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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

Sáng Ngời
Traêng sao ban chieáu qui thieàn ñònh
Nhaäp ñònh quang minh roõ tieán trình
Xaây döïng qui hoài taâm oån ñònh
Chôn haønh töï ñaït töï phaân minh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 24/10/98 đến 30/10/98
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) Chương trình sống chung do đâu hình thành ?
2) Mưu cầu sớm thức tâm thì phải làm sao ?
3) Thanh quang điển lành hổ trợ cho cuộc sống chung bằng cách nào ?
4) Siêu sinh lực là sao ?
5) Mỗi người đều phát tâm thì công việc sẽ trở thành tự nhiên và hồn nhiên trật tự phải không ?
6) Sự thành tâm phục vụ bất vụ lợi có ích gì không ?
7) Dụng tâm thanh tịnh để làm gì ?
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1) Yorba Linda, 24/10/98 5 : 00 AM
Hỏi : Chương trình sống chung do đâu hình thành ?

2) Yorba Linda, 25/10/98 6 : 50 AM
Hỏi : Mưu cầu sớm thức tâm thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa chương trình sống chung do mọi người
thực hành tu học đóng góp hình thành thì mới có giá
trị chung hưởng hòa bình
Kệ :
Thực hành giải tỏa chính mình
Ðóng góp chung vui tạo tiến trình
Dũng mãnh thực hiện trong quí trọng
Chương trình cởi mở lại càng minh

Ðáp : Mưu cầu sớm thức tâm thì phải hành pháp liên
tục không ngừng nghỉ dù cho gặp phải sự đụng chạm
giữa tình đời, cần hành pháp để tự giải tỏa sự phiền ưu
của nội tâm
Kệ :
Chơn tu tự tiến trong thầm kín
Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình
Lận đận không còn trong giác ngộ
Bền tâm vững chí giải tâm mình

3) Holyday Inn Costa Mesa, 26/10/98 5 : 55 AM
Hỏi : Thanh quang điển lành hổ trợ cho cuộc sống
chung bằng cách nào ?

4) Holyday Inn Costa Mesa, 27/10/98 8 : 50 AM
Hỏi : Siêu sinh lực là sao ?

Ðáp : Thưa siêu sinh lực là thanh tịnh. Cho nên người
Ðáp : Thưa thanh quang điển lành hổ trợ trong cuộc
tu thiền rất cần sự siêu sinh lực tức là tịnh. Càng nhịn
sống chung, mỗi người đều hướng tâm về con đường nhục càng thanh tịnh, tự chiến thắng mọi nghịch cảnh
giải thoát trong lúc tham thiền nhập định, cố gắng xuất
Kệ :
hồn đãnh lễ Phật, chung một đường hướng tiến hóa
Chung qui cũng phải thực hành
của tâm linh, tiến về vô sanh ổn định
Giải tiến tâm linh tự đạt thanh
Nguồn cội đến nơi tâm tự đạt
Kệ :
Tự tu tự hướng tự giải minh
Giải mê phá chấp triển phần thanh
Rõ lý thâm cao rõ tiến trình
Học hỏi không ngừng tâm ngộ pháp
Thực hành chất phát hướng về thanh
5) Holyday Inn Costa Mesa, 28/10/98 5 : 39 AM
Hỏi : Mỗi người đều phát tâm thì công việc sẽ trở
thành tự nhiên và hồn nhiên trật tự phải không ?

6) Yorba Linda, 29/10/98 6 : 20 AM
Hỏi : Sự thành tâm phục vụ bất vụ lợi có ích gì không
?

Ðáp : Thưa sự phát tâm cao quí sẽ hình thành môi giới Ðáp : Sự thành tâm phục vụ rất hữu ích, lúc nào cũng
tự nhiên và hồn nhiên, vàng không đổi là vậy. Lúc nào cảm động được lòng người
cũng có giá trị
Kệ :
Phát tâm xây dựng động lòng Trời
Kệ :
Phát tâm tự tiến âm thầm
Mưu lợi lôi thôi lại tạo tồi
Giềng mối phân minh tự tái tầm
Ý nguyện không thành tâm vọng động
Ðạo đức không cần khoe sắc thắm
Bình tâm thanh tịnh tự về ngôi
Bền tâm xây dựng tiến cao tầng
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7) Hilton Hotel L.A, 30/10/98 5 : 20 AM
Hỏi : Dụng tâm thanh tịnh để làm gì ?
Ðáp : Thưa dụng tâm thanh tịnh để giải quyết mọi sự nan giải
Kệ :
Bình tâm thanh tịnh tự tu hoài
Giải quyết trận đồ chẳng định sai
Ðen bạc tình đời không ám hại
Bình tâm xem xét rõ anh tài

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

KHÔNG NÊN BỎ PHÁP KHI CÒN ĂN CÒN UỐNG
Hỏi: Sau những lần thấy, chứng minh là nhờ pháp thiền thấy được ánh sáng, thấy
được thanh nhẹ, nhưng mà không ngồi thiền được, nó rất động loạn. Nhưng mà ý chí, như
Thầy đã nói “tu bằng ý, bằng trí”, sau những lần Thầy chứng minh là chúng ta không có thể tin
tưởng bất cứ một cái luồng điển bên ngoài mình, bất cứ một luồng điển nào cũng có thể xưng
được việc này việc kia, và sau những cái bài học ở Hai Không thì con đã chuyển qua một cái
lối tu là như Thầy chỉ rằng: “Chỉ trở về tìm lại chính mình”. Khi ý chí của mình phát triển
được cái cái sự sáng nguyên thủy của mình đã cảm nhận được, khi mình tu và sống với cái xác
thì cũng là Phật pháp cả, thì lúc đó con ngồi thiền hay không ngồi thiền cũng vậy thôi. Tuy
nhiên khi ngồi thiền thì không thấy ánh sáng nữa, nhưng mà có nghĩa là con vẫn cảm thấy
mình được cái ý chí nó mạnh mẽ hơn, dầu có nghiệp lực mình cũng đủ sức vượt qua chớ
không có bị lăn lộn vì cái nghiệp lực nữa. Thưa Thầy, như vậy nếu tu mà ngồi thiền không
thấy ánh sáng, ý chí mình phát triển như vậy, thì con nghĩ đó là cái sự tiến hóa hơn, chớ không
phải là không thấy ánh sáng mà là thoái hóa?
Ðáp: Tiến hóa như vậy nhưng mà mình còn phải ăn uống. Còn ăn uống cần phải giải.
Một ngày một giờ còn ăn uống là còn cần phải giải. Ðừng có nên bỏ pháp. Pháp là để giải cho
mình còn sức khỏe và tâm linh của mình càng ngày càng sáng suốt, thì mình mới biết Phật
Tiên là ai. Mình thiếu sáng suốt mình nhận không ra.
Cho nên còn ăn uống thì còn phải hành pháp. Nhớ câu này, không nên bỏ pháp. Chừng
nào hết ăn hết uống, thì ăn ít một chút cũng đủ sống, đi đứng nằm ngồi cũng thấy ta thiền
được, không có mệt nhọc, tạo thành cái tập quán tốt để tiến hóa dũng mãnh, phát triển pháp lực
của chính mình.
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THÔNG BÁO CỦA HỘI AI HỮU VÔ VI NAM CALI
Ngày 7 tháng 8, 2008
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California trân trọng kính mời các bạn đạo khắp nơi về tham dự khóa sống chung 3
ngày kể từ Thứ Bảy 30 tháng 8 đến Thứ Hai 1 Tây tháng 9 nhân Lễ Lao Động tại Thiền Viện Vĩ Kiên . Khóa
học đã được Đức Thầy đặt tên “Thực Hành tới Đích” và kèm theo với nguyên văn của Đức Thầy viết thêm
dưới đây:
“Tự tham thiền thì mới có dịp hiểu rõ hơn việc chính mình
đã thực hành và kể lại cho người khác cùng hiểu PHƯƠNG THỨC TU HỌC
trong những ngày đã tự thực hành.“
Kính mong các bạn đạo về đây tham dự đông đảo, cùng nhau tham thiền, tham khảo, và nghiên cứu đề tài mà
Đức Thầy đã cho.
Thành thật cảm ơn sự hưởng ứng của các bạn.
T.M. Ban Chấp Hầnh
Quyên Trần
Nếu muốn biết thêm chi tiết về ghi danh và chuyển vận xin các bạn liên lạc:
Thiền Viện Vĩ Kiên: (909) 338-6691 hoặc (714) 677-2571
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: (714) 891-0889
Ghi danh và chuyển vận: Huỳnh Tấn Lộc: (714) 725-1496
Lệ phí cho 3 ngày chung sống: Tùy quý bạn đạo phát tâm

Chương trình sinh hoạt
Thứ Bảy ngày 30 tháng 8, 2008
6:00 am – 6:30 am
Thể dục trợ luân, lạy kiếng
6:30 am – 7:30 am
Chung Thiền
7:30 am – 9:00 am
Điểm tâm
9:00 am – 10:00 am
Đi niệm hành, sinh hoạt tự do
10:00am – 12:00pm
Thảo luận đề tài “ Thực Hành Tới Đích”
12:00 pm – 1:30 pm
Thiền chung
1:30 pm – 2:30 pm
Ăn trưa
2:30 pm – 4:00 pm
Sinh hoạt tự do, nghe và xem băng của Thầy, Niệm Phật
4:00 pm – 6:00pm
Thảo luận tiếp tục đề tài “Thực Hành Tới Đích”
6:30pm– 7:30pm
Ăn Tối và Niệm Bát Nhã
7:30 pm – 9:30 pm
Trà Đạo và khai triển tiếp “ Phương Thức Tu Học để Thực Hành Tới Đích”
9:30 pm – 10:30 pm
Mật Niệm Bát Chánh, Thở chiếu minh, lạy kiếng
10:30 pm – 11:00 pm
Ngồi Niệm Phật chung
11:00 pm Chung Thiền
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Chủ Nhật 31 tháng 8, 2008
6:00 am – 6:30 am
6:30 am – 7:30 am
7:30 am – 9:00 am
9:00 am – 10:00 am
10:00am – 12:00pm
12:00 pm – 1:30 pm
1:30 pm – 2:30 pm
2:30 pm – 4:00 pm
4:00 pm – 6:00pm
6:00pm– 7:30pm
7:30 pm – 9:00 pm
9:00 pm – 10:30 pm
10:30 pm – 11:00 pm
11:00 pm -

Thể dục trợ luân, lạy kiếng
Chung Thiền
Điểm tâm
Đi niệm hành, sinh hoạt tự do
Sinh hoạt Mục Bé Tám
Thiền chung
Ăn trưa
Sinh hoạt tự do, nghe và xem băng của Thầy, Niệm Phật
Mọi người trao đổi phương thức tu học
Ăn Tối và Niệm Bát Nhã
Văn Nghệ
Mật Niệm Bát Chánh, Thở chiếu minh, lạy kiếng
Ngồi Niệm Phật chung
Chung Thiền

Thứ Hai 1 tháng 9, 2008
6:00 am – 6:30 am
6:30 am – 7:30 am
7:30 am – 9:00 am
9:00 am – 10:00 am
10:00am – 12:00pm
12:00 pm – 1:30 pm
1:30 pm – 2:30 pm
2:30 pm

Thể dục trợ luân, lạy kiếng
Chung Thiền
Điểm tâm
Đi niệm hành, sinh hoạt tự do
Chia xẻ cảm tưởng và phát biểu tự do
Thiền chung
Ăn trưa
Giải tán
THƠ

BÁO TỪ ÂN
Báo hiếu Từ Ân thật đúng mức
Tình thâm Mẫu Tử không lìa dứt
Trường đời vững bước chẳng lo âu
Tâm đạo sáng ngời trong nội thức
Hiếu thảo làm nền để lập thân
Bình tâm quán xét bồi công đức
Duyên Trời thử thách dạ môn sinh
Chúc bạn qui trung thời đắc nhứt.
Tao-Ðàn Phú-Nhuận, 28-04-2006
NGUYỄN HIỀN.
====
CHỢ ÐỜI
Chợ đời thử thách truân chuyên
Biết tu tiến hóa mối giềng an khang
Thấy ta sái quấy mọi đàng
Chơn hồn thức giác hương ngàn dâng lên
Vững tâm dũng chí đắp nền
Siêng hành Pháp Lý mình ên theo Trời
Cha thương, Phật mến, tuyệt vời !

Lià xa danh lợi, đạo đời khỏe tâm
Ích chi lý lẽ, sai lầm
Không cần tranh cải lý chân với người
Soi lòng sửa tánh tốt tươi
Tự tu tự giải sáng ngời đạo tâm
Yêu mình, gắng học truy tầm
Ðường ngay nẻo chánh khỏi lầm khỏi mê
Vô Vi Pháp Lý trọn bề
Theo Thầy Di Lạc ta về cùng Cha
Bền tâm hướng thượng thăng hoa
An vui đạm bạc, đậm đà yêu thương
Trường thi khảo thí tới luôn
Tịnh yên tâm thức qua truông nhẹ nhàng
Trần gian như thể Thiên Ðàng
Vui hành tự thức vinh quang đời đời.
Thanh Ða, 16-07-2008
Tư Ếch Chợ Ðời.
====
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Thiền sinh Phương.
HỎI LỆ SA
===
Ngọt dối đặng danh được tiếng hòa
Tu hành chân thật chả ba hoa
PHƯỚC DUYÊN ÐẠO
Thật thà chất phác thẳng lời nói
Thân người khó được, phước đầu tiên,
Kế, gặp Phật Tiên thuở hiện tiền,
Phán xét ngày về khỏi lệ sa
Ba, ngộ Chơn Thiền lo tịnh luyện,
1/9/2008
Tự hành tự giải thoát khùng điên.
Phúc Tâm Cà Mau 1/9/2008
Phú Nhuận, 03/08/08
===
Thiền Tâm.
HOA CÀ MAU
CÔ đơn hành pháp gắng từng ngày,
THỬ LÒNG
******************
HOA nở rồi tàn, hương sắc phai.
Như Bé ngây thơ chẳng biết ai
CÀ rịch cà tang, đời mãi khổ,
Bạn đạo đến thăm chắng đoái hoài
MAU khai chơn tánh đáo Thiên Ðài.
Phú Nhuận, 04/08/2008
Nhưng thầm phóng điển độ từng đứa
Một niềm đại đạo Niết Bàn say
Thiền Ðăng thân tặng.
====
Khi một người đắc quả vị Phật (Phật Tám)
NGHIỆP CHƯỚNG ÐỜI
Dù lời nói hay hành động đôi lúc như người bình thường.
Dục tình mối nhợ gút đầu tiên,
Nhưng bên trong luôn chứa đựng một tình thương
Cột tiếp công danh, kế đến tiền.
rộng lớn bao la vô bờ bến chỉ có cứu độ !!!
Dành giựt của đời sanh nghiệp chướng,
24/7/2008
Tuổi già sức yếu biết mình điên.
Phúc Tâm Cà Mau 24/7/2008
PN. 03/08/08
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Chúng tôi, Hội Ái-Hữu Vô-Vi Florida xin báo tin cùng các bạn đạo Vô Vi khấp năm châu:
Thân mẫu của anh Lê-thanh-Tùng, chủ thiền-đường Tampa Florida, cụ Cao-thị-Dậu sanh ngày 01 tây tháng 07
năm 1909, mất ngày 04 tây tháng 08 năm 2008 lúc 10 giờ sáng tại Tampa Florida , hưởng thọ được 99 tuổi.
Kính xin các đạo-hửu bốn phương, hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Bà được sớm siêu-thăng tịnh- độ.
Xin chân thành cảm ơn .
HAHVV Florida.
2) Gia Đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
- Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California, Hoa Kỳ
- Các Bác, các Chú va các Anh Chị Em trong Đại Gia Đình Vô Vi (Nam Cali)
Đã thân tình gọi điện thoại chia buồn, gửi vòng hoa phân ưu, đến viếng thăm, cùng ngồi Thiền Niệm Phật
hướng tâm cầu nguyện và tiễn đưa Linh Cữu của Cha chúng tôi là:
Ông Vũ Xuân Trường,
đã ta. thế tại Santa Ana, California, hưởng thọ 79 tuổi
Đến nơi an nghỉ cuối cùng.
BD Vũ Quốc Khanh, Ngọc Hương và Tang Gia đồng bái tạ
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