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

 số 613 8 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 
 

Huyeàn Vi 
 

Huyeàn vi phaân chuyeån lyù cao saâu 
Thöïc trieån chôn hoàn vaãn nhieäm maàu 

Soáng ñoäng tình Trôøi nay ñaõ hieåu 
Töø bi vaãn ñoä vaãn chung taøu 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 22/06/97 đến 28/6/97 
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) Sự cạnh tranh có lợi gì cho người tu thiền không  ? 
2) Phương xa là phương nào  ? 
3) Tại sao làm người lại thiếu ý chí dũng mãnh  ? 
4) Cõi  vô cùng là cõi nào  ? 
5) Cuộc sống nhơn gian có gì quí báu nhứt  ? 
6) Muốn tạo ra tình thương thì phải làm sao  ? 
7) Thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu thiền Vô Vi không  ? 
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1) Atlantic City, 22-06-97 3  :20 AM 
Hỏi  : Sự cạnh tranh có lợi gì cho người tu thiền 
không  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự cạnh tranh tạo động và lo âu cho 
người tu, không có lợi lộc gì, nhịn nhục và xây 
dựng rất hữu ích cho người tu. Tham thiền nhập 
định, hồn vía thanh nhẹ là mục đích phát triển tâm 
linh 
 
  Kệ  : 
 Thành tâm tu luyện rõ hành trình 
 Khai triển trí tâm tự cảm minh 
 Cặm cuội thực hành tâm phát triển 
 Dựng xây cần thiết giúp tâm mình 
 

2) Atlantic City, 23-06-97 10  :15AM 
Hỏi  : Phương xa là phương nào  ? 
 
Ðáp  : Phương xa là nơi đi hoài không tới, nội tâm 
tham muốn mà không đạt. Người tu thiền thì dứt 
khoát sự tham muốn thì chẳng thấy đâu xa cả. Thanh 
tịnh thì nơi nào cũng có thể gần, chẳng còn có chẳng 
còn không 
 
  Kệ  : 
 Một lòng giải quyết chẳng trông mong 
 Trí vững niềm tin không tạo động 
 Giải quyết chính mình trong dứt khoát 
 Bình tâm thanh tịnh chẳng cầu mong 
 

3) Atlantic City, 24-06-97 2  :45 AM 
Hỏi  : Tại sao làm người lại thiếu ý chí dũng mãnh  
? 
 
Ðáp  : Thưa làm người thiếu ý chí dũng mãnh là vì 
chưa hiểu giá trị của tâm linh, không rõ vị trí của 
phần hồn, chưa dứt khoát bất cứ đề tài nào xãy đến
 
  Kệ  : 
 Khổ cảnh trần gian khó tạo nền 
 Qui nguyên không được lại la rên 
 Ôm đời bỏ đạo tâm không cứu 
 Tạo khổ cho mình tự bỏ quên 
 

4) Atlantic City, 25-06-97 3  :20 AM 
Hỏi  : Cõi  vô cùng là cõi nào  ? 
 
Ðáp  : Thưa điển giới là cõi vô cùng, thực hành Pháp 
lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, bộ đầu 
được rút thẳng lên từ trung tim bộ đầu hòa hợp với 
thanh quang của vũ trụ, xuất phát sáng lạng vô cùng, 
lúc nào cũng cảm thấy thanh nhẹ, trí sáng tâm minh, 
chỉ biết sáng tác, chứ không có xin hay mượn, hòa để 
tiến, trí tuệ quang khai, trở về gốc gát vô cùng tận, vô 
sanh bất diệt, hồn vía tương hội minh mẫn 
 
  Kệ  : 
 Phân minh sáng suốt chuyện cần tiến 
 Cảm thức Trời cao vẫn nối liền 
 Thắng cảnh tràn đầy tâm chuyển thức 
 Bình minh ban chiếu tự mình yên 
 

5) Atlantic City, 26-06-97 3  :07 AM 
Hỏi  : Cuộc sống nhơn gian có gì quí báu nhứt  ? 
 
Ðáp  : Thưa cuộc sống nhơn gian chỉ có tình 
thương là quí báu nhứt. Chỉ có tình thương và đạo 
đức thì mới thật sự sống chung hòa bình được 
 
  Kệ  : 
 Thương nhau đùm bọc cho nhau 
 Khó khổ không than chẳng khổ đau 
 Xây dựng chung hành trong thức giác 
 Bình tâm xây dựng tiến về mau 
 

6) Atlantic City, 27-06-97 4  :10 AM 
Hỏi  : Muốn tạo ra tình thương thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn xây dựng tình thương thì phải chịu 
hòa tan trong khổ thì mới cảm thức được tình thương 
là giá trị nhứt. Phật Pháp thanh nhẹ từ bi hỷ xã thì 
mới sáng tạo được tình thương 
 
  Kệ  : 
 Thực hành nhịn nhục tự gieo gương 
 Sống động tình Trời chỉ có thương 
 Không chấp không mê lại dễ tiến 
 Tình thương cao đẹp giải thông đường 
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7) Atlantic City, 28-06-97 5  :45 AM 
Hỏi  : Thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu thiền Vô Vi không  ? 
 
Ðáp  : Thưa hạnh bố thí càng cao thì tâm từ bi sẽ được phát triển, nguyên lý tự do tu tiến sẽ thành tựu, 
tâm thân thường lạc 
 
  Kệ  : 
 Sống trong thanh tịnh trí tâm an 
 Chẳng có lôi thôi chẳng bạc bàn 
 Mê loạn không còn tâm tự thức 
 Bình tâm thanh tịnh đạt thanh quang 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Thành con người đã là khó mà họ chưa thành con người mà họ được đi theo học tu sao? 
 
Ðáp: Ðược chứ! Ðược chứ! Thiếu gì người người ta đang tu, về thiêng liêng về mặt phần hồn 
người ta đang tu. Con người tu nó mau hơn, con người là nó khó khăn. Nhưng tôi nói rằng con ma 
nó cũng có thể tu, cho nên nhiều khi chứng kiến cái bệnh ma nhập, rồi ông thầy pháp đánh nó, nó 
sợ, nói: “Thôi thầy cho con đi tu”, thì ổng mới đưa nó đi tu. Ðó, thì nó cũng có quyền đi tu như 
người thế gian và nó có cái cuộc sắp đặt. Còn những người bị tội trạng nặng, người ta giam chứ 
đâu có thả ra được, bị giam, bị khổ lắm, ở dưới địa ngục. Còn nó thả ra được mà nó theo những tôn 
giáo, tôn giáo nào nó thích, nó có quyền theo. À! Cũng như phần đông bây giờ ở chợ lớn, các chùa 
đều có các vị thiêng liêng người ta ở trong đó người theo Quan Thánh. Người theo chùa Bà để 
hưởng những vật lễ người ta cúng. Ðó, rồi lâu lâu những vị hộ pháp cũng đến đó, cũng dìu dắt cho 
những người đó hướng về Phật, nhưng mà họ thích họ theo, họ không thích họ ở lại thế gian. Cái 
đó là cái quyền sở hữu của họ và cái sáng suốt họ muốn áp dụng theo phương pháp nào cũng được. 
Nhưng mà chúng tôi thấy một lần tôi đi chung với ông Tư mà đi hiệu triệu, tôi thấy đông lắm à 
đông lắm à họ cũng thích tu về bên cái Phật pháp nhiều lắm, cho nên họ đi lên. Ông đi lên trên thì 
thấy, từ Trung-Thiên đó ông thấy người ta các chủng loại người ở đó lo tu, chứ không phải là xáo 
trộn như ở thế gian vầy đâu. 

THƠ 
  
           HẬU MỚI TƯỜNG 
Thơ thầy uốn lượn chiếu mọi đường  
Trầm bổng nhẹ nhàng tỏ tinh thương  
Tận độ tình con tùy duyên thức  
Lưu bút dòng kinh suốt canh trường  
Đôi lúc phá vở vần thơ luật  
NộI dung luật đạo luật vì thương  
Bài thi sàn sẫy lưu chơn tín  
Giống dân bích ngọc hậu mới tường  
         Phúc Tâm cà mau 19/7/2007 
                      ==== 
          NĂM CHÂU NHƯ GẦN  
hằng tuần điện năng báo phát hành 
thơ thầy thơ bạn ý điển thanh  
phục vụ vô vi xây dựng vững  
tạo mối giao lưu bạn kết thành  

trao đổI lờI hay cùng tu học  
viết bài văn thơ gởi báo sang 
tâm tâm tương ứng dung hoà điển 
năm châu như gần hộI thơ làng  
                Phúc Tâm Cà Mau 10/3/2007 
                        === 
              THƠ CỔ THƠ TÂN  
Thất ngôn ẩn hiện nghiêm luật nương  
Lục bát trầm bổng chuyễn khôn lường  
Ân vân trắc bằng thơ cơ khúc  
Ru dẫn tình người đạo trường thương  
Tự do thi phú gần đại chúng  
Tầng tầng lớp lớp dễ thông đường  
Thơ tân thơ cổ đều dẫn độ  
Luật đạo giữ nghiêm thiện hoà thương 
            Phúc Tâm Cà Mau 26/7/2007 
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                       ==== 
           THANH MINH 
Mùa quay về hương linh người khuất  
Thanh minh kỹ niệm dâng lễ trao  
Thân này có được ơn phụ mẩu  
Nguyện niệm cửa huyền tiến hoá mau  
Nấm mồ hài cốt thuộc về đất  
Linh hồn bất diệt ngủ trên cao  
Nương vào phật pháp siêu tinh độ 
Trần thế cháu con phước pháp thầy trao  
             Phúc Cà Mau 11/3Tâm /2007 
                      ==== 
           NHỜ NHỒI QUẢ 
GIác thiền nghiệp giãi ma chướng  
Nhẫn nhục trí  khai nhờ quả nhồi 
Không có ma khảo sao thành đạo 
Cha lành ban phước rút về ngôi 
        Phúc Tâm Cà Mau 5/3/2007 
                       ===== 
       KHÔNG MÀM BÁO ĐÁP  
Anh em chung sức xây nền đạo  
Ơn thầy ơn tổ gắng lo tu  
Công quả công trình không toan tính 
Không màm báo đáp nhẹ công phu  
      Phúc Tâm Cà Mau 2/3/2007 
                       ==== 
THIÊN ÐỊA NHÂN ÐỒNG NHẤT THỂ - TU 
SOI HỒN GIỜ TÝ NGẨN NGƠ CHA 
ÁNH SÁNG XUẤT HỒN ÐI QUÁ XA 
GỤC NGÃ HÔN TRẦM MUÔN CẢNH LẠ 
NGỌC NGÀ CHÂU BÁU LÒNG THAM QUA 
HỔ MANG MUỐN GIẾT THÔI CHỚ GIẾT 
THỎA MÃN DỤC TÌNH LỬA CHÁY ÐA 
TẤT CẢ CÔNG PHU TUNG HÊ HẾT 
MĨM CƯỜI TỈNH GIÁC THIÊN ÐỊA TA 
       5 THÀNH CỦ CHI 30-3-2007 
                    ==== 
 
 

          NGƯỜI TU VÔ VI RONG CHƠI 
ÐÁ CHỒNG TRÊN ÐÁ 
NẮNG TRỜI BÓNG SOI 
HỎI CÓ NHƯ THỊ 
MẮT LẦM CHIẾU SOI 
 
ÐÁ CHỈA LÊN TRỜI 
GIẾNG SÂU MẶT TRĂNG 
MÂY BAY LÊN TRỜI 
NUỚC SUỐI RONG CHƠI 
 
ÐI CƯỜI VÔ VI 
KHÔNG HƯ HƯ KHÔNG 
AI NGỒI TU THIỀN 
SỐNG CHUNG VÔ VI 
        5 THÀNH CỦ CHI 30-3-2007 
                        ===  
THỰC HÀNH CHẤT PHÁC - HOA HỒNG NỤ CƯỜI 
 
HOA BÀN TAY 

XÒE NGÓN TAY 
TAY HOA NỠ ÐỂ MÊ SAY DIỂN BÀY 

NGHE TIẾNG NÓI 
THẤY LỜI MỜI 

CHUYỆN TRÒ NHAU ÐỂ CUỘC ÐỜI THÊM VUI 
NĂM NGÓN TAY 

ẨN HIỆN CHUI 
THAY TIẾNG NÓI NGHE NIỀM VUI BẠN BÈ 

MUÔN DẤU HIỆU 
NHANH TAY MẮT 

NHƯ NẮM BẮT TRONG KHOẢNH KHẮC GOM BÀY 
ÐÔI ÁNH MẮT 

ÐÔI BÀN TAY 
TRONG THINH LẶNG VUI HIỂN BÀY TỪ TÂM 

KHÔNG TIẾNG KHÓC 
KHÔNG TIẾNG CƯỜI 

HOA TAY NỞ CHO MỌI NGƯỜI HÔM NAY 
NƯỚC MẮT AI 

GIỌT ÐẮNG CAY 
HOA TAY NỞ LÀM ÐỔI THAY ÐẤT TRỜI 
 
           5 THÀNH CỦ CHI 1-4-2007 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Bích, thân mẫu của đạo hữu Huỳnh Minh Bảo, 
từ trần ngày 03/04/2007 lúc 12 giờ 35 tại Pháp (Bry Sur Marne) hưởng thọ 84 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
  
Thành thật cảm ơn quí đạo hữu 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
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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 06/04/2007 
(chữ màu xanh và nghiên biểu hiện cho những chi tiết mới) 

 

Số Bạn đạo Nơi cư ngụ Ngày bắt đầu Mét 
vuông Tổng số tiền thu 

51 Nguyễn Ngọc Hạnh Aus - Melb 14/02/2007 1 $1,500 AUD 
57 Ẩn Danh USA-Bắc Cali 20/02/2007 1 $400 USD 
59 Kim Ann Porter USA-San Jose 20/02/2007 1 $500 USD 

67 Trần Minh & 
Trần Florence USA-San Jose 20/02/2007 1 $200 USD 

68 Lê Thị Thông USA-San Jose 20/02/2007 1 $200 USD 
69 Đồng Tâm Canada 20/02/2007 2   
70 Lê Viet Hung USA-OK 25/02/2007 1 $750 USD 
108 Nguyễn Văn Phước USA-Philadelphia 13/03/2007 1 $100 USD 
118 Bùi Thị Liên USA-San Jose 19/03/2007 1 $100 USD 

120 Ông Bà Trần Phong 
 

USA-San 
Francisco 19/03/2007 1 $1,200 USD 

125 Nguyen Phi Tran & 
Nguye Thi Chin Aus-Melb 01/04/2007 1   

 Tổng số mét vuông (06/04/07) 
-Thiền Viện cần 350 mét vuông   132   
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Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày 06/04/2007 
 

Số Bạn đạo Quốc gia Ngày Thu nhập 

38 Ẩn Danh USA-Santa Rosa 03/04/2007 $200USD 
39 Bạn đạo Philadelphia USA-Philadelphia 02/04/2007 $350USD 
40 Đặng Thị Triêm USA-Houston 05/04/2007 $100USD 
41 Lưu Ngọc Quỳnh USA-Houston 05/04/2007 $100USD 
42 Lưu Đức Quyền USA-Houston 05/04/2007 $100USD 
43 Nguyễn Hồ Minh USA-Houston 05/04/2007 $100USD 
44 Vô Danh USA-Houston 05/04/2007 $100USD 
45 Huỳnh V. Khánh USA-Houston 05/04/2007 $100USD 

 
 
Tổng cộng số tiền đóng góp tới ngày 06/04/2007 là  
$38,860 AUD + $11,100USD+$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/ 
 
 


