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 số 642   28 tháng 10 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 
 

 
Taâm linh phaùt trieån khoâng ngôø vöïc 
Thöïc hieän taâm tu chuyeån thöùc sieâu 
Daâm loaïn khoâng coøn chôn yù thöùc 
Töï mình söûa tieán chaúng coøn yeâu 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 10/01/98 đến 16/1/98 
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) Vẹt mây lướt gió thì phải vẹt làm sao ? 
2) Muốn tu đúng đường thì phải làm sao ? 
3) Tại sao tu hoài không tiến ? 
4) Lý do nào thúc đẩy tổ chức Thiền Ca ? 
5) Muốn có sự đoàn kết trong xây dựng thì phải làm sao ? 
6) Quyết tâm tu thì phải làm sao ? 
7)Tai nạn đến thì phải làm sao tháo gỡ ? 
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1) Monaco, 10/01/98 3 :15 AM 
Hỏi : Vẹt mây lướt gió thì phải vẹt làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn vẹt mây lướt gió thì phải thành tâm 
hành pháp, sau khi nhập định tự thấy mình vượt khỏi 
lớp mây đen trên bộ đầu, đứng trên mây ý bay đi 
nghe tiếng gió ù ù bên tai 
  Kệ : 
 Thực hành tự tiến chẳng lầm sai 
 Thức giác minh tâm tự tiến hoài 
 Trì trệ không còn thông chánh pháp 
 Tự hành tự tiến chẳng còn sai 
 

2) Monaco, 11/01/98 3 :50 AM 
Hỏi : Muốn tu đúng đường thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn tu đúng đường thì phải nhịn nhục 
và sửa tiến hằng ngày, tâm tình lúc nào cũng đổi 
mới, hướng về sự thanh tịnh mà tu 
  Kệ : 
 Biết mình thật sự là ngu dại 
 Sửa tiến tâm linh tự tiến hoài 
 Phiền muộn không còn trong ý thức 
 Trì tâm thực hiện chẳng lầm sai 
 

3) Monaco, 12/01/98 2 :45 AM 
Hỏi : Tại sao tu hoài không tiến ? 
 
Ðáp : Thưa tu hoài không tiến là vì nghiệp lực từ 
nhiều kiếp đã dồn dập trong thần kinh khối óc, chỉ có 
nhịn nhục kiên nhẫn hành pháp thì mới giải được 
nghiệp tâm, trì niệm lục tự A Di Ðà Phật, khai triển 
huyền bí của nội tâm thì sẽ đạt tới sự vi diệu của Trời 
Phật mà hành triển 
  Kệ : 
 Tu hành thật sự cảm giao liền 
 Khai trí mở tâm tự tiến xuyên 
 Tận độ duyên lành Trời chuyển phước 
 Bình tâm học hỏi tự mình yên 
 

4) Monaco, 13/01/98 12 :00 AM 
Hỏi : Lý do nào thúc đẩy tổ chức Thiền Ca ? 
 
Ðáp : Thưa sự sáng suốt của Thượng Ðế ân độ xây 
dựng đại sự chung là đưa đạo vào đời, tạo thành khí 
giới tình thương và đạo đức 
  Kệ : 
 Xây dựng chung hành trong ý thức 
 Thực hành chơn pháp tự mình minh 
 Cộng đồng thức giác là chơn phước 
 Qui nguyên giềng mối rõ hành trình 
 

5) Monaco, 14/01/98 7 :00 AM 
Hỏi : Muốn có sự đoàn kết trong xây dựng thì phải 
làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn có sự đoàn kết trong xây dựng thì 
phải thực thi trật tự và thật thà, hòa hợp với nguyên 
lý của Trời Ðất mà phục vụ thì rất dễ đoàn kết tốt 
đẹp và mỹ mãn trong hành trình tu tiến đến vô cùng 
thức giác 
  Kệ : 
 Bình minh khai triển trí quang hành 
 Thức giác bình tâm hướng cõi thanh 
 Giềng mối hành trình trong chơn thức 
 Thành tâm tu luyện tự mình thanh 
 

6) Monaco, 15/01/98 12 :00 AM 
Hỏi : Quyết tâm tu thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa quyết tâm tu thì phải thực hành đều đặn 
và đứng đắn trong trật tự hằng ngày, thì sẽ đạt được 
kết quả tốt ở tương lai, bình tâm hành pháp tạo được 
nhịn nhục tối đa thì phần hồn sẽ được thanh nhẹ 
  Kệ : 
 Thực tâm muốn trở về quê nộI 
 Gốc gát Trời ban chẳng tệ tồi 
 Cương quyết thực hành tâm thức giác 
 Tin lành sẽ đến chẳng sang tồi 
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7) Monaco, 16/01/97 4 :10 AM 
Hỏi : Tai nạn đến thì phải làm sao tháo gỡ ? 
 
Ðáp : Thưa tai nạn tức là trược, suy nghĩ không liêm chính, phát triển tà dâm tự gạt lấy chính mình, như ăn 
uống quá độ, suy tư quá độ, kích động khối thần kinh từ cơ tạng cho đến óc đều bất ổn sanh bệnh tức là nạn 
  Kệ : 
 Tâm linh bất ổn tự bàng hoàng 
 Khó khổ đau thương sống khó an 
 Tai nạn xãy đến không thể dứt 
 Thành tâm niệm Phật giải cầu an 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Thưa ông Tám, cái pháp soi hồn đó, cái tay tôi để nó mỏi quá tôi không thể làm tới 15 phút. Tôi có thể 
nhắc 2 cái ghế tôi tì lên được không? 
Ðáp: Bởi vì cái này theo cái công năng của bạn, mình lấy cái soi hồn này đó là để cho nó mở cái thần kinh, 
thì nó tùy theo cái pháp luân thường chuyển của bạn và nó sẽ mở lần lần chứ bạn không có thể làm 15 phút 
một lần được. Nay một chút, mai một chút nó sẽ mở cái thần kinh của bạn, điều hòa rồi đó thì nó không có 
còn mỏi nữa, mà đừng có nôn nóng lắm. Nhưng nếu bạn bắt đầu vô ngồi mà nó còn có mê, mà bạn ngồi 
được đó, cái đó là cái phần điển nó nhẹ, cái khớp xương bộ đầu nó hé hở bạn mới ngồi được vậy. Cái đó tốt, 
không có gì. Nhưng mà cái soi hồn đó, lần lần bạn mới đi tới 15 phút, bởi vì 15 phút nó phải thông cái 
đường xương sống phía sau và nó thông cái khối thần kinh đằng sau khối óc, rồi ngay trung tim nó hé hở 
một chút bạn mới soi hồn 15 phút được. À, khi mà được 15 phút rồi đó, thì bạn cảm giác cái bộ đầu nó mát 
và đúng 13 giờ khuya hay là 12 giờ trưa mình cảm giác cái xương sống nó mát. Ðó, thì không có nôn nóng 
trong 15 phút được 
 

THƯ TỪ LAI VÃNG 
G, ngày 16/9//2007 

Kính thưa Cha, 

Con có vài thắc mắc vì ngu muội, xin Cha tha thứ và giảng cho con được rõ để con được tu tiến hơn. 

1) Con có thường nghe CD Cha đọc và giảng về các cuốn Du Ký của Ðức Phật Sống Tế Công và 
Dương Sinh dạo các cõi để phỏng vấn, dạy đạo và đem lời giảng về thế gian và được thông dịch lại 
tiếng Việt, tâm thức con được mở rất nhiều, nhất là qua những lời giảng rõ thêm của Cha phù hợp 
cho pháp lý Vô Vi, nhưng người ở trên Thiên Ðàng tại sao còn vóc dáng của người ta, ngay cả 
những vị Phật hay Bồ Tát, không phải chỉ là Hào Quang không thôi? Trong khi Cha nói Nhật Quang 
Phật và Nguyệt Quang Phật là hào quang, Phật là hào quang. Tại sao mang hình dáng con người hay 
tại là con người mang hình dáng của Tiên, Thánh, Phật? 

- Vì nhiệm vụ của những vị đó là muốn ảnh hưởng  chúng sanh, nên cần lấy hình dáng con 
người để ảnh hưởng chúng sanh. 

2) Nếu có hình dáng con người, vậy Tiên Thánh Phật có mang bộ sinh dục như con người phải mang 
không? Như vậy có phải đại tiên hay tiểu tiên? 

- Nếu mang hình dáng con người, thì phải có, vì đó là luật của Trời Ðất. 
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3) Nhưng hình dáng đó là từ kiếp chót ở thế gian mang giữ lại Thiên Ðàng hay sao? Nếu thật vậy thì 
không giải thoát được hẳn hình dáng chót ở thế gian sao? 

- Những vị này có khả năng chọn hình dáng để ảnh hưởng chúng sanh 

4) Thưa Cha, có phải Tam Thanh là gom góp Hạ Trung Thượng thành một đường về với đường Thiên 
Xích hay không? 

- Ðó là từ ý muốn của người tu mà thôi 

5) Thưa Cha, xem từng người trong chúng sinh là Cha để không còn bị chênh lệch. Vậy có đúng hay 
không để qui tụ về một mối như Cha dạy? 

- Qui tụ về một mối để dấn thân độ đời  

6) Ðọc các sách Du Ký hay nghe Cha đọc và giảng, con thấy thật là quý vô biên, tu bình thường cả kiếp 
cũng chưa chắc gì có đại duyên được hiểu và mở tâm trí nếu không có pháp Vô Vi, được có Cha đọc 
và giảng như vậy. Nhưng làm sao chúng sinh đồng biết quý như nhau và không bị kẹt trong những 
sự biến thể của sợ sệt? 

- Phải tu để biết quý chơn  lý, là nhân lọai có cơ hội ảnh hưởng chung cho nhau 

- 7) Thưa Cha , Cha có ăn được đậu xanh với tỏi không? Con nghe nói sẽ hết bị sưngchân tay 
vì được lấy nước ra theo đường tiểu tiện. Hiện con dũng đang ăn thử, thấy sau đó nhẹ cơ thể. 
Ăn nhiều quá thì bị đậu xanh làm nặng bao tử.Con kính cảm ơn Cha trả lời cho con. YM 

- Thầy nay bình phục khỏe mạnh, không có sưng chỗ nào hết. Con không phải lo xa 

- Luong Vi Kien 

 
THƠ 

   
       NGƯỜI ĐỜI,NGƯỜI ĐẠO 
Người đời thức trắng thấy đêm dài  
Mưu tính tương lai nghĩ sống hoài  
Điểm tướng tóc sương phong độ ấy  
Vô thường kề cận chẳng hề hay  
 
Vào đạo thấy đời quay choáng ngộp 
Ngày đêm biến đổi lẹ như bay  
Hữu hình hữu hoại do thiên định  
Chỉ có thật tu mới kịp ngày  
         Phúc tâm Cà Mau 19/9/2007 
                    ==== 
            CẢNH TỈNH 
Có làm, dám nói, chẳng ai hờn, 
Giới trẻ, nay tu thường dẫm chơn, 
Gạo lứt, muối mè, ăn khổ xác, 
Cường dương, dục bạo khó dằn cơn. 
“Suối Nguồn Tươi Trẻ”, xoay chiều điển, 
Càng tập, điển sai xuống hạ điền. 

Pháp lý Vô Vi hành đúng đắn, 
Càng tu, càng tiến, càng thanh hơn. 
           Thủ-Ðức, 15/10/2007 
                Huệ Tâm. 
                     ==== 
          KHOẢNG ÐỜI CÒN LẠI 
Tương lai sót lại nửa khoảng đời 
Xuân Hạ Thu Ðông chỉ cuộc chơi 
Niệm Hành chân bước vui trong động 
Bóng ngả đường chiều mặc lá rơi. 
 
Cõi tạm đáng gì tâm phải tủi 
Kiếp người vay trả chốc rồi thôi 
Hướng về xứ Phật cô đơn tiến 
Ngược giữ dòng đời trí thảnh thơi. 
        Phú-Nhuận, 15/10/2007 
        Thiền Sinh Phương. 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
Tiếp theo báo cáo 31 tháng 8 - 2007 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 28 tháng 10 2007 cho quỹ cưú khổ ban 
vui   như sau: 
Người gửi                           US$      Cnd$ 
Nguyen Phu Minh (OR) 182.00 
Nguyen Xuan Pho (BC) 100.00
Nguyen Ho Minh (Tx) 100.00 
Ho Thanh Hoang (Mtl) 100.00
Luong Lan (TX) 100.00 
Cong Bui (AB) 50.00
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Truong Dinh Ung (Mtl) 500.00
Vo Danh (Ca) 200.00 
Vo Danh (Ca) 200.00 
HAHVV Florida (9/2007) 670.00 
Tran N. Quang (Fl) 40.00 
Nguyen Thi Nuong (Melbourne Australia) 500A$ 
Dang Triem (HAHVV Houston) 100.00 
Nguyen Hoa (Tx) 500.00 
Nguyen Thi Thoai (Ca) 100.00 
Bui Lien (Ca) 100.00 
Lam Quang (Ca) 500.00 
Nguyen Nhu Hoang (Ca) 200.00 
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa (MA) 500.00 
Phung Thi Thi (Mtl) 100.00
Nguyen Thuy Hoa (CA) 100.00 
Le Thi Thong (Ca) 100.00 
Vô Danh (Tx) 100.00 
Luong Lan (TX) 100.00 
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Ho Thanh Hoang (Mtl) 100.00
To Kim Nguyet (Mtl) 500.00
Le Thi Kim Anh (Mtl) 100.00
Nguyen Hoai Trung (On) 1000.00
Tran Ly Thanh (Ca) 200.00 
Vô Danh (Ca) 100.00 
Vô Danh (Ca) 100.00 
Thùng tùy hỉ  TD Linh Ta^m 220.00
Huynh Thi Hue (AB) 100.00
Tran Ut (AB) 480.00
HAHVV Nam Cali (Anh Loan T. Duong) 200.00 
HAHVV Florida 550.00 
Betty Bich Tran (Fl) 100.00 
An Anthony Nguyen & Lisa Kieu 100.00 
Nguyen H Vinh Thuy (Ca) 300.00 
 
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 
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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 (chi tiết sẽ dược báo cáo 
vào cuối năm kèm theo biên nhận dề khai thuế cho BD ở Canada & Hoa Kỳ). 
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 Thăng 

CHƯƠNG  TRÌNH  TUYỂN  LỰA VOVI IDOL 
 
Trong phần sinh hoạt văn nghệ của Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại Philadelphia, sẽ có cuộc thi VOVI 
IDOL nhằm mục đích: 

- tuyển lựa tài năng mới trình diễn văn hóa nghệ thuật tâm linh 
- tạo cơ hội cho Vô Vi trẻ đóng góp và ảnh hưởng tốt bạn bè 

Chúng tôi xin thông báo chi tiết về chương trình tuyển lựa như sau: 
 
1. Thể lệ dự thi: 
    1.1- Thành phần dự thi: tất cả các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi dưới 45 tuổi. 
    1.2- Thể lọai trình diễn: đơn ca, tấu hài, kể chuyện, đỏan kịch. 
    1.3-Thời hạn ghi danh: từ nay cho đến hết ngày  

1.4- Đơn ghi danh xin email về địa chỉ sau: vannghevovi@yahoo.com 
           Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau: 
            a/ Subject của email: VOVI IDOL 
            b/ Tên Họ: ___________________________________________________ 
            c/ Địa phương / Thuộc Thiền Đường: ______________________________ 
            d/ Tiết mục, thể loại : ___________________________________________ 
            e/ Thời gian trình diễn:  _________________________________________ 
            f/ Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): ______________ 
     
2. Cách chấm thi: 
    Thí sinh được tuyển lựa qua hai vòng bán kết và chung kết.  Ban Giám Khảo sẽ chấm điểm thí sinh theo 
các tiêu chuẩn sau: 
    2.1- Đơn ca: thí sinh phải trình bày nhạc Thiền Ca Vô Vi và được đánh giá về chất giọng, khả năng 
truyền đạt ý nghĩa bài nhạc, phong cách biểu diễn và y phục.   
    2.2- Tấu hài, kể chuyện: thời gian trình diễn giới hạn trong 5 phút.  Thí sinh được đánh giá về ý nghĩa tâm 
linh của đỏan hài hay câu chuyện kể, khả năng diễn xuất và y phục. 
    2.3- Đỏan kịch: thời gian trình diễn giới hạn trong vòng 5 – 10 phút.  Các thí sinh được đánh giá về ý 
nghĩa tâm linh của đỏan kịch, khả năng diễn xuất và y phục. 
 
Ngày giờ và địa điểm tổ chức vòng bán kết sẽ được thông báo trực tiếp với các thí sinh ghi danh.  Vòng 
chung kết sẽ được tổ chức trong chương trình văn nghệ đêm 12/23/2007. 
 
3. Giải Thưởng: 
Ba giải thưởng của mỗi thể lọai sẽ được trao cho các thí sinh có số điểm cao nhất.  Ngòai ra còn có một số 
giải thưởng khuyến khích. Đồng thời chương trình Vô Vi Idol cũng mong nhận những sự ủng hộ của các 
những Cảm Tình Viên cho chương trình Vô Vi này  bằng những món quà dùng để trao giải thưởng cho các 
thí sinh.  Mọi sự đóng góp cho chương trình này, xin email đến: vannghevovi@yahoo.com. 
Ban Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2007 kính bái. 


