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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii  

25 tháng 2 năm 2018 Số 383

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) Quý yêu ánh sáng của kim loại thì phải chọn làm sao? 
2) Điển giới quy luật thì phải quy làm sao? 
3) Làm sao tránh đụng chạm? 
4) Cấu trúc hòa hợp với tự nhiên hình thành thì phải làm sao? 
5) Làm sao mới có thể xưng danh là người liêm sỉ? 
6) Giọng nói Trời cho là giọng nói ra sao? 
7) Nguyên khí hỗ trợ để làm gì? 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI.  All rights reserved. 
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Oroville, 08-05-2000  4: 30 AM 
1)  Hỏi: Quý yêu ánh sáng của kim loại thì phải chọn 
làm sao? 
Đáp: Thưa quý yêu ánh sáng của kim loại thì phải biết 
chọn màu sắc thích hợp với ngũ quang của chính mình. 
Kệ: 

Ngũ quang ngũ sắc Trời ban chiếu 
Phối hợp từ quang tự mình yêu 
Duyên đẹp tình Trời xuyên cảm nhận 
Thanh tâm gìn giữ thức tình siêu. 

 

Oroville, 09-05-2000  4: 45 AM 
2)  Hỏi: Điển giới quy luật thì phải quy làm sao? 
Đáp: Thưa điển quang quy luật thì phải thật sự hòa 
đồng thanh nhẹ. 
Kệ:  

Siêu giác tâm linh tự tiến hành 
Chơn tâm không động chẳng cạnh tranh 
Giao du thanh nhẹ tình giao cảm 
Giao cảm thành tâm khắp các ngành. 

 

Oroville, 10-05-2000  5: 55 AM 
3)  Hỏi: Làm sao tránh đụng chạm? 
Đáp: Giữ thái độ vô tư hướng về không sẽ tránh đụng 
chạm. 
Kệ: 

Quang cảnh Trời ban chung sức sống 
Dũng hành thanh tịnh tự ngoài trong 
Duyên đẹp tình đời chung sức sống 
Thành tâm tu luyện lại càng thông. 

 

Oroville,11-05-2000  5: 10 AM 
4)  Hỏi: Cấu trúc hòa hợp với tự nhiên hình thành thì 
phải làm sao? 
Đáp: Thưa không âm thanh sắc tướng đạt thành siêu 
nhiên. 
Kệ: 

Duyên đạo tình đời sáng chiếu ban 
Ham thích tự tu tự vui bàn 
Đời là tạm cảnh cùng chung đạo 
Triết lý vui hành lại sáng choang. 

 
Oroville, 12-05-2000  2: 55 AM 
5)  Hỏi: Làm sao mới có thể xưng danh là người liêm 
sỉ? 
Đáp: Thưa người thượng trí và đại trượng phu thì mới 
dám xưng danh là người liêm sỉ, còn ngược lại tà tánh 
vô lễ tiểu nhơn là người mất trí, thừa cơ hãm hiếp 
người hiền và gian lận cướp của không đủ tư cách xưng 
danh là người liêm sỉ, mượn đạo tạo đời mưu tìm danh 
lợi là một tội hồn tại thế chỉ chờ luật nhân quả xử tội 
mà thôi. 
Kệ: 

Mưu tìm chỗ đứng để hại người 
Khổ trí cực tâm chẳng được tươi 
Khó khổ do mình tâm động loạn 
Thực hành không có chẳng vui cười. 

 

Oroville, 13-05-2000 1: 30 AM 
6)  Hỏi: Giọng nói Trời cho là giọng nói ra sao? 
Đáp: Thưa giọng nói Trời cho là giọng ấm áp chấn 
động êm dịu rất dễ cảm động lòng người. 
Kệ: 

Âm thinh tự triển trong lành đẹp 
Phân minh rõ rệt tiếng trong lành 
Không còn thắc mắc trong thanh đục 
Tình thương xây dựng rõ lại thanh. 

 

Lake Tahoe, 14-05-2000  3: 28 AM 
7)  Hỏi: Nguyên khí hỗ trợ để làm gì? 
Đáp: Thưa nguyên khí hỗ trợ trong định luật tự nhiên hình thành trong cuộc sống hồn nhiên cấu tạo từ kim mộc 
thủy hỏa thổ, thanh và trược hợp tác cùng nguyên khí của trời và đất để mà tiến hóa. 
Kệ: 

Kích dộng nguyên năng thành sáng tạo 
Chơn tâm phát triển trụ hình mão 
Phân minh đời đạo duyên tình đẹp 
Học khổ cấu kết nguyện kết tàu. 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
MẪU ÁI  98 
 
 
Tranh giành lập kế bàn mưu 
Giết nhau cũng bởi lòng người bất minh 
Thế gian theo dõi tạm tình 
Sanh sanh hóa hóa cơ hình tạm sinh.  
  
Sự tham lam và sáng suốt của con người đang tạm sống ở thế gian này, ai ai cũng muốn hơn ai cả. 
 
Miệng thời nói chuyện thật thà 
Tâm thời muốn đoạt món quà thế sanh 
Chẳng lo tự tiến tự hành 
Phần hồn mê muội tự đành đắm mê.  
 
Cư trần nhiễm trần, thế sự cuống cuồng xoay chuyển trí óc của con người đi xuống nhiều hơn là đi lên, thành 
thử mỗi mỗi đều gặp phải sự thử thách và sa mê trần tục, chỉ chăm lo tranh giành sự sống của mặt tiền mà đành 
bỏ phế cơ sở trường cửu của phần hồn. 
 
Muốn nên chớ vội bôn chôn 
Gắng lo tu tịnh phần hồn tiến thăng 
Vượt qua mỗi lối mỗi tầng 
Lên cao xét thấp giữ phần tiến thân. 
 
Dục tốc bất đạt, mọi việc cũng phải tự tiến trong trật tự, nhiên hậu tâm thân mới được an lạc. Sự thanh tịnh là 
mức tiến của phần hồn. 

 
 

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 11/11/1972) 
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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 
1/2000 
 
Kính gởi ông Tám, 

Con tên là P.T., lần đầu tiên con viết lá thơ này 
kính thăm ông. Thật sự là con chưa bao giờ được 
gặp mặt ông, và chưa bao giờ biết được "Tu Đạo 
Vô Vi" là gì. Gia đình con đã vừa xem qua cuốn 
video "thiền ca Anh và Tôi" làm cả gia đình của con 
rất cảm động. Ba đứa em con khen Thầy không ngớt 
miệng, đứa thì khen Thầy cái miệng giống như 
"Đức Phật Di Lạc", đứa thì khen Thầy sao mà 
giống y như "Ông Di Lạc" như đúc, quá là phúc 
hậu! Còn riêng con thì con không biết diễn tả như 
thế nào để nói lên hết cõi lòng đối với ông, bởi vì từ 
lời nói từ chữ; từ chữ một đều vì chúng sanh, muốn 
cho tất cả chúng sanh được an vui và hạnh phúc. 
Ông đúng là một bậc Chân Tu. 

"Đại Từ Bi thương chúng sanh 
Đại Hỷ Xả cứu muôn loài" 
Ông ơi! nếu thế gian này tất cả đều giống một 

chút, một chút xiú như Ông thôi thì vui Đạo đẹp Đời 
Hạnh Phúc biết mấy, phải không ông? 

Thưa Ông, con không biết bao giờ con có nhân 
duyên được gặp mặt Ông. Con xin phép Ông nếu 
lần sau Ông thực hiện băng video, Ông có thể thu 
hình vào đó nhiều hơn, bởi vì khi con và gia đình 
của con thấy được mặt Ông qua video, tất cả các 
con coi như đã có "nhân duyên" được gặp mặt ông 
qua cuốn video. 

Gia đình con có lòng thành xin phép đóng góp 
200 đô, để ông có điều kiện phát hành thêm băng 
video để giúp cho chúng sinh được an vui và hạnh 
phúc hơn. Con xin cầu chúc cho Ông thân tâm 

thường an lạc, để lèo lái con thuyền chánh pháp 
vượt Bến Mê. 
 
Kính Ông, 
PT, Texas 
 
---------------------------------------------- 
THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM 
Montréal ngày 7 tháng 1 năm 2000 

 
P.T., 
Duyên lành đến với mọi người ! Xem qua cuốn 

video Thiền ca Anh và Tôi, người nào có căn tu 
cũng đã tự cảm động và cảm thức đuợc sự thanh 
nhẹ của tâm linh sẵn có trong óc. Thiền ca Anh và 
Tôi đã khêu dậy một tâm tư như người hành đạo 
đang phát tâm đóng góp; mục đích cũng là muốn 
bảo tồn và phát triển triết lý cao siêu giúp cho hành 
giả trên mặt đất cùng tu cùng tiến. Với sự đóng góp 
của gia đình PT. có thể nối dài bàn tay cứu độ quần 
sinh, đưa triết lý cao siêu vào nội tâm của loài người 
ở tương lai. Nhiều người cùng tu sẽ tạo ra được sự 
bình đẳng giữa con người và con người, sống nhịn 
nhục khiêm nhường và thanh tịnh phục vụ khắp nơi 
nơi, tự diệt dục và diệt tham. Quả địa cầu sẽ có 
nghìn năm hòa bình và xây dựng một thế giới an 
bình cho chung. Sức mạnh thanh tịnh của loài người 
là vô cùng. Nếu mọi người phát tâm đóng góp, mỗi 
người một chút thì đại sự chung sẽ hình thành.  

Thành thật cám ơn sự đóng góp 200$ cho thiền 
ca của con và gia đình con. Chúc con và gia đình 
tận hưởng những gì của Trời Đất đã ân ban. 
 
Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng 
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Montreal, ngày 16 tháng 9 năm 1988 
TIỀN  

 
 

Tiền là Kim Mẫu tại trần 
Giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây 

Cảm thương nhơn loại vui vầy 
Tận tình phục vụ đổi thay thế tình 

Không tiền tha thiết nhơn tình 
Có tiền lại tự rẻ khinh người đời 

Lắm khi phục vụ hợp thời 
Lắm khi bê trễ gắt thời nắng mưa 

Đi đi lại lại cũng vừa 
Tiền nào của nấy nắng trưa phải chiều 

Biết mình rõ lý càng siêu 
Mẹ thương mẹ độ mẹ dìu tâm con 
Đồng tiền giải quyết sống còn 

Hết tiền lại phải tự bòn sửa tâm 
Tu hành rõ lý diệu thâm 

Tâm là chánh pháp tâm tầm đường đi 
Một lòng dự cảnh trường thi 

Học bài thanh trược tạm ghi tạm hòa 
Thức hồn đại nạn vượt qua 

Tâm không dấy động chan hòa tình thương 
Từ bi khai mở dựa nương 

Mẹ trong thanh tịnh mẹ thương suốt đời 
Bình tâm thanh tịnh sáng ngời 
Độ tha tại thế đời đời yên vui 
Tâm người tu luyện rèn trui 

Tiền trao tạm sống an vui cõi trần 
Dựng xây Kim Mẫu góp phần 

Trợ duyên học hỏi lần lần quán thông 
Nằm trong nguyên lý hóa công 

Sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu 
Chẳng còn ý niệm tiền xu 

Nam mô thay thế trùng tu hoài hoài 
Tự mình khai triển thanh đài 

Mẹ trong chơn thức Mẹ hoài bảo thương. 
 
 

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
 
 

 
 



6 | Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp                                                                                                Tuần Báo Vô Vi # 383 
 

BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

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

 
Dịch Giả   Đào Mộng Nam 

 
Hồi  Mười Hai (tiếp theo) 

VỚI NGƯỜI SÚC VẬT KHÁC LOÀI NHƯNG CHUNG TÍNH 

LEN ẤM CHE THÂN PHẢI NHỚ ĐẾN ƠN CỪU 

 
… 
Dương Sinh:  Xin hỏi cừu khác, cớ sao ngươi 
phải đầu thai chốn này? 
Cừu Ất:  Cảm tạ đức Tế Phật cùng Dương 
Thiện Sinh đã lưu tâm tới tôi, cùng giúp tôi tỉnh 
thức. Kiếp trước tôi là một gian thương chuyên 
bán len giả, hàng vải nội hóa nói dối là hàng 
ngoại quốc, khách hàng mua cho là vải quý 
bằng lòng mua giá mắc, thành họ bị lừa, không 
những chẳng hay mà lại còn tỏ lòng sung 
sướng. Suốt đời tôi chuyên bán vải xấu nói vải 
tốt để kiếm lời nhiều, lấy hai vợ, trọn kiếp 
hưởng hạnh phúc tràn trề. Lúc sống tôi không 
tin có nhân quả báo ứng, nhưng sau khi chết 
đứng trước đài gương soi ác nghiệp mới vô 
cùng sợ hãi, đã chịu đủ mọi hình phạt đớn đau 
do Diêm Vương trừng trị lại còn bị đầu thai làm 
kiếp cừu tại nước ngoài. Lông trên mình tôi 
cũng là áo mặc thân tôi, ăn cỏ, hấp thụ dinh 
dưỡng để cho bộ lông mọc dài, vừa đúng lúc 
thành bộ y phục đẹp đẽ liền bị người ta lột trần 
để dệt thành len đan áo, nên có thể nói tôi chỉ 
cày bừa không được thâu hoạch. Quần áo vừa 
mới mặc vào đã phải cởi ra, thực là bất hạnh 
muôn phần. 
Tế Phật:  Không được sinh lòng oán giận, quần 
áo lông của ngươi chẳng được mặc lâu là vì 
ngươi bạc phước. Ai bảo ngươi kiếp trước bán 
vải giả, khiến kiếp này phải thường hàng thật và 
giá thật một trăm phần trăm len cho người đời 
mặc để tiêu trừ tội nghiệp. 

Cừu Ất:  Nghe lời dạy của đức Tế Phật lòng 
con hối hận vô cùng. Kiếp trước vinh hoa phú 
quý, song chỉ được hưởng ít chục năm, còn kiếp 
này phải đày đọa giữa chốn đồng hoang chịu 
cảnh mưa nắng gió sương để sản xuất len cho 
người ta bán mà mình không được một cắc, chỉ 
còn biết tự trách mình thôi! 
Dương Sinh:  Xin hỏi cừu kia nữa, tại sao 
ngươi phải chuyển kiếp đầu thai làm cừu? 
Cừu Bính:  Kiếp trước tôi mở ngân hàng, 
những kẻ cần tiền tôi đều bắt chẹt cho vay lấy 
lời thật cao, phàm những ai cần gấp tới vay tiền 
của tôi đều phải chịu lời cao, nên có thể nói lợi 
đó là “lợi máu”, ăn của tôi một bữa cơm muốn 
trào máu họng, giống như bị tôi thọc huyết vậy. 
Vì gặp cảnh khốn quẫn cần tôi giúp đỡ, thì điều 
kiện nào họ chẳng chịu, tôi bèn nhân cơ hội này 
đòi ăn nằm với vợ và con gái họ, họ bị bắt ép 
trắng trợn, song cũng đành nuốt hận cắn răng 
chấp nhận. Lợi dụng sự nguy khốn của họ mà 
cướp đoạt tiền tài nhan sắc, nên đã phạm luật 
trời, sau khi chết bị đày xuống âm phủ chịu 
hình phạt khắc nghiệt, cùng chuyển kiếp đầu 
thai làm cừu, đày đọa tại chốn này thật là thê 
thảm. Kiếp trước giàu, xe sang gái đẹp, còn giờ 
tay trắng, đầu thai làm loài khác, mình mọc 
lông, đầu mọc sừng, xấu xa không chịu nổi. 
Dương Sinh:  Thưa ân sư cứ cho vay kiếm lời 
đều phạm tội cả đúng không? 
Tế Phật:  Không thể kết luận như vậy được. 
Ngân hàng cho vay lấy lời không có tội, nếu 
như cho vay để giúp đỡ người, không lấy lời có 
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công, lấy lời nhẹ thì không có tội. Với mục đích 
giúp người hoạn nạn vượt nguy khốn kể như 
giúp người một nửa. Còn ngược lại lấy lời nhiều 
của kẻ nguy khốn kể như làm ác, thuộc hàng bất 
nhân, lợi dụng kẻ nguy khốn túng thiếu để gian 
dâm với vợ và con cái họ ắt phạm luật trời. 
Những điều vừa trình bày đúng là như vậy, tục 
ngữ nói: “Lông cừu mọc trên thân cừu” coi rẻ 
người là tự hạ giá mình, hại người là hại mình, 
bằng chứng trên đây là bài học cảnh cáo người 
đời, nên gắng làm người đàng hoàng ngay thật, 
chắc chắn sẽ hái được trái lành. Còn nếu như 
gian trá lừa gạt, tham ô không những luật đời 

khó tha mà luật trời còn ghét bỏ. Đã không chịu 
làm người lương thiện, kiếp sau trời cao sẽ đày 
đọa, chịu mọi nỗi đắng cay khổ nhục. Các 
ngươi đã thuật lại hết tội lỗi, khuyên người tạo 
công, ta ban phước cho các ngươi kiếp sau được 
đầu thai lên làm người, song chớ quên giữ đạo 
để tránh lại bị đầu thai làm kiếp thú. Dương 
Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. 
Dương Sinh:  Thưa, con đã lên đài sen, kính 
mời ân sư khởi hành. 
Tế Phật:  Đã về tới Thánh Đức Đường, Dương 
Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. 

 
 (còn tiếp) 

 
 


