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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 số 614 15 tháng 4 năm 2007 
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 
 

Thöùc Tænh 
 

Thöùc tænh töï tu laø chaùnh phaùp 
Thò phi ñoàn ñaïi laïi gieo saàu 

Töï mình giaûi toûa khoâng coøn ñoäng 
Tieán hoùa chung vui töï giaûi saàu 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 29/06/97 đến 05/07/97 
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) Qui nguyên giềng mối thì qui nguyên làm sao  ? 
2) Sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện trong lúc nào  ? 
3) Tinh minh là sao  ? 
4) Quí yêu tâm xác tức là quí yêu Trời Phật  ? 
5) Muốn có hòa bình thì phải làm sao   
6) Tại sao làm người ai ai cũng tham dâm cả  ? 
7) Niệm Phật làm sao giúp được thần kinh thanh tịnh  ? 
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1) Atlantic City, 29-06-97 2  :40 AM 
Hỏi  : Qui nguyên giềng mối thì qui nguyên làm 
sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn qui nguyên giềng mối thì phải 
thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí 
Phật Pháp bằng môn Pháp Luân Thường 
Chuyển, hít từ động đến tịnh, hơi đầy rốn đầy 
ngực tung lên bộ đầu. Làm nhiều ngày nhiều giờ 
như vậy, thì luồng điển bên trong nội thức sẽ 
được quân bình, trí sáng tâm minh, nhắm mắt 
thấy sáng và lớn rộng, niệm Phật đều đặn, huyền 
bí của nội tâm được khai mở, sẽ cảm nhận sự vô 
cùng của tâm linh trong thanh tịnh 
  Kệ  : 
 Càng ngày tu tiến càng minh tinh 
 Khai mở tâm linh rõ tiến trình 
 Thực hiện không ngừng tâm thức giác 
 Ðời là tạm cảnh hướng tâm linh 
 

2_ Atlantic City, 30-06-97 4  :20 AM 
Hỏi  : Sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện trong lúc nào  
? 
 
Ðáp  : Thưa sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện lúc thua 
thiệt, tâm muốn thắng đối phương , sẽ xuất hiện bất cứ thủ 
đoạn nào bất hợp pháp để triệt hạ đối phương. Ngược lại 
người tu thiền phải tha thứ và thương yêu để chiến thắng và 
xây dựng cả hai 
  Kệ  : 
 Quí trọng thương yêu tự tiến hoài 
 Bình tâm học hỏi chẳng lầm sai 
 Qui nguyên giềng mối tâm thành đạo 
 Học hỏi không ngừng tự sửa sai 
 

3) Atlantic City, 01/07/97 7  :15 AM 
Hỏi  : Tinh minh là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa tinh minh là làm Pháp Luân Thường 
Chuyển hiệp khí cùng Trời Ðất, nguyên lý thông 
khai, trí sáng tâm minh, biết mình biết họ, tận 
diệt giận hờn 
  Kệ  : 
 Pháp giới phân minh tiến từ cơn 
 Huệ giác thân hình trong cõi tạm 
 Học hỏi triền miên không loạn động 
 Khai thông trí tuệ trí không sờn 
 

4) Atlantic City, 02/07/97 2  :15 AM 
Hỏi  : Quí yêu tâm xác tức là quí yêu Trời Phật  ? 
 
Ðáp  : Thưa quí yêu tâm xác thì mới bằng lòng tu sửa, càng 
ngày càng thanh tịnh hơn thì mới rõ nguyên lý của Trời Ðất, 
dễ tu dễ hành pháp hơn, biết xác biết tâm, thì sẽ biết được 
giá trị hiệp khí cùng TrờI Ðất, sẽ dấn thân tu hành vô quái 
ngại, rõ mình rõ họ rõ tâm linh, bằng lòng tiến hóa tới vô 
cùng 
  Kệ  : 
 Thâm sâu khai triển thức muôn bề 
 Thực hiện công phu chẳng chán chê 
 Trí sáng tâm minh hành nhứt trí 
 Dồi dào khỏe mạnh chẳng buồn chê 

5) Atlantic City, 03/07/97 4  :20 AM 
Hỏi  : Muốn có hòa bình thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn đạt tới thật sự hòa bình thì 
phải tự xây dựng từ tâm lẫn thân, phải bỏ công 
thực hành phương pháp tu thiền, khứ trược lưu 
thanh, khai triển nội khoa tâm lý, thường xuyên 
thực hành, niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, khai 
mở huyền bí trong nội tâm của hành giả, nhiên 
hậu mới tự cảm thức được sự thanh tịnh là cần 
thiết 
  Kệ  : 
 Khai triển tâm linh giải nỗi phiền 
 Không không có có vẫn an yên 
 Không ngừng tự hiểu tâm hành đạo 
 Sáng suốt phân minh trí tiến xuyên 
 

6) Atlantic City, 04/07/97 3  :20 AM 
Hỏi  : Tại sao làm người ai ai cũng tham dâm cả  ? 
 
Ðáp  : Thưa làm người ai ai cũng có bản chất tham dâm vì 
tâm thức lúc nào cũng linh động, muốn có những gì chính 
mình chưa có, bắt buộc phải tham dâm, tùy theo hoàn cảnh, 
tạo thành nhân quả của mỗi người khác nhau, luân lưu từ 
nhiều kiếp, rất khó giải quyết. Nếu không chịu tu sửa thì sẽ 
sống trong tập quán tốt hay xấu đó thôi. Niệm Phật là một 
tập quán tốt tự khai triển tâm linh và dẹp bỏ nghiệp chướng 
trong nội tâm 
  Kệ  : 
 Khai thông trí tuệ tự thanh lần 
 Giải bỏ trần tâm tự xét phân 
 Thức giác chơn hồn không quyến luyến 
 Bình tâm thanh tịnh tiến cân phân 
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7) Atlantic City, 05/07/97 5  :50 AM 
Hỏi  : Niệm Phật làm sao giúp được thần kinh thanh tịnh  ? 
 
Ðáp  : Thưa niệm Phật bằng ý, tức là co lưỡi đụng nướu răng trên, dùng ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, thì 
luồng điển trong nội tâm sẽ hội tụ, nước miếng tuông chảy đều, chứng minh chấn động trong nội tâm chuyển 
chạy một vòng trong nội thức. Lâu ngày nước miếng sẽ thay đổi ngọt, tâm trí nhẹ nhàng, thích thiền thay vì 
động loạn, thần kinh sẽ ổn định, tự cảm thức cuộc sống là tạm, chỉ lo hành triển trở thành một tập quán tốt, 
toàn thân cảm thức được nguyên lý của Trời Ðất là một, tự hiểu nguyên điển của Trời Ðất, lúc nào cũng sống 
động và xây dựng trong thực hành 
  Kệ  : 
 Tự mình thức giác trở về không 
 Nguyên lý Nam Mô triển một vòng 
 Có có không không đồng giải quyết 
 Trí tâm sáng suốt chẳng cầu mong 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Hỏi: Thưa ông Tám, ông Tám và ông Tư rất thương mến đệ tử vậy, có khi nào vì lòng 
thương đệ tử mà ông Tư và ông Tám lại hành động có phương hại cho việc tu hành của chính 
mình không? Như trong chuyện Phong Thần có nhiều vị vì thương trò mà hại thân? 
 
Ðáp: Ở đằng này không có. Ở đằng này là tùy cái khả năng cái luồng điển khai thông. Cũng như 
bây giờ hồi trước, kiếp trước, mấy kiếp trước chúng ta đã gặp mặt rồi, rồi bây giờ cái luồng điển nó 
nhẹ, thì tất cả bà con hội ngộ để gặp chung, mở lẫn nhau cái khả năng của luồng điển tu hành. 
Ðằng này thâu góp được bao nhiêu thì nhóe ra cái ánh sáng cho tất cả những người bạn đạo ở xung 
quanh, chứ không phải thương theo cái lối thương ở thế gian, thương theo cái lối thương của địa 
tiên, nghĩa là đánh người này, bỏ người kia, diệt người nọ. Cái này không, cái này trong cái tình 
thương cho tất cả, chỉ bổ túc và xây dựng đem lại ánh sáng suốt cho các tầng lớp, chớ không phải 
là diệt cái sáng suốt của họ. Từ một con ma nhập xác một người bạn tu, lắm lúc tôi cũng có quyền 
năng, có thể mượn bên võ Phật đánh đuổi họ, nhưng mà nhiều khi tôi cảm giác nếu làm như vậy 
cũng sai, tôi chỉ khuyên, khuyên cái người sống và cái phần hồn lần lần tìm hiểu lấy mình và tự sửa 
chữa tu tiến, hai bên đồng tiến chứ tôi không muốn rằng diệt một bên mà bỏ một bên. Thành ra cái 
phương pháp này nó vô hại, nó không có hại, khi mà mình giúp người ta là giúp trọn lành chứ 
không có giúp một bên, thành ra nó không có phương hại như hồi trước mấy ông địa tiên thuộc về 
võ Phật phù thủy đó đánh đám này giữ đám kia. Cái đó sau này nó có hại cho bản thân cái người 
truyền pháp. Ðàng này thì tôi chủ trương không có cái đó nữa. Hồi trước thì tôi cũng có theo ông 
Tư về cái vấn đề mà đánh đổ ma quỹ đã xâm nhập vô trong cái bản thể bạn đạo, tốp này tới tốp 
khác, nhưng mà tới đó tôi cũng không đánh, tôi chỉ đứng niệm Phật thôi, nhưng mà nó thấy cái oai 
điển của tôi thì nó cũng nể một phần, chứ còn đánh thì ông Tư ổng sai âm binh đánh, chứ tôi không 
có dám đánh, rồi đó tới bây giờ, tôi thấy đi cái con đường chơn chánh của Ðức Thích Ca, không có 
vụ chiến tranh, đi tới hòa bình cho tất cả, xây dựng, cởi mở, đem sự sáng suốt cho tất cả vạn vật 
vạn linh, chứ không phải là giúp một cá nhân nào và bỏ một cá nhân nào hết. 

THƠ 
              Xuân Về 
Đi đã một vòng Đông lẫn Tây 
Hưởng tròn phúc lộc Trời ban đây 
Giật mình tỉnh giấc tình đời cạn 
Khép mắt thiền du nghĩa Đạo đầy 
Đường cũ con về Thầy vẫn biết 
Pháp xưa người dụng bạn nào hay 

Mai vàng nắng rạng bừng ngày mới 
Thanh tịnh Xuân về chiếu dịu say 
       Thiển họa Nắng Đào 
Thương tặng anh Thắng , chị Hồng 
       El Cajon, 01-04-2007 
          Lê Hữu Nghĩa 
                    ==== 
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         ĐẤT NƯỚC GIÓ LỬA 
Đất lành được phước cha ban tặng  
Nước mùa tưới mát nẫy mầm xanh  
Gió mùa thụ phấn hoa sinh trái 
Lửa trời sưởi ấm sự sống thành  
                  *** 
Ngày nay may mắn được thân  
Do duyên tiền kiếp làm nhiều điều ngay  
Hai chân đứng thẳng thật oai  
Muôn loài kính nể có chi sánh bằng  
Nhiều kiếp tiến hoá thế trần  
Phân biệt tốt xấu nhiều điều dỡ hay  
Muôn màu muôn sắc phơi bày  
Mùi hương cá thể muôn loài tiến thăng  
Tư duy nhận rõ chúng sanh 
Cộng sinh vạn vật anh em một nhà 
Vô hình vô tướng tình cha  
Cho nhiều bài học tiến lần siêu linh 
Học thanh học trược hành trình  
Càn khôn vũ trụ trời ban món quà  
Duyên trời phật pháp ban ra  
Duyên lành được phước cha ban phép mầu 
Từ đây thoát cảnh khổ sầu  
Dũng hành ba pháp thiên đàng vô sanh 
          Phúc Tâm Cà Mau 4/3/2007  
                    =====    
         CÁM ƠN HOA ĐIỂN  
(THÂN TẶNG ANH BẠN TRẦN KIÊN HOA ) 
Đại hội năm rồi đất Thái Lan  
Gặp lại Trần Kiên vui vô cùng  
Nghĩ  mình còn trẻ như lúc trước  
Chọc ghẹo cợt đùa làm anh than  
Nhắc nhỡ nghiêm minh lời anh cả  
Giựt mình nghĩ lại tóc bạc vàng  
Cám ơn Hoa điển cho thuốc đắng  
Tỉnh giác thiền bất khả luận bàng  
         Phúc Tâm Cà Mau 27/3/2007 
                     ==== 
LỜI CHÚC KHI CHIA TAY ! 
(Thân tặng chị Mỹ ở TÐ. Phú Nhuận) 
 
Chị sắp đi rồi ! đi thật sao ? 
Tao Ðàn Phú Nhuận đón ai vào ? 
Bao năm tỷ muội dìu nhau tiến 
Nay chị đi rồi, dạ xốn xao ! 
 
Chị đi hay ở Bề Trên xếp, 

Người đi, kẻ ở luôn gìn “nếp” 
Ðạo đã ăn sâu trí não rồi 
Mỗi người mỗi việc không ngừng tiếp. 
 
Biết nói gì đây những lúc này ? 
Chúc người sang đó vạn điều may 
Công phu hành pháp không giờ dứt 
Thanh điển chói lòa tựa mây bay ! 
         Tân Phú, 12h30 ngày 26-02-2007 
             Thanh Dũng 
                 ==== 
    NÖÔÙC SUÙC RUOÄT VOÂ VI  
  
CAØ PHEÂ VOÂ VI  
BÌNH MINH SAÙNG LEÂN  
SAU ÑEÂM COÂNG PHU  
GIOÏT SÖÔNG NAÉNG LEÂN  
  
BÌNH NÖÔÙC TRONG XANH  
GIOÏT SÖÔNG XUAÂN MAI  
CAM LOÀ SUÙC RUOÄT  
TÖÔÙI MAÙT THAÂN GAÀY  
  
TAY NAÂNG CHEÙN ÑAÀY  
KHOÂNG PHAÛI CAØ PHEÂ   
CUÕNG KHOÂNG LAØ TRAØ  
KHOÂNG LAØ NÖÔÙC SUOÁ I 
  
CHÆ LAØ GIOÏT SÖÔNG  
VOÂ VI THANH ÑIEÅN  
CHO NGÖÔØI YEÂU THÖÔNG  
SUÙC RUOÄT SAÏCH NGÖÔØI  
  
CHUNG THIEÀN ÑAÏI HOÄI  
CHIA SEÕ MUOÂN NGÖÔØI  
CHAÛY HOAØI KHOÂNG HEÁT  
UOÁNG HOAØI TÌNH THÖÔNG  
  
NÖÔÙC THAÙNH VOÂ VI  
THANH ÑIEÅN TRAØN ÑAÀY  
TRÖÔÏC ÑIEÅN RA ÑI  
TU ÑI VOÂ VI  
  
SUOÁI NGUOÀN NGOÏC BÍCH  
THÖÏC HAØNH CHAÁT PHAÙC  
BÌNH TAÂM THANH TÒNH  
ÑAÏT ÑIEÅN THANH QUANG  
  
5 THAØNH CUÛ CHI 9-4-2007 
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THÔNG BÁO CỦA CA ÐOÀN ÐÓNG GÓP: 
 
Ca đoàn ĐÓNG GÓP (Do Đức Thầy đặt tên) tại Nam California, xin kính mời qu ý bạn đạo có 
giọng ca tốt khắp năm châu, tuổi từ 18 trở lên gia nhập ca đoàn để đóng góp vào những đêm văn 
nghệ và sinh nhật Đức Thầy trong ngày Đại Hội “Thực Hành Chất Phác” sắp tới. Các nhạc phẩm 
thiền ca và bài tập hát sẽ được gởi tới ca viên để tập dượt trước ngày đại hội. Xin các bạn liên lạc 
với anh:  
 
Trần Văn Thuận 
8300 Chapman Ave., Apt #33 
Stanton, CA  90680 
Email: ptran3014@yahoo.com 
Cell phone: 714-797-7372 
 
Ca đoàn ĐÓNG GÓP chân thành kính mời. 
 

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 13/04/2007 

(chữ màu xanh và nghiên biểu hiện cho những chi tiết mới) 
 

Số Bạn đạo Nơi cư ngụ 
Ngày bắt 
đầu 

(chấm dứt) 

Mét 
vuông 

Tổng số tiền thu 
(tổng số tháng/15) 
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67 Trần Minh & 
Trần Florence USA-San Jose 20/02/2007 1 $400 USD 

68 Lê Thị Thông USA-San Jose 20/02/2007 1 $400 USD 
73 Đồng Trọng Trí Đức Quốc 26/02/2007 0.5 $200 EURO 
91  Gia đình Lại Trần Tê Đức Quốc 26/02/2007 1 $200 EURO 
126 Lê Chí Thành Đức Quốc 11/04/2007 1 $1,000 EURO 

127 Lý Nga Canada – 
T/Đ Lĩnh Tâm 12/04/207 1   

128 Lý Huệ Canada – 
T/Đ Lĩnh Tâm 12/04/207 1   

129 Ẩn Danh Canada – 
T/Đ Lĩnh Tâm 12/04/2007 1   

130 Ẩn Danh Canada – 
T/Đ Lĩnh Tâm 12/04/2007 1   

131 La Vi Khon Canada-
Edmondton 13/04/2007 1 $1,200 USD 

132 Nguyen Thi Quyen Canada-
Edmondton 13/04/2007 1 $1,200 USD 

       

 Tổng số mét vuông (13/04/07) 
-Thiền Viện cần 350 mét vuông   139   

 
Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày 13/04/2007 

 

Số Bạn đạo Quốc gia Ngày Thu nhập 

46 Tạ Minh Aus-Melb 11/04/2007 $200 AUD 
47 Chú Trung Aus-Melb 11/04/2007 $30 AUD 

48 

Ngô Văn Hoài, Tô Phúc, 
Nguyễn Thanh Hà, Thái 
Hồng Huệ, Dương Michael, 
Phạm Văn Chính, Hồ Văn 
Dậm, Tô Thế, Anh Ngôn 

USA-B/D Atlanta 10/04/2007 $400 USD 

49 Don Huynh USA-Texas 09/04/2007 $100 USD 
50 Bành Chi USA 12/04/2007 $80 USD 

 
Tổng cộng số tiền đóng góp tới ngày 13/04/2007 là  
$39,090 AUD + $11,680USD+$100CAD 
 
Hiện nay Hội Từ Thiện Vô Vi đang nhờ thầu thiết kế sơ đồ căn nhà Thiền Viện Quy Hội Tình 
Người. Nếu chúng ta không đủ số tiền xây cất trong khoảng thời gian một tháng tới, giá tiền xây 
cất phải được xét lại vì hai lí do: (1) Chi phí xây cất lên giá và (2) Đồng tiền Úc kim hiện tại tăng 
cao hơn các loại tiền khác, nhất là tiền Mỹ, so sánh với ba tháng trước. 
 
Xin các đại diện Trung Tâm, Thiền Đường và Thiện Viện phát tâm ủng hộ và gởi những lời kêu 
họi này đến những bạn đạo không thường tham dự các buổi sinh hoạt hàng tuần để bạn đạo chúng 



 7

ta có được cơ hội cùng chung đóng góp. Xin kêu gọi các vị mạnh thường quân đã phát tâm giúp đở 
chương trình Thiền Viện trong những năm qua. 
 
Thành thật cảm ơn sự phát tâm và lưu ý 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/ 
 


