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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

Trụ Tiến
Qui hội chơn linh tự tiến hành
Thực hành chất phát tự phân ranh
Ðạo đời lẫn lộn không ranh giới
Thức giác bình tâm rõ ý thanh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 29/08/98 đến 04/09/98
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 sao cảm nhận được sự diệu thanh của đấng Toàn Năng ?
2) Muốn phát triển khoa học huyền bí của nội tâm thì phải làm sao ?
3) Cơ sàng sẩy của Trời Ðất là sàng sẩy làm sao ?
4) Làm sao biết được sự minh chánh của chính mình ?
5) Muốn đến cảnh tiên thì phải làm sao ?
6) Trăm hoa đua nở là sao ?
7) Trăm người ngàn tánh so đo tại sao ?
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1) Vancouver, 29/08/98 4 : 55 AM
Hỏi : Làm sao cảm nhận được sự diệu thanh
của đấng Toàn Năng ?

2) Vancouver, 30/08/98 2 : 05 AM
Hỏi : Muốn phát triển khoa học huyền bí của nội
tâm thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa sự nhìn thấy, tai nghe, tâm hiểu,
chứng minh cho sự thanh nhẹ ban chiếu, vạn
linh đều có, từ cõi thanh nhẹ ban chiếu, nhận
được nhưng chưa chịu hành triển thanh nhẹ, thì
làm sao hội nhập được nguyên lý của đấng toàn
năng mà tu
Kệ :
Thực hành không có kể như mù
Khó tiến khó tu tạo ý ngu
Mở rộng không thành tâm yếu hẹp
Thực hành chất phát chẳng còn ngu

Ðáp : Thưa muốn phát triển khoa học huyền bí
của nội tâm, thì phải hành pháp, tự khai thông
điển giới trong nội tâm, đạt tới sự quân bình điển
tâm, thì rất dễ hướng thượng, tâm tu mới thật sự
bình an
Kệ :
Trí tuệ phân minh tự phát quang
Hòa cùng các giới tâm khai triển
Bình tâm thanh tịnh tòng nguyên lý
Ý thức chiều sâu rõ các miền

3) Vancouver, 31/08/98 4 : 35 AM
Hỏi : Cơ sàng sẩy của Trời Ðất là sàng sẩy làm
sao ?

4) Du Thuyền Legend of the Sea, 01/09/98 2 : 40
AM
Hỏi : Làm sao biết được sự minh chánh của chính
mình ?

Ðáp : Thưa cơ sàng sẩy của Trời Ðất là cuộc
thay đổi thời tiết liên tục cho đến lúc ổn định
mới thôi. Ðối với người tu thì phải áp dụng
đúng pháp, tự giải tỏa từ trược tới thanh, cần
thực hành thì mới ứng phó nổi, phần hồn sẽ
thức tỉnh và dứt khoát tu tiến
Kệ :
Thực hành tiến triển tự tầm xuyên
Ðời đạo phân minh cảm nối liền
Quí pháp chơn hành duyên đạt thức
Hồi sinh sống động tự mình yên

Ðáp : Thưa muốn biết được sự minh chánh của
chính mình, thì phải thực hành trong trật tự và dứt
khoát, sẽ không bị sự dính líu của ngoại cảnh
Kệ :
Càn khôn vũ trụ trí tâm hành
Dứt khoát tâm tu tự hướng thanh
Thực hiện điển lành trong ý thức
Chiều sâu thanh tịnh hiểu rõ rành

5) Du Thuyền, 02/09/98 3 : 40 AM
Hỏi : Muốn đến cảnh tiên thì phải làm sao ?

6) Du Thuyền 03/09/98 4 : 25 AM
Hỏi : Trăm hoa đua nở là sao ?

Ðáp : Thưa muốn đến cảnh tiên thì phải dứt
khoát tình tiền duyên nghiệp, không mê không
chấp thì mới thấy rõ đường đi nước bước và
cảm nhận được sự huyền bí của nộI tâm, tương
ngộ cùng tiên gia thanh nhẹ, có thể tiên đoán
được nhiều điều mới lạ. Qua sự thực hành trông
thấy rõ rệt, phân minh tiên giới và phàm trần,
minh bạch trược và thanh
Kệ :
Thân tâm phát triển tự phân hành
Cảm thức chơn hồn đạt giới thanh
Mến tiếc bồng lai thanh tuyệt đẹp
Hành thông chơn pháp chẳng tranh giành

Ðáp : Trăm hoa đua nở là được cấy giống tốt,
người tu thiền nhận pháp lành tu thiền tốt, dấn
thân tu luyện hướng thượng thăng hoa đều, nụ
cười khai minh, hành trình tốt đẹp
Kệ :
Thực hành phát triển tự mình quen
Ðường lối phân minh chẳng có phiền
Trí tuệ không ngừng tăng ánh sáng
Chơn tình bộc phát tự mình an
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7) Du Thuyền, 04/09/98 3 : 15 AM
Hỏi : Trăm người ngàn tánh so đo tại sao ?
Ðáp : Thưa mọi người đều chung sống, nhưng mỗi trình độ hiểu biết khác nhau, mỗi duyên mỗi màu
khác nhau, hiệp nhứt nguyên khí của Trời Ðất chỉ có tu, chung hành chung tiến về nơi thanh tịnh sẳn
có trong chơn tâm mà tu
Kệ :
Quí Trời yêu Phật tiến vui thanh
Khai triển tâm linh giúp các ngành
Qui hội tình người trong thức giác
Vui hành thanh tịnh thật là nhanh

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
RẤT HỮU ÍCH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI
“...Lúc ban đầu các bạn làm Pháp Luân thì nó còn hơi hằn học. Một thời gian sau nó càng ngày càng nhẹ,
càng ngày càng nhẹ. Nhẹ chừng nào các bạn thấy trẻ trung trở lại, mạnh trở lại, có thể đập ngực nói rằng
tôi trẻ hơn lúc tôi còn 20. Cho nên ngày nay tôi 59 tuổi mà tôi khỏe hơn trước 20 tuổi, hai mươi tuổi tôi
động loạn. Vì trong cái cảnh đời tham dục đã tạo những cái chuyện ham muốn cho tôi, tôi thấy tôi yếu
hèn hơn bây giờ. Bây giờ động tới đâu tôi ý thức tới đó, con người tôi làm việc nhiều và khỏe mạnh,
không có cái giờ giấc ham ăn ham ngủ nữa, và thấy mình thực sự được có cơ hội học hỏi khi chúng ta đạt
được sức khỏe.
Cho nên những vị bô lão lượm được cái pháp này và thực hành được rồi, mới thấy rằng sức khỏe lần lần
khôi phục, mà chính mình là một y sĩ cho cơ tạng, y sĩ trong nội tâm và khai thông nội thức của chính
mình. Trong tuổi già chỉ cô đơn thôi. Mỗi người sống trong cái cảnh cô đơn rồi tự giải thoát, rồi nới trở
về nguồn cội được. Có vợ, có con, có cháu, có chắt nhưng mà vẫn sống ở trong tâm thức cô đơn. Cho
nên chúng ta hiểu và chúng ta có cái phương pháp chuẩn bị cho cái giờ giấc cô đơn đó, mà chúng ta sống
với cả càn khôn vũ trụ thì hết cô đơn, từ cô đơn này sẽ đi tới hòa đồng đời đời bất diệt...
THƠ
HỒN THẦY CHIẾU TRẦN GIAN
Hư không hướng nhìn xuống địa đàng
Điễn tỏa Phật Kiên tỏa ngập tràn
Ban phát thanh thanh minh triết ấy
Từ bi tận độ cứu trần gian
Phúc Tâm Cà Mau 20/5/2008
====
NỐI GÓT CHÂN SƯ
Ngày lại tháng qua năm đã qua
Từ ân thêm tuổi xác dần xa
Bao niềm thương cảm hàng thiền sỹ
Nói gót chân sư hội Phật đà
Phúc Tâm Cà Mau 20/5/2008
====

MỪNG NGÀY THẾ GIỚI
KHÔNG RƯỢU BIA
Rượu bia thuốc lá chúc lung tung
Ly cung hô vô mặt đỏ xung
Chén tạt chén thù vui nhộn quá
Xơ gan trầm uất hết còn hùng
May thay gặp bạn hành chơn pháp
Luận đạo thiết trình trị bịnh hung
Bịnh nặng vươt qua nhờ giác ngộ
Nan y gặp pháp phước vô cùng
Phúc Tâm Cà Mau 20/5/2008
===
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Xã thân phục vụ tùy duyên độ
Cứu khổ ban vui ngươn thiện lành
Hoàng Long Cà Mau 1/6/2008
===
TỰ NHIÊN LÀNH
Sinh,lão,bịnh,tử luật trời ban
Giác ngộ con nguyện noi gương hành
Hai chữ Vĩ kiên khắc trong tâm
Điễn thanh trụ đảnh tự nhiên lành
Hoàng Long Cà Mau 1/6/2008

CHÀO MỪNG BẠN ĐẠO V.L
Chào mừng bạn đạo ở Vĩnh Long
Thăm viếng Cà Mau chẵng tiếc công
Tay bắt mặt mừng vui chất phác
Giao lưu học hỏi điển quang thông
Út Hoa Cà Mau 5/6/2008
====
NGƯƠN THIỆN LÀNH
Đức Thầy Vĩ kiên đấng cha lành
Hoằng dương Phật pháp cứu chúng sanh

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Cụ bà :Đoàn Thị Via - thọ 81 tuổi ,ngụ tại :243/70 Hoàng Diệu ,F4,Q4,TP.HCM,Mất lúc : 21 h ngày 9/6/2008
Nhờ quý bạn Đạo cầu nguyện cho cụ Đoàn Thị Via luôn thức tâm tu hành tiến hoá.
Cám ơn quý bạn Đạo.
Nguyễn Thị Thanh Tâm
BẠN ÐẠO VIẾT

Phật pháp bình đẳng
Lão tử nói : « Lời của ta rất dẽ hiểu, rất dễ làm, thế mà người ta không chịu hiểu, không chịu làm ».
Lời của Ông thật thống thiết suốt mấy ngàn năm nay vẫn còn nóng hổi, vẫn chờ mong người chịu
hiểu, chịu làm.
Thánh nhân dạy người bằng ngôn từ đơn giản, thực tế không có chi rườm rà, rắc rối. Mục đích để mọi
người không phân biết một ai đều có thể hiểu và làm được.
Thầy Tám giảng hon ba ngàn cuốn băng, nhưng tóm lại là khuyến khích thực hành ba pháp : Soi Hồn,
Pháp Luân Thường Cguyển, Thiền Ðịnh và niệm Phật.
Người đời thường nghĩ tu đắc đạo phải là thầy tu đạo mạo; hoặc người thông minh, học giỏi, thông
thuộc tất cả kinh sách; hay là giời quyền quí, trưởng giả cao sang...
Ôi! Người ta đâu có biết rằng : Phật pháp bình đẳng, xuất thế gian! Nó đâu có dính líu gì tới điều kiện,
hoàn cảnh ở thế gian, nên mơi nói thiên tử với ăn mày xuất gia cũng đồng một bực. Phật trao pháp
cho thực hành, ai ai tu cũng được, ai siên hành thì đắc pháp. Thiên tử xuất gia làm biếng cũng lọt tọt
theo sau, còn ăn mày đi tu sốt sắng thì được nhảy vọt lên trên. Do công năng hành pháp, không phải
do địa vị bên ngoài quyết định sụ phát triển tâm linh.
Tích nhà Thiền còn ghi lại người cùi, ăn mày tu thành đạo. Thử xem bệnh hoạn, dốt nát như vậy cái gì
khiến tu thành đạo? Ðịa vị, tiền bạc, sức khỏe, học vấn không có! Nghiệp lực chắc chắn là nặng nề;
cùi với ăn mày làm sao nghiệp nhẹ được! Xét kỹ những vị này lượm được pháp, dốc lòng hành pháp,
cuối cùng đắc pháp. Cho nên Phât từ bi, bác ái không bỏ một ai, có tâm tu Phật độ là vậy.
Thầy Tám nói : » Ðường dài nhưng ý thức thì tự nhiên nó rút ngắn ». Vì vậy có những câu như : tu
trối chết, tu ráo riết, tu ngày đêm, tu không ngừng nghỉ, tu bất chấp mọi trở ngại... đều là ý nói lên một
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lòng dứt khoát tu, xem việc hành pháp là hàng đầu, tâm thức buông bỏ tất cả, lo tròn bổn phận đời rồi
dốc tâm tu thì lo gì không phát triển nội thức, tiến tới phát triển siêu thức.
Thời gian không đợi ai hết! Vì vậy cần cố gắng tu tiến, nếu không thì xem bài kệ sau của Thầy Tám
để cùng nhắc nhở :
Tu không tự tiến cũng bơ vơ
Giải quyết không xong sống mập mờ
Khó thức khó minh tâm loạn tưởng
Thanh bình khai mở tiến từ giờ
Bruxelles, 29/05/2008
Ban đạo Bỉ
Tu Ti
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