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

 số 649   16 tháng 12 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 
 

Chaát Phaùt 
 

Chaát  phaùt chôn tu töï cöùu mình 
Chaúng coøn meâ loaïn töï giam mình 

Hoàn tu thanh nheï qui moät moái 
Thöïc haønh chaát phaùt roõ chôn tình 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 28/02/98 đến 06/03/98 
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) Thần giao cách cảm là sao ? 
2) Người tu chơn phát triển điển quang của nội tâm có sợ sự chỉ trích phê bình hay không ? 
3) Tại sao nơi ánh sáng vô cùng lại không có người xấu ? 
4) Dấn thân tu học thì phải dấn thân làm sao ? 
5) Người tu Vô Vi phạm tội nào nặng nhứt ? 
6) Làm người thiếu thật thà, ích kỷ, mánh khóe có ích gì cho phần hồn ở tương lai không ? 
7) Tu sao mới gọi là đắc đạo ? 
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1) Monaco, 28/02/98 4 :30 AM 
Hỏi : Thần giao cách cảm là sao ? 
 
Ðáp : Thưa thần giao cách cảm là xác xa nhưng tâm 
không xa, tâm linh có thể liên lạc và đoán biết lẫn 
nhau chung đường tiến hóa 
  Kệ : 
 Tâm linh phát triển muôn chiều chuyển 
 Dứt khoát tâm tu tự giải phiền 
 Sống động tình Trời không mất mát 
 Tình thương dào dạt trí tâm vừa 
 

2) Monaco 01/03/98 5 :05 AM 
Hỏi : Người tu chơn phát triển điển quang của nội 
tâm có sợ sự chỉ trích phê bình hay không ? 
 
Ðáp : Thưa người tu chơn tức là có khả năng phát 
triển điển tâm, tự tháo gỡ nghiệp lực, tạo thành một 
tập quán tốt, vượt khỏi sự mê chấp, thì đâu còn sợ 
sự chỉ trích, nhưng luôn luôn lấy oán làm ân mà tu 
tiến thì mới thật là chơn tu 
  Kệ : 
 Thực hành rõ lẽ chính mình ngu 
 Học hỏi không ngừng ý tự tu 
 Thử thách tràn đầy không động loạn 
 Thương tình giúp đỡ kẻ đui mù 
 

3) Monaco, 02/03/98 2 :15 AM 
Hỏi : Tại sao nơi ánh sáng vô cùng lại không có 
người xấu ? 
 
Ðáp : Thưa nơi ánh sáng vô cùng tận là nơi không 
thiếu thốn. Ngược lại ngự trong thể xác âm u, tự 
cảm thấy thiếu thốn và bơ vơ, vì tham muốn có ánh 
sáng thay vì âm u 
  Kệ : 
 Thiên nhan đã sớm đưa hồn tiến 
 Nhập thể âm u tạo lụy phiền 
 Cố gắng vươn lên trong thức giác 
 Bình minh ban chiếu trí tâm yên 
 

4) Monaco, 03/03/98 5 :30 AM 
Hỏi : Dấn thân tu học thì phải dấn thân làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn dấn thân tu học thì phải thường 
xuyên thực hành pháp môn và nghe những lời chơn 
lý phát triển tâm linh, nhiên hậu phần hồn mới có cơ 
hội xuất phát đi lên và tự giải bỏ nghiệp tâm 
  Kệ : 
 Tự tu tự tiến tự phân tầm 
 Óc mở tâm khai tự tiến thầm    
 Giãi đãi không còn duyên đạt thức 
 Trì tâm đạt thức chẳng sai lầm 

5) Monaco, 04/03/98 4 :00 AM 
Hỏi : Người tu Vô Vi phạm tội nào nặng nhứt ? 
 
Ðáp : Thưa người tu Vô Vi phạm tội ăn cắp công 
lao của bạn đạo đã phục vụ cho chung. Không đóng 
góp, ngược lại sang băng lậu làm mất phẩm chất, tự 
phá hoại bản chất thật thà của chính mình, là một 
đại tội. Hướng về sự gian dối mà hành sự thì sẽ 
không bao giờ tiến bước, phụ lòng thương yêu và 
phục vụ của bạn đạo, tự giảm phẩm chất tâm linh 
của chính mình. Càng ngày sẽ càng tăm tối thêm, 
không lối thoát. Tham gia đại hội lậu, cũng còn 
khoe 
  Kệ : 
 Tu không đóng góp giải tâm mình 
 Thực hiện tham lam lại khó minh 
 Ích kỷ âm u không lối thoát 
 Hy sinh phục vụ mới là xinh 
 

6) Monaco, 05/03/98 3 :40 AM 
Hỏi : Làm người thiếu thật thà, ích kỷ, mánh khóe 
có ích gì cho phần hồn ở tương lai không ? 
 
Ðáp : Thưa ích kỷ xấu tánh rất bất lợi cho phần hồn, 
vì chọn đường hẻm đi thay vì đường rộng lớn, muôn 
đời không bao giờ phát triển được tâm từ bi 
  Kệ : 
 Tạo lầm nuôi dưỡng tánh ngu si 
 Thua lỗ không hay cũng tại vì 
 Tánh xấu hại mà tưởng phước 
 Khó tu khó tiến khó dự thi 
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7) Monaco, 06/03/98 3 :40 AM 
Hỏi : Tu sao mới gọi là đắc đạo ? 
 
Ðáp : Thưa tu cho tới tâm thân quân bình không mê không chấp, vô quái ngại, thật sự về không. Vạn sự 
trên đời bởi nhứt không, chẳng có gì phải nắm bắt cả 
  Kệ : 
 Thanh nhẹ tiến cao chỉ có hòa 
 Bình tâm học hỏi tự mình qua 
 Mưu sâu tạo động tâm không tiến 
 Dứt khoát tâm tu tự thật thà 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Nếu nói như vậy thì phải cương quyết, nếu thiếu cương quyết thì không làm gì được. 
Không cương quyết, không thực hành mà nói cái lý thuyết gì cũng bỏ không. Bởi vì cái lý thuyết bán đầy 
chợ hết rồi. Coi sách nào cũng hay, nhưng mà không có thực hành thì người đó không có bao giờ tiến tới 
được. Chính đức Phật thành công, không phải là ngài học trong trường học mà ra, ngài làm ông vua biết 
bao nhiêu cố vấn, làm thái tử biết bao nhiêu cố vấn, nhưng mà ngài không có đạt được. Ngài chỉ có cương 
quyết tự hành nơi thanh tịnh, tự giản toả cái uất khí của nội tâm và tiến tới cái phần sáng suốt ở bên trên. 
Thì bây giờ cái duyên lành đó để cho chúng ta ở đây, mà tôi ở đây cũng bắt chước cái đó tôi hành, chớ 
không phải tôi giỏi hơn ông Phật. Tôi nhờ cái hành tôi mới nói được. Còn nếu tôi không hành, chắc chắn 
một trăm phần trăm bây giờ ông hỏi tôi một câu tôi cũng không trả lời được chứ đừng nói trả lời nãy giờ. 
Cho nên tôi mong rằng các bạn nên hành hơn là thuyết. Thuyết quá nhiều, nhưng mà không có tiến được 
đâu. 

THƠ 
           TÝ THỜI    . 
Giờ Tý hạo nhiên tỏa một bầu. 
Người hiền kẻ ác được quyền thâu. 
Ai ăn nấy no hành nấy đắc. 
Đừng hỏi Thầy ta bắc nhịp cầu. 
Tịnh luyện đúng giờ sắc diện tốt. 
Ngủ quên nặng trược mặt u sầu. 
Pháp luân khí điển bồi chơn thức. 
Giờ Tý thông khai luyện nhiệm mầu. 
                     Kính bái. 
               Minh-Nghĩa BT. 
                     ==== 
         GIỮ ÂM THẦM  
Hướng về xứ phật dẫu xa xâm  
Từng bước truy tra học thật chăm  
Minh giải chơn kinh tìm ý pháp  
Công phu trực chỉ khỏI lạc lầm 
 
khổ hành khổ hạnh gương thầy Tám  
Dìu dắt đàn con pháp diệu thâm  
Phật pháp vô biên may ngộ được  
Độc hành một pháp giữ âm thâm  
                Thiện Ý Cà Mau 12/11/2007 
               ==== 

   KHI NGƯỜI TU BIẾT SAI  
Gà đồng nhẹ nâng vẫn giữ hiền  
Vần thơ êm diệu rất điềm nhiên  
Ngọn đèn soi sáng trông nghiêm nghị 
Trí tuệ như gươm đốn ngộ xuyên  
Hùng khí anh thư xông chiến trận  
Tình thương cùng nhóm chẳng dè kiên  
Bĩ ni tòa giáo phân hòa giãi  
Hỹ xã vị tha sóng lặng yên  
                Thiện Ý Cà Mau 1/10/2007 
                     === 
         TU TẠI TÂM 
Tu sửa cho mình ở tại tâm. 
Chạy theo nhờ cậy Ôi! sai lầm. 
Thong dong tự tại là Cực Lạc. 
Vọng động tà dâm kẻ lọan thần. 
Kết cuộc tai phàm hay ngóng chuyện. 
Trược ô xâm nhập khiến tham sân. 
Ví bằng cửa đóng thì vô sự. 
Phát nguyện bên trên tu tại tâm. 
               Kính bái. 
          Minh-Nghĩa BT. 
              2-12-2007. 
                 === 
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               LÒNG MẸ! 
 
Nhớ buổi tiễn đưa nước mắt ròng 
Cho con xuống thế, nỗi lòng mong 
Để con học hỏi rồi tiến hoá 
Thế THIÊN hành Đạo MẸ hằng mong 
 
Nay đà tính đã biết bao niên 
Con mãi say mê trược đảo điên 
Khổ bao nhiêu kiếp còn chưa tỉnh 
Biết đến bao giờ mới thành TIÊN 
 
Nay kỳ mạt pháp khắp nhân gian 
Hãy ráng tu hành thoát ngộ nan 
VÔVI pháp lý CHA truyền xuống 
Con ráng truy tầm đạt thanh an 
 
Đạt rồi nhớ thay CHA giúp MẸ 
Dắt dìu đồng ĐẠO tiến mau nghe 
LONG HOA kỳ cuối đang chờ đón 
Những con HIẾU THẢO đạt thành nghe. 
 
         Tân Phú 6h ngày 26-11-2007 
              Thanh Dũng 
                             ==== 
        THÀNH TÂM ! 
 
Thành tâm hành pháp niệm NAM MÔ 
Sẽ dứt TRẦN TÂM uống CAM LỒ 
Sống vui thanh thản ĐỜI lẫn ĐẠO 
Thế THIÊN xây dựng lại CƠ ĐỒ 
 
CƠ ĐỒ THƯỢNG ĐẾ đã ban ra 
Ngay ở trong ta chứ đâu xa 
HẠ, TRUNG, THƯỢNG giới quy nhất bổn 
MÂU NI toả sáng hiệp cùng CHA. 
          Tân Phú 6h30 ngày 26-11-2007 
                 Thanh Dũng 
                    ==== 
         THÂN CÓ CẢNH 
 
Âm hưởng chữ Nam chầm chậm khởi 
Ðến Mô văng vẳng ý buông lơi 
A vang khúc nhạc sầu thiên cổ 
Di vút lên cao hưởng cảnh Trời 
Ðà xoáy chung quanh ngở gió thổi 
Phật vô tâm điểm tợ sao rơi 
Trong thân có cảnh tâm mình sống 
Một thoáng tỉnh tu định chẳng rời. 
         Phú Nhuận, 14- 11-2007 
              Thiền sinh Phương. 
 
 

 
Soi h?n mấi trang vảng m?y d? 
Nào có phải lão hồi xuân đâu nhé 
Ði tìm một nữa tình yêu thuở thanh xuân 
Thuở chiến trường năm xưa máu lửa 
Mà nghe lòng phơi phới tuổi hai mươi 
Lão hồi tưởng sức trẻ trai tươi khỏe 
Của những ông già lên lão tóc bạc phơ 
Nữa muối tiêu tóc ngã sương chiều 
Như cây cao bóng cả cho đời bóng mát 
Mà lời thơ như trai trẽ hai mươi 
Ðầy sức sống đầy tình yêu nóng bỏng 
Tình yêu nước một nữa miền nam ruột thịt 
Một nữa tình yêu Hà Nội mãi ngàn năm 
Vẫn lồng lộng ánh da vàng máu đỏ 
Vẫn đì đòang súng nổ hỏa châu soi 
Vẫn kẽm gai lô cốt hầm chui 
Vẩn điạ đạo bom rơi đạn réo 
Người đi mãi tìm mãi một tình yêu 
Hai nưả trái tim yêu thương gán bó 
Như nụ hôn trai gái mãi không rời 
Vẫn phập phồng rung cảm tiếng hát yêu 
Bà mẹ việt nam khăn rằn quấn cổ 
Người trai lính trẽ súng khóac hiên ngang 
Những nụ mai vàng tưng bừng khoe sắc 
Cho suối đàn T’rưng thánh thót reo ca 
Lão đi tìm một nữa tình yêu 
Khi tuổi về già cô đơn Blog . 
Người con gái năm xưa đã xa trời hải ngọai 
Chỉ còn đây những giọt nước mắt rơi 
Những anh hùng chiến sỹ lặng im hơi 
Như sóng biễn trùng khơi còn bơi mãi 
Một nữa tình yêu , một chút tình yêu 
Ai cũng có có phải không bạn hởi 
Cho ấm lòng sưởi ấm gió đông xuân 
Cho leng keng chuông giáo đường vui mãi 
Cho hai nữa tình yêu Chúa sáng lên ngôi 
Ðêm Thánh vô cùng bập bùng ánh lửa 
Nhấp nháy sao cười cây thông tỉnh tại 
Dáng ai ngồi vô vi năm tháng 
Chẳng làm chi vô sự cuối cuộc đời 
Soi Hồn mãi trăng Vàng mấy độ 
Ðêm Pháo Hoa muôn sắc màu nở rộ 
Tiếng Trống Múa Lân Giáp Tý ra Ðời 
2008 Hai Không Không Tám rạng ngời non sông 
Thực hành Chất Phác Bạn Ơi . . . 
Năm Thành Củ Chi 6-12-2007 
 
 



 5

THÔNG BÁO VỀ THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 
Tiếp theo bản báo cáo đăng trên TBPTĐN Số 646 Ngày  25 tháng 11 năm 2007 chúng tôi đã nhận thêm 
được : $8,560.00 cho quỹ tu bổ Thiền Viện Vĩ Kiên.   
 

Tên USD Ngày 
Hồ Mỹ Hằng $200.00 11/18/2007
Mai/Phong $100.00 11/18/2007
Kandie Phạm $200.00 11/18/2007
Ẩn Danh $40.00 11/18/2007
Nguyễn Thị Bạch Tuyết $200.00 11/18/2007
Trương Văn Sĩ $2,000.00 11/18/2007
Hà Dung $200.00 11/18/2007
Lê Nguyễn Bạch Liên $100.00 11/18/2007
Lê Hiếu Nghĩa $100.00 11/18/2007
Lê Jane (Hạnh) $100.00 11/18/2007
Trịnh Bình $100.00 11/18/2007
G/Đ Tươi Sáng  $100.00 11/18/2007
Nguyễn Thị Trên $100.00 11/18/2007
Thái Kim Liên $200.00 11/18/2007
Andy Huỳnh Lộc $500.00 11/18/2007
Nguyễn Quang Vinh $200.00 11/18/2007
Nguyễn Ngọc Sơn $1,000.00 11/28/2007
Hoàng Văn Hoa $500.00 11/18/2007
Hồ Huệ $100.00 11/18/2007
Dương Như Tùng $500.00 11/18/2007
Cao Thị Trắc $100.00 11/18/2007
Ẩn Danh $500.00 11/18/2007
Nguyễn Luân $20.00 11/18/2007
Trương Thị Tảo(Thanh 
Hằng) $1,000.00 11/28/2007
Huỳnh Văn Khánh $200.00 12/1/2007
Van T. Ho $50.00 12/6/2007
Trần Bảo Nghiễn $150.00 12/9/2007
      

 
Nếu muốn biết thêm chi tiết và hình ảnh, xin mời vào mạng lưới www.vovilax.org. Mọi đóng góp của các 
bạn sẽ được hội gởi biên nhận để khai thuế. 
Chi phiếu xin gởi về: VoVi Friendship Association 
7622 23rd Street, Westminster, CA 92683 
Tel: (714) 891-0889 
 
 
Thành thật cảm ơn sự hợp tác đóng góp của tất cả các bạn. 
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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. 

 


