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 số 602 21 tháng 1  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 
 

Taùi Ngoä 
 

Taùi ngoä chung vui töï baéc caàu 
Thöïc haønh chôn phaùp chaúng lo saàu 
Bình taâm thanh tònh taâm thanh nheï 

Hoïc hoûi khoâng ngöng roõ nhieäm maàu 
 

Vĩ Kiên 
 

 
 

Mục Bé Tám từ 6/03/97 đến 12/04/97 
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) Làm sao hiểu được sự phát triển của tâm linh? 
2) Bộ đầu làm sao phát triển được? 
3) Trật tự do đâu mà có? 
4) Muốn được qui nguyên thiền giác thì phải làm sao? 
5) Có nên mơ tưởng trước khi thực hành Pháp Lý hay không? 
6) Văn chương và điển khí khác biệt chỗ nào? 
7) Quí yêu muôn loài là quí yêu làm sao? 
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1) Cairns, 06-04-97 6:05 AM 
Hỏi: Làm sao hiểu được sự phát triển của tâm 
linh? 
 
Ðáp: Thưa sự phát triển tâm linh tự cảm thấy 
càng ngày càng hiểu rộng hơn, và hoàn toàn dập 
tắt sự sân si, thì chỉ có tiến không có lùi, khai 
thông tam giới thượng trung hạ, sẽ không biết 
giận hờn là gì, vắng mất sự loạn động trong nội 
tâm, chỉ tiến tới ánh sáng mà thực hành 
  Kệ: 
 Khai thông chẳng có giới ranh chận 
 Phát triển vô cùng rõ  nghiệp thân 
 Thức giác bình tâm không giải rước 
 Tâm thành hướng thượng tự khai lần 
 

2) Cairns, 07-04-97 5:10 AM 
Hỏi: Bộ đầu làm sao phát triển được? 
 
Ðáp: Bộ đầu phát triển do tâm, dấn thân tu thiền 
đứng đắn theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền 
Bí Phật Pháp thì sẽ được phát triển tròn trịa luồng 
điển xuất phát từ trung tim bộ đầu đi thẳng lên 
trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ 
  Kệ: 
 Tự mình phát triển chẳng khôn ngu 
 Bình đẳng tương giao chẳng phải mù 
 Trí tuệ không ngừng thông phát triển 
 Nguyên lý thực hành sống nhàn du 
 

3) Cairns, 08-04-97 4:15 AM 
Hỏi: Trật tự do đâu mà có? 
 
Ðáp: Thưa trật tự do sự tin yêu lẫn nhau xây 
dựng hình thành, nói một là một hai là hai không 
thay đổi thì mới có cơ hội phục vụ cho chung. 
Nếu ngược lại thì chỉ có phá hoại, thay vì xây 
dựng. Người tu không nên làm điều không cần 
thiết thì mới tiến thân 
  Kệ: 
 Không nên nghĩ tưởng chuyện không cần 
 Sửa tiến phân minh tự xét phân 
 Giải bỏ trần tâm qui tiến giải 
 Hiểu mình biết họ tự mình phân 
 

4) Cairns ,09-04-97 2:45 AM 
Hỏi: Muốn được qui nguyên thiền giác thì phải 
làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn được qui nguyên thiền giác thì 
phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền 
Bí Phật Pháp tinh tấn và trật tự, tự nó sẽ giải tất 
cả trược khí trong người, trí tuệ phân minh, hòa 
hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng 
diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng 
sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến 
  Kệ: 
 Minh tâm chẳng có than phiền khổ 
 Khai triển tâm linh giải nấm mồ 
 Cực nhọc không còn tâm thức giác 
 Cảm minh thiên địa niệm Nam Mô 
 

5) Cairns, 10-04-97 3:35 AM 
Hỏi: Có nên mơ tưởng trước khi thực hành Pháp 
Lý hay không? 
 
Ðáp: Thưa trước khi thực hành đã có câu nguyện 
thanh cao đủ rồi, câu nguyện là hướng đi của 
phần hồn 
 
  Kệ: 
 Hướng đi nguyên lý sanh tồn tiến 
 Giải quyết tâm linh giải nỗI phiền 
 Chất phát thực hành trong ý niệm 
 Càng tu càng sáng càng an yên 
 

6) Cairns, 11-04-97 2:30 AM 
Hỏi: Văn chương và điển khí khác biệt chỗ nào? 
 
Ðáp: Thưa điển khí là khối óc thanh tịnh tự nhận 
luồng điển diệu thanh ban chiếu hòa hợp trong 
thanh. Ðiển khí mô tả rõ  rệt và lưu loát 
  Kệ: 
 Trí tâm khai triển diệu thanh hòa 
 Tận độ chơn hành lý thiết tha 
 Ban chiếu không ngừng tâm chất phát 
 Pháp trình tuông chảy điển phân hòa 
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7) Cairns, 12-04-97 4:36 AM 
Hỏi: Quí yêu muôn loài là quí yêu làm sao? 
 
Ðáp: Thưa quí yêu muôn loại, tức là người tu thiền hiểu được sự đau khổ của chính mình, thì không 
muốn gieo sự đau khổ cho người khác, thì mớI thật sự quí yêu muôn loài trong tinh thần thông cảm 
vạn vật đồng nhứt thể 
  Kệ: 
 Khai thông trí tuệ hiểu muôn bề 
 Nguyên lý cùng chung chẵng khen chê 
 Thực triển chơn hồn qui một mốI 
 Cảm thông muôn loại sống cùng quê 
 
 
 

TRÍCH LỜI ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Có người hỏi về giáo lý và giáo luật của Vô-Vi, thì Đức Thầy đã trả lời như sau: 
 
“Phương Pháp Vô-Vi là dùng nguyên khí của Trời Đất hổ trợ ngũ tạng, trí sáng tâm minh xây dựng 
tới  vô cùng. Nguyên khí của Trời Đất là một sức mạnh của vũ trụ, mà chúng ta không sợ mất và 
cũng không muốn đạt. Tất cả đều hướng về không, an nhiên tự tại, thực hành trong tự nhiên và hồn 
nhiên. Chỉ biết hành pháp để ảnh hưởng người kế tiếp. Như vậy mới tiến tới quốc thái dân an được. 
Còn giáo lý và giáo luật là nằm trong sự tự nhiên và hồn nhiên mà thôi. Vì nếu có luật thì sẽ bị lợi 
dụng”. 
 
Vô Vi có 10 điều tâm niệm là để nhắc cho hành giả thực hành đứng đắn thì mới tiến hóa nhanh  
được. 
 
Mười điều tâm niệm đó như sau:  
 
1- Nhòn nhuïc vaø caàn maãn 
2- Döùt khoaùt thaát tình luïc duïc 
3- Tha thöù vaø thöông yeâu 
4- Nuoâi döôõng tinh thaàn phuïc vuï toái ña 
5- Boá thí vaø vò tha  
6- Ñoái ñaõi thaät taâm vaø leã ñoä 
7- Soáng taïm ñeå cöùu ñôøi khoâng phaûi ñeå höôûng thuï 
8- Giöõ taâm thanh tònh trong moïi tröôøng hôïp xaõy ra 
9- Queân mình, trì nieäm luïc töï Di Ñaø 
10- Hoøa tan trong khoå,  möu caàu sôùm thöùc taâm. 
 
 
Quí thương, 
Lương Sĩ Hằng, pháp danh Vĩ Kiên 
San Diego, ngày 9 tháng 1 năm 2007 
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THƠ 
   NHỚ THIỀN VIỆN TÂM LINH TỰ CỨU 
   (Thân tặng A.Thiên Nghi và bạn đạo L.T.) 
Cao cao thượng đảnh lưng trời 
Ngôi thiền trắng xóa tuyệt vời đường tu 
Bốn mùa hoa lá xinh tươi 
Trắng vàng xanh đỏ hoa cười điểm tô 
Trên đường thang bậc Hư Vô 
Khách thiền chiêm ngưỡng Nam Mô niệm 
hành 
Bước lên từng bước thiện thanh 
Hoà trong ân điển Cha Lành thưởng ban 
Thiên Nghi Thiền Chủ hân hoan 
Ðón chào thân thiện bạn vàng Ðạo Tâm 
Ếch vui thăm viếng bao lần 
Yêu miền thanh tịnh tuyệt trần nơi đây 
Tháng ngày tâm đạo dựng xây 
Tạo nên Thiên Cảnh Ðài Mây nhà thiền 
Bên đường lơ lửng thiền viên 
Tháp nhà Lục Giác bạn thiền nghỉ chân 
Bánh ngon trà đạo tuyệt trần 
Cơm chay đãi khách thiện nhân mọi miền 
Nhớ hoài tâm đạo chân hiền 
Thiền gia, Viện chủ thiện duyên kết tình 
Tình Trời, Tình Phật chung hành 
Anh em bạn đạo thiện lành thân thương 
Trọn tình tâm đạo vấn vương 
Thương nhau sâu đậm tình thương Phật Trời. 
        Thanh Ða, 02-12-2006 
             Tư Ếch Vô Vi. 
                        ====      ÐẤT PHẬT 
Việt Nam đất Phật bây giờ 
Sao không qui hội chần chờ làm chi 
Mau chân lẹ bước kịp kỳ 
Sau này chậm trể lụy bi khó về 
Tu mau đừng để bối bê 
Thượng Ngươn Thánh Ðức cận kề nở hoa 
Thiền tu Pháp lý kiêu sa 
Ðón người tâm đạo thiết tha tu thiền 
Sum vầy bạn đạo hành siêng 
Vinh Quang Hội Tụ thoát miền trầm luân 
Bên Thầy bè bạn vui Xuân 
Việt Nam nay cũng tưng bừng Thiền Ca 
Ngày ngày tu luyện thăng hoa 
Ðạo tâm đua nở chan hòa yêu thương 
Thơ Thiền rộn rả triều vương 
Người người hành triển nhớ thương Cha Trời 
Việt Nam đất Phật đẹp tươi 
Ngàn năm hưởng phúc đời đời lạc an. 

          Thanh Ða, 29-11-2006 
              Tư Ếch Vô Vi. 
               ==== 
           Tu lâu thành Phật ! 
Tức tâm là Phật chẳng đâu xa . . . 
Niệm Phật từ tâm sẳn tánh ta @ 
Lục dục lục trần ai làm chủ ? 
Lục căn lục thức tu cùng ta . . . 
Nhỉ căn viên thông Quan Thế Aạm % 
Lục độ ban vui cứu khổ ma % 
Thác hoá liên hoa ai niệm Phật . . . 
Tu lâu thành Phật làm sao a ? 
     Thiện Dũng 17-12-2006 
                       ==== 
           BẾ QUAN 
Năm tan tết đến củ tiển đưa 
Lo toan tranh đau sống như đua 
Thân gà chảo sôi hkông hay biết 
Sanh lão bịnh tử mãi chen đua 
Đêm thiền ngày niệm vui như tết 
Giàu nghèo an phận chẳng hơn thua 
Dùng gươm quét sạch ma phàm ngã 
Bế quan định ý tiến vô thừa 
        Phúc Tâm Cà Mau 12/01/2007 
                       ==== 

           HỒN XUÂN (1) 
Ta có Hồn Xuân rất đượm nồng 
Xuân hằngkhao khát lẫn chờ mong 
Khát khao một khắc tu thành Phật 
Mong ước nửa giờ đục hoá trong 
Kiếp trước biết đâu đà đắc quả 
Xuân này có lẽ hết lông bông 
Chúng sanh chờ đó ta đây cứu 
Bởi hẳn trong ta máu Lạc Hồng. 
          PN, 01-01-2007 
       QUẾ PHƯƠNG. 
                             === 

       HỒN XUÂN (2) 
Vì ta ẩn máu giống Tiên Rồng 
Hít thở sương sương cũng đạt không 
Không cửa không nhà, không sự nghiệp 
Không tiền không bạc, vợ con không 
Tết này kỵ tuổi năm con Hợi 
Năm tới hạp tông ẩn mạng Long 
Chắc chắn gặp hên mau giải nghiệp 
Tu hành một kiếp biến thành Rồng. 
         PN, 01-01-2007 
         QUẾ PHƯƠNG. 
                ==== 
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           HỒN XUÂN (3) 
Ðêm nay Trời Ðất phủ đầy sương 
Xuân đến Trăng Sao chẳng tỏ tường 
Nào khác tâm ta mê với tỉnh 
Cũng như người thế ghét và thương 
Sao băng lạc lối hồn ta thức 
Người sống sa đà dạ khách thương 
Xuân đến Xuân đi Xuân lại đến 
Ðường về Bến Giác phủ đầy sương. 
         Tao Ðàn PN, 02-01-2007 
             QUẾ PHƯƠNG. 
                        === 
             XUÂN ÐIỂN 
   (Hoạ y vận bài “Hồn Xuân 3”  của Ð/h Quế Phương, 
PN.) 
Chiều về cao hứng nhậu sương sương, 
Thân dẫu ngà say, tâm vẫn tường; 
Rượu dẫn điển tràn, lòng hết sợ, 
Men hòa thần thức, dạ càng thương. 
Nếu chưa thông suốt điều say tỉnh, 
Thật khó tỏ tường lẽ mến thương. 
Nên cứ chiều về lại cạn chén, 
Vía Hồn bay bổng, điển sương sương ! 
      Tao Ðàn PN, 04-01-2007 
             THIỀN ÐĂNG 
                 === 
         XUÂN NGỘ GIÁC 
Lại đón nàng Xuân, đông đã qua 
Vô Vi hoà điệu khúc Thiền Ca 
Thân đi cõi thế lòng vô nhiễm 
Tâm hướng về Không ý thức hoà 
Ai nấy khỏe re về Cõi Phật 
Còn ta lận đận bến sông ma 
Chúc cho đạo hữu bên bờ giác 
Tiên nữ gát tay nhậu chẳng già. 
         PN, 31-12-2006 
          QUẾ PHƯƠNG. 
                ==== 
            
 
 
 

   SINH NHẬT ÐỨC THẦY 
Ðến ngày sinh nhật Ðức Ngài 
Nhớ thương tâm thức dồi mài học tu 
Tu tâm giải quyết mê mù 
Học đui câm điếc diệt ngu hoài hoài 
Thành tâm đảnh lễ kính Ngài 
Nhớ lời minh triết ngày ngày sửa tâm 
Con đường giải thoát chẳng lầm 
Dày công hành pháp âm thầm tiến thăng 
Quy y Phật, Pháp và Tăng 
Quí yêu các giới điển lần khai thông 
Nhẹ nhàng như tuyết, lông hồng 
Phiền ưu rửa sạch du Bồng Lai Tiên 
Chúc Ngài khỏe mạnh triền miên 
Dắt đàn con dại thoát miền khổ đau. 
    TÐ. Phú-Nhuận, 25-12-2006 
             Minh Nghĩa. 
                === 
              THAM 
Cực khổ tu hành đắc phật Tiên 
Thần Tông lợi dụng ở trần miền 
Cầuxin giả quyết chuyện tư lợi 
Thỏa mãn lòng tham thật đảo điên 
Thên xác vô thường mong giữ mãi 
Khấn xin gia hạn thọ triền miên 
Của cho lấy lại có gì mất 
Nhờ cậy Bề Trên chỉ tạo phiền 
Bình Tân, 06 - 10 - 2006 
Minh Nghĩa 
                ==== 
             HỌA Y VẬN 
             THIẾU TRÍ 
Tham dục trong lòng giải trước tiên 
Hạ mình học hỏi cả ba miền 
Không minh nghiệt quả vì đa sự 
Tăm tối trong lòng phải đảo điên 
Trong giả có chơn không hóa có 
Thật tâm hành pháp thọ triền miên 
Đồng tiền cám dỗ lòng mê hoặc 
Mỗi chuyện nhờ thầy thật lắm phiền 
Nguyễn Hiền, Bình Dương, 27 - 10 - 2006 
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BẠN ĐẠO VIẾT 

BÀI CA VỌNG CỔ 
HÀNH TRÌNH TẬN ĐỘ 

Thơ: 
Thương thầy gánh nặng đôi vai 
Tình thầy ân độ đổi thay thế tình 
Di-Đà niệm phật khai minh 
đồng tâm xây dựng hòa đồng yêu thương 
 

VỌNG-CỔ 
1-.Thầy rời quê hương ra nơi hải ngoại, đem Pháp-Lý Vô-Vi .trải rộng bốn phương trời- Ôi . cao quí 
thay công đức sáng ngời-Hành trình hy sinh vô cùng cao cả ,quyết xây dựng cho đời hương vị ngọt 
tình thương-để cho người có cơ hội thức tâm , sám hối ăn năn lập hạnh tu hành,tinh tấn chuyên cần 
gội rửa thân tâm,xa lánh dục tình đầy yêu ma cám dổ- 
  
2-.Bởi si mê nên thất tình đeo bám,lục dục không minh nên nghiệp quả luân hồi-Đau khổ triền miên 
trong tăm tối ưu phiền-Kiếp nạn nhân sinh tầm đâu lối thoát, trước cạm bẩy cuộc đời ai dể thoát qua- 
 Noi gương đức hạnh thầy ta 
 Yêu thương nhẩn nhục vị tha độ đời 
 Dù cho vật đổi sao dời 
 Giử tâm thanh tịnh không rời đạo tâm 
                        CAO-PHI 
         Đức Thầy của con tuổi đả già nhưng rất kiên cường-Hành trình năm châu , đem Pháp Lý , phổ 
độ quần sanh.Thuyền từ một chuyến,chớ trể đó là cơ duyên lần cuối.hày gắng chuyên cần,lo tu sửa 
giải trừ nghiệp tâm.buông bỏ tình tiền, kịp rời xa khỏi bến trần sông mê. 
 

VỌNG-CỔ 
5-.Thầy tuổi đả cao nhưng tâm hồn luôn tươi trẻ,thức suốt đêm thâu lo bài cho con học, khai triển 
tâm linh để trở lại quê nhà-Tinh tấn công phu niệm phật di đà- Tu sửa thân tâm,vun bồi đạo đức,góp 
sức cho đời vì hạnh phuc tương lai-hày cứu đời mình thoát khỏi trần ai,dây oan nghiệt phải chính 
mình đọan dứt-duyên đến duyên đi với tâm hồn thanh tịnh, an lạc thường vui trong hạnh phúc muôn 
đời- 
6-.          Hò ơi ,  Mười điều tâm niệm khắc ghi 
              Từ Bi  nhẩn nhục thực thi đạo trời 
              Đồng tâm  xây dựng  đẹp đời 
              Người người thức giác không rời tình thương 
Ôi,  cao quí thay nhửng tâm hồn trong sáng,đả góp sức mình trong cuộc sống Tâm-Linh . cho hương 
thiền tỏa rộng khắp muôn nơi , để thức tỉnh nhửng tâm hồn sa đọa . buông bỏ lợi danh tầm đường tu 
học, xa lánh trần gian đầy đau khổ ưu phiền- 
              Hò ơi có Thầy có Pháp  gắng tu 
              Mai sau thoát được ngục tù thế gian 
              Dù cho biển bạc rừng vàng  
              Củng không sánh được thiên đàng cha ban 
  
                                 HẾT 
     
    Nguyển-Hiền     Bình-Dương   


