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

 số 599 31 tháng 12  năm 2006 
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 
 

Tình Thöông 
 

Tình thöông ban raõi khaép nôi nôi 
Xaây döïng chung haønh qui moät moái 

Dieãn taû taâm tu duyeân ñaït phaùp 
Bình taâm hoïc hoûi töï veà ngoâi 

 
Vĩ Kiên 

 
 
 

Mục Bé Tám từ 16/03/97 đến 22/03/97 
Copyright 2006 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) Luồng điển đại bi nằm tại đâu  ? 
2) Vòng tròn chơn lý xuất phát từ đâu? 
3) Tự ái có hữu ích gì cho hành giả hay không? 
4) Sự thấy và hiểu do đâu mà có? 
5) Muốn đạt đến thanh tịnh và sáng suốt thì phải làm sao? 
6) Vui hành trong thanh tịnh là sao? 
7) Tu một thời gian cảm thấy mình thanh tịnh có cần tiếp tục hành pháp trong thanh tịnh hay không? 
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1) Sydney, 16-03-97 3  : 00 AM 
Hỏi  : Luồng điển đại bi nằm tại đâu  ? 
 
Ðáp  : Thưa luồng điển đại bi luôn luôn ở trên 
thanh nhẹ của thanh nhẹ, mới gọi là vô thượng 
chơn kinh hành trình tiến hóa 
  Kệ  : 
 Nằm trên thanh nhẹ cảm vui hòa 
 Xây dựng bình tâm độ thiết tha 
 Chuyển hóa không ngừng tâm thức đạo 
 Quân bình tự đạt rõ  nhiệm mầu 
 

2) Sydney 17-03-97 4:15 AM 
Hỏi: Vòng tròn chơn lý xuất phát từ đâu? 
 
Ðáp: Thưa vòng tròn chơn lý xuất phát từ chính 
giữa trán của người có hành pháp Soi Hồn, lâu 
ngày nơi đó sẽ hội tụ một vòng tròn phát sáng 
và sẽ thấy xa hiểu rộng, nguyên lý của Trời 
Ðất, từ ngũ tạng và khối óc hội tụ nguyên điển 
thanh nhẹ hòa hợp và xuất phát 
  Kệ: 
 Tâm minh sáng suốt tự phân bàn 

Trực giác cảm minh tự sống an 
Qui hội tình đời tâm phát triển 
Bình minh tận độ trí tâm an 

 
3) Sydney 18-03-97 3:00 AM 
Hỏi: Tự ái có hữu ích gì cho hành giả hay 
không? 
 
Ðáp: Thưa người còn tự ái thì rất khó học hỏi và 
tiến thân, hồn không ổn trí không yên 
  Kệ: 
 Gieo thêm tâm lý buồn phiền trược 
 Khó khổ không minh được chữ thương 
 Gieo động cho mình không thức giác 
 Bình minh thanh tịnh tự gieo gương 
 

4) Sydney 19-03-97 5:25 AM 
Hỏi: Sự thấy và hiểu do đâu mà có? 
 
Ðáp: Thưa sự thấy và hiểu do sự vận hành qui 
một từ tâm lẫn thân hình thành sự thanh nhẹ 
hòa cảm từ bên trong cho đến bên ngoài, liên 
hệ mật thiết với, vũ trụ quang 
  Kệ: 
 Cơ hành mật thiết chuyển thanh quang 
 Trật tự chuyển khuynh tự bạc bàn 
 Tự động chơn hành tâm thức giác 
 Bình minh sáng tỏa tâm thân an 
 

5) Sydney, 20-03-97 4:45 AM 
Hỏi: Muốn đạt đến thanh tịnh và sáng suốt thì 
phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn thanh tịnh và sáng suốt thì 
phải dấn thân hành pháp, tự phát triển nghiêm 
luật của vũ trụ quang, thực hành đứng đắn, dứt 
khoát chủ kiến, thực hiện đời đạo song tu 
  Kệ: 
 Tâm thân phát triển giải tâm mù 
 Trí tuệ phân minh chẳng có ngu 
 ÐờI đạo song hành tâm tự giác 
 Bình tâm phân giải tự mình tu 
 

6) Sydney, 21-03-97 2:25 AM 
Hỏi: Vui hành trong thanh tịnh là sao? 
 
Ðáp: Thưa vui hành trong thanh tịnh là kiên trì 
không chán ngán nhiên hậu mớI thành đạo 
  Kệ: 
 Bằng lòng thanh tịnh tự chơn hành 
 Giải quyết tâm linh tự tiến nhanh 
 Giãi đãi không còn tâm hiểu đạo 
 Càn khôn qui một tự nhiên thành 
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7) Sydney 22-03-97 5:00 AM 
Hỏi: Tu một thời gian cảm thấy mình thanh tịnh có cần tiếp tục hành pháp trong thanh tịnh hay 
không? 
 
Ðáp: Thưa nguyên lý là vô cùng, còn mang xác làm người thì cần phải tiếp tục hành pháp khứ trược 
lưu thanh, thanh hòa thanh tự tiến, quí pháp và ảnh hưởng người khác cùng hành, phước đức vô 
cùng, thật sự giải nghiệp và bớt khổ 
  Kệ: 
 Khai thông trí tuệ tự Nam Mô 
 Trí ý phân minh chẳng ác ôn 
 Ðen bạc tình đời tâm chẳng dự 
 Bình tâm học hỏi tự mình vô 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Hỏi: Thưa ông Tám, như vậy thì đối với lễ nghi mỗi người đều phải thờ cúng. Chứ còn 
những người không thờ cúng đó thì mấy ổng sẽ không giúp đỡ sao? 

Ðáp: Không thờ cúng, mà cái tâm chúng ta chánh đó, thì ta không cần thờ cúng. Cái sự giúp 
đỡ đó là nó tự nhiên, mà cái sự phân phối và cái phần phước nó đã có sẵn rồi, mà nếu cái tâm chúng 
ta chánh đó thì tự nhiên nó phải có và nó không có bận rộn làm bàn thờ. Còn cái tâm người không 
chánh đó, lộn xộn đó, thì mới nhờ ngũ hành giúp đỡ. Cái tâm người chánh, người ta không cần, 
không cần thờ cũng được. Cho nên các bạn tu về pháp lý sau này rồi các bạn đi tới rồi, xuất hồn 
được rồi thôi, không có thờ, thờ, ổng cũng không dám ăn, bồ mình rồi, không có gì nữa, thì muốn 
làm gì làm. 

THƠ 
 

        Minh-Đăng 
 
 
Đêm về thắp nến làm Thơ 
Trăng vàng ghen dỗi như vờ không hay ; 
Chừng Thơ mới viết nữa bài 
Trăng vào chiếu sáng đài mây góc lầu... 
Viết xong ta vội ngẫn đầu 
Nhìn ra vẫn ánh trăng thâu thủa nào ! 
Ta vời trăng lại gối đầu, 
Nghe Thơ ta viết bên lầu ngâm-nga ... 
Trăng vào nhẹ gối đầu ta, 
Tỉnh mê đầu bỗng sáng lòa hào-quang : 
Tìm trăng chẳng thấy trăng vàng 
Thấy bài Thơ tỏa ánh vàng đêm thâu !… 
 
 

Toulouse, ngày 27-01-1988. 
Trịnh Quang Thắng. 

            
 

               TU (2) 
Gian lao khó nhọc chẳng khờ ngu 
Tịnh luyện khép mình nhịn nhục tu 
Thầy Tổ khổ công truyền chánh pháp 
Nhớ ơn nghiên cứu tập hiền nhu 
Ðiển năng tạp chí truyền ban khắp 
Năng đọc mở tâm sáng hết mù 
Ðóng góp văn thơ thăng tiến mãi 
Chung lưng phụng sự đạo chăm tu 
         MINH NGHĨA. 
       Bình Tạn, 22-11-2006 
                     ===== 
         BẾ MẠC 
Hội Tụ Vinh Quang ở Thái Lan 
Ngày vui Thiền sĩ họp đăng đàn 
Phật Tiên các giới về chung dự 
Di-Lạc Vĩ-Kiên đến mở màn 
Giáo Chủ Long Hoa - Thầy - giới thiệu : 
“Ngọc Hòang đến dự” ố Thật Vinh Quang ! 
- Hôm nay các bạn vui không nhỉ ? 
- Vui lắm Thầy ơi ! _ Dậy tiếng vang 
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- Hỏi đáp ba lần, Thầy lại tiếp : 
“Tôi tuyên Bế Mạc”  
 (Một lời vàng !) 
Hội trường ngơ ngác, im phăng phắc 
Ý nghĩ trong tôi đến vội vàng : 
“Có phải Hạ Ngươn nay sắp dứt ? 
Thượng Ngươn Thánh Ðức bước sang trang 
?” 
“Vậy thì chung khảo càng tàn khốc 
Khổ nạn tràn lan để hạ màn” !à 
Lặng lẽ hồi lâu, Thầy nói tiếp : 
“Hôm nay Ðại Hội rất Vinh Quang, 
Mừng cho các bạn nhiều ân phúc, 
Hãy gắng về tu thật vẻ vang.” 
           Thanh Ða, 30-09-2006 
                Tư Ếch Vô Vi. 
              === 
             HỎI THĂM 
Lưu Ly kính gởi chi Lưu Tâm 
Về mỹ -Thiên đàng - chắc khỏe hơn 
Bệnh cảm vẫn còn hay dứt hẳn 
Riêng tôi đau nhức cả châu thân  
Bệnh xưa có lẽ còn đôi chút 
Phản ứng thức ăn tái phát chăng ? 
Cà tím nấu chao ăn lảnh đủ 
Nấm rơm, bột ngọt rót thêm phần ! 
Nhiều loài rau quả sinh đau nhức 
Không biết cử kiêng cũng hại thân 
Bởi thế ít khi tôi đến quán 
Bệnh rồi mới thấy khổ trăm phần 
Nay đành nhờ điển Thầy ban xuống 
Trị tiếp cho xong cái nghiệp trần 
 
Có thân cũng khổ vì thân 
Không thân khó tiến mất dần dịp may 
Nay còn sống giữa trần ai 
Gắng tu giải thóat kiếp này cho xong. 
        Thanh Đa 21.09.2006 
     Tư Ếch chợ đời 
              ==== 
    VẪN LÀ MƠ ƯỚC 
Ma vốn thật gần, Phật lại xa 
Cho nên nhân thế dễ sa đà 
Nửa đời tu học chưa thấy Phật 
Một kiếp ăn chơi vướng nguyệt hoa 
Trần thế chung vui đông bạn hữu 
Ngục môn đau khổ chỉ mình ta 

Thức thời tinh tấn hành chơn pháp 
Hy vọng ngày sau thoát kiếp ma. 
   TÐ. Phú-Nhuận, 06-10-2006 
      THIỀN ÐĂNG. 
           ==== 
    TRÌ CHÍ TU HÀNH 
Muốn về quê cũ ngại chi xa 
Ngày niệm đêm thiền kiến Phật Ðà 
Khảo đảo nghiệp trần tâm bất chuyển 
Hành trì Chơn Pháp điển thăng hoa 
Bộ đầu khai mở minh Thiên Ý 
Hướng nội hồi quang hiểu rõ TA 
Nghiệp quả tự gieo nay tự giải 
Phục hồi Chơn Tánh dứt tâm ma. 
     Tao Ðàn PN, 06-10-2006 
         THIỀN TÂM. 
 
             ==== 
           ÐƯỜNG QUÊ 
Ðường về bến giác hãy còn xa 
Cảm giác lâng lâng nhớ Phật Ðà 
Lòng chẳng muốn đi đường thế sự 
Thân hằng rong ruỗi chốn phù hoa 
Có cần hạ thủ công phu gắng 
Hay cứ niệm trì ta với ta ? 
Tự tại có chăng là lý thuyết 
Tu hành không khéo chết thành ma ! 
     TÐ. Phú Nhuận, 04-10-2006 
           QUẾ PHƯƠNG. 
                ==== 
               LO XA 
          (Hoạ y vận bài “Ðường Quê” 
     Của Ð/H Quế Phương ố TÐ. Phú Nhuận) 
Công phu là biết cách lo xa 
Lục Tự khai minh hướng Phật Ðà 
Ðịa lực nặng trì tâm thối chuyển 
Tánh tình rộng mở pháp thăng hoa 
Ðất Trời tận độ theo Thiên Ý 
Ðời Ðạo song hành bỏ Cái Ta 
Nghi ngại tiêu trừ xuyên trược giải 
Pháp Luân thường chuyển độ quần Ma. 
     Sài-Gòn, 06-10-2006 
        PHAN VĂN BỮU. 
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Đại Hội & Thiền Ca THỰC HÀNH CHẤT PHÁT 
Từ ngày 22/12/2007 đến ngày  26/12/2007 tại SHERATON CITY CENTER, Philadelphia, USA 

17th & Race St., PA, PA 19103 
 
Để tạo phương tiện cho bạn đạo có thể tham dự Chúc Mừng Lễ Thượng Thọ thứ 84 của Đức Thầy, 
Đại Hội & Thiền Ca  sẽ được tổ chức cùng một thời điểm, VMC đã được sự đồng ý của Đức Thầy 
cho phép tổ chức đại hội & thiền ca THỰC HÀNH CHẤT PHÁT. Món quà thiền ca, mượn nghệ sĩ 
đem triết lý của Vô-Vi vào đời là một món quà Chúc Thọ Đức Thầy, từ các bạn đạo hiệp tâm hướng 
về Đức Thầy, chung vui trong mùa Giáng Sinh 2007 sắp tới.  
 
Chính  Đức Thầy đã  ghé đến thăm viếng địa điểm,  đó là khách sạn Sheraton City Center cho đại 
hội. Thời gian đại hội & thiền ca  là năm ngày bốn đêm kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2007 đến trưa 
ngày 26 tháng 12 năm 2007.  
 
SHERATON PA CITY CENTER 
17th & Race St. , PA, PA 19103 
 
Sau đây là ý thơ chỉ đạo của Đức Thầy.  
 
Thực Hành Chất Phát chơn tình 
Khai thông trí tuệ hành trình quang khai 
Tự mình khai triển dồi mài  
Trí tâm thanh nhẹ tiến hoài không ngưng 
 
Khai thông trí tuệ chẳng ngừng 
Hiếu Trời Hiếu Phật cảm ưng luật Trời  
Cùng chung xây dựng hợp thời  
Khai minh tâm trí đời đời dựng xây  
…. 
Vĩ Kiên 
 
Xin vui lòng liên lạc với BAN GHI DANH: 
 
BAN GHI DANH: VÙNG PHỤ TRÁCH:  ĐIỆN THOẠI  EMAIL 
Huệ Mai 
PO Box 5234 
Oroville, CA 95966 

Bắc Cali + Đông HK 530-589-6972 maioro@yahoo.com 

Nguyễn Hữu Lâm 
PO Box 92062 
Portland, OR 97292-2062 

Tây Bắc & Trung & Nam 
Mỹ  + Canada  

503-380-9307 lamtruc@comcast.net 
 
 

Kim Anh Nguyễn 
7622 – 23rd St. 
Westminster, CA 92683 

Nam Cali  714-580-5388 annca00@gmail.com 

Dominique Santelli 
220 Le Senaillet 
74500 Amphion-Les-Bains 
France 

Âu Châu 011-33-450 708 
355 

santelli.dominique01@tele2.fr 
 

Xuân Thu 
Fresennius Str. 6 
60320 Frankfurt 

Đức Quốc (Germany) 069-5978195 vovi-fv-germany@arcor.de 

Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152 

Úc Châu (Australia) 08 9450 7416 / 
0422 091358 

maxle@iinet.net.au 
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ĐẠI HỘI & THIỀN CA THỰC HÀNH CHẤT PHÁT 

Giá tiền cho 1 người Phòng Phòng 3 Phòng 2 Phòng 1 Trẻ Em Tổng Cộng 
Người lớn $587 $629 US $712 US $962 US  
Trẻ Em   $255 
Xtra Nights (no breakfast) $39 $48 $66 $125  
   

 
Chương trình của năm ngày, bốn đêm  bao gồm:   
+ Đại Hội & Thiền Ca: từ ngày 22/12/07 tới ngày 26/12/07 
+ 4 đêm tại khách sạn Sheraton với ăn sáng & ăn trưa   
+ 2 buổi tiệc tối Giáng Sinh chung vui tại khách sạn tối 24 và 25/12/2007 

 
 

Cách trả tiền: 
 
• Check payable to: VO-VI Multimedia Communication. 
• Xin gởi check/money order cho các đại diện trong Ban Ghi Danh thuộc vùng của mình. 
 

Thời Hạn 
Đóng Tiền: 

Ngày Hết Hạn: Phần 
Trăm: 

Phòng 4 Ng Phòng 3 Ng Phòng 2 Ng Phòng 1 Ng 

Đặt cọc 1: 18/03/2007 15% $88 $94 $107 $144 
Đặt cọc 2: 13/05/2007 25% $147 $157 $178 $241 
Đặt cọc 3: 15/07/2007 35% $205 $220 $249 $337 
Còn Lại : 18/11/2007 25% $147 $157 $178 $241 

Tổng Cộng:  100% $587 $629 $712 $962 
 
 
Vô-Vi  Multimedia Communication & Hội Ái Hữu Philadelphia  kinh bái 
 
 
 
 
 
 
 

Đơn Ghi Danh 
ÐÐạạii  HHộộii  VVôô  VVii  22000077    

TT HHỰỰCC   HH ÀÀ NN HH   CC HHẤẤTT   PP HH ÁÁ TT   
                      PP hh ii ll aa dd ee ll pp hh ii aa ,,   UU SS  

22.12.2007  đến 26.12.2006

Họ & Tên (giống sổ thông hành): Nam  Nữ Ngày sanh:
Ðịa Chỉ: Quốc tịch:
Thành phố: Tiểu Bang: Zip Code: Quốc gia:
Điện thoại nhà: Điện thoại di động (cell) 
Điện thoại hãng: Email:
T-Shirt :    S      M      L      XL       Cần giúp đỡ  thêm:
Xin được xếp chung phòng với: 
Họ & Tên 1:   Nam     Nữ 
Họ & Tên 2:   Nam    Nữ
Họ & Tên 3:   Nam    Nữ
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                 Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi  
Tiếp theo báo cáo 03 tháng 11 - 2006 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 29 tháng 12 2006 cho quỹ cưú khổ ban 

vui   như sau: 
Người gửi                                   US$            CAD$ 
Hair of the year(Ca)   1000.00 
Ha Quang (Mtl)   300
Co Thanh Phong (Mtl)   400
HAHVV Florida   1440.00 
Ngoc Trang (CA)   120.00 
Nguyen Thi Hoi (Mtl)   120
Long Bui (TX)   100.00 
Le Mai (Ca)   200.00 
Nguyen Van Phuoc (PA)   200.00 
Nancy Luu (Tx)   100.00 
VoVi friendship ass. Houston   100.00 
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa (MA)   800.00 
Ho Anh Dao (Mtl)   20
Le Thi Kim Anh (Mtl)   100
Vo^ Danh (Ca)   500.00 
HAHVV Florida   400.00 
Huynh Thi Hue (AB)   1200
Tran Ut (AB)   760
Tran Chiel (AB)   40
Nguyen Thanh Truyen (Mtl)   300
Lam Minh My Phuong (ON)   50
Le Minh Canh (Mtl)   2000
Ho Thanh Hoang (Mtl)   100
Ngoc Trang (CA)   400.00 
Nguyen Xuan Mai (CA)  200.00 
Le Thi Thong (CA)  700.00 
Duc Nguyen (CA)   100.00 
A^?n Danh (Ca)   100.00 
 
Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui và giúp đỡ tận tay 
những gia đình tàn tật nghèo khổ bệnh tật, các em câm điếc và nghèo được đi học,  và giúp đỡ nạn nhân bão lụt miền Tây 
vừa qua, program ADAPT(Giúp nuôi ăn học các em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập) , bảo trợ trẻ em dân tộc 
nghèo hay mồ côi ăn học v.v... hay những gia đình nghèo khổ mà Ðức Thầy cho biết cần gửi. 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo. 
 
Trước cuối tháng 2 -2007 chúng tôi sẽ gửi biên nhận trừ thuế lợi tức cho quý bạn đạo hay ân nhân đã giúp cho quỹ này. 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo và xin kính chúc quí bạn đạo một năm mới vui mạnh và tu tiến 
Kính Thư 
Phan Cao Thăng 
 
 

 


