉnh minh minh 
Cứ ba pháp ấy, chuyển tinh khí thần 
 
Thì không phải dễ không khó khăn 
Bề trên trợ giúp cho phần tu chơn 
Lòng thành thắm thía đền ơn 
Lo tu lo học lý chơn của mình 
 
Càng tu càng thấy vô minh ! 
Sửa mình chăm sóc tâm linh bằng Thiền 
Ai tu cũng có căn duyên 
Buồn vui thuận nghịch hưởng duyên trở về 
 
Bao năm xa cách Trời quê 
Ra đi tu học tỉnh, mê, nhẫn, hòa 

Trời cao đất rộng bao la 
Tiểu thiên cũng được Trời Cha trao truyền 
 
Làm sao cho hợp Ðại Thiên 
Du dương Cực Lạc nối liền âm dương 
Thì thiền hướng đến Thiên đường 
Tâm tình thanh nhẹ như gương trong lành 
 
Thiền ơi, chẳng sợ tử sanh 
Sống làm xong việc trở thành Thiền sinh 
Nhờ tu được mãi an bình 
Nhờ Thiền mới hiểu Triết minh, AÔi từ 
           Thủ Ðức, 21-09-2006 
          TỪ HÙNG 
                 === 

  NHÂN SANH VÔ NGHĨA 

Tuổi đời bẩy chục gẫm nhơn sanh  

Nhơn sanh vô nghĩa mãi trôi quanh  

Ăn uống uống ăn lo đại tiểu  

Việc làm làm việc nhọc bại thành  

Sống đeo danh lợi phiền đắc thất  

Chết để thịt xương ngán hôi tanh  

Ân cần nhắn gửi chư thân hữu 

Đạp phá cửa trần gấp chuyển nhanh  

Châu đốc Thất sơn - Thiên cẩm sơn  

                 núi Cấm  

              Hân Tịnh 

 

H ƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Bạn đạo Nguyễn Văn Sang sinh năm Nhâm Thìn, ở Khánh Nhơn- Nhơn Hải- Ninh Hải- Ninh Thuận- 
VN, mắc bệnh Ung thư máu đã từ trần lúc 3giờ ngày 1/10/2007 tức ngày 21/8 Dinh Hợi.Mong các bạn đạo 
hướng tâm cầu nguyện. 
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THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ĐẠI HỘI 2007 
 

Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo tham dự Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại 
Philadelphia vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ trong buổi tiệc vào hai đêm 12/23/2007 
và 12/25/2007 (Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy).   
 
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước để chúng tôi tiện việc sắp xếp chương 
trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi 
danh khi đã có đủ các tiết mục.  Kính mời các ban văn nghệ của mỗi thiền đường địa phương khuyến khích 
và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương mình. 
 
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com 
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau: 
• Subject của email:  Van Nghe  
• Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện: ______________________ 
• Địa phương / Thiền Đường: ____________________________________ 
• Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch, hài v.v.) : _____________________ 
• Thời gian trình diễn: __________________________________________ 
• Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): _______________ 
 
Ghi chú: Phần ca nhạc sẽ dành ưu tiên cho chủ đề hướng về  thiền ca Vô-Vi hoặc những sáng tác mới về 
Vô Vi cùng  các màn kịch, hài và vũ phản ảnh triết lý Vô Vi. 
 
Chúng tôi sẽ thông báo đến quý bạn nào đã ghi danh đóng góp cho chương trình và thời gian trình diễn sau 
khi chương trình được đúc kết.   
 
Chân thành cảm ơn và ước mong được quý bạn tham gia văn nghệ tích cực để sưởi ấm ngày đại thọ, kỷ 
niệm 50 năm hành đạo của Đức Thầy, cùng chung vui mùa lễ Giáng Sinh 2007. 
 

Ban Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2007 kính bái. 
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HỘI VIÊN THIỀN CA 2007 
 
 
HỘI VIÊN THIỀN CA 2007 
 
 
Hằng năm Vô-Vi Multimedia Communication được Đức Thầy cho phép tổ chức Thiền Ca để truyền bá 
Pháp Lý Vô Vi đến đại chúng, và năm nay Thiền Ca sẽ được tổ chức tại Zellerback Hall, thành phố 
Philadelphia, tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ. 
 
Thiền Ca đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 và cho đến nay đã được 12 năm. Sự lớn mạnh của 
Thiền Ca cũng là nhờ sự phát tâm của các vị Mạnh Thường Quân và các Bạn Đạo Vô Vi đã và đang đóng 
góp tài vật hoặc dưới hình thức ủng hộ làm Hội Viên Thiền Ca.  
 
Cũng như mọi năm, các lệ phí Tham Dự Đại Hội năm 2007 của quý Bạn Đạo sẽ bao gồm luôn 1 vé Thiền 
Ca Đồng Hạng. Vé Thiền Ca gồm có 3 hạng: Đồng Hạng ($35), Hạng Nhất ($65) và hạng VIP ($120). Đặc 
biệt năm nay nếu quý Bạn Đạo nào có nhã ý phát tâm ủng hộ để cho Ban Thiền Ca có thêm phương tiện làm 
việc bằng cách nâng cấp từ vé Đồng Hạng lên các hạng cao hơn thì sẽ được những lợi điểm như sau:  
 

1) Bạn đạo muốn nâng cấp từ vé Đồng Hạng lên vé HẠNG NHẤT: Ủng hộ thêm $30 USD và sẽ nhận 
được một biên nhận ($30) để trừ thuế  (*) . 

 
2) Bạn đạo muốn nâng cấp từ vé Đồng Hạng lên vé HẠNG VIP:  Ủng hộ từ $65 USD trở lên, quý Bạn 

sẽ nhận được: 
• 1 vé VIP Thiền Ca và một biên nhận ($65 trở lên) để trừ thuế  (*). 

 
3) Gia nhập Hội Viên Thiền Ca: Ủng hộ từ $85 trở lên để làm Hội Viên Thiền Ca Thường Niên (xin 

quý Bạn Đạo điền ĐƠN GIA NHẬP HỘI VIÊN THIỀN CA đính kèm) và sẽ được hưởng những 
quyền lợi như sau:  
• 1 vé VIP Thiền Ca và một biên nhận ($85 trở lên) để trừ thuế  (*). 
• 1 CD nhạc Thiền Ca 2007 
• 1 món quà lưu niệm đặc biệt của Ban Thiền Ca. 

 
Kính mong quý Bạn Đạo tích cực hưởng ứng gia nhập Hội Viên Thiền Ca. Việc gia nhập làm Hội Viên 
Thiền Ca của quý Bạn là một công đức lớn, và là một đóng góp quý báu để Thiền Ca có thêm phương tiện 
trong việc truyền bá Pháp Lý Vô Vi của Đức Thầy. 
 
Vì thời gian có hạn để sắp xếp các hạng ghế nói trên cho chương trình Thiền Ca, nếu quý Bạn Đạo và Thân 
Hữu muốn nâng cấp hoặc phát tâm làm Hội Viên Thiền Ca thì xin quý Bạn Đạo liên lạc với VMC hoặc các 
trưởng ban ghi danh càng sớm càng tốt. Thời hạn chót là ngày 01 tháng 11 năm 2007. 
 
Ban Thiền Ca chân thành cảm tạ quý Bạn Đạo đáp ứng lời mời gọi của chúng tôi và đặc biệt xin chân thành 
ghi ơn quý Hội Viên đã và đang tiếp tục giúp đỡ chúng tôi thực hiện công việc mà Bề Trên đã giao phó 
được tốt đẹp.  
(*) chỉ  có hiệu lực tại Mỹ & Canada. 
 
 
Kính bái, 
Vô -Vi Multimedia Communication 
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HỘI VIÊN BAN THIỀN CA 2007 
 
 
Họ và Tên Hội Viên: _____________________________________________________   

Địa chỉ: _______________________________________________________________   

Số phone nhà:____________________________ Cell: _________________________   

Email:  ________________________________________________________________   

Liên lạc thiền đường địa phương:  __________________________________________   

Check Payable to:     Vo-Vi  Multimedia  Communication 
                   P.O. Box 741324 
     Dallas, TX 75374-1324 
    
Email: vovimedia@vovi.org 
 
Kính bái, 
Vô -Vi Multimedia Communication. 

 

 

 
 


