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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii  

14 tháng 1 năm 2018 Số 377

Email: tuanbaovovi@gmail.com 

Website: www.voviphatphap.org 
  

 

TTuuầầnn  nnààyy  ::  

••  MMụụcc  BBéé  TTáámm  

••  LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  

••  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. Nghiệp mình tạo thì phải chịu và thực hành nó sẽ vượt qua hay không? 
2. Thất hứa và lường gạt có lợi ích gì không?  
3. Luyện nguyên khí hữu ích gì?  
4. Những sự mong muốn trong thực hành có thể phát triển không?  
5. Trí tuệ phân minh dũng mạnh tiến không?  
6. Sự thanh tịnh đến từ đâu?  
7. Tin chuyển từ điển quang của Trời đất có ích gì không? 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI.  All rights reserved. 
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Sydney, 26-03-2000 03:15 
1) Hỏi : Nghiệp mình tạo thì phải chịu và thực hành nó 
sẽ vượt qua hay không ? 
Ðáp : Tạo nghiệp nhịn nhục nhận lãnh lâu dần sẽ được 
qua. 
Kệ: 

Thành tâm tu sửa sẽ phân qua 
Đời đạo song tu tự giải hòa 
Trí tuệ không còn bi với lụy 
Thực hành chánh pháp tự mình truy. 

 

Melbourne, 27-03-2000 04:00 
2) Hỏi : Thất hứa và lường gạt có lợi ích gì không ? 
Ðáp : Thưa người tu thất hứa là một đại tội, hậu quả 
sẽ không lường được. 
Kệ: 

Xạo gạt tâm thân quy bất ổn 
Thế nhân bất tín hại phần hồn 
Điển không giao cảm tăng động loạn 
Vạn sự bất thành lại ác ôn. 

 

Melbourne, 28-03-2000 04:08 
3) Hỏi : Luyện nguyên khí hữu ích gì ? 
Ðáp : Thưa luyện nguyên khí là pháp trường sanh và 
dứt bệnh đau đớn của thể xác. 
Kệ: 

Nguyên khí trung dung đạo đến đời 
Quy nguyên dẫn tiến rất kịp thời 
Chơn tâm bừng sáng tình giao cảm 
Thể hiện tình thương của Cha Trời. 

 

Melbourne, 29-03-2000 03:30 
4) Hỏi : Những sự mong muốn trong thực hành có thể 
phát triển không ? 
Ðáp : Thưa thực hành chắc chắn phải được phát 
triển. 
Kệ: 

Quy nguyên giềng mối tự triển hành 
Thanh tịnh ứng chiếu quy một mối 
Cống hiến tình thương chỉ rõ rành 
Giải thông đời đạo chuyển thông hành. 

 
Melbourne, 30-03-2000 03:35 
5) Hỏi : Trí tuệ phân minh dũng mạnh tiến không ? 
Ðáp : Thưa trí tuệ phân minh tạo thành trật tự cho 
chung. 
Kệ: 

Nguyên khí hồi sinh rõ tiến trình 
Tự mình thức giác lại càng minh 
Duyên Trời đã định không giờ dứt 
Thức giác chơn tu rõ thân hình. 

 

Melbourne, 31-03-2000 02:35 
6) Hỏi : Sự thanh tịnh đến từ đâu ? 
Ðáp : Thưa sự thanh tịnh từ luồng điển trung tâm bộ 
đầu xuất phát đi lên hòa hợp với càn khôn vũ trụ. 
Kệ: 

Chung hợp dẫn tiến một đường tịnh 
Thông thương hòa cảm tự phân minh 
Đạo đời chung tiến vía hồn chuyển 
Đời đạo phân minh hiểu chính mình. 

 
Melbourne, 01-04-2000 02:35 
7) Hỏi : Tin chuyển từ điển quang của Trời đất có ích gì không ? 
Ðáp : Thưa tin chuyển từ nguyên lý của Trời đất trực tiếp và rất hữu ích cho người hành thiền, tự nhiên hiểu 
được nhiều việc tức là khai triển được trực giác, sẽ chấp nhận được những sự thanh nhẹ của Đấng Toàn Năng. 
Kệ: 

Nguyên lý chung hành tâm thức giác 
Thâm sâu chung giải tự tâm bàn 
Tạo duyên tận độ hành chung tiến 
Phát triển chơn hành tự cảm an. 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
MẪU ÁI  92 
 
 
Duyên tình thế sự đổi thay 
Ngày đêm nung nấu duyên Thầy tình ta 
Chung vui Hồn Vía một nhà 
Ứng sinh cải tạo duyên hòa tạm duyên.  
  
Vì sự cầu tiến mà mọi việc đều được đổi thay, sau sự phân minh của mọi sự động chạm, Hồn và Vía được tầm 
tiến cũng nhờ nơi nghịch cảnh từ bên ngoài gieo rắc vào bên trong. 
 
Thuận hòa ai cũng ước mong 
Hướng lên giải thoát vượt vòng chuyển luân 
Thế sanh tình ái quây quần 
Sanh rồi lại diệt muôn phần rã tan.  
 
Muốn đạt được sự thuận hòa của muôn giới thì ta nên cố gắng tiến đến con đường tự giải thoát, hầu may ra mới 
tránh được sự động chạm của mọi quang cảnh: tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, đã và đang hành sự nơi mảnh đất 
phù sanh này. 
  
Trên trời cấu tạo nhiều mây 
Thế gian quang cảnh dẫy đầy tham sân 
Gắng tu gắng tiến gắng gần 
Thấy ta có một vượt phần trược ô. 
 
Sự cầu tiến của phần Hồn không bao giờ phí công, vậy ta nên chuyên hành để sớm đạt được mọi sự ước nguyện 
giữa sự thanh tịnh cao cả hòa lẫn với sự cố gắng của ta. 

 
 

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 27/8/1972) 
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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 HOA KỲ 
Cali, ngày 15/12/1999 
 
Kính thưa Thầy, 

Con mạn phép thì thầm với Thầy vài lời tâm sự. 
Tại sao L phát tâm, công quả quá nhiều, mà còn 
nạn tai tới tấp. L bị mất việc làm, bây giờ đi sơn 
nhà, làm ống nước vất vả tới 10 giờ khuya mới về 
nhà, không than với Thầy, cam chịu một mình, 
không xin gì hết. Bây giờ còn bị đau. Có lần cắt gẫy 
cây ngả thang té xuống đất mà cũng không sao, chỉ 
đau hông vài ngày. Bây giờ tới nổi hạch làm mủ, 
hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi lúc gần đây bị ra tòa, 
phạt nặng. Thân L sao lận đận tội nghiệp. Con nói 
với L coi chỗ nào dẹp bớt đi, tiền bạc khó kiếm, sức 
khỏe yếu kém làm sao lo nổi, một mình mà lo năm 
nơi nặng quá, thân xác không cho phép, ngã bệnh 
rồi làm sao ? 

Thưa Thầy, con thấy L khổ quá, không biết L 
được trả nghiệp tiền kiếp hay bị thử thách hiện tại? 
Con còn u tối, nghĩ sai lầm, xin Thầy phân giải cho 
con và L đưọc rõ, rất đội ơn Thầy. 

Còn về phần con, lúc này con vui. Thầy chuyển 
cho con của con về ở với con, có mẹ con tại T/Đ. Nó 
đang học nghề sửa xe hơi để lấy bằng rồi mới đi 
làm. Lúc này cũng nhờ nhà L. nó ở để đi học, mẹ 
con đoàn tụ, dù nghèo mà vẫn thấy vui, cũng nhờ 
Thầy. Thầy thương giúp, chuyển nó về, năm nay 38 
tuổi mà nó không lo vợ con gì hết, như con nít vậy. 
Con mừng, mình tu, con cũng được phần an ủi, nó 
rất tốt không rượu chè, trai gái gì hết, lo học tối 
ngày. Con khuyên nó tu, nó nói con có làm gì tội 
đâu mà má lo, chết cũng về Trên, như vậy có đúng 
không Thầy ? Thầy chuyển nó tu giùm con, con cám 
ơn nhiều. Chỉ có tu là tâm hồn được nhẹ. Còn đời 
con thấy lo nhiều quá. Con qua Mỹ 12 năm rồi, mà 
không danh lợi, mẹ con cũng chả có gì hết, con chỉ 
lo cho đạo mà thôi. 

Bây giờ con lớn tuổi, cũng yếu rồi, chờ bên nhà 
yên, con về thiền đường, ở với bạn đạo cũng tu. Con 
mong con của con hồi tâm tu hành, hoặc nó có bằng 
sửa xe về VN sau này nó chỉ dẫn bạn bè làm, lo tu. 
Con còn hy vọng bao nhiêu đó thôi, con không 
muốn gì nữa. Thiền đưòng VN con cũng lo hoàn tất 
rồi, bây giờ bên đó ở khoảng 10 người làm ăn, tu 
thầm chưa dám công khai, sợ địa phương để ý. Con 
nghe lời Thầy, con gởi tiền về hằng tháng, cho gạo 
người nghèo địa phưong, do em con ở nhà nó lo 
mua gạo thí cho địa phương. 

Con cũng cám ơn Thầy nhiều, nhờ Thầy con 
được sáng tỏa việc làm đúng chỗ, nhìn Thầy mà con 
theo hạnh Thầy, đâu vào đấy, mặc dù sự tu hành 
của con chưa đến đâu. Nhưng việc làm biết thiện 
ác, giúp người, giúp mình, bao nhiêu cũng đủ cho 
con toại nguyện.  

Thơ cũng khá dài, mong Thầy thông cảm cho 
con, vì con không có kêu điện thoại làm phiền Thầy. 
Thôi tới đây con xin tạm ngừng bút. 
 
Kính bái, 
Con của Thầy, 
NTK 
---------------------------------------------- 
THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM 
Atlantic City ngày 27/12/99  

 
K con, 

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 15 tháng 
12 năm 1999 được biết L lúc nầy đang học bài, học 
dấn thân độ đời. Khi lâm nạn, ý dục mới tiêu tan, 
xứng đáng với sự dấn thân độ đời, từ cái có trở về 
không thì mới rõ sự có không đã và đang dạy loài 
người tự diệt tham sân. Cần dũng mạnh tiến hóa 
theo sự hy sinh đã hoạch định thì mới thấy rõ đường 
đi đã chọn là đúng đường. Hành động của L có thể 
cảm động người kế tiếp, tu phước sẽ được phước 
tiến hóa từ giai đoạn một, chấp nhận tiến hóa đứng 
đường thì mọi việc sẽ yên. 
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Quán Âm là một vị Cổ Phật, dấn thân độ đời từ 
trong khổ cho đến vui, triền miên xây dựng tâm từ 
bi, không bao giờ than thở. Lúc nào Người cũng hỗ 
trợ cho tâm linh tiến hóa, thật thà trong xây dựng, 
tức là thực hiện tâm từ bi tận độ, chúng ta làm 
phước không phải để làm giàu về vật chất, nhưng 
phải tu để xây dựng tâm linh, nhiên hậu mới có cơ 
hội tiến tới vô cùng. Người có của chịu bố thí của 
cải để giúp đời thì sự hy sinh tận độ là hạnh đức cao 
cả. Từ tâm sẽ được nới rộng, thực hành vô quái 
ngại, chứng minh nhân lành của Thượng Đế lúc nào 
cũng hy sinh và phục vụ tốt, bất chấp nạn tai nhiên 
hậu mới có cơ hội tiến hóa trong thanh tịnh về tâm 
linh. Con noi theo gương lành mà phục vụ quần 
sanh thì mới là chiến sĩ tình thương của Trời Phật. 

Nên an tâm tu tiến trong thanh tịnh, tiến về hướng 
của Trời Phật đã và đang thực hành là đúng, giúp 
người khác được tu. Chính ta phải tu nhiều hơn, thì 
mới thấy hoa tình thương rõ trong lòng của hành 
giả, ngược lại lý luận và so đo thì mọi việc sẽ bất 
thành và tự đọạ Chúng con làm phước nên đọc kỹ 
nguyên lý tận độ của Thầy đã viết, thì trí óc sẽ 
không mệt mỏi và an vui. 

Thầy thường nói mẹ tu sẽ tạo dù cho con hưởng 
khi cần. Hạnh đức tốt sẽ được Đấng Toàn Năng ban 
chiếu. 

Chúc con và L vui tiến. 
 
Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng 
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Sàigòn, ngày 20 tháng 12 năm 1970 
 

Tam bảo đồng hành nhựt nguyệt tinh 
Thế gian đất nước lửa phong tình 
Bản thân tinh khí thần giao cảm 

Thống nhứt tam hành lý chánh minh. 
 

Khai thông tam bảo phân hình 
Kẻ xinh người xấu âm thinh phúc hòa 

Tiến theo đường tiến ta bà 
Say sưa thế cảnh phân qua đạo đời 

Đẹp xinh xinh đẹp tỏ lời 
Tán khen mơn trớn lập đời giả tâm 

Hát rồi lại hát lại ngâm 
Thân tâm vẫn khổ vì tầm tham lam 

Thở than than thở bàng hoàng 
Khổ càng thêm khổ khó an nỗi lòng 

Bất minh thiên địa khó hòng 
Giải vây nội loạn lọc trong điển lành 

Chỉ theo đường lối duyên tình 
Chẳng minh khí thế, chẳng minh lòng người 

Chẳng lo tu luyện sưởi tươi 
Bản thân tinh khí thần người phải mang 

Nó là điển thấu Thiên Đàng 
Gắng tu thanh lọc mở màn điển quang 

Mâu Ni xuất hiện đàng hoàng 
Giao du các giới thấu màn thiên cơ 

Phân chia từng phút từng giờ 
Ba ngôi hợp nhứt chẳng lờ chẳng phai 

Thế gian nhơn cách Thiên Đàng 
Ấy là tam bảo xin ngài gắng tu. 

 
Lương Sĩ Hằng 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

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

 
Dịch Giả   Đào Mộng Nam 

 
Hồi  Mười Một (tiếp theo) 

BÒ SỮA BÒ THỊT NGHIỆP MANG TỪ KIẾP TRƯỚC 

QUÊN THÂN NUÔI NẤNG NỢ NẦN NÀO TRẢ ĐỦ 

 
… 
Dương Sinh:  Tôi là thánh bút Dương Sinh 
thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, bữa nay 
cùng ân sư Tế Phật phụng mệnh viết sách Luân 
Hồi Du Kí, hi vọng ngươi thuật rõ lại hết 
nguyên nhân kiếp trước để làm tài liệu cảnh tỉnh 
thế gian, để khuyên răn người đời. 
Bò Giáp:  Vừa rồi được đức Phật Sống Tế 
Công điểm hóa, đột nhiên tỉnh thức, nhớ rõ kiếp 
trước, không dám nhìn lại kiếp này. Kiếp trước 
tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé 
được cha mẹ chiều chuộng nên hư thân mất nết, 
vì tiền bạc dư thừa, tập tành thói quen cờ bạc 
say sưa, khi sa ngã quá, cha mẹ bất bình thường 
chửi mắng, tôi giận bỏ nhà đi, nhập băng du 
đãng, chuyên nghề trộm cướp. Một bữa giật tiền 
của khách đi đường, họ tri hô, tôi liền rút dao 
đâm vào ngực họ ba nhát, rồi cầm tiền chạy mất 
dạng, vì vết thương quá nặng, nạn nhân tắt thở 
tại bệnh viện. Cướp được món tiền đó xong, tôi 
vừa mừng vừa lo, thường lui tới các quán nhậu 
nhẹt say sưa cùng kiếm nơi hút cần sa ma tuý, 
còn tiền bạc tôi đem lại gởi nhà một người bạn 
gái. Một bữa nọ, tại sòng bài tôi huênh hoang 
khoe chuyện cướp tiền, bị kẻ khác mật báo với 
nhà chức trách, liền bị cảnh sát bắt giải tòa, lãnh 
án tử hình để đền tội, quỷ vô thường hắc bạch 
đã tới chờ sẵn, để áp giải tội hồn tôi xuống địa 
ngục cho Diêm Vương trừng trị, và khi ra đối 
chất với nạn nhân, tôi vô phương chối cãi. Sau 
ngày mãn hạn tù khổ sai tại địa ngục, tôi còn bị 
đầu thai làm loài bò thịt liền ba kiếp, kiếp này 

mới là kiếp thứ hai. Bà con của nạn nhân 
thường thích ăn thịt bò, kiếp rồi sau khi tôi bị 
giết, họ ra chợ kiếm mua thịt gặp ngay thịt tôi, 
họ liền mua về xào nấu ăn thật ngon lành, quả là 
phải trả nợ thịt cho kẻ bị hại. 
Dương Sinh:  Nhân quả báo ứng thật là chẳng 
thể bàn luận. Theo như lời trình bày của ngươi 
thì phải lấy thịt mình đền khổ chủ, song sức ăn 
của họ có hạn, mà xác bò thì lại quá to, nên phải 
để cho nhiều kẻ khác cùng ăn mới hết nổi, vậy 
thì theo ngươi trường hợp sau có liên hệ tới luật 
nhân quả không? 
Bò Giáp:  Người nhà nạn nhân ăn không hết 
thịt tôi, do đó đồ tể mới bán thêm cho kẻ khác, 
chính ra thì một người làm ác, muôn nhà đau 
lòng. Song trường hợp này thì khác hẳn, họ 
sung sướng lúc nhai thịt tôi, giống như là được 
quyền thay thế nạn nhân rửa hận vậy. 
Dương Sinh:  Đúng vậy, đúng vậy, những 
người ăn thịt ngươi chính là giúp ngươi giải trừ 
ác nghiệp, không những vô tội mà lại còn có 
công nữa. 
Tế Phật:  Nếu vậy thì chẳng hóa ra là khuyến 
khích người đời sát sinh sao? Người tu đạo phải 
kiêng ăn thịt. Còn như muốn giúp loài vật giải 
nghiệp, phải lấy lượng từ bi mà đối xử. Người 
tu đạo không giết loài vật để lấy thịt ăn, thường 
niệm Phật tu hành, luôn mở rộng lòng thương 
xót cầu cho những kẻ phạm tội cùng các loài 
cầm thú được giải hết oan nghiệp, có như vậy 
thì những loài sinh vật khác ở trần gian mới 
được loài người giúp đỡ giải thoát có phương 
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pháp, không những loài vật được giải tội mà 
tính linh còn được giác ngộ, sớm có ngày hết 
khổ đau. Còn vô tình ăn phải thịt những con vật 
có tội, phải ban ân làm phước giúp nó siêu 
thăng, tuyệt đối không được ăn không. Ăn một 
miếng thịt là có một phần trách nhiệm cứu đó, 
tục ngữ có câu: “Ăn nhân trả quả” đó là nguyên 
tắc hết sức công bằng, cho nên những kẻ thích 
ăn ngon, ham ăn thịt hãy suy nghĩ rồi tùy tâm 
lựa chọn. Còn như ăn rau trái do khí tinh anh 
của trời đất nuôi dưỡng không phải gánh trách 
nhiệm siêu độ chúng. Trái lại ăn thịt những loài 

động vật có tính linh thì phải giúp nó siêu 
thăng, vì nó đã hiến dâng thân xác cho mình ăn 
và sống, mới gọi là đối xử với nhau một cách 
công bình, bởi lẽ hãy ăn một miếng thịt người 
thử coi, hẳn là phải đền tội ngay lập tức, huống 
hồ động vật, thân thể bị lóc da xẻ thịt, nếu như 
chúng biết nói tiếng người thì những kẻ ham ăn 
thịt chúng hẳn là nghe rõ những lời nguyền rủa 
đắng cay của chúng. 
Dương Sinh:  Giá thịt không quá mắc, mọi 
người đều có thể mua về ăn. 
 

 (còn tiếp) 

 
 

 


