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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii  

19 tháng 11 năm 2017 Số 369

Email: tuanbaovovi@gmail.com 

Website: www.voviphatphap.org 
  

 

TTuuầầnn  nnààyy  ::  

••  MMụụcc  BBéé  TTáámm  

••  LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  

••  TThhôônngg  BBááoo  

••  SSiinnhh  HHooạạtt  BBạạnn  ĐĐạạoo    

••  TThhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  

••  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. Hướng tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích hay không? 
2. Duyên Trời giúp đỡ bình an có gì lạ? 
3. Sự mong muốn lại được kết hồi và đoàn tụ có hữu ích gì không? 
4. Tự nhiên và hồn nhiên là sao? 
5. Minh chánh lúc nào cũng thiệt thòi tại sao? 
6. Tu chung đường có hữu ích gì không? 
7. Chiều sâu của tâm đạo nằm ở đâu? 
 
 
 
 
 

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI.  All rights reserved. 
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Fountain Valley, 31-1-2000  4:55 AM 
1)  Hỏi: Hướng tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích hay 
không? 
Đáp: Thưa hướng tâm thanh tịnh điều hòa rất hữu ích. 
Kệ : 

Tâm thân thanh tịnh diễn thật thà 
Tiến hóa không ngừng tự vượt qua 
Xây dựng tâm linh hành tiến hóa 
Vượt khỏi trần gian học chữ hòa. 

 

Sydney, 01-02-2000  11: 00 AM 
2)  Hỏi: Duyên Trời giúp đỡ bình an có gì lạ? 
Đáp: Thưa duyên Trời giúp đỡ bình an không khí 
điều hòa. 
Kệ : 

Tình Trời có thật chẳng hành xa 
Giúp trí khai tâm tự nhẫn hòa 
Tuệ giác không ngừng chơn phát triển 
An bình thanh nhẹ chẳng còn xa. 

 
Sydney, 01-02-2000   
3)  Hỏi: Sự mong muốn lại được kết hồi và đoàn tụ có 
hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa sự mong muốn lại được thành đạt cũng là 
duyên Trời đã sắp đặt. 
Kệ : 

Nguyên lý khai thông ngộ bạn hiền 
Trí tâm phát triển đạt thân duyên 
Đạt thông uyển chuyển không hay biết 
Tương giải tương hành tiến tới yên. 

 

Sydney, 02-02-2000  8:05 AM 
4)  Hỏi: Tự nhiên và hồn nhiên là sao? 
Đáp: Thưa tự nhiên và hồn nhiên là tham thiền nhập 
định tự nhiên luồng điển đi lên cảm thấy rút từ trung 
tim bộ đầu. 
Kệ : 

Trung tâm hòa hợp với thiên nhiên 
Cảm thức an vui tự giải phiền 
Thiên giới phân minh tùy duyên thức 
Không ngừng giao cảm lại càng yên. 

 
Sydney, 03-02-2000  2:10 AM 
5)  Hỏi: Minh chánh lúc nào cũng thiệt thòi tại sao? 
Đáp: Thưa miệng nói minh chánh nhưng tâm muốn lèo 
lái và gian trá thì lúc nào cũng rắc rối. 
Kệ : 

Lý thuyết không thông vẫn uổng công 
Thực hành liên tục tránh lòng vòng 
Dày công đóng góp chẳng mưu lược 
Thực hiện chơn chánh sẽ được thông. 

 

Sydney, 04-02-2000  6:20 AM 
6)  Hỏi: Tu chung đường có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa tu chung đường rất hữu ích, thương quý 
nhau hơn ruột thịt. 
Kệ : 

Nhớ nhung không bỏ chung đường tiến 
Nhắn nhủ thương yêu chẳng có phiền 
Chung quyết chung hành trong tiến bước 
Bình tâm thanh tịnh lại càng hiền. 

 
Sydney, 05-02-2000  2:40 AM 
7)  Hỏi: Chiều sâu của tâm đạo nằm ở đâu? 
Đáp: Thưa chiều sâu của tâm đạo vượt khỏi trung tim bộ đầu. 
Kệ : 

Nguyên khí trung tâm xuất phát êm 
Khai thông trí tuệ tự phân niềm 
Quy y đạo pháp âm thầm tiến 
Trí sáng tâm minh đạt chơn thềm. 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
MẪU ÁI  84 
 
 
Thế tình là cảnh dựa nương 
Bản thân tạm sống tự lường giải vây 
Hồn ta làm chủ làm thầy 
Giúp cho nội tạng ngày ngày yên vui.  
  
Hiện tình của sự sống là để giúp cho phần hồn có chỗ dựa nương và đi đến chỗ tự giác, phân hành và thăng tiến. 
 
Tiến lên vượt khỏi nỗi phiền 
Dừng chân đứng lại lại ghiền thế sanh 
Mọi điều sẽ được ước thành 
Nếu ta kiên chí phân hành tiến thăng.  
 
Khi phần hồn đã thức giác và nhận định rõ mức tiến thì ta nên kiên trì giữ lấy điểm ấy mà tiến, thì sự phiền não 
sái quấy chẳng bao giờ tái diễn. 
  
Tình thương chẳng phải của riêng 
Nương theo để sống tự liên kết tình 
Tiến lên càng tiến càng minh 
Từ bi bác ái thiên tình khai thông. 
 
“Nhơn vô lượng cũng như vật vô tri”, vậy ta nên áp dụng “lượng đại thì phước đại”. Sự tha thứ là tình thương, 
là cứu cánh của mọi sự thành công vĩ đại ở tương lai. 

 
 

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 2/7/1972) 
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TThhôônngg  BBááoo  
 

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

 
 

1. Chị Huệ, chị Hồng Anh                                             USA  $200.00 USD 
2. Kim Anh Porter                                                          USA  $100.00 USD 
3. Nguyễn Văn Lai                                                         USA  $100.00 USD 
4. Kiều T Hòa                                                             Canada  $1000.00 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, Đồng 

• 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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SSiinnhh  HHooạạtt  BBạạnn  ĐĐạạoo  TThhếế  GGiiớớii  
 
Lưu Ý: Bài viết cho mục “Sinh Hoạt Bạn Đạo Thế Giới” không ngoài mục đích giúp bạn đạo địa phương thông 
tin tới cộng đồng Vô Vi. Những tin tức này không phản ảnh quan điểm của Tuần Báo Vô Vi. Ban Biên Tập Tuần 
Báo Vô Vi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết này. 

 

 
 

NHỚ THẦY VĨ KIÊN 
(Mai Chất sáng tác theo bài “Võ Đông Sơ” của SG. Viễn Châu) 

 
(Hát Nhạc) 
Xa xôi cách biệt, Thầy Vĩ Kiên ơi, 
Đường đời mịt mù con không đến nơi 
Hay tin đức Thầy ra đi 
Xót xa lệ lưng tròng 
Khóc thương con thêm chạnh lòng. 
 

Mưa tuôn khắp nơi ngày Thầy ra đi 
Năm châu khóc thương tiễn Thầy hồi qui 
Đưa tiễn cũng là chia ly 
Cách xa mãi muôn đời 
Nhắc nữa con thêm nghẹn lời. 
 

Vọng Cổ: 
1/ Cha ơi! Bởi hoàn thành thiên cơ tận độ nên Đức 
Vĩ Kiên đành chia tay vĩnh viễn cõi Ta Bà. Bạn 
thiền ơi ! Từ nay hết trông ngóng đợi chờ. Hãy nhớ 
đến Thầy trong những đêm thiền vắng lặng, điển bộ 
đầu rút thẳng tận trời cao. Hay những lúc niệm hành 
nhìn trăng khuyết trên nẻo đường xa, ta hãy nhớ đến 
tháng năm này, có một người Thầy đã ra đi về nơi 
Thiên Quốc. 
 

2/ Con cảm thấy một vùng trời đất hình như đảo 
lộn, nước mắt trào dâng lòng dạ nghẹn ngào. Con 
gọi tên Cha trong dòng lệ tuôn trào. Đây quả thật là 
lần chia ly vĩnh viễn, hết mong gì gặp lại Thầy yêu. 
 

Nhớ hôm nào con tiễn Thầy đi 
Hoa lá bay theo cảnh biệt ly 
Có biết đâu buổi tiễn đưa hôm ấy 
Là buổi chia lìa con nào có tường tri. 
 

Nói lối: 
Con cảm thấy nóng bừng trong nhịp thở 
Hít pháp luân mà dòng lệ tuôn sa 
Gắng niệm thường câu Lục Tự Di Đà 

Để nhớ mãi ngày Thầy con gặp gỡ. 
 

Vọng Cổ: 
4/ Các bạn ơi! Hãy mau lo hành thiền hướng thượng 
cho đời ta trọn vẹn đền đáp công ơn Thầy Vĩ Kiên 
trên khắp nẻo sơn hà. Tiếng niệm Phật vọng vang 
mãi đến muôn đời. Thầy đã đi rồi về nơi vĩnh cửu 
bỏ lại đàn con trẻ bơ vơ.  
Hiên nhà lã chã hạt mưa 
Phải chăng như tiễn Thầy vừa ra đi 
Lệ lòng theo bước chia ly 
Nhớ Thầy con lại lâm ly nghẹn ngào. 
 

5/ Máu lòng con cuồn cuộn dâng trào, điển bộ đầu 
làm con xuyến xao. Trong đêm khuya tĩnh toạ tu 
thiền, con thấy tình thương Thầy thật diệu kỳ. Con 
muốn niệm vang Phật hiệu Di Đà. Vĩ Kiên Thầy ơi! 
Tim con như bừng khai mở, điển lành như chuyển 
chạy khắp châu thân. Thôi, từ nay dẫu thân cách 
biệt muôn trùng, nhưng lòng con vẫn nhớ lời Thầy 
dạy bảo: “Tuy cách xa nhưng Thầy không xa cách, 
vẫn ở bên con đến mãi muôn đời.” 
 

6/ Đức Thầy ơi, Đức Phật Thầy ơi ! 
Thầy đã bao năm lặn lội khắp năm châu để truyền 
pháp Vô Vi, con nhờ Thiền giải trược trần trong bản 
thể. Tình nghĩa Thầy trò chưa được bao lâu thì cảnh 
biệt ly đã khiến con xa Thầy vĩnh viễn. Từ đây con 
nguyện hết lòng tu học, cố găng công phu, diệt trừ 
tham dục, lìa bỏ si mê để đáp tạ ơn Thầy. 
Hởi Thầy Yêu ơi ! 
Cõi Phật cao vời con chưa đến nơi 
Vẫn còn đi trong khổ vinh 
Vẫn chưa đạt quân bình 
Nên gắng lo tu sửa mình./. 
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TT hhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  
 

Qua Mục Thư Từ Lai Vãng, bạn đọc có dịp chia sẻ tâm sự thiết tha của người gởi - các đứa con Vô Vi từ 
khắp Năm Châu; học hỏi và cảm nhận lòng thương yêu, sự hi sinh tận độ vô bờ của người nhận - Thầy Tám, 
người Thầy, người cha VÔ VI yêu quý ...... Những lá thư gói ghém tâm tình thắm thiết, nhất là từ các bạn Vô Vi 
đang ở quê nhà xa tít với hoàn cảnh khó khăn, gút mắc từ ĐẠO lẫn ĐỜI, luôn được hồi âm bằng những lời 
khuyên giải sáng suốt, chân tình, hướng tâm về chân lý vô cùng siêu diệu. 
 
 
---------------------------------------------- 
THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM  
V N, ngày 17/2/1999 
 
Kính thầy, 

Con tên N T H, tuổi 36 (Giáp Thìn). Con tu theo 
PLVVKHHBPP được 1 năm do một người bạn chỉ 
dẫn và qua sách vở, nhưng con thấy mình không 
tiến bộ gì cho lắm; đôi lúc còn chểnh mảng trong 
việc tu học, hay tại vì con vụng đường tu, hay do 
con còn vọng động ngoài đời nhiều quá. Con vẫn 
biết con người sinh ra có phần số khác nhau. Con 
khổ con chấp nhận tất cả, nhưng con sợ làm cho 
cha mẹ hay gia đình buồn khổ, lo lắng cho con.  

Con vẫn biết tu là phải khổ hạnh chịu đựng, tha 
thứ, nhưng có người nói con ngu, tại sao phải chịu 
thiệt thòi cho chính mình. Cái đó có phải là sự hèn 
nhát đầu hàng với hoàn cảnh hay sao ? Xin Thầy 
minh giải cho con. Cuộc sống phải đấu tranh trước 
thói hư tật xấu, tại sao con phải chịu đựng thua 
thiệt hơn người khác? Càng chịu đựng tha thứ thì 
người ta càng lấn lướt. Vậy con phải làm sao hả 
Thầy ? 

Con biết con có lỗi nhiều lắm. Con người sinh 
ra ai cũng phải có lỗi cả, nhiều hay ít mà thôi, 
không ai tránh khỏi luật nhân quả. Con không thiếu 
thốn vật chất, cũng đủ sống thôi, nhưng về tinh thần 
con khổ tâm đủ thứ chuyện hết. Có phải con nghĩ 
nhiều, ôm quá nhiều để rồi chỉ tạo khổ cho mình. 
Con vẫn hiểu điều đó không tốt cho con, cố quên đi, 
nhưng nó thuộc bản chất rồi, con biết làm sao bây 
giờ hả Thầy ?  

Thầy hãy giúp cho con tiến bộ trên con đường 
tu học. Mong thư thầy. 
 
Con 

---------------------------------------------- 
THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM 
A C ngày 20/10/99  
 
T H, 

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 17 tháng 2 
năm 1999 được biết con đã tự tu theo Pháp Lý Vô 
Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đã một năm 
nhưng không thấy có kết quả và con cũng đã tự hiểu 
chính con vẫn còn mê chấp, ôm nhiều chuyện của 
tình đời đen bạc, khó tu khó tiến, lải nhải trong 
khung cảnh tình tiền duyên nghiệp, tạo khổ cho 
chính con, thành ra hành hoài mà không tiến, tức là 
chưa giải được nghiệp lực của nội tâm. Hoàn cảnh 
là ân sư, nhờ sự nhịn nhục mà tự giải quyết được 
trận đồ thị phi không cần thiết cho tâm lẫn thân. 
Người tu thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp cần hiểu sự cấu trúc siêu nhiên 
đã hình thành một cơ hình của Trời Đất ân ban. 
Muốn tu thì phải hiểu nguyên lý của Trời Phật đã 
hình thành cứu rỗi tâm linh, con chưa thật sự nhịn 
nhục, nếu con thật sự tu tâm sửa tánh và nhịn nhục 
thì mọi việc sẽ sáng tỏ và rất dễ vượt qua. Thế gian 
đô thị giả, cõi phù sinh chẳng có gì thật cả. Ồn ồn 
ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, người tu tự thức thì 
rất dễ tha thứ và thương yêu. Chúng sanh đồng một 
nhịp thở và một cuộc sống hoạt động như nhau, có 
kẻ hướng hạ và có người hướng thượng để tự cứu 
và tự đạt. Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm, 
nhập xác sống ngụp lặn trong tình tiền duyên 
nghiệp. Khổ ! Khổ! Khổ! mới bước vào biên giới 
Phật pháp mà tu. 
 
Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng 
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Houston, ngày 20 tháng 1 năm 1989 
XUÂN LÀNH 

 
 

Xuân lành nguyên khí thanh thanh 
Trăm hoa đua nở tình anh em hòa 

Càn Khôn vũ trụ tình Cha 
Cùng chung xây dựng chan hòa tình thương 

Hành trình khai lối mở đường 
Xuân đi xuân đến gieo gương thế trần 

Vạn linh đóng góp một phần 
Từ đời qua đạo lần lần tiến lên 
Thương yêu nguyên lý vững bền 
Trở về căn bản tự quên thế tình 

Xuân đi xuân lại một mình 
Hồi sinh thanh nhẹ tự minh lấy lòng 
Chẳng còn nuôi dưỡng phập phồng 
Vui xuân thanh nhẹ tự trồng ý tâm 

Xuân lành tự hát tự ngâm 
Trà ngon một cốc chẳng tầm si mê 

Tự mình thức giác trở về 
Quê yêu thanh tịnh trăm bề yên vui 

Chơn tâm phảng phất đạo mùi 
Hát bài thanh tịnh an vui tâm hồn 

Pháp siêu phát triển như cồn 
Thực hành đến đích ác ôn tiêu trừ 

Người người thanh nhẹ tự cười 
Giải mê phá chấp chẳng lười hơn xưa. 

 
 

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

LUÂN HỒI DU  KÝ (tiếp theo) 
của Thánh Hiền Đường 

 
Dịch Giả   Đào Mộng Nam 

 
Hồi  Chín (tiếp theo) 

RÙA THIÊNG BÀN LUẬN MỘT BÀI VỀ LẼ DIỆU HUYỀN 

LƯƠN TU ĐẠO BA LẦN TẮM SẠCH THÂN Ô UẾ 

 
… 
Tế Phật:  Phần hướng dẫn phương pháp công 
phu trên đây đã tiết lộ hết huyền cơ của trời đất, 
mong người đời dốc lòng nghiên cứu kĩ lưỡng 
để thực hành cho có kết quả. Đàn rùa tới tấp bò 
lên bờ, ha ha, ta có một bài kệ: 
 
Linh quy dĩ quán dương đạo sinh 
Ngẫu nhi thấp nhuận mạc thâm tình 
Thường xâm âm thủy khí thụ tổn 
Đạo ngạn khế tức vận công hành. 
 
Sự sống trên bờ rùa đã quen 
Đọa đày dưới nước vẫn không phiền 
Tổn hao chân khí đời chìm đắm 
Lên cạn nghỉ ngơi chuyển pháp luân. 
 
Tế Phật:  Thầy trò mình hãy trở lại hồ nước 
lắng trong Cao Hùng để phỏng vấn đám rùa mà 
ngày trước Thánh Đức Đường đã phóng sinh. 
Dương Sinh:  Thưa vâng, con đã lên đài sen, 
kính mời ân sư khởi hành... Khí trời nóng nực, 
vượt qua quãng đường này giống như quãng 
đường nóng bỏng mà ngày xưa Đường Tam 
Tạng sang xứ Phật đã trải qua. Ban đêm hai bên 
đường ánh đèn tỏa chiếu sáng ngời, nông phu 
bày đầy dưa hấu, khách đi đường nhiều người 
dừng xe, xuống hỏi mua, có kẻ bổ nghiến ngay 
dưa ra, ăn có vẻ rất ngon lành. Thưa ân sư, con 
có thể mua được một trái không? 
Tế Phật:  Đường sang xứ Phật có dưa hấu là 
loại trái quý của Tây Trúc dùng để giải khát rất 

tốt, cứ việc mua đi đừng thắc mắc, song hãy để 
ta ca một bài kệ nói về dưa hấu trước đã: 
 
Tích nhật Đường Tăng quá Lưu Sa 
Nhất khứ thiên lí vô nhân gia 
Thất trú thất dạ vô trai cung 
Phúc trung cơ ngọa loạn như ma 
Lộ bàng kiến nhất thanh đằng thảo 
Thanh đằng lục diệp khai hoàng hoa 
Đường tăng tồn tế lai quan khán 
Thanh đằng lí diện nhất tây qua 
Phân minh tương đao lai phá khai 
Hắc tử hồng tâm tượng chu sa 
Ngật tại khẩu trung điềm như mật 
Điềm điềm mật mật bất thổ tra 
Vấn sư chẩm ma lưu truyền chủng 
Vấn sư chẩm ma chủng tây qua 
Vấn sư chẩm ma trưởng căn nha 
Vấn sư chẩm ma thanh đằng thảo 
Vấn sư chẩm ma khai hoàng hoa 
Vấn sư chẩm ma sinh nhất cá 
Vấn sư chẩm ma kết thành qua 
Vấn sư chẩm ma lai quan khán 
Vấn sư chẩm ma loạn như ma 
Vấn sư chẩm ma tương đao pha 
Vấn sư chẩm ma khiếu tây qua 
Vấn sư chẩm ma vi hắc tử 
Vấn sư chẩm ma tượng châu sa 
Vấn sư chẩm ma điềm như mật 
Vấn sư chẩm ma bất thổ tra 
Vô thủy niên lai lưu truyền chủng 
Vô sinh địa thượng chủng tây qua 
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Trì trai bã tố lai hạ tử 
Tam quy ngũ giới trưởng căn nha 
Tham thiền ngộ đạo thanh đằng thảo 
Tâm hoa nộ phóng khai hoàng hoa 
Trí tuệ thông minh sinh nhất cá 
Công thành viên mãn kết tây qua 
Phân minh đô thị bồ đề tử 
Tự kỉ linh quang tượng châu sa 
Hầu trung cam lộ điềm như mật 

Pháp luân thường chuyển bất thổ tra 
Tham bái minh sư lai quan khán 
Đa tư đa tưởng loạn như ma 
Minh sư khẩu quyết tương đao pha 
Đại đạo nguyên lai khiếu tây qua 
Tây phương lộ thượng nhất châu qua 
Thế nhân bất ngật đáo để soa 
Hữu nhân ngật qua đắc từ vị 
Đồng đáo Linh Sơn kiến Thích Già. 

 
 (còn tiếp) 

 
 


