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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

Minh Tâm
Minh tâm tự sửa quí thân hành
Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh
Cảm thức điều lành tâm thức giác
Giải mê phá chấp tự hành thanh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 08/08/98 đến 14/08/98
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) Làm người dám nói dám làm là sao ?
2) Làm sao hết lo được ?
3) Người càng ngày càng đông do đâu mà có ?
4) Sự thay đổi của vật chất có tai hại đến việc tu hành không ?
5) Luồng điển cái của vũ trụ quang rút hay ép ?
6) Biến cảnh của cuộc sống hiện tại sẽ đi về đâu ?
7) Làm sao hiểu được vắng bóng Trời ban ?

1

1) Atlantic city, 08/08/98 4 : 20 AM
Hỏi : Làm người dám nói dám làm là sao ?

2) Atlantic city, 09/08/98 6 :30 AM
Hỏi : Làm sao hết lo được ?

Ðáp : Thưa làm người dám nói dám làm là thấu
triệt được nguyên lý tận độ của Trời Phật, biết
được âm thinh cấu trúc bởi nguyên lý tự nhiên
và hồn nhiên, điển giải tâm minh, minh cảm tình
Trời mà nghiêm chỉnh thuyết lý phân minh rõ
rệt, hướng về nghiêm luật của Trời Phật mà hành
sự, chỉ có minh chất và không hổn ẩu
Kệ :
Thân tâm trật tự chẳng ôm sầu
Qui hội chơn hồn tự tiến mau
Giải tỏa phiền ưu trong sáng suốt
Minh tâm tự đạt tự phân màu

Ðáp : Thưa thức giác tâm tu, thực hành đúng
pháp, công phu đều đặn, tạo được tập quán tốt,
sẽ hết lo, hết buồn, hết hận, tự phát triển tâm từ
bi, hướng về thanh tịnh mà tu
Kệ :
Thực hành chất phát chẳng còn ngu
Giải tiến tâm linh tránh cảnh mù
Tiến triển không ngừng tâm đạt thức
Bền tâm vững chí trí an du

3) Atlantic city, 10/08/98 12 : 50 AM
4) Atlantic city, 11/08/98 5 : 50 AM
Hỏi : Người càng ngày càng đông do đâu mà có ? Hỏi : Sự thay đổi của vật chất có tai hại đến việc
tu hành không ?
Ðáp : Thưa định luật hóa hóa sanh sanh luân hồi
tái diễn để chứng minh luật nhân quả của Trời
Ðáp : Thưa sự thay đổi của vật chất không tai
Ðất có, qua cơn sàng sãy mới thấy luật Trời mà
hại đến tâm linh, nếu tâm linh tu đúng theo
lo tu. Sau cơn kích động và phản động mới bằng
đường lối phát triển từ trung tâm điển quang tới
lòng tu sửa trong chu trình tiến hóa của phần
luồng điển cái của vũ trụ thì không có liên can
hồn, tự cảm thức điểm linh quang của Trời Ðất,
đến vật chất, hai giới khác nhau, vẫn thực hành
vũ trụ quang phục vụ đầy đủ, cuộc sống vẫn tiến
trong thanh tịnh
triển trong thực hành
Kệ :
Chuyện gì xảy đến thanh minh
Kệ :
Xuôi chiều phát triển rõ tâm linh
Chẳng có đổi thay giữ pháp trình
Hướng dục hóa sanh rõ tiến trình
Minh cảm Trời cao không dấy động
Hòa cùng các giới tự mình minh
Ðạo đức thực hành tự cảm minh
Tình Trời ban chiếu tạo thân hình
5) Atlantic city, 12/08/98 6 :10 AM
Hỏi : Luồng điển cái của vũ trụ quang rút hay
ép ?

6) Atlantic city, 13/08/98 6 :40 AM
Hỏi : Biến cảnh của cuộc sống hiện tại sẽ đi về
đâu ?

Ðáp : Thưa luồng điển cái của vũ trụ quang chỉ
có rút chứ không có ép, đối với người thực hành
đứng đắn Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp. Luồng điển trụ nơi trung tim bộ đầu,
thì sẽ được rút đi lên thay vì cạnh tranh và giam
hãm, thật sự có cơ hội giải nghiệp tâm
Kệ :
Tu tiến điển tâm chẳng chuyển lầm
Vô cùng tiến tới thức thanh tâm
Mê lầm chẳng có trong thanh thoát
Thức giác bình tâm lý diệu thâm

Ðáp : Thưa cuộc sống hiện tại đi từ sanh lão
bệnh và tử, cuối cùng cũng sẽ về không, cần
niệm Phật để gia trì sức sống
Kệ :
Khai triển tâm tu giữ một lòng
Về không thanh nhẹ chẳng cầu mong
Thanh bình thông cảm đường tu tiến
Tiến bước không ngừng tự giải thông
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7) Atlantic city, 14/08/98 4 :05 AM
Hỏi : Làm sao hiểu được vắng bóng Trời ban ?
Ðáp : Thưa vắng bóng Trời ban, là gia tăng sự lo âu không cần thiết, tự cảm sự nặng trược bao vây
Kệ :
Không hành tựu trược giải không thông
Khổ cảnh triền miên lại rối lòng
Tâm tánh lo âu không dứt khoát
Chơn thành không có hại ngoài trong
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
MỞ “TÂM TÂM TƯƠNG ỨNG”

... Ngày hôm nay những bạn đạo Vô Vi dùng trung tim bộ đầu, đó là điển tâm. Ðiển tâm các bạn tập
trung đó hướng thượng thì chư Phật truyền pháp, truyền điển ngay cho chúng ta, pháp thủy rưới tươi
trên đầu của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó trong cái thức của các bạn nghe chớ không
phải nghe người ta nói xào xào lỗ tai, đó là tà. Còn cái thức của các bạn nhận được kêu là tâm tâm
tương ứng. Khi mà nhắm con mắt như vậy, đương ngồi thanh tịnh, không biết gì màợ cảm thức một
triết lý vô cùng sâu rộng không bao giờ mình có thể nghĩ được. Ðó là “tâm tâm tương ứng”, chư Phật
đã truyền bá ngay trung tim bộ đầu của các bạn. Cho nên người tu Vô Vi nó may mắn nhất, chỉ trụ
tâm ngay trung tâm bộ đầu để có cơ hội tâm tâm tương ứng của chư Phật, mà do cái công phu dày
công hành đạt. Trung tim đầu đầy đủ điển thì rất dễ dãi, Ngài răn dạy chúng ta trong nháy mắt chúng
ta hiểu hết, không phải mất thì giờ nói như âm thinh tôi nói ở đây, không có sử dụng cái đó. Ý Ngài
chuyển là chúng ta hiểu liền, cái đó kêu là “tâm tâm tương ứng”. Cho nên nhiều người tu không hiểu,
nói điển này tới đầu tôi, điển kia tới đầu tôi, điển nọ tới đầu tôi, cái đó là trật. Mình phải mở cái Hào
Quang sẵn có của chính mình hướng thượng, rồi lúc đó bên trên mới chiếu cái Hào Quang của Ngài
cho chúng ta, phóng cho chúng ta một chút thì chúng ta hiểu theo sự tri giác trình độ của chúng ta.
Chúng ta biết đây là ai, ai đang về với chúng ta, ai đang giáo dục chúng ta, ai đang đem thanh quang
hộ độ chúng ta, mở tâm mở trí vô cùng. Nhưng mà muốn cái đó phải hành, phải thân ngoại thân, thì
phải hành. Mà hành cái gì? Ðêm hành mà các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển là lập lại cái tinh
vi rồi nó mới lên trung tâm, mới đi chỗ “Như Thị Ngã Văn”, nghe rõ, thấy rõ, hành rõ, kêu bằng tâm
tâm tương ứng.
THƠ
VÔ VI HỢP THỜI ĐẠI
Ngày nay đồi núi ít rừng
Không còn cổ thụ tầng tầng dây leo
Không còn nước suối trong veo
Ít lòai cầm thú đua đeo cù kèo
Loài người tăng số đất nghèo
Biến thành phố thị giao kèo lợi danh
Khắp nơi không chổ đất lành
Tu sinh muốn trụ khó thành nguyện tâm
Vô vi pháp báu diệu thâm
Vĩ kiên giáng thế hợp thành huyền cơ
Người tu thóat khỏi bơ vơ
ở nhà tu ẩn ít nhờ chúng sinh
Tự làm tự dưỡng thân bình
Nhứt tu tại thị gia đình thầy hay

Phê bình điêu luyện hằng ngày
Nhẫn nhường nhịn nhục giữ hòai tình thương
Ngựa hay ngựa chạy đường trường
Không lưu uất khí biết thương chính mình
Đèn lồng thắp sáng trí minh
Thanh quang lan tỏa vạn linh vui bình
Cùng chung hướng cửa thiên kinh
Hiệp thành lực lượng hành trình ly gia
Vía hồn dân sự thiết tha
Ngâm nga điệp khúc âm ba Di Đà
Nhạc thiền trổi khúc hòa ca
Có thầy có tổ trổ hoa liên huyền
Anh em duyên chuyễn chung thuyền
Ghét thương tự xét giải kiền hòan nguyên
Phúc Tâm Cà Mau 13/4/2008
3

Soi Hoàn

Baïn thaáy mình ra sao ?
Töï mình soi hoàn mình
Nhö tröôùc kieáng voâ vi
Hình boùng mình hieän ra
Coù ñeïp coù toát khoâng
Coù nôõ nuï cöôøi hieàn
Hay nhö ma quyõ hieän
Nhaên nhoù nhöõng ñau thöông
Rôi leä tröôùc tuoåi giaø
Ñau buoàn nhöõng traên trôû
Ngöôøi tu luoân thôû nheï
Voâ söï tröôøc cuoäc ñôøi
Luoân deå thöông deã quyù
Hi hi vaø ha ha
Coù nhöõng ngöôøi khoâng hieåu mình
Deå thöông hay ñaùng gheùt
Nhôø nhöõng ngöôøi xung quanh
Nhö taám göông phaûn chieáu
Nhöõng ñuùng sai cuoäc ñôøi
Chôù khoâng töï mình soi hoàn mình
Töï cöùu linh hoàn mình
Trong kyõ nguyeân Di Laïc
Baïn hoûi toâi Vieãn Löu
Voâ vi laø vieãn löu
Ñaày nhöõng ñieàu thuù vò
Khoa hoïc vaø huyeàn bí
Ai ñaõ töøng vieãn löu
Trong tu thieàn voâ vi
Môùi thaáy hay thaáy ñeïp
Cho cuoäc ñôøi mình tu
Khoâng troâi laên luïc ñaïo
Saùu traàn vaø saùu thöùc
Vaïn linh ñoàng tieán tu
Töø vaïn kieáp tröôùc
Toâi vieãn du ñeán ñaây
Löu laïi nôi coûi naøy
Baây giôø vaø ôû ñaây
Roài laïi vieãn phöông trôøi
Löu voâ hình voâ töôùng
Chæ voâ vi nhoû beù
Trong vuõ truï haèng sa
Vieãn löu coøn maõi maõi
Kieáp naøy roài kieáp qua
Trong kyõ nguyeân Di Laïc
Trong kyõ nguyeân Vyõ Kieân

Caùc baïn ñaïo sum hoïp
Sum hoïp laø phaùt trieãn
Ñieån naêng mình vaø baïn
Vieãn löu maõi chaân trôøi
Khoâng rôøi laø hoäi tuï
Vieãn löu caû moät ñôøi
saùng ngôøi ngöôøi tu theo
Chaân lyù ñieån naêng hoaø
Luoân quyù thöông voâ vi
5 thaønh cuû chi 20-5-2008

====
ÐỒNG LÒNG
Ðồng lòng tát cạn biển đông
Thiếp chàng một dạ một lòng đồng tu
Một giờ, một phút, thiên thu
Ðồng tu đồng vượt ngục tù mang mang
Ngỡ ngàng có thiếp có chàng
Lẽ loi sao nỡ mình chàng trầm luân
Thì lo tu tập tưng bừng
Trong từng giây phút chẳng dừng tu đâu !
Trăm năm vạn khổ muôn sầu
Làm sao vượt thoát tìm nhau đồng lòng
Bao đời bao kiếp chưa xong
Kính yêu Trời Phật những mong sum vầy
Thì cư trần thế đắm say
Nhớ về nguồn cội, nhớ quai quắc lòng
Ðồng lòng tát cạn biển đông
Tìm Minh Châu tận đáy lòng Thiền nhân
Chắc rằng quí giá muôn phần
Công tu công tập chắc ăn trở về
Cư trần nhiễm bụi ủ ê
Ngày về xa lắm, bộn bề lo tu
Dập vùi cõi thế nhiều thu
Thiền nhân mới biết đường tu muôn vàn
Bước đi dù nhặt dù khoan
Cố công luyện đạo giải nàn giải nguy
Nhẫn lòng khắc khoải khắc ghi
Trùng phùng tương hội chẳng gì cách ngăn
Thì tâm kiên định cũng cần
Hướng về Trời Phật tâm thân yên bình
Tự hào ai cũng Tánh Linh
Bề Trên khuyên dạy nối tình Âm Dương
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Thức tâm tìm thoát theo đường
Tạo Tiên tác Phật noi gương Tổ Thầy
Ðường đời đường đạo ngất ngây
Cũng không quên được cái ngày hồi quê
Ðồng lòng giải thoát tìm về
Ðồng lòng hoàn tất giải mê tội hồn
Kề vai gánh vác giang sơn
Tiển hồn về lại Ðại Hồn kính thương
Tình thương cùng với tình thương
Càn khôn Vũ trụ vấn vương đời đời.
Tân Bình, 25-04-2008
TỪ HÙNG.
====
HỒI ỨC
Cha Trời Mẹ Ðất từ bi
Ðêm rằm báo mộng, con thì hiểu ra
Nghe qua tiếng nói Mẹ Cha
Mười Phương Chư Vị giúp ta hiện tiền
Giờ con học đạo Vĩ Kiên
====

Thức giấc nhớ lại Thiêng Liêng nhiệm mầu
Học thời minh triết cơ cầu
Không tranh luận thuyết, để đầu tiếp thanh
Chim khôn chọn đậu canh lành
Người khôn học đạo, tạo thành huyền cơ
Thành công ai chẳng ước mơ
Minh tâm kiến tánh, làm thơ giúp đời
Ai mà hành đúng thảnh thơi
Xem hai con mắt sáng ngời như sao
Ai mà mặt sáng bảnh bao
Ngày đêm tu luyện, thanh cao cõi lòng
Ai mà ai thấy cũng mong
Sao dời vật đổi, tâm không bụi trần
Ai mà hành đạo ân cần
Phật Ðà mở cõi, xa gần Tâm Không
Ai mà quyết chí đạt thông
Ðất Trời xoay chuyển, sắc không sửa mình
Ai mà tự thức tự minh
Sớm ngày tu sửa, đạt tình Vô Vi.
Bình Tân, 15-05-2008
Minh Vô Vi.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Thỉnh cầu các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Minh, thân mẫu của bạn đạo Phùng
Thị Trí, sanh ngày 10 tháng 6 năm 1922 năm Nhâm Tuất, từ trần ngày 16 tháng 4 năm Mậu Tý lúc 6 :00
sáng, tại xã Mỹ Lọi, huyện Phù Mỹ, tình Bình Ðịnh, thọ 87 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Gia đình và hội Ái Hữu Vô Vi Florida xin chân thành cám ơn các bạn đạo
2) Kính xin quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của Bạn đạo Lý thị Huệ là ông Lý Văn
Tiền, sanh năm 1924, mất ngày 18 tháng 5 năm 2008 lúc 8 giờ 15 sáng tại, Sài Gòn hưởng thọ 84 tuổi, sớm
được Siêu Thăng Tịnh Độ.
Hội AHVV Đức kính bái
Báo Cáo Sức Khỏe Đức Thầy ngày 21/05/2008
Sức khỏe Thầy đã khôi phục nhiều và đang tiếp tục điều trị nhiễm trùng bằng thuốc trụ sinh.
Ngày 21/05/2008, Thầy đã đi tái khám với bác sĩ gia đình. Bác sĩ cho biết sức khỏe Thầy khá ổn định :
• Chân tay không còn sưng
• Lượng đường trong máu và áp huyết khá quân bình
Cũng nhờ Thầy được nghĩ ngơi và theo chưong trình ăn uống đáp ứng cho tình trạng của Thầy.
Y tá đã đến lấy máu để thử nghiệm.
Phan Cao Thăng
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALIFORNIA
VÔ VI FRIENDSHIP ASSOCIATION, NAM CALIFORNIA
XIN TRÌNH LÊN ĐỨC THẦY VÀ BẠN ĐẠO DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ CÁC BAN ĐIỀU
HÀNH CỦA HỘI VÔ VI FRIENDSHIP ASSOCIATION, NAM CALIFORNIA 2007-2009.

BAN CHẤP HÀNH
Dương Như Tùng- Hội Trưởng
Vũ Quốc Khanh- Phó Hội Trưởng Nội & Ngoại Vụ.
Trương Văn Sĩ- Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ -Chief Financial Officer, CFO
Cao Thị Trắc- Phó Hội Trưởng Nội Vụ.
Nguyễn Thị Kim Anh- Tổng Thư Ký
Trần Thị Lệ Quyên- Thủ Quỹ

BAN CỐ VẤN
Lê Văn Lạc- Cựu Hội Trưởng
Nguyễn Văn Minh – Cựu Hội Trưởng
Đòan Quốc Trấn – Giáo Sư (Đại Học)

BAN TU HỌC & HÀNH THIỀN CỦA THIỀN VIỆN VĨ-KIÊN
Sáu người Trưởng Lão tượng trưng cho Lục Tự Di Đà
Nguyễn Quang Vinh
Vũ Quốc Khanh
Tô Ngọc Sang
Nguyễn Thị Khế
Hoàng Văn Hoa
Đỗ Sâm

BAN ĐIỀU HÀNH THIỀN VIỆN VĨ-KIÊN
Nguyễn Kim Bích- Đại diện BĐH thường trực ở thiền viện và coi tổng quát.
- Điều hành Ban Dưỡng Sinh & Thanh Lọc
Vũ Quốc Khanh: Lo về hành chánh và luật lệ vãng lai, giúp sắp xếp chương trình
trên thiền viện.
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BAN BẢO TRÌ TVVK:
a) Nguyễn Hoàng Long: Điều hành công việc.
b) Nguyễn Thanh Thảo: Công Trình Kiến Trúc và tu bổ sửa chữa.
c) Nguyễn Ngọc Sơn: Trưởng ban tu bổ sửa chữa.

BAN ĐIỀU HÀNH TRỤ SỞ
Nguyễn Văn Minh- Giúp lo điều hành, hành chánh và luật lệ vãng lai.
Huỳnh Tấn Lộc- Ban trật tự và vận chuyễn.
Cao Thị Trắc- Sắp xếp công việc tại Trụ Sở.

BAN AUDIO & VIDEO
Trần Quốc Ái: Trưởng ban Video & (Audio)- thâu phim địa phương và lọc băng giảng.
Hà Thanh: Trưởng ban Âm Thanh- lọc băng giảng và lo làm đài phát thanh.
CỘNG TÁC LÀM VIỆC: a) Đoàn Vĩnh Thụy
b) Hoàng Lâm
c) Nguyễn Văn Minh

BAN KINH SÁCH
Phân phối kinh sách:
b)

a) Nguyễn Văn Minh- Đại diện ban kinh sách.
Hạnh (Lê Nguyên Thụy Hồng Liên)- phụ tá.

Xin cám ơn Đức Thầy và sự lưu ý của các Bạn Đạo. Tùng kính chúc Đức Thầy sớm được
hồi phục sức khỏe, và các Bạn Đạo tâm thân được thường an-lạc.
Đại diện Ban Chấp Hành Nam California,
Hội Trưởng Dương Như Tùng
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