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 số 679   13 tháng 07 năm 2008 
           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 
 

Chơn Hành 
 

Chôn haønh töï thöùc duyeân tình ñeïp 
Roõ leõ Trôøi ban töï phaùt quang 

Trôøi Phaät ñoä haønh duyeân ñaït thöùc 
Cô Trôøi soáng ñoäng töï taâm an 

 
                                                 Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 26/09/98 đến 01/07/08 

 
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) Chúng sanh đều khổ tại sao ? 
2) Làm người quá khổ làm sao tiến ? 
3) Làm người cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành từ đâu đến đâu ? 
4) Khổ hạnh tu hành có ích chi ? 
5) Tình Trời quyến luyến do đâu hình thành ? 
6) Siêu văn minh là sao ? 
7) Muốn tình thương càng ngày càng lớn rộng thì phải làm sao ? 
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1) Las Vegas, 26/09/98 3 : 20 AM 
Hỏi : Chúng sanh đều khổ tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa chúng sanh đều khổ như nhau, tại vì 
chưa hiểu lấy chính họ, lúc nào cũng muốn biết 
chuyện người khác, mà không biết chính mình, từ 
đâu đến và sẽ về đâu ? Lúc nào cũng lo lắng, chạy 
theo những chuyện không cần thiết 
  Kệ : 
 Hướng ngoài tạo động khó qui y 
 Học hỏi không ngừng tự xét suy 
 Ðen bạc tình đời gieo ác ý 
 Tự mình phải sửa mới qui y 
 

2) Las Vegas, 27/09/98 2 : 40 AM 
Hỏi : Làm người quá khổ làm sao tiến ? 
 
Ðáp : Thưa làm người quá khổ chỉ có tu và tự tháo 
gỡ nghiệp duyên, nhiên hậu mới thoát tục, dứt khoát 
rời hỏi chốn trầm luân đau khổ ! 
  Kệ : 
 Hồn tu tiến hóa khỏi thân mồ 
 Dứt khoát thanh tâm tự tiến vô 
 Ðời đạo song hành tâm quí đạo 
 Bình tâm thanh tịnh niệm Nam Mô 
 

3) Las Vegas, 28/09/98 7 : 40 AM 
Hỏi : Làm người cấu trúc từ siêu nhiên mà hình 
thành từ đâu đến đâu ? 
 
Ðáp : Thưa làm người đã và đang hình thành bởisiêu 
nhiên hình thành, từ từ thành một tập quán, có một 
không hai, cho nên mỗi người một tánh ý khác nhau 
  Kệ : 
 Trung tâm điển giới rất nhiệm mầu 
 Khó khổ tâm cam chuyển trước sau 
 Ðờiđạo song hành tâm dứt khoát 
 Sửa mình tiến hóa tự về mau 
 

4) Las Vegas, 29/09/98 4 : 20 AM 
Hỏi : Khổ hạnh tu hành có ích chi ? 
 
Ðáp : Thưa khổ hạnh tu hành dễ dứt khoát hơn, về 
không thanh nhẹ dễ tham tòng, một lòng tu tiến 
không gây nợ, vỡ lẽ càn khôn một giấc mơ 
  Kệ : 
 Cao điểm đến giờ tâm quí đạo 
 Quân bình tự đạt chẳng thấp cao 
 Quí tưởng Trời cao về nẽo chánh 
 Không ngừng tiến hóa hợp trăng sao 
 

5) Las Vegas, 30/09/98 2 : 50 AM 
Hỏi : Tình Trời quyến luyến do đâu hình thành ? 
 
Ðáp : Tình Trời quyến luyến do chơn tâm tự cảm 
thức điều lành của Trời ban chiếu 
  Kệ : 
 Vô cùng tiến hóa đạo thâm sâu 
 Kết quả vui chung cảnh nhiệm mầu 
 Ðời đạo song hành không bở ngỡ 
 Bình tâm học hỏi lý thâm sâu 
 

6) Las Vegas, 01/10/98 7 : 25 AM 
Hỏi : Siêu văn minh là sao ? 
 
Ðáp : Thưa siêu văn minh là nghe được hiểu được và 
hành được, tự thức nhiều hơn là hành 
  Kệ : 
 Thanh tịnh phân minh giải rõ ràng 
 Cảm thông đời đạo vẫn bình an 
 Tâm minh trí sáng đạt muôn chiều 
 Quí tưởng Trời cao thật sự siêu 
 

7) Las Vegas, 02/10/98 5 : 10 AM 
Hỏi : Muốn tình thương càng ngày càng lớn rộng thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn tình thương càng ngày càng lớn rộng thì phải dấn thân hành pháp và độ đời bất chấp sự gian 
lao khổ cực, tình thương trên hết thì mới đạt được kết quả tốt 
  Kệ : 
 Quí thương Trời Phật sửa tâm mình 
 Vũ trụ càn khôn chuyển chiếu minh 
 Ðen bạc tình đời tâm dứt khoát 
 Khổ hành tiến hóa tự mình minh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

PHÁP LUÂN HÍT TRIỀN MIÊN 

“...Nó tiến đến chỗ nào, nó tung ở chỗ nào nó có nơi, mà nhiều người đạt tới cái nhẹ rồi họ hít vô, phần 
nhẹ thì nó ra nơi lỗ tai này kia kia nọ... phần nhẹ rồi. Họ tưởng họ hít hoài đó thôi, mà trong lúc đó là họ mê. 
Cái vấn đề đó là nó ở mỗi người. Do sự công phu của mỗi người tới đâu thì nó làm được tới đó thôi, chứ mình 
không có thể tương đồng cùng với mọi người. Mọi người đều khác nhau. Nội cái hít vô thở ra đều khác nhau 
lắm, nhưng mà mình phải chủ trương rằng: đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Không có đem xuống. Nếu 
đem xuống sau này nó vọng động và nó làm cho cái tánh con người nóng nảy, bức rức trong con người. Vì đó 
người ta mới kêu mình phải “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, mà tùy nơi khả năng hít của mình. Nhiều 
người mới tu kêu hít lên bộ đầu sao được. Phải hít nhiều tháng nhiều năm nó mới tung lên bộ đầu, bộ đầu mới 
rung rinh cựa quậy được. Ðó là thời gian phải lâu. 

Cuộc hành trình mình thấy một vòng mình chuyển bằng tay nó có thể tới, nhưng mà lấy hơi mình đo nó 
cũng vẫn thiệt dài. Nó phải đòi hỏi năm tháng để chuyển hóa thông bộ thận, thông xương sống, thông trung 
ương bộ đầu. Cái đó phải do sự dày công của mỗi người. Tôi nói các bạn đang hít đây, bây giờ thì các bạn thấy 
hơi vô, một ngày kia các bạn hít vô thấy cũng như không có hơi, nhẹ! Rồi một ngày nọ các bạn thấy tôi vừa 
mới hít là nó thấy sáng thì lúc đó tôi mới hít mấy tiếng đồng hồ cũng được. Vì tôi thấy nó chạy vô mãi mãi... 
mãi mãi... với tôi. Ðó là người ta được thanh nhẹ rồi. Mình mới tu đây mình chưa làm được, chưa mở được bộ 
đầu, khai thông xương sống, thì mình không có thể so sánh với người ta đã làm lâu. Ðó... cho nên mình tu đến 
đâu mình nói đến đó là quý. Bởi vì cái cơ tạng của mình, hoàn cảnh và nghiệp quả của mỗi người đều khác 
nhau...” 

THƠ 
              TRƯỚC SAU  
           VẨN TRỌN ĐỨC TIN 
        ****************** 
Lúc trẻ tròn xinh người đón chào  
Đức tin Phật Tám tỏa tầng cao  
Xoay tròn đảnh lể từ ân độ  
Ngộ đặng minh sư đáng tự hào  
Đáo lão thân gầy mất tướng hảo   
Đức tin Phật Tám vẫn dâng cao  
Huấn từ ghi khắc hàng thiền sĩ 
Bạn đạo trước sau vẫn đón chào.  
 Phúc Tâm Cà Mau 21/5/2008 
               ==== 
            MINH HÀNH 
Ơn cha nghĩa mẹ công thầy 
Ráng mà hành đạo, đong đầy nghĩa ơn 
Công thầy truyền giáo thiện chơn 
Biết nương nguồn cội còn hơn làm giàu 
Hành trình tiến hóa muôn màu 
Thực hành dũng chí, pháp mầu huyền vi 
Tìm về Khoa Học Vô Vi 
Triển khai chánh pháp, thực thi trở về 
Thức đêm, bớt ngủ, tỉnh kề 
Ngày lo công việc, tối về công phu 
Tý thời hành đạo ngao du 
Về nơi tịnh thể, thanh lưu vĩnh hằng 
Ngồi thiền tự độ siêu thăng 

Học thời minh triết, soi căn cảnh đài 
Minh tâm kiến tánh tự khai 
Mở mang đạo pháp, góp tay Cha Trời 
Sao dời vật đổi Thiên Thời 
Người tu thay đổi, cuộc đời thảnh thơi 
Qui nguyên hiệp nhất Cha Trời 
Hoà cùng Thượng Ðế, sáng ngời Linh Quang 
Tiểu hồn vốn ở Thiên Ðàng 
Trở về bổn xứ, vĩnh an đời đời. 
           Tân Phú, 20-06-2008 
             Minh Vô Vi. 
                ===== 
          CHI HÀNH CHƠN PHÁP 
             (Vun bồi thực hành Pháp) 
TÔN nghiêm đãnh lễ Ðức Di Ðà 
NỮ sĩ một lòng tu thiết tha 
MỘNG ước ngày mai bái kiến Phật 
CHI hành Chơn Pháp điển thăng hoa. 
         Phú Nhuận, 05/07/2008 
             Thiền Ðăng thân tặng. 
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           TỊNH TÂM ! 
 
Con đường tầm Đạo thật trầm kha 
Đi riết, đi hoài thấy lắm Ma 
Ma Đời, Ma Đạo đua nhau tới 
Mong người ráng tịnh chẳng còn ma 
 
Tâm tịnh xa rời dục đảo điên 
Hồn ta thơi thới thấy cảnh Tiên 
Một mình một cảnh, Hư không ngộ 
Mới thấy niềm vui của cõi Tiên 

 
Người ơi xin hãy gìn tâm nhé 
Nhớ niệm Di Đà Lục Tự nghe 
Công phu tinh tấn đừng beâ treå 
Thiên Đàng hiển hiện sớm mai nghe! 
           Tân Phú, 9h20 ngày 13-06-2008 
               Thanh Dũng 
 
 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trương Minh Huân, từ trần ngày 04/07/2008 tại 
Huntington Beach, Mỹ Quốc, hưởng thọ 83 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.  
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
WashingtonDC , July  2008 

 

Theo Bước Chân Thầy 
 
Thưa quý bạn , 
 
      Hôm nay tôi muốn góp ý với quý bạn về một đề tài xưa như trái đất ,mà lúc nào cũng nóng bỏng 
,không nói ra thì thôi ,nói ra thì mọi người đều nô nức quan tâm :                                                                                  
Theo Bước Chân Thầy  . 
Thưa đúng vậy ,Theo Bước Chân Thầy là sao ,và làm thế nào để được Theo Bước Chân Thầy  ?  
Nói một cách đơn giản ,Theo Bước Chân Thầy là Thầy đi đâu ,ta đi theo đó  . 
      Sau đây là quan điểm cá nhân ,tôi muốn san sẻ với quý bạn để cùng nhau có một hướng đi tốt nhất trên con 
đường tu học theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. 
      Chúng ta là những hành giả quyết tâm hành Thiền để đi đến con đường giải thoát  .Muốn vậy ,chúng ta 
phải thực hành Đúng Pháp ,Nghiêm Chỉnh và Siêng Năng. Một trong những vấn đề chủ yếu này là phải ngồi 
Thiền đúng hướng  .Hướng của Thiền Vô Vi là hướng nào? Xin thưa , đó là Hướng Nam  . 
      Qua hơn hằng ngàn băng giảng và trong tất cả những buổi sinh hoạt , Đức Thầy lúc nào cũng nhắc nhở 
chúng ta phải ngồi Thiền về hướng Nam . Chưa bao giờ Đức Thầy dạy chúng ta ngồi Thiền hướng về Kính Vô 
Vi  . 
      Kính Vô Vi với sự minh giám của Đức Quan Thánh ,là để bảo vệ  ,hộ trì gia đình bình an .Hổ trợ ,khuyến 
khích hành giả Tu hành tinh tấn. 
      Hướng Nam là hướng hỏa,là cổng Trời. Là con đường ngắn nhất về Trời khi thân ngoại thân  . 
 Ôn tập lại ,hành giả Vô Vi ngồi Thiền cần phải xoay về hướng Nam ,không phải hướng của Kính Vô Vi   .Trừ 
trường hợp Kính Vô Vi được thượng lên ở hướng Nam  .Khi chúng ta đã thực hiện được điều này ,có nghĩa là 
chúng ta đã Theo Bước Chân Thầy .Tôi xin phép được lập lại :bất cứ ở đâu , ở nhà hay ở Thiền Đường , 
NGỒI THIỀN CẦN XOAY VỀ HƯỚNG NAM ,không phải hướng của Kính Vô Vi. 
( Tôi có nhờ anh  Phan cao Thăng hỏi lại Đức Thầy một lần nữa trước khi viết bài này ) . 
Bước qua một khía cạnh khác ,tham dự Đại Hội Vô Vi Thế Giới là bước kế tiếp Theo Bước Chân Thầy. 
Thưa quý bạn , 
      Đại Hội Vô Vi Thế Giới là một Đại Hội Tâm Linh.La` những ngày Hội Tết của cộng đồng Vô Vi ba cõi . 
Là những ngày Hội Điển Giới của những linh căn được Chọn Lựa .Chúng ta thường thấy đơn giản dưới con 
mắt phàm trần ,ai ai cũng có thể tham dự Đại Hội Vô Vi được dễ dàng  . Không phải vậy đâu  . Vô Vi là một 
Pháp Tu Thiền Điển Quang ,có duyên lành với tâm thành ,chúng ta mới có cơ hội Hội Tụ Vinh Quang,cùng 
nhau sum vầy trong những ngày Đại Hội Vô Vi. Điển Quang phát triển hội tụ vào phẩm chất của hành giả ,chớ 
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không điều hoa` vào số lượng của hành giả tham dự. Do đó , Đại Hội Vô Vi lúc nào cũng cần an toàn trong 
vòng trật tự. Điển quang không thể lộn xộn , phân tán ,làm mất đi hiệu quả mà Bề Trên ban hồng ân đến những 
hành giả may mắn được tham dự  trong những ngày Đại Hội  Vô Vi.  
      Khi chúng ta quyết tâm tham dự Đại Hội Vô Vi ,có nghĩa là linh căn sáng suốt ,tâm thức khai mở ,nhận 
định được tầm quan trọng của Đại Hội. Hành giả được thôi thúc và sẵn sàng dùng tiền Gỉa đổi tiền Thiệt , hầu 
hành trang cho mình được tâm thân an lạc  . Nếu chưa có cơ hội tham dự Đại Hội Vô Vi ,chúng ta cần hành 
pháp nghiêm chỉnh hơn. Tu sửa nhiều hơn ,cơ may sẽ đến bất ngờ. 
       Nhớ lại kỳ Đại Hội ở Singapore năm 2005, tôi có dịp may gặp nhiều bạn đạo ở Việt Nam ,họ rất nghèo 
tiền bạc ,họ cầm cố nhà cửa ,mượn nợ tùm lum , quyết tâm tham dự Đại Hội Vô Vi ,một lòng thủy chung đạo 
pháp ,hân hoan đoàn tụ Thầy yêu,bạn quý ,chung vui hội ngộ Tết Thiền Vô Vi .Năm sau, 2006, Đại Hội Vô Vi 
ở Thái Lan,tôi lại gặp những người bạn quý đó.Bây giờ người họ đẹp ra, gia can hạnh phúc ,có tiền ra tiền 
vào.Trông họ vui vẽ,an lạc vô cùng. Thật kỳ diệu thay cho pháp Tu Thiền Vô Vi  .Bạn có niềm tin không  ? 
Pháp Tu Thiền Vô Vi còn được gọi là Diệu Pháp Vô Vi  đó bạn ạ  . 
      Tổ chức một Đại Hội Tâm Linh khác với một Đại Hội thông thường.Theo tôi nghĩ, Đại Hội Vô Vi là nơi 
trang nghiêm,thanh nhẹ, không phải  ai muốn vào thì vào ,ai muốn ra thì ra . Về mặt đời ,cần thiết có một tổ 
chức an ninh,trật tự,để mọi người được hồn nhiên và tự nhiên trong một bầu không khi vui vẽ ,tay bắt  mặt 
mừng ..         
Về mặt tâm linh ,khi mọi người ra vào lẫn lộn,xáo trộn ,sẽ bị phân tán điển quang , tạo môi trường cho khối 
trược chi phối ,mất đi linh diệu mà người Tu Vô Vi xứng đáng được hưởng trong nhừng ngày  Đại Hội quý 
báu . Quý bạn đã biết thế nào là trược với thanh .Do đó Đại Hội nếu được đông người ,chúng ta vui mừng vì 
phẩm chất ngày càng gia tăng.Chớ không phải người đông vì được tham gia bằng mọi cách  .   
       Ban tổ chức Đại Hội Vô Vi chắc chắn nhận được sự hổ trợ  và hướng dẫn của Bề Trên để làm việc trong 
một phạm vi rộng lớn của điển giới. Do đó ,tôi đề nghị với quý bạn ,giữ tâm thanh tịnh ,an lạc trong Tu Thiền. 
Mọi việc đều tốt đẹp dưới sự dẫn dắt của Đức Thầy. 
       Xin tạm chấm dứt những thiển ý đóng góp của tôi .Cầu xin Bề Trên ,chúng ta được nhìn thấy nhiều bạn 
đạo có duyên lành tham dự Đại Hội Tết Vô Vi hằng năm . Đó là quý bạn đã Theo Bước Chân Thầy .                       
 

Theo Thầy không ngại đường xa, 
Thầy đâu , Ta đó, Thầy trò đều vui. 

Bước đi ,mỗi bước niệm hành , 
A Di Đà Phật, Nam Mô không rời. 

Chân truyền mầu nhiệm kỳ ba, 
Duyên lành phổ hóa ,hạ ngươn hạn kỳ. 

Thầy đi khắp chốn hoằng khai , 
Tử sanh không ngại , độ cho đến cùng. 

Ai ơi ! Theo Bước Chân Thầy , 
Không thì kẻo muộn ,một đời truân chuyên  . 

 
Kính chúc quý bạn Thân Tâm An Lạc ,Vạn Sự Cát Tường  . 
 
Nam Mô A Di Đà Phật. 
Vạn Vật Thái Bình. 
 
Kính bái , 
 
Võ Quang  
 
Trung Tâm Vô Vi WashingtonDC. 


