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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

Thô ngoõ
Moïi vieäc eâm xuoâi töï ñaûm thoâng
Thöïc haønh chaát phaùt töï tham toøng
Chuùa khoâng thaáy Chuùa, nay khoâng ñoäng
Nguyeân khí Trôøi ban vaãn tham toøng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 15/06/97 đến 21/6/97
Copyright 2007 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) Thiên nhiên hùng vĩ là sao ?
2) Do đâu có sự trở ngại ?
3) Việc tốt đẹp đến từ đâu ?
4) Thân thương là sao ?
5) Nghiêm luật của Trời Ðất là gì ?
6) Luật pháp thế gian có hữu ích cho người tu thiền hay không ?
7) Người tu Vô Vi cần chữ tín hay không ?
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1) Montréal, 15-06-97 5 :50 AM
Hỏi : Thiên nhiên hùng vĩ là sao ?

2) Montréal, 16-06-97 5 : 55 AM
Hỏi : Do đâu có sự trở ngại ?

Ðáp : Thưa thiên nhiên hùng vĩ là cảnh vật tự
nhiên hình thành, hợp khí cùng Trời Ðất, nơi đó
gọi là thắng cảnh có một không hai. Ai nhìn qua
cũng thán phục sự vĩ đại của Trời đất
Kệ :
Thiên nhiên cảnh đẹp duyên hùng vĩ
Có một không hai chuyển tiếp ghi
Thực hiện phơi bày trong thực chất
Luân lưu tại thế vẫn duy trì

Ðáp : Thưa do sự thiếu thông cảm lẫn nhau, cho
nên xãy ra sự trở ngại, thế gian là cõi tạm nhưng
mỗi mỗi cũng phải thông cảm với nhau, nhiên
hậu mới có cuộc sống hòa bình
Kệ :
Cuộc sống chung vui ý thiển lành
Hòa bình chung hợp thật là thanh
Thực hành chất phát trong sự thật
Quí tưởng Trời cao đạt ý thanh

3) Montréal, 17-06-97 5 :00 AM
Hỏi : Việc tốt đẹp đến từ đâu ?

4) Montréal, 18-06-97 5 :20 AM
Hỏi : Thân thương là sao ?

Ðáp : Thưa việc tốt đem đến từ sự thất bại hay
là từ khó khăn đem đến việc tốt. Sự thất bại là
mẹ đẻ của sự thành công, sau sự khổ tức là sự
vui, người tu từ động loạn trở nên thanh tịnh
Kệ :
Kích động giúp hồn trong tiến hóa
Dày công tu luyện tự mình xa
Tình đời đen bạc không còn nữa
Tiến hóa không ngừng tự vượt qua
5) Montréal, 19-06-97 2 :45 AM
Hỏi : Nghiêm luật của Trời Ðất là gì ?

Ðáp : Thưa thân thương là hiểu họ như mình,
cũng nằm trong nguyên lý của Trời Ðất hình
thành, chung một khả năng trong thực hành
Kệ :
Cùng hành từ trược tiến hòa thanh
Chẳng có cạnh tranh chẳng giựt giành
Trời đất hợp bàn khai triển trí
Hướng thanh tự cứu tự mình thanh
6) Atlantic City, 20-06-97 3 : 00 PM
Hỏi : Luật pháp thế gian có hữu ích cho người
tu thiền hay không ?

Ðáp : Thưa nghiêm luật của Trời Ðất là sự sáng
lạng ẩn tàng trong nội tâm. Người tu thiền phải Dáp : Thưa luật pháp thế gian đã hình thành sau
thanh tịnh, thì mới cảm nhận được điều nầy
sự rắc rối và mất trật tự của quần chúng, rất hữu
ích cho người tu thiền
Kệ :
Bình tâm niệm Phật giải vui vầy
Kệ :
Cảm thức trần gian một cái cày
Sống yên đúng luật chẳng lo phiền
Trí tuệ phân minh dìu tiến bước
Tu tiến bình tâm tự tiến xuyên
Trì tâm tu luyện lại càng may
Ðời đạo phân minh không dấy động
Bình tâm thực hiện dứt tâm phiền
7) Atlantic City, 21-06-97 4 :15AM
Hỏi : Người tu Vô Vi cần chữ tín hay không ?
Ðáp : Thưa người tu Vô Vi rất cần chữ tín, nếu thất tín không phải Vô Vi. Lợi dụng Vô Vi để làm
điều sái quấy, tức là hại chính mình, không làm sao bước đến ngưỡng cửa Vô Vi được, phần hồn sẽ
bị đọa lạc ở tương lai
Kệ :
Tu hành thất tín lại làm sai
Nghĩa khí không còn tâm tự hại
Tạo khổ cho tâm gieo ý độc
Trí tâm không sáng sống tự đày
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TR ÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Thưa ông Tám, như vậy cái câu “Thiện duyên nan ngộ”, cái duyên gặp được đạo là khó,
đã sanh ra không biết nó thành con vật hay con người, sanh ra được con người là quý rồi,
gặp đạo là cái việc khó. Mà những người chết họ là ma, họ chưa được sanh ra con người mà
bây giờ họ được tu theo pháp lý, cái chuyện đó có dễ dàng như vậy không?
Ðáp: Bởi vì chúng ta tu ở đây cũng không phải là con người tu, mà phần hồn tu. Con ma nó cũng
thuộc về thiêng liêng, nhưng nghe, nó minh cảm rồi, nó có thể theo nó tu, nhưng mà con người nó
gặp sự diêu động nhiều hơn và nó thích thì nó đủ tiện nghi hơn con ma, con ma nó có tu nó cũng
chậm hơn. Cho nên bên trên Quan Âm có tổ chức kêu bằng hiệu triệu linh hồn để trợ giúp những
phần kêu bằng người ta có tâm muốn tiến về Phật, tới đó thì cái phướn đó nó đắt đi mau lẹ, bởi vì
nó thiếu tiện nghi hơn con người.
THƠ
Công phu
Tiếng mỏ gỏ tỉnh thức
Câu kinh bật ngộ chuông
Ai còn đang thiền thở
Lắng lòng trong hư không
Thiền hành mây trăng gió
Tọa thiền lá rung cây
Mắt dòm tâm trống hoác
Vô tướng hảy xem đây
Một chân bay bụi trần
Một chân in dấu bước
Suối đùa đôi chân bước
Ðá bật cười dưới chân
Ai xuôi dòng sinh diệt
Ai mở cửa vô môn
Nam mô ai niệm Phật
Tỉnh lặng trong hư vô
5 thành củ chi 23-3-2007
===
NẮNG ĐÀO
XUÂN chẵng về chỉ ghé Đông - Tây
Việt-Nam quê Mẹ đợi chờ đây
Đạo Đời song tiến sông dù cạn
XUÂN mãi lang-thang mộng ước đầy
Vô-Vi pháp quí bao người biết
Nhẫn-nhục hòa-thương mấy kẻ hay
Nắng đượm không-gian hương gió mới
Tình Xuân dâng Mẹ ấm men say .
Họa bài Nắng đào của đ/h Trịnh Quang-Thắng
Cairns, 23/03/2007
Thân thương,
Phạm Xuân-Hồng

HEO TÂM TÌNH
Mỗi năm con Giáp tượng hình
Năm nay heo xuất tâm tình : Bạn, Ta
Trần gian cõi thế ta-bà
HEO thầm ước nguyện có nhà Thiền-Tu
Để môn TU-TẮt đừng lu
Mai sau hậu-thế không mù Pháp-Thiên
Tam sao thất bổn bao niên
Úc-Châu chưa có Viện Thiền Pháp ni
Xứ này sát cạnh nước mình
Thiên-cơ đâu thể khai-minh tỏ-tường
Bao năm lặn-lội mười phương
Lập-trường DŨNG, TRÍ mở đường tự đi
NHẪN, BI được chọn đề thi
Thiền-cư chưa thuộc để ghi bài này
HEO đành năn-nỉ xin nài :
" GIÚP CHO CHÚT ĐỈNH BẠCTIỀN ĐỂ XÂY "
Vô-vàn xúc cảm lời này
Bạn - Tôi - còn nghĩ gì đây nữa, Trời ?!
Tình Người Quy Hội đầy vơi
Tâm thành của ít đáp lời gieo thương
Tại-gia cư-sĩ nêu gương
Cơ-đồ THƯỢNG-ĐẾ Hội-Trường góp thêm
Đúng, sai, thưởng, phạt khi về
TAM-TÒA phán quyết đường quê hai chiều
Bờ Mê bến Giác qua kiều
Tâm ta tự chọn Hồn yêu về Trời
Biết rằng người thế lắm lời
Có, Không, Phải, Quấy , bao thời trãi qua
Buông lơi thế-sự thứ-tha
"Tâm làm thân chịu " Phật, Cha, biết nhiều
Pháp-Thiên được hưỡng đều đều
Dành cho hậu-thế mở chiều thông-quang
Du-hành nhẹ thoát tâm an
Nhị-thân thanh-thãn về KHÔNG đời đời .
Cung kính dâng lên Người Tôi Thương
và thân tặng quý Bạn Đạo khắp nơi.
Cairns, 22/03/ 2007 ( năm Đinh-Hợi )
Kính bái,
Phạm Xuân-Hồng
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Hồn Thơ Giờ Tí
Đêm về thắp nến làm thơ
Trằng vàng mơ mộng quá giờ công phu
Chừng thơ mới biết thiếu tu
Trăng vàng chiếu sáng mờ lu tâm mình
Viết xong ta vội giựt mình
Nhìn lên trăng vẩn làm thinh mĩm cười
Ngắm trăng thấm thía tình người
Trăng vàng như củ lòng người đổi thay
Giờ đây ta phải ra tay
Thực hành chánh pháp mới hay trăng mờ
Nhìn lại đã quá hai giờ
Thực hành không có mà ngồi làm thơ

SẮC TƯỚNG
Sắc tướng âm thanh mãi rộn ràng
Người tu vì nó phải đa mang
Chạy theo ngọai cảnh quên tâm thức
Gieo rắc ngũ hành mất điển quang
Chánh Ðạo cần chi điều quảng cáo
Tâm Thành tự mở rộng thênh thang
Chơn thiền hướng nội chăm tu sửa
Thanh thản độc hành đáo Lạc Bang.
Phú-Nhuận, 24-03-2007
THIỀN TÂM

Trăng Khuyết Hoa lai bai Minh Dang
PTDN so 599

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH DVD HÀNH TRÌNH DU THUYẾT CỦA ĐỨC THẦY
NĂM 2006, tựa là “Duyên Nghiệp”.
Để kỉ niệm cũng như ghi nhận công ơn và hạnh hi sinh của Đức Thầy
trong cuộc hành trình hoằng pháp khắp nơi trên thế giới năm 2006,
VMC xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý Bạn Đạo Vô Vi bộ DVD
15 cuốn đầy đủ chi tiết, chủ đề được Đức Thầy đặt tên là “ Duyên
Nghiệp “.
Đây là bộ DVD chất lượng quý hiếm, bao gồm nhiều lời minh luận,
chân ngôn và lý giải của Đức Thầy trong năm 2006. Một bộ DVD mang
nhiều hình ảnh âm thanh kỉ niệm thân thương giữa Thầy và Trò, giữa
Bạn Đạo với Bạn Đạo. Bộ DVD đầy ý nghĩa không thể thiếu trong gia
đình Vô Vi. Bộ DVD ghi nhận đầy đủ những nơi in dấu chân Thầy:
- Cuộc viếng thăm của Đức Thầy ở thiền viện Nhẫn Hoà (Olympia), TV
Hai Không, võ đường Hùng Vương, San Jose & TV Vĩ Kiên (California),
USA.
- Đại hội Hội Tụ Vinh Quang, Bangkok, Thái Lan, Hong Kong và Kuala
Lumpur.
- Cuộc viếng thăm Australia của Đức Thầy qua 3 thành phố Perth,
Sydney, Cairns
- Sinh hoạt của Đức Thầy ở nam Cali (USA) và Montreal (Canada)
- Khóa Sống chung Giáng Sinh tại Hyatt, Irvine
- Mừng Tết Đinh Hợi với Đức Thầy tại Trụ Sở Xây Dựng Nam Cali (USA)
VMC chúng con thành kính tri ân Đức Thầy đã không quản khó nhọc
tạo cơ duyên truyền pháp và thăm viếng khắp nơi trong năm 2006, cũng
như cho phép anh em chúng con có cơ hội ra mắt bộ DVD “ Duyên Nghiệp
“.
Chúng tôi cũng không quên ghi nhận công ơn của quý anh chị, quý bạn
đạo thiện nguyện đã làm việc trong âm thầm, nhiệt tình và liên tục
ủng hộ đóng góp vào việc phát triển và xây dựng Vô-Vi.
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Xin các TĐ và BĐ liên lạc với đại diện phân phối về nhu cầu như
sau:
Tây Bắc Mỹ:
Nguyễn Như Hoàng
499 Venecia Drive
San Jose, CA 95133-2964
Tel: (408) 272-1428
Email: John_Hoang_Nguyen@yahoo.com
Nguyễn Văn Minh
7622 23rd ST # A/B
Westminster, CA 92683
Tel: 1(714) 837-4988
Email: nvminh1@gmail.com
Đông Bắc Mỹ:
Quách Cúc
3605 Reed St
Philadelphia, PA 19146
Tel: (215)467-2763
Âu Châu:
Đồng Trọng Trí
Leuchte 19
60388 Frankfurt, Germany
Tel: (49)6109-37-5319

Email: tri.dong@t-online.de
Úc Châu:
Lê Tấn Quốc
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152, Australia
Tel: (08) 9450-7416
Email: dsvv@iinet.net.au
Mọi ủng hộ phát tâm ấn tống tài liệu tu học CD/Kinh Sách/DVD 2007,
xin quý bạn đạo gởi về: (giá vốn xin ủng hộ $3 US/1 DVD = $45$US)
Vo-Vi Multimedia Communication
PO Box 741324
Dallas, TX 75374-1324, USA
Thành thật cám ơn Quý Bạn, và kính chúc Quý Bạn một mùa xuân an vui
tu trong thanh tịnh .

Vô-Vi Multimedia Communication (VMC)

kính bái,

5

Chương Trình Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người, Úc Châu
Xin thay mặt cho ban vận động xây cất Thiền Viện, con Lê Tấn Quốc xin cám ơn Đức Thầy đã ủng
hộ và cho anh em chúng con cơ hội phục vụ Đạo Pháp. Cảm ơn toàn thể bạn đạo Vô Vi đã góp công
của vào chương trình lợi ích chung này.
CHƯƠNG TRÌNH 1M VUÔNG CỦA THIỀN VIỆN QUY HỘI TÌNH NGƯỜI, CAIRNS
CÙNG CHUNG XÂY DỰNG THỰC HÀNH TỰ TU
Heo* này xin bạc bạn ơi!
$20 đô mỗi đứa tưởng Trời giúp cho
15 tháng xây dựng quanh co
Thiền viện đất rộng chẳng lo chẳng phiền
Quy Hội Tình Người bạn hiền
Giúp cho chút đỉnh bạc tiền để xây
Cùng chung xum họp vui vầy
Dựng xây thắng cảnh nơi này thiền tu
Tình đạo sống động an du
Ngày ngày tự thức tự tu tiến hoài.
Quí thương,
Lương Sĩ Hằng,
Vĩ Kiên
San Diego, ngày 01 tháng 02 năm 2007
Đinh Hợi 2007.
Danh sách bạn đạo ủng hộ chương trình 1 mét vuông tới ngày 30/03/2007
(chữ màu xanh và nghiên biểu hiện cho những chi tiết mới)

Số

7

8

9

10

Bạn đạo
Huỳnh Thiệu Tường,
Hoàng Thái Lan,
Huỳnh Tích Nam &
Huỳnh Thiệu Lân
Lê Thị Cẫm Giang,
Ông Bà Lê Văn Thắng,
Dương Dậu,
Dương Yvonne, Dương Yvette
Nguyễn Thị Thơm Benjamine,
Võ Văn Hòa Benjamine,
Laura Benjamine &
Sandrine Benjamine
Phạm Thi Xuân Hồng,
Phạm Phú Lân,
Roger Delfin Phạm Phú &
Leopoldo Delfin Phạm Phú

Nơi cư ngụ

Ngày bắt
đầu
(chấm dứt)

Mét
vuông

Pháp

01/02/2007
(01/07/2008)

1

$300

AUD

01/02/2007
(01/07/2008)

1

$300

AUD

1

$300

AUD

1

$300

AUD

Tổng số tiền thu
(tổng số tháng/15)

01/02/2007
(01/07/2008)
01/02/2007
Aus-Cairns
(01/07/2008)
6

11
57

91
92
93
94
106
107
108
109
110
111
117
118
119

Võ Anh
Nguyễn Xuân Mai
Trần Long &
Hồ Thị Ngọc Thanh
Trần Minh &
Trần Florence
Lê Thị Thông
Đồng Trọng Trí
Trần Thị Hồng
Nguyền Văn Lâm &
Nguyễn Thị Hường
Gia đình Lại Trần Tê
Gia đình Ngô Minh Hải
Ẩn Danh-Fortworth
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nguyễn Minh Long
Trần Quang Lực
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Thị Thắm
Ẩn Danh
Nguyễn Sony
Trần Xuân Thu
Bùi Thị Liên
Michael Sutherland

120

Ông Bà Trần Phong

121
122
123
124
125

Lâm Minh Sơn
G/Đ Bác Trí
Nguyễn Thị Hoa
Lê Hoàng
Hồng Châu
PANYASAK BOUNTHONG
MARIE

58
67
68
73
85
86

126

Aus-Melb
USA-Bắc Cali

09/02/2007
20/02/2007

1
1

$100
$300

AUD(1)
USD

USA-Florida

20/02/2007

1

$200

USD

USA

20/02/2007

1

$200

USD

USA
Đức Quốc
USA-Florida

20/02/2007
26/02/2007
28/02/2007

1
0.5
1

$200
$100
$100

USD
EURO
USD

USA-Florida

28/02/2007

1

$100

USD

Đức Quốc
Đức Quốc
USA-Texas
USA-Florida
USA-New York
USA-New York
USA-Philadelphia
USA-New York
USA-Dallas
USA-OR
Đức Quốc
USA-Cali
USA-Florida
USA-San
Francisco
Canada-ON
USA-Dallas
USA-Nam Cali
USA-Nam Cali
AUS-Melb
PhápSTRASBOURHG

26/02/2007
26/02/2007
04/03/2007
04/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
19/03/2007
19/03/2007
19/03/2007

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

$100
$500

EURO
EURO

$1,200
$1,200
$1,200
$350
$1,200
$200
$200

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

$100

USD

19/03/2007

1

27/03/2007
27/03/2007
18/03/2007

$624
$300
$300

USD
USD
USD

23/03/2007

1
1
1
1
1

$100

AUS(1)

27/03/2007

1

$1,000

EURO

Tổng số mét vuông (30/03/07)
-Thiền Viện cần 350 mét vuông

131

Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày 30/03/2007

Số

Bạn đạo

Quốc gia

Ngày

Thu nhập
7

33
34
35
36
37

Ẩn Danh
Nguyễn Thị Hòe
Nguyễn Văn Sang
Trần Ethan
Steven Sam Tran

USA-OR
Canada - Ontario
USA-Las Vegas
USA-Nam Cali
USA-Nam Cali

2703/2007
17/03/2007
14/03/2007
18/03/2007

$200USD
$100CAD
$500USD
$250USD
$400USD

Tổng cộng số tiền đóng góp tới ngày 30/03/2007 là
$38,860 AUD + $9,950USD+$100CAD
Thành thật cảm ơn sự phát tâm của Quý Bạn Đạo.
Kính bái,
Lê Tấn Quốc.
Người phụ trách công trình xây cất Thiền Viện Quy Hội Tình Người.
http://www.mareeba.vovi.org/
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