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

 số 685   24 tháng 08 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 
 

Thaân Thöông 
 

Cuøng chung goác ñieån tònh bình thanh 
Quang chieáu nôi nôi töï chuyeån thaønh 

Theá giôùi ñaïi ñoàng chung moät moái 
Cùng chung xây dựng trong thực hành 

 
                                                 Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 07/11/98 đến 13/11/98 

 
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) Không thấu triệt việc làm và bày vẽ cho người khác, hậu quả ra sao ? 
2) Mong gặp nhiều ngày nay được gặp là sao ? 
3) Làm người có phải chịu định luật sanh lão bệnh tử không ? 
4) Bão bùng nguy hiểm nguyên do từ đâu ? 
5) Bình tâm tu tiến có hữu ích gì không ? 
6) Xuân tình là gì ? 
7) Ðại hội dành riêng cho những người thật tâm tu học hay là những người phá hoại ? 
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1) Atlantic city, 07/11/98 7 : 00 AM 
Hỏi : Không thấu triệt việc làm và bày vẽ cho người 
khác, hậu quả ra sao ? 
 
Ðáp : Thưa mỗi mỗi không hiểu không làm, không 
nên cương ẩu làm càng cuối cùng hậu quả sẽ lãnh đủ 
  Kệ : 
 Ðã khờ không hiểu mình ngu 
 Tâm động băn khoăn lại tạo mù 
 Nghiệp lực tràn đầy không tháo gỡ 
 Càng tu càng hại kể như mù 
 

2) Atlantic city, 08/11/98 2 : 05 AM 
Hỏi : Mong gặp nhiều ngày nay được gặp là sao ? 
 
Ðáp : Thưa tương ngộ tự nhiên và hồn nhiên là một 
điều may mắn của đôi bên 
  Kệ : 
 Quyết tâm nuôi dưỡng phần tương ngộ 
 Gặp gỡ chung vui tự gặp bồ 
 Thuyết lý phân minh đường chánh đạo 
 Cảm minh thiên địa sống chung hồ 
 

3) Atlantic city, 09/11/98 8 : 45 AM 
Hỏi : Làm người có phải chịu định luật sanh lão bệnh 
tử không ? 
 
Ðáp : Làm người không khác gì cây ở trên rừng 
hoang, phải chịu định luật sanh lão bệnh tử như nhau, 
sống trong có có không không mà tiến hóa, cũng phải 
dự cuộc nhân quả như nhau. Cho nên làm người 
không ai muốn chết, nhưng cuối cùng cũng bắt buộc 
phải ly tán cuộc sống, nhiên hậu mới tiến hóa được, 
càng mưu mô lại càng đau thương khi lìa xác, chỉ có 
tu trong thực hành thì mới tự cứu được 
  Kệ : 
 Nhân duyên khuyến rũ tự phân tường 
 Khó khổ mới minh tự thức thương 
 Ðời đạo song hành trong khổ cảnh 
 Thức tâm tự thực hiện yêu thương 
 

4) Atlantic city, 10/11/98 3 : 00 AM 
Hỏi : Bão bùng nguy hiểm nguyên do từ đâu ? 
 
Ðáp : Bão bùng nguy hiểm nguyên do từ sự chuyển 
động mạnh của Trời Ðất đã hình thành, bất chấp sự 
bình an hay là hư hoại của Trời Ðất. Người tu cuối 
cùng tham ăn tham nhậu, hậu quả không khác gì sự 
bão bùng nguy hiểm hủy hoại tâm thân, không có lối 
thoát là vậy 
  Kệ : 
 Thân bình chẳng có tạo bao vây 
 Sám hối ăn năn có dịp may 
 Sửa chửa mới tiến không động nữa 
 Hằng ngày nhập định cảm vui vầy 
 

5) Atlantic city, 11/11/98 4 : 10 AM 
Hỏi : Bình tâm tu tiến có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa bình tâm tu tiến mọi điều lành sẽ đến, từ 
vật chất cho đến tâm linh mọi bề đều tốt 
  Kệ : 
 Qui hội chơn hồn trí sáng choang 
 Bình tâm học hỏi tự khai màn 
 Ðời là quả hiện do nhân tạo 
 Giữ vững niềm tin rõ nhiệm mầu 
 

6) Atlantic city, 12/11/98 8 : 40 AM 
Hỏi : Xuân tình là gì ? 
 
Ðáp : Thưa xuân tình là đứng vào tuổi hoạt động của 
tình đời, tự cảm thấy tràn đầy nhựa sống, ai ai cũng 
mong có cơ hội tự hoạt động, cần sự tự do và tự lập. 
Người tu thiền thì đóng cửa đời mở cửa đạo, siêng 
năng tu thiền và chất phát 
  Kệ : 
 Thật thà chất phát tự hành xuyên 
 Duyên đạo tình đời xoay chuyển tiến 
 Quyết định không thành không luyến tiếc 
 Thực hành tự đạt tự tầm xuyên 
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7) Atlantic city, 13/11/98 4 : 50 AM 
Hỏi : Ðại hội dành riêng cho những người thật tâm tu học hay là những người phá hoại ? 
 
Ðáp : Thưa đại hội là do những người thành tâm tu học và xây dựng, ngoài tinh thần đó xin miễn tham dự 
  Kệ : 
 Không tu chẳng đón tiếp không thành đạt 
 Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần 
 Sóng gió không thành gieo đại nạn 
 Bình tâm thanh tịnh tự tâm tầm 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

KHÔNG NÊN SỬA PHÁP 

“...Người ta dặn hít Pháp Luân Thường Chuyển 6 cái, hít cho đều, tối đa là đủ rồi. Ảnh hít 12, có người 
hít 40, người hít 150 để làm cái gì? Ðể thi đua ăn thua? Tu mà còn ăn thua gì nữa. Của người ta đã vận dụng từ 
đâu tới đâu có chừng có mực hết trọi. Người ta đã đi trước và người ta ngừa trước cho chính mình mà mình 
không biết học, mình không chịu học mà muốn sửa pháp nữa thì khùng. Người ta dặn một đường mình làm 
một ngã...” 

“...Nhiều người cũng tự sửa, tôi chỉ một đường họ về họ làm một ngã. Tôi kêu họ hít 6 lần, họ về họ hít 
7, 8 chục lần, 100 lần. Cái đó có lợi gì không? Họ không hiểu. Nhưng mà cái đường lối đúng đắn nó khác. 
Không phải đòi hỏi nhiều nhưng mà nó đạt tới. Cái người chuyên môn, tại sao người ta cần cái người chuyên 
môn? Người chuyên môn làm một giờ hơn người không chuyên môn làm một ngày. Ðó... người ta đã vạch rõ 
con đường cho mình tu. Cho nên các bạn có lòng tu nên giữ đó. 

Nhiều người nói: “Ông kia ổng chỉ có 3 cái đó thôi à, vậy mà nó đắc pháp”. Sự thật nó đắc pháp. Giữ đúng 3 
cái đó nó phải đắc pháp. Tôi nói xe đạp răng cắn răng, răng cạ răng cưa này với răng cưa nọ nó đi tới, dây này 
chuyền với dây kia nó đi tới, rồi xe hơi cũng vậy, cũng do sự cọ xát nó đi tới. Hỏi chớ ba từng nó cũng là cọ 
xát, mà đi tới hoàn toàn thanh lọc luồng điển rồi là nó định, kêu là nhập định, thì lúc đó động là nó đi. Nó đi 
cũng phải do sự cọ xát... 
 

THƠ 
         Tự Khuyên 
(Xin cảm tạ Út, Huynh Thi, 
và các bạn đạo TĐ Lĩnh Tâm 
đã tận tâm phục vụ trong những ngày thăm viếng) 

 
Cao ngạo hởi ai có được gì 
Giải thời mê muội với sân si 
Minh đạo ngu đời rèn dũng chí 
Về Thiên thượng đỉnh niệm A Di 
Lĩnh hội lời vàng say ý đạo 
Tâm thành con nguyện trở về mau 
Gặp Thầy nay ngộ tam pháp báu 
Bạn đạo xa gần học hỏi trao 
Vui say mùi đạo hoa tâm thức 
Hòa ái tương thân nhất hợp thời 
Trong đạo có đời song hành tiến 
Thanh miền tam giới hiện thiền duyên 
Điển hòa chơn điển tự khuyên tự hành. 
        Nova Scotia, 14/08/2008 

Cao Giải Minh 

 
 

               THÀNH KHÔNG  
    ******************* 
“Vạn sự trên đời một chữ không”(LSH) 
Trổi nhạc hoà ca mượn gió đông 
Thổi mùi chua ngọt xuyên nam bộ 
Mênh mông biển mặn hóa thành không 
                   Phúc Tâm Cà Mau 18/9/2008 
                 ==== 
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            ĐẠO TÂM 
         ************* 
Họa 1 : 
Xuất thủ từ bì mới đáng gờm 
Khuyên người sửa tánh vì đạo thơm  
Quay về hướng nội tầm chơn lý 
Giúp mình giúp bạn hoa trái đơm  
Họa 2 
Mọi việc trên đời chẳng đáng gờm 
Sá gì lời nói thúi hay thơm 
Ta đây nhu nhược nhẫn cầu đạo 
Dọn có vườn hồng hoa trái đơm 
Họa3 
Đáy nước cặn đầy rõ đáng gờm 
Khuấy lên thanh lọc ngát hương thơm 
Mượn trược vượt trần tầm chơn lý 
Bạn đạo bữu hòa hoa trái đơm 
Phúc Tâm Cà Mau 15/9/2008 
                           === 
          BẾN SÔNG MÊ 
 Ta luôn luôn ấp ủ 
Trả lại bến sông xưa 
Neo đó một con đò 
Khi chèo qua bến giác 
Xét cõi thế ta có gì để mất 
Hay chỉ còn câu Niệm Phật qua truôn 
Khổ thế gian tợ vạn hạt mưa tuôn 
Ðể gội rửa những nổi buồn mê chấp 
Ta quay mình ngoãnh lại 
Cả khoảng đời gian nan 
Sao bấy lần đứng dậy 
Mà tâm chẳng đạt an 
Ðâu bờ giác đâu bể trần tại thế 

Ngày qua ngày mê tiếp nối cơn mê 
Bờ Bỉ Ngạn mịt mờ xa xôi quá 
Ta vẫn chèo mặc sương gió đường xa. 
           PN, 18-06-2006 
          Thiền sinh Phương. 
                === 
     ÐẠO TÌNH THƯƠNG 
Huynh đệ bên nhau dưới mái trường 
Không ngừng học hỏi Ðạo Tình Thương 
Chuyên cần hành pháp khai linh tánh 
Lan tỏa Ðạo Thiền khắp bốn phương 
Thường chuyển Pháp Luân qui hội điển 
Chuyển đời qua đạo sống an khương 
Triền miên nhập định khai tâm thức 
Lập hạnh khiêm nhường tự xạ hương. 
T/Ð. Bữu Hòa, 03-10-2003 
            NGUYỄN HIỀN, 
                  ==== 
              PHÚC TÂM 
PHÚC ai thường thấy lỗi nơi mình, 
TÂM đạt quân bình thức tự minh. 
CÀ tánh, sửa tâm cho trọn sáng, 
MAU hay chậm, vững bước đăng trình. 
          PN, 18/08/08 
           Thiền Ðăng. 
                  ===               
          THẰNG ÐIÊN VÔ VI 
Một kiếp Thiền Ðăng nguyện Tịnh Thiền, 
Người đời mai mĩa bảo “Thằng Ðiên”. 
Chơn tu nào bận thị phi ấy, 
Gom điển Thiền Ðăng quyết “Ðằng Thiên”! 
             Phú Nhuận, 01/08/2008 
               Thiền Ðăng. 

 
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách Vô-Vi 

24.08.2008 
 
Kính thưa quý đạo hữu, 
 
Hiện nay, HAHVVBC vẫn còn lưu giữ một số kinh sách Hội đã ấn tống trong mấy năm qua, nay chúng tôi xin 
thông báo cùng quý bạn, quý trung tâm ,thiền đường hay thiền viện, nếu muốn chúng tôi gửi các kinh sách,  
xin liên lạc về địa chỉ hội như sau: 
 
Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com 
Điện thoại: (530)589.1517 (Xuân Mai)  hoặc (408) 518.2402 (Thu) 
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Mọi phát tâm ấn tống, xin quý bạn gửi về: 
 

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
 PO BOX 18304 
 San Jose, CA 95158 
 (check xin đề Vo-Vi Friendship Association of Northern California) 
 
 
Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa đến ngày 15 tháng 8, năm 2008: 
  
Tên Số tiền nhận 
Cao Phương Nhan (Canada) 560 USD 
Trần văn Hữu  (Pennsylvania) 100 USD 
Tổng cộng 660 USD  
 
Sau đây là những kinh sách Hội đang lưu giữ: 
 
Số Thứ Tự Tên Sách 

1 Thư Từ Lai Vãng 1997 
2  Thư Từ Lai Vãng 1998 
3  Thư Từ Lai Vãng 1999 
4 Thư Từ Lai Vãng 2000 
5 Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1996 
6 Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1998 
7 Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1999 
8 Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2000 
9 Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2001 
10 Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2002 
11 Thực Hành Tự Cứu 
12 Địa Ngục Du Ký 
13  Thiên Đàng Du Ký 

 
 
Chúng tôi thành tâm cảm ơn quý bạn đạo đã phát tâm ấn tống kinh sách, cùng tất cả quý bạn đạo đã âm thầm 
giúp chúng tôi trong việc soạn và thống kê các kinh sách. 
 
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 
 
 
 


