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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

Baøi hoïc trieàøn mieân caàn thanh tònh
Chôn hoàn töï giaùc roõ haønh trình
Thaät thaø chaát phaùt qui gieàng moái
Thöùc giaùc traàn gian töï roõ mình
Vĩ Kiên
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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) Toàn thân con người trên mặt đất đều có nghiệp lực tức là điển thanh và điển trược bao vây có phải
không ?
2) Tin lành từ đâu đến ?
3) Làm sao mới dẹp được con ma lười biếng trong người ?
4) Làm người sau khi chết rồi sẽ đi đâu ?
5) Người tu thiền mượn tiền của bạn đạo cờ bạc rồi quịt luôn có tội không?
6) Thanh tâm nằm ở đâu ?
7) Quang vinh là sao ?
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1) Monaco, 17/01/98 2 ;35 AM
Hỏi : Toàn thân con người trên mặt đất đều có
nghiệp lực tức là điển thanh và điển trược bao vây
có phải không ?

2) Monaco, 18/01/98 4 :20 AM
Hỏi : Tin lành từ đâu đến ?

Ðáp : Thưa tin lành từ nơi không động giáng lâm
xuống thế gian cứu thế, truyền qua khối óc thanh tịnh
Ðáp : Thưa mỗi người đều có nghiệp lực khác nhau, tại mặt đất chuyển hành tự thức, bằng phương pháp
từ thanh cho tới trược, thanh là mắt sáng mặt tươi,
tự tu tự tiến, chỉ có hành chứ không có lý thuyết,
trược là mắt không sáng mặt không tươi, thích hướng hành trước thuyết sau
ngoại trong chiều hướng tham dục bần thần khó tiến
Kệ :
Thân tâm an lạc chẳng lo sầu
Kệ :
Thức giác tâm tu chuyển nhiệm mầu
Tự gieo ý dục tạo tâm phiền
Nguyên lý công khai điển tiến xuyên
Cơ đạo chuyển hành minh chuyển chiếu
Muốn dấu không được hình cấu trúc
Thực hành tự cứu hiểu chiều sâu
Thiên tình rõ rệt vẫn giao liên

3) Monaco, 19/01/98 3 :35 AM
4) Monaco, 20/01/98 3 :45 AM
Hỏi : Làm sao mới dẹp được con ma lười biếng trong Hỏi : Làm người sau khi chết rồi sẽ đi đâu ?
người ?
Ðáp : Thưa làm người sau khi chết thì hồn sẽ tiến
Ðáp : Thưa muốn dẹp con ma lười biếng trong người hóa theo luật nhân quả, tâm làm thân chịu, phần hồn
thì phải thường xuyên niệm Phật tự giải phần ô trược phải để sửa sai chính mình nhiên hậu mới tiến hóa
trong nội tâm
được
Kệ :
Kệ :
Thực hành tự rõ tự khai tầng
Sống hành nhân đạo chết an yên
Thanh nhẹ trùng tu tự tiến thầm
Ngược lại đau thương lại tạo phiền
Trật tự trên hết không rước động
Học khổ sửa tâm sống thật thà
Thành tâm tu luyện lý phân tầm
Hồn qui mối đạo tự thăng thiên
5) Monaco, 21/01/98 6 :15 AM
Hỏi : Người tu thiền mượn tiền của bạn đạo cờ bạc
rồi quịt luôn có tội không ?

6) Monaco, 22/01/98 5 :45 AM
Hỏi : Thanh tâm nằm ở đâu ?

Ðáp : Thưa thanh tâm nằm ở trung tim bộ đầu, từ đó
Ðáp : Thưa người tu thiền là phải thực hiện sự trung sẽ xuất phát thành hào quang, tức là luồng điển quân
tín, nhiên hậu phần hồn mới tiến hóa được. Ngược lại bình của nội tâm xuất phát và trụ đảnh, gọi là chơn
tâm, liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ
thiếu nợ không trả là thất tín, tạo nghiệp cho chính
mình, tự vày xéo tâm thức, trí không yên tâm không
Kệ :
ổn làm sao tu tiến, tự hủy hoại cuộc sống thanh nhẹ
Phân minh tình thế rõ thân hình
của chính mình, hồn tiếp tục bám vào nghiệp lực, tức
Giải quyết chiều sâu tự phát minh
là nợ nần bao vây, Trời Phật không chứng tâm
Chơn pháp thực hành tâm giải tiến
Bình an vô sự sống quang vinh
Kệ :
Tu hành tăm tối tạo ưu phiền
Khó tiến khó minh khó được yên
Rắc rối trong lòng nan đạt phước
Khổ hành giải tỏa cảm tâm yên
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7) Monaco, 23/01/98 3 :45 AM
Hỏi : Quang vinh là sao ?
Ðáp : Thưa người tu giải nghiệp, thì mới thật sự là quang vinh, không bận rộn, không nợ nần sẽ là nhẹ
nhỏm, phù hợp với tình trời thanh cao thức giác, tiến hóa trong tình thâm an lạc của Trời Phật
Kệ :
Thâm sâu giải tỏa tự phân tầm
Trí tuệ phân minh lý diệu thâm
Ðời đạo thân hành không luyến tiếc
Trời cao thấu triệt tự qui thầm

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: thưa ông Tám, có bạn nói không nên thắc mắc quá, cú tập đi, miễn là tập đều sẽ đi đến kết quả
mà mình mong muốn. Nhưng có một số bạn nói trái lại, phải tập thế nào cho nó đúng mới có kết quả
được. Xin ông Tám vui lòng cho biết, tập có cần phải cho đúng không?
Ðáp: Cụ tập đó, đi về cái soi hồn, thì chỉ cho đúng. Soi hồn là phải bịt ngón tay vô trong lỗ tai, lấy cái điển
thanh lọc cái điển. Ðó là đúng. Nhưng mà ngồi lâu hay là ngồi mau tùy theo khả năng cái bản thể của cụ nó
lập lại cái trật tự ở bên trong rồi nó mới làm lâu được. Rồi cái pháp luân thường chuyển cụ phải hít đầy rún,
đầy ngực, tung lên bộ đầu, thấy không? Cụ làm như những người đã tu lâu rồi không được, thì lần lần cụ cứ
giữ đó, nó sẽ khai thông ra và nó sẽ dài hơn, thời gian nó sẽ kéo dài. Rồi bây giờ cụ mới ngồi 20 phút, nói
“Tôi ngồi không được”. Nhưng mà sau này cụ tu nó khai thông điều hòa trong cái ngũ tạng và cái bộ đầu cụ
rồi đó, cụ ngồi hai tiếng đồng hồ cũng như là nháy mắt, cụ tỉnh lại thấy hết hai tiếng đồng hồ rồi, mà cụ
không biết đó là hai tiếng đồng hồ, thì lúc đó cụ mới cảm giác rằng cụ nhẹ, cụ đã giải quyết tất cả những cái
trược ô từ bộ đầu, ngũ tạng khai thông, nhưng mà cứ giữ đó lần lần đi tới là được, chứ đừng có nôn nóng.
Thì đúng là như vậy đó, đúng y như cái pháp trong đó dặn làm sao cụ làm vậy đó, rồi cụ sẽ phát triển sau
này, ban đầu nhiều người hít cũng không không được, rồi sau này họ hít càng ngày càng dài, sáu tháng sau
thì cụ thấy cái kết quả nó tiến triển nhiều lắm.
THƠ
Thực Hành Chất Phát
Thực hiện tình thương xây dựng tiến
Hành trình phát triển thật thà yên
Chất chứa tham lam nhiều động loạn
Phát tâm đóng góp chẳng tạo phiền
Bành Chi (San Diego)
=====
SANH-TỬ !
TRỜI ĐẤT bao la thật hữu tình
Dạy dỗ chúng sinh luật tử -sinh
Sinh-tử, tử sinh , Hồn tiến hoá
Không -có, có-không chớ ôm hình

TA MUỐN!
Ta muốn hoà tan với ĐẤT TRỜI
Cho HỒN bay bổng khắp muôn nơi
Cho lòng ta sạch tình vương vấn
Cho trái tim ta-đạo sáng ngời
Ta muốn hồn ta mãi thanh cao
Học sao cho thấu cõi trời sao
Đồng tâm tương ứng và tương ngộ
Hiệp nhất quy “KHÔNG”chẳng thấp cao
Tân Phú 12h20 ngày 22-10-2007
Thanh Dũng
===

Hãy vào điển giới trong “KHÔNG” ngộ
Thấy rõ tình thương TRỜI PHẬT độ
Cuộc sống VÔ THƯỜNG lắm bi ai
Hãy mau rửa sạch TÂM THÂN độ
Tân Phú 12h2o ngày 22-10-2007
Thanh Dũng
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NGUYỆN
Chấp tay đảnh lễ Phật Di Ðà
Ðăng ký nhập môn Ðại Pháp Cha
Kính nguyện Tây Phương Cực Lạc quốc
Quán Âm Bồ Tát Ðức Phật Bà
Sau cùng kính nguyện Ðức Di Lạc
Giáo Chủ Phật Vương Hội Long Hoa
Minh chứng cho con tu đắc đạo
Thực hành Thiền Pháp thoát ta bà.
PN, 01-03-2006
Mai Văn Chất
===
VỀ ÐÂU
Về đâu một nỗi ai hoài
Quê xưa chốn cũ đến nay vẫn chưa về
Càng tu càng nhớ đến quê
Tội tình phức tạp lê thê chẳng rồi!
Ðạo tràn lan trải khắp nơi
Tình thương đạo dức muôn lời
Ngày ngày cứu độ ban ân
Cho người hành pháp gia tăng an lành
Thì lòng quyết liệt đấu tranh
Tưởng như không khó mà đành muội mê
Chơn như linh tánh dựa kề
Không làm chủ được chuốc lê thê buồn!
Tâm viên ý mã muôn phương
Ngày ngày không giải! Bít đường thăng hoa
Quên đi lục tự Di Ðà
Quên đi diễm phúc có Cha là Trời
Về đâu! Cứ việc tu thôi!
Mặc cho giông tố, để rồi lặng an

Thì ta có quyền lựa niết bàn,
Niết bàn tại thế tựu tan nỗi chìm,
Ngồi thiền mê tỉnh limdim
Nghe lời Thầy dặn miệng im tu trì
Ngày ngày tháng tháng bài thi
Về đâu đi nữa cũng tùy mình thôi
Tâm thân bất động đạt lời
Lỗ là tu dở!đời đời ôn thi!
Muộn phiền tai nạn lâm ly
Tâm tu chẳng có! Làm gì vượt lên
Về đâu! Một trí tuệ bền
Trong cơn thử thách không quên kiên trì!
Thực hành cứ thế mà đi,
Càng tu càng giác! Sợ gì về đâu!
Núi mòn sông cạn đến đâu,
Càn khôn vũ trụ bên nhau tu trì
Học cho thông thạo mà đi
Xuống trần, trở lại, làm gì đọa sa
Bao năm lưu chốn ta bà
Ra đi sao để thăng hoa Niết bàn!
Ðạo Trời ban rãi rộng đàng,
Cho ai muốn bước quan san quê lành
Thì về đâu, Trời đã sẳn dành
Nhất tâm hướng thượng tái sanh trở về
Muộn phiền trần thế đê mê,
Sống theo Tiên Phật muôn bề bình an
Thủ Ðức, 17-09-2006
TỪ HÙNG

THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH NAM CALIFORNIA
Ban Chấp Hành Nam California xin trân trọng thông báo cùng tất cả các bạn đạo ngày Giỗ Đức Tổ Sư năm
nay sẽ được tổ chức tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào lúc 10giờ sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 11, 2007.
Mong quý bạn đến tham dự đông đủ.
Nhân tiện đây chúng tôi xin thành thật cám ơn sự hưởng ứng phát tâm đóng góp của các bạn trong công
trình tu bổ và nới rộng Thiền Viện Vĩ Kiên. Tính đến ngày 21 tháng 10, 2007 chúng tôi đã nhận được tổng
số tiền quý bạn đóng góp là : $12,145.00 trên số tiền $70,000.00 mà công trình cần có để hoàn tất.
Mong các bạn tiếp tục phát tâm đóng góp để chúng tôi có đủ tài chánh tu bổ lại Thiền Viện Vĩ Kiên.
Sau đây là danh sách bổ túc các bạn đã phát tâm sau kỳ đăng trên TBPTDN
Số 637 ngày 23 tháng 9 năm 2007.
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Hồ T. Van

$100.00

23-Sep

Nguyễn George, TX

$100.00

23-Sep

Nguyễn T. Hiếu, TX

$100.00

23-Sep

$1,000.00

23-Sep

Lê T. Ngọc Tuyết, CA

$20.00

23-Sep

Lê Nguyễn

$20.00

23-Sep

Nguyễn Thị Hoa

$100.00

30-Sep

Kandie H. Phạm

$300.00

30-Sep

Hue Hong Thanh

$100.00

7-Oct

Minh & Florence Tran

$200.00

7-Oct

Cao Q. Tran

$200.00

14-Oct

Dương Văn Đê

$100.00

14-Oct

Thanh Vo

$500.00

14-Oct

Hoa Q. Nguyen

$500.00

14-Oct

Hoàng Hải/Thu

$100.00

21-Oct

$50.00

21-Oct

Ẩn Danh, CA

Tạ Thái, CA

Quý bạn đạo có thể vào trang web www.vovilax.org để biết thêm chi tiết về chương trình xây cất hoặc liên
lạc ban vận động xây cất:
1. Quyên Trần: (714) 414-2849 Thủ Quỹ Email: myquyen11@yahoo.com
2. Thảo Nguyễn: (818) 681-1602 Kiến Trúc Sư Email: snailpot@yahoo.com
3. Tùng Dương (714) 715-5635 Hội Trưởng Email: tung_lax008@yahoo.com
4. Long Nguyễn (714) 757-8645 Quản Lý T/V Email: Longnguyen008@yahoo.com
Mọi sự đóng góp của các bạn sẽ được hội gởi biên nhận để khai thuế.
Chi phiếu xin gởi về: VoVi Friendship Association Tel.: (714) 891-0889
7622 23rd Steet Westminster, CA 92683
Mọi thắc mắc xin quý bạn gởi thư hoặc gọi những số điện thoại trên. Thành thật cảm ơn sự hợp tác và đóng
góp của tất cả các bạn đạo.
Thay mặt ban chấp hành HAHVV Nam California,
Dương Như Tùng
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