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 số 605 11 tháng 2 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 
 

Hoøa Hôïp 
 

Hoøa hôïp chung vui cuøng thöùc tænh 
Thöïc haønh chôn phaùp trieån taâm linh 
Ñaát Trôøi soáng ñoäng taâm thaønh tieán 
Giaûi giôùi tröôïc oâ hieåu chính mình 

 
Vĩ Kiên 

 
 
 

Mục Bé Tám từ 27/04/97 đến 3/05/97 
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) Muốn vượt qua khổ nạn thì phải làm sao? 
2) Vận hành là vận hành nơi nào  ? 
3) Hướng tâm về triết lý tu học có tiến hay không  ? 
4) Tại sao ở đời này có cảnh sanh ly tử biệt? 
5) Muốn đáp ứng khả năng cầu tiến của tâm linh thì phải làm sao? 
6) Muốn sửa tiến tâm linh thì phải làm sao? 
7) Người hay thích những gì đổi mới, kể cả chế độ đang sống tại sao? 
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1) San Jose, 27-04-97 1:20 AM 
Hỏi: Muốn vượt qua khổ nạn thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn vượt qua khổ nạn thì phải tu 
theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật 
Pháp, thực hành đứng đắn, lập lại trật tự điện 
năng cơ thể và khối óc, lần lần sẽ trở về lãnh vực 
thanh tịnh sẵn có trong nội tâm, thì phần hồn sẽ 
được tự cứu. Niệm Phật đều đặn giải tỏa nghiệp 
tâm, phần hồn ổn định thì sẽ không còn nạn nữa 
  Kệ: 
 Hồn tu tiến hóa tới vô cùng 
 Giải nghiệp khai tâm tự phá tung 
 Ðời đạo song hành tâm thức giác 
 Không còn lý luận rõ  vô cùng 
 

2) San Jose, 28-04-97 3:30 AM 
Hỏi  : Vận hành là vận hành nơi nào  ? 
 
Ðáp: Thưa vận hành nguyên khí của Trời Ðất, 
khai thông trí tuệ, tự thức tự tu tiến, không gieo 
thêm lụy phiền cho chính mình nữa 
  Kệ: 
 Dứt khoát tự tu tránh lụy phiền 
 Khai thông trí tuệ tự mình yên 
 Gieo duyên TrờiPhật tâm phân độ 
 Thức giác bình tâm tự tiến xuyên 

3) Los Angeles, 29-04-97 6:15 AM 
Hỏi: Hướng tâm về triết lý tu học có tiến hay 
không  ? 
 
Ðáp: Thưa hướng về triết lý tu học rất hữu ích 
cho tâm lẫn thân, ngăn chận được luồng điển dâm 
loạn, sẽ được chỉnh đốn lần lần, nhưng không 
bằng thực hành pháp môn khứ trược lưu thanh và 
cộng với triết lý tu học 
  Kệ: 
 Tâm linh sáng suốt vớI thực hành 
 Giải mở trần tâm lại tiến nhanh 
 Tiến triển không ngừng trong thức giác 
 Quân bình tự đạt tự hành thanh 
 

4) Los Angeles, 30-04-97 2:40 AM 
Hỏi: Tại sao ở đời này có cảnh sanh ly tử biệt? 
 
Ðáp: Thưa cảnh sanh ly tử biệt là cảnh thường 
tình của nhơn sinh. Ðó cũng là luật tiến hóa của 
phần hồn, xác thân sanh trụ hoại diệt trong trật tự 
giới hạn theo luật nhân quả mà thôi 
  Kệ: 
 Hành trong kích động mới phân hòa 
 Khổ cảnh trần gian tự thiết tha 
 Ðời đạo phân bày trong ý thức 
 Ðạo tâm bừng sáng tự mình qua 
 

5) Los Angeles, 01-05-97 5:00 AM 
Hỏi: Muốn đáp ứng khả năng cầu tiến của tâm 
linh thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn đáp ứng sự cầu tiến của tâm 
linh thì phải siêng năng và trật tự, thực hành 
đứng đắn pháp môn mà mình đã nhận được, tự 
khai sáng tâm thức qua sự nhịn nhục đã và đang 
thực hành, thì mớiđáp ứng được sự tiến hoá của 
tâm linh 
  Kệ: 
 Quang minh chánh đại rõ  hành trình 
 Qui hội nguyên năng rõ  chính mình 
 Tốt xấu do mình tâm tự thức 
 Nguyên năng sẵn có tự khai minh 
 

6) Los Angeles, 02-05-97 4:30 AM 
Hỏi: Muốn sửa tiến tâm linh thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn sửa tiến tâm linh thì phải thực 
hiện phương pháp khứ trược lưu thanh, tự giải 
nghiệp tâm, thì lãnh vực tâm linh mới phát triển 
được, tự đạt lấy sự quân bình của nộI tâm nhiên 
hậu mới cảm thức sự hòa bình là cần thiết 
  Kệ: 
 Kịp kỳ tự sửa tiến tâm linh 
 Thanh tịnh thương yêu lấy chính mình 
 Giải tỏa phiền ưu không loạn động 
 Dấn thân thực hiện cảnh hòa bình 
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7) Montréal, 03-05-97 9:05AM 
Hỏi: Người hay thích những gì đổi mới, kể cả chế độ đang sống tại sao? 
 
Ðáp: Thưa đó là luật tiến hóa của tâm lẫn thân. Có thay đổi mớI có sự chung vui và xây dựng đường 
lối mới, có dịp học hỏi và sửa tiến, về tâm linh cũng vậy, lúc nào cũng cầu tiến, tiến tới không chịu 
lùi bước trước mọi sự trở ngại từ tâm lẫn thân. Luồng điển của người tu thiền xây dựng được chỉ có 
khai triển trong thầm kín, tự tu tự tiến là vậy, luôn luôn hòa hợp vớI sự chấn động của càn khôn vũ 
trụ mà tiến thân 
  Kệ: 
 Tự xây tự dựng chuyện tối cần 
 Trí ý thông khai tự tiến dần 
 Ðời đạo song hành tâm thức giác 
 Bền lâu chung tiến tự mình phân 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Thưa ông Tám điện Phật thì bao trùm tất cả từ thượng giới tới địa ngục như vậy thì 

ở cái cảnh địa ngục có việc học tu hành hay không? 
Ðáp: Ở cảnh địa ngục luôn luôn cũng có cho những người kêu bằng ngoan cố thành ra bị hành 

hạ, mà sau sự hành hạ đau đớn rồi đó họ mới trở về nội tâm. Cho nên cái luật của Phật có ngày ân xá 
là trong rằm tháng bảy. Có cái chuyện ân xá là cái điển của đức Phật chiếu các nơi để cho những 
người hồi tâm tưởng Phật thì có thể theo những vị hộ pháp đó mà để đi lên cõi trên tùy theo khả 
năng mà tu hành, thì tất cả các giới đều có cái điển của đức Phật, có ảnh hưởng của đức Phật sau sự 
dày xéo, sau sự đau khổ thì người phải trở về với sự thanh tịnh của đức Phật mới thấy được cái sự sai 
lầm của mình, thì ở giới nào theo tôi xét, giới nào cũng có ảnh hưởng điển của nhà Phật hết thảy à 

Nhiều người người ta bị vày xéo, bị ở tù, bị còng, bị này bị kia, còng hoài tháng này năm kia 
mấy chục năm ở tù. Sau một thời gian, cũng như là ông Tư đã lược thuật cũng vậy nữa, con tu gia 
đình tu thì cái ảnh hưởng của con người chết nó cũng còn ở lại thế gian, thì lần lần nó tu. Cái nội tâm 
của nó cũng tu, tới ngày ân xá những vị hộ pháp mà đi ngang, nó hướng về những vị hộ pháp đó đi 
theo thì ở dưới người ta cũng cho phép nó đi tu nhưng mà lên đó, nó cố gắng tu, nó được đi lên mà 
lên chậm hơn cái phương pháp của chúng ta tu ở đây. Bởi vì trên đó nó tu thì nó chỉ ngồi trên cái 
hòn đá trên núi nào đó, rồi để một cái lư hương nó ngồi tưởng Phật vậy thôi, hưởng cái thanh khí 
chậm chậm chậm chậm à rồi do những cuộc thuyết pháp của những vị thiêng liêng tu hành cũng như 
bậy giờ chúng ta tu ở đây xuất hồn đi được thì chúng ta cũng dự những cái cuộc thuyết pháp để giúp 
đỡ cho họ một phần để họ hiểu rồi họ tiến lên ở bên trên. Những vị hộ pháp cũng vậy, những vị tu 
hành thiêng liêng ở bên trên cũng chung đàm đạo với chúng ta ngồi ở đây để tìm ra cái phương pháp 
để đi lên cao hơn, nhưng mà những người ở đó không có cái gì trở ngại nhiều bằng chúng ta. Chúng 
ta còn mang cái bản thể xác thịt, về cái đời động bính-đinh chúng ta bị trở ngại nhiều mà sau cái trở 
ngại mà chúng ta nhận thức được, chúng ta tu mau hơn hơn những người đó nhiều lắm. 
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THƠ 
        THƯƠNG THƯƠNG 
 
Tâm này sẽ mãi thương thương 
Thương người tu học theo đường Thầy Cha 
Nói năng hoà thuận thiết tha 
Không theo tranh chấp như là phàm phu 
Thực hành chất phác hiền nhu 
Thật thà trong sạch, lo tu trọn lành 
Thẳng đường tâm đạo tịnh thanh 
A dua nịnh bợ thôi đành lánh xa 
Dù ai có mắng chữi ta 
Im mồm, luôn niệm Di Ðà, cảm ơn 
Vui cùng bài học, hồng ân 
Thầy Cha ban chuyển thức tâm thoát phàm 
Ơn Trời Thánh hoá cao thâm 
Dũng hành tu học âm thầm thăng hoa 
Nhờ người ta được tiến xa 
Trên đường giải thoát nhẫn hòa thiện duyên 
Cuối cùng cũng được đáp đền 
Bao người yêu mến, Bề Trên vui mừng. 
           Thanh Ða, 17-01-2007 
              Tư Ếch Vô Vi. 
                   ==== 
 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
           ÐINH HỢI  2007 
Chúc mừng năm mới Vinh Quang 
Chúc mừng Bế Mạc hạ màn trần ai 
Thực hành Chất Phác triển khai 
Xứng người Tâm Ðạo Thanh Ðài Thượng 
ngươn 
Chúc mừng các bạn chơn nhơn 
Gắng hành pháp lý chẳng hờn giận ai 
Chúc mừng các bậc kỳ tài 
Như cô Em Gái triển khai dũng thiền 
Dư Ca, Em mãi hành siêng 
Sáng trưa tối sớm triền miên tu hành 
Chúc mừng các bậc đàn anh 
Giúp cho Tư Ếch tiến nhanh mọi đường 

Cảm ơn, bạn chữi là thương 
Nhắc ta cố gắng trên đường thăng hoa 
Xét mình tự sửa thiết tha 
Giữ lòng thanh sạch Thầy Cha thương nhiều 
Học bài hòa nhẫn thương yêu 
Ðúng đường Tâm Ðạo mười điều Thầy khuyên 
Chúc mừng anh chị thiện duyên 
Quyết tu tiến mãi chẳng phiền lụy ai 
Chúc mừng thiền sĩ hôm nay 
Thật thà chất phác triển khai cùng thiền. 
    Thanh Ða, 11-01-2007 
          Tư Ếch vô vi 
                =====  
     MỘT  THƯỚC  VUÔNG 
 
MỘT lòng chung sức góp tay xây 
THƯỚC thợ hành-cư thoáng đó đây 
VUÔNG đất nhọc-nhằn tâm phát nguyện 
XÂY nền Đạo-Pháp nấc thang mây 
THIỀN khách tham gia Đời- Đạo tiến 
VIỆN Thiền ẩn hiện suối vờn cây 
VÔ thanh vô sắc Hồn không chuyễn 
VI diệu như-như bóng dáng THẦY 
QUY tụ nơi đây Tu, Học, Luyện 
HỘI thảo chương-trình hậu-thế khuây 
TÌNH CHA , Hiếu MẸ, Ơn THẦY, TỔ 
NGƯỜI THƯƠNG CÒN ĐÓ (1): gương Hòa-Nhẫn 
ÚC bắc, lành-cư gần quê VIỆT 
CHÂU này tu-khách thoát tình vây. 
 
  MỘT THƯỚC VUÔNG XÂY THIỀN-VIỆN VÔ-VI 
               QUY HỘI TÌNH NGỪƠI  ÚC-CHÂU. 
  
  
Kính dâng lên Đức PHẬT THẦY và  mến thương 
                 tăng quý Đạo-Hữu khắp nơi. 
  
                 Cairns ,  7/02/2007   
                  Kính Bái, 
                  Phạm Xuân-Hồng 
  
      1- Tựa bài " Người Thương Còn Đó " trich tập 
thơ X-H năm 1981. 
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Chường Trình Xây Cất Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người,  
Úc Châu 

 
1) Danh Sách Bạn Đạo Đóng Góp tới ngày 09/02/2007 
 
 

Số Bạn đạo Quốc gia Ngày Thu nhập Tổng cộng 
tiền Úc 

1 Lê Chí Thành Germany 6/08/2005 $400 Euro  
2 B/Đ Calgary, Edmonton Canada 6/08/2005 $600 CAD  
3 Phạm Ngọc Phương Vietnam-Saigon 6/08/2005 $100 USD  
4 1 B/Đ TĐ Hồng Bích Hoàng USA, Virginia 6/08/2005 $500 USD  
5 Mr Kim Houy Suy Manchester, England 6/08/2005 $300 USD  
6 Lisa Đang USA 6/08/2005 $100 USD $2,466 
7 Trần Minh AUS-Sydney 22/02/2006 $1,000 AUD $3,466 
8 Trần Đức Thanh AUS-Sydney 24/03/2006 $1,000 AUD $4,466 
9 Võ Anh Aus-Melb 16/12/2006 $500 AUD $4,966 
10 Nguyễn Thị Hồng Châu Aus-Melb 16/12/2006 $200 AUD $5,166 
11 Văn Phú Cường Canada-Calgary  20/08/2006 $500 CAD $5,704 
12 Nguyễn Tiến Thành Vietnam 20/08/2006 $300 USD $6,166 
13 Lê Thị Tuyết Phượng Aus-Perth 20/08/2006 $200 AUD $6,366 
14 Lisa Đang USA 20/08/2006 $100 USD $6,492 

15 Agnes & Spencer  
& Sáu Thu(VN) Canada 20/08/2006 $150 CAD $6,653 

16 Nguyễn Mạnh Tiếng Vietnam 20/08/2006 $100 USD $6,779 

17 Tran Thuc Anh & Nguyen 
Thi Hong Thanh Vietnam 20/08/2006 $1,000 Baht $6,779 

18 Nguyễn Hữu Lợi USA 20/08/2006 $50 USD $6,842 
19 Vũ Thị Tố Oanh Aus-Melb 20/08/2006 $500 AUD $7,342 
20 Lê Thị Thanh Bình Vietnam 20/08/2006 20baht $7,342 

21 
Vô Danh, Lê Thị Thanh 
Phúc, Hui(Cà Mau) & 
Nguyễn Văn Chánh Vietnam 20/08/2006 $100 USD $7,467 

22 Các b/đ Ẩn Danh ĐH Thailand 2006 20/08/2006 $2,870 AUD $10,337 
23 Hồ Ngọc Ánh USA-Houston 20/08/2006 $20,000 USD $35,978 
24 Lê Văn Hùng USA-New Mexico 24/12/2006 $500 USD $36,619 
25 Luu Sung Nancy USA-Houston 21/01/2007 $500 USD $37,260 
26 Phạm Thị Cát USA-Nam Cali 04/02/2007 $5,000 USD  
      
      

 
Tổng cộng số tiền đóng góp tới ngày 05/02/2007 là $37,260 AUD + $5,000 USD. 
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2) Danh Sách Bạn Đạo Tham Gia Chương Trình 1 Mét Vuông  
($1,500AUD 1m2) tới ngày 09/02/2007. 
 

Số Bạn đạo Nơi cư ngụ 

Ngày tháng 
bắt đầu  

(ngày tháng 
chấm dứt) 

Số 
lượng 
mét 

vuông 

Tổng số tiền thu 
Úc kim 

(tổng số tháng/15) 

1 Nguyễn Thị Phụng Aus  
Perth 01/02/2007 1 $1,500 AUD 

2 Lê Nguyễn Ngọc Phượng & 
Lê Tấn Quyên 

Aus  
Perth 

01/02/2007 
 

(01/07/2008) 
1 $100  AUD (1)

3 Vũ Khánh Tường &  
Lê Thị Thanh Phượng 

Aus 
Perth 

01/02/2007 
 

(01/07/2008) 
1 $100  AUD (1)

4 Vô Danh Aus 
Perth 01/02/2007 1 $1,500 AUD 

5 Lề Tấn Quốc & 
Đàm Huyền Hải  

Aus 
Perth 01/02/2007 1 $1,500 AUD 

6 

Huỳnh Thiệu Tường, 
Hoàng Thái Lan,  
Huỳnh Tích Nam &  
Huỳnh Thiệu Lân 

Pháp 
01/02/2007 

 
(01/07/2008) 

1 $100  AUD (1)

7 

Lê Thị Cẫm Giang, 
Ông Bà Lê Văn Thắng, 
Dương Dậu, 
Dương Yvonne, Dương Yvette 

 
01/02/2007 

 
(01/07/2008) 

1 $100  AUD (1)

8 

Nguyễn Thị Thơm Benjamine, 
Võ Văn Hòa Benjamine,  
Laura Benjamine & 
Sandrine Benjamine 

 
01/02/2007 

 
(01/07/2008) 

1 $100  AUD (1)

9 

Phạm Thi Xuân Hồng,  
Phạm Phú Lân, 
Roger Delfin Phạm Phú & 
Leopoldo Delfin Phạm Phú 

Aus 
Cairns 

01/02/2007 
 

(01/07/2008) 
1 $100  AUD (1)

10 Võ Anh Aus 
Melb  1   

11 Nguyễn Văn Trí 
 

USA 
Dallas 08/02/2007 1   

12 Huỳnh Ánh Sáng, 
Nguyễn CữuQuỳnh Trang 

USA 
Houston 08/02/2007 1 $1,500 AUD 

13 Lê Thị Tuyết Phượng & 
Lê Minh Tim 

Aus 
Perth 08/02/2007 1 $1,500 AUD 

14 Diệp Dave Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

15 Diệp Kiến Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

16 Võ Văn Phước Canada -T/Đ 09/02/2007 1   
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Linh Tâm 

17 Nguyễn Văn Mẩn Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

18 Lai Ngọc Tâm Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

19 Trần Vũ Hưng Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

20 Trần Hủ Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

21 Dương Công Đồng Tâm Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

22 Lý Châu Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

23 Phan Thị Thoàn Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

24 Lai Ngọc Dung Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

25 Diệp Thi Bài Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

26 Huỳnh Thị Huế Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

27 Lai Phi Ni Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

28 Trần Chiel Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

29 Trần Út Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

30 Lai Sách Thi Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

31 Nguyễn Chí Nghiã Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

32 Ngô Ngọc Minh Châu Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

33 Dương Công Đồng Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

34 Lai Ngọc Hoa Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

35 Lê Minh Hồng Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

36 Trần Lương Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

37 Trần Thến Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

38 Trần Thanh Hòa Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

39 Lai Hưng Thịnh Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

40 Lương Văn Quang Canada -T/Đ 09/02/2007 1   
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Linh Tâm 

41 Văn Phú Cường Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

42 Văn Huệ Xuân Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

43 Ung Thị Xinh Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

44 Lương Thị Lệ Cúc Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

45 Đặng Cao Hiển Canada -T/Đ 
Linh Tâm 09/02/2007 1   

       
       
 Tổng cộng   45 $8,100.00  

 
Bạn đạo New York, USA: 3 mét vuông.  
Tổng cộng số mét vuông đã được bạn đạo ủng hộ là: 45+3 = 48m2. 

 


