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

 số 653   13 tháng 01 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 
 

Chuyeân Tu 
 

Chuyeân tu töï giaûi coõi meâ laàm 
Döùt khoaùt thöïc haønh roõ dieäu thaâm 

Thanh tònh chieàu cao khoâng daáy ñoäng 
Chôn thaønh tu tieán giaûi meâ laàm 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 28/03/98 đến 04/04/98 
Copyright 2008 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) Tại sao người đời thích người tu ? 
2) Ở đời nầy có những loại người thích phóng đại và phê bình người khác bằng ác ý, tưởng lầm chính 
mình là người tốt, tại sao ? 
3) Muốn thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có nên nhịn nhục không ? 
4) Loại người nào thường đổi tánh ? 
5) Lập trường do đâu hình thành ? 
6) Người tu thiền sửa pháp có hữu ích gì không ? 
7) Muốn qui hình vạn trạng thì phải làm sao ? 
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1) Singapore, 28/03/98 3: 20 AM 
Hỏi : Tại sao người đời thích người tu ? 
 
Ðáp : Thưa người đời thích người tu là vì người tu 
thực hành thiền tự diệt tham sân si hỷ nộ ái ố dục, 
đáng tin cậy hơn người phàm 
  Kệ : 
 Bố thí chơn ngôn uyển chuyển tồn 
 Sai lầm tự sửa giữ phần hồn 
 Trong không mà có tình giao cảm 
 Rỏ lẽ Trời ban tránh ác ôn 
 

2) Sydney, 29/03/98 4 :45 AM 
Hỏi : Ở đời nầy có những loại người thích phóng 
đại và phê bình người khác bằng ác ý, tưởng lầm 
chính mình là người tốt, tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa loại người ganh tỵ, là loại người thiếu 
trí, chỉ có phá hoại, chứ không bao giờ xây dựng 
được 
  Kệ : 
 Phê bình thiên hạ chẳng phân minh 
 Chính họ không tu không rõ mình 
 Ác ý không thành tâm loạn động 
 Tự mình bôi nhọ chẳng còn xinh 
 

3) Singapore, 30/03/98 3 :00 AM 
Hỏi : Muốn thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp có nên nhịn nhục không ? 
 
Ðáp : Thưa muốn thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa 
Học Huyền Bí Phật Pháp rất cần nhịn nhục, nhiên 
hậu mới thấu triệt chơn lý của người tu, nếu ngược 
lại thì chỉ gia tăng sân si và giận hờn và buồn tủi 
  Kệ : 
 Tâm tu không sáng trí đèn mờ 
 Dấy động không minh tạo giấc mơ 
 Ðại nguyện không thành gây ác nghiệp 
 Bình tâm học hỏi chẳng khù khờ 

4) Singapore, 31/03/98 4 :20 AM 
Hỏi : Loại người nào thường đổi tánh ? 
 
Ðáp : Thưa loại người thiếu trí nóng tánh thường 
đổi tánh và hay muốn làm thầy người khác 
  Kệ : 
 Ðổi thay thay đổi liền liền động 
 Khó khổ tạo thêm lại uổng công 
 Thiếu trí khó minh tình bạc bẽo 
 Ðường đi chậm trễ lại lòng vòng 
 

5) Sydney, 01/04/98 8 :25 AM 
Hỏi : Lập trường do đâu hình thành ? 
 
Ðáp : Thưa lập trường do tinh thần phục vụ dứt 
khoát hình thành, thành thật và dứt khoát là cần thiết
  Kệ : 
 Triền miên phục vụ đạt chơn hành 
 Dứt khoát tu tâm chẳng cạnh tranh 
 Qui hội tình người trong ổn định 
 Thành tâm tu luyện tiến thanh thanh 
 

6) Sydney, 02/04/98 3 :50 AM 
Hỏi : Người tu thiền sửa pháp có hữu ích gì không ?
 
Ðáp : Thưa pháp là người đi trước đã hành đạt, cần 
phải theo đúng thì mới giải được nghiệp tâm, nếu 
ngược lại thì tánh nào tật nấy, không sao dứt khỏi 
chủ kiến   
  Kệ : 
 Lân la tại thế chẳng sao thông 
 Khó tiến khó tu lại tréo trồng 
 Tạo nghiệp chính mình không lối thoát 
 Trì tâm tu luyện tự về không 

7) Sydney, 03/04/98 3 :20 AM 
Hỏi : Muốn qui hình vạn trạng thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn qui hình vạn trạng thì phải tự tu giải, thì nghiệp lực mới tan biến, ánh sáng nội tâm mới 
bừng sáng, bằng không thì sự tham dâm sẽ gia tăng, độc tài muốn khống chế người khác, tạo tội cho chính 
mình mà không hay 
  Kệ : 
 Tâm linh không phát chẳng duyên may 
 Trí tuệ không minh khó đổI thay 
 Ấm ức trong lòng không giải quyết 
 Bình tâm học hỏi tự mình may 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Bôûi theá phaûi nhôø chöõ A DI goïi laø Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån, khoa hoïc cuûa Phaät, trò beänh tham saân môùi 

döùt. Nhöõng ngöôøi coâng phu luyeän ñaïo môùi trôû neân hieàn ñöùc, thaät laø moät vò thuoác thaàn tieân cuûa Phaät giuùp ñôõ cho 
Phaùp lyù ngaøy nay môùi coù.  

Bôûi vaäy ngöôøi hoïc ñaïo trôû neân hieàn ñöùc khoûi caàn thuyeát phaùp. Thuyeát phaùp ñeå khuyeân ngöôøi laøm laønh 
laùnh döõ, nhöng taät beänh aáy do söï nhieãm traàn xung vaøo boä phaän nguõ taïng ta, neáu khoâng coù pheùp ñuoåi noù ra, raên 
ñe sao ñaëng?… 

Phaùp Lyù khuyeân caùc baïn tu haønh neáu coù ñieàu chi laám traàn, thì laøm Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån, laø moät vò 
thuoác cuûa Phaät ñeå trò döùt lieàn caên beänh nhieãm traàn khoâng sai....” 

 “...Di Ñaø ôi ! Con haõy raùng laøm Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån, phaân taùch noù ra ñeå cho moãi moãi laøm vieäc 
theo boån phaän cuûa noù, theo veà phaùi Thieàn Taêng goïi laø con Dieàu ñaäu löng con ngöïa, hay bieån soùng tình khoù döùt 
khoaùt.  

 Di Ñaø ôi ! Raùng töø noù ra, traùnh noù ra, nhöng ta daïy con pheùp Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån khi naøo caûi 
hoùa noù khoâng noåi, ñaùnh ñoå chuùng noù khoâng ñöôïc thì nhôø Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån ñeå lìa noù ra (Deùtacheù) 
môùi ñöôïc. Voán noù laø hôi ñieån töø laù laùch chuyeån qua laù gan, traùi tim, chaïy qua thaän thuûy (traùi caät). Noù ñoác xuùi cuïc 
men gioáng, xuùi luoân ñaàu oùc ta, trí naõo ta meâ traàn bæ oåi...” 

“...Thuûy laø loaïi nöôùc Liquide vaø air taïo ra khí ñieån trong khoa hoïc ñôøi nay. Chaát loûng eùp cho bò ngheït, 
nöôùc aáy thaønh khoùi, bòt töùc noå ra thaønh ñieån löûa. Luùc chuùng ta coâng phu luyeän ñaïo nghe treân boä ñaàu ta noå luïp 
buïp, nhôø caùc sôïi daây gaân bao truøm boä ñaàu laøm cho ñoäng ñòa cuøng keùo khôùp xöông ba mieáng treân boä ñaàu ta taùch 
gian ra, coâng phu ít thì taùch ít, coá gaéng coâng phu ñöôïc laâu thì khôùp xöông neû ra roäng hôn nhöng khoâng tôùi moät 
phaân...” 

THƠ 
 

              MÔT CHIỀU THU! 
Chiều thu nay tiết trời sao ấm vậy 
Sau mấy ngày áp thấp gió mùa bay 
Người nơi đây mà hồn thấy vui hoà 
Cùng TRỜI ĐẤT, bạn bè ta đây đấy. 
Lòng muốn nói bao điều chưa nói 
Song chắc rằng bạn đã hiểu lòng tôi 
Thôi bao nhiêu chuyện cũ gác cho đời 
Ta quyết chí về “KHÔNG” cần chi nói 
Hãy dũng bước bền tâm đi, bạn nhé 
CHA MẸ hằng mỏi mắt ngóng chờ nghe.! 
              Tân Phú 16h30 ngày 26-11-2007 
                Thanh Dũng 
                       === 
Tết Tây 1-1-2008 Ðến cầu Pháp Vô Vi 
Thiền Ca -. Thiền Ðường Duyên Lành Củ Chi 
Gặp Út Nhãnh , 10 Ðiền , Hai Sa , Ðàm Ðình Tiếp 
Dương Thanh Phong  cô Dung . . . 
 
Mùng một tết tây có Duyên Lành 
Ðến thăm Thiền Ðường thật tu hành 
Nhà Tròn mái tranh vui nằm võng 
Nhà Bếp nhà ăn sạch ngon lành 
Phòng Tắm mát mẽ xanh tươi khỏe 
THIỀN ÐƯỜNG DUYÊN LÀNH phát triễn nhanh 
THIỀN CA -THIỀN CHUNG vui chia sẽ 
Phục vụ Bạn Ðạo TU TIẾN HÀNH 
             5 thành củ chi 1-1-2008 

          HÙNG TÂM DŨNG CHÍ 
( thân tặng cháu phượngCM người có đức tin ) 
Mừng thay người bạn thức tâm 
Nan y họai thận vẫn tầm lý chơn 
Ngày đêm đau thắt từng cơn 
Công phu luôn giữ không sờn không phân 
Dù cho vẫn biết số phần 
Đức tin giữ trọn hướng tâm Phật Thầy 
Băng điã lời giảng hằng ngày 
Sanh sanh hoá hóa học bài thế gian 
Buồn nhiều vui ít lầm than 
kiếp người chuyển biến không an vô thường 
Pháp mầu cứu cánh tỏ tường 
Con đường chánh giác thiên đường hoa khai 
Sẵn sàng rủ bỏ trần ai 
Mỉa cười kết nối xuyên bay cõi trời 
Cho hay đoạn kết cuộc đời 
Đạo tâm vẫn giữ bỏ đời hướng thanh 
An yên thanh tịnh siêng hành 
Anh em bầu bạn đến thăm xiển dần 
Chung hoà cộng điển ân cần 
Di Đà chiếu điển ban ân thanh kề 
Trả vay vay trả đề huề 
Không cần lo nghĩ bộn bề người thân 
Mỗi người điều có số phần 
Nhân quả xoay chuyển không cần phải lo 
sống trong bể khổ cha cho 
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Lầm than khổ khổ mới lo trở về 
Chấp tay nguyện niệm hạnh đề 
Cùng chung dìu tiến huờn về hư không 
Bên trên đạo hưũ rất đông 
Đến khi rủ áo tiểu hồn hồi quang. 
             Phúc Tâm Cà Mau 5/1/2008 
                       ==== 
              GỞI BIỂN LẠI CHO ANH. 
                   ***** 
Trưa Vũng Tàu, bạn Vô Vi ra tiễn biệt. 
Ðưa anh về với nguyên thủy Long biên. 
Lòng xót xa thấm đậm mối Trần tiền, 
Cho trọn nguyện ước ao duyên Trần cấu. 
Trãi nghiệm VôVi, anh rãi tình đôn hậu, 
Xao xuyến cảnh nghèo, anh gieo dấu Thiện căn. 
Dựng Trại Hòm để ban rãi Phước lành, 
Xây Phước Thiện, giúp nhân sanh thóat khổ. 
Hôm nay trở về cõi Vô Vi Tịnh Ðộ, 
Tôi tiễn anh đến tận lộ Vũng Tàu, 
Bạn, em, anh cùng tận tụy theo sau, 
Rãi hoa, tung cốt, hòa sắc màu cùng Biễn. 
Gởi lại anh Vùng Ðại Dương Thủy Ðiễn, 
Theo lối xưa, anh thẳng tiến trở về, 
Sóng nước hửu tình, dẫn bước hồi quê, 
Trả Tứ Ðại cho trăm bề sóng vỗ ... ! 
   *** 

               (Thương tiếc gởi về Linh Hồn Huynh GIANG KIM 
SƠN, 

Kỹ niệm cùng bạn đêm đầu đi rãi cốt).  
Vũng Tàu, 22h.pm, 09-01-2008. 

                      Kính Bái, 
           TRẦN KIÊN HOA. 
                     ===== 
 
 

         Göông saùng Baïn ñaïo voâ vi  
Baïn Ñaïo Tö Sôn  
Thöông treû moà coâi  
Khoâng nôi nöông töïa  
Thöông ngöôøi ngheøo  
Cheát khoâng coù hoøm choân  
Cöùu khoå ban vui voâ vi Beù Taùm  
Ngaøy ñeâm tu tieán  
Thöïc haønh chaát phaùt saùng voâ vi  
Ngöôøi cheát nghæ gì ?  
Ngöôøi cheát nghæ thôû  
Ngöôøi soáng khoâng nghæ  
Chæ bieát lo tu  
Phaùp luaân thöôøng chuyeån  
Soi hoàn hít thôû  
Laïy kính voâ vi  
Nieäm A Di Ñaø Phaät  
Chaán ñoäng löïc Ñieån quang hoäi tuï  
Caû ñeâm khoâng nguû  
Nghæ nhaø Baûy Taïo  
Nghe chaán ñoäng löïc  
A Di Ñaø Phaät caû ñeâm  
Quyù thöông baïn Ñaïo Tö Sôn  
Aùo traéng voâ vi veà treân  
Ra ñi ñeå laïi theá gian 
Göông saùng ngöôøi tu voâ vi  
Thöïc haønh chaát phaùt  
           5 thaønh cuû chi 7-1-2008  Q.12 

  
 

HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN   
 
1) Kính xin Quý Bạn Ðạo HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN cho Bạn đạo GIANG KIM SƠN ( TƯ SƠN 
sanh năm 1942 từ trần 4 giờ 7-1-2008 ( 29-11-Ðinh Hợi ) hưởng thọ 66 tuổi .Trại hòm từ thiện giúp hòm 
cho người nghèo 53/15 khu phố 4 phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 TP.HCM ốViệt Nam . Lể tang sẽ 
được hỏa táng tại đài hỏa táng Bình Dương ngày 9-1-2007 (2-12 Ðinh Hợi ) xin cầu nguyện hương hồn 
được siêu thăng tịnh độ . Gia đình và Bạn đạo Thiền đường Duyên Lành Củ Chi kính báo . 
Chân thành cúi đầu cảm ơn Ðức thầy và quý bạn đạo khắp năm châu . 
Thiền đường Duyên Lành 7-1-2008 
 
2) Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ông Roger CANITROT, thân phụ của đạo hữu Alain 
CANITROT, từ trần ngày 06/01/2008 tại Porto Vecchio (Pháp Quốc), hưởng thọ 87 tuổi, được siêu thăng 
tịnh độ. 
Cảm ơn quí đạo hữu 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc   
 

3) Kính xin quý Bạn Đạo năm châu hướng tâm cầu nguyện cho Bà Nguyễn Thị Dạng, là thân mẫu của bạn 
đạo Hồ Thị Hiền và nhạc mẫu của bạn đạo Lương Quốc Định, sinh ngày 20.12.1946, mất ngày 07.01.2008 
tại Tháp Mười, sớm được siêu thăng Tịnh Độ. 
Hội AHVV Đức Quốc xin thành thật cảm ơn 


