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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

Chieàu Saâu
Chieàu saâu khai trieån lyù quaân bình
Thoâng caûm ñôøi nay roõ caûnh tình
Duyeân nôï traøn ñaày taâm thöùc giaùc
Bình taâm thanh tònh roõ thaân hình
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 23/01/99 đến 29/01/99
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 gi
ai 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) Phản lại người mà mình từng kính trọng hậu quả sẽ ra sao ?
2) Cương quyết sửa tiến và cương quyết phá hoại thì hậu quả sẽ ra sao ?
3) Tại sao làm người phải già phải bệnh và phải chết ?
4) Duyên tình thanh nhẹ chỉ có tương ngộ trong điển giới và không xa lìa có phải không ?
5) Quang chiếu bằng cách nào mới đúng ?
6) Mục đích của người tu Vô Vi để làm gì ?
7) Tình thâm đạo mầu nằm ở đâu ?
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1) Monaco, 23/01/99 3 : 05 AM
Hỏi : Phản lại người mà mình từng kính trọng hậu
quả sẽ ra sao ?

2) Monaco, 24/01/99 4 : 15 AM
Hỏi : Cương quyết sửa tiến và cương quyết phá hoại
thì hậu quả sẽ ra sao ?

Ðáp : Thưa phản lại người mà mình đã từng kính
trọng, thì uất khí sẽ tràn ngập nội tâm, điển tâm sẽ bị
hạ từng công tác, tức là tham dục, sẽ xảy ra nhiều
chuyện bất trắc của cuộc đời còn lại
Kệ :
Hạ từng công tác điển dục hoài
Trí tuệ không minh chẳng có tài
Tình cảm không còn gieo ý động
Khổ tâm cực trí vẫn lầm sai

Ðáp: Thưa cương quyết tu sửa thì chỉ có tiến không
có lùi. Ngược lại cương quyết phá hoại thì chỉ có hại
cho tâm lẫn thân, khổ đến mà không hay, chuyện trời
không giúp thì chuyện đời tranh chấp, chỉ có gia tăng
tạo nghiệp mà thôi
Kệ :
Tự mình chưa thức vẫn hành tồi
Khó khổ không hay tưởng được ngôi
Bệnh hoạn gây nên không lối thoát
Hành thông tự giải tiến từ hồi
4) Monaco, 26/01/99 5 : 22 AM
Hỏi : Duyên tình thanh nhẹ chỉ có tương ngộ trong
điển giới và không xa lìa có phải không ?

3) Monaco, 25/01/99 6 : 20 AM
Hỏi : Tại sao làm người phải già phải bệnh và phải
chết ?
Ðáp : Thưa làm người phải nếm qua định luật sanh
lão bệnh tử nhiên hậu mới thấu triệt gốc gác thanh
nhẹ của Trời đất là vô sanh và bất diệt, học hỏi
không ngừng nghỉ là vậy
Kệ :
Ðổi thay tình thế vẫn vui vầy
Giao cảm cảm giao trí đổi thay
Vở lẽ trời cao qui một mối
Thanh bình thức giác tự mình xoay

Ðáp : Thưa giải bỏ thăng hoa chỉ có trụ tiến và hòa
hợp tương thông, gọi là thức hòa đồng phát triển vô
cùng sống động
Kệ :
Chẳng còn trong ước ngoài mong ngộ
Chỉ có tu tâm sớm gặp bồ
Ðường đạo quân bình trong thức giác
Bình tâm học hỏi niệm Nam Mô

5) Monaco, 27/01/99 6 : 55 AM
Hỏi : Quang chiếu bằng cách nào mới đúng ?

6) Monaco, 28/01/99 1 : 50 AM
Hỏi : Mục đích của người tu Vô Vi để làm gì ?

Ðáp : Thưa quang chiếu bằng cách hướng tâm về
trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ liên hệ với trung
tâm bộ đầu thì mới đúng. Ngược lại hướng tâm về
mưu đồ cầu xin thì không đúng và sẽ loạn động thêm
Kệ :
Qui nguyên giềng mối rõ chơn tà
Thấu triệt chơn tâm chuyển thiết tha
Vũ trụ trung tâm là khí lực
Hành thông khai triển tự minh hòa

Ðáp : Thưa mục đích của người tu Vô Vi dấn thân
hành pháp cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp
Kệ :
Thực hành phát triển rõ chơn tâm
Hiểu lý chơn tâm tự tiến thầm
Cứu độ chính mình ảnh hưởng tốt
Thành tâm phục vụ lý uyên thâm

7) Monaco, 29/01/99 5 : 45 AM
Hỏi : Tình thâm đạo mầu nằm ở đâu ?
Ðáp : Thưa tình thâm đạo mầu liên hệ từ nhiều kiếp
Kệ :
Tình duyên đạo đạt ý thâm sâu
Tái ngộ chung vui rất nhiệm mầu
Ðời đạo không còn gieo thắc mắc
Bình tâm học hỏi rõ chiều sâu
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1. Hỏi: Thưa Ông Tám, tại sao ngồi thở 12 cái, nằm thở 78 cái?
Ðáp: Nằm, tôi không có kêu thở 78 cái. Tôi kêu thở 12 cái thôi. Rồi 1 11 chứ tôi không có cho người nào
lưu ý 78 cái. Nếu lưu ý 78, cái con người nó động. Mà chỉ nói 12 cái không hà. 1 12 rồi 1 11, 1 10... lần lần
nó lọc tới 0. Người ta có ý định giải tỏa một giáp vọng động thôi, chứ người ta không kêu mình làm 78 cái.
Nhiều người nói tôi làm 78 cái, thì nó động rồi. Khi mà làm 56.. 57.. 58 ở đây nó buồn lắm. Còn làm 1 10 thì
nó không buồn,... 76... 77.. còn cái nữa.. 78, nó hư rồi. Không có được. Người ta nói 1 12, 1 11, 1 10, rồi
được nghĩ ngơi rồi làm lần lần... lần lần, giải tỏa cho nó đi tới con số 0.
Còn ngồi, tối đa là 12 cái thôi. Hít vô “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Ngồi là chánh, sửa cái
mạch Nhâm và mạch Ðốc. Ngồi đó là CHÁNH, còn nằm đó là PHỤ, để cho tứ chi khỏe mạnh, cũng như một
môn thể thao, thấy không? Mà đừng có nghĩ 78 cái. Hễ nghĩ 78 cái thì người đó làm rồi nó động, không xài
được. Tôi nói rồi, tôi nói hoài mà nhiều người cứ làm 78 cái hoài.
2. Hỏi: Soi hồn và Pháp Luân Thường Chuyển cùng một lúc được không?

Ðáp: Ðâu có được. Nó tức ở trong đó. Soi hồn là soi hồn, thở thường. Còn PLTC, người ta hít vô “đầy rún,
đầy ngực, tung lên bộ đầu” để cho nó có chỗ thoát, cái này bịt cứng. Ở đây nó tung lên lộn xộn hết đâu có
được. Soi hồn thở thường thôi. Còn PLTC là PLTC. Có một ông người ta chỉ một đường làm một ngả, nó cứ
bịt vầy nè, rồi ảnh hít thiệt nhiều, thét cái đầu lùng bùng. Hỏi tại sao tôi bị lùng bùng? Tôi nói: “đâu có ai dạy
anh vậy”. Ðó! Soi hồn là soi hồn, Pháp Luân là Pháp Luân. Ông thấy sách vở đàng hoàng không? Ông làm
sai. Ông muốn tu, ông giận vợ ôạng, ông tu chết cho rồi ông phải chịu chứ. Ông bịt đó ông tự tử à? Chỉ ông
tu đàng hoàng, ông bịt đó ông tự tử, ông phải ráng chịu, làm người lùng bùng luôn, đầu óc lùng bùng luôn.
NGÀY NAY VÀ NGÀY SAU
Ngày sau đến nước Thiên Ðàng
Ngày nay phải nhận dương gian tu hành
Khổ đời như một biển xanh
Gian nan trần thế, chúng sanh não lòng
Nét nhăn trên mặt dài dòng
Tặng cho nhân thế mênh mông ưu phiền
Tình đời chẳng thiếu oan khiên
Ðãi đằng trần thế, Phật Tiên đợi chờ
Ai đang tại thế bơ vơ
Mây bay gió thoảng chẳng ngờ ngộ duyên
Lòng thành mới đặng Phật Tiên
Chiếu cho nhân loại mối giềng thăng hoa
Từ đây khắp cõi ta bà
Bằng câu lục tự thiết tha Phật Trời
Chẳng còn ngăn cách mù khơi
Người ngoan tại thế nơi nơi thỏa lòng
Thiên Ðàng chẳng phải ngóng trông
Nhớ về Trời Phật lập công tu hành
Nối liền Tiên Phật chúng sanh
Từ khi giác ngộ chẳng đành nào quên
Niềm tin Trời Phật vững bền
Ðời đời kiếp kiếp sao quên Ơn Trời
Một hơi thở được thảnh thơi
Ngày đêm hành niệm cho đời thế thôi
Ngày ngày nhớ nhớ Nước Trời
Lòng còn nặng trĩu rối bời tâm tư

THƠ
Thì câu Lục Tự Ðại Từ
Nhắc nhau niệm Phật khư khư nhớ hoài
Ngày sau của một tương lai
Lưu thanh khử trược có ngày Bồng Lai
Ðến nơi Tiên Cảnh Phật Ðài
Như như bất động đêm ngày an cư
Ngày đêm chẳng dám chần chừ
Lo hành lo niệm đầu tư Nước Trời
Cho đời bớt khổ sầu vơi
Ngày đi ngày đến nơi nơi vui vầy
Dù đời khổ nạn đó đây
Vẫn mang ước nguyện tương lai Nước Trời
Nụ cười nước mắt còn rơi
Thì còn hành niệm đời đời an cưà
Hiệp Bình Phước, 20/09/2008
TỪ HÙNG.
====
===
HƯỚNG NGOẠI
Hôm qua còn tỉnh, say hôm nay,
Xen xía chuyện người phải học bài;
Hướng ngoại tâm phàm gieo động loạn,
Việc mình quên giải bởi thài lai.
Phú Nhuận, 17/08/2008
Thiền Tâm.
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THẾ SỰ ÐỜI NAY
Ðời nay lắm chuyện đau lòng
Phước đức chẳng tạo mãi hòng lợi danh
Luật Thiên định sẳn chẳng tòng
Chạy theo danh lợi trong vòng trầm luân
Ðâu hay mạc kiếp ngày cùng
Mãi mê danh lợi quay lưng hững hờ
Mỗi người định số sẳn phần
Giàu nghèo sướng khổ cân phân Luật Trời
Luật Thiên sắp sẳn từng phần
Lập công bồi đức hưởng ân thuận chiều
Cải luật chuốc khổ đìu hiu
Gian truân khốn khó ngược chiều thăng hoa
Hãy mau thức tỉnh nương đà
Lo tu chưởng phước thuận hòa chuyển xoay
Trước chưởng nay hưởng qui hườn
Ðáo lai thọ hưởng thuận đường tiến thăng
Hồi tâm tỉnh trí ăn năn
Thấy tội thấy phước tìm phăng đường về
Cảnh đời lắm chuyện ủ ê
Sớm tu sơm thức sớm về cõi Thiên.
Long An, 04/11/2008
Thiện Công.
===

TÌNH THƯƠNG
“Người trồng Thiên Tuế người chơi
Ta trồng Hạnh Ðức để đời về sau”.
Tình Thương hoa Ðạo đủ màu
Càng cho càng đượm ngọt ngào mùi thơm
Tình Thương vô úy pháp chơn
Vô biên, giới hạn công ơn giáo truyền
Khai tâm mở thức người hiền
Cộng động pháp lực định thiền Vô Vi
Tình Thương tâm rộng Ðại Bi
Ban vui cứu khổ hồn qui lối về
Ðừng nhiễm vật chất đam mê
Thân tâm sa đọa ê chề khổ đau
Tình Thương, Ðiển giải cho nhau
Như nguồn mạch nước trên cao rạt rào
Chan hòa lòng đất thấm vào
Suối, hồ, sông, biển tương giao điển lành
Tình Thương tất cả chúng sanh
Thái Dương ban chiếu Ðiển Thanh nắng Trời
Ðem cho sự sáng nơi nơi
Ðồng tiến đồng hóa, Ðạo đời khai minh
Tình Thương bản tánh Như Lai
Vô Vi Thiền Pháp triển khai Ðạo mầu.
Thủ Ðức, 04/11/2008
Huệ Tâm.
====
TÂM MINH
Ðất Trời biến chuyển tự xưa nay,
Người Ðạo phải thông tỏ mọi bài;
Tâm thức quân bình, trong tự tại,
Ngoài thì không nhiễm, gió nào lay.
Phú Nhuận, 17/08/2008
Thiền Ðăng.

Thông Báo Đại Hội “Viễn Tiến” Montreal 2008
Kính gửi quý bạn đạo,
Xin quý bạn lưu ý:
1) Đưa đón từ phi trường về khách sạn các ngày 19, 20, 21, 22, 23, 24 tháng 11:
Vì nhân sự giới hạn, chúng tôi chỉ có thể đưa đón quý bạn từ phi trường Montreal-Trudeau (YUL) về
Khách Sạn tổ chức Đại Hội (HYATT Hotel) hoặc 2 khách sạn gần đó (có thể đi bộ đến) là Travelodge (có
xin thê m phò ng)và Le 1 René-Lévesque trong trường hợp quý bạn có giữ phòng tại các khách sạn này. Tất
cả 3 khách sạn này đều gần nhau và còn chỗ trống để book trước và sau DH. 2 khách sạn Travelodge & Le 1
René-Lévesque giá rất tốt (xin xem trên intranet web site www.vovinet.org)
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1) Tại phi trường, xin quý bạn chờ ban Chuyển Vận tại INFORMATION DESK ở trong trường hợp
chưa gặp ai đón . Chúng tôi có 1 hay 2 bạn đạo túc trực ở phi trường bên ngõ EXIT của DOMESTIC
và INTERNATIONAL (ngõ ra từ các chuyến bay nội địa hay từ nước ngoài).
2) Quý bạn có thể sử dụng 2 đồng Quarter (25 xu) của Mỹ để gọi điện thoại cho BCV(số đ. t. trong cẩm
nang: 514.885.1858) hoặc email vientien008@gmail.com
3) BCV sẽ cầm bảng Vô-Vi tại ngõ ra (EXIT) sau khi lấy hành lý (Luggage Area).
4) Quí bạn đạo phải trách nhiệm hành lý của mình
2) Cẩm Nang Đại Hội và số ID
Vì tên quý bạn đạo có nhiều trường hợp trùng tên, xin quý bạn luôn luôn trình số ID Number và Tên
Họ khi check in tại khách sạn (Số ID có ghi trong cẩm nang). Ngoài ra, xin quý bạn ghi rõ số ID và Tên Họ
trên tất cả hành lý cá nhân để tránh thất lạc khi BCV đưa về khách sạn.
3) Thời Tiết tại Montreal
Xin quý bạn đạo phương xa lưu ý : Tháng 11 tại Montreal trời có thể mưa tuyết nhẹ và nhiệt độ có thể
xuống lạnh thất thường. Xin quý bạn nhớ mang đủ áo, nón và giầy đi không trơn.
Nếu BD cư trú tạm tại Thiền Ðường trước hay sau DH nên đem sleeping bag (bị ngủ) nếu không rất
dễ bị cảm lạnh nhất là BD từ xứ nóng đến. Trong Hotel Hyatt hay Khu Shopping Complexe Desjardins họ để
sưởi rất ấm nên không cần áo lạnh.
4) CHECK IN ngày 22 và 23 tháng 11
Tại Hyatt Hotel Ban tiếp tân đã có mặt từ ngày 22/11/2008 nếu cần giúp đỡ hay hỏi gì.
Bạn đạo đến nhóm đông vào ngày 22 và 23/11/08, xin check in tại nơi dành cho Vô-Vi tại Phòng SALLE
DES ARTS (VO VI REGISTRATION) (cùng tầng lầu với Lobby/Reception Hotel) trong thời gian từ 3 giờ
chiều đến 10 giờ tối. Ban Trật Tự sẽ hướng dẫn các bạn đến đây.
Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội Viễn Tiến,
Ban Tổ Chức Đại Hội
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Lưu Thị Gương là thân mẫu đạo hữu Ngô thị Vân Anh,
mất ngày 02 tháng 11 năm 2008 tại Montréal, hưởng thọ 80 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Hội Ái Hữu Vô Vi Canada
BẠN ÐẠO V ẾT
CÔ ÐỘC VIÊN
Có một lần mình nghe trong băng giảng của Thầy có câu này: “Cô Ðộc Viên một mình mình tiến
hóa”. Vậy Cô Ðộc Viên là gì, mà tại sao người tu lại cần bước vào khu vườn Cô Ðộc đó ?
Ở ngoài đời, người ta hay khoe hàng, khoe sắc trước bàn dân thiên hạ, tự giới thiệu mình với mọi
người, mong kiếm chút đỉnh công ăn việc làm cho sự nghiệp, kiếm được một nàng Công Chúa, hay một
chàng Hoàng Tử, nôn na là một nửa phần còn lại cho mình trên lãnh địa tình yêu! Nhưng trong con đường
đạo thì tự trong tâm hồn mình phải ẩn dạng trước mắt toàn thể mọi người, chân vẫn bước đi nhưng ý vẫn
niệm hành theo Nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật, vào giữa chốn phồn hoa mà cứ ngỡ những bước chân tĩnh
lặng đang chầm chậm trên khu vườn Lộc Uyển mà thuở xưa Ðức Phật đã từng đi, vườn Cô Ðộc Viên.
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Mình tu theo Thiền Vô Vi là theo đời đạo song tu, nhập thế tu, vẫn kiếm cơm áo gạo tiền cho cuộc
sống, và khi cọ sát với trường đời đôi lúc tâm hồn cũng mệt mõi và tìm sự thư giản cho thân tâm, và đây là
lúc rất quan trọng với mình.
Thư giản là chuyện đương nhiên để giãm STRESS, nhưng cách thư giản thì rùn rợn vô cùng, đại đa số
chúng ta khi vào đạo là đã thức tỉnh được một phần chơn giác, giống như một người vừa ngóc đầu lên khỏi
mặt nước nhưng toàn thân còn lặn ngụp dưới bùn nhơ, cho nên khi tìm cách thư giản là đang tìm lại thú đam
mê cũ của mình. Kẻ mê tình thì tìm tình, mê sắc tìm sắc, mê rượu tìm rượu. Dần dần mình sẽ hoàn trở về với
bản chất của ngày xưa, thân tâm hướng hạ mà sanh phiền não, không còn cơ hội tìm lại sự an lạc của khu
vườn Cô Ðộc Viên được nữa rồi.
Biết, để lúc thân tâm mệt mõi thì sự thư giản của mình là ngồi một góc nào đó mà niệm Lục Tự Di
Ðà, nhắm mắt tịnh tâm để tận hưởng sự an lạc của khu vườn Cô Ðộc Viên, nếu cố gắng được một thời gian
ngắn là mình sẽ phục hồi chơn điển, trí ý thường trụ tại trung tâm đỉnh đầu thì mình sẽ qua được cơn khác
vọng đòi hỏi, sau đó nhớ cám ơn Chư Phật, Chư Tiên đã hổ trỡ cho mình.
Mình cũng hiểu từ chối nổi đam mê hưởng thụ dục lạc thế gian là sự mất mát lớn lao của một kiếp
người, nhưng cần phải hy sinh nó vì tương lai của phần hồn và cơ hội để giúp đỡ cho cha mẹ cùng cữu huyền
thất tổ trong cõi vô vi.
Mình chưa chịu lui mình vào sự thanh tĩnh, chưa dám chấp nhận cô đơn, là còn hướng ngoại hưởng
thụ, sợ sống với nổi khổ của mình nên tìm cách tránh né, thì chắc chắn tâm hồn luôn luôn vị giao động, dù
cho có nhận một pháp môn nào quí báu cách mấy cũng bằng thừa, đơn giản là mình chưa thật sự muốn tu.
Viết lên đây thật ngại, vì bản thân mình đã hoàn thiện được đâu, nhưng về mặt chân lý thì con đường
ta phải như thế, vì một hành giả vô vi thì phải có đức hạnh để phù hợp với tôn chỉ mà các bậc Tôn Sư đã
truyền đạt lại, đó là sự dứt khoát mở các trói buộc của tâm hồn trước ngũ dục thế gian, từ bỏ được những vết
chân thăng trầm nơi cát bụi vô thường mà bước vào khu vườn Cô Ðộc Viên, là phát huy được luồng thanh
điển Chơn Như đã bị lãng quên hằng bao nhiêu kiếp.
Tóm lại một hành giả dám sống thật với cõi lòng, không ngại ngùng sợ sệt khi phát hiện còn tham sân
si phiền não, dám lấy giáo pháp làm niềm vui là đang bước vào Cô Ðộc Viên mà âm thầm tiến hóa.
Ðường về bến giác một mình thôi
Lẳng lặng an vui điển phục hồi
Cô Ðộc vườn xưa tầm chánh giác
Ðam mê từ bỏ Phật hườn ngôi.
Phú-Nhuận, 29-10-2008
Thiền sinh Phương.
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