Số: 804 Ngày: 05 tháng 12 năm 2010

Thaät Thaø
Thaät thaø töï hoïc lyù chôn tu
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaûi ngu
Meâ tín khoâng coøn qui moät moái
Thöïc haønh chôn phaùp tieán töø hoài
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 17/02/2001 đến 23/02/2001
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và
giải toả 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) Nghiệp sát luân lưu từ nhiều kiếp tại sao?
2) Trí tuệ phát triển từ nơi nào?
3) Tại sao làm người không biết thương quí chính mình?
4) Dấn thân độ đời thì phải làm sao?
5) Du hành vượt biển vượt núi có hữu ích gì không?
6) Phần hồn từ không trung giáng lâm xuống làm người rồi sẽ về đâu?
7) Tại sao làm người tái hợp lại vui?
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1) Atlantic city, 17-02-2001 10 : 25 AM
Hỏi : Nghiệp sát luân lưu từ nhiều kiếp tại sao?

2) Atlantic city, 18-02-2001 7 : 40 AM
Hỏi : Trí tuệ phát triển từ nơi nào?

Ðáp : Thưa vì sự sống, cần sự hy sinh của con vật
dâng cho loài người, có sống có tiến, điện năng
phát triển không ngừng nghỉ
Kệ :
Qui nguyên giềng mối tự tâm hành
Các giới tâm thành hướng về thanh
Quí trọng Trời cao tâm tự giác
Cảm thông nguyên lý tự tâm hành

Ðáp : Thưa trí tuệ phát triển từ nơi trung tâm bộ
đầu liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ
Kệ :
Xuân Trời tận độ trí tâm giao
Chuyển hóa nơi nơi đủ sắc màu
Hóa hóa sanh sanh không đoạn dứt
Bình tâm thanh tịnh rõ đuôi đầu

3)Atlantic city, 19-02-2001 3 : 40 AM
Hỏi : Tại sao làm người không biết thương quí
chính mình?

4) Atlantic city, 20-02-2001 8 : 55 AM
Hỏi : Dấn thân độ đời thì phải làm sao?

Ðáp : Thưa làm người mà không biết thương quí
chính mình là vì tập quán của sự tham dâm, lúc nào
cũng muốn có nhiều mà không giữ, phung phí và
hướng ngoại hơn thua, khổ hành mà không giác
Kệ :
Trí tâm không triển thân tâm động
Không tiến không tu tự tréo trồng
Duyên đạo tình đời không phát triển
Khổ hành tự hại chẳng còn mong

Ðáp : Thưa dấn thân độ đời thì phải hy sinh và
nhịn nhục thì mới có kết quả tốt
Kệ :
Dấn thân tận độ quí nhơn tình
Phục vụ thương yêu sửa chính mình
Ðường đạo đường đời chung hợp tiến
Tâm thân ổn định chẳng lo phiền

5) New York, 21-02-2001 10 : 00 AM
Hỏi : Du hành vượt biển vượt núi có hữu ích gì
không?

6) Monaco, 22-02-2001 2 : 05 AM
Hỏi : Phần hồn từ không trung giáng lâm xuống
làm người rồi sẽ về đâu?

Ðáp : Thưa duyên may du hành vượt biển vượt núi
thì mới cảm thức được sự vĩ đại của Trời Ðất
chuyển vô cùng
Kệ :
Thiên thượng nhơn gian đồng tiến triển
Trí óc thông minh tự hiểu mình
Cấu trúc hình thành duyên đạt đạo
Thành tâm tu luyện tự mình minh

Ðáp : Thưa từ không giới ra đi với hai bàn tay
không nhưng bản chất tham dâm đều tạo loạn
Kệ :
Qui hội tham dâm tự tạo phiền
Giựt giành tưởng được cũng không yên
Mất thanh lãnh trược gieo thêm khổ
Học hỏi không ngừng tự tiến nhanh

7) Monaco, 23-02-2001 1 : 45 AM
Hỏi : Tại sao làm người tái hợp lại vui?
Ðáp : Thưa do tình Trời cấu trúc thành người ôm nguyên lý sống động, gặp nhau rất vui
Kệ :
Nguyên lý tái hợp duyên sống động
Tình thương dào dạt rõ chơn lòng
Quí yêu không bỏ tình giao cảm
Thế thái nhơn tình tự đón trông
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại hội Kỳ Quan
19.- Vấn: Câu hỏi thứ hai cuối cùng của một bạn đạo. Nếu được thì cho bằng cách nào?
Đáp: Thì cái từ trường rất dể dãi. Nhiều khi tôi nhắc bạn đạo soi hồn nhắm mắt nhìn trung tim chơn mày,
lúc mình đi thăm người bịnh mình cũng nhìn ngay trung tim chơn mày của đối phương mà an ủi đôi câu,
cái đó nó cũng truyền qua liền tức khắc, nó truyền qua liền, tâm mình cầu nguyện cho họ bình an. Cho nên
nhiều người bịnh, người tu đi thăm người bịnh ít lần thấy họ bớt cũng mừng, nhưng mà không hiểu tại sao
họ bớt. Vì cái từ trường của người bạn quá tốt chuyển cho họ tự thanh lọc tâm thức, và họ dũng mãnh tiến
lên vượt qua tâm bịnh thì nó đỡ được ít nhất 60% bịnh hoạn. Cho nên gần đây ở khắp các nơi, cũng có cái
kêu bằng nhân điện healing trị bịnh cho người ta bằng nhân điện là vậy.
20.- Vấn : Đi vào chổ động loạn thì chổ tam tinh cảm thấy nóng và xoay xoay, như vậy có sao không thưa
Thầy?
Đáp: Sợ là sợ nhất nó áp đảo phía sau ngọc chẩm này và làm cho cái ngực nó nặng, cái đó mình phải rời
chổ khác, không nên ngồi đó. Ở đó rồi nghe người ta nói này kia nọ rồi mình tin tưởng. Cái tin tưởng của
mình làm cho thần kinh yếu họ nhập xác mình được.
21.- Vấn: Một mình tôi đi đây đi đó để cấy phúc điền vào tâm các bạn, lời Thầy có vẽ ngẹn ngào, thưa có
phải Thầy buồn vì không có ai phụ Thầy dạy dỗ chúng con, hay vì chúng con là gánh nặng của Thầy.
Đáp: Cấy phúc điền là tôi nói rõ khả năng của các bạn, tôi nói rõ khối óc của các bạn, tôi nói rõ chấn động
lực sẳn có của các bạn, mà các bạn không dùng, không phát triển uổng cho một kiếp người. Đau khổ chổ
đó, vì chúng ta đồng sống trong cái hạnh phúc của trời ban, mà chúng ta không tận hưởng cái hạnh phúc
đó, thì uổng cho một kiếp người. Con người mà biết được thì khả năng con người sẽ phong phú vô cùng,
và phục vụ nhân sanh vô bờ bến. Chúng ta sẽ sung sướng hơn cái cảnh này.
22.- Vấn: Ông Tư là người độc nhất vô nhị. Thầy là người độc nhất vô nhị. Thế thì có người nào kế tiếp
Thầy sau này độc nhất vô nhị nữa hay không? Người kế tiếp thầy là do Thầy chọn hay Thượng Đế chọn.
Đáp: Mọi bạn đều độc nhất vô nhị. Ở thế gian không có ai chế được hết, cho nên bình đẵng là vậy. Cho
nên các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn sẻ hiểu rõ độc nhất vô nhị là gì. Có một không hai, khối óc con
người là độc nhất vô nhị, cho nên không có bị lệ thuộc, ý thức rất rõ ràng. Chúng ta đồng độc nhất vô nhị.
Chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Khối óc là ánh sáng của mặt đất.
23.- Vấn: Con ngồi thiền trước kiến Vô vi thấy Phật Như Lai có hào quang chung quanh cùng ngồi như
con mà đối chiếu từ trong kiến ra chỉ chừng hai giây thì biến mất, đó là ai thưa Thầy?
Đáp: Cái đó là tâm thức của đối phương (nghe không rõ) của chính mình chịu tu và gom gọn luồng điển
lên bộ đầu. Cái đó nó hóa giải ra từ cái vía của mình, có thể biến thể từ một vị Phật, nhưng mà cái đó
không nên tin nó. Chúng ta nên tự thức lấy sự sáng suốt của chính mình phóng ra mới là chánh pháp.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
HÒA
ĐIỂN THANH phân giải tiến thân hòa
Càng luyện càng tu lý thiết tha
Quy thức điển hồn khai tri giác
Giúp đời minh đạo hợp hòa ca.
HÒA CA đời đạo pháp phân hòa
Vũ trụ càn khôn chuyển thức qua
Nới rộng đường tu thành chuyển thức
Phân minh đời đạo rõ chữ Hoà.
CHỮ HOÀ ban rải khắp gần xa
Tự nguyện phát tâm cống hiến ta
Dâng Phật dâng Trời tâm sống động
Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa.
CÒN XA khai mở luận phân bàn
Trí độ khai từng thức sáng ban
Nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt
Hít thở khai thông tự vẹt màn.
VẸT MÀN ô trược chẳng cần than
Thực hiện lòng thành triết được ban
Sáng suốt minh tâm từ giao động
Học thanh giải trược chẳng bàng hoàng.
BÀNG HOÀNG vì bởi chẳng hành sang
Nguồn Cội trên đường lý chuyển quang
Tâm nhẫn trí hòa xa vọng động
Thực hành chơn pháp tự cầu an.
CẦU AN rõ lẽ tự vui bàn
Trí độ thực hành cảm sáng ban
Giải trược lưu thanh hòa tam giới
Cầu xin muôn loại tự khai màn.
KHAI MÀN học hỏi lý Cha Ban
Tự quyết khai minh tự luận bàn
Bến giác quê xưa, tâm tự thức

Khai thông trí tuệ, điển khai đàng.
KHAI ĐÀNG mở rộng chiều quang tiến
Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền
Giá trị vô cùng duyên tận độ
Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền.
TÂM PHIỀN vì bởi lòng xao xuyến
Quyết định chưa minh nợ tạo duyên
Càng tiến càng tu hành chơn thức
Đồng hành ba cõi tự tầm xuyên.
TẦM XUYÊN khai mở tâm phiền muộn
Phục vụ tận tâm, chẳng tín cuồng
Điển giới khai vòng minh đạo pháp
Trí tâm học đạo trở về luôn.
VỀ LUÔN Nguồn Cội đang chờ sẳn
Quý Mẹ, tưởng Cha, rõ chị Hằng
Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu
Chỉ đường vạch lối, vẻ công bằng.
CÔNG BẰNG ân độ tâm thường giác
Xét cảnh ân ban thành Thánh đạo
Phân giải đủ điều thuyết thấp cao
Nhơn sinh tự thức tự khai mào.
KHAI MÀO nguyên điển bình thanh giới
Phát nguyện từ đây độ giúp đời
Vốn luyến Cha Trời nay tự thức
Vô cùng sống động, chẳng còn rơi.
CÒN RƠI vì bởi khinh thường Đạo
Thế cảnh trường thi, tự bước vào
Giải thoát do mình hành đúng pháp
Ra vô hít thở, rõ chiều cao.
LƯƠNG SĨ HẰNG
(Khóa đặc biệt “B”: Hòa, t/v Vĩ Kiên,
ngày 25/5/1986)
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THƠ
SIÊU NHIÊN
Duyên thiền pháp luyện ta nay thấu
Tự đi tự hiểu tự truy tìm
Lời giảng chơn ngôn thầy đã dạy
Bao điều ghi nhớ mở tâm xuyên.
Công phu điêu luyện cho tinh tấn
Ta mở ta khai rõ bước trình.
Xán lạn hồn nhiên cho tiến triển
Siêu tình huyền diệu ở siêu nhiên.
Cà Mau 06/05/2010
Văn Phong
----ẨN NIỀM
Ngắm nhìn mây phủ bao tầng
Mây xanh mây trắng vân hoành trên không.
Lắm khi ngũ sắc cầu vồng
Thiên nhiên kết tụ dòng sông sắc hình.
Trời cao cấu tạo hữu tình
Lửa kia nung thủy hóa tình khí nhiên.
Hồn nhiên cảm nhận triền miên
Suy không ta kiểm an nhiên thanh bình
Ngôn lời muôn tả khó trình
Vô thinh không thấy thiền sinh ẩn niềm.
Cà Mau 28/11/2010
Văn Phong
------

VÔ VI
Ta vui vì đạo Vĩ Kiên khai
Truyền đạo giúp người hành đổi thay
Tăm tối triển minh do luyện đạo
Tu hành tinh tấn kiến Như Lai.
HCM, 01-12-2010
Minh Vô Vi
----NHIỆM MẦU
Ngồi thiền nhắm mắt tịnh tâm thâu
Thanh điển hòa tan hóa nhiệm mầu
Điển tựu lư hương hỏa phát sáng
Sớm ngày mở huệ xuất Ni Châu.
HCM. 02-12-2010
Minh Vô Vi.
---BẤT NGỜ
Cuộc sống xảy ra, nhiều bất ngờ.
Khó lòng dự đoán, chuyền từng giờ.
Thịnh suy thay đổi, khó lường được.
Sanh Tử đến đi, như giấc mơ.
Tất cả do nghiệp, đã tạo trước.
Ngày nay chuyển đến, nghiệp đòi chờ.
Do mình tự tạo, việc lành dữ.
Vay trả tự nhiên, chẳng bất ngờ.
Củ Chi, 01/12/2010
Bá Tùng.

Hướng Tâm Cầu Nguyện
1) Kính xin qúy bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị Kiều Thị Hoà mất ngày 2 tháng 12 năm 2010 vào
lúc 6 giờsáng tại Ottawa Canada, hưởng dương 54 tuổi sớm được siêu thăng tận độ .
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn
Nguyễn Vũ Khiêm và con gái Nguyễn Khánh An.
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chú của bạn đạo Nguyễn thị Thanh: Nguyễn văn U, từ trần
ngày 23/ 11/ 2010 tại làng Kiểng Phước, Gò Công đông, Tiền Giang, hưởng thọ 87 tuổi, được siêu thăng
tịnh độ.
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THÔNG BÁO TĐ DŨNG CHÍ ÚC CHÂU
Dự thảo chương trình sinh hoạt và tu tập cho khóa sống chung từ 31/12/2010 đến 03/1/2011
Chủ đề: Tha thứ và thương yêu.
Đia điểm: 2A Games Rd, Tea Garden - NSW 2324
Ghi danh tham dự: Liên lạc Chị Ngọc Sương qua số: 0450 532 464
hoặc Chị Duyên Nguyễn qua các số phone: 9728 9700, 9711 2920, Di động: 0430 486 845
duyen.nguyen@vbnfinance.com.au & hthai@xenontech.com.au

hoặc Email:

• CHI PHÍ DỰ TRÙ: $220.00 / 1 người (ăn, ở và di chuyển / 4 ngày).
• THỜI HẠN SAU CÙNG GHI DANH & ĐÓNG TIỀN: 15/12/2010
A-Mục đích:
1/ Xây dựng lòng trong sạch tiến tu như lời Thầy dạy cho đời sống tu đạo của người tu Vô Vi.
2/ Liên kết tình anh em bạn đạo trong thương yêu và xây dựng
B-Thời gian sinh hoạt dự thảo như sau:
Ngày thứ sáu: 31/12/10: Anh Thái Phúc Hải.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.00 – 7.30am:
Tập họp tại thiền đường Bass Hill
7.40 - 10.00am:
Di chuyển đến Tea Gardens, ăn sáng khi ghé trạm xăng
10am- 12.00pm:
Chia nhóm và phòng
12.00am -14.30pm: Chuẩn bị và ăn trưa
14.30pm -16.00pm: Khai mạc khóa sống chung, bạn đạo VN và Thiền Đường Dũng Chí
gởi tặng quà lưu niệm: 1 CD Tôi Tầm Đạo, 1 CD Di Chúc của Đức Thầy, 1 CD Luân Hồi
Du Ký, 1 CD 53 Chơn Kinh và áo Polo Vô Vi.
16.00pm – 18.00pm:Thảo luận đề tài tu học chủ đề: “ Tha Thứ vàThươngYêu”.
18.00pm – 19.00pm: Chuẩn bị và dùng cơm tối
19.00pm – 20.30pm: Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân
20.30pm – 22.00pm: Đi xem pháo bông
22.00pm – 23.00pm: Thảo luận tiếp đề tài “Tha Thứ và Thương Yêu”, trao đổi kinh
nghiệm tu học và những khó khăn
23.00pm :
Thiền chung

Ngày thứ Bảy: 1/1/11: Điều khiển chương trình, đề nghị Anh Lẹ (Vic)
•
•
•
•
•
•
•

7.00am- 8.00am:
Thiền chung
8.00am – 9.00am: Điểm tâm
9.00am- 11.00pm: Thảo luận đề tài tu học,chủ đề: “ Thanh Tịnh (Bi Trí Dũng)”
11am – 14.30pm:
Đi biển, ăn trưa tại bãi biển
14.30pm – 17.30pm: Sinh hoạt tiếp đề tài “Thanh Tịnh”, trao đổi kinh nghiệm tu học và
những khó khăn
18.00pm – 19.00pm: Chuẩn bị và dùng cơm tối
19.00pm – 20.30pm: Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân
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•
•

20.30pm – 23.00pm: Sinh Hoạt tiếp chủ đề “Thanh Tịnh” - Văn Nghệ
23.00pm:
Thiền chung

Ngày Chủ Nhật: 2/1/11: Điều khiển chương trình, đề nghị: Anh Tâm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.00am- 8.00am:
Thiền chung
8.00am – 9.00am:
Điểm tâm
9.00am – 12.00am: Thảo luận đề tài tu học chủ đề: “Đời Đạo Song Tu”
12.00am – 14.30pm: Chuẩn bị và ăn trưa.
14.30pm – 15.30pm:: Niệm Phật
15.30pm – 18.00pm: Học ‘Mục Bé Tám”
18.00pm – 19.00pm: Chuẩn bị và dùng cơm tối
19.00pm – 20.30pm: Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân
19.30pm - 23.00pm: Thảo luận tiếp chủ đề: “Đời Đạo Song Tu” – Văn Nghệ.
23.00pm:
Thiền chung

Ngày Thứ hai: 3/1/11: Điều khiển chương trình, đề nghị: Chị Duyên
•
•
•
•
•
•

7.00am- 8.00am:
Thiền chung
8.00am – 10.00am: Chuẩn bị và dùng điểm tâm
10.00am – 11.00am Bế mạc khóa sống chung. Đóng góp ý kiến của bạn Đạo về khóa sống
chung, dự kiến chương trình cho KSC năm tới
11.00am -12.00am: Tổng dọn vệ sinh, trả phòng
12.00am – 14.00pm: Sinh hoạt đề tài tu học tự do. Niệm Phật hồi hướng công đức tu tập
14.30pm – 15.30pm: Ăn trưa (bánh mì) , (đợi xe bus đi về)

PHỤ TRÁCH ẨM THỰC: đề nghị:
• Chị Phẩm & Chị Liên & Chị Mai & Chị Trình
TM/BCH TĐ Dũng Chí Tổng Thư Ký,
Lê Thị Ngọc Sương
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