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 số 587 8 tháng 10 năm 2006 
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 
 

Trình diển 
 

Phân minh đời đạo tự giác tu 
Qui nguyên thiền giác tâm ổn định 

Thành tâm tu học tự tiến thân 
Qui hội tình người duyên tận độ 

 
Vĩ Kiên 

 
 
 

Mục Bé Tám từ 23/08/2006 đến 29/08/2006 
Copyright 2006 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) Duyên Trời duyên Phật hiểu làm sao? 
2) Ðắc đạo là sao? 
3) Duyên Trời độ bằng cách nào? 
4) Duyên Trời độ là sao? 
5) Chơn tâm là sao? 
6) Minh đạo minh đời là sao? 
7) Ổn định là sao? 
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1) Bangkok, 23-08-2006   
Hỏi:  Duyên Trời duyên Phật hiểu làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa duyên Trời duyên Phật là thanh tịnh 
  Kệ: 
 Thanh tịnh là tâm tự sáng suốt 
 Hành trình tương ngộ duyên Trời độ 
 Thức giác chính mình niệm Nam mô 
 Thành tâm tu tiến tâm tự giác 
 

2) Bangkok, 24-08-2006 
Hỏi:  Ðắc đạo là sao? 
 
Ðáp :  Thưa đắc đạo là hiểu được nguyên lý của 
cuộc sống 
  Kệ : 
 Tâm lành tự đạt tâm ổn định 
 Qui hội tình người giác giác minh 
 Hành trình khai triển không giờ dứt 
 Thực hành chánh pháp tâm sáng suốt 
 

3) Kuala Lumpur, 25-08-2006   
Hỏi :  Duyên Trời độ bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa duyên Trời độ là vô cùng 
  Kệ : 
 Thực hành chánh pháp duyên Trời độ 
 Ðồng tu cùng tiến qui hội tụ 
 Tiến hóa thâm sâu rất nhiệm mầu 
 Khai triển chính mình duyên Trời độ 
 
 

4) Kuala Lumpur,  26-08-2006   
Hỏi :  Duyên Trời độ là sao? 
 
Ðáp :  Thưa duyên Trời độ là vô cùng 
  Kệ : 
 Thực hành chánh pháp tâm ổn định 
 Qui nguyên thiền giác duyên Trời độ 
 Thành tâm tu tiến tâm sáng suốt 
 Thực hành chánh pháp qui thiên giới 
 

5) Kuala Lumpur, 27-08-2006   
Hỏi :  Chơn tâm là sao? 
 
Ðáp :  Thưa chơn tâm tức là tâm thật 
  Kệ : 
 Thành thật tu tiến duyên Trời độ 
 Qui nguyên thiền giác tâm ổn định 
 Thực hành chánh pháp tự giác hiền 
 Qui hội tình người tâm tự giác 
 

6) Kuala Lumpur, 28-08-2006   
Hỏi :  Minh đạo minh đời là sao? 
 
Ðáp :  Thưa minh đạo minh đời là được cuộc 
sống 
  Kệ : 
 Một lòng một dạ tự tu tiến 
 Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền 
 Thành tâm tu tiến sống an yên 
 Qui đạo qui đời tâm ổn định 
 

7) Kuala Lumpur,  29-08-2006 
Hỏi :  Ổn định là sao? 
 
Ðáp :  Thưa ổn định là bình an 
  Kệ : 
 Thực hành ổn định rất bình an 
 Qui hội tình người duyên Trời độ 
 Khó khổ tâm cam chịu không bàng hoàng 
 Thành tâm tu luyện trí tâm an 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Hỏi: Sự làm biếng nó tai hại như thế nào đối với việc công phu luyện đạo? 
Ðáp: Cái sự làm biếng là nó tai hại nặng lắm, bởi vì người làm biếng là tham dục, nó nuôi dưỡng về 
cái dục tánh thôi, thấy cái nào nó cũng tán thưởng đẹp, thấy cái nào nó cũng muốn. Dâm ô tham dục 
đó là làm biếng, nó đem lại cái sự sáng suốt về ứng dụng cái chuyện trễ nãi thay vì mau chóng. 
 
Hỏi: Làm sao dẫn chứng được là người tu có điển hay không có điển? 
Ðáp: Người tu có điển nó khác hẳn, ngay trước mặt, đối với người kêu bằng dùng mắt thịt suy luận 
đó, dòm ngay trung tim chân mày của họ, thì phần đó nổi lên rồi. Do cái pháp soi hồn nó nổi ngay 
chỗ trung ương đó, thì điển nó dồn vô đó, chỗ đó mới nổi lên được. Hồi trước nó xẹp nhưng mà 
người ta tu thét nó nổi. Rồi bây giờ kiểm chứng có điển hay là không, người ta có thể lấy cái tay và 
chúng ta động nơi trước ngay đây một chút xíu, nó cảm giác chỗ đó chạy, mới biết là cái điển nó tụ 
ngay đó. 
Còn đối với người tu lâu, thì ngay trung tim bộ đầu của nó, nó đi tới chỗ chùa chiền có ma quỉ thì nó 
cảm giác cái đầu nó chuyển động, nó ê ê... chuyển chuyển... chạy chạy... vậy đó, cái đó là cái căn 
nhà đó có thiêng liêng, có bậc thánh thần ở cõi cao nhẹ, nó chuyển hóa trên đầu mình. Rồi còn cái 
cõi nặng ma quỉ nó áp đảo tinh thần, thì nó ê cái bộ đầu mình, rồi nó làm cái ngực mình nặng, cái đó 
là ma quỉ. Ðằng này có cái pháp để tự vệ là co lưỡi răng kề răng, thì cái đó dù cho nó áp đảo một 
chập đi nữa rồi nó cũng phải dở dang, à nó phải nhẹ trở lộn lại. 
Còn người mở con mắt thứ ba rồi, người ta dòm cái phần điển của đối phương người ta biết liền, bởi 
vì trên bộ đầu của họ có một cái vòng tròn tùy theo, có người một phân, hai phân, có người một li, 
hai li... dòm cái thấy liền, nó có cái ánh sáng biến chuyển trên bộ đầu nó, thì biết người đó có điển 
hay là không. Còn bây giờ những người bạn tu mà tự tu đó, coi sách để tu, thì mình làm thử cái Bát 
Chánh, người ta nói ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, mình làm tới đó nó chạy, nhắm mắt ý niệm nó 
chạy... đó là điển. 
À, nhiều khi những người soi hồn thấy nó trì nặng ngay chỗ trung tim chân mày, cái đó cũng là điển, 
mà xoay chuyển trên bộ đầu mình, nhẹ chứ không có làm cho nặng ngực, cái đó cũng là điển, còn 
xoay chuyển trên bộ đầu làm cho nặng ngực, cái đó là ngoại xâm áp đảo. 

THƠ 
 
            KIẾP  CON  NGƯỜI 
 Một kiếp con người chẳng dể đâu 
 Tham danh đọat lợi được bao lâu 
 trần gian tạo nghiệp lòng bê bối 
 Thế sự đa đoan phải luống sầu 
 Sám hối trong lòng lo niệm phật 
 Ăn năn giải nghiệp chẳng lo âu 
 Tình thương rộng mở không biên giới 
 Thanh điển tương giao trụ đỉnh đầu 
  
  Ngày.30.8.2006   Nguyển Hiền  Bình Dương 
  
 
 

         THƠ VUI NẰM THỞ 
 Bạn đạo chung thiền thở chiếu minh 
 Một hai ba bốn đả quên mình 
 Nằm dài há họng xì hơi nước 
 Thẳng cẳng ngay lưng sạt điển bình 
 Tỉnh giấc mộng dài ôi  sướng khoái 
 Hai giờ dổ ngủ nhẹ tâm linh 
 Chiếu minh hiệu nghiệm nhờ ăn nhẹ 
 Trược khí không còn tướng đẹp xinh 
  
 Ngày. 31.08.2006   Nguyển Hiền BìnhDương 
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      NHỚ NGÀY XƯA ẤY 
     TU THIỀN ÐẮM SAY 
 
1. Bây giờ tình tục duyên tiên 
Tình nàng xưa ấy vẫn riêng ta chờ 
àMà nghe nhung nhớ thành thơ 
Như bao sông suối đợi chờ biển xanh 
 
2. Nồng nàn say đắm mong manh 
Cớ sao cứ mãi để đành xa nhau 
Thì ta chẳng sợ dãi dầu 
Lên non xuống núi có đâu ngại ngùng 
 
3. Âm dương hội tụ trùng phùng 
Chứ nay đà hiu quạnh lạnh lùng bấy lâu 
Như mây đợi gió thưở nào 
Nắng mưa nào đó 
Lao xao vòm trời 
 
4à Nhớ ! buồn! Cũng lợi ích thôi 
Nhớ buồn nàng! Cứ tu thời giải vây 
Tình nàng xưa ấy đắm say 
Ðến muôn nghìn thưở vẫn đầy trong ta 
 
5. Báu linh tinh khí ngọc ngà 
Hành trang phương tiện, 
bôn ba tìm nàng 
Cùng ngàn vạn nhớ mang mang 
Cùng ta Thiền đến ngút ngàn đêm đêm 

 
6. Lầu Châu, gác ngọc êm đềm 
Chân trời góc biển đêm đêm vẫn tìm 
Phần hồn bám chặt con tim 
Làm sao ra khỏi đi tìm nàng xưa 
 
7. Trời còn mưa nắng đong đưa 
Trời còn xa cách, ta chưa sum vầy 
Nàng thì như tận chân mây 
Còn ta đầu gió đợi ngày trong nhau 
 
8. Ta mang thân xác nhiệm mầu 
Trong thân ta đã 
Có nhau ngút ngàn 
Thì còn phải mấy luận bàn 
Phải bao tu luyện để Nàng về ta 
 
9. Xuống Trần gian học nhẫn hoà 
Rồi về sum họp một nhà trên kia 
Dầu cho lệ có đầm đìa 
Tựu tan thanh điển chia lìa xác thân 
 
10. Ðường về xứ Phật đến gần 
Nàng xưa gặp lại phúc ân kiếp này 
Tu cho thanh tịnh đắm say 
Thì duyên xưa ấy 
Có ngày ái ân  
          Thủ Ðúc 12-08-06 
                Từ Hùng 

Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc 

 
Hội AHVV Đức Quốc xin thông báo cùng qúy Bạn đạo năm châu, vào tháng 9 vừa qua, Hội đã bầu 
Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006- 2008 với các thành viên như sau: 
  
 Hội trưởng:   Trần Xuân Thu 
 Hội phó nội vụ: Trịnh Đình Toản  

Hội phó ngoại vụ: Nguyễn Xuân Nhân 
 Thư ký :  Trần Đai Lượng (Lễ)  

Thủ quỹ:  Nguyễn Văn Quan 
 
Địa chỉ liên lạc của Hội: 
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V 
Freseniusstrasse 6,  60320 Frankfurt/Main  
e-mail: vovi-fv-germany@arcor.de /  Tel.: 0049-69-5978195 
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Từ đầu năm 2006 tính đến ngày 10.09.2006, Hội AHVV Đức đã nhận được phát tâm để mua và tu 
bổ Trụ sở VôVi Đức của những Bạn đạo sau đây: 

Lương Sĩ Ái Tuyết (Pháp)  4.432,34   € 
Phạm thị Lai (Đan Mạch)      800,-    €  ( = 1.000,-USD) 
Lê Thành Lợi (Đan Mạch)      200,-     € 
Thiền đường Paris       240,-     € (= 300,-USD) 
Ẩn danh (USA)       800,-     € (= 1000,-USD 
Ẩn danh (Nam Cali, USA)      100,-     €   
Ngô Tuấn Xuyên (Phần Lan)              40,-     € 
Buon Thong Nga (Strassbourg)       50,-     € 
Nguyễn thị Ngọc Thạch (CA, USA)      375,-    €   (= 500,-USD) 
Ann Kim (Porter,CA, USA)       150,-    €   (= 200,-USD) 
Bạn đạo San Franzisco       150,-    €   (= 200,-USD) 
Tôn Nữ Lương Thu (San Josse, USA)    150,-    €   (= 200,-USD) 
Đặng thị Lisa Ngọc (USA)        75,-     €    (= 100,-USD) 
Thiền Viện Quy Thức (Pháp)              dàn tủ nhà bếp 
Các Bạn đạo Đức Quốc   46.714,05 € 

 
Cộng chung với số phát tâm từ năm 1988 đến 2005 cho chương trình xây dựng Thiền Viện Vô Vi 
Đức và tiền lời gửi ngân hàng 82.436,77 €, tiền vay ngân hàng 50.000,-€ và vay Bạn đạo 75.000,- €, 
tổng số ngân khoản để mua và tu bổ Trụ sở VôVi Đức là 261.713,15 € đã được sử dụng như sau : 

Mua nhà, đóng thuế và các thủ tục hành chánh   235.798,22 €  
Tu bổ, sửa chữa, mua vật dụng :                            23.704,41 €  
Tồn quỹ 11.09.2006                2.210,52 € 

 
Kể từ khi có Trụ sở từ tháng 3 năm 2006, các sinh hoạt của Hội và của hai thiền đường An Lạc và 
Giessen đều được tập trung về đây. Trụ sở Vô Vi Đức trở thành điạ điểm liên lạc và  phát triển Pháp 
Lý Vô Vi tại Đức Quốc. Hội AHVV Đức xin chân thành cám ơn sự phát tâm rất quí báu của quý 
Bạn đạo. Kính chúc quý Bạn Đạo Thân Tâm An Lạc 
 
Kính bái 
Ban Chấp Hành Hội AHVV Đức Quốc 
 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của bạn đạo Khổng Văn Cúc (Oregon, 
Hoa Kỳ) và bạn đạo Khổng Văn Dũng (Sài Gòn, Việt Nam) là bà Nguyễn Thị Lăng đã thất lộc ngày 
30 tháng 9 năm 2006 (nhằm ngày 9 tháng 8 năm Bính Tuất) tại Quận 2, Sài Gòn, Việt Nam, hưởng 
thọ 89 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ. 
 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
Thiền Đường Portland, Oregon, Hoa Kỳ 
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Thông Báo về  Lễ Mừng Thượng Thọ Đức Thầy, Giáng Sinh Vô-Vi 2006 & trình chiếu DVD 
thiền ca Hội Tụ Vinh Quang tại Hyatt, Irvine từ ngày 22/12/2006 đến 25/12/2006 

 
Để tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo với Đức Thầy lúc tuổi già, chúng tôi kính mời quý bạn tham dự lễ 
Mừng Thượng Thọ của Đức Thầy lần thứ 84 để  chúng ta đồng cầu chúc cho Đức Thầy được vạn an 
và sống lâu trăm tuổi. Chúng tôi,  HAHVV & VMC kính mời quí bạn đạo tham dự “Lễ Mừng 
Thượng Thọ, Giáng Sinh Vô-Vi và trình chiếu DVD thiền ca Hội Tụ Vinh Quang từ ngày 22 tháng 
12  đến 25 tháng 12 năm 2006. Sự có mặt vô cùng quan trọng và cao quí của quí bạn, sẽ mang đến 
niềm vui cho Đức Thầy. 
 
Đây là cơ hội để các bạn đạo được gặp gở và tâm tình với Đức Thầy, vì theo dự trù, đại hội Vô-Vi 
lần thứ 26 có thể tổ chức tại Mỹ vào cuối năm 2007. 
 
1/  Đóng góp vào chương trình Khóa Sống Chung: 
 
Ban tổ chức sẽ  có  những buổi thiền chung để hướng tâm cầu nguyện cho sự bình an và trường thọ 
của Đức Thầy. Ngoài ra chương trình còn chú trọng thêm về phần Tu Học để  các bạn đạo có nhiều 
cơ hội đóng góp chung tu dưới mái ấm từ quang của Đức Thầy, giúp cho chương trình sống chung 
được phong phú, và nói lên tấm lòng của bạn đạo hướng về Đức Thầy. Ban tổ chức yêu cầu các bạn 
đạo đóng góp vào chương trình sống chung thiền với chủ đề Mừng Vui Chúc Thọ Đức Thầy & 
Giáng Sinh Vô-Vi 2006. 
 
Mỗi địa phương, thiền đường, hay cá nhân đến dự buổi Chúc Thọ và Sinh Hoạt Chung Thiền lần này 
xin chuẩn bị một tiết mục để đóng góp cho chương trình với các chủ đề nêu trên.  Đặc biệt trong 
khóa học này sẽ có nhiều tiết mục:  Thuyết Trình, Hội Thảo  và Văn Nghệ. 
 
Trong phần Thuyết Trình, chủ đề sẽ là:  Sức Khỏe, Tâm Linh, Dưỡng Sinh, Kinh Nghiệm Tu Học, 
Kinh Nghiệm và Thành Quả Làm Sao Ảnh Hưởng Tốt Tới Người Chung Quanh. 
 
Trong phần Hội Thảo,  chủ đề sẽ là: Ôn và kiểm soát lại Phương Pháp Công Phu, Kỹ Thuật Tu 
Tiến, Thể Thao, Dưỡng Sinh. 
 
Trong phần Văn Nghệ Chúc Thọ & Giáng Sinh Vô-Vi 2006, yêu cầu quí bạn đạo, nhất là các bạn 
đạo trẻ  tham gia đóng góp tạo cho buổi văn nghệ có nhiều sắc thái và sống động. 
 
Ngày chung vui sắp tới và thời gian chỉ còn khoảng 2 tháng, xin bạn đạo hưởng ứng, đóng góp, và 
gởi chủ đề thuyết trình, hội thảo, văn nghệ  về cho ban tổ chức trước ngày 1 tháng 12 năm 2006 để 
ban tổ chức có thể sắp xếp cho được hoàn hảo.  Mọi chi tiết  tham dự về các tiết mục như Thuyết 
Trình, Hội Thảo, Văn Nghệ vv.. kể trên, ban tổ chức sẽ xin thông báo sau. 
 
Kính xin quý  bạn ủng hộ và phát tâm xây dựng cho chương trình Sum Họp Chung Thiền, Chúc Thọ 
& Giáng Sinh 2006 thêm phần long trọng. Mọi tiết mục đóng góp cho chương trình, xin gởi email về 
địa chỉ sau đây: 
Email:  vovimedia@vovi.org 
Website:  www.vovi.org   
Xin chân thành cảm tạ sự cộng tác của các bạn đạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và  
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái, 
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KHOÁ SỐNG CHUNG THIỀN GIÁNG SINH 22/12/2006- 25/12/2006 
  

Christmas Seminar 22/12/2006 - 25/12/2006   
 

Họ & Tên /Last & First Name  :                                                                                             
 

Địa Chỉ/Address :                                                                                             
  
 

Điện thoại/Telephone: [Home]  ________________    [Cell]  _______________      Email: ___________________  
 

Xin được xếp phòng chung với / Same room with: 
 

1)                                                                                       2)                                                                                        
  

3)                                                                                        4)                                                                                            
  

 

A : Giá tiền ở trong khách sạn/Inside hotel fees ;  
B: Giá tiền ở ngoài khách sạn/Outside hotel fees;  
C: Trẻ em/Children  
 

 

Giá tiền cho 1 người 
Price for 1 person 

 

Phòng 4 người 
Quad. Occ. 

 

Phòng 3 người 
Triple Occ. 

 

Phòng 2 người 
Double Occ 

 

Phòng 1 người 
Single Occ. 

 

Tổng Cộng Giá Tiền   
Total Package Price 

 

A) Người Lớn/Adult  
 

255  $US 
 

280  $US 
 

325  $US 
 

4 65 $US  
 

.......... $US 
 

Giá tiền khách sạn ở thêm trước và sau ngày KSC cho 1 người /  Extra night hotel fees before & after Seminar 
Đêm / night   21/22/25/26 35   $US 42 $US 59 $US 107  $US  .......... $US 
      
 

Tổng Cộng Lệ Phí (A) / Total (A) Price                                                                                     .......... $US 
  

B) Người Lớn/Adult                                                                                       [ 150 $US       x …….   Người  ] 
 

                

                   .......... $US 

C) Trẻ em dưới 12 tuổi nếu dự tiệc/Child under 12 years if attending party  [   $US  30 x ……. Trẻ em  ]   .......... $US 
 
Tổng cộng Lệ Phí (A+B+C)   / Grand Total   Price (A+B+C)    
   

                                                         
                                                                            ..........  $US 

Đặt cọc :  50%, hết hạn ngày 30/10/2006   
Deposit :  50%,  due before  October 30th, 2006 

                                                          
                                                                          .......... $US 

Trả hết lệ phí còn lại, hết hạn ngày 30/11/2006 
Final Payment due before November 30th, 2006 

                                                          
                                                                            .......... $US 

 

(A) gồm có /  (A) includes : 
 

- Tiền khách sạn cho 3 đêm / Hotel fees for 3 nights   
- 3 Buổi ăn sáng tại khách sạn / 3 breakfasts at hotel 
- Bus từ phi trường John Wayne/ Free shuttle from John Wayne airport 
- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy / Master’s Birthday party 
- Lệ phí hội trường  / Meeting room fees 
 
 

  

(B) gồm có / (B) includes : 
 

- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy / Master’s Birthday party 
- Lệ phí hội trường  / Meeting room fees 
 
  

1) Quí Bạn Đạo tại California, xin liên lạc ghi danh  với:  
Kim Anh , email: AnnCA00@gmail.com, đt : 1 (714) 580-5388 
Huệ Mai, email: maioro@yahoo.com, đt : 1 (530) 589-6972 
2) Quí Bạn Đạo tại các nơi khác, xin liên lạc ghi danh với : 
Nguyễn Hữu Lâm, email : lamtruc@comcast.net, đt : 1(503)380-9307 
CHECK payable to: 
VO-VI ASSOCIATION OF USA, 7622 -  23rd ST # A/B, Westminster, CA 92683, 1(714)891-0889 
XIN LƯU Ý: Valet Parking: 16$/1 đêm – US 10$ valet parking ban ngày/ 
Lệ phí  self-parking ban ngày: US 5$ / self-parking ban đêm: special discount $6.00  


