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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

Thực Hành
Thực hành giải tỏa tâm phiền muộn
Tự thức chơn tình chẳng thuyết suông
Ðời đạo phân minh lòng quí tưởng
Hành thông tự thức tự về nguồn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 11/07/98 đến 17/07/98
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) Chơn lý của mỗi vị trí đều không thay đổi tại sao ?
2) Thật tâm tu cần phải lo âu hay không ?
3) Tại sao làm người phải chịu bệnh trước khi tắt thở
4) Thâm tình bạn đạo do đâu hình thành ?
5) Qui hồi tâm thức là qui làm sao ?
6) Quí yêu muôn loài vạn vật là quí yêu làm sao ?
7) Làm người tại sao phải chịu cảnh sanh tử luân hồi ?
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1) Atlantic city, 11/07/98 6 :00 AM
Hỏi : Chơn lý của mỗi vị trí đều không thay đổi
tại sao ?
Ðáp : Thưa sự thật là sự thật không thay đổi, đến
từ con số không phải trở về với con số không thì
mới đúng là chơn lý. Không thể gian dối và
không thể biện bác được, biết được sự thật sẽ về
không thì người tu giải nghiệp chướng là đúng,
ngược lại ôm chấp là sai
Kệ :
Tu tâm giải tỏa tự phân bài
Trí tuệ phân minh chẳng có hai
Thẳng lối chung đường tâm tiến hóa
Diệu thâm đạt pháp chẳng lầm sai
3) Atlantic city, 13/07/98 2 :40 AM
Hỏi : Tại sao làm người phải chịu bệnh trước
khi tắt thở ?
Ðáp : Thưa xác người do tứ giả hợp thành, sự
vận hành của nội tạng rất cần thiết giữa tim gan
tỳ và thận, cần phải săn sóc nguyên khí điều hòa,
thì bệnh nan y sẽ vắng. Bằng không thì sẽ tạo
bệnh nan y vì thiếu sự săn sóc từ miếng ăn mà
tích tụ muối đường quá nhiều, sanh bệnh mà
không hay. Cần ăn lạt thì thần kinh sẽ ít bị bám
bởi chất muối, làm cho thần kinh dòn và rất dễ
bể sau nhiều chục năm tích trữ bám vào. Bể phía
tay mặt là bại phía tay trái, bể phía tay trái là bại
phía tay mặt, đi đứng sẽ mất quân bình, từ trong
khối óc xảy ra, không cách nào trở tay kịp
Kệ :
Quân bình khối óc chuyện an bài
Hư bể tay chưn đều xuội bại
Khó đứng khó đi càng rắc rối
Vì tham ăn nhậu chẳng còn may
5) Atlantic city, 15/07/98 7 :05 AM
Hỏi : Qui hồi tâm thức là qui làm sao ?
Ðáp : Thưa qui hồi tâm thức, là trung tâm điển
quang bộ đầu hội tụ cùng thanh quang của
Thượng Ðế, bằng lòng buông bỏ tất cả nghiệp
lực mà tiến hóa đến cõi thanh cao, học đạo quân
bình xây dựng tình thương và đạo đức của Trời
Ðất
Kệ :
Dốc lòng tu luyện trí tâm minh
Khai triển tâm linh sửa chính mình
Ðen bạc tình đời không luyến tiếc
Thực hành chánh pháp tự mình minh

2) Atlantic city, 12/07/98 3 :25 AM
Hỏi : Thật tâm tu cần phải lo âu hay không ?
Ðáp : Thưa thật tâm tu cần phải thật thà với
chính mình từ hành động cho đến sự suy tư,
tương hoà với nguyên lý vô sanh tức là nghiêm
luật của Trời Ðất, phơi bày sự tự nhiên và hồn
nhiên của Trời Ðất mà hành, thì mọi việc sẽ
được ổn định và an yên
Kệ :
Thực hành chơn lý chẳng lo phiền
Trí tuệ phân minh cuộc sống yên
Nhập định tham thiền không dấy bận
Nhớ thương Trời Phật dứt tâm phiền
4) Atlantic city, 14/07/98 6 :17 AM
Hỏi : Thâm tình bạn đạo do đâu hình thành ?
Ðáp : Thưa thâm tình bạn đạo do hành giả đồng
hành tương ứng hình thành tình yêu thương và
đùm bọc lẫn nhau
Kệ :
Tình thâm phát triển trước như sau
Cấu kết thương yêu tự giải sầu
Quí mến thâm tình trong thức giác
Bình tâm học hỏi tự về mau

6) Atlantic city, 16/07/98 5 :35 AM
Hỏi : Quí yêu muôn loài vạn vật là quí yêu làm
sao ?
Ðáp: Thưa quí yêu muôn loài vạn vật tức là quí
yêu sự sáng tạo của đấng toàn năng, những gì
chúng ta có là do đấng toàn năng ân ban cấu
thành, cần tu tịnh để tận hưởng
Kệ :
Duyên lành tại thế sống an yên
Trời Ðất hình thành tự tạo duyên
Tử biệt sanh ly đường tiến bước
Qui hình vạn trạng gắng vui liền
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7) Atlantic city, 17/07/98 5 : 50 AM
Hỏi : Làm người tại sao phải chịu cảnh sanh tử luân hồi ?
Ðáp : Thưa đối với người tu không thật thà, lại càng xảo trá hơn người thường, đại trí không mở, khó
trở về với tự nhiên và hồn nhiên, khó cảm ứng được nguyên lý của Trời Ðất mà tu
Kệ :
Không hành khờ dại mê mờ ngu
Học hỏi không thành lại khó tu
Mê chấp đủ điều không giác thức
Thực hành sanh tử cũng như mù

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
LÀ LẤY NGUYÊN KHÍ VÀ ÁNH SÁNG CỦA TRỜI ÐẤT
Ánh sáng thanh tịnh nhất là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn đã cấu
trúc thành một hình thành khối óc toàn là thanh tịnh đã đóng góp. Thanh tịnh của Trời Phật đã đóng
góp. Cái ánh sáng đó nó ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn tu, đêm đêm làm Pháp Luân
Thường Chuyển. Tại sao làm Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm nó mới khai? Pháp Luân Thường
Chuyển là lấy nguyên khí của Trời Ðất, lấy ánh sáng của Trời Ðất đem vào tâm thức tăm tối của chúng
ta bừng mở ra đồng nhịp thì chúng ta mới thấy ánh sáng là vô cùng. Mà chúng ta cấu trúc bởi Trời Ðất
hình thành thì chúng ta từ trong cái gốc ánh sáng mà ra, bây giờ chúng ta lui về thanh tịnh và trở về
ánh sáng là thức hoà đồng chúng ta mở, chúng ta mới đứng trong cái nguyên lý tận độ quần sanh của
Trời Ðất đã và đang hành sự, giúp tất cả chúng sanh tại thế gian, nhìn chúng ta mới thấy tất cả càn
khôn vũ trụ là một.
Chúng ta càng ngày càng tu, càng mở, càng tiến, càng giải bỏ những sự ưu phiền mà không gở rối
được. Khi chúng ta đạt ánh sáng mới thật sư gỡ rối được. Nợ nghiệp chính chúng ta có, ai cũng có, nó
bao trùm, nghiệp lực nó bao trùm từ khối óc cho tới tay chân. Chúng ta bị ràng buộc, giàu có cũng khổ
mà nghèo cũng khổ, không hiểu tại sao ta phải khổ. Vì ta quên gốc gác của chính chúng ta. Gốc gác
của chúng ta là ánh sáng vô cùng thì phải làm sao? Phải có cái pháp khử trược lưu thanh, giải ra mới
bắt kịp luồng điển chấn động của càn khôn vũ trụ mà hoà tan trong sự sống động của tình Trời thì lúc
đó mới thấy giá trị của tình người từ tình Trời xây dựng...
.... Muốn cho kịp kỳ phải rốt ráo hành cho đúng và phải làm Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm nó
khai thì các bạn mới giải được tất cả những sự nợ nần từ tiền kiếp tới bây giờ.
THƠ
THÀNH TÂM
Hồn hiển thành tâm tự tiến tu
Siêng hành khai triển thoát thân tù
Mật niệm Di Đà đường tiến bước
Sen đỉnh hương thiền pháp giải mù
Pháp lý kỳ ngươn nay mở hội
Qui về thiên thượng điển hồn du
Ngọc châu tỏa sáng luôn hằng tiến
Thủy điển tương giao dự hội trù
Phúc Tâm Cà Mau 10/4/2008

NGUYỆN
Đắc là được Đạo là giác
Nguyện niệm đức tính an thiện lạc
Soi chiếu nội tâm hiểu tự phát
Khổ hành nghiêm luật hậu thành đạt
Phúc Tâm Cà Mau 10/4/2008
===
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BÂY GIỜ XUÂN
Bây giờ Xuân đã đi qua
Nhận duyên tận độ mặn mà Trời ban
Tu sinh học hỏi Trần gian
Thiên đàng trước mặt rõ ràng đâu xa
Trời ban Lục Tự Di Ðà
Mãi mê thế tục tự xa Phật Trời
Dẫu rằng Tận Ðộ nơi nơi
Vô minh che lấp! mù! Thôi thấy gì!
Bằng an thân xác, tu trì
Chứ còn đau bệnh thường khi khảo lòng
Trên đường tu học long đong
Tránh sao cho khỏi lòng vòng nghiệp duyên
Thầy khuyên: học hỏi triền miên
Tu trong khổ cảnh năng siêng thực hành
Aãp ôm thanh điển duyên lành
Xác thân giả tạm tử sanh vô thường
Tình Thương Ðạo Ðức mến thương
Thương thời chấp nhận, tiến, vươn, tu hành
Chúng sanh: Lão, Tử, Bệnh, Sanh
Không tu càng khổ càng hành hạ hơn
Tình Trời Tận Ðộ chẳng sờn
Làm con Trời Ðất tầm chơn lý mà
Nghiệp đòi tội trả chẳng tha
Ngày con sạch sẽ, Long Hoa đón chờ
Xuân tình lãng mạn như thơ
Vẫn đầy ngây ngất chần chờ tu sinh
Càng nhiều thanh điển quang vinh

Ðong đầy thanh tịnh cho mình cho tha
Thế rồi Xuân sẽ đi xa
Hẹn mùa sau nữa, đậm đà hương Xuân
Người người tu tập tưng bừng
Thiên Ðàng tại thế gọi Xuân trở về
Một trời hạnh phúc tràn trề
Không còn trắc trở đường về quê xưa
Thanh quang thiên điển đong đưa
Cho người tại thế nắng mưa an lành
Bốn mùa tu học hướng thanh
Sớm hoàn tất tội, trở thành trò ngoan
Thế gian như một Thiên Ðàng
Xuân thì Xuân thắm, Xuân sang Xuân về
Hiệp Bình Phước, tối Mùng 8 tết Mậu Tý.
TỪ HÙNG.
====
DIỄN TUỒNG
Diễn tuồng Ðời Ðạo hát mê say
Tiến lên sân khấu tự phơi bày
Luật định trong người đã có sẵn
Trời Ðất sắp đặt tự mình khai.
&
Qui Y chính mình tâm trí sáng
Y Pháp hành thông tự tiến vô
Kiến giải chẳng còn mê chấp nữa
Thức giác bình tâm niệm NAM MÔ.
Westminster, 22 April 2008
Bành Chi

H ƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Lê Thị Hậu, từ trần ngày 20/04/2008 lúc 16 giờ
30 tại Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quí đạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
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Thông Báo về Khách Sạn trước và sau Đại Hội Diễn Tiến 2008
Ban Tổ Chức đã thương lượng thêm một khách sạn tiêu chuẩn 2 sao, giá rẻ cho quý bạn đạo đến trước
và ở lại sau đại hội Diễn Tiến 2008. Khách sạn này nằm ngay phố Tàu, trước mặt Hyatt Hotel
Complexe Desjardins nơi tổ chức đại hội.
Hotel Travelodge Montreal Centre
50, Boul. René-Lévesque Ouest,
Montréal (Québec) H2Z 1A2
Tél. (514)874-9090
Fax : (514) 874-0907
Giá cả như sau :
Phòng 1 hay 2 người : 65 $ CAD/1 phòng gồm bửa ăn sáng cho 1 hay 2 người
Phòng 3 người : 75$ CAD /1 phòng gồm bửa ăn sáng cho 3 người
Phòng 4 người : 85$ CAD /1 phòng gồm bửa ăn sáng cho 4 người
Phải cộng thêm 3 thứ thuế : 2% thuế thành phố , 5% thuế Liên Bang Canada, & 7.5% thuế Quebec
Những ngày có thể đặt phòng là 21 -22 -23 -29 -30 tháng 11 năm 2008.
Quý bạn nào chọn khách sạn này thì phải tự đặt phòng thẳng với khách sạn, code là VOVI và trả tiền
bằng thẻ tín dụng. Quý bạn nên đặt càng sớm càng tốt vì khách sạn nhỏ, ít phòng có thể hết chỗ. Trể
nhứt là một tháng trước ngày nhận phòng.
Còn quý bạn đạo nào muốn ở Hyatt Hotel trước và sau Đại hội vẩn ghi danh qua Ban Tổ Chức, không
có gì thay đổi.
Kính thư
Ban Tổ Chức Đại Hội Diễn Tiến
THÔNG BÁO Về Giá Vé Máy Bay tham dự Đại Hội bớt 10% qua hãng AIR CANADA
XIN QUÝ BẠN ĐẠO Lưu Ý :
Khi mua vé với discount xin quý bạn nhớ chọn « UNITED STATES » hoặc « Canada » là
« Country of Residence » (Nơi trú ngụ) thì website mới cho thấy DISCOUNT. Hãng Air Canada
đang sửa lại để có thể ghi các nước khác, nhưng chưa cho chúng tôi biết bao giờ họ mới sửa xong. Giá
tiền sẽ ghi là US Dollars hoặc Canadian Dollars, nhưng quý bạn có thể dùng currency converter của
hãng Air Canada để đổi sang Euro, v..v..
Giá vé hiện thời của Air Canada với discount (giá vé có thể thay đổi ) :
Paris – Montreal khứ hồi : 535 Euros
Frankfurt – Montreal khứ hồi : 523 Euros
Bruxelles – Montreal khứ hồi : 427 Euros
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BTC Đại Hội đã điều đình với hãng máy bay AIR CANADA để quý bạn đạo được giảm giá khi mua
vé với những điều kiện sau đây:
1) Bạn phải vào website: www.aircanada.com để mua vé
2) Khi mua vé máy bay, xin điền số PROMOTION CODE (Z2C7N421) để giảm giá lúc kiếm vé
maý bay.
3) Thời gian di chuyển từ ngày 20 tháng 11 đến 2 tháng 12 năm 2008 (ngày đi và ngày về phải
trong thời gian này).
4) Nếu có thêm câu hỏi xin quý bạn liên lạc với ban ghi danh.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
BTC ĐH Diễn Tiến
Thông Báo Về Thiền Viện Vĩ Kiên Tái Khánh Thành
Westminster Ngày 24 tháng 4 năm 2008
Kính thưa Đức Thầy và bạn đạo khắp năm châu,
Trước hết chúng con xin tạ ơn Đức Thầy đã gầy dựng nên một Thiền Viện cho chúng con tu học, một
nơi tu hành thật thanh nhẹ. Chúng con cũng cảm ơn tất cả bạn đạo khắp năm châu đã phát tâm đóng
góp vừa tinh thần lẫn vật chất trong 2 năm tái kiến thiết vừa qua. Nay công việc được hoàn tất. Phòng
thiền Nam Nữ được nối liền và trở thành một giảng đường trông thật khang trang rộng rãi. Phòng Đức
Thầy được nới rộng ra bên ngoài để thêm sự yên tĩnh. Phần nhà bếp, rất rộng và đầy đủ tiện nghi.
Đây cũng vừa lúc mùa xuân bắt đầu, thời tiết ấm áp, Thiền Viện Vĩ Kiên hoạt động trở lại.
Chúng con xin kính mời Đức Thầy về đây thăm viếng Thiền Viện Vĩ Kiên. Cũng biết sức khỏe của
Ngài cần được tịnh dưỡng trong lúc nầy, chỉ cần Đức Thầy cho phép và chứng tâm, thì chúng con cũng
đủ vui sướng. Kế đến chúng con kính mời các bạn đạo khắp nơi, cùng đến chung thiền và sinh hoạt tại
Thiền Viện lúc 11 giờ sáng chủ nhật ngày 4 tháng 5, 2008. Đây là ngày Tái Khánh Thành Thiền
Viện Vĩ Kiên và từ đó tiếp tục sinh hoạt bình thường trở lại.
Nhân dịp nầy chúng con tại miền Nam California, cầu xin Đấng Cha Trời ban phước lành cho Thầy
mau bình phục và khỏe mạnh, để dìu dắt chúng con đi trọn đường tu học.
Kính thư,
Nguyễn Hoàng Long
Quản Lý Thiền Viện
Thiền Viện Vĩ Kiên
22125 Crest Forest Drive
Cedar Pines Park, CA 92322
Phone: (909) 338-6691 - T/V
Phone: (714) 891-0889 - Trụ Sở
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