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Vĩ Kiên 
 
 

 
Mục Bé Tám từ 30/8/97 đến 05/09/97 

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) Lý do gì mọi người tham dự cuộc sống chung đều vui cả  ? 
2) Truy lùng chơn lý là truy lùng làm sao  ? 
3) Tình thương và đạo đức do đâu mà có  ? 
4) Tại sao làm người tự cảm thấy mình yếu ớt và sợ sệt  ? 
5) Hồn tiến hóa bằng cách nào  ? 
6) Hành động thiếu đạo đức là sao  ? 
7) Tình thâm bạn đạo nằm ở nơi nào  ? 
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1) Washington D.C, 30/08/97 4  :35 AM 
Hỏi  : Lý do gì mọi người tham dự cuộc sống chung 
đều vui cả  ? 
 
Ðáp  : Thưa mọi người đều vui vì mục đích phát 
triển sức khỏe và tâm linh, hình thành một hàng rào 
tình thương và đạo đức, sức mạnh liên hệ giữa trời 
và đất, đúng theo nguyên lý sanh tồn của vạn linh 
  Kệ  : 
 Thông giao mến cảm hành trình tiến 
 Rực rỡ hào quang tự giải phiền 
 Sanh hoạt chung vui trong sống động 
 Cùng chung thực hiện cảm giao liền 
 

2) Washington DC, 31/08/97 4  :30 AM 
Hỏi  : Truy lùng chơn lý là truy lùng làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa truy lùng chơn lý là nhìn nhận sự thật 
thay vì xảo trá, thực hiện liên tục như vậy sẽ hiểu rõ  
chơn lý là gì, thẳng đường mà đi không bao giờ thay 
đổi 
  Kệ  : 
 Nguyên năng sáng tỏ chơn hồn tiến 
 Cảm thức nhơn duyên chẳng có phiền 
 Qui hội chơn hồn tâm đạt thức 
 Bình tâm thực hiện tự mình xuyên 
 

3) Washington DC, 01/09/97 4  :15 AM 
Hỏi  : Tình thương và đạo đức do đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Thưa tình thương và đạo đức do sự nhịn nhục 
và cần mẫn phục vụ hình thành, xây dựng và xây 
dựng trong thực hành và thanh tịnh 
  Kệ  : 
 Nhịn nhục tâm giao trí thực hành 
 Hướng thanh giải trược trí tâm thanh 
 Qui nguyên một mối cùng chung tiến 
 Thánh thiện tâm minh tự đạt thành 
 

4) Atlantic city, 02/09/97 2  :30 AM 
Hỏi  : Tại sao làm người tự cảm thấy mình yếu ớt và 
sợ sệt  ? 
 
Ðáp  : Thưa làm người cảm thấy mình yếu và sợ sệt 
là vì thần kinh yếu từ luc sơ sanh cho đến lớn, 
chứng minh tiền kiếp đã làm nhiều điều không hay 
cộng với hoàn cảnh hiện tại nuôi dưỡng không đầy 
đủ và thiếu tự do đã hình thành tập quán yếu hèn và 
sợ sệt, cần dấn thân học hỏi trong hoàn cảnh hoàn 
toàn tự do. Sự hiểu biết gia tăng thì sẽ được mạnh 
dạn hơn. Người tu cũng vậy, phải tu khai triển trực 
giác thì không sợ bất cứ một trường hợp nào xãy 
đến từ đời qua đạo 
  Kệ  : 
 Sống cảnh qui nguyên rõ chánh tình 
 Trời ban tình đẹp tự làm thinh 
 Qui nguyên chánh giác tự mình hiểu 
 Cảnh tạm thực hành giải tự minh 
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5) Atlantic city, 03/09/97 6  :00 AM 
Hỏi  : Hồn tiến hóa bằng cách nào  ? 
 
Ðáp  : Thưa lúc còn sống chịu tu về Pháp Lý Vô Vi 
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thực hành đứng đắn 
thì sẽ thấy rõ phần hồn rời khỏi thể xác, không 
luyến tiếc chuyện đời, tiến hóa từ giai đoạn một cho 
đến khi đãnh lễ Phật trước khi chết thì mới thật tiến 
hóa, tâm không còn dấy bận bất cứ một việc gì 
  Kệ  : 
 Rời khỏi thể xác sống an vui 
 Khai triển tâm linh rõ đạo mùi 
 Pháp pháp tràn đầy tâm thức giác 
 Chẳng còn luyến tiếc thật là vui 
 

6) Atlantic city 04/09/97 3  :45 AM 
Hỏi  : Hành động thiếu đạo đức là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa hành động thiếu đạo đức là người 
không trung tín với đại sự chung, như những bạn 
đạo đã hứa trong tinh thần xây dựng nhưng đã bỏ 
cuộc vì tâm thức eo hẹp, ham quyền cố vị không 
đúng tinh thần thực hiện về không của Vô Vi. Ðã từ 
chối việc làm chính mình đã hứa và đổ lỗi cho 
người khác, thật là hành động đáng tiếc, cho hành 
giả thiếu đạo đức và không bằng lòng xây dựng 
hạnh đức cho chính mình trong tinh thần phục vụ 
đại sự chung. Vô Vi không bầu cử và đề cử những 
bạn đạo có hành động ngược lại tinh thần phục vụ 
của Thượng Ðế. Những bạn đạo có hành động kể 
trên nên ăn năn sám hối khép mình tự tu nhiều hơn 
thì mới mong khôi phục được tinh thần phục vụ tự 
nhiên và hồn nhiên ở tương lai, mọi người sẽ quí 
mến qua hành động tốt của hành giả 
  Kệ  : 
 Thức tâm tự giải tự phân lần 
 Trí tuệ khai minh tự tiến thân 
 Thức giác chính mình chưa hiểu đạo 
 Tham quyền cố vị khó minh phân 
 

7) Montréal, 05/09/97 6  :40 AM 
Hỏi  : Tình thâm bạn đạo nằm ở nơi nào  ? 
 
Ðáp  : Thưa tình thâm bạn đạo nằm ở sự phát triển tâm thức, rất dễ hòa và dễ hợp, quí trọng lẫn nhau, 
trong tinh thần xây dựng cho chung 
  Kệ  : 
 Quí trọng thương yêu gặp lại mừng 
 Cùng chung phát triển lại càng ưng 
 Quí nhau thương nhớ không giờ bỏ 
 Lập hạnh bền lâu lại càng mừng 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi : Thưa ông Tám, hồi tôi chưa tu pháp lý này, hồi còn trẻ, thường thường đêm nào tôi cũng thấy 
đi lên cảnh trên, tôi thấy đi tới Phật Bà Quan Âm, tôi đi tới cảnh Bát Tiên, tôi bẻ bông sen, tôi đi 
đảnh lễ Phật. Cái đó giả hay thiệt? 
Ðáp: Cái đó là vì mình coi sách, trong cái tưởng nó có cái tượng, nó in sâu ở trong bản thể, nằm chiêm bao 
mà, đâu có phải mình đi. Bây giờ sửa lại chánh thức đi đây nè, nó khác. Có nhiều người nằm chiêm bao 
thấy Bát-Tiên... bây giờ mình chánh thức đi. 
Có nhiều khi tôi thấy tôi bay nữa lừng trời.... 
Ðáp: Thấy chiêm bao! Nữa lừng... ở đây là nữa lừng trời chớ đâu nữa. Khi mà ông xuất ra, từ con con tim 
ra là ông thấy ông bay nữa lừng trời. Ở đây sao (ngôi sao) biết bao nhiêu, xuống đây biết bao nhiêu là 
cảnh, không phải ở ngoài. Bây giờ mình đi ra, bỏ bản thể mình đi, khác! Mà cái đó cũng ở trong cái tiền 
kiếp có tu nó mới có xuất hiện cái đó. Cái đó quá khứ. Bây giờ minh đi trở lại cái chơn chánh. Ông làm gì 
làm rồi ông cũng không bỏ tu được, làm gì làm, nói tu ông cũng như là ông ghiền á phiện, ông kiếm tu, vì 
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kiếp trước ông tu, bây giờ phải tu lại một kiếp nữa. Cho nên nhiều người thầy tu, hồi trước tu, rồi luân hồi 
lại thế gian, năm thê bảy thiếp. Bởi vì ảnh giữ giới, bây giờ xuống làm người, ảnh thấy giới nào cũng 
“ngon” hết, năm thê bảy thiếp, trở lộn lại tu. Nó bị cái đó. nó bị cái “reaction” (phản động lực), năm thê 
bảy thiếp rồi nó mới chán đời mau. Té ra không có ai thương mình hết, rốt cuộc “tôi” phải tu, thấy không? 
Cũng có nhiều người có những chuyện đó, nhiều quá rồi thấy cái tình đời nó giả, không có thiệt, nó mới 
trở lại tu. Mà kiếp trước người ta đã tu, tu mà giữ giới, kiếp này nó trở lại, thôi! Vợ nhiều lắm, con đông 
vợ nhiều. 

THƯ TỪ LAI VÃNG 
Kính thưa Ðức Thầy, 
Con là N ở thiền đường C xin kính trình Ðức Thầy sự việc như sau và kính xin Thầy cứu giúp : Em co 
ntên là T, hiện đang làm việc tại SA, thường xuyên về VN và trong thời gian gần đây đã bị bùa ngải khống 
chế nên tâm trí đang bị lu mờ một cách trầm trọng, khiến cho con và gia đình cũng rất hoang mang nên rất 
kính mong được thầy cứu giúp. 
Kính xin cám ơn Ðức Thầy 
====== 
Thầy trả lời : 
CN, 
Con cần khuyên AT phải thường niệm Phật, ngâm miệng răn gkề răng, ít nói chừng náo hay chừng đó, để 
ma quỉ không lấn áp tư tưởng mình. Phải cố gắng thầm niệm Phật để tự giải. Thầm tu trong thanh tịnh là 
được rồi. 
Quí thương, 
Vĩ Kiên 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Trần Ngọc Hiệp , 77 tuổi, mất ngày 10 tháng 6 năm 
2007 tại Việt Nam , là thân phụ của đạo hữu Trần Ngọc Sang, Montréal (Canada) được siêu thăng tịnh độ. 
Xin thành thật cám ơn quý đạo hữu. 
 
2) Nhờ các bạn hướng tâm cầu nguyện giùm cho ba của bạn đạo Ngô Huấn Trung và Ngô Huấn 
Thông: Ông tên là Ngô Huấn Cáo, sinh ngày 17/11/1936 mất lúc 12g trưa tại Việt Nam ngày 14/6/2007 
tức là ngày 29 tháng 4 năm Đinh Hợi. 

THƠ
             
              BIỂN ÐỜI 
Ðời như một dòng sông dài vô tận 
Ðưa ta về cùng biển rộng bao la 
Ở nơi đó ta gặp nhiều biến động 
Và cả bao điều thầm lặng sâu xa. 
          PN, 15-05-2007 
          Thiền Ðăng. 
             ==== 
             NẾU BIẾT ! 
Nếu biết cuộc đời tựa bể dâu 
Công danh sự nghiệp, có gì đâu 
Chết đi bỏ lại, hồn đau đớn 
Nghiệp quả luân hồi, vạn khổ đau ! 
 
Nếu biết cuộc đời lắm hố sâu 
Dại gì tìm kiếm mãi đâu đâu 

Hạnh phúc, tình thương : ngay bản thể 
Khai thông ngũ tạng, phúc bền lâu ! 
 
Nếu biết cuộc đời chẳng bền lâu 
Làm chi ta phải khổ bấy lâu 
Tham chi ngoại cảnh, đời đau khổ 
Nhịn nhục rèn tâm, cửa Phật hầu ! 
 
Nếu biết cuộc đời đẹp lắm thay 
Khi hành Pháp Lý, lắm điều hay 
Thân tâm an lạc, đời tự tại 
Thiên Ðàng tại thế, chẳng thể lay ! 
 
         Tân Phú, 14-04-2007 
        Thanh Dũng 
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        SAPA CẢM VỊNH 
Sapa một chuyến phỉ lòng ta 
Tưởng Thầy gặp bạn khắp gần xa 
Vượt núi, băng đèo về họp mặt 
Ðể lòng thanh tịnh, bớt lo ra 
Bao ngày mơ ước, thành sự thật 
Ðại hội Sapa thật vui hòa 
Thầy thương, Thầy dắt ta đi tới 
Tới cảnh non Bồng ngập hương hoa 
 

“Quí tưởng tiến tu” ráng đi nhanh 
Từ bi, Thầy độ ân điển lành 
Ra công tu tập, rèn tâm tánh 
Thực hành chánh pháp tiếp điển thanh 
Ðường đi tuy lắm chông gai thật 
Luïc Tö Di Ñaø, giaûi toûa nhanh 
Haønh giaû Voâ Vi, taâm saét ñaù 
Nguyeän khoâng ñeå phuï ñaáng sinh thaønh. 
               Sapa, 03-12-2006 
             Hào Quang Nguyên. 

THÔNG BÁO CỦA ĐẶC SAN VÔ VI 
 Ban Biên Tập ĐSVV trân trọng thông báo: 
 
Đặc San Vô Vi số 15 sẽ được phát hành vào dịp Đại Hội Vô Vi lần thứ 26 tháng 12 năm 2007 tại thành 
phố Philadelphia USA được Đức Thầy cho chủ đề “Thực Hành Chất Phác”, “Khởi Trống Qui Nguyên”, 
và “Người Tu Tiến Tới”.  
 
Đặc biệt phát hành kỳ này là Kỷ niệm “50 năm Đức Thầy phổ truyền Pháp Lý Vô Vi (1957 - 2007). Ban 
Biên Tập ĐSVV thành tâm kêu gọi quí bạn đạo và độc giả đóng góp bài vở với các chủ đề nêu trên, nhất 
là những bài viết phản ảnh cuộc đời tu học, và kinh nghiệm thực hành pháp lý Vô Vi của chính bản thân 
mình với những kỷ niệm vui buồn, khó khăn hay thuận lợi trong đường lối chất phác khi thực hành, và 
những cảm nghĩ của chúng ta. 
 
Xin quý bạn đạo gởi các bài vở, tài liệu hình ảnh và mọi sự ủng hộ tài chánh cho ĐSVV 
xin gởi về theo địa chỉ sau đây: 
                 
       ĐẶC SAN VÔ VI 

84 YALE ROAD, THORNLIE WA 6108 AUSTRALIA  
Phone: +61 8 9459 0615, Mobile: +61 431 885 691 
Điện thư: phuong00@gmail.com  

 
Trên các ngân phiếu ủng hộ tài chánh cho Đặc San Vô Vi xin quý bạn đạo đề:  
 
Payable to: VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION. 
 
Ban Biên Tập Đặc San Vô-Vi Kính bái, 
    
Perth Tây Úc ngày 06-6-2007  
 

Đại Hội & Thiền Ca THỰC HÀNH CHẤT PHÁC 
Từ ngày 22/12/2007 đến ngày  26/12/2007 

 tại SHERATON PHILADELPHIA CITY CENTER HOTEL, 
17th & Race Street, Philadelphia, PA 19103, USA 

 

50 NĂM KỶ NIỆM HOẰNG PHÁP (1957-2007) 
 
Sau “những kích động và phản động là luật sanh tồn”, sau 
những ngày bươn chải, mệt nhọc cho cái sống là những giây 
phút an bình dưới mái ấm gia đình Vô-Vi.  
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Mùa lễ Giáng Sinh 2007, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12, là 
một dịp vui hiếm có mà Đức Thầy đã cho phép những người con 
Vô Vi của Người có cơ hội quây quần dưới thanh điển đạo mùi 
suốt 4 ngày trong một không gian Đại Hội Vô Vi thường niên để 
cùng Người thưởng thức một đêm Thiền Ca đong đầy màu sắc nghệ 
thuật tâm linh. Đây là một Đại Hội đánh dấu và là một Thiền 
Ca vinh danh Đức Thầy đã hoằng pháp suốt nửa thế kỷ:  
 

Thực Hành Chất Phác,  
Khởi Trống Qui Nguyên – Người Tu Tiến Tới  
 

Chúng tôi chân thành kính mời quí bạn đạo trong gia đình Vô-
Vi cùng nhau qui tụ về thành phố Philadelphia, thủ phủ lịch 
sử của một trong 13 tiểu bang đầu tiên lập quốc Hoa Kỳ. Tại 
đây, chúng ta cùng nhau thắp sáng ngọn nến hồng kính yêu dâng 
lên Người Cha Già đã dành trọn đời cho Vô Vi trong ngày Lễ 
ĐẠI THỌ thứ 84 của Người. Đây là dịp cho bạn đạo chúng ta 
cùng nhau ôn học, trao đổi đạo pháp mà chúng ta đã một mình 
âm thầm trui luyện hằng đêm. Và đây cũng là dịp cho chúng ta 
thưởng thức một đêm Thiền Ca chủ đề kỷ niệm nửa thế kỷ hành 
pháp của Đức Thầy. 
 
Trân trọng kính mời,  
 

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 PHÁC 

Giá tiền cho 1 người Phòng 4 Phòng 3 Phòng 2 Phòng 1 Trẻ Em Tổng Cộng 
Người lớn $587 US $629 US $712 US $962 US
Xtra Nights (no breakfast) $39 US $48 US $66 US $125 US
Trẻ Em   $255 US
Chương trình của năm ngày, bốn đêm  bao gồm:   
+ Đại Hội 2007: Check-in ngày 22 và check-out ngày 26. 
+ Thiền Ca: tối ngày 22/12/2007 
+ 4 đêm tại khách sạn Sheraton với ăn sáng & dùng cơm trưa tại khách sạn ngày 23, 24, 25.   
+ 2 buổi tiệc tối Giáng Sinh chung vui tại khách sạn tối 24 và 25/12/2007 
+ vị trí của Sheraton : ngay trung tâm thành phố PA &  phía sau lưng của khách sạn là phố Trung Hoa. 

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 
 
Điều Lệ giữa khách sạn và BTC về vấn đề hoàn tiền lại nếu có sự  hủy bỏ vào giờ chót như sau: 

A: Ngày Hết Hạn: B: Số tiền phải đóng C: Tiền hoàn lại (refund) từ cột B 
Sau 18/03/2007 và 
Trước 13/05/2007 

40% Trả lại tiền  100%  

Sau 13/05/2007 và 
Trước 15/07/2007 

60% Trả lại 75% hoặc thay thế bằng người khác 

Sau 15/07/2007 và 
Trước 18/11/2007 

80% Trả lại 50% hoặc thay thế bằng 1 người khác 

Sau 18/11/2007 Đóng trọn  Không trả tiền lại và không thể thay thế bằng người khác 
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 CC   
PP hh ii ll aa dd ee ll pp hh ii aa ,,   UU SS AA  

22.12.2007  đến  26.12.2007

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 


