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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

Tự Thức
Tự thức tự giải, chuyển trước sau
Phật Tiên xây dựng tự về mau
Hồn nhiên thanh tịnh không giờ dứt
Nguyên lý cao sâu rõ nhiệm mầu
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 12/07/97 đến 18/07/97
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) Nhơn tâm bất túc hà thời túc ?
2) Ðạo tâm cần nói nhiều hay nói ít ?
3) Tình người sẽ xuất hiện trong lúc nào ?
4) Tình người sống động ở nơi nào ?
5) Nhơn loại nhộn nhịp tranh giành cho sự sống tại sao ?
6) Trời đất có gì lạ ?
7) Tu sửa không lo cứ lo chuyện làm vua có ích lợi gì không ?
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1) Atlantic city, 12/07/97 4 :50 AM
Hỏi : Nhơn tâm bất túc hà thời túc ?

2) Atlantic city, 13/07/97 4 :30 AM
Hỏi : Ðạo tâm cần nói nhiều hay nói ít ?

Ðáp : Thưa làm người mang túi tham không đáy, lúc
nào cũng không đầy đủ vì lòng tham nhiều hơn hành
giải nghiệp tâm. Cho nên lúc nào cũng vướng bận,
cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, khổ tưởng lầm là
sung sướng, không sao hiểu được nguyên năng sẵn
có của chính mình
Kệ :
Tình đời bận rộn trí không minh
Bở ngỡ không minh rõ chính mình
Tình đạo tình đời không lối thoát
Hành thông chơn pháp tự mình minh

Ðáp : Thưa đạo là sự quân bình của nội tâm, cần sửa
tánh tu tâm thì mới rõ đạo. Ngược lại miệng nói đạo
và tâm không sửa thì không bao giờ hiểu đạo, không
khác gì người tu thiền bị hôn trầm, luồng điển chánh
giác không thoát khỏi bộ đầu, đâm ra tranh chấp phê
phán người khác, nhưng không bao giờ chịu sửa
mình, lỡ đạo lỡ đời, suốt kiếp không đi đến đâu
Kệ :
Không thông chẳng rõ đuôi đầu động
Lý thuyết ê a chẳng giải thông
Ðời đạo không thành tâm ác độc
Quân bình không học cứ chờ mong

3) Montréal, 14/07/97 4 :25 AM
Hỏi : Tình người sẽ xuất hiện trong lúc nào ?

4) Montréal, 15/07/97 1 :55 AM
Hỏi : Tình người sống động ở nơi nào ?

Ðáp : Thưa tình người sẽ xuất hiện khi nhìn thấy sự
đau khổ của người khác, như lúc nhìn xác người
khác bỏ vào quan tài, cảm động sự đau khổ vô cùng
của đối phương
Kệ :
Tình người xuất hiện lúc lụy phiền
Muốn giúp muốn khuyên muốn tạo yên
Tận độ tâm lành trong lúc khổ
Vì người vì bạn muốn phần yên

Ðáp : Thưa tình người sống động ở nơi chơn thức
của hành giả, biết được sự liên hệ giữa trời đất và
người lúc nào cũng sống động, thì mới chịu thực hiện
căn bản tình thương và đạo đức, cảm thức chung một
gốc, thì sự đối đãi mới dễ hòa đồng
Kệ :
Hòa đồng thực hiện tự ngoài trong
Trời đất chung vui sống một lòng
Vay trả tạm thời tâm tự giác
Hóa công sống động rõ ngoài trong

5) Montréal, 16/07/97 1 :40 AM
6) Montréal, 17/07/97 2 :05 AM
Hỏi : Nhơn loại nhộn nhịp tranh giành cho sự sống Hỏi : Trời đất có gì lạ ?
tại sao ?
Ðáp : Thưa Trời đất xuất hiện muôn hình vạn trạng
Ðáp : Thưa nhơn loại tranh giành vì sự sống là vì khác nhau nhưng đồng nhứt sống chung trong một
làm người phần hồn muốn tiến hóa qua một dạng nguyên khí của Trời Ðất, trong tinh thần nuôi nấng
khác thì sau khi kích động và phản động cần có một và xây dựng, từ cọng cỏ cho đến loài người, màu nào
cuộc thay đổi mới, hướng về tâm linh mà tiến hóa. sắc nấy phân minh, theo định luật hóa sanh sanh hóa
Biết được điều nầy thì sẽ không bỡ ngỡ, và sẽ trực của trời đất, nhập thế trong thực hành
diện với sự sống chết, tâm thức lúc nào cũng vui
Kệ :
hành trong thanh tịnh và trật tự dù sống hay chết
Cơ cấu đồng nhứt trí tâm giao
Phát triển chung hành chuyển thấp cao
Kệ :
Giữa đạo cùng đời trao diễn tiến
Bằng lòng tiến hóa rõ hành trình
Thực hành dứt khoát tự về mau
Thức giác tâm tu tự giác minh
Ðời đạo không còn trong bở ngỡ
Bình tâm tiến hóa tự mình minh
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7) Montréal, 18/07/97 5 :45 AM
Hỏi : Tu sửa không lo cứ lo chuyện làm vua có ích lợi gì không ?
Ðáp : Thưa sai một ly đi một dặm là vậy. Tu là tự thức, hướng về thanh tịnh mà tu tiến, thì mới có kết quả
tốt ở tương lai từ đời lẫn đạo. Ngược lại thì chỉ giam mình trong động loạn mà thôi, ngôi vị thanh tịnh có
không ngồi, kiếm chỗ thiêu thân chẳng có ích gì cho tâm thân cả
Kệ :
Thực hành tự sửa mới thông qua
Ðời đạo phân minh tự tiến hòa
Bở ngỡ không hành tăng xáo trộn
Không tu không tiến ở tầng ma
TR ÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Thưa ông Tám người ta chứng minh rằng người nào ốm mà cao là thuộc Dương, bởi vì nó thẳng
đứng, còn người nào mập, bề ngang của nó cái vòng tròn hơi bự là thuộc Âm, và mấy ông thầy bói họ
nói người mà âm thanh nó hơi rè rè nó trầm là thuộc Âm, còn những người âm thanh cao thuộc
Dương. Mấy cái đó mình có thể nhận xét được không?
Ðáp: Nếu nhận xét bề ngoài, nhận xét cặp mắt là biết rồi. Cặp mắt lờ đờ, nhãn vô thần, nó là thuộc Âm. Con
người mắt sáng suốt đó, mắt đó thuộc dương không phải thuộc âm. Nhận xét ngay cái luồng điển trước mắt
của họ đủ rồi, cần gì nhận xét cái cơ thể, tiếng nói làm chi. Thuộc âm là con mắt dòm biết rồi, nó lờ đờ lờ đờ
nó ngó xuống không hà, nó không có chỉnh đốn. Muốn ngó ai là ngó ngay, ngó ai ngó ngay là cái thuộc
Dương, còn thuộc Âm là sợ sệt, cái cái tánh của nó cũng bỏn xẻn.
Hỏi: Thưa ông Tám, nói rõ hơn là cái người nào họ có cặp mắt gọi là “ con người mất hồn” thì họ
thuộc Âm, rồi mai mốt họ mạnh khõe rồi, mắt của họ sáng lên họ thuộc Dương?
Ðáp: Không phải. Cái đó là ông nói về bịnh, còn cái người tự nhiên người ta không có bịnh, nhưng mà con
mắt người ta cứ lờ đờ vầy, họ dòm ở đâu họ cũng thấy ma, thấy cái hình bóng “khác” hết trọi, mà họ ngủ họ
chiêm bao mơ lung tung, nó là thuộc Âm, còn thuộc Dương nó không có cái đó, mắt họ sáng suốt, không có.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho bà Diệp Thị Phước (thân mẫu nữ đạo hữu Cổ Tấn Bích Ngọc)
từ trần ngày 25/04/2007 tại Villejuif, Pháp Quốc, hưởng thọ 80 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Xin thành thật cảm ơn quí đạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
2) Xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Úc Châu:
Anh NGUYEN - DUC - CACH PHILIPPHE^
Sinh ngay 3-4-1958
Tu tran ngay : 13-04-2007 tai Melbourne.
Xin các bạn đạo cầu nguyện hương hồn anh bạn đạo Cách sớm về nước Chu'a .
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THƠ
TÌM VỀ XỨ PHẬT

Ðêm đêm vượt tiến đẩy đưa biếng lười.

(Tặng các huynh đệ ở Thạnh Lộc)

6. Thực hành nghiêm chỉnh chẳng lơi
Vui hành thẳng tiến tâm đời an yên
Nhức, tê, cố gắng cho thiền
Duyên lành đã đạt năng siêng đêm ngày

ÐƯỜNG về Xứ Phật có đâu xa !?
PHỤNG sự thành tâm đúng nẽo mà !
NÂY thể trược thanh tâm tự thức
TỈNH mê tương chiếu tánh thăng hoa
MƯỜI phương ba cõi đồng qui nhất
NĂM uẩn sáu căn kiến Phật Ðà
CHẤT phác thực hành luôn thấy tánh
LUẬN bàn minh bạch tự tầm TA.
TÐ. Phú Nhuận, 20-04-2007
THIỀN TÂM.
===
CHUYỆN NỮA ÐÊM
(Gởi tặng những phần hồn khao khát tu tập, khao khát hội ngà)

1. Nữa Ðêm
Nói chuyện chúng mình yêu nhau
Thì không thể lãng quên sao vía hồn
Tổ truyền, Thầy dạy thiệt hơn
Khai thông ngũ tạng, ngộ hồn vía xưa
2. Ðời thường sáng nắng chiều mưa
Kề bên cõi tạm Ðạo đưa đón đời
Về nơi thanh nhẹ đầy vơi
Hương đời thêm vị tuyệt vời điển quang
3. Tìm nàng khắp chốn quang san
Bằng thanh điển giới ngỡ ngàng đêm đêm
Thời đâu dễ dãi êm đềm
Sống vào gương sáng nhìn xem Tổ Thầy
4. Nữa đêm thức dậy loay hoayà
Ôm tình tận độ đời này trong con
Cha trời trông đợi mõi mòn
Và con muốn được làm con ngoan hiền.
5. Cha trời mẹ đất diệu huyền
Ban cho pháp lý ngồi thiền say sưa
àChân tê, nhức nhối chẳng vừa

7. Hằng hà Tiên Phật xưa nay
Cũng thiền, cũng luyện đêm ngày pháp tu
Cõi nào cũng phải cố tu,
Năng hành năng luyện đền bù công ơn.
8. Hôm nay chí quyết chẳng sờn
Ngày mai đền đáp công ơn Ðất Trời
Ðêm đêm cố gắng đổi đời
Biến đời giả tạm thành đời Phật Tiên
9. Ðêm ngày nhắc nhở về thiền
Ðêm này nhớ đến nàng tiên của hồn
Ngục tù trần tục dại khôn
Phật Trời chuyển chiếu tội hồn thức tâm.
10. Lệ rơi vào cõi xa xăm
Ðêm này nhắc chuyện Hồn thầm yêu Tiên
Hiểu ra mọi chuyện nhờ thiền
Khéo tu cho đặng gặp Tiên của Hồn
16/04/2007
Từ Hùng
(Hiệp Bình Phước, Thủ Ðức)
====
GIAI KHONG VẠN CẢNH
SOI KIẾNG VÔ VI
HƯƠNG THƠM HUỆ TRẮNG
THẤY MÌNH VÔ VI
CÔNG PHU ÐÊM NGÀY
MỘT TUẦN HỌP LẠI
SỐNG CHUNG THIỀN CHUNG
THIỀN ÐƯỜNG CHỊ LỚN
TÂM KHÔNG BÉ TÁM
KIÊN TRÌ NHẨN NẠI
DẮT DÌU NHAU ÐI
TU THEO VÔ VI
THỜI GIAN SOI HỒN
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
MẤY CHỤC NĂM QUA
VUI HỒ GIA TRANG
GẦN XA TU HỌC
THỰC HÀNH CHẤT PHÁC
ĂN CHAY LÀM LÀNH
CỨU KHỔ BAN VUI
CHO MÌNH CHO NGƯỜI
VIỆT NAM HẢI NGOẠI
THIỀN CA PHÁT TRIỂN
ÐIỂN NĂNG TU HÀNH
THIỀN CHUNG THIỀN CHUNG
THANH NHẸ THANH NHẸ
AN ÐIỂN THANH QUANG
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ANH ÚT ANH MƯỜI
TƯ THẲNG ÐỨC HIỀN
MƯỜI ÐIỀN TÁM LÍCH
HAI SA BA ÐO
TAM LINH TỰ CỨU
TỰ MÌNH MÌNH TU
TỨ ÐẠI GIAI KHÔNG
NGỒI YÊN VÔ VI
NIỆM CHẤN ÐỘNG LỰC
A DI ÐÀ PHẬT
5 THÀNH CỦ CHI 24-4-2007

CHA TRỜI BAN TẶNG
CHO NGƯỜI VÔ VI
BẠN TÔI BỎ TU
CHẠY THEO TRẦN TRƯỢC
NỔI KHỔ NIỀM ÐAU
KIẾM TỪNG ÐỒNG XU
CU LI ĂN NGỦ
CƯỜI TÔI LO TU
THỰC HÀNH CHẤT PHÁC
NHỮNG NGƯỜI ẨN TU
ÐỨC PHẬT VĨ KIÊN
CÔ NĂM CÔ TƯ

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 27/04/2007
(chữ màu xanh và nghiên biểu hiện cho những chi tiết mới)

Số

Bạn đạo

Nơi cư ngụ

57
93
135
136

Ẩn Danh (Nguyễn Xuân Mai)
Ẩn Danh-Fortworth
Chú Thiếm Phạm Văn Tần
Bạn đạo Thiền Đường Bữu Hòa

USA-Bắc Cali
USA-Texas
Aus-Perth
Việt Nam –
Biên Hòa
USA-Orlando
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Gia đình Nguyễn Thị Trọn
Tổng số mét vuông (27/04/07)
-Thiền Viện cần 350 mét vuông

Ngày bắt
đầu
(chấm dứt)

Mét
vuông

20/02/2007
4/03/2007
22/04/2007

1
2
1

$600
$,2400
$1,500

USD
USD
AUD

22/04/2007
18/04/2007

1
1

$1,200

USD

Tổng số tiền thu
(tổng số tháng)

144
5

Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày 20/04/2007

Số

Bạn đạo

63

Đỗ Thị Mát Enga
Lao Chao Sui Tao

64

Quốc gia
Hawaii-Honolulu
Hawaii-Honolulu

Ngày

Thu nhập

24/04/2007

$200 USD

24/04/2007

$200 USD

Tổng cộng số tiền đóng góp tới ngày 27/04/2007 là:
$38,449 AUD + $14,550 USD + $100 CAD
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.
E-mail: letanquoc@gmail.com
WWW: http://www.mareeba.vovi.org/
Kính thưa Quý Bạn Đạo
Xin gởi đến Quý Bạn Đạo vài câu vấn đáp về sự tiến triển của chương trình Thiền Viện Quy Hội Tình
Người, Úc châu, do một số bạn đạo năm châu trong thời gian qua đã nêu ra để Quý Bạn Đạo tham khảo.
Thành thật cảm ơn những câu hỏi và sự lưu ý của Quý Bạn Đạo
Kính bái
Lê Tấn Quốc.
Người phụ trách công trình xây cất Thiền Viện Quy Hội Tình Người.
E-mail: letanquoc@gmail.com
WWW: http://www.mareeba.vovi.org/
Tây Úc, ngày 27 tháng 4 năm 2007.
Hỏi 1: Em không nhớ chính xác thời điểm cuối cùng chuyển tiền cho Thiền Viện, anh cho em biết nhé. …
Đáp 1: … chương trình 1m2 bắt đầu từ tháng 2/2007, và vì là một hành trình dài 15 tháng, cho nên bạn đạo
có thể đóng góp bất cứ lúc nào trong thời gian này, trong khả năng của mình.
Vào khoảng cuối tháng 5/2007 thì chúng ta kí công tra với thầu để xin giấy phép chánh quyền, sau khi sơ đồ
căn nhà hoàn thành, với dự định sẽ bắt đầu khởi công vào tháng 7-8/2007 và hoàn tất khoảng 6/2008.
Vấn đề ở đây là khả năng tài chánh của mình lúc ban đầu để có thể kí công tra với thầu vì trong thời gian 1
tháng tới đây giá tiền xây cất sẽ tăng lên theo giá thị trường quy định. Nếu mình không đủ khả năng tài
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chánh thì (1) mình phải kí hợp đồng với số tiền mình đang có và (2) chịu thêm phần gia tăng nói trên trong
những thời gian sau.
Đó là vấn đề của chương trình xây cất nhưng bạn đạo chúng ta ai cũng có hoàn cảnh cho nên mình cũng tùy
duyên …… Trong bạn đạo chúng ta cũng có một số đã phát tâm số tiền rất lớn nhưng chỉ qua lời hứa - có thể
bạn đạo đang chờ tiến triển của chương trình này thiết thực hơn. Vì lí do đó, trong tháng tới đây anh cũng
phải kí công tra để tiến hành công trình xây cất, tới đâu hay tới đó. Mong rằng mọi người ý thức công việc
bổ ích cho chung này và phát tâm tích cực hơn.
Hỏi 2: Con tín chừng nào xây Thiền Viện vậy vì Chú Thiếm nghe nói đã có đủ tiền rồi ?
Đáp 2: Dạ, hiện nay chương trình nhận được 142m2 ($1,500x142m2=$213,000Úc kim), cộng với số tiền bạn
đạo ủng hộ khoảng $58,000 Úc kim, và nếu tiền Úc kim không thay đổi quá nhiều, thì chúng ta có thể được
khoảng $270,000 Úc kim trong 13 tháng tới đây cho sự đóng góp này. Số tiền chúng ta cần cho chương trình
Thiền Viện là khoảng $525,000 Úc kim, tức là chúng ta mới được khoảng phân nữa số tiền đã đự định.
Dù sao đi nữa, vì sự quan trọng của chương trình này và tín nhiệm của Đức Thầy và bạn đạo đã gia phó,
trong 1 tháng tới đây con sẽ kí công tra với thầu để tiến hành công trình xây cất, trong khả năng sẵn có.
Hỏi 3: ... có cảm tưởng sẽ không đủ 350m2 đâu, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Biết đâu có mạnh
thường quân nào đó cho mình phần khác biệt vào phút cuối.
Đáp 3: Em có nghe Đức Thầy nói làm tới là Bề Trên sẽ giúp, cho nên em không ngại, cứ nhắm mắt mà làm
thôi, tới đâu hay tới đó. Cũng mong rằng sẽ có các vị mạnh thường quân ra tay đóng góp vào phút cuối,
nhưng mình cũng không biết sao nữa.
Hỏi 4: Ngày xưa Chú cũng có đóng góp cho chương trình thiền viện ở Tolga nhưng nay không biết mình có
thể bán miếng đất đó được không để lo cho số tiền còn thiếu hiện nay ?
Chú nghĩ những người quản lý của hai chương trình cũ đã có trách nhiệm sử dụng các số tiền của bạn đạo
đóng góp, nếu như ngoài đời, là họ có thể bị thưa ra tòa.
Đáp 4: Dạ, vấn đề miếng đất ở Tolga thì cũng có nhiều bạn đạo Âu châu đã phàn nàn và đặt nhiều câu hỏi,
nhưng con chỉ biết là ngày xưa, khoảng 1999-2000, Đức Thầy và bạn đạo Úc châu đã kêu gọi sự hợp tác của
các anh chị có trách nhiệm miếng đất Tolga bàn giao quyền sở hữu miếng đất cho Hội Từ Thiện Vô Vi quản
lý, nhưng tới nay Hội vẫn chưa có sự hồi đáp chính đáng của các anh chị này.
Chú nhận xét rất đúng. Chương trình ở miếng đất Deeral đã tốn hết khoảng $300-$400 trăm ngàn Úc kim
cho giấy tờ chi phí vì chương trình quá đại qui mô. Dĩ nhiên, vì mình là bạn đạo Vô-Vi cho nên đâu có thể
làm những chuyện đó, nhưng cũng mong các anh chị vẫn tiếp tục đóng góp những phát tâm mà các anh chị
đó đã hứa trước đây để chúng ta cùng chung phục vụ Đạo Pháp.
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