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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

Trí Tuệ
Trí tueä phaân minh ñöôøng duõng tieán
Thaønh taâm töï ñaït töï gieo duyeân
Qui nguyeân moät moái cuøng giao caûm
Thöïc haønh chôn chaùnh yù thuaän thieân
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 31/10/98 đến 06/11/98
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) Muốn khôi phục tâm từ bi thì phải làm sao ?
2) Bố thí thiện ngôn là bố thí làm sao ?
3) Óc người tu thiền mở rộng điển tâm xuất phát đi lên thì mới thật sự thông và minh mẫn không ?
4) Tiếp tục tham thiền có hữu ích gì cho tâm và thân hay không ?
5) Nguyên khí của Trời Ðất bất hòa có tạo sự khó khăn cho lòng người hay không ?
6) Chính mình chưa giác làm sao giác tha được ?
7) Chính mình chưa giác làm sao giác tha được ?
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1) Atlantic city, 31/10/98 6 : 57 AM
Hỏi : Muốn khôi phục tâm từ bi thì phải làm sao ?

2) Atlantic city, 1/11/98 5 : 30 AM
Hỏi : Bố thí thiện ngôn là bố thí làm sao ?

Ðáp : Thưa muốn khôi phục tâm từ bi thì phải tha thứ Ðáp : Thưa bố thí thiện ngôn là nói ra những gì mình
và thương yêu, nhiên hậu mới nới rộng được tâm từ bi đã giúp được chính mình trong chu trình tiến hóa
Kệ :
Kệ :
Xuất ngôn ban bố sự thật tự phân qua
Tha thứ thương yêu giải nạn tai
Ðường lối phân minh tự cảm hòa
Tâm tu khai triển tự an bài
Ý chí không còn ôm nắm bắt
Ðường tơ kẻ tóc không thu thập
Tình thương đạo đức lý chan hòa
Trí tuệ phân minh tự tiến hoài
3) Atlantic city, 02/11/98 4 : 05 AM
4) Atlantic city, 03/11/98 8 : 40 AM
Hỏi : Óc người tu thiền mở rộng điển tâm xuất phát đi Hỏi : Tiếp tục tham thiền có hữu ích gì cho tâm và
lên thì mới thật sự thông và minh mẫn không ?
thân hay không ?
Ðáp : Thưa óc người tu thiền phát triển điển tâm là
cần thiết cho cơ tiến hóa của tâm linh
Kệ :
Xuất phát đi lên rõ tiến trình
Qui y Phật Pháp nhẹ càng minh
Tình Trời là một không kích động
Tan biến sân si rõ chính mình

Ðáp : Thưa tiếp tục tu thiền sẽ vượt qua khỏi nạn tai
và mòn nghiệp chướng
Kệ :
Hướng tâm thanh tịnh thật là thương
Trì chí phân minh các nẽo đường
Dứt khoát tâm thành tu tiến bước
Bình tâm thanh tịnh tự gieo gương

5) Atlantic city, 04/11/98 7 : 50 AM
Hỏi : Nguyên khí của Trời Ðất bất hòa có tạo sự khó
khăn cho lòng người hay không ?

6) Atlantic city, 05/11/98 9 : 00 AM
Hỏi : Nhồi quả thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa nhồi quả đúng lúc thì phải nhịn nhục và
Ðáp : Thưa nguyên khí của Trời Ðất bất ổn có tạo sự chịu đựng tối đa thì mọi việc sẽ được phân giải rõ rệt
khó khăn cho nhơn loại như : bão bùng nguy hiểm.
Kệ :
Ðối với người thành tâm tu thì vẫn chấp nhận bất cứ ở
Bình tâm chấp nhận chơn điều
hoàn cảnh nào, khó khăn rồi cũng qua. Khối óc của
Dù đắng dù cay vẫn đạt siêu
loài người sẽ tái lập theo thời tiết ổn định
Siêu giác tâm tư đều đạt thức
Vững hành thế đạo đạt quân bình
Kệ :
Vượt khỏi loạn động lại cảm minh
Khí Trời vẫn đổi chuyển hành trình
Thiên cơ tại thế duyên Trời độ
Thức giác bình tâm rõ chính mình
7) Atlantic city, 06/11/98 5 : 20 AM
Hỏi : Chính mình chưa giác làm sao giác tha được ?
Ðáp : Thưa chính mình chưa giác làm thầy chỉ có hại tha nhơn thì có
Kệ :
Khốn khổ triền miên hại bạn hiền
Ðồng tu khó tiến chẳng an yên
Thực hành rốt ráo nhưng không đạt
Hậu quả triền miên chẳng giúp hiền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VÀI ẤN CHỨNG VỀ PHÁP LUÂN
“...Các bạn cố gắng dày công, tự nhiên mở rồi các bạn nháy mắt tới nơi, lửa thiêng đang đốt mỗi đêm.
Soi hồn: lửa đang đốt bạn đây. Pháp Luân Thường Chuyển: lửa thiêng đang đốt bạn từ ô trược đi tới
thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đang đốt các bạn...
... Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no khỏe, tôi không màng cái chuyện ăn
nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch, thậm chí đổi tất cả thực phẩm, trong tứ quan ngũ tạng các bạn
cũng đổi luôn. Cho nên người tu đi đến giai đoạn đó tự nhiên nó bớt. Mà nhiều người hỏi: “Sao? tại sao như
vậy, muốn tự vận à?” Không phải đâu, nó đã có nhiều rồi. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong
mình mình nó nóng, tôi không có uống thuốc bổ tại sao trong mình nóng? Môi lở, miệng lở, nóng, tự nhiên bớt
ăn. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt, đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả do sự
dày công của hành giả mà rồi lúc đó sẽ dứt dần dần mọi việc.
Cho nên đều là trật tự đưa các bạn về bến giác, không sai một mảy may nào. Tôi mong rằng có nhiều bạn có
nhiều thắc mắc trong thực hành và nói, hỏi tôi, để tôi chỉ cái điểm tiến cho các bạn, để các bạn an tâm mà đi
tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng hướng chớ không có sai, cố gắng giữ lấy...”
THƠ
MÙA BÁO HIẾU
****************
Tháng bảy vu lan trả hiếu ân
Hai mốt đêm thiền thanh điển dâng
Nguyện niệm Huyền Thiên Chư Phật Độ
Siêu thăng cực lạc phụ mẩu thân
Phúc Tâm Cà Mau 6/9/2008
===
MÙA BÁO HIẾU
****************
Lương thực hao nhiên công sức hành
Hoá thành thanh điển báo ân sanh
Cửu Huyền nhận hưởng qui y Phật
Vượt thoát trầm mê tiến cõi lành
Phúc Tâm Cà Mau 6/9/2008
====
DUYÊN MAY
Vườn hồn Pháp Lý duyên may
Tu Thiền Niệm Phật dựng xây cơ đồ
Thực hành chánh giác hư vô
Không không, hướng thiện điểm tô đạo vàng
Ẩn mình chờ lúc vinh quang
Thoát vòng sanh tử vẻ vang nhiệm mầu
Bạn bè tu học đổi trao
Thơ, Thiền, Phật Pháp, bước mau Thiên Ðàng
Ðường mây rộng mở thênh thang
Duyên Trời tận độ huy hoàng vô vi
Ðẹp lòng hoa nở từ bi
Thuận đường Thiên đạo tu trì ngoan chăm

Việt Nam, Ðất Phật ngàn năm
Bao người tu học âm thâm mà vui
Từng ngày cố gắng rèn trui
Lâu lâu gặp gở tới lui bạn Thiền
Dìu nhau rốt ráo hành siêng
Khơi dòng Thanh Ðiển bên Thiền thăng hoa.
Thanh Ða, 18-07-2008
Tư Ếch Chợ Ðời.
===

THƠ ÐẠO
(Xướng)
Xuất thủ đề thơ thật đáng gờm,
Ghi vào lưu bút vị Ðạo thơm.
Giúp đời tự thức tầm Chơn Lý,
Ðức Hạnh vun trồng hoa trái đơm.
Thiền Ðăng, PN. 24/01/2008.
(Họa 1)
Nhìn việc khó nhìn mới đáng gờm,
Sá gì danh tiếng thúi hay thơm.
Ta đây nhất nguyện tâm cầu đạo,
Chẳng nghĩ không màng hoa trái đơm.
Tiểu Long, TP. 25/01/2008
(Họa 2)
Ðáy nước hợp trăng tỏ, đáng gờm,
Thuận vào cửa Ðạo, ngát hương thơm.
Hòa với đời thường tầm Chơn lý,
Huynh đệ hướng đồng hoa trái đơm.
Minh, TX. 25/01/08
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Thời gian rảnh rỗi nghe kinh
Phật thầy thuyết giảng phân minh đạo đời
Từ trong tiếng nói giọng cười
Phật thầy truyền giáo, thương người độ tha
Từ trong băng đĩa phát ra
Phật thầy cứu rỗi bao la ai bì
Từ trong pháp Phật huyền vi
Phật thầy sáng suốt, văn thi đạo tràng
Từ trong ánh sáng Thiên đàng
Phật thầy, Phật tổ ân ban điển lành
Tới đây dừng bút, tu hành
Mong ngày gặp Phật, duyên lành của con.

ÐỢI THẦY
Mong rằng! Diện kiến Phật thầy
Hữu duyên tương ngộ, sum vầy gần đây
Cùng chung chí hướng dựng xây
Mong thầy về nước, phút giây đợi chờ
Từ ngày thầy đi đến giờ
Chưa lần gặp mặt, ước mơ tâm tình
Tự tầm học sách khai minh
Tự mình học hỏi tiến trình Vô Vi
Thực hành hỷ xã từ bi
Ngày thì niệm Phật, tối thì công phu
Trên đầu chuyển nhói tai ù
Phải chăng trược điển vi vu đỉnh đầu
Hay là Thanh Ðiển cơ mầu
Mong thầy minh giải cho đầu con minh

Tân Phú, 12/08/2008
Minh Vô Vi.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 01 /6/ 2008 tôi đã nhận cho đến 15/08/2008 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

Le mai (Ca)
HAHVV Florida
Trai Ngo (Fl)
An Anthony Nguyen & Lisa Kieu (FL)
Du T Nguyen (FL)
Mai Thi Thanh (FL)
Lam Minh My Phuong (ON)
Loan Nguyen (Mi)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Vo Danh (Ca)
Vo Danh (Ca)
Vo Danh (Mtl)
Vo Danh (Ca)
Vo Danh (Ca)
Mai Thi Mong Diep (VA)
Dang & Gia dinh (VA)
anh Ti'nh (MA)
Vo Danh (Ca)
Vo Danh (Ca)
HAHVV Nam Cali (Anh Loan T. Duong)
Vo Danh (Mtl)
Giau Lam (AB)
Phung Thi Thi (Mtl)
Doan Ngoc Toan (CA)
Minh Sang La (Ca)
HAHVV Houston
Minh La (Ca)
Hoa Nguyen (Tx)
Le Mai (Ca)
Nguyen T Thu Thao (Ca)
Lam Minh My Phuong (ON)
Lisa Ngọc (FL)

US$

Currency$

100.00
270.00
50.00
100.00
50.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
500.00
500.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
200.00
400.00
80.00
100.00
500.00
100.00
1600.00
60.00
500.00
200.00
100.00
50.00
50.00
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Trang My Hoa (Ca)
Jennifer Ho (NV)
HAHVV Northern California
Vo Quang & Vo Thi Gam
Dao Van Hien (MtL)
To Kim Nguyet (Mtl)
Lam Minh My Phuong (ON)
Truong Thi Ngoc Anh (CA)
Le mai (Ca)

100.00
300.00
350.00
200.00
200.00
200.00
50.00
500.00
100.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui đã thực hiện như
sau :
- tiếp tục giúp các em khuyết tật câm điếc
- giúp dưỡng lão các sơ già và những người già neo đơn
- Tủ thuốc phát miễn phí cho đồng bào nghèo
- giúp các em mồ côi
- phát gạo cho dân chúng nghèo đói 3 xã tỉnh Bến Tre , Cần Thơ, Gia Lai Kontum
- Giúp các nơi (chùa...) nuôi các em sơ sinh bị bỏ rơi
- Học bổng cho 80 học sinh &sinh viên nghèo được tiếp tục ăn học
- Hỗ trợ vài bạn đạo nghèo có tièn trị bịnh hay lợp nhà
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề

VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng

Hướng Tâm Cầu Nguyện
Xin các bạn đạo Vô Vi khắp Năm Châu hướng tâm cầu nguyện cho anh Nguyễn Ngọc Phước( Chồng ) , sinh
năm 1957. CuÀng vợ là Nguyễn Kim Khánh , sinh năm 1959. Cã hai vợ chồng vừa bị tai nạn giao thông mất
vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/08/2008 ( Nhằm ngày Mùng 10 tháng Bãy , ÂL.) Lễ ang táng được cữ hành tại
Phường Long Trường, Quận 9 , Thành Phố Hồ Chí Minh.
Bạn Ðạo Sài Gòn, Chợ Lớn đồng kính báo. Và cầu chúc hai hương hồn anh chị sớm được siêu thăng , tịnh độ.
GIA CHÁNH

Cháo Dưỡng Sinh
Vật liệu:
½ quả bí Kabocha lớn, giữ vỏ, cắt vuông khoảng 2” (inch)
2 nắm đậu phọng cả vỏ
2 nắm đậu đỏ hiệu 2 con cá
2 nắm hạt sen cả vỏ
2 nắm đậu Lima bean
2 nắm Barley pearl
½ lá phổ tai (lọai nguyên lá)
8oz gạo lức
½ teaspoon muối biển
5

Cách làm:
Đậu phọng + đậu đỏ ngâm chung qua đêm.
Đậu Lima bean cả vỏ + hạt sen ngâm chung qua đêm
Sáng gạn nước bỏ đi, rửa sạch tất cả các loại đậu kể trên.
Barley pearl rửa sạch ngâm qua đêm
Phổ tai ngâm cho mềm, sát muối rửa thật sạch, sau đó thái chỉ (cắt thành sợi)
8oz gạo lức + ½ muỗng cà phê muối biển nấu thành cơm
Cách nấu:
1/ Cơm lức + barley + đậu đỏ + đậu phọng cho vào nồi pressure cooker, đổ nước trên mặt gạo khoảng 1/2
inch. Nấu cho đến khi pressure build up - tắt lửa, chờ cho nồi nguội 1 tí đến khi mở nắp được.
2/ Mở nắp ra, cho bí Kabocha + phổ tai + đậu Lima bean + hạt sen vào. Mở lửa cho đến khi pressure build up
(sôi sục sục) thì tắt bếp, để nguội 1 tí.
3/ Khi mở được nắp nồi ra, lấy muỗng nghiền nát bí Kabocha, nước cháo sẽ có màu vàng óng.
4/ Chờ cho cháo nguội, cất vào tủ lạnh để ăn dần.
Khi ăn, 1 bát cháo cho thêm 1 muỗng cà phê mật ong & 1 ít sữa tươi (ít nhiều tùy sở thích). Trời lạnh thì ăn
cháo nóng, trời nóng thì ăn lạnh, cháo ăn rất mát & ngon.
Ăn cháo này rất bổ, khoảng 3 đến 4 tháng các móng tay sẽ hồng & bóng, không còn những đường sọc trên
móng tay -> chứng tỏ sức khỏe tốt nên móng tay tốt. Mỗi ngày nên ăn 1 ly 12oz cháo, nếu đói ăn thêm 1 bát
gạo lức muối mè trước khi ăn món khác.
Khoảng 1 tháng đầu khi ăn cháo này sẽ thèm ngọt, các bạn cứ việc ăn. Sau 1 tháng thì sẽ hết thèm.
Chúc các bạn vui khỏe.
Liên Bùi
San Jose, 7/28/08
Thông Báo Đại Hội “Viễn Tiến” Montreal 2008
Thời Hạn Chót Đóng Tiền Ghi Danh Đợt 2: 25 tháng 8 năm 2008
Xin quý đạo hữu lưu ý:
Thời hạn chót đóng tiền ghi danh đợt 2 là ngày 25 tháng 8 năm 2008, để chúng tôi có thể tiếp tục trả
tiền đặt chổ cho khách sạn.
Quý bạn đạo đã ghi danh qua điện thoại hay email, xin đóng tiền deposit càng sớm càng tốt để chúng
tôi có thể giữ phòng cho quý bạn.
Sau thời hạn này, chúng tôi không bảo đảm có thể tiếp tục giữ chỗ cho quý bạn, và sau thời hạn này,
chúng tôi sẽ không thể hoàn trả lại tiền lệ phí cho những bạn bỏ chỗ, vì chúng tôi đã đóng tiền cho khách
sạn. Mong quý bạn thông cảm.
Vận Chuyển
Ban Vận Chuyễn 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
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Số điện thoại và email Ban Chuyển Vận sẽ được thông báo trong Cẩm Nang.
Xin quý bạn vui lòng đăng ký đưa đón trước ngày 15 tháng 10 2008 để BTC kịp thời chuẩn bị phương tiện
chuyển vận cho quý bạn.
Tiệc sinh nhật của Ðức Thầy
Quý bạn đạo nào ăn chay xin thông báo cho ban ghi danh biết trước ngày 25 tháng 8 2008 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.
Trong trường hợp chúng tôi không nhận được trả lời cuả quý bạn, chúng tôi sẽ xếp cho quý bạn ngồi bàn ăn
đồ biển.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ban Tổ Chức Đại Hội
Liên Lạc Ban Ghi Danh:
Bạn đạo tại Mỹ
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
USA
Tel: (530) 589-1517
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Canada, Úc Châu, và Á Châu
Nguyễn Thanh Truyền
c/o VoVi Association Canada
2590 Rue Allard
Montreal, QC H4E 2L2
Canada
Tel: (450) 465-0732
Email: thanhtruyen07@yahoo.ca
Bạn đạo tại Âu Châu
Trần Xuân Thu
Fresenius Str., 6
60320 Frankfurt
Germany
Tel. 0695978195
Email: vovi-fv-germany@arcor.de
Huỳnh Kim Phụng
178, rue de l’Université,
75007 Paris
France
Tél : (0)1 45 50 29 12

Email: kimphung.huynh@free.fr
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Phiếu Chuyễn Vận
Đại Hội “Viễn Tiến” và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy
Hotel HYATT Complexe Des Jardins - Montréal
24/11/2008 - 28/11/2008

Phi trường Montreal-Trudeau International Airport (YUL) (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.

Ngày

Gìờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

Đến
Đi

Lưu Ý:
Ngày đến 22, 23 và 24 tháng 11: Ban Chuyễn Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Montreal-Elliott Trudeau
Airport (YUL) về khách sạn Hyatt.
Ngày về 28, 29 và 30 tháng 11: Ban Chuyễn Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn Hyatt ra phi trường sau
12 giờ trưa vào ngày 28 tháng 11.
Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ.
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