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

 số 673   01 tháng 06 năm 2008 
           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 
 

Kiến Tánh 
 

Kiến tánh u mê tự sửa nhanh 
Ðời là tạm cảnh khó thực hành 

Khó lường khó giải không thông cảm 
Thực hiện chơn tâm tự phân hành 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 15/08/98 đến 21/08/98 
 
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) Quí người quí mình là sao ? 
2) Thừa tiếp ánh sáng bên trên là phải thừa tiếp làm sao ? 
3) Trí tuệ nằm ở đâu ? 
4) Tâm điển tiến bước thì phải tiến làm sao ? 
5) Muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải làm sao ? 
6) Muốn làm phước thì phải làm cách nào mới đúng ? 
7) Muốn có tâm tình sáng suốt thì phải làm sao ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
1) Atlantic city, 15/08/98 6 : 00 AM 
Hỏi : Quí người quí mình là sao ? 
 
Ðáp : Thưa quí yêu người tức là quí yêu chính mình, 
những gì mình không thích không nên gieo rắc trong 
tâm hồn người khác, cần tu sửa để ảnh hưởng người 
kế tiếp là tốt 
  Kệ : 
 Thương yêu xây dựng trí tâm vừa 
 Giải khổ minh tâm chẳng khóc mưa 
 Cứu độ chính mình tâm dứt khoát 
 Chẳng còn mê chấp chẳng mây mưa 
 

2) Atlantic city, 16/08/98 6 : 00 AM 
Hỏi : Thừa tiếp ánh sáng bên trên là phải thừa tiếp 
làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa thừa tiếp ánh sáng bề trên là hiệp khí 
cùng Trời Phật, tự khai triển tâm từ bi, người hung 
trở nên hiền, không tranh không chấp một lòng tự tu 
  Kệ : 
 Khai minh tự sáng chẳng mê mù 
 Lý đạo thâm sâu tự tiến tu 
 Mê chấp không còn tâm đạt pháp 
 Dày công tu luyện chẳng khờ ngu 
 

3) Atlantic city, 17/08/98 2 : 20 AM 
Hỏi : Trí tuệ nằm ở đâu ? 
 
Ðáp : Thưa trí tuệ xuất phát từ trung tim giữa trán, sự 
cảm giác lớn rộng và thanh nhẹ 
  Kệ : 
 Nhắm mắt cảm mê tự xuất ra 
 Chiều sâu tâm đạo tự phân hòa 
 Trong không mà có đường sâu rộng 
 Nhắm mắt nhìn Trời thấu triệt a 
 

4) Montréal, 18/08/98 4 : 50 AM 
Hỏi : Tâm điển tiến bước thì phải tiến làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa tâm điển tiến bước thì tự cảm thức rõ 
ràng ngay trung tim bộ đầu, tự cảm thức một luồng 
điển thanh nhẹ, được hút nhẹ thăng hoa rõ ràng, 
nhắm mắt càng rút mạnh, và phát triển lớn rộng, an 
vui và vô quái ngại 
  Kệ : 
 Hồn nhiên chẳng có tranh giành của 
 Trí tuệ phân minh chẳng thiệt thua 
 Tự đạt thanh cao trong ý chí 
 Thanh bền trong sạch tự mình vui 
 

5) Atlantic city, 19/08/98 5 : 00 AM 
Hỏi : Muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải làm 
sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải 
đồng hành chung một pháp, tự khai triển đến thanh 
tịnh và an vui 
  Kệ : 
 Thành tâm tu luyện rõ tâm huyền 
 Thức giác minh tâm tự tiến xuyên 
 Quí tưởng chung hành về một mối 
 Trời cao thanh tịnh thật là yên 
 

6) Montréal, 20/08/98 3 : 00 AM 
Hỏi : Muốn làm phước thì phải làm cách nào mới 
đúng ? 
 
Ðáp : Thưa muốn làm phước thì phải thật tâm tu sửa 
trước hết nhiên hậu mới thấy rõ và thật tâm phục vụ 
trong hành trình chung tiến 
  Kệ : 
 Giải quyết chơn tâm tránh lụy phiền 
 Thật tâm phục vụ tự giao duyên 
 Giúp người không tiếc từ bi độ 
 Chiếu cố không ngừng khắp các miền 
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7) Montréal, 21/08/98 1: 20 AM 
Hỏi : Muốn có tâm tình sáng suốt thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn đạt tới tâm tình sáng suốt thì phải giải nghiệp tâm, dứt khoát buông bỏ, nhiên hậu mới 
được sáng suốt và thanh tịnh, điển tâm xuất phát đi lên mới có cơ hội hòa cảm với hư không vô biên giới 
mà tiến hóa, hồn sáng suốt xác yên ổn 
  Kệ : 
 Trí ý phân minh rõ lý tồn 
 Cơ Trời sẵn có thức chơn hồn 
 Niềm tin không đổi nay thông hiểu 
 Quí mến Trời cao tự giữ hồn 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ÐỂ SỬA TÁNH 

... Chúng ta có cái Pháp Luân nó đưa lên giải... giải.. giải... lên tới trung ương rồi là nó thoát. Cái mạch lạc 
đường lối rõ ràng, không bị ai phỉnh hết. Bạn làm Pháp Luân rồi bạn thấy hồi ban đầu tôi làm Pháp Luân 
nó vầy, hít có chút chút, bây giờ tôi hít nó càng ngày càng dài. Hít rồi tôi thấy người tôi nó nhẹ nhàng, nó 
hiểu, nó minh lần lần, nó biết tham là gì, sân là gì, si là gì, nó biết. Nó biết lấy cái tánh xấu của nó và nó tự 
nguyện rằng tôi sẽ đắc. Nếu học như vậy thì vô chùa nghe biết bao nhiêu thời kinh mới hiểu được cái 
chuyện đó, nhưng mà bây giờ thanh tịnh tu nó biết. Nó mở trong cái giờ thiền. Thiền rồi các bạn có những 
cái ý nghĩ rất mới mẻ, rất tinh vi mà chính hồi nào giờ các bạn không có suy nghĩ tới. Nó hóa giải đi tới 
vậy. Nó mở lần lần rồi nó hòa đồng với tất cả nó mới nhập vô đại định được chứ. Thì bây giờ làm sao hơn 
là tu hành không có ỷ lại... 

... Các bạn tu các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, cái đó quan trọng lắm. Làm Pháp Luân Thường 
Chuyển rồi thì nó dẫn dắt từ từ. Từ hạ thừa rồi nó chuyển hết trong 9 từng khu ốc của hạ thừa, rồi mới lên 
tới trung thừa, cũng dẫn dắt bò bay máy cựa đi lên trên. Cho nên cái tánh con người thường hay sân si và 
hay nghĩ cái chuyện eo hẹp, không phát triển được, rồi nghĩ đủ thứ, đó là ứng dụng trong cái tánh của bò 
bay máy cựa. Cái tánh đó là cái tánh rất yếu hèn không tự giác...” 
 

Thông Báo Đại Hội “Diễn Tiến” Montreal 2008 
 

Thời Hạn Chót Ghi Danh  
 
Thời hạn chót ghi danh và đóng lệ phí được gia hạn đến ngày 15/06/2008. Sau thời hạn này, chúng tôi 
không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá củ một khi ấn định lại số phòng chính xác đặt với khách sạn. 
 
 
Vận Chuyển 
 
Ban Vận Chuyển sẽ lo chuyên chở các bạn đạo đăng ký nhờ đưa đón : 
• từ phi trường Montreal Trudeau (YUL) về khách sạn Hyatt hoặc Travelodge trong những ngày 22, 23 và 
24 tháng 11, 2008 
• từ các khách sạn này ra phi trường Montreal Trudeau (YUL) trong những ngày 28, 29 và 30 tháng 11, 
2008 
 
Xin quý bạn vui long đăng ký nhờ đưa đón với Ban Ghi Danh trước ngày 01 tháng 11, 2008 để BTC kịp 
thời chuẩn bị phương tiện chuyển vận cho quý bạn. 
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Bạn đạo Việt Nam 
 
Chúng tôi có làm tờ giấy cho tòa đại sứ Canada về việc đưa đón tại phi trường để xin visa, quý BĐ có thể 
tự lấy xuống (download) trên web site www.vovinet.org  
 
Tiệc sinh nhật của Ðức Thầy (tối 27-11-2008) 
 
Quý bạn đạo nào ăn chay xin cho Ban Ghi Danh biết để chúng tôi sắp đủ bàn hoàn toàn chay thay vì 
những bàn khác có phân nửa những món chay và phân nửa món đồ biển. 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội 
 
 

Thông Báo của Hội Ái Hửu Hoa Kỳ Miền Nam California 
Thông Báo Danh Sách Hội Đồng Quản Trị   
 
Hội Đồng Quản Trị của Hội Ái Hửu Hoa Kỳ Miền Nam California, trân trọng thông báo danh sách các 
thành viên do các bạn đạo bầu ra tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, nhiệm kỳ 2008 – 2010: 
 
1- Hùynh Tấn Lộc _ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
2- Nguyển Hửu Sáng _ Thư Ký 
3- Đòan Ngọc Tòan _ Thành Viên 
4- Nguyễn Văn Minh _ Thành Viên 
5- Nguyễn Hòang Long _ Thành viên 
6- Đòan Quốc Trấn _ Thành Viên 
7- Trần Lý Thanh _ Thành Viên 
8- Hồ Mỹ Hằng _ Thành Viên 
 
Hội Đồng Quản Trị 
Ngày 28 Tháng 5 ,năm 2008 

 
THƠ

                              PHẬT ĐẢN 
Phật đản bốn phương hội Việt Nam 
Tăng ni hòa hiệp cùng chung bàn  
Đại bi quang Phật chúng sanh hướng  
Phật pháp hưng thịnh hỷ lạc khang  
Tôn giáo gắn liền nhân lọai tiến  
Hữu vi hiền đức đạo chuyển sang  
Duyên lành quả tốt duyên may ngộ 
Pháp điển Vô Vi hội niết bàn 
     Phúc Tâm Cà Mau 14/5/2008   
           ==== 
 
 
 
 

      MƯỢN TRƯỢC TIẾN  
 Sóng thần siêu bão chốt cuồng phong  
Động đất tử vong cảnh đau lòng  
Giây phút xuôi tai nhân quả định  
Người tu biết pháp gắng khai thông 
Sống cảnh vô thường mượn trược tiến  
Bình tâm tịnh lắng giữ cân đồng  
Pháp luân phật chuyển duyên lành ấy  
Từ phụ mong chờ đón đợi trông 
     Phúc Tâm Cà Mau 18/5/2008   
                     ==== 
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              CHIA TAY. 
 (Tiễn Chị Ngọc Sương về xứ Uc). 
     ***** 
Ðể chuẩn bị trước khi rời xứ Mẹ. 
Chị đãi đằng cùng chia xẽ ra đi, 
Tay nắm tay, khắng khít buổi từ ly, 
Tình nồng ấm, phút phân kỳ ngọt lệ. 
Mấy tháng rồi lấp đầy hương nguyệt quế, 
Trãi tình dài, từ Mộc Hoá, Huế, Sapa, 
Hà Nội thân thương rét đậm, đón người qua, 
Sài Gòn ray rứt, mặn mà hoa tri kỹ. 
Ðây Ninh Thuận, Cam Ranh, Quảng Nam, 
đường thiên lý. 
Hoa Vô Vi, thấm đậm lý ngọt ngào, 
Sáu mươi hai năm rồi, tình nồng ấm thanh tao, 
Tả sao hết Biển Ðông trào đợt sóng, 
Ðường về thênh thang, Thầy Từ Bi in bóng, 
Thắp sáng đường dài, ai ôm mộng Triều Thiên ? 
Montreal, ngày qui hội khắp miền, 
Chờ đón chị cùng bạn hiền bốn bể, 
Nhớ chuyển lời thăm Thầy, cùng tôi nhé ! 
Người An Lành : Ðem Sức khoẻ, rãi khắp nơi, 
Nhớ Khoá Sống Chung Sapa vui chị ơi ? 
Chúc lên đường,yên mây Trời chị đến, 
Ngày gặp lại, Bình Dương, bao thân mến, 
Mở lại trang đầu: Thầy dạy biển thương yêu ! 
    Tp.HCM, 06am, ngày 06-04-2008. 
     Kính Chúc, 
        TRẦN KIÊN HOA. 
                       === 
        CÔNG PHU GIẢI ÐỘC. 
                  ***** 
ÐẶNG Phật Vĩ Kiên, hộ điễn lành, 
THỊ Soi Hồn đúng, đạt phần thanh, 
KIM ngôn Chú Hợp vâng gìn giữ, 
PHƯỢNG chuyển Pháp Luân giải bệnh nhanh ./. 
 ( BÐ.ÐTK. Phượng-CM, nhờ Huynh Hợp chỉ 
hành pháp hết bệnh thận). 
              Cà Mau, 30-04-2008. 
                ÚT HOA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HÀNH ÐẠT. 
PHƯỢNG nhờ có Tu, biết Ðiễn lành, 
KIM thanh huynh Hợp, giải điều thanh, 
THỊ hòa Tâm ố Hạnh, duyên ố phước ngộ, 
ÐẶNG chữ bình an, giãi nghiệp nhanh ./. 
 (Ðảo khoán thủ ố Ðáp Họa Vận, bài “Công 
Phu Giải Ðộc” Cuả Chị ÚT HOA). 
                    === 
                TIẾN ÐẠO. 
   ( Viết kính tặng chị ÚT HOA). 
            ***** 
Chị nay tiến bộ quá chừng rồi, 
Một thời trả nghiệp, nay tiến thôi, 
Nhứt tâm : Pháp chuyển, đời thăng tiến, 
Chữ Tu, một kiếp, sáng cuộc đời. 
   
Ðời tạm, dẫy đầy, oan khiên tới, 
Ðạo chân, thắng nghiệp, rời bến mê, 
Vun quén, đắp bờ, ao sen nỡ, 
Ðường xưa chờ sẵn : Cữa Phật về  ./. 
 Tp. HCM, ngày 18=04-2008. 
  Kính Bái, 
    TRẦN KIÊN HOA. 
              === 
   THÂN TẶNG BẠN BÍCH NGỌC 
NGÔ, khoai thanh đạm sống qua ngày 
THỊ cảnh trần gian lắm đổi thay 
BÍCH diện cữu niên hồi bổn tánh 
NGỌC Hồn thoát xác nhẹ nhàng bay. 
         Phú Nhuận, 20/05/2008 
             Thiền Ðăng`              
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Tiếu-Ngạo Giang-Hồ 
 
 
Tiếu-Ngạo Giang-Hồ bản nhạc-ca 
Chánh Tà hỗn-chiến buổi can-qua : 
Ai cùng môn-phái ?  Ai đồng-đạo ? 
Ai kẻ thật lòng với chính ta ? 

 
 

 
Kim-Dung thừa võ hóa văn-chương 
Tiêu-khiển trần-gian khách thập-phương. 
Chuyện Chưởng xem xong lòng tự hỏi : 
Bao nhiêu khách đạo đã am-tường ? 

 
 

 
Sáo cầm hòa-tấu giữa tương-tri, 
Mặc kẻ Chánh Tà vướng thị-phi. 
Nghĩa-khí lòng son luôn mãi thắm ; 
Thời-gian nhòa xóa nét vôi ghi. 

 
 

 
Núp bóng hào-quang lóa mắt đời ; 
Người Thiền đâu dễ gạt ai ơi ! 
Tu tiền, tu đảng hay tu tóc 
Nhìn rún thấy sai tự biếm cười. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cố-vị tham quyền luống chấp-mê, 
Bị lừa mắt thấy với tai nghe… 
Lời hoa bừng nở trên môi thắm 
Khi héo rụng nhìn mới thấy ghê ! 

 
 

 
Xé lụa mua vui một tiếng cười, 
Đốt chòi canh để gạt vui chơi ! 
Cổ kim vết cũ thường đi lại 
Đợi thất-bại rồi mới hiểu thôi ! 

 
 

 
Tiếu-Ngạo Giang-Hồ bản nhạc kia 
Cười ai đội mão với mang hia, 
Chấp-mê chủ-kiến chôn vùi Thức : 
Đạo-nghĩa đồng-môn sớm vội lìa. 

 
 

 
Sáo thổi hòa theo nhịp tiếng đàn, 
Bút đào ứa lệ cõi trần-gian ; 
Lòng ôm ghì lấy ơn Sư-Phụ, 
Thét một tiếng kêu bạt núi ngàn ! 
 
 

 
Toulouse, ngày 19-11-2003.  

Trịnh Quang Thắng. 

 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

Thỉnh cầu các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị Ngô Thị Như Ngọc, chị của bạn đạo Ngô Văn Minh, 
sinh ngày 25 tháng 5 năm 1954 năm Giáp Ngọ, dương lịch, từ trần ngày 25 tháng 5 năm Mậu Tý lúc 11:30 
sáng, tại Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Hưởng dương 55 tuổi, được siêu thăng 
tịnh độ.  Gia đình xin chân thành cảm tạ toàn thể quí bạn đạo.   
  
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


