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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 
 

Quang Chiếu 
 

Ñieån giôùi khai minh chuyeån chieáu minh 
Taâm töø boäc phaùt roõ quang minh 

Tình Trôøi laø moät khoâng ngöng ñoä 
Thöùc giaùc bình taâm nieäm Nam Moâ 

 
                                                 Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 10/10/98 đến 16/10/98 

 
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) Sự dứt khoát có cần cho người tu Vô Vi hay không ? 
2) Tu thiền cần hành pháp hay là giành bạn đạo ? 
3) Chúng sanh là gì ? 
4) Giấc mơ tình sầu do đâu hình thành ? 
5) Ðiện năng của nhơn loại liên hệ với mặt đất ra sao ? 
6) Sự lưu hành và tích trữ điện năng của Trời Ðất nằm ở đâu ? 
7) Cõi phù sanh bao gồm có những gì ? 
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1) Las Vegas, 10/10/98 4 : 00 AM 
Hỏi : Sự dứt khoát có cần cho người tu Vô Vi hay 
không ? 
 
Ðáp : Thưa sự dứt khoát rất cần cho người tu Vô Vi 
thực hiện điều cần thiết thay vì không cần thiết, uổng 
cho một kiếp người 

  Kệ : 
 Thực hành trung tín đạt thanh bình 
 Giải tỏa phiền ưu tự giác minh 
 Ðại lộ không hành vô tiểu lộ 
 Pháp lành tận dụng triển hành trình 
 

2) Las Vegas, 11/10/98 4 : 20 AM 
Hỏi : Tu thiền cần hành pháp hay là giành bạn đạo ? 
 
Ðáp : Thưa tu thiền cần hành pháp hơn là giành bạn 
đạo, hứa xuôi, không phát triển và tự gia tăng sự 
tham dục tưởng lầm là mình đã đạt thành, hậu quả sẽ 
lãnh khổ mà không hay, nghiệp lực sẽ tái hồi 

  Kệ : 
            Khó khổ do tâm chuyển tiến hoài 
 Phân tâm khổ cực tạo lầm sai 
 Hình thành khổ nhục tâm cầu tiến 
 Thuyết lý không minh tự dẫn sai 
 

3) Las Vegas, 12/10/98 2 : 15 AM 
Hỏi : Chúng sanh là gì ? 
 
Ðáp : Thưa chúng sanh là loại người chung sống với 
một hơi thở liên hệ với Trời Ðất như nhau, khối óc 
có thể thế thiên hành đạo 

  Kệ : 
 Dù cho thể xác triển thấp cao 
 Vạn lý hành trình vẫn tiến mau 
 ÐờI đạo song hành tâm dứt khoát 
 Vẫn yêu thể xác vẫn bàn trao 
 

4) Las Vegas, 13/10/98 7 : 55 AM 
Hỏi : Giấc mơ tình sầu do đâu hình thành ? 
 
Ðáp : Thưa giấc mơ tình sầu do sự mất trật tự của nội 
thức tạo sự ám ảnh triền miên vọng động 

  Kệ : 
 Hấp thụ bất chơn tạo giận hờn 
 Giới ranh không rõ khó qui hườn 
 Thần kinh bất ổn gây loạn động 
 Sửa mình tiến hóa rõ Trời ơn 
 

5) Las Vegas, 14/10/98 5 : 25 AM 
Hỏi : Ðiện năng của nhơn loại liên hệ với mặt đất ra 
sao ? 
 
Ðáp : Thưa điện năng của mặt đất hổ trợ cho phần 
xác vía và ngũ tạng đầy đủ màu sắc trong cuộc sống 
tương đồng với màu sắc lộng lẫy của thiên giới. 
Thanh và trược chuyển động tùy duyên của hành giả 
thực hành và tương ngộ 

  Kệ : 
 Thực hành khai triển điện năng tiến 
 Hổ trợ tâm linh tự giải phiền 
 Trật tự đất Trời duyên tuyệt đẹp 
 Ðạt duyên tiến tới tự phân huyền 
 
 

6) Las Vegas, 15/10/98 
Hỏi : Sự lưu hành và tích trữ điện năng của Trời Ðất 
nằm ở đâu ? 

 
Ðáp : Thưa điện năng của Trời Ðất lưu trữ ở nơi sức 
nóng vô cùng, biến thành đá quí, có khả năng làm việc 
điều hòa nguyên khí của Trời Ðất, liên hệ với thể xác 
của quần sanh trên cõi phù sanh nầy, nay còn mai mất, 
nằm trong định luật có có không không tựu tan vô 
thường 
  Kệ : 
 Vì tham khó thấy tâm không 
 Liên hệ Trời cao giữ một lòng 
 Thấm thía tình đời trong dục lạc 
 Qui không thấy rõ ý chơn lòng 
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7) Las Vegas, 16/10/98 5 : 50 AM 
Hỏi : Cõi phù sanh bao gồm có những gì ? 
 
Ðáp : Thưa cõi phù sanh bao gồm có điện năng của Trời Ðất hợp tác chặt chẽ bằng luật sanh trụ hoại diệt và 

i sinh 
  Kệ : 
 Ðến đi đi đến không ngừng nghỉ 
 Trao đổi tình thâm thức hợp thì 
 Vỡ lẽ Trời ban toàn định luật 
 Trả vay vay trả tiến thân tùy 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN  
LÀ HÍT ÁNH SÁNG 

“...Lúc ban đầu các bạn làm Pháp Luân thì nó còn hơi hằn học. Một thời gian sau nó càng ngày càng nhẹ, 
càng ngày càng nhẹ, nhẹ chừng nào thì các bạn thấy sáng chừng nấy, mà nhẹ chừng nào các bạn thấy trẻ trung 
trở lại, mạnh trở lại...” 

“...Bây giờ hít thấy hơi, ngày sau các bạn hít toàn là ánh sáng. Cho nên ở đây chủ trương tắt đèn khi các 
bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển. Ðể chi? Ðể chứng minh rõ rệt hơn. Ðừng nhầm lẫn trong cái ánh đèn 
điện của thế gian đã tạo. Nhưng mà chúng ta tắt đèn mà vẫn thấy ánh sáng. Ðó mới là thực tiễn trong cái tâm 
thức. Cái Pháp Luân Thường Chuyển chúng ta đã làm đúng chúng ta mới thấy ánh sáng của nội thức. Rốt cuộc 
rồi bên trong chúng ta sáng suốt mới kêu bằng hoàn toàn giải thoát. Còn nếu bên trong không có sáng suốt, 
bây giờ các bạn có tu cách gì đi nữa, có ngồi một đống như cục đá đi nữa cũng không có ăn chung gì hết...” 

“...Sau này tất cả trong bản thể các bạn tu rồi, khi mà làm Pháp Luân hít vô thấy ánh sáng như đèn néon. 
Sáng như vậy. Lúc đó mình truyền pháp được rồi. Mình ngồi mình làm Pháp Luân hít vô nhẹ nhẹ.. nhẹ nhẹ.. 
mà mình thấy sáng trưng hết trọi là rồi. Chỗ nào mình cũng nói được hết, từng lớp nào mình cũng nói được 
hết, chứ không phải là tôi nói với người này mà ghét người kia là không được...” 

“...Làm PLTC còn phải tập trung ý chí trên bộ đầu, hít hơi vô chuyển chạy toàn thân mới thức tâm và 
thấy rõ toàn là ánh sáng chứ không còn hơi thở nữa. Lúc ấy mới chuyển ý tu học, tu bằng ý bằng trí, nhanh nhẹ 
tiến giải từng giờ, từng phút khắc...” 

THƠ 
        CHỈ CƯỜI THÔI 
Ai ơi chớ vẽ chuyện lôi thôi 
Nhân quả như hình với bóng thôi 
Vài phút cười người cười chẳng ngớt 
Một khi khóc hận khóc không thôi 
Tâm tư hướng đạo lo hành tiến 
Ý niệm giễu đời gắng bỏ thôi 
Kẻ đạo quí đời luôn học mãi 
Ðến chừng rã gánh chỉ cười thôi. 
         Sài-Gòn, ngày 17-11-2006 
         PHAN VĂN BỮU. 
               ==== 
 
 
 

        ÐIỂN HÓA THƠ 
Cảm ơn bạn đạo điển hoá thơ 
Minh triết thâm sâu tỉnh bạn đời 
Thơ điển du dương trong nội thức 
Hướng ngoại điển thơ chẳng thành lời 
Mới rõ quân bình là tự đạt 
Việc sai hay đúng tự mình khơi 
Hiểu rõ chơn tình trì niệm Phật 
Tâm điển dung hoà uất khí vơi 
Cảm ơn bạn đạo lời đóng góp 
Giúp dòng thơ điển mãi cao vời 
Mới biết tình thơ qua kích động 
Ðiển thơ thanh nhẹ chuyển chơn lời. 
              NGUYỄN HIỀN 
 (T/Ð Bữu Hoà, 23-08-2003 ) 
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                ÐỜI MỘNG ẢO 
Tương lai hy vọng nghiệp càng cao 
Quá khứ nhớ buồn chuyện khổ đau 
Hiện tại nhân sinh tìm giải thoát 
An nhiên tu định sống tiêu dao 
Trên đời vạn sự không gì cả 
Tự đến rồi đi muốn được nào 
Một kiếp phù sinh đầy mộng ảo 
Trăm năm hưởng thụ được là bao? 
        Thủ Ðức, 15-05-2006 
              HUỆ TÂM 
                ==== 
           NHỚ ƠN THẦY 
Vì thương con trẻ cõi đời này, 
Thầy độ khắp cùng chẳng bỏ ai. 
Nguồn Ðạo Thầy truyền thêm sáng tỏ, 
Nghiệp Ðời con giải sớm tàn phai. 
Thực hành Chơn Pháp ly phàm ngã, 
Khai triển Thanh Quang kiến bổn lai. 
Con trẻ nhờ thiền tâm ổn định, 
Vẫn vui giữa cõi ta bà này. 
             TÐ. Phú Nhuận, 07-12-2006 
                 THIỀN TÂM 
                           === 
        GIEO HẠT ĐỨC 
(thân tặng Chị Mai hawaii) 
Đi,về thưong điện đến Cà Mau 
Nhắc nhở y Kinh y Pháp cao 
Thiền chủ hawaii gieo hạt đức 

Tấm lòng Bồ Tát sáng Trời sao 
 
Trời sao sáng tỏa chung thuyền từ 
Kêu gọi Cà Mau nguyện Tổ Sư 
Gia hạng Đặng Kim…thêm tuổi thọ 
Sao này kiến Phật điển thanh dư 
 
Thanh dư ở tận Đất-Trời xa 
Nhắn gởi chuyển lời thăm Đức Cha 
Bạn đạo trưởng thành tu Phật Pháp 
Xin cha giữ trọng dưỡng thân già. 
   Phúc Tâm Cà Mau 17/7/2008 
                          === 
           QUÝ BẠN HỌC HỎI 
          ******************* 
Anh Hợp điển dâng trí tuệ thông 
Người sau khai thác tấn công phong 
Tìm hay tiềm ẩn người trí thức 
Trọng quý anh mù trưởng lão ông. 
   T Y T 19/7/2008 
                     ==== 
                    Anh Hợp 
                    ******* 
Trưởng lão không phiền người tấn công 
Từ tâm sáng suốt giải bình thông 
Sóc trăng sĩ tử càng đông hội 
Nhờ nhẫn,nhỏ,to,hóa thành không 
   T Y T 19/7/2008 
                  ==== 

 

THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI SYDNEY 
HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY 

VÔ VI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF SYDNEY INCORPORATED 
922 Hume Highway,  Bass Hill -  NSW 2197 - AUSTRALIA 

 Mob.0414 508 194 – Email: hthai@xenontech.com.au 
THÔNG BÁO 

  
V/v : Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2008 – 2010. 
 
Xin thông báo đến quý Bạn Đạo Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney  nhiệm kỳ 2008 -  2010 đã 
được tổ chức vào ngày 13-7-2008 với sự tham dự 27 Bạn Đạo kết quả như sau: 
 

1- Hội Trưởng: Thái Phúc Hải 
2- Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Nguyễn Thị Minh Tâm 
3- Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Lý Thị Như Mai 
4- Tổng Thư Ký: Lê Thị Ngọc Sương 
5- Thủ Qũy: Nguyễn Thị Duyên 

 
Qúy thương, 
TM/BCH HAHVV Sydney, 
Thiền Đường Dũng Chí.  
Tổng Thư Ký, 
Lê Thị Ngọc Sương 
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HƯỚNG  TÂM CẦU NGUYỆN 
Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu bạn đạo Lâm Hồng Phát, bà Hàn Kim Xuân, mất tại 
San Francisco ngày 14 tháng 7 năm 2008 (tức ngày 12 tháng 6 năm Mậu Tý  Âm Lịch), hưởng thọ 81 tuổi, 
sớm được siêu thăng tịnh độ. 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 
 

Báo cáo sức khỏe của Thầy 25/07/2008 
 
Từ mấy tuần nay, sau khi đi tái khám, bác sĩ chuyên môn về tim, thận cho biết tình trạng sức khỏe của Thầy 
không suy giảm thêm (stable). Phần lớn cũng nhờ thuốc Bắc, được ăn uống tốt, nghĩ ngơi và thể thao đi bộ. 
   
Nhưng từ 3 tuần nay, Thầy bị ngứa rất nhiều, gải chảy máu và nhiều khi nhức nữa. Chúng tôi có đưa Thầy đi 
bác sĩ chuyên khoa về da. Nhờ Bác Sĩ cho thêm thuốc uống và thoa nên tạm thời đở hơn một chút và đang tiếp 
tục dùng. 
 
Mặc dù đã bớt thuốc, mổi ngày, Thầy còn phải uống đến 8-9 thứ thuốc khác nhau, cộng thêm thuốc Bắc. Cách 
3 tới 6 tuần phải tái khám các bác sỉ chuyên khoa nhất là về thận. Cách 3 tuần thử máu một lần. Y tá tới nhà 
chăm sóc mỗi tuần. Thầy vẫn thường xuyên đi gặp Bác Sĩ Đông Y để bắt mạch và điểu chỉnh thuốc Bắc. 
 
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
 

Thông Báo về mạng lưới VOVI.ORG và VOVINET.ORG 

Quý đạo hữu kính mến, 
 
VOVI.ORG là mạng lưới chính thức giới thiệu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp với tất cả 
những người muốn tìm hiểu. 
 
VOVINET.ORG là mạng luới nội bộ, được duy trì với với mục đích tạo huyết mạch thông tin, liên kết bạn 
đạo Vô Vi khắp nơi trên thế giới.  
 
Theo sự tổ chức như trên, VOVI.ORG bao gồm các tiết mục  : 
 

1. Giới thiệu PLVVKHHBPPP 
2. Tiểu Sử Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu 
3. Tiểu Sử Đức Thầy Lương Sĩ Hằng 
4. Thực Hành  

 Phương Pháp Công Phu 
5. Tài Liệu Kinh Sách 

 Vấn Đáp Kỷ Thuật Công Phu chọn lọc 
 Kinh Sách 
 Thư viện Vô Vi Vovilib 

6. Việc Thiện Nguyện  
7. Chương trình thông tin : 

 Đài Phát Thanh Vô Vi các nơi 
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8. Thiền Ca 
9. Liên Lạc Hội ái Hữu Vô Vi, Thiền Viện, Trung Tâm, Thiền Đường 

 
Mạng lưới VOVINET.ORG bao gồm các tiết mục liên quan đến nội bộ Vô Vi 
 

1. Thông tin tổng quát 
2. Sinh Hoạt : Đại Hội, các Khóa Sống Chung Địa Phương, Thiền Viện, Trung Tâm và Thiền Đường 

a. Thông báo, 
b. Phiếu Ghi danh 
c. Tường thuật, phóng sự, hình ảnh 

3. Tuần Báo Phát Triển Điện Năng 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và thêm các tiết mục khác như Cách nấu ăn chay và dưỡng sinh, tu học, … 
 
Mạng lưới còn đang trong thời kỳ điều chỉnh. Ước mong được sự thông cảm, đóng góp và hổ trợ của quý bạn 
các nơi.  
 
Ý kiến xây dựng và gởi bài vở xin gởi về voviorg@gmail.com 
 
Kính thư, 
 
Huỳnh Minh Bảo 

 
 
 
 


