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

 số 694   26 tháng 10 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 
 

Tình Trôøi 
 

Tình Trôøi saâu roäng chieáu nôi nôi 
Bình ñaúng thöông taâm ñoä bôûi Trôøi 
Vuõ truï caøn khoân khoâng ñoäng loaïn 

Quí yeâu Trôøi Phaät ñoä nôi nôi 
 

Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 09/01/99 đến 15/01/99 

 
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 gi 
ai 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) Vắng điển Trời tâm thức ra sao ? 
2) Nguyên do gì thúc đẩy con người phải làm việc ? 
3) Tâm người tái ngộ biển cả cảm thấy thế nào ? 
4) Trường lưu là gì ? 
5) Làm sao mới đạt được hòa bình ? 
6) Giòng thơ lai láng do đâu có ? 
7) Người tu Vô Vi có sợ mất quyền lợi hay không ? 
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1) Frankfurt, 09/01/99 8 : 10 AM 
Hỏi : Vắng điển Trời tâm thức ra sao ? 
 
Ðáp : Thưa vắng điển Trời tâm thức bất an 
  Kệ : 
 Tròn vo chỉ có điển Trời độ 
 Cảm thức trần gian một cái mồ 
 Uyển chuyển không ngừng trong loạn động 
 Mê lầm cũng sống cảnh ra vô 
 

2) Frankfurt, 10/01/99 7 : 30 AM 
Hỏi : Nguyên do gì thúc đẩy con người phải làm việc 
? 
 
Ðáp : Thưa nguyên do thúc đẩy con người phải làm 
việc vì lợi ích chung và khai triển khả năng của mọi 
hành giả tại mặt đất, lúc nào cũng sống động liên hệ 
với tình Trời Ðất. Người thì cần dấn thân phục vụ 
người kế tiếp mới vui, luân lưu và phát triển tâm linh 
  Kệ : 
 Xây dựng thương yêu rõ chính mình 
 Cơ Trời sắp đặt tự phân minh 
 Tình đời tình đạo thong dong tiến 
 Học hỏi không ngừng tự cảm minh 
 

3) Monaco, 11/01/99 11 : 30 AM 
Hỏi : Tâm người tái ngộ biển cả cảm thấy thế nào ? 
 
Ðáp : Thưa tâm ngư ời tái ngộ biển cả bao la lớn 
rộng tự vơi lòng sầu, tự cảm thức được thiên nhiên là 
thật sự thanh tịnh. Người tu thiền cần dốc lòng tu nới 
rộng tâm thức nhiên hậu mới có cơ hội hòa tan với tự 
nhiên và hồn nhiên 
  Kệ : 
 Tham thiền nhập định thức thiên nhiên 
 Về không thanh nhẹ tự nhiên hiền 
 Tâm an trí sáng tùy duyên thức 
 Ngộ cảnh Trời ban tự nối liền 
 

4) Monaco, 12/01/99 8 : 05 AM 
Hỏi : Trường lưu là gì ? 
 
Ðáp : Thưa trường lưu là thanh khí điển mới thật sự 
trường lưu từ trong quả địa cầu cho đến vũ trụ, hóa 
hóa sanh sanh không ngừng nghỉ 
  Kệ : 
 Dự cuộc không phiền tự tiến lưu 
 Quang hành tiến hóa giới thanh ưu 
 ÐờI là tạm cảnh trong chiều kích 
 Tâm làm thân chịu tự về ưu 
 

5) Monaco, 13/01/99 4 : 00 AM 
Hỏi : Làm sao mới đạt được hòa bình ? 
 
Ðáp : Thưa phải tu sửa sau cơn động loạn mới dứt 
khoát và tiến tới nhàn hạ và hòa bình 
  Kệ : 
 Sửa mình tiến hóa mới chịu tu 
 Thức giác bình tâm vượt khỏi tù 
 Mê loạn không còn tu mới tiến 
 Thành tâm phục vụ mới là tu 
 

6) Monaco, 14/01/99 8 : 00 AM 
Hỏi : Giòng thơ lai láng do đâu có ? 
 
Ðáp : Thưa giòng thơ lai láng do điển tâm dậy, cất 
bước thong dong tới cảnh Trời 
  Kệ : 
 Một bước thảnh thơi nhớ cảnh Trời 
 Ði đi lại lại lý tâm rời 
 Qui nguyên giềng mối tùy duyên thức 
 Giải xong nghiệp lực sẽ đến giờ 
 

7) Monaco, 15/01/99 2 : 10 AM 
Hỏi : Người tu Vô Vi có sợ mất quyền lợi hay không ? 
 
Ðáp : Thưa người tu Vô Vi phục vụ bất vụ lợi, lấy không làm đích, chẳng có giận hờn và chẳng lo âu, căn cứ 
theo luật nhân quả mà sống 
  Kệ : 
 Háo danh tự hại tự giết mình 
 Có có không không vẫn an ninh 
 Ðen bạc tình đời đều chẳng hại 
 Tình thương đạo đức tự mình minh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Hít là nuôi cái điển giới phải không? 
Ðáp: Không phải! Nó khai thông ở bên trong. Cái tia Hào Quang ở bên trong được khai thông, nó sáng lán 
vô cùng. Bên trong của anh nó không có ánh sáng làm sao anh thấy được ánh sáng bên ngoài này? Bên trong 
này có ánh sáng rồi chứ. Bên trong không có màu sắc làm sao mình phân được màu sắc ở ngoài này, anh thấy 
không? Cho nên nó hay vô cùng là cái tiểu thiên địa này. Bên trong nó có tất cả thì nó mới cảm ứng bên 
ngoài. 

Hỏi: Sao có người nói hít một hay vài cái Pháp Luân đã mê? 
Ðáp: Trạng thái đó rất tốt. Công phu mà mê đi đến khi tỉnh lại thì có thể một hai tiếng đồng hồ đã qua. Cái 
vía được xuất đi trong lúc mê và khi tỉnh lại người tu nhớ hoặc không nhớ tùy người. 

THƠ 
 

NHỊN NHỤC 
 

Thân già lê lết khắp năm châu 
Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu 
An lạc người người chung học đạo 

Giải mê phá chấp giữ gìn lâu. 
 

Gìn lâu thế đạo cao sâu 
Sửa mình, hiểu họ, rõ mầu-nhiệm tâm 

Bước qua điển giới tự tầm 
Lầm than cũng bởi do tâm người đời 

 
Tham sân chẳng chịu xa rời 

Tạo tâm động loạn mở lời khinh khi. 
Học rồi phải học phải thi 

Chưa minh điển giới tâm thì bất an. 
 

Tâm linh cho đến Thiên Đàng 
Ta bà các nẻo chẳng ban được gì 

Trên đường học hỏi dự thi 
Bị nhồi bị kích mới thì chịu tu. 

 
Tu rồi lại kể như mù 

Bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa 
Học bài nhịn nhục phân qua 

Trong đời có đạo, chan hòa tình thương. 
 

Một lòng nguyện niệm gieo gương 
Từ bi hỉ xả, tâm nương ý Trời 
Thực hành tiến hóa hợp thời 

Thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. 
 

Khuyên đời thức đạo giải phiền 
Vượt xuyên tự ái giao liền thảnh thơi 

Đến đây mới rõ ý Trời 
Ban cho các giới hưởng lời thực chơn. 
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Tiến lên giải tỏa giận hờn 

Bền tâm vững chí biết ơn Cha Trời, 
Quy y nhận thức thanh lời 

Giúp tâm khai mở, giúp đời an khương. 
 

Tranh đua, hậu quả khó lường. 
Một lòng nhịn nhục mới tuờng giả chơn, 

Lòng thành thực hiện keo sơn, 
Gắn liền Trời Phật không sờn không mê. 

 
Tâm thành tự nguyện trở về 

Quy không đạt pháp bối bê chẳng còn 
Tu thời chẳng có cúi lòn 

Tự mình tháo gở lòng son thực hành. 
 

Điển thời thanh nhẹ đạt thanh, 
Pháp thời tạm mượn giải rành loạn dâm. 

Trở về thanh cảnh tự tầm 
Con đường chánh giác trong tâm người hiền. 

 
Chẳng còn cảm nhận não phiền 

Tinh thần bất động hợp duyên muôn loài 
Bên trong sẳn có thanh đài 

Tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngưng. 
 

Biết mình tiến hóa chẳng ngừng 
Nhịp tim đang đập khai từng cảm giao 

Hòa cùng muôn sắc muôn màu 
Chẳng còn sanh khắc trước sau chung nhà. 

 
Bình tâm nhịn nhục chan hòa 

Tình thương quy hội nhà nhà yên vui. 
LƯƠNG SĨ HẰNG 

(Khóa 4: Quy Thức, t/v Vĩ Kiên, 
ngày 14/5/1986) 

 
THƠ  

 
                   HOA ÐẠO VÔ VI 
Hoa đạo Vô Vi đượm sắc hương, 
Dù cho nghịch cảnh vẫn như thường. 
Tuyết Ðông, nắng Hạ, không sờn chỉ, 
Khô hạn, bão bùng, vẫn biểu dương. 
Trí, Dũng dư thừa, tài nhẫn nhục, 
Ðạo tâm ung đúc, chí cang cường. 
Có bài vui học, nào chi ngại, 
Trắc nghiệm người tu, nhu thắng cương. 
        Tao Ðàn Phú Nhuận, 20/10/2008 
               Huệ Tâm (Thủ Ðức) 
 

                VÔ VI THIỀN 
 
Vô Vi Thiền khử trược lưu thanh, 
Muốn đắc pháp tu phải thực hành. 
Ði đứng nằm ngồi gìn nhất niệm, 
Thân tâm miên mật ắt viên thành. 
 
           Phú Nhuận, 11-08-2008 
                Thiền Ðăng. 
                      === 
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                MÁ VÀ CON 
 
Kính về Má Tư 
Má ơi con má tu rồi. 
Công ơn Trời Phật nhớ thôi đời đời. 
 
Má về bên ấy xa xôi 
Nửa vòng trái đất bao lời nhớ mong 
Ðạo Ðời mong má thành công 
Cùng chung phát triển tấm lòng từ bi 
Tu hành học tập, rồi thi 
Mong sao đạt Ðạo điều gì cũng qua 
Con và Má, ơn Trời Cha 
Làm sao về đến Long Hoa mới vừa 
Tổ Thầy khuất nẻo đường xưa 
Má con mình chẳng nắng mưa ngại ngùng 
Ðời là bể khổ, cáo chung 
Nếu không vượt khổ sao cùng về Cha 
Hằng hà Tiên Phật đã qua 
Gặp nhau xứ Phật mới là tầm tu 
Nay con thấy được ngục tù 
Thấy tình giải thoát thiên thu an nhàn 
Tu trong khổ cảnh bất an 
Niềm tin trong khổ mở mang đời mình 
Thấy tình Thượng Ðế diệu linh 
Dành cho nhân loại hướng tình về Cha 
Biết thiền biết niệm Di Ðà 
Biết là khủng khiếp, nếu mà bỏ tu ! 
Biết đời lắm cảnh mê mù 
Nếu không ý thức, đường tu lỡ làng ! 
Và còn tình cảnh gian nan 
Chỉ nhờ Niệm Phật mọi đàng mới yên 
Ðời tu mong muốn Phật Tiên 
Sống, Thiền đến chết mang thiền theo tu 
Mê mù! Chối bỏ đường tu 
Mờ lu! Sáng suốt! Không tu sao thành! 

Tam Huê Tụ Ðảnh, vị danh 
Cho người quyết chí đạt thành đắc tâm 
Người cùng cảnh khổ thức tâm 
Má con ta phải âm thầm lo tu 
Biết đời giả tạm mê mù 
Sống an, đồng nghĩa, bổ tu đời mình 
Tội là u tối chưa minh 
Biết tu biết được Tánh Linh, Con Trời 
Thì đời đến mấy tả tơi 
Má, con vẫn giữ kiếp đời lo tu. 
    Hiệp Bình Phước, 15-10-2008 
                Con Từ Hùng. 
                      ==== 
       THỜI KHẮC QUA MAU 
 
Cuộc đời khoảnh khắc qua mau 
Vô thinh trôi mãi ví tàu vượt khơi 
Sau lưng dấu ấn cuộc đời 
Vui buồn đọng lại khắc thời khoảng không 
Ham chi thế sự đèo bồng 
Nay còn mai mất chạnh lòng ngẩm suy 
Lợi danh rốt cuộc được gì ? 
Chọn đường giải thoát tùng qui sớm chiều 
Cảnh đời thuận nghịch điều hiu 
Quyết lòng tu tỉnh thuận chiều thăng hoa 
Của tiền cơm áo món quà 
Trời ban phước lộc nương đà tu nhân 
Thức tâm đóng góp một phần 
Người người sớm thức hưởng ân Cha Trời. 
 
             Long An, 20/10/2008 
                 Thiện Công. 
                 
 

 
Xin Ðọc lại 

Xin đọc lại bài thơ ngỏ trong tuần qua như sau:  
 

Duyên Ðiển 
Duyên điển tình Trời thông các giới 

Tự mình thức giác rõ nơi nơi 
Duyên Trời tình đạo khó xa rời 

Chuyển thức bình tâm rõ các nơi 
Vĩ Kiên 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
 

KHAI MỞ 
 

Nói đến Khai Mở tự nhiên tất cả chúng ta mường tượng ra một cái gì đó khó hiểu, thần bí mà một 
người hành giả nào đó khi qua một khoảng thời gian tu hành bật khởi, khai ngộ mà có được và không thể nào 
nói ra cho người khác biết vì “Thiên Cơ bất khả lậu”. 

Nhưng theo mình, một hành động chứng đắc của người tu, nhất là tu theo Pháp Lý Vô Vi thì có cơ sở 
để phán đoán. 

Trên con đường tu học là con đường mà hành giả đang mò mẫm trong đêm để cố vượt qua mọi 
chướng ngại hầu đi đến nẻo sáng cuối đường, trong cơn tăm tối đó biết bao nhiêu là nghịch cảnh gian truân, 
vẫy đầy cặm bẩy, cộng thêm nổi si mê ô trược của một tâm hồn thế tục thì sự sa ngả, vấp té trước ngoại cảnh 
là sự đương nhiên không sao tránh khỏi. Nếu hành giả đó trong cơn khổ nãn mà để tâm tánh buông trôi, chán 
nãn, lấy cái đam mê dục lạc của sóng gió vô thường trong kiếp vô minh làm cái bè tạm để thả trôi nổi, lây lất 
để qua cơn buồn chán thì chắc chắn sẽ có một cái thác đổ sâu xuống vực thẳm đang chờ phía trước, dòng thác 
đó cũng như dòng đời sẽ đánh tan chiếc bè và người cầm lái, tức là tan xác tan hồn hành giả đang tu. 

Còn nếu trong cơn nghịch cảnh, hành giả biết chịu đựng, đặt niềm tin vào giáo pháp, còn dám hướng 
thượng trụ niệm để qua cơn sóng gió, tức là dám ôm chiếc bè Phật pháp đang bị bồng bềnh mà cố lấy một 
nhánh cây, một khúc tre của nguyên lý Lục Tự Di Ðà mà lướt sóng, vượt khó băng qua bờ bên kia, không sa 
ngả buông trôi tâm thức theo cái mơn trớn của ngũ dục thế gian, không cảm thấy buồn tủi tuyệt vọng, cái 
chơn tâm của hành giả này đã được khai mở rồi, đã liễu ngộ được cái hư huyễn của nếp sống vô thường nầy 
rồi. Cái tự tánh đã bộc phát qua cái nhìn sáng suốt về sự có rồi không và không lại có, nên vượt thoát khỏi 
vòng ái nhiễm. 

Còn cái khai mở theo kiểu cái hạnh tu khác thì đại đa số nghiêng về mặt huyền năng do các cảnh cõi 
hoặc lẽ Thầy Tổ cũ của họ hộ trì cho thấy biết. 

Cũng như người tu Vô Vi, qua những cơn thăng trầm thử thách thì hành giả cũng sẽ được trở về với 
căn cội cũ của mình từ kiếp trước gởi đến đây học đạo. 

Ðây là giây phút cực kỳ quan trọng của người tu Vô Vi, cũng có thể hành giả sẽ được khai mở một số 
ấn chứng do công năng hàm dưỡng nhưng thực sự muốn hướng vào ngưỡng cửa Vô Vi, thì tâm hồn phải 
buông bỏ tất cả những gì mình đang có, không ham thích về mặt đời hữu vi qua mặt đạo trong cõi Vô Vi, thì 
mình mới được Phật sự cho chuyển lớp qua Thiên Tiên Vô Vi mà học đạo. 

Bằng không thì cái tâm của của mình sẽ không bao giờ khai mở theo chiều hướng mới được đâu có 
nghĩa là không chuyển tâm được, nó cứ lình xình theo cái biết, cái suy tư, cái linh cảm cõi thiêng liêng với 
cảnh cõi cũ hoài, chờ tới khi bỏ xác qua kiếp sau tiếp tục tu. 

 
Vấp ngả đứng lên thẳng rẳng đường 
Tối tăm vẫn bước tự mình thương 
Bên kia là lúc qua bờ sáng 
Chẳng chút si mê ý tỏ tường. 
 

Tao Ðàn PN, 06-10-2008 
Thiền sinh Phương. 
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Thông Báo Đại Hội “Viễn Tiến” Montreal 2008 

 
Kính gửi quý bạn đạo, 
 
 Sau đây là một số câu hỏi của bạn đạo về Đại Hội, chúng tôi xin trả lời như sau:  
 
 1) Ðưa đón ở phi trường không? 
 
 Hiện nay, còn một số đông bạn đạo chưa ghi danh chuyển vận. Nếu quý bạn chưa thông báo, xin quý 
bạn gửi chi tiết về lộ trình bay trước ngày 7 tháng 11 (AIRLINE, FLIGHT NO., LAST DEPARTURE CITY, Arrival 
date & time, departure date & time) để Ban Chuyển Vận kịp thời sắp xếp (Xin xem phiếu chuyển vận đính 
kèm) hoặc bến xe đò Greyhound trạm Montreal Downtown 
Email: huemai00@gmail.com 
Tel. 530.589.1517 (trước ngày 7 tháng 11 2008). 
 
Sau ngày 7.11.08, xin email vientien2008@gmail.com nếu có thay đổi giờ bay. 
 
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp để đón quý bạn từ phương xa có ghi danh kể từ ngày 19 tháng 11, thay 
vì 22 tháng 11. Xin quý bạn nhớ thông báo giờ bay cho chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi tiện tổ chức 
 
2) Hotel trước & sau đại hội 
 
Hotel TraveLodges đã hết chỗ chúng tôi có kiếm them 1 hotel khác đối diện với Travelodge và giá cũng 
tương đương như sau mà quí bạn đạo có thể tự mình đặt: 

Hotel le1Renelevesque  
1 Rene-Levesque Est Montreal Qc H2X 3Z5  
Tel: 514-871-9696  
Fax: 514-8719454  
Web : www.le1renelevesque.com  

Type                              Price + 3  taxes                                  Price taxes included  
Studio A 300Sq.Ft :.   $65.00 + $1.95+ $3.35+ $5.27 =                $75.57  
Studio B 360Sq.Ft.:    $70.00 + $2.10 + $3.61 + $5.68   =             $81.39  
Studio C 440Sq.Ft.:    $75.00  + $2.25 +  $3.86 + $6.08   =           $87.19  

Có bếp & tủ lạnh 

Chúng tôi  negociate bớt được 10% trên giá như trên  

Reservation phải đề:  : Ref: VoVi Association of Canada  
Agreement: Mme Johanne Lacasse (Directrice adjointe aux operations)  

Bằng FAX hay điện thoại cho ho. Vo+'i credit card để giữ phòng charge only khi check in Và cho biết phòng 
1 2 hay 3 giường single hay double 

Ban Tổ Chức 
 


