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Troâng chôø tin quí Trôøi ban chieáu 
Töï nguyeän thöïc haønh tænh ñaït sieâu 

Dìu tieán thaân taâm veà nguyeân lyù 
Qui nguyeân tình ñeïp roõ tình sieâu 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 27/12/97 đến 02/1/98 
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 tu mà tu không được thì phải làm sao  ? 
2) Sự vận hành trong cơ tạng hữu ích gì không  ? 
3) Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải làm sao  ? 
4) Tại sao bị bần cùng hóa thân xác  ? 
5) Năm mới thế sự lại âm u sẽ có hiện tượng gì  ? 
6) Làm sao tạo được sự an bình của nhơn sinh ? 
7) Cả thế giới đã và đang lo âu từ thời tiết cho đến kinh tế bất ổn tại sao ? 
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1) Atlantic city, 27/12/97 3  :00 AM 
Hỏi  : Muốn tu mà tu không được thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  :   Thưa muốn tu thiền mà thiền không được, là 
vì nghiệp tâm quá nặng trược, cần ý thức con đường 
đạo tâm là đường giải nghiệp chướng, ý thức rõ ràng, 
tự trì niệm Phật từ từ giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới 
thiền được, cảm thức sự nhẹ nhàng là cần thiết, tự 
dấn thân thực hành thì mới đạt được chánh pháp 
 
  Kệ  : 
 Trí ý phân minh tự giải phiền 
 Tận tâm xây dựng trí tâm yên 
 Giấc mơ không có tâm thanh nhẹ 
 Trí tuệ phân minh chẳng lụy phiền 
 

2) Atlantic city, 28/12/97 8  :00 AM 
Hỏi  : Sự vận hành trong cơ tạng hữu ích gì không  ?
 
Ðáp  : Thưa sự vận hành trong cơ tạng đem lại sự 
giao thông máu huyết sanh tồn và khai thông điển 
giới bộ đầu 
 
 
  Kệ  : 
 Ðiển tâm khai triển thuận đuôi đầu 
 Tiến hóa không ngừng rõ trước sau 
 Giềng mối qui nguyên chung một cõi 
 Thanh thanh diệu diệu lại tô màu 
 

3) Atlantic city, 29/12/97 2  :15 AM 
Hỏi  : Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải làm 
sao  ? 
 
Ðáp  : Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải chấp 
nhận thực hành phục vụ tận tình 
 
  Kệ  : 
 Dấn thân phục vụ trong vui hành 
 Chẳng có so đo chẳng cạnh tranh 
 Thực hiện thành tâm không tính toán 
 Vui truyền chơn pháp chẳng cầu danh 
 

4) Atlantic city, 30/12/97 3  :30 AM 
Hỏi  : Tại sao bị bần cùng hóa thân xác  ? 
 
Ðáp  : Thưa quả địa cầu có nơi tốt nơi xấu, sự 
chuyển động bất thường, loài người sống nơi thiếu 
thốn, bắt buộc phải cầu xin Trời Phật gia hộ điển 
lành, chuyển mưa nắng mà mưu sinh, khổ tận cùng, 
có đôi chút đều ân độ, tự cảm thấy sự huyền diệu của 
Trời Ðất sắp xếp và không bỏ một ai. Cuộc sống gay 
gắt chừng nào thì mới có cơ hội tưởng đến Trời Phật 
ân độ và pháp lành của Trời ban 
 
  Kệ  : 
 Lệ rơi thấm thía chảy hai hàng 
 Khổ cực mưu sinh khó được ban 
 Cao đẹp tình Trời nay quán chuyển 
 Cứu nhơn độ thế tránh mơ màng 
 

5) Paris, 31/12/97 2  :25 AM 
Hỏi  : Năm mới thế sự lại âm u sẽ có hiện tượng gì  ?
 
Ðáp  : Thưa thế sự đang ở trong cảnh âm u chưa giải 
quyết được việc gì thỏa đáng, thì cũng sẽ biến 
chuyển theo thiên cơ, các nơi đều trong tinh thần 
chuẩn bị và gánh vác những chuyện gì sẽ xảy ra từ 
Âu tới Á 
 
  Kệ  : 
 Hành trình tiến hóa mong an hòa 
 Cấu trúc qui nguyên tánh thật thà 
 Nền tảng không yên thêm động điển 
 Bình tâm xem xét tự mình qua 

6) Paris, 01/01/1998 5 :55 AM 
Hỏi : Làm sao tạo được sự an bình của nhơn sinh ? 
 
Ðáp : Thưa muốn có sự an bình cho tâm thân thì chỉ 
có sự tu thiền thì mới giải quyết mọi sự loạn động 
hiện hữu, bằng lòng hướng về thanh tịnh mà tu tiến 
 
  Kệ : 
 Ðầu năm cầu nguyện vẫn còn phiền 
 Chúc phúc cho nhau muốn được yên 
 Cố đạt không thành tâm loạn động 
 Chiều sâu tâm đạo thật là yên 
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7) Paris, 02/01/98 2 :00 AM 
Hỏi : Cả thế giới đã và đang lo âu từ thời tiết cho đến kinh tế bất ổn tại sao ? 
 
Ðáp : Luật nhân quả trong sự có có không không là thường tình trên mặt đất, xứ nào giữ được trật tự liên hệ 
cùng Trời Ðất, bằng lòng hướng về tâm linh mà phát triển thì sẽ được cứu, tự mình giảm bớt được ác ý, thì 
mạng sống sẽ được kéo dài để xây dựng tinh thần phục vụ, như Thượng Ðế đã và đang hành 
  Kệ : 
 Qui nguyên giềng mối thật là thanh 
 Dứt khoát tâm tu tự thực hành 
 Ðời tạm không cần lo tiến bước 
 Hành thông tự đạt tự bình an 
 
 

THƠ 
Lá vàng tự rơi chẳng ai mời 

Khổ cam phải chịu chẳng nghỉ ngơi 

Chờ thời phải đợi ngày thành tựu 

Chẳng dám trách ai nguyên lý Trời đã định 

Kiên nhẫn đạt thành nguyên lý chiếu 

Về Trời tự thức 

Vô cùng tiến hóa phải nhận hành 

Lương Vĩ Kiên 

Montréal, 7 /10/2007 (Nhân một chuyến đi xem lá vàng trở về) 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi: Thưa ông Tám, có cái hạn định thời gian nào? Nhà tôi ngồi có khi một tiếng rưỡi, có khi không 
biết bao nhiêu nữa, còn tôi thì ba mươi phút 
Ðáp: Không có. Cái đó là tùy theo khả năng mình tự khắc phục, nó sẽ đi tới lần lần, chứ không có hạn định 
thời gian gì hết. Có người vì cái cơ thể người ta tiều tụy, vì trước kia người ta xài phí quá thì nó hư cái bộ 
phận đó, ngày nay nó chưa lập lại. Bây giờ nó tu, lần lần nó đem cái thanh khí điển vô, nó lập lại, rồi nó mới 
đủ lực lượng , nó mới ngồi lâu được. Nó tùy theo cái bệnh. Bởi vì chúng ta tu ở đây là lấy cái điển của Lưu-
Ly-Quang Phật để chiếu rọi, tự diệt cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục, thì nay một chút, mai một chút, chứ 
không có người nào mà nói: “bà ngồi hai giờ tôi phải ngồi ba giờ”. Cái đó là con ăn thua, tu cái gì được, 
thấy không? Thì tùy theo khả năng tôi, tôi tu, tôi có tâm, tôi lấy trí ý tôi xét cái lý, ngoài bản thể này tôi còn 
cái gì? Còn cái phần thanh điển. Cái phần thanh điển là trường cữu. Ðó là chủ của bản thể, chủ của bên trên 
vũ trụ chứ không có phải ở dưới vũ trụ. Không có ai kiểm soát mình được đâu, vô sanh vô tử. Ðó đi tới cái 
không không nó mới tự toại, mà cái phần đó nó còn ở sau này mới giải quyết. Bây giờ bạn tu là lo cho bản 
thể bạn khỏe, lo cái thận thuỷ của bạn cho nó điều hòa lại, thì tối nằm, có cái pháp hít thở, bạn có lưu ý cái 
đó không? Thì bạn làm cái đó nhiều, sau này hai trái cật của bạn nó điều hoà lại, bạn ngồi lâu được chứ 
không có gì hết. 
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THƠ 
 
                HẠNH TU 

Nghĩ tốt cho người giúp chính mình 

Nhân nào quả nấy vía hồn xinh 

Linh căn mỗi mỗi đều siêu diệu 

Pháp giới hương đăng vốn hữu tình 

Thiền sĩ siêng hành hơn chỉ nói 

Thiếu tu tranh chấp mất tâm linh 

Tu lành phải thắp đèn lòng sáng 

Chưa đắc chê bai tự gạt mình. 

    Bình Tân, 22-03-2006 

              Minh Nghĩa 

              === 

           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 
                      === 
              NGUYỆN 
Chấp tay đảnh lễ Phật Di Ðà 
Ðăng ký nhập môn Ðại Pháp Cha 
Kính nguyện Tây Phương Cực Lạc quốc 
Quán Âm Bồ Tát Ðức Phật Bà 
Sau cùng kính nguyện Ðức Di Lạc 
Giáo Chủ Phật Vương Hội Long Hoa 
Minh chứng cho con tu đắc đạo 
Thực hành Thiền Pháp thoát ta bà. 
           PN, 01-03-2006 
           Mai Văn Chất 
                  ==== 
       DỊCH CÂN KINH  
Dịch tuỷ đầy đặc điển phóng  nhanh  
Cân gân cường mạnh dễ thực hành  
Kinh thông mạch chuyễn tiêu trừ bịnh  
Qui hội sơn đình điển tạo thành  
 
Mười ngón chân co ly cách thổ 
Bằng vai chân thẳng hướng phương nam  
Hai tay dủi thẳng ba mươi độ  
Móc lại cuộn co hết độ căng  
 
Mỗi ngày hoạt động vài trăm thức  
Lã tả mồ hôi khí lực tăng  
Hàm dương chân không ly nhục đục 
Nhẹ thiền thuần nhẫn điển hồn thăng  
          Phúc Tâm Cà Mau 27/9/2007 
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CHƯƠNG  TRÌNH  TUYỂN  LỰA VOVI IDOL 
 
Trong phần sinh hoạt văn nghệ của Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại Philadelphia, sẽ có cuộc thi VOVI 
IDOL nhằm mục đích: 

- tuyển lựa tài năng mới trình diễn văn hóa nghệ thuật tâm linh 
- tạo cơ hội cho Vô Vi trẻ đóng góp và ảnh hưởng tốt bạn bè 

Chúng tôi xin thông báo chi tiết về chương trình tuyển lựa như sau: 
 
1. Thể lệ dự thi: 
    1.1- Thành phần dự thi: tất cả các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi dưới 45 tuổi. 
    1.2- Thể lọai trình diễn: đơn ca, tấu hài, kể chuyện, đỏan kịch. 
    1.3-Thời hạn ghi danh: từ nay cho đến hết ngày  

1.4- Đơn ghi danh xin email về địa chỉ sau: vannghevovi@yahoo.com 
           Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau: 
            a/ Subject của email: VOVI IDOL 
            b/ Tên Họ: ___________________________________________________ 
            c/ Địa phương / Thuộc Thiền Đường: ______________________________ 
            d/ Tiết mục, thể loại : ___________________________________________ 
            e/ Thời gian trình diễn:  _________________________________________ 
            f/ Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): ______________ 
     
2. Cách chấm thi: 
    Thí sinh được tuyển lựa qua hai vòng bán kết và chung kết.  Ban Giám Khảo sẽ chấm điểm thí sinh theo 
các tiêu chuẩn sau: 
    2.1- Đơn ca: thí sinh phải trình bày nhạc Thiền Ca Vô Vi và được đánh giá về chất giọng, khả năng 
truyền đạt ý nghĩa bài nhạc, phong cách biểu diễn và y phục.   
    2.2- Tấu hài, kể chuyện: thời gian trình diễn giới hạn trong 5 phút.  Thí sinh được đánh giá về ý nghĩa tâm 
linh của đỏan hài hay câu chuyện kể, khả năng diễn xuất và y phục. 
    2.3- Đỏan kịch: thời gian trình diễn giới hạn trong vòng 5 – 10 phút.  Các thí sinh được đánh giá về ý 
nghĩa tâm linh của đỏan kịch, khả năng diễn xuất và y phục. 
 
Ngày giờ và địa điểm tổ chức vòng bán kết sẽ được thông báo trực tiếp với các thí sinh ghi danh.  Vòng 
chung kết sẽ được tổ chức trong chương trình văn nghệ đêm 12/23/2007. 
 
3. Giải Thưởng: 
Ba giải thưởng của mỗi thể lọai sẽ được trao cho các thí sinh có số điểm cao nhất.  Ngòai ra còn có một số 
giải thưởng khuyến khích. Đồng thời chương trình Vô Vi Idol cũng mong nhận những sự ủng hộ của các 
những Cảm Tình Viên cho chương trình Vô Vi này  bằng những món quà dùng để trao giải thưởng cho các 
thí sinh.  Mọi sự đóng góp cho chương trình này, xin email đến: vannghevovi@yahoo.com. 
 
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. 
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