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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) Tại sao tâm bất ổn?
2) Thực hành không đúng phải làm sao?
3) Muốn tu dứt khoát có được không?
4) Muốn đạt pháp phải làm sao?
5) Chuyện nào phải làm và chuyện nào không?
6) Muốn có trật tự phải làm sao?
7) Duyên lành là những chuyện gì?
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1) El Cajon, 29-06-2006
Hỏi : Tại sao tâm bất ổn?

2) El Cajon, 30-06-2006
Hỏi : Thực hành không đúng phải làm sao?

Ðáp : Thưa tại vì chưa hiểu giá trị của đường tu
Kệ :
Thành tâm thực hành chánh pháp thoát
Quí yêu Trời Phật minh đạo pháp
Khai triển chính mình thức giác tu
Bình tâm hành pháp qui một mối

Ðáp: Thưa thực hành không đúng phải dày công
Kệ:
Tự thức tự tu điều cần thiết
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền
Qui y Phật Pháp không thay đổi
Siêng năng hành pháp tự thức tâm

3) El Cajon, 01-07-2006
Hỏi: Muốn tu dứt khoát có được không?

4) El Cajon, 02-07-2006
Hỏi : Muốn đạt pháp phải làm sao?

Ðáp : Thưa muốn tu dứt khoát là tốt
Kệ :
Dứt khoát tâm tu tự sửa mình
Hành thông đời đạo qui y Phật
Quí tưởng Trời cao tâm không bận
Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô

Ðáp : Thưa muốn đạt pháp phải thực hành đúng
đắn
Kệ :
Siêng năng thực hành chỉ đạt pháp
Giải quyết mê mù tự thức tâm
Thành tâm tu luyện tránh sai lầm
Thực hành chánh pháp chung hội hợp

5) El Cajon, 03-07-2006
6) El Cajon, 04-07-2006
Hỏi : Chuyện nào phải làm và chuyện nào không? Hỏi : Muốn có trật tự phải làm sao?
Ðáp : Thưa chuyện cần phải làm ngay và chuyện
không cần thiết cũng không nên nghĩ đến
Kệ :
Việc làm trật tự rất cần thiết
Thành tâm xây dựng tránh buồn phiền
Thực hành chánh pháp rất cần luyện
Bình tâm học hỏi pháp chơn truyền

Ðáp: Thưa muốn có trật tự phải thực hành đúng
Kệ:
Thành tâm phục vụ duyên Trời độ
Khai triển chính mình niệm Nam Mô
Khai thông trí tuệ minh đạo đức
Duyên lành sẵn có ta nên học

7) El Cajon, 05-07-2006
Hỏi: Duyên lành là những chuyện gì?
Ðáp : Thưa duyên lành xuất phát tự thiện tâm
Kệ :
Tâm thật thà xây dựng nên công
Khai triển tâm linh sống một lòng
Khai tâm mở trí thông đường đạo
Thực hành chánh pháp mở huệ tâm
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Khi làm pháp luân nằm, hít thở, nhưng mà tôi không có đếm, thở một hồi lâu thấy
tay chân nó tê cứng là sao?
Ðáp: Tại sao tôi kêu ông đếm 12 cái? Bởi vì tất cả là biến chuyển của một giáp. Từ một giáp
ông aligner (sắp xếp) thanh lọc tới zero (0). Không có cái gì hết, cái tâm nó mới định, cứ hít thí... thí
đó rồi vọng động, mình có thứ tự, à lập lại cái thứ tự, sau một giáp đó rồi, nó đàng hoàng rồi, nó
thanh lọc tới zero. Ðó! Rồi khuya mình nói: 1 giờ dậy là 1 giờ dậy, cái chủ điểm, lên núi tu khỏi cần
đồng hồ, người ta mới chỉ một giáp, để trong này nó chuyển hóa, đúng giờ là nó phải dậy cũng như
đồng hồ vậy đó.Anh cứ làm 1 tới 12, rồi 1 tới 11, 1 tới 10, cứ nghe tôi làm như vậy đó nó mới đúng,
chứ đừng có hít lu bù, hít lu bù sau này nó làm biếng lắm. Nó có thứ tự để mình điều khiển, sau này
điều khiển tứ phương: Ðông Tây Nam Bắc, Ðông Nam, Tây Nam, Ðông Bắc, Tây Bắc... những cái
giáp chuyển trong cơ thể cũng còn chịu trách nhiệm nữa. Chủ Nhơn Ông phải biết hết những cái luật
định trong cơ thể. À, rồi mới phân cái giờ giấc đi, cái giờ giấc về, cũng như cái giờ giấc nào ở bên
trên có những cái chuyển minh chuyển xuống thế gian, mình ứng tiếp để mình cho cái phần nào nhẹ,
phần nào nặng, học cái đó.
Sau này đi làm việc nhiều, không có học thầy bói bao giờ, nhưng sau này nó hay lắm, nó
không có thua thầy bói đâu, bởi vì học là học cái toàn khoa, chứ không có học lôi thôi. Tụi tôi nói
thiệt, cái đầu cũng có sạn rồi, không có dễ gì học bậy đâu. Học cái nào là học một khóa một, một
kiếp này cho nó xong đi, cho nó đầy đủ toàn bộ complet rồi đi luôn. Chứ còn thiếu một chút, lên trên
kia cũng bị gạt trở lộn xuống, cho nên các bạn học đủ hết, sau này nó mở cùng hết, nói cái thì giờ,
nói cái ngũ hành, nói cái gì nó biết cái đó.
Hỏi: Thiền thì phải được định, như thế nào gọi là định? Và thiền bao lâu được định? Và
tại sao thiền mãi không được định?
Ðáp: Thiền, cái này của chúng ta đây có cái pháp, pháp luân thường chuyển để giải tỏa cái
trược điển của bộ đầu và của cơ thể. Cái trược nó ly khai khỏi bản thể rồi thì nó lưu cái thanh, lúc đó
nó mới định. À, mình lấy cái gì chứng minh là lúc tôi thiền nó định? Là khi tôi ngồi xuống như tôi
không còn ở trong căn nhà này, thì tự nhiên tôi mới định.
Cái gì kêu bằng động? Là tôi còn liên đới với tất cả vật chất, liên hệ này kia kia nọ với cái
luồng điển của sức hút hồng trần của mảnh đất phù sanh này, thì nó làm tôi nhiễu động, mà tôi vượt
qua khỏi cái khe đó rồi thì tự nhiên tôi ngồi xuống, tôi đi, tôi đứng hay tôi làm cái gì nó cũng là vượt
khỏi cái đó. Nó nhẹ nhàng, nhẹ như lông hồng, thì lúc đó cái tâm chúng ta mới định được. Cho nên
chúng ta có cái phương pháp để thúc đẩy và đánh đổ cái trược điển ra ngoài, nó mới đi tới định
được, chứ còn nếu ngồi đó công phu mà còn nghe một chút nhiễu động, cái tâm mình còn động theo,
thì không có bao giờ được.
Cho nên chúng ta đã có cái phương pháp. Những người tu ở đằng này cũng đã ở trong cái quá
trình tụng kinh, tin tưởng ông lên bà xuống, đủ thứ hết, đạo giáo nào cũng có theo, nhưng mà rốt
cuộc không có kết quả. Bây giờ phải trở lại cái thực trạng của mình và khai thông lấy mình, cái
luồng điển nó hòa cảm ở bên trên, rồi thì nó chiếu cái ánh sáng đó, chúng ta nương theo cái ánh sáng
đó mà tu, nó mới vượt khỏi sức hút của hồng trần, thì lúc đó nó đi tới, lúc nào ngày đêm nó cũng
sáng mới đi tới định được. Lúc nhắm mắt mà sáng mới định, còn nhắm mắt tăm tối, động loạn, nghĩ
việc này việc kia, thì không có bao giờ định được. Cho nên đòi hỏi sự công phu, chứ không có thể
nói bao lâu mới định được.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bác Phạm Bá Lâm sinh năm 1925 , đã từ trần
vào lúc 3 giờ 40 ngày Aug 7 2006 ở Genneral Hospital Toronto (81 tuổi) được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý đạo hữu
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Thái Hoàng Minh, sinh năm 1952 đã
từ trần ngày 03-08-2006, tai Houston,TX được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý đạo hữu
THƠ
HỒNG ÂN
Vô Vi Pháp Lý được Trên ban.
Hành luyện thân tâm được nhẹ nhàng.
Xuống thấp lên cao do tự thức.
Công phu nổ lực hưởng Thiên-Ðàng.
Trên không phù hộ người mê hoặc.
Trì niệm triền miên chẳng ngỡ ngàng.
Ðời đạo song hành không dấy động.
Vía Hồn thanh thoát đáo Tây-Phang.

Bây giờ tập luyện dài lâu
Có nhiều thanh điển bộ đầu mới yên
Ông Trời Ông Phật Ông Tiên
Lo cho nhân loại giác duyên Thiên đàng

Tây-Phang muốn đến khổ nài bao.
Dầy công hành pháp đáng tự hào.
Không dụng tướng, tâm, mà dụng điển!!!.
Dấn thân tu học, tự vươn cao.
Kẻ “tu cơ hội và lòe bịp”.
Khổ nạn triền miên tự chuốc vào.
Giả nghĩa giả nhân phi quân tử.
Chơn thành sám hối điển dồi dào.
Kính bái.
Bình Tân, ngày 12-7-2006.
Minh-Nghĩa.
====
CHIM GỌI ÐÀN
Bây giờ tu hú gọi đàn
Bây giờ Xuân vẫn còn đang vẫy chào
Dư âm hội ngộ xôn xao
Vẫn chờ vẫn nhớ Bàn Ðào gọi tên

Dù cho khổ nạn ta bà
Vẫn trì vẫn niệm, vượt qua khổ nàn
Tình thương Trời Phật thênh thang
Giúp con tiến hóa tìm đàng bình an

Bây giờ Thiền nhớ Thiền quên
Nửa đêm trời lạnh đắp mền nhớ nhung
Nhớ Trời nhớ Phật trong mùng
Qua phần Thiền Ðịnh thủy chung Vía Hồn
Nhớ nhiều Vũ trụ Càn khôn
Trược dâm động loạn đem chôn xuống mồ
Bây giờ thích niệm Nam Mô
A Di Ðà Phật ô hô nhiệm mầu

Trời Xuân nắng Hạ chan chan
Tiếng chim tu hú gọi đàn mến thương
Tiếng Trời tiếng Phật vấn vương
Con ơi con hởi, tìm đường theo ta

Bình an nhân thế trần gian
Sum vầy tình nghĩa Ðạo đàng trường an
Người người hội tụ đá vàng
Ðồng lòng tiến đến Tây Phang thiện lành
Lòng lành tưởng nhớ Cao Sanh
Siêng năng chăm chỉ Trời dành thưởng ban
Trần gian chăm sóc hào quang
Mai kia mốt nọ Thiên Ðàng ái ưu
Thì đừng động loạn lu bu
Lòng vòng tạo cảnh mê mù bao phen
Trược thanh, động tịnh, sang hèn
Quy y điển giới trắng, đen rõ rành
Tiếng chim hót vọng đất lành
Tu hành cho thõa lòng thành Trời ban
Nhân gian tìm đến Thiên Ðàng
Giác duyên Tiên Phật thưởng ban Bàn Ðào.
Thủ Ðức, 20- 02-2006
TỪ HÙNG.
====
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CÁM ƠN NGÀI TỔ
Thương Thầy nhớ Tổ vô vàn
Chúng con xin bước quan san theo Ngài
Lời Thầy Tổ dạy còn đây
Còn bao kỷ niệm đong đầy trần gian
Chúng con tu để Thiên đàng
Sum vầy cùng Tổ rõ đàng Vô Vi
Tổ Ngài gởi lại Từ Bi
Mong trò học đạt kịp kỳ Long Hoa
Chu du khắp chốn ta bà
Dang tay cứu vớt gần xa thế trần
Thật là bạc bẽo vô ân!
Nếu như quên lãng nghĩa ân Tổ Thầy
Một ngày Trời Ðất chuyển xoay
Công ơn Thầy Tổ như đầy biển đông
Thế gian tình nghĩa mặn nồng
Mà Ngài Tổ đã dày công tu hành
Trao truyền gởi lại chúng sanh
Tổ hằng mong đợi đạt thành Tu sinh!
Tu cho về đến Thiên Ðình
Như Trời như Phật tử sinh không còn

Tình Trời ơn Phật chứng mình
Khổ đời tầm Ðạo khai minh nhờ Thiền
Nhờ ơn Cụ Tổ triền miên
Chúng con dấn bước Chân Thiền Vô Vi.
Thủ Ðức, 20-03-2006
TỪ HÙNG.
====
BỒ ÐỀ TÂM
GIẢI TRƯỢC TRẦN THẾ GIAN
Bồ Ðề Tâm kiên cố
Dâm dục ắt chẳng còn
Bồ Ðề Tâm bê bối
Dâm dục đỏ như sonà
Pháp Luân Thường Chuyển hít vô
Sao cho đầy đủ mới Bồ Ðề Tâm
Bổ sung có Pháp Luân Nằm
Tập trung Niệm Phật tham dâm chẳng còn!
Dục dâm động loạn mõi mòn
Xác thân ốm yếu lòng son buồn rầu
Vì đâu quyến rũ xuyến xao
Mắt nhìn cuốn hút! Lòng nào được yên!

Tổ còn dạy dỗ chúng con
Và khuyên đời chớ mõi mòn khổ đau
Vì Ngài chứng đạt Ðạo mầu
Xướng danh Bảo Tạng công lao tu hành

Ta về Thiền luyện cho siêng
Tâm tu hướng thượng về miền Tây Phương
Trần gian say đắm vấn vương
Xoay quanh ác trược!
Tử đường quẹo vô!

Truyền kinh Phật đến chúng sanh
Mong đời học hỏi thực hành siêng năng
Cứ tu chăm chỉ chuyên cần
Phật Ngài hổ trợ khó khăn chẳng sờn

Thiện lành mới được Nam Mô
A Di Ðà Phật Phát Bồ Ðề Tâm
Thực hành tu niệm để vững tâm
Ðối đầu thực tế! Cho mầm Ðạo sanh!

Thong dong một kiếp hạ ngươn
Nhờ Tổ đi trước dọn đường cho hậu sanh
Sống trong thế kỷ trọn lành
Thiện lành, ác trược bao quanh nẽo đời

Bồ Ðề Tâm mãi thiện lành
Di Ðà pháp báu! Tử sanh chẳng sờn
Khổ đời! Tìm đến Lý Chơn
Ân Sâu Tận Ðộ! Khổ! Vờn! Chẳng nao!

Bên Thầy bên Tổ đời đời
Quí thương ân nghĩa chẳng lơi tu trì
Vì Trò cũng có đường đi
Muốn về chốn cũ duy trì Ðạo Tâm

Thì Ðời có trước có sau
Có tầm ra Ðạo nhiệm mầu mới an!
San bằng, lấp trũng dỡ dang
Tạo đường tiến thẳng
Thiên Ðàng tìm Cha

Tháng năm xưa Tổ âm thầm
Tầm tu Chơn Pháp diệu thâm Di Ðà
Thì nay chúng đạo gần xa
Cùng theo Ngài Tổ mặn mà tu sinh

Bồ Ðề Tâm mãi thiết tha
Ðạo đàng kiên cố, mặn mà Phật Tiên
Nhớ Trời! Tưởng Phật! Ngoan hiền
Trao dồi sáng suốt
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se duyên Thiên Ðàng

Vì dâm, vì dục lu mờ Tánh Linh

Nhẫn hoà gắn bó Ðạo Ðàng
Mà về Bĩ Ngạn thênh thang Ðạo Ðời
Xuất hồn về đến Cửa Trời
Tầm sư học Ðạo thõa đời Thiền sinh

Muốn tìm giải thoát ở Quê Xinh
Tự mình phải giải dục tình đeo mang
Muốn tìm đến cửa Thiên Ðàng
Thực hành Chơn Pháp
Siêng năng đến cùng.
Thủ Ðức, 17-02-2006
TỪ HÙNG.

Dâm loàn dâm dục đáng kinh!
Hư hao thần sắc! Khí, tinh đời người
Ðời tu cản trở thiệt thòi
THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ KINH SÁCH VÀ AUDIO CD TRONG DỊP ĐẠI HỘI HỘI TỤ
VINH QUANG VÀO THÁNG 8 NĂM 2006.
Nhân dịp Đại Hội Hội Tụ Vinh Quang 2006 là năm đánh dấu 25 năm Kỷ
Niệm Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế, chúng con thành tâm tri ân Đức Thầy,
tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc trong âm thầm, và quý
bạn đạo hảo tâm đã liên tục đóng góp và xây dựng cho Vô-Vi. Nhân cơ
hội này, VMC đã thực hiện một số kinh sách & audio CD để phát hành
trong dịp Tết Vô-Vi 2006 này.
Về AUDIO CD ẤN TỐNG: Đại hội đầu tiên “Âu Á Tương Hội” ở Pattaya,
Thái Lan là vào tháng 12 năm 1996. Để lưu niệm 10 năm đã qua, VMC
sẽ ấn tống trong dịp đại hội 2006 này 2 CD “Âu Á Tương Hội 1996”
của Đức Thầy đã thuyết giảng, tạm thay thế cho 2 CD Chơn Kinh &
Phụ Ái Mẫu Ái 7, sẽ dành vào dịp cuối năm nay. Đây là một dịp để
Quý bạn nhận thấy rằng Chơn Lý của Đức Thầy đã giảng cách đây 10
năm, nay dù có nghe lại, vẫn vượt thời gian & không gian, và vẫn
rất thích hợp với hoàn cảnh của đại hội “Hội Tụ Vinh Quang” 2006 ở
Thailand kỳ này.
VỀ
1)
2)
3)

KINH SÁCH ẤN TỐNG trong dịp đại hội 2006:
Nhân Gian Du Ký
Luân Hồi Du Ký
Đặc San Vô-Vi 2006 –Kỷ niệm 25 năm đại hội Vô-Vi

VỀ DVD/CD THIỀN CA PHÁT HÀNH TRONG DỊP HÈ 2006:
1) DVD Thiền Ca Hồi Sinh Sum Vầy
2) CD Thiền Ca Hội Tụ Vinh Quang
Vì lý do chuyên chở xa, VMC sẽ đem đủ số lượng kinh sách để phân
phát cho những bạn đạo ở xa, ngoài Bắc Mỹ. VMC sẽ phân phối cho
các địa phương tùy theo lời yêu cầu. Xin quý bạn liên lạc với các
đại diện phân phối về nhu cầu như sau:
Tây Bắc Mỹ:
Nguyễn Như Hoàng
1479 Four Oaks Rd
San Jose, CA 95131
Tel: (408) 272-1428
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Đông Bắc Mỹ:
Quách Cúc
3605 Reed St
Philadelphia, PA 19146
Tel: (215)467-2763
Âu Châu:
Đồng Trọng Trí
Leuchte 19
60388 Frankfurt, Germany
Tel: (49)6109-37-5319
Úc Châu:
Lê Tấn Quốc
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152, Australia
Tel: (08) 9450-7416
Thành thật cám ơn Quý Bạn, và kính chúc Quý Bạn một mùa hè vui tu
trong niềm tin vô tận.

Vô-Vi Multimedia Communication (VMC)

kính bái,

THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ÐẠI HỘI “HỘI TỤ VINH QUANG”
Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Ðại Hội “Hội Tụ Vinh Quang” tại
Thailand vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 21/08/2006 và
23/08/2006.
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 30/07/2006 để chúng tôi
tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình
diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của
mỗi thiền đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương
mình.
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:
•
Subject của email: Van Nghe và ngày diễn (21/08 hay 23/08)
•
Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện
•
Ðịa phương / Thiền Ðường
•
Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.)
•
Thời gian trình diễn
•
Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn
Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn
sau khi đúc kết được chương trình.
Chân thành cảm ơn và mong được sự hưởng ứng ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo.
Thân mời,
Ban Văn Nghệ Ðại Hội,
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái.
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