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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

Nguyên Khí
Nguyên khí Trời ban hành sống động
Tự mình thức giác chẳng cầu mong
Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí
Tu luyện thành tâm tự giác thông
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 18/07/98 đến 24/07/98
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) Tại sao phải thực hành tự cứu ?
2) Vui hành trong thanh tịnh là hành làm sao ?
3) Thâm tình phát triển giữa Trời và Ðất nằm ở đâu ?
4) Tình thương sống động có nhiệm vụ gì ?
5) Tất cả đều do tâm tạo thành là tại sao ?
6) Duyên lành do đâu mà có ?
7) Qua cơn điêu luyện sẽ được kết quả gì ?
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1) Atlantic city, 18/07/98 6 : 20 AM
Hỏi : Tại sao phải thực hành tự cứu ?

2) Atlantic city, 19/07/98 4 : 45 AM
Hỏi : Vui hành trong thanh tịnh là hành làm sao ?

Ðáp : Thưa không có thực hành thì không tiến,
không tu trong thực hành thì sẽ không có kết
quả, tu sửa trong thực hành mới thật là tu. Tu
theo như làm kiểu, chết thác ra ma, trí ý không
phát triển, tội tình vẫn cưu mang
Kệ :
Ước mong tiến tới thiên đàng tịnh
Khó thức khó tu lại khó minh
Tự giải tình đời nay được độ
Thâm sâu chơn pháp lại càng minh

Ðáp : Thưa vui hành trong thanh tịnh là đạt được
một tập quán tốt, biết được sự nhìn thấy nghe
nói đều do đấng toàn năng ân ban. Biết được
điều này thì lúc nào cũng an yên tự tại, tu để qui
về một mối sáng suốt và thanh tịnh
Kệ :
Tâm giao cảm thức điều lành tiến
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Ðời đạo song hành không cực nhọc
Tình thương đạo đức thức triền miên

3) Atlantic city, 20/07/98 6 :25 AM
Hỏi : Thâm tình phát triển giữa Trời và Ðất nằm
ở đâu ?

4) Atlantic city, 21/07/98 6 : 15 AM
Hỏi : Tình thương sống động có nhiệm vụ gì ?

Ðáp: Thưa thâm tình phát triển giữa Trời và Ðất
nằm ở trung tâm bộ đầu, điển tâm cảm thức
thanh nhẹ và hóa giải nghiệp lực của nội tâm
Kệ :
Trung tâm phát triển tự mừng thầm
Quí mến trung ương tự phát tâm
Thanh tịnh trong lòng không ý dục
Bền lâu thực hiện tự xuyên tầm

Ðáp : Thưa tình thương sống động lúc nào cũng
cảm động lòng người, hiểu được giá trị của tình
thương thì không bao giờ xa lìa, xác xa nhưng
tâm không xa
Kệ :
Sờ sờ trước mắt tự phân qua
Nhớ nhớ thương thương lại thật thà
Quí mến thâm tình không ghét bỏ
Cùng chung xây dựng chẳng còn xa

5) Atlantic city, 22/07/98 5 : 40 AM
Hỏi : Tất cả đều do tâm tạo thành là tại sao ?

6) Atlantic city, 23/07/98 5 : 15 AM
Hỏi : Duyên lành do đâu mà có ?

Ðáp : Thưa tâm là sự sáng suốt lớn rộng tùy theo
sự dấn thân của hành giả, gieo nhân lành sự sáng
suốt sẽ được bình tâm và ổn định hơn
Kệ :
Qui nguyên giềng mốI chẳng còn hờn
Sửa tiến tâm linh lại biết ơn
Luyến tiếc thâm tình trong đạo pháp
Về nơI thanh nhẹ tự qui hườn

Ðáp : Thưa duyên lành do sự thành tâm của mọi
người đóng góp sẽ hình thành, trong bất ngờ và
không suy tính
Kệ :
Tự nhiên thanh nhẹ lại hình thành
Phá chấp giải mê tự tiến thân
Phật Pháp tràn đầy duyên tận độ
Từ bi rộng mở tự minh phân

7) Atlantic city, 24/07/98 6 :40 AM
Hỏi : Qua cơn điêu luyện sẽ được kết quả gì ?
Ðáp : Thưa qua cơn thực hành pháp môn điêu luyện cho tâm thân có trật tự và đến sự thanh nhẹ kiến
thức tự nhiên và hồn nhiên, vui trong thanh tịnh
Kệ :
Thực hành tự cảm tự thông minh
Cảm thức nhơn gian cuộc tiến trình
Học dũng thực hành trong chất phát
Thành tâm tu luyện tự mình minh
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
ÐỂ TẬN HƯỞNG NGUỒN THANH ÐIỂN VÔ TẬN
... Nội chữ A nhâm quí gồm thâu nơi thận là thuộc về thủy, thủy điển tương giao. Ngày nay các
bạn hiểu điển thì tôi mới cắt nghĩa về điển. Thủy điển tương giao: có nước mới có điển, mình lấy cái
dây điện bỏ vô nước đó, mình rờ dưới nước thì cái tay của mình bị giựt, bởi hai cái nó tương giao. Cho
nên khi mà chúng ta làm Pháp Luân, hai trái cật nó hợp nhất hai luồng điện nó tung lên cái xương
sống, nó xung lên bộ đầu thành chất điển làm ấm bộ đầu, rồi từ đó nó mới thanh thừa thanh, nó mới
cảm thấy lạnh, nó mới cảm thấy hòa mát, chớ không phải lạnh ngay trung tim bộ đầu mới gọi là điển.
À... thì nó hóa ra ta là cái điển, mà nó thừa tiếp cái thanh điển nó hiện hình như người ở thế gian, chớ
có gì đâu. Rồi lúc đó là cái thần hồn ngài tụ, đốt ra, như chư Phật chết đốt ra bao nhiêu hột xá lợi còn,
nhờ cái chất tinh nó trụ đốt không cháy, không tiêu. Mà chúng ta tu chúng la lại hoang phí, ký tên đăng
ký nói tu mà không biết giữ cái của báu của trời. Trời Ðất đã cấu trúc cho chúng ta một nhiên liệu xài
hoài không hết mà không biết...
THƠ
Hạnh Chanh Tươi
Có ai thương-tưởng kiếp chanh chưa ?
Khi nước vắt xong sống kiếp thừa…
Mòn-mõi đợi chờ duyên nắng ấm
Hồi-sinh trở lại để người ưa !
[
Gió thuận mưa hòa chanh tốt tươi,
Tinh-hoa Trời Đất hiến-dâng người ;
Đa-mang sinh-tố cho người bẽ,
Rao bán chanh tươi giữa chợ đời.
[
Người mua bóp nắn trước khi mua ;
Trả giá tới lui ý mới vừa !
Lập-hạnh chanh tươi đành nhẫn-nhục
Để người mua vắt nặn như xưa !
[
Chanh vắt xong rồi, võ ném đi :
Hột chanh đành chịu kiếp ngu-si,
Nằm bên hè vắng dầm mưa gió…
Đợi lúc xuân sang lại dậy-thì !
[

Đâm chồi nảy lộc tái hồi-sanh
Trở lại đơm hoa kết trái lành :
Yêu quí nâng-niu người hái bán,
Kẻ mua vắt nước phỉ tình chanh !
[
Nặn vắt xong rồi, hột bỏ quên,
Dãi-dầu mưa nắng sống ngoài hiên…
Chanh tươi lại mọc mùa xuân mới,
Kết trái thơm ngon tặng quí hiền.
[
Chanh tươi lập hạnh sống gian-nan ;
Thầm-lặng bao mùa chẳng thở-than,
Chẳng quản thế-nhân lòng bội-bạc,
Chỉ mong tiến-hóa giúp trần-gian.
[
Chanh tươi thể-hiện tấm gương lành
Đạo Cả Đất Trời chuyển hóa-sanh :
Phục-vụ hy-sinh trong tận-độ,
Xuyên qua vạn trạng giúp quần-sanh.
Tịnh-Xá Gien, ngày 14-02-1995.
Trịnh Quang Thắng.
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GẶP NGƯỜI CHƠI ÐÁ
TÂM TA CHƠI THIỀN
***

Người thời chơi đá ta chơi thiền
Hữu duyên thiên lý với nợ duyên
Ngây ngất ngắm đá công trình tạo
Và ta say điển, chăm lo thiềnà
***

Thế là ôm cả nợ duyên
Duyên lành nợ với Cữu Huyền phải tu
Im mồm co lưỡi lu bù
Tập trung niệm Phật, âm mưu trở về.
Nhìn người chơi đá đam mê
Mâm mê nghệ thuật chuyên đề thãnh thơi
Dù cho động loạn trần đời
Cũng cần thư giãn, thú chơi an lành.
Chơi thiền kkử trược lưu thanh
Thực hành chăm chỉ hướng lành nội tâm
Ðêm ngày hướng thượng xa xăm
Bằng ba Báu Pháp chẳng lầm chẳng sai.
Ngắm nghía thưởng thức đêm ngày
Từng viên đá ấy đổi thay nổi buồn
Cư trần hưởng, tất vấn vương
Ðam mê thú vị đến chương cuối đời.
Kiếp người thanh trược đầy vơi
Hồn năm trong xác mấy lời thở than
Cuộc đời không thiếu bẻ bàng
Là bao khó khổ chẳng an chút nào!
Hướng thanh mới chẳng núng nao
Hướng về động trược, buồn đau đớn buồn
Nhờ thiền xa lánh vấn vương
Cuối đời tìm đến Tây Phương tu trì.
Chơi Thiền đã có đường đi
Ðược về với Phật, sợ gì chẳng tu
Tu đời tu kiếp lu bù
Chơi Thiền để đạt thiên thu an nhàn.
Tâm bình an giữa thế gian
Chơi Thiền, chơi Ðá, tìm an tìm lành
Dưới lòng Trời Ðất trong xanh
Ai mà chẳng muốn an lành quanh ta.
Vui chơi một kiếp ta bà
Chơi Thiền, chơi Ðá vượt qua não phiền
Thì ai cũng có thiện duyên
Nhờ đời dâu biển nhân hiền lộ ra.
Luân lưu nơi chốn ta bà
Ngày về ta đạt thăng hoa dâng Trời.
“Triền miên” tu học đời đời

Ðạt đời thanh nhẹ, đạt đời ấm êm.
Hiệp Bình Phước, Mùng 7 Tết.
TỪ HÙNG.
(Ghi chú: chơi đá: chơi non bộ)
====

TA VÀ NGƯỜI
Nghĩ lại mà coi suốt khoảng đời
Cái gì người có ta thì vơi
Người thương ràng buộc bên nhau mãi
Ta chán đam mê tách biệt rời
Ðôi bướm thế nhân hườn nắm mộ
Vía hồn kẻ tử quyện sương rơi
Người đi có cõi người đi đến
Ta vượt sóng mê dạ chẳng lời.
Phú Nhuận, 27/04/2008
Thiền Sinh Phương.
====

TRUY TẦM CHƠN LÝ
(Họa y vận bài Ta & Người của Th/s P.)

Tu Pháp Vô Vi tỏ đạo đời
Chơn Tâm vun đắp chẳng hề vơi
Công phu Thiền Pháp từng đêm tiến
Mật niệm Di Ðà dạ chẳng rời
Thanh điển chiếu ban hồn sáng tỏ
Trược trần nhân thế tự buông rơi
Mặc ai đắm lụy miền nhân thế
Ta quyết tầm truy Thánh thiện lời.
Phú Nhuận, 28/04/2008
Thiền Tâm.
===

KÍNH GỞI BÀ TÁM
Thật thà hịt hạt miệng cười duyên
Chất phác mập tròn đi khắp miền
Ông giảng bà im người tiếp đón
Vợ chồng thành bạn bấy lâu hiền
Bấy lâu hiền thiện thuận đò chuyển
Biến vợ thành trò giữ hạnh thiêng
Bạn đạo chiếm tròn mong chẳng thấy
Thôi về nhìn rốn ông ơi Thiền
Phúc Tâm Cà Mau 21/4/2008
===

THỎA TÂM
(thân tặng bđ C.GI.M)

Cao hiền bảy năm hiển thành tâm
Giải tỏa diệt mê đã thỏa tầm
Minh suốt ba phần cùng chuyển tiến
Đức tin thượng kính chiếu hoàn tâm
Chấp tay đảnh lễ hộ gia quyến
Tự độ chính thân tự siêng thầm
Hộ kính thánh quân thu nhất điển
Phóng hòa tam giới độ hiền tâm
Phúc Tâm Cà Mau 21/4/2008
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Cụ Thái Ngọc sanh năm 1922 la thân mẫu của bạn đạo Tieu Nga đã qua đời ngày 17 tháng 4 năm
2008 tại San Diego CA hưởng thọ 86 tuổi. Kính xin bạnđạo hướng tâm cho cụ được siêu thăng tịnh
độ. Thành thật cám ơn quí bạnđạo.
Thiền đường Thanh Hòa San Diego
2) Nhờ quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ba của bạn đạo Tạ Ngọc Quân là cụ ông TẠ NGỌC
LÂM ố PD. Vân Phong, sanh năm 1914. Từ trần lúc 16h35’ ngày 29-04-2008 (nhằm ngày 24-03-Mậu
Tý) tại xã Hiệp Bình Phước, huyện Thủ Ðức, Tp. HCM. Hưởng thọ 94 tuổi. Tang lễ sẽ được động
quan vào lúc 07h30’ ngày 03-05-2008 (nhằm 28-03-Mậu Tý). An táng tại nghĩa trang chùa Ðức Hòa
tỉnh Bình Dương. Cầu chúc hương hồn cụ được siêu thăng tịnh độ.
VN, 01/05/2008.
TÐ. Phú Nhuận thành thật phân ưu và kính báo.
Thông Báo của Thiền đường Dũng Chí
Thiền đường Dũng Chí sẽ tổ chức một ngày tu học và thiền chung cho toàn thể bạn đạo.
Ngày tham dự: Chủ Nhật 08/06/08 từ 6am đến 7.30pm
Thời gian ghi tên tham dự: hạn chót ghi tên tham dự là 25/05/08
Địa điểm sinh hoạt: Tại Thiền đường Dũng Chí
Mọi sự tham dự đều miễn phí. Ban tổ chức sẽ đảm trách phần ẩm thực và mọi nhu cầu cho sinh hoạt
của ngày Thiền chung
Người tham dự cần mang theo: Sleeping bag hoặc tấm khăn trãi cho thở chiếu minh, đồ dùng cá nhân.
Ghi danh tham dự: Liên lạc Duyên Nguyễn qua số: Số phone nơi làm việc: 9728 9700, Số
phone tại nhà: 97112920, Số phone cầm tay: 0422323667
A-Mục đích:
1/ Thực tập sống đạo một cách đích thực và chánh niệm.
2/ Thực tập sống đời tu một cách dấn thân, trí tuệ và an lạc
3/ Liên kết tình anh em bạn đạo trong thương yêu và xây dựng
B-Thời gian sinh hoạt dự thảo như sau:
•
•
•
•
•

6am – 6.30 am: tập hợp tại thiền đường ngồi niệm Phật (30 phút)
6.30am – 7am: Thể dục Dịch Cân kinh (30 phút)
7am- 8am: Thiền chung
8am – 8.30am: ăn sáng
8.30am – 10am: Pháp đàm: Đề tài nhẫn nhục
Nhẫn nhục là gì? Tại sao người tu cần hành trì hạnh nhẫn nhục?
Làm thế nào để có thể thực tập và sống nhẫn nhục trong đời sống của người tu Vô Vi?
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Học tập hạnh nhẫn nhục độ tha tại trần của Thầy, của Jesus Christ, tiền thân Đức Phật
Thích Ca
• 10am- 11am: Thiền chung
• 11am – 12am: Học TBPT ĐN, trao đổi tin nội bộ Vô Vi
• 12am – 1pm: Ăn trưa
• 1pm – 2.30pm: Sinh hoạt cá nhân, nghỉ giải lao, nghỉ trưa
• 2.30pm – 3pm: Niệm Phật
• 3pm – 3.30pm: Thở chiếu minh
• 3.30pm – 5.30pm: Pháp đàm: Làm thế nào để hùng tâm, dũng mãnh, kiên trì hành
pháp công phu một cách tinh tấn, không giải đãi?
Học tập và thảo luận phần 1 của Kinh A Di Đà
• 5.30pm – 6.30pm: Niệm Phật/ Thở chiếu minh
• 6.30pm – 7.30pm: Ăn tối và chào tạm biệt.
Mong quí bạn đạo cùng chung qui tụ để hướng về Đạo pháp và báo đáp ơn Thầy. Chúng ta chung một
tấm lòng, chung một ý hướng để cùng học, cùng tu, cùng tiến đến cảnh giới giải thoát.
Thái Phúc Hải
Hội trưởng:
HAHVV Sydney - TĐDũng Chí
Báo Cáo Sức Khỏe Thầy trong 2 tuần 19/04 đến 02/05/2008
Hôm 29 tháng 4 vừa qua Thầy có tái khám bác sĩ chuyên khoa về thận ở nhà thương St Luc. Bác sĩ
cho biết tình trạng thận của Thầy bớt suy giảm nhiều nhưng vẫn ở mức độ như cách nay 3 tuần.
Chúng tôi có báo cáo cho bác sĩ là thuốc insuline Thầy đã không chịu chích nữa từ 7 ngày nay. Bác sĩ
cũng đồng ý không nên làm nghịch ý bệnh nhân nếu không muốn và đồng thời ngưng dùng thuốc ngủ
và thuốc anti-histamine (ngứa) vì nó làm ngủ gục trong ngày.
Hiện nay, Thầy cũng còn ngứa nhất là khi đi ăn ở ngoài về nhưng chỉ thoa kem ngoài da và dùng thuốc
Bắc.
Kính thư,
Phan Cao Thăng
Thầy tham dự Khóa Sống Chung Âu Châu « Viễn Lưu »
Ngày 01/05/2008, vào lúc 16 giờ Montréal (22 giờ Pháp Quốc), Thầy đã chủ tọa buổi hội thảo truyền
hình từ nhà Thầy với tất cả bạn tham dự Khóa Sống Chung Âu Châu « Viễn Lưu » tổ chức tại Lille
(Pháp Quốc). Ngay ngày đầu tiên nhập khóa, bạn đạo đang nghe thông báo tin tức Khóa Sống Chung
tại Hội Trường thì nhận được hình ảnh và được nói chuyện trực tiếp với Thầy qua mạng Internet. Thật
là một ngạc nhiên vô cùng cảm động cho tất cả bạn đạo tham dự. Các bạn đạo đã được cơ duyên từng
người một lên đảnh lễ Thầy trong suốt một tiếng đồng hồ như Thầy đang hiện diên trong hội trường.
Vài bạn đạo đã ca nhạc dâng lên Thầy.
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Ngày 02/05/2008, Thầy đã lên mạng Internet tham dự buổi văn nghệ Khóa Sống Chung từ 15 giờ đến
17 giờ 30 (giờ Montréal). Các bạn đạo, một lần nữa, được duyên lành hát cho Thầy nghe và nhìn thấy
Thầy trên màn ảnh lớn.
Kính thư,
Huỳnh Minh Bảo
Thơ cảm ơn anh Phạm Gia Tường
Kính gởi anh Tường,
Chúng tôi thành thật cảm ơn anh đã hết lòng họp tác và giúp đở chuyễn giao domain name và các dữ
kiên của www.vovi.org.
Kính thư,
Ngày 02/05/2008
Phan Cao Thăng
Huỳnh Minh Bảo
Thông Báo về www.vovi.org
Kính thưa Đức Thầy và quý bạn đạo,
Anh Phạm Gia Tường đã hoàn tất chuyễn giao domain name và dữ kiện www.vovi.org cho chúng con
quản lý, tiếp nối công trình này.
Website này hiện đang trong tình trạng chuyễn tiếp, mong các bạn đạo thông cảm. Các tin tức vẫn
được phổ biến trên website www.vovinet.org.
Kính thư,
Phan Cao Thăng
Huỳnh Minh Bảo
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