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

 số 680   20 tháng 07 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 
 

Khai Tâm 
 

Khai taâm môû trí töï phaân baøn 
Thöïc hieän chôn tu trí caûm an 

Qui hoäi tình Trôøi trong soáng ñoäng 
Caøng tu caøng hieåu trí caøng an 

 
 

                                                 Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 03/10/98 đến 09/10/08 

 
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) Thanh tâm rạng rỡ ở chỗ nào ? 
2) Tu tâm dưỡng tánh là phải làm sao ? 
3) Ðại bi ban chiếu bằng cách nào ? 
4) Với sự liên hệ nào mà hằng ngày đều có câu hỏi ? 
5) Hành trình phát triển là phải làm sao ? 
6) Cõi huyền vi là cõi nào ? 
7) Muốn hướng thượng thì phải hướng làm sao ? 
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1) Las Vegas, 03/10/98 6 : 40 AM 
Hỏi : Thanh tâm rạng rỡ ở chỗ nào ? 
 
Ðáp : Thưa thanh tâm rạng rỡ ở nơi ánh sáng vô cùng 
thâm sâu, ban chiếu khắp các nơi 
  Kệ : 
 Dấn thân tận độ chẳng xa rời 
 Quí mến người tu rất thảnh thơi 
 Bể rộng Trời cao qui một mối 
 Thanh bình tự đạt chẳng sang tồi 
 

2) Las Vegas, 04/10/98 6 : 50 AM 
Hỏi : Tu tâm dưỡng tánh là phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa tu tâm dưỡng tánh là phải sửa, từ tâm ác 
độc phải thực hiện tha thứ và thương yêu, nhiên hậu 
mới phát triển được tâm từ bi, chỉ có thực hành chớ 
không có lý thuyết, đụng chạm tháo gỡ và cởi mở thì 
phần hồn sẽ được tiến hóa tốt 
  Kệ : 
 Ung dung tự tại phát tâm tu 
 Thực hiện chơn pháp tự giải mù 
 Cơ hội ngàn vàng nay đạt được 
 Siêng hành chơn pháp chẳng còn ngu 
 

3) Las Vegas, 05/10/98 6 : 20 AM 
Hỏi : Ðại bi ban chiếu bằng cách nào ? 
 
Ðáp : Ðại bi ban chiếu trong lúc hành giả Vô Vi đạt 
tới thật sự thanh tịnh sau giờ hành pháp thì mới cảm 
nhận được sự tràn ngập của tâm lẫn thân, sung sướng 
vô cùng 
  Kệ : 
 Thực hành phát triển trung dung 
 Giải chấp phá mê tiến vô cùng 
 Chơn pháp thực hành duyên tận độ 
 Trung dung phát triển chẳng lo khùng 
 

4) Las Vegas, 06/10/98 3 : 50 AM 
Hỏi : Với sự liên hệ nào mà hằng ngày đều có câu hỏi 
? 
 
Ðáp : Thưa hằng ngày đều có câu hỏi do sự liên hệ từ 
trung tâm bộ đầu được quang chiếu hình thành câu hỏi 
và câu trả lời rất rõ rệt cũng không ngoài sự lưu ý của 
từ quang thanh tịnh 
  Kệ : 
 Từ tâm xuất phát cảnh thanh bình 
 Giải tỏa phiền ưu tự chuyển minh 
 Ðời đạo song hành tâm thức giác 
 Về không thanh nhẹ lại càng minh 
 

4) Las Vegas, 07/10/98 6 : 45 AM 
Hỏi : Hành trình phát triển là phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa hành trình phát triển tâm thanh tịnh là phải 
tự dứt tâm trần hơn thua 
  Kệ : 
 Dứt khoát tâm linh tự tiến hòa 
 Thực hành càng tiến lại càng xa 
 Ðời là tạm cảnh tâm qua đạo 
 Dứt khoát tâm trần chẳng rên la 
 

5) Las Vegas, 08/10/98 9 : 00 AM 
Hỏi : Cõi huyền vi là cõi nào ? 
 
Ðáp : Muốn đến cõi huyền vi thì cũng chịu thanh lọc 
vô cùng tận mới đến được cõi thật sự thanh nhẹ và 
sáng sủa 
  Kệ : 
 Ðiện năng chấu tới chuyển muôn bề 
 Hội tụ tinh vi chẳng mãi mê 
 Thanh trược không còn tâm trí động 
 Trong ngoài thanh sạch tự tham tòng 
 

6) Las Vegas, 09/10/98 2 : 00 AM 
Hỏi : Muốn hướng thượng thì phải hướng làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn hướng thượng thì phải siêng năng hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tập 
quán xây dựng cho luồng tâm điển hướng thượng thay vì hướng hạ theo chiều hướng tham dục 
  Kệ : 
 Ðiện năng có trược có thanh 
 Trụ điển khai thông chỉ thực hành 
 Giải chấp phá mê không luyến tiếc 
 Bình tâm thanh tịnh tự về nhanh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

PHÁP LUÂN TỰ CHUYỂN 

“...Pháp Luân Thường Chuyển bạn hít vô thì nó chạy vòng cơ thể khai thông từ đằng sau đến đằng 
trước. Về y lý thì thông đốc mạch và nhâm mạch là con người khỏe mạnh. Về đạo pháp thì gọi là “thậm thâm 
vi diệu pháp”. Lúc mới tu hít è ạch, tu lâu thì càng hít càng dài, đến khi ý động là Pháp Luân tự chuyển. Lúc 
ấy tâm trí sáng choang...” 

“...Ban đầu hít vô nghe trong mũi cái hơi chạy mạnh. À... nghĩa là chưa thông. Chừng nào nó thông rồi 
cái hơi nhẹ lắm. Còn nói chuyện hít vô mà nó kêu lộn xộn này kia kia nọ là sai. Cái hơi còn yếu, nó cung cấp 
không đầy đủ. Cũng như là người ta nói châm nước 21 tỉn, anh mới làm việc có 3 tỉn, còn bao nhiêu tỉn chưa 
xong, nó thiếu. Nó thiếu thì bây giờ làm nữa, làm thét cho nó đầy đủ rồi thì nhắm mắt thấy sáng như đèn néon 
là đều hết rồi, toàn quốc khai thông biến thành cái Xá vệ quốc. 

Bây giờ mình hít là cái ý mình nhớ mình hít. Sau này không có cái ý gì hết. Nói hít Pháp Luân là nó làm 
rồi. Nó tự động. Bởi vì ông chủ tu nè, rồi tới cái vía tu nè, rồi tới nhơn viên trong cơ quan tim gan tỳ phế thận 
tu nè, 1250 vị tỳ kheo tu nè, rồi tới lỗ chân lông tu nè, rồi cây cối trong này nghĩa là bốn góc đều có bốn đứa 
con trai cũng tu luôn nè. Bốn ông tướng đó không phải lôi thôi, trấn ở trong đó cũng phải tu, khắc phục toàn 
quốc mà, cũng như là một cái quốc gia chớ không có thiếu một cái gì hết trơn, tất cả đều tu. 

... Cho nên cái Pháp Luân đó, lần lần.. lần lần.. càng ngày ông thấy hít càng xa càng dài, cái hơi càng 
ngày càng mạnh, nói tới cái bản thân thế gian mình thấy càng ngày càng trẻ, mà nói về nội tâm thì nó được 
thanh tịnh rồi. Là vì mình thấy mình điều khiển được công chuyện nội bộ của mình, không có nhờ ngoại cảnh 
nữa, thì con người tâm bất động nó nhờ ở chỗ đó, còn điều khiển không được thì nó phải động.. 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI « VIỄN TIẾN» 2008 
 
Sau khi làm bài thơ cho Đại Hội, Đức Thầy đã xác nhận đổi tên Đại Hội 2008 từ « Diễn Tiến » thành « Viễn 
Tiến » và đã giải thích thêm là « Vĩnh viễn tiến hóa mãi ». 
 

***************** 
 

           Đại Hội Viễn Tiến  
 
Làm người quá khổ phải đi tu 
Mong sao tiến hóa thoát cõi tù 
Qui y Phật Pháp tự an du 
Cuộc đời sanh diệt ngoài ý muốn 
Thực hành Chánh Pháp qui nguyên thủy 
Hành tu tự giác, hành thông đạo 
Cuộc đời xây dựng tự giải mù 
Sanh sanh hóa hóa trong ba cõi 
Thanh thanh diệu diệu rõ lý siêu 
Trì tâm xây dựng tiến tới Trời  
Trời ban nguyên lý khắp nơi nơi 
Thành tâm tu luyện chẳng xa rời 
Thực hành đạt pháp sống kịp thời 
Tiến hóa không ngừng được thảnh thơi 
Nhớ Pháp nhớ Phật nhớ cả Trời. 
 
Montreal, ngày 16 tháng 07-2008, lúc 00 giờ, 
Quí Thương 
Lương Vĩ – Kiên – Sĩ - Hằng 
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***************************************** 

 
17/07/2008 
Quý mến, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội 
 

THƠ 
 

          TỨ THỜI 
Ðêm nằm nhớ Phật, nhớ Cha 
Học thời Niệm Phật Di Ðà công phu 
Giờ thì giác ngộ tự tu 
Dũng tâm hành luyện, thoát mù trần gian 
Ngồi thiền Mật Niệm ngân vang 
Tâm linh tiến hóa, thanh quang Ðiển Lành 
Tam tầng bản thể hợp thanh 
Quy nguyên hiệp nhất, tạo thành nhân tiên 
Ngọ thời là lúc tịnh Thiền 
Tý thời của Phật, thiêng liêng nhiệm mầu 
Mẹo thời của Thánh cao sâu 
Thần qui thời Dậu, cơ mầu huyền vi 
Tứ thời ghi nhớ đừng khi 
Ai mà hành đúng, dự thi lịp kỳ. 
             Tân Phú, 06/06/2008 
                 Minh Vô Vi. 
                    ==== 
 
 
 
 
 

             CÓ MỘT VÌ SAO ! 
Có một vì sao lạc xuống trần 
Si mê ái dục hại tâm thân 
Nhiều đời lạc lối quên nguồn cội 
Nay quyết tu hành trả hiếu ân 
Nghiệp quả gây nên cam phận chịu 
Thực hành Pháp Lý gắng chuyên cần 
Ðàng tu chỉ có mình khai triển 
Thanh tịnh thân tâm nghiệp giải lần. 
        Dĩ An, 22-02-2006 
          NGUYỄN HIỀN. 
                     === 
          CẢNH TỈNH 
Có làm, dám nói, chẳng ai hờn, 
Giới trẻ, nay tu thường dẫm chơn, 
Gạo lứt, muối mè, ăn khổ xác, 
Cường dương, dục bạo khó dằn cơn. 
“Suối Nguồn Tươi Trẻ”, xoay chiều điển, 
Càng tập, điển sai xuống hạ điền. 
Pháp lý Vô Vi hành đúng đắn, 
Càng tu, càng tiến, càng thanh hơn. 
         Thủ-Ðức, 15/10/2007 
              Huệ Tâm. 

 
Hướng Tâm Cầu Nguyện 

Anh NGUYEN THÀNH SỮ,72 tuổi, bạn đạo Vô Vi trên 30 năm tại VietNam, trước ở LONG THANH, hiện 
đổi về ngụ tại BÀ -RIA, đang bị bịnh UNG THU GAN trầm trọng, và đang trong tình trạng hấp-hối, sắp ra đi 
vào Cõi Trên bất cứ lúc nàọ 
Xin các B/D VN và Thế giới chú -tâm Cầu Nguyện cho anh Sử được mau lành bịnh, hoặc nếu có phải ra đi, thì 
sẽ ra đi trong sự THANH TỊNH. 
D/T cua anh SỮ : 0613-834-900. 
Hồ -Huệ 
 


