
 
 
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 1/10 
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 Mục Bé Tám 4/9/2003 đến 10/9/2003 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và 
giải toả 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) Söï möu moâ coù höõu ích gì khoâng? 
2) Taïi sao laïi coù chuyeän vui möøng? 
3) Höôùng taâm veà Trôøi Phaät thì phaûi höôùng veà caùch naøo? 
4) Laøm ngöôøi caàn söï buoâng boû söï ñoäng loaïn hay khoâng? 
5) OÅn ñònh quaân bình laø gì? 
6) Ñieån laø gì? 
7) Trung tín coù höõu ích gì khoâng? 
 
 
 
 

Quí Yêu 
 

Quí yêu Trời Phật hiểu cao sâu 
Thương yêu tha thứ khỏi ôm sầu 
Giải mê phá chấp thực hành tu 
Ðời là tạm cảnh buộc đền bù 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 04-09-2003  1: 40 AM 
Hoûi:  Söï möu moâ coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa söï möu moâ seõ bò luaät nhaân quaû tröøng trò 
  Keä: 
 Möu moâ baát lôïi töï giam mình 
 Khoå trí böïc taâm khoù höôùng khuynh 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng taâm ñoäng loaïn 
 Giaûi meâ phaùp chaáp chuyeån haønh trình 
 

2) Atlantic city, 05-09-2003  2: 00 AM 
Hoûi:  Taïi sao laïi coù chuyeän vui möøng? 
 
Ñaùp:  Thöa coù chuyeän vui möøng laø ñaõ töï ñaït söï 
quaân bình vaø oån ñònh 
  Keä: 
 Vui möøng töï ñaït söï quaân bình 
 Uyeån chuyeån phaân minh roõ tieán trình 
 Thaønh ñaït chính mình qui moät moái 
            Bình taâm thanh tònh töï phaân minh 
 

3) Atlantic city, 06-09-2003  1: 00 AM 
Hoûi:  Höôùng taâm veà Trôøi Phaät thì phaûi höôùng veà 
caùch naøo? 
 
Ñaùp:  Thöa höôùng taâm thaúng vaøo trung tim boä ñaàu 
roài töôûng ñeán Trôøi Phaät thì môùi ñuùng 
  Keä: 
 Höôùng veà vó ñaïi cuûa Trôøi Phaät 
 Ban chieáu voâ cuøng roõ höôùng Trôøi 
 Tieán hoùa nheï nhaøng töôûng khaép nôi 
            Haønh thoâng chôn phaùp roõ chôn lôøi 

4) Atlantic city, 07-09-03  8: 30 AM 
Hoûi:  Laøm ngöôøi caàn söï buoâng boû söï ñoäng loaïn hay 
khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa laøm ngöôøi raát caàn buoâng boû söï ñoäng 
loaïn khoâng caàn thieát 
  Keä: 
 Thöïc hieän söï caàn thieát noái lieàn 
 Minh taâm kieán taùnh ñöôïc an yeân 
 Goùp phaàn xaây döïng trong giôø tieán 
            Giaûi toûa phieàn öu töï giaûi phieàn 

5) Montreùal, 08-09-2003  7: 25 AM 
Hoûi:  OÅn ñònh quaân bình laø gì? 
 
Ñaùp:  Thöa oån ñònh quaân bình laø ñieån taâm khai 
thoâng 
  Keä: 
 OÅn ñònh quaân bình ñieån trieån khai 
 Tieán haønh roõ reät minh taâm ñaïo 
 Qui y Phaät Phaùp chuyeån caøng cao 
 Qui hoäi tình ngöôøi trong soáng ñoäng 
 

6) Montreùal, 09-09-2003  2; 35 aM 
Hoûi:  Ñieån laø gì? 
 
Ñaùp:  Thöa ñieån laø töø trung tim boä ñaàu huùt saùng leân 
goïi laø ñieån taâm 
  Keä: 
 Duyeân Trôøi taän ñoä chuyeån töø hoài 
 Phaân minh ñôøi ñaïo tieán thoâng ngoâi 
 Ñöùc ñoä chính mình minh ñaïo phaùp 
 Thöïc haønh chôn phaùp chaúng caàn thoâi 
 

7) Montreùal, 10-09-2003  4: 15AM 
Hoûi:  Trung tín coù höõu ích gì khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa söï trung tín raát höõu ích cho ngöôøi tu 
  Keä: 
 Trung tín haøng ñaàu töï tieán tu 
 Chung lo xaây döïng theo ñöôøng toát 
 Quí thöông taâm ñaïo chaúng meâ muø 
 Tieán hoùa thaâm saâu raát nhieäm maàu 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Hùng Tâm 
 

Hùng tâm cải tiến tâm linh 
Tự phê tự tiến hành trình quang khai 

Sửa mình tiến hóa dồi mài 
Khai thông điển giới tiến hoài không ngưng 

Tự mình cảm thức từ từng 
Qui y chánh pháp tiến từng phút giây 

Chẳng còn khờ dại thơ ngây 
Quay vào nội thức vẹt mây cõi trần 

Nguyện tu đóng góp một phần 
Khai thông đời đạo tiến lần đến nơi 

Quí thương nguyên lý Cha Trời 
Giải mê phá chấp đời đời dựng xây 

Tình đời đen bạc đổi thay 
Người tu sáng suốt chẳng thay hành trình 

Ði đi lại lại một mình 
Cảm thông thiên địa tâm linh cảm hòa 

Tự minh khai triển tự qua 
Ðường đời như đạo tâm ta huy hoàng 

Nằm trong nguyên lý pháp tràng 
Quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm 

Cơ hình nguyên lý uyên thâm 
Trong không mà có chẳng lầm chẳng sai 

Càng tu càng tiến tiến hoài 
Tâm lành tự giác ngộ đài thanh cao 

Vạn linh chuyển hóa muôn màu 
Hùng tâm học hỏi trước sau dung hòa 

Quí thương thể xác tình Cha 
Chan hòa máu huyết học qua tình đời 

Tham sân tự lánh xa rời 
Ðâu đâu cũng có ý Trời độ tâm 

Tự mình truy diệu lý thâm 
Tầm đường minh chánh khai tầm giác quang 

Tình thương huynh đệ bạc bàn 
Giữ tâm thanh tịnh khai màn thức tâm. 

 
Quý thương, 

Lương Sĩ Hằng. 
Amphion, 02-06-1988 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
CHAY-MẶN 19 

Trích đoạn Thầy giảng (tiếp theo) 
 
          Jesus Christ là một người biến hóa vô cùng, dẫy đầy phép lạ, nhưng mà tại sao không sống để 
cho chúng sanh đi theo? Nhưng mà Ngài chỉ có mấy tháng để chết. Jesus Christ thấy cái quyền năng 
trong trần gian chưa có một người nào sánh bằng Ngài. Nên nhớ rằng phải thức tâm, thức tâm để chi? 
Để thấy cái hạnh của Ngài. Ngài không có chủ trương giết người, Ngài không có chủ trương giết con 
thú. Nhưng ngày nay chúng ta tin Jesus Christ, chúng ta lại giết con thú để ăn. Tâm chúng ta không có 
biết thương yêu ta. Cho nên trong nhà thương nhiều người bệnh là vì ăn thịt, bệnh hoạn rất nhiều. Tất 
cả những người Bác sĩ đã trị những người ăn thịt không. Nếu những người đó không bệnh, ăn uống 
điều hòa, không bệnh thì không có làm phiền đến Bác sĩ. Tất cả bệnh nhân nằm nhà thương đều ăn 
thịt, giết nhau để mà sống; kết quả không giải quyết được, giết nhau để mà sống, không có cách gì giải 
quyết được. 
        Vạn linh mà nó nhập trong cái thể xác của chúng ta mà thể xác chúng ta làm Pháp Luân Thường 
Chuyển đều có trật tự thì chúng nó phải quy y trong trật tự. Thấy không? Chúng ta biến mặn thành 
chay, mà biến chay thành điển, nó có trình độ như vậy, từng lớp một, biến mặn thành chay, mà biến 
chay thành điển. Cho nên người ăn chay, ban đầu thấy càng ngày làm Pháp Luân Thường Chuyển 
càng nhẹ, thấy nó mở trí, nó nhẹ, thấy bộ đầu nó rút nhanh hơn, còn ăn mặn nó không. Đương ngồi 
thiền, đương làm Pháp Luân Thường Chuyển nó đòi dục, có không? Tất cả đều có, vì nó trược quá. 
Cái lúc đó cái khí mình không được mạnh, chuyển nó không thông. Cho nên khi mới tu phải ăn chay, 
làm cho nó thông rồi, lúc đó các bạn ăn mặn, các bạn đủ sức giải nó thì nó không có kích động các 
bạn được. Cái sức mạnh nó trụ, cái nóng nó trụ, nó thành dục. Mà chúng ta giải cái nóng, nó đâu có 
biết cái dục là cái gì! 
          Mà khi các bạn sáng suốt rồi, các bạn thấy sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của bạn, kể cả 
sự đau đớn của con thú, các bạn còn ý thức được con gà nó có mắt, mũi, tai, miệng, nó có ngũ tạng 
như bạn chứ có khác gì đâu, các bạn thấy rõ chưa? Đó! Thì lúc đó các bạn không nỡ nào sát hại nó. 
Cho nên Phật đã nói; “Nhất bất sát sanh”, là Ngài đã thức tâm, Ngài đã thấy rõ con đường sát sanh là 
không đúng với luật đạo, không bao giờ trở về khôi phục được với sự quân bình sẵn có của hành giả. 
Cho nên Ngài đã khuyên một con đường, một lời nói: “Nhất bất sát sanh”. Khi mà các bạn không có ý 
nghĩ sát sanh, tham ăn, tham uống mà tạo nhiều cảnh đau khổ hiện tại của chúng sanh thì tâm các bạn 
đâu có động.  

Giới Thiệu Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, 2012 
 
"Chung Vui Hạnh Ngộ" tại Garden Grove, California, USA 
Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ” gồm 5 đĩa  DVD đã được ban Kinh Sách gởi tới những Trung Tâm, Thiền 
Đuờng, và Thiền Viện khắp thế giới. Tuy nhiên cũng có những nơi xa bộ DVD chưa tới kịp, nên ban video 
đã vội upload lên website 2 DVD để cho bạn đạo coi trước.  Đây là một bộ DVD rất quý từ nội dung tới kỷ 
thuật. Môt tài liệu giúp cho hành giã Vô Vi ôn lại Phương Pháp Công Phu, nghe lại những lời giảng cô đọng 
của Đức Thầy cũng như được nhìn lại những nụ cười và nhận được thanh điển Từ Bi nơi Ngài. 
 
Xin quý vị nhấn vô link sau đây để coi: 

http://www.vovi.org/ 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=810&Itemid=250 

http://www.youtube.com/user/vovionline/videos 

Ban Video Kính Mời 
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THƠ BẠN ÐẠO 
               Tình Cha 
  
Thương con Cha ban biết bao tình 
Tình Cha ban rãi khắp chúng sinh 
Con khờ mê chấp trong trần thế 
Thương con Cha khuyên hãy cứu mình 
  
Cứu mình thoát khỏi cảnh khổ đau 
Cha ban thân xác là chiếc tàu 
Giúp con tu hành về bến giác 
Thân người khó đạt con được trao 
  
Cha cũng ban con Pháp nhiệm mầu 
Phật Pháp vô biên thật thâm sâu 
Con đây tu học trì giữ giới 
Phật Pháp khó nghe nay trong đầu 
  
Khắc ghi trong đầu lời Phật giảng 
Biết bao Đức Phật đã cưu mang 
Dạy con kinh điển lời chân lý 
Mong con thức giác tâm phát quang 
  
Phát quang thanh nhẹ con trở về 
Giải thoát trần thế rời bến mê 
Duyên may khó gặp nay đã đến 
Con đây ráng giữ để trở về 
  
Xứ Phật khó về lắm Cha ơi! 
Chèo ngược dòng đời con cố bơi 
Tu hành niệm Phật con cố gắng 
Giữ vững niềm tin Cha nhắn lời 
  
Tình Cha cho con thật sâu dầy 
Ban con kiếp sống hãy còn đây 
Nhớ Cha lệ đổ con thầm khóc 
Cha ơi! con nguyện tu kiếp nầy 
  
Con nhớ Cha Mẹ nơi phương trời 
Tâm con thổn thức lòng chơi vơi 
Con nay cố gắng về bến giác 
Đoàn tụ Mẹ Cha giải thoát đời 
  
Thủy Bùi -  Missouri 06/16/2013. 
                ---- 
 
 
 

        NGUYÊN LÝ TẬN ĐỘ 
Có, không nguyên lý của Trời Đất 
Vạn linh tiến hóa tu hành thoát 
Sinh trụ hoại diệt qui luật rõ 
Người đời gian dối không chơn chất 
Khi bỏ xác trần đọa ngục tù 
Thật thà tu luyện tâm linh phát 
Nạn tai hóa giải nhờ tu thiền 
Hướng thượng tu hành về bến giác 
Vượt khỏi cỏi âm thanh nhẹ hồn 
Nương luồng thanh điển từ bi Phật 
Qui hội tình trời tự tiến thăng 
Tâm thức quân bình tâm tự đạt 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
17.05.13) 
              ---- 
         TRUNG TÍN 
Vô Vi hành giã cần Trung Tín 
Thực hành đứng đắn trí khai minh 
Song hành đời đạo phần hồn tiến 
Mưu mô lợi dụng hại thân mình 
Không minh không tiến sao kiến tánh 
Kiến tánh ăn năn tự sửa chính 
Muốn đạt điển quang phải tự giải 
Cơ hội quy không tỏ tánh linh 
Ngũ hành sinh khắc đạo mầu rõ 
Bình tâm tiến hóa quy thanh tịnh 
Đạo hạnh vun bồi giải nghiệp tâm 
Thức giác chính mình đạo phát minh 
Thành tâm dứt khoát thức tu tiến 
Vía hồn tương hội lý quân bình 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
21.05.13) 
                     ----- 
             CHÁNH PHÁP 
 Pháp lý vô vi rất nhiệm mầu 
 Niệm thầm khai triển, điển tâm thâu 
 Vía hồn hiển sáng, đắc Tiên Phật 
 Chánh pháp huyền vi nơi đỉnh đầu 
                                    Saigon 21.04.2013 
                                          Minh Vô Vi 
                      ---- 
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               KHAI ĐẠO 
Ai mà khổ luyện thể cơ mầu 
Tự chuyễn linh hồn lên bộ đầu 
 Huyền bí khai thông, tự ấn chứng 
Duyên lành khai đạo trung tâm đầu 
                            Saigon 21.04.2013 
                                 Minh Vô Vi 
                      --- 
               TRÍ SÁNG 
Năng hành đạo pháp, Phật Trời thương 
Pháp lý Vô Vi Khoa Học trường 
Rèn luyện khai thông, tâm trí sáng 
Tịnh tâm,tĩnh lặng, điển du dương 
                                 Saigon 21.04.2013 
                                      Minh Vô Vi 
                      ---- 
               SÁNG SUỐT 
Sống sao đúng nghĩa đạo làm người 
Tô điểm linh hồn sáng mãi tươi 
Dũng Trí, hành thông, đạt sáng suốt 
Thăng hoa tiến hóa, độ muôn nơi 

                             Saigon 21.04.2013 
                                 Minh Vô Vi 
                        ----- 
                NGÀY MAI 
Hư nên, tốt xấu có nào sai ? 
Tà chánh, lương tâm luôn khào bài ! 
Bỏ chấp, buông mê, tâm sáng suốt 
Linh hồn tiến hóa, biết ngày mai 
                         Saigon 27.04.2013 
                               Minh Vô Vi 
                       ---- 
                NIỆM PHẬT 
Kiểm soát thân tâm, khởi ý thầm 
Tánh phàm nổi dậy, thất tình thâm 
Ngưng liền ý tưởng, không nuôi dưỡng 
Lục tự niệm thường, phá ngoại xâm 
                         Củ Chi 11.05.2013 
                                Bá Tùng 
 
 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện đến mẹ của bạn đạo NGUYỄN DUY HẢI ở Bình Dương. 
Họ tên: Bà Bùi thị Thu 
Sinh năm: 1932 
Mất lúc 15g ngày 17 tháng 6 năm 2013, tức ngày mùng 10 tháng 5 năm Quý Tỵ 
tai Bén Cat, Bình Dương 
Hưởng thọ 82 tuổi 
Được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quý bạn. 
Bạn đạo Việt Nam Bình Dương kính báo. 

 
2) Xin Quý Bạn Đạo Hướng tâm cầu nguyện cho anh Lùng Thành Phẩy, là chồng của BD Hoàng Diệp 

& cha của BD Hoàng Minh Tâm, Hoàng Thành Phúc - Hà Nội. Mất ngày 7/6/2013, lúc 11h30 tại 
Bản Xà, Bằng Tường, Trung Quốc. Thọ 44 tuổi. Được siêu thăng tịnh độ 

 

THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ NAM CALIFORNIA 
 
Westminster Ngày 21, tháng 6 2013 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Hội AHVV Hoa Kỳ Nam California đang tiến hành thay lại toàn bộ Deck sàn gỗ, lang cang xung quanh và 
cầu thang của Thiền Viện Vĩ Kiên, vì những cây gỗ này đã bắt đầu hư mục và thiệt hại nhiều sau 30 năm từ 
ngày xây cất Thiền Viện, và không còn được an toàn nữa khi có sinh hoạt đông bạn đạo. 
 
Việc sửa chữa sẽ do nhà thầu Grand Construction đảm nhận, thay toàn bộ mới sàn gỗ và lang cang xung 
quanh tầng trên của Thiền Viện bằng một loại gỗ giả gọi là composite, loại này sẽ giữ lâu hơn gỗ thường, 
cầu thang và 2 cây cột nhỏ cuả cầu thang tầng dưới bằng loại gỗ douglas fir. 
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Estimate khoảng $ 40,509 đôla nếu không có cây đà nào hư hại thêm trong khi thi công, Nếu khởi công vào 
ngày 24 tháng 6 thì dự tính hoàn thành trước tháng 9 để chúng ta làm lễ tưởng niệm Đức Thầy. 
 
Chúng tôi đã nhận được bạn đạo phát tâm đóng góp cho việc sửa chữa này là $20,000. Nay chúng tôi kêu 
gọi bạn đạo phát tâm thêm khoảng $ 20.509 đôla nữa để công việc này được thực hiện tốt đẹp. 
 
Rất mong sự góp sức của quý bạn đạo giữ cho Thiền Viện Vĩ Kiên được vững chắc, an toàn, nơi tốt cho bạn 
đạo chúng ta đến đây an tâm tu học. 
 
Mọi sự đóng góp cho việc sửa chữa Thiền Viện Vĩ Kiên, xin viết check gởi về:   
VoVi Friendship Association 
P.O. Box 2045 
Westminster CA 92684 
 
Nếu bạn đạo có câu hỏi gì về viêc sửa chữa này xin gọi: 
Trần Thị Lệ Quyên: 714-414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com 
Võ Thanh Chí (Tươi) 951-310-5603, Email: tonycali951@yahoo.com 
Kim Anh: 714-580-5388, Email:anguyen30003@yahoo.com 
Bạch Liên: 714-210-6901, Email:  lienle008@yahoo.com 
Minh Đoàn: 714-272-0374, Email: mkdoan@hotmail.com 
Hoặc Bác Phạm Văn Được:  714-636-9360 
 
Thành thật cảm ơn và kính chúc quý bạn đạo tu thiền thanh nhẹ. 
 
Kính báo, 
 
Hội AHVV Hoa Kỳ - Nam California 
 
Dưới đây một số hình ảnh hư hại của Thiền Viện 
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