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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

Giải Tà
Giaûi taø qui chaùnh chuyeån hö voâ
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï thöùc voâ
Luïc töï phaân minh phaàn trí ñaïo
Taâm tu töï giaùc nieäm Nam Moâ
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 17/10/98 đến 23/10/98
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) Luân hồi trực diện để làm chi ?
2) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ rút giải mở tiến hay là chèn ép để chôn sâu trí tâm không lối thoát ?
3) Duyên Trời duyên Phật là sao ?
4) Mênh mông Trời Ðất làm sao hiểu được ý chơn lòng nằm ở đâu ?
5) Tại sao mọi người tu Vô Vi thích có cơ hội chung sống hòa bình ?
6) Trung ương bộ đầu có sự liên hệ gì với Trời Ðất ?
7) Từ trường là gì ?
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1) Las Vegas. 17/10/98 5 : 50 AM
Hỏi : Luân hồi trực diện để làm chi ?
Ðáp : Thưa luân hồi trực diện để kiểm chứng lại hành
động của chính mình, ăn năn sám hối mà tu
Kệ :
Duyên lành tái hội chung hành tiến
Vay trả trả vay vượt tiến trình
Cảm thức đời nay đà chuyển thức
Thực hành chơn pháp tự mình xuyên

3) Las Vegas, 19/10/98 5 : 10 AM
Hỏi : Duyên Trời duyên Phật là sao ?
Ðáp : Dứt khoát tâm tu thì mới đạt tới duyên Trời
duyên Phật, qua cơn khảo đảo không luyến tiếc và lo
lắng như tâm người phàm
Kệ :
Dứt khoát tâm tu chẳng có than
Ðời đạo song tu tự khai màn
Trí tâm khai triển qui hồn tiến
Hòa hợp chung vui tự sống an

5) Las Vegas 21/10/98 3 : 50 AM
Hỏi : Tại sao mọi người tu Vô Vi thích có cơ hội
chung sống hòa bình ?

2) Yorba Linda, 18/10/98 5 : 50 AM
Hỏi : Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ rút giải mở
tiến hay là chèn ép để chôn sâu trí tâm không lối thoát
?
Ðáp : Thưa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ chỉ có
hút giải và dẫn tiến qua nghiệp lực của mỗi hành giả
trên mặt đất
Kệ :
Thu hút tiến lên thành ý lực
Tâm thân tự thức tự vững bền
Trời cao tận độ không giờ dứt
Dứt khoát tâm tu tự đạt nền
4) Las Vegas, 20/10/98 5 : 10 AM
Hỏi : Mênh mông Trời Ðất làm sao hiểu được ý chơn
lòng nằm ở đâu ?
Ðáp : Thưa mênh mông Trời Ðất sau khi động chạm
từ việc nhỏ cho đến việc lớn thì mới rõ được vị trí của
chính mình. Bao la Trời Ðất vẫn kiểm soát bởi luật
nhân quả, phần hồn không thể thoát được sau khi làm
điều ác
Kệ :
Phân minh rõ rệt lý sanh tồn
Giải quyết chính mình tránh ác ôn
Thực hiện tâm lành tâm đạt pháp
Tùy duyên phát triển vẫn sanh tồn
6) Yorba Linda, 22/10/98 7 : 35 AM
Hỏi : Trung ương bộ đầu có sự liên hệ gì với Trời Ðất
?

Ðáp : Thưa mọi người muốn có cơ hội chung sống hòa Ðáp : Thưa bộ đầu có sự liên hệ với luồng điển cái của
bình tạo duyên tu do hành giả Vô Vi đêm đêm dày
vũ trụ quang, chỉ có tu thực hành thì mới có cơ hội
công tu luyện hình thành, vừa thanh lọc thể xác vừa tu liên hệ trực tiếp hơn
tiến
Kệ :
Bình minh chẳng có buồn hờn
Kệ :
Dù sao thanh lọc vẫn an yên
Trí óc phân minh tiến từ cơn
Học hỏi triền miên thức các miền
Ánh sáng ban hành tâm đạt thức
Lý đạo thâm sâu duyên tự đạt
Qui về một mối rõ thâm ơn
Bền tâm tu luyện tự mình yên
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7) Yorba Linda, 23/10/98 3 : 52 AM
Hỏi : Từ trường là gì ?
Ðáp : Từ trường thanh nhẹ tự giải nạn tai
Kệ :
Thực hành khai triển điển tâm linh
Tự cứu qui y tự sửa mình
Thức giác thực hành trong dứt khoát
Bình tâm tu tiến rõ hành trình
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
KHÔNG SỬ DỤNG HƠI THỞ NỮA
“...Rồi đây các con sẽ thấy, thấy nó không có gì mà mạnh vô cùng. Cho nên cái động tác gì mà thầy phổ biến
cho các con đều từ từ, nhẹ nhẹ, không cho các con làm mạnh, mà nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy. Hướng về
cái ý chí còn mạnh vô cùng. Ý chí là không còn hơi thở, ý chí không sử dụng hơi thở nữa. Ðó là mạnh vô
cùng, siêu độ, siêu giác, siêu nhiên. Không còn hơi thở, hòa tan các nơi các giới, đó là mạnh vô cùng, từ bi vô
lượng...”
THƠ
PHẬT DƯỢC SƯ
***************
Vị Phật trong ta dược Phật sư
Khai thông tầm Phật tại tâm tư
Phép mầu diệu dược trị thân bịnh
Tâm định,hóa thần thức chuyễn hư
Phúc Tâm Cà Mau 12/7/2008
====
NHIỀU BÀI THƠ HAY CỦA
THI SĨ TRẦN KIÊN HOA
************
Ngõ sáng tình Cha,xúc động nhiều
Chúc mừng đại hội biết bao nhiêu
Vầng trăng nhi nữ,vầng trăng tõ
Tiến đạo thâm sâu rõ mọi điều
Hành đạt,công phu không luyến tiếc
Chúng ta cùng tiến,mới là siêu
Phương châm nét đẹp,gương từ thiện
Sáng mãi đường tu,viễn tiến đều…./Cà Mau,ngày 21/07/2008
Út Hoa
====

HÃY ÐỨNG DẬY !
Hãy đứng dậy ! Con ơi đừng ngả quị
Kiếp nạn nào tự nó cũng ra đi
Con đến đây để học nhẫn học bi
Nương vào khổ để phân minh đời đạo
Bước vào đạo không cân đai áo mão
Giữa dòng đời mà phiền não không vương
Con đứng lên để nhận lấy tình thương
Từ Thầy Tổ để soi đường con trẻ
Không cần thiết tìm quá nhiều lý lẽ
Ðể biện minh cho kẻ hỡ hành tu
Chưa thành Tiên thành Phật ắt phải ngu
Hãy đứng dậy xua mây mù che khuất
Dùng định lực lên đỉnh đầu mọi lúc
Sẽ nhìn ra đang vướng dục và tình
Trong cô đơn thiền định yểu minh minh
Là thoát kiếp lên Sơn đình đảnh lễ
Hãy đứng dậy và lau khô ngấn lệ
Lẽ đạo đời hai lối rẽ phải suy
Trong khổ đau mà Pháp lực phát huy
Là thực chứng trong Vô Vi Ðiển Giới.
PN, 20/11/07
Thiền sinh Phương.
===
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LA CÀ
Ðời đau khổ quá phải rên LA
Ðạo muốn thành công phải giũa CÀ
LA lối chỉ thêm hao tổn khí
CÀ cho tròn trịa mới thăng hoa.
THIỀN TÂM
(24-04-2007)
===

VÔ VI TỰ ÐỘ
Phật độ chúng sanh do thiện duyên,
Chúng sanh tự độ nhờ tham thiền.
Người tu ý thức công phu tiến,
Ỷ lại Phật Trời thêm đảo điên.
Thiền Ðăng
(28/07/2008)

NẮNG VÀNG
Nắng vàng mát dịu xuyên qua lá
Sưởi ấm nâng niu cõi TA BÀ
Người ơi đã thức hay mê mãi
Phù du giả cảnh nhớ rời xa
Hãy nhớ gìn tâm nghiền Lục tự
Thân tâm khoẻ nhẹ hết ưu tư
Danh, lợi, tình đâu còn mê nữa
Tâm hồn thanh thoát hiện chơn như
Chơn như hoà hơp cõi hư không
Sẽ thấy niềm vui sướng trong lòng
Quê xưa chốn cũ là nơi ấy
Hiệp nhất cùng CHA thoả niềm mong.
Tân Phú, 6h50 ngày 19-06-2008
Thanh Dũng
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Thành Sử mất lúc 17 giờ ngày 31 tháng
07 năm 2008 hưởng thọ 72 tuổi tại Tp Biên Hòa Việt Nam sớm siêu thăng tịnh độ.
Chân thành cảm ơn quý bạn đạo
TVTLTC
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Hoàng Tố Khanh (vợ anh V.T. Phú), ông
Hoàng Văn Huế, mất tại Lynnwood, Washington, ngày 31 tháng 7 năm 2008 (tức ngày 29 tháng 6 năm Mậu
Tý Âm Lịch), hưởng thọ 79 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ.
Chân thành cám ơn,
Gd Khanh-Phú
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