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

 số 692   12 tháng 10 năm 2008 
           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 
 

Thöùc Giaùc 
 

Thöùc giaùc chính mình duyeân toát ñeïp 
Thöïc haønh chaát phaùt qui gieàng moái 
Giaûi thoâng ñôøi ñaïo quaân bình ñaït 

Phaùt trieån khoâng ngöøng töï tieán troâi 
 

                                                 Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 26/12/98 đến 01/01/99 

 
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 gi 
ai 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) Duyên lành tái ngộ do đâu hình thành ? 
2) Thuận thiên giả tồn là sao ? 
3) Sự uất hận của loài người kết quả sẽ ra sao ? 
4) Trung tâm bộ đầu không phát triển thì phải làm sao ? 
5) Ranh Phật Trời nằm ở nơi đâu ? 
6) Tại sao người đời thích tổ chức sinh nhựt ? 
7) Duyên lành đến năm mới cũng phải đến và đi dần trong thanh tịnh, mọi người cũng phải già nua theo thời 
gian tại sao ? 
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1) Montréal, 26/12/98 8 : 07 AM 
Hỏi : Duyên lành tái ngộ do đâu hình thành ? 
 
Ðáp : Thưa duyên lành tái ngộ do thiện tâm của đôi 
bên thật sự thương nhớ 
  Kệ : 
 Hướng tâm đạo đạt tình thâm tiến 
 Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
 Tâm đạo quân bình nay đạt thức 
 Từ bi mở rộng chẳng lo phiền 
 

2) Montréal, 27/12/98 2 : 56 AM 
Hỏi : Thuận thiên giả tồn là sao ? 
 
Ðáp : Thuận thiên giả tồn là thuận tình Trời mà hành 
sự chung tiến thì phần hồn sẽ được giải thoát 
  Kệ : 
 Thuận thiên quân bình điển xinh tươi 
 Trí tuệ phân minh rõ đạo đời 
 Thức giác chơn hành đồng diễn tiến 
 Bền lâu không bỏ tiến nơi nơi 
 

3) Montréal, 28/12/98 7 : 49 AM 
Hỏi : Sự uất hận của loài người kết quả sẽ ra sao ? 
 
Ðáp : Sự uất hận của loài người kết quả sẽ tự hại từ 
tâm lẫn thân, hậu quả sẽ mang bệnh nan y mà lìa thế 
  Kệ : 
 Uất khí hoành hành phá thân tâm 
 Nội khoa bất ổn tự hao lần 
 Thần kinh bất ổn không hòa khí 
 Tạo động khổ tâm tự tiến lầm 
 

4) Montréal, 29/12/98 4 : 32 AM 
Hỏi : Trung tâm bộ đầu không phát triển thì phải làm 
sao ? 
 
Ðáp : Thưa trung tâm bộ đầu không phát triển thì sẽ 
tự thấy mình cô đơn và bơ vơ, thiếu sức sống tự 
nhiên và hồn nhiên 
  Kệ : 
 Bộ đầu bực bội khó hành tu 
 Sửa chữa tâm thân lại bớt mù 
 Nóng nắng không còn qui một mối 
 Thành tâm tự sửa sống an du 
 

5) Montréal, 30/12/98 6 : 00 AM 
Hỏi : Ranh Phật Trời nằm ở nơi đâu ? 
 
Ðáp : Thưa ranh Phật Trời nằm nơi sức mạnh giữa 
cực thanh cực tịnh 
  Kệ : 
 Dũng mãnh thực hành tự cảm minh 
 Thực hành chất phát duyên Trời định 
 Thành tâm tu luyện tâm thường giác 
 Thể hiện chơn tâm tu cứu mình 
 

6) Montréal, 31/12/98 7 : 40 AM 
Hỏi : Tại sao người đời thích tổ chức sinh nhựt ? 
 
Ðáp : Thưa người thích nhớ lại lúc sơ sinh thanh nhẹ 
vì chuyện đời thường lôi cuốn nặng trược 
  Kệ : 
 Thế gian sức hút hồng trần động 
 Khó khổ xuyên qua chạy một vòng 
 Ðời tạm thức hồn tu tự tiến 
 Trời cao ban chiếu sáng khai vòng 
 

7) Montréal, 01/01/99 5 : 16 AM 
Hỏi : Duyên lành đến năm mới cũng phải đến và đi dần trong thanh tịnh, mọi người cũng phải già nua theo 
thời gian tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa định luật sanh lão bệnh tử phải có, duyên lành cũng sẽ tái bồi. Ðối với người tu, học nhẫn học 
hòa, lúc nào cũng không sanh và không khắc 
  Kệ : 
 Không sanh không khắc hiện nhân hòa 
 Trí sáng tâm minh vẫn chuyển qua 
 Ðời đạo tâm linh đồng khai triển 
 Phần hồn khai triển thức chung nhà 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 Hỏi: Trong lúc làm Pháp Luân, con nghe có mùi hương trầm toát ra. Có phải trược điển 
trong người không? 

Ðáp: Không. Cái mùi hương trầm đó là do tiền kiếp mình đã dự qua những cuộc tu đó thôi. Nhưng mà 
nó mở đây rồi một thời gian nó hết. Cứ ráng làm nữa, làm Pháp Luân nữa rồi nó sẽ hết. Cứ ráng làm. Cái đó 
phần thanh nhẹ, không sao. Kiếp trước đã tu chùa nó phải vậy. 

 Hỏi: Làm PLTC thấy dường như lỗ chân lông mình nó to ra, cảm giác như rần rần mà không 
phải do nóng lạnh? 

Ðáp: Lỗ chân lông nó to ra là chứng minh được xuất phát. Tiếp tục công phu một thời gian sẽ hết. 

 Hỏi: Tới lúc nào, thí dụ luân xa mình đã mở rồi thì nó theo cái tự động nó đi, thì tự nhiên khỏi 
làm Pháp Luân nữa? 

Ðáp: Phải làm Pháp Luân. Bởi vì hằng ngày ăn cơm gạo nó chưa biết cái đó. Vô mình phải nhờ Pháp 
Luân mình lọc. Bởi vì những cái đó vô nó làm dơ dáy. Cái chỗ của mình phải thanh lọc cái điển của nó. Trừ 
ra mình không ăn thì không cần phải làm cái đó. Còn ăn là phải làm. 

THƠ 
            
                  TỰ THỨC 
Thấy được mình sai mới thiệt hay, 
Làm sao thắng được phàm tâm này. 
Ðược khen khoái chí càng thêm dở, 
Bị trách bực mình lại kém hay. 
Tâm đạo tỏ thông điều thiện ác, 
Tình đời mê chấp sự dỡ hay. 
Hồi quang phản chiếu làm nền tảng, 
Thấy sai tự sửa thiện lành thay! 
         Phú Nhuận, 09-06-2005. 
                Thiền Tâm. 
                              === 

               NHẪN 
“Nhẫn”, làm lực kế của la bàn, 
Trắc nghiệm người tu, nhu thắng cang. 
Ngu, điếc, đui, câm, tu kiến tánh, 
Tỵ hiềm, khiêu khích, định tâm an. 
Miệng cười, nuốt lệ, dằn sân hận, 
Nghịch cảnh, khổ hành, chẳng thở than. 
“Hán” ghép Ðạo Tâm thành chữ “Nhẫn”, 
Ðời càng học Nhẫn, Ðạo kim quang. 
         TÐ. Phú Nhuận, 02/10/2005 
             Huệ Tâm (Thủ Ðức). 
                           ==== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             TÌM AI ? 
Tình xưa luôn mãi vấn vương lòng 
Cho dẫu bể đời lắm đục trong 
Ấp ủ trong hồn bao nỗi nhớ 
Phương xa phiêu bạt vắng bóng hồng 
Ðêm khuya tĩnh mịch ngồi mong đợi 
Thỉnh thoảng tìm ai tận Cõi Bồng 
Nơi bến Giang Ðầu sao chẳng thấy? 
Cam đành nuối tiếc trở về không! 
        Phú Nhuận, 01-10-2004 
             THIỀN ÐĂNG. 
                     === 
               TẦM TA 
Trước hiểu ta sau mới hiểu người 
Chuyện ta chưa hiểu chuyện người sao đoan 
Tìm hiểu sâu cạn luận bàn 
Bàn cho thấu lý tiềm tàng bên trong 
Thông hiểu ta sẽ phục tòng 
Tòng tâm tòng ý từ trong ra ngoài 
Tâm ta ta nhớ tầm soi 
Thấy trong rồi thấy bên ngoài biến ra 
Tư tưởng biến hóa hoài hoài 
Thấy tâm thấy ý tự soi lấy mình 
Thấy tỏ tâm ý mới minh 
Khi chưa tìm thấy tự mình phải soi 
Tâm khai trí mở rạch ròi 
Bên trong thấu hiểu bên ngoài sẽ thông 
Gia đình cho tới cộng đồng 
Chuyện ta ta hiểu sẽ thông chuyện người 
          Cần Giuộc, 03/10/2008 
                Thiện Công. 
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                     THƠ 
       (Họa bài “THƠ” của Huệ Tâm) 
Ðiển hóa văn thơ rõ thức hồn 
Vận hành tự phát sáng chơn ngôn 
Hồn nhiên tuôn chảy dòng thanh điển 
Chất phác, thành tâm tự tiến tôn 
Kiến tánh sửa mình theo chánh pháp 
Minh tâm hướng thiện đúng Thiền môn 
Vô Vi Pháp Lý Trời ban xuống 
Thánh Ðức đang chờ kẻ biết khôn. 
             Thanh Ða, 04/10/2008 
               Tư Ếch Chợ Ðời. 
 
                 

    SỰ SỐNG TRONG THỊT 
            ********** 
Động vật trên đời được chúa sinh 
Tham sanh sợ tử cảnh hành hình 
Tham ngon mặc kệ tiếng gào thét 
Thắt chặt oan khiên kiếp tái sinh 
 
Thụ trảm bá đao ôi thảm quá 
Ô kìa ! miếng thịt sáng lung linh 
Rõ ràng sự sống còn trong ấy 
Sợ hãi oán thù chờ đão khuynh 
    Phúc Tâm Cà Mau 14/7/2008 

 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY 
HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY 

VO VI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF SYDNEY INCORPORATED 
Thiền Đường Dũng Chí – Meditation Center 

922 Hume Highway,  Bass Hill -  NSW 2197 - AUSTRALIA 
 Mob.0414 508 194 – Email: hthai@xenontech.com.au 

 
--- # --- 

 
THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI 

 
Thiền Đường Dũng Chí kính mời quý Bạn Đạo và Thân Hữu đến tham dự 
Ngày Liểu Đạo Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu. 
Được tổ chức vào ngày  Chủ Nhật 16-11-2008. 
Địa điểm Thiền Đường Dũng Chí. 
Thời gian từ 10.00 sáng đến 13.00 trưa. 
Xin quý Bạn Đạo mặc y phục màu trắng (Nếu có thể được). 
Thiền Đường sẽ phục vụ ăn trưa. 
Cần sự giúp đỡ di chuyển xin liên lạc Hải (0414 508 194) 
hay Dung (0404 262 194). 
Kính Bái, 
Thái Phúc Hải. 
Hội Trưởng HAHVV Sydney – TĐ Dũng Chí. 
 

Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin trân trọng mời các bạn đạo khắp nơi về Thiền Viện Vĩ Kiên để 
tham dự kỷ niệm Giỗ ĐứcTổ Sư Đỗ Thuần Hậu vào Chủ Nhật nhằm  ngày 9 tháng 11 năm 2008 vào lúc 
10:00giờ đến 12:00 giờ.   
Ngoài ra bạn đạo nào có ý muốn lên Thiền Viện vào thứ Sáu và thứ Bảy thì liên lạc với Cô Bích tại số điện 
thoại: (909) 338-6691 hoặc tại Trụ Sở: (714) 891-0889.  
Sự hiện diện đông đủ của các bạn là niềm vui chung và đoàn kết trong tinh thần học hỏi và xây dựng lẫn 
nhau.   
Thành thật cảm ơn các bạn. 
Kính Thư, 
Thay mặt Ban Chấp Hành  
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California 
Dương Như Tùng 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
VÔ VI 

 
Vô Vi là gì ? 
* Vô Vi theo người đời thường nói là những hạt bụi cực nhỏ mắt thường không thể thấy được, còn Vô 

Vi là KHÔNG; Vô Vi là cái cự nhỏ cũng KHÔNG đó là muốn nói về mặt tâm thức gọi là “tâm vô nhứt vật”, 
không vướng bận ngoại cảnh mặc dù cảnh thế gian dẫy đầy động loạn nhưng người chơn Vô Vi vẫn không 
khởi tâm mê chấp sân si. 

 
* Vô Vi là những cảnh cõi thiêng liêng, nơi kết hội những linh hồn không mang xác phàm như người 

thế gian, những cõi nầy rất đa dạng, phong phú, phức tạp, tùy theo tầng số điển quang thanh trược của người 
đang sống. 

 
* Vô Vi là một phương pháp thanh lọc cơ thể của Tiên gia còn gọi là luyện đan, dụng thân hít những 

nguyên khí của Trời Ðất, rồi điều động cho chạy khắp huyệt đạo chủ yếu, thông cho được nhâm đốc mạch để 
tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hườn hư. 

 
Thế còn thiền Vô Vi là gì ? 
Thiền Vô Vi là một phương pháp sau này đã được canh cải từ pháp Vô Vi Cổ của vị Tổ Sư thế gian 

sau khi dụng pháp xưa chứng đắc xuất hồn gặp Phật Sự là luồng điển Ðức A Di Ðà chỉ bảo, đổi mới để dễ 
dàng cho chúng sinh thọ lãnh. 

Cho nên Thiền Vô Vi là một phương pháp mới được kết hợp giữa pháp Tiên và pháp Phật, chủ lực là 
tu tánh luyện mạng xuất hồn lên đảnh lễ Phật. 

 
- Luyện mạng : Thân lấy nguyên khí của Trời Ðất hít vào gọi là Pháp luân Thường chuyển để giải tỏa 

những uất khí, trược khí mà mình đã huân tập khi sống ở thế giới phù sanh này. Theo người tu Vô Vi thì sở 
dĩ người đời hay sân si, phiền não là tại vì cơ tạng của họ bị bế nghẹt, máu huyết không thông, xuôi khiến 
tâm tánh động loạn thất thường, nguyên khí là thanh khí điển, bản chất của nó là ánh sáng, lửa của Trời thành 
ra khi hít vào cơ thể, tức tiển thiên địa để soi sáng khắp nẻo đường tăm tối, xóa tan màn vô minh dày đặc do 
nghiệp tâm đã vương vấn hằng bao nhiêu kiếp cho đến ngày nay. 

Chúng ta không lấy làm lạ là tại sao người tu Vô Vi không khuyên người đời ăn hiền ở lành mà chỉ 
khuyên gia công hành pháp, vì khi ngũ tạng được khai thông, ánh sáng phủ tràn cơ thể thì tự khắc sẽ trở 
thành một hiền nhân. 

 
- Tu tánh : Còn cái tâm người tu lúc nào cũng hướng thượng về Trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ, 

trí ý an trụ đỉnh đầu niệm Lục tự A Di Ðà Phật, lâu dần sẽ quen tức là thường niệm, tâm hồn không nghĩ gì 
ngoài việc trụ niệm, lúc đó dễ nhìn thấy cái tánh của mình mà tu sửa, không để cho nó vướng vào âm thanh 
sắc tướng mà tạo nghiệp. 

Cứu cánh của Pháp Thiền Vô Vi là sự giải thoát, tâm không vướng lục dục thất tình, nhờ vào thân mà 
xuất hồn học đạo gọi là thân ngoại thân. 

Theo ý riêng của tôi, chúng ta rất may mắn được sự ân độ của chư Phật, Tiên mà ban khai pháp đạo 
Thiền Vô Vi, nó là chiếc đò đưa người từ bến mê qua bờ giác, chỉ có một điều là người cầm lái phải tự chèo 
chống với sóng gió vô thường, chứ Phật, Tiên không đứng ra bảo hộ cho hành giả, để tránh sự ỷ lại đáng tiếc 
xảy ra sau này. 

 
Vô Vi chơn thật pháp ban truyền 
Dụng pháp nhơn phàm hóa Thánh Tiên 
Xứ Phật không còn xa nửa bước 
Xuyên vào bể khổ chẳng vương phiền. 
 

Phú-Nhuận, 08-10-2008 
Thiền sinh Phương. 
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=== 
 

Thích làm thơ…! 
 
Trích băng Ðức Thầy Lương Vĩ Kiên Sĩ Hằng thuyết giảng: “Bề Trên đang chiếu và làm những thi 

thơ để giáo dục phần Hồn và lục căn lục trần của chính mình, chứ không làm thơ cho ai hết. Càng làm một 
triệu bài đi nữa cũng mình đang học, mình thấy mình đang có lỗi. Ðọc trong cái bài đó và cảm thức hiểu cái 
bài đó là Bề Trên đang dạy chúng ta rồi. Những người kế tiếp đọc mà hạp với họ, họ cảm thấy tê tái, họ học, 
họ tu, là họ đồng hành với chúng ta. 

Không phải biết chữ mới làm ra thơ, dốt, làm thơ mới hay, vì nó đem thật chất hơn, thực thà hơn, còn 
biết chữ nhiều thì nó có thể lươn lẹo và đổi văn ngôn trong bài thơ. Còn cái…dốt, mà biết làm thơ thì chỉ nhờ 
cái Chơn Ðiển tâm tâm tương ứng hóa giải, giáo dục nó, nó mới viết ra thi thơ, thì chính nó là người học. 
Chư Tiên đang dạy nó học, dạy học bài, chứ không phải là mình đi dạy người ta. Ðừng có tưởng lầm là mình 
đi dạy người ta mà mình chậm tiến. Lúc đó thì chúng ta càng ngày càng viết , càng thích thú đọc đi đọc lại. 
Tháng trước viết khác, đọc trở lại thấy cái bài này ta chưa học. Viết thấy hay mà chưa hành là vẫn còn nóng 
tánh, mà hành đúng theo trong thi thơ đó thì cái tánh càng ngày càng dịu, thì lúc đó cái diệu pháp mới trao 
cho chúng ta. Cho nên đừng có nói tôi làm thơ là tôi giỏi hơn. Tôi làm thơ là tôi đang học, mà tôi chưa trả 
xong bài, tôi còn mắc nợ Chư Tiên, phải nhớ chỗ đó. Cho nên nhiều vị tu, hồi nào tới giờ đâu có biết gì, 
không biết làm tới nửa câu. Bây giờ làm thơ rành mạch lắm, nhưng mà phải tu. Không tu vẫn bị phạt như 
thường, vẫn nóng nảy, vẫn làm ăn thất bại, không có gì mãn nguyện được hết. Mà học xong rồi thấy nhẹ 
nhàng, thấy việc làm dễ, trí não thông minh, cơ tạng yên ổn, đó, không dám thị phi, tọc mạch nữa, chỉ lo tu 
mà thôi” 

 
Thưa các bạn, 
Như chúng ta đã biết, băng thuyết giảng của Ðức Thầy Lương Vĩ Kiên – Sĩ Hằng có cả ngàn cuốn. 

Thơ của Ðức Thầy làm rất nhiều, không đếm được. Ðức Thầy đang dưỡng sức ở Montréal, Canada. Chúng ta 
nên nghe lại những lời dạy bảo của Ðức Thầy. Nên chọn những câu thơ, hoặc những bài thơ nào mình thích, 
hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của mình, đem ra bàn bạc để học hỏi chung với bạn đạo khắp năm châu. 
Những lời Ðức Thầy giảng và thơ Thầy làm: Vô Giá. Nhờ những lời dạy quí báu đó chúng ta mới quyết tâm: 
Thiền. Thiền để được Ðiển. Vì Ðức Thầy có nói “bạc tỷ đô la không mua được một giọt Ðiển” 

 
Các bạn thích làm thơ nên để dành thơ của mình, sau này đóng thành tập riêng, rồi phát ra cho những 

ai Thích Ðọc Thơ của các bạn. 
 
Kính chúc các bạn Tâm Thân An lạc và sẽ không …bị nóng nảy khi đọc bài viết này. 
Ða tạ các bạn Thích Làm Thơ 
 
Ký tên 
Thích Thanh Nhẹ 
(ThiMat- Hawaii) 
 

 


