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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
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 số 615 22 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 
 

Daán Thaân 
 

Daán thaân taän ñoä giaûi öu saàu 
Trí yù phaân minh hôïp chung taøu 

Tieán hoaù khoâng ngöøng trong thöùc giaùc 
Quaân bình thanh tònh roõ ñuoâi ñaàu 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 06/07/97 đến 11/07/97 
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) Ðầu người tròn điển có tròn không  ? 
2) Tại sao trên mặt đất có rất nhiều người khùng  ? 
3) Tại sao óc người có thể phát minh được nhiều điều mới lạ  ? 
4) Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải thoát  ? 
5) Huyền vi là gì  ? 
6) Sự thanh tịnh do đâu mà có  ? 
7) Tại sao làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình  ? 
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1) Atlantic City 06/07/97 4  :15 AM 
Hỏi  : Ðầu người tròn điển có tròn không  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự tròn trịa là căn bản không dư 
không thiếu. 36 ngôi sao Thiên Cương lúc nào 
cũng quang chiếu, liên hệ với tâm thân của 
người thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp. Càng thực hành óc càng 
sáng trong thanh tịnh, tự cảm thức bộ đầu lúc 
nào cũng tròn và thanh tịnh, không biết đến sự lo 
âu là gì, sống trong tự nhiên và hồn nhiên 
  Kệ  : 
 Tâm lành dứt khoát sống an yên 
 Chẳng có lôi thôi chẳng có phiền 
 Duyên đạo tình đời trong dứt khoát 
 Bình tâm tu luyện chẳng lo phiền 
 

2) Atlantic City, 07/07/97 4  :15 AM 
Hỏi  : Tại sao trên mặt đất có rất nhiều người khùng  ? 
 
Ðáp  : Thưa khi giáng lâm xuống thể xác trần trược trên 
mặt đất phải sống theo chiều hướng loạn động của thể 
xác, từ tâm lẫn thân đều phải chịu luật nhân quả từ nhiều 
kiếp tùy theo duyên nghiệp mà tiến hóa. Phần hồn phải 
chịu mọi sự kích động và phản dộng ở xung quanh, 
không bằng lòng cũng phải bằng lòng, học nhịn nhục để 
tiến hóa, trong kỳ cuối nầy của cuộc đời còn lại. Không 
chịu tu lại còn tạo thêm nghiệp lực, phần hồn không tỉnh 
táo và sẽ tiếp tục trên đường sân si và mê loạn, không có 
lối thoát cho tâm lẫn thân 
  Kệ  : 
 Không tu tăng trưởng cù lần 
 Tạo khổ tạo mê khó xét phân 
 Trí tuệ không minh đường đạo pháp 
 Tự giam tự hại tự phân lần 

3) Atlantic City 08/07/97 3  :40 AM 
Hỏi  : Tại sao óc người có thể phát minh được 
nhiều điều mới lạ  ? 
 
Ðáp  : Thưa khối óc của loài người đặc biệt, bao 
gồm điển quang liên hệ với Trời Ðất, chuyển từ 
cực động cho tới cực tịnh. Do đó mà cảm thức 
được nhiều điều mới lạ, chính mình không biết 
trước được. Cho nên người tu thiền Pháp Lý Vô 
Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự thực hành 
tớI thanh tịnh, sẽ được khai sáng lấy chính mình, 
từ lời nói cho đến hành động, lúc nào cũng ngắn 
gọn và rõ rệt, nhờ sự thực hành ổn định và sáng 
suốt 
  Kệ  : 
 Quang minh tự hiểu tự phân minh 
 Nguyên lý óc người nay rõ mình 
 Liên hệ không ngừng trong thức giác 
 Có không không có rõ hành trình 
 

4) Atlantic City, 09/07/97 4  :20 AM 
Hỏi  : Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học 
giải thoát  ? 
 
Ðáp  : Thưa phần hồn giáng lâm vào cơ thể động loạn 
khó xét hành trình của chính mình. Cho nên muốn tiến 
tới để tự hiểu nguyên lý của Trời Ðất đã hình thành tại 
mặt đất để làm gì  ? và sẽ đi đâu  ? ăn năn sám hối, tự 
tìm lối thoát cho chính mình. Nhân thân nan đắc pháp 
nan ngộ, khó hiểu nguyên lý của Trời Ðất, đâm ra hoang 
mang và không lối thoát. Kỳ thật là chỉ có thanh tịnh thì 
sẽ giải quyết tất cả trận đồ loạn động tạm bợ ở cõi phù 
sanh, tham dâm không tiến, âm dương hợp nhứt trăng 
rằm sáng soi thì mọi việc sẽ được bình an. Chỉ có thương 
yêu và tha thứ là mối đạo chánh của cả càn khôn vũ trụ, 
từ bi là phương châm tiến hóa tới vô cùng tận 
  Kệ  : 
 Sửa mình tiến hóa tự chuyên cần 
 Khai triển tâm linh tự xét phân 
 Ðường đạo đường đời không luyến tiếc 
 Quân bình thanh tịnh tiến cao tầng 

5) Atlantic City, 10/07/97 3  :25 AM 
Hỏi  : Huyền vi là gì  ? 
 
Ðáp  : Huyền vi là nhỏ nhứt và nhẹ nhứt cấu 
thành ánh sáng tốt tươi ở trong nội tâm. Người 
tu Vô Vi thiền tốt thanh tịnh, khai triển trực 
giác, phát triển huyền bí trong nội tâm, nhóe 
sáng thì mới thấy rõ cảnh huyền vi của Trời Ðất, 
cấu thành duyên lành trợ duyên 
  Kệ  : 
 Cảm thông nguyên lý tự giao duyên 
 Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
 Duyên đạo tình đời tâm dứt khoát 
 Bền lâu tu học tự mình yên 

6) Atlantic city, 10/07/97  (bis) 2  :40 AM 
Hỏi  : Sự thanh tịnh do đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự thanh tịnh do sự trật tự nội tâm nội tạng 
mà hình thành, từ hoàn cảnh thiếu thốn tham lam đày 
đọa lấy tâm thân mới chịu dứt khoát tu tiến đạt tới sự 
quân bình, khai triển trực giác của chính mình mới yên 
  Kệ  : 
 Thức tâm buông bỏ sống bình yên 
 Chẳng có lâm ly chẳng lụy phiền 
 Ðời đạo không ngừng trong dứt khoát 
 Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên 
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7) Atlantic city, 11/07/97 4  :45 AM 
Hỏi  : Tại sao làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình  ? 
 
Ðáp  : Làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình, tại vì lúc chào đời được sự quí yêu của cha mẹ, 
nhờ cậy sự dìu tiến ở bên ngoài, sanh ra một tập quán ỷ lại, ham vui, ca tụng chuyện đời, quên nguyên lý 
sanh tồn của chính mình, lúc nào cũng lo nhưng không biết tại sao phải lo 
 
  Kệ  : 
 Khổ hành không biết tiến quanh co 
 Ôm chấp tạo mê khó dặn dò 
 Trí đạo không thành tâm loạn động 
 Làm người ôm xác vẫn mê mò 
 

 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi: Thưa ông Tám, xin ông Tám giảng giải cho chúng tôi những người như thế nào là thuộc Âm và 
những người như thế nào là thuộc Dương. 
Ðáp: Thuộc âm là họ thấy ma quỹ chứ không phải thấy Phật. Còn thuộc dương là họ thấy cái chánh điển và cái 
chánh pháp của Phật Pháp. Còn thuộc âm là họ thấy ma, họ ngồi họ mở mắt vầy họ cũng thấy ma lạng quạng. 
Cái đó là thuộc âm, nó bị mở phía sau. Bây giờ ở đằng này chúng ta sửa là sửa cho nó mở từ trung tim bộ đầu đi 
tới trước trán, nó là âm dương tương hòa thì một thời gian ma qủi không có thấy nữa, nó vượt mức rồi nó đi lên 
trên. Còn thuộc âm không có bao giờ thấy được Phật thuộc âm thấy ma thì có, thấy Phật không có. 

THƠ 
           KHỈ LỬA 
Mượn gió thiên không quạt lửa lòng  
Nung bầu linh dược phép khai thông  
Hà hơi thanh nhẹ xuyên thiên xích 
Không lần đường đi khỏI lệch vòng  
Khỉ lửa chờ chủ ông phán lịnh  
Khai đường phá ảI mở khoá còng  
Bấy lâu nhiều kiếp trong ngục xác 
Ngày nay thanh nhẹ hưởng cảnh không  
      Phúc Tâm Cà Mau 1/3/2007 
               ==== 
           KIM CƯƠNG  
Kim cương ẩn mình không phết son  
Lăn lộI cát bùn chất không sờn  
Âm dương khí trụ tào thành ngọc 
Càng bị chà xát càng sáng trong  
     Thiện Ý Cà Mau 1/10/2007   
                     ==== 
         NGÖÔØI TÌNH HOÄI QUI  
ÑEÅ SANG SOÂNG  
              LAÛO TREO GIAÀY TREÂN GAÄY  

MAËT TRÔØI HOÀNG  
         AÙNH TRAÊNG VAØNG SAÙNG BAÏC  
MOÄT CHIEÁC GIAÀY LEÕ BAÏN ÑI VEÀ ÑAÂU ? 
CHOÁN TÒCH LIEÂU NAÊM THAÙNG THÔÛ DAØI DAØI  
  
CHÍN NAÊM NGOÀI  
                SOI HOÀN KIM COÅ  
CHAÚNG TÌM GÍ  KHÖÙ TRÖÔÏC LÖU THANH  
  
            HOÀN GAËP VÍA  TÖNG BÖØNG NHÖ MÔÕ HOÄI  
THIEÀN CA VUI NHÖÕNG NGAØY ÑAÏI HOÄI  
GIEO RAÉC TÌNH THÖÔNG AÙNH SAÙNG CHAN HOØA  
  
THÖÏC HAØNH CHAÁT PHAÙC TÖÏ MÌNH TU TIEÁN  
LOØNG CHAY TÒNH VOÂ VI CÖÔØI THANH THAÛN  
NHÖÕNG KHOAÙ SOÁNG CHUNG BEÂN THAÀY BEÂN BAÏN  
CUOÄC ÑÔØI VUI XAÂY DÖÏNG THIEÀN ÑÖÔØNG  
QUI HOÄI TÌNH NGÖÔØI THEÁ GIÔÙI VUI VUI  
HEO VAØNG XIN BAÏC BAÏN ÔI . . .  
              5 THAØNH CUÛ CHI  14-4-2007   
 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Lê Văn Phương, chồng của bạn đạo Nguyễn Thị An, và là thân phụ 
của bạn đạo Lê Phương Quỳnh ở Minnesota.  Ông từ trần ngày 21 tháng 4, 2007 lúc 2:00 sáng tại Việt Nam, 
hưởng thọ 63 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.   
Xin chân thành cảm ơn quí bạn đạo. 
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Thông Báo Của Hội Ái Hửu Vô-Vi Hoa Kỳ  Nam California 
Kính gởi quý Ban Chấp Hành HAHVV các tiểu bang Hoa Kỳ và thế giới, 
Kính gởi Đức Thầy để kính tường,  

 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo cùng toàn thể bạn đạo:  Qua cuộc bầu cử Hội Trưởng vào ngày 18 

tháng 3 năm 2007 với sự tham dự và chứng kiến của Đức Thầy, Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2007-2009 gồm có 
thành phần như sau: 
 

 . Hội Trưởng:  Dương Như Tùng 
 
II.      Phó Hội Trưởng Nội Vụ:  Cao Thị Trắc 

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ:  Cao Ngọc Hương 
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ -Chief Financial Officer, CFO: Trương Văn Sĩ 

     
II. Tổng Thư Ký:  Nguyễn Thị Kim Anh 

 
II. Thủ Quỹ:  Trần Thị Lệ Quyên 

 
II. Quản Lý Thiền Viện:  Nguyễn Hoàng Long 

Phó Quản Lý Thiền Viện:  Nguyễn Như Ngọc 
 

II. Quản Lý Trụ Sở:  Dương Như Tùng 
Phụ Tá Quản Lý Trụ Sở & Trưởng Ban Trật Tự: 
Nguyễn Ngọc Sơn 

 
Tất cả thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ của Hội là: 
 7622 23rd Street 
 Westminster, CA 92683  
 Phone:  (714) 891-0889 
 
Thay mặt Ban Chấp Hành, 
Dương Như Tùng 

Thông Báo của Hội Aí Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ 
Thiền Viện Nhẫn Hòa 
Ngày 12 tháng 4, năm 2007.  
  
Kính Thưa Đức Thầy,  
Sau khi tham khảo ý kiến của bạn đạo khắp nơi, chúng con đã dự định tổ chức Trại Hè hàng năm của Thiền 
Viện Nhẫn Hòa từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, năm 2007.   
 
Nếu sức khỏe của Thầy cho phép, chúng con xin kính mời Thầy và Bà Tám viếng thăm Thiền Viện Nhẫn Hoà 
nhân dịp này và tịnh dưỡng.   Đây là thời gian thuận tiện vì khí hậu ấm áp và khô ráo. Các bạn đạo phương xa 
có thể đến trước và ở lại thêm tùy ý.  Tuy nhiên tất cả các sinh họat sẽ được phối hợp chặt chẽ để tôn trọng sự 
nghỉ ngơi của Thầy. 
 
Xin Thầy cho phép chúng con thông báo tin vui này cùng bạn đạo trên số TBPTĐN sắp tới.  
 
Chúng con xin cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy cùng Bà Tám được luôn luôn mạnh khỏe và an lạc.  
 
Kính bái,  
 
Nguyễn Trí Vượng, Hội Trưởng  
Cùng các Bạn Đạo Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ. 
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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 20/04/2007 

(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) 

58 Trần Long & 
Hồ Thị Ngọc Thanh USA-Florida 20/02/2007 1 $300 USD 

78 Anh chị Xuân Long USA-Nam Cali 25/02/2007 1 $200 USD 
85 Trần Thị Hồng USA-Florida 28/02/2007 1 $200 USD 

86 Nguyền Văn Lâm & 
Nguyễn Thị Hường USA-Florida 28/02/2007 1 $200 USD 

112 Cô Lưu Tâm USA-Nam Cali 04/03/2007 1 $300 USD 
113 Nguyễn Thị Thu Hà USA-Nam Cali 11/03/2007 1 $200 USD 

114 
Lâm Cam Duyen 
Phung Thi Sieu 
Doan Thuy Hang (thay đổi b/đ) 

AUS-Melb 15/03/2007 1 $100 AUD 

115 Doan Tan Thai 
Mai Thanh Truc (thêm b/đ) AUS-Melb 15/03/2007 1 $100 AUD 

116 Lam Van Dung 
Kim Tuyen (thay đổi b/đ) AUS-Melb 15/03/2007 0.5 $50 AUD 

118 Bùi Thị Liên USA-San Jose 19/03/2007 1 $200 USD 
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121 Lâm Minh Sơn Canada-ON 27/03/2007 1 $800 USD 
124 Lê Hoàng USA-Nam Cali  1 $200 USD 

133 Lưu Sung Nancy USA-Houston 
21/01/2007 

và 
17/04/2007 

1 $500 + 
$700 USD 

134 Ẩn Danh Việt Nam-Hà Nội 20/04/2007 1   
       

 Tổng số mét vuông (20/04/07) 
-Thiền Viện cần 350 mét vuông   141   

 
 

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

Số Bạn đạo Quốc gia Ngày Thu nhập 

25 Lưu Sung Nancy 
 

USA-Houston 
 

21/01/2007
- 

17/04/2007
$500 USD trừ 

 $500 USD - 641AUD 
51 Võ Nhàn Thanh USA-Texas 14/04/2007 $200 USD  
52 Nguyễn Thị Nhi USA, Nam Cali 14/04/2007 $200 USD  
53 Bác  Bùi Thị Tý USA-OR 16/04/2007 $500 USD  
54 Trần Bảo Nghiễn USA-OR 16/04/2007 $150 USD  
55 Phạm Văn Hưng WA-Tumwater 16/04/2007 $200 USD  
56 Bác Nguyễn Thị Ba Canada-Calgary 16/04/2007 $400 USD  
57 Chị Đỗ Thị Khai WA, Vancouver 16/04/2007 $100 USD  
58 Nguyễn Thị Hiền USA-Nam Cali 05/04/2007 $200 USD  
59 Trịnh Cẩm Tú Thiền Đường Hawaii 05/04/2007 $100 USD  
60 Trịnh Minh Trí Thiền Đường Hawaii 05/04/2007 $100 USD  
61 Bạn đạo Atlanta USA-Atlanta 12/04/2007 $220 USD  
62 Vũ Văn Nhuận USA-Nam Cali 15/04/2007 $100 USD  

 
Tổng cộng số tiền đóng góp tới ngày 20/04/2007 là: 
 
$38,449 AUD($39,090-$641) + $14,150 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. 
http://www.mareeba.vovi.org/ 
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