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

 số 625 01 tháng 7 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 
 

Quaùn thoâng 
 

Quaùn thoâng muoân neõo Trôøi ban chieáu 
Thöùc giaùc bình taâm nhaän tieán trình 

Laàn löôït tu thaân söûa chính mình 
Ñaâu ñaâu cuõng vaäy cuõng ñöôïc minh 

 
Vĩ Kiên 

 
 

 
Mục Bé Tám từ 13/09/97 đến 19/09/97 

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) Người có điển sân thì ra sao  ? 
2) Làm sao tiêu diệt tánh tự ái  ? 
3) Duyên lành độ thức từ đâu đến  ? 
4) Vui hợp đo đâu mà có  ? 
5) Qui về nẽo chánh thì phải qui làm sao  ? 
6) Muốn biết được sự trật hay đúng của người khác thì phải làm sao  ? 
7) Mạ lỵ người mà mình đã mang ơn có hữu ích gì cho tâm thân không  ? 
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1) Montréal, 13/09/97 3  :20 AM 
Hỏi  : Người có điển sân thì ra sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa người có điển khi sân thì bộ đầu sáng, 
sự nhịn nhục sẽ gia tăng, từ trường sẽ phát triển theo 
chiều hướng niệm Phật, càng thanh tịnh bằng lòng 
tịnh khẩu hơn, nghe lời nói lỗ, trí điển khai minh tận 
độ mọi người trong thanh tịnh 
  Kệ  : 
 Thực hành lấy oán làm ân giải 
 Chuyển giải phân minh tự miệt mài 
 Chẳng có gieo trồng thêm ý xấu 
 Bình tâm thanh tịnh chẳng nhìn sai 
 

2) Montréal, 14/09/97 12  :55 AM 
Hỏi  : Làm sao tiêu diệt tánh tự ái  ? 
 
Ðáp  : Thưa phải lạy kiến Vô Vi mỗi ngày ít nhứt 50 
lạy hay hướng về hướng nam mà lạy, lần lần tánh tự 
ái sẽ biến mất, thường xuyên niệm Phật đại trí sẽ 
được mở, sẽ không nghĩ chuyện eo hẹp, sẽ thấy rõ 
vạn sự trên đời là không. Chỉ có làm đại sự tức là 
cứu mình, xây dựng cho phần hồn tiến hóa và ảnh 
hưởng người kế tiếp 
  Kệ  : 
 Thực hành phát triển ý xe duyên 
 Học hỏi bình tâm tự giải phiền 
 Nguyên lý sống động tâm ngộ thức 
 Truy tầm chơn lý tự mình xuyên 
 

3) Montréal, 15/09/97 6  :00 AM 
Hỏi  : Duyên lành độ thức từ đâu đến  ? 
 
Ðáp  : Thưa duyên lành độ thức tự nhiên hình thành, 
tâm lành đón nhận, cũng không ngoài sự dầy công 
tu luyện của một hành giả tự đạt 
  Kệ  : 
 Dày công hành pháp trí tâm an 
 Pháp giới khai thông tự bạc bàn 
 Trí tuệ không ngừng duyên đạt thức 
 Bình minh sáng tỏa tự mình an 
 

4) Montréal, 16/09/97 4  :50 AM 
Hỏi  : Vui hợp do đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Vui hợp do sự hướng tâm chung đường lâu 
ngày kết hợp thành duyên đạo 
  Kệ  : 
 Chung hành phát triển ý tâm giao 
 Cảm thức chung vui rất nhiệm mầu 
 Vui hợp trần gian rõ trước sau 
 Chung vui chung tiến lại về mau 
 

5) Montréal, 17/09/97 3  :30 AM 
Hỏi  : Qui về nẽo chánh thì phải qui làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa qui về nẽo chánh thì phải qui về trung 
tâm bộ đầu, thì mới được thanh nhẹ và tiến hóa dễ 
dãi theo nẽo chánh tông chỉ của trời đất 
  Kệ  : 
 Trung ương nẽo chánh giải muôn phần 
 Rõ lý càn khôn tự xét phân 
 Ðời đạo song hành trong thức giác 
 Bình tâm học hỏi tự phân lần 
 

6) Montréal, 18/09/97 6  :00 AM 
Hỏi  : Muốn biết được sự trật hay đúng của người 
khác thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn biết được sự đúng hay sai của đối 
phương thì phải nghiêm chỉnh thực hành nghiêm 
luật của trời đất, một là một hai là hai không nên 
thay đổi thì mới thấy rõ sự thành bại của đối 
phương. Có trời trước, có đất sau, sửa bộ đầu trước 
thì cơ tạng sẽ nghiêm chỉnh chạy theo và phát triển 
  Kệ  : 
 Thật tâm tu luyện dễ phân minh 
 Ðời đạo phân minh tự thuyết trình 
 Hay dở do mình duyên tự thức 
 Cảm minh thiên địa hướng tâm linh 
 



 3

7) Montréal, 19/09/97 5  :00 AM 
Hỏi  : Mạ lỵ người mà mình đã mang ơn có hữu ích gì cho tâm thân không  ? 
 
Ðáp  : Thưa mạ lỵ người mà mình đã mang ơn không hữu ích cho chính mình và tự mình bước vào cảnh 
giới tranh chấp không phù hợp với nghiêm luật phục vụ của trời đất, sân hận không tiến mà sẽ chìm trong 
luật nhơn quả 
  Kệ  : 
 Bao năm tu luyện mới hành qua 
 Thức giác tâm tu giữ chữ hòa 
 Tạo động ích chi tâm rắc rối 
 Giữ phần thanh tịnh sống vui hòa 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi : Thưa ông Tám, tôi có nghe nói khi ông Tám đi đó, điện đi ra đó, thì phải để hai cái tay thế nào 
đó điện mới xẹt đi lên. Cho nên những ngưới công phu luyện đạo phải ngồi khép hai cái tay sát nách 
cho sát để giữ thăng bằng... 
 
Ðáp: Cái hồi ban đầu đi đó, phải khép như thế này, ngồi khép như thế này. Ðể chi? Ðể lúc mà cái vía nó 
xuất mình không có sợ sệt, nó xuất mạnh lắm, có thể đụng plafond (trần nhà), cái ào lên! Nếu mình ngồi 
như vầy nó đi một cái mình mất hồn, nó hồi lại. Cho nên người ta buộc phải ngay, mà trong cái ngay này 
đó, để nó control (kiểm soát) cái lưng có cong hay là không. Trong cái lúc mê nó làm cong vầy nè, mình 
biết phải giữ nó lại, bắt buộc nó phải ngồi ngay như thế này, để kềm nó, chớ còn không, lục căn lục trần 
nó phá mình không biết, ngồi một chập kế nó làm vầy..., phải ngay! Cái này là nó kẹp, và cái này nó làm 
cho vững trong cái lúc cái vía nó xuất ra, cái mình nó ngồi ngay cũng như khúc gỗ vậy đó, không có sai, 
không có méo. Cho nên bắt buộc phải làm như vậy. Cái tập quán ban đầu nó phải ngay ngắn. 

THƯ TỪ LAI VÃNG 

23-5-2007 

Kính thưa Ông Tám, 

Con tên NKP 41 tuổi Mùi nhà số.... Hiện con đang có ngọại xâm , con có thể niệm Phật theo kinh Ông 
Tám được không ? Xin Ông Tám hồi âm giúp đỡ. 

==== 

KP con, 

Khi con có ngoại xâm, con nên thầm niệm Phật thừng xuyên để tự giải tỏa lần lần. Chúc con vui khỏe. 

Quí thương, 

Vĩ Kiên 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
Tiếp theo báo cáo 30 tháng 4 - 2007 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 30 tháng 6 2007 cho quỹ cưú khổ 

ban vui   như sau: 
Người gửi             US$                Can $, E$ 
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Co Thanh Phong (Mtl) 300.00
Ha Quang (Mtl) 300.00
To Kim Nguyet (Mtl) 200.00
Cong Bui (AB) 50.00
Le Thi Kim Anh (Mtl) 100.00
Ngoc Trang (Ca) 100.00 
HAHVV Bắc Cali:   
Nguyen Duc Tu (CA) 100.00 
Nguyen Xuan Mai (Ca) 100.00 
Ẩn Danh (Ca) 150.00 
Henry Ngo (Ca) 50.00 
Le Thi Thong (Ca) 200.00 
Lam Phuc (Ca) 100.00 
Ly Leanne (Ca) 100.00 
Dao Chau (Ca) 200.00 
Dang Triem (HAHVV Houston) 300.00 
Phan Xuan Thai (Ca) 500.00 
Vô Danh (Ca) 200.00 
Vô Danh (Ca) 100.00 
HAHVV Florida 620.00 
Tran N Quang (FL) 50.00 
Vô Danh (Ca) 500.00 
Vô Danh (Ca) 500.00 
Vô Danh (Ca) 200.00 
Chau Thieu Du (Ca) 200.00 
Hoang Ta (NJ) 200.00 
Mai Thi Mong Diep (VA) 50.00 
Nguyen Thanh Truyen (Mtl) 200.00
Ho Thanh Hoang (Mtl) 200.00
Chị Hoà (Mtl) 100.00
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Luong Lan (TX) 100.00 
Cong Bui (AB) 50.00
Betty Bich Tran (Fl) 200.00 
HAHVV Florida 670.00 
Pham Thi Chim (Mtl) 200.00
Ngo Truong Mau (Finland) 100Euro 
HAHVV Germany 1100Euro 
TD Bruxelles 450Euro 
Xo Nails (NC) 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 program ADAPT(Giúp 
nuôi ăn học các em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập) , bảo trợ trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi , những 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. 
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Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo. 
 
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 
Kính Thư 
Phan Cao Th�ng 

THƠ 
            TỰ NGẪM ! 
Thấm thoát hôm nào mới đôi mươi 
Nay đà ngót nghét tuổi năm mươi 
Ðời sao ngắn ngủi, trôi nhanh quá 
Thức giác mau thôi, kẻo trể rồi ! 
 
Thủa bé lớn lên nơi xóm nhỏ 
Với bao kỷ niệm, sóng nhỏ to 
Vui bên cha mẹ đâu được mấy 
Lại phải lao vào sự nghiệp lo ! 
 
Sự nghiệp vừa xong nào được rảnh 
Nối tiếp không ngừng cái nghiệp sanh 
Yêu nhau được mấy ngày vui vẻ 
Cuộc sống bao điều, lắm cạnh tranh ! 
 
Sanh con, đẻ cái nào ai hiểu 
Aạm thầm, nhịn nhục với cô liêu 
Chồng vợ khắc nhau, bao trắc trở 
Ta đành nhịn hết, ghét thành yêu ! 
 
Ngày ấy tâm tu nào hay biết 
Cứ oán hờn ai, buồn da diết 
Nào hay tất cả lại do mình 
Gieo rồi phải gặt sao chẳng biết ! 
 
May mà ngộ được Pháp Vô Vi 
Nhờ biết vì Ai chẳng tiếc chi 
Bằng lòng xả phú, vui cầu Ðạo 
Hiểu được ngọn nguồn thật diệu vi ! 
 
Cảm ơn Anh nhé ! Anh trai nhé ! 
Nghịch cảnh trớ trêu mới rõ nè 
Cứ ngỡ vì Anh, Em bỏ hết 
Nào ngờ nhờ đó thoát bờ mê ! 
 
Tám năm tu học bao bài vở 
Nhuần nhuyễn trong tôi, hồn như mở 
Thấy rõ huyền vi của Cha Trời 

Pháp Lý diệu thâm đâu còn ngỡ ! 
Cha ơi, con quyết kể từ đây 
Quyết chí công phu, chẳng giải bày 
Khai thông ngũ tạng, đồng qui một 
Hiệp nhất cùng Cha, hạnh phúc đầy ! 
          Tân Phú, 27-04-2007 
               Thanh Dũng. 

                  ==== 

                  ăn mày 

anh hùng hào kiệt bốn phương 

lặng im cúi mặt thiền đường tỉnh tu 

ăn mày bình bát chu du 

giàu nghèo củng đến chỉ tu thiện lành 

tụng kinh gỏ mỏ tu hành 

ăn chay niệm phật làm lành giúp nhau 

thôi mê ngủ dục lao xao 

tu thiền nhập thất thở vào thở ra 

ngu si khờ dại chuyện đời 

bịt tai nhắm mắt không lời tu tâm 

vui buồn chẳng để thân tâm 

lên xe xuống ngựa trăng rằm sáng soi 

vô thường chỉ một chút hơi 

thiền ca thần chú dạo chơi bổng trầm 
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a di đà phật rì rầm 

một câu phật hiệu niệm thầm chuyên tu 

trở về quê củ êm ru 

thấy mình ngồi gốc tịnh tu tọa thiền 

sáu con khỉ hết hí chuyền 

chí chí chóe chóe tâm thiền hoàn nguyên 

một bầu nước sạch tu hiền 

hư không trời sáng mọi miền hiện thân 

              5 thành củ chi 

          KHẨU NGHIỆP 

Tranh chấp hơn thua khẩu khai tán 
Kiến thức dồi dào ai cũng ngán 
Lý luân ngược xuôi thật chính đáng 
Bạn đạo khi gần ai cũng chán  
               ***** 
Nhớ lại ngày xưa lúc mới tu  
Ép dồn bạn đạo lô đường tu  
Luận bàn châm chít tìm sai sót 
Phàm ngã hơn thua tạo rối mù  
Nhớ lại khởi đầu xưa quỉ tánh    
Đa man khẩu nghiệp bởi thiền lu  
Hồi gia đóng cửa lo truy xét  
Tỉnh ngộ giựt mình thiền nhẹ ru 
               Thiện Ý  Cà Mau 19/5/2005 
                        

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu ÐÀO THỊ NGOAN, sinh năm 1952, đã từ 
trần lúc 21h00 ngày 16-05-2007 (nhằm ngày 30 tháng 3 năm Ðinh Hợi) tại Aãp 5, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, Tp. HCM. Hưởng thọ 55 tuổi. 
Tang lễ được hỏa thiêu lúc 01h00 ngày Mùng 2 tháng 4 năm Ðinh Hợi tại nghĩa trang Ða Phước, Bình 
Chánh, và sau đó được thủy táng tại Khu du lịch Cần Giờ. 
Xin cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được siêu thăng tịnh độ. 
Chân thành cảm ơn quí bạo đạo . 
TÐ. Phú Nhuận thành thật phân ưu và kính báo. 
VN, 25-06-2007 - MVC/ Thiền Tâm. 

2) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Vương Thị Tám, mất lúc 14 h 15 ngày 26 thang 06 nam 
2007 tại thôn Ðông trạch, xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Noị Hưởng thọ 86 tuổị Là thân mẫu bạn đạo 
Nguyễn Văn Ninh. Duoc sieu thăng tịnh độ Cam on quí bạn đạọ  

 


