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

 số 665   06 tháng 04 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 
 

Taän Ñoä 
 

Taän ñoä quaân bình duyeân ñaït thöùc 
Thöïc haønh thoâng suoát töï phaân baøn 

Trôøi cao vôøi vôïi taâm haønh saùng 
Döùt khoaùt taâm tu töï xeùt baøn 

 
Vi Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 20/06/98 đến 26/06/98 
 
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) Triền miên khai triển trong tâm thức là sao ? 
2) Việc làm muốn được thông suốt thì phải làm sao ? 
3) Qui nguyên giềng mối là qui nguyên làm sao ? 
4) Nhắm mắt xuất ra là xuất làm sao ? 
5) Minh tâm kiến tánh là minh làm sao ? 
6) Muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao ? 
7) Thật thà có hữu ích gì cho người tu không ? 
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1) Montréal, 20/06/98 6 :03 AM 
Hỏi : Triền miên khai triển trong tâm thức là 
sao ? 
 
Ðáp : Thưa triền miên khai triển trong tâm 
thức là lúc nào tâm thân cũng nhẹ nhàng, như 
mới ngủ dậy không lo buồn và nhớ nguyên lý 
Nam Mô A Di Ðà Phật, nhìn trước mắt vạn 
vật đều không 
  Kệ : 
 Thức giác tâm tư chuyển một vòng 
 Về không thanh nhẹ chẳng cầu mong 
 Tâm thân xây dựng đều là tốt 
 Thanh nhẹ vô cùng chẳng ước mong 
 

2) Montréal, 21/06/98 7 :20 AM 
Hỏi : Việc làm muốn được thông suốt thì phải 
làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa việc làm muốn được thông suốt, 
thì phải thực hành đúng chiều hướng của tâm 
thức, trong trật tự ngắn gọn và nhanh chóng 
  Kệ : 
 Thực hành điển giới hướng về thanh 
 Ðiển giới phân minh tự hợp thành 
 Trật tự thực hành trong thức giác 
 Về không thanh nhẹ chẳng còn tranh 
 

3) Montréal, 22/06/98 4 :45 AM 
Hỏi : Qui nguyên giềng mối là qui nguyên 
làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa qui nguyên giềng mối là luồng 
điển trung tim bộ đầu hội nhập với thanh 
quang, tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình 
đã tạo ra từ tiền kiếp tới bây giờ, tự ăn năn 
sám hối dốc lòng tu tiến 
  Kệ : 
 Khai thông nguyên lý chẳng lo phiền 
 Trì chí tu tâm pháp tiến xuyên 
 Mật pháp chơn truyền nay đạt thức 
 Bình tâm khai triển tự mình yên 
 

4) Montréal, 23/06/98 1 :50 AM 
Hỏi : Nhắm mắt xuất ra là xuất làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa nhắm mắt xuất ra là luồng điển 
của nội tâm xuất ra, do tập quán thực hành 
Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và 
Thiền Ðịnh lâu ngày đạt tới quân bình tự xuất, 
khi nhắm mắt 
  Kệ : 
 Ðiển xuất do tâm tự thực hành 
 Di Ðà lục tự đạt phần thanh 
 Chơn tâm thức giác tùy duyên tiến 
 Thực hiện chơn tu đạt giới thanh 
 

5) Montréal, 24/06/98 6 :15 AM 
Hỏi : Minh tâm kiến tánh là minh làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa minh tâm kiến tánh là hiểu chính 
mình nhiều hơn, nhiên hậu mới có cơ hội sửa 
tiến 
  Kệ : 
 Sửa mình tự tiến mới là tiên 
 Khai triển tâm linh rõ chính mình 
 Trật tự hợp thành chơn lý đạo 
 Cảm minh thiên địa chẳng lo phiền 
 

6) Montréal, 25/06/98 6 :00 AM 
Hỏi : Muốn phân minh đời đạo thì phải làm 
sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn phân minh đời đạo thì phải 
hành pháp, khai triển trung tim bộ đầu, nhiên 
hậu mớI thấy rõ luồng điển trung tim bộ đầu 
chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, mới cảm 
thông nguyên lý của Trời Phật mà tu 
  Kệ : 
 Phát triển đi lên mới giải mù 
 Chẳng còn mê chấp chẳng còn ngu 
 Thành tâm xuất phát tâm tu tiến 
 Thức giác bình tâm tự tiến tu 
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7) Montréal, 26/06/98 5 :10 AM 
Hỏi : Thật thà có hữu ích gì cho người tu không ? 
 
Ðáp : Thưa thật thà là trật tự của cả càn khôn vũ trụ 
  Kệ : 
 Qui nguyên giềng mối rõ tâm thân 
 Thức giác chơn tu chuyện tối cần 
 Tạo loạn không thông đường bế tắc 
 Thật thà chất phát tự mình phân 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN  
ÐỂ KẾT THÁNH THAI 

“Lấy Ly bổ Khảm khí bèn thanh”. Ðó! “Ðơn diền gom lại trong không động”. Khi chúng ta thiền 
định rồi thì cái đơn điền nó ngồi yên. Sau khi các bạn làm Pháp Luân 6 cái rồi là ngồi yên. Lần 
lần, lần lần rồi nó rút lên cái đơn điền này, nó không có động nữa, không có cục cựa nữa, cái thức 
trên này nó mở rồi. 
“Tương hội ba nhà kết Thánh Anh”. Ðó! Tinh khí thần đầy đủ, lên đó là cái hồn của chúng ta, cái 
“Thánh Anh”, phải ba nhà họp lại, ra đó, tay chân đầy đủ, đi đàng hoàng, không có sao hết. 
Nhưng mà trước hết những người mới tu phải làm Pháp Luân, Pháp Luân, Pháp Luân... lấy cái 
nguyên khí giải. Rồi làm tới cái lúc mà các bạn dỗ ngủ rồi, nó mê rồi, cái bụng đâu có có cục cựa 
nữa, hết rồi, cái đơn điền nó trụ, nó yên rồi, ở trên này nó mở. Trên này thượng trung hạ, ba giới 
hợp nhứt rồi, nó thành hình, cái thánh thai thành rồi, lúc đó chúng ta ra đi, có gì đâu! 
 

THƠ 
 
        TAM KHONG 
HỒN TAN TRONG VỦ TRỤ  
TÂM TRÀN CỎI HƯ KHÔNG  
ẨN TÀNG HỮU VÔ HÌNH  
TÌNH TƯỞNG AI THẤU SUỐT  
MỘT LỜI KINH VÔ NIỆM  
VÔ MÔN TỰ TRONG TÂM  
KHÔNG TÌM HẾT MÊ LẦM  
VỌNG TƯỞNG TAN TÂM MINH  
TRƯỜNG XUÂN TÌNH THIÊN THU  
TỊNH ĐỘNG RỎ VÔ LINH  
AI CHO MÌNH HỒN MÌNH  
PHIÊU DIÊU CỎI MINH TÂM  
OM MA NI....ÚM LAM... 
ÂM BA CHUÔNG GIẢI THOÁT  
ĐỒNG LẠT MA HOẠT PHẬT  
ẢO HUỀN HUYỀN ẢO MẬT  
TIM ĐẬP TÂM TỊNH NHẤT  
CHÂN GIẢ MỘT TẠO XOAY  
AI TRÓI HỒN ĐÒI THOÁT  
XÁC KHAO KHÁT HỒN BAY  
QUÊN THÂN MÌNH PHẢI TRÁI  
MỘT LÒNG TỰ TÂM THEO  

ĐỒNG LỜI XƯA TỈNH THỨC  
SÁNG CUNG BỰC MÙ MÊ  
THIỀN  MÔN TÂM KHÔNG TRÒN... 
   5 THÀNH CỦ CHI 4-4-2008 
                 ==== 
TUYỆT HỌC VÔ VI NHÀN ÐẠO NHÂN 
DIỄN TIẾN ÐẾN CHỔ CHÂN THẬT 
ÐẾN ÐẠO VÔ VI 
SOI HỒN NGỒI YÊN 
TRỐNG RỔNG THÊNH THANG 
DIỄN TIẾN THANH TỊNH 
THẬT LÀ NGƯỜI VÔ SỰ 
TỚI LUI THONG THẢ 
LẺ THẬT ÐƠN GIẢN 
THẬT TƯỚNG VÔ VI 
QUÁ KHỨ KHÔNG ÐI 
HIỆN TẠI KHÔNG DỪNG 
VỊ LAI KHÔNG ÐẾN 
DIỄN TIẾN. 
5 THÀNH CỦ CHI 1-4-2008 
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        BẢN PHỦ QUI ẨN 
(Thân tặng Thi sĩ thiền gia Tạ Ngọc Quân) 
BẢN chất siêu phàm mở rộng tâm 
PHỦ trùm thanh điển xóa mê lầm 
TẠ tình ân phước duyên Trời Phật 
NGỌC báu hào quang đã nẩy mầm 
QUÂN tử dẫu nghèo luôn đẹp mặt 
QUI hồi chơn thức bước cao thâm 
ẨN mình hành triển hòa tam giới 
TU niệm kiên trì tỏa sáng tâm. 
           Thanh Ða, 19-03-2008 
              Tư Ếch Chợ Ðời. 
                          ==== 
BẢN PHỦ TÁI XUẤT GIANG HỒ 
(Họa y vận bài Bản Phủ Qui ẩn của 4 Ếch) 
 
BẢN tâm thanh tịnh ấy chơn tâm 
PHỦ khắp không gian chẳng lạc lầm 
NGỌC điển sáng lòa ly bản thể 
QUÂN bình thanh nhẹ tự khai mầm 
XUẤT hành các cõi truyền chơn Ðạo 
HIỆN thị trần gian giáo lý thâm 
GIANG sức cứu nhân và độ thế 
HỒ lô chánh pháp diệt tà tâm. 

           PN, 30-03-2008 
          Thiền Ðăng. 
 ĐIỂN HỒN BÉ 
Thân người Thầy hiến nhắc trần sinh  
Luật định hữu hình sanh lão khuynh 
Phật sống xác trần cũng bỏ lại  
Như lai quang toả hậu lai bình  
Thân già hồn sinh điển hồn bé  
Thúc tiến thật thi chuyển hồn vinh  
Bác ái từ bi luôn chiếu hóa  
Làm việc điển phân toả điển linh  
                Phúc Tâm Cà Mau 23/3/2008 
                       === 
             A ! NÀY LỤC CĂN  
Sân giận một cơn đốt điển hiền  
Hạ tầng công tắc khó thiền yên  
Đô la bạc tỷ không mua được  
Dẹp bỏ cái ta điển trụ liền  
Điển trụ triền miên nghiêm luật chuyển  
Tam bành lục tặc cũng dừng kiên  
Lục căn chuyển đổi lục thông  tiến  
Hiệp nhất âm dương dữ hoá hiền  
          Phúc Tâm Cà Mau 23/3/2008    

 
Báo cáo sức khỏe của Thầy trong tuần 29/03/2008 đến 04/04/2008 

 
Tuần này, sức khỏe Thầy ổn định thêm một chút. Bác Sĩ nhà thương Saint Luc thấy không cần 
thiết điều chỉnh gì thêm và sắp chuyển giao hồ sơ Thầy cho Bác Sĩ gia đình tiếp tục theo dõi.  
Thầy đã đi ra ngoài chơi 3 lần . Lúc trước Thầy còn yếu nên không chịu đi đâu. 
 
Phan Cao Thăng 

THƠ GỞI ANH PHẠM GIA TƯỜNG VỀ VOVI.ORG QUA ÐIỆN THƯ Ngày 3 tháng 4 2008 

Anh Tường mến,  

Trong mấy năm qua, anh được cơ duyên phục vụ cho bạn đạo trong Vô Vi qua website vovi.org 
mà anh đã bỏ nhiều công sức gầy dựng nên.  

Nay, tình thế đã biến chuyển, cơ duyên cũng thay đổi. Thầy đã quyết định giao công việc cho 
nhóm mới gánh vác.  

Đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ này, chúng tôi yêu cầu anh vui lòng cho chúng tôi tiếp tục công 
trình của anh để phục vụ bạn đạo qua website vovi.org . Chúng tôi cũng xin thay mặt toàn thể các 
bạn đạo trên thế giới, cảm ơn sự phục vụ không quản ngại của anh và các bạn đã hợp tác làm 
website này trong những năm qua. 
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Một lần nữa, chúng tôi tin tưởng anh sẽ vui lòng chuyển giao  www.vovi.org lại cho chúng tôi 
quản trị, theo như quyết định của Thầy. 

Cảm ơn anh,  

Thân mến, 
Ngày 03/04/2008 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida     
 Nguyễn Văn An     

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas 
Đỗ Trung Hiếu 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas 
Quách Long Vân 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State  
Nguyễn Trí Vượng 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
Nguyễn Xuân Mai 

 

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii 
Trịnh Cẩm Tú 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney 
Thái Phúc Hải 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
Huỳnh Minh Bảo 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc 
Trần Thị Xuân Thu 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada 
Phan Cao Thăng 

 
 
 


