Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca

WEB: WWW.VOVI.ORG

số 620

27 tháng 5 năm 2007

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

Tröôïc khí
Tröôïc khí giam taâm hình ñaïi khoå
Taâm khoâng thanh tònh laïi xa boà
Töø bi khoâng coù, taêng tham duïc
Thöïc haønh nhòn nhuïc töï mình voâ
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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) Tại sao xác người tốt tươi lại không giữ lâu được ?
2) Muốn đến trung thiên thế giới thì phải xuất phát từ đâu mới đúng ?
3) Thực hành thanh nhẹ hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh có ích gì không ?
4) Tiến trong đà tiến thanh tịnh thì phải tiến làm sao ?
5) Làm sao mới được khỏe ?
6) Toàn thân phát sáng do đâu mà hình thành ?
7) Nguyên lý thương yêu nằm ở đâu ?
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2) Atlantic city, 10-08-97 5 :35 AM
1) Atlantic city, 09/08/97 3 :55 AM
Hỏi : Tại sao xác người tốt tươi lại không giữ lâu Hỏi : Muốn đến trung thiên thế giới thì phải xuất
phát từ đâu mới đúng ?
được ?
Ðáp : Thưa định luật sanh trụ hoại diệt của Trời Ðất
đã sắp đặt, có đến thì phải có đi, phần hồn bị giam
hãm trong thể xác, tùy theo luật nhân quả mà tiến
hóa, trở về điển giới tâm linh. Người đời hành được
pháp để tu sửa là đại phước, tự tạo nhân lành mà
tiến hóa, dũng mãnh hành pháp sẽ đạt được kết quả
tốt, thành trì tâm linh sẽ tái hồi, quân bình sáng suốt,
thức giác vô sanh là chánh gốc sẽ không còn bơ vơ
Kệ :
Biết mình sáng suốt trí tâm vừa
Giải trược minh tâm cảm thiết tha
Tạm cảnh đời nay tu tự tiến
Hành trình sáng lạng tự mình qua

Ðáp : Thưa muốn xuất phát lên trung thiên thế giới,
thì phải xuất phát luồng điển từ trung tim giữa trán
thẳng một đường sẽ đến nơi, cảnh giới nguy nga
ngoạn mục, kiến trúc tân kỳ tráng lệ
Kệ :
Thực hành đến đó rõ muôn bề
Thế giới đẹp xinh chẳng chán chê
Duyên đẹp tình Trời ta chẳng chán
Tranh Trời sáng tỏ mãi không về

3) Atlantic city, 11/08/97 3 :00 AM
4) Atlantic city, 12/08/97 3 :20 AM
Hỏi : Thực hành thanh nhẹ hòa hợp với ánh sáng Hỏi : Tiến trong đà tiến thanh tịnh thì phải tiến làm
thanh tịnh có ích gì không ?
sao ?
Ðáp : Thưa hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh rất hữu
ích cho phần hồn khi lìa xác, khỏi bước vào âm u
khổ giới
Kệ :
Tâm linh hướng thẳng về Trời tiến
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Ai trách ai dèm tâm chẳng động
Bình an vô sự tự mình xuyên

Ðáp : Thưa phải siêng năng niệm Phật và hành
pháp: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp, thì sẽ thấy rõ , sự tiến hoá tâm linh ở bên
trong nội thức liên hệ với trung tâm sinh lực càn
khôn vũ trụ
Kệ :
Trí tâm khai triển chẳng mê mù
Ý thức tạm cảnh phải tự tu
Thức giác hồn thiêng không lệ thuộc
Tự tu tự tiến thoát thân tù

5) Atlantic city, 13/08/97 3 :35 AM
Hỏi : Làm sao mới được khỏe ?

6) Atlantic city, 14/08/97 5 :05 AM
Hỏi : Toàn thân phát sáng do đâu mà hình thành ?

Ðáp : Thưa tương hòa tương ứng mớI được khỏe.
Người tu thiền phải học cách thực hiện tương hòa
tương ứng, tức là thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa
Học Huyền Bí Phật Pháp, khai triển tâm thức thanh
tịnh, thì rất dễ thực hiện tương hòa tương ứng với
mọi hoàn cảnh xãy đến. Vì khi đạt tới quân bình thì
lúc nào ánh sáng cũng hóa giải bóng tối chứ bóng
tối không cách nào hóa giải ánh sáng được
Kệ :
Sáng trong hóa giải muôn trần trược
Kích bác không còn tâm đạt thức
Xây dựng bền lâu chẳng ngỡ ngàng
Minh tâm kiến tánh tự thân an

Ðáp : Thưa do khả năng công phu tu thiền của hành
giả quân bình nhập định liên hệ với luồng điển của
trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ ổn định phát
ra màu sáng tròn trịa, xuất ngôn không dư không
thiếu
Kệ :
Lui về thực chất thật là siêu
Vô tự chơn kinh rõ thật nhiều
Bất diệt trường tồn trong ý thức
Thực hành chánh pháp rõ chơn điều
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7) Atlantic city, 15/08/97 2 :05 AM
Hỏi : Nguyên lý thương yêu nằm ở đâu ?
Ðáp : Thưa nguyên lý thương yêu nằm ở trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với trung tim bộ đầu,
lúc nào cũng xoa diệu và xây dựng
Kệ :
Hổ trợ chơn tâm tiến mỗi từng
Trong thanh êm diệu giải từ vùng
Trí không dấy động an minh giải
Phá chấp giải mê tự cảm mừng
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Thưa ông Tám, như vậy cũng chưa trả lời dứt khoát được Ðức Phật Thích Ca từ trước tới sau
đã tu bao nhiêu năm tất cả mới có thể được thành đạo?
Ðáp: Ngài tu sáu năm đó !
Sáu năm là sau cùng chứ đâu phải là :
Nói về mấy cái kiếp trước, mấy cái tiền kiếp của ngài, thì bây giờ nếu mà tôi chứng minh ra, tôi truyền cái
điển của ngài xuống đây nói đó, thì phỉnh cho tất cả mọi người này trở về mê tín, cái đó không phải cái
đường lối nói ở đây. Cái kiếp của ngài, ngài biết cái kiếp của ngài chứ, bây giờ mình đang tìm biết cái
kiếp của mình đây chưa xong, biết cái kiếp của Thích Ca làm cái gì? Chuyện của mình, mình lo chưa
xong, mình đã không có thì giờ mình còn đi tìm cái kiếp của Thích Ca để làm gì, thấy không? Ngài không
có muốn, ngài không có muốn mình ỷ lại nơi ngài, ngài không có muốn mình mất thì giờ. Ngài muốn
mình đi tới nơi cũng như ngài đã đi, cho nên ngài đã nói một câu rằng “Tâm tức Phật”. Ta là người, người
là ta, nắm đó mà đi, có bây nhiêu đó thôi. Chứ còn nói “Ðức Phật tu hết thảy là một trăm lẻ mấy kiếp à”,
nói cũng như là nói dóc, lấy cái gì chứng minh, thấy không? Bây giờ cái kiếp của tôi, ông nói tôi có cái
kiếp trước, bây giờ tôi tu cái pháp này để tôi thấy cái kiếp trước tôi đi đâu, làm cái việc gì, mà tôi thấy
được rồi tôi mới chấp nhận rằng: “một kiếp trước tôi đi tàu chìm chết, rồi nó mới luân hồi lại cái gia đình
nào à rồi tôi mới ở ngày nay”. À, rồi tôi tu nữa tôi thấy kiếp trước tôi là con thú bằng cách nào, tôi mới
hiểu “à ngày nay tôi có còn cái tánh đó, nó nuôi dưỡng ở trong nội tâm của tôi”, mình biết cái chuyện của
mình. Còn cái Thích Ca là sự thành công của ngài và từ con người tiến lên tới Phật, thì bây giờ mình được
cái ảnh hưởng cao quí đó mình phải nắm cái đường đó, cương quyết một lòng đi tới, sửa chữa lấy mình nó
hay hơn. Chớ hiểu cái chuyện mơ mộng đó làm cho người ta mê tín mấy ngàn năm nay rồi. Người ta cứ áp
dụng cái chuyện ông Thích Ca mà nói chuyện cho người ta nghe cũng không khác gì “music” (âm nhạc),
cái đờn, mà đờn cho họ nghe rốt cuộc không có kết quả. Còn ở đây mình thực hành để đi tới, khác hẳn
những cái phương pháp khác, mình không có bao giờ mê tín, mình phải đi từ li từ tí để tới, nhận thức rõ
ràng.
===
NHỊN NHỤC
Thân già lê lết khắp năm châu
Tham sân chẳng chịu xa rời
Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu
Tạo tâm động loạn mở lời khinh khi.
An lạc người người chung học đạo
Học rồi phải học phải thi
Giải mê phá chấp giữ gìn lâu.
Chưa minh điển giới tâm thì bất an.
Gìn lâu thế đạo cao sâu
Sửa mình, hiểu họ, rõ mầu-nhiệm tâm
Bước qua điển giới tự tầm
Lòng than cũng bởi do tâm người đời

Tâm linh cho đến Thiên Ðàng
Ta bà các nẻo chẳng ban được gì
Trên đường học hỏi dự thi
Bị nhồi bị kích mới thì chịu tu.
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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.

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.

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.

Ðiển 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.

Khuyên đời thức đạo giải phiền
Vượt xuyên tự ái giao liền thảnh thơi
Ðến đây mới rõ ý Trời
Ban cho các giới hưởng lời thực chơn.

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.

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.

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.

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.

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

TỰ THẤY TỰ SỬA
Phật học vấn đáp
Lời thầy nhắc nhỡ
Tu hành sửa tánh
Tánh mình chưa sửa
Làm thầy đời đạo
Để ý thiên hạ
Sửa tánh mọi người
Mỗi ngày một ít
Thâu gom trược khí
Lâu dần quên niệm
Lo chuyện thị phi
Nổi cáo sân si
Rác trong rác ngoài
Ô nhiểm nội tâm
Giựt mình sám hốI
Phải chi lúc đâu
Rác mình còn ít
Quét nhẹ rất dễ
Hiện tại bây giờ
Trở thành bãi rác
Quét muốn hụt hơi
Nghỉ lại còn kịp

Vì đã tỉnh ngộ
THIỆN Ý CÀ MAU 18/4/2007
====
THAM ÐẠO
Tu hành làm biến quá trời
Pháp luân Thường chuyển một hơi mất hồn
Nghe đâu thiên hạ lời đồn
Rủ nhau tầm pháp Phi Long hít hà
Một hơi hết biết ông bà
Lưng cong đầu gật, con ma rõ ràng
Coi chừng bạn dõm khoe hàng
Làm cho huynh đệ bàng hoàng nghĩ suy
Nhiều huynh nén thở long phi
Không cần suy nghĩ mình đi trật đường
Uổng danh chiến sĩ tình thương
Một đời hành pháp chẳng tường thực hư.
Thực hư chẳng rõ pháp Phi Long
Chỉ tại động tham mới khổ lòng
Pháp Tổ có Trời Tiên Phật hội
Không hành chạy bậy thật lòng vòng
Tham đời chưa dứt nay tham pháp
Chồng chất nghiệp trần khổ Chủ Ông
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Thức tỉnh bạn ơi, đừng cố chấp
Phật còn tại thế để bồi công.
Dĩ An, 27-05-2005
NGUYỄN HIỀN.
=======
KỶ NIỆM

Bên dòng sông đẹp quán B.B.
Lộp độp mưa rơi suốt buổi chiều
Thiền Tâm, Tư Ếch, Tân, Minh Nghĩa
Ngồi uống cà phê dưới lộng điều
Tàng cây cổ thụ phủ bên trên
Che chắn thân tâm các Bạn Thiền
An toàn ấm áp Tình Trời Phật
Cảm thức thanh cao những bạn hiền
Tình nghĩa người tu chơn chất đẹp
Không giàu vẫn hưởng trọn an vui
Hàng tuần bạn đến cùng Tư Ếch
Thưởng thức cơm chay, uống ngọt bùi
Chia sẻ tâm tư những mặn nồng
Chung nguồn tâm đạo trở về Không
Rồi ra cũng vẫn là yêu mến
Hạnh phúc trao nhau một tấm lòng
Bên dòng sông đẹp quán B.B.
Mai mốt ẩn tu ít dịp về
Chia tay tạm biệt vài năm nữa
Tư Ếch Tâm-Trao-Thơ lại đềà
Bình Quới, Thứ Bảy 21-05-2005
TƯ ẾCH VÔ VI.
====
NGUYỆN CẦU
Ðầu cúi lạy Tây Phương Giáo Chủ.
A-Di-Ðà Phật Tổ đại từ.
Mở lòng ban chút phước dư.
Như Lai tế độ tai trừ ách tiêu.
Thế hỗn loạn lắm điều chua chát.
Buổi Hạ-ngươn tạo tác mị tà.
Giả tu sảo trá, phì gia.
Lòng tà quỉ quái hại mà đồng môn.
Loài yêu quái Trần Hồạng tác tệ.

Ðể người hiền lầm kế, sai đàng
Cứu con thoát cảnh sầu vang.
Có công được thưởng, tham gian phải trừng.
Con van xin Phật Vương Di Lạc.
Mở lòng thương hoá giải hiểm nguy.
Người hiền thoát bước lâm ly.
Cho thành Rồng Phụng ra uy vẫy vùng.
Kính bái.
Minh-Nghĩa BT.
Ngày 27-5-2005
===
Tầm Thinh
Nguyên linh giáng hạ đáo thiện tôn
Thanh khí càn khôn tứ đại tồn
Hành thông tâm điển tịnh qui nhứt
Thiên quốc cần về ý Phật ngôn
Sống vui tươi trẻ nhẹ Hồn
Thần trí ổn định ngữ ôn phân hòa
Những gì trông thấy bởi ta
Học bài cảm giác lại mà chưa hay
Dày công hành xữ hằng ngày
Con trời tự biết cơ may mỗi người
Phút giây khoảnh khắc thị nơi
Tiếng cười vơi nghiệp thảnh thơi thân này
Đụng trong thật cảnh cuồng thay
Thương yêu tha thứ gió lay tánh hàn
Ánh trăng Sao xẹt ngổn ngang
Văn thơ minh triết thiền càng an yên
Thế trần vẫn bỏ răn kiêng
Ai trọng trách nhiệm điều nghiên chuyện đời
Nhân tri quả báu họa rơi
Hướng thượng cân nhắc châu ngời thăng hoa
Kinh thiêng trưng dụng Di Đà
Siêu nhiên chuyển thức Lư Hà suốt thông
Từ trường ảnh hưởng tam công
Dưởng sinh giải dục tăng vòng thậm đa
Luân hồi cấu trúc tân na
Hỏa tam muội khởi vị tha đã rồi
10/27/04 Nguyễn Quang Vinh
Kính bái
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