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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii

16 tháng 6 năm 2013 Số 138

Email: tuanbaovovi@gmail.com 

Website: www.voviphatphap.org 
  

 

TTuuầầnn  nnààyy  ::  

••  MMụụcc  BBéé  TTáámm  

••  LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  

••  MMỗỗii  TTấấmm  HHììnnhh  LLàà    

        MMộộtt  CCââuu  CChhuuyyệệnn  

••  SSiinnhh  HHooạạtt  BBạạnn  ĐĐạạoo    

••  TTââmm  SSựự  vvớớii  ĐĐứứcc  TThhầầyy    

••  TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy    

••  BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  

 

 

 

Tờ báo hằng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới 

 

MMụụcc  BBéé  TTáámm  
Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. 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 đúng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.  
 
Kính bái,  
Bé Tám 
 

 
 

 
 

Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:  
 
1) Người tu Vô Vi cần bàn bạc về điển giới của nội tâm hay không ? 
2) Làm phước có ích gì không ? 
3) Hướng tâm về điển cái của vũ trụ mà tiến hóa có ích gì không ? 
4) Cuộc hóa hóa sanh sanh ở mặt đất có hữu ích gì ? 
5) Bé làm việc liên tục, sau khi giảng đạo lại đi châm cứu giúp người 

giàu có, Bé không sợ mệt sao ? 
6) Người thích tu muốn gần sư phụ tại sao ? 
7) Niềm tin có gì quan trọng không ? 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI.  All rights reserved. 
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Ngày 24 tháng 8 năm 1995 
1) Hỏi :  Người tu Vô Vi cần bàn bạc về điển giới của 
nội tâm hay không ? 
Ðáp :  Thưa người tu Vô Vi rất cần bàn bạc về điển 
năng phát triển hơn là lý luận chuyện đời, tự đánh mất 
niềm tin của chính mình. Thật hoà cảm với điển giới 
mới thật là người tu, thanh nhẹ sáng suốt và sẽ không bị 
trễ nải từ đời lẫn đạo, minh triết và trực tánh, dễ đạt 
pháp hơn. 
 
 Kệ: 

Tự mình giải tỏa giận hờn tiến 
Điển giới phân minh giải nổi phiền 
Phật Pháp khai thông đường trí đạo 
Quy nguyên giềng mối chẳng tham tiền. 

 

Ngày 25 tháng 8 năm 1995 
2) Hỏi :  Làm phước có ích gì không ? 
Ðáp :  Thưa làm phước giúp đỡ người nghèo là rất 
quý. Thật sự giúp đỡ người nghèo là tướng sẽ được 
đổi. Ngược lại mưu mô lường gạt người nghèo là đại 
tội. Không nên giữ lại đồng tiền người khác nhờ mình 
làm phước, phải tận dụng số tiền đó cho người nghèo 
thì mới đúng. 
 
 Kệ: 

Thương yêu giúp đỡ vô cùng tận 
Giải quyết khó khăn tự góp phần 
Trí độ phân minh hành tại thế 
Giúp người hoạn nạn tiến cao tầng. 

 

Ngày 26 tháng 8 năm 1995 
3) Hỏi :   Hướng tâm về điển cái của vũ trụ mà tiến hóa 
có ích gì không ? 
Ðáp :  Thưa hướng tâm về điển cái của vũ trụ mà tu, thì 
mới có cơ hội tiến hóa vô cùng, ánh sáng mới cải được 
nghiệp tâm, sẽ không có gì bận rộn cả. 
 
 Kệ: 

Càn khôn vũ trụ một nhà tiến 
Chẳng có sân si chẳng có phiền 
Ai hiểu ai không tùy thức định 
Thực hành chơn pháp tự tâm yên. 

 

Ngày 27 tháng 8 năm 1995 
4) Hỏi :  Cuộc hóa hóa sanh sanh ở mặt đất có hữu 
ích gì? 
Ðáp :  Thưa cuộc hóa hóa sanh sanh của Trời Đất, 
nằm trong luật tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất. 
Người tu cần hiểu luật tự nhiên và hồn nhiên thì sẽ 
không còn nắm bắt, cầu xin và loạn động nữa. 
 
 Kệ: 

Thanh tâm đạt thức mới vừa tiến 
Chẳng có tham sân chẳng có phiền 
Mây gió không ngừng thay thay đổi 
Bình tâm học hỏi lại được yên. 

 
Ngày 28 tháng 8 năm 1995 
5) Hỏi :  Bé làm việc liên tục, sau khi giảng đạo lại đi 
châm cứu giúp người giàu có, Bé không sợ mệt sao ? 
Ðáp :  Thưa việc làm Trời cho, có việc cứ làm chẳng 
ngần ngại, thì tâm thân mới được an vui, có học thì mới 
có tiến, chẳng phiền chẳng lo. 
  
Kệ: 

Trí tâm khai triển tự thăm dò 
Khó khổ do tâm chẳng có lo 
Trí tuệ phân minh đường tiến hóa 
Bền tâm tu học chẳng quanh co. 

 

Ngày 29 tháng 8 năm 1995 
6) Hỏi :   Người thích tu muốn gần sư phụ tại sao ? 
Ðáp :  Thưa người thích tu muốn gần sư phụ, vì lòng 
tham muốn sớm đắc đạo. Nếu biết được đường tu thì 
cứ cương quyết mà tu thì cũng vẫn đắc đạo, trì chí 
cương quyết là cần thiết. 
 
Kệ: 

Thành tâm tự luyện tự tầm xuyên 
Giải quyết thân tâm chẳng tạo phiền 
Giải tỏa nghiệp lực không chứa nữa 
Thành tâm tu luyện tự mình xuyên. 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
 
Nguyên Lý Tận Độ (tiếp theo) 
 
KỈ NGUYÊN DI LẠC 
 
Thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh 
chết chóc vô cùng thê thảm, tâm người tự động 
hướng về người đau khổ, cầu nguyện và bố thí vật 
chất cho đến chơn ngôn, tận độ và cứu vớt, tùy 
duyên độ hành. Di Thiện Tối Lạc, giúp người không 
kể công, lượng từ bi phát triển, sống an lành trong 
tinh thần tận độ. Nhiên hậu mới hấp thụ được sức 
mạnh của Ðấng Tạo Hóa đã và đang chuyển cho 
quần sanh.  
 
Quý yêu Trời Phật và chung tiến hòa bình trong kỉ 
nguyên vô cùng đổi mới. Hướng thiện tự cứu thay 
vì mưu mô sát hại lẫn nhau, gần nhau, nghiên cứu 
và xây dựng cho nhau trong tinh thần cứu độ theo 
hành trình của Thượng Ðế. 
 
Trong óc của vạn linh tại thế biết quý thương thân 
xác của mình với mọi giới, trong định luật hóa hóa 

sanh sanh của Trời Ðất, cùng chung xây dựng trong 
tinh thần đóng góp bất vụ lợi, phù hợp với tình Trời 
hợp nhất thăng hoa. Khám phá sự tinh vi của Trời 
Ðất đã hình thành theo định luật nhân quả mà tiến 
thân. Sống trong cảnh nay còn mai mất, tâm ý vô 
can, hiểu luật của Trời Ðất mà sanh tồn, không biến 
dạng trong chân lý không dư, không thiếu. 
 
Người tu thiền cảm thức điều lành của Thượng Ðế 
đã và đang hành đại sự chung, thì tâm an mà tu tiến, 
sẽ không động loạn trong cuộc biến thiên của Trời 
Ðất. Tâm thành và dứt khoát tiến thân thì phần hồn 
sẽ được cứu.  
 
Kỉ Nguyên Di Lạc là một kỉ nguyên mới để dẫn tiến 
tâm linh trong thực hành và khai triển thực chất của 
hành giả tại mặt đất. 
 
(Nguyên Lý Tận Độ  --  1997) 

 
 

   
 

 

Ngày 30 tháng 8 năm 1995 
7) Hỏi :   Niềm tin có gì quan trọng không ? 
Ðáp :  Thưa niềm tin rất quan trọng, nó là đường hướng thăng hoa của tâm linh. Cho nên Vô Vi có đường 
hướng rất rõ rệt như: niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoàn toàn hướng về chiều hướng thanh nhẹ và không động, 
từ từ giải nghiệp tâm.  
 
Kệ: 

Bên trong khai triển tiến thanh tầm 
Lý trí khai minh trí diệu thâm 
Đời đạo song hành tâm tự giác 
Quy y Phật Pháp tự khai tầm. 
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MMỗỗii  TTấấmm  HHììnnhh  LLàà  MMộộtt  CCââuu  CChhuuyyệệnn  
 

 

 
 

Hình Thầy (?) 
 
 

Khoảng giữa thập niên 1980, khi còn ở Bỉ, 
tôi có vào một thư viện của Mỹ ở Âu Châu đọc 
sách. Tình cờ tôi đọc được một cuốn sách của 
một người Mỹ in hình những hình chụp về các 
tượng, hình trong một bảo tàng viện ở bên Tàu. 
Trong đó, tôi thấy một tấm hình rất giống Đức 
Thầy, mà bảo tàng viện ghi chú là tượng ông A 
Nan Đà, cho nên tôi vội vàng lấy máy ảnh ra 
chụp lại. Rất tiếc, tôi quên  không chụp hình bìa 
sách và tên tác giả để có thể tìm lại sau này. 

Khi Thầy đến Bắc California lần cuối cùng 
khoảng năm 2006, và có đến nhà anh chị Hưng & 
Phụng ở Sacramento. Nhân dịp nầy, tôi chợt nhớ 
đến tấm hình cho nên trình lên cho Thầy xem và hỏi 
Thầy có phải là ông A Nan Đà thời đó không? Thầy 
không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói: “Giống y 
chang”. 

 
Kim Anh Porter, 
San Jose, 1/6/2013 
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SSiinnhh  HHooạạtt  BBạạnn  ĐĐạạoo  TThhếế  GGiiớớii  
 
 

Danh Sách Bạn Đạo Phát Tâm Ấn Tống  
Kinh Sách, Đặc San 

 
1. Huỳnh Hoàng Tuấn                                                                                $100 USD 
2. Huỳnh Hoàng Thống                                                                              $100 USD 
3. Cao Thu Hương                                                                                      $100 USD 
4. Hồ Thị Trọng                                                                                          $300 USD 
5. Trần Như Sơn                                                                                          $65  USD 
6. Hà Viễn Tiến                                                                                           $65 USD 
7. Bùi Thi Tý – Trần Bảo Nghiễn                     Oregon                              $400 USD 
8. Lâm Kim Quang                                           San Jose                            $1,000 USD 

                
          Mọi phát tâm đóng góp liên hệ  đến việc ấn tống xin vui lòng liên lạc về email : 
kinhsachvovi@gmail.com  
 
Phát Tâm Ấn Tống Xin Điền:  

• Tên Họ : ……………..……………..……………..……………... 

• Địa chỉ : ……………..……………..……………..……………… 

• Email :…………………………………………………………….. 

• Điện thoại :………………………………………………………... 

• Phát tâm số tiền : ……………..USD, CAD, EUR, AUD 

• Check money order xin đề: VoVi Friendship Association of New York 

Và gởi về địa chỉ:   
         VoVi New York 
         118 Pheasant Cir 
         Brentwood, NY 11717 
Kính Thư, 
Ban Kinh Sách  
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TIN TỨC VOVILIB - CẬP NHẬT THÁNG 6 
 

Kính chào quý bạn đạo, 
Tháng 6 này, VoViLib có thêm những items sau đây: 
  
1. Trang Video. 
http://www.vovilibrary.net/search/videos.php?Stype=latest 
đã được cập nhật. Mới nhất là cuốn: Điển Đức Tổ Sư Dạy Đạo (qua BĐ Nam Mai). 
  
2. Trang "Lá Thư Vô Vi" phát hành từ năm 1986 đang được từ từ xây dựng.  
Đây là một số dấu tích từ những năm đầu tiên của cộng đồng bạn đạo Vô Vi hải ngoại. Kính mời 
quý bạn đạo tham khảo: 
http://www.vovilibrary.net/search/books.php?opt=2&help=sb 
  
3. Trang Thơ - http://www.vovilibrary.net/specialPages/poems/poems.php 
và Trang Thư Từ Lai Vãng http://www.vovilibrary.net/specialPages/letters/letters.php 
cũng có một số tài liệu mới. 
  
Ngoài ra, nhóm bạn đạo chép và duyệt băng giảng vẫn có những cập nhật thường xuyên trên 
trang "Đọc Bài Giảng": 
http://www.vovilibrary.net/search/transcripts.php 
  
Một lần nữa, Thư Viện Vô Vi mong đón nhận đóng góp của bạn đạo, để kho tàng chung này của 
chúng ta ngày một đầy đủ hơn. 
Đặc biệt đang cần sự góp sức của các bạn đạo tương đối vững vàng về văn tự Việt ngữ để giúp 
duyệt cái bài chép. 
  
Chân thành cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã góp công xây dựng Thư Viện. 
  
Thân kính, 
Nhóm Thực Hiện Thư Viện Vô Vi. 
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THƯ CẢM ƠN  
CÁC BẠN ĐẠO BỈ QUỐC VÀ T/V HỘI TỤ TÂM LINH CÙNG TIẾN TỚI 

 
  Kính gởi:  Tuần báo Vô Vi 

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng 
 

  Kính gởi: 
- Chị Mỹ Kim 
- Các bạn Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới (HTTLCTT) 
- Bạn đạo Bỉ Quốc 

 

Tôi vừa nhận được số tiền của các bạn gởi được 
chia ra 2 phần:  

1/ của bạn đạo Bỉ Quốc với số tiền 873 $ (450 
Euro và 300 USA) 

2/ Thiền viện HTTLCTT, giúp bạn đạo miền 
Trung và Tây nam bộ, thiền ca Vô Vi, công tác từ 
thiện cùng 2 bạn đạo cùng nhóm để phục vụ cho từ 
thiện với tổng số tiền 1000  Cad. 

Trước tiên tôi đại diện cho các bạn lương y trong 
nhóm VôVi Y Dược –Miền Tây chân thành cảm ơn 
tất cả các bạn đã tin tưởng giúp chúng tôi để làm 
công việc chung trong công trình phát triển Vô Vi 
qua con đường y đạo mà trước kia Đức Vĩ Kiên đã 
tin giao phó, ngày nay tôi không hổ thẹn khi thực 
hiện được một phần lời hứa đối với Thầy năm xưa 
và nay vẫn tiếp tục để trọn con đường Thầy đã dẫn 
dắt trước khi viên tịch ngài nói: Cứ theo đó mà đi… 
theo đó mà hành… 

Hơn 10 năm qua việc làm của chúng tôi trong ầm 
thầm nhưng lớn mạnh, dù đã trải qua bao thách thức 
oan nghiệt, nhưng nhờ ơn Thầy Tổ chúng tôi đều 
vượt qua mọi khó khăn và được bạn bè hiểu đươc 
qua sự hoạt động không ngừng trong phương châm 
“Phước huệ song tu, đời đạo song hành,” 

Chúng tôi cùng một số bạn đạo cao niên tuổi đời 
trên dưới 70 – 80 không còn sống bao lâu nữa, thời 
gian còn lại chỉ muốn thừa kế lại cho lớp bạn đạo 
trẻ để họ sẽ là người kế tiếp khi chúng tôi lần lượt ra 
đi trở về cùng Thầy Tổ. Tại sao tôi được một số 
đông bạn đạo tuổi đời còn rất trẻ từ 20 cho đến 50 
tuổi ủng hộ và thực hành Thiền Vô Vi? Không khó 
hiểu, vì chúng tôi có chuyên môn về y dược, có khả 
năng hướng dẫn cho họ thành một thầy thuốc giỏi 
để trị bệnh cứu người, ai có tâm đều được chúng tôi 
cảm hóa kể cả những người được lành bệnh rồi giác 
ngộ Pháp Lý Vô Vi tự họ sửa sai thực hành tự cứu. 

Thưa các bạn ! 
Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi phải tranh 

thủ từng giờ từng buổi làm những việc cần làm cho 
Vô Vi Phật Pháp, không phải cho việc cá nhân, vì 
việc đời việc đạo nó có liên hệ như mắt xích, người 
Vô Vi phải biết sắp xếp cho đều hòa trên thuận 
thiên lý, dưới thuận nhân tâm, chắc chắn phải thành 
công và sẽ không phụ lòng tin tưởng của các bạn. 
Thầy Tổ bên trên sẽ chứng minh và luôn quang 
chiếu cho chúng tôi, những bạn chưa hiểu sau này 
sẽ thương chúng tôi hơn vì những việc khó chúng 
tôi vẫn làm được. 

Sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được 
ngày qua khi các bạn đạo trẻ về dự lễ kỷ niệm ngày 
học thuốc luôn tiện cúng giỗ Tổ Y Dược tại vườn 
thuốc Nam Vô Vi, nơi các em đã thành công trong 
việc đời và việc đạo sau khi tự thức tự hành. 

https://picasaweb.google.com/100324340038688
750416/YDuocMieNTay# 

Xin cảm ơn các bạn, chúc tất cả được thành công 
trong sự hòa hợp đoàn kết thương yêu xây dựng qua 
chương trình “Thực hiện di chúc 2009” của Đức 
Thầy. 
Đại diện bạn đạo VôVi Y Dược –Miền Tây 
Trần văn Thanh 
Phụ chú: Huệ Nhàn, nữ bạn đạo trẻ huyện Trần văn 
Thời, Cà Mau giới thiệu cha và anh ruột về vườn 
thuốc xin dâng hương Thầy Tổ và thọ pháp Vô Vi. 
(Huệ Nhàn sẽ giỏi hơn các lương y đàn chị trong 
tương lai) 
 - Các lương y cao niên như: Nguyễn Lương, Huỳnh 
thị Phải ..vv….Nghệ sĩ Út Dinh Hoàng Tâm và các 
ca sĩ thiền ca cũng có trong ngày hội của bạn đạo 
Vô Vi. 
- Sau khóa sống chung tại Đà Lạt chúng tôi sẽ có 1 
chuyến thăm bạn đạo Phan Thiết. Bình Thuận. 
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Kính gởi: 
- Ban Biên tập Tuần báo Phát triển điện năng. 
- Tuần báo Vô vi 
 

ĐỀ XUẤT KHỞI ĐỘNG TIẾN TRÌNH HỢP NHẤT VÔ VI 
 

Sau một thời gian bức Thư ngỏ về Thực 
hiện di huấn Đức Thầy 2009 của một số bạn đạo 
được gởi đến Tuần báo Phát triển điện năng và 
Tuần báo Vô vi; việc Vô vi chỉ có một Ban Tổ chức 
Đại hội Vô vi quốc tế bạn đạo có nhiều suy nghĩ 
khác nhau: 

- Có nhiều bạn ủng hộ và tham gia thực hiện 
lời Thầy dạy trong di huấn. 

- Có nhiều bạn có trình độ tu học cao nhưng 
chỉ tập trung hành pháp để đóng góp phần điển 
quang vào cộng đồng vô vi xoay chuyển theo Thiên 
cơ. 

- Có nhiều bạn cho sự xuất hiện của những 
bạn đạo soạn Thư ngỏ là một nhóm mới, vv…. 

Suy nghĩ của bạn đạo rất đa dạng, mỗi người 
mỗi nét riêng theo trình độ tu học của mình; vì vậy, 
Vô vi luôn trong trạng thái sinh động, các bạn đạo 
luôn có những bài học phá mê, phá chấp cả “hữu và 
vô”. 

Thiết nghĩ, lúc Thầy còn tại thế thì các hoạt 
động hữu vi Thầy đã dày công xây dựng và vun 
đắp, từ các Khóa sống chung, Đại hội vô vi, Thiền 
ca, …. đã tạo thành một trong những nội dung tu 
học cho các bạn đạo cũ và mới, tu cao hay tu thấp; 
chính những hình thức tu học này là hữu vi nhưng 
dưới sự dìu dắt của Thầy, của cộng đồng vô vi và sự 
thành tâm của các bạn đạo thì những hoạt động này 
đã không đơn điệu là hữu vi sắc tướng, là hình thức 
mà nó có cả “hữu và vô”. 

Hơn nữa, bạn đạo chúng ta cũng không thể 
khoanh tay chờ đến khi nào đạt đến trình độ như 
Thầy mới ra tay hoằng pháp thì công cuộc vay 
pháp- trả pháp biết đến bao giờ mới thực hiện được? 
nếu không có những người khởi xướng, tận tụy 
phục vụ thì làm sao có được, duy trì được những 
“hình thức tu học hữu vi” này cho đến ngày nay; 
chúng ta thực hiện với tinh thần cứu khồ ban vui, 
phục vụ một cách tận tụy cũng là cơ hội để cho thể 
tính yêu thương, từ bi- bác ái trong chúng ta nảy nở, 
phải chăng đó cũng là quá trình lập hạnh vun bồi 
phước đức trong hành trình tu học và nó cũng là cơ 
hội để chúng ta cùng đóng góp phần nhỏ điển quang 
của mình soi sáng nhằm xóa tan phần nào màn u 
minh đêm tối trong vạn vật chúng sanh! 

Chúng ta đã tâm nguyện thực thi kỳ được cơ 
quy nhất của Thiên Địa, quy tam hiệp ngũ của Tiểu 
thiên địa và sự hợp nhất của cộng đồng 
PLVVKHHBPP trên bình diện quốc tế; do vậy sự 
xuất hiện thêm một nhóm mới để tạo sự phân hóa, 
tạo sự bất bình là không thể chấp nhận! Phải thấy 
rằng một là tất cả và tất cả cũng là một mà thôi! 
Chúng ta rất cần có các Khóa sống chung ở các 
tỉnh, các quốc gia, các khu vực và quốc tế; chúng ta 
càng cần có những Đại hội vô vi ở từng khu vực, 
từng quốc gia để tạo cơ hội nhiều hơn cho bạn đạo 
các nơi được cộng đồng thanh điển quang chiếu tu 
học, được cơ hội cho bạn đạo trao đổi hỗ trợ trong 
quá trình hành pháp, được dịp để dẫn tiến, dìu dắt 
và hoằng hóa chánh pháp ,… không ai trong chúng 
ta phủ nhận những điều tốt đẹp như vậy!!! Tuy 
nhiên, ở cấp độ Toàn cầu chỉ một Ban Tổ chức 
Đại hội Vô vi quốc tế hàng năm mà thôi! Theo tôi 
Ban Tổ chức Đại hội Vô vi quốc tế không lãnh đạo 
các Ban Tổ chức Đại hội Vô vi các quốc gia, khu 
vực mà nó chỉ có ý nghĩa hợp tác, hỗ trợ, chia sẽ 
kinh nghiệm mà thôi! Tất nhiên cho dù Ban Tổ 
chức Đại hội Vô vi quốc tế hay Ban Tổ chức Đại 
hội Vô vi các quốc gia, khu vực cũng đều làm việc 
theo tôn chỉ mà Thầy đã đề ra, nội dung chương 
trình phải đa dạng, thiết thực và phù hợp với từng 
nơi, từng lúc,….  như vậy hoạt động của các Ban Tổ 
chức không đối lập nhau, không mâu thuẫn nhau mà 
nó hoàn toàn thống nhất một cách hết sức sinh động 
để các bạn đạo có nhiều cơ hội tu học và tiến triển 
tâm linh. 

Với những suy nghĩ trên, tôi rất mong Ban 
Tổ chức các Khóa sống chung, các Đại hội Vô vi 
trên toàn thế giới và đặc biệt là các hoạt động Vô 
vi diễn ra tại Việt Nam nên đưa nội dung Thư 
ngỏ (chỉ một Ban Tổ chức Đại hội Vô vi quốc tế 
hàng năm) xin ý kiến bạn đạo vào chương trình 
sinh hoạt chính thức, hoạt động này là bước khởi 
động đầu tiên hết sức quan trọng trong “Tiến 
trình hợp nhất vô vi”. /. 

 
Kính  
Bđ Vân Long Nam- Ninh Thuận 
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TTââmm  SSựự  vvớớii  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Vấn Đạo tại Đại Hội Hợp Thức Hoà Bình 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VoViLED. All rights reserved 

 
Phần vấn đạo tại đại hội Hợp Thức Hòa Bình được 
phổ biến mỗi tuần để các bạn đạo có tài liệu tham 
khảo thêm. 
  
Hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy nghĩ sao về người thanh 
tịnh Vô Vi, thiền lâu, ngồi thiền cũng lâu mà mở 
miệng nói những lời làm tan nát lòng người khác; 
hoặc hưởng thụ trên kẻ khác, mà coi đó là chuyện 
nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm cho nên tâm họ lúc 
nào cũng thanh tịnh Vô Vi. 
Đáp: Ác ý, họ chưa thanh lọc được ác ý của chính 
họ thì họ vẫn là trần trược. Họ xuất ngôn ám hại 
ngưòi này, thị phi chọc phá người nọ. Đó là người 
có ác ý, không bao giờ tiến, suốt kiếp tu cũng không 
có tiến. Cho nên phải ăn năn hối cải tức khắc để trở 
về với ánh sáng mới mong có cơ hội tiến hóa. 
 
Hỏi: Kính thưa Thầy, con chưa khi nào nghe Thầy 
ngồi thiền lâu như các anh chị bên thiền viện Quy 

Thức. Vậy có liên quan gì giữa thời gian ngồi thiền 
và trình độ tâm linh. Vì không lẽ càng ngồi lâu trình 
độ càng cao hay sao? 
Đáp: Không phải. Người ta tu được mở bên trên 
một chút thì người ta có thể ngồi lâu được. Người 
thường kêu người ta ngồi 2, 3 tiếng người ta đâu có 
ngồi được; vì họ còn đóng nắp mà, chưa có mở mà. 
Cái luồng mây đen ở bên trên đầu họ chưa giải tỏa 
được, họ không thể ngồi lâu được. Họ giải tỏa được 
họ thấy sung sướng, họ đi nơi cảnh nhẹ, họ mới 
ngồi lâu được. Những người bên đó là tại sao người 
ta tu thiền được? Người ta không nghĩ tới tiền, 
không nghĩ tới tình, chỉ lo tu thôi. Có tiền họ chỉ 
làm phước; cái phước đức nó cũng giúp cho họ 
nhiều lắm, họ có thể thiền lâu được. Thiền lâu mà 
bộ óc nó rút lên mới thiền lâu được. Bộ óc không có 
rút không có bao giờ thiền lâu được.  

  
__________________________________________________________________________________________ 

 
Vấn Đạo qua Internet trong tuần lễ 8-10-1995 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Bạn đạo tại Hawaii, USA 
  
Sau đây là những câu hỏi bạn đạo Hawaii xin thầy 
giải đáp: 
 
Hỏi: Nếu tu đúng thì điển tròn - Vậy điển tròn là gì? 
Đáp: Điển tròn là nhắm mắt thấy một vòng điển 
xuất ra nơi trung tâm chân màỵ Lúc đó điển tròn, 
nói chuyện không dư không thiếu, có khả năng cảm 
động lòng người. 
 
Hỏi: Điển Ngũ Hành và hào quang khác nhau thế 
nào? 
Đáp: Điển ngũ hành có ngũ sắc từ trong ngũ tạng 
xuất phát ra. Màu vàng thuộc về phổi, màu xanh 
thuộc về gan, màu đỏ thuộc về tim, màu đen thuộc 
về bao tử. Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển cho 

ổn định năm bộ phận. Năm bộ phận này có huyền 
quang, tức là màu sắc mà hành giả cảm thức. 
 
Hỏi: Tu một thời gian đi đến trạng thái không mê 
đời mà cũng say mùi đạo, sống và làm những việc 
cần thiết. Đó là trạng thái gì? 
Đáp: Đó là chứng minh sự tiến bộ của tâm linh. 
Nên nuôi dưỡng tinh thần đó, sẽ được cơ hội học 
hỏi vô cùng, chạm trán là hiểu liền, không cần suy 
nghĩ đắn đo, hiện rõ rệt trong tâm thức mọi sự việc. 
 
Hỏi: Một số bạn đạo làm Pháp Luân Thường 
Chuyển "Đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu" nhưng 
hơi thở lại đi sâu xuống khỏi rún sanh ra bị dục 
nhiều, thấy chuyện này chuyện kia, chia ra nhiều 
đường hướng khác nhau. Vậy làm sao để hơi thở 
không bị đi sâu xuống hạ đơn điền? Thở đi xuống 
dưới hạ đơn điền là đúng hay sai? 
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Đáp: Xuống hạ đơn điền cơ thể tạo nóng tánh, tánh 
tình bất thường. Phải tự nhắc câu là “đầy rún đầy 
ngực, tung lên bộ đầu”. Tuổi trẻ có chất tinh, làm 
đúng thì tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư thì 
hồn mới được thanh nhẹ. Cương quyết vượt qua 
tình dục thì mới tạo được dũng chí thăng hoa mặt 
tươi mắt sáng. Người tu xuất hồn phải có ý chí dũng 
mãnh thực hành bằng trí ý gom gọn thì mới có thể 
đi xa được. Vạn sự khởi đầu nan, thực hành trong 
trật tự, sẽ đạt tới kết quả tốt và thăng dễ dãi. 
 
Hỏi: Những người mới tu ra lệnh "Đầy rún đầy 
ngực tung lên bộ đầu" nhưng chưa làm được như 
vậy. Có cách nào để hơi thở đúng như câu ra lệnh 
khi làm pháp luân thường chuyển không? 
Đáp: Muốn có trật tự thì phải tập ra lệnh niệm Phật 
đều đặn để cho đại trí phát triển thì mới điều khiển 
được lục căn lục trần trong xác người mới tu. Con 
ma lười biếng trấn nơi những huyệt đó. Nếu chúng 
ta không thường niệm Phật để xây dựng cho vạn 
linh tiến hóa thì rất khó điều khiển ở bên trong.  

 
Hỏi: Điển quang của người tu Vô Vi, người nam và 
người nữ, mạnh yếu khác nhau ra sao? 
Đáp: Nam nữ nếu tu đúng đắn, trí ý phát triển thì 
hào quang cũng bình đẳng như nhau. 
 
Hỏi: Câu "Nam thất nữ cửu" như vậy có phải là 
người nữ có thường nghiệp nặng hơn người nam 
hay không? 
Đáp: Mọi người đều có phận sự trong chu trình tiến 
hóa, bình quyền tiến hóa, sự hòa đồng không cho 
phép lấn áp nhau, cho nên ở đời tiên học lễ, hậu học 
văn, người biết chữ đều là thủ lễ trong sự đối đãi lẫn 
nhau. Người tu, phần hồn xuất khỏi thể xác lễ nghi 
còn đầy đủ hơn xác phàm. Lễ càng đầy đủ, càng dễ 
tránh nghiệp chướng. Thiếu lễ, bất thông tức là 
thiếu trí, khó xây dựng tâm từ bi. Người có lễ độ, 
rất dễ học nguyên lý của Trời Đất, tâm thức quý từ 
cọng cỏ cho đến cục sạn, cảm thông nguyên lý của 
Trời Đất là như nhau, đang trong hành trình tiến hoá 
mà thôi. 
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Kim Hải, ngày 22 tháng 05 năm 1977 
 
 

Thượng từng phân giải hạ từng sai 
Sửa đổi siêng năng tự dồi mài 
Tịch mịch tâm tình ta tự hiểu 

Giải thông nội tạng tiến hóa hoài 
 

Cơ tầng tam giới chẳng sai 
Thượng trung hạ phân luân bày trật tự 

Huyền cơ duyên dáng nơi người 
Khai thông tự tiến vui cười nở nang 

Thương yêu hợp lại luận bàn 
Hồn ta tại thế Thiên Đàng do tâm 

Khai minh tiến hóa thăng trầm 
Tâm không động loạn khó lầm ngoại lai 

Bên trong tự giác an bài 
Tiến hòa thượng giới ngày ngày an vui 
Điển thông gắng luyện rèn trui 

Hào quang hòa cảm hưởng mùi siêu thăng 
Chuyên cần tự giác tự hành 

Thành công thất bại ta đành phải theo 
Cơ duyên tiến hóa chẳng nghèo 

Con đường thành bại phải theo mới tường 
Khai thông chân lý một đường 

Gương lành vẫn chiếu phải lường phải tu 
Tu trong thanh tịnh khó mù 

Tiến trong đà tiến giao du thiên đàng 
Thế gian gặp khổ mơ màng 

Từ đời qua đạo thiên đàng ta đi. 
 
 

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

THIÊN ĐƯỜNG DU  KÝ (tiếp theo) 
của Thánh Hiền Đường 

 
Dịch Giả   Đào Mộng Nam 
Minh Giải   Lương Sĩ Hằng 
 

Hồi  Mười  Ba 

LẠI DẠO CUNG ĐÔNG HOA LẮNG NGHE 
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Thơ 
 
Bách tuế quang âm quý thiếu niên 
Thanh sơn lục thủy lạc vô biên 
Vãn hà do khả đào nhân túy 
Nhất giác hoàng lương học bát tiên. 
 
Dịch 
 
Cuộc đời quý nhất tuổi thanh xuân 
Nước biếc non xanh đẹp bội phần 
Chiều muộn mây trôi người túy lúy 
Mộng vàng một giấc thoắt thành tiên. 
 
Tế Phật: Tuổi thiếu niên học đạo dễ dàng thông đạt 
là nhờ trí tuệ minh mẫn, và vì chưa bị đời vùi dập 
nên ít nhiễm bụi trần ô trược, tính linh lại trong trẻo 
cùng phẩm hạnh thanh cao. Bởi vậy nếu thiếu niên 
biết lo tu, đạo lớn mau thành. 

Tuổi trung niên học đạo khó khăn hơn, bởi thân 
bị gia đình sự nghiệp ràng buộc, kiếp sống nổi 
chìm, gông cùm tình ái, nhà ngục lợi danh nên vượt 
thoát chẳng dễ dàng, do đó khốn quẫn càng thêm 
khốn quẫn, cho nên phải mất rất nhiều công phu 
mới giải tỏa nổi trận giặc mê hồn này vây bủa. Một 
sớm thoát được trùng vi hẳn là thành được Thần tự 
do, Tiên thoát tục và Phật tự tại. (1) 

Tuổi lão niên tu đạo càng khó khăn hơn bởi 
đường đời đã quá trải, nào như ăn nhậu, rượu chè, 

bài bạc, con hát thứ gì cũng đam mê. Tới lúc vãn 
chiều xế bóng khí huyết suy nhược, tâm có thừa 
nhưng sức không đủ, muốn lên cõi trời bắt buộc 
phải tĩnh dưỡng. Nếu như ngay lúc này thấy rõ được 
tình đời, lập định được chí hướng, quyết tâm vượt 
thoát nhà ngục nhân sinh, dù thắng hay bại thì cũng 
thấy được gương người bạn già tới lúc phải nhắm 
mắt buông tay, con cái tới tuổi trưởng thành mỗi 
đứa một phương, hiện thời cái còn lại để ôm mang 
chỉ là trái tim vắng lặng, triền miên nghĩ về quá khứ 
cùng tưởng tới tương lai, khi phải vĩnh viễn lìa bỏ 
cuộc đời ra đi hẳn là lòng quá đỗi bàng hoàng. Do 
đó phải nghĩ ngay tới việc quyết chí diệt dục tu đạo, 
sửa đổi sai lầm, tu bổ tâm thân, nếu như tinh tiến 
không lười biếng tất nhiên có thể tu thành tiên ông 
tiên bà. Trái lại nếu như phó thác cái thân già cho 
những tháng ngày còn lại thì tới lúc lâm bệnh sẽ hết 
nói năng, bệnh mỗi ngày một nặng sẽ vô phương 
cứu chữa. Già mà không tu như đèn dầu trước gió 
có thể tắt bất kì lúc nào, một sớm ba tấc khí dứt 
đoạn, đường đi tới tối tăm, địa ngục hiện ra trước 
mắt, lúc đó hẳn là mọi việc đã quá muộn. Bất kể trẻ 
già lớn bé đều là Phật, chớ bỏ phí sinh mệnh của 
mình, miễn là phải tuân theo luật lệ để không hại tới 
con đường tiến của kẻ khác, là có thể lên tới được 
thiên đường. Bữa nay ta lại hướng dẫn Dương Sinh 
dạo cung Đông Hoa, Dương Sinh mau lên đài sen 
chuẩn bị khởi hành. 
Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời 
ân sư lên đường. 
Tế Phật: Việc hướng dẫn Dương Sinh khiến lòng 
vô cùng cảm động, chúng sinh vật lộn với cuộc 
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sống hằng ngày cuối cùng chẳng rõ được vì ai cay 
đắng, vì ai gian nan? Có biết bao nghiệp chướng bắt 
chúng sinh phải đền trả, liệu chúng sinh chẳng lo 
lắng sao? Một sớm trách nhiệm trả xong đã không 
biết hưởng ơn phước đó, lại còn trác táng rượu chè 
cờ bạc, tạo thêm nghiệp khác, nên chẳng lạ gì người 
đời tới lúc già nua mà vẫn còn khổ lụy, thậm chí có 
kẻ còn bị trói buộc cho tới mãi kiếp sau, là bởi kiếp 
này chẳng lo trả sạch nợ nần. Người đời há lại cam 
tâm làm kẻ vô trách nhiệm ư? Ta nay xin truyền cho 
mọi người một pháp như sau: “Biết đủ thường vui 
mà lại quên sầu; nhàn nhã trong bận rộn thân nhẹ 
nhõm dễ dàng tu”. Người đời hãy mau mau thí 
nghiệm bí quyết này, nhất định sẽ được sung sướng 
y hệt Phật Sống này... Đã tới cung Đông Hoa, 
Dương Sinh mau xuống đài sen, tới lạy chào ra mắt 
đức Đông Hoa Đế Quân. 
Dương Sinh: Những lời ân sư than đời trách người 
trên suốt dọc đường đã in sâu vào tâm khảm con. 
Thoáng cái đã tới trước cửa cung Đông Hoa. Cung 
Đông Hoa là thắng cảnh của cõi trời, khắp nơi đều 
chan chứa sức sống tươi vui, hãy vào trong cung lạy 
mừng ra mắt đức Đông Hoa Đế Quân. 
Đế Quân: Lành thay, đời sống vật chất ở thế gian 
đã phát triển tới mức cực thịnh, nhân loại lại đang 
nghiên cứu xem làm cách nào để cho đời sống của 
con người được trường thọ. Người đời có câu nói: 
“Sống lâu bằng núi Nam Sơn”. Vậy thì núi Nam 
Sơn sống thọ được bao lâu? Hẳn là sỏi đá trên núi 
đó không bị hư hại, cây cối ngàn năm không chết. 
Người sống tại thế gian, nếu như giống được đá bền 
vững trên núi đó, thì liệu có ích gì? Còn nếu sống 
xanh tươi như cây trên núi ấy thì hẳn là sinh mệnh 
được hưởng khí lành sớm mai, và nếu đem sánh 
thân đó với thân trần tục hẳn là sẽ rõ sự lợi ích như 
thế nào? Đây là lí do tại sao bữa nay đức Đông Hoa 
Mộc Công lại trình bày thêm về sự ích dụng của 
cây. 

Các loài cây đều được thừa hưởng khí nguồn 
cội một cách sâu xa, do đó người đời có thể nhờ nó 
mà giác ngộ đạo lớn. Tôi không thể dùng lời nói 
nông cạn để truyền bá tinh khí Đông Hoa, giống 
như một cọng rau chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ mà 
có thể nuôi nấng được loài người, một mẫu rễ cỏn 
con lại có thể cứu sống một sinh linh cùng duy trì 
vạn vật dài lâu bất diệt. Có thể thấy chỉ một lời nói 
ngắn ngủi thôi mà cũng có thể cảm kích vang động 
tới trời cao, song sở dĩ chúng sinh không thấy được 
như vậy là vì chúng sinh không chịu nhìn nhận thật 
kĩ lưỡng mà thôi. Bữa nay Dương Sinh lại tới thăm 

cung Đông Hoa, duyên đạo thực là sâu dày, tôi xin 
đem Dương Sinh đi thăm một thắng cảnh khác của 
Đông Hoa để tìm hiểu nguyên lai đời sống của con 
người và sẽ rõ tại sao lại có thể hoàn thành được sứ 
mệnh của trời cao trao phó, hầu giúp con người trở 
về được nguồn cội sinh mệnh của mình. 
Dương Sinh: Cảm tạ đức Đế Quân đã rủ lòng 
thương mà tận tình vun bồi chỉ giáo cho. Đệ tử xin 
hứa sẽ tận tình lắng nghe lời dạy bảo của đức Đế 
Quân. 
Đế Quân: Hay lắm, hãy đi theo tôi. 
Dương Sinh: Đi theo đức Đế Quân, cảm thấy 
không khí nơi đây vô cùng trong trẻo và mát mẻ, 
những nỗi sầu muộn nơi đáy lòng chỉ thoáng giây là 
tiêu tan hết, quả thực quá tuyệt vời. 
Tế Phật: Màu xanh là thứ thần dược để biến khí và 
giải muộn, nó có thể dung hóa được sự khô khan 
cũng như ẩm thấp, cho nên kẻ yêu thích màu xanh 
đều là những kẻ trẻ trung hoạt bát, cái lẽ đó quả là 
hợp lí hợp đạo. 
Dương Sinh: Khu vườn phía trước trồng đầy cây 
cối cùng hoa cỏ, mỗi thứ một giống chẳng thứ nào 
giống thứ nào, muôn màu muôn vẻ khác nhau, mỗi 
cây đều có đính kèm nhãn hiệu viết rõ tên người, 
không hiểu ngụ ý như thế nào? 
Đế Quân: Ha ha, bữa nay tôi muốn vì người đời mà 
giải thích rõ sự mê lầm của cõi thế, những cây đó 
đều là nguyên linh của các thứ cây ở dưới trần gian. 
Đương thời Ngũ Lão sinh đẻ nuôi nấng các nguyên 
linh, Mộc Công tôi cũng chia sẻ một phần trách 
nhiệm, nhân loại sinh ra đời là bắt nguồn từ cây cối 
và hoa cỏ. Cây hướng “dương” nên sức lực mạnh 
mẽ, đại diện cho nam tính, hoa hướng “âm” yếu 
đuối mau tàn tạ, đại diện cho nữ tính. Chúng tượng 
trưng cho trạng thái nam nữ sinh hoạt ở thế gian, chỉ 
cần thế gian đẻ ra được một đứa con trai, nguyên 
linh của cây liền nẩy mầm trên đất; nếu như sinh 
con gái ắt là nguyên linh của hoa cũng đơm nụ, 
dưới trần nói: “rớt xuống đất”, trên trời nói: “ra khỏi 
đất”, nguyên linh ban cho chủng tử, ở trần gian gọi 
là tinh và noãn, trong lúc nuôi nấng thai nghén bào 
thai cũng là lúc chủng tử được vùi trong đất, một 
sớm nẩy mầm cũng là lúc bào thai chào đời, nếu 
như chủng tử ung thối, biến dạng hay bị tổn hại thì 
bào thai cũng biến hình, chết trong bụng mẹ, hoặc 
bị đẻ non. Người và trời mỗi cái hít hà đều có quan 
hệ hỗ tương, mỗi hơi thở đều có sự tương giao mật 
thiết, nguyên linh của các cây hoa trên trời đều có 
ảnh hưởng đến sự sinh đẻ, nuôi nấng, dạy dỗ cùng 
sức khỏe của trẻ thơ dưới trần gian. 
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LỜI ÔNG TÁM GIẢNG 
(1) Con người bị gông cùm mà không biết. Gông 
cùm của tình ái là nặng nhứt, nhưng gông cùm đó 
làm mà sao thoát được, phải thấy được cái luật 
của nó mới thoát được, còn chưa thấy cái luật của 
nó thì không bao giờ thoát được. Cho nên chúng ta 
học ở đây là học cái luật, mà cái luật là do tánh 
sanh. Luật đời là do tánh sanh. Tánh chúng ta mê, 
mê sắc đẹp, mê tình ái. Đó là nó tạo thành cái luật, 
ràng buộc lấy mình, rồi bây giờ làm sao gỡ cái luật 
đó? Nếu cái tánh chịu tu thì mới gỡ được cái luật, 

tu sửa cho nó càng ngày càng thức tâm, càng ngày 
càng thấy rằng nguyên lí của Trời Phật đem xuống 
giáo dục và dẫn tiến phần hồn, nhờ nó chúng ta 
mới tiến. Chúng ta lấy nó làm ân để sửa tâm sửa 
tánh thì lúc đó mới giải tỏa được cái cùm tình ái. 
“Một sớm thoát được trùng vi hẳn là thành Tiên 
Phật tự do”. Khi mà chúng ta biết được cái nguyên 
lí, biết được luật trời rõ ràng như vậy thì sống một 
cách rất hòa nhã và nhàn hạ trong chu trình tiến 
hóa. Đó là luật để dẫn hồn tiến hóa, “Tiên thoát 
tục” và “Phật tự tại” rõ ràng, trong tâm ta lúc đó an 
rồi, không có bị động vì tình ái nữa! 

 
 (còn tiếp) 

 
 

 


