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 số 626 08 tháng 7 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 
 

Thức Tâm 
 

Quí yêu Trời Phật đầy ơn phước 
Khai triển tâm linh rõ tiến trình 

Học hỏi không ngừng duyên thật đẹp 
Khai thông trí tuệ tự phân minh 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 20/09/97 đến 26/09/97 
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) Tu hành đầu óc sáng lạng lại muốn khống chế người khác thì phải làm sao  ? 
2) Ở đời nầy hay qui tội cho một người có đúng không  ? 
3) Làm sao mới được nhập định  ? 
4) Sự thương yêu vô cùng tận do đâu kết thành  ? 
5) Một lòng khai triển trí tâm thân do đâu hình thành  ? 
6) Óc phàm muốn can thiệp chuyện thiêng liêng có thể được không  ? 
7) Nơi nào của loài người có thể phát triển rộng lớn và thanh nhẹ  ? 
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1) Montréal, 20/09/97 4  :25AM 
Hỏi  : Tu hành đầu óc sáng lạng lại muốn khống 
chế người khác thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa tu đạt đến sự sáng lạng của trời đất 
thì phải cương quyết tiếp tục tiến tới vô cùng tận, 
thì mới bằng lòng khiêm nhường tận độ những 
phần hồn còn đang oằn oại trong sự tranh chấp 
khó thoát, vì quyền lợi và vì tự ái 
  Kệ  : 
 Cuống cuồng trong khổ khó phân bàn 
 Thế sự đão điên lại luận sai 
 Trí tuệ không ngừng tăng ý động 
 Sửa mình tiến hóa mới thật oai 

 

2) Montréal, 21/09/97 5  :10 AM 
Hỏi  : Ở đời nầy hay qui tội cho một người có 
đúng không  ? 
 
Ðáp  : Thưa qui tội cho một người không đúng. 
Tội kết hợp rất nhiều yếu tố, không nên qui tội 
cho một người, nhưng phải phân tách mọi khía 
cạnh đã kết từ chơn tâm chấp nhận mà hình thành

  Kệ  : 
 Lâu ngày tích tụ mới hình thành 
 Yếu tố phân minh rõ  trược thanh 
 Yếu tố truy tầm trong ý tốt 
 Qui thành một tội rõ lưu manh 

 

3) Montréal, 22/09/97 6:35AM 
Hỏi  : Làm sao mới được nhập định  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự vận hành bên trong được điều hòa 
thì mới nhập định, cũng do sự dày công làm pháp 
luân thường chuyển ổn định thì huệ tâm mới 
khai, dẹp bỏ mọi sự vọng động từ bên ngoài thì 
sự lo âu sẽ tan biến mất, càng hiểu mình thì càng 
hiểu trời đất hơn 
  Kệ  : 
 Sân si tan biến chẳng ưu phiền 
 Thức giác bình tâm tự tiến xuyên 
 Duyên nợ tình đời không luyến tiếc 
 Quyết tâm tu luyện tự mình yên 

 

4) Montréal, 23/09/97 4:45AM 
Hỏi  : Sự thương yêu vô cùng tận do đâu kết 
thành  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự thương yêu vô cùng tận do sự tu 
học đạt đến sự quân bình thanh nhẹ trong nội 
thức kết thành vô quái ngại thì mới thể hiện được 
sự thương yêu vô cùng tận 
  Kệ  : 
 Chơn tình phát triển thật là siêu 
 Thanh tịnh ban hành lý biển yêu 
 Biết rõ chính mình qui một mối 
 Sống yên tạm hưởng mọi chơn điều 

 

5) Montréal, 24/09/97 3  :20 AM 
Hỏi  : Một lòng khai triển trí tâm thân do đâu 
hình thành  ? 
 
Ðáp  : Thưa một lòng khai triển trí tâm thân do 
lòng thành kính Trời Phật hình thành một tập 
quán tốt 

  Kệ  : 
 Kính Trời quí Phật trí tâm tu 
 Thức giác qui nguyên tự giải mù 
 Tập quán hình thành thăng tiến hóa 
 Bền tâm tu tiến chẳng mê mù 

 

6) Montréal, 25/09/97 2  :35AM 
Hỏi  : Óc phàm muốn can thiệp chuyện thiêng 
liêng có thể được không  ? 
 
Ðáp  : Thưa óc phàm không có khả năng can 
thiệp chuyện thiêng liêng, vì óc phàm hướng hạ 
độc tài không thể nào đụng đến thiêng liêng 
được, chỉ có thể cản trở vật chất được mà thôi. 
Còn phần hồn thuộc về thiêng liêng tiến hóa vô 
giới hạn 

  Kệ  : 
 Tâm thân bàn bạc chẳng mơ màng 
 Trí tuệ phân minh tự phát quang 
 Ai nguyện ai thành tu đắc đạo 
 Bình tâm tiến hóa tự mình an 
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7) Montréal, 26/09/97 3  :25 AM 
Hỏi  : Nơi nào của loài người có thể phát triển rộng lớn và thanh nhẹ  ? 
 
Ðáp  : Thưa trí tuệ của loài người có thể phát triển lớn rộng và thanh nhẹ hướng về cõi vô cùng mà 
tiến hóa 

  Kệ  : 
 Càng tu càng tiến trí tâm hòa 
 Thức giác minh tâm tự vượt qua 
 Thanh thản trong lòng không vọng động 

 Qui hồn qui vía tự phân hòa 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi : Lúc mình công phu, lúc mình thấy mê mê tỉnh tỉnh, mình nghe gõ cửa, nghe cái này cái kia... 
ai phá mình vậy? 
Ðáp: Cái đó là những tiếng động ở xung quanh, thây kệ nó, mình chỉ có niệm Phật thôi. 
Mình cảm giác như có người ta, nó làm mình hơi sợ. 
Cứ niệm Phật thôi. Cái đó là qua cái gì? qua cái ma giới mới tới Thánh giới, ai cũng phải qua cái đó. Cái 
con nhỏ, con Hà đó, nó qua biết bao nhiêu là ma giới, thì lần lần nó đi tới Thánh giới. Cô Lương cũng vậy, 
hồi trước cũng vậy, nghĩa là qua ma giới rồi mới tới Thánh giới, sợ tới không dám ngủ, cả đêm không dám 
ngủ. 
Tôi có cảm giác như là họ rình chung quanh tôi, họ muốn tấn công tôi hay cái gì đó. Trong bụng tôi 
hơi sợ sợ, nhưng mà trong trí nói: “Ôi, có gì mà sợ, mình linh hồn họ cũng linh hồn có gì mà sợ”. 
Mình là họ, họ là mình, vượt qua cái đó rồi cái tánh nó hết, không có nóng nữa, làm cái gì cũng không 
nóng. Mình phải vượt qua cái giới đó, ai cũng vậy. 

THƠ 
 

           TRI ÂN THƯỢNG ÐẾ 
Thanh quang phủ khắp cả càn khôn 
Sinh dưỡng muôn loài chẳng nệ công 
Hùng vĩ thay ! Cha Trời Thượng Ðế 
Trọn ơn, trọn nghĩa, quá vuông tròn 
Lan rộng tình Trời cùng khắp cả 
Khái cảm ơn sâu, nguyện sắc son 
Hào quang muôn trượng Cha ban xuống 
Thường dắt con hiền trở lại non (Tiên) 
             QN, 14-12-2006 
           Hào Quang Nguyên. 
                  ===== 
             HOÀI CẢM 
Tạm biệt bạn hiền, dạ chẳng khuây 
Mười ngày hội ngộ quá sum vầy 
Bãn đạo Miền Nam tâm vô ngại 
Ðạo hữu Quảng Nam cũng vui lây 
Hà Nội trung tâm nền đạo cả 
Sài thành khởi điểm pháp dựng xây 
Trở về xứ Quảng tâm thanh nhẹ 
Vẫn khó quên nghĩa bạn, ơn Thầy. 
           QN, 14-12-2006 
       Hào Quang Nguyên. 

    NHÀ CỬA HƯỚNG NÀO CŨNG TỐT 
Thiền đường thiếu vắng từ ân 
Người  ngườI qui tụ tìm đường hồI qui 
Có ngướI bói toán nặng trì 
Cửa nhà xây cất tùy theo hướng hên 
Văn minh hiện đạI tiến lên 
Nhà nhà san xát nương nhau sống nhờ 
Mỗi ngườI đều có căn cơ 
An  bài định số cha lành phát ban 
Mai nhờ có đất được an 
Tu hành bài vẽ âm hàn thế gian 
Làm cho bạn yếu lo toan 
Sanh ra mê tín bàng hoàng rốI tâm 
Người đông đất hẹp đua tranh 
Tiền tài còn kém sao tầm hướng thanh 
Tử vi tướng số loanh quanh 
Vô Vi pháp lý thực hành vượt qua 
Tu hành có điển phóng ra 
Dứt bỏ bói toán thực hành tiến nhanh 
Đức trong quỉ trọng thần thương 
Bàn môn tả đạo khó mong tá vào 
Bạn hiền nhà cửa hướng nào 
Cũng đều tất cả thành tu tâm lành 
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Vĩ Kiên thuyết giảng rành rành 
Làm thầy bói là làm mọi người ta 
          Phúc Tâm Cà Mau 13/5/20007    
                       ===== 
CHE MIỆNG ĐỪNG CƯỜI LỚN  
Nói nhỏ các bạn nghe  
Che miệng đừng cười lớn  
Kẻo có nhiều người biết  
Xưa mới tập pháp tu  
Kiến thức rầt dồi dào  
Kinh nào cũng xem qua  
Hiểu biết nhiều sự kiện  
Mắt lim dim như niệm  
Giả bộ như điềm nhiên  
Làm như hiền lắm lắm  
Khuyên kiên trì hành pháp  
Hướng nội lo sửa tánh 
Nên đường nhiều bạn mến  
Tôi càng thêm hào hứng  
Sanh tánh vẽ ta đây  
Đông tây nam bắc hướng  

Lăng xăng đi khắp chốn  
Lời lẽ thật êm tai  
Ai nghe điều hành triển  
Rồi một ngày giữa khuya 
Tham thiền định mơ màn 
Trên bầu trờI trong sáng 
Nhiều bạn mình hướng tu 
Bay lơ lững trên không 
Nhìn lại bạn thân mình 
Là đà trên mặt đất  
Hoá ra bấy lâu này  
Lo ra lo độ tha  
Quên mất độ chính mình  
Nghĩ lạI vô cùng thẹn  
Thôi từ đây quay lại  
Sửa  trong dạy ngườI nhà  
Cố gắng siêng công phu  
Nhẹ hồn đãnh lễ Phật 
              Phúc Tâm Cà Mau 25/6/2007  

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Xin các Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Nguyễn Thành Quí 23 tuổi là con của Bạn Đạo 
Nguyễn Văn Đức ( Bình Dương, Việt Nam ) vừa từ trần ngày 30/6/2007 được siêu sinh Tịnh độ . 

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Nhạc Mẫu của bạn đạo Trần Bĩnh Kiệt  là Cụ Nguyễn 
thị Hường 82 tuổi, mất ngày 05-07-07 vào lúc 20giờ 15 phút tại Perth, Tây Úc. Xin cầu chúc cho hương 
hồn của Bà Cụ sớm được siêu thăng tịnh độ.Hội AHVV Tây Úc xin thành thật phân ưu cùng gia đình Anh 
Chị Trần Bĩnh Kiệt . 

Danh sách bạn đạo đóng góp cho Thiền Viện Quy Hội Tình Người tới ngày 06/07/2007 
 
 

Số Bạn đạo Quốc gia Đóng góp Thu nhập 

97 Ẩn danh Aus- Perth ủng hộ $500 AUD 
98 Quách Kim Muội USA - Philadelphia ủng hộ $100 USD 

99 Đoàn Đại Lộc Âu Châu ủng hộ $350 USD 

100 Đinh Xuân Phương Âu Châu ủng hộ $20 EURO 
101 Ralf Remien Âu Châu ủng hộ $20 EURO 

102 Nguyễn Thanh Dũng Âu Châu ủng hộ $20 EURO 

103 Lý Thị Huệ Âu Châu ủng hộ $100 EURO 

104 
Gia Đình Dì Trịnh Thị 
Diệu USA - N Charleston ủng hộ $250 USSD 

105 
Gia Đình Chị Nguyễn Hồ 
Minh USA ủng hộ $500 USD 
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106 Lương Thị Lan USA ủng hộ $200 USD 

107 Cô Trinh USA ủng hộ $100 USD 

4 
Vũ Khánh Tường & Lê 
Thị Thanh Phượng Aus-Perth 1m2 $800 AUD 

73 Đồng Trọng Trí Đức Quốc 1m2 $300 Euro 

79 Anh Chị Khanh Hương USA-Nam Cali 1m2 $400 USD 

82 Hoa-Hoàng Hải-BB USA-Nam Cali 1m2 $700 USD 

87 1 Bạn đạo tại Cocoa USA-Cocoa 
  

88 2 Bạn đạo tại Cocoa USA-Cocoa 1m2  

91 Gia đình Lại Trần Tê Đức Quốc 1m2 $300 USD 

102 Steven Banh USA 1m2 $160 USD 

110 Ẩn Danh USA-Dallas 1m2 $500 USD 

112 Cô Lưu Tâm USA-Nam Cali 1m2 $500 USD 

113 Nguyễn Thị Thu Hà USA-Nam Cali 1m2 $400 USD 

119 Michael Sutherland USA-Florida   

123 Nguyễn Thị Hoa USA-Nam Cali 1m2 $1,100 USD 

124 Lê Hoàng USA-Nam Cali 1m2 $600 USD 

148 Gia Đình Trần Minh Aus - Sydney 1m2 $3,000 AUD 

149 Gia Đình Liễu Ngọc Lan Pháp 1m2 $1,500 Euro 

150 Lâm Hồng Phát USA 0.5m2 $600 USD 

151 
Phan Thị K Cúc &  
Võ T Tươi USA - San Diego 1m2 $600 USD 

     
 
Tổng cộng số tiền ủng hộ:  
$44,972* AUD + $19,050USD + $100 CAD + $160Euro 
 
*Lần trước viết sai $44,481AUD. Đúng là $44,472AUD 
 
Tổng cộng số mét vuông: 156m2 
 
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/ 


